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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Εκλογοαπολογιστική)
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 27/6/2021

Η

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου μας έχει λήξει στις
31/3/2021 και λόγω κορωνοϊού έχει
παραταθεί έως τις 30/6/2021 σύμφωνα με
το παρακάτω ΦΕΚ (Νόμος 4790), όπου παραθέτουμε απόσπασμα των άρθρων 89 & 90
που ορίζουν την παράταση και τον τρόπο
των αρχαιρεσιών.
Έτσι το Δ.Σ. πρόσφατα σε τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε για το σοβαρό αυτό θέμα και
ομόφωνα αποφάσισε την Γενική Συνέλευση στις 27/6/2021 με τηλεδιάσκεψη
καθώς και την τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένης εταιρείας με ανάλογη εμπειρία. H
προϋπόθεση συμμετοχής των μελών μας

στην Γ.Σ. είναι απλή, αρκεί να διαθέτουν email και να είναι “ταμειακώς εντάξει”.
Επίσης αποφασίστηκε να δημοσιευθεί η
παρακάτω Πρόσκληση και οι οικονομικές
οφειλές των μελών μας να έχουν τακτοποιηθεί έως τις 17/6/2021 μέσω
των λογαριασμών του Συλλόγου στην
Ε.Τ.Ε., προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι οικονομικές καταστάσεις.
Ο Ταμίας μας κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος αυτή την περίοδο βρίσκεται στη
Μάκιστο και οι συμπατριώτες-μέλη μας
που ζουν εκεί μπορούν να επικοινωνήσουν
μαζί του για την τακτοποίηση των συνδρομών τους.

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΜΗΛΑ…

Στις 8/4/2021 έγινε τηλεδιάσκεψη-ενημέρωση για
το γνωστό θέμα των 72 ανεμογεννητριών στην περιοχή μας, στην οποία συμμετείχε ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος του οποίου το δικηγορικό γραφείο
έχει αναλάβει αφιλοκερδώς την υπεράσπιση του δίκαιου αυτού αγώνα.
Συνέχεια στη σελ. 7

Η νέα χάραξη του δρόμου
Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος

Ένα βήμα ακόμη…

Ενημερωθήκαμε ότι η Κτηματική Υπηρεσία του
Δημοσίου, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο
βήμα πρέπει η Πενταμελής Επιτροπή να κάνει αυτοψία, αλλά λόγω του Covid-19 ήταν αδύνατον.
Τώρα πλέον θα γίνει προς τα τέλη Μαΐου και ήδη
έχουν ενημερωθεί οι τριάντα ιδιοκτήτες από την Αρήνη και οι δύο από την Αρτέμιδα, που έχουν εκεί ιδιοκτησίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μακισταίων Ολυμπίας «Η Μάκιστος» σας
προσκαλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική), την Κυριακή
27 Ιουνίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω
COVID-19.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.
3. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη του Συλλόγου μας.

Όποιο μέλος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. και για την
Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλούμε να το δηλώσει εγγράφως στο Γεν. Γραμματέα του
Συλλόγου κ. Αχιλλέα Δημόπουλο Παλαμά 77 T.K. 18648 Δραπετσώνα ή με email: ahdimopoulos@yahoo.gr & makistia@gmail.com κιν. 6946087153 έως πέντε μέρες πριν, δηλαδή
μέχρι και τις 22-06-2021 (βάσει του Καταστατικού του Συλλόγου μας, άρθρο 17).
Εγκαίρως θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) με τον οποίο θα μπείτε στη
Γενική Συνέλευση.
Φώτης Γ. Βλάχος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αχιλλέας Γ. Δημόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Αντιπλημμυρικό Μακίστου

Πρόσφατα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ.
Φώτης Καλογερόπουλος, συνοδευόμενος από την
μηχανικό του Δήμου κ. Χριστίνα Νάνου και τον
Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Νώντα Πόθο, έκανε αυτοψία από την διασταύρωση του νεκροταφείου
έως την πλατεία «Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη»
(πρώην Ράχη) και δρομολόγησε την λύση του προβλήματος, της διευθέτησης των όμβριων υδάτων που
πάνω από δέκα χρόνια (όπως η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” έχει κατ’
επανάληψη ασχοληθεί), μας ταλαιπωρούν και πνίγουν κατοικίες τον χειμώνα.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR 8501101120000011229612962
ή
ΙΒΑΝ: GR 2001103460000034676833832
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ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Εις μνήμην Αβραάμ Γ. Βλάχου

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ένας δικός μας άνθρωπος έφυγε
από τη ζωή το ξημέρωμα του Μ. Σαββάτου σε ηλικία 71 ετών και το πένθος
βαρύ και βουβό, για όλους τους συγγενείς, ιδιαίτερα για τη σύζυγό του Μαρία και την κόρη του Θάλεια.
Υπήρξε στη ζωή ξεχωριστός.
«Άριστος» μαθητής στο Δημοτικό
Σχολείο της Μακίστου, αλλά και με
«Άριστα» αποφοίτησε από το Λύκειο της Κυπαρισσίας. Στην
συνέχεια εισήχθη στη «Σχολή Ενωμοταρχών» (για να μην επιβαρύνει οικονομικά την οικογένεια) και άσκησε τα καθήκοντα του
Διοικητή στον Πεντάλοφο Έβρου για πέντε χρόνια, από όπου παραιτήθηκε, για να σπουδάσει στη Γερμανία και στη συνέχεια να
εργαστεί στην πολυεθνική Φαρμακοχημική Εταιρεία Merck την
οποία διεύθυνε για πάνω από είκοσι χρόνια.
Το ήθος του, η μόρφωσή του, η διορατικότητά του, οι ικανότητές του, και η συνέπεια στα πιστεύω του, τον χαρακτήρισαν
μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του και υπήρξε παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσοι τον γνώριζαν.
Για τον Σύλλογό μας η απώλειά του πολύ μεγάλη, σχεδόν
αναντικατάστατη.
Παρών πάντα στις Γενικές μας Συνελεύσεις αλλά και σε όλες
τις εκδηλώσεις του Συλλόγου (μέχρι που η υγεία του άρχισε να
κλονίζεται) με προτάσεις θετικές, αντικειμενικές, και ρεαλιστικές. Στην «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» ήταν παρών και πολλές φορές χωρίς να
«φαίνεται» αλλά και αρθρογραφώντας.
Ιδιαίτερα η αρθρογραφία - έρευνά του για τον Αρχαίο Ναό της
Αρτέμιδας (φ. 65 και φ. 68) έβαλε την βάση για τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογός μας (μαζί και με άλλους φορείς) για την
ανάδειξη αλλά και την «Κήρυξη του Αρχαιολογικού χώρου του
Ναού της Αρτέμιδας».
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε στην αγαπημένη
του Μάκιστο.
Καλό σου ταξίδι αδερφέ μου και καλό Παράδεισο.

• Η Ακριβή Λουμπή του Δημητρίου και της Στέλλας
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα
Νοσηλευτικής) και ορκίστηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2021.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” της εύχεται καλή σταδιοδρομία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Μαρία-Ίριδα Μπάμη και ο σύζυγός της Χρήστος Σισμανίδης απέκτησαν αγοράκι στις 7 Οκτωβρίου 2020.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε ο Αβραάμ Βλάχος την 1 Μαΐου 2021 στην Αθήνα
σε ηλικία 71 ετών και ετάφη στις 5 Μαΐου 2021 στη Μάκιστο.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια.

