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Με στόχο τη βιώσιμη και ισόρροπη ανά-
πτυξη της Αρχαίας Ολυμπίας και της ευ-
ρύτερης περιοχής, το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Δυτικής Ελλάδας, κατά τη συνε-
δρίασή του με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα
31 Αυγούστου 2020, ενέκρινε την υπο-
γραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του  Δή-
μου Αρχαίας Ολυμπίας και του μη κερδο-
σκοπικού οργανισμού «ΔΙΑΖΩΜΑ» με στό-
χο τη δημιουργία «Αρχαιολογικού Πάρκου»
στην Αρχαία Ολυμπία.

Συνέχεια στη σελ. 5 

Αρχαιολογικό  Πάρκο  Αρχαίας  Ολυμπίας 
Υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας στις 17 Iουλίου 2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου και 
του Προέδρου του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” κ. Σταύρου Μπένου 

Η  Τοπική  Πολιτιστική  Διαδρομή  Αρχαίου  Θεάτρου 
Πλατιάνας - ΤΑΠΤοΚ 

“Μνημείο σημαίνει μνήμη. Είναι η άυλη υπόστασή του, που
σβήνει, αν η υλική αποσυντεθεί. Το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας
δεν κινδυνεύει πια. Αναστηλώνεται για να διατηρήσει τη μνήμη όσων
συνέβαιναν εδώ, στα ορεινά της Ηλείας, και να αποτελέσει ολο-
ζώντανο κόμβο της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού”. 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ’’ σχεδίασε πρόσφατα μία ειδική κατηγορία Τοπικών Πολιτιστικών Διαδρομών, με το Θέατρο στο Αίπυ να είναι το πρώτο
που προτάθηκε, προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο και έτσι πλέον να αποτελεί κομβικό σημείο της “Πολιτιστικής Διαδρομής Ολυμπίας
Οδού”. 

Δείτε το παρακάτω άρθρο που συνέταξε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” στις 07 Αυγούστου 2020 για το Αρχαίο Θέατρο, καθώς και το Χρονολόγιό του.
Φώτης Γ. Βλάχος 

Μια ξεχωριστή κατηγορία Πο-
λιτιστικών Διαδρομών που προ-
τείνει το ΔΙΑΖΩΜΑ να σχεδια-
στούν είναι οι Τοπικές Πολιτιστι-
κές Διαδρομές. Πρόκειται για δια-
δρομές, οι οποίες οικοδομούνται
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης Πο-
λιτιστικής Διαδρομής και έχουν ως
σημείο αναφοράς ένα πόλο της. Οι
Τοπικές αυτές Πολιτιστικές Δια-
δρομές συνδέουν – αθροίζουν
μνημεία, επιχειρήσεις, τοπικούς
θεσμούς και ανθρώπους σε ένα

σύνολο ενιαίο και λειτουργικό. Η
πρώτη Τοπική Διαδρομή που θα
παρουσιάσουμε είναι η Τοπική
Διαδρομή της Πλατιάνας στην
Ηλεία.

Η Τοπική Πολιτιστική Διαδρο-
μή Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας
αποτελεί εν δυνάμει πόλο της
προτεινόμενης από το ΔΙΑΖΩΜΑ
«Πολιτιστικής -περιβαλλοντικής
διαδρομής κατά μήκος της Ολυμ-

Συνέχεια στη σελ. 5 

Δρόμος  Μποκαρίνος - Μάκιστος
(Νέα Χάραξη) 

Στο φύλλο 100, σελ. 1,
είχαμε αναφερθεί για το
ζωηρό ενδιαφέρον του Δη-
μάρχου Ζαχάρως κ. Κώστα
Αλεξανδρόπουλου για τη
νέα χάραξη του δρόμου
Μποκαρίνος – Αρτέμιδα –
Μάκιστος, αλλά ο κορονοϊ-
ός μας έφερε και εδώ πίσω!!!

Το πρόβλημα που έχει βαλτώσει την πρόοδο
του έργου είναι η ενημέρωση των Κτηματολογι-
κών Πινάκων, από το Μελετητικό Γραφείο του κ.
Φράγκου (που έχει αναλάβει την Μελέτη), με βάση
τους Κηρυγμένους Δασικούς Χάρτες και πρό-
σφατα ο αρμόδιος μηχανικός κ. Κώστας Παντε-
λόπουλος ενημέρωσε τον Δήμαρχό μας ότι σε λί-
γες ημέρες θα έχει τελειώσει. 

Ελπίζουμε, έως ότου η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” κυκλο-
φορήσει, να έχουμε τελειώσει με αυτό το ζήτη-
μα ώστε ο φάκελος να πάει στην Κτηματική Υπη-
ρεσία του Δημοσίου, για τον ορισμό της Επιτρο-
πής που θα δώσει την “τιμή μονάδας” για τις απαλ-
λοτριώσεις των ιδιοκτητών.

Φώτης Γ. Βλάχος 

Από αριστερά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Αρχαίας 

Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος 
και ο κ. Σταύρος Μπένος στις 17 Ιουλίου 2020 

στην Αρχαία Ολυμπία 

Φαρμάκης: “Η ανάδειξη της Αρxαίας Ολυμπίας, κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής ανάπτυξης 
της Ηλείας, αλλά και όλης της Δυτικής Ελλάδας’’ 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

• Η Μαρία Νικολακοπούλου (κόρη της Αθα-

νασίας Πόθου) και ο Σπύρος Ρουμπάνης βάπτι-

σαν την κόρη τους στις 16/08/20 και το όνομά της

Αλεξάνδρα.

• Η Κωνσταντίνα-Ρουμπίνη Γιάχου και ο σύ-

ζυγός της Αλέξανδρος Ζουμπούλης βάπτισαν

την κόρη τους στις 26/09/20 στην Αθήνα και τα

ονόματά της Ίριδα-Γεωργία.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσουν

τα νεοφώτιστα. 

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Ο Διονύσης (Σάκης) Λινός απεβίωσε στις

17/07/20 σε ηλικία 72 ετών στην Αθήνα και ετά-

φη στις 21/07/20 στην Μάκιστο.

