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Ξύπνησαν μνήμες του 2007

Η αναγέννηση και ανοικοδόμηση
της πυρόπληκτης Ηλείας

Π

ραγματοποιήθηκε η εκδήλωση-έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η αναγέννηση και ανοικοδόμηση της πυρόπληκτης Ηλείας», από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, σε συνεργασία με το
Τ.Α.Π. Ηλείας.

Ο κ. Φάνης Βουτσαράς παραλαμβάνει
το βραβείο από τον κ. Παναγιωτόπουλο

Ήταν μια εκδήλωση φόρου τιμής, μνήμης και ελπίδας που έγινε στο Συνεδριακό
Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο, για τις φονικές πυρκαγιές
του 2007.
Ξεκίνησε με το καλωσόρισμα της κας
Αλεξίας Γκανά (εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), τον χαιρετισμό του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου, και ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Διονύση Παναγιωτόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου, του Βουλευτή κ. Γιάννη
Κουτσούκου, του Δημάρχου Πύργου κ.
Γαβρίλη Λιατσή καθώς και του πρώην Γεν.
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κ. Σπύρου Σπυρίδωνα.
Η Διευθύντρια κα Πηνελόπη Μωϋσιάδου, μίλησε για το έργο του Τ.Α.Π. Ηλείας
αλλά και για το περιεχόμενο της έκθεσης
των φωτογραφιών.
Ακολούθησε ο Δρ. Γ. Δημητρέλλος, καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Φυτά και οικότοποι μετά τις
πυρκαγιές του 2007 στο Ν. Ηλείας».
Ο Πρέσβης της Κύπρου, κ. Κυριάκος
Κενεβέζος, αναφέρθηκε στο ιστορικό της
Κυπριακής στήριξης για την Αρτέμιδα και
το ενδιαφέρον του αείμνηστου Προέδρου
Τάσσου Παπαδόπουλου. (Στη συνέχεια
προβλήθηκε video «Αρτέμιδα 2007» του
σκηνοθέτη Α. Αντωνιάδη).
Η πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
(λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν

μπόρεσε να παρευρεθεί και εκπροσωπήθηκε από το διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου κ. Φάνη Βουτσαρά) έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έλεγε τα εξής:
Αγαπητοί φίλοι,
Περίμενα αυτή την ημέρα με πολύ
χαρά και βαθιά συγκίνηση καθώς θα βρισκόμουν ξανά κοντά σας. Κοντά στους κατοίκους της Μακίστου, του Πύργου και της
ευρύτερης περιοχής της Ηλείας. Μιας περιοχής για την οποία η ζωή και η καρδιά μου
συνδέθηκαν για πάντα το 2007 που συνέβησαν οι τρομερές πυρκαγιές και οι δρόμοι
μας συναντήθηκαν στην καμένη τότε γη.
Ήταν τότε που πήραμε την απόφαση με το
σύζυγό μου Βαρδή να υιοθετήσουμε την
Μάκιστο, να ξαναφτιάξουμε τα σπίτια της
και να την παραδώσουμε πίσω στους κατοίκους της.
Δυστυχώς, όμως, έκτακτη υποχρέωσή
μου στην UNESCO με εμποδίζει να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις υπέροχες στιγμές
σήμερα. Η σκέψη μου είναι κοντά σας μαζί
με τις θερμότερες ευχαριστίες μου για τη
μεγάλη τιμή που μου κάνετε. Με συγκινεί
η πρωτοβουλία σας παρόλο που δεν θεωρώ τις βραβεύσεις απαραίτητες, όταν κάνουμε το χρέος μας προς την πατρίδα και
τους συνανθρώπους μας.
Σε ένα χρόνο συμπληρώνεται μια δεκαετία από το 2007 και, όμως, μου φαίνεται σαν χθες. Η απελπισία των κατοίκων της
Μακίστου που αντίκρυσα τις μέρες της καταστροφής αλλά και τα ίδια πρόσωπα που
είδα το 2010 γεμάτα χαρά και ελπίδα όταν
εγκαινιάσαμε το όμορφο χωριό τους μένουν για πάντα βαθιά χαραγμένα στη σκέψη μου και στην καρδιά μου και μου δίνουν
δύναμη και κουράγιο.
Ευχαριστώ τους οργανωτές. Ευχαριστώ, επίσης, και τον Πολιτιστικό Σύλλογο
της Μακίστου. Με την ελπίδα να βρεθώ
σύντομα ξανά κοντά σας, εύχομαι ο Θεός
να είναι πάντα μαζί σας, να σας προστατεύει: την όμορφη Μάκιστο, την Ηλεία και
όλους τους κατοίκους της.
Σας ευχαριστώ πολύ!
Ακολούθησε ένα βίντεο για την «Μάκιστο 2007» από το ίδρυμα Μαριάννας Β.
Βαρδινογιάννη, το οποίο προλόγισε ο δημοσιογράφος της «ΠΑΤΡΙΣ» κ. Πάνος Φωτεινόπουλος, και στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακισταίων κ. Φώτη Βλάχο, ο οποίος αφού προσφώνησε τους παρευρισκόμενους είπε:
Συνέχεια στη σελ. 4

Ο Δρόμος
της Ελπίδας

Μ

ετά την ανακοίνωση της πρόθεσής μας για την διοργάνωση Αγώνα Δρόμου Βουνού στην περιοχή μας στο
προηγούμενο φύλλο της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”, με χαρά είδαμε μεγάλη ανταπόκριση σε πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας
και αγκάλιασμα της ιδέας. Ο δρόμος όπως έχουμε πει ακολουθεί
τα χνάρια της φωτιάς σε ανάμνηση της καταστροφής του 2007
που σημαδεύει ακόμα τη γη μας, περνώντας από κρίσιμα σημεία της αρχής αλλά και των τραγικών συνεπειών της. Επιπλέον
αναδεικνύει τα τοπόσημα, τον πολιτιστικό και αρχαιολογικό μας
πλούτο κυρίως με το κόσμημα του Αρχαίου Θεάτρου μας στο
Κάστρο στο Αίπυ αλλά και τους αρχαίους τάφους, την αναγέννηση του δασικού μας ιστού και την ελπίδα για πρόοδο του
τόπου μας. Ο “Δρόμος της Ελπίδας” αφορά ιδιαιτέρως τέσσερα χωριά μας, το Χρυσοχώρι, αφού περνά από το Παλαιοχώρι, την Σμέρνα, την Αρτέμιδα και τη Μάκιστο.
Είναι ήδη έτοιμη η χάραξη της διαδρομής και επιπλέον η
έκφραση διάθεσης για προσφορά εθελοντικής βοήθειας στην
οργάνωση του αγώνα, που μας δίνει δύναμη. Συνεχίζουμε με
πολλή όρεξη και ζητάμε την ενδυνάμωση της προσπάθειάς μας
με συμμετοχή, γνώσεις, χορηγίες σε είδος και υπηρεσίες και
κυρίως οικονομική στήριξη για να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε μία διοργάνωση αντάξια των ονείρων όλων μας.
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Συνέλευση

Σε μια αξιοπρεπή αίθουσα του ξενοδοχείου Stanley στο κέντρο
της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας. Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Φώτης Παυλόπουλος του Χαραλάμπους και Γραμματέας ο κ. Δημοσθένης Αθανασόπουλος.
Ο Γενικός Γραμματέας και Αναπληρωτής Ταμίας του Συλλόγου,
κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος, παρουσίασε τα οικονομικά αποτεΣυνέχεια στη σελ. 2

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΣ
Ο σεισμός που έγινε στην περιοχή μας στις 15 Φεβρουαρίου
2016, με επίκεντρο τα Κρέστενα,
έπληξε και την κεντρική εκκλησία
της Μακίστου, τον Αγ. Ιωάννη.
Η αρμόδια επιτροπή του ΤΑΣ
στις 3/3/2016 έκρινε την Εκκλησία μας «ακατοίκητη – επισκευάσιμη» και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μακίστου αποφάσισε:
α) Να ορίσει μηχανικό προκειμένου να βγάλει τη σχετική
άδεια επισκευής
Συνέχεια στη σελ. 7

Το καμπαναριό και η σκεπή
είναι έτοιμα
να καταρρεύσουν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Θάνατοι
• Απεβίωσε ο ιερέας Γρηγόρης Πόθος στις 31-1-2016 στην
Αθήνα και ετάφη στην ενορία του στην Αρήνη.
• Στις 31-1-2016 απεβίωσε στη Μάκιστο όπου και ετάφη ο
Αντώνης Κοκκαλιάρης.
• Ο Βασίλης Λάγιος, συζ. Μαρίας Πόθου, απεβίωσε στις 8-22016 στην Αθήνα και ετάφη στο Κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους
οικείους τους.

