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Τ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ο Μ Α Σ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο
Εγκρίθηκε στις 18-10-2016 από το Κ.Α.Σ. η μελέτη
Ανακούφιση και μεγάλη χαρά νιώσαμε
όταν λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τη
μελετήτρια του Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας
κ. Μαρία Μαγνήσαλη.

Το αρχαίο θέατρο όπως το μελέτησε η κ. Μαγνήσαλη
Μετά από την αναμονή αρκετού καιρού
από την κατάθεση της μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου της Πλατιάνας, από την
μελετήτρια και γράφουσα, πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (18.10.2016) για την έγκριση ή μη της μελέτης. Μετά από διεξοδική συζήτηση όπου αναφέρθηκαν πλείστα θέματα
τεχνικά και θεωρητικά, η μελέτη εγκρίθηκε
και το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά.
Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ που συνέβαλλαν στην
απαιτητική διαδικασία έγκρισης αυτού του
σημαντικού για την περιοχή μνημείου. Οφείλω επίσης να αναφερθώ στο συνεχές ενδιαφέρον των πολιτιστικών συλλόγων της
ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα τον κ. Φ.
Βλάχο, την καθηγήτρια κυρία Π. Κυριακοπούλου, τον κ. Ν. Πόθο και τον κ. Δ. Γρηγορόπουλο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι
είναι απαραίτητο η προγραμματιζόμενη
αναστήλωση του θεάτρου να συνοδευτεί
από παράλληλες μελέτες και έργα τα οποία

όχι μόνο θα βοηθήσουν την επισκεψιμότητα του μνημείου (διερευνητική μελέτη προσβασιμότητας του χώρου, διασύνδεση με
γύρω οικισμούς) όσο και την ένταξή του σε
ένα ευρύτερο δίκτυο μνημείων και ιστορικών
τόπων της Περιοχής (καταγραφή παραδοσιακών μονοπατιών, άλλα μνημεία Ακροπόλεως, ταφικά μνημεία μνημειακής οδού
Ακροπόλεως). Το θέατρο της Πλατιάνας
μπορεί να αποτελέσει όχημα για την τόνωση του ενδιαφέροντος της τοπικής αλλά και
ευρύτερης κοινωνίας για την ανάδειξη του
αδρανούς, σήμερα, πολιτιστικού αποθέματος.
Οι δράσεις αυτές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με μικρά χρηματικά ποσά αρκεί να
είναι στοχευμένες, με εξειδικευμένες γνώσεις και με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Ο εθελοντισμός στον καθαρισμό
των μονοπατιών για παράδειγμα θα μπορούσε να συνεισφέρει με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την διοχέτευσή τους
σε ευρύτερο πεδίο, πρακτική που έχει αποδώσει καρπούς σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Επίσης, σημαντικά ταφικά μνημεία, στον
ευρύτερο χώρο της Ακροπόλεως, μπορούν
να αναδειχθούν και να αναστηλωθούν εν μέρει σηματοδοτώντας το αρχαίο οδικό δίκτυο
στον χώρο. Ο περιπατητικός τουρισμός
αποτελεί πανευρωπαϊκά μια προσοδοφόρα
δραστηριότητα για τις τοπικές κοινωνίες
όταν αυτός βέβαια ακολουθεί τον σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης μνημείων αλλά και
φυσικού περιβάλλοντος. Ελπίζω σύντομα να
ξαναβρεθώ κοντά σας συμβάλλοντας με τον
τρόπο μου στην επίτευξη του οράματος για
την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής σας.

Μαρία Μαγνήσαλη
Αρχιτέκτων Μηχανικός EΜΠ,
MSc NTUA

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Συνεχίζονται οι διαδικασίες αποκατάστασης της εκκλησίας μας. Στο προσεχές διάστημα
θα έχουμε την οριστική απόφαση του ΤΑΣ, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις εργασίες επισκευής καί αναβάθμισης του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη.
Η όψη της οριστικοποιημένης μελέτης φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

ΔΡΟΜΟΣ
ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΜΑΚΙΣΤΟΣ
1931-2017 = 86 Χρόνια Αγώνας
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα αλλά και με τον Α/Περιφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ.
Γιώργο Γεωργιόπουλο,
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον
στο να βρεθούν οι πόροι
που απαιτεί η μελέτη του
δρόμου, προκειμένου να
ξεκινήσει η εκτέλεση του
Ο σημερινός δρόμος προς Αρτέμιδα-Μάκιστο
έργου.
Έχουμε εμπιστοσύνη στον Περιφερειάρχη μας ο οποίος παλαιότερα (πριν ολοκληρωθεί η μελέτη), είχε δεσμευτεί ότι το έργο αυτό
είναι “εμβληματικό” για το Ταμείο Μολυβιάτη και περιμένουμε την
απάντησή του. Μαζί μας είναι ο Δήμος Ζαχάρως, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και της Νομαρχίας Ηλείας.
Εν αναμονή λοιπόν…
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-ΜάκιστοςΠλατιάνα είναι επαρχιακός με βάση το Β.Δ. 6-2-1956.
Παραθέτουμε παρακάτω το Β.Δ. αυτό όπου ο συγκεκριμένος δρόΣυνέχεια στη σελ. 4

Γενική Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση & Κοπή Πίτας
Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 θα γίνει η Τακτική
Γενική Συνέλευση που είναι και Εκλογοαπολογιστική, στο ξενοδοχείο Stanley (αίθουσα Βίκος), στην πλατεία Μεταξουργείου,
δέκα μέτρα από την έξοδο του σταθμού του Μετρό.
Τα σοβαρά θέματα του χωριού μας (Κεντρικός δρόμος,
Ύδρευση, Εκκλησία Αγ. Ιωάννη, Εκκλησία Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πολιτιστικό Κέντρο-πρώην «Κιόσκι», το Πνευματικό Κέντροπρώην Σχολείο, τα αρχαιολογικά μας με κορωνίδα το Αρχαίο Θέατρο, ο Δρόμος της Ελπίδας αλλά και οι αγροτικοί μας δρόμοιαν και έχουν μπει σε έναν καλό δρόμο, χρειάζονται πολλή δουλειά ακόμη), μας καλούν να είμαστε παρόντες και ενεργοί.
Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί, για να καταλήξουμε στη λύση τους.
Όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή για την
Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει βάσει του Καταστατικού μας (άρθ.
17 παρ. 2) να την στείλει εγγράφως ή με email: makistia@gmail.com
στον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας Δημήτρη Γρηγορόπουλο
Τηλ.: 210-5984850 Σερίφου 37 Τ.Κ. 12243 Αιγάλεω, έως και τις
14-03-2017.
Το Δ.Σ.

Η δυτική πλευρά-είσοδος με το καμπαναριό

Δασικοί Χάρτες

σελ. 8

Χορός του Συλλόγου

σελ. 8
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Σημείωση της έκδοσης
Ο Δρόμος, η Ύδρευση, το Αρχαίο Θέατρο και οι Αρχαιολογικοί χώροι εν γένει, οι Εκκλησίες μας, ο Δρόμος της Ελπίδας και τα υπόλοιπα όλα προχωρούν μεταξύ των άλλων και λόγω των άοκνων και κοπιωδών
ενεργειών του Συλλόγου με την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου του χωριού μας Νώντα Πόθου.
Όμως τα θέματα είναι μεγάλα και για να ευοδωθούν
απαιτείται συμπαράταξη και ενεργοποίηση περισσότερων πατριωτών, όλων ει δυνατόν, καθώς κανείς δεν
περισσεύει. Μην μένετε αμέτοχοι στις εξελίξεις για το
χωριό μας, ελάτε κοντά στον Σύλλογο, δυναμώστε την
φωνή του και την ισχύ του, ώστε να καταφέρουμε να
αναζωογονήσουμε τις εστίες μας.
Μία πολύ καλή ευκαιρία έρχεται με τον Χορό του
Συλλόγου στις 18 Φεβρουαρίου αλλά και την Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2017. Η περίσταση είναι κρίσιμη, οι καιροί είναι δύσκολοι και στα επόμενα χρόνια
θα κριθούν πολλά για το χωριό μας, ακόμα και για την
ίδια την ύπαρξή του. Πείτε με τις ενέργειές σας ΟΧΙ στην
μοιρολατρική αποδοχή της παρακμής αλλά ΝΑΙ στην
ενεργητική προσπάθεια αναγέννησης του χωριού μας!
Ελάτε κοντά! Μπορούμε να πετύχουμε μαζί πολλά
και όμορφα πράγματα για την αγαπημένη μας Μάκιστο!

Α ς τ ο υ ς μ ι μ ηθ ού μ ε
Θωμόπουλος Γιάννης (Παλαιοχώρι) ..................100€
Λαμπρόπουλος Θεόδωρος (Μάκιστος) ................50€
Θεοδωρόπουλος Γιάννης (Σμέρνα) ......................20€
Λαμπροπούλου Νίκα (Ζαχάρω) ............................20€
Γριβάκη Γεωργία (Ζαχάρω) ..................................20€
Σμυρνής Κώστας (Λινίσταινα) ..............................20€
Σμυρνιώτη Ιωάννα (Ζαχάρω) ................................10€
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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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις
• Ο Στάθης Κρουστάλης του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας και η σύζυγός του Γεωργία απέκτησαν κοριτσάκι στις 19-11-2016.
Να τους ζήσει.