Ας τους μιμηθούμε
Βλάχου Μαρία (σύζυγος Αβραάμ)
εις μνήμην Αβραάμ Βλάχου .................................................... 100€
Βλάχος Φώτης εις μνήμην Αβραάμ Βλάχου .......................... 100€
Πόθος Ε. Γιάννης εις μνήμην Αβραάμ Βλάχου ...................... 100€
Χριστοφορίδου-Λουμπή Σούλα και Φαίδων
εις μνήμην Όλγας Χριστοφορίδου ............................................ 70€
Πόθος Δημήτρης (Ρόδος) .......................................................... 50€
Τζανέτος Δημήτρης (Μηλέα) .................................................... 50€
Σωτηρόπουλος Σωτήρης του Αθανασίου (Χρυσοχώρι) ............ 40€
Λαμπροπούλου Θεοδώρα του Ιωάννη ...................................... 50€
Α. Παύλου & Ε.Σ. Λαμπροπούλου Ο.Ε. (Ίλιον) ........................ 100€
Γρηγορόπουλος Πάνος (Χρυσοχώρι) ........................................ 40€
Δίπλας Βασίλης (Αρτέμιδα) ...................................................... 50€
Χριστιάς Δημήτρης (Πάτρα) ...................................................... 30€
Ράμμος Αυγερινός (Μηροί Κυπαρισσίας) ................................ 20€
Κάππος Νίκος (Ζαχάρω) ............................................................ 20€
Ιμιρτζιάδη Μυρτώ (Τζίμα) - Κυπαρισσία .................................... 30€
Καραπαναγιώτη Όλγα (Ζαχάρω) .............................................. 20€
Κοκκαλιάρη Έμμα (Καναδάς) .......................................... (50$) 27€
Κοκκαλιάρης Γιώργος (Καναδάς) .................................. (100$) 54€
Στη μνήμη του αείμνηστου Αβραάμ Βλάχου η οικογένεια και οι συγγενείς κατέθεσαν ένα σεβαστό ποσό - αντί στεφάνου - υπέρ της επισκευής του σεισμόπληκτου Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακίστου.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” σας ευχαριστεί πολύ.

Φώτης Γ. Βλάχος

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
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 έκδοσης
Eκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Kαρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Tηλ.: 210 2619003 • e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Αρ. Λογ/σμού 346/001146-06
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR3001103460000034600114606
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ΜΑΚΙΣΤΟΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Β. Η Μάχη στο Πούσι και Λάλα
11-6-1821
Συνεχίζουμε την
αναφορά γεγονότων
της εθνικής επαναστάσεως.
Ο άτακτος ελληνικός στρατός έφθασε μετά τις μάχες
του Αλφειού, στην
περιοχή των ΛαλαίΓράφει ο
ων Τούρκων και τους
Στάθης Κοκκαλιάρης πολιόρκησαν. Αρχηγός της πολιορκίας ήταν ο Δημήτρης Πλαπούτας. Μετείχαν από την περιοχή μας
Αλβεναίοι, Ζουρτσάνοι, Μπαρακίτες και
Πλατιαναίοι.
Από την αναφορά όμως του Αναστ. Θ.
Λαμπρόπουλου, στις μάχες του Λάλα συμμετείχαν οι αγωνιστές, Γιώργος-Δημήτριος Παύλος, Λάμπρος Γαλανός και Πόθος
Δράκος. Αλβεναίοι με αρχηγό τον Αναγνώστη Σαμπρή και Αναγνώστη Τζαμαλούκα, Φαναρίτες με αρχηγό τον Τζανέτο
Χριστόπουλο.
Πλατιαναίοι οι: οπλαρχηγός Αργυρόπουλος Αργύρης και ο οποίος από την
πολεμική του αρετή ανεδείχθη από τον
Πλαπούτα εκατόνταρχος (με Α.Μ. 9562),
Πλατανίτης Γεώργιος, Αναστασόπουλος
Βασίλης αγωνιστής. Το 1822 έχουμε την εκστρατεία και καταστροφή του Δράμαλη στα
Δερβενάκια από τον αρχιστράτηγο Θ. Κολοκοτρώνη. Στις μάχες αυτές πήραν μέρος
και Αλβεναίοι με αρχηγούς τους Σαμπρή ή
Τζαμαλούκα.

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ακολούθησαν οι πολιορκίες των Μεσσηνιακών κάστρων Μεθώνης και Κορώνης
από τους Έλληνες αλλά τελικά απέτυχαν.
Σε αυτές πήραν μέρος πολλοί Αρκαδινοί
(Κυπαρισσία), Ζουρτσάνοι, Αλβεναίοι.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ακολούθησαν τα γεγονότα του εμφυλίου μεταξύ κοτζαμπάσηδων, αγαπητών
στους Τούρκους και των στρατιωτικών
αγαπητών στο λαό (π.χ. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).

Β΄ Εθνοσυνέλευση –
Άστρος Κυνουρίας 30-3-1821
ΠΕΜΠΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η απόβαση του Ιμπραήμ – 1825
Στο Παλιοβαρίνο αρχηγός ήταν ο Δεσπότης Μεθώνης Γρηγόριος (Αλβεναίος
είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρία από το
1819), με 1200 μαχητές, αρκετοί από την
περιοχή μας, ακόμη κι επικηρυγμένοι από
την κυβέρνηση Κουντουριώτη. Η πολιορκία
των κάστρων που άρχισε στις 23 Μαρτίου,
ήταν δραματική. Χωρίς οπλισμό κι ανεφο-

