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Ο Δήμος Ζαχάρως βρίσκει το δρόμο του. Οι πε-
ριπέτειες που ακολούθησαν μετά την καταστροφή
του 2007, τον χειραγώγησαν και τον μετέτρεψαν σε
δήμο φτώχειας και μετανάστευσης. Από το παρελ-
θόν παραμένουν σοβαρά προβλήματα. Το μεγαλύ-
τερο όλων είναι το Προεδρικό Διάταγμα για τη δή-
θεν προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου, που έχει
γίνει κατανοητό από κάθε λογικό άνθρωπο στο
Δήμο, στο Νομό και στη Χώρα ολόκληρη ότι εκτός

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
κ.  Κώστα  Αλεξανδρόπουλου  στις  28-12-2020 

Η  Προοπτική  του  Δήμου  Ζαχάρως  για  το  νέο  έτος  2021 

Εβδομήντα δύο ανεμογεννή-
τριες με ύψος 185 μέτρα και
συνολική ισχύ 537 MW 

περικυκλώνουν τον «Επικούριο 
Απόλλωνα», το «Λύκαιον» όρος,
την Ανδρίτσαινα, τον παραδοσιακό
οικισμό των Ταξιαρχών και φθά-
νουν ολόγυρα της Μίνθης, ακόμη
και στην Ιερή κορυφή της, μπρο-
στά από το Αρχαίο Θέατρο στο
Αίπυ!!!

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση
ενώ η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» έριχνε τις 
τελευταίες πινελιές πριν το τυπο-
γραφείο, με τους Αρκάδες να 
αντιδρούν άμεσα.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Θανά-
σης Χριστογιαννόπουλος στις
22/01/21 πήρε ομόφωνη απόφαση 
ενάντια καθώς και ο Δήμος Οιχαλίας. 
Ακολούθησε μία ομόφωνη απόφαση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον 
Περιφερειάρχη κ. Νίκα να απαντά με ένα
βροντερό «όχι».

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ολυμ-
πίας ακολούθως συνεδρίασε διαδικτυα-
κά στις 26/01/21 και αποφάσισε 
ομόφωνα ΟΧΙ. Την απόφασή της αυτή
με το ανάλογο υπόμνημα αντιρρήσεων
κατέθεσε με αρ. πρωτ. Ι295687/1-2-
2021 στη Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας).

Ο Δήμος Ζαχάρως – Φιγαλίας (για τον
οποίο προορίζονται οι 40 από τις 73 ανε-
μογεννήτριες) συνεδρίασε στις 27-1-

2021 και έλαβε αρνητική θέση, (Ολό-
κληρη την απόφαση μπορείτε να δείτε
στον ΑΔΑ: ΨΨΠΘΩΡΗ-ΗΡΜ) στέλνοντας
αμέσως τις αντιρρήσεις του στην Ρ.Α.Ε.

Σημειώνεται ότι καταληκτική ημερο-
μηνία για κατάθεση αντιρρήσεων στην
Ρ.Α.Ε. είναι 15 ημέρες μετά την ανακοί-
νωσή της, δηλαδή την 1/2/2021. 

Δεν είμαστε κατά των Α.Π.Ε. και
των Αιολικών Πάρκων, αλλά επισημαί-
νουμε ότι δεν επιθυμούμε το ιστορικό 
τοπίο της ορεινής Ολυμπίας, που διατη-
ρήθηκε αλώβητο για χιλιετίες να μετα-
τραπεί, σε μια νύχτα, σε βιομηχανικό 
τοπίο και στη συνέχεια σ’ ένα τοπίο 
σκουριασμένων παλιοσίδερων όταν, με
μαθηματική ακρίβεια, η εν λόγω τεχνο-
λογία θα έχει ξεπεραστεί.

Φώτης Γ. Βλάχος 

ΣΟΚ  ΚΑΙ  ΔΕΟΣ 
Ανεμογεννήτριες  και  στον  Επικούριο 

Ο «Πύργος» είναι το μοναδικό, μη θρησκευτικό, 
μεσαιωνικό μνημείο της περιοχής και ταυτόχρονα το πιο
αναγνωρίσιμο σημείο του Καϊάφα. 

Πληροφορηθήκαμε ότι μια μικρή ομάδα κατοίκων του
Δήμου Ζαχάρως, έχει την πρωτοβουλία, μέσω των social
media, να συσπειρώσει το δεδομένο ενδιαφέρον των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την ανα-
στήλωσή του. 

O Σύλλογός μας, με δεδομένο το Αρχαιολογικό του
ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή (Αρχαίο Θέατρο
στο Αίπυ κ.λπ.) χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή και στε-
κόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για τα παραπέρα. 

Υπάρχει  ελπίδα  να  σωθεί 
ο  «Πύργος»  του  Καϊάφα; 

Αγαπητοί Συμπατριώτες-σσες
Φίλες και φίλοι

Τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει η 
πανδημία και είναι σε όλους μας γνωστά, επιβάλλουν την
επαγρύπνησή μας και την πιστή τήρηση των μέτρων για
την προστασία της ΥΓΕΙΑΣ μας από τον κορονοϊό.

Επί πλέον ο Σύλλογός μας έχοντας Κ.Α.Δ. 94991601,
όπως και σχεδόν όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, έχει πά-
ψει στην ουσία να λειτουργεί από τις 18/03/20 με το Φ.Ε.Κ.
915/17-3-2020 τεύχος 2ο, αφού όλες οι Πολιτιστικές μας
εκδηλώσεις αλλά και οι παράλληλες δράσεις μας, μαται-
ώθηκαν καθώς και αυτή ακόμη η Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση που θα γινόταν όπως κάθε χρόνο εντός 
του Μαρτίου. Όπως αντιλαμβάνεσθε, αυτό έχει σαν απο-
τέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό του Συλλόγου μας 
(έχοντα πάγια έξοδα, γραφείο και έκδοση εφημερίδας).

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” πλέον πραγματικά δυσκολεύεται στην
έκδοσή της και κάνουμε έκκληση στους φίλους της να την
ενισχύσουν οικονομικά.

Ιδιαίτερα καλούμε τα μέλη μας για την ετήσια συν-
δρομή τους.

Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 346/768338-32
IBAN: GR2001103460000034676833832

Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Ταμίας κιν.: 6976675341

Φώτης Βλάχος, Πρόεδρος κιν.: 6972719139 

Για οτιδήποτε επικοινωνήστε μαζί μας ή με οποιοδή-
ποτε Μέλος του Δ.Σ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Συνέχεια στη σελ. 6 

Ο Πύργος στην παραλία του Καϊάφα 

ΕΝ  ΚΑΙΡΩ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

«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 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Αγαπητέ μας Πατέ-
ρα, Παππού και Προ-
πάππου, 

Σήμερα ήρθαμε
εδώ να σε αποχαιρε-
τήσουμε μετά τον ξαφ-
νικό σωματικό θάνατό
σου. Σίγουρα είσαι 
κάπου εδώ και μας 

βλέπεις χωρίς να σε βλέπουμε. Γι’ αυτό
θέλουμε να σου πούμε πόσο σε αγαπού-
σαμε. 