Γάμοι
• Η Έλενα Πόθου του Γεωργίου και της Άσπας και ο Αναστάσιος Κοκοσάρης τέλεσαν τον γάμο τους στις 3-12-2016 στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Επιτυχίες
• Ο Πάνος-Επαμεινώνδας Πόθος του Αβραάμ αποφοίτησε τον Νοέμβριο του 2016
από το Τμήμα Πληροφορικής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
Καλή σταδιοδρομία.

Θάνατοι
• Απεβίωσε η Σοφία Κοκκαλιάρη συζ. Παναγιώτη στις 23-12-2016 σε ηλικία 88
ετών και ετάφη στη Μάκιστο.
• Απεβίωσε ο Γεώργιος Πόθος του παπα-Δημοσθένη στις 19-01-2017 σε ηλικία
98 ετών και ετάφη στο κοιμητήριο Βύρωνα (Αθήνα).
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Υπέρ αναπαύσεως
Της Σοφίας Λαμπροπούλου (σύζυγος, μητέρα και γιαγιά) η οποία απεβίωσε στις
16-5-2016 και ετάφη στη Μάκιστο.
Η οικογένειά της κατέθεσε το ποσό των 500€ στην Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού 346/001146-06 (Λογαριασμός Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Μακίστου) για την αποπεράτωσή του.
Επίσης ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου και τους φίλους μου, που προσέφεραν χρηματικά ποσά εις μνήμη της συζύγου μου.
Ο σύζυγος
Θεόδωρος Π. Λαμπρόπουλος

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α Ν Α Β ΑΘ Μ Ι Σ Η Τ ΟΥ
Ι . Ν . Α Γ Ι ΟΥ Ι Ω Α Ν Ν Η
Μ Α Κ Ι Σ Τ ΟΥ
Αρ. Λογ/σμού 346/001146-06
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ:
GR.3001103460000034600114606

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2016

Η

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Μετά την επίσκεψη του Κλιμακίου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας στη Μάκιστο (αναφερθήκαμε εκτενώς στο προηγούμενο φύλλο αρ. 86, σελ
3), έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα για
τους αρχαιολογικούς μας χώρους:
α) Πετροπηγάδας
β) Θερισταπιδιάς
γ) Αμυγδαλιές
δ) Σπαρτοκατάραχο – Πετροβορός
Η Έφορος κα Ερωφίλη-Ίρις Κόλλια με την εισήγηση της αρχαιολόγου κας Ζαχαρούλας Λεβεντούρη, εκτιμώντας το αρχαιολογικό ενδιαφέρον της
Μακίστου, έστειλε στο Δήμο Ζαχάρως με κοινοποίηση στον κ. Α/Περιφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γ.
Γεωργιόπουλο, στον Αρχαιοφύλακα κ. Νίκο Παπαγιώργο και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακίστου, στις
26/10/2016 την παρακάτω επιστολή.

Ενδιαφέρον έδειξε ο Δήμαρχος Ζαχάρως κος
Νίκος Φάμελλος αλλά και ο Α/Περιφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, κος Κώστας Μητρόπουλος, σε πρόσφατη συνάντησή μας, για το θέμα αυτό και περιμένουμε την
επίλυσή του.
Με το άρθρο του φίλου της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ” πρώην
Εκπαιδευτικού κ. Ηλία Τζανέτου από την Μηλέα
(Σκλήβα) που δημοσιεύουμε στην διπλανή στήλη,
ολοκληρώνεται η αναφορά μας, που ξεκίνησε από
το Αρχείο του Χαράλαμπου Φ. Παυλόπουλου για τον
Κοντοβουνήσιο. Στο άρθρο αυτό δίνονται κάποιες
επιπλέον πληροφορίες για τον «Ήρωα» Κοντοβουνήσιο, αλλά και καταθέτει ο αρθρογράφος τις διαφωνίες του.
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Μ Α Κ Ι Σ Τ ΟΥ
Τι λέγανε για τον Κοντοβουνήσιο
στο χωριό Σκλήβα,
σήμερα Μηλέα, όπου ανετράφη
μέχρι τα πρώτα παιδικά του χρόνια
και άλλα σχετικά

