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ΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ
«Συνεργάστηκαν»

Τ

ο αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής,
είναι πλέον γνωστό σε όλους μας. Διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν από την Περιφέρειά μας και πάνω από
ένα δισεκατομμύριο ευρώ πανελλαδικά. Στη
Μάκιστο και τα γύρω χωριά Αρτέμιδα, Μηλέα
και Χρυσοχώρι η ζημιά ξεπέρασε το 95%. Όσοι
μάζεψαν τα ελαιόδεντρα νωρίς, μέχρι 20
Οκτωβρίου, κάτι πήραν. Μετά το γλοιοσπόριο
έδρασε καταστρεπτικά.

Το ελαιομάζωμα
Όταν στο προηγούμενο φύλλο (Φ. 94, σελ.
8) είχαμε αναφέρει ότι αναμένεται μείωση της
ποσότητας αλλά και της ποιότητας του ελαιόλαδου, λόγω της προσβολής από τον δάκο,
δεν φανταζόμασταν ότι θα είχαμε ένα τόσο
άσχημο αποτέλεσμα. Ο κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος (Δ/ντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας) με τον
οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε: «Το γλοιοσπόριο εμφανίστηκε «επίσημα» το 2016 και
προσβάλλει το άνθος, τα φύλλα, τα κλαδιά,
τον καρπό της ελιάς και είναι η πιο καταστροφική μυκητολογική ασθένεια, η οποία
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.
Για την αντιμετώπισή του χρειάζεται:
• Ψεκασμός με χαλκό μετά το μάζεμα (και
πάντως πριν τον Μάρτιο).
• Ψεκασμός με φάρμακα (με οδηγίες του
γεωπόνου) στην άνθιση, στην κομπόδεση, στα
πρωτοβρόχια και τέλος πριν την ωρίμανση.»
Μας έστειλε και ένα φυλλάδιο το οποίο
έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας
www.makistia.gr, όπου με έγχρωμες φωτογραφίες φαίνεται η εξέλιξη της ασθένειας και
υπάρχουν οδηγίες για την αντιμετώπισή της.

Ο ΔΑΚΟΣ
Η ασθένεια του δάκου βέβαια είναι γνωστό σε όλους μας ότι προκαλεί ζημιά στον
ελαιόκαρπο αλλά και στην ποιότητα του ελαι-

όλαδου και ιδιαίτερα όταν έχουμε αυξημένο
πληθυσμό. Οι «τρύπες» που κάνει το έντομο
στον ελαιόκαρπο διευκολύνουν τον μύκητα
του γλοιοσπορίου να εισχωρήσει στον καρπό
και έτσι να έχουμε ταχύτατα την σήψη του.
Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να
αντιμετωπίσουμε τον δάκο. Οι κάτοικοι της
Μακίστου, αλλά και των γύρω χωριών της κοιλάδας μας, Αρτέμιδας, Μηλέας και Χρυσοχωρίου, εδώ και 35 χρόνια περίπου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ατομικά, με άλλους να ραντίζουν
«κατά το δοκούν» κι άλλους
να μη ραντίζουν καθόλου.
Και εδώ είναι το πρόβλημα.
Ο δάκος ως έντομο που
είναι, πετάει από το ένα κτήμα στο άλλο, φτάνοντας και
στο διπλανό χωριό ακόμα,
από τα κτήματα που δεν
ραντίζονται καθόλου. Αλλά
και τα κτήματα που ραντίζονται ξαναπροσβάλλονται
εύκολα από τα διπλανά αράντιστα κτήματα.
Ένας φαύλος κύκλος!!!
Προκειμένου να δοθεί λύση στο φλέγον
αυτό θέμα για την περιοχή μας, το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας με τον Πρόεδρο του χωριού μας
κ. Νώντα Πόθο, ομόφωνα απόφάσισαν να ζητήσουν την ένταξη της Μακίστου στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για την Δακοκτονία.
Παράλληλα συνομιλήσαμε και συνεργαστήκαμε με τα διπλανά μας χωριά για την καθολική αντιμετώπιση του δάκου. Μιλήσαμε με ειδικούς, με Προέδρους των Κοινοτήτων αλλά
και με απλούς καλλιεργητές της ευρύτερης
περιοχής μας.
Έτσι φθάσαμε έγκαιρα στην υποβολή της
αίτησης, όπως η νομοθεσία ορίζει, από τους
Προέδρους των Κοινοτήτων Μακίστου κ.
Νώντα Πόθο, Αρτέμιδας κ. Βασίλη Κυριακόπουλο, Μηλέας κ. Χρήστο Μάντεση και Χρυσοχωρίου κ. Παναγιώτη Τρύπηλα, στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ζαχάρως, τον γεωπόνο κ. Αντώνη Δρίλια. Ο κ. Δρίλιας με την
σειρά του υπέβαλε τα απαραίτητα έγγραφα
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως και έτσι
στις 24 Δεκεμβρίου 2018 είχαμε την παρακάτω
ομόφωνη απόφαση - εισήγηση από τον Δήμο
Ζαχάρως προς την ΔΑΟΚ Ηλείας (Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής).
Συνέχεια στη σελ. 6

Διαβάστε επίσης σ’ αυτό το φύλλο

Κτηματολόγιο Ηλείας ........................................................................ σελ. 7
Γενική Συνέλευση .............................................................................. σελ. 8
Ο Χορός μας ...................................................................................... σελ. 8

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ο Επικούριος, η Λίμνη Καϊάφα, το οδικό δίκτυο
και ο ποταμός Νέδα τα θέματα που συζητήσαμε.