Δεν ήσουν κακός άνθρωπος και αυτό
έκανε κάποιους να σε αδικήσουν και να
καταπατήσουν το δίκιο σου πολλές φορές.

Υπήρξαν άνθρωποι που ευεργετήθη-
καν από εσένα, αλλά πολύ σε πίκραναν.
Συγχώρεσέ τους όλους… τόσο μπόρεσαν
να καταλάβουν… και όπως είπε και ο 
Χριστός μας: «Πάτερ, άφες αυτοίς ού γαρ
οίδασι τι ποιούσι»… 

Ήσουν εργατικός και τίμιος. Εργά-
στηκες σκληρά με τη γη σε όλη τη ζωή

σου για να αναστήσεις την οικογένειά
σου. Δεν έκλεψες, δεν αδίκησες και 
κατάφερες να επιβιώσεις τίμια μέσα στις
τόσες δυσκολίες της ζωής. 

Κι αν τα τελευταία δεκατρία χρόνια
αναγκάστηκες να ξενιτευτείς στην Αθή-
να, ξέρω πως το μυαλό σου και η ψυχή
σου ήταν πάντα εδώ στο χωριό σου. Και
όπως μου έλεγες αισθανόσουν «σαν το
πουλάκι στο κλουβί»…

Να λοιπόν, που σήμερα γύρισες μόνι-
μα στον τόπο που σε γέννησε και αιώνια
θα είσαι πια μαζί με όλους τους δικούς μας
που έχουν φύγει.

Αγαπητέ μας Πατέρα, Παππού και
Προπάππου, 

Αιωνία σου η μνήμη και να είναι ελα-
φρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει.

Θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά και
στη σκέψη μας…

Καλό σου ταξίδι!!!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

ΚΑΛΟ  ΣΟΥ  ΤΑΞΙΔΙ!!! 

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 Ιωάννης - Αλκαίος Πόθος του Αριστογεί-

τονος και η σύζυγός του Μαρουσώ - Κλειώ 
Παπαπέτρου του Αριστοτέλη απέκτησαν αγοράκι
στις 23-12-2020.

Το ζευγάρι τέλεσε τον πολιτικό γάμο στις 26-
11-2020 στο Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων Αττικής. 

• Η Ελεάννα Κοκκαλιάρη-Καράμπελα και ο 
σύζυγός της Παναγιώτης απέκτησαν κοριτσάκι
στις 31-12-2020. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσουν. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος του Γεωργίου

(ιατρός) και η σύζυγός του Σπυριδούλα βάπτισαν
το γιο τους στις 13-9-2020 και του έδωσαν το 
όνομα Γεώργιος. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσει. 

ΓΑΜΟΙ 
• Ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος του Κων/νου και

η Ελένη Αναστασιάδου παντρεύτηκαν στις 12-7-
2020. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 απεβίωσε

στην Αθήνα η Όλγα Χριστοφορίδη του Φαίδωνα και
της Διονυσίας Σπ. Λουμπή, σε ηλικία 44 ετών. 

• Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 απεβίωσε
στην Αθήνα και ετάφη στη Μάκιστο, ο Ευστάθιος
Λουμπής του Δημητρίου και της Γαρυφαλλιάς, σε
ηλικία 102 ετών. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά της συλλυ-
πητήρια στους οικείους τους. 
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Γιορτάζουμε τα
200 χρόνια από τη
μεγάλη Ελληνική
Επανάσταση.

(Αρκετές εκδη-
λώσεις θα γίνουν
από φορείς για τα
200 χρόνια της
Ελευθερίας. Εδώ
απαιτείται προσοχή
και υπευθυνότητα

από τους ανθρώπους και τους φορείς, που
θα ασχοληθούν με το θέμα, ώστε να μη 
γίνει παραποίηση τοπικών και μάλιστα 
σημαντικών γεγονότων).

Το χωριό μας είχε σημαντική συμμετο-
χή, από την πρώτη στιγμή και μάλιστα και
με πεσόντα.

Προτού γράψω λίγα πραγματάκια από
την έρευνά μου και την μελέτη μου από το
αρχείο μου, θα διατυπώσω κάποιες σκέψεις
και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά
με την περιγραφή και αποτύπωση των
ιστορικών γεγονότων. 

Δεν είμαι κανένας ιστορικός, αλλά ένας
απλός κάτοικος του χωριού.

Στηρίζω τις απόψεις μου στα τοπικά 
γεγονότα, αν και αυτά είναι μια μικρογρα-
φία της γενικής ιστορίας του τόπου μας.

Οι άνθρωποι του χωριού μας, τα γεγο-
νότα αυτά τα κουβέντιαζαν στο καφενείο,
τότε που τα γεγονότα ήταν νωπά και μ’ αυ-

τές τις ιστορίες περ-
νούσαν την ώρα
τους. Έτσι τα άκου-
σαν τα παιδιά και τ’
αγγόνια κι έφθασαν
ως τις ημέρες μας.
(Παρακολουθούσαν
τότε αυτές τις αφη-
γήσεις, με ενδιαφέ-
ρον τα παιδιά! Δεν
υπήρχαν τα σημερι-
νά ηλεκτρονικά μέσα
να στρέφουν εκεί το
ενδιαφέρον τους).

Εμείς αρκεστήκαμε στην ιστορική 
παραμυθία του σχολείου (Περίληψη του
συγγραφέα στα σχολικά βιβλία και μάλιστα
κατευθυνόμενη, ανάλογα με τις εγκεκρι-
μένες πολιτικές τοποθετήσεις) και πολλοί
λίγοι ασχολήθηκαν και ασχολούνται με
ανάγνωση κειμένων άλλων αντικειμενι-
κών ιστορικών συγγραφέων. Ακόμα λιγό-
τεροι με την ανάγνωση απομνημονευμάτων
αγωνιστών.

Μαθαίναμε ότι ο απελευθερωτής Γέρος
του Μοριά, ήταν ένα ανθρωπάκι αμόρφω-
το από το Λιμποβίτσι και τα σχετικά. Δεν
μας έλεγαν ότι στη Ζάκυνθο και στον 
Αγγλικό στρατό έφθασε στο βαθμό του 
ταγματάρχη! Σε τι γλώσσα θα μιλούσε
στους Άγγλους στρατιώτες του άραγε; Θα
τους μιλούσε στα Ελληνικά; Γνώριζε και ρώ-
σικα και τα αρβανίτικα από την οικογένειά

του, φυσικά και τα τούρκικα εκ των πραγ-
μάτων.

