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ΔΡΟΜΟΣ
ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ – ΜΑΚΙΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.692.363,44€ συν τις απαλλοτριώσεις

Η

εταιρεία «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε.- Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ», που ανέλαβε στις 10-07-2014 τη Μελέτη του Δρόμου μας, κατέθεσε στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ηλείας στις 12-10-2016 την Οριστική Μελέτη.

Στο γραφείο του Α/Περιφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
ο κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, με τον Α/Περιφερειάρχη
Οικονομικών Δυτ. Ελλάδας κ. Παναγιώτη Μπράμο,
τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Φώτη Βλάχο
και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μακίστου κ. Νώντα Πόθο

Το κόστος του έργου ανέρχεται
σε 14.692.363,44€ συν τις απαλλοτριώσεις.
Πάνω από δύο χρόνια χρειάστηκε μια τόσο μεγάλη εταιρεία (πρόκειται για το μεγαλύτερο Μελετητικό Γραφείο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας) προκειμένου να υπολογίσει
την κάθε λεπτομέρεια του έργου
αλλά και το ακριβές ποσό που θα κοστίσει.
Τώρα ο λόγος για την εκτέλεση
του έργου ανήκει στον Περιφερειάρχη μας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, ο
οποίος δημοσίως δεσμεύτηκε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 3003-2015 στον Πύργο ότι: «Ο δρόμος
Μποκαρίνος – Αρτέμιδα – Μάκιστος
θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου
από το Ταμείο Μολυβιάτη» (Βλέπε το
φύλλο 80 της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ» σελ. 1
και 5).

Επίσης, ο λόγος ανήκει και στον
Α/Περιφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ.
Γιώργο Γεωργιόπουλο. Σημειώνουμε
ότι μετά την τέλεση του μνημόσυνου
για τα θύματα των πυρκαγιών του
2007, στις 24-08-2016, είχαμε μια
σύντομη συνομιλία και μας κάλεσε
στο γραφείο του την επομένη. (Λόγω
του ότι η Μελέτη του δρόμου είχε
σχεδόν τελειώσει).
Στη συνάντηση αυτή η Μάκιστος
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο
του Συλλόγου κ. Φώτη Βλάχο και τον
Πρόεδρο της Τ.Κ. Μακίστου κ. Νώντα Πόθο. Παρών ήταν και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της
Π.Ε. Ηλείας κ. Μιχάλης Καλογερόπουλος καθώς και ο νυν Α/Περιφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιώτης Μπράμος.
Ο κ. Γεωργιόπουλος μας υποσχέθηκε ότι όλες οι εκπτώσεις των
έργων από το Ταμείο Μολυβιάτη θα
πάνε για το δρόμο Μποκαρίνος – Αρτέμιδα – Μάκιστος προκειμένου να
υλοποιηθεί ένα έργο που το θεωρεί
«Ηθική Υποχρέωση».
Εμείς ζητούμε και από τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Ηλείας να βοηθήσουν στην κατεύθυνση
αυτή τον κ. Α/Περιφερειάρχη.
Καλούμε, επίσης, το Δήμαρχο
Ζαχάρως κ. Νίκο Φάμελο αλλά και
τον π. Δήμαρχο κ. Πανταζή Χρονόπουλο (που γνωρίζει πολύ καλά όλο
το θέμα), τους Αντιδημάρχους του
Δήμου Ζαχάρως, τον αρχηγό της
Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δ. Ζαχάρως κ. Κώστα Αλεξανδρόπουλο,
τους Δημ. Συμβούλους, τον Εμπορικό Σύλλογο Ζαχάρως αλλά και τους
Συνέχεια στη σελ. 5

ΤΑΜΕΙ Ο ΜΟΛΥΒ ΙΑΤΗ
Στις 19-9-2016 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, με θέμα την τελική έγκριση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΕΠ 401 (πρώην Ταμείο
Μολυβιάτη) στο Ν. Ηλείας, και πήρε την
απόφαση 100/19-9-2016, η οποία έχει

αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:
7Ι1Υ7Λ6-ΧΘΙ.
Για την Π.Ε. Αχαΐας έχει εγκριθεί
ένα έργο προϋπολογισμού 350.000,00€
και για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δύο
έργα προϋπολογισμού 1.200.000,00€.
Συνέχεια στη σελ. 4

H Εκκλησία του Aγ. Ιωάννη

Η

κεντρική μας Εκκλησία
γ) Σε συνεννόηση και έγκριτου Αγίου Ιωάννη ως ση της Ι. Μητροπόλεως Τριφυγνωστόν επλήγη από τον λίας και Ολυμπίας έκδωσε Τρασεισμό στις 15.02.2016. Το πεζικό Λογαριασμό, στην ΕθνιΤ.Α.Σ. (Ταμείο Αποκατάστασης κή Τράπεζα στο όνομα «Ι. Ναός
Σεισμοπλήκτων), με έγγραφό Άγιος Ιωάννης Μακίστου»
του στις 03.03.2016, την έκρινε με Νο Ε.Τ.Ε. 346/001146-06
ακατάλληλη προς χρήση – επι- (IBAN):
σκευάσιμη και ο Εκκλησιασμός GR.3001103460000034600114606
πλέον από τότε γίνεται
στο εξωκκλήσι του
Αγίου Γεωργίου.
Στις 8 Ιουλίου
2016, υπεγράφη η
απαραίτητη Κ.Υ.Α.
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της
Ηλείας και ακολούθησε η δημοσίευση στο
Φ.Ε.Κ. όπου εκεί συμπεριλαμβάνεται η Μάκιστος και έτσι πλέον
δόθηκε στο αρμόδιο
Εκκλησιαστικό Συμ- Η ενοριακή εκκλησία του Αγ. Ιωάννη στη Μάκιστο
βούλιο της Μακίστου
το πράσινο φως να προβεί στις
Είναι βέβαιο ότι ο Ναός θα
παρακάτω απαραίτητες ενέρχρειαστεί
επιπλέον χρήματα
γειες:
α) Όρισε Μηχανικό τον κ. απ’ αυτά που θα διατεθούν από
Μάριο Μολυμπάκη (γαμπρό του το Τ.Α.Σ. προκειμένου να απογνωστού συμπατριώτη μας Μη- κατασταθεί πλήρως.
Έτσι, η όποια βοήθεια των
χανικού κ. Κώστα Φουρλή) προκειμένου να εκδώσει την άδεια συμπατριωτών αλλά και φίλων
επισκευής του.
της Μακίστου, είναι πολύτιμη
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η και φυσικά μέσω του Τραπεζικού
αδειοδότηση από την Αρχαι- Λογαριασμού, απολύτως διαολογική Υπηρεσία (απαραίτητη φανής.
προϋπόθεση) και εντός των ημεΤο Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
ρών καταθέτει τον «φάκελο» προτρέπει τα Μέλη του, αλλά
στο Τ.Α.Σ. για την έκδοση της και τους φίλους του, να στηρίάδειας επισκευής.
ξουν αυτή τη μεγάλη προσπάβ) Όρισε εκπρόσωπο του Ι.
Ναού στο Τ.Α.Σ. τον Ταμία του θεια με οποιοδήποτε ποσό.
Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» θα σας κραΕκκλησιαστικού Συμβουλίου κ.
τά ενήμερους.
Νώντα Πόθο.

