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Νώντας Πόθος με τον Πρόεδρο και τον
Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας, κ.
Φώτη Βλάχο και κ. Χρυσόστομο
Καλαντζή αντίστοιχα.
Με απόλυτη γνώση και
καλά προετοιμασμένες και
οι δύο πλευρές χρειάστηκε
ένα ολόκληρο δίωρο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τα
παρακάτω θέματα που
απασχολούν την Μάκιστο:
- Νέα χάραξη του δρόμου Μποκαρίνος - Αρτέμιδα
- Μάκιστος
- ΄Υδρευση Μακίστου
Ο Δήμαρχος κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος στο κέντρο,
(Δεξαμενή, δίκτυο και σωδεξιά του ο Πρόεδρος του χωριού κ. Νώντας Πόθος
στή υδροληψία στην πηγή
και ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Χρυσόστομος Καλαντζής.
του Αγίου Γεωργίου)
Αριστερά του ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Φώτης Βλάχος
- Πάρκο
και ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Αλεξανδρόπουλος.
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Δρόμος της Ελπίδας
συμμετοχή του αρμόδιου Αντιδήμαρχου
- Αγροτική οδοποιΐα
Οικονομικών κ. Φώτη Αλεξανδρό- Κίνδυνοι από πυρκαγιά
πουλου.
Από την Μάκιστο συμμετείχαν στη
Φώτης Γ. Βλάχος
συνάντηση ο Πρόεδρος του χωριού κ.
ε τον Δήμαρχο Ζαχάρως κ. Κώστα Αλεξανδρόπουλο στο γραφείο του, έγινε η προγραμματισμένη
συνάντησή μας στις 15/05/2022, με τη

ΔΡΟΜΟΣ ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ – ΜΑΚΙΣΤΟΣ

Μετά από ενάμιση χρόνο
ξεπεράσαμε επιτέλους άλλον
ένα σκόπελο αυτής της τραγικής υπόθεσης για την περιοχή
μας.
Η επιτροπή τελικά της Κτηματικής Υπηρεσίας συστάθηκε και στις 20 Μαρτίου 2022
έκανε την πολυπόθητη αυτοψία και τώρα πλέον ο λόγος
ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία
της Π.Ε. Ηλείας, δηλαδή στα
χέρια του Αντιπεριφερειάρχη κ.
Β. Γιαννόπουλου.
Προηγήθηκαν πολλά μέχρι
να συσταθεί η παραπάνω
επιτροπή με καθοριστικό ρόλο
της κας Μωϋσιάδου της οποίας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μία φορά.
Επίσης ο Δήμαρχος
Ζαχάρως κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος, στην επιστολή
μας με αρ. πρωτ. 393/25-12022 ενήργησε άμεσα.
Δείτε τα παρακάτω έγγραφα:
Συνέχεια στη σελ. 5

ΑΝΑΣΤΗΛΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΑΙΠΥ
Στις 4 Μαΐου 2022 ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου στο ΑΙΠΥ με αυτοεπιστασία
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Βάσει της απόφασης του ΥΠΠΟ θα γίνουν τα παρακάτω έργα:
• Καθαρισμός περιοχής σκηνικού οικοδομήματος και
παρόδων.
• Εργασίες αποχωματώσεων-επιχώσεων πρόσβασης.

Η υπεύθυνη αρχαιολόγος κ. Σοφία Ζουμάκη
με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Φώτη Βλάχο

• Εργασίες καταγραφής υλικού ερειπιώνα.
• Ειδικές κατασκευές για την έκθεση των αρχιτεκτονικών μελών.
Συνέχεια στη σελ. 5

Διαβάστε επίσης σ’ αυτό το φύλλο

• Γενική Συνέλεση του Συλλόγου .......................... σελ. 8
• Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη ........................................ 8
• Ο Δρόμος της Ελπίδας ................................................ 8
• Πρόληψη πυρκαγιών - Καθαρισμός οικοπέδων .......... 8
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΓΑΜΟΙ

• Ο Γιάννης Αθανασόπουλος του
Πέτρου και της Μαρίας και η σύζυγός
του Αναστασία απέκτησαν κοριτσάκι
στις 28-4-2022.
H “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να
τους ζήσει.

• Η Νίκη Κατσάμπουλα του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας και ο
Αντώνης Πατεράκης τέλεσαν τον
γάμο τους στις 17-12-2021 στην
Αθήνα.
• Η Μαριάννα Νικητάκη του Γεωργίου και της Γεωργίας και ο Κωνσταντίνος Δραμιτινός τέλεσαν τον γάμο
τους στις 20-5-2022 στην Αθήνα.
• Ο Γιώργος Πόθος του Γρηγορίου
και της Δήμητρας και η Χριστίνα
Δημήτρουλα τέλεσαν τον γάμο τους
στις 4-6-2022 στην Αθήνα.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να
ζήσουν ευτυχισμένοι.

Ας τους μιμηθούμε
Κοκκαλιάρης Γιώργος (Καναδάς) .... 100$ CAD
(εις μνήμη Γεωργίου Δημόπουλου)
Δίπλας Βασίλης (Αρτέμιδα) ...................... 50€
Γεωργούλια Σοφία (Μίνθη) ........................ 30€
Τζανέτος Δημήτρης
του Νεονέλη (Μηλέα) ................................ 50€
Κάρτας Θανάσης (Αρτέμιδα) .................... 20€
Κουρούβανη Χριστίνα (Κακόβατος) .......... 10€
Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος
(Αρτέμιδα) .................................................. 20€
Καράπαπας Νίκος (Ν. Φιγαλία) .................. 20€
Αποστολόπουλος Χαράλαμπος
(Πετράλωνα) .............................................. 20€
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” σας ευχαριστεί πολύ.