διασμό από την κυβέρνηση, που τα χρήματα Κωτσάκης, Παπαδήμας κ.λπ. παρακολουτου δανείου τα έφαγε, για το κυνήγι των θούν τις κινήσεις του Ιμπραήμ. Το ίδιο κάοπλαρχηγών.
νουν και οι Φαναρίτες με αρχηγούς τον
Μετά τα γεγονότα αυτά σήμανε συνα- Δήμο Κανελλόπουλο, Ζαρίφη Χριστόπουγερμός. Όλοι ενώνονται μπρος στον κίν- λο. Το ίδιο γίνεται στη Ζούρτσα με τον χιδυνο. Ο στρατηγός Τζανέτος Χριστόπου- λίαρχο Ι. Κλέντο.
λος από την Ανδρίτσαινα, εκδίδει προκήΚάνουν επιστολή στους Κολοκοτρώνη
ρυξη προς τους οπλαρχηγούς της επαρχίας και Πλαπούτα: «Αδελφοί προφτάσατε όσοι
Ολυμπίας, την 29 Μαρτίου 1825. Μεταξύ έχετε άρματα και μην χάνει ο καθένας καιτων χωριών είναι του Μπαράκου, του Κου- ρό, αλλά προσπαθήστε να βαστήξουμε
μουθέκρα και η Πλατιάνα με τον οπλαρχη- την θέση της Άλβενας, να μην κάνει προς
τα πάνω ο εχθρός».
γό Αργύρη ΑργυρόΤο κάστρο Χρυπουλο.
σούλι για μια φορά
Στις 29 Απριλίου
ακόμα οργανώνεται
γίνεται η εξόρμηση
από Βρεστοβίτες και
των αποκλεισμένων
Μπαρτζελαίους, τους
που απέτυχε μετά
Γιαννακοπουλαίους
από προδοσία. Το κάκαι Θανασουλαίους.
στρο παραδόθηκε με
Ο Ιμπραήμ πέρασε
συμφωνία και με αιχόμως στις Τρύπες-Κομάλωτους τους Δετρώνι όπου και δέχτησπότη Γρηγόριο, τον
κε αντίσταση από
αδερφό του Πανατους Αλβεναίους και
γιώτη και τον γαμάλλους μαχητές. Υποπρό του Κατσαρό,
χώρησε στη θέση
που πέθαναν αιχμάπίσω από το στενό
λωτοι.
του Αγιάννη, που σήΤον Οκτώβρη (2
μερα ονομάζεται η
Οκτ. 1825) ο Ιμπραήμ
θέση Μπραϊμέϊκα,
με 5.000 κινείται
όπου ανασυντάχτηκε
κατά των χωριών Αρκαι ξεκίνησε να βαδίκαδιάς και Φαναρίζει κατά της Ζούρου. Άρχισε από το
τσας, δια μέσου «της
Μπούζι έως το ΚλειΜηλιάς τον κάμπο».
δί στον Καϊάφα. Στις
7-8 Οκτωβρίου έγι7 Οκτ. 1825 από τον
νε η μάχη στης ΜηΚακόβατο ο στρατός
Δημήτρης Πλαπούτας
λιάς τον Κάμπο, με
του χωρίζεται σε δύο
φάλαγγες και προχωρεί προς Άλβενα και 200 νεκρούς και τραυματίες του Ιμπραήμ.
Εκεί οι Έλληνες έκαναν σφοδρή επίθεΧρυσούλι, η δε άλλη προς Ζούρτσα. Λεηλατεί τα χωριά, Σάρενα, Μπισκίνι και Γολέμι, ση. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς τον
Τσορβατζή, Σκλήβα, Κουμουθέκρα, Σμέρνα, κάμπο ενώ στην Άλβενα έφθασε ο Πλακαι τα καίει. Έκαψε και τις προσωρινές απο- πούτας με τους άνδρες του και σιγούρεψαν
θήκες σίτου κι εφοδίων στου Κουμουθέκρα. το μέρος.
Η φάλαγγα της Ζούρτσας προκαλεί
Του Μπαράκου (Μάκιστος) και τις Τρούπες,
δεν τα έκαψε διότι ήταν η έδρα της διοί- λεηλασίες και καταστροφές στα χωριά της
κησης. Έκαψε επίσης τους νερόμυλους, Ζούρτσας. Αναγκάστηκε όμως και το τμήστου Μπαράκου, στις Πλάτες Σκλήβα, και μα αυτό να φύγει για τον κάμπο, προς Κακόβατο. Τελικά υποχώρησε στην Αρκαδιά με
στην Αρήνη.
Στην περιοχή μας ο κόσμος τρέχει πα- όλα τα εφόδια που είχε κλέψει από τις επινικόβλητος. Πρώτα προέχει η προστασία δρομές, ενώ έκαψε τα χωριά της Ζούρτσας.
Το Νοέμβριο αρχίζει νέες επιδρομές και
του άμαχου πληθυσμού που ανηφορίζει τα
βουνά με ότι μπορεί να πάρει μαζί του από λεηλασίες στα χωριά της Ζούρτσας και του
Φαναρίου αλλά δεν επεκτάθηκε διότι οι Ελτο βιός του.
Από του Μπαράκου και του Κουμουθέ- ληνικές δυνάμεις ήταν ισχυρές. Προσπάκρα καταφεύγουν στον Λαπίθα, πιάνουν τα θησε να επιτεθεί στα νησιά της Λίμνης
υψώματα στου Κολοκυθά, Τούρλα, Νεραϊ- Αγουλινίτσας, αφού έκαψε τα γειτονικά χωδόπλακα και Κάστρο. Στη θέση Σκίτσα ριά. Κατόρθωσε να κυριεύσει 3 νησιά. Οι Έλστου Κολοκυθά όπου υπάρχει φυσική σπη- ληνες είχαν 142 νεκρούς κι αιχμαλώτους,
λιά, καταφεύγουν κυρίως τα γυναικόπαιδα. ο δε Ιμπραήμ έχασε άλλους 150 και 50 άλοΚρύβουν τα κοπάδια τους και σφάζουν γα χάθηκαν στο βάλτο. Μάλιστα κινδύνευτα κοκόρια για να μην προδώσουν τη θέση σε να σκοτωθεί κι ο ίδιος όταν το άλογό του
κόλλησε στα βαλτόνερα.
τους.
Στην Άλβενα οι αγωνιστές ΤζαμαλούΣυνέχεια στο επόμενο φύλλο
κας, Σαμπρής, Τσαρουχάς, Αρβανίτης,
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Ζ΄ ΜΕΡΟΣ
Μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή, οι
βαυαροί αναγκάστηκαν
να μετατρέψουν τη θαΓράφει ο Γιώργος Πραχαλιάς νατική καταδίκη σε ειΑξιωματικός Ελληνικού
κοσαετή φυλάκιση.
Στρατού ε.α.
Όταν το ανακοίνωσαν
Υπ. Διδάκτορας
Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ
στον Κολοκοτρώνη στο
Msc Δημ. Πολιτικής
& Διοίκησης ΟΠΑ
κελί της φυλακής, ο ΓέMsc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
ρος είπε: «θα τον γεΑγρονόμος & Τοπογράφος
Μηχ/κος ΑΠΘ
λάσω το Βασιλέα. Δεν
θα ζήσω τόσους χρόνους». Έμεινε 11 μήνες στην Ακροναυπλία, όπου δύο φορές
παραλίγο να πεθάνει από πνευμονία και
το Μάιο του 1835, όταν ο Όθωνας ενηλικιώθηκε, απένειμε χάρη και αποφυλακίστηκε ο Γέρος. Ο εκδότης των πρακτικών της δίκης περιγράφει ότι «ουδέποτε
η πόλις της Ναυπλίας συνησθάνθη τόσον
ευφρόσυνον εορτήν» και προσθέτει ότι «η
οικία του γέροντος Κολοκοτρώνη ολίγον
έλειψε να κρημνισθή από το πλήθος το
οποίο εσυμπίγνετο και κατεπατείτο εντός
αυτής». Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης αφη-

Ναύπλιο

γείται «η υποδοχή όπου μου έκαμεν ο
λαός με έκαμε να λησμονήσω όλες τες
δυστυχίες όπου επέρασα».
Ελεύθερος και τιμημένος, στο 64ο
έτος της ηλικίας του ο Κολοκοτρώνης
κλήθηκε από τον Όθωνα στην Αθήνα, την
οριστική πρωτεύουσα του Ελληνικού
Κράτους. Του απονεμήθηκε ο βαθμός
του Αντιστρατήγου και ο τίτλος του Συμβούλου της Επικρατείας. Στο πλευρό του
Όθωνα στάθηκε ειλικρινής και τον συμβούλευε πραγματικά όπως ο πατέρας το
γιό. Σε μια δύσκολη στιγμή μάλιστα του
είπε: «Χτύπα το ποδάρι σου. Είσαι Βασιλέας!».
Παρ’ όλα αυτά έβλεπε το σχέδιο των

