
Λόγω Covid-19 ακυρώθηκαν
ως γνωστόν όλες οι εκδηλώσεις
στην Ελλάδα και φυσικά και οι δι-
κές μας και τώρα πλέον με τα νέα
δεδομένα (εμβολιασμός κ.λπ.) ο
Σύλλογός μας ετοιμάζεται να διορ-
γανώσει αυτή την αθλητική εκδή-
λωση στις αρχές Οκτωβρίου 2022.

Στην προσπάθεια αυτή έχου-
με μαζί μας και τη νέα Δημοτική
Αρχή με τον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη
Αλεξανδρόπουλο να μας εμψυ-
χώνει και να δίνει λύσεις στο δύ-
σκολο αυτό εγχείρημα.

Ξεχωριστή ημέρα για εμάς ήταν στις 26-9-2021, όταν μια ομάδα Μακισταίων μαζί
με τον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Αλεξανδρόπουλο, “περπατήσαμε” ολόκληρη τη διαδρο-
μή του «Δρόμου της Ελπίδας» και ήταν μοναδική εμπειρία, όπως ο ίδιος δήλωσε.

Στην παρέα μας μετά, συμμετείχε και ο Γιάννης Μπαμπάτσικος. 
Περισσότερα στο επόμενο φύλλο.

Φ.Β. 

Μ ετά την υπογραφή της σύμβασης στις
29-1-2020 (“ΜΑΚΙΣΤΙΑ” φ. 100 σελ. 1)

και αφού ξεπεράστηκαν πολλά γραφει-
οκρατικά εμπόδια, η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ηλείας προκήρυξε στις 7-10-2021 την
πρόσληψη ενός Αρχαιολόγου με εξειδίκευ-
ση στην Προϊστορική Κλασσική Αρχαιολο-
γία και ενός Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. με
εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντή-
ρηση και ανάδειξη μνημείων προϊστορι-
κών και κλασσικών χρόνων, προκειμένου να
απασχοληθούν με την αποκατάσταση του
Αρχαίου Θεάτρου.

Οι προσλήψεις αυτές θα ολοκληρω-
θούν προς το τέλος του έτους και έως τον
Μάρτιο του 2022 θα γίνουν και οι απαραί-

τητες προσλήψεις εργατοτεχνικού προσω-
πικού, ώστε την ερχόμενη άνοιξη να ξεκι-
νήσει το έργο της αναστήλωσης, το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31-5-2023.

Φ.Β. 

Προκειμένου να γίνει η επισκευή του Ιερού
Ναού, πέραν της άδειας επισκευής με αριθμό
60/2019 (βλ. ΜΑΚΙΣΤΙΑ φ. 99 σελ. 1 & 3), έπρε-
πε να βγει και η ειδική άδεια κατεδάφισης του
καμπαναριού.

Δύο ολόκληρα χρόνια κράτησε η διαδικασία
αυτή μέχρι να βγει η απαραίτητη αυτή άδεια,
στις 13/09/2021!!! 

Κατόπιν αυτών, το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο σε συνεργασία με την Ι.Μ. Τριφυλίας &
Ολυμπίας, προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό
για την παραπάνω εργασία στις 03/10/2021,
αφού έγινε η ανάλογη δημοσίευση στον τοπι-
κό τύπο, και στις 29-10-2021 το Μητροπολιτι-
κό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στον
μειοδότη εργολάβο κ. Αποστολόπουλο.

Έτσι αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει το
έργο. 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ι.Ν.  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ
Επιτέλους  ξεκίνησε 

ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ  «ΑΙΠΥ» 

Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΠΙΔΑΣ 
«ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ» 

Για μία ακόμα φορά η Αρχαία Ολυμπία και μαζί της όλη η Ηλεία, ακρωτηριά-
στηκε!

Το «Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων» αντί να ιδρυθεί και να εγκατασταθεί

Συνέχεια στη σελ. 5 

Εγκαινιάστηκε  το  «Μουσείο  
των  Ολυμπιακών  Αγώνων»! 

Στην  Ολυμπία;  Όχι!  …στην  Αθήνα,  στον  2ο  όροφο  ενός  …πολυκαταστήματος! 

Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Αλεξανδρόπουλος και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Φώτης Βλάχος στο αρχαίο θέατρο 
κατά τη διαδρομή τους στο «Δρόμο της Ελπίδας» 

Η δυτική πλευρά του ναού με το καμπαναριό 
που σύντομα θα κατεδαφιστεί 

Διαβάστε  επίσης  σ’  αυτό  το  φύλλο 
• Ο Covid-19 στη Μάκιστο ........................ σελ. 7 
• Πολιτιστικό Κέντρο Μακίστου «Κιόσκι» .......... 8 
• Δρόμος Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος 
“Νέα χάραξη” .................................................. 8 



ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
• Η Χρυσάνθη Ζέρβα του Σωτηρίου

και της Ασπασίας πέτυχε στη Σχολή

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• Ο Σγαρδέλης Νεκτάριος του Σπύ-

ρου και της Γεωργίας Λουμπή εισήχθη

στη Σχολή Μηχανοτρονικής του Ε.Μ.Π.. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται καλή

φοίτηση. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Η Κωνσταντίνα Γιάχου και ο σύ-

ζυγός της Αλέξανδρος Ζουμπούλης

απέκτησαν τη δεύτερη κόρη τους στις

2/7/2021.

• Ο Γιώργος Παροικάκης και η 

σύζυγός του Σοφία Παναγιωτοπούλου

(κόρη της Ελένης Τσαντίλη) απέκτησαν

αγόρι στις 5/8/2021.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εύχεται να τους 

ζήσουν. 

ΓΑΜΟΙ 

• Η Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου

του Νίκου και ο Κωνσταντίνος 

Θεοδώρου τέλεσαν το γάμο τους στις

2/7/2021 στους Αγίους Αναργύρους. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να 

ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Ο Γιώργος Δημόπουλος, σύζυγος

της Αγγελικής Κοκκαλιάρη, (κάτοικος

Καναδά) απεβίωσε την 1/9/2021 στο 

Τορόντο Καναδά όπου και ετάφη.

• Η Ιωάννα (Γιαννούλα) Λαμπρο-

πούλου, σύζυγος Ιωάννη, απεβίωσε

στις 21/11/2021 σε ηλικία 108 ετών στη

Μάκιστο όπου και ετάφη. Ήταν η μα-

κροβιότερη στο χωριό μας. Απέκτησε

πέντε παιδιά, οκτώ εγγόνια και επτά 

δισέγγονα.

