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Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΡΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΜΑΚΙΣΤΟ 
ΤΟ  ΟΝΕΙΡΟ  ΞΕΚΙΝΗΣΕ 

Αυτά έγιναν στην προγραμματισμένη συνάντησή μας στις 19 Μαΐου 2018 στο γραφείο του κ.
Αντιπεριφερειάρχη με την παρουσία του κ. Μιχάλη Καλογερόπουλου.

Αρωγός στην απόφαση αυτή στάθηκε και η παρακάτω ομόφωνη απόφαση στις 13 Ιουνίου 2018
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” θα είναι κοντά στην πρόοδο των διαδικασιών αυτών και θα προσφέρει οποιαδήποτε
βοήθεια μπορεί, ώστε να μπουν μια ώρα νωρίτερα οι μπουλντόζες, αφου βέβαια προηγηθούν οι
απαραίτητες απαλλοτριώσεις. 

Θα σας κρατάμε ενήμερους και έκτακτα αν χρειαστεί μέσω της ιστοσελίδας μας www.makis-
tia.gr

Φώτης Γ. Βλάχος

Με επιτυχία έγινε στις 8/5/2018 η εκδήλωση στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών (που είχαμε αναγγείλει στο προηγούμενο
φύλλο, ν. 92) για την Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή «Ολυμ-
πία οδός».

Παραβρέθηκε πλήθος κόσμου από το χώρο του πνεύματος
και όχι μόνον (Δείτε φωτό και video στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου μας www.makistia.gr ή του Διαζώματος www.dia-
zoma.gr).

Από την περιοχή μας παραβρέθηκαν: οι βουλευτές κ. Μά-
κης Μπαλαούρας και κ. Γιάννης Κουτσούκος, η πολιτευτής κ.
Θεοδώρα – Διονυσία Αυγερινοπούλου, από τον Δήμο Ζαχάρως
ο αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Κώστας Αλεξαν-
δρόπουλος και χαιρετισμό μας απέστειλε ο κ. Μιχάλης Κα-
τρίνης. Επίσης παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας κ. Κώστας Μαρίνης, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριφυλίας κ. Παναγιώτης Λούτος,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπίων κ. Κώστας Βλάμης,

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος εν μέσω του Προέδρου του Συλλόγου μας 
κ. Φώτη Βλάχου και του συμπατριώτη μας πρ. Δημάρχου Ζαχάρως κ. Γιώργου Μπάμη. Αριστερά του κ. Βλάχου 

ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Πόθος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακίστου κ. Νώντας Πόθος, 
ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας κ. Μιχάλης Καλογερόπουλος. Στην άκρη αριστερά 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αρτέμιδας κ. Βασίλης Κυριακόπουλος στην ιστορική συνάντηση-συζήτηση στις 19 Ιουνίου 2018. 

Συνέχεια στη σελ. 7 

Το Αρχαίο Θέατρο μετά την ανασκαφή το 2015 

Ο κ. Λάζαρος Κολώνας εν μέσω του Προέδρου του 
Συλλόγου μας κ. Φώτη Βλάχου και του Ταμία κ. Δημήτρη 
Γρηγορόπουλου μαζί με την κ. Γεωργία Μανωλοπούλου 

μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «Διάζωμα»

ΜΕΓΑΡΟ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  8-5-2018 
ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 

ΚΟΜΒΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΟ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  «ΟΛΥΜΠΙΑ  ΟΔΟΣ» 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος έδωσε εντολή
στον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλη Καλογερόπουλο να συν-
τάξει το Τεχνικό Δελτίο, (θα είναι έτοιμο τέλη Ιουλίου), προκειμένου να ξεκι-
νήσει η δημοπράτηση του δρόμου. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε
από το Ταμείο Μολυβιάτη. 

H ομόφωνη απόφαση του Δήμου Ζαχάρως 



Γεννήσεις 
• Ο Δημήτρης Δελέγκος, γιος της Τούλας Κοκκαλιάρη, και η σύζυγός του Ιωάννα

Μιχελή απέκτησαν στις 30-5-2018 ένα υγιέστατο αγοράκι. 

Ο Σύλλογός μας και η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχονται να τους ζήσει. 

Γάμοι
• Ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος του Γεωργίου (Ιατρός) και η Σπυριδούλα Μάτσιγκα του

Γερασίμου τέλεσαν το γάμο τους στις 26-5-2018 στην Κατοχή Μεσολογγίου. 

Ο Σύλλογός μας και η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχονται να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Θάνατοι 
• Απεβίωσε ο Διονύσης Πόθος του Κων/νου σε ηλικία 37 ετών στις 16-5-2018 στην

Αθήνα και ετάφη στο Νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου. 

Ο Σύλλογός μας και η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους

του. 
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Σημείωμα 
της  έκδοσης 

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:

Διονύσης Κοκκαλιάρης 
Ρούμελης 107 Αργυρούπολη 

Αρχισυντάκτης:
Μαίρη Καριώρη 

Συντακτική Επιτροπή 
Σταυρούλα Καραμπέτσου-Βλάχου, 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 έκ δο σης
Eκδόσεις - Γρα φι κές Τέ χνες 

Kαρ πού ζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Tηλ.-Fax:  210 2619003 
e- mail:  karpouzi@ otenet.gr

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  
ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΤΟΥ  Ι.Ν.  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ΜΑΚΙΣΤΟΥ 
Αρ.  Λογ/σμού  346/001146-06

Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

ΙΒΑΝ:  GR3001103460000034600114606 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Δίπλας Βασίλης (Αρτέμιδα) ..................50€ 

Πούρνου Χριστίνα (Κακόβατος) .......... 10€ 

Σωτηρόπουλος Αλέξης (Χρυσοχώρι) .. 20€ 

Κωνσταντοπούλου-Καποτά 

Αγγελική (Λυκόβρυση) ........................ 50€ 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους ευχαριστεί πολύ. 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”

Αρ.  Λογ/σμού  112/296129-62 

Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

ΙΒΑΝ:  GR2001103460000034676833832 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Συμπατριώτες, 

Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις που

διοργανώνει ο Σύλλογός μας, μας δίνει δύ-

ναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε, για το

καλό του χωριού μας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
σας εύχεται 

Καλό Καλοκαίρι 



Στα αρχεία της Ελληνικής παλιγγενεσίας, τόμος 10, σελίδα 122, υπάρχει ένα έγγραφο με τον τίτλο:

Διαμαρτυρία στρατιωτικών της επαρχίας Φαναρίου πρός τόν στρατηγό Ζανέτο Χριστόπουλον
κατά του προβιβασμού του Νικ. Ζαριφοπούλου

Το περιεχόμενο του εγγράφου έχει δύο ενδιαφέροντα σημεία. Κατά πρώτον το προσυπογράφουν οι αγωνιστές της επαρχίας Φαναρί-
ου (προφανώς κάποιοι από αυτούς). Εδώ αναφέρω όσους κατάγονται από του Μπαράκου και τα όμορα χωριά και κατά δεύτερον κάνουν
αναφορά σε ποιές μάχες έλαβαν μέρος. 