Μεγάλων Δυνάμεων να μετατρέψουν την Ελλάδα σε υποχείριό
τους: δημιουργούσαν πολιτική τάξη
της επιρροής τους, ενώ εξουδετερώνοντας τους καπεταναίους δημιουργούσαν ελεγχόμενο στράτευμα. Για να καταπνίξουν κάθε
μελλοντική ιδέα των Ελλήνων για
εθνική ολοκλήρωση, απέκοψαν το
Γένος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης
και άρχισαν να παραποιούν την
Ελληνική παράδοση, φθάνοντας και στο
συμβολικό κόντεμα της παραδοσιακής
φουστανέλας.
Παράλληλα, αρκετοί άκαπνοι άρχισαν να γράφουν απομνημονεύματα για
την επανάσταση, εμφανίζοντας τη δική
τους εκδοχή για τον απελευθερωτικό
αγώνα. Γι’ αυτό και ενώ αρχικά αρνούνταν να αφήσει απομνημονεύματα, άλλαξε γνώμη και το 1836 υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του στον Τερτσέτη. Με τα
απομνημονεύματα ο Γέρος δεν θέλησε να
γράψει την ιστορία, αλλά θέλησε να
αφήσει μια παρακαταθήκη πολιτικής σκέψης στις επόμενες γενεές.
Με τις δημηγορίες του, κάτω από το
άγρυπνο βλέμμα των βαυαρών, πέρασε
μηνύματα κυρίως προς την νεολαία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του λόγου
που έβγαλε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα. Οι βαυαροί έμαθαν ότι θα μιλήσει και
έτρεξαν να κατασκοπεύσουν, αλλά ο Γέρος είχε ήδη τελειώσει την ομιλία και όταν
τους είδε να φτάνουν, τους είπε γελώντας: «Αργήσατε. Τα είπα κιόλας».
Ο Κολοκοτρώνης καταλάβαινε ότι ο
φτωχός λαός δεν είχε πρόσβαση στην
ανώτατη παιδεία. Έπεισε λοιπόν τον
Όθωνα πως η Αθήνα έπρεπε να αναβαθμίσει το πανεπιστήμιο που είχε ιδρύσει ο
Καποδίστριας. Ο Όθωνας, ανέθεσε σε
Γερμανό αρχιτέκτονα να σχεδιάσει το
πανεπιστήμιο της Αθήνας και για να
απαλλαγεί από το φορτικό Κολοκοτρώνη,
τον όρισε μέλος της επιτροπής ανέγερσης του πανεπιστημίου. Ο Κολοκοτρώνης
επέβλεπε καθημερινά τις εργασίες και
όταν μια μέρα επισκέφθηκε το έργο ο
Όθωνας, ρώτησε ειρωνικά το Γέρο πως
του φαίνεται αυτό το «σπίτι». Ο Κολοκοτρώνης του απάντησε βιτριολικά

Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Βασιλιά μου, αυτό το σπίτι μια μέρα θα
φάει το δικό σου σπίτι!».
Σαν πατέρας ήταν ευτυχισμένος. Τα
κορίτσια του καλοπαντρεύτηκαν. Ο μεγάλος του γιος ο Γενναίος έγινε στρατηγός και υπασπιστής του Βασιλιά, ο
τριτότοκος Κων/νος-Κολλίνος σπούδασε
νομικά στο Παρίσι και έγινε υπουργός,
ενώ ο μικρός και υστερότοκος Παναγιωτάκης έγινε εξαίρετος στρατιωτικός και
διοικητής της Σχολής Ευελπίδων. Γιος του
Σχη Παναγιώτη Κολοκοτρώνη, ήταν ο
θρυλικός Ταγματάρχης Γεώργιος Κολοκοτρώνης, που σκοτώθηκε τον Ιούλιο
του 1913 στη μάχη των στενών της
Κρέσνας, κατά το Β’ Βαλκανικό Πόλεμο.
Ένα χρόνο πριν πεθάνει, ο Κολοκοτρώνης νοστάλγησε το λατρεμένο του
Μοριά και κυρίως, τα πατρογονικά του
μέρη. Σέλωσε για τελευταία φορά το άλογο και πήρε μαζί του τον μικρό Παναγιωτάκη. Να του δείξει τα μέρη της οικογένειας, αλλά και να δείξει σε όλους
τον τελευταίο του γιό, το νόθο και έτσι να
τον νομιμοποιήσει και ηθικά. Επισκέφθηκε την επαρχία Καρυταίνης, το Λεοντάρι,
τον Άκοβο, την Τριπολιτσά και το Φάλανθο. Στο πέρασμά του από τα χωριά
εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές στιγμές με
τους παλιούς συμπολεμιστές και κυρίως
με τον ανώνυμο λαό που υποδέχονταν το
δικό του Θοδωρή. Στον Άκοβο έμεινε 8
ημέρες. Είδε τον αγαπημένο του νερόμυλο, λειτουργήθηκε στην Αγιά Σωτήρα
που είχε παντρευτεί και βαφτίσει τα παιδιά του, ενώ φεύγοντας ήπιε τελευταία
φορά δροσερό νερό από τη βρύση του Λεζονά, αναφωνώντας με καημό: «Άιντε
καημένε Λεζονά, αρκετά σε γλέντησα.
Τώρα, ας σε γλεντήσουν άλλοι».
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας ανασύρει
από την αφάνεια και τη λησμονιά 142 αγωνιστές με καταγωγή από τα 11 χωριά του τέως
Δήμου Αρήνης, οι οποίοι συστρατεύτηκαν με
αγωνιστές άλλων περιοχών και έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα για
την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού.
Ο συγγραφέας
Για τη συμμετοχή τους στον απελευθερωΑγαθοκλής
τικό αγώνα οι περισσότεροι τιμήθηκαν με
Παναγούλιας
αριστείο, αλλά με την πάροδο του χρόνου καλύφθηκαν με το πέπλο της λήθης και ξεχάστηκαν.
Η ιστορία και κυρίως η
τοπική ιστοριογραφία δεν
τους κατέγραψε με αποτέλεσμα οι περισσότεροι έμειναν άγνωστοι και λησμονημένοι από τις επόμενες γενιές.
Με τη συμπλήρωση 200
χρόνων από την αποτίναξη
του Τουρκικού ζυγού ο συγγραφέας έκανε μια προσπάθεια καταγραφής τους.
Ερεύνησε κρατικά αρχεία
και φακέλους με δυσανάγνωστα έγγραφα, ιστορικά
βιβλία και απομνημονεύματα
αγωνιστών και το αποτέλεσμα της έρευνάς του, το παραθέτει στο βιβλίο.
Συνολικά κατέγραψε από τα 11 χωριά του τέως δήμου Αρήνης 142 αγωνιστές και με τεκμηριωμένα στοιχεία έγραψε και την
ιστορία τους.
Τους παραθέτει κατά χωριό και αλφαβητική σειρά για να τους
γνωρίσουν οι συγγενείς τους και να μη μείνουν άλλο στην αφάνεια.
Όπως μας ανέφερε ο συγγραφέας πρόθεσή του ήταν να γίνει παρουσίαση του βιβλίου σε κατάλληλο χώρο στην έδρα του
Δήμου Ζαχάρως αλλά οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν
προς το παρόν τέτοια εκδήλωση.
Ίσως αργότερα (μέχρι το καλοκαίρι) να γίνει.