• Ο Παναγιώτης Κουτσογιαννάκης,

σύζυγος της Γεωργίας Βλάχου, απε-

βίωσε στις 11/12/2021 στο νοσοκομείο

της Πάτρας και ετάφη στην αγαπημένη

του Τρυπητή στις 13/12/2021. 

• Η Γεωργία Λαμπροπούλου του

Παναγιώτη (κάτοικος Αυστραλίας) απε-

βίωσε στην Αδελαΐδα όπου και ετάφη. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά

της συλλυπητήρια στους οικείους τους. 
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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: Χρυσόστομος Καλαντζής 

Πλαταιών 17, 16674 Γλυφάδα 
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.: 210 2619003 
e- mail:  karpouzi@ otenet.gr 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΤΟΥ  Ι.Ν.  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ΜΑΚΙΣΤΟΥ 

Αρ.  Λογαριασμού  346/001146-06 

Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

ΙΒΑΝ:  GR3001103460000034600114606 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”

Αρ. Λογαριασμού 112/296129-62 

Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

ΙΒΑΝ:  GR 8501101120000011229612962 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Οικογένεια Παύλου Λαμπρόπουλου 

(εις μνήμην του Παύλου) .................. 150€

Κοκκαλιάρης Γιώργος ................ CAD 600$

Θωμόπουλος Γιάννης (Παλαιοχώρι) .... 50€

Κόσσυφας Ιωάννης .............................. 30€

Παυλοπούλου Ελένη (σύζ. Τάκη) ........ 50€

Καστής Παναγιώτης ............................ 50€

Γρηγορόπουλος Χρήστος 

(Χρυσοχώρι) ........................................ 50€
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” σας ευχαριστεί πολύ. 
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Ο Παύλος Λαμ-

πρόπουλος, ένα

από τα έξι παιδιά

του Αναστάση και

της Μαρίας Λαμ-

προπούλου, γεννή-

θηκε στη Μάκιστο

της Ηλείας στις 3 Δεκεμβρίου του

1935, λίγα χρόνια πριν από τον πόλε-

μο.

Οι γονείς του, αγωνιστές, έκαναν τα

πάντα για να μεγαλώσουν τα παιδιά

τους.

Όμως οι συνθήκες που διαμορφώ-

θηκαν μετά τον πόλεμο ανάγκασαν

πολλούς Έλληνες, κυρίως νέους, να 

εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να 

ξενιτευτούν για μια καλύτερη ζωή.

Έτσι και ο

Παύλος έφυγε

από το χωριό του

τη δεκαετία του

’50 και εγκατα-

στάθηκε στην

Αθήνα, όπου ζού-

σε ο αδελφός του

Διονύσης, ο οποί-

ος τον βοήθησε

πολύ στα πρώτα

του βήματα.

Σπούδασε σε

τεχνική σχολή και εργάστηκε ως 

τεχνικός ανελκυστήρων.

Ανήσυχο πνεύμα όπως ήταν, απο-

φάσισε το Δεκέμβριο του ’59 να ταξι-

δέψει με πλοίο για την Αυστραλία.

Εγκαταστάθηκε στην Αδελαΐδα, όπου

έμεναν οι εξαδέλφες του Αθανασία και

Παναγιώτα. Αργότερα τον ακολούθη-

σαν και οι εξαδέλφες του Γεωργία και

Αιμιλία. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε

την Μαίρη Κουσαδία με την οποία απέ-

κτησε τρία παιδιά, τον Αναστάση, την

Παρασκευούλα και τον Λάμπρο.

Το 1971 ήρθε στην Αθήνα με την 

οικογένειά του, όπου έμεινε μέχρι το

1974. Επέστρεψε όμως πάλι στην Αυ-

στραλία όπου εργάστηκε στον τομέα

του αλλά και σε άλλες επιχειρηματικές

δραστηριότητες.

Γύρισε στην Ελλάδα το 1980 για να

παραστεί στο μνημόσυνο του αδικο-

χαμένου και αγαπημένου του αδερφού

Λάμπρου.

Τα τελευταία 30 χρόνια ο Παύλος

και η Μαίρη ταξίδευαν συχνά στην Ελ-

λάδα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Κρατούσε πάντα την Ελλάδα στην

καρδιά του και πίστευε πως τον προ-

στάτευε ο Άγιος Γεώργιος. Το εκκλη-

σάκι που ήταν στο έμπα του χωριού και

όπου, όπως ο ίδιος έλεγε, έκαναν τον

σταυρό τους όταν μαζί με άλλα μικρά

παιδιά πήγαιναν νύχτα με τα πόδια στο

Γυμνάσιο στη Ζαχάρω. Η τελευταία επι-

θυμία του ήταν να ψαλεί η εξόδιος ακο-

λουθία σε Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, όπως και

έγινε στην Αδελαΐδα.

Η οικογένεια για τον Παύλο ήταν

κάτι πολύ σημαντικό και όχι μόνο η άμε-

ση οικογένεια που είχε στην Αυστρα-

λία αλλά και η ευρύτερη οικογένεια

στην Ελλάδα. Τα αδέρφια του και τα

ανίψια του στη Μάκιστο, στη Ζαχάρω,

στην Αθήνα. Ειδικά στη Μάκιστο, όπου

περνούσε πολύ ευχάριστα μιλώντας με

τους συγχωριανούς του και κάνοντας

βόλτες στα μέρη όπου μεγάλωσε. Δυ-

στυχώς το καλοκαίρι του 2007 έζησε

από κοντά την καταστροφική πυρκαγιά,

όπου και έχασε τα αδέλφια του Διονύ-

ση και Ελένη.

Χρόνο επίσης περνούσε και στη

Ρόδο, τόπο καταγωγής της γυναίκας

του, αλλά και στο Καστελόριζο όπου

διέμενε η λατρεμένη κόρη του Παρα-

σκευούλα με τον σύζυγό της Παύλο και

τον γιό τους Νικόλα.

Ήταν περήφανος, εργατικός, καλο-

συνάτος, χαμογελαστός, φιλομαθής

και υποδειγματικός σύζυγος, πατέρας

και παππούς. Έπαιρνε χαρά με το να

προσφέρει και να βοηθά ανθρώπους

που είχαν ανάγκη. Τόσο ήταν το με-

γαλείο της ψυχής του, που πριν «φύ-

γει» θέλησε να ευχαριστήσει και να

αποχαιρετήσει όλα τα αγαπημένα του

πρόσωπα τόσο στην Αυστραλία, όσο και

στην Ελλάδα με τους οποίους μίλησε

τηλεφωνικά.