Δρόμος της Ελπίδας
Ανακοινώνουμε ότι η εκδήλωση «Δρόμος της Ελπίδας», ο
αγώνας ορεινού τρεξίματος που σας είχαμε προαναγγείλει αναβλήθηκε, λόγω του όγκου των οργανωτικών απαιτήσεων και μη
έγκαιρης αποπεράτωσης κάποιων υποδομών. Είναι κάτι που κρίναμε απαραίτητο για να προσφέρουμε μια εκδήλωση με την αρτιότητα που επιβάλλεται, για ένα τέτοιο Πανελλαδικό γεγονός.
Ο «Δρόμος της Ελπίδας» θα διεξαχθεί το 2017 στις αρχές
Οκτώβρη.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” θα σας ενημερώνει.
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Σημείωση της έκδοσης

Γάμοι

Αγαπητοί Πατριώτες
Η σημαντικότερη στιγμή για το Χωριό μας
έφθασε, μετά την ολοκλήρωση και κατάθεση της
Οριστικής Μελέτης του δρόμου.
Σταθείτε δίπλα μας, με όποιο τρόπο μπορεί
ο καθένας σας, προκειμένου να δώσουμε όλοι
μαζί τον αγώνα για την χρηματοδότηση του δρόμου από το πρώην Ταμείο Μολυβιάτη.
Η Μάκιστος δεν έχει πάρει ούτε ένα Ευρώ
από το Ταμείο και δικαιούται τον δρόμο που θα
δώσει ζωή στην περιοχή μας, αλλά και στην
πόλη της Ζαχάρως.
Η προσωπική ευθύνη του καθενός μας, πλέον είναι ΜΕΓΑΛΗ και πρέπει να είναι ΞΕΚΑΘΑΡΗ.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Φώτης Γ. Βλάχος

Δημήτρης Π. Γρηγορόπουλος

Α ς τ ο υ ς μ ι μ ηθ ού μ ε
Κοκκαλιάρης Γιώργος......................................Καναδά $ 200
Τριγάζης Πολυνίκης........................................ Καναδά $ 100
Πόθος Δημήτρης του Αλκαίου......................................€ 100
Καστής Παναγιώτης (Αρτέμιδα) ....................................€ 50
Πόθος Νώντας ................................................................€ 25
Γεωργούλιας Οδυσσέας ................................................€ 20
Γρηγορόπουλος Πάνος (Χρυσοχώρι) ............................€ 20
Αλεξανδρόπουλος Δημήτρης ........................................€ 15
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” σας ευχαριστεί πολύ.

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
«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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

• Η Ελεάννα Κοκκαλιάρη του Δημήτρη και της Αθανασίας και ο Παναγιώτης Καράμπελας πραγματοποίησαν το γάμο τους στις 24-10-2016 στο
Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα.
• Η αγάπη για την Ελλάδα στη δεύτερη και τρίτη γενιά των μεταναστών
παραμένει αμείωτη. Από το Τορόντο του Καναδά ο Κώστας Παναγούλιας
του Θανάση και της Ελένης (εγγονός της Ντίνας Κοκκαλιάρη) με την Ιταλικής καταγωγής Talisa Bucciarelli, επέλεξαν την Σαντορίνη όπου πραγματοποίησαν τον γάμο τους στις 17-10-2016.
• Ο Γιάννης Αθανασόπουλος του Πέτρου και της Μαρίας και η Αναστασία Ζούπα πραγματοποίησαν το γάμο τους στις 3-7-2016 στον Ιερό Ναό Αγίας
Άννης Κηφισιάς.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Γεννήσεις
• Η Καλλιόπη Λουμπή του Γιώργου και ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου απέκτησαν κοριτσάκι στις 10-6-2016.
• Η Κατερίνα Αθανασοπούλου του Πέτρου και της Μαρίας και ο Μάνος
Ρώτας απέκτησαν κοριτσάκι στις 6-8-2016.
• Ο Αλέξανδρος Γιάχος του Παναγιώτη και της Γωγώς και η σύζυγός του
Αρετή Ψαρομάτη απέκτησαν κοριτσάκι στις 30-6-2016.
• Η Λαμπροπούλου Αναστασία του Γεωργίου και ο σύζυγός της Αναστάσιος Κασσάρας απέκτησαν αγοράκι στις 30-7-2016 στο Νεοχώρι Κυλλήνης.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις
• Ο Πάνος Πόθος του Αβραάμ και η σύζυγός του Μαρία Σπηλιοπούλου
στις 28/08/2016 βάπτισαν την κόρη τους που γεννήθηκε στις 07/02/2016.
Το μυστήριο έγινε στην Ι.Μ. Προφήτη Ιωήλ στην Καλαμάτα και το όνομά της Σταυρούλα.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσει το νεοφώτιστο.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”
Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή ΙΒΑΝ:
GR2001103460000034676833832
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Η

ΙΣΤΟΡΙΑ

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε μια μαρτυρία από το Αρχείο του Χαράλαμπου Φ. Παυλόπουλου,
για τις Αρχαιότητες στην πλαγιά του Λαπίθα, πάνω
από την Μάκιστο. Στις θέσεις που μας αναφέρει ο συμπατριώτης μας, πραγματοποιήσαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη επίσκεψη με Κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, με επικεφαλής την κ. Ζαχαρούλα Λεβεντούρη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας Φώτη
Βλάχο, τον Νώντα Πόθο και τον Στάθη Κοκκαλιάρη
όπου έγινε αυτοψία και καταγραφή των χώρων. Ο συμπατριώτης μας Στάθης Κοκκαλιάρης μας υπέδειξε σημαντικά σημεία στις περιοχές αυτές.
Σας παραθέτουμε το αυθεντικό κείμενο του Αείμνηστου Χαράλαμπου Φ. Παυλόπουλου με την δακτυλογράφησή του, για ευχέρεια στην ανάγνωση.
Ο φίλος της “Μακιστίας” Δημήτρης Πρίγγουρης
στην διπλανή στήλη με το Δ΄ μέρος ολοκληρώνει το
αφιέρωμά του στον Γιώργο Κοντοβουνήσιο.