Αφ΄ης ώρας εκινήθησαν τα ‘οπλα εναντίον των εχθρών,ημείς δέν ελείψαμεν  το να σε ακολουθήσωμεν είς την Καρύταιναν,εις Λάλα,εις Τριπολι-
τζαν,εις Ντερβένια,είς Ναύπλιον,είς Κόρινθον,είς Παλαιάς Πάτρας,εις Δυτικήν Ελλάδα,εις Σάλωνα καί τελευταίον είς Γαστούνην.........

1825 Μαρτίου 25             Οι στρατιωτικοί τής επαρχίας Φαναρίου

....................................................................................................................................................................................................................................................
Μπαράκον                                 Δράκος Πόθου
Κουμουθέκρα                            Παναγής Τουγιόπουλος
Σμέρνα                                     Θάνος Σμερνιώτης

Παναγιώτης Πανταζόπουλος
Γκρέκα                                      Γιάννης Γιωργόπλος
Λογκός                                       Γιάννης Ριγόπλος
Πλάτανος (Πλατιάνα;)            Αργύρης Αργυρόπλος

Ιούνιος 2018 
Βλάχος Αβραάμ 
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Η   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Τ Η Σ   Μ Α Κ Ι Σ Τ ΟΥ  

Αγωνιστές  της  Επανάστασης  του  1821 

ΣΑΒΒΑΤΟ  11-8-2018 
ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΣΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ     ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Ύστερα από 20 χρόνια αγώνα (1998-
2018) και με την καταβολή μεγάλης προ-
σπάθειας, το εκκλησάκι των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μακίστου, είναι έτοιμο πλέον
προς εγκαινίαση.

Η ανέγερση μιας εκκλησίας στη μνήμη
των κεκοιμημένων της Μακίστου ήταν μια
από τις μεγάλες πρωτοβουλίες που έλαβε
ο Σύλλογος Μακισταίων το 1998.

Όπως είναι γνωστό το εκκλησάκι των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών άρχισε να κτίζεται
το 2004. Για να γίνει όμως πραγματικότη-
τα η θεμελίωση χρειάστηκε μια πράξη
σύμπνοιας και ανιδιοτέλειας από τους ιδιο-
κτήτες των παλιών αλωνιών που γειτόνευαν
με το νεκροταφείο, οι οποίοι παραχώρησαν
το οικόπεδο αφιλοκερδώς. Ακολούθησαν οι
εκπονήσεις των μελετών και η έκδοση της
οικοδομικής άδειας.

Τον Απρίλιο του 2004 τέθηκαν τα θε-
μέλια. Το καλοκαίρι του 2004 ολοκληρώ-
θηκε ο σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος.
Ήταν μια ασυνήθιστη, δύσκολη κατασκευή
με θολοδομίες, που απαίτησε ειδικούς ξυ-
λοτύπους και ιδιαίτερη κατασκευαστική
επιμέλεια.

Όλα πήγαν κατ’ ευχήν και μετά από λίγο
καιρό το έργο ήταν έτοιμο να δεχτεί τα κτι-
σίματα, που θα γίνονταν από παραδοσια-

κά υλικά, πέτρα και συμπαγή τούβλα.
Αυτή ήταν η επόμενη φάση εργασιών που
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2006. Με άρτια
τεχνική οι μάστορες ύψωσαν τους εξωτε-
ρικούς τοίχους, επιστέφοντάς τους με ευ-
θύγραμμα και τοξωτά γείσα από τούβλα,
που σχημάτιζαν παραδοσιακά μοτίβα, παρ-
μένα από αρχαίες βυζαντινές εκκλησίες. Με
εξαιρετική επιμέλεια κτίστηκε το τύμπανο
του κεντρικού θόλου, από καλής ποιότητας
ασβεστόλιθο. Αμέσως μετά τοποθετήθηκαν
τα κουφώματα, η κεντρική πόρτα και τα
πολλά παράθυρα, από σίδερο. Όλα κατα-
σκευάστηκαν με τέχνη και μεράκι από το-
πικά συνεργεία. 

Σιγά-σιγά η αποπεράτωση του αρχιτε-
κτονικού μέρους του Κοιμητηριακού Ναού
της Μακίστου ήταν πλέον ρεαλιστική. Από-
μειναν να εκτελεστούν οι εργασίες στο εσω-
τερικό: τα σοβατίσματα, η ηλεκτρική εγ-
κατάσταση, τα δάπεδα, οι υαλοπίνακες, τα
βαψίματα, το τέμπλο και η τοποθέτηση της
Αγίας Τράπεζας. 

Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια μέχρι
να συγκεντρώσουμε τα απαιτούμενα χρή-
ματα και να φτάσουμε σήμερα να ανακοι-
νώσουμε τα εγκαίνια. Στο κόστος συνέβα-
λε η συντριπτική πλειοψηφία των Μακι-
σταίων, πολλοί από το υστέρημά τους, κα-

θώς και άλλοι φίλοι και γνωστοί, μερικοί από
τους οποίους δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ τη
Μάκιστο. 

Πάντως, το έργο ολοκληρώθηκε και γι’
αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε
όλους, για τα μικρά ή μεγαλύτερα ποσά που
συνεισέφεραν σε περιόδους εύκολες και δύ-
σκολες, όπως και σε αυτούς που προσέ-
φεραν τα εκκλησιαστικά είδη και τις εικό-
νες που κοσμούν τον νέο Ιερό Ναό του χω-
ριού μας.

Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσουμε πως τα εγκαίνια θα
γίνουν την Παρασκευή 17 Αυγούστου
2018 στις 6:30 μ.μ. με Κατάθεση Ιερών Λει-
ψάνων και την τέλεση Μέγα Πανηγυρικού
Εσπερινού μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κη-
ρύγματος, ενώ το Σάββατο 18 Αυγούστου
2018, στις 6:00 π.μ., θα γίνει ο Όρθρος και
στη συνέχεια η Ακολουθία των Εγκαινίων
και η Πρώτη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 

Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

Ο ναός των Αγίων Ταξιαρχών ανή-
κει σε όλους μας, ας είμαστε όλοι
εκεί!!! 