Έφυγε από τη ζωή στις 27/06/2021

στην Αδελαΐδα, όπου και ετάφη. Έφυ-

γε χαρούμενος γιατί στις τελευταίες

του στιγμές είχε δίπλα του την αγα-

πημένη του σύζυγο, όλα τα παιδιά του

και τα εγγόνια του Νικόλα, Ζωή, Ethan

(Παύλο) που τον λάτρευαν και τα λά-

τρευε. Ήταν γι’ αυτά ο καλύτερος παπ-

πούς. 

Καλό σου ταξίδι και καλό παράδει-

σο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε

σκεπάζει. Είμαστε όλοι περήφανοι κι

ευλογημένοι που σε είχαμε στη ζωή

μας. Θα είσαι πάντα ένα φωτεινό πα-

ράδειγμα για εμάς. Μας λείπεις πολύ. 

Παρασκευούλα Λαμπροπούλου 

ΠΑΥΛΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Μας αποχαιρέ-
τησε ο Γιώρ-
γος Δημό-

πουλος του Χρήστου
και της Γιαννούλας,
από τη Μηλέα (Σκλή-
βα) την 1η του Σε-
πτέμβρη 2021. Αυτή
τη φορά έφυγε για
ταξίδι μακρινό και όχι
για τον Καναδά όπου είχε αναχωρή-
σει το 1961!

Η καταγωγή του πατέρα του,
Χρήστου, ήταν από την Μάκιστο. Ο
Γιώργος ήταν ένα από τα τέσσερα
παιδιά της οικογένειας. Νεαρός ερ-
γάστηκε κι έμαθε την τέχνη του μα-
ραγκού, στον Κοπανιτσάνο στη Ζα-
χάρω. Παντρεύτηκε την Αγγελική
Ευστ. Κοκκαλιάρη από τη Μάκιστο η
οποία ήταν ήδη στον Καναδά με πρό-
σκληση του αδερφού της Γιώργου Ε.
Κοκκαλιάρη. Εδώ να σημειώσουμε ότι
ο αρραβώνας τους έγινε με φωτο-
γραφία και κατόπιν η Αγγελική ήρθε
στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε
ο γάμος την 10-7-1961. Την ακο-
λούθησε στην ξενιτιά όπου μετανά-
στευσαν για μια καλύτερη ζωή. Εγ-
καταστάθηκαν στο Τορόντο όπου
έζησαν μια τέλεια αρμονική ζωή,
εργαζόμενοι σκληρά. Στη συνέχεια με
δική του πρόσκληση ακολούθησαν ο
αδερφός του, η αδερφή του, ανίψια
κ.λπ.. Εργάστηκαν μάλιστα μαζί με
τον αδελφό Ανδρέα ως μαραγκοί,
στις οικοδομές. Απέκτησε τρία παιδιά
τον Χρήστο, τη Γιαννούλα και την
Δήμητρα, τα οποία σπούδασαν και
πρόκοψαν αρκετά, έκαναν οικογέ-
νειες και του έδωσαν έξι εγγόνια. 

Το 1970 είχε ήδη δημιουργήσει
μια καλή περιουσία και είχε αποφα-
σίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δυ-
στυχώς οι συνθήκες που επικρατού-
σαν στη χώρα μας τότε απέτρεψαν
αυτή του την επιθυμία και επέστρε-
ψε στο Τορόντο.

Έφτιαξε όμως ένα σπίτι στη Μη-
λέα και ερχόταν κάθε καλοκαίρι και
ειδικά όταν συνταξιοδοτήθηκε για 
μεγάλα διαστήματα, όπου χαιρόταν
τους παλιούς του φίλους και συγγε-
νείς ενώ συμμετείχε σε όλες τις το-

πικές εκδηλώσεις.
Αγαπούσε πολύ

την Ελλάδα και ενδια-
φερόταν πάντα για τα
δρώμενα της χώρας
που τον γέννησε.
Αυτή η αγάπη τον
οδήγησε στην έντονη
δραστηρ ιοπο ίηση
στον Σύλλογο Ηλείων

Καναδά, την Ελληνική Κοινότητα, την
Ορθόδοξη Εκκλησία στο Τορόντο.
Επίσης ήταν μέλος του Συλλόγου
Σκληβαίων, καθώς και του Συλλόγου
Μακισταίων στην Ελλάδα. 

Προσπάθησε αυτή την αγάπη να
την μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά
του πηγαίνοντάς τα όταν ήταν μι-
κρότερα, ταξιδάκια σε διάφορα μέρη
της Ελλάδας, σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους και σε μεγάλο βαθμό τα κατά-
φερε. Αγαπούν και επισκέπτονται κι
αυτά με τη σειρά τους σχεδόν κάθε
χρόνο την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Δημόπουλος είχε μια
λεβεντιά. Ήταν πάντα εύχαρις άν-
θρωπος με το καλαμπούρι, τα αστεία
και τις ιστορίες του. Ήταν αφοσιω-
μένος και υπερπροστατευτικός στην
οικογένειά του, την γυναίκα και τα
παιδιά τους. Αγαπούσε και νοιαζόταν
για όλους τους συγγενείς και φίλους
του. 

Δυστυχώς μας άφησε σε ηλικία 87
χρονών.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της “κα-
κούργας’’ ξενιτιάς που τον σκέπασε,
και δεν μπόρεσε να αναπαυθεί στην
πατρίδα, κοντά στους γονείς του στο
αγαπημένο του Σκλήβα. Και όπως
μας λέει το δημοτικό τραγούδι:
“εσείς παιδιάμ’ που φεύγετε, εμένα
που μ’ αφήνετε εδώ σε ξένο τόπο.
Μα δε θα με κηδεύσετε κοντά στον
Άι (Θανάση) Βλάση… αχ κι αγνάντιο
στο χωριό…’’

Θερμά συλλυπητήρια στη θεία
μας Αγγελική, στα εξαδέλφια μας και
τα ανίψια. Θα μας λείπει και θα τον
θυμόμαστε πάντα…

Τα ανίψια του
Στάθης και Δήμητρα Κοκκαλιάρη 

Μάκιστος 28-9-2021 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Χ.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Έλληνας ήμουνα και εγώ
Πίσω εις την πατρίδα
Τώρα με λένε Καναδό

Μου κλέψαν την ελπίδα.