Μ

έσα στο χωριό κοντά στο σημερινό υδραγωγείο,
απέναντί του και λοξά προς τα επάνω, υπάρχουν ακόμη πέτρες χαλάσματος πολύ παλιού
σπιτιού, μ’ έναν μεγάλον ακαλαίσθητο ογκόλιθο στην
επάνω γωνία της προς το υδραγωγείο πλευράς του χαλάσματος. Την μεταξύ υδραγωγείου και χαλάσματος μικρή απόσταση και έκταση καταλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου
ο διερχόμενος (ανηφορικά εκεί) δημόσιος δρόμος Ζαχάρως-Ανδρίτσαινας. Αυτό το χάλασμα ήταν λέγανε παλιά το σπίτι που ανετράφη ο Κοντοβουνήσιος και γι’ αυτό
το λένε ακόμα «χάλασμα του Κοντοβουνήσιου».
Η γυναίκα που ανάθρεψε ως μάνα του τον Κοντοβουνήσιο, πέθανε πολύ νωρίς όταν το παιδί ήταν σε
πολύ μικρή ηλικία. Το νεκροταφείο του χωριού, που θάφτηκε, ήταν τότε μέσα στο χωριό σε απόσταση περίπου
100 μέτρα από το τότε σπίτι και σήμερα χάλασμα, που
αναφέρθηκε πιο πάνω. Καταλάμβανε (το νεκροταφείο) τον σημερινό προαύλιο χώρο της εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου και πέραν αυτού το γειτονικό, με το σημερινό προαύλιο χώρο, που καταλαμβάνει ο εκεί διερχόμενος κοινοτικός δρόμος.
Πήγαινε στον τάφο το μικρό παιδί κι έκλαιγε γοερά λέγοντας τη φράση «μπομπό το κασκόμοιρο ’γώ».
Η μη σωστή προφορά οφείλετο στην πολύ μικρή ηλικία
του. Εκεί το βρήκαν το παιδί κάποιοι μαστόροι (χτίστες)
που είχαν έλθει από το χωριό Σμέρνα και το πήραν επιστρέφοντας στη Σμέρνα και μετ’ ολίγον έφυγαν από τη
Σμέρνα. Ίσως πήγαν στα Κοντοβούνια της Τριφυλίας.
Ξαναεμφανίστηκε στο χωριό και στην περιοχή
μετά από πολλά χρόνια και είχε γίνει κλέφτης ξακουστός για τις ικανότητές του, την μυική του δύναμη, την
σκοπευτική ικανότητα, τη σβελτάδα, την εξυπνάδα, την
τόλμη, την παληκαριά, το άκαμπτο ηθικό του. Ήταν φοβερός στη χρήση του γιαταγανιού, με μια αστραπιαία
κίνηση καρατομούσε τον αντίπαλό του.
Όταν περνούσε στο χωριό, προεπαναστατικά, κάλπαζε λέγανε, με τη φοράδα του την Ατούσα και διαβαίνοντας το χώρο των αλωνιών,- αυτά ήσαν στο ΒΑ μέρος του χωριού, εκεί που σήμερα είναι η πλατεία και περνά ο δημόσιος δρόμος, συγκεντρωμένα για να διευκολύνουν τον έλεγχο της παραγωγής των κατοίκων από
τους Τούρκους και την είσπραξη απ’ αυτούς του φόρου,
σκόπευε και πυροβολούσε τους στύλους των αλωνιών
χωρίς να αστοχεί ποτέ στο σημάδι. Περνούσε, λέγανε,
τη σφαίρα στο δαχτυλίδι. Τον ίδιο, λέγανε, βόλι δεν τον
έπιανε γιατί είχε φυλαχτό μαζί του.
Στον ξεσηκωμό του ’21 και κυρίως στον κατά του Ιμπραήμ αγώνα, που σάρωνε με τα στρατεύματά του τον
Μοριά και έσπερνε τη φρίκη και τον τρόμο, ερημώνοντας τον τόπο, ο Κοντοβουνήσιος ατρόμητος και γρήγορος σαν αετός χιμούσε, (με τα επίσης ατρόμητα, λίγα
μα διαλεχτά παλληκάρια του), στο εχθρικό στράτευμα,
αιφνιδιαστικά κατά τας σκοτεινάς νύχτας, κατασφάζοντας πολλούς, προκαλώντας φθορά και τρόμο στον
εχθρό κι εξαφανίζονταν.
Το όνομά του έγινε ξακουστό, έγινε θρύλος, ξεπέρασε τα όρια του Μοριά.
Ήταν αγαπημένος και πιστός φίλος, σ’ όλη του τη
ζωή, του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα. Αυτοί γνώριζαν τις ικανότητές του και την αξία του. Τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν. Κι αυτός τους ήταν αφοΣυνέχεια στη σελ. 6
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μος είναι στην 7η θέση από τους 50 επαρχιακούς δρόμους που διαθέτει ο Νομός Ηλείας και πιστεύουμε ότι είναι στην τελευταία από πλευράς συντηρήσεως-εκσυγχρονισμού:
Βασιλικό Διάταγμα 06-02-1956: Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών
των Νομών του Κράτους κατά τις διατάξεις του Νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών, (ΦΕΚ 47/Α/1956), 08-02-1956.
Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων
Έχοντες υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών, ιδόντες την υπ' αριθμόν 1853/1955 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και την υπ' αριθμόν 30/1956
όμοια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των
Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:
Άρθρο Μόνο
Καθορίζουμε ως επαρχιακές οδούς του Νομού Ηλείας τις κάτωθι:
1) Πύργος - Άγιος Ιωάννης - Κατάκολο.
2) Λαστέικα - Βυτιναίικα - Άγιος Ιωάννης, μέχρις επαρχιακής οδού 1.
3) Πύργος - Ελαιών - Εφύρα δι' Αγίου Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης.
4) Πύργος - Λαμπέτι - Λάνθη δια Μονής Κρεμαστής.
5) Πύργος - Στρέφη - Αρχαία Ολυμπία από εθνικής οδού Πύργου - Καλαμών
και δια Σαλμώνης και Φλόκα.
6) Ανεμοχώρι - Κρέστενα - Ανδρίτσαινα από εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας.
7) Ζαχάρω - Αρήνη - Πλατιάνα από εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας και δια Μακίστου και Κουμουθέκρας μέχρις επαρχιακής οδού 6.
8) Αρχαία Ολυμπία - Κρέστενα - Κουμουθέκρα δια Μακρισίων εις επαρχιακή
οδό 7.
9) Επιτάλιο - Αλφειούσα - Μακρίσια δια Λαδικού.
10) Θολό - Κάτω Φιγάλεια - Πετράλωνα - Άνω Φιγάλεια - Περιβόλια - Ιερόν
Απόλλωνος.
11) Ανδρίτσαινα - Σέκουλα προς Ηραίνα δια Συκιάς.
12) Μύλοι - Αλίφειρα - Δαφνούλα.
13) Ναός Επικουρίου Απόλλωνος προς Σιδηρόκαστρο και Κυπαρισσία.
14) Καρούτα - Λάνθη - Χειμαδιά από εθνικής οδού Πύργου - Τριπόλεως και
δι' Αρβανίτη, Χαριάς και Σώπι μέχρις επαρχιακής οδού 3.
15) Καρούτα - Μουζάκι - Χάνι Πανόπουλου δια Μαγούλας και Καράτουλα.
16) Χάνι Πανόπουλου - Κρυόβρυση προς Προστοβίτσα δια Κερτέζης και Τσιπιάνων.
17) Καρούτα - Λαντζόϊ - Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρυονερίου και
Λάσδικα.
18) Πλάτανος - Λάλα - Λαμπεία.
19) Βασιλάκη - Νεμούτα - Αχλαδινή από εθνικής οδού Πύργου - Τριπόλεως
μέχρις επαρχιακής οδού 18.
20) Νεμούτα προς Τρανή Λάκκα από επαρχιακής οδού 19.
21) Κούμανι προς Κοντοβάζαινα.
22) Κούμανι - Φολόη - Αγία Άννα από επαρχιακής οδού μέχρις επαρχιακής οδού
28.
23) Άγιος Ηλίας - Μυρτιά - Ξυλοκέρα - Ελαιών μέχρι συναντήσεως επαρχιακής οδού 3.
24) Ενωτική επαρχιακών οδών 14 και 15 δια Χειμαδιού.
25) Πελόπιο - Στρέφη - Σαρμώνη.
26) Λαστέικα - Ξυλοκέρα από 4ου χλμ. εθνικής οδού Πύργου - Πατρών μέχρις επαρχιακής οδού 23.
27) Αμαλιάδα - Δουνέικα - Κατάκολο δια Καρδαμά, Λατίφι, Μυρτιάς και Σκουροχωρίου.
28) Σαβάλια - Αμαλιάδα - Μουζάκι - Κούμανι δια Γερακίου, Μπεσερέ, Κουτσοχέρας, Γουμέρου, Πεύκης και Κλεινδιά.
29) Αμαλιάδα - Ρουπάκι - Ανδραβίδα δι' Αγίας Μαύρας και Σταφιδοκάμπου.
30) Αμαλιάδα - Σιμόπουλο - Χάνι Πανόπουλου δια Δαμίζης, Κεραμιδιάς, Εφύρας, Ανθώνος και Περιφερειακή Αγνάντων.
31) Γαστούνη - Ήλις προς Πόρτες και Κάτω Αχαΐα δια Κελεβής, Ρουπακίου, Σώστη, Μπουχιώτη, Αγίου Δημητρίου και Αγραπιδοχωρίου.
32) Γαστούνη - Βαρθολομιό - Λουτρά Κυλλήνης δια Βρανά.
33) Βαρθολομιό - Νεοχώρι - Κυλλήνη.
34) Καβάσιλα - Κάστρο - Λιμήν Κυλλήνης δια Καρδιακαύτη, Τρουμπέ και Μάχου.

35) Ενωτική επαρχιακών οδών 29 και 31 δια Σώστη.
36) Ενωτική επαρχιακών οδών 30 και 31 από Εφύρας.
37) Μερσίνη - Ανδραβίδα - Βάλακα δια Τραγανού Όλγας και Πηγαδίου.
38) Ενωτική επαρχιακών οδών 30 και 37 δια Μπουχιώτη.
39) Λεχαινά - Νεοχώρι - Λουτρά Κυλλήνης δια Μυρσίνης και Κάστρου.
40) Λεχαινά - Αλυκές.
41) Μοσχονέρι - Βάλακα - Σιμόπουλο δια Καστρακίου, Αγίου Χαραλάμπους,
Παλαιοχώρας, Ξενιών - Αγραπιδοχωρίου και Λάτα.
42) Βάρδα - Μανωλάδα - Λουτρά Κουνουπελίου δια Παλουκέικα.
43) Βάρδα - Μαλίκη - Βάλακα δια Ψάρι Αγίας Μαρίνας και Κουμουθέκρας.
44) Ψάρι - Σπάτα - προς Σανταμέρη.
45) Ψάρι προς Ριόλο και Κάτω Αχαΐα.
46) Μπουκοβίνα - Σιμόπουλο από εθνικής οδού Πατρών - Τριπόλεως εις επαρχιακή οδό 30.
47) Λόγγος - Αμυγδαλιά - Ανδρίτσαινα από επαρχιακής οδού 7 και δια Τροπών και Βρεστού μέχρις επαρχιακής οδού 6.
48) Μοιράκα - Λάλα από εθνικής οδού Πύργου - Τριπόλεως εις επαρχιακή οδό
18.
49) Ζαχάρω - Τρύπες - Μίνθη - Βρεστό.
50) Λαστέικα - Τζόγια - Φωναΐτικα δια Κατσαρού και Λουτρών Φρασινιάς.

Το 1931 το Κοινοτικό Συμβούλιο Μακίστου πήρε απόφαση να κατασκευάσει
το δρόμο Μάκιστος-Αρτέμιδα-Μποκαρίνος αλλά και Μάκιστος-Πλατιάνα, κυριολεκτικά με τα χέρια. Με προσωπική εργασία των παππούδων μας.
Σημειώνεται ότι η σημερινή Κοινότητα Αρτέμιδας τότε ήταν ενσωματωμένη στην Κοινότητα Μακίστου και Πρόεδρος ήταν ο Αναστάσιος Λαμπρόπουλος του Θεοδώρου με Κοινοτικούς Συμβούλους τους:
α) Αλκαίο Πόθο
β) Κ. Κυριακόπουλο (Αρτέμιδα)
γ) Δ. Δημόπουλο
δ) Αθ. Μπάμη (Αρτέμιδα)
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρόνια αυτά δεν υπήρχε δρόμος Πύργος-Ζαχάρω ούτε γέφυρα στον Αλφειό ποταμό.
Από το Αρχείο του συμπατριώτη μας Στάθη Κοκκαλιάρη σας παραθέτουμε
παρακάτω την ιστορική αυτή απόφαση σε ηλεκτρονική μορφή (για εύκολη ανάγνωση) αλλά και μερικά αποσπάσματα αυτούσια.
Ολόκληρη τη χειρόγραφη θα την βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο
www.makistos.gr:
Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Κοινότητος Μακίστου – Αρήνης συνελθόν εν τω
εν Μακίστω Κοινοτικώ Καταστήματι σήμερον την εικοστήν πέμπτην του μηνός
Ιανουαρίου 1931 έτους ημέραν Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. συνεπεία νομίμου
προσκλήσεως του Προέδρου.