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: Χρυσόστομος Καλαντζής
Πλαταιών 17, Τ.Κ. 16674 Γλυφάδα
Αρχισυντάκτης: Μαίρη Καριώρη
Συντακτική Επιτροπή
Σταυρούλα Καραμπέτσου-Βλάχου,
Μιχαέλλα Βλάχου
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ερυμάνθου 10, Τ.Κ. 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

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Η Δήμητρα Μπάμη-Πρόξενου
απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη εκεί
στις 11-1-2022.
• Ο Νίκος Πόθος του Επαμεινώνδα
απεβίωσε στις 29-1-2022 στην Μάκιστο, όπου και ετάφη.
• Η Σταθίτσα Πόθου σύζ. Νικολάου
απεβίωσε στις 5-2-2022 στην Αθήνα

και ετάφη στην Μάκιστο.
• Η Ευγενία Λαμπροπούλου σύζ.
Γεωργίου, απεβίωσε στο Καλλίκωμο
και ετάφη εκεί στις 9-2-2022.
• Η Νίκη Βλάχου-Αλεξοπούλου
απεβίωσε και ετάφη στις 5-4-2022
στη Μελβούρνη Αυστραλίας, όπου και
ζούσε.
• Η Δήμητρα ΑθανασοπούλουΓκούσκου απεβίωσε στις 15-4-2022
στην Ζαχάρω, και ετάφη στην Μάκιστο.
• Ο Γιώργος Λαμπρόπουλος του
Αριστομένη απεβίωσε στις 5-5-2022
στη Ζαχάρω όπου και ετάφη.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά
της συλλυπητήρια στους οικείους
τους.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”
Αρ. Λογαριασμού 112/296129-62
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR8501101120000011229612962
Αρ. Λογαριασμού 6325162035736
Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR8201713250006325162035736
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Αρ. Λογαριασμού 346/001146-06
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR3001103460000034600114606
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Ένα αφιέρωμα στους πρακτικούς λαϊκούς οργανοπαίκτες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πού και πότε
εμφανίστηκε
το κλαρίνο
στην Ελλάδα

Το πνευστό μουσικό
όργανο που στη σημερινή μορφή του λέγεται
κλαρίνο, είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας που έκαναν διάφοροι οργανοτεχνίτες πάνω σε ένα λαϊκό πνευστό.
Αυτό το λαϊκό όργανο λεγόταν
“chalumeau”ή “zambogne” και ήταν
ένας σωλήνας φτιαγμένος από δυο
κομμάτια με μάκρος 33 εκατοστά και 9
τρύπες για τα δάχτυλα.
Γράφει
ο Δημήτρης
Γρηγορόπουλος

Το πιο πρωτόγνωρο λαϊκό πνευστό
που βγάζει ήχο με βάση την ίδια ακουστική αρχή όπως και το κλαρίνο, είναι
αυτό που στον τόπο μας λέγεται τσαμπούνα. Επικρατούσε στα περισσότερα ελληνικά
νησιά. Στην Κρήτη λέγεται «μαντούρα» ή «μπαντούρα» και σε
όλα τα νησιά
έχουν δικό τους
όνομα.
Στη Δυτική
Μακεδονία έχουΤσαμπούνα
με πληροφορίες
μόνο από τη Σιάτιστα και το Άργος Ορεστικό. Για τη Σιάτιστα τα σχετικά στοιχεία μας τα δίνει ένα σημείωμα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και
επίτιμου διευθυντή του Λαογραφικού Αρχείου και της Εθνικής Μουσικής Συλλογής της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γ. Μέγα.
Σε αυτά τα μέρη από πολλά έτη ήταν
εγκατεστημένοι Γύφτοι Χριστιανοί, οι
οποίοι ζούσαν με τη σιδηρουργική
(πέταλα, καρφιά κ.τ.λ.) και τη μουσική.
Περίπου στα 1900-1915, βλέπουμε τα
πρώτα κλαρίνα και αναφέρουμε μερικά
όπως Ζήσης Τζιούτζος, Κωνσταντίνος Γκαντίνης, Κωνσταντίνος
Κασιάρας κ.ά. Ο Κωνσταντίνος
Γκαντίνης πήγε στην Αμερική, όπου
έκανε μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες.

Σε επόμενα
φύλλα θα δούμε
και την εξέλιξη
του κλαρίνου σε
άλλα μέρη κυρίως
Ήπειρο και μετά
Νότια Ελλάδα.
Το κλαρίνο
σήμερα στη χώρα
μας είναι το κύριο
μελωδικό όργανο μέσα στο λαϊκό
μουσικό συγκρότημα που στην Αθήνα,
στην επαρχία και στα περισσότερα
χωριά όπου εμφανίζεται, επικράτησε να
λέγεται «κουμπανία». Η κουμπανία είναι
μια παρέα, ένας συνεταιρισμός, μια
«συντροφιά» από διάφορα πρόσωπα που
παίζουν μουσική. Παλαιότερα η κουμπανία είχε ένα κλαρίνο, ένα βιολί και ένα
λαούτο. Εδώ και έναν αιώνα περίπου
προστέθηκε σε αυτά και το σαντούρι ή
το τσίμπαλο.
Η λέξη κουμπανία καθώς φαίνεται σε
πολλά μέρη όπως στην Ήπειρο, στα
Γρεβενά, στη Ρούμελη, στην Πελοπόννησο, χαρακτηρίζει το μουσικό συγκρότημα που αναφέρεται και ως «μια
παρέα όργανα» ή «τα όργανα». Αλλού
πάλι λένε «τα κλαρίνα» ή τα «βιολιά».
Αλλού τα λένε «ζυγιά», αλλού «τακίμι»,
αλλού «ταϊφά». Οι λέξεις τακίμι και
ταϊφάς είναι τούρκικες που σημαίνουν
ένα σύνολο. Τακίμ σάζι είναι ένα
σύνολο από όργανα μουσικής.

Ήπειρος

Πληροφορίες σχετικά με το κλαρίνο
έχουμε μόνο από τέσσερις ηπειρώτικες
περιοχές. Στην Ήπειρο το κλαρίνο είναι
γνωστό παντού και υπήρχαν από παλιά
πολλοί και καλοί κλαριντζήδες. Εμείς θα
ασχοληθούμε με κλαριντζήδες που
καταφέραμε να βρούμε στην περιοχή της
Κόνιτσας, του Πωγωνίου (Τσαραπλιανά,
Δελβινάκι, Ζαραβίνα), της Ζίτσας και της
Πρέβεζας.
Στην Κόνιτσα οι παλαιότεροι κλαριντζήδες που μπορέσαμε να εντοπίσουμε
είναι ο Θωμάς Αναστασίου και ο
Τουρκαλβανός Μπεκίρ. Ήταν κατά
δέκα χρόνια μεγαλύτεροι από τον
Παύλο Τσούτα. Ο Παύλος Τσούτας
(1834-1944) ήταν από το Λιεσκοβίκι της
Αλβανίας. Ο πατέρας του ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα. Ο Παυλής
όπως τον έλεγαν παντρεύτηκε σε ηλικία