Μνημόσυνο
• Ετήσιο μνημόσυνο του Νικολάου Χανιωτάκη, συζ. Θεοδώρας Αθανασοπούλου, τελέσθηκε στις 2-4-2016 στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου στο Περιστέρι.

Α ς τ ο υ ς μ ι μ ηθ ού μ ε
Κοκκαλιάρης Γιώργος (Καναδάς) ..............200$ Καναδά 125€
Κρεμιζής Φώτης (Λιβαδάκια) ..............................................50€
Δίπλας Βασίλης (Αρτέμιδα) ................................................50€
Γρηγορόπουλος Πάνος (Χρυσοχώρι) ................................40€
Γεωργούλιας Δήμος (Μποκαρίνος) ....................................20€
Κοπανιτσάνος Φώτης (Χρυσοχώρι) ....................................10€
Γρηγορόπουλος Δημήτρης (Χρυσοχώρι)............................10€

Ο Πρόεδρος
και το Δ.Σ. του Συλλόγου
σας εύχονται
Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα
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«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη
Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr
Εκδότης:
Φώτης Βλάχος
Κιν.: 6972719139
e-mail: vlachosfotis@gmail.com
Διευθυντής:
Δημήτρης Γρηγορόπουλος
Σερίφου 37 Αιγάλεω
Αρχισυντάκτης:
Διονύσης Κοκκαλιάρης
Συντακτική Επιτροπή
Σταυρούλα
Καραμπέτσου-Βλάχου
Μαίρη Καριώρη
Μιχαέλλα Βλάχου

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ερυμάνθου 10, 16344 Ηλιούπολη
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο:
makistia@gmail.com
• Ανώνυμες επιστολές
δε δημοσιεύονται.
• Χειρόγραφα
δεν επιστρέφονται.
• Τα άρθρα,
οι συνεργασίες
και οι αγγελίες
δημοσιεύονται δωρεάν.
• Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν απαραίτητα
τη σύνταξη της εφημερίδας.
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Εκτύπωση - Διεκπ/ση έκδοσης
Kαρπούζη Αριστέα
& Υιοί Ο. Ε.
Eκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τ.Κ. 13121
Tηλ-Fax: 210 2619003
e-mail:karpouzi@otenet.gr
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Συνέλευση

• σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί του Αγίου Γεωργίου τη Δευλέσματα από 1-1-2015 – 31-12-2015,
τέρα του Πάσχα μετά τον εκκλησιασμό,
όπου διαπιστώθηκε ότι ο ισολογισμός
• σε μια καλοκαιρινή εκδήλωση,
έκλεισε πλεονασματικός για το 2015.
• σε μια εκδρομή, σε συνεργασία με
Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στον
το Χρυσοχώρι, στην «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ»
Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Φώτη Βλάχο,
• και στον Αγώνα Δρόμου «Ο ΔΡΟο οποίος κάνοντας μια σύντομη αναφοΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» στις 09-10-2016 σε
ρά στην ιστορία του Συλλόγου Μακισυνεργασία με Χρυσοχώρι, Σμέρνα, Αρσταίων, που πρωτοϊδρύθηκε το 1966, και
τέμιδα.
στα ιδρυτικά του μέλη, δίνοντας έμφαση
Εν συνεχεία, δόθηκε ο λόγος στον
στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής ΕπιΠρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ.
τροπής, κ. Κώστα Λαμπρόπουλο του
Κώστα Λαμπρόπουλο, ο οποίος παρουΑνδρέα, που φέτος συμπληρώνει 50
σίασε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιχρόνια συνεχούς παρουσίας (1966 –
τροπής και αφού δεν διαπίστωσε καμία
2016). Συνέχισε με τα πεπραγμένα του
παρατυπία, πρότεινε στο Σώμα να εγΣυλλόγου μας για το 2015. Αρχικά μίλησε
κρίνει τον οικονομικό
απολογισμό του Δ.Σ. του
Συλλόγου και να απαλλάξει αυτό από κάθε ευθύνη. Η Γ. Σ. ψήφισε
ομόφωνα, ναι. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του
απένειμε τιμητική πλακέτα (που ομόφωνα το
Δ.Σ. είχε αποφασίσει)
για τα 50 χρόνια προσφοράς του στο Σύλλογο.
Χαιρετισμό απηύθυναν η κ. Τούλα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωρίου και
ο αγαπητός φίλος από
την Αρτέμιδα, κ. Σπήλιος Κάρτας. Τον λόγο,
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου παραδίδει τιμητική πλακέτα
επίσης, πήραν ο κ. Νώνστον κ. Κων/νο Λαμπρόπουλο ο οποίος χειροκροτείται
από τα μέλη της Γεν. Συνέλευσης
τας Πόθος, Πρόεδρος
της Μακίστου, ο οποίος
για την επιτυχή έκδοση της «ΜΑΚΙαναφέρθηκε στα προβλήματα των αγροΣΤΙΑΣ» και της ατζέντας – ημερολόγιο.
τικών δρόμων καθώς και στο σεισμόΤόνισε όμως τη δυσκολία έκδοσης της
πληκτο Άη-Γιάννη. Επίσης, ο συμπαεφημερίδας λόγω οικονομικών δυσχετριώτης μας και Αντιδήμαρχος κ. Λάκης
ρειών και προσωπικής εργασίας πολλών
Λαμπρόπουλος, αφού επαίνεσε τη δραανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται στα
στηριότητα του Συλλόγου, στη συνέχεια
“παρασκήνια” με μεγάλο ζήλο για να βοηεξέφρασε ορισμένες αντιρρήσεις και
θήσουν στην έκδοσή της. Αναφέρθηκε
προβληματισμούς όπου απαντήθηκαν
ακόμα και σε άλλα γεγονότα που διααπό τον Πρόεδρο κ. Φώτη Βλάχο.
δραματίστηκαν τη χρονιά που πέρασε,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου επιθυμεί και
όπως ο χορός του Συλλόγου, η εξερεύεπιδιώκει τη συνεργασία με όλους όσοι
νηση των σπηλαίων σε συνεργασία με
μπορούν και ενδιαφέρονται να βοηθήέμπειρους σπηλαιολόγους στη Μάκιστο
σουν το χωριό μας και κάλεσε τον κ. Λαμ(Πετροπηγάδα, Κορομπηλά, Σπηλιές), η
πρόπουλο αφενός να συνεργαστεί πιο
συμμετοχή του Συλλόγου στην εκδήλωστενά με τον Σύλλογο ως Αντιδήμαρχος
ση – δρώμενο «Αργαλειός» στο ΓυμνάΖαχάρως αλλά και να αναλάβει πρωτοσιο Ζαχάρως και στο Αποκριάτικο Καρβουλίες ως μέλος του Συλλόγου για να
ναβάλι του Δήμου Ζαχάρως, το πανηγύρι
επιτευχθούν οι δύσκολοι μεν αλλά μετου Αγίου Παντελεήμονος, την εκδρομή
γάλοι και αναγκαίοι στόχοι του Συλλόστην «Ολυμπία Οδό» (Αρχαίο Θέατρο
γου. Στη συνέχεια συμφωνήθηκε να πυΉλιδας, Μουσείο Πύργου, Αρχαία Ολυμκνώσουν οι συναντήσεις με τον συμπαπία) στις 18.8.2016, σε συνεργασία με το
τριώτη μας κ. Λάκη Λαμπρόπουλο για τον
Σύλλογο Χρυσοχωρίου, την εκδήλωση
καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων
για το Αρχαίο Θέατρο στο Αίπυ σε συκαι των ενεργειών μας.
νεργασία με το Σύλλογο Χρυσοχωρίου,
Τα Μέλη του Συλλόγου άκουσαν και
στις 02-08-2015, η οποία επαναλήφθηκε
σεβάστηκαν όλες τις απόψεις των ομιστο Μέγαρο Μουσικής στις 19-01-2016,
λητών, οι οποίοι διαβεβαίωσαν πως ερόπου έγινε και η κοπή της πίτας των δύο
γάζονται πάντα προς όφελος του χωρισυνεργαζόμενων Συλλόγων, Μακίστου
ού μας και προσπαθούν με κάθε τρόπο ο
και Χρυσοχωρίου.
τόπος μας να προβάλλεται πάντα θετικά.
Τέλος, ο Πρόεδρος κ. Φώτης Βλάχος,
παρουσίασε τον προγραμματισμό για το
Μαριάννα Νικητάκη
2016 αναφερόμενος:
Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα άρθρο του αείμνηστου Χαράλαμπου Φ. Παυλόπουλου που είχε
δημοσιεύσει το 1978 η τότε «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» επιλέξαμε από το Αρχείο του.
Ένα άρθρο που είναι διαχρονικό. Λες και το έγραψε σήμερα!!! Ασπαζόμαστε πλήρως τις σκέψεις – ανησυχίες του και σας καλούμε να ακολουθήσουμε τις σοφές συμβουλές του.
Επίσης, ο αγαπητός φίλος Δημήτρης Πρίγγουρης, μας απέστειλε το
β΄ μέρος με τον Κοντοβουνήσιο και το παραθέτουμε στη διπλανή στήλη.

ΝΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ,
ΟΧΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ
Είναι γνωστό σε όλους μας πως η ένωσις δημιουργεί την δύναμη.
Χρειάζεται βεβαίως αποφασιστικότης. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ούτε μια στιγμή πως η έλλειψη αποφασιστικότητας, είναι
πράγμα πολύ βλαβερό.
Στην ωραιότατη και παραδειγματική Συνέλευση της 29/1/78 όλοι
οι πατριώτες έδειξαν την αγάπη τους. Πάνω στου κάθε ενός το λογισμό, υπήρχε μια έντονα φωτισμένη επιγραφή που έλεγε: «Αγαπούμε το φτωχό χωριουδάκι μας και υποσχόμεθα να το βοηθήσουμε». Μίλησαν πολλοί ομιλητές. Μεγάλοι και μικροί. Όλοι τους το ίδιο
φλογερά, με την ίδια αγάπη, με τον ίδιο πόθο για την πατρίδα. Αλλά
και εκείνοι που δεν μίλησαν καρτερικοί καθισμένοι επί τετράωρον
σχεδόν άκουγαν τους ομιλητές με την ίδια αγάπη, με τους ίδιους
πόθους για την φτωχή μας πατρίδα. Έγιναν προτάσεις, αντιπροτάσεις με πάντοτε ενιαίο σκοπό. Η άμιλλα των πατριωτών έδειξε αρετή εν ενεργεία, μέσα σε μια τέλεια και πολιτισμένη ατμόσφαιρα.
Και όταν η κάλπη μας ανέδειξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανέτειλε μια νέα για το χωριό μας ιστορία. Μια ιστορία σκληρών αγώνων!! Χρειάζεται μεγάλη συμπαράσταση όλων μας για να επιτύχει
στη δράση του το νεοφώτιστον Δ.Σ. Γιατί δίχως δράσεις είμαστε όλοι
χαμένοι. Αλλά και δίχως τη συμπαράστασή μας, δεν βρίσκεται η δράσις.
Ας ενωθούμε έστω και αν είμαστε λίγοι. Η ένωσις δίδει πάντα
ισχύ και στον πιο ταπεινό. Όλες οι ενώσεις είναι θεμελιωμένες επάνω στις αμοιβαίες ανάγκες. Να γιατί η ένωσις δημιουργεί δύναμη,
να γιατί οι συμμετοχές μας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας θα
του δώσουν φτερά για να επέλθει η κοινή επιθυμία όλων μας για το
καλό της φτωχής μας πατρίδας. Ένα πρέπει να είναι για όλους το
σύνθημά μας: «ΝΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ, ΟΧΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ».
Φεβρουάριος 1978
Χαράλαμπος Χ. Παυλόπουλος

Ταχυδρομική επιταγή
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε
μία ταχυδρομική επιταγή, μέσω της οποίας μπορείτε με ευκολία και διαφάνεια να μας στηρίξετε. Η έκδοση και η αποστολή της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ» έχει μεγάλο οικονομικό κόστος για τον Σύλλογο γι’ αυτό ζητάμε τη συνδρομή σας.

Ενισχύστε την «ΜΑΚΙΣΤΙΑ»!
Παρακαλούμε στην ταχυδρομική επιταγή στη
θέση του αποστολέα να γράψετε τα στοιχεία σας, και
θα σας αποσταλεί η απόδειξή σας. Μπορείτε βέβαια
και μέσω τραπέζης:
Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή ΙΒΑΝ: GR2001103460000034676833832

ΤΗΣ
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ΚΟ Ν Τ ΟΒ ΟΥ Ν H Σ ΙΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β΄)
Είδαμε στο προηγούμενο φύλλο
ότι ο Κοντοβουνήσιος το 1832 κρυβόταν στο δάσος της Κόπραινας στην
Άλβαινα.
Γράφει
ο Δημήτρης Πρίγγουρης
π. Δ/ντής Δημοσίας
Βιβλιοθήκης
Ανδρίτσαινας
Επίτιμος Πρόεδρος
του Συνδέσμου
Ιστορικών Συγγραφέων

Σχετικά με την εμφάνισή του είναι
η παρακάτω αναφορά του Εκτάκτου
Επιτρόπου Ήλιδος:
Αριθμ. 958 Ελληνική Πολιτεία
Προς την Α.Ε. τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Κυβερνήσεως
ο κατά την Ήλιδα
'Εκτακτος Επίτροπος
Πληροφορούμεθα ότι ο ληστής Γ.
Κοντοβουνήσιος προ καιρού συνάζων
οπαδούς μετέβαινεν από την Επαρχίαν Αρκαδίας εις εκείνην του Φαναρίου και λαβούσα υποψίας μήπως
προχωρήσει εις το υπό την διεύθυνσίν της τμήμα απέστειλε τον λοχαγόν
του Α΄ Λόχου του ΙΘ Τάγματος κον Α.
Θ. Σπύρου με μέρος των υπό την οδηγίαν του στρατιωτών και τον Γεν.
Αστυνόμον κον Δ. Μοσχούλαν προς
απάντησίν του.
Ο ληστής μεταβαίνων από την
Επαρχίαν Φαναρίου εις το τμήμα τούτο απαντήθη παρά των ημετέρων την
31 Δεκεμβρίου του ήδη παύσαντος
έτους εις το χωρίον Κριεκούκι εκεί
περί την εσπέραν, εκτυπήθη, διαρκεσάσης της συμπλοκής περίπου των
δυο ωρών. Εκ των οπαδών του ληστού
πέντε επληγώθησαν, εξ' ων οι μεν
τρεις απεστάλησαν ενταύθα, οι δε άλλοι δυο ελυτρώθησαν παρά των συντρόφων του.
Ο ληστής ωφεληθείς από το σκότος της νυκτός διεσώθη φυγών μετά
των λοιπών οπαδών του πληγωμένος
κατά τας πληροφορίας του Γεν. Αστυνόμου. Οι ημέτεροι οδηγούμενοι από
τα βήματά του τρέχουν ήδη κυνηγούντες τον, ελπίζεται δε και αυτός
ήδη να λάβει τα επίχειρα της κατοικίας
του. Τας πληροφορίας ταύτας μέχρι
τούδε λαβούσα η επιτροπεία περί
του αντικειμένου τούτου, σπεύδει να
θέση αυτάς υπόψη της Σεβ. Κυβερνήσεως. Επομένως δε, θέλει πληροφορήσει τα περαιτέρω.
Οι ενταύθα μεταφερθέντες πληγωμένοι επεριποιήθησαν παρά του Ιατρού, αλλά εισέτι αγνοείται ων αι πληγαί των είναι θανατηφόροι.
Παρακαλείται δε η Υ.Ε. ίνα οδηγήσει την επιτροπείαν αν ούτοι μετά
την ανάρρωσίν των, πρέπει να διευθυνθώσιν εις το επί της ληστείας ειδικόν Δικαστήριον.
Εν Πύργω την 2 Ιανουαρίου 1832
Ο έκτακτος Επίτροπος
Τ.Σ.Υ. Αλ. Βλαχόπουλος
Για το ληστή Κοντοβουνήσιο
έχουν γραφεί πολλά δημοσιεύματα
που σε πολλά βασικά σημεία δεν