Συγκείμενον από τον Πρόεδρον αυτού κ. Αναστ. Λαμπρόπουλον και τα εν
τω οικείω πρακτικώ σημειούμενα μέλη του, δι’ ων και συνεκροτήθη εν νομίμω απαρτία, του δε Προέδρου προτείνοντος μετά την έναρξιν της συνεδριάσεως και την έκδοσιν της προηγουμένης άρθρο 2 πράξεώς του ότι το Συμβούλιον διον να επιληφθεί της συζητήσεως επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ήτοι «Κατασκευή αμαξιτής οδού από της περιοχής της Κοινότητος Αρήνης μέχρις εκείνης της Κοινότητος Πλατιάνης» στο αυτού ν’ αποφασίσει.
Ακούσαν του κ. Προέδρου εισηγουμένου και λαβόν το ότι τας σχετικάς διατάξεις προς δε: (1) ότι η μόνη οδός η εξυπηρετούσα τα πλείστα και σπουδαιότερα συμφέροντα της κοινότητος είναι η αρχομένη ανατολικώς της γεφύρας
Καραμπέτσαινας ή Μποκαρίνου μέχρι της περιοχής Κοινότητος Πλατιάνης ενουμένη δε μετά της οδού Ζάχας – Κρεσταίνων κατασκευαζομένη ήδη αμαξιτή και
ότι η ειρημένη κοινοτική οδός δύναται να κατασκευασθεί αμαξωτή δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων εφ’ όσον δια της υπ’ αριθμό 1 πράξεως του
Κοινοτ. Συμβουλίου επιβλήθη εις ένα έκαστον δημότην 10ήμερος προσωπική
εργασία και άλλη εισέτι δύναται να επιβληθή ούτω δε η Κοινότης ου μόνον τα
τοπικά συμφέροντα ήθελεν εξυπηρετεί αλλά θα συγκοινωνή δι’ αμαξιτής οδού
μετά των Κρεσταίνων – Ζάχας – Ζαχάρως.

Συνέχεια στη σελ. 5
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(2) ότι η Κοινότης άπορος ούσα αδυνατεί να πληρώση αποζημίωσιν μηχανικού, όστις θα χαράξη, την οδόν ταύτην και συνεπώς διόν το Δημόσιο να
αποζημιώσει τούτον.

Αποφαίνεται
Ψηφίζει την χάραξιν και κατασκευήν αμαξιτής οδού ερχομένης ανατολικώς
της γεφύρας Καραμπέτσαινας ή Μποκαρίνου της Κοινότητος Αρήνης και από
της εκείθεν διερχομένης αμαξιτής οδού Ζαχάρως - Αρήνης και καταλήγουσα
εντός των ορίων της γείτονος Κοινότητος Πλατιάνης και επί της εκείθεν διερχόμενης αμαξιτής οδού Ζάχας – Κρεσταίνων, εξουσιοδοτουμένου του εκάστοτε
Προέδρου να προκαλέση την άφιξη μηχανικού προς χάραξιν της οδού, να ενεργεί εξ ονόματος τω δικαιώματι του Συμβουλίου την εκτέλεσιν της απαιτουμένης προσωπικής εργασίας κατά ιδίαν του κρίσιν και αντίληψιν και εν γένει ενεργεί ότι απαιτείται.
Εφ’ ω συνετάχθη και υπογράφεται. Το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Α. Λαμπρόπουλος
Αλκαίος Πόθος
Κ. Κυριακόπουλος (Αρτέμιδα)
Δ. Δημόπουλος
Αθ. Μπάμης (Αρτέμιδα)

Αργότερα (για εκείνη την εποχή) πάρθηκαν και άλλες αποφάσεις για τον
συγκεκριμένο δρόμο τις οποίες αναφέρουμε επιγραμματικά παρακάτω:
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις
Πράξις

6 στις 5-10-1934 Πρόεδρος Μπάμης Αθανάσιος
4 στις 7-3-1937 Πρόεδρος Πόθος Γεώργιος
7 στις 25-7-1937 Πρόεδρος Πόθος Γεώργιος
5 στις 5-3-1939 Πρόεδρος Πόθος Γεώργιος
6 στις 26-3-1953 Πρόεδρος Παυλόπουλος Φώτης
32 στις 4-2-1954 Πρόεδρος Αθανασόπουλος Π. Ιωάννης
31 στις 6-9-1959 Πρόεδρος Πόθος Κανέλλος
26 στις 20-11-1960 Πρόεδρος Πόθος Κανέλλος
5 στις 14-4-1961 Πρόεδρος Πόθος Κανέλλος
26 στις 25-10-1964 Πρόεδρος Κοκκαλιάρης Αντώνης
12 στις 14-10-1965 Πρόεδρος Αθανασόπουλος Αλέξης.

Φώτης Γ. Βλάχος

Η Α Λ Β Α Ι Ν Α Κ Α Ι Ο Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Σ Φ ΡΑ Ν Τ Ζ Η Σ

Κ

ατά την αναδίφηση, από μέρους μου, των
αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας
που έχουν δημοσιευθεί σε 25 τόμους από
την Βουλή των Ελλήνων και μπορεί να τ’ αναζητήσει οποιοσδήποτε στο διαδίκτυο, έπεσα από
τύχη επάνω σ’ ένα ενδιαφέρον έγγραφο με ημερομηνία Ιουνίου 1823, που αφορά και τα χωριά της
περιοχής μας.

Γράφει ο Κώστας Φουρλής
Βρισκόμαστε χρονικά στην εποχή που είχε
απελευθερωθεί από τους Τούρκους όλη η Πελοπόννησος, και είχε αρχίσει η προσπάθεια οργάνωσης του ελεύθερου κράτους. Η Μητρόπολις της
Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) ήταν ακέφαλη διότι ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως Γερμανός είχε
αποβιώσει λόγω των κακουχιών, κρατούμενος
μαζί με άλλους αρχιερείς και προκρίτους στη φυλακή της Τριπολιτσάς, στις 21 Σεπτεμβρίου
1821.
Με το έγγραφο αυτό, που απευθύνεται προς
την Διοίκηση του Κράτους, οι αρχηγοί των οικογενειών της περιφέρειας της Μητροπόλεως, ζητούν τον ορισμό του πρωτοσύγκελου της Μητροπόλεως Αμβροσίου Φραντζή, ως νέου Μητροπολίτου.
Το ενδιαφέρον για μας είναι ότι στο έγγραφο αυτό υπογράφουν και οι κάτοικοι της Άλβαινας (Μίνθης) και έτσι μπορούμε με απόλυτη αξιοπιστία να δούμε από τα επώνυμα ποίες οικογένειες υπάρχουν μέχρι σήμερα, στη Μίνθη, στη Ζαχάρω και αλλού.
Οι υπογράφοντες είναι οι παρακάτω (οι 2 παπάδες αναγράφονται χωρίς επώνυμο):
1. † Πρωτόπαπας Γιώργης
2. Δημήτρης Αθανασίου
3. Βασίλης Γεωργόπουλος
4. Αναγνώστης Σαμπρής

5. Φώτης Γιαννακόπουλος
6. Αναγνώστης Γεροντόπουλος
7. Πανάγος Τζούνης
8. Χρίστος Φιλιδημόπουλος
9. Γιάννης Τρίβαλος (σήμερα Δρίβαλος)
10. Δημήτρης Ξενόπουλος (σήμερα Ξένος)
11. Στάθης Μαυροδής (σήμερα Μαυροειδής)
12. Πανάγος Μαυροδής (σήμερα Μαυροειδής)
13. Αποστόλης Τριγάζης
14. Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος
15. Αναστάσης Τριγαζόπουλος (σήμερα Τριγάζης)
16. Βασίλης Μπούσμπουρας
17. Θεοδόσης Διαμαντόπουλος
18. Σπήλιος Διαμαντόπουλος
19. Λάμπρος Χρυσικός
20. Αναγνώστης Αγγελόπουλος
21. Αντώνης Χρυσικός
22. Χρίστος Σάσσαλος
23. Γύφτος Γιαννικόπουλος (το γύφτος υποδηλώνει το επάγγελμα σιδηρουργός)
24. Δημήτρης Καπότας
25. Βασίλης Ζεγάλης
26. Δημήτρης Πρωτόπαπας
27. Αντώνης Χρυσικός
28. Αναγνώστης Αθανασίου
29. Διονύσιος Κριτσέλης
30. Αναστάσης Νικολόπουλος
31. Δημήτριος Καλογερόπουλος
32. Δημήτριος Ασημακόπουλος
33. Γιάννης Στάϊκος
34. Αναστάσης Λίμουρας
35. Στάθης Φουρλής
36. Κωνσταντής Γκιότζης (σήμερα Γκότσης)
37. Ανδρέας Παπαδήμας
38. Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
39. Δράκος Κολαλούζας
40. Μιχάλης Σουγλάς
41. † Παπα-Λευθέριος
42. Δημήτριος Κριάλης