ΤΟΥ
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Το βιβλίο για τη Μάκιστο (Μπαράκου)

Παραθέτουμε από το βιβλίο του αγαπητού συγγραφέα Αγαθοκλή
Παναγούλια την σελίδα για την Μάκιστο, όπου αναφέρει μόνο έναν
αγωνιστή, όπως είναι καταγεγραμμένος στα Γ.Α.Κ.

Πόθος Παναγιώτης

Έλαβε μέρος στον αγώνα του ‘21 και πολέμησε υπό τον Τζαννέτο
Χριστόπουλο στις μάχες Καρύταινας, Λάλα, Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθο
και αλλού.
Η συμμετοχή του στις μάχες αυτές προκύπτει από τη διαμαρτυρία
στρατιωτών κατοίκων γειτονικών χωριών όπου στη διαμαρτυρία από το
χωριό Μπαράκου αναφέρεται ως Δράκος Πόθου1.
Για τις εκδουλεύσεις του στον αγώνα τιμήθηκε με χαλκούν αριστείο2.
Το χάλκινο εθνόσημο δινόταν στους έχοντες βαθμό υπαξιωματικού.
Σημ. “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”: Με την άδεια του συγγραφέα στα επόμενα φύλλα θα αναφερθούμε και σε άλλους αγωνιστές.

ΜΑΚΙΣΤΟΣ 1821-2021

Φωτο: Στάθης Κοκκαλιάρης

Η Μάκιστος στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων
από την Ελληνική επανάσταση, απένειμε φόρο τιμής στους
αγωνισθέντες και πεσόντες του χωριού μας, την 25η
Μαρτίου 2021, όπου τελέσθηκε η καθιερωμένη δοξολογία από
τον ιερέα του χωριού π. Γεώργιο Θωμόπουλο. Ακολούθησε τρισάγιο και αναγνώσθηκαν τα ονόματα των τότε αγωνιστών καθώς και των πεσόντων.
Στο ηρώο της πλατείας παρέστησαν οι κάτοικοι του
χωριού και έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο του
χωριού, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία του Συλλόγου.
Η τελετή έκλεισε με ενός λεπτού σιγή και εψάλει από όλους
ο Εθνικός Ύμνος. Την επιμέλεια είχε το μέλος του Δ.Σ.
Στάθης Κοκκαλιάρης.

Ο ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ

Μια ιστορία αγάπης και μίσους, πλούτου και φτώχειας, ζωής και θανάτου. Ένα παράξενο
έγκλημα αποτρόπαιο σαν το χέρι του ίδιου του θεριστή. Ταξιδέψτε μέσα από τις λέξεις στο
Πήλιο, στην όμορφη Αθήνα και στα βάθη του Μέλανα Δρυμού.
Αφεθείτε στην λήθη της σιωπής και για λίγες στιγμές ολοκληρώστε μια σπουδή στο κόκκινο μέσα από τις σκοτεινές σκέψεις ενός μοναδικού πειράματος, την ολοκληρωμένη συγγραφή
ενός noir μυθιστορήματος από δύο συγγραφείς, κάτι πρωτόγνωρο στην Ελληνική λογοτεχνία.
Βαγγέλης Τσουράπας και Χρυσόστομος Καλαντζής, δυο εξερευνητές του λόγου που συναντήθηκαν μόνο μέσα στα όνειρα. Τολμήστε να εισέλθετε στον κόσμο τους και απολαύστε
το ταξίδι.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δρόμων» στα βιβλιοπωλεία.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εύχεται καλοτάξιδο.
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του Δημητρίου Ν. Τζανέτου, δασκάλου

Μία σεμνή εκδήλωση έγινε στη Μηλέα
(Σκλήβα) το Σάββατο το
βράδυ στις 19 Αυγούστου 2019 στην πλατεία
του χωριού.
Συμμετείχαν οι απανταχού Σκληβαίοι και αναβίωσαν το “Αντάμωμα”,
έτσι είχανε ονομάσει την
εκδήλωση που είχε καθιερώσει ο Σύλλογος
των χωριανών της Αθήνας πριν από πολλά
χρόνια και είχε σαν σκοπό να ανταμώνουν οι
απανταχού χωριανοί, να συσφίγγουν τις
σχέσεις τους, να συζητούν και να βοηθούν
κατά το δυνατόν στη λύση θεμάτων που
απασχολούν το χωριό.
Αναβίωσε μία από τις ασχολίες των προγόνων του χωριού, το “θέρισμα – θέρο” του
σιταριού και των άλλων καρπών
που σπέρνανε οι χωριανοί, για να
περάσουν τη χρονιά τους.
Το θέμα παρουσίασε ο συνταξιούχος δάσκαλος του χωριού, Δημήτρης Ν. Τζανέτος ως ακολούθως:
Αγαπητοί συμπατριώτες, προσωπικά συγχαίρω τα παιδιά που πήραν την πρωτοβουλία να αναβιώσει
και να κρατηθεί το “Αντάμωμα” που
είχαμε αρχίσει εδώ και χρόνια και η
οποία έχει το δικό της χαρακτήρα,
το να μαζευόμαστε όλοι οι απανταχού χωριανοί οικογενειακά, να
τραγουδάμε, να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε, να περνάμε ευχάριστα μια καλοκαιρινή βραδιά.
Με βάση την πρόσκληση που πήρα και
έπειτα από συνεννόηση με την επιτροπή, θα
αναφερθώ περιληπτικά στο θερισμό, στο
θέρο που έκαναν οι πρόγονοί μας, μια και σήμερα τα χωράφια δε σπέρνονται και η εργασία του θέρους έχει εξαλειφθεί και ανήκει
κι αυτή όπως κι άλλες αγροτικές εργασίες στο
παρελθόν και οι νέοι της μικρής ηλικίας δεν
έχουν καν γνώση της σποράς και του θερισμού του σιταριού.
Προερχόμαστε όλοι από φτωχές αγροτικές οικογένειες. Οι γονείς μας, οι πρόγονοί
μας, ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και
την κτηνοτροφία, ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι.
Παρ' ότι είχαν μικρό γεωργικό κλήρο καλλιεργούσαν όλα τα γεωργικά προϊόντα που
παρήγαγε η περιοχή κι έτσι όλες τις εποχές
του χρόνου δεν ησύχαζαν από τις εργασίες
και όλες ήταν βαριές και σκληρές. Δεν ησύχαζαν μέρα-νύχτα και όλες τις εποχές του
χρόνου. Το χειμώνα με τις βροχές και τις λάσπες, τα κρύα και τα χιόνια, το καλοκαίρι με
τις ζέστες, το λιοπύρι, το θέρο, το αλώνισμα,
τα αμπέλια, τον τρύγο, τα ποτίσματα, τα ξενύχτια. Και πάντα ήταν ιδρωμένοι, κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι και κάποτε-κάποτε