17 χρονών την κόρη του Ζαχαρή,
οργανοπαίχτη από το Πάπιγκο. Στην
προίκα που πήρε συγκαταλέγονταν και
ένα κλαρίνο μονό με κλειδιά και βυζί.
Αυτό ήταν αφορμή να εξελιχθεί σε
οργανοπαίχτη. Από τα 25 παιδιά του, όλα
τα αγόρια έπαιζαν όργανο. Ο γέρο
Τσούτας έπαιζε στα χωριά της περιοχής
και τους Τούρκους της Κόνιτσας.
Ο Ασλάνης, πολύ καλό κλαρίνο,
καταγόταν επίσης από το Λιεσκοβίκι και
η φήμη του είναι μεγάλη στην Ήπειρο.
Έπαιζε πιο πολύ στην Αλβανία αρβανίτικα
κομμάτια. Είχε λέγεται ασημένιο κλαρίνο. Πήγε και στην Πόλη και έπαιξε στον
Σουλτάνο. Έπαιζε τόσο όμορφα που
έβγαιναν τα χαρέμια στα μπαλκόνια για
να τον ακούσουν. Ο Σουλτάνος λένε ότι
ασήμωσε το κλαρίνο του μέσα και έξω,
αλλά τον έδιωξε από την Πόλη, γιατί αναστάτωνε τα χαρέμια.
Στο Πωγώνι
βρίσκουμε δύο
μεγάλες σκλήθρες (σόι) οργανοπαιχτών,
τους Μπατζαίους στα Τσαραπλιανά και
Βασίλης Μπατζής
τους Νταλαίους στο Δελβινάκι. Οι Μπατζαίοι στα
Τσαραπλιανά είναι η πιο καλή σκλήθρα
μουσικών. Το όνομά τους δέθηκε τόσο
πολύ με τη μουσική της περιοχής, ώστε
τα Πωγωνίσια χορευτικά κομμάτια λέγονταν και Μπατζίτικα. Μας λέει ένα πολύ
καλό βιολί, ο Φόρος Μπατζής: «Όλοι
στο σόι μας από παππού σ’ αγγόνι είμαστε τσαγκαράδες και οργανοπαίχτες».
Ο Βασίλης Μπατζής (1923) σύγχρονο,
πολύ καλό κλαρίνο. Ο Μήτσος που σκοτώθηκε στα 30 του χρόνια στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, ήταν από τα πολύ
καλά κλαρίνα. Στο Δελβινάκι είναι οι
Νταλαίοι. Να τι μας λέει ο Φώτης
Ντάλας για τη σκλήθρα του: «Ο προσπαππούς μου ο Λάμπρος Ντάλας ήταν
απ’ τις Σκουριάδες στην Αλβανία,
έπαιζε κλαρίνο και εγκαταστάθηκε στο
Δελβινάκι». Στο Πωγώνι πρέπει να
αναφέρουμε τον Κίτσο Χαρισιάδη από
τη Ζαραβίνα, ένα από τα πιο φημισμένα
Ηπειρώτικα κλαρίνα.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Ν Ι ΚΟ Σ
Στις 29/1/2022 έφυγε από
τη ζωή για το μεγάλο χωρίς
επιστροφή ταξίδι ο αγαπημένος μου παππούς Νίκος
Ε. Πόθος. Θλιβερή και συνταρακτική ήταν για όλους
εμάς η αιφνίδια αναχώρησή
του στην αιωνιότητα, μετά
από αυτό αισθάνομαι την από
καρδιάς έντονη επιθυμία να του αφιερώσω
λίγα λόγια για το τελευταίο αντίο.
Αγαπημένε μας παππού, εγκατέλειψες τα
εγκόσμια και πέταξες στην ουράνια ζωή με
ήρεμο και ήσυχο τρόπο. Δεν προϊδέασες
κανέναν και έφυγες χαμογελαστός, δυνατός
και αισιόδοξος μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Σίγουρα απολαμβάνεις τη χαρά του Θεού,
την ομορφιά του παραδείσου αφού σε όλη σου
τη ζωή, ήσουν ένας άνθρωπος με χριστιανική
πίστη, καλοσύνη, ανθρωπιά, αγάπη και προσφορά.
Ξεκίνησες την επίγειά σου ζωή σε μια πολύ
δύσκολη εποχή. Γεννήθηκες πριν από την κατοχή και ήσουν ο μεγαλύτερος από τα πέντε
αδέρφια. Έζησες τα παιδικά και τα εφηβικά σου
χρόνια με στερήσεις και τους εφιάλτες των πολέμων. Παρ’ όλα αυτά τελείωσες το Δημοτικό
Σχολείο έχοντας δάσκαλο τον αείμνηστο
παπά του χωριού μας Δημοσθένη Πόθο. Από
τα μέσα του Γυμνασίου αποφάσισες να μείνεις
για πάντα στο χωριό, το οποίο υπεραγαπούσες κοντά στους αδύναμους γονείς σου, τους
συγγενείς και τους άλλους συγχωριανούς σου.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες κατάφερες να

Ε.

ΠΟΘΟΣ

επιβιώσεις και να προκόψεις. Υπήρξες σεμνός
και ακούραστος στον αγώνα της ζωής.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960
ενωθήκατε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη μας γιαγιά Παναγιώτα Μπάμη με την
οποία ζήσατε μια χαρούμενη και ευτυχισμένη
ζωή. Αποκτήσατε τέσσερα παιδιά τα οποία μεγαλώσατε με εκείνες τις αξίες και αρχές που
βοήθησαν να δημιουργήσετε μια υποδειγματική οικογένεια. Ευτυχήσατε να δείτε δέκα
εγγόνια και μια δισέγγονη. Όταν αναπολώ τις
στιγμές που ζήσαμε μαζί νιώθω υπέροχα.
Μας περιέβαλες με αγάπη και στοργή. Θα θυμάμαι για πάντα τα παραμύθια που μας έλεγες,
τις χρήσιμες συμβουλές που μας έδινες και τα
ωραία δημοτικά τραγούδια τα οποία μελωδικά μας τραγουδούσες.
Παρά τις οικογενειακές υποχρεώσεις, με
ιδιαίτερο ζήλο και πάθος ασχολήθηκες με τα
προβλήματα του χωριού μας. Ήσουν από τη
φύση σου κοινωνικό άτομο και γι’ αυτό από νωρίς πέτυχες της ανάλογης αναγνώρισης.
Εκλέχθηκες Πρόεδρος του χωριού μας επί σειρά ετών, κατά τη διάρκεια της θητείας σου επιδίωκες πάντα να έχεις καλή συνεργασία με τα
άλλα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, τους
συγχωριανούς σου, τους Προέδρους των
γειτονικών χωριών για κοινά θέματα και τους
Δημάρχους του Δήμου Ζαχάρως. Έτσι αναζητούσατε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα
της Κοινότητας (οδοποιΐα, ύδρευση, προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.).
Αμέριστο υπήρξε το ενδιαφέρον σου για
το Δημοτικό Σχολείο όταν λειτουργούσε, ως