συμφωνούν. Έκανα και εγώ την προσπάθεια να γράψω για τον Κοντοβουνήσιο και προσπάθησα να συγκεράσω τα διάφορα δημοσιεύματα.
Σ’ αυτό το σημείο έκρινα απαραίτητο να αντιγράψω ένα απόσπασμα
από τη μελέτη του Παναγιώτη Γεωργακόπουλου με τίτλο «Η ληστεία
στην Επαρχία Ολυμπίας κατά τα πρώτα έτη του Ελεύθερου Ελληνικού
Κράτους» που έχει δημοσιευθεί στον
3ο τόμο της «Ολυμπιακής Εστίας» του
2003 και που αναφέρεται στον Κοντοβουνήσιο, γιατί το θεώρησα σημαντικό.
«Ο Κοντοβουνήσιος παλιός κλέφτης, του οποίου οι άθλοι και τα κατορθώματα έμειναν θρυλικά στις τάξεις του λαού, είχε καταφύγει καταδιωκόμενος στο τουρκικό έδαφος,
επανελθών με την έκρηξη της Επαναστάσεως: «Ηγούμενος ολίγων παλληκαριών επί Ιμβραήμ συνήθως ενέσκυπτεν ως θυελλώδης άνεμος εν καιρώ νυκτός, διασπείρων τον τρόμον και
την καταστροφήν, φόβητρον αληθείς
εις τα Αραβικά αποσπάσματα γενόμενος» γράφει ο Ν. Βέης. Αγάπησε
παράφορα την κόρη του Δαραλέξη,
την όμορφη Ελένη, αλλά η οικογένεια
του πλούσιου και πανίσχυρου Ολυμπίου (Ηλείου) προύχοντα τον κατεδίωξε. Έκτοτε ο Κοντοβουνήσιος
σχημάτισε συμμορία ληστών, δέκα εκ
των οποίων είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για ληστείες και είχαν δραπετεύσει από τις φυλακές του Ρίου και
έστησαν λημέρι στη Δίβρη….
«…. Ο Πλαπούτας συνέλαβε το
1830 τον Κοντοβουνήσιο, αλλά εκείνος, καταθραύσος τας αλύσσους κατέφυγεν εις τα όρη, προσδοκών την
απαγωγήν της Ελένης, ήτις καλώς
εφυλάσσετο». (Ν. Βέης)
Προς καταδίωξη των ληστών, διεπεραιώθη στο Μοριά την άνοιξη του
1834 ο συνταγματάρχης Χατζηχρήστος και εστρατοπέδευσε πλησίον
του Αλφειού. Ο Κοντοβουνήσιος, ειδοποιηθείς, από κάποιο Νταρντέση
από τη δύναμη του Χατζηχρήστου,
«ενέσκυψεν ως θυελλώδης άνεμος,
ως γοργόπτερος αετός, νύκτωρ, έθεσεν πυράν εις το στρατόπεδον και με
αναπεπτάμενην την ληστρικήν σημαίαν του, επανέκαμψε εις τα ίδια,
προξενήσας τον θάνατον οκτώ Ρουμελιωτών και εμποιήσας φόβον και
τρόμον». Ο Χατζηχρήστος, ανεκάλυψε τον προδότη, τον οποίον οδήγησε στο χωριό Ζούρτσα, όπου ο
ίδιος τον αποκεφάλισε με το γιαταγάνι του.
«Την νύχτα της 12 προς 13 Φεβρουαρίου 1835 και ενώ η χιονοθύελλα εμαίνετο, ο Κοντοβουνήσιος
«ενέσκυψεν ως πεινασμένος λύκος»
και έφθασε στην Ανδρίτσαινα, να
συλλάβει τον έπαρχο Ολυμπίας Κρεστενίτην, ο οποίος προεπαναστατικά
είχε καταδιώξει τον Κοντοβουνήσιο
και τον είχε εξαναγκάσει να καταφύγει στο τουρκοκρατούμενο έδαφος».

Συνεχίζεται…
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βοηθήσει ανήμπορους ανθρώπους έφυγε τελευταίος. Περικυκλώθηκε, όμως, από τις φλόγες στο δρόμο αλλά τελικά σώθηκε, αφού νοσηλεύτηκε μεγάλο
διάστημα στο νοσοκομείο. Δεν είναι, όμως, ο παππούς που ήταν, γιατί τα σωματικά και κυρίως ψυχολογικά προβλήματα παραμένουν. Δυστυχώς όμως
πολλοί δεν τα κατάφεραν. Οι τρομερές φλόγες, ο
μαύρος καπνός και η πνιγηρή ατμόσφαιρα τους εμπόδισαν. Έτσι χάθηκαν οι συγχωριανοί μας. Όλο το
βράδυ δεν κοιμηθήκαμε. Άλλωστε δεν είχαμε να κοιμηθούμε κάπου. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η νύχτα.
Την άλλη μέρα δειλά δειλά πήραμε τον δρόμο για
την επιστροφή για το χωριό μας. Όλα ήταν μες στην
μαυρίλα και μες στους καπνούς. Δεν φαινόταν τίποτα.
Σε λίγο φτάσαμε στο χωριό μας. Ποιο χωριό δηλαδή... Δεν ήταν χωριό αυτό. Δεν είχε μείνει τίποτα.
Όλα ήταν στάχτη. Ένα χωριό ερημωμένο, εκκλησιές

Συνέχεια από τη σελ. 1

Εκ μέρους του Συλλόγου Μακισταίων να ευχαριστήσω τον κ. Γενικό για την διοργάνωση αυτής της
εκδήλωσης.
Επίσης, βεβαίως, την Διευθύντρια του ΤΑΠ Ηλείας κ. Πηνελόπη Μωϋσιάδου με τους συνεργάτες της
και ιδιαίτερα την κ. Αλεξία Γκανά και την κ. Ιωάννα
Ευσταθοπούλου.
Το σπουδαίο φωτογραφικό υλικό σε συνδυασμό
με το Αρχείο του ΤΑΠ, συνδέει την τότε με την τώρα
εποχή.
Τα δύο χωριά Μάκιστος και Αρτέμιδα έγιναν τότε
ολοκαύτωμα με 34 νεκρούς, 4 τραυματίες με σοβαρές σωματικές βλάβες, αλλά και πολλούς με ψυχικά νοσήματα.

Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας
παραλαμβάνει την πλακέτα από τον Πρόεδρο
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτέμιδας
κ. Ιωάννη Μπάμη

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας με τον νεαρό
Νίκο Πόθο παραδίδουν στον κ. Φάνη Βουτσαρά
πλακέτα και ένα Λεύκωμα Μνήμης της Μακίστου

Ανάμεσά μας σήμερα, βρίσκεται ο Σπήλιος Κάρτας, ο οποίος έχασε επτά άτομα από την οικογένειά
του.
Η Μάκιστος μέσα στην ατυχία της αυτή, έτυχε
της προστασίας της κ. Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, που την ανοικοδόμησε εξ ολοκλήρου, αλλά και
συνεχώς τη νοιάζεται και δικαίως φέρει το όνομα του
“Μεγάλου Ευεργέτη” για εμάς τους Μακισταίους.

Ο κ. Κουτσολιούτσος παραλαμβάνει
τιμητική πλακέτα από τον κ. Κάρτα

Την Αρτέμιδα ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία
με σημαντική παρουσία της οικογένειας Κουτσολιούτσου του ομίλου Folli-Follie, και το συνολικό κόστος
για τα δύο χωριά, έφτασε κοντά στα 25 εκ. ευρώ.
Παρ' ότι όμως διατέθηκαν αυτά τα χρήματα από
τους ευεργέτες μας, τα δύο αυτά χωριά συνδέονται
με την Ζαχάρω με έναν απαρχαιωμένο και εγκαταλελειμμένο δρόμο.
Βέβαια έχει προγραμματιστεί να γίνει ένας σύγχρονος άξονας από τη θέση Μποκαρίνος έως τη Μά-

κιστο, αλλά βρισκόμαστε στο στάδιο της μελέτης,
που θα κρατήσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο ακόμη.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Ταμείο Μολυβιάτη, όπως ξεκάθαρα μας υποσχέθηκε ο
Περιφερειάρχης μας κ. Κατσιφάρας στην αίθουσα
αυτή στις 30/03/2015 στο Περιφ. Συμβούλιο.
Η εφημερίδα μας ''ΜΑΚΙΣΤΙΑ'' στο φ. 80 έχει αναφερθεί σχετικά.
Εδώ σημειώνω πως στην Μάκιστο μέχρι τώρα,
δεν έχει διατεθεί ούτε ένα ευρώ από το περίφημο Ταμείο Μολυβιάτη, παρ’ ότι έχει πολλές κοινόχρηστες
ελλείψεις, που κυρίως οφείλονται στις φωτιές του
2007.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακισταίων προκειμένου να κρατήσει ζωντανή την μνήμη των νεκρών
της φωτιάς, αλλά και να μην ξεχάσουμε τους Ευεργέτες μας, έχει πάρει μια σοβαρή απόφαση: Να διοργανώνει κάθε χρόνο έναν Πανελλήνιο Ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου 22 χλμ., που θα ξεκινά από τη Μάκιστο, θα περνά από το Παλαιοχώρι Χρυσοχωρίου,
τους Αρχαιολογικούς μας χώρους με το Αρχαίο Θέατρο, την Κορυφογραμμή του Λαπίθα, την Σμέρνα,
την Αρτέμιδα, τα μνημεία των νεκρών και θα καταλήγει στην Μάκιστο, όπου και θα γίνεται η απονομή
των μεταλλίων στους αθλητές.
Το όνομά του ''Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ''. Είναι
ένα εγχείρημα μεγάλο για έναν μικρό Σύλλογο
σαν τον δικό μας, γι’ αυτό και ζητάμε τη συνεργασία και την βοήθεια όλων.
Η εφημερίδα μας, η ''ΜΑΚΙΣΤΙΑ'', θα σας κρατά
ενήμερους σχετικά με αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ.
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο νεαρός Νίκος
Πόθος του Νώντα, και είπε:
Έχουν περάσει 10 χρόνια σχεδόν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 24ης Αυγούστου 2007.
Ήμουν 13 χρονών τότε και τα γεγονότα αυτά
έχουν χαραχτεί έντονα στη μνήμη μου.
Ξαφνικά την Παρασκευή το μεσημέρι, περίπου
στις 14.00, ήμασταν όλη η οικογένεια μαζεμένη για
φαγητό, χαρούμενοι όπως πάντα στο σπίτι. Σε μια
στιγμή ακούσαμε την καμπάνα του χωριού μας να
χτυπά κάπως περίεργα. Ανησυχήσαμε και τρέξαμε
όλοι να δούμε τι συμβαίνει. Ακούγονταν από παντού
φωνές. Σε λίγο, ξαφνικά, μας ειδοποιούν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο διπλανό χωριό κι ερχόταν απειλητικά προς το δικό μας. Μόλις το ακούσαμε αυτό
και είδαμε πραγματικά τη φωτιά να έρχεται προς τα
εμάς, τρέξαμε όλοι πανικόβλητοι. Όλοι φωνάζαν να
εκκενωθεί το χωριό και έτσι έγινε.
Όλοι φύγαμε έτσι όπως ήμασταν. Με τα ρούχα
που φορούσαμε. Καθόλη την διαδρομή βλέπαμε την
φωτιά να μας ακολουθεί με ταχύτατους ρυθμούς καθώς έπνεαν δυνατοί άνεμοι. Ο συνωστισμός έγινε πιο
έντονος, όταν ενωθήκαν οι κάτοικοι του διπλανού χωριού. Κόρνες, άναρθρες κραυγές και η αγωνία να ξεφύγουμε από το κακό που μας ακολουθούσε.
Ο παππούς μου, Πρόεδρος του χωριού τότε, στην
προσπάθειά του να περισώσει ότι μπορούσε και να