αγανακτισμένοι από τη σκληρή ζωή.
Θα μπορούσαμε να ειπούμε, σχολιάζοντας τη δυσκολία των αγροτικών εργασιών,
ότι ο θέρος ήταν από τις πιο βαριές εργασίες.
Διότι γινόταν καλοκαίρι, τον Ιούνιο, το θεριστή, τότε που φούντωναν οι ζέστες και τότε
που ωρίμαζαν όλα τα σπαρτά: βίκος, βρώμη,
κριθάρι, σιτάρι και έπρεπε οπωσδήποτε να θεριστούν στον ίδιο χρόνο που έπρεπε. Δεν
έπρεπε να παραγίνουν. Γι' αυτό κάνανε και
δανεικαριές.
Πήγαιναν στου ενός, μετά στου άλλου κι
έτσι ο θέρος γινόταν ευκολότερος και η κούραση απαλότερη. Όλοι οι χωριανοί θερίζανε,
το χωριό έρημο, μόνο με τα παιδιά του σχολείου και τους γέρους. Θέρος, τρύγος, πόλεμος.
Ο θέρος ήταν κυρίως δουλειά των γυναικών. Γριές, ηλικιωμένες, μεσόκοπες, κο-

ρίτσια και νιόπαντρες λεχώνες με το παιδί στη
νάκα και στον ώμο. Και το φαΐ στην τέσα, το
ψωμί στο σακούλι και το νερό στη βίκα και
στη βαρέλα. Και πρωί-πρωί στο χωράφι, γιατί άμα ανάψει η μεγάλη ζέστη, τα στάχυα αρχίζουν να τρίβουν.
Θερίζουν με τα δρεπάνια, κόβοντας τις
καλαμιές χεριές-χεριές, τις δένουν με μια καλαμιά από την ίδια τη χεριά και τις χεριές τις
βάζουν κάτω, τη μια πάνω στην άλλη.
Πίσω έρχεται ο άντρας που τις δένει δεμάτια. Άμα το σιτάρι είχε ψωμώσει καλά, το
δεμάτιο απέδιδε σε καρπό. Και γι' αυτό πολλές φορές από τον αριθμό των δεματιών που
είχαν υπολόγιζαν πως πήγαινε η απόδοση του
κάθε χωραφιού.
Κάποια πρωινή ώρα άμα ανάψει η ζέστη
θα καθήσει η εργατιά στον ίσκιο να κολατσίσει και το μεσημέρι θα καθήσει για φαγητό
και λίγη ξεκούραση. Κάποιοι θα πάρουν και
λίγο ύπνο. Ένας, κυρίως ο νεότερος, θα πηγαινοέρχεται για να φέρνει κρύο νερό από
κοντινή πηγή – άμπουλα – για να ξεδιψάει η
εργατιά. Τελειώνοντας το ένα χωράφι, πήγαιναν στο άλλο μέχρι που τα ετελείωναν
όλα. Ύστερα γινόταν η μεταφορά στ' αλώνια.
Παρ' όλη την κούραση, την αγανάκτηση,
τις ταλαιπωρίες, τις προσωπικές στεναχώριες,

το χορό και το τραγούδι δεν τα άφηναν, δεν
τα ξεχνούσαν. Ήταν μέρος της ζωής τους. Με
το τραγούδι έρχονταν όλο και πιο κοντά μεταξύ τους, έδιωχναν τις στεναχώριες, ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό τους το γέλιο, ο
ένας παρακινιόταν από τον άλλο κι έτσι όλοι
μαζί δουλεύοντας συγχρόνως τραγουδούσαν,
να χαρούν, να ξεδώσουν και κάποτε να φανερώσουν τους προσωπικούς τους καημούς
και τους πόθους που τους έκαιγαν την καρδιά από κάποιο αισθηματικό θέμα ή άλλο
πόνο ή καημό.
Και στις ανάλογες εργασίες, μην ξεχνώντας τα έθιμα που προέρχονταν από τους
προγόνους των, έλεγαν εκτός των άλλων και
τραγούδια που άρμοζαν στην εργασία που
έκαναν. Αναφέρω κάποια που μιλούν για γεγονότα, περιστατικά που μπορεί να συνέβησαν παλαιότερα πάνω στο θέρο και ο λαϊκός ποιητής το γεγονός το έκανε τραγούδι.
Τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια, ως
επί το πλείστον σε αργό ρυθμό και χρόνο,
όπως το απαιτούσε η σκληρότητα της εργασίας, ώστε να βοηθιούνται οι ανάλογες κινήσεις της εργασίας και οι αναπνευστικές λειτουργίες να γίνονται
απαλότερες. Ένα τέτοιο τραγούδι
αργό και συνηθιζόταν πολύ ήταν
το “Παπαδοπούλα θέριζε”.
Στο τέλος του θερισμού λέγανε το τραγούδι “Κοντεύω να 'βγω
στην κορφή” σε τσάμικο σκοπό.
Ίσως κάποια παιδιά ρωτήσουν
“Τι τα θέλουμε εμείς αυτά τώρα;
Αυτά πέρασαν, ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα ζούμε σε άλλες
εποχές, νέες πολιτιστικές αξίες,
ηλεκτρονική επανάσταση. Αυτά
θα μπορούσαν να παραμεριστούν,
δεν έχουν αξία, δεν προσφέρουν καμία
ωφέλεια.”
Ναι, έτσι είναι. Αλλά εμείς απόψε εδώ που
συγκεντρωθήκαμε, να τραγουδήσουμε και να
χορέψουμε, είπαμε να αναφερθούμε σε κάποια έθιμα των προγόνων μας, για να μην ξεχνάμε και τις ρίζες μας. Από αυτές θα ξεκινάμε.
Σήμερα ζούμε και συναναστρεφόμαστε
καθημερινά με διάφορους λαούς που κουβαλούν μαζί τους τη γλώσσα τους, τα τραγούδια τους, τους χορούς τους, τις συνήθειές
τους, το δικό τους τρόπο ζωής.
Πολλές φορές κάποια ξενόφερτα στοιχεία
απορροφούμε και τα ακολουθούμε, φοβούμενοι μήπως θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί,
παραμερίζοντας ή απορρίπτοντας κάτι ανάλογο δικό μας παραδοσιακό.
Αυτές οι ρίζες είναι η παράδοσή μας,
είναι οι ώμοι των προγόνων μας και στην
παράδοση πρέπει να στηριζόμαστε, γιατί
αυτή καλλιεργεί και δυναμώνει την εθνική μας
συνείδηση.
Και σαν έθνος πρέπει να σταθούμε και να
προχωρήσουμε αυτόνομοι με τα ήθη και τα
έθιμά μας, το λαϊκό μας πολιτισμό, μην
αλλοτριωθούμε και σβήσουμε μέσα στην
παγκοσμιοποίηση που φέρνει η σύγχρονη
εξέλιξη.