Ελπίδα είχα στη ζωή
Πίσω για να γυρίσω

Μα ο ήλιος εβασίλεψε
Χωρίς να το γνωρίσω.

Στον Καναδά εξόδεψα
Τα πιο καλά μου χρόνια
Και τα μαλλιά μου έγιναν
Κάτασπρα σαν τα χιόνια.

Τώρα πια τίποτε δε ζω
Από το παρελθόν μου

Μια μέρα μόνο νοσταλγώ
Να ‘χω το θάνατό μου.

Αφιερωμένο στους μετανάστες του Τορόντο 

Ο Γιώργος Δημόπουλος ήταν ένας ξε-
χωριστός άνθρωπος και φίλος της «ΜΑΚΙ-
ΣΤΙΑΣ» που τη “στήριζε” με κάθε τρόπο, αλλά
και προσωπικός μου φίλος τα τελευταία χρό-
νια. Η αγάπη και η αγωνία του για την πρόοδο
του τόπου μας μεγάλη. 

Τον Αύγουστο του 2014 σε ηλικία 81 ετών
τότε, μου ζήτησε να ανέβουμε στο Αίπυ για να
δει και να μάθει για την πορεία του Αρχαίου
Θεάτρου!!! 

Λίγο πριν αποβιώσει, άφησε στα παιδιά του
το παρακάτω χειρόγραφο ποίημά του που το
αφιερώνει στους μετανάστες του Τορόντο και
νομίζω ότι μιλάει στις καρδιές όλων μας!!! 

Φώτης Βλάχος 

Καλό  σου  ταξίδι  Γιώργο 

Ο Γιώργος Δημόπουλος στο αρχαίο θέατρο Αίπυ 



στην Ολυμπία, ιδρύθηκε και
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα! Η
Ολυμπία έχασε ακόμα ένα κομ-
μάτι από τον εαυτό της και μαζί
μ’ αυτή έχασε και ολόκληρη η
Ηλεία. 

Οι Ηλείοι, σε κάθε ευκαιρία
αναφερόμαστε στον ρόλο και
στην μοναδικότητα της Αρχαί-
ας Ολυμπίας για την ανάπτυξη
του τόπου και, κατά κανόνα,
χρησιμοποιείται από τους αρ-
μόδιους ως επιχείρημα για να
διεκδικήσουν κάνα δρόμο ή
κάνα αντιπλημμυρικό κι εκεί
εξαντλείται η φαντασία και η
αυτοπεποίθησή τους! Φαίνεται
πως ή δεν είμαστε ικανοί να
βρούμε τον τρόπο πραγματικής
ενεργοποίησής της στην ανα-
πτυξιακή διαδικασία ή, ακόμα
χειρότερα, δεν πιστεύουμε ότι
αυτός ο τρόπος υπάρχει! 

Η αλήθεια είναι πως η πραγ-
ματική ενεργοποίηση της Αρ-
χαίας Ολυμπίας υπερβαίνει τις
δυνατότητες της τοπικής Δη-
μοτικής Αρχής, όχι μόνο της 
σημερινής αλλά και όλων των
προηγούμενων, όμως αυτή η
αδυναμία πρέπει επιτέλους να
ξεπεραστεί με τη συμμετοχή
όλου του “πολιτικού κεφαλαίου”
του νομού, συνεπικουρούμενου
από τις παραγωγικές τάξεις και
οργανώσεις. 

Ούτε η Ολυμπία δικαιούται 
ν’ αρνηθεί την Πανηλειακή συ-
νεργασία, ούτε οι Δημοτικοί
άρχοντες της Ηλείας δικαιούν-
ται να λείψουν από την κοινή
προσπάθεια. Είναι η ώρα που ή
θα γράψουν, όλοι μαζί, ιστορία!
ή που θα τους «καταγράψει» η
ιστορία…

Η Ολυμπία για να διαδρα-
ματίσει το ρόλο της θέλει χώρο
και ανθρώπους. Θέλει τα λιμά-
νια της Κυλλήνης και του Κα-
τάκολου, θέλει τ’ αεροδρόμια
της Ανδραβίδας και του Επιτα-
λίου, θέλει τις μεγάλες πόλεις
του Πύργου και της Αμαλιάδας

με την αστική τους οργάνωση
και τις κοινωνικοοικονομικές
υποδομές τους, θέλει τον πα-
ραγωγικό κάμπο της Κοίλης
Ηλείας, θέλει τις παραλίες της
Ζαχάρως, το οροπέδιο της Φο-
λόης, τον Καϊάφα, τη λίμνη
Καραμανλή (Πηνειού), τα ορει-
νά χωριά της Νότιας Ηλείας, τον
Επικούρειο Απόλλωνα, το Αίπυ
με το μοναδικό πέτρινο θέατρο
της Δ. Πελοποννήσου και όλ’
αυτά ιδωμένα μέσα από τον με-
γεθυντικό φακό της Ολυμπίας!

Θέλει όμως, πριν απ’ όλα,
ανθρώπους που θα συνεργα-
στούν. Θέλει το «Κοινό των 
Πολιτικών».

Πρέπει να συγκροτηθεί άμε-
σα ένας «Φορέας Πανηλειακής
Ανάπτυξης», που θα ενεργο-
ποιήσει το γιγάντιο αναπτυξια-
κό κεφάλαιο της Αρχαίας Ολυμ-
πίας και θα το συνδέσει με
κάθε κομμάτι της Ηλείας. Η
διάρκεια της ζωής του «Φορέα»
πρέπει να υπερβαίνει τη διάρ-
κεια της θητείας των αιρετών,
ώστε να εξασφαλίζεται η απρό-
σκοπτη συνέχεια του έργου και
της διαχείρισής του, ανεξάρτη-
τα από τις επί μέρους θητείες.  

Ο «Φορέας Πανηλειακής
Ανάπτυξης» -ή όπως αλλιώς
ήθελε ονομαστεί από τους ιδρυ-
τές του- θα έχει ήδη από την
αφετηρία του, εξασφαλισμένο
ένα σημαντικό κεφάλαιο, ήτοι:
την έκταση των 120 στρεμμά-

των, που βρίσκεται επί της
εθνικής οδού Πύργου-Αρχ.
Ολυμπίας-Τρίπολης, στο ύψος
του Πλάτανου κι απέχει μόλις
3χλμ. από το κέντρο της Ολυμ-
πίας. Επίσης έχει μια ολοκλη-
ρωμένη μελέτη για την ίδρυση
στον χώρο αυτό ενός «Αθλητι-
κού Ολυμπιακού Άλσους», εγ-
κεκριμένη από το Υπουργείο
Εσωτερικών. 