• Η Ασήμω Γρηγοροπούλου απεβίωσε στις

24/07/20 στην Αθήνα σε ηλικία 96 ετών και ετά-

φη στην Μάκιστο στις 25/07/20.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά της συλ-

λυπητήρια. 
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«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» 
Χαλκοκονδύλη 9 Αθήνα Τ.Κ. 10677 

www.makistia.gr 

Εκδότης:
Φώτης Βλάχος 

Κιν.: 6972719139  e-mail: vlachosfotis@gmail.com 
Διευθυντής:

Αχιλλέας Γεωρ. Δημόπουλος 
Παλαμά 77 Δραπετσώνα Τ.Κ. 18648 

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 
Α ρ .   Λ ο γ / σ μ ο ύ   3 4 6 / 0 0 1 1 4 6 - 0 6

Ε θ ν ι κ ή   Τρ ά π ε ζ α   Ε λ λ ά δ ο ς  

Ι Β Α Ν :   G R 3 0 0 1 1 0 3 4 6 0 0 0 0 0 3 4 6 0 0 1 1 4 6 0 6  

Ας  τους  μιμηθούμε 

Δημόπουλος Φώτης (Μηλέα) ............ 50€ 

Αγγελόπουλος Αντώνης 

(Καλαμάτα) ........................................ 50€ 

Τριγάζης Πολυνίκης (Καναδάς) ........ 50€ 

Ο Κρεμιζής Φώτης και η σύζυγός του 

Μαρία (αδελφή του Αντώνη Γρηγορόπουλου)

εις μνήμην της Ασήμως Γρηγοροπούλου 

πρόσφεραν για την φροντίδα 

του Κοιμητηρίου .............................. 100€

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους ευχαριστεί πολύ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Τ Ε
Τ Η Ν   “ Μ Α Κ Ι Σ Τ Ι Α ”
Αρ.  Λογ/σμού  112/296129-62     Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

ΙΒΑΝ:  GR 8501101120000011229612962 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

• Ο Αλέξης Αθανασόπουλος του Πέτρου

και η σύζυγός του Νατάσα Γεροδήμου απέ-

κτησαν κορίτσι στις 26/05/20.

• Η Θάλεια Βλάχου του Αβραάμ και της

Μαρίας και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος

Κοροκύθας απέκτησαν αγόρι στις 30/05/20.

• Ο Γιώργος Γιάχος και η σύζυγός του

Μαρία-Χριστίνα απέκτησαν κορίτσι στις

31/07/20.

H “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζή-

σουν. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

• Η Ευθυμία-Ευαγγελία

Αθανασοπούλου του Δημο-

σθένη και της Γεωργίας ει-

σήχθη στο Τμήμα Φιλολο-

γίας του Πανεπιστημίου Κρή-

της.

• Η Καλλιρρόη Λουμπή

του Αθανασίου και της Λίτσας

εισήχθη στη Σχολή Διοίκησης

Επιχειρήσεων και Οργανι-

σμών στο Πανεπιστήμιο Πελ-

ποννήσου (Καλαμάτα).

• Ο Καραγιάννης Γιώρ-

γος του Κανέλλου και της

Μαρίας Ζέρβα (κόρη της Πα-

ναγιώτας) εισήχθη στη Σχο-

λή Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών και Πληροφο-

ρικής στο Πολυτεχνείο Πα-

τρών.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύ-
χεται καλή φοίτηση. 
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Το πρόβλημα της ύδρευσης του χωρι-
ού ήταν εμφανές από πολύ παλιά, διότι δεν
είχε κοντά στο χωριό κεφαλάρη.

Οι πιο κοντινές πηγές (Βαρκός, Δάφνη,
Λυμουτσάρα) δεν παρείχαν αρκετό και
ποιοτικό νερό για να καλύψουν τις αυξα-
νόμενες ανάγκες των κατοίκων. Ο προ-
βληματισμός ήταν μεγάλος!

Το 1896 έθεσε υποψηφιότητα ως δή-
μαρχος του Δήμου Αρήνης-Φιγαλείας ο
Κώστας ο Σπηλιόπουλος.

Είχε δεσμευθεί προεκλογικά στον πά-
ρεδρο Μακίστου-Κουμουθέκρας, Αριστεί-
δη Κοκκαλιάρη και Γιαννάκο Αθανασό-
πουλο, ότι αν τον στήριζαν στις ερχόμενες
εκλογές, κάτι θα έκανε για την ύδρευση. 

Πράγματι όλοι οι άνδρες κατέβηκαν με
τ’ άλογά τους στο εκλογικό κέντρο στη Ζα-
χάρω, και τον στήριξαν στην εκλογική ανα-
μέτρηση.

Αφού εξελέγει, πραγματοποίησε την
υπόσχεσή του το 1897, να αποκαταστήσει
τα υδραγωγεία και τις βρύσες στη Μάκιστο,
την παλιά βρύση στον οικισμό Κουμουθέ-
κρα, και τις τρεις βρύσες στην Αρήνη
όπου αναγράφει και το όνομά του.

Το νερό έπρεπε να έλθει στο χωριό από
τον κεφαλάρη του Αγίου Γεωργίου, 700 μέ-

τρα μακριά περίπου, όπου ανάβλυζε κάτω
από τις ρίζες των αιωνόβιων πλατάνων, σε
μια γούρνα. Άλλη πρόταση ήταν να έλθει
από τον Κάνδαλο. Εκεί ήταν ποιοτικά άρι-
στο αλλά πολύ πιο λίγο. Τελικά επιλέχτη-
κε η πηγή του Αϊ-Γιώργη.

Αγωγοί υπήρχαν τότε μόνο χαλύβδινοι
και κεραμικοί, κι έτσι ξεκίνησε το έργο. Την
εκσκαφή, την υδρομάστευση (σούγελο) και
τη δεξαμενή ανέλαβαν οι άνδρες του χω-
ριού. Μάλιστα έπρεπε να είναι βαθιά ώστε
το νερό στο χωριό να είναι δροσερό. Ξε-
κίνησαν όμως και οι διαμάχες για τα αρ-
δευόμενα χωράφια, πολύ δε περισσότερο
για τη θέση της κεντρικής βρύσης του χω-
ριού.

Η κάθε οικογένεια ήθελε τη βρύση
στη γειτονιά της, αλλά ο δήμαρχος είχε το-
νίσει, ότι η βρύση θα πρέπει να έχει και
πλατεία για τα πλυσταριά και τον κόσμο.

Προτάθηκαν τρεις θέσεις. Κάτω ρούγα
ο Επαμεινώνδας Πόθος πρόσφερε την
αυλή του για πλατεία και η βρύση θα το-
ποθετείτο στη μάντρα του. Στο κέντρο οι
Λαμπρόπουλοι παραχωρούσαν μικρό τμή-
μα κήπου στη σημερινή λυγιά του Αλκαίου
για τη βρύση και πλατεία την υπάρχουσα
στη Ράχη. Τέλος οι Γιαννακαίοι πρόσφε-

ραν το χώρο κάτω από τον ασφένδαμο και
πλατεία τα οικόπεδα στη θέση Πορτοκαλιά.
Τελικά δεν επήλθε συμφωνία. Τότε ο ερ-
γολάβος είπε: «Εγώ σας δίνω μια εβδο-
μάδα προθεσμία, άλλως η βρύση θα μείνει
εδώ στην Παλιόλακα».