Δεν θα τολμήσω από σεβασμό, ν’ ανα-
φερθώ στη μεγάλη έμφυτη στρατηγική
του, αλλά και την αποκτηθείσα στην υπη-
ρεσία του. Όλα αυτά με τις γνωριμίες και
τη διπλωματία του, άλλωστε τα απόδειξε
στην πράξη. Βοήθησαν την Ελλάδα, έστω
και αργά, και οι
τρεις μεγάλες
δυνάμεις τότε,
για δικά τους
οφέλη φυσικά.
Το αποτέλεσμα
γνωστό. Η φυ-
λάκισή του από
τους νέους κου-
μανταδόρους,
τους Βαυαρούς
(Γερμανούς που
πουθενά δεν
βοήθησαν στον
Αγώνα. Τους
έλαχε όμως με
τον Όθωνα) και τους δικούς τους, μετά τη
δολοφονία του Κυβερνήτη! Το ταμείο του
Έθνους που έφτιαξε με 130.000 χρυσούς
φοίνικες, εκλάπη από τους φερτούς, όπως
μας γράφει δειλά ο Μακρυγιάννης στα απο-
μνημονεύματα κ.λπ., κ.λπ. (Αυτός ήταν
άλλωστε αμόρφωτος όπως μας γράφει ο
ίδιος μετά δυσκολίας και μιλούσε και τα
τουρκικά). Όταν τον Γέρο τον χρειάστηκαν
εξ ανάγκης, αμέσως ο Θοδωράκης απο-
φυλακίζεται για να μας σώσει ως στρατη-
γός και ως διερμηνέας. Μάλιστα δε μετά τη
δίκη των στρατηγών και όταν ενηλικιώθη-
κε ο άρχων, του δώσανε και άφεση!  Αυτό
θα πει μεγαλοψυχία!!!

Δεν θα μακρηγορήσω αλλά στο κείμε-
νο αυτό, είναι φυσικό να υπάρχουν και δια-
φορετικές απόψεις, αλλά εγώ θα προτι-
μούσα να είναι τεκμηριωμένες.

Έρχομαι τώρα στα του χωριού, και στην
τοπική ιστορία του.

Οι άνθρωποι του χωριού ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του αγώνα, είτε με τη συμ-
μετοχή τους είτε με την προσφορά τους με
άλλους τρόπους.

Είχα δημοσιεύσει σε άλλα φύλλα της
“Μακιστίας” κάποια πράγματα και θα συνε-
χίσω να αναφέρω τους λαβόντες μέρος στη
μάχη του Αγίου Αθανασίου αλλά και στις
άλλες που ακολούθησαν.

Στη μάχη αυτή έλαβε μέρος κι έπεσε για
την πατρίδα ο Κυριάκος Στογιόπουλος. 
Για να τον τοποθετήσει σημαιοφόρο ο Φ.
Μησοχρόνης δεν θα ήταν και άσχετο το πα-
λικάρι με τα θέματα αυτά. Σήμερα ποιος
άραγε γνωρίζει ότι αυτός ήταν από τη 
διοικητική περιφέρεια Μακίστου και από τον
οικισμό Κουμουθέκρα;

Ποιος γνωρίζει ότι ο Αντώνης ο Παύλος
από το χωριό μας, πρόσφερε τους κόπους
μιας ζωής (1000 γρόσια), για βοήθεια στον

αγώνα! Άλλοι από χωριά, πρόσφεραν τα 
γίδια και τα πρόβατα, τα βόδια, το σιτάρι,
το λάδι, το κρασί τους και ότι άλλο είχαν,
για τις ανάγκες του πρόχειρου αυτού στρα-
τού. Από τις μεγάλες πόλεις πενιχρές
ήταν οι προσφορές.

Η προετοιμασία για την μάχη του Αγίου
Αθανασίου πρέπει να ήταν τουλάχιστον
τρεις ημέρες πριν. Αυτό το συμπεραίνω: 
α) Η ειδοποίηση των αγωνιστών των χωριών
μας έπρεπε να γίνει με μυστικούς ταχυ-
δρόμους που ήθελαν μια ολόκληρη ημέρα.
β) Η μετάβαση από την περιοχή μας, στο μέ-
ρος της μάχης απαιτούσε τουλάχιστον 6
ώρες δρόμο και χωρίς να υπολογιστεί ο
χρόνος ξεκούρασης των αγωνιστών. Δυ-
στυχώς η τοπική ιστορία που τόσο αξίζει,
να τη γνωρίζουμε εμείς και τα παιδιά μας,
δεν διδάσκεται πουθενά, αν και θα έπρεπε
στα δημοτικά σχολεία.

Τα ονόματα των μετασχόντων αγωνι-
στών στην πρώτη μάχη, τα γράψαμε στο
προηγούμενο φύλλο αλλά θα τα επαναλά-
βω και θα προσθέσω εδώ τους υπόλοιπους,
μέχρι την απελευθέρωση.

Όλα αυτά από τη συνέντευξη του Α.
Λαμπρόπουλου τα οποία πηγάζουν από τις
πληροφορίες του παππού γερο-Θοδωρή
που άφησε αυτή την ιστορική παρακατα-
θήκη στο χωριό μας.

Α. Μάχη του Αγίου Αθανασίου
Οι κάτωθι: Γιώργος-Δημήτριος Παύλος

(Παυλοδημητρόπουλος), (Οι Παύλοι ήταν οι
πιο έμπιστοι Μακισταίοι, φίλοι του Κολο-
κοτρώνη), Ποθόπουλος Παναγιώτης, Ανα-
στασόπουλος Ι. (Ντερόγιαννης) και από τον
οικισμό Κουμουθέκρα ο Κυριάκος Στογιό-
πουλος που σκοτώθηκε στη μάχη ως ση-
μαιοφόρος. Από Πλατιάνα έλαβαν μέρος και
οι αγωνιστές, Κώστας και Παναγιώτης
Σταύρος, Γιώργος Λυμπέρης, Παναγιώ-
της Καούκης, Τσιαρές, Πλατανιώτης 
Παναγ., Λαμπρόπουλος Α. Από Λογγό ο
Ρηγόπουλος Γιάννης, από Σμέρνα Παντα-
ζόπουλος Παναγιώτης, Σμερνιώτης Θάνος,
και από Γρέκα ο Γεωργόπουλος Γιάννης. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ 

Στην Ύδρα παρέμει-
νε τέσσερις μήνες φυ-
λακισμένος στο μονα-
στήρι του Προφήτη
Ηλία. Υπέφερε από ένα
τραύμα στο μάτι, ενώ
και η γενικότερη κατά-
σταση της υγείας του
είχε κλονισθεί. Τον πε-
ριέθαλπε μια αποσχη-
ματισμένη καλόγρια, η
Μαργαρίτα, κόρη του

Αγγελή Βελισσάρη από τα Χαλκιάνικα, με
την οποία κατέληξε να συνδεθεί αισθη-
ματικά. Αργότερα απέκτησε μαζί της και
ένα γιο, τον οποίο ονόμασε Παναγιώτη,
σε ανάμνηση του αδικοχαμένου πρωτό-
τοκου Πάνου. 