μέλος της Σχολικής Επιτροπής, το ίδιο
ενδιαφέρον έδειξες και για τα θέματα της
εκκλησίας ως πιστός χριστιανός και ως μέλος
επί σειρά ετών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Από την παιδική σου ηλικία ήσουν πάντα στην εκκλησία τις Κυριακές, τις γιορτές και
στις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν
έλειψες ποτέ.
Άλλωστε το ενδιαφέρον σου για το χωριό
το έδειξες έμπρακτα στις πυρκαγιές που
έπληξαν το χωριό μας το 2007. Στην προσπάθειά σου να περισώσεις ότι μπορούσες σε
έμψυχο και άψυχο υλικό έπαθες σοβαρά εγκαύματα σε όλο το σώμα σου. Ξανά επουλώθηκαν τα τραύματά σου, νοσηλεύτηκες 9 μήνες σε νοσοκομείο της Αθήνας έχοντας την
φροντίδα της αγαπημένης σου συζύγου που
δεν έλειψε ούτε στιγμή από το πλευρό σου.
Επέζησες από θαύμα αλλά με σοβαρά προβλήματα στην υγεία σου. Άσβεστη θα παραμείνει η μνήμη σου στις καρδιές όλων των δικών σου ανθρώπων (της συζύγου, των παιδιών
σου, των εγγονών σου, των αδελφών σου) των
συγγενών, συγχωριανών και φίλων σου.
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι υπερήφανος
που φέρω το όνομά σου και σου υπόσχομαι ότι
θα το κρατήσω για πάντα ζωντανό και καθαρό όπως θα ήθελες.
Θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλους όσοι
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στο
βαρύ πένθος μας. Όλοι μαζί σε αποχαιρετούμε και σου ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Νίκος Ε. Πόθος

Οι βράχοι μου!!!
Ο Θεός, με το που γεννήθηκα, μου έδωσε ένα ευλογημένο δώρο, τους γονείς μου,
τον πατέρα μου Κανέλλο και τη μητέρα μου
Ευαγγελία. Δύο υπέροχους ανθρώπους και
γονείς που θα μείνουν για πάντα αναντικατάστατοι στην καρδιά και την ψυχή μου.
Όσο ζούσαν ήταν οι άγγελοι προστάτες
μου στη γη, κι εδώ και λίγο καιρό είναι πια
οι άγγελοί μου στον ουρανό. Ο πόνος είναι
μεγάλος, γιατί προσωπικά πιστεύω, ότι οι γονείς δεν έχουν ηλικία και πάντα πονάει όταν
τους χάνεις. Κανέλλος και Ευαγγελία, δύο
ονόματα ανεξίτηλα χαραγμένα στην ψυχή
μου.
Η κληρονομιά που μου άφησαν ανεκτίμητη, τις καλύτερες αναμνήσεις από τα
παιδικά μου χρόνια, μια δυνατή σύντροφο
για την πορεία μου στην ζωή. Μου έδωσαν
απλόχερα και ανιδιοτελώς αγάπη, στοργή,
στήριξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Πάντα δίπλα μου βράχοι, οι δικοί μου
βράχοι, που το κύμα της ζωής τους καταπόντισε και τους πήρε από κοντά μου.
Πελοπόννησος και Κεφαλονιά οι τόποι
καταγωγής τους, τώρα πια και μόνο που τα

αναφέρω τα μέρη αυτά, δάκρυ κυλάει από
τα μάτια μου.
Ο πατέρας μου Κανέλλος, γεννημένος
στο Παλιοχώρι (Ζαχάρω Ηλείας) γιός ήρωα
του ’40, Απόστρατος Στρατηγός της Αστυνομίας, Βοτανολόγος, Ψάλτης στην Αγία
Αικατερίνη (Αιγάλεω) και όχι μόνο, γιατί σε
όποια εκκλησία και αν βρισκόταν του άρεσε
να ψέλνει και πάντα άνευ αμοιβής, συγγραφέας, ποιητής, αλτρουιστής έτοιμος
πάντα να βοηθήσει συγγενείς και φίλους.
Πάντα αισιόδοξος, γιατί αν και η ζωή τού
φέρθηκε σκληρά από όταν ήταν σχεδόν
μωρό, ποτέ δεν το έβαζε κάτω και πάντα
έβγαινε νικητής. Ήταν η ήρεμη δύναμη, ο

“σοφός της οικογένειας” όπως τον αποκαλούσε με αγάπη, το εταίρο ήμισυ της ζωής
του για 55 χρόνια, η μητέρα μου.
“Το αηδόνι της οικογένειας”, η μητέρα
μου Ευαγγελία, αν είχε τύχει καλύτερης
προσοχής όταν ήταν μικρή, πιστεύω ακράδαντα, ότι θα ήταν σοπράνο στην όπερα.
“Η ψυχή της οικογένειας”, όπου και αν πήγαινε άφηνε τις καλύτερες εντυπώσεις και
έκανε φιλίες παντού, χαμογελούσε και
έλαμπε ο κόσμος όλος, είχε μια απίστευτη
ευγένεια καρδιάς, αλτρουίστρια, συμμετείχε ενεργά σε συλλόγους χωρίς ποτέ προσωπικό κέρδος. Με έμαθε από μικρό παιδί να
αγαπάω χωρίς διάκριση και τους δύο τόπους
καταγωγής μου, “να βλέπεις πάντα το ποτήρι
μισογεμάτο” μου έλεγε θυμάμαι.
Τους οφείλω όλα όσα είμαι και όσα
προσπαθώ να γίνω, εκατό ζωές να είχα, πάλι
δεν θα κατάφερνα να τους τα ξεπληρώσω.

Σας αγαπώ
Ο γιος σας
Αντώνης του Κανέλλου
και της Ευαγγελίας
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ΠΡΟΣ: Την εφημερίδα «Μακιστία»
Ερυμάνθου 10 – Ηλιούπολη - ΑΘΗΝΑ
Κύριε Διευθυντά,

Οι φίλοι της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ» κος Κ. Καραθανάσης και κος Α.
Κωτσέλης μας απέστειλαν τις παρακάτω σχετικές επιστολές.