ΤΗΣ
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Μ Α Κ Ι Σ Τ ΟΥ

Φωτ. Στάθης Κοκκαλιάρης

ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ
Δ΄ ΜΕΡΟΣ

Η κ. Λεβεντούρη με τον Φώτη Βλάχο
και το Νώντα Πόθο στη θέση Θερισταπιδιά
και στο βάθος το Αίπυ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

*

Είδαμε στο προηγούμενο
φύλλο ότι ο Γεωργακόπουλος
πήρε τις πληροφορίες από τον
Ν. Κτενιάδη “Ιστορικές σελίδες
Ελληνικής Χωροφυλακής”.
Πολύτιμες πληροφορίες
μας δίνει ο Αγαθοκλής Παναγούλιας που έχει συστηματικά
ασχοληθεί με τον Κοντοβουνήσιο:
Μετά τη μάχη της Μεγαλοπόλεως (1835) και τη σύλληψη
Γράφει
όλων των αρχηγών της Μεσσηνιακής επανάστασης, επι- ο Δημήτρης Πρίγγουρης
π. Δ/ντής Δημοσίας
διώχθηκε και η εξόντωση του
Βιβλιοθήκης
Κοντοβουνήσιου. Οι ΚανελλόΑνδρίτσαινας
πουλοι από την Ανδρίτσαινα,
Επίτιμος Πρόεδρος
αρχικά υποστήριξαν τον Κοντου Συνδέσμου
τοβουνήσιο, αλλά αργότερα
Ιστορικών
Συγγραφέων
θέλησαν να τον εξοντώσουν.
Γι’ αυτό έπεισαν τους Γουρναίους από τη Ζάχα, κουμπάρους του Κοντοβουνήσιου,
να προδώσουν το κρησφύγετό του. Τα καταδιωκτικά
αποσπάσματα οδηγούμενα από τους Γουρναίους, τον
περικύκλωσαν σε μια σπηλιά, στη θέση Όμορφο Ίσωμα,
μεταξύ Βρύνας και Σμέρνας. Ο Κοντοβουνήσιος εξάντλησε τις πυριδοβολές και περίμενε νύχτα να φύγει. Μια
σφαίρα όμως τον έπληξε στη σπονδυλική στήλη και έπαθε παράλυση των άκρων.

*

Ο Ανδρέας Δημόπουλος (Ανδρικόγιαννης) είχε αναφέρει στον συμπατριώτη μας
Χαράλαμπο Φ. Παυλόπουλο τα παρακάτω:

Στο Αρκούδι, στο χωράφι του Αντώνη
του Παύλου που το έχει προίκα από το ΓεροΓιάννο είναι ένα παλιό κτίριο εκκλησίας με
τρεις Αχιβάδες προς το ανατολικό του μέρος.
Εκεί βρέθηκαν διάφορα, μια σφραγίδα, ένα νόμισμα που έγραφε ΑΧΙΛΛΕΩΣ και ένα αργυρό νόμισμα.
Στην περιοχή αυτή βρέθηκαν πολλά κτίσματα-Ζάρες κ.τ.λ.
Επίσης στην Θερισταπιδιά είπε ότι ακριβώς
και ο Γέρο-Ανδρικόγιαννης*. Στον Άη-Θανάση
ευρέθησαν ένα ωραίο αλογάκι με λευκόχρυσο περιλαίμιο και άλλα πολλά μικρά αγαλματάκια. Αρχαία επίσης έχει και ο Πετροβοράς
και το Σπαρτοκατάραχο που βρέθηκαν πολλά

αγαλματάκια, στάμνες μεγάλες. Τα αγάλματα αυτά, τα αγόραζε κάποιος Θεοχάρης Ευάγγελος του Αθανασίου από την Ανδρίτσαινα.
* Στη θέση Θερισταπιδιά στα χωράφια τα Κοκκαλιαρέικα, Βλάχου Γεωργίου, Παύλ. Λινού,
Γιαννοπούλου Γεωργίας υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι. Εκεί υπήρχε πελεκητή πέτρα που
έγραφε με κεφαλαία γράμματα ΔΑΪΚΡΑΤΗΣ.
Στους χώρους αυτούς είχαν βρεθεί χάλκινα
αγαλματίδια (Βόδι, Λαγός με βάση, Χελώνα
κ.λπ.).

Στη θέση Ψηλόρραχη υπήρχαν πελεκητές
πέτρες στη βάση του υψώματος σαν να ήτο
μια είσοδος μικρής πόρτας.

Το εκκλησάκι στην Κρέστενα
όπου στο ιερό του έχει ταφεί ο Κοντοβουνήσιος

Και συνεχίζει ο Παναγούλιας.
Οι άνδρες δεν τον πλησίαζαν φοβούμενοι «απάτη».
Τότε κάλεσε τον γνώριμο αντίπαλό του, τον Δεληγιώργη. Ο Δεληγιώργης εξεδήλωσε αισθήματα εκτιμήσεως και του δήλωσε ότι θα τον φροντίσει να γίνει
καλά. Φώναξε τον Βαυαρό γιατρό Ρίχαρδ και διέταξε
τη μεταφορά του με φορείο στην Κρέστενα στο σπίτι
του Χριστόδουλου Αραπάκη.
Τα τραύματά του ήσαν ακίνδυνα και ιάσιμα, μετά
όμως την 5η ημέρα, η κατάστασή του εξελίχθη σε γάγγραινα και αυτό αποδόθηκε στο Βαυαρό γιατρό.
Στον Κοντοβουνήσιο αποδόθηκαν στοιχειώδεις
στρατιωτικές τιμές και τάφηκε στο χώρο της εκκλησίας
της Παναγίας (Κοίμηση της Θεοτόκου) στην Κρέστενα,
δίπλα στη μικρή εκκλησούλα, στο πουρνάρι.
Η Ελένη Δαραλέξη, η γυναίκα που ερωτεύθηκε, ζήτησε από τις Αρχές να της επιτρέψουν να αναγείρει μνημείο, με επιτύμβιο δίστιχο.
Αλλά δεν της επιτράπηκε. Η Ελένη η αγαπητικιά του
που αναφέρει το τραγούδι, πέθανε και αυτή σε βαθύ γήρας περί το 1890.
Επομένως η σωστή άποψη για τον τάφο του Κοντοβουνήσιου είναι αυτή που υποστηρίζει ο Παναγούλιας.
Για τον Γιώργο Κοντοβουνήσιο γράφτηκαν πολλά
τραγούδια.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Για τον Ν. Ηλείας υποβλήθηκαν Μελέτες από τους Δήμους του, για 48 έργα, προϋπολογισμού 19.936.246,23€ (ενώ τους είχε κατανεμηθεί από την
Περιφέρεια το ποσό των 20.800.000€) και εγκρίθηκαν 36 έργα προϋπολογισμού 14.279.657,03€.
Παραθέτουμε παρακάτω σε συγκεντρωτικό πίνακα τα έργα για το Ν. Ηλείας.

Τα έργα αυτά προτάθηκαν από τους δικαιούχους Δήμους και εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και
την Επιτροπή Αξιολόγησης της Περιφέρειας.

Ο παραπάνω πίνακας για το Δ. Ζαχάρως μας δείχνει ότι:
Υπέβαλε 13 Μελέτες για έργα αξίας 4.696.157,02€ και εγκρίθηκαν 12 Μελέτες προϋπολογισμού 3.696.157,02€.