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργιόπουλος
βραβεύει τον κ. Τζώρτζη Κουτσολιούτσο

κατεστραμμένες, συγχωριανοί μας νεκροί, ανύπαρκτο το καταπράσινο δάσος μας. Τα ελαιόδεντρα και
τα οπωροφόρα δέντρα μας είχαν γίνει στάχτη. Το σύνολο των ζώων μας αφανισμένο. Μόλις αντικρίσαμε το σπίτι μας δεν το πίστευα. Είχαν καεί όλα. Όλα
τα πράγματά μας είχαν γίνει ένας σωρός από στάχτη. Όλοι εμείς οι επιζώντες εκείνη την στιγμή θυμόμαστε το παρελθόν σαν ανάμνηση. Ζούσαμε το παρόν με τραγικό τρόπο αλλά για το μέλλον ελπίζαμε.
Και πράγματι το χωριό μας ξαναγεννήθηκε. Σε αυτό
βοήθησαν οι ίδιοι οι κάτοικοι που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα τους και την θέλησή τους. Η ίδια η
φύση που θέλει να ξαναγεννιέται και η προσφορά φορέων και του απλού κόσμου. Μα πάνω από όλους

Ο Βουλευτής Ηλείας κ. Ιωάννης Κουτσούκος
βραβεύει τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο

βοήθησε η κυρία Βαρδινογιάννη, η οποία με την ευαισθησία της στον ανθρώπινο πόνο ξανάχτισε το χωριό μας. Μέσα από τα καινούργια σπίτια που μας
έφτιαξε έφερε πάλι τη ζωή στη Μάκιστο. Γι’ αυτό για
μια ακόμη φορά την ευχαριστούμε και θα της είμαστε πάντα ευγνώμονες.
Εγώ από τότε παρέμεινα στο χωριό. Και παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, τέλειωσα το
Γενικό Λύκειο Ζαχάρως καθώς και το Τεχνικό Τμήμα Ηλεκτρολογίας Κρεστένων.
Θα παραμείνω στο χωριό γιατί το αγαπώ και πιστεύω όπως εγώ και άλλοι νέοι μπορούμε και με την
βοήθεια της πολιτείας να δώσουμε πραγματικά ζωή
στο χωριό γιατί η ύπαιθρος έχει να μας δώσει πολλά και δεν πρέπει να την εγκαταλείπουμε.
Γενικά όλη η ιστορία της Μακίστου είναι ένα παΣυνέχεια στη σελ. 5
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Συνέχεια από τη σελ. 4

ράδειγμα να μην απελπιζόμαστε και να προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον και τον τόπο μας!
Κλείνω με ένα ποίημα.
Ήταν Αυγούστου μεσημέρι
όταν ο ήχος της καμπάνας
έστελνε κακό χαμπέρι
στο σπίτι κάθε μάνας.
Αναπάντεχη και με ορμή
η λάμψη κάποιας σπίθας
έγινε αφορμή
για να καεί ο Λαπίθας.
Κανείς δεν φανταζότανε
ούτε και στο ελάχιστο
ότι θα καιγότανε
και τ’ όμορφο το Μάκιστο.
Από το μεγάλο πανικό
που άρχισε να φέρει
αυτό το άγριο φονικό
πως να σωθεί κανείς δεν ξέρει.
Και ενώ όλοι στα μάτια τους
εβλέπανε τον χάρο
αφήσαν την πραμάτεια τους
και τρέχαν στη Ζαχάρω.
Την άλλη μέρα την αυγή
τίποτε δεν θύμιζε τα ίδια
και πριν ο ήλιος να ‘χει βγει
φανήκανε τ’ αποκαΐδια.
Καήκανε οι άνθρωποί μας,
συγχωριανοί και πρόσωπα αθώα
κι ερήμωσαν οι τόποι μας
από σπίτια, φυτά και ζώα.
Αυτό το καλοκαίρι
δε μοιάζει με τα άλλα
δεν έχει με κανένα ταίρι
γιατί έφερε κακά μεγάλα.
Ο Πρόεδρος του εθελοντικού οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος μίλησε στη συνέχεια και αναφέρθηκε στην
ψυχολογική στήριξη που παρείχε ο οργανισμός
στα παιδιά των πυρόπληκτων περιοχών.
Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου Folli-Follie, εμφανώς συγκινημένος προτίμησε να μιλήσει από καρδιάς, αν και
είχε ετοιμάσει τον λόγο του. Στάθηκε ιδιαίτερα στην
βοήθεια που πρόσφερε η εταιρεία του στην Αρτέμιδα καθότι ένας από τους εργαζόμενούς του, ο κ. Σπήλιος Κάρτας, έχασε επτά μέλη από την οικογένειά
του. «Αν δουλέψουμε όλοι μαζί, ιδιώτες, πολίτες και
κράτος μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα και να
αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση», είπε μεταξύ άλλων.
Οι ομιλίες έκλεισαν με τον σύντομο λόγο της κας
Τούλας Κυριακοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου
Χρυσοχωρίου, η οποία αναφέρθηκε στις πληγές που
άφησε η φωτιά και στο δικό της χωριό.

Μετά την εκδήλωση o Πρόεδρος του Συλλόγου
παραδίδει ένα Λεύκωμα Μνήμης
στον κ. Παναγιωτόπουλο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακισταίων, διά του
Προέδρου κ. Φώτη Βλάχου τίμησε με πλακέτα την
κα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη (παρέλαβε ο κ. Φάνης Βουτσαράς).
Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτέμιδας πλακέτα
έδωσε ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Μπάμης για την Κυπριακή Δημοκρατία (παρέλαβε ο κ. Πρέσβης), και την
οικογένεια Κουτσολιούτσου τίμησε με πλακέτα ο κ.
Σπήλιος Κάρτας (παρέλαβε ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος).
Τέλος, η Διοίκηση Πυροσβεστικής Ν. Ηλείας,
μέσω του Διοικητή κ. Κώστα Κυριακόπουλου τίμησε τον όμιλο Folli-Follie (παρέλαβε ο κ. Κουτσολιούτσος).
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης:
• Ο κ. Λάμπης Αριστειδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Δυτ. Ελλάδος
• Ο κ. Δημήτρης Κωσταριάς, βοηθός Περιφερειάρχη Ολυμπισμού
• Ο κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Δήμαρχος
Ήλιδας
• Ο κ. Πανταζής Χρονόπουλος, π. Δήμαρχος Ζαχάρως
• Η κα Αθηνά Γαλάνη, Αναπληρωτής Δημάρχου Ζαχάρως
• Ο κ. Νίκος Λαμπρόπουλος, Αντιδήμαρχος Ζαχάρως
• Η κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου, Αντιδήμαρχος
Κρεστένων