Ζώης Μπενάρδος 

ΑΣ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΟΛΟΙ  ΕΚΕΙ!!!  



Το έναυσμα για το παρόν άρθρο μου το έδωσε η
δημοσίευση στη “ΜΑΚΙΣΤΙΑ’’ της κας Μαρίας Μαν-
τούβαλου, Καθηγήτριας Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Πράγματι κατά τη δική μου εκτί-
μηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, με σωστές αναλύ-
σεις. Εστιάζεται στο φιλολογικό μέρος κατά κύρια. Εγώ
εδώ κάνω μια διαφορετική παρουσίαση, συνδυαζό-
μενη με τα βιώματα του χωριού μας, της Μακί-
στου.

Το δημοτικό τραγούδι είναι η ποίηση και ο γνήσιος
καθαρός έμμετρος λόγος του απλού κόσμου, ειδικά της
Ελληνικής επαρχίας.

Είναι η ξεκάθαρη αποτύπωση ηρωικών πράξεων και γεγονότων του Έθνους
μας. H παρουσίαση της δράσης των αγωνιστών, των οπλαρχηγών, των
κλεφταρματολών, καπεταναίων, και εύκολη μεταφορά μνήμης στις επόμενες
γενιές. Όλα αυτά με μεγαλείο και αρχοντιά. Θα έλεγαν οι εφημερίδες της τότε
εποχής.

Είναι η παρουσίαση του καθημερινού μόχθου, των ανθρώπων της υπαί-
θρου (γεωργών-τσοπάνηδων-κ.λπ.), και των περιστάσεων της ζωής τους.

Παρουσιάζει με μεγαλείο τον έρωτα, τα νιάτα, τα γηρατειά, τις χαρές της
ζωής και τις λύπες με θρήνο.

Υμνεί το θαύμα της φύσης, προσωποποιεί τα στοιχεία και ακολουθεί τις
εποχές του χρόνου.

Υμνεί τη μάνα και την κλαίει με σπαραγμό, δίνει παρηγοριά στον άρρω-
στο, στέκεται στο πλευρό των μοναχικών ανθρώπων, χήρες-ορφανά. Είναι
ο πόνος του ξενιτεμένου, του ναυτικού, για μισεμό. “Βαρύτερη είναι η κα-
ταραμένη ξενιτειά βαρύτερη απ’ όλα’’.

Στις δύσκολες περιστάσεις προσδοκά τη βοήθεια του Θεού και τις πρε-
σβείες της Παναγίας, ακολουθεί δε το εορτολόγιο, και τα λαϊκά προσκυνή-
ματα.

Μοιρολογεί και κλαίει τις αποτυχίες και καταστροφές του Έθνους, ενώ με
μεγαλειώδεις εκφράσεις διατρανώνει τις ηρωικές πράξεις.

Διασκέδασε και διασκεδάζει γενιές και γενιές.
Όλα αυτά με ξεκάθαρο στίχο και λόγο αρχοντικό, αληθινά μαργαριτάρια,

επιλεγμένα ένα προς ένα, σμιλευμένα όπως ο κτίστης που σκαλίζει την πέ-
τρα με το κτένι για να την πλάσει αγκωνάρι.

Όλα αυτά με αρχοντιά με ωραίες φράσεις, μεταφορές, παρομοιώσεις, σ’
όλο τους το μεγαλείο. Ούτε ένα κόμμα λάθος.

Είναι η ποίηση του Απόλλωνα που τη συνόδευε με τη λύρα, και του Πα-
νός που με τη φλογέρα τραγουδούσε και φύλαγε τα γίδια του, στο οροπέ-
διο και τις βουνοκορφές του Λυκαίου της Αρκαδίας.

Είναι η συνέχεια των αοιδών των Ομηρικών επών, και η πιστή εφαρμο-
γή του Βυζαντινού μέλους. Η ποίηση του Βασιλείου Διγενή Ακρίτα, στα βάθη
της ανατολής που φύλαγε τα σύνορα της αυτοκρατορίας και με το λαούτο
του συνόδευε τα τραγούδια. Αρκετά δημοτικά, είναι τραγουδισμένα στα πα-

τήματα του Πλάγιου Β’ Ήχου, και κάποια σε Α’ ή Δ’ Ήχο.
Είναι ο θρήνος της πτώσης της Βασιλεύουσας, και η προσδοκία της απε-

λευθέρωσης, από την πικρή δουλεία. Παρουσιάζει την ιστορία των εθνικών
αγώνων κι εξυψώνει τους αγωνιστές. 

Αναζωογονεί τις μνήμες των μεγάλων, διασκεδάζει τους παρόντες και δι-
δάσκει τους νεότερους.

Πώς όμως έφθασε σε μας και ποιός ήταν ο τρόπος διαδόσεως του δη-
μοτικού τραγουδιού;

Η μεγάλη δασκάλα ήταν η Ελληνίδα γιαγιά. Αυτή στο σπίτι και ειδικά το
χειμώνα, δίπλα στο παραγώνι του τζακιού, τραγουδούσε στα εγγονάκια, και
τους μεταβίβαζε τις παραδόσεις της φυλής μας. (Δεν υπήρχαν άλλα ακούσματα
πριν το 1900 στον Ελλαδικό χώρο, εκτός από τα Επτάνησα και τη Σμύρνη).
Ακολουθεί η γνώση από τις περιστάσεις της ζωής, γλέντια-γάμους-βαφτίσεις-
πανηγύρια-κ.λπ. δραστηριότητες.

(Η Γιαγιά μου, η Δήμητρα, μεγάλωσε το 1900. Δεν είχε τότε γραμμόφωνο
και μαγνητόφωνο για να ακούσει τραγούδια. Παρά ταύτα γνώριζε αρκετά τρα-
γούδια, και μοιρολόγια και μας τα τραγουδούσε. Γνώριζε ολόκληρα κατάστιχα,
από το τραγούδι του Διγενή, του “Νεκρού Αδελφού’’, τον “Ερωτόκριτο’’, τον
“Κοντοβουνίσιο’’, το “Κάστρο της Οριάς’’ με τις ασημένιες πόρτες και τα χρυ-
σά κλειδιά. Μάλιστα δε, προσδιόριζε τη θέση του φανταστικού οχυρού της
απελευθέρωσης, κάπου στην ορεινή Ολυμπία. Τραγουδούσε τους εθνικούς
ήρωες, τον Κολοκοτρώνη, τον Ανδρούτσο, το τραγούδι της επαρχίας μας “Να
χαμηλώνανε τα βουνά να ψήλωναν οι κάμποι να ‘βλεπα την Ανδρίτσαινα το
έρμο το Φανάρι….’’, τα Διάσελα, και πολλά άλλα. Φυσικά τα είχε μάθει από
τη γιαγιά της κι αυτή). 