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
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Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Γράφει ο Στάθης Ηλ. Παρασκευόπουλος
Το 2020 ανήκει
πια στο παρελθόν.
Φεύγει με όσα κακά
μας έφερε και μας
άφησε με τον κορωνοϊό. Με έναν αόρατο εχθρό που βρίσκεται πια σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη
της γης, χωρίς πρόσωπο και μορφή, δίχως “συμφέροντα”
για να υπερασπιστείς αξίες, κεφάλαια
και το χρήμα που φέρνει χρήμα. Με τον
άνθρωπο μόνο του, αυτόν που μέχρι
χθες δήλωνε παντοδύναμος και καυχιόταν για τις κατακτήσεις του σε κάθε
τομέα της ζωής, σε κάθε επίπεδο.
Ένας τρίτος παγκόσμιος -με όλη
την σημασία της λέξης- είναι η επέλαση του κορωνοϊού. Με εκατομμύρια
κρούσματα και με εκατοντάδες χιλιάδες
νεκρούς που άφησαν πίσω τους θλίψη
και πένθος. Μόνη μας ελπίδα η ατομική
μας ευθύνη για αυτοπροστασία -πέραν
των προσπαθειών που καταβάλλει η Πολιτεία- και ο εμβολιασμός.
Όπως όμως, κάθε καταιγίδα, κάθε
πόλεμος, αν θέλετε, έχει και ένα τέλος,
έτσι πιστεύουμε, πως και ο κορωνοϊός

-μέσα στο 2021 ελπίζουμε- να πάρει τέλος, να περάσει και να μείνει σε όλους
μας μια κακή ανάμνηση, με όλα όσα βιώσαμε.
Τα σύννεφα της καταιγίδας θα παραμερίσουν και ο ουρανός της ζωής μας
θα αιθριάσει. Τίποτα όμως δεν θα είναι
σαν χθες. Τίποτα δεν θα είναι σαν τις
ημέρες πριν από την εμφάνιση του κορωνοϊού. Θα αργήσει να ξανανθίσει το
χαμόγελο στο πρόσωπο αυτών που
έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Όσα
έχασαν τα παιδιά και η σπουδάζουσα
νεολαία με το κλείσιμο των σχολείων,
δεν θα αναπληρωθούν. Τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν
να ορθοποδήσουν και δεν θα ’ναι και λίγοι αυτοί που θα βάλουν λουκέτα. Τα
χρήματα που μας έδωσαν για να ανακουφιστούμε, έστω και μερικώς, θα
πρέπει να επιστραφούν, να πληρωθούν.
Κανείς δεν χαρίζει τίποτα. Θα βρεθούμε επομένως, σε μια άλλη, διαφορετική
θέση και κατάσταση, σε σχέση με εκείνη που αφήσαμε πριν από τον κορωνοϊό,
εάν και μόλις είχαμε βγει από μια δύσκολη οικονομική κρίση.
Θα πρέπει όλοι, αυτή τη δεδομένη
στιγμή, άτομα και θεσμικοί παράγοντες

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΚΑΙ Η ΚΑΜΗΛΑ…

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Μηχανικός Σχεδίασης κ. Γκότσης
παρουσίασε το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής από τις τεράστιες ανεμογεννήτριες
των 185 μ. ύψους και ακολούθως η κ.
Δημητρακοπούλου Τζένη, εκ μέρους της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκφράστηκε
υπέρ των ήπιων Α.Π.Ε., με σεβασμό στις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών, και εξήρε την
δουλειά του κ. Γκότση.
Παρών ο πρώην Υπουργός και π. Πρόεδρος
της Βουλής κ. Βύρων Πολύδωρας που με
την γνωστή γλαφυρότητά του τάχθηκε ενάντια λέγοντας: «Όχι ανεμογεννήτριες στο
Λύκαιο που εγεννήθη ο Δίας και έγιναν οι
πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, όχι στον Επικούριο, στην Αρχαία Φιγαλία, στην Νέδα, στην
Μίνθη» καταλήγοντας με το περίφημο «Θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας». Από την
Δημοτική Αρχή Ζαχάρως παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κος Άρης Ρουμελιώτης και κος
Φώτης Αλεξανδρόπουλος.
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ολυμπίας ήταν
παρούσα με τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο
Σμυρνή, τον Α΄Αντιπρόεδρο κ. Θανάση
Τράπαλη, τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Φώτη Βλάχο και τον Γεν. Γραμματέα κ. Βασίλη Φουρ-

να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε. Ο καθένας να αναλάβει, στο
μέγεθος που του αναλογούν, τις ευθύνες του. Να επικρατήσει η λογική και όχι
η παρορμητικότητα. Να μην υπάρξουν
παράλογες απαιτήσεις και πως μπορεί
με κάποιο μαγικό ραβδί να βρεθούμε
στις, προ κορωνοϊού, ημέρες.
Θα χρειαστεί από όλους αυτοκυριαρχία και σκληρή δουλειά. Η πολιτεία
να βαδίσει με ανοιχτά και γοργά βήματα, για να επουλώσει τις πληγές που
άφησε η πανδημία και να προχωρήσει,
με πρόγραμμα και σκληρή δουλειά, στις
όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, στα
όποια προγράμματα πρέπει να υλοποιηθούν για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον καθένα μας: εργασία, προγραμματισμός,
μέτρο και έλεγχος των κινήσεών μας.
Ας γυρίσουμε “εις εαυτόν” και ας διορθώσουμε τα λάθη μας. Και στο σπίτι μας,
θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια,
από το “εγώ”, να περάσουμε στο “εμείς”.
Να βάλουμε όλοι χέρι, για να σηκώσουμε τον ήλιο ψηλά -όπως θέλει και ο
ποιητής- για να γίνει η επόμενη μέρα
διάφανη σαν γυαλί, για να ξαναζήσουμε μια ανοιξιάτικη ευωδία.

λή. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Τριφυλίας
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Λούτο.
Παρούσα και η Μεσσηνιακή πλευρά με τον
κ. Κώστα Καράμπελα ως Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Οιχαλίας και τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Παπαδόπουλο.
Από την Αρκαδία συμμετείχαν ο συντονιστής της συζήτησης κ. Γιάννης Λαγός, οικονομολόγος, ο Πρόεδρος των Συλλόγων
Φαλαισίας-Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτης
Μπένος καθώς και οι δημοσιογράφοι κ. Κώστας Φίλανδρος και Τάκης Αλεβίζος.
Όλοι τάχθηκαν ενάντια στην αλόγιστη
βιομηχανοποίηση της περιοχής με τους σημαντικούς Αρχαιολογικούς χώρους, Λύκαιο,

Επικούριος, Αίπυ, Μίνθη, Αρχαία Φιγαλία,
τους παραδοσιακούς οικισμούς Ταξιάρχες,
Ανδρίτσαινα και τον απείρου κάλλους ποταμό
Νέδα.
Εν αναμονή της απαντήσεως από την
Ρ.Α.Ε., στις “αντιρρήσεις’’ μας που έγκαιρα
έχουν κατατεθεί, ορίστηκε από την τηλεδιάσκεψη μία επιτροπή αποτελούμενη από τους
τέσσερεις Προέδρους των Ομοσπονδιών:
Ολυμπίας, Τριφυλίας, Οιχαλίας και Αρκαδίας,
κ.κ. Κώστα Σμυρνή, Παναγιώτη Λούτο,
Κώστα Καράμπελα και Παναγιώτη Μπένο για τον παραπέρα συντονισμό.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” όπως έχουμε πει και στο
προηγούμενο φύλλο δεν είμαστε ενάντια
στις Α.Π.Ε., και ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά
πάρκα. Όμως λέμε ΟΧΙ στις τεράστιες Ανεμογεννήτριες κοντά στους Αρχαιολογικούς
Χώρους. Εδώ ταιριάζει η παρακάτω παροιμία!!!
Η φορτωμένη με μεγάλο φορτίο καμήλα,
της παραπάνω φωτό, ρωτήθηκε από τον καβαλάρη της, ποιο δρόμο προτιμά για το ταξίδι τους, τον ανήφορο ή τον κατήφορο;
Η καμήλα (σκεπτόμενη το βάρος που θα
κουβαλούσε) απάντησε: ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ
ΙΣΙΩΜΑ;;;