Το Φεβρουάριο του 1825 ο φοβερός 
Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στο Μοριά και 
άρχισε το ολοκαύτωμα. Μπροστά στη 
λαϊκή κατακραυγή αποφυλακίστηκε ο 
Κολοκοτρώνης. Ο κόσμος τον υποδέχ-
θηκε σαν σωτήρα και τον κατασυγκίνησε.
Μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος στο
Ναύπλιο λέγοντας: «Τώρα που ερχόμου-
να έριξα όλες μου τις πίκρες στη θάλασ-
σα. Κάνετε και σεις το ίδιο». Μπροστά
στις άριστα εκπαιδευμένες και εξοπλι-
σμένες ορδές του Ιμπραήμ ο Κολοκο-
τρώνης είχε ολιγάριθμες δυνάμεις
Eλλήνων που είχαν εξαντληθεί από τα 5
χρόνια του πολέμου. Επιπλέον, τα σχέδια
του Κολοκοτρώνη υπονομεύονταν από
τους πολιτικούς και αρκετούς άλλους κα-

πεταναίους, για να του χρεώσουν την
αποτυχία. Ξεκινώντας ο Γέρος για να ανα-
κόψει την προέλαση του πανίσχυρου 
Ιμπραήμ στην τοποθεσία της Τραμπάλας
στη Φαλαισία, έδωσε εντολή να κατεδα-
φιστούν τα τείχη της Τριπολιτσάς. Γιατί
ήξερε ότι χωρίς σοβαρή προετοιμασία των
Ελλήνων δεν θα μπορέσει να
συγκρατήσει την πλημμυρίδα
των Αιγυπτίων, οι οποίοι μπαί-
νοντας στην Τριπολιτσά δεν
θα έπρεπε να έχουν την ασφά-
λεια των τειχών της. Αλλά η Κυ-
βέρνηση δεν τον άκουσε και
δεν κατεδάφισε τα τείχη της
Τριπολιτσάς. Έτσι, παρά το γε-
γονός ότι ο Κολοκοτρώνης κα-
τάφερε να επιβραδύνει σημαν-
τικά την προέλαση του Ιμπραήμ
στην Τραμπάλα, οι Αιγύπτιοι
μπήκαν στην Τριπολιτσά και
έγιναν πανίσχυροι μέσα στα
τείχη της. 

Ο Γέρος εφάρμοσε τότε ένα γενικό-
τερο σχέδιο ανταρτοπολέμου στην Πε-
λοπόννησο, τις περίφημες χωσιές, δη-
λαδή τις καταδρομικές επιδρομές, με τις
οποίες προκάλεσε τεράστιες απώλειες
στον Ιμπραήμ. Όπως έλεγε και ο ίδιος:
«Εκείνο που εχάλαγε το μυαλό του
Μπραήμη ήτον που μου χάλαγε ένα στρα-
τόπεδο και εις δύο ημέρας εσύσταινα
άλλο». Ο Ιμπραήμ, μη μπορώντας να αν-
τιμετωπίσει αυτό το νέο είδος του πολέ-
μου, χρησιμοποίησε τη μέθοδο
του προσκυνήματος. Υπόσχον-
ταν δηλαδή συγχώρεση εκεί-
νων που θα δηλώσουν υποταγή
και θα προσκυνήσουν. Με τον
τρόπο αυτό προσκύνησε σχε-
δόν ολόκληρη η ΒΔ Πελοπόν-
νησος. Ο Κολοκοτρώνης ομο-
λογεί: «Εις τον καιρόν του προ-
σκυνήματος εφοβήθηκα μόνον
δια την πατρίδα μου, όχι άλλη
φορά». Γι’ αυτό δίνει την τρο-
μερή διαταγή: «Όποιο χωριό
δεν επιστρέψει εις το Έθνος, θα
το αφανίσω από το πρόσωπο
της Γης. Τσεκούρι και φωτιά
στους προσκυνημένους». 

Κράτησε έτσι ζωντανή την επανά-
σταση μέχρι τις 14 Απριλίου 1827 και την
Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, όπου
έδειξε πάλι την πολιτική μαεστρία του.
Έχοντας στο πλευρό του όλους τους
στρατιωτικούς του Μοριά και τον Υψη-
λάντη, έπεισε και τον Καραϊσκάκη ότι ο

πρώτος Έλληνας Κυβερνήτης δεν έπρε-
πε να είναι κάποιος ξένος, όπως ήθελαν
οι Μεγάλες Δυνάμεις, αλλά ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Πέτυχε έτσι να επιβάλλει
και στους ντόπιους κοτσαμπάσηδες που
συμμετείχαν στην Εθνοσυνέλευση την
εκλογή του Καποδίστρια. Έμενε τώρα η

εκλογή αυτή να γίνει αποδεκτή και από
τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνά-
μεων. Την αποστολή να τους πείσει ανέ-
λαβε πάλι η γέρικη αυτή αλεπού, 
ο Γέρος του Μοριά, ο οποίος με την απα-
ράμιλλη πολιτική ευστροφία του έπεισε
τον Βρετανό πρεσβευτή για την εκλογή
του Καποδίστρια. 

O Καποδίστριας με τον ερχομό του
στην Ελλάδα, πίεζε τις Μεγάλες Δυνάμεις
για τη δημιουργία τετελεσμένων. Κατά-

φερε έτσι να προκαλέσει τη ναυμαχία του
Ναβαρίνου (8 Οκτωβρίου 1827) με την
οποία όπως λέει ο Κολοκοτρώνης «έπαυ-
σε ο θυμός του πολέμου». Από το σημείο
αυτό και μετά είχε ανοίξει η διπλωματική
οδός για την ανεξαρτησία. 
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5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

Ο Κολοκοτρώνης άπλωσε ένα προ-
στατευτικό τείχος γύρω από τον Καπο-
δίστρια, ο οποίος κατάφερε να σχηματί-
σει ισχυρή κεντρική κυβέρνηση και να επι-
τύχει πλήρη ανεξαρτησία του Ελληνικού
Κράτους. 

Οι Μεγάλες Δυνάμεις όμως κατάλα-
βαν ότι δεν θα ήταν εύκολο να κάνουν το
Ελληνικό Κράτος υποχείριό τους. Επίσης
στο εσωτερικό της χώρας, το ντόπιο αρ-
χοντολόι ήταν δυσαρεστημένο, γιατί άρ-
χισε να στερείται τα καθιερωμένα προ-
νόμια της τουρκοκρατίας. Με λίγα λόγια,
ο Καποδίστριας με τον Κολοκοτρώνη και
τους άλλους καπεταναίους δυσαρέστη-
σαν τους ισχυρούς στο εσωτερικό και το
εξωτερικό. Και γι’ αυτό το ντόπιο και ξένο
κατεστημένο δολοφόνησε τον Καποδί-
στρια στο Ναύπλιο στις 27 Σεπτεμβρίου
1831 και επέβαλε τον Όθωνα και τη
βαυαρική αντιβασιλεία στην Ελλάδα. 

Όταν αποβιβάστηκε ο Όθωνας στο
Ναύπλιο, ο Κολοκοτρώνης θέλησε να τον
καλωσορίσει, αλλά η βασιλική ακολουθία
τον εμπόδισε. Το σχέδιο των βαυαρών
ήταν προμελετημένο. Αφού εξουδετέ-
ρωσαν τον πολιτικό ηγέτη της χώρας,
έπρεπε να εξουδετερώσουν τους στρα-
τιωτικούς και κυρίως τον Κολοκοτρώνη.
Έτσι μεθόδευσαν τη σύλληψη του Κολο-
κοτρώνη, του Πλαπούτα, του Νικηταρά
και των σημαντικότερων οπλαρχηγών,
τους οποίους φυλάκισαν σε απάνθρωπες
συνθήκες στην Ακροναυπλία. Ο ίδιος ο
Κολοκοτρώνης αφηγείται σπαρακτικά τη
φυλάκιση: “Μ’ έβαλαν εννέα μήνες μυ-
στική φυλάκιση χωρίς να ειδώ κανέναν
άνθρωπον, εκτός του δεσμοφύλακα. Δεν
ήξευρα τι εγίνεται δια τόσους μήνες, ούτε

ποιος ζει ούτε ποιος απέθανε, ούτε ποι-
ον άλλον έχουν εις την φυλακήν. Δια
τρεις ημέρες δεν ήξευρα πως υπάρχω.
Μου εφαίνετο όνειρο. Ερωτούσα τον
εαυτόν μου αν ήμουν εγώ ο ίδιος ή άλλος
κανείς. Δεν εκαταλάβαινα γιατί με έχου-
νε κλεισμένο. Με τον καιρόν επέρασε από
το νου μου, ότι ίσως η Κυβέρνησις βλέ-
πουσα την υπόληψιν που έχει ο λαός προς

εμένα, με φυλακώνουν δια να
μου κόψουν την επιρροήν.
Δεν επίστευσα ποτέ ότι θα
φθάσουν εις αυτόν τον βαθ-
μόν δια να φκειάσουν ψευ-
δομάρτυρες». 