2007
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• Ο κ. Γιώργος Κωστόπουλος, Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής
• Ο νέος Διοικητής Πυροσβεστικού Σώματος κ. Σπανός, με τον Υποδιοικητή κ. Ηλία Μανιάτη και με
πολλούς Αξιωματικούς
• Ο Δασάρχης Ηλείας κ. Λάττας
• Ο Δασάρχης Ολυμπίας κ. Βασίλης Γιακουμής
• Ο Αντιπρόεδρος της ΕΒΕ Ηλείας κ. Νίκος Παναγιωτακόπουλος
• Ο Πρόεδρος ΓΟΕΒ Αλφειού-Πηνειού κ. Νίκος Φάμελος
• Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ηλείας κ. Βασίλης Δημητρέλος
• Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλίδονας,
κ. Τριανταφυλλιά Νιάρχου
• Ο Πρόεδρος της Αρτέμιδας κ. Γιάννης Μπάμης
• Από το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακισταίων εκτός του Προέδρου, που ήταν και ομιλητής,
ο κ. Νώντας Πόθος, Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακίστου
και μέλος του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος κ. Διονύσης
Κοκκαλιάρης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος και ο κ. Παναγιώτης Πόθος αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
• Πολλοί κάτοικοι από Μάκιστο-Αρτέμιδα αλλά και
από όλο το Νομό.
Στον προθάλαμο της αίθουσας υπήρχαν πολλές
φωτογραφίες σπιτιών του Τ.Α.Π. από όλο το Νομό
Ηλείας «του πριν και του μετά» της φωτιάς.
Η εκδήλωση έκλεισε με τον θαυμασμό των φωτογραφιών αυτών από τον κόσμο, ενώ παράλληλα
απολάμβανε τα μοναδικά χορευτικά με την κα Δήμητρα Γκεζερλή και τον κ. Patrick Kolodziejski.
Στο τέλος της εκδήλωσης τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας αλλά και κάτοικοι της Μακίστου είχαμε
την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο της
κ. Βαρδινογιάννη, κ. Φάνη Βουτσαρά, ο οποίος μας
μετέφερε την αγάπη της για τη Μάκιστο και πρόσφερε στους νέους βιβλία της ημερίδας που έγινε
στις 26-06-2014 στο Μουσείο της Ακρόπολης για την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, όπου η κ.
Βαρδινογιάννη ήταν κεντρική ομιλήτρια. Μια σημαντική πρωτοβουλία Πολιτιστικής Δράσης που
ανέλαβε το ίδρυμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη την ημέρα αυτή με διεθνή εκστρατεία: “RETURN
(Return the Sculptures), RESTORE (Restore
Parthenon), RESTART (Restart History)” σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη και την UNESCO για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ο Σύλλογός μας και η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» με τις μικρές
δυνάμεις μας στηρίζουν αυτή την Εθνική προσπάθεια
και ευχόμαστε να φέρει σύντομα καρπούς.
Φώτης Γ. Βλάχος

Βραβεύσεις
Ο Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Διονύσης Παναγιωτόπουλος βράβευσε την
Κυπριακή Δημοκρατία διά του Πρέσβη Κυριάκου Κενεβέζου και την κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
διά του εκπροσώπου της κ. Φάνη Βουτσαρά (Διευθυντικό Στέλεχος του Ομίλου Βαρδινογιάννη).
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γεώργιος
Γεωργιόπουλος βράβευσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Folli-Follie κ. Τζώρτζη Κουτσολιούτσο και ο Βουλευτής Ηλείας κ. Κουτσούκος τον
Πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Κώστα
Γιαννόπουλο.
Η Ι.Μ. Ηλείας διά του Επισκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανασίου τίμησε την Αρχιεπισκοπή Κύπρου (την πλακέτα παρέλαβε ο κ. Πρέσβης).

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Η πρόσκληση

6 ΜΑΚΙΣΤΙΑ
ΚΑΛΟ
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Ο Αντώνης Κοκκαλιάρης έφυγε από
κοντά μας. Ο μπάρμπα Αντώνης μας αποχαιρέτησε στις 31-12016 σε ηλικία 88
ετών στο σπίτι του
στο χωριό, στη φροντίδα και την αγκαλιά
των παιδιών του, της
νύφης και των εγγονών του. Το τελευταίο διάστημα της ζωής του
μάλιστα ήταν γεμάτο από ανθρώπους, όπως ο
ίδιος πάντα επιθυμούσε. Πέρασαν από το σπίτι
του οι περισσότεροι χωριανοί, συγγενείς και φίλοι. Μοίρασε σε όλους ευχές και τον καλό του
λόγο. Κι ύστερα έφυγε… Και έφυγε όπως ήθελε. Με κλαρίνα και βιολιά.
Ο Αντώνης της Στάθαινας
Της Στάθαινας γιατί ανήκε στην κατηγορία
εκείνων των παιδιών που δεν γνώρισαν πατέρα.
Στάθαινα (N. Λαμπροπούλου) ήταν η μάνα τουη Δήμητρα, γυναίκα του Στάθη Δημητρακόπουλου ή Κοκκαλιάρη του Μήτρου - που ήταν ο πατέρας του, ο οποίος «έφυγε» την 1-3-1934, από
πνευμονία μετά από αποκριάτικο γλέντι του χωριού, σε ηλικία 37 χρόνων αφήνοντας πίσω του
τέσσερα παιδιά. Ο Αντώνης ήταν το δεύτερο παιδί της 4μελούς οικογένειας και γεννήθηκε στις
6-2-1928. Η εικόνα του πατέρα του θολή, η δε
θύμησή του σχεδόν ανύπαρκτη. Βίωσε με τον πιο
σκληρό τρόπο την παιδική του ηλικία σε δύσκολους καιρούς, σε μια κοινωνία όπου η παρουσία του πατέρα-προστάτη ήταν κάτι παραπάνω από συναίσθημα. Ο Φωτόπουλος Αντ.
ήταν ο Νονός του, ο χασάπης στη Ζαχάρω.
Η λέξη ορφανός τον στιγμάτισε και τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Στο σπίτι έλεγε: «είχαμε μια σιδερωστιά, δυο τετζέρια, και μια καλάθα αλλά δεν είχε ψωμί μέσα». Κάποτε η Στάθαινα του έδωσε ένα σακούλι, για να πάει να του
δώσουν λίγο σιτάρι, στα αδέλφια της. Και πήρε
την απάντηση: «τι να σας κάνει ένας τορβάς σιτάρι, εσείς θα πεθάνετε που θα πεθάνετε». Τότε
πήγε στην θεία Μαρία, στο μπαρμπα-Κανέλλο
Πόθο, ο οποίος του το γέμισε. Πήγε στο Λουμπέικο μύλο και το άλεσε, δεν του πήραν αλεστικό
δικαίωμα. Έτσι η οικογένεια πέρασε εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Την ιστορία αυτή την είχαμε
ακούσει πολλές φορές, που την έλεγε στο καφενείο. Και έλεγε: «Να σκέφτεσαι τα ορφανά και
ας έχουν γένια».
Η ζωή του ήταν ένας διαρκής αγώνας για την
αξιοπρεπή επιβίωση και την καταξίωση μέσα
στην κοινωνία. Και τα κατάφερε.
Άνθρωπος δημιουργικός, εργατικός, κοινωνικός, αν και στο σχολείο πήγε μόνο ένα χρόνο.
Ασχολήθηκε με τα πάντα. Μόχθησε ώστε την
λιγοστή αγροτική περιουσία που κατείχε να την
αυγατίσει. Από μικρός δούλεψε σαν τσοπανόπουλο, στον παπά για το ψωμί και μεγαλώνοντας κυνηγούσε τα μεροκάματα στο χωριό, αλλά
και σε άλλα χωριά του Ηλειακού κάμπου, για χαράκι, σκάψιμο, στις ελιές, στον τρύγο… Ο
αδελφός του Γιώργος, ήταν ο πρώτος που έφυγε το 1955 για τον Καναδά, προσκάλεσε και τα
αδέρφια του Ντίνα (συζ. Ι. Παναγούλια από Ρο-