Για την αγορά του οικοπέ-
δου και την εκπόνηση της με-
λέτης η Περιφέρεια Δυτικής

Ελλάδας δαπάνησε πάνω από
ένα εκατομμύριο ευρώ. Έτσι
αυτή την ελπιδοφόρα στιγμή
για την Ελληνική οικονομία,
που προβλέπεται να επενδυ-
θούν μέσω του Ταμείου Ανά-
καμψης τεράστια ποσά, η Ηλεία
έχει στη διάθεσή της ίσως την
πιο ώριμη μελέτη για να εν-
ταχθεί στο πρόγραμμα. 

Εξαιρετικά ενισχυτικό για
την πραγματοποίηση του έργου
είναι πως δεν υπάρχουν θεσμι-
κά εμπόδια -ούτε από τον αρ-
χαιολογικό και δασικό νόμο,
ούτε από τη ΖΟΕ- ενώ το έργο
περιλαμβάνεται τόσο στο Γενι-
κό Πολεοδομικό Σχέδιο της Αρ-
χαίας Ολυμπίας, όσο και στο
Χωροταξικό Σχέδιο της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ
υπάρχει και μελέτη περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

Σ’ αυτά τα 120 στρέμματα,
που μπορούν εύκολα να πολ-

λαπλασιαστούν αν κριθεί ανα-
γκαίο, έχει μελετηθεί η δημι-
ουργία ενός αθλητικού άλσους
που, εκτός από τους αγωνιστι-
κούς χώρους ολυμπιακών προ-
διαγραφών, περιλαμβάνονται
συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώ-
ροι, χώροι θεματικών μουσείων
και εκπαίδευσης, χώροι ανα-
ψυχής και απότισης τιμών. Εδώ
μπορούν να φιλοξενηθούν και
να λειτουργήσουν εκπαιδευτικά
προγράμματα ανώτατων ιδρυ-
μάτων, διεθνή συνέδρια, αθλη-
τικές εκδηλώσεις και, με δεδο-
μένο ότι πρόκειται για σχεδια-
σμό «ανοιχτής αρχιτεκτονικής»,
η δομή του δύναται να προ-
σαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες
του μέλλοντος. Στην πραγμα-
τικότητα οι δυνατότητές του εί-
ναι απεριόριστες και η ένταξή
του στο περιβάλλον μοναδική! 

Αυτό το έργο μπορεί να
επανατοποθετήσει την Ηλεία
στον οικονομικό χάρτη της χώ-
ρας, ενώ θα λειτουργήσει ως
πολλαπλασιαστής κάθε ανα-
πτυξιακού κεφαλαίου της. Θα
είναι ένα άλμα στο μέλλον. 

Στο μόνιμο ερώτημα: «Για-
τί η Ηλεία, που έχει τόσες φυ-
σικές και πολιτιστικές δυνατό-
τητες, είναι ουραγός στην κα-
τάταξη της ανάπτυξης» η απάν-
τηση πρέπει ν’ αναζητηθεί στο
ανθρώπινο δυναμικό της και
κυρίως στην αδυναμία του να
λειτουργήσει ως σύνολο. 

Τώρα είναι η ώρα ν’ απο-
δείξουμε ότι πιστεύουμε στον
αναπτυξιακό παράγοντα “Ολυμ-
πία”, ότι μπορούμε να ξεπερά-
σουμε τυχόν ανόητους τοπικι-
σμούς και προσωπικούς εγωι-
σμούς και πως μπορούμε ν’
αναμετρηθούμε με τις προκλή-
σεις της εποχής μας. 

Νίκος Αλεξανδρόπουλος 
Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος 

(αναδημοσίευση άρθρου από
τον “Ηλειακό Τύπο” της 19ης 
Μαΐου 2021) 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 5Ιούνιος - Νοέμβριος  2021 

Εγκαινιάστηκε  το  «Μουσείο  των  Ολυμπιακών  Αγώνων»!  
Στην  Ολυμπία;  Όχι! …στην  Αθήνα,  στον  2ο  όροφο  ενός  …πολυκαταστήματος! 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Σχέδιο γενικής διάταξης του «Ολυμπιακού αθλητικού άλσους» στην Αρχαία Ολυμπία 



ΜΑΚΙΣΤΙΑ 6 Ιούνιος - Νοέμβριος  2021 

Θ΄ ΜΕΡΟΣ 
Η συγκλονιστική πολιτική συμφωνία του

Κολοκοτρώνη και του Δεληγιάννη, του 
αρματολού και του κοτσάμπαση, δεν έγινε
απλώς για την πολιορκία και την άλωση της
Τριπολιτσάς, αλλά έγινε εν’ ονόματι του 
Γένους, δηλαδή στο όνομα της κοινής εθνι-
κής ταυτότητας. Ποίου όμως Γένους; Του 
Γένους της Καρύταινας, δηλαδή του Γένους
που κατάγεται από το βυζαντινό Δεσποτάτο
του Μυστρά, το βυζαντινό Γένος των 
Καντακουζηνών και των Παλαιολόγων. 

Μπορεί η έννοια της εθνικής ταυτότητας
να φαίνεται απλή, αλλά είναι εξαιρετικά 

σύνθετη και απαιτεί βαθιές πολιτισμικές ρίζες. Με την εθνική
μας ταυτότητα επιβιώσαμε ως έθνος, αλλά και με αυτήν έχου-
με περίοπτη θέση στην κοινωνία των εθνών. Μια ταυτότητα που
δεν αρύεται απλώς από την αυθύπαρκτη γέννηση των Ελλήνων
σε αυτά τα χώματα, αλλά εδράζεται στον πιο λαμπρό πολιτι-
σμό που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Μια εθνική ταυτότητα
που μέσω της γλώσσας, της κοινής ιστορικής συνείδησης και
της θρησκείας φτάνει αναλλοίωτη από τις απαρχές των 
χρόνων μέχρι σήμερα και, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές μας 
οδήγησε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί πάντοτε ως
Έθνος σταθήκαμε στην πλευρά του δικαίου. Επειδή ακριβώς 
λοιπόν ξέρουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε, γι’ αυτό
ξέρουμε ποιοι μπορεί να γίνουμε και που μπορεί να φτάσουμε. 
Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι είμαστε το έθνος που 
καθόρισε την ταυτότητα και τις αξίες όλου του πολιτισμένου
κόσμου. Γι’ αυτό και κάθε πράξη σε βάρος της Ελλάδας και του
Ελληνισμού είναι πράξη σε βάρος όλου του πολιτισμένου 
κόσμου. 