Συμφωνία δεν έγινε, το έργο σταμά-
τησε εκεί, όπου κτίστηκε η βρύση και λει-
τούργησε έως το 1958! Ο χώρος δίπλα
ήταν για τις κακαβώστρες και τις μπου-
γαδόπλακες. Παράλληλα συντηρήθηκε
και το τούρκικο καλντερίμι από το χωριό
έως τη βρύση. 

Στη συνέχεια κτίστηκε και η πρώτη βρύ-
ση στου Κουμουθέκρα κάτω από το μεγά-
λο πλάτανο, αυτή που σήμερα βρίσκεται
προς την πλευρά της Παναγίας.

Aκολούθως το συμβούλιο των παρέ-
δρων, έλαβε απόφαση με την οποία κα-
θόριζε τη διανομή του ύδατος, 1/3 στον Αϊ-
Γιώργη και 2/3 στη Βρύση, η δε απόφαση
αυτή είναι ενεργή καθ’ ότι δεν έχει αντι-
κατασταθεί με νεότερη έως σήμερα. Εξέ-
δωσαν δε και νέο αρδευτικό κανονισμό
υδάτων Αγίου Γεωργίου και Βρύσης, τον
οποίο δεσμεύτηκαν οι κάτοικοι να εφαρ-
μόσουν με τα νέα δεδομένα.

Στάθης Α. Κοκκαλιάρης 

(Από  τις  ηχογραφημένες  συνεντεύξεις  μου, 
από  τον  Α.  Λαμπρόπουλο  το  1976) 

Στις 12 Ιουνίου 2020 ο εργολάβος κ.
Ευάγγελος Μπουλουγούρης (μέσω του
υπεργολάβου κ. Νίκου Γεωργακόπου-
λου) άρχισε την εκτέλεση του έργου
Ύδρευσης για την Μάκιστο όπως η “ΜΑ-
ΚΙΣΤΙΑ” λεπτομερώς σας είχε ενημερώσει
στο Φ. 99 σελ. 7 και Φ. 100 σελ. 8.

Το έργο ολοκληρώθηκε μετά από λίγες
ημέρες εξασφαλίζοντας έτσι στους Μα-
κισταίους νερό ασφαλές, αφού ο αγωγός
που είναι κατασκευασμένος από πλαστι-
κό «τελευταίας γενιάς» δεν περνάει μέσα
από ιδιοκτησίες.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ κ. Δημήτρης
Κλημαντήρης στάθηκε απόλυτα υπεύθυ-
νος στην υπόθεση αυτή και έφερε εις πέ-
ρας το έργο, βοηθούμενος βέβαια από τον
Πρόεδρο του χωριού μας κ. Νώντα Πόθο.
Επί πλέον σύνδεσε με πυροσβεστικό
κρουνό την δεξαμενή αρδεύσεως, προσ-
δίδοντας έτσι ασφάλεια από πυρκαγιά
στην Μάκιστο, κάτι το οποίο είναι απα-
ραίτητο και έλειπε φυσικά!!!

Το σημαντικό όμως είναι πως μας υπο-
σχέθηκε ότι συντόμως θα ολοκληρώσει το
έργο που προβλέπει η Μελέτη με την κα-
τασκευή δηλ. της Δεξαμενής και την αλ-
λαγή του εσωτερικού δικτύου. Αλλά και

κάτι σημαντικότερο, θα εξασφαλίσει την
πηγή του Αγίου Γεωργίου από την είσοδο
τρωκτικών κ.λπ. αφού ο γέρικος πλάτανος
που ήταν πάνω της κάηκε ολοσχερώς και
σε βάθος από τις πυρκαγιές του 2007 και
μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να πέσει λίγο τσι-
μέντο ώστε να ασφαλιστεί η πηγή. Επίσης
θα δώσει καθαρό και αρκετό νερό στα σπί-
τια του οικισμού στον Άγιο Γεώργιο, τα
οποία επισκευάστηκαν μετά τη φωτιά το
2007 από την κυρία Μαριάννα Βαρδινο-
γιάννη αλλά ποτέ δεν υδροδοτήθηκαν σω-
στά!!!

Όλα αυτά βέβαια με την συμπαρά-
σταση του Δημάρχου μας κ. Κώστα Αλε-
ξανδρόπουλου και του μέλους του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑΖ κ. Θόδωρου Παπακυριακό-
πουλου καθώς και του Συμβούλου του
Προέδρου της ΔΕΥΑΖ κ. Γιάννη Μπαμ-
πάτσικου, που παρακολουθεί από κοντά το
όλο θέμα. 

Το ζήτημα του νερού ανέκαθεν ήταν
ένα από τα σοβαρότερα του χωριού μας. 

Ο συμπατριώτης μας και μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας κ. Στάθης Κοκκαλιάρης
μας έστειλε από το αρχείο του την πα-
ρακάτω επιστολή. 

Απολαύστε την!!! 

Ύδρευση  Μακίστου 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ κ. Δημήτρης 
Κλημαντήρης εν μέσω του κ. Θεόδωρου 

Παπακυριακόπουλου και κ. Γιάννη 
Μπαμπάτσικου. Στην άκρη δεξιά ο εργολάβος 
κ. Νίκος Γεωργακόπουλος στον Άγ. Γεώργιο 

την ημέρα που ξεκίνησε το έργο. 



Ε΄ ΜΕΡΟΣ 

Ο Κολοκοτρώνης
προχώρησε άμεσα στην
εφαρμογή του σχεδίου
του για την άλωση της
Τριπολιτσάς, που απο-
δεικνύει τη στρατιωτική
ιδιοφυία του. Μια επα-
νάσταση και μια πολιορ-
κία είναι από τη φύση
τους επιθετικές ενέργει-
ες. Ιδρύοντας στρατόπε-
δα ο Κολοκοτρώνης ορ-
γάνωνε άμυνα. Άφηνε
τις επιθέσεις στην πρω-

τοβουλία του εχθρού, γιατί ήξερε ότι οι άπει-
ροι Έλληνες δεν μπορούσαν ν’ αναλάβουν
επιθετικές επιχειρήσεις. Έτσι, η κύρια δύναμη
κάθε επαρχίας του Μοριά διατάχθηκε από
τον Κολοκοτρώνη κι έκλεισε τους Τούρκους
στα κατά τόπους κάστρα, στέλνοντας πα-
ράλληλα μικρά αποσπάσματα στα στρατό-
πεδα που βρίσκονταν γύρω από την Τριπο-
λιτσά, δημιουργώντας ένα κλοιό. Με τη μέ-
θοδο του λαγού και του φιδιού όπως την πε-
ριέγραφε ο Κολοκοτρώνης, δηλαδή τη διο-
λίσθηση των Ελληνικών στρατευμάτων από
τα υψίπεδα του Μαινάλου προς τις χαμηλές
υπώρειες της λεκάνης της Τριπολιτσάς, τα
σώματα της πολιορκίας κατέβαιναν σιγά

σιγά στα χαμηλότερα και πίεζαν τους πο-
λιορκούμενους όλο και περισσότερο. Όπως
έλεγε και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης: «Τους
εδιηγήθηκα το παράδειγμα του λαγού και του
φιδιού….. δια να σφίξομεν στενά την Τρι-
πολιτσά».