43. Θανάσης Θεοδωρόπουλος
44. Ανδρέας Χάστος
45. Δήμος Μποφύλης
46. Αναστάσης Κολαδήμος (σήμερα Κολιαδήμας)
47. Γιώργης Κολαδήμος (σήμερα Κολιαδήμας)
48. Θεοδωράκης (χωρίς επώνυμο)
49. Σταμάτης (χωρίς επώνυμο)
Οι παραπάνω αντιπροσωπεύουν πάνω από τις
μισές οικογένειες της Άλβαινας, αν λάβουμε υπόψη ότι το 1829 στις απογραφές του Καποδίστρια
και της Γαλλικής αποστολής βρέθηκαν στην Άλβαινα 87 οικογένειες.
Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο Αμβρόσιος Φραντζής που γεννήθηκε στο Μεσορρούγι της επαρχίας Καλαβρύτων το 1778, υπήρξε Φιλικός, μετείχε ενεργά στην επανάσταση και
ανέπτυξε μεγάλη δράση στην Πελοπόννησο.
Μύησε στη Φιλική Εταιρεία όλους τους μοναχούς
του Μεγάλου Σπηλαίου, ενώ πήρε μέρος σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις. Χρημάτισε μέλος της
Πελοποννησιακής Γερουσίας και το 1827 ήταν
πληρεξούσιος Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) στην
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 1833, συνελήφθη μαζί με τον Κολοκοτρώνη ως ρωσόφιλος
και φυλακίστηκε στο Ναύπλιο. Αργότερα μετά την
απελευθέρωσή του, επί βασιλείας Όθωνα, έχοντας ζήσει τα γεγονότα όλου του Αγώνα έγραψε
το τετράτομο έργο “Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος”, καθιστάμενος έτσι ο
πρώτος ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821. Το παραπάνω έργο είναι σημαντική
πηγή πληροφοριών για την σημερινή επαρχία
Ολυμπίας την εποχή του απελευθερωτικού αγώνα.
Ο Αμβρόσιος Φραντζής πέθανε στην Αθήνα
το 1851 χωρίς να γίνει ποτέ Μητροπολίτης.

Κώστας Φουρλής
Ζαχάρω, Γενάρης 2017
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Τι λέγανε για τον Κοντοβουνήσιο στο χωριό Σκλήβα, σήμερα Μηλέα,
όπου ανετράφη μέχρι τα πρώτα παιδικά του χρόνια και άλλα σχετικά
Συνέχεια από τη σελ. 3

σιωμένος, τους συμβουλευόταν και
τους άκουγε. Τους έμεινε πιστός μέχρι τέλος κι ας είχε καταλάβει ότι
αυτό θα το πλήρωνε με τη ζωή του.
Μόνο αν διαβάσει κανείς, με
προσοχή, τα πρακτικά της δίκης
του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα και μελετήσει και τα τραγούδια,
που τού ’κανε ο λαός, θα καταλάβει
ποιος ήταν ο Κοντοβουνήσιος.
Όταν λευτερώθηκε ένα μέρος
της πατρίδας Ελλάδας και συστήθηκε ελληνικό κράτος, τον καιρό που
ήταν κυβερνήτης του ο Καποδίστριας, ο Κοντοβουνήσιος διορίστηκε υποπολιτάρχης Πύργου. Ήταν
μια επίσημη αναγνώριση της προσφοράς του στον απελευθερωτικό
αγώνα.
Γνώρισε κι ερωτεύτηκε την όμορφη Ελένη Δαραλέξη, με την οποίαν
αρραβωνιάστηκαν. Αυτή μετά τη
θανάτωση του Κοντοβουνήσιου αρνήθηκε να παντρευτεί με άλλον άντρα και έμεινε ανύπαντρη σε όλη της
τη ζωή.
Ο λαός τον θαύμαζε και τον
αγαπούσε. Έκαμε πολλά τραγούδια
γι’ αυτόν και τα τραγουδούσε. Σε
ένα από αυτά που αρχίζει «Τρεις
περδικούλες κάθονται στη ράχη στη
Βουνούκα….» και τραγουδιέται σε
σκοπό μοιρολογιού, θρηνεί για την
εγκατάλειψη από το λεβέντη Γιώργη της ήσυχης και ειδυλλιακής ζωής
και την τροπή του στις ληστείες.
Είχε συγκινηθεί και είχε χαρεί ο
λαός με τον έρωτα του ήρωά του.
Και εκεί που ήθελε και περίμενε την
ευτυχία του προστάτη του, ξαφνικά
γκρεμίστηκαν όλα και γέμισε πίκρα
η ψυχή του, που εξωτερικεύτηκε με
το πιο πάνω μοιρολόγι.
Για να κατανοήσουμε πώς ο
Κοντοβουνήσιος παράτησε την ήσυχη και ειδυλλιακή ζωή και ετράπη
στην περιπετειώδη, κουραστική, παράνομη κι επικίνδυνη ληστρική ζωή,
είναι ανάγκη να ιστορήσουμε λίγο
και να κατανοήσουμε την πολιτική
και κοινωνική κατάσταση εκείνου
του καιρού.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, όταν ήλθαν στην κυβέρνηση οι αντικαποδιστριακοί, ΚωλετοΜαυροκορδάτοι και Βαυαροί, περιθωριοποίησαν και κατέτρεξαν τους
καποδιστριακούς μεταξύ των οποίων ήσαν και ο Κολοκοτρώνης, ο
Πλαπούτας, ο Νικηταράς και πολλοί
άλλοι επιφανείς και μη, αγωνιστές
του απελευθερωτικού αγώνα. Διέλυσαν τα τάγματα των ατάκτων,
στα οποία υπηρετούσαν κι έβγαζαν
το ψωμί τους πολλοί από τους αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα.
Οι αγωνιστές πετάχτηκαν ανελέητα
στο δρόμο, χωρίς να έχουν άλλο
τρόπο ζωής, (άλλη από του πολέμου
την τέχνη δεν έμαθαν αφού μια

ζωή την τέχνη του πολέμου ασκούσαν, πολεμώντας τους Τούρκους)
και τη θέση τους, τώρα στην πατρίδα τους που λευτέρωσαν, την πήραν
Βαυαροί και μάλιστα καλοπληρωνομένοι.
Οι αγωνιστές εξωθήθηκαν σε
αντίδραση και στη ληστεία για να ζήσουν. Οι Μαυροκορδατο-Κωλέτηδες

την κοινή γνώμη.
Θα επανέλθω, με λίγα σχετικά
ακόμη και στο τέλος του ιστορήματος.
Τον καιρό που ήταν επικηρυγμένος ο Κοντοβουνήσιος και τον καταδιώκανε τα αποσπάσματα, είχε καταφύγει και κρυβόταν μόνος σε ένα
ερημικό μέρος κάτω από την Πανα-

Το χωριό Σκλήβα

άρπαξαν την ευκαιρία να τους εξοντώσουν. Έβγαλαν αποσπάσματα να
τους κυνηγούν κι όσους έπιαναν
τους παρέδιδαν στο μπόγια και τους
έκοβε το κεφάλι με την γκιλοτίνα.
Σκοπός τους ήταν να τρομοκρατήσουν το λαό. Θέλει πολύ χαρτί και
χρόνο να ιστορηθούν κι άλλα σατανικά σχέδια των καταχθόνιων πολιτικών, προς αποκάλυψη και εξόντωση των αντιφρονούντων, για να
γαντζωθούν αυτοί στην εξουσία.
Έτσι είχαν τα πράγματα όταν ο
Κοντοβουνήσιος χαιρέτησε και
αξίωμα και όμορφη ειδυλλιακή ζωή
και βγήκε πάλι στο κλαρί.
Οι συναγωνιστές του, οι συμπολεμιστές του, οι φίλοι του, οι ελευθερωτές της Πατρίδας, κατατρέχονταν και καρατομούνταν ή προγράφονταν για καρατόμηση και αυτός ο περήφανος, το ατρόμητο παλληκάρι που, σ’ όλη του τη ζωή ήταν
των πτωχών και των αδικοκατατρεγμένων προστάτης, θα μπορούσε να το αντέξει η λεβέντικη ψυχή
του, να καθίσει στη θεσούλα του μη
χάσει και την αγαπούλα του; Πιστεύω ότι δε μπορούσε να συμβεί το
αντίθετο από αυτό που έγινε. Εάν
ήταν τέτοιος άνθρωπος εαυτουλιστής, ο λαός δεν θα τον εξυμνούσε
με τόσα τραγούδια.
Οι άσπονδοι εχθροί του Κοντοβουνήσιου όμως, που δεν ικανοποιήθηκαν ούτε με την εξόντωσή
του, βάλθηκαν με τα όργανά τους να
διαδίδουν ψεύδη για τον ήρωα και
να προβάλλουν ταπεινά ελατήρια
των πράξεών του με σκοπό να συγχύσουν το λαό και να μεταστρέψουν