Αντιστρόφως, όσοι υιοθετούν την επιθετικότητα στις σχέ-
σεις τους με την Ελλάδα, θα πρέπει πρώτα να αναλογιστούν
για τον εαυτό τους ποιοι είναι και από πού έρχονται. Και για να
απαντήσουν σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα, θα πρέπει να
στρέψουν το βλέμμα τους στη σκιά των προπατόρων τους και
να αναρωτηθούν αν τους γνωρίζει η ανθρωπότητα και για ποιο
λόγο. Ειδικά όσοι μιλούν σήμερα για τα σύνορα της καρδιάς
τους, πριν προσδιορίσουν πόσο πλατιά είναι αυτά τα σύνορα,
θα πρέπει να γνωρίζουν πόσο πλατιά είναι η καρδιά τους. Για-
τί όπως έγραψε και ο εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς

«Η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της
καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα». Για εμάς τους Έλ-
ληνες, της καρδιάς το πύρωμα και το αίμα τα προσδιόρισε ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που είπε: «Οι Έλληνες βαφτιζόμα-
στε μια φορά με το λάδι και άλλη μια φορά με το αίμα, για την
ελευθερία της πατρίδας». Έτσι εξηγείται γιατί η Ελλάδα δεν έχει
ανάγκη να διεκδικήσει με στρέμματα τα σύνορά της στην οι-
κουμένη, αλλά ότι η οικουμένη έχει ανάγκη να προσδιορίζει τα
σύνορά της με την οικουμενικότητα του Ελληνισμού. Αυτή εί-
ναι η τεράστια διαφορά μας ως Έθνος με τα υπόλοιπα Έθνη και
ειδικά με τους γείτονες! 

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο που θα είναι και το τελευταίο μέρος. 

Η  ΖΩΗ  ΤΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

Γράφει ο Γιώργος Πραχαλιάς 
Αξιωματικός Ελληνικού 

Στρατού ε.α. 
Υπ. Διδάκτορας 

Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ 
Msc Δημ. Πολιτικής
& Διοίκησης ΟΠΑ

Msc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
Αγρονόμος & Τοπογράφος 

Μηχ/κος ΑΠΘ 

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον κατάμεστο χώρο
του Γυμνασίου Ζαχάρως, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021, 
η επετειακή εκδήλωση για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση με τίτλο «Περήφανοι Όλοι», που διοργάνωσε ο 
Δήμος Ζαχάρως σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε η χορωδία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Φιλοπροόδων Ζαχάρως, που ερμήνευσε αποσπάσματα 
έργων σχετικά με τον Ελληνικό Ξεσηκωμό. Ακολούθησε η ομιλία του
ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα κ. Αγαθοκλή Παναγούλια, 
ο οποίος ανέδειξε την προσφορά και το ρόλο που διαδραμάτισαν στην
Επανάσταση τα χωριά του τέως Δήμου Αρήνης (νυν Ζαχάρως) 
αναφέροντας τα ονόματα 140 αγωνιστών από τον τέως Δήμο 
Αρήνης που συμμετείχαν στην Επανάσταση και είναι επίσημα 
καταγεγραμμένοι. Ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Κώστας Αλεξανδρό-
πουλος, απένειμε στον κ. Παναγούλια εκ μέρους του Δήμου, 
τιμητική πλακέτα για το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο που
προάγει τη γνώση της ιστορίας του τόπου. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με τα χορευτικά τμήματα της σχολής χορού 
«Εν Χορώ», που χόρεψαν τραγούδια και χορούς του τόπου μας. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Κώστας 
Αλεξανδρόπουλος. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η
βουλευτής Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου. 

Σημ. “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”: Η παραπάνω εκδήλωση έγινε αντί της πρό-
τασης: «Αναπαράσταση της Μάχης στον Αγ. Αθανάσιο» που ως
γνωστόν είχε υποβληθεί φάκελος στην Περιφέρεια από τον Δήμο
Ζαχάρως σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μακισταίων τον Φε-
βρουάριο του 2020 και λόγω Covid η εκδήλωση δεν χρηματoδοτή-
θηκε επαρκώς και ακυρώθηκε (βλ. “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” φ. 100 σελ. 1 & 5). 

Εκδήλωση  για  τα  200  χρόνια 
από  την  Ελληνική  Επανάσταση 

Η οικουμενικότητα του Ελληνισμού 

Ο Δήμαρχος 
κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος 

Ο συγγραφέας 
κ. Αγαθοκλής Παναγούλιας 



Και η κατάρα της πανδημίας χτύπησε το χωριό μας. 
Αυτοί που κόλλησαν, επιβίωσαν, ευτυχώς. Οι επόμενοι άρα-

γε; Θέλω να πω σε σένα, ναι σε σένα που γυρίζεις στις λαϊκές
και στις κηδείες, που χλευάζεις αυτούς που εμβολιάστηκαν 
γιατί απλά δεν έχεις πειστεί ακόμα, που την μάσκα την φοράς
υφασμάτινη και πλεκτή γεμισμένη με βοτάνια για το κακό, ότι
υπάρχει μια αρχή στην φιλοσοφία της ανθρώπινης ύπαρξης. Η
πίστη φίλε και φίλη, έρχεται να γεμίσει τα κενά της λογικής. Αν
όμως τα κενά τα βρίσκεις πολλά, τότε η πίστη σου πλησιάζει
στο να χαρακτηριστεί ως ανοησία. Υπάρχει ένας θεμελιώδης 
πυλώνας της λογικής και αυτός είναι η γνώση. Αν έχεις λοιπόν
πειστεί για κάτι που δεν κατέχεις και θεωρείς ότι όλος ο κόσμος
συνωμοτεί εναντίον σου τότε είσαι ο πραγματικός εχθρός, 
είσαι αυτός που μολύνει και δηλητηριάζει. Όσο για την γνώμη
σου, παγερά αδιάφορο με αφήνει, κουράστηκα να προσπαθώ
να σε πείσω.