Ακολούθησαν οι θρίαμβοι στο Βαλτέτσι
και τη Γράνα, όπου αναδείχθηκε πάλι η
στρατιωτική ιδιοφυία του Κολοκοτρώνη.
Έρχεται η άλωση της Τριπολιτσάς, η πτώση
του Ναυπλίου και του Ακροκορίνθου, οι νίκες
στο Σαραβάλι και το Γηροκομείο Πατρών. Η
κυβέρνηση όμως που είχε προκύψει από την

εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου φοβήθηκε ότι
αν πάρει και την Πάτρα τότε δεν θα μπορεί
να του αμφισβητήσει κανείς την Αρχηγία. Τον
υπονόμευσαν λυσσαλέα και τον ανάγκασαν
να λύσει την πολιορκία. Διηγείται ο Γέρος:
«Σκοπός τους ήτον να μη πάρω την Πάτρα
και δυναμωθώ. Αν με άφηναν να πάγω αμέ-
σως, θα μου έδιδαν αμέσως τα κλειδιά οι
Τούρκοι από τον φόβον τους. Ανάθεμα να
έχουν».

Στο μεταξύ, ο φοβερός Δράμαλης Πασάς
πέρασε στο Μοριά έτοιμος να καταπνίξει την
Επανάσταση. Όλοι έφευγαν έντρομοι. Μόνο
ο Κολοκοτρώνης στάθηκε και εφάρμοσε το
περίφημο σχέδιο της καμένης γης για να
αποδυναμώσει την τούρκικη στρατιά. Και
όταν διείδε ότι ο Δράμαλης θα γυρίσει πίσω
στην Κόρινθο, θέλησε να του στήσει καρτέ-
ρι στα Δερβενάκια. Αλλά οι άλλοι καπετα-
ναίοι δεν τον πίστεψαν και τον παράτησαν
για άλλη μια φορά μονάχο. Τον προσέβαλαν
λέγοντάς του ότι προσπαθεί να αποφύγει τη
μάχη. Λιγοστοί έμειναν δίπλα του. Το βρά-
δυ πριν τη μάχη, ο Γέρος υπαγόρευσε τη δια-
θήκη του στον γραμματικό του. Ήταν απο-
φασισμένος να νικήσει ή να πεθάνει. Την
άλλη μέρα, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής,
ήρθε ο θρίαμβος στα Δερβενάκια. Ο ανιψιός
του ο Νικηταράς πολέμησε με τόση ανδρεία
στη μάχη και ονομάστηκε τουρκοφάγος όχι
απλώς λόγω του πάθους για τη νίκη αλλά και
για ένα άλλο λόγο: είχαν προσβάλει το
θείο του και ζητούσε δικαίωση. Μετά το
θρίαμβο επέστρεψε τροπαιούχος στην Τρι-
πολιτσά όπου του έγινε ανεπανάληπτη υπο-
δοχή και ανακηρύχθηκε αρχιστράτηγος για
δεύτερη φορά. 

Η μεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής
των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης άρχι-
σε μετά την καταστροφή του Δράμαλη στα
Δερβενάκια. Μέχρι τότε πίστευαν ότι η εν-
τυπωσιακή κατάληψη της Τριπολιτσάς και οι
στρατιωτικές επιτυχίες των Ελλήνων ήταν
τυχαίες και ότι στην πρώτη ευρείας κλίμακας

αντεπίθεση των οθωμανών οι Έλληνες θα κα-
τέρρεαν. Ο θρίαμβος όμως του Γέρου στα
Δερβενάκια τους έκανε όλους να αλλάξουν
γνώμη για την Επανάσταση.

Το σχέδιο του Κολοκοτρώνη είχε εφαρ-
μοστεί, ο Μοριάς ήταν σχεδόν ελεύθερος. Ο
λαός τον λάτρευε. Το αρχοντολόι της Πε-
λοποννήσου και οι φαναριώτες όμως έβλε-
παν ότι η εξουσία τους κινδύνευε από την αυ-
ξανόμενη δύναμη των στρατιωτικών και κυ-
ρίως του Κολοκοτρώνη. Ξέσπασαν οι δύο εμ-
φύλιοι πόλεμοι που είχαν σαν κύριο στόχο
τον Κολοκοτρώνη και την πτέρυγα των
στρατιωτικών. Η κυβέρνηση του Κωλέτη
χρησιμοποίησε τα χρήματα από τα δάνεια της
Αγγλίας στρατολογώντας όλες τις φυλές του
Ισραήλ εναντίον του Κολοκοτρώνη. Και
αφού δεν μπορούσαν να τον νικήσουν ή να
τον δολοφονήσουν, τον χτύπησαν στο αδύ-
νατο σημείο του:  Του σκότωσαν το παιδί, τον
πρωτότοκο Πάνο Κολοκοτρώνη, στον οποίο
ο Γέρος είχε παθολογική αδυναμία. Ο πο-
νεμένος πατέρας έφτασε στα όρια της τρέ-
λας. Αποσύρθηκε στη Στεμνίτσα της Αρκα-
δίας.

Τα κυβερνητικά στρατεύματα μπήκαν
στην Αρκαδία και άρχισαν σφαγές. Για να
σταματήσουν οι εμφύλιες ακρότητες, ο Γέ-
ρος παραδόθηκε. Έτσι, ο θριαμβευτής της
Τριπολιτσάς και των Δερβενακίων κλείνεται
φυλακή στην Ύδρα. Όταν τον μετέφεραν στο
καράβι, ο στημένος από τον Κωλέτη όχλος
τον αποδοκίμαζε και του πετούσε πέτρες και
αποφάγια. Ο Γέρος κοντοστάθηκε, τους κοί-
ταξε με μάτια βουρκωμένα και τους ρώτησε
«Μου πρέπει τέτοια καταισχύνη;». Όλοι σά-
στισαν, άφησαν κάτω τις πέτρες και έφυγαν
από ντροπή. Πριν επιβιβαστεί στο καράβι
ένας μικροπωλητής του χάρισε ένα στρα-
βοσουγιά για να σκαλίζει το ξύλο στη φυ-
λακή. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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Γράφει ο Γιώργος Πραχαλιάς 
Αξιωματικός Ελληνικού 