γιά της Σμέρνας, που είναι ερημοκκλήσι κτισμένο σε σπηλιά απόκρημνου βράχου.
Εκεί στο ερημικό μέρος, το οποίο
ήταν στη θέση που λεγόταν και λέγεται ακόμα «Ομορφοΐσιωμα», πήγαινε κρυφά και τον τροφοδοτούσε
ένας κουμπάρος του από τη Σμέρνα,
που λεγόταν Γουρνάς. Αυτός τον
πρόδωσε και πήγε και τον κύκλωσε
το Βαυαρικό απόσπασμα. Μετά από
πολύωρη μάχη - αντίσταση έσωσε
τα πολεμοφόδιά του και βαριά τραυματισμένος, (το φυλαχτό του λέγανε οι απλοϊκοί άνθρωποι είχε αχρηστευθεί γιατί είχε μπει σε σπίτι,
που είχε ασαράντιγη λεχώνα), παραδόθηκε.
Τον συνέλαβε το απόσπασμα
και τον πήγαν στα Κρέστενα στο
σπίτι κάποιου Αναστασόπουλου.
Αυτό μου το είχε πει ο μακαρίτης
Διονύσιος Καραγιάννης, δάσκαλος
στα Κρέστενα και ένας απόγονος
της οικογένειας Αναστασόπουλου,
σταθμάρχης του ΚΤΕΛ Κρεστένων.
Εκεί αντί να τον θεραπεύσουν τον
δηλητηρίασαν.
Ετάφη στα Κρέστενα, στο χώρο
της εκκλησίας της Παναγίας. Μετά
ενάμιση περίπου αιώνα, οι κάτοικοι
διαμόρφωσαν τον προαύλιο της εκκλησίας χώρο και χάλασαν και εξαφάνισαν τον τάφο του.
Καθένας, που ερευνά και θέλει
να μάθει για τον Κοντοβουνήσιο
πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι την
ιστορία τη γράφουν πάντα οι νικητές
και οι κρατούντες με τους ανθρώπους τους. Εδώ νικητές ήσαν οι κοτζαμπάσηδες και οι φίλοι τους, (ξε-

νοκίνητοι και σατανικοί πολιτικοί)
Κωλετο-Μαυροκορδάτοι, σε συνεργασία με τους Βαυαρέζους αγαστή. Όλοι αυτοί με τα οργανά τους
καθώς και γόνοι τους στη συνέχεια
φρόντισαν να μας αφήσουν γραπτές
μαρτυρίες και να μας διαφωτίσουν!
για τα γεγονότα εκείνης της εποχής.
Γνωρίζοντες ότι μες τον κοσμάκη
πολλοί είναι οι ευκολόπιστοι κι οι
αφελείς, δεν δίσταξαν να γράψουν
ψέματα. Οι σύγχρονοι άνθρωποι
της εποχής εκείνης, ο λαός ήξερε
την αλήθεια και δεν πίστευε τα παραμύθια, μα όσο τα χρόνια περνούν, οι μνήμες εξασθενούν, η παράδοση σβήνει και μένουν μόνο
εκείνα τα γραπτά που γράφτηκαν να
διώξουνε τα αληθινά τα γεγονότα,
να μας μπερδέψουν τα μυαλά. Αγαπητέ φίλε αναγνώστη, θα έχεις καταλάβει ότι έχουν γραφτεί πολλά
ψέματα για τον ήρωα. Αυτό συμβαίνει στις πολιτικές αντιθέσεις.
Από αυτά τα αναληθή, που γράφτηκαν είτε από κακία και μίσος είτε
από παραπληροφόρηση, επιπολαιότητα και αφέλεια σημειώνω τα παρακάτω:
Σκότωσε τη μάνα του.
Πώς μπορούσε να συμβεί αυτό
αφού ορφάνεψε πολύ μικρός όπως
λέγανε όλοι στο χωριό;
Βγήκε ληστής γιατί είχε ερωτική
απόρριψη είπαν μερικοί και άλλοι
γιατί τον κυνήγησε η οικογένεια
της αγαπημένης του.
Ούτε το ένα ούτε το άλλο αληθεύει. Η παράδοση ανέφερε ότι η
Ελένη η αγαπημένη του, τον αγάπησε τόσο πολύ που από την πίκρα
της έμεινε ανύπαντρη μέχρι που πέθανε. Αν είχε εκδηλωθεί αντίδραση
της οικογένειας της Ελένης, η παράδοση δεν θα το αποσιωπούσε, θα
το ανέφερε και θα το ιστορούσε και
στα τραγούδια, που έφτιασε γι’ αυτόν.
Ο Κρεστενίτης είχε κυνηγήσει
τον Κοντοβουνήσιο προεπαναστατικά και τον είχε αναγκάσει να καταφύγει στο τούρκικο έδαφος.
Υπήρχε δηλαδή προεπαναστατικά ελεύθερο εννοείται ελληνικό
έδαφος από το οποίο αναγκάστηκε
ο Κοντοβουνήσιος να φύγει στο
τουρκικό έδαφος;
Ήταν τόσο δυνατός ο Κοντοβουνήσιος ώστε να κρατάει ένα μοσχάρι στο ένα χέρι κι ένα μοσχάρι
στο άλλο και να τα γδέρνουν;
Ούτε κύκλωπας να ήταν…!
Και άλλα πολλά αναληθή και
μεταξύ τους αντικρουόμενα, έχουν
γραφεί για τον Κοντοβουνήσιο, που
το όνομά του θρύλος είχε γενεί.

Μηλέα (Σκλήβα) 18-1-2017
Ηλίας Τζανέτος
συν/χος δάσκαλος
Τηλέφωνο: 26250 32671
Κινητό: 6974051689
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Ο KΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΟΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Ή ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΕΣΙΩΤΗΣ
Παλαιότερα είχα γράψει για τους ληστάς που
επί πολλά χρόνια κακοποιούσαν τους πατριώτες
τους και πατριώτες μας.
Θέλω να κάνω τον συγκερασμό των παλαιών
κλεφτών με τους νεότερους και έτσι μου εδόθη η
ευκαιρία να ασχοληθώ πάλι με τους κλέφτες.
Οι αρματολοί και κλέφτες, κατά τον Αθανάσιο
Γρηγοριάδη, ενεφανίσθησαν στην Πελοπόννησο
κατά την ενετοκρατία και ας ισχυρίζεται ο μεγάλος αντιμοραϊστής Γιάννης Βλαχογιάννης, ότι δεν
υπήρχε αρματολισμός και κλεφτουριά στο Μοριά
ούτε δημοτικά τραγούδια.
Σήμερα θα γράψω για έναν μεγάλο κλέφτη ο
Γράφει
οποίος έζησε και έδρασε στα τέλη του 18ου αρο Δημήτρης Πρίγγουρης
χές 19ου αιώνα. Οι πρόγονοί του, μας πληροφοπ. Δ/ντής Δημοσίας
ρεί ο Στέφανος Αβραμόπουλος στο βιβλίο του με
Βιβλιοθήκης
τίτλο «Προεπαναστατικές Ηρωικές Μορφές 1453Ανδρίτσαινας
1821» κατήγοντο από το χωριό Άλβαινα (Μίνθη)
Επίτιμος Πρόεδρος
Αρήνης.
του Συνδέσμου
Υπήρχε όμως πολύ παλιά ο περίφημος ΚλεΙστορικών Συγγραφέων φταρματολός στην Άλβαινα ο Γιάννης Άγριος ο
οποίος έδρασε από 1484-1490.
Η παράδοση λέει πολλοί κάτοικοι έφυγαν από την Άλβαινα γύρω τον
15° αιώνα και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Μάτεσι κοντά στον Αλφειό ποταμό.
Μέσα σε αυτούς που έφυγαν μας πληροφορεί ο Αβραμόπουλος ήταν
και ο Γιάννης Κακέτσης ή Άγριος. Τον έλεγαν έτσι για τον άγριο και ατίθασο χαρακτήρα του, για την ισχυρογνωμοσύνη του και την σκληρότητά
του.
Από αυτούς έλκει την καταγωγή και ο Γιάννης Ματεσιώτης ή Αγριόνιαννης. Αυτός εγεννήθει στου Μάτεσι. Βγήκε στο κλαρί γρήγορα, γιατί
οι αγάδες του Λάλα και του Φαναριού σε μια επιδρομή τους, έπιασαν αιχμαλώτους τη μάνα του και τις δυο αδελφές του και τις κακοποίησαν.
Σαν τόκουσε ο Αγριόγιαννης βαριά του κακοφάνη
Το φέσι του βάνει στραβά και το σπαθί του παίρνει
Και βγαίνει ο Αγριόγιαννης απάνω στη Ζακούκα1
Και του Κορμπάκη2 φώναξε σαν άλογο βαρβάτο.
Γαμώ τη μάνα του Κορμπά3, την τσούπα του Σεϊντάγα4
Και του παληοντερβάναγα5 τη μεσιακή του κόρη.
Ο Νίκος Βέης γράφει στα «Δημώδη Άσματα Φιγαλίας» τα κατωτέρω:
«Ο Χρήστος Στεργιόπουλος, γέρων εκατοντούτης και πλέον ίσως, εκ Λάβδα της Ανδριτσαίνης καταγόμενος, έδωκεν ημών τας ανωτέρω περί Αγριόγιαννη πληροφορίες προσθείς κατά λέξιν τα εξής: «Τον θυμάμαι καλά τον
Αγριόγιαννη, ήτανε χοντρός, μαυρουδερός, με μαύρα-μαύρα μάτια και με
πολλά μαλλιά, γένια και μουστάκι, αριά-αριά, βλογιοκομμένος και πολλά
άγριος. Έκοβε γλώσσες, αυτιά και μύτες, μα μονάχα στους Τούρκους, τους
Χριστιανούς τους προστάτευε όσο μπορούσε.
Σηκώθηκε στο κλέφτικο γιατί κάτι αγάδες δυνάστεψαν τη μάνα του και
δυό αδελφές του, μα τους έπιασε έπειτα τους αγάδες, Μπέη μου, και τους
έκαμε χίλια κομμάτια».
Ο Αμβρόσιος Φραντζής στην ιστορία του γράφει ότι ο Αγριόγιαννης συνεργαζόταν με την αρματολική ομοσπονδία του Ζαχαρία, ιδιαίτερα όμως
κατάτρεχε τους άγριους Λαλιώτες.
Οι γνώμες διίστανται, το πότε έζησε ο Αγριόγιαννης. Ο Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι δεν ζούσε στην επανάσταση. Ο Νικόλαος Βέης υποστηρίζει ότι έζησε και μετά την επανάσταση, βασιζόμενος στην διήγηση
του Αντώνη Τσιωκόπουλου εκ Μπέρεκλα του Δήμου Ανδριτσαίνης, ο οποίος διισχυρίζετο επιμόνως ότι «ο Αγριόγιαννης έζησεν εν εποχή ουχί και
πολύ ημών αφισταμένη».
Πράγματι υπήρχε κατά τον ΙΗ' τελευτώντα αιώνα κλέφτης τις Αγριόγιαννης, όνομα και πράγμα εκ της επαρχίας Φαναριού καταγόμενος, εις
ον ο λαός της Φιγαλειακής και των πέριξ απέδωκε και τα εν τω κατωτέρω
άσματι»:
Τρίτη Τετάρτη, θλιβερή, Πέφτη φαμακωμένη.
Παρασκευή ξημέρωσε, να μη ’χε ξημερώση,
που κίνησ’ ο Αγριόγιαννης να πάη για κυνήγι.
Μικρό παιδί είχε στο σκολειό, γράμματα για να μάθη,
Κι ο δάσκαλος τ’ απόλυκε στο σπίτι του να πάη.
Στο δρόμο που επήγαινε στο δρόμο που πηγαίνει,
Βρίσκει τη μάνα τ’ έπαιζε, κι έπαιζε μ’ άλλον άντρα
- Γλέντα τα, μάνα μ’ γλέντα τα παίζε τα μ’ άλλον άντρα
Το βράδυ να ’ρθη αφέντης μου κι αν δεν το μαρτυρήσω.
- Το τι θα ειπής, βρε Κώστα μου, το τι θα μαρτυρήσης;
Το τ’ είδαν τα ματάκια μου, το τι άκουσαν τ’ αυτιά μου.
Με συκαράκια το γελά, με συκοκαρυδάκια
και σαν κατσίκι το πιάσε και σαν αρνί το σφάζει
και τα συκώτια του έβγαλε, στο μάγειρα τα πάει.