Θέλω να γνωρίζω, τι θα παραδώσουν οι σημερινές Ελληνίδες γιαγιάδες
στα εγγόνια τους, τις σαπουνόπερες των καναλιών της τηλεόρασης;

Ο θέρος, ο τρύγος, η εξέλαση, τα νυχτέρια, ήταν αληθινά πανηγύρια. Περ-
νούσε η κοπιαστική εργασία ευχάριστα και οι νέοι είχαν την ευκαιρία να μα-
θαίνουν και τα τραγούδια. Οι τσοπάνηδες στο βουνό φύλαγαν τα κοπάδια τους,
και περνούσαν την ώρα τους τραγουδώντας τα δημοτικά άσματα συνοδεύοντας
με τη φλογέρα τους. Η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της “Ματωμένα χώμα-
τα’’, γράφει για το χωριό της τον Κυρκιζέ Σμύρνης. “Οι κάτοικοι του χωριού
μου έκαναν όλες τις δουλειές τους χαρούμενα. Με τραγούδια ξεκίναγαν για
τα χωράφια και τραγουδώντας γυρνούσαν’’.

Ειδικά στους γάμους, που παλιά κρατούσαν μια εβδομάδα σχεδόν, κυ-
ριαρχούσε το τραγούδι κατά την απαίτηση του εθίμου. Την έναρξη, κατά τα
έθιμα του χωριού μου, και κατ’ επέκταση όλης της επαρχίας Ολυμπίας, έκα-
νε ο “φορτωματιάρης” (μετρ) σηκώνοντας τα “κουπάρια’’ με τον οίνο, για χαι-
ρετισμό, οι δε τραπεζοκαθήμενοι επαναλάμβαναν την επωδό, ακολούθως τη
διαδικασία και τραγουδούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Γινόταν ένας μικρός δια-
γωνισμός. Ήταν το μεγάλο σχολείο εκμάθησης. Έτσι συνόδευαν και τη νύφη
στην εκκλησιά, τραγουδώντας καθώς και στη βρύση, με “ζυγιά” οργάνων (κλα-
ρίνο-λαούτο-βιολί-τουμπελέκι ή ντέφι). Δεν υπήρχαν τότε μαγνητόφωνα πι-
κάπ και στικάκια, ο τραγουδιστής τραγουδούσε ο κόσμος επαναλάμβανε και
ο χορός άρχιζε…. Μόνο στο χωριό μας γνώριζαν και τραγουδούσαν, όπως θυ-
μούμαι, πάνω από 1.000!!! Αρκετά τραγούδια περίπου 300 ενθυμούμαι κι εγώ.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
Τις μαγευτικές αυτές εικόνες που έζησαν στον Ελληνικό χώρο, περιγρά-

φουν διάφοροι περιηγητές (τουρίστες) του 17ου αιώνα, όπως οι De Simon-
di-Passob-Foriell. Επισκέφτηκαν τα μέρη μας, με τα μέσα της εποχής τους,
έμεναν σε χωριά, σε χάνια. Έτυχαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις της ζωής, σε
γάμους, βαφτίσεις και σε πανηγύρια, σε προαύλια ναών. Με τους γραμμα-
τείς διερμηνείς τους κατέγραψαν τα τραγούδια, τα αγάπησαν κι έκαναν συλ-
λογές. Τα μετέφεραν στις χώρες τους. Με κάποιες τροποποιήσεις χρησιμο-
ποίησαν τους στίχους στις χώρες τους. Έτσι έκαναν γνωστή τη μοναδικότητα,
και το μεγαλείο του δημοτικού τραγουδιού, στην Ευρώπη και σε όλη την υφή-
λιο. Ήταν μια ακόμα ζωντανή μαρτυρία που αποδείκνυε ότι το κυρίαρχο Ελ-
ληνικό πνεύμα, δεν αφανίστηκε από την τουρκική σκλαβιά. Κάποια τραγού-
δια υπάρχουν και στις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής. (Εγώ είμαι η βλάχα
η έμμορφη…. θα πάω στα Γιάννενα στου μπέη τα σαράια…, τραγουδιέται και
στην Αλβανία).

Στην Ελλάδα έγιναν αρκετά αξιόλογες καταγραφές πολύ αργότερα, τον
19ο αιώνα από τον Νίκο Πολίτη, τον Ζαμπέλλο, τον Πετρόπουλο, Ιωάν-
νου. Παράλληλα δε ήρθαν και οι μεταφράσεις των ξένων, στον τόπο που κα-
ταγράφηκαν. Το δημοτικό τραγούδι, ως δημιούργημα του λαού, τύχαινε και
πολλών ελαφρών παραλλαγών στους στίχους και από τόπο σε τόπο, χωρίς
όμως να αλλάζει το βασικό νόημα του συγκεκριμένου κομματιού. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΜΑΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
(Μια διαφορετική και κυρίως τεχνική προσέγγιση) 

Γράφει ο Στάθης 
Κοκκαλιάρης 

Από τη συλλογή του Στάθη Κοκκαλιάρη ένας δίσκος 45 στροφών 
με την υπογραφή Λουμπής Κωνσταντίνος 
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ΣΚΛΗΡΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΛΙΤΗ  ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Σ
τα χρόνια τα με-
τακατοχικά,- αμέ-
σως δηλ. μετά

την απελευθέρωση από
τα γερμανο-ιταλικά
στρατεύματα κατοχής,
οι άνθρωποι, σε όλες
τις κατεστραμμένες
από τον πόλεμο χώρες,
ρίχτηκαν στη δουλειά
για επιβίωση και ανα-
συγκρότηση. Έτσι έγινε
και στην πατρίδα μας
την Ελλάδα, τη ληστεμένη και ρη-
μαγμένη από τους κατακτητές, τη
ματωμένη πιο πολύ από τον εμ-
φύλιο, ο οποίος άφησε και ανοι-
χτές αιμορραγούσες πληγές. Και
στην περιοχή μας και στο χωριό
μας το ίδιο γινόταν. Σκληρή δου-
λειά με ώρες αλογάριαστες. Μόνο
το σκοτάδι της νύχτας ανάγκαζε
τους ανθρώπους να σταματούν
την εργασία τους, γιατί δεν έβλε-
παν να εργασθούν και διότι είχαν
ανάγκη να ξεκουράζονται λίγο, να
αναλαμβάνουν δυνάμεις και να
συνεχίζουν την άλλη ημέρα. Η
φτώχεια και η πείνα η προκατο-
χική, αλλά ιδίως η κατοχική, τους
ανάγκασε να «σπουδάσουν» όλοι
και να μάθουν όλοι άριστα και ο
καθένας καλύτερα από τον άλλο
την τέχνη της λιτής διαβίωσης και
την καλή συνήθεια της συνεχούς
σκληρής εργασίας σαν μοναδικό
τρόπο επιβίωσής τους, αφού η
κακή συνήθεια της κλεψιάς είχε
κοπεί με το μαχαίρι, αφ’ ότου το
αντάρτικο ντουφέκισε μερικούς
σεσημασμένους κλέφτες, που
ήσαν πληγή της κοινωνίας. 