Είναι κρίμα που το χωριό δεν έχει σχολείο γιατί τα παιδιά θα
σου έδειχναν πως φοριέται η μάσκα και τι σημαίνει 
«προσέχω». Είναι κρίμα αγαπητοί μου να σκεφτόμαστε 
ακόμη με τον εγωισμό και όχι με την λογική. Το κράτος που το
χαρακτηρίζετε ως χούντα (και αυτό κι αν είναι κρίμα γιατί οι 
περισσότεροι από εσάς έχουν βιώσει την πραγματική) με τα 
μέτρα που έχει λάβει (μερικά τα χαρακτηρίζω κι εγώ απαρά-
δεκτα) σας φέρεται σαν σε παιδιά. Σας χρεώνει 100 ευρώ τον
μήνα γιατί την σωτηρία την προσέφερε δωρεάν αλλά εσείς σαν
γνήσιοι Έλληνες αντιδράσατε με τον ίδιο τρόπο σαν τότε που
ο Καποδίστριας έφερε τις πατάτες, σαν επιφυλακτικοί 
ανώριμοι που όμως ξέρετε ότι έχετε άδικο.

Το επιμύθιο. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Ο φωνακλάς
δημοσιογράφος αρνητής του Κορονοϊού είναι κάπου διασωλη-
νωμένος, ο δικηγόρος σας υπόδικος και ο χειρουργός 
«σημαία» νόσησε και πήγε να ψοφήσει. Να ψοφήσει… γιατί έτσι
είναι όσο σκληρό κι αν ακούγεται, δεν πεθαίνεις αλλά ψοφάς
μέσα σε τρόμο, αφόρητη δύσπνοια, πόνο και σας το λέω 
γιατί έχω βρεθεί κοντά σε ασθενείς που έφυγαν από κορονοϊό
(και όχι μια μόνο φορά). Κι αν με ρωτήσετε και πάλι γιατί 
εμβολιάστηκα, δεν θα σας πω την αλήθεια, ότι το έκανα για να
προστατέψω όσους αγαπώ, αλλά σκωπτικά θα απαντήσω ότι
κάποιος θα πρέπει να μείνει πίσω για να ανάβει τα καντηλάκια
αυτών που πήρατε στον λαιμό σας.

Είναι πολύ σκληρά τα λόγια μου δυστυχώς, αλλά αν 
κατάφερα να αλλάξω γνώμη έστω σε έναν από εσάς που δεν
αποφασίσατε ακόμα να εμβολιαστείτε, τότε πέτυχα τον 
σκοπό μου. 

Φιλικά
Μερακλής Κοβιντιάδης 
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Και οι φωτιές ήταν πάλι εδώ, κοντά αλλά δεν μας

άγγιξαν. Απειληθήκαμε αλλά από καθαρή τύχη δεν

κινδυνεύσαμε. Ο «στρατηγός άνεμος» που είχε 

αναφέρει άλλος ένας μυαλοφυγόδικος πολιτικός δεν

μας διάλεξε ούτε φέτος. Εμείς ήμασταν στο χωριό σε

ακραίες θερμοκρασίες και παρακολουθούσαμε όλη την 

Ελλάδα να καίγεται, τα όνειρα ανθρώπων να γίνονται

στάχτες. Ολυμπία, Νεμούτα, Αρκαδία, Βαρυμπόμπη,

Εύβοια και άλλα μέρη υπέφεραν υπομονετικά. Άλλη μια

κυβέρνηση, ένα κράτος σε αναζήτηση ταυτότητας 

προσπάθησε και η ιστορία θα δείξει στο μέλλον πως

θα κριθεί. Θρύψαλα και εφιάλτες, οσμές κόλασης που

σου γεμίζουν τα πνευμόνια έρεβος. Και πάλι μετά το

2007, περιμέναμε, ήμασταν εκεί. Τόσο έτοιμοι όσο και

ανέτοιμοι μαζί. Πολλά χωράφια και περιουσίες εντός

χωριού, χαλάσματα και παρατημένα σπίτια ακαθάρι-

στα. Μετά από επικοινωνίες ο ένας δεν έβρισκε 

δρόμο και ο άλλος δεν έβρισκε λόγο. Σημεία των και-

ρών και πάλι. Μερικοί από εμάς όμως ήμασταν εκεί.

Μετά από πρωτοβουλία της Δήμητρας, της Χριστί-
νας, του Φώτη και του Νώντα φυλάξαμε σκοπιές.

Όσοι μαζευτήκαμε, εγώ, οι παραπάνω, ο Δημήτρης,

η Ντίνα και ο Αρίστος, η Μαρία, ο Πέτρος, ο Γιάν-
νης και ο Στάθης, ο Αργύρης, ο Γιώργος, η Σία,

οι έφηβοι του χωριού μας και αρκετοί άλλοι αλλά όχι

όλοι. Κάποιοι κρυφτήκαν, κάποιοι άλλοι μας χλεύασαν

και μας φώναξαν ότι ούτε στον στρατό δεν έκαναν

«Γερμανική σκοπιά». Πάντα θα υπάρχουν και αυτοί,

οι λίγοι, οι παρίες που ασχολούνται με ένα δρομάκι που 

καταπάτησαν, με μια κότα που αποδήμησε εις Κύριον

και με το πως άλλαξε η ζωή και πόσο καλύτερη ήταν

παλιά. Εμείς όμως ήμασταν εκεί, ενωμένοι σαν μια 

γροθιά και δουλέψαμε στις διακοπές μας για το χωριό.

Και του χρόνου πάλι θα είμαστε στα πόστα μας όταν

χρειαστεί. Ο Σύλλογος θα φροντίσει να τηρήσει τον

αυστηρά συμβουλευτικό ρόλο και από νωρίς μαζί με

τον Πρόεδρο της Κοινότητας θα ενημερωθεί ο Δήμος

για τις περιουσίες που θέλουν καθάρισμα. Ελπίζουμε

και βασίζουμε όλες μας τις ελπίδες στους ανθρώπους,

στους συγχωριανούς μας, σε αυτούς που και πάλι θα

ονειρευτούν για ένα πιο πράσινο μέλλον κοντά και 

μακριά από τα σπίτια μας. 

Σας ευχαριστώ όλους που θελήσατε, μπορέσατε και

τολμήσατε. 

Χ.Κ. 

Επιμύθιο  καλοκαιριού  2021 Ο  COVID-19  ΣΤΗ ΜΑΚΙΣΤΟ
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28η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021 

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασής του που είχαν σταματήσει
για τεχνικούς λόγους. 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ  ΖΑΧΑΡΩΣ 

Συνεχίζονται οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ζαχάρως και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν την Άνοιξη του 2022. 