Μάγερα, για μαγέρεψε ενού αρνιού συκώτια,
Το βράδυ θάρθη ο Αγριόγιαννης θάρθη αφ’ το κυνήγι,
Για να του βάνω, για να φάη αυτά τα συκωτάκια.
Το βράδυ που ’ρθ’ ο Αγριόγιαννης που ’ρθ’ από το κυνήγι
Φέρνει τα λάφια ζωντανά, τ’ αρκούδια μερωμένα,
Φέρνει κι ένα λαφόπουλο να παίζη ο Κωνσταντάκις
- Γυναίκα που ν’ ο Κωνσταντής, ο μίκρο-Κωνσταντάκις;
- Τρεις ημερούλες σήμερα εδώ δεν είν’ φερμένο.
Κι εκίνησε ο Αγριόγιαννης στο δάσκαλο πηγαίνει.
- Δάσκαλε που ν’ ο Κωνσταντής, ο μικρο-Κωνσταντάκις;
Τρεις ημερούλες σήμερα εδώ δεν είν’ φερμένο.
Κι εκίνησε ο Αγριόγιαννης στο σπίτι του πηγαίνει.
Ευθύς τραπέζι βάλανε λίγο ψωμί να φάνε.
Πρώτο μεζέ που κάρφωσε κι επήρε για να φάη
κι άμ’ ο μεζές εφώναξε κι αμ’ ο μεζές του λέει:
- Αν είσαι Τούρκος φάε με, ρωμιός και γνώρισέ με.
Κι’ αν είσαι και πατέρας μου σκύψε και φίλησέ με.
- Γιαννιού τι λέει ο μεζές; Τι λέει το συκωτάκι;
Και το σπαθί του τράβηξε, της πήρε το κεφάλι,
Στο άλογο τη φόρτωσε στο μύλο την πηγαίνει.
- Άλεσε, μύλο μ’ άλεσε της κούρμπας6 το κεφάλι.
Κι ο μυλωνάς την άλεσε την έκαμε αλεύρι.
Και στο ποτάμι τό ’ριξε, τό ’ριξε να το χάση.
Ο θρύλος για τον Αγριόγιαννη συνεχίζεται με τα τραγούδια και ιδιαίτερα αυτό που απεικονίζει την σκηνή του φόνου του. Υπήρχε η φήμη ότι
ο Αγριόγιαννης έπιανε τρίχα από την ουρά του αλόγου του και έτρεχε πίσω
του ώρες στον κάμπο, το άλογο να καλπάζει και η τρίχα της ουράς να μην
κόβεται.
Αυτά τα άκουσε ο Βέης από τον Ματεσαίο Ζαφείρη Μακατσέλο. Ο Αγριόγιαννης πήδαγε τον Αλφειό που στενεύει στου Πέτα από όχθη σε όχθη από
μια σπηλιά στο Ματεσαίϊκο στην άλλη όχθη στου Βλαχοραφτίτικο.
Εδώ θα διηγηθώ τη δική μου ιστορία: Την νύκτα που αλωνίζαμε, το 1943
και κοιμόμαστε στο αλώνι, στην Ξερομπολιάνα, οι μεγάλοι έλεγαν διάφορες ιστορίες, αυτή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη μου, ήταν η ιστορία του
Αγριόγιαννη του Ματεσιώτη. Όλοι έλεγαν ότι ο Αγριόγιαννης πήδαγε από
το Ματεσαίϊκο ποτάμι στην απέναντι σπηλιά στις κατηβόθρες στην Ξερομπολιάνα. Παρακάλεσα να με πάει κάποιος στη σπηλιά που κρυβότανε
ο Αγριόγιαννης.
Πρόθυμος εβρέθει ο σέμπρος μας που είχαμε μισιακά τα γιδοπρόβατα
ο Μπελουσαίος, ο μακαρίτης Θανάσης Ανδριόπουλος, με το γνωστό παρατσούκλι Στεφανής. Πρωί - πρωί την άλλη μέρα ξεκινήσαμε για τη σπηλιά με τα αγριοπερίστερα, παρ’ όλες τις αντιδράσεις των άλλων, πού θα το
πας το παιδί στα βράχια; Κατρακυλώντας, πιάνοντας από τις γλατσινιές και
τις αγριελιές φτάσαμε στη σπηλιά. Από το μέρος που πήδαγε ο Αγριόγιαννης
ήταν πολύ ψηλότερο μέχρι τη λάκα που ήταν η είσοδος της σπηλιάς που
ακόμη τη λένε σπηλιά του Αγριόγιαννη. Ήταν μια καλή εμπειρία.
Θα προσθέσω πιο κάτω το άσμα που αναφέρεται στο θάνατο του Αγριόγιαννη, με παραλλαγή που δημοσιεύει ο Δημήτρης Πετρόπουλος στην Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά του 1959.
«Τρίτη Τετάρτη χλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη
Παρασκευή ξημέρωσε, που μη ’χε ξημερώσει,
που κίνησ’ ο Μπραΐμ αγάς στ’ Αγριόγιαννη να πάη.
Έβγα ηλιού καβάλησε κι έμπα ηλιού εμπήκε.
Και πήγε και ξεπέζεψε στου Αγριόγιαννη τα σπίτια
βρίσκει γυναίκες μοναχές, γυναίκες δίχως άντρες.
Κι από μακριά τις χαιρετάει κι από κοντά τους λέει:
- Γυναίκες πού είναι οι άντρες σας πού είναι τα παιδιά σας;
- Τους άντρες μας τους κόψανε και τα παιδιά τα πήραν.
- Γυναίκες πού είν’ ο Αγριόγιαννης και πού είναι τα παιδιά του;
Τον είχα αδελφοποιτό, τον είχα πρώτο φίλο.
Μου είπαν ότ’ είναι άρρωστος και ήρθα να το ιδούμε.
- Τα βλέπεις κείνα τα δεντρά τους ίσκιους τους μεγάλους;
Εκεί κοιμάτ’ ο Αγριόγιαννης μαζί με τα παιδιά του.
Σκαλιά βαρεί τ’ αλόγου του στ’ Αγριόγιαννη πηγαίνει.
Κι από μακριά τον χαιρετάει κι από κοντά του λέει:
- Γεια σου χαρά σ’ Αγριόγιαννη - Καλώς τον τον Μπραΐμη.
- Γιάννη να πολεμήσουμε κι όποιος νικήσ’ ας πάρη.
- Δε σ’ τόχω, βρε Μπραΐμαγα, που ’ρθες με πεντακόσιους.
Σαν τόχω της κολιάνιτσας που μ’ έπιασε στα πόδια.
Στα πόδια και στα γόνατα και δε θα πολεμήσω.
Και το σπαθί του τράβηξε του ’κόψε το κεφάλι.
Ζακούκα: βουνό πάνω από το Φανάρι.
Κορμπάκης: επίσημος Φαναρίτης αγάς.
3
Κορμπά-αγάς: ήτο αγάς του Φαναριού και κατείχε
όλο τον κάμπο της Ζελέχοβας, υπάρχει και σήμερα το όνομα Κορμπάς.
4
Σεϊντάγας: ήταν περίφημος αγάς του Λάλα.
5
Ντερβέναγας: αγάς κι αυτός του Φαναριού.
6
Κούρμπα: Πόρνη.
1
2
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Ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου μας θα γίνει το Σάββατο βράδυ στις 18 Φεβρουαρίου 2017 στο γνωστό κέντρο «Μποέμισσα», Πειραιώς 69 & Ασωμάτων-Θησείο,
με την Θεοδοσία Στίγκα και τον Γιώργο Λεμπέση. Στο κλαρίνο (για λίγη ώρα) ο Κώστας Κοπανιτσάνος. Θα προσφερθεί πλήρες γεύμα με απεριόριστο κρασί και αναψυκτικά
στην τιμή Πρόσκλησης 20 ευρώ.
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν
οι δασικοί χάρτες για τον Νομό μας. Ένα
σημαντικό ζήτημα που ο φίλος της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ” Θ. Κατσάμπουλας καταγράφει
με πολύ σωστό τρόπο στην παρακάτω
επιστολή του.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” διαθέτοντας φωτογραφικό υλικό από το 1907, θα επανέλθει στο επόμενο φύλλο αν χρειασθεί.
Φ. Βλάχος
Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες του
νομού μας. Σύντομα, έως το φθινόπωρο, θα
στηθούν και τα κτηματολογικά γραφεία
για το κτηματολόγιο.
Δύο δράσεις που αποτελούν χρήσιμα
και απαραίτητα εργαλεία στην καθημερινή
δραστηριότητα των πολιτών, στις συναλλαγές και στις γενικότερες διαδικασίες
της οικονομίας. Όμως η προχειρότητα,
λόγω της βιασύνης της πολιτείας να ανταποκριθεί στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πιέσεις και η “ευκαιρία” να εισπράξει άλλο ένα
χαράτσι από τους φτωχοποιημένους πλέον
πολίτες της, έκαναν το εργαλείο των δασικών χαρτών ένα βραχνά για τους πολίτες
με έμφυτη πλέον αγανάκτηση και έχθρα
προς τις έννοιες δάσος, Δασική Υπηρεσία,
κράτος… κλπ.
Οι πολίτες που θίγονται από τις “πρόχειρα” οριοθετημένες περιοχές δάσους,
από τον χαρακτηρισμό όλων των καμένων
εκτάσεων ως ΑΝαδασωτέες, από την έλλειψη της εξαίρεσης των επακριβώς οριοθετημένων οικισμών, αγανακτούν, προβληματίζονται και κυρίως αδυνατούν να καταβάλουν τα πολύ υψηλά παράβολα ανά
αγρό, με τεκμηριωμένες αντιρρήσεις (τοπογραφικά, φωτοερμηνείες, χάρτες κ.λπ.).
Προφανώς δεν μιλάμε για τις αυθαίρετα εκχερσωμένες και καταπατημένες εκτάσεις. Μιλάμε για τους αγρούς που επί χρόνια έθρεψαν οικογένειες και παρέμειναν σε
άτυπη αγρανάπαυση λόγω της αστυφιλίας
και της γενικής αλλαγής του κοινωνικού
μοντέλου, αγροί που σήμερα έχουν γεμίσει
με ασφάλαχτα, με σπάρτα κ.λπ. και που χαρακτηρίζονται πλέον ΔΑΣΟΣ.
Αγροί που σήμερα είναι απαραίτητοι για
τον πρωτογενή τομέα (καλλιέργεια, κτηνοτροφία) στην οικονομία και στην κοινωνία.
Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να “ακούσει” τις προτάσεις που πρέπει μέσω των Δήμων και των Περιφερειών να φτάσουν σε
αυτήν, να ακούσει τα προβλήματα που η ίδια
δημιούργησε και,
α) να πάρει πίσω η Δασική Υπηρεσία τον