Αναλυτικά τα έργα του Δήμου Ζαχάρως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Από τον αναλυτικό παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η Μάκιστος συμμετέχει ΜΟΝΟ στο έργο με αύξοντα αριθμό 11 και τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΜΑΚΙΣΤΟΣ-ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟΣ-ΜΗΛΕΑ με το ποσό των 247.400,00€.
Τα αναφερόμενα οδικά δίκτυα α) Αρτέμιδα – Μάκιστος – Παλαιοχώρι – Χρυσοχώρι) και β) Μάκιστος – Μηλέα είναι γνωστό ότι έχουν μεγάλα προβλήματα (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, φθορές στην άσφαλτο κ.λπ.) και νομίζουμε ότι τα χρήματα αυτά είναι πολύ λίγα έστω και για «μπαλώματα».
Σημειώνουμε ότι η Μάκιστος δεν έχει πάρει μέχρι τώρα ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Μολυβιάτη, αν και είχε τόσους νεκρούς, από τις φονικές πυρκαγιές και είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά.
Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» έχει αναφερθεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο θέμα – Απρίλιος του 2013 φ. 73 σελ. 1 και 4, Μάιος του 2014 φ. 77 σελ. 4 και 5.
Είχαμε φυσικά την πλήρη αποκατάσταση των σπιτιών μας από την κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, την οποία ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά.
Για τα Έργα Υποδομής όμως στην Μάκιστο η Πολιτεία τι κάνει;;;
Φώτης Γ. Βλάχος
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Συνέχεια από τη σελ. 1

συμπατριώτες της Μακίστου, Αρτέμιδας και Παλαιοχωρίου να συστρατευθούν μαζί μας στον αγώνα για την αποπεράτωση του σπουδαίου
αυτού έργου.
Οι Βουλευτές του Νομού μας, πρέπει με τη σειρά τους να βοηθήσουν
και καλούμε όλα τα Πολιτικά Κόμματα να τοποθετηθούν στο μεγάλο αυτό
ζήτημα.
Τέλος, κάνουμε έκκληση στους Ευεργέτες της περιοχής μας, στην
κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην
Οικογένεια Κουτσολιούτσου, ιδιοκτητών της εταιρείας Folli – Follie, που
διέθεσαν ένα τεράστιο ποσό χρημάτων για την αποκατάσταση των οικιών της Μακίστου και της Αρτέμιδας από τις πυρκαγιές του 2007, να
βοηθήσουν προκειμένου να εξασφαλιστεί από την Πολιτεία, η όποια χρηματοδότηση απαιτείται, για την εκτέλεση του έργου.

Παρακάτω σας παραθέτουμε αποσπάσματα (ολόκληρο το
κείμενο στο www.makistia.gr) από τις 26 σελίδες της «Τεχνικής Έκθεσης» της Μελέτης:
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Το προς μελέτη έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη βελτίωση
του οδικού δικτύου του Νομού και στη συγκεκριμένη περίπτωση του
οδικού άξονα προς τις δύο Τοπικές Κοινότητες Αρτέμιδας και Μακίστου του Δήμου Ζαχάρως που είχαν τις περισσότερες απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές στις πυρκαγιές του 2007 που έπληξαν τον Νομό Ηλείας.
Τα δύο χωριά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 ανακατασκευάστηκαν πλήρως με δαπάνες τρίτων (Κυπριακή Κυβέρνηση
και Οικογένεια Βαρδινογιάννη), δεν διαθέτουν όμως σήμερα ασφαλή πρόσβαση λόγω της κακής κατάστασης της οδού.
Ο υφιστάμενος επαρχιακός άξονας, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στη χάραξή του σύμφωνα με τους ΟΜΟΕ-Χ 2001. Με δεδομένα όμως τα σημαντικότατα γεωτεχνικά προβλήματα, είναι αδύνατη η ριζική βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της οδού. Για τη
διατήρηση της βατότητας της οδού απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις
έστω και κατά τμήματα.
Είναι προφανές ότι η βελτίωση της οδού εξυπηρέτησης των Τοπικών Κοινοτήτων Αρτέμιδας και Μακίστου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την επούλωση των πληγών από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του 2007.
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το από 18-07-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό (αριθμ.
πρωτ. 197001/3590, ΑΔΑ: ΩΩΜΠ7Λ6-6ΝΛ) μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και του νόμιμου κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων κου Σπύρου Φράγκου Δρ. πολιτικού μηχανικού, την με αρ.
πρωτ. 213420/3907/05-08-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας περί ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών, την Προκήρυξη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, την από 23-01-2012 τεχνική προσφορά της σύμπραξής μας και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε κατά
τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.5 του άρθρου 2 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων και το οποίο εγκρίθηκε
Π Ρ ΟΫ
με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 213056/3901/12-08-2014
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ηλείας, την από 23-10-2014 υποβολή της Τοπογραφικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε με το υπ’
αρίθμ. πρωτ. 288138/4976/25-11-2014 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την
από 24-11-2014 υποβολή της Προμελέτης Οδοποιΐας η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ.
318013/5533/09-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την από 24-12-2014 υποβολή της Γεωλογικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ.
318013/5533/09-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ηλείας, την από 13-02-2015 υποβολή της Προμελέτης Υδραυλικών έργων η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 45058/650/20-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την από 17-06-2015
υποβολή της Γεωτεχνικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ.
πρωτ. 171169/2976/03-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ηλείας, την υποβολή της Οριστικής Υδραυλικής μελέτης και

την υποβολή της
Στατικής μελέτης,
υποβάλλεται η παρούσα Οριστική
μελέτη Οδοποιΐας.
Για την σύνταξη της παρούσας
οριστικής μελέτης
της οδού αξιοποιήθηκαν, αφού πρώτα αξιολογήθηκαν,
τα παρακάτω στοιΧωματόδρομος σε πολλά σημεία και μάλιστα επικίνδυνος
χεία και δεδομένα:
είναι ο δρόμος που οδηγεί μέχρι σήμερα
• Οι εγκεκριμέστην Αρτέμιδα και τη Μάκιστο
νες μελέτες ήτοι: η
τοπογραφική μελέτη, η γεωλογική μελέτη, η γεωτεχνική έρευνα - μελέτη, η στατική μελέτη, η οριστική υδραυλική μελέτη, οι προμελέτες οδοποιΐας και υδραυλικών έργων.
• Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (Α.Π. 2611/160979/12-01-2016)
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με χρονική διάρκεια ισχύος τα 10 έτη.
• Η τοπογραφική αποτύπωση για τα πρώτα 6 km της υπό μελέτη οδού
(Δήμος Ζαχάρως, 2008).
• Η οριστική μελέτη συγκοινωνιακών έργων για τα πρώτα 6 km της
υπό μελέτη οδού (Δήμος Ζαχάρως, 2008).
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η προς μελέτη οδός αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της επαρχιακής οδού
7 του Νομού Ηλείας (Αριθμ. 10399/680/08 - ΦΕΚ 106 ΑΑΠ20-3-2008).
Η προτεινόμενη βελτίωση της εν λόγω οδού, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Ηλείας, έχει ως αφετηρία την Επαρχιακή οδό Ζαχάρως
– Αρήνης μετά την γέφυρα του ρέματος «Μποκαρίνος» και 260 m πριν
από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή οδό 7. Το συνολικό μήκος της
προτεινόμενης οδού είναι 6.925,59 μ και πέρας έχει την είσοδο του οικισμού Μακίστου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η οδός από την Επαρχιακή οδό Ζαχάρω – Αρήνη προς Αρτέμιδα και
Μάκιστο είναι σήμερα σε κακή κατάσταση, κυρίως λόγω των έντονων
κατολισθητικών φαινομένων (την τελευταία 20ετία), που εντάθηκαν μετά
τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Η υφιστάμενη οδός έχει προβληματικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, είναι κακής βατότητας, μερικώς
ασφαλτοστρωμένη, μη σταθερής διατομής και απαιτείται βελτίωση καθώς και εφαρμογή σύγχρονης διατομής σύμφωνη με τις οδηγίες μελετών
οδικών έργων (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Κόμβοι
Για τη λειτουργικότητα του έργου σχεδιάστηκαν οι παρακάτω τρεις (3) ισόπεδοι κόμβοι σύνδεσης με την προτεινόμενη οδό.
Κ1
K2
K3