Στρατού ε.α. 
Υπ. Διδάκτορας 
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& Διοίκησης ΟΠΑ
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Μηχ/κος ΑΠΘ 

Νικηταράς 

Πάνος Κολοκοτρώνης 

Δράμαλης 
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πίας Οδού (Ολυμπία Διαδρομή)», που έχει
στο επίκεντρό της την ανάδειξη των μνημείων
της φύσης και του πολιτισμού που βρίσκονται
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου της Ολυμ-
πίας Οδού και τη σύνδεσή τους με την αειφο-
ρία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου στο
Αίπυ ή Πλατιάνας, μέχρι σήμερα έχουν ολο-
κληρωθεί στον αρχαιολογικό χώρο μια σειρά από
αρχαιολογικές έρευνες, καθώς και η σύνταξη
των απαραίτητων μελετών, στο πλαίσιο της
Προγραμματικής Σύμβασης που επετεύχθη το
2013 με την καθοριστική συμβολή του Διαζώ-
ματος, μεταξύ του Υπουργείου και της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, με τίτλο «Ανασκαφική έρευ-
να, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπω-
ση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας». Οι ερ-
γασίες αυτές χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό
των 100.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας (Πρόγραμμα ΚΑΠ), και περιελάμβαναν
την αποκάλυψη της κρηπίδας, τμήματος του αρ-
χαίου σκηνικού οικοδομήματος και του κλιμα-
κοστασίου του θεάτρου. Επίσης, με την ανα-
σκαφική έρευνα αποσαφηνίστηκαν τα περι-
γράμματα των αναλημματικών τοίχων των πα-

ρόδων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν το
2014. Η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου
θεάτρου Πλατιάνας ολοκληρώθηκε το 2016,
μετά από ανάθεση του Διαζώματος στους Αρ-
χιτέκτονες Μηχανικούς κ.κ. Θεμιστοκλή Μπι-
λή και Μαρία Μαγνήσαλη και εγκρίθηκε
από το Κ.Α.Σ. το 2017. 

Τον Αύγουστο του 2019 εντάχθηκε, σε συ-
νεργασία με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας, το έργο
με τίτλο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου
Πλατιάνας» στην Πρόσκληση της ΟΤΔ Ανα-
πτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο
της Υποδράσης 19.2.4.5 του Μέτρου 19 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020, με αρχικό προϋπολογισμό 300.000 € και
φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηλείας.

Το φυσικό αντικείμενο του παραπάνω έργου
περιλαμβάνει την αποκατάσταση του σκηνικού
οικοδομήματος και του κοίλου του θεάτρου,
μέσω ήπιων αναστηλωτικών επεμβάσεων, που
σκοπό έχουν την ανάσχεση της υλικής υπο-
βάθμισής του. Το έργο θα υλοποιηθεί απολο-
γιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ηλείας και θα διαρκέσει 2,5 έτη.

Να σημειωθεί πως στην περίπτωση του Αρ-
χαίου Θεάτρου Πλατιάνας στο Αίπυ γίνεται αξιο-
ποίηση του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη

με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»
(Τ.Α.Π.Το.Κ.). Η μεθοδολογία της ΤΑΠΤοΚ, που
αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε κυρίως σε αγροτι-
κό πλαίσιο, εφαρμόζεται σήμερα σε πληθώρα
περιοχών ανά την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα
ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στις το-
πικές κοινότητες να κάνουν σταθερά βήματα
προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής
και βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να «καινοτομή-
σουν», λύνοντας τοπικά προβλήματα και ενι-
σχύοντας την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές
περιοχές. Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο λει-
τουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή ανα-
πτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Πρό-
κειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, μετά και
τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που έγιναν τα
προηγούμενα χρόνια από εκπροσώπους συλ-
λόγων και τοπικούς φορείς, ενώ συγχρόνως
ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση και άλ-
λων ανάλογων αρχαιολογικών έργων.

Στην ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Πλα-
τιάνας, καταλυτική υπήρξε η συμβολή του Συλ-
λόγου Μακισταίων Ολυμπίας «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» και
του πρόεδρού της, κ. Φώτη Βλάχου. Πρότυ-
πο ενεργού πολίτη, επίσης, αποτελεί ο πολιτι-
κός μηχανικός και τακτικό μέλος του Διαζώμα-

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Αρχαιολογικό  Πάρκο  Αρχαίας  Ολυμπίας 

Ουσιαστικά, πρόκειται για το πρώτο βήμα
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας νέας
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE), στο
πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-
2027 και η οποία θα αποτελεί συνέχεια της
ΟΧΕ που υλοποιείται στον άξονα Κατάκο-
λο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία, έχοντας ως κα-
τεύθυνση την προστασία και προώθηση
του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού απο-
θέματος της Π.Ε. Ηλείας.

Το θέμα εισηγήθηκε στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης
επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Η νέα ΟΧΕ
θα πυροδοτήσει και άυλες δράσεις, που
αφορούν σε θέματα marketing και τουρι-
στικής προβολής, κατάρτισης των επαγ-
γελματιών, παροχής στοχευμένων κρατικών
ενισχύσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
της Αρχαίας Ολυμπίας, ενίσχυσης της δη-
μιουργικής βιομηχανίας και υποστήριξης το-
πικών δικτυώσεων επιχειρήσεων….»

«Η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί το παγ-
κόσμιο brand πάνω στο οποίο πρέπει να επεν-
δύσουμε για να αποκομίσουμε πολλαπλάσια
οφέλη. Οφέλη που μάλιστα, κατά την προσω-
πική μου άποψη, δεν θα τα καρπώνεται μόνο
η Ηλεία, αλλά συνολικά η Περιφέρειά μας» τό-
νισε ο κ. Φαρμάκης, σημειώνοντας ότι η νέα
ΟΧΕ σχεδιάζεται με απόλυτο σεβασμό, αλλά και
πολύ αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας και
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και
του οικιστικού πλούτου. «Η βελτίωση των
υποδομών της περιοχής, η παροχή περαιτέρω
δυνατοτήτων στους επαγγελματίες και η συ-

νολική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση
του επιπέδου της Π.Ε. Ηλείας με επίκεντρο την
Αρχαία Ολυμπία, συνιστά στρατηγική επιλογή
της περιφερειακής Αρχής, η οποία από την αρχή
της θητείας της έχει τονίσει πως θα αξιοποιήσει

στο μέγιστο κάθε υπαρκτή δυνατότητα για να
αλλάξει τη μοίρα του τόπου προς το πολύ κα-
λύτερο. Και η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί μία από
τις μεγαλύτερες υπαρκτές δυνατότητες που
έχουμε στη διάθεσή μας…» πρόσθεσε ο κ. Φαρ-
μάκης.