Άρχισε η δίκη στο Βου-
λευτήριο του Ναυπλίου. Ο
Κολοκοτρώνης ήταν συγ-
κλονιστικός. Χαρακτηριστική
είναι η απάντηση που έδωσε
στην αρχή της δίκης όταν
τον ρώτησαν τι επαγγέλλεται
και εκείνος απάντησε: «Στρα-
τιωτικός. Πενήντα χρόνους
βαστώ στο χέρι το ντουφέκι

και πολεμώ για την ελευθερία της πατρί-
δας». Όταν ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις
των ψευδομαρτύρων στη δίκη, ο συνή-
γορός του τον πλησίασε και του είπε:

«πολλούς εχθρούς έχεις Στρατηγέ». Ο
Κολοκοτρώνης απάντησε: «από δαύτους
δεν ξέρω κανέναν τους. Ανάμεσά τους
όμως αναγνωρίζω τους δύο μεγαλύτε-
ρους εχθρούς μου». O συνήγορος ρώτη-
σε με απορία: «Ποιοι είναι;». Και ο Κο-
λοκοτρώνης απάντησε: «Το όνομά μου
και οι ευεργεσίες μου». Παρά τη γενναία
αντίσταση όμως του Τερτσέτη και του 
Πολυζωίδη, ο Γέρος καταδικάστηκε σε 
θάνατο με αποκεφαλισμό στη γκιλοτίνα.

Όταν ανακοινώθηκε η θανατική ποινή
και ξέσπασε σάλος στο ακροατήριο, 
ο Κολοκοτρώνης έκανε το σταυρό του και
μονολόγησε: «Μνήσθητί μου Κύριε, όταν
έλθεις εν τη βασιλεία σου» και ατάραχος
έβγαλε καπνό και έστριψε ένα τσιγάρο.
Τον πλησίασε ένας χωρικός από το ακρο-
ατήριο και του είπε κλαίγοντας: «άδικα σε
σκοτώνουν Στρατηγέ». Ο Κολοκοτρώνης
του απάντησε: «Και γι’ αυτό στενοχω-
ριέσαι; Είδα τόσες φορές τον θάνατο και
δεν τον εφοβήθηκα. Καλύτερα είναι που
σκοτώνομαι άδικα παρά δίκαια». 

Όταν έβγαλαν από το δικαστήριο 
σιδηροδέσμιους τον Κολοκοτρώνη και τον
Πλαπούτα, τους οδήγησαν μπροστά στη
γκιλοτίνα. Ο δήμιος τρόχιζε την καρμα-
νιόλα. Ο Γέρος νόμισε ότι θα γίνει η εκτέ-
λεση και ρώτησε «Τώρα θα γίνει;». Δεν
του απάντησαν. Η εκτέλεση αναβλήθηκε
για το επόμενο πρωινό και τον οδήγησαν
μαζί με τον Πλαπούτα πίσω στο σκοτει-
νό κελί τους. Ο Κολοκοτρώνης καλεί στο
παραθυράκι του κελιού το δεσμοφύλακα,
ο οποίος συμπαθούσε τους δύο στρατη-
γούς. Ο Κολοκοτρώνης έβγαλε από το
χέρι το δαχτυλίδι του και το έδωσε στο
δεσμοφύλακα ζητώντας του μια τελευταία
χάρη: «δώσε αυτό το δαχτυλίδι στον
Κολλίνο, το μικρότερο παιδί μου που
δεν με έζησε σαν πατέρα και πες του να
το φορεί πάντα για να με θυμάται. Να πεις
και στους φίλους και τους συγγενείς
μου να καθίσουν ήσυχοι και δεν πειράζει
που εμείς κοβόμαστε άδικα». Ο δεσμο-
φύλακας πήρε το δαχτυλίδι και έφυγε
κλαίγοντας στα σκοτάδια της φυλακής. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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από την οικονομική καταστροφή των περι-
ουσιών των δημοτών μας παρεμποδίζει
την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου
των 25 χιλιομέτρων αλλά και την αξιοποί-
ηση του Καϊάφα. «Θύμα» αυτής της κατά-
στασης είναι και το «Παρά θιν αλός». Τα δύο
μεγάλα ατού του Δήμου και της χώρας ολό-
κληρης, είναι αλυσοδεμένα. Συγκεκριμένοι
υπεύθυνοι αποφάσισαν να ενταφιάσουν
το μέλλον και τις ελπίδες του τόπου αντί να
τα εντάξουν  στην πολιτική της ανάπτυξης
του τόπου και της εθνικής οικονομίας στην
πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Ζη-
τούμε τη συστράτευση όλων των πολιτικών
και κοινωνικών δυνάμεων του νομού μας για
την αξιοποίηση του Καϊάφα και του παρα-
λιακού μετώπου που ξεπερνούν τα όρια του
Δήμου και τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. 

Η δημοτική αρχή του Δήμου Ζαχάρως
φροντίζουμε να τον ενισχύσουμε με έργα
που λείπουν και θα βελτιώσουν την καθη-
μερινότητα των δημοτών. Έχουμε ήδη
ανακοινώσει τμηματικά ότι ξεπεράσαμε τα
εμπόδια που απειλούσαν την κατασκευή δύο
έργων για τα οποία η διαδικασία είχε ξεκι-

νήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Στις αρχές του Ιανουαρίου θα υπογραφεί η
σύμβαση για την κατασκευή του Πολύκεν-
τρου, αφού απαιτήθηκε απόφαση της Προ-
δικαστικής Επιτροπής και του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών για να ανοίξει ο δρόμος
και να βρισκόμαστε στη φάση υπογραφής
σύμβασης με τον εργολάβο. Ακολουθεί το
έργο του Τηλελέγχου & Τηλεμετρίας του 
Δικτύου Ύδρευσης, που θα περάσει στη 
σύγχρονη εποχή την ύδρευση σε μεγάλες
περιοχές του Δήμου και η ολοκλήρωση της
κατασκευής του Κλειστού Γυμναστήριου,
όπου ήδη έχουμε προσωρινό ανάδοχο 
εργολάβο. Προχωρούμε συστηματικά σε
ολοκληρωμένες μελέτες και έγκριση χρη-
ματοδότησης από το πρόγραμμα «Α. Τρί-
τσης» για νέα Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης
στη Ζαχάρω, τη Ν. Φιγαλία και εκσυγχρο-
νισμό των γεωτρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Ετοιμάζουμε τους φακέλους
για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση 
του πολύπαθου Βιολογικού Σταθμού Ζαχά-
ρως και των παραλιακών χωριών του Δήμου
μας για να χρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης». Αποφασίσαμε,