Α ΓΑ Π Η Μ Ε Ν Ε
δινά), Αγγελική (συζ. Γιωρ. Δημόπουλου από Μηλέα), που κι αυτά έφυγαν μετανάστες στον μακρινό Καναδά, κι έκαναν εξαίρετες οικογένειες.
Εκτός από τον Αντώνη, που έμεινε μόνος με την
μητέρα του στο μικρό 5x3 χειμωνιάτικο δωμάτιο
του Δημητρακέικου, που είχαν για σπίτι, βιώνοντας την πίκρα των ξενιτεμένων αδελφών.
Απέκτησε το δικό του σπίτι αργότερα, αγοράζοντας του Πόθου Καν. Βασίλη. Δημιούργησε τη
δική του οικογένεια, αφού παντρεύτηκε στις 1410-1956 την κυρά Κούλα Δ. Αθανασοπούλου.
Απόκτησαν δε τρία παιδιά, το Στάθη, τη Δήμητρα και το Δήμο, αποκατεστημένα και τα τρία.
(Μάλιστα δε ο Στάθης δραστηριοποιείται στη Ζαχάρω, ως ηλεκτρονικός, που παντρεύτηκε την
Ιωάννα Δ. Βλάχου, κι έμεινε στο χωριό). Είδε εγγόνια, τον Αντώνη και το Δήμο, τα οποία αγαπούσε και τα καμάρωνε πολύ.
Υπήρξε ενεργός πολίτης στον τόπο του. Πίστευε στις αρχές της Δημοκρατίας και συμμετείχε πάντα στα κοινά με απόψεις και θέσεις. Οι
συγχωριανοί τον τίμησαν με το να τον εκλέξουν
Πρόεδρο στις 23-8-1964. Υπεραμύνθηκε της μεταφοράς του κοιμητηρίου, από το προαύλιο
Αγ. Ιωάννη, στη σημερινή θέση και υλοποίησε την
απόφαση. Πρότεινε την κατασκευή γηπέδου για
τη νεολαία, ανέγερση κοινοτικού καταστήματος,
την περιφερειακή συγκοινωνία των γύρω χωριών,
κι ασχολήθηκε με τη διάνοιξη του δρόμου Μακίστου-Πλατιάνας, τον οποίο θεωρούσε ως έργο
μεγίστης αξίας. Πρόλαβε δε να τον δεί ολοκληρωμένο το 2007. Όνειρό του ήταν ένα όμορφο χωριό. Δεν πρόλαβε όμως τότε να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Καθαιρέθηκε στις 7 Σεπτ.
1967, από την απριλιανή δικτατορία. Οι συνέπειες από εκείνη την εποχή ακολούθησαν την οικογένειά του και στο μέλλον. Πίστευε στην πρόοδο και ενίσχυε κάθε θετική προσπάθεια για το
καλύτερο του τόπου του, είτε στην Κοινότητα ως
σύμβουλος, είτε στο Σύλλογο της Μακίστου, είτε
ως μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Επαγγελματικά εκτός από την αγροτική
απασχόληση, έψαχνε το καλύτερο που θα μπορούσε να βοηθήσει την οικογένειά του. Ασχολήθηκε με το εμπόριο. Με το μουλάρι του «τον
Ψαρή» γύριζε στα χωριά τις Κυριακές, πουλώντας ψιλικά και είδη προικός. Ασχολήθηκε με
τη φωτογραφία και με τη μηχανή του άφησε ένα
αξιοσημείωτο έργο πίσω του. Σε κάθε σπίτι υπάρχει φωτογραφία από εκείνη την εποχή. Παράλληλα ακολούθησε την ψαλτική ως μαθητής των
προγενεστέρων, Φώτη Παύλου και Γιώργου Ν.
Λαμπρόπουλου. Για πολλά χρόνια ήταν ο κύριος
ψάλτης του χωριού αλλά και στου Κουμουθέκρα.
Η κατασκευή όμως νέας οικοδομής το 1974 έκανε πραγματικότητα το σημαντικότερο όνειρο για
τον ίδιο. Το 1976 ξεκινά τη λειτουργία του καφενείου «Η Πορτοκαλιά», όπου υπήρξε σημείο
αναφοράς για τους Μακισταίους, νέους, γέρους
και παιδιά. Ήταν το πολιτιστικό κέντρο και η «μικρή Βουλή» του χωριού. Τόπος συνάντησης για
καφεδάκι, ουζάκι ή χαρτάκι. Ήταν και κουρείο
ταυτόχρονα για κάποιους ηλικιωμένους. Το χειμώνα τηγανίτες, τσιπουράκι για πρωινό. Και τα
βράδια του καλοκαιριού σουβλάκι, και καλαμπόκια από το περιβόλι του. Ήταν η ζωντάνια του
χωριού. Με κάθε αφορμή στηνότανε το γλεντάκι

ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΗ

κι ο χορός, τραγουδώντας με το στόμα ή με το
κασετόφωνο. Άλλοτε με τραγούδι στις οργανωμένες εκδρομές στο Αίπυ που αγαπούσε ιδιαίτερα, στην Αρτέμιδα στα Ψηλαδέντρα, στα Κωτρετσαίικα… Ήξερε πολλά τραγούδια ο μπαρμπα-Αντώνης -ήταν μερακλής- παραδοσιακά, λαϊκά, αποκριάτικα. Στήριξε δραστικά το πανηγύρι
του Αγίου Παντελεήμονος, προβάλλοντας τους
τοπικούς καλλιτέχνες με τα όργανά τους. Το τραγούδι ήταν μέρος της ζωής του.
Τη μέρα της πυρκαγιάς του 2007 έμεινε με
την άρρωστη γυναίκα του στο καφενείο στο χωριό και βλέποντας τους άλλους να φεύγουν. Αντίκρισε τον όλεθρο και έδωσε μάχη με τις φλόγες να προστατέψει όχι μόνο το δικό του σπίτι
μα και των γειτόνων. Ότι πέρασε από το χέρι του
το έκανε και δεν εγκατέλειψε το σπίτι ούτε την
νύχτα που ήρθαν να τον πάρουν τα παιδιά του.
Ποτέ δεν του είχε περάσει από το μυαλό ότι θα
μπορούσε να συμβεί μια τέτοια καταστροφή, χάνοντας τους αγαπημένους γειτόνους Διονύση
και Ελένη Λαμπροπούλου, Νίκο και Μαριγώ Δημοπούλου, αλλά και τη συμπεθέρα Γιαννίτσα
Βλάχου. Στους δύο μήνες έφυγε η κυρά Κούλα
κι έμεινε μόνος…
Αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν το να μοιράζεται ό,τι είχε. Την ώρα του φαγητού, το «κάτσε να πιούμε ένα κρασί» σε οποιονδήποτε ήταν
εκεί ή περνούσε, ήταν η αγαπημένη του φράση
και το εννοούσε. Αποζητούσε πάντα την καλή
παρέα, την κουβέντα και το κρασάκι. Αγαπούσε
πολύ το διάβασμα. Χρόνια συνδρομητής σε τοπικές εφημερίδες. Καμιά φορά αρθρογραφούσε
στις τοπικές, στον “ΝΕΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ” και τη “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”. Αποζητούσε την ενημέρωση και διάβαζε
οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια του, αλλά περισσότερο του άρεσε η ιστορία και ειδικά η τοπική.
Ατέλειωτες ήταν οι ιστορίες που είχε ακούσει
από τους μεγαλύτερους, και τις αφηγείτο στο καφενείο. Του άρεσαν και έκανε αρκετά ταξίδια, κυρίως σε ιστορικούς, θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Έλεγε, “ο Θεός με αξίωσε να
πάω στην Κωνσταντινούπολη στην Αγ. Σοφιά και
στο Πατριαρχείο, την Πάτμο και την Τουρκία”.
Πήγε δε δύο φορές στα αδέλφια του στον Καναδά. Ήθελε όλα αυτά που βίωσε, που έμαθε,
που είδε να τα μοιράζεται. Δεν σήκωνε τους τόνους ιδιαίτερα, αν και επίμονος ενίοτε στις απόψεις του και δεν κρατούσε ποτέ κακία. Απεχθάνετο τα δικαστήρια. Εύκολα συγχωρούσε. Και
δεν του έλειψε ποτέ το καλαμπούρι. Τον χαρακτήριζε βαθύ ήθος, αίσθηση δικαίου των αδυνάτων και ο σεβασμός προς τους ανθρώπους, και
ειδικά προς τη συγγένεια.
Ο μπάρμπα Αντώνης έφυγε και θα μας λείψει για πάντα. Είναι απώλεια για το χωριό. Είναι απώλεια για τη Μάκιστο, η μορφή του, το
ήθος του, οι όμορφες κουβέντες που μπορούσες
να κάνεις μαζί του, οι ιστορίες και το καλαμπούρι
του… Θα μας λείψει το τραγούδι του, στο ψαλτήρι, στις γιορτές και τα πανηγύρια μας. Θα μας
λείψει μαζί του κι ο τόπος αναφοράς μας, το καφενείο «Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ».
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μακιστίας γης
που τον σκέπασε.

Στάθης Α. Κοκκαλιάρης
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Ο Α Γ. ΙΩΑΝΝΗ Σ Μ ΑΚΙ Σ ΤΟΥ ΣΕ Ι Σ ΜΟ ΠΛ Η Κ ΤΟ Σ
Συνέχεια από τη σελ. 1

β) Ο εκκλησιασμός να γίνεται στον Αγ. Γεώργιο και
γ) Να δημιουργήσουμε μια Ερανική Επιτροπή (με την άδεια της Μητρόπολης) προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε το σημαντικό αυτό πρόβλημα του χωριού μας.
Το ζήτημα της Εκκλησίας
συζητήθηκε και στη Γ.Σ. στις
10-04-2016 μετά από πρόταση του Προέδρου της Μακίστου και μέλους του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας αλλά και
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, κ. Νώντα Πόθου
και έγιναν διάφορες προτάσεις.
Ο Αγ. Ιωάννης Μακίστου
Το συμπέρασμα;
Για να ξαναλειτουργήσει ο Ναός χρειάζονται χρήματα, πέρα από αυτά
που θα δοθούν από το ΤΑΣ. Χρήματα, επίσης, χρειάζονται και για τον
νεοαναγειρόμενο Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Κοιμητήριο που
θα πρέπει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν (αφού γίνουν τα
τελείως απαραίτητα), προκειμένου το μικρό χωριό μας να διαθέσει τις

όποιες δυνάμεις έχει στην μεγάλη υπόθεση της λειτουργίας του Αγ. Ιωάννη.
Ο Σύλλογός μας, παρά την οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας
αλλά και ο καθένας μας προσωπικά, και ύστερα των προτάσεων της Γ.Σ.
θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση με όποιον τρόπο μπορεί. Έτσι π.χ.
από την προγραμματισμένη μας γιορτή αμέσως μετά τον εκκλησιασμό
του Αγ. Γεωργίου, τη Δευτέρα του Πάσχα, τα όποια κέρδη, θα διατεθούν
για την επισκευή του Αγ. Ιωάννη.