Προς
Τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό κ.κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κάποτε ο τόπος μας, του Δήμου Ζαχάρως, ήταν μια υπέροχη περιοχή
με ευτυχισμένους και ευχάριστους πολίτες.
Δυστυχώς μέχρι τότε που ενέσκηψε η πρωτοφανής σε ένταση και
έκταση καταστρεπτική πυρκαγιά της 24-08-2007. Όλα κάηκαν!!! χωριά
κατεστράφησαν, κάηκαν ζωντανοί 37 συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά με τις μανούλες των. Ο τόπος μας από μια καταπράσινη περιοχή, σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε ένα σκοτεινό μαύρο τοπίο.
Κάηκε ολόκληρο το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο των κατοίκων, αιγοπρόβατα, άγρια ζώα, όλες οι δασικές εκτάσεις, αλλά και αυτές των ελαιώνων
και εσπεριδοειδών, δηλαδή έμειναν οι πέτρες, τα αποκαΐδια και το
μαύρο χώμα. Ευτυχώς δύο χωριά ανοικοδομήθηκαν εξ αρχής από την
Κυπριακή Δημοκρατία και τον Όμιλο Βαρδινογιάννη.
Πέραν τούτου ΟΥΔΕΝ!!!
Συγκλονίσθηκε το Πανελλήνιον. Πολλοί ιδιωτικοί φορείς και ο Ερυθρός Σταυρός προσέτρεξαν σε βοήθεια, προσφέροντας είδη ρουχισμού
και οικιακά σκεύη. Παράλληλα ιδρύθηκε το λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη στο οποίο εισέρευσαν από δωρεές πολιτών άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, για να διατεθούν για αναπτυξιακά έργα στην κατεστραμμένη περιοχή.
Για κακή μας τύχη άλλαξε η κυβέρνηση και το ταμείο Μολυβιάτη
χάθηκε στην κυριολεξία. Τίποτε δεν προσέφεραν στο ρημαγμένο τόπο.
Τα χρήματα αυτά προσφέρθηκαν από τους Πανέλληνες για το δικό μας
τόπο και όχι για άλλο σκοπό.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Υποβάλλουμε θερμή παράκληση, να αναστήσετε το χαμένο ταμείο
Μολυβιάτη ώστε να διατεθούν από αυτό τα ανάλογα κεφάλαια, να
ευδοκιμήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για ανάπτυξη της αδικημένης
και ξεχασμένης περιοχής μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Όπως γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας, ανάπτυξη χωρίς δρόμους
δεν υπάρχει και δρόμους σύγχρονους εμείς δεν έχουμε.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Είσθε η τελευταία μας ελπίδα!!!
Σώστε την περιοχή μας από το περιθώριο!!!
Εμείς όλοι θα σας ευγνωμονούμε στο διηνεκές!
Μετά τιμής και απέραντου Σεβασμού
Κωνσταντίνος Β. Καραθανάσης
Υποστράτηγος ε.α.

Είμαι δημότης του διευρυμένου Δήμου Ζαχάρως-Φιγαλίας και μόνιμος κάτοικος της «νύφης» του Κυπαρισσιακού κόλπου, που ακούει στο
όνομα «ΖΑΧΑΡΩ»! Βρίσκομαι στο τέλος της ενάτης 10/ετίας της ζωής
μου και τα ερωτήματά μου, αν και πολλά, θα τα εστιάσω στις λέξεις: α)
Παραλία Ζαχάρως β) «Παρά θιν Αλός» γ) Καϊάφας δ) Διεθνής δρόμος
Πύργου-Τσακώνας και ε) Περιφερειακός δρόμος: Ζαχάρω-ΜποκαρίνοςΑρτέμιδα-Μάκιστος-Ανδρίτσαινα. Είναι τα πέντε θέματα, που πρέπει να
βρίσκονται σε προτεραιότητα για τους πολιτικούς που προέρχονται από
την επαρχία Ολυμπίας, αλλά και για τον εκάστοτε Δήμαρχο του Δήμου
Ζαχάρως-Φιγαλίας. Η παρούσα επιστολή μου θα περιοριστεί στο 5ο θέμα:
Δρόμος Ζαχάρω-Ανδρίτσαινα, μέσω των καμένων χωριών: ΑρτέμιδαΜάκιστος.
Αν θυμάμαι καλά, το καλοκαίρι του 2007, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, που θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, συνεστήθη με απόφαση του
τότε Πρωθυπουργού Κων/νου Καραμανλή, «ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», με άμεσο σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν αυτές οι πυρκαγιές. Πάλι, αν θυμάμαι καλά, στο ταμείο αυτό κατετέθησαν, με ειδικό τοκοφόρο λογαριασμό,
γύρω στα Διακόσια είκοσι (220) εκατομμύρια Ευρώ!!!!!!!
Κύριε Διευθυντά,
Το ταμείο αυτό, είχε επίσης αποφασίσει να διαθέσει 80.000.000 ευρώ
για έργα υποδομής στις πληγείσες περιοχές του νομού Ηλείας, κυρίως
σε έργα αντιπλημμυρικά, πυροπροστασίας, οδοποιΐας κ.λπ. Κανένας,
υπεύθυνος και μη, από τον Νομό Ηλείας δεν γνωρίζει πού πήγαν τα χρήματα αυτά. Για δέκα πέντε (15) ολόκληρα χρόνια, πέραν από την με ιδιωτική πρωτοβουλία ανοικοδόμηση των δύο χωριών (Αρτέμιδα-Μάκιστος),
κανένα άλλο έργο δεν έχει γίνει. Εδώ και πολλά χρόνια βιώνουμε το ανακόλουθο: «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΜΕ ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΔΡΟΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΑ»!!!!!!
Κύριε Διευθυντά,
Γνωρίζω τους αγώνες, τόσο τους δικούς σας, όσο και της συνεργάτιδός σας κ. ΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, για την κατασκευή του
συγκεκριμένου δρόμου. Επίσης γνωρίζω ότι τώρα τελευταία, πολλές
παραστάσεις στην Περιφέρεια έχει κάνει και η Βουλευτής Ηλείας
κ. Θεοδώρα-Διονυσία Αυγερινοπούλου. Δυστυχώς, παρά τις υποσχέσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ο δρόμος αυτός είναι ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Ολυμπίας. Με
την κατασκευή του δρόμου αυτού, τα περισσότερα χωριά της επαρχίας
Ολυμπίας γίνονται παραλιακά. Όταν ο καταγόμενος από τα χωριά, που
βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα του δρόμου αυτού, αλλά και της
Ανδρίτσαινας, μπορεί μέσω του δρόμου αυτού, μέσα σε λίγα λεπτά να
βρίσκεται στην παραλία της Ζαχάρως, γιατί να μην έλθει, οικογενειακά,
το καλοκαίρι στο χωριό του;
Πρέπει από κοινού όλοι μας να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε
το συντομότερο δυνατό να γίνει ο δρόμος αυτός. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι σε λίγο μπαίνουμε σε «Προεκλογικό χρόνο»!!!
Με τα πιο φιλικά αισθήματα
Ζαχάρω 24η Μαΐου 2022
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Συν/χος Εκπαιδευτικός
(Πρώην Σχολικός Σύμβουλος Βαυαρίας)

ΑΝΑΣΤΗΛΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΑΙΠΥ
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• Οργάνωση διάσπαρτου λίθινου υλικού-ανάσυρση λίθων προς
ανάταξη.
• Αναστήλωση αρχαίου υλικού ερειπιώνα.
• Αποκατάσταση βόρειου τοίχου σκηνής.
• Μερική αποκατάσταση σκηνικού οικοδομήματος.