0+162
4+100
5+480

Σύνδεση οδού με επαρχιακή οδό Ζαχάρως-Αρήνης
Σύνδεση οδού με 1η οδό προς Αρτέμιδα
Σύνδεση οδού με 2η οδό προς Αρτέμιδα

ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τ ΟΥ

Ε Ρ Γ ΟΥ

Σημ. “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”: Τον παραπάνω «Προϋπολογισμό» καθώς και την «Τεχνική Έκθεση» (που αποσπάσματά τους είναι τα παραπάνω) τα υπογράφουν:
ο Μελετητής κ. Σπύρος Φράγκος Dr. Πολιτικός Μηχανικός, οι Επιβλέποντες
Μηχανικοί κ. Αθανασία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός, ο κ. Χαρ. Μικέλης Τοπογράφος Μηχανικός, ο Ελεγκτής Προϊστάμενος της Τ.Δ.Π. Π.Ε.
Ηλείας κ. Νικόλαος Μπούλιαρης Τοπογράφος Μηχανικός και θεωρήθηκαν από
τον Διευθυντή των Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κ. Μιχάλη Καλογερόπουλο
Τοπ. Μηχανικό.

Φώτης Γ. Βλάχος
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ΕΚΔΡΟΜΗ

Τ

ην Κυριακή 21 Αυγούστου 2016
ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε με επιτυχία σε συνεργασία
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοχωρίου εκδρομή στην περιοχή της
Πάτρας.
Η αναχώρηση έγινε στις 7 π.μ.
από την Μάκιστο. Στις 9.15 φτάσαμε

ΜΑΣ

Αμέσως μετά πήγαμε για φαγητό
στον «Γλαύκο». Απολαύσαμε καλομαγειρεμένα φαγητά δίπλα στα πλατάνια που ποτίζονται από τα νερά του
Γλαύκου ποταμού και κοντά στο
«Μουσείο οινοποιΐας Αχαΐας Κλάους» όπου ήταν ο επόμενος σταθμός
μας.

Οι εκδρομείς στον Αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης

Το «Αχαΐα Κλάους» ήταν για
όλους μια ευχάριστη έκπληξη. Ένας
χώρος ιδιαίτερα όμορφος με σπουδαία αρχιτεκτονική και ιστορία άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία του
τόπου και του κρασιού.
Δοκιμάσαμε εξαίρετα κρασιά πεπαλαιωμένα και μη και είδαμε τους
χώρους με τα τεράστια βαρέλια από
τα οποία είχαν πιεί σπουδαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας.
Η παραμονή μας στην Πάτρα
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στον
Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Όλοι
θαυμάσαμε τον μεγαλοπρεπή Ναό και
προσκυνήσαμε τα λείψανα του Αγίου
Ανδρέα.
Στον δρόμο της επιστροφής κάναμε μια στάση για καφέ-παγωτό
στην πανέμορφη παραλία της Κουρούτας. Εκεί μας υποδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος του Δ. Ήλιδας κ. Παναγιωτόπουλος όπου συζητήσαμε για τα κοινά
θέματα που μας απασχολούν (τα δυο Αρχαία Θέατρά μας).
Επιστρέψαμε
βράδυ στη Μάκιστο
ευχαριστημένοι από
αυτά που είδαμε και
βιώσαμε.
Η επιτυχία αυτής
Ο Αντιδήμαρχος Ήλιδας κ. Παναγιωτόπουλος
της
εκδρομής,
που είμε τους Προέδρους των Συλλόγων Μακίστου κ. Φώτη Βλάχο
ναι η συνέχεια της
και Χρυσοχωρίου κ. Τούλα Κυριακοπούλου
περσινής, έβαλε τις
μαζί με άλλους εκδρομείς στην παραλία της Κουρούτας
βάσεις για την επιτυθαυμάσαμε τους μοναδικούς μεγά- χία του τρίτου μέρους της Πολιτιλους και μικρούς θολωτούς τάφους. στικής Διαδρομής «Ολυμπίας Οδού»
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το στην Κόρινθο και στην αρχαία ΕλευΡωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, το δεύ- σίνα που θα πραγματοποιηθεί του
τερο σε κάλλος, κατά τον Παυσανία, χρόνου το καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε όσους συμμετείμετά το «Ηρώδειο» της Αθήνας.
Η επίσκεψή μας στην Πάτρα συ- χαν και στήριξαν αυτή την εκδήλωση
νεχίστηκε με μια μοναδική ξενάγηση και ελπίζουμε να μεταδώσουν την
στο υπερσύγχρονο «Αρχαιολογικό γνώση και την εμπειρία τους και σε
Μουσείο» της, όπου εκεί είδαμε αξιό- άλλους.
λογα αρχαιολογικά ευρήματα από την
ευρύτερη περιοχή.
Βίλυ Καραμπέτσου
στην αρχαία Βούντενη Πατρών όπου
βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο σωζόμενο μυκηναϊκό νεκροταφείο.
Η ανασκαφή του άρχισε το 1923,
συνεχίστηκε το 1960 από τον σπουδαίο αρχαιολόγο Ν. Γιαλούρη και το
1988 ανέλαβε ο αρχαιολόγος κ. Κολώνας, πρώην Έφορος Αρχαιοτήτων
Ηλείας.
Σε 16 στρεμμ. ανεσκάφησαν 75
θολωτοί τάφοι, οι οποίοι χρονολογούνται το 1500-1000 π.Χ.
Θεωρείται ότι εκεί ίσως ήταν η αρχαία Μεσσάτιδα, μια από τις τρεις πόλεις από τις οποίες έχει συσταθεί η
Πάτρα.
Αφού προηγήθηκε η ξενάγηση με
οπτικοακουστικό υλικό σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, επισκεφθήκαμε
τον αρχαιολογικό χώρο όπου εκεί