Για να επιβιώσουν εργάζονταν
στις αγροτοκτηνοτροφικές εργα-
σίες τους απεριόριστο χρόνο,
-άνευ ωραρίου εργασίας,- κάνο-
ντας και τη νύχτα μέρα σε ορι-
σμένες περιόδους-εποχές! Ώρες
της νύχτας χρησιμοποιούσαν οι
γυναίκες - μανάδες να πλύνουν με
τα χέρια τα ρούχα των παιδιών
τους και της οικογένειας, να ζυ-
μώσουν και να μαγειρέψουν, να
’τοιμάσουν τα απαραίτητα, που θα
’παίρναν στο χωράφι την άλλη
μέρα και την κάθε μέρα, για την
σκληρή δουλειά του καματιού,
του σκαλίσματος, του βοτανί-
σματος, του θερισμού και λοι-
πών εργασιών, που άρχιζαν ευθύς
αμέσως μόλις ξεφώτιζε η μέρα και
σταματούσαν μόλις σουρούπωνε.
Νύχτα αφώτηγο ξεκινούσαν από
το σπίτι να φτάσουν φωτώντας
στο χωράφι και σουρουπώνοντας

έφευγαν απ’ αυτό.
Ώρες της νύχτας πή-
γαιναν να ιδούν τα ζώα
τους -στο γέννο- να
τους δώσουν τροφή
(αχέρισμα, σκάρισμα) ή
να αλλάξουν το νερό
στο πότισμα των χω-
ραφιών, πάντα με τη
βοήθεια του κλεφτο-
φάναρου. Αξημέρωτο
ακόμη ξεκινούσαν από
το σπίτι να προλάβουν

να πιάσουν δουλειά στο ξένο
χτήμα ή να πάνε στην αγορά κον-
τινής κωμόπολης. 

Όλοι, άνδρες, γυναίκες, νέοι
και παιδιά, σε κάθε οικογένεια ερ-
γαζόσαντε αξεσυνέριστα, ανά-

λογα με τις δυνάμεις, ακόμη και
με υπέρβαση αυτών. Και τα παιδιά
ακόμη από της προσχολικής ηλι-
κίας (4-5 ετών) τα έπαιρναν μαζί
τους οι γονείς να τά ’χουν ευχά-
ριστη συντροφιά και να κάνουν
ελαφρές εργασίες, όπως επιτή-
ρηση οικόσιτων ζώων, μεταφορά
νερού, εργαλείων και άλλων μι-
κροαντικειμένων. Τα συνήθιζαν
έτσι να είναι εργατικά και τα χα-
ροποιούσαν καλλιεργώντας στις
τρυφερές ψυχές τους γλυκές
προσδοκίες με ταξίματα: ότι θα
τους πάρουν καινούργια διανί-
τσα (φορεματάκι), ή καινούργιο
παντελονάκι, ή καινούργια πα-
πούτσια να τα φορέσουν την Τρα-
νή Λαμπρή. 

Και στην ηλικία που ήσαν μα-
θητές, πάλι ξυπνούσαν πολύ πρωί
και μάλιστα αν το σχολείο δεν
ήταν στο χωριό τους αλλά σε
άλλο χωριό ή κωμόπολη που απεί-
χε από το χωριό τους, μερικά χι-
λιόμετρα, τα οποία διήνυαν κα-
θημερινώς αλληλοσυνοδευόμε-
νοι. 

Τα συνηθισμένα βρώσιμα αγα-
θά, ντόπιας και ιδίας παραγωγής
της κάθε οικογένειας, ήσαν τα δη-
μητριακά, οι διάφορες ποικιλίες
φασολιών, ρεβίθια, φακές, κρεμ-
μύδια, σκόρδα, ντομάτες, καρύδια,
σύκα, αχλάδια, σταφύλια, κρασί,
σταφίδες, λαχανικά, αυγά, γα-
λακτοκομικά, λίπος, τσιγαρίδες,
κρέας, λάδι. Στα περισσότερα
από τα παραπάνω αγαθά οι πα-
ραγόμενες ποσότητες κατανα-
λώνονταν από τις ίδιες τις -πο-
λυμελείς- οικογένειες που τις πα-
ρήγαγαν και μερικές ποσότητες
επαρκούσαν για μερικές μόνο οι-
κογένειες για όλο το έτος, μόνο
με τσιγκουνευτική χρησιμοποί-
ησή τους και για άλλες δεν επαρ-

κούσαν ούτε με τη μεγαλύτερη
τσιγκουνιά. Για πολλές οικογέ-
νειες δηλ. μερικά από τα παρα-
πάνω ποικίλα αγαθά, ήσαν ποικι-
λία αγαθών εν ανεπαρκεία. Συ-
νηθισμένο γεγονός ήταν η αν-
ταλλαγή ή ο δανεισμός αγαθών
μεταξύ των οικογενειών. 

Ελάχιστοι παρήγαγαν και που-

λούσαν σταφίδες και γαλακτο-
κομικά, σε κάποιες όχι αμελητέ-
ες ποσότητες. Αγαθά που αγό-
ραζαν ήταν το αλάτι, το φωτιστι-
κό πετρέλαιο, τα σπίρτα, -αυτά
αναγκαστικά-, η ζάχαρη, το ρύζι,
οι παστές σαρδέλες, οι ρέγκες,
-όλα αυτά πολύ αραιά- και ο βα-
καλάος του Ευαγγελισμού. 