ομόφωνα, τη δημιουργία δύο Ενεργειακών
Κοινοτήτων για την εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών τόξων για την παραγωγή ηλε-
κτρικού ρεύματος για οικονομικούς και κοι-
νωνικούς λόγους. Ένα πρόγραμμα 30 χι-
λιομέτρων για την ασφαλτόστρωση κεν-
τρικών αγροτικών αρτηριών είναι σε εξέλι-
ξη και, επίσης, το καταφύγιο περίθαλψης
αδέσποτων σκύλων και τα έργα για τη συν-
τήρηση κι επισκευή αθλητικών χώρων και
σχολείων έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Διεκ-
δικούμε χρηματοδότηση για την κατα-
σκευή ολοκληρωμένου δικτύου δημοτικού
φωτισμού τεχνολογίας LED, κατασκευή
Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
και δέκα ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων
και οχημάτων χρήσιμων, για να εξοπλιστεί
με μηχανήματα, που λείπουν, η Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου. 

Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπί-
σουμε κάθε εμπόδιο για να έλθουν καλλί-
τερες ημέρες στον τόπο που είμαστε τυχε-
ροί να ζούμε και αγαπάμε πολύ. 

Εύχομαι το 2021 να έχουμε υγεία, να 
δαμάσουμε την πανδημία και να είναι μία νέα
καλλίτερη χρονιά για όλους μας. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  κ.  Κώστα  Αλεξανδρόπουλου  στις  28-12-2020 
Η  Προοπτική  του  Δήμου  Ζαχάρως  για  το  νέο  έτος  2021 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Τρίτη μέρα μετά την πρώτη δόση του
εμβολίου για τον Covid 19 και όλα 
βαίνουν καλώς. Μετά από καταιγισμό 
fakenews και τρομολαγνεία και έχοντας
διανύσει και τις δυο περιόδους με ενερ-
γό συμμετοχή και υψηλή έκθεση στο 
καταραμένο παλιόπραμα θέλω να σας 
ενημερώσω για μερικά πράγματα:

1) η απειλή υπάρχει και όποιος δεν το
πιστεύει ανήκει στα πιθηκοειδή και είναι
επικίνδυνος. Ο ιός κολλάει εύκολα με 
έκθεση σε αερόλυμα αλλά όχι τόσο 
εύκολα στην επαφή. 

2) η προστασία είναι η αποφυγή 
έκθεσης και η χρήση μάσκας όπως και η
απολύμανση (χωρίς υπερβολές). Εγώ
αγοράζω και χρησιμοποιώ Ν. 95 και έχω
έρθει σε άμεση επαφή με συμπτωματι-
κούς ασθενείς (που δεν γνώριζαν ότι
έχουν την νόσο) χωρίς να κολλήσω.
Χρησιμοποιώ την ίδια μάσκα για δυο
πρωινά. 

3) ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος
για τις ομάδες υψηλής πιθανότητας έκ-
θεσης και κινδύνου. Όσοι έχουν νοσήσει
θα πρέπει να μετρούν αντισώματα και
ΙΣΩΣ να μην χρειάζεται να εμβολιαστούν
άμεσα. Όσοι δεν επιθυμούν, κακό του 
κεφαλιού τους γιατί δεν ξέρουν ΠΩΣ θα
νοσήσουν. Ο ιός έχει τελείως απρόβλε-
πτη συμπεριφορά (σε άλλους συνάχι, σε

άλλους ραδίκια ανάποδα). Φέτος νομίζω
θα εμβολιαστούν περίπου 40% λόγω φο-
βίας, ενώ του χρόνου πολλοί περισσό-
τεροι. Το εμβόλιο σε προστατεύει έτσι
ώστε αν κολλήσεις, να περάσεις την
λοίμωξη "στο πόδι". Όμως αν κολλήσεις
θα είσαι το ίδιο μολυσματικός με πριν. Το
τελευταίο που θέλει ο Bill Gates είναι να
βάλει τσιπάκι για να παρακολουθεί την
Σούλα από τα Ταμπούρια.

4) το μεγάλο κακό είναι ότι όλα τα
φάρμακα που δίνονται, από ότι φαίνεται,
δεν λειτουργούν εκτός των αντισωμάτων
(που είναι ακριβά και δυσεύρετα). Αν 
κάνουμε αυτό που πρότεινε ο «διαπρε-
πής» καθηγητής φαρμακολογίας και αντί
εμβολίων αγοράσουμε 3000 δόσεις 
αντισωμάτων θα κάνουμε καλά 3000 
νοσούντες αλλά μετά τι γίνεται;

5) κλείστε ειδήσεις και βλέπετε μόνο
ταινίες και σειρές ή διαβάστε κανένα 
βιβλίο να ξεστραβωθείτε ζαγάρια. Μόνο
τρομοκρατία υπάρχει στα media και αυτό
δεν σας κάνει καθόλου καλό. 

6) γυμναστείτε, φάτε υγιεινά, πάρτε
βιταμίνες και βρείτε τα με τον εαυτό σας.

7) αντί να πάτε εκκλησία, κάντε καλές
πράξεις και προσευχηθείτε στα σπίτια
σας. Ο Θεός βρίσκεται μέσα και στην συμ-
περιφορά μας και όχι στα κτίσματα και τα
λιβάνια.

8) το σχολείο είναι καλό και τα παι-
δάκια πιο πειθαρχημένα από στρατιώτες
της Β. Κορέας. Μην ανησυχείτε. 

9) τι θα γίνει με το lockdown, την
εστίαση και τα καταστήματα άγνωστο.
Ελπίζουμε για το καλύτερο και θέλουμε
αυτό να έρθει σύντομα. 

10) κλείστε τα βλαστάρια σας σπίτι
(υπερκοινωνικά πλάσματα κάθε ηλικίας
που νομίζουν ότι όλοι συνωμοτούν εναν-
τίον για να μην πιούν το ποτάκι τους). Να
ξέρετε ότι οι παρέες και ο συνωστισμός
που προκαλούν διασπείρουν τον ιό. Αν
έχετε άτομα υψηλού κινδύνου στην 
οικογένεια προστατέψτε τα αποφεύ-
γοντας οποιαδήποτε επαφή για περιττούς
λόγους. 

Γιατί γράφω με ψευδώνυμο και όχι
επώνυμα; Πρώτον για να μην με βομ-
βαρδίσετε με ανόητες ερωτήσεις και
δεύτερον γιατί αυτά που γράφω παρα-
πάνω είναι οι προσωπικές μου απόψεις (οι
οποίες βέβαια έχουν δημιουργηθεί μετά
από κατανόηση της υπάρχουσας βιβλιο-
γραφίας). Ασκώ το υγειονομικό επάγ-
γελμα και ανά τακτά διαστήματα θα με
διαβάζετε εδώ μέσα. Αν αποδέχεστε
αυτά που υποστηρίζω, δεν με απασχολεί.