Στη συνεδρίαση παρενέβη ο Δήμαρχος Αρ-
χαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος
ο οποίος τόνισε ότι στόχος του εγχειρήματος εί-
ναι να συνδέσει το Μνημείο της Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της Ολυμπίας με ό,τι βρί-
σκεται έξω από αυτό. Αντιστοίχως, ο πρόεδρος

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» κ. Σταύρος Μπένος
πρόσθεσε ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα
Μοντέλο Παγκόσμιας Ακτινοβολίας με τη συμ-
μετοχή της Περιφέρειας και σύμπασας της
κοινωνίας και έκανε την παρακάτω δήλωση: 

Ύμνος στα μνημεία μας

«Το μνημόνιο συνεργασίας είναι
ένας «ύμνος» στα μνημεία μας και τους
αρχαιολόγους μας. Κινητοποιούμε τον
ευρύτερο χώρο, πέρα από τον αυ-
στηρά αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή
όχι μόνο εκεί που είναι οι επισκέψιμες
αρχαιότητες αλλά και εκεί που είναι
όλες οι αρχαιολογικές μας ζώνες. Αυτό
είναι στην απόλυτη ευθύνη και στην δι-
καιοδοσία του υπουργείου Πολιτισμού,
των Εφορειών και των Αρχαιολόγων
μας. Η αποστολή μας, στο ΔΙΑΖΩΜΑ
είναι να κινητοποιούμε τις τοπικές
κοινωνίες, τους θεσμούς (σ.σ. Δήμους,
Περιφέρειες), την Κεντρική Κυβέρνη-
ση, ακόμα και τον ιδιωτικό τομέα και
τους χορηγούς – δωρητές, την επιχει-

ρηματικότητα και κυρίως το μεγάλο κομμάτι της
αγροτοδιατροφής προκειμένου όλοι μαζί να δη-
μιουργούμε μία συμμαχία κοινωνική και οικο-
νομική, με την μορφή συγκεκριμένων προϊόν-
των πολιτιστικού τουρισμού, των Πολιτιστικών
Διαδρομών και των Αρχαιολογικών Πάρκων.
Όλα αυτά συμβαίνουν στο περιβάλλον, το
στενό και το ευρύτερο, των μνημείων μας με
σκοπό, να τα φροντίζουμε καλύτερα, να τα ανα-
δεικνύουμε καλύτερα και να δημιουργούμε
όλοι μία ασπίδα αγάπης γύρω από τα μνημεία
μας». 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια στη σελ. 6 

Η  Τοπική  Πολιτιστική  Διαδρομή  Αρχαίου  Θεάτρου 
Πλατιάνας - ΤΑΠΤοΚ 

Ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης εν μέσω του 
κ. Σταύρου Μπένου και του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας 

κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου μετά την συνάντησή τους 
ξεναγούνται στο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας 



τος, κ. Γιώργος Αδαμόπουλος, που συνέταξε το τεχνικό δελτίο του
θεάτρου και παρακολούθησε όλη την εξέλιξη των διαδικασιών για την
τελική έγκρισή του στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». 

Το συνολικό κόστος που προβλέπεται στη μελέτη για την ανάδει-
ξη του εντυπωσιακού μνημείου ανέρχεται στο ποσό των 700.000 ευρώ.
Σήμερα, είναι στην τελική φάση οι διεργασίες ανάμεσα στο Δήμο Αν-
δρίτσαινας-Κρεστένων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και την Ανα-
πτυξιακή Ολυμπίας, για το ξεκίνημα του έργου. 

Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά
το Χρονολόγιο της εξέλιξης του ταξιδιού
αυτού.

Μπορείτε να βρείτε το χρονολόγιο ανα-
λυτικά σκανάροντας στο διπλανό QR
CODE από το κινητό σας τηλέφωνο ή στο
παρακάτω link:
https://www.diazoma.gr/cultural-
routes/topiki-politistiki-diadromi-thetaro-
platianas/ 
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Συνέχεια από τη σελ. 5 

Η  Τοπική  Πολιτιστική  Διαδρομή  Αρχαίου  Θεάτρου 
Πλατιάνας - ΤΑΠΤοΚ 
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Ο κ. Φαρμάκης, ευχαρίστησε
την Πρόεδρο της Επιτροπής για
την επίσκεψη και αναφέρθηκε σε
μία στενή συνεργασία, με στόχο
την ακόμα πιο δυναμική εξωστρέ-
φεια της Δυτικής Ελλάδας, αλλά
και την ισχυροποίηση του μηνύ-
ματος πως «ο ελληνισμός έχει
παρελθόν, παρόν και μέλλον»
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Μάλιστα, τόνισε πως η κ. Αγγε-
λοπούλου είναι ο άνθρωπος που
αντιλαμβάνεται απόλυτα τη ση-
μασία ανάδειξης αυτής της μα-
κραίωνης πορείας του ελληνισμού,
καθώς υπήρξε πρόεδρος της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004, αλλά και τώρα, Πρό-
εδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 

Σημειώνεται ότι κατά την υποδοχή της
κ. Αγγελοπούλου στην έδρα της Περι-
φέρειας, ο κ. Φαρμάκης ανέφερε: «Έχου-
με κάτι σπουδαίο… Διαθέτουμε το Α και
το Ω της Ελληνικής Επανάστασης. Τα Κα-
λάβρυτα ως αφετηρία και την Ιερά Πόλη
του Μεσολογγίου που συμβολικά θα λέ-
γαμε ως το τέλος της… Στην Περιφέρειά
μας όμως βρίσκεται και η Ολυμπία που εκ-
φράζει το ολυμπιακό ιδεώδες. Παράλλη-
λα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συν-
δέει και τον αγώνα της Πελοποννήσου και
τον αγώνα της Ρούμελης. Γι’ αυτό και
εμείς αντιλαμβανόμαστε την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας ως Γη της Φλόγας. Η
Φλόγα είναι το σύμβολο που ενώνει και
συνδέει την πορεία των Ελλήνων. Αυτή εί-
ναι η ταυτότητά μας, που συνδέεται με
πάρα πολλά τοπόσημα».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της

Επιτροπής 2021 εστίασε στον ρόλο που
διαδραμάτισε η περιοχή στην Ελληνική
Επανάσταση και ανέφερε ότι έχει ήδη με-
λετήσει τη σπουδαία προετοιμασία που
έχει γίνει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας στο επίπεδο της συγκέντρωσης και
ιεράρχησης των προτάσεων για τον Εορ-
τασμό του 2021.  

«Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συ-
νεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε
τα ιστορικά στοιχεία που είναι μοναδικά
στην περιοχή, ώστε σε συνδυασμό με το
παρόν να μας βοηθήσουν να οπλιστούμε
για να προετοιμάσουμε με πρωτοτυπίες
το αύριο» τόνισε η κ. Αγγελοπούλου και
πρόσθεσε: «Κοινωνοί όλης της προσπά-
θειας είναι οι πολίτες, γι’ αυτό έχει ση-
μασία να συνεργαζόμαστε. Οι πολίτες που
θα εισπράξουν νέες δράσεις και προτά-
σεις που στηρίζονται στην ψηφιακή τε-
χνολογία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.
Αυτή είναι και η πρωτοτυπία μας. Δεν δια-

μορφώνουμε εμείς το πρόγραμ-
μα. Ζητάμε από την κοινωνία τις
προτάσεις της. Ανταλλάσσουμε
σκέψεις και ιδέες για την ενί-
σχυση της προσπάθειας της Εθνι-
κής Επιτροπής «Ελλάδα 2021»,
επικεντρωμένοι όχι μόνο στην
τεράστια πνευματική περιουσία
που διαθέτουμε, αλλά με το βλέμ-
μα στραμμένο στο μέλλον» δή-
λωσε η κ. Αγγελοπούλου και τό-
νισε ότι ζητούμενο είναι να ξεκι-
νήσουν δράσεις στο πλαίσιο του
εορτασμού των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση, οι οποίες
όμως θα εξελιχθούν και θα συ-

νεχιστούν στο μέλλον. «Οι δράσεις που
θα οργανώσουμε θα είναι η σφραγίδα του
’21 που βάζουν οι ίδιοι οι Έλληνες» κα-
τέληξε η ίδια.

Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων συμμε-
τείχαν τα Μέλη της Ολομέλειας της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021», καθηγητές Πα-
σχάλης Κιτρομηλίδης και Νίκος Κανελ-
λόπουλος, η Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζοπού-
λου, ο καθηγητής του τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Πατρών Χαράλαμ-
πος Γώγος, ο Πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Τάκης Παπαδόπουλος,
ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Χαρά-
λαμπος Μπονάνος, ο Εντεταλμένος Σύμ-
βουλος Βοηθός Περιφερειάρχη για το
Συντονισμό των Εκδηλώσεων της επε-
τείου των 200 ετών από την Επανάστα-
ση του 1821, Ανδρέας Φίλιας, η
Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Στα-
θοπούλου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας
της ΠΔΕ Γιώργος Σύρμος και ο Διευθυν-
τής του Γραφείου Περιφερειάρχη Γιάννης
Μάκκας. 

Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την Πρόεδρο της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021»,  Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη

Οριστικοποιήθηκε και θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 η Διε-

θνής Επιστημονική Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυμπία. Πρόκειται

για έναν ετήσιο θεσμό, στον οποίο προχωρά η διεπιστημονική πρωτοβουλία Re-

brain Greece σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η πρώτη θεματική της Ολυμπιάδας θα επικεντρωθεί στην επίδραση των επαυ-
ξημένων τεχνολογιών στην εργασία και την κοινωνία. Στην Ολυμπιάδα θα πα-
ρουσιαστούν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτόμες ιδέες σε διά-
φορους τομείς της οικονομίας, όπως στην τηλεϊατρική, την τηλεργασία, την ρομ-
ποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ θα βραβευθούν οι καλύτερες ιδέες και
οι καινοτόμες έξυπνες εφαρμογές, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων ή φυσικών προ-
σώπων. 

Επιστημονική  Ολυμπιάδα  
στην  Αρχαία  Ολυμπία  από  το  2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” σε συνάντηση 
με τον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θεόδωρος  
Αθ.  Κατσάμπουλας 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ Ε.Δ.Ε.
Μελέτες – Τοπογραφικά 

Δηλώσεις Κτηματολογίου – Ειδικά Τεχνικά Έργα

Οδός Αρήνης Ζαχάρω, 

τηλ.: 6977224025 - 2625036368 

e-mail: teokatsampoulas@gmail.com 
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Μ ι κ ρ ά   α λ λ ά   σ η μ α ν τ ι κ ά  

Με την παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Τριφυλίας &
Ολυμπίας κ.κ. Χρυσοστόμου, τελέστηκε και φέτος η επιμνημόσυνος
δέηση.

Παρευρέθη ο Δήμαρχος Ζαχάρως-Φιγαλίας κ. Κώστας Αλεξαν-
δρόπουλος, ο Δήμαρχος Ανδριτσαίνης-Κρεσταίνων κ. Διονύσης
Μπαλιούκος και πλήθος κόσμου. Η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερι-
νοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος της Βουλής που παρέστη στην πρωινή δέηση υπέρ των πε-
σόντων Πυροσβεστών, μας δήλωσε:

«Με βαθύ αίσθημα σεβασμού τιμούμε σήμερα την μνήμη των πε-
σόντων κατά τις φονικές πυρκαγιές στην Ηλεία τον Αύγουστο του
2007, των πυροσβεστών και των πολιτών, τους οποίους και δεν θα ξε-
χάσουμε ποτέ. Οι μνήμες εκείνης της τραγωδίας ζουν άσβεστες μέσα
μας, οι επιπτώσεις των οποίων είναι ορατές μέχρι και σήμερα. Είναι
δέσμευση και υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια ανα-
συγκρότησης της περιοχής μας». 

13  χρόνια  μετά 
Μνημόσυνο  των  πεσόντων  στις  φονικές 

πυρκαγιές  του  Αυγούστου  2007

Στις 02/09/2020 ο Αν-
τιδήμαρχος Τεχνικών Έρ-
γων του Δήμου μας κ. Χρή-
στος Βλάχος επισκέφθηκε
το χωριό μας προκειμένου
να ακούσει τους συγχω-
ριανούς μας αλλά και να
διαπιστώσει ο ίδιος το γνω-
στό πρόβλημα πλέον σε
όλους μας των «όμβριων
υδάτων που καταλήγουν
ανεξέλεγκτα στην πλατεία
Μαριάννας Βαρδινογιάν-
νη».

Παρών ήταν ο Πρό-
εδρος του χωριού κ. Νών-
τας Πόθος και αρκετοί Μα-

κισταίοι (άμεσα ή έμμεσα θιγόμενοι) οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτη-
σή τους για το ζήτημα αυτό. Ο πρόεδρος Νώντας Πόθος ανέφερε ότι το
ζήτημα αυτό είναι γνωστό προ πολλού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
και χρειάζεται άμεση λύση γιατί πέραν από το πρόβλημα που δημιουργείται
στις ιδιοκτησίες κινδυνεύει και η ίδια η πλατεία.