Στα γραφεία της Ομοσπονδίας έγινε στις 09/12/2021 η προγραμ-
ματισμένη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού
κ. Νίκου Κοροβέση με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, όπου ενημερώθηκε για
τα προβλήματα της περιοχής. Τα άκουσε όλα με προσοχή και έδειξε
πρόθεση να βοηθήσει στην επίλυσή τους και ιδιαίτερα να βοηθήσει στα
πολιτιστικά που είναι και η αρμοδιότητά του. 

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΖΑΧΑΡΩΣ 

Στην αγροτική οδοποιία έγινε ίσως για πρώτη φορά αρκετή 
παρέμβαση με την μέριμνα του Προέδρου κ. Νώντα Πόθου και του
αρμόδιου Αντιδήμαρχου κ. Φώτη Καλογερόπουλου.

Βέβαια συντέλεσε και η αγορά από τον Δήμο του ειδικού 
μηχανήματος καθαρισμού των «πρανών». Καθαρίστηκαν γεφύρια,
ανοίχτηκαν αυλάκια, στρώθηκαν οι δρόμοι με γκρέιντερ και φορτωτή
όπου ήταν αναγκαίο.

Βέβαια η ρίψη αμμουδάρας (που περιμέναμε) δεν πρόλαβε να 
γίνει… 

Στο Ηρώο των
πεσόντων έγινε
τρισάγιο και κα-
τάθεση στεφά-
νων από τον Πρό-
εδρο της Κοινό-
τητας κ. Νώντα
Πόθο και από τον
Πρόεδρο του Συλ-
λόγου κ. Φώτη
Βλάχο. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

Στις 27/11/2021 ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Μάκιστο προκαλώντας
πολλά προβλήματα. Ξεριζώθηκαν ολόκληρα λιοστάσια και έγιναν 
ζημιές στο κοιμητήριο (από πτώσεις δέντρων) με την ορμή του να
σταματάει στο Παλιοχώρι προκαλώντας και εκεί πολλές ζημιές.

Η Επιτροπή του ΕΛΓΑ κατέγραψε τις ζημιές στις 2/12/2021 και
αναμένεται το πόρισμά της. 

ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ 

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Μακισταίων  σας  εύχεται  Καλά  Χριστούγεννα  
με  υγεία  και  χαρούμενο  το  νέο  έτος 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ  2021 

Η “νέα χάραξη” του δρόμου Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος, 
δυστυχώς έχει «βαλτώσει» στην Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας εδώ
και αρκετό καιρό (Βλέπε “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” φ. 104).

Τελευταία προγραμματίστηκε αυτοψία της πενταμελούς 
επιτροπής στις 21/09/2021, αλλά δύο ημέρες πριν ο ένας εκ των 
πέντε εκτιμητών δήλωσε αδυναμία!!!

Αδυναμία όμως δήλωσε και ο αναπληρωματικός του με αποτέ-
λεσμα η «επιτροπή» ακόμη να μην μπορεί να κάνει την απαραίτητη
αυτοψία, που είναι προϋπόθεση, για να βγει η «τιμή μονάδας» της
απαλλοτρίωσης.

Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε το θέμα και θα σας κρατάμε
ενήμερους. 

ΔΡΟΜΟΣ  ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΜΑΚΙΣΤΟΣ 
“Νέα  χάραξη” 

Την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021, το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας Συλλόγων επαρχίας Ολυμπίας που προέκυψε από τις 
αρχαιρεσίες στις 14-11-2021 συγκροτήθηκε σε σώμα στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας στην Αθήνα.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σμυρνής (Λινίσταινα)
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Παπαγρηγορίου (Δαφνούλα)
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κοκκίνης (Φιγαλεία)
Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Φουρλής (Ζαχάρω)
Ειδικός Γραμματέας: Θανάσης Θεοχάρης (Ανδρίτσαινα)
Ταμίας: Σοφία Τζαβέλλα (Κουφόπουλο)
Μέλη: 
Φώτης Βλάχος (Μάκιστος)
Σοφία Γεωργούλια (Μίνθη)
Νίκος Δαβιλάς (Μύλοι)
Παναγιώτα Κυριακοπούλου (Χρυσοχώρι)
Κώστας Μαρίνης (Πετράλωνα)
Διομήδης Μπίθας (Καλλιθέα)
Μενέλαος Τζαβέλλας (Δραγώγι)
Θανάσης Τράπαλης (Ανδρίτσαινα)
Δημήτρης Χρυσός (Θεισόα)
Ευχόμαστε στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή και δημιουργική 

θητεία. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Εκλογές  και  Νέο  Δ.Σ. 

Στις 30/11/2021 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση για την 
Τηλεμετρία στο δίκτυο της ΔΕΥΑΖ μεταξύ του Δημάρχου Ζαχάρως κ.
Κώστα Αλεξανδρόπουλου και του Προέδρου της ΔΕΥΑΖ κ. Δημήτρη
Κλημαντίρη, προϋπολογισμού 1.608.909,68 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ». 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ  ΣΤΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ  ΔΕΥΑΖ 

Ο Δήμος Ζαχάρως συνέταξε μελέτη με αριθμό 46/2021 και 
προϋπολογισμό 86.650,00€ για διάφορα αντιπλημμυρικά έργα του
Δήμου. Σε αυτή τη μελέτη εντάχθηκε και το θέμα που χρόνια 
ταλαιπωρεί την Μάκιστο (Διασταύρωση Νεκροταφείου έως πλατεία
Μαριάννας Βαρδινογιάννη). 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΕΡΓΑ 
ΔΗΜΟΥ  ΖΑΧΑΡΩΣ 

Η απογραφή πληθυσμού ολοκληρώνεται στις 31-12-2021, ενώ ήταν
δυνατή η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή έως και τις 13-12-2021. 

Η απογραφή στη Μάκιστο ή σε οποιοδήποτε χωριό του Δήμου μας
κρίνει τη χρηματοδότηση του Δήμου Ζαχάρως για την επόμενη 
δεκαετία. 

ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΕΥΚΟΛΑ!!!
Για οποιαδήποτε δυσκολία επικοινωνήστε μαζί μας. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΜΑΚΙΣΤΟΥ  «ΚΙΟΣΚΙ» 
Ο “Δρόμος της Ελπίδας” θα βοηθήσει και στην αποπεράτωση του

Πολιτιστικού μας Κέντρου. Δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο 
πανελλήνιο αθλητικό γεγονός να μην μπορείς να προσφέρεις έναν
καφέ!!! 