Οι νοικοκυρές εκείνων των
δύσκολων καιρών κράτησαν η
κάθε μία γερά το τιμόνι της οικο-
νομίας και της λιτής διαβίωσης
της οικογένειάς της. Σαν κέρβεροι
οι μανάδες φύλαγαν τα αγαθά και
έκαναν την αναγκαία στις υπάρ-
χουσες τότε συνθήκες διαχείριση,
με προνοητικότητα, με αταλάν-
τευτο στόχο τους την επιβίωση
των λυκοφαμελιών τους. Ακόμη
και το τρυφερό και ισχυρότατο
συναίσθημα της μητρικής στοργής
δεν στάθηκε ικανό να τις αποκλί-
νει από το στόχο. Προέκριναν, -και
πολύ σωστά,- να σώσουν τα παι-
διά τους από τον κίνδυνο της
πείνας παρά να τα ευχαριστούνε
πρόσκαιρα υποκύπτουσες στις
επιθυμίες και απαιτήσεις τους.
Σε θεϊκή εντολή ανήγαγαν την οι-
κονομία –τη μη σπατάλη, τη φει-
δώ των αγαθών– κι έλεγαν στα
απιδιά τους: «παιδάκι μου μη σου
πέφτει ψωμόψυχα κάτω και την
πατάς, γιατί είναι αμαρτία και θα
σου βγάλει ο Θεός τα μάτια». Το
παράδειγμα αυτών των ηρωίδων
και σοφών γυναικών, των απλοϊ-
κών μανάδων, δείχνει πως αν εί-
χαν φιλότιμο μερικοί Χαρβαρν-
τιανοί, που βύθισαν τις χώρες σε
χρεωκοπία, θα ’πρεπε να ’χανε
πνιγεί. 

Ηλίας Τζανέτος 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

Του Ηλία Τζανέτου 
Συνταξιούχου 
Εκπαιδευτικού 

Το όργωμα. Η γυναίκα με την αξίνα στον ώμο βοηθάει 
τον άνδρα κρατώντας το χαλινάρι του αλόγου. 



ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρίτσαινας κ. Αθανάσιος
Θεοχάρης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφνούλας κ.
Γιώργος Παπαγρηγορίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Περιβολίων Θύμιος Αλεξόπουλος, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Χρυσοχωρίου κ. Τούλα Κυριακοπούλου και
ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άσπρα Σπί-
τια κ. Γιώργος Αδαμόπουλος.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Δια-
ζώματος κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος είχε αναλά-
βει και το συντονισμό της.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Παναγιώτης Παπανι-
κόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού
Α.Ε.».

Ο Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων κ. Λά-
ζαρος Κολώνας μίλησε για τη διαδρομή από Ελευσίνα
έως την Αρχαία Ολυμπία και προβλήθηκε το ντοκι-
μαντέρ «Ιχνηλάτες μνημείων: Λάζαρος Κολώνας»,
σε σκηνοθεσία του κ. Βαγγέλη Ευθυμίου.

Η Δρ. Αρχαιολογίας κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου
και ο κ. Γιάννης Νικολόπουλος, συνιδρυτής και τε-
χνικός διευθυντής της Εταιρείας Clio Muse, παρου-
σίασαν το «Ψηφιακό Πανόραμα της Φύσης και Πολι-
τισμού» της Πολιτιστικής Διαδρομής όπου συμπερι-
λαμβάνεται και το Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας. 

H Clio Muse είναι μια πλατφόρμα όπου κανείς θα
βρει πολλές και ποικίλες ξεναγήσεις για πολλά ση-
μεία της Ελλάδας αλλά και της Ιταλίας. 

Η εταιρεία έχει βραβευτεί περισσότερες από 10
φορές διεθνώς για την αξιοποίηση πολιτιστικού πε-
ριεχομένου και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Μπο-
ρείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες ξεναγήσεις εδώ:
https://cliomusetours.com/all-tours/ 

Συνεχίζοντας θα βρούμε:

Τις 6 διαδρομές και τα 63 σημεία τους, όπως αυ-
τές παρουσιάστηκαν συνοπτικά στο Μέγαρο Μουσι-
κής την Τρίτη 8/5/2018. Να σημειωθεί ότι βρίσκονται
σε εξέλιξη και αναμένεται να προστεθούν επιπλέον
σημεία αλλά και πληροφορίες για αυτά. Αυτή τη στιγ-
μή υπάρχει μια σύντομη ιστορία για κάθε σημείο της
διαδρομής και το σημείο στο χάρτη, ώστε να μπορέ-
σει κάποιος επικέπτης να πάρει μια γενική ιδέα.

Οι διαδρομές είναι:

α) Ελευσίνα: ο τόπος των μυστηρίων

1. Ελευσίνα - Αρχαιολογικός χώρος
2. Τμήμα Ιεράς Οδού
3. Ρωμαϊκός ναός Αρτέμιδος Προπυλαίας
4. Καλλίχορο φρέαρ
5. Μεγάλα Προπύλαια
6. Μικρά Προπύλαια
7. Πλουτώνειο
8. Τελεστήριο
9. Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας

β) Από την Κόρινθο στην Αρχαία Κορινθία 

1. Φάρος Ηραίου
2. Αρχαίο λιμάνι Κεγχρεών
3. Ρωμαϊκό ωδείο
4. Ναός του Απόλλωνα
5. Αρχαία Κόρινθος
6. Γλαύκη κρήνη
7. Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου
8. Ναός Ε (Οκτάβιας)
9. Ακροκόρινθος
10. Πειρήνη κρήνη
11. Κάστρο Πεντεσκούφι
12. Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίας
13. Δίολκος
14. Εξαμίλιο τείχος
15. Ηραίο Περαχώρας

γ) Από την Αρχαία Σικυώνα στην Στυμφαλία 

1. Αρχαία Σικυώνα
2. Αγορά ελληνιστικής Σικυώνας
3. Αρχαίο θέατρο Σικυώνας
4. Μοναστήρι Ζάρακας
5. Αρχαία Στυμφαλία
6. Λίμνη Στυμφαλία
7. Μονή Αγ. Γεωργίου Φενεού

δ) Από την αρχαία Κερύνεια 
στο Σπήλαιο των Λιμνών 

1. Μονή Μεγάλου Σπηλαίου
2. Αρχαίο θέατρο Κερύνειας
3. Ηρώο αρχαίας Κερύνειας
4. Μονή Αγίας Λαύρας
5. Οδοντωτός
6. Τόπος θυσίας Καλαβρύτων
7. Δημοτικό Μουσείο 

Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος
8. Κάστρο Χλεμούτσι
9. Γλαρέντζα
10. Αρχαία Ήλιδα
11. Αρχαίο θέατρο Ήλιδας
12. Μονή Φραγκαβίλλας