Αυτά και καλή λευτεριά…

Μερακλής Κοβιντιάδης 

Τρεις  μέρες  μετά  το  εμβόλιο 
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Στεκόταν όρθιο το δεντρί, αειθαλές και ακμαίο,

παρά τα εκατόν δύο χρόνια του άνθιζε και βλαστούσε

κι ας το είχαν κτυπήσει άγρια οι κεραυνοί 

κι ας το είχαν ρημάξει της ζωής οι μπόρες, 

εκείνο ακόμα άντεχε, άντεχε και βαστούσε.

Στον ίσκιο του καθίσανε λογής-λογής ανθρώποι 

και όλο πληγές το γέμιζαν σαν έφευγαν μακριά του…

Μα άντεχε και πάλευε και ήθελε να ζήσει 

και μας διηγιότανε πολλά που άκουσε και είδε.

Μνημείο ήταν της ζωής και δύναμη δική μας,

μονάχα που το βλέπαμε, παίρναμε φως κι ελπίδα.

Μα μιαν αυγή αξημέρωτη, χιλιοκαταραμένη,

το κύκλωσαν ανάλγητοι και άκαρδοι λατόμοι

και με τσεκούρια φονικά άρχισαν να χτυπάνε…

ώσπου το γκρέμισαν στη γη τα φονικά τους χέρια 

κι έμεινε το γέρικο δεντρί μονάχα στην καρδιά μας.

Θεέ μου αν είσαι δίκαιος, αν είσαι της αγάπης, 

κάνε το δέντρο αυτό κοντά σου να ριζώσει, 

σαν φτάσει η ώρα μου να ’ρθω, στον ίσκιο του να κάτσω, 

να θυμηθούμε τα παλιά και να του πω τα νέα…

(12/10/2020) 

Ζώης Μπενάρδος 

ΔΕΗΣΗ 
Στη  μνήμη  του  μπαμπά  μου 

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24/12/2020 εγ-
κρίθηκε η αναθεώρηση του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας και περιβαλλοντική έγκριση 
αυτού με αριθμό: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/118376/1419,
το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προ-
γενέστερο περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της ίδιας
περιφέρειας του 2003 με το άρθρο 25297/2003.
Το νέο χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει σημαν-
τικές παρεμβάσεις στον: 

α) Πρωτογενή τομέα που αφορά την 
γεωργική παραγωγή,

β) Δευτερογενή τομέα που αφορά τον
χώρο της βιομηχανίας και την εκμετάλλευση
των φυσικών πόρων της περιφέρειας,

γ) Τριτογενή τομέα που αφορά τον τουρι-
σμό, όπως: ξενοδοχειακές μονάδες, ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων και Ιαματικών Πηγών 
καθώς και του θαλάσσιου αλλά και αθλητικού
τουρισμού.

Για την περιοχή της Ζαχάρως η οποία 
αφορά έμμεσα και το χωριό μας προβλέπονται
κάποια έργα όπως η αποκατάσταση των ορει-
νών περιοχών που επλήγησαν από τις φονικές
πυρκαγιές του 2007. Επίσης προβλέπει την ανα-
βάθμιση του παραλιακού μετώπου της Ζαχάρως
και των Ιαματικών Πηγών του Καϊάφα. 
Βελτίωση του οδικού άξονα: Κρεστένων - 
Ανδρίτσαινας - Επικούριου Απόλλωνα και του 
οδικού άξονα: Θολό - Φιγαλία - Επικούριος
Απόλλωνας, ανάδειξη των αρχαιολογικών 
χώρων του Επικούριου Απόλλωνα και της
Πλατιάνας (ΑΙΠΥ).

Επίσης προβλέπει την ενίσχυση της 
πολυαπασχόλησης και της εισαγωγής νέων
κλάδων και τομέων παραγωγής στον ορεινό
χώρο πέραν της κτηνοτροφίας και γεωργίας και
κυρίως την ενίσχυση των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού μέσω κινήτρων συμμετοχής
σε κοινοτικά προγράμματα μέσω της στήριξης
της επιχειρηματικότητας των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την αναστο-
λή μείωσης του πληθυσμού και σε δεύτερο 
στάδιο τη σταθεροποίησή του.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Κάποιες φορές αγανακτείς και εξοργίζεσαι με τις 
αδικίες της ζωής. Δεν μπορείς να αποδεχτείς την απώλεια
ανθρώπων χαρισματικών που έχουν να προσφέρουν 
πολλά στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία. Δεν μπορείς
να πιστέψεις πως δεν θα ξαναδείς τους ανθρώπους 
αυτούς… δεν θα συνομιλήσεις μαζί τους… γιατί έφυγαν από
τον κόσμο αυτόν για πάντα. Και όταν αυτό το πρόσωπο 
είναι το ίδιο το παιδί σου, τότε ο πόνος είναι ακόμα 
μεγαλύτερος και αβάστακτος. 

Αυτό, δυστυχώς, συμβαίνει και με την απώλεια της χαρισματικής Όλγας Χρι-
στοφορίδου, κόρης του Φαίδωνα Χριστοφορίδη και της Διονυσίας Σπ. Λουμπή,
σε ηλικία μόλις 44 ετών. Η Όλγα ήταν μια δημιουργική και ταλαντούχα ύπαρξη,
χορογράφος – δασκάλα χορού στο επάγγελμα, με δική της Σχολή Χορού. 

H Όλγα Χριστοφορίδου φοίτησε από την ηλικία των 9 ετών έπειτα από 
εξετάσεις στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, όπου και μαθήτευσε κοντά
σε μεγάλα ονόματα του χορού. Συνεχίζοντας πλέον επαγγελματικά τις σπουδές
της, αποφοίτησε από την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού «Κέντρο Μελέτης
Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν» με χοροδιδασκάλους τους Ivan 
Maydatsevski, Δημήτρη Καμινάρη, Μιχάλη Ναλμπάντη.

Είχε παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά
με τον Σύγχρονο χορό, Μπαλέτο και Δημιουργικό χορό σε παιδιά με Έλληνες και
ξένους καθηγητές. Είχε συνεργαστεί με τη χορογράφο Μαρία Τσουβαλά, ενώ από
το 1997 δίδασκε Μπαλέτο και Σύγχρονο σε σχολές χορού.

Το 2010, μετά από 14 χρόνια δημιουργικής πορείας, εγκαινίασε τη δική της
Σχολή Χορού, την οποία έφτιαξε με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά και την οποία
διεύθυνε ενώ παράλληλα δίδασκε σε αυτήν μέχρι την ξαφνική και απρόσμενη φυγή
της την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020. 

Τι άλλο να πεις στους γονείς και την οικογένειά της, από το να κάνουν 
κουράγιο και να είναι πάντα καλά να την θυμούνται με αγάπη. 

Μάλλον είδε ο Θεός τα τόσα ταλέντα της και την κάλεσε να χορογραφεί 
πλέον στον Άλλο Κόσμο μαζί με τους υπόλοιπους αγγέλους.

Όλγα, καλό σου ταξίδι!!!
Ζ. Μ. 