Εμείς επισκεφθήκαμε το χώρο στις 16 Μαΐου 2022 και
ευχηθήκαμε στους εργαζόμενους και στην επί τόπου αρχαιολόγο
κα. Σοφία Ζουμάκη ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ.

Φώτης Γ. Βλάχος
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Ι΄ ΜΕΡΟΣ
Γι’ αυτό, σε όσους επιβουλεύονται την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ο ατρόμητος στρατηλάτης τους βροντοφωνάζει
από τον τάφο την ίδια απάντηση που έδωσε κάποτε και στον Ιμπραήμ: «όχι τα κλαΓράφει ο Γιώργος Πραχαλιάς
Αξιωματικός Ελληνικού
ριά να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίΣτρατού ε.α.
τια που μας έκαψες, μόνον πέτρα απάνω
Υπ. Διδάκτορας
Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ
στην πέτρα να μη μείνη, ημείς δεν προMsc Δημ. Πολιτικής
& Διοίκησης ΟΠΑ
σκυνούμε. Τι τα δέντρα μας αν τα κόψεις και
Msc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
τα κάψεις, την γην δεν θέλει την σηκώσεις
Αγρονόμος & Τοπογράφος
Μηχ/κος ΑΠΘ
και η ίδια η γης που τα έθρεψε, αυτή η ίδια
γη μένει δική μας και τα ματακάνει. Μόνον ένας Έλληνας να
μείνη πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πως την γην μας
θα την κάμεις δικήν σου. Βγάλτο από το νού σου!».
Αλλά και σε όλους όσοι επιχειρούν σήμερα να νοθεύσουν
την εθνική υπόσταση της επανάστασης και να την εμφανίζουν ως δήθεν ταξική επανάσταση και απότοκο των διαφόρων επαναστάσεων που γίνονταν τότε στην Ευρώπη, τους
απαντά ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης μέσα από τα απομνημονεύματά του «Η επανάσταση η εδική μας δεν ομοιάζει με
καμίαν απ’ όσες γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Της
Ευρώπης οι επαναστάσεις είναι εναντίον των διοικήσεών των,
είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος, ήταν έθνος με άλλο έθνος».
Αγαπητοί πατριώτες, στις δύσκολες στιγμές φαίνονται οι
αξίες και οι αληθινοί χαρακτήρες. Στις δύσκολες στιγμές που
περνάμε και σήμερα, ο Γέρος του Μοριά έρχεται και πάλι
νοερά δίπλα μας και μας ορμηνεύει «Ότι κάμουμε θα το
κάμουμε μονάχοι και δεν έχουμε ελπίδα καμιά από τους
ξένους». Ο Κολοκοτρώνης γονατίζει ξανά μπροστά στην
εικόνα της Παναγιάς και την παρακαλά «Παναγιά μου, βοήθα και τούτη τη φορά τους Έλληνες δια να εμψυχωθούν!».
Σε όσους φοβούνται, ο μεγάλος ηγέτης τους βεβαιώνει
«Έλληνες πηγαίνετε εις τα σπίτια σας, μην έχετε κανένα
φόβον και του Θεού η δύναμις θέλει τα οικονομήσει όλα».

Και κυρίως, σε όσους είναι σήμερα έτοιμοι να αλληλοσπαραχτούν πολιτικά εντός της χώρας στις προσεχείς εκλογές,
αναβιώνοντας εμφυλιοπολεμικές πρακτικές, ο Γέρος τους
λέει «πάρτε την ευχή μου και να είσθε μονιασμένοι».
Οι Αρκάδες λοιπόν, έχουμε μεγάλη ευθύνη έναντι του
έθνους για τη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας, της εθνικής
ομοψυχίας και της εθνικής συνεννόησης.
Γι’ αυτό το λόγο οι Αρκάδες, πιστοί στις παραδόσεις και
την ιστορία μας, θα κρατάμε πάντοτε ψηλά το εθνικό
φρόνημα. Και σε δύσκολες εποχές σαν τη σημερινή, θα θυμίζουμε τους στίχους από το ποίημα με τίτλο «Προφητικόν»
που έγραψε ο εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς,
περιγράφοντας τα τετρακόσια χρόνια της φρικτής σκλαβιάς
αλλά - κυρίως - περιγράφοντας το πεπρωμένο του Έθνους:

«Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο
και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε
που πιο βαθύ, καμιά φυλή δεν είδε ως τώρα
είναι γιατί με των καιρών το πλήρωμα,
όμοια βαθύ
ένα ανέβασμα μας μέλλεται, προς ύψη ουρανοφόρα»

ΤΕΛΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ
Παραδόθηκε αυτές
τις μέρες και το καινούργιο ταρτάν στο
Δημοτικό στάδιο Ζαχάρως που θα αναβαθμίσει
σημαντικά το επίπεδο
των αθλητικών υποδομών του Δήμου. Πολύ
σύντομα θα είναι έτοιμο
και το νέο κλειστό
Γυμναστήριο.
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Covidoϊστορίες σε συνέχεια

Το προηγούμενο άρθρο ενόχλησε
μερικούς από εσάς και αυτό ακριβώς τον
σκοπό είχε. Κλείνουμε δυο χρόνια πανδημίας και τι έχουμε να θυμόμαστε;
Η Ελλάδα σύμφωνα με το CDC από την
1/7/2020 βρίσκεται στην 25η θέση παγκοσμίως και θρηνεί 25.958 νεκρούς
(περίπου τρεις φορές τον πληθυσμό του
Δήμου Ζαχάρως με την απογραφή του
2011). Αυτά τα κρούσματα-θύματα είναι
κυρίως οι λεγόμενες συν-νοσηρότητες
δηλαδή π.χ.: καρδιοπαθής με ΧΑΠ νόσησε από κορονοϊό και κατάληξε. Θα μου
πείτε μερικοί από εσάς την κλασσική βλακεία «Μα δεν πέθανε από κορονοϊό» και
θα έχετε άδικο γιατί απλοϊκά αυτός είναι
«το κερασάκι των εκατό κιλών στην
τούρτα με τις στρώσεις των νοσημάτων».
Αυτά τα θύματα κάνουν την πανδημία να
μοιάζει σαν ασύμμετρος πόλεμος εναντίον
αόρατου εχθρού. Η πανδημία έχει όμως
και μια άλλη δύναμη, μας χώρισε σε δυο
στρατόπεδα, δημιούργησε έναν ιδιότυπο
εμφύλιο. Οι μοναδικές μας άμυνες είναι
η ατομική προστασία και ο εμβολιασμός
αφού μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει
πραγματικά ουσιαστική και αποτελεσματική θεραπεία κατά του ίδιου του ιού.
Ορισμένοι χλευάζουν και τα δύο αλλά με
τον τρόπο τους επιβαρύνουν το ήδη κουρασμένο και ανεπαρκές σύστημα υγείας.
Τα ποσοστά ανεμβολίαστων-εμβολιασμένων στις λίγες θέσεις ΜΕΘ είναι και
αυτά γνωστά αλλά οι τακτικές των
ανθρώπων δεν αλλάζουν. Χρησιμοποιούνται συχνά επεμβάσεις από αναρχικούς, παρανοϊκούς, συνωμοσιολόγους και
παραεκκλησιαστικούς παράγοντες που
κάνουν το χάσμα ακόμη βαθύτερο και τις
σχέσεις μελανότερες. Η πρόταση «Μα και
οι εμβολιασμένοι δε κολλάνε;» δίνει και
παίρνει χωρίς να ακούει κανείς την απάντηση «κολλάνε αλλά αν νοσήσουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ότι δεν θα
χρειαστούν ΜΕΘ και δεν θα πεθάνουν».
Πού βρισκόμαστε λοιπόν; Εκεί ακριβώς
που ήμασταν και πέρυσι όμως ευτυχώς
με πολύ ηπιότερο στέλεχος (την παραλλαγή Όμικρον) αλλά με τους υγειονομικούς εμφανώς πιο κουρασμένους και
αποκαρδιωμένους.
Να εύχεστε και να προσεύχεστε όσοι
πιστεύετε στην σύντομη λήξη του
συναγερμού πανδημίας. Να πιστεύετε όχι