σ η μ α ν τ ι κ ά
ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Μετά από αρκετό καιρό ολοκληρώθηκε στις 20-11-2016 η μελέτη
ύδρευσης της Μακίστου. Ένα έργο σημαντικότατο για την ύπαρξη του
χωριού μας μετά τον Κεντρικό Δρόμο. Σας παραθέτουμε ένα μέρος από
τις 44 σελίδες της μελέτης και απόσπασμα του προϋπολογισμού της
αξίας 205.914,69€.

χαρακτηρισμό “ΑΝαδασωτέα” όπως πρόχειρα χαρακτήρισε κάθε καμένη έκταση, είτε
ήταν δάσος είτε ήταν καλλιεργήσιμα,
β) να μειώσει το κόστος των παραβόλων
καθορίζοντας ένα πάγιο παράβολο ανά
ιδιοκτήτη, στο μοντέλο του κτηματολογίου,
γ) να περαστούν οι οριοθετημένοι οικισμοί στους χάρτες με άμεσες ενέργειες των
Δήμων προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
δ) να ορίσει τις εκτάσεις που το 1945
ήταν αγροί και σήμερα χαρακτηρίζονται ΔΑΣΟΣ, ως “αγροτικές – κτηνοτροφικές”.
Αλήθεια, πού θα δίνονται άδειες για στάβλους; Στο δάσος ή στις καλλιέργειες;
ε) να λαμβάνονται υπ’ όψιν όλοι οι
χάρτες έως σήμερα, ώστε να φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη των κτημάτων και να χαρακτηρίζονται ανάλογα.
Προσοχή λοιπόν. Ο καθένας μας πρέπει
να ενημερωθεί από τους χάρτες για τα κτήματά του, μόνος του ή με τον Τοπογράφο
Μηχανικό του, και να υποβάλει τις αντιρρήσεις του έως τις 23-3-2017.
Θεόδωρος Κατσάμπουλας
Παλαιοχώρι

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Από τον Πρόεδρο της Μακίστου κ.
Νώντα Πόθο ενημερωθήκαμε ότι έγιναν τα
παρακάτω έργα στους αγροτικούς δρόμους:
α) Τσιμεντοστρώσεις (ανά διαστήματα),
από Τρανό Βαρκό έως Νερόλιμνα.
β) Χαλικοστρώσεις από Μέλεγο ως Ξιφάρες.
Έχουν προγραμματιστεί δε και άλλα
αμέσως μετά τον χειμώνα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΖΑΧΑΡΩΣ
Θεσμός έχει γίνει πλέον το Καρναβάλι
Ζαχάρως που φέτος θα γίνει την Κυριακή
26 Φεβρουαρίου. Ο Σύλλογός μας όπως
κάθε χρόνο θα συμμετάσχει και σας καλούμε να λάβετε μέρος.

ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Ολοκληρώθηκαν όλοι οι έλεγχοι και ο
ΟΤΕ-Rural South (κατασκευάστρια εταιρεία) έχει αρχίσει να πωλεί «χονδρικώς»
στους ενδιαφερόμενους πάροχους (ΟΤΕ,
Vodafone, Wind, H.O.L., Forthnet και Cyta),
οι οποίοι θα αναλάβουν την εμπορική λειτουργία στην «λιανική».
Το πρώτο χωριό που συνδέθηκε ήδη
στην περιοχή μας είναι το Θολό και σιγάσιγά μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν συνδεθεί
όλα τα χωριά του Νομού μας.

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

Ένα ακόμα τραγούδι του συμπατριώτη μας Γιώργου Πετρά

ΜΑΚΙΣΤΟ ΜΟΥ ΜΑΚΙΣΤΕΙΑ
Έχεις αρχαία ιστορία
και χαρίσματα πολλά
που δεν το γράφουν τα βιβλία
πως ξεχειλίζεις από ομορφιά.
Μάκιστό μου, Μακιστεία
με τον πιο όμορφο ουρανό
θα σε γράψει η ιστορία
για το πιο γλυκό χωριό.

Μάκιστό μου Μακιστεία
δεν χωράν χίλια βιβλία
για το πράσινό σου χρώμα
και για τ’ άγιο σου το χώμα.
Έχεις το πράσινο, τον ήλιο
και φεγγάρια γιορτινά
και το γαλάζιο σου για φίλο
γι’ αυτό δεν νιώθεις μοναξιά.

Στίχοι Γιώργου Πετρά
Τηλ.: 6972168639