ΟΛΓΑ,  ΚΑΛΟ  ΣΟΥ  ΤΑΞΙΔΙ!!! 
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Μ ι κ ρ ά   α λ λ ά   σ η μ α ν τ ι κ ά  

Στην υπογραφή
σύμβασης που προ-
βλέπει την κατα-
σκευή του έργου:
«Διαμόρφωση κτι-
ρίου αποθηκών
έναντι Γυμνασίου
και ανάπλαση πε-
ριβάλλοντος χώ-
ρου» προϋπολογι-
σμού: 1.325.000,15
Ευρώ, προχώρησε
στις 31-12-2020 ο
Δήμαρχος Ζαχάρως κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος. 

Το Πολύκεντρο εμβαδού 1086 τ.μ. που γίνεται πραγματικότητα 
αποτελεί ένα έργο που θα δώσει μια διαφορετική όψη στην πόλη και θα
αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής στον Δήμο Ζαχάρως.

Το κτήριο του Πολύκεντρου θα περιλαμβάνει: Σύγχρονη βιβλιοθήκη και
αναγνωστήριο, αίθουσα νέων τεχνολογιών, αίθουσα κινηματογράφου και
μουσικής, αίθουσα χορού και γυμναστικής, σύγχρονη κατασκευή εξωτε-
ρικών όψεων φιλικών προς το περιβάλλον και ανάπλαση του περιβάλλοντος
χώρου. 

Υπογραφή  σύμβασης 
για  το  Πολύκεντρο  στη  Ζαχάρω 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος ανέθεσε στον 
Αρχαιολόγο κ. Χρήστο Λιάγκουρα του Αγγέλου, καθήκοντα άμισθου 
συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των καθηκόν-
των του.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω σύμβουλος, θα παρέχει αμισθί συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την προστασία και την διαχείρι-
ση των Αρχαιολογικών μνημείων της επαρχίας Ολυμπίας και την Πολιτι-
στική Διαχείρισή τους. 

O Aρχαιολόγος  κ.  Χρήστος  Λιάγκουρας 

• Μπαλαδήμας Γιάννης: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 
• Σκαλτσά Δήμητρα: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αναπληρωτής Δημάρχου. 
• Αλεξανδρόπουλος Φώτιος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών. 
• Ρουμελιώτης Αριστογείτονας: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών. 
• Καλογερόπουλος Φώτιος: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας,

Γραφείου Κίνησης (Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) και Πολιτι-
κής Προστασίας. 

• Βλάχος Χρήστος: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. 

Αλλαγές  στο  Δήμο  Ζαχάρως-Φιγαλίας  
για  το  2021 

Στη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου και εντεταλμένου Συμβούλου
Τουρισμού, κ. Παναγιώτη Παναγόπουλου, από τη δημοτική παράταξη «Νέα
Δημοτική Αρχή» προχώρησε στις 28/12/2020, ο Δήμαρχος Ζαχάρως, 
κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος. 

Διαγραφή  Συμβούλου 

Δικαίωμα υποβολής νέων αντιρρήσεων για τον νομό Ηλείας από τις 12
Φεβρουαρίου 2021 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021. Οι αντιρρήσεις υπο-
βάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου
(www.ktimanet.gr) και υπόκεινται σε ειδικό τέλος με βάση την επιφάνεια
και τον αριθμό των εκτάσεων. 

Δασικοί  χάρτες - νέες αντιρρήσεις 

Μετά από πέντε χρόνια υπομο-
νής και επιμονής ξεκινάει η επι-
σκευή του. Πρόσφατα ο Μηχανικός
που έχει αναλάβει το έργο κ. 
Μάριος Μολυμπάκης μας έκανε
την παρακάτω δήλωση: 

“Σε συνέχεια της εκδοθείσας
αδείας επισκευής της σεισμόπλη-
κτης εκκλησίας του Αϊ-Γιάννη, ανα-
μένεται έως το τέλος του τρέχον-
τος μήνα Φεβρουαρίου, να εκδοθεί
και η συμπληρωματική άδεια κατε-
δάφισης του προστεγάσματος – κωδωνοστασίου, η οποία προσφέρεται 
δωρεάν από το τεχνικό μας γραφείο, έτσι ώστε με τον ερχομό της άνοι-
ξης, να ξεκινήσουν όλες οι εργασίες στον Ναό”. 

Ολοκληρώθηκε η επι-
σκευή του δρόμου στην
είσοδο του χωριού μας
από τον εργολάβο κ. 
Ανδρέα Νικολετόπουλο,
που ως γνωστόν, είχε
αναβληθεί προκειμένου
να ολοκληρωθεί η αλ-
λαγή του αγωγού από
την πηγή του Αγ. Γεωρ-
γίου στην κεντρική δε-
ξαμενή με εκκρεμότητα
τις προστατευτικές μπά-
ρες, όπου είναι απαραί-
τητες καθώς και τη δια-
γράμμιση. 

Επισκευή  δρόμου 

Το φθινόπωρο έγινε μία βελτίωση στην αγροτική οδοποιΐα του χωρι-
ού μας, την οποία καταγράψαμε στο προηγούμενο φύλλο (Φ.101, σελ.8).

Μετά συνεχίστηκε σε τοπικά σημεία μία μικρή επέμβαση με χαλίκι, που
ελπίζουμε κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. 

Αγροτική  Οδοποιΐα 

Ξεπεράσαμε άλλον έναν κάβο!!!

Στο Φ. 101, σελ. 1 σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα του
δρόμου που μας κρατούσε τόσο καιρό πίσω καθώς και για την υπόσχεση
που μας είχε δοθεί ότι θα ξεπεραστεί σύντομα.

Πράγματι τελείωσαν όλες οι εκκρεμότητες αυτές και στις 29/12/2020
ο φάκελος από την Τεχνική Διεύθυνση της Π.Ε. Ηλείας μεταβιβάστηκε στην
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να
ορίσει την «τιμή μονάδος» για τις απαλλοτριώσεις.

Μπήκαμε πλέον στην κανονικότητα και όπως πάντα θα σας κρατά-
με ενήμερους.

Φ.Β. 

Δρόμος:  Μποκαρίνος - Αρτέμιδα - Μάκιστος 
(Νέα  χάραξη) 

Λύση  για  τα  αδέσποτα 
προϋπολογισμού  372.000€ 

Λύση στο πρόβλημα
των αδέσποτων ζώων που
έχουν κατακλύσει τους
δρόμους σε πολλούς 
δήμους της Ηλείας και
γενικότερα της Ελλάδας,
αναμένεται να δώσει το
επόμενο διάστημα στα
δικά του γεωγραφικά όρια
ο δήμος Ζαχάρως που 
κατάφερε να πάρει το
πράσινο φως από το
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου, σε μια προσπάθεια να εξαλεί-
ψει την ύπαρξη αδέσποτων στους δρόμους του και να τα φιλοξενεί σε 
συγκεκριμένο μέρος περιθάλποντάς τα. 

Ο δρόμος έξω από τον Άγιο Γεώργιο 

Το καταφύγιο 

Επισκευή  του  σεισμόπληκτου  ενοριακού  μας  
Ναού  Αγίου  Ιωάννη  Προδρόμου 