στις δυνάμεις σας (που είναι παντελώς
αδιάφορες και άχρηστες) αλλά στην
προσπάθεια προστασίας. Δεν θέλετε να
εμβολιαστείτε; Πρόβλημά σας αλλά
παρακαλώ προστατευτείτε δύο φορές
περισσότερο από τους εμβολιασμένους.
Μην προκαλείτε με την αμάθεια και την
ανοησία γιατί ίσως αν νοσήσετε ο ιατρός
που θα σας νοσηλεύσει να μην είναι τόσο
συγκαταβατικός με τις απόψεις και τα πιστεύω που ενστερνίζεστε. Μην βλέπετε
την πανδημία σαν εμφύλιο αλλά σαν επικίνδυνο πόλεμο που εσείς σαν άμαχοι
εφόσον δεν μπορείτε να στρατευτείτε,
απλά προστατέψτε όσους έχουν ανάγκη.
Πάνω από όλα, εμπιστευτείτε τους υγειονομικούς, αυτούς που σας προστατεύουν πάντα σε κάθε πρόβλημα υγείας
που αντιμετωπίζετε, είναι σύμμαχοι και
όχι «πληρωμένοι» εχθροί σας.
Και θα κλείσω με ένα απλό παραμυθάκι…
Ένας γάιδαρος λέει στην τίγρη:
― Το γρασίδι είναι μπλε.
Η τίγρης απαντά:
― Όχι, το γρασίδι είναι πράσινο.
Η διαμάχη κλιμακώνεται και οι δύο
αποφασίζουν να την υποβάλουν στη
διαιτησία του λιονταριού, «του βασιλιά»
της ζούγκλας. Φτάνοντας στο ξέφωτο
όπου ξεκουραζόταν το λιοντάρι, ο γάιδαρος αρχίζει να κλαίει:
― Υψηλότατε, το γρασίδι δεν είναι
μπλε;
Το λιοντάρι απαντά:
― Πράγματι, το γρασίδι είναι μπλε.
Ο γάιδαρος ορμάει και επιμένει:
― Η τίγρης δεν συμφωνεί μαζί μου,
με διαψεύδει και αυτό με ενοχλεί.
Παρακαλώ τιμωρήστε την!
Το λιοντάρι τότε δηλώνει:
― Η τίγρης θα τιμωρηθεί με 2 χρόνια
σιωπή.
Ο γάιδαρος αρχίζει να χοροπηδά
χαρούμενος και συνεχίζει τον δρόμο
του χαρούμενος και επαναλαμβάνοντας:
― Το γρασίδι είναι μπλε... το γρασίδι είναι μπλε...
Η τίγρης δέχεται την τιμωρία της,
αλλά απαιτεί μια εξήγηση από το λιοντάρι:
― Υψηλότατε, γιατί με τιμωρήσατε;
Τελικά, το γρασίδι δεν είναι πράσινο;

νο.
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Το λιοντάρι της απαντά:
― Πράγματι, το γρασίδι είναι πράσι-

Η τίγρης, έκπληκτη, το ρωτά:
― Λοιπόν γιατί με τιμωρείτε;;;
Το λιοντάρι της εξηγεί:
― Δεν έχει να κάνει με το αν το γρασίδι είναι μπλε ή πράσινο. Η τιμωρία σου
προέρχεται από το γεγονός ότι δεν είναι
δυνατόν ένα γενναίο και έξυπνο πλάσμα
σαν εσένα να σπαταλάει τον χρόνο του
μαλώνοντας με έναν τρελό και φανατικό που δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια
ή την πραγματικότητα, αλλά μόνο για τη
νίκη των πεποιθήσεών του και των ψευδαισθήσεών του. Μην χάνεις ποτέ χρόνο με επιχειρήματα που δεν έχουν νόημα...
Υπάρχουν άνθρωποι που όποια
στοιχεία και να τους παρουσιαστούν,
αδυνατούν να καταλάβουν. Και άλλοι,
τυφλωμένοι από το εγώ τους, το μίσος
και την αγανάκτησή τους, δεν θα θέλουν
ποτέ παρά μόνο ένα πράγμα: να έχουν
δίκιο ακόμα κι αν έχουν άδικο. Αλλά όταν
η άγνοια φωνάζει, η ευφυΐα σιωπά.
Ποιος είναι ο γάιδαρος τελικά; Μήπως
ο προφανής ή μήπως εγώ που τα λέω
«έξω από τα δόντια» λόγω προσωπικής
αγανάκτησης; Δεν μπορώ να σας απαντήσω δυστυχώς γιατί όταν θα βγούμε
από αυτή την πανδημία θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, θα έχουμε διαταράξει σχέσεις με φίλους, συγχωριανούς,
ίσως οικογένεια, με πολλούς άλλους δυστυχώς. Αξίζει τον κόπο; Μάλλον όχι γιατί τελικά ποιοι μένουν σε αυτή την ζωή,
μόνο αυτοί που διαλέγουμε σαν αγαπημένους. Όταν σε πνίγει το δίκιο όμως τι
κάνεις; Είναι στην φύση μας να πράττουμε όπως υπαγορεύει η συνείδησή μας,
ακόμα κι αν αυτό είναι λάθος. Εγώ πράττω και με ένα άλλο γνώμονα, την ιατρική επιστήμη που υπηρετώ. Όταν θα ανέβετε στο εξεταστικό μου κρεβάτι εμπιστεύεστε εμένα σαν επιστήμονα και άνθρωπο για να σας λύσω το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε. Εξηγήστε μου λοιπόν,
γιατί με αμφισβητείτε στο θέμα του Κορονοϊού; Αν απαντήσετε με την καρδιά
σας σε αυτή την ερώτηση, θα καταλάβετε ποιος τελικά είναι ο γάιδαρος.