Πανσέληνος στο Αρχαίο Αίπυ

Κ

στο κορακόδεντρο, ολοκληρώνονατά καιρούς διάφορες παρέες
τας την αναφορά. Σύντομα βρεθήανεβαίνουμε στο αρχαίο Κάκαμε σε ένα ατμοσφαιρικό περιστρο μας, όπου βρίσκεται και
βάλλον, με την ομίχλη να μας έχει
το αρχαίο Θέατρο, με διάφορες
καλύψει και την ψηλά στο στερέωαφορμές, όπως ένα πικ-νικ, μια
μα βρισκόμενη, από ότι μπορούσαόμορφη ανατολή ηλίου μετά το παμε να υποθέσουμε, Σελήνη να δίνει
νηγύρι, ένα ηλιοβασίλεμα, μία φεγένα απόκοσμο, έντονο γαλακτερό
γαράδα. Με τους Συλλόγους των
χρωματισμό. Το σύννεφο μας είχε
χωριών μας έχουμε κάνει και πολύ
καταλάβει, δεν έβλεπε κανείς παρά
ωραίες εκδηλώσεις. Φέτος με πρωμόνο μέχρι ένα μέτρο μακριά. Από
τοβουλία των Συλλόγων Μακίστου
κει και ύστερα μόνο σκιές ξεχώριζαν,
και Χρυσοχωρίου, οργανώθηκε ένα
μία κατάσταση που συναντάμε ίσως
μικρό αντάμωμα για το βράδυ της
στα όνειρα του βαθύτερού μας
Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, τη
ύπνου.
νύχτα από τις 18 στις 19 του μηνός.
Οι μουσικές είχαν σταματήσει,
Από νωρίς το δειλινό για να
όπως και οι πολλές κουβέντες.
προλάβουμε το τελευταίο φως της
Απλά απολαμβάναμε με δέος τις
ημέρας ανεβήκαμε στο Κάστρο, με
στιγμές. Σιγά – σιγά η ομίχλη αραίπρομήθειες σε φαγητά και ποτά, με
τις μουσικές μας και
με την καλύτερη διάθεση για ρομαντζάδα
αλλά και γλέντι. Καθώς αρχικά περιμέναμε γύρω από το
αρχαίο Θέατρο για
να έρθουν και οι πιο
αργοπορημένοι, σύνολο θα ’μαστε πάνω
από 150 άτομα, σιγά
σιγά ανεβήκαμε προς
το υψηλότερο άνδηρο. Εκεί ο Θοδωρής
Κατσάμπουλας, συντοπίτης μας από το
Παλαιοχώρι Τρυπών
Μεταξύ των συμπατριωτών μας ο Πρόεδρος
και πάντα πρόμαχος
και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ζαχαραίων
του Κάστρου, είχε κα- κ. Βασίλης Φουρλής και κ. Μάριος Σωτηρόπουλος αντίστοιχα
καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφνούλας
θαρίσει από τα χορκ. Γιώργος Παπαγρηγορίου
τάρια τον επίπεδο
τόπο.
ωνε στο ψηλό μας άνδηρο και ο τόΌταν μαζευτήκαμε είχε πια χαπος μας αποκαλυπτόταν ξανά. Σε
θεί το φως της ημέρας, η Σελήνη
λίγο φάνηκε ξανά ένας ξάστερος
είχε μόλις βγει πίσω από τα βουνά
ουρανός, με μία μαγευτική Πανσέτης ορεινής Ολυμπίας και σιγά σιγά
ληνο και μεις βρισκόμαστε σε ένα
αρχίσαμε το κουβεντολόι, τρώγοννέο παραμυθένιο σκηνικό. Σαν να είτας νόστιμα σπιτικά μεζεδάκια, πίμαστε πλέον σε ένα νησί, μέσα σε
νοντας κρασί και ένα εξαιρετικό
μία θάλασσα από πυκνά σύννεφα
τσίπουρο. Δεν αντιληφθήκαμε στην
που λαμποκοπούσαν κάτω μας ασηαρχή αλλά σύντομα καταλάβαμε
μωμένα από την Σελήνη. Η ομίχλη
να μας κυκλώνει μια ανταρίτσα,
είχε αγκαλιάσει σφικτά το ύψωμα
ένα σύννεφο ομίχλης. Αρκετοί θοτου αρχαίου Κάστρου μας χαρίζονρυβήθηκαν και παρόλες τις παραιτάς μας ένα μοναδικό θέαμα.
νέσεις έφυγαν, μη θέλοντας να διαΓρήγορα ξαναπιάσαμε τις μουκινδυνεύσουν περισσότερο στο κασικές, τους χορούς και το φαγοπότέβασμα.
τι, οι φωνές και τα γέλια αντήχησαν
Όσοι παραμείναμε βαλθήκαμε
ξανά. Όταν πια πέρασε η ώρα αρχίνα μετράμε, «χάθηκε η Σκλήβα»,
σαμε να κατεβαίνουμε, χορτασμένοι
«πάνε οι Τρύπες», «δε φαίνεται του
από το θαύμα οφθαλμών που μας
Μπαράκου», «ούτε η Πλατιάνα»,
είχε χαρίσει απλόχερα η Φύση.
ακούστηκε από την άλλη πλευρά,
Θα το ξανακάνουμε!
«εδώ δεν ξεχωρίζει το Παλιοχώρι»,
είπε κάποιος που στεκόταν δίπλα
Διονύσης Κοκκαλιάρης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
4399/2016

Σ

τις 19 Οκτωβρίου 2016 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για
τα τέσσερα από τα οκτώ βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Τα πρώτα
τέσσερα καθεστώτα είναι η “Γενική
επιχειρηματικότητα”, οι “Ενισχύσεις
μηχανολογικού εξοπλισμού”, οι “Νέες
ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” και οι “Επενδύσεις Μεγάλου
Μεγέθους”. Η ημερομηνία έναρξης
της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 για όλα τα
καθεστώτα και η ημερομηνία λήξης
του κύκλου υποβολών ορίζεται στις
20 Δεκεμβρίου 2016 για τα καθεστώτα “Γενική επιχειρηματικότητα”
και “Νέες ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” και στις 28 Απριλίου 2017 για τα καθεστώτα “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και
“Επενδύσεις Μεγάλου Μεγέθους”.
Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι
55%, με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων που θα γίνει από
01.01.2017, ανάλογα με το μέγεθος
της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Τα κύρια σημεία του
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16
είναι τα εξής:
- Δικαιούχοι είναι ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρίες, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), υπό
ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες,
ενώσεις επιχειρήσεων που αναπτύσσουν κοινή οικονομική δραστηριότητα, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.
- Η ίδια συμμετοχή μπορεί να
αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Επίσης, η κάλυψη ιδίων
κεφαλαίων μπορεί να γίνει με την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, το τραπεζικό δάνειο και το ξόδεμα υφιστάμενων αποθεματικών.
- Το Ελάχιστο ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι τα 50.000,00 €
για τους Συνεταιρισμούς και τα
100.000,00 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
- Το περιεχόμενο του επενδυτικού
σχεδίου μπορεί ν’ αφορά τη δημιουργία νέας επιχείρησης, την επέκταση δυναμικότητας υπάρχουσας
μονάδας, τη διαφοροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την ουσιαστική αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού επιχείρησης (π.χ. κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.λπ.) που
έχει παύσει τη λειτουργία της.
Ενδεικτικές επιλέξιμες
δραστηριότητες:
α) Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων.
β) Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3 αστέρων (να ανήκουν ή ν’ αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση να
έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε

χρόνια από την έναρξη λειτουργίας
της επιχείρησης ή την ημερομηνία
ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού.
γ) Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κάμπινγκ τουλάχιστον 3
αστέρων.
δ) Ίδρυση και εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα
οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων.
ε) Σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
στ) Ειδικές μορφές τουρισμού
(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ,
τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα,
Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού
Τουρισμού - ΚΕ.Π.Α.Τ. κ.λπ.).
ζ) Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού
ή οινοτουρισμού, εφόσον υποβάλλεται από ομάδα εταιρειών.
η) Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας
νέων, υπό προϋποθέσεις.
θ) Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λπ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι οι κτιριακές και
τεχνικές εγκαταστάσεις, τα έργα
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, ο μηχανολογικός και λοιπός
εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα
μετακίνησης στον εσωτερικό χώρο
της επιχείρησης, η αγορά πάγιων
στοιχείων ενεργητικού μονάδας που
έχει παύσει την λειτουργία της (π.χ.
μηχανήματα), άυλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. εμπορικό σήμα), το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι δαπάνες για την
έναρξη εργασιών της επιχείρησης
(μόνο για υπό ίδρυση μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις).
Τα είδη ενισχύσεων στον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο είναι η φορολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η
επιδότηση του κόστους για τις θέσεις
απασχόλησης που δημιουργούνται, οι
σταθεροί συντελεστές φορολογίας
εισοδήματος και η χρηματοδότηση
του επιχειρηματικού ρίσκου μέσω
ταμείων συμμετοχών, όπως είναι το
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
(Τ.Α.ΝΕ.Ο.).
Η αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων πραγματοποιείται από έναν
αξιολογητή, με την συγκριτική ή την
άμεση αξιολόγηση.
Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει
να ξεκινήσει τις όποιες εργασίες
μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής
της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την
απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Λόλας Βασίλειος
Οικονομολόγος
Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε.
– Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μπιζανίου 7, Πύργος
Τηλέφωνο: 26210 28586
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Επιστο λές που λ άβαμ ε
Ο συμπατριώτης μας Γιώργος Πετράς μας έστειλε το παρακάτω ποίημα
το οποίο και έχει μελοποιήσει, όπου μέσα από εκεί φαίνεται η αγάπη του για
την Μάκιστο. Με χαρά θα περιμένουμε και άλλα του ποιήματα για την αγαπημένη μας Μάκιστο.

ΜΑΚΙΣΤΟ

Μ ΟΥ

Σ’

Α ΓΑ Π Ω

Από τρείς καφενέδες δεν έμεινε κανένας
διαλύθηκαν σαν Βέρες και κλείσαν ένας-ένας.
Σύντομα θα ξαναγίνεις
χωριουδάκι μου μικρό
πιο ωραίο κι’ από πρώτα
Μάκιστό μου σ’ αγαπώ.
Τ’ άστρα και το γαλανό σου
μοιάζουνε με ζωγραφιά.
Το φεγγάρι το δικό σου
με χαρούμενα παιδιά.
Από τρείς καφενέδες δεν έμεινε κανένας
λες και πέσανε αστέρες, τυφώνες και αγέρας.
Θα ’ρθει η ώρα που θα γίνεις
το ωραιότερο χωριό.
Με παράδεισο θα μοιάζεις.
Μάκιστό μου σ’ αγαπώ.
Στίχοι-μουσική Γιώργου Πετρά
Τηλ.: 6972168639

Μια επιστολή από τον Καναδά
Τορόντο 16 Σεπτέμβρη 2016
Αγαπητοί πατριώτες γεια σας
Είμαι ο Γιώργος Κοκκαλιάρης από τη Μάκιστο και μένω στον Καναδά. Σας
ζητώ συγνώμη για μια ακόμα φορά για τα γραφόμενά μου αλλά το φταίξιμο
δεν είναι δικό μου, την ξέρετε λίγο-πολύ την περίπτωσή μου. Παρόλα αυτά
το αγαπάω το χωριό μου, ενώ τα παιδικά μου χρόνια ήτανε άσχημα. Δεν έχω
τίποτα ευχάριστο να θυμηθώ. Έπρεπε να κάνω διάφορες δουλειές μόνο και
μόνο για να ζήσω, από δέκα ετών παιδάκι. Αισθάνομαι όμως μεγάλη υπερηφάνεια για την καταγωγή μου.

Αλλά μην σας κουράζω πολύ με αυτά.
Εδώ έχω τρία ελληνικά κανάλια και βλέπω όλα τα νέα από την Ελλάδα.
Είδα όλες τις γιορτές που κάνατε για τον Δεκαπενταύγουστο και θέλω να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήριά μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι κι εμείς εδώ
στο εξωτερικό δεν ξεχνάμε τα έθιμα της πατρίδας μας. Γιορτάζουμε με τον
ίδιο τρόπο και ίσως και καλύτερα. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι εδώ στο
Τορόντο εκάναμε τρεις εκδηλώσεις σε δέκα μέρες. Στον Ιερό Ναό της Αγίας
Ειρήνης, στο TEST OFF DANFORTH που λέμε και στο Ναό της Παναγίας. Και
στις τρεις περιπτώσεις πέρασαν πάνω από εκατομμύριο κόσμος όχι μόνο Έλληνες αλλά οι πιο πολλοί ήτανε από διάφορες άλλες φυλές. Σας στέλνω μια
φωτογραφία για να δούνε και οι άλλοι πατριώτες τι κάνουμε κι εμείς στο εξωτερικό.
Με αυτά τα λόγια εύχομαι σε όλους σας υγεία και στέλνω την αγάπη μου
σε όλους τους πατριώτες.
Γιώργος Κοκκαλιάρης
Σημ. “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”: Ο συμπατριώτης μας είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο και πρωτοστατεί ανελλιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις. Του ανταποδίδουμε τα συγχαρητήρια για την εκεί δράση του καθώς και για το γεγονός ότι δεν ξεχνά την πατρίδα του ποτέ. Τον ευχαριστούμε
και για την οικονομική ενίσχυση προς τον Σύλλογό μας και του ευχόμαστε
να είναι πάντα καλά.
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αλλά

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

σημαντικά
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΙΣΤΟ

Στην τραγική στροφή της Αρτέμιδας έγιναν και φέτος τα μνημόσυνα των συμπατριωτών μας που χάθηκαν από τις καταστροφικές φωτιές
του 2007.
Το πρωί παρευρέθη ο Αντ/ρχης
Π.Ε. Ηλείας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος ο οποίος δήλωσε ότι «Αν δεν αναστραφεί η τάση ερήμωσης της περιοχής με την ανασυγκρότησή της, η
περιοχή θα μαραζώσει κι άλλο». ΕπίΟ Αντιπεριφερειάρχης
σης ο Ήλειος Υποστράτηγος και Συνκ. Γιώργος Γεωργιόπουλος κάνει
τονιστής Πυροσβεστικών Διοικήσεων
δηλώσεις μετά το μνημόσυνο
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Ιονίων Νήσων κ. Νίκος Νικολακόπουλος ο οποίος δήλωσε ότι «Η 24η Αυγούστου είναι μέρα μνήμης και θύμησης
μιας πράξης ηρωισμού».
Το απόγευμα στις 19.00 έγινε το τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Τριφυλίας
και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσόστομο.