Φώτης Γ. Βλάχος
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Μικρά

αλλά

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ

Κυριολεκτικά «επί του πιεστηρίου», αλλά
με μεγάλη χαρά, λάβαμε το ιστορικό βιβλίο
του Ζαχαραίου φίλου της «Μακιστίας» Κώστα Φουρλή, με τίτλο «Η επαρχία Ολυμπίας
και τα χωριά της: Διοικητική Ιστορία 16852010» (εκδ. Βιβλιοπανόραμα), καρπό της μακροχρόνιας έρευνάς του στο διαθέσιμο αρχειακό υλικό της προεπαναστατικής και σύγχρονης περιόδου
που αναφέρεται στην Επαρχία Ολυμπίας.
Η ύλη του βιβλίου διαιρείται
σε τρία Κεφάλαια, το πρώτο,
όπου αναλύεται
η διοικητική δομή
και ένταξη της
Επαρχίας Ολυμπίας στο Ελληνικό Κράτος, το
δεύτερο, όπου
αναλύεται η οργάνωση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή
της
Επαρχίας
Ολυμπίας κατά το
χρονικό διάστημα 1685-2010, και
στο τρίτο – που
είναι και το εκτενέστερο – και αφορά στις διοικητικές και ονομασιακές μεταβολές των χωριών της επαρχίας Ολυμπίας από το Ελληνικό
Κράτος.
Επίσης, στο βιβλίο υπάρχουν τέσσερα παραρτήματα. Το
πρώτο αφορά στη νομοθεσία της επαναστατικής περιόδου για
τη διοίκηση των επαρχιών, στο δεύτερο αναλύεται το ιστορικό της απόσπασης και επαναφοράς στην επαρχία των οικισμών
«Στασίμου» και «Δραγουμάνου», στο τρίτο παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες της έρευνας (Πληθυσμιακής εξέλιξης οικισμών,
Ιδιοκτησιακού καθεστώτος και κτηματολογίου, Τοπωνυμίων),
ενώ στο – εξαιρετικά ενδιαφέρον – τέταρτο παράρτημα του
έργου περιέχονται εκτενείς παρατηρήσεις του συγγραφέα στην
εργασία του Τάσου Γριτσόπουλου με τίτλο «Στατιστικαί ειδήσεις περί Πελοποννήσου» [δημ. στον Η’ Τόμο των «Πελοποννησιακών» (1971)].
Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από το βιβλιοπωλείο του Π.
Φιορέτου, στη Ζαχάρω, στην τιμή των 15 Ευρώ. Όπως μας πληροφόρησε ο συγγραφέας, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες
που έχει επιβάλλει στη ζωή μας η πανδημία του κορωνοϊού,
θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση της έκδοσης – πιθανότατα το προσεχές καλοκαίρι.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εύχεται ολόψυχα στον συγγραφέα το βιβλίο
του, η έκδοση του οποίου συνέπεσε με τον εορτασμό των δύο
αιώνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821),
να είναι καλοτάξιδο!
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σημαντικά

Μετά τον εμβολιασμό

(μέρος 2ο)

Τώρα που ήρθε η ώρα των σαραντάρηδων τελικά ποιο εμβόλιο να
διαλέξουμε;
Μα είσαστε σοβαροί; Τι νομίζετε, ότι έχετε επιλογή σε αυτό που
επιστήμονες αποφάσισαν. Ακόμα και εάν είσαστε υγειονομικοί επιλογή δεν θα έπρεπε να έχετε. Η σύσταση σας έγινε, το ραντεβού εκδόθηκε και η μοναδική επιλογή είναι ΑΝ θα αποφασίσετε να εμβολιαστείτε. Η κα Σούλα από τα Ταμπούρια που όταν έκανε εμβόλιο έπαθε τρία απανωτά εγκεφαλικά, την ευλόγησε ο Άγιος Ονούφριος και
την πάτησε τρένο ενώ δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα, δεν θα
έπρεπε να υπάρχει παρά μόνο σαν χιουμοριστική ιστορία. Συνωμοσιολόγοι, UFOλόγοι, άγιοι, άνθρωποι ψημένοι στο «Πανεπιστήμιο της
ζωής και του δρόμου», βαρεμένοι και άλλοι συμβουλεύουν εσάς. Πάρτε το απόφαση, η «Ρωσική αρκούδα» το «ξανθό γένος» σας εγκατέλειψε. Το Sputnik (που δοκιμάστηκε σε κάτι άτυχους φαντάρους)
είναι άλλο ένα εμβόλιο και ΜΟΝΟ. Μα καλά θα εμβολιαστούμε και του
χρόνου; Ρε ζαγάρια με την γρίπη τι κάνετε; Κάθε χρόνο εμβόλιο για
τα νέα στελέχη, το ξεχάσατε;
Και αν πάθω θρόμβωση; Τότε θα είσαστε πολύ άτυχοι. Οι πιθανότητες θρόμβωσης με λοίμωξη COVID 19 αυξάνονται κατά 16.5%,
αν καπνίζετε 0.18%, αν κάνετε χρήση αντισυλληπτικών 0.05 έως 0.12%
ενώ αν κάνετε ένα από τα δύο επίμαχα εμβόλια 0.0004%. Δηλαδή έχετε ίδια πιθανότητα να πάθετε θρόμβωση όσο και να σας πέσει ένα πιάνο στο κεφάλι όταν περπατάτε στον δρόμο. Συμβουλευτείτε τον γιατρό και όχι τον παπά της γειτονιάς.
Αν αποφασίσετε να μην εμβολιαστείτε, η νόσος μπορεί να μην εκφυλιστεί ποτέ και ανοσία αγέλης δεν θα συμβεί εκτός αν αρρωστήσουν όλοι. Είναι σίγουρο και απόλυτο αυτό που σας λέω. Δεν είναι
η προσωπική μου γνώμη, είναι αυτό πού αποφάσισαν οι ειδικοί της
Δημόσιας Υγείας. Θέλετε λοιπόν να ταξιδέψετε, να γλεντήσετε, να
χαρείτε την ζωή; ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ. Αυτά τα λίγα.

MBARAKΟU BEACH και η ΜΑΚΙΣΤΟΣ

Μερακλής Κοβιντιάδης

Από την Έμμα Κοκκαλιάρη που έχει γεννηθεί και ζει στον Καναδά (3η
γενιά-εγγονή του Γιώργου Κοκκαλιάρη), και είναι φοιτήτρια της Γαλλικής
Φιλολογίας στο Τορόντο, πήραμε την παρακάτω επιστολή και την δημοσιεύουμε αυτούσια ώστε να μην χαθεί τίποτα από το «μεγαλείο» της.
Σε ευχαριστούμε πολύ Έμμα.