Νότια όψη

Ανατολική όψη

Από τον Καναδά μας ήρθε η παρακάτω επιστολή και μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε το συμπατριώτη μας Γεώργιο Κοκκαλιάρη όχι μόνο για τα χρήματα που μας
έστειλε αλλά και για το ύφος της επιστολής
του.

Τορόντο 11 Μάη
Αγαπητοί πατριώτες γεια σας
Δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Πρώτα να αυτοσυστηθώ. Είμαι ο Γιώργος Κοκκαλιάρης,
αδερφός του αείμνηστου Αντώνη Κοκκαλιάρη, που έτυχε να είμαι και ο πρώτος μετανάστης από τη Μάκιστο πριν από πολλά
χρόνια στον Καναδά και είμαι υπερήφανος

Επίσης, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μετά το σεισμό έχει αντικαταστήσει
την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των συμπατριωτών μας, με χρήματα υπέρ του ναού του Αγ. Ιωάννη.
Ο συμπατριώτης μας και δραστήριο μέλος του Συλλόγου μας κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλος, σε παλαιότερο χρόνο είχε κάνει
μια μελέτη για το Ναό, προκειμένου να στηριχθεί αλλά και να αλλάξει
όψη. Με μεγάλη του χαρά μας έστειλε τις φωτογραφίες της μελέτης
και σας τις παρουσιάζουμε.
Μακάρι να μπορέσουμε κάποια μέρα να φέρουμε το Ναό μας σε αυτή
την εικόνα.
Συμπατριώτες μην ξεχνάτε πως ένα χωριό χαρακτηρίζεται ως «χωριό», πέραν από τα σπίτια, από τρία πράγματα: α) το σχολείο, β) την εκκλησία και γ) το καφενείο.
Εμείς το σχολείο το κλείσαμε προ πολλού. Το καφενείο έκλεισε με
το θάνατο του Αντώνη Κοκκαλιάρη. Θα κλείσουμε και την εκκλησία;
Το Δ.Σ. είναι αισιόδοξο ότι σύντομα θα ανοίξουμε το καφενείο και
βέβαια θα λειτουργήσουμε τον Αγ. Ιωάννη. Γι’ αυτό ζητάμε τη στήριξή
σας.
Το Δ.Σ.

για την καταγωγή μου. Θέλω να σας συγχαρώ για την έκδοση της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”, είναι ένας καλός τρόπος να μαθαίνουμε τα
νέα της πατρίδας μας. Ήθελα μέσω της εφημερίδας να διαβιβάσω τις ευχές μου στα παιδιά του και τα εγγόνια του από όλους εμάς
εδώ. Από τη σύζυγό μου, τα δύο μου παιδιά,
τον Ευστάθιο και τη Δήμητρα, τα έξι εγγόνια μου και τα τρία δισέγγονά μου, όπου τον
αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι στη νέα του ζωή και ο καλός Θεός να του δώσει μια θέση εκεί όπου
του ανήκει, με τους καλούς Αγγέλους.
Όλοι το ξέρετε ότι θα λείψει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος από το χωριό. Ο Αντώνης με την παρουσία του έδινε ζωή στο χω-

ριό και γι’ αυτό είμαι σίγουρος ότι θα λείψει
σε όλους, αλλά είναι τα παιδιά του ο Στάθης, η Δήμητρα που θα συνεχίσουν τα βήματά του.
Τέλος σας εύχομαι να είστε όλοι καλά
και ζητώ συγνώμη για τα γραφόμενά μου,
δεν είχα την τύχη να πάω στο σχολείο, οι
πιο πολλοί ξέρετε την περίπτωσή μου…
Να μην σας κουράζω άλλο. Γεια σας και
ευχαριστώ.
ΥΓ: Στέλνω το ποσό των 200 δολαρίων.
Τα 100 για να πιείτε μια μπύρα για συγχώρεση, στη μνήμη του αδερφού μου και τα
άλλα 100 για το ταμείο του χωριού.
Ευχαριστώ και πάλι.
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Μικρά

αλλά

ΔΡΟΜΟΣ
ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΜΑΚΙΣΤΟΣ
Σε επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια υπηρεσία ενημερωθήκαμε ότι: συνεχίζεται κανονικά η εκπόνηση της μελέτης του δρόμου, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο που είναι η «οριζοντογραφία». Συντάσσονται δηλαδή οι πίνακες απαλλοτριώσεων, που συντόμως θα αναρτηθούν.

σημαντικά
ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ - ΑΙΠΥ
Στο δρόμο Μακίστου – Πλατιάνας, η Περιφέρεια έκανε κάποιες
σημαντικές παρεμβάσεις και επιδιόρθωσε το δρόμο σε πολλά σημεία.
Δεν ολοκληρώθηκαν, όμως, και περιμένουμε να συνεχιστεί το έργο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Οι αγροτικοί δρόμοι της Μακίστου έχουν σχεδόν παντού μικρά ή
μεγάλα προβλήματα. Ελπίζουμε η Δημοτική Αρχή να βοηθήσει στο
να λυθούν. Η φωτιά του 2007 έχει αφήσει ακόμα εκεί τα σημάδια της.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Ένα σημαντικό θέμα για την περιοχή μας είναι η επικείμενη υπογραφή του Π.Δ. για τη χρήση γης του Κυπαρισσιακού Κόλπου. (Από
Κυπαρισσία μέχρι Πύργο). Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» είχε ασχοληθεί έγκαιρα με
το φλέγον αυτό θέμα το καλοκαίρι του 2014. (Δείτε φ.
78, σελ. 8 και 9).
Ας ευχηθούμε να δοθεί η
σωστή λύση του δύσκολου
αυτού προβλήματος, γιατί
όλοι έχουμε ανάγκη τη θάλασσά μας.

ΓΙΟΡΤΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα μηχανήματα εν ώρα εργασίας και στο βάθος το Αίπυ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΖΑΧΑΡΩΣ
Για δεύτερη χρονιά διοργανώθηκε από το Δήμο Ζαχάρως – Φο-

Τη Δευτέρα του Πάσχα και Εορτή του Αγ. Γεωργίου ο Σύλλογος
θα διοργανώσει (όπως πάντα) ένα μικρό γλέντι με μεζέ, κρασί και μουσική μετά τον Εκκλησιασμό. ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΕΚΕΙ!!!

ρείς – Συλλόγους, η εκδήλωση «ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ»,
στις 13-03-2016 και είχε μεγάλη επιτυχία.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από τεχνικής πλευράς ολοκληρώθηκαν τα έργα για τη σύνδεση
της Μακίστου με το διαδίκτυο μέσω του καλωδίου οπτικής ίνας.
Σε επικοινωνία που είχαμε, η Μάκιστος και όσα χωριά τροφοδοτούνται από τον
ΟΤΕ με το σύστημα SΑR
(πιάτο) θα συνδεθούν άμεσα,
εντός του Μαΐου 2016, και το
“πιάτο” βέβαια θα καταργηθεί.
Σύντομα (εντός του καλοκαιριού) θα δοθεί και η
δυνατότητα σύνδεσης με το
Συνεργεία των ΟΤΕ και ΔΕΗ
Internet (αφού επιλεγεί ο πάκάνουν τις τελευταίες συνδέσεις.
ροχος).
Είναι πραγματικά ένα έργο σημαντικό και καθοριστικό για να κρατηθούν τα χωριά μας ζωντανά.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Μακίστου και Χρυσοχωρίου θα διοργανώσουν τον Αύγουστο διήμερη εκδρομή στην Πολιτιστική διαδρομή
«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ».
Περισσότερα στο επόμενο φύλλο της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ».

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε και φέτος με θέμα «Η ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑ» σατιρίζοντας έτσι το κάθε τρεις και λίγο εκλογές.
Ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν να ετοιμάσουμε το άρμα αλλά
και τα παιδιά που συμμετείχαν.
Άντε, και του χρόνου!!!

ΤΗΝ

“ΜΑΚΙΣΤΙΑ”

Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή ΙΒΑΝ: GR2001103460000034676833832