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας έκανε ανακατατάξεις στη δομή της Περιφέρειας. Δύο Ηλείοι ο κ. Παναγιώτης Μπράμος και ο κ. Κώστας Μητρόπουλος ανέλαβαν σημαντικές αρμοδιότητες ενώ ο
κ. Δημήτρης Κωσταριάς παρέμεινε στην ίδια θέση.
Η νέα σύνθεση της Περιφέρειας έχει ως εξής:
• Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.
• Δημήτρης Δριβίλας, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα
Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης.
• Παναγιώτης Μπράμος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Δυτ. Ελλάδας.
• Νίκος Μπαλαμπάνης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και
Περιβάλλοντος.
• Κώστας Μητρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παραμένει ο Γιάννης Λύτρας, ΑνΠαναγιώτης
τιπεριφερειάρχης στον τομέα ΥποδοΜπράμος
μών και Δικτύων.
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ορίζεται
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα ΕυΚώστας
ρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Βοηθός ΠεριφερειάρΜητρόπουλος
χη.
Ο Αντώνης Χαροκόπος ορίζεται Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον
τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Βοηθός Περιφερειάρχη.
Ο Γιώργος Τσόγκας ορίζεται Πρόεδρος του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
Παραμένουν Βοηθοί Περιφερειάρχη και Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
στον τομέα τους, οι Χρήστος Μπούνιας (Έρευνας και Καινοτομίας) και Δημήτρης
Κωσταριάς (Αθλητισμού, Ολυμπισμού και Εθελοντισμού).
Επίσης, παραμένουν ο Σάκης Μαυρόγιαννης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και ο Τρύφωνας Φωτόπουλος, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή του Κ.Υ. Ζαχάρως κ. Προκόπη
Παπαζαφείρη, επαληθεύτηκαν οι πληροφορίες μας ότι σύντομα θα λειτουργήσει στο Κ.Υ. Ζαχάρως Οδοντιατρείο σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή),
για τακτικές επισκέψεις αλλά και για τα έκτακτα περιστατικά από τον οδοντίατρο κ. Παπακυριακόπουλο.
Ο Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργος Δαΐκος, πρόσφατα δώρισε όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται στο Κ.Υ. προσφέροντας έτσι ένα Θείο Δώρο στη γενέτειρά του τη Ζαχάρω αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι από τα ελάχιστα Κ.Υ. στην Ελλάδα που θα
διαθέτει αυτή την Υπηρεσία.
Ο κ. Παπαζαφείρης μας ενημέρωσε επίσης ότι ήδη γίνεται TEST PAP μια φορά
το μήνα και ότι μελλοντικά θα λειτουργήσει Διαβητολογικό Ιατρείο μια φορά την
εβδομάδα.
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον δωρητή που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην
περιοχή μας.
Ως γνωστόν μεταξύ άλλων χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την αναστήλωση
του Αρχαιότερου Βυζαντινού Μνημείου της Ηλείας –και ενός εκ των αρχαιοτέρων της Ελλάδας– του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου του 10ου αιώνα στη Ν. Φιγαλία, γνωστό και ως «Μοναστήρι».
Τα εγκαίνιά του έγιναν με μεγαλοπρέπεια στις 09.07.2016 παρουσία πολλών
επισήμων και πλήθους κόσμου, του Δωρητή κ. Γ. Δαΐκου και της υπευθύνου της
διαχείρισής του κ. Ασημίνας Κέκη.

Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου καταθέτει στεφάνι στο Ηρώο του χωριού μας

Εορτάστηκε στο χωριό μας η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου με λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του
χωριού μας από τον Πρόεδρο του χωριού Νώντα Πόθο και τον Γεν. Γραμματέα
του Συλλόγου μας Δημήτρη Γρηγορόπουλο.

6η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε και φέτος στις 03/08/2016, για 6η χρονιά, μαζί
με τους όμορους Συλλόγους: Αρήνης, Ανηλίου, Καλύδωνας, Λεπρέου, Μηλέας,
Ξηροχωρίου, Ροδινών, Σμέρνας, Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου σε μια κοινή εκδήλωση «Ξέρω Τραγούδια Θάλασσες» που έγινε με επιτυχία στον προαύλιο χώρο
του Γυμνασίου Ζαχάρως.
Η παρουσίαση των τραγουδιών έγινε από τον μεγάλο μουσικό της παραδοσιακής μουσικής κ. Κώστα Παυλόπουλο και η όλη παράσταση από τους άριστους
“εθελοντές ηθοποιούς” των Συλλόγων. Από την Μάκιστο συμμετείχαν ο Νώντας
Πόθος και ο Στάθης Κοκκαλιάρης.
Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του συμπατριώτη μας από την Μηλέα π. εκπαιδευτικού κ. Δημήτρη Τζανέτου του Νεονέλη που τραγούδησε ένα από τα τραγούδια του Γιώργη Κοντοβουνήσιου.
Η διοργάνωση έγινε και με τη βοήθεια του Δήμου Ζαχάρως.

INTERNET-RURAL
Οι τελευταίοι απαραίτητοι έλεγχοι γίνονται απ’ την Κοινωνία της Πληροφορίας και αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου να δοθεί η δυνατότητα στους Παρόχους να κάνουν συνδέσεις με το διαδίκτυο σ’ όλο τον Ν. Ηλείας, διότι έχουν ολοκληρωθεί πλήρως σε όλα τα χωριά (Λευκές Περιοχές) τα τεχνικά έργα που έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ο Ο.Τ.Ε.
Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική των Παρόχων (OTE, Vodafone, Wind,
Hellas on line, Forthnet και Cyta) καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).
Αυτά μας δήλωσαν οι αρμόδιοι του Ο.Τ.Ε. και της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε πρόσφατη επικοινωνία μας.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
Ο Σύλλογός μας δέχτηκε μια πρόσκληση από τον Δήμο Τριφυλίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλιμακαίων Κυπαρισσίας κ. Νούλη Ράμμο, οι οποίοι από κοινού διοργάνωσαν μια πολύ
ενδιαφέρουσα εκδήλωση μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς, το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Επρόκειτο για μουσική συναυλία η οποία περιλάμβανε
το acapella φωνητικό σύνολο “8etto” και μας ταξίδεψε με κομμάτια από την προκλασσική μουσική ως τη σύγχρονη κλασσική “Carmen” έως Μαν. Χιώτη, ελληνόφωνα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας, Μάνου Χατζιδάκη κλπ. Ήταν μια μαγική βραδιά. Εκτός από τη μουσική συνέβαλε και το περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου μέσα στον ελαιώνα, δίπλα στους Μυκηναϊκούς τάφους με τον κατάλληλο φωτισμό και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μυσταγωγία. Συμμετείχε πλήθος κόσμου από τη γύρω περιοχή. Από το Σύλλογο Μακισταίων παρευρέθησαν ο Πρόεδρος κ. Φώτης Βλάχος με μέλη της οικογένειάς του, ο Γεν. Γραμματέας και Αναπλ.
Ταμίας κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος και μέλη του Συλλόγου. Συμφωνήσαμε όλοι,
πως και στον Αρχαιολογικό χώρο του Αίπυ θα είχε ενδιαφέρον να πραγματωθεί
μια παρόμοια Αυγουστιάτικη βραδιά. Πάνω σε αυτή την ιδέα πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Αίπυ στην πανσέληνο στις 18 Αυγούστου 2016. (Δείτε σε άλλη
στήλη).