Ο Αντιδήμαρχος υποσχέθηκε την λύση του προβλήματος και έκανε μνεία
για την «μη ένταξη» της Μακίστου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή
το 2017 στα «έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας» συνολικού ποσού
850.000 € από το ταμείο Μολυβιάτη.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” ευχαριστεί τον κ. Αντιδήμαρχο για το ενδιαφέρον του
και υπενθυμίζει ότι έχει αναφερθεί ιδιαιτέρως για το σοβαρό αυτό ζήτη-
μα στο Φ. 95 σελ. 3 όπως και παλαιότερα για τα αντιδιαβρωτικά έργα και
το ταμείο Μολυβιάτη. 

Τα  νερά  που  πλημμυρίζουν 
τη  Μάκιστο 

Ο πατήρ Γεώργιος Θωμόπουλος ανέλαβε Ιερέ-
ας στην ενορία της Μακίστου στη θέση του Πατέ-
ρα Παναγιώτη Κολοστόπη ο οποίος για λόγους υγεί-
ας παραιτήθηκε.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εύχεται στον παπα-Γιώργη τα κα-
λύτερα και καλή δύναμη.

Ήδη προ ημερών επισκέφθηκε, ως Πρόεδρος του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, μαζί με τον ταμία κ.
Νώντα Πόθο τον μηχανικό που έχει αναλάβει την
επισκευή του Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη κ. Μάριο Μο-

λυμπάκη προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το τηλέφωνο του Ιερέα
στη διάθεση όλων μας κιν. 6980383756. 

Ο  νέος  Ιερέας  μας 

Το καλοκαίρι πέρασε ευτυχώς χωρίς κανένα πρόβλημα φωτιάς για το
χωριό μας. Δυστυχώς όμως κάποιοι από τους συμπατριώτες μας δεν κα-
θάρισαν τα οικόπεδά τους όπως είχαν υποχρέωση και έτσι βοηθούν στον
υποβιβασμό της Κοινότητάς μας.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” είχε αναφερθεί για το φλέγον αυτό ζήτημα στο προ-
ηγούμενο φύλλο σελ. 8 και είχαμε πει μεταξύ άλλων: «Ο καθένας μας ας
αναλάβει τις ευθύνες του».

Το ίδιο επαναλαμβάνουμε και τώρα!!! 

Καθαρισμός  οικοπέδων Το καλοκαίρι έγινε πολύ καλή δουλειά στους αγροτικούς μας δρό-
μους. Ανοίχτηκαν τα αυλάκια, καθαρίστηκαν τα γεφύρια και έγινε στρώ-
σιμο με γκρέιτερ σε όλους τους δρόμους και καθάρισμα των πλευρών
όπου ήταν εφικτό. Μέχρι και νέα διάνοιξη έγινε στη θέση Πετσούρια
που ενώνει μία μεγάλη αγροτική έκταση που φτάνει έως την Αρτέ-
μιδα από όπου θα περνά και ο «Αθλητικός μας δρόμος της Ελπίδας»
το οποίο ήταν αίτημα πολλών χρόνων.

Αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία αλλά με το ενδιαφέρον κάποιων
ανθρώπων. Έτσι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο κ. Κώστα
Αλεξανδρόπουλο για το αμέριστο ενδιαφέρον του στην Κοινότητά μας
αλλά και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βλάχο. Φυσικά και τον
Πρόεδρο του χωριού μας κ. Νώντα Πόθο που πέραν από την καλή συ-
νεννόηση με τη Δημοτική Αρχή και τους χειριστές των μηχανημάτων
(οι οποίοι ήταν όλοι άψογοι) ήταν παρών στις εργασίες, συντονίζοντας
τα έργα.

Μάθαμε ότι έχει προγραμματιστεί εντός των ημερών να πέσει και
χαλίκι, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σημαντικό αυτό έργο.

Είναι κρίμα εάν δεν γίνει και ο χειμώνας χαλάσει ό,τι φτιάχτηκε. 

Αγροτική  Οδοποιΐα 

Ο δρόμος αυτός που προστατεύει τον Λαπίθα από τις πυρκαγιές
είναι πλέον αδιαπέραστος, για μια απόσταση 3-4 χιλιομέτρων. 

Καλούμε για μία ακόμη φορά τον Δασάρχη κ. Γιακουμή αλλά και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να μεριμνήσουν για το σοβαρό αυτό
θέμα. (Είχαμε αναφερθεί και στο προηγούμενο φύλλο ν. 100 σελ. 8). 

Ο  δασικός  δρόμος  στον  Λαπίθα 

Η αποπεράτωση του Πολιτιστι-
κού Κέντρου του χωριού μας, είναι
ένα από τα καυτά ζητήματα που απα-
σχολεί τα Δ.Σ. του Συλλόγου μας και
η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” έχει καταγράψει με-
ρικές από τις προσπάθειες αυτές
στις σελίδες της. Δείτε τις σημαν-
τικότερες: 
1) Στο φ. 90 σελ. 1 (2017 Σχεδιασμός).
2) Στο φ. 92 σελ. 8 (2018 Νομιμοποίηση και Χρηματοδότηση). 
3) Στο φ. 99 σελ. 1 (09-10-2019 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ζαχάρως
κ. Κώστα Αλεξανδρόπουλο, όπου ήταν το 6ο θέμα συζήτησής μας).

Σε πρόσφατη συνάντηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ενη-
μερωθήκαμε ότι ο φάκελος πλέον είναι πλήρης και σύντομα θα δη-
μοπρατηθεί. 

Πολιτιστικό  Κέντρο  Μακίστου
(πρώην  Κιόσκι) 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο φύλλο, Φ. 100, σελ.
8, ο εργολάβος κ. Ανδρέας Νικολετόπουλος είχε ξεκινήσει την επισκευή
του δρόμου. 

Πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε και όσοι είχαμε την τύχη να βρεθούμε
το καλοκαίρι στο χωριό καταλάβαμε την μεγάλη διαφορά από πριν.

Μένει μόνο ένα κομμάτι στην είσοδο της Μακίστου που λόγω των έρ-
γων της ύδρευσης, πήγε λίγο πίσω καθώς και η διαγράμμιση με τα προ-
στατευτικά όπου είναι προγραμματισμένα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νίκος Κοροβέσης
αλλά και ο Δήμαρχος κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος «έβαλαν πλάτη» να
επισκευαστούν κάποια κομμάτια, που ήταν εκτός της μελέτης, αλλά με με-
γάλα προβλήματα.

Τους ευχαριστούμε θερμά. 

Δρόμος  Μποκαρίνος - Μάκιστος 
(επισκευή) 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βλάχος και οι συμπατριώτες
μας στην πλατεία Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη 