Μερακλής Κοβιντιάδης
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Μικρά αλλά σημαντικά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Χαλκοκονδύλη 9 Τ.Κ. 10431 Αθήνα
Τηλ.: 210-9704394, κιν. 6972719139
email: makistia@gmail.com

Η αθλητική εκδήλωση του Συλλόγου μας “Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΠΙΔΑΣ” θα γίνει την Κυριακή 25-9-2022 και ώρα 07:30 π.μ. με
Τεχνικό Σύμβουλο τον κ. Παύλο Γωρανίτη.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μακισταίων
Ολυμπίας «Η Μάκιστος» σας προσκαλεί στην Τακτική
Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 27 Ιουνίου 2022 και ώρα
19.30 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω
zoom, που έγκαιρα θα σταλθεί στα ταμειακώς εντάξει μέλη
μας. Βέβαια η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για
την επίλυση των προβλημάτων του χωριού μας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Οικονομικός απολογισμός από 1-1-2021 έως 31-12-2021.
2. Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και προγραμματισμός
για τον επόμενο χρόνο.
3. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη
του Συλλόγου μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Φώτης Γ. Βλάχος

Χρυσόστομος Καλαντζής

Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεν. Γραμματέας

ΝΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας και φίλων της
«ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ» πέραν του υπάρχοντος Λογαριασμού στην ΕΤΕ ανοίξαμε
και στην Τράπεζα Πειραιώς (Κατάστημα Ζαχάρως), με αριθμό:

6325162035736
IBAN: GR8201713250006325162035736
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ο ιερέας του χωριού μας πατήρ Γεώργιος
με τα μέλη του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου κ. Νώντα Πόθο και κ. Στάθη
Κοκκαλιάρη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου
κ. Φώτη Βλάχο και τους εργολάβους
Αφούς Αποστολόπουλους.

Μετά από έξι χρόνια αγώνα,
καταφέραμε το αυτονόητο!!!
Στις 22/03/2022 κατεδαφίστηκε από τον ανάδοχο εργολάβο,
Αφοί Αποστολόπουλοι το επικίνδυνο και ακαλαίσθητο καμπαναριό
του πολιούχου του χωριού μας,
Αγίου Ιωάννη, σε πείσμα αυτών
των λίγων που δεν ήθελαν για
τους δικούς τους λόγους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον
άνθρωπο που βοήθησε στην
υλοποίηση αυτής της υπόθεσης κα.
Πηνελόπη Μωϋσιάδου, η οποία
εξέφρασε την επιθυμία να
παραβρεθεί στην θεμελίωση του
νέου καμπαναριού.
Βέβαια με ευθύνη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του
αρμόδιου Μηχανικού κ. Μάριου
Μολυμπάκη θα προηγηθεί η επισκευή του Ναού.
Εμείς θα είμαστε δίπλα τους,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το
σημαντικό αυτό έργο στη Μάκιστο.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Φέτος το 2022 άλλη μια φορά κάνουμε έκκληση για ένα φλέγον
θέμα, τον καθαρισμό των περιβαλλόντων χώρων των οικιών και των
χωραφιών μας ενόψει της περιόδου υψηλού κινδύνου. Έγινε συζήτηση με τον Δήμαρχο παρουσία του τοπικού εκπροσώπου και η περυσινή κατάσταση κρίθηκε απαράδεκτη. Η εικόνα ενός φροντισμένου
χωριού δείχνει σοβαρότητα, αγάπη προς αυτό καθώς και διάθεση για
κάτι καλύτερο. Η Πυροσβεστική έχει δώσει σαφείς οδηγίες -όπως
φαίνεται από το παρακάτω έγγραφο- ενώ ο Δήμος έχει αρχίσει να
ενημερώνεται για ιδιοκτησίες και ιδιοκτήτες.
Αυτή η χρονιά αναμένεται πολύ «καυτή», ήδη δυο φωτιές στην
Αττική στις προηγούμενες δυο ημέρες, οι καιρικές συνθήκες απρόβλεπτες και οι σχέσεις με την γειτονική χώρα είναι χειρότερες από
ποτέ. Πολιτικό σχόλιο ή προσωπική άποψη; Φόβος και μόνο αυτό για
κάτι που αν βγει αληθινό μπορεί να οδηγήσει πάλι σε οδυνηρή καταστροφή. Ο ασύμμετρος πόλεμος γίνεται πάντα με δολιοφθορές και
τι ευκολότερο από την φωτιά. Αυτές οι απόψεις σε συνδυασμό με την
ακόρεστη διάθεση των «γνωστών αγνώστων» για οικοπεδοποίηση των
πάντων, πρέπει να αποτελέσουν τροφή για σκέψη αγαπητοί μου. Μην
περιμένετε τα κολοσσιαία πυροσβεστικά Beriev200 να μας βοηθήσουν
φέτος, το «ξανθό γένος» είναι απασχολημένο αλλαχού και δεν μας
βλέπει και τόσο φιλικά πια. Δεύτερο πολιτικό σχόλιο για υπενθύμιση
ότι όλες οι συνθήκες βαίνουν εναντίον μας. Είμαστε ολομόναχοι.
Όλοι χάσαμε κάποιον το 2007, κάποιοι αδέλφια και γονείς ενώ
άλλοι φίλους και συγγενείς. Μην αφήσετε οκνηρία, ανοησία και εγωισμό να σας οδηγήσουν στο ολέθριο λάθος να μην καθαρίσετε τις ιδιοκτησίες σας. Αυτή η δημοσίευση είναι μια έκκληση και παράκληση αλλά
σύντομα θα μετατραπεί σε όχληση προς τον Δήμο που είναι διατεθειμένος να μοιράσει τα ανάλογα πρόστιμα.
Επιλέξτε σοφά και πράξτε σοφότερα. Δεν υπάρχει χρόνος, ούτε
«κλίκες», ούτε επιλογές. Η λύση είναι ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΑΣ. Ο Σύλλογος ομόφωνα αποφάσισε
ότι δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή για την προστασία αυτών που
αγαπάμε.
Σας ευχαριστούμε.

Ο Γραμματέας του Συλλόγου
Χρ. Καλαντζής MD PhD