ε) Πάτρα: μια πόλη με πολλαπλές αφηγήσεις 

1. Δημοτικό θέατρο Απόλλων
2. Στέγη Γραμμάτων “Κωστής Παλαμάς”
3. Άγιος Ανδρέας
4. Παντάνασσα
5. Ρωμαϊκό στάδιο - αμφιθέατρο
6. Ρωμαϊκό ωδείο
7. Παλαιό δημοτικό νοσοκομείο
8. Παντοκράτορας
9. Κάστρο
10. Ρωμαϊκό και μεσαιωνικό υδραγωγείο
11. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
12. Αρχαιολογικός χώρος Βούντενη

ζ) Από την Αρχαία Ολυμπία στη Νέδα 

1. Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
3. Ναός Ήρας - Ολυμπία
4. Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας
5. Ναός Δία - Ολυμπία
6. Στάδιο Αρχαίας Ολυμπίας
7. Βάσσες Φιγαλείας
8. Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας
9. Λίμνη Καϊάφα
10. Ναός Επικούριου Απόλλωνος

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για
να δει τις διαδρομές είναι:

1. Εγκατάσταση της Clio Muse στο κινητό / τάμ-
πλετ. Για iOS συσκευές ακολουθήστε το σύνδεσμο:
https://itunes.apple.com/us/app/clio-muse/id809946996
και για Android συσκευές ακολουθήστε το σύνδεσμο:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cliomu
seapp.cliomuseapp&hl=el 

2. Μετά την εγκατάσταση, ανοίγετε την εφαρμογή
και επιλέγετε γλώσσα “Ελληνικά”. 

3. Στην επόμενη οθόνη θα βρείτε το πεδίο “Ει-
σάγετε διεύθυνση” όπου μπορείτε να γράψετε π.χ.
“Αρχαία Ολυμπία” και θα εμφανιστούν οι διαδρομές
που υπάρχουν από την Αρχαία Ολυμπία στη Νέδα,
οπότε θα βρείτε και τη διαδρομή “Αρχαίο Θέατρο Πλα-
τιάνας”. 

Τα βήματα αυτά υπάρχουν και στην ιστοσελίδα
μας www.makistia.gr στην ενότητα “τελευταία νέα -
Clio Muse”.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νικολόπουλο για την
βοήθειά του στο να συντάξουμε το άρθρο μας αυτό. 

Φώτης Γ. Βλάχος 

ΜΕΓΑΡΟ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  8-5-2018 

Κατά την μετάβασή μας στην
Ανδρίτσαινα με τον Σταύρο Φω-
τόπουλο, ως εκπρόσωποι του ιστο-
ρικού Συλλόγου Ολυμπίων στην
εκδήλωση του Ελβετικού Συλλό-
γου Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αν-
δρίτσαινας, στις 2 Ιουνίου 2018, εί-
χαμε την ευκαιρία να επισκε-
φτούμε τον Επικούριο Απόλλωνα
για μια πληρέστερη εικόνα της ση-
μερινής κατάστασης.

Παραμείναμε εκεί επί μακρόν (πάνω από δύο
ώρες), θαυμάσαμε για μια ακόμη φορά το αρι-
στούργημα του Ικτίνου-Μνημείο Παγκόσμιας Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς, το οποίο εάν δεν είχε υπο-
στηριχθεί θα είχε καταρρεύσει.

Μιλήσαμε για το δέος που αι-
σθανθήκαμε, τραβήξαμε φωτο-
γραφίες και βίντεο, είδαμε κι ευ-
χαριστηθήκαμε από την αποκα-
ταστημένη βόρεια πλευρά και
όλα τα υποστηρικτικά έργα που
έχουν γίνει, είδαμε την κατά-
σταση της άχαρης τέντας -ανα-
γκαίο κακό- που χωρίς αυτή ο
ναός θα είχε γκρεμιστεί και φύ-
γαμε συγκλονισμένοι και απο-

φασισμένοι να εργαστούμε, συνεργαζόμενοι με
όλους τους φορείς, για την αφύπνιση της Πολιτεί-
ας και της Διεθνούς Κοινότητας γι’ αυτό το έργο. Οι
εργασίες εδώ και δύο περίπου χρόνια έχουν στα-
ματήσει και κάθε καθυστέρηση επαυξάνει τα πολ-

λαπλά προβλήματα. Το ποσό από την ένταξή του στο
νέο ΕΣΠΑ δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό.

Η πρότασή μας “όραμα” για ανέγερση, πέριξ του
ναού, ενός Αρχαιολογικού Μουσείου κ.λπ., όπως
έχουμε κατ’ επανάληψη διατυπώσει δημόσια, φαί-
νεται πως δεν είναι ουτοπία αλλά αναγκαία συνθή-
κη, η οποία πρέπει να υιοθετηθεί και χρηματοδοτη-
θεί ώστε να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν τα
σοβαρά προβλήματα και να υπάρξει ανάπτυξη της
περιοχής.

Αυτά τα λίγα σήμερα, σαν μια πρώτη γεύση για
να μην ξεχνιόμαστε. Για το θέμα αυτό θα επανέλ-
θουμε σύντομα.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2018
Κων/νος Βλάμης

Πρόεδρος Συλλόγου Ολυμπίων 
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Επίσκεψη  στον  ΕΠΙΚΟΥΡΙΟ  ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης 
κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος εν μέσω του Προέδρου 

του Συλλόγου μας κ. Φώτη Βλάχου και της συζύγου του 
Σταυρούλας Καραμπέτσου. Αριστερά της ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας κ. Κώστας Μαρίνης και δίπλα του 
ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Κώστας Σμυρνής, δεξιά ο Γεν. 

Γραμματέας του Συλλόγου μας Διονύσης Κοκκαλιάρης 

Ο επίτιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργος Κορρές 

εν μέσω του Προέδρου μας κ. Φώτη Βλάχου 
και του Προέδρου Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριφυλίας 

κ. Παναγιώτη Λούτου. Αριστερά η Πρόεδρος 
του Συλλόγου Χρυσοχωρίου κ. Τούλα Κυριακοπούλου 

και δεξιά ο κ. Αλέξης Σωτηρόπουλος από το Χρυσοχώρι. 
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Μ ι κ ρ ά   α λ λ ά   σ η μ α ν τ ι κ ά  

Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΠΙΔΑΣ 
Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, να διοργανώσουμε σωστά τον “ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΛ-

ΠΙΔΑΣ” ώστε ο ημιμαραθώνιος αυτός των 25 km να διεξαχθεί το 2019 με επιτυχία. 
Περισσότερα στο επόμενο φύλλο. 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου το
οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπη-
ρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες
υπηρεσίες: 
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των
πολιτών. 
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. 
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των
ωφελουμένων.

Για την λειτουργία του Κ.Κ. πραγματο-
ποιήθηκε η πρόσληψη προσωπικού δύο
ατόμων, ενδεικτικά ήτοι: Ένας (1) Κοινωνι-
κός Λειτουργός (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
με άδεια άσκησης επαγγέλματος), η Κα-
στρινού Μαρία και ένας Ψυχολόγος, (ΠΕ)
η Μίχου Παναγιώτα - Λυδία. Η πρόσληψη
έγινε με κριτήρια ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Ν.
2190/94.

Το Κ.Κ. θα λειτουργεί Δευτέρα με Πα-
ρασκευή και θα εξυπηρετεί όλους τους κα-
τοίκους του Δήμου Ζαχάρως. 

ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΣΗΜΑ  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ  “Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΗΣ  ΦΩΤΙΑΣ” 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στη συνεδρίασή του στις 15-1-2018, αποφάσισε ομόφωνα
να ενοικιάσει γραφείο μαζί με την Ομοσπονδία αλλά και άλλους επτά Συλλόγους της
Ομοσπονδίας.

Ήδη έγινε η ενοικίαση αυτή από τον Ιούνιο του 2018 στην οδό Χαλκοκονδύλη 9, 4ος
όροφος, Πλ. Κάνιγγος. Στη διεύθυνση αυτή θα μεταφερθεί πλέον και η έδρα του Συλ-
λόγου μας, που ως γνωστόν από την επανίδρυσή του το 1994, δηλώνεται ως έδρα, στην
οικία του συμπατριώτη μας κ. Κώστα Λαμπρόπουλου (Ρεθύμνης 5). 

Με επιτυχία έγινε και φέτος την 1η Ιουλίου 2018, ο 8ος Δρόμος της Φωτιάς. Από
τα χωριά μας (Ζαχάρω – Αρήνη – Μηλέα – Χρυσοχώρι – Παλαιοχώρι – Μάκιστο – Αρ-
τέμιδα – Σμέρνα – Ξηροχώρι – Ζαχάρω) είναι ο 3ος χρόνος που γίνεται και έχει ιδιαί-
τερη δυσκολία λόγω της ανάβασης αλλά και της απόστασης (75 km). 

Στη Μάκιστο παραβρεθήκαμε και φέτος ως εθελοντές για την διευκόλυνση των πο-
δηλατών αθλητών. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε σε πολλά σημεία του χωριού μας δεν υπάρχει “σήμα” κινη-
τής τηλεφωνίας ή είναι πολύ αδύναμο. Διαμαρτυρηθήκαμε για αυτό το θέμα και περι-
μένουμε την ενίσχυση του σήματος, όπως μας υποσχέθηκαν. 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” - ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η 11η Γ.Σ. του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”

θα γίνει στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2018
στο Λαύριο. (Δείτε και τη “Μακιστια” Φ. 91
σελίδα 8). Είναι μία ευκαιρία για όσους πα-
τριώτες και φίλους θέλουν να την παρα-
κολουθήσουν, γιατί σπάνια γίνεται εντός
του Ν. Αττικής (έχει προηγηθεί η 3η το
2011 στην Ελευσίνα). Θα ενημερωθούμε
και θα καταθέσουμε τις απόψεις μας για τις
Πολιτιστικές - Περιβαλλοντικές και Τουρι-

στικές διαδρομές της πατρίδας μας, αλλά
ιδιαίτερα γι’ αυτήν της Ολυμπίας Οδού,
όπου το Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας (ΑΙΠΥ)
αποτελεί μέρος της και ένα κομβικό σημείο
επισκεψιμότητας για όλη την Επαρχία
Ολυμπίας. 

Θα ενημερωθούμε επίσης για τις τε-
λευταίες εξελίξεις της ώριμης Μελέτης του
Αρχαίου Θεάτρου στο Αίπυ (Πλατιάνα). 

Φ. Β. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακίστου κ. Νώντας Πόθος μας απέστειλε τις
παρακάτω δύο ενημερώσεις: 

α) Από το Δήμο Ζαχάρως και 
β) Από την Πυροσβεστική Διοίκηση Πύργου. 
Εμείς συμφωνούμε απόλυτα και θεωρούμε ότι πέραν του κινδύνου πυρ-

καγιάς τα μη καθαρά οικόπεδα αφήνουν και άσχημη εικόνα για το χωριό
μας. 

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 
Παρευρεθήκαμε στην Πάτρα στις

6 Ιουλίου 2018 στο Συνέδριο που
διοργάνωσε για 6η χρονιά η εφημερί-
δα “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” με τον εκδότη
της κ. Θοδωρή Λουλούδη, με το ζη-
τούμενο την ανάπτυξη της Δυτικής Ελ-
λάδας. Η Κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε
από τους Υπουργούς: κ.κ. Παππά,
Σπίρτζη, Φωτάκη και τον κ. Βασιλει-
άδη. Εκπροσώπηση είχαν όλα τα κόμ-
ματα. Διακρίναμε τον κ. Βασίλη Λε-
βέντη Πρόεδρο της Ένωσης Κεν-
τρώων, τον κ. Κωνσταντίνο Αχ. Κα-
ραμανλή, τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη και
τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, οι οποί-
οι ήταν και ομιλητές. 

Ομιλητής ήταν και ο Περιφερει-
άρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας και
ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κωνσταντίνος
Πελετίδης. Υπήρξαν και πολλοί άλλοι ομι-
λητές. Κρατήσαμε την υπόσχεση του κ.
Σπίρτζη ότι ο δρόμος Πάτρα-Πύργος θα γί-
νει σύντομα και την θέση του Περιφερει-
άρχη μας κ. Κατσιφάρα ότι η «ΟΛΥΜΠΙΑ

ΟΔΟΣ» πρέπει να φθάσει στο Καλό Νερό
και την Τσακώνα. 

Το Διάζωμα παραβρέθηκε με κλιμάκιο
και Ομιλητή τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου
ο οποίος μίλησε για την Πολιτιστική και
Τουριστική Διαδρομή «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ». 

Στο βήμα ο κ. Φρέγκογλου, παρουσιάζει την 
Πολιτιστική Διαδρομή «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ». 
Aριστερά ο κ. Κατσιφάρας παρακολουθεί 

εν μέσω προηγούμενων ομιλητών. 

Στις 6 Ιουνίου 2018 έγιναν τα εγκαίνια του Κ.Κ. σε συνεργασία με την Περιφέρεια,
με σκοπό την υποστήριξη των συμπολιτών μας που έχουν μεγάλη ανάγκη. 