Στη συνάντηση με τον κ. Κατσιφάρα στις 27-11-2018 συμμετείχαν, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ηλείας Γιώργος
Γεωργιόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Κωνσταντίνος Μαρίνης καθώς και τα μέλη της Φώτης Βλάχος,
Κωνσταντίνος Σμυρνής και Αθανάσιος Τράπαλης.
Ο κ. Κατσιφάρας σημείωσε ότι η ανάδειξη ενός αρχαιολογικού μνημείου με εμβληματικό χαρακτήρα για όλη την χώρα, όπως
ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, είναι προτεραιότητα της Περιφέρειας και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του
ποταμού Νέδα.
Κατά τη συνάντηση έγινε μια συνολική επισκόπηση για
έργα που εκτελέστηκαν, υλοποιούνται σήμερα ή έχουν προγραμματιστεί στο οδικό δίκτυο της τέως επαρχίας Ολυμπίας. Αναφορά έγινε για τον Καϊάφα και την αξιοποίησή του, τον καθαρισμό των ποταμών, την προβολή του αρχαίου θεάτρου στο Αίπυ
κ.ά. Ενδιαφέρον έδειξε και για τον δρόμο Μποκαρίνος - Αρτέμιδα
- Μάκιστος και μας δήλωσε ότι μέχρι το καλοκαίρι το έργο θα έχει
δημοπρατηθεί.
Σημειώνουμε ότι η χρηματοδότηση του έργου αυτή τη στιγμή, που η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” μπαίνει στο τυπογραφείο, βρίσκεται για υπογραφή από τον αρμόδιο Υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης κ. Γιαννακίδη, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παραθέτουμε απόσπασμα της απόφασης αυτής με αριθ. 205/15-11-2018 παρακάτω, η οποία ολόκληρη είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.makistia.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Αλέξανδρος Γιάχος του Παναγιώτη και η
σύζυγός του Αρετή απέκτησαν τη δεύτερή τους
κόρη στις 21-12-2018.
Ο Σύλλογός μας και η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχονται να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
• Η Νικολακοπούλου Μαρία του Θεοδώρου
(κόρη της Αθανασίας Πόθου) και ο Σπύρος Ρουμπάνης του Γεωργίου τέλεσαν το γάμο τους στις
29-12-2018 στο Χαλάνδρι. Ακολούθησε γαμήλιο
πάρτι στο εστιατόριο CHEFI.
• Η Σοφία Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη
και της Ελένης Τσαντίλη και ο Γιώργος Παρικά-

Ας τους μιμηθούμε
Αυγερινόπουλος Ζήσιμος (Ζαχάρω) ............ 20€
Μπουρογιαννόπουλος Αλέξης (Αρτέμιδα) .... 20€
Τζανέτος Δημήτρης & Φρειδερίκη (Μηλέα) .. 50€
Τζανέτος Ηλίας (Μηλέα) .............................. 10€
Μπάμης Χαράλαμπος (Αρτέμιδα) ................ 100€
Λαμπροπούλου-Ζούγκρα Ευσταθία .............. 40€
Παυλόπουλος Φώτης του Τάκη .................... 50€
Γουργούλης Δημήτρης (Ζαχάρω) ................ 100€
Τάγαρης Χρήστος (Κακόβατος) .................. 100€

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους ευχαριστεί πολύ.

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη
Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr

κης τέλεσαν το γάμο τους στις 27-1-2019 στην
Αθήνα.
Ο Σύλλογός μας και η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχονται να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε ο Γρηγόρης Λιάτσος σύζυγος της
Αθανασίας Δημοπούλου του Αχιλλέα στις 12-12019 σε ηλικία 77 ετών στην Αθήνα όπου και ετάφη.
• Απεβίωσε ο Γιώργος Καστριντάκης, Ταξίαρχος ε.α., σύζυγος της Φρειδερίκης Λαμπροπούλου
στις 22-1-2019 σε ηλικία 93 ετών στην Αθήνα και
ετάφη στο Kοιμητήριο Παπάγου.
Ο Σύλλογός μας και η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζουν
τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ε, λοιπόν ναι μπράβο στο Νεκτάριό μας
που μετά από ένα δύσκολο αγώνα που οργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ
είναι πάντα στην κορυφή κατακτώντας την
Τρίτη θέση (ΧΑΛΚΙΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ) για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ 2018 στην
κατηγορία kata ΕΦΗΒΩΝ 14-15 ΕΤΩΝ «έκτο τέταρτο kyu».
Συγχαρητήρια στον δάσκαλό του κ. Παναγιώτη
Αλεξανδρόπουλο που κάνει πολύ καλή δουλειά.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ “ΜΑΚΙΣΤΙ Α”
Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR2001103460000034676833832
Συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
η ενίσχυσή σας είναι το μόνο εισόδημα της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”
προκειμένου να ανταπεξέλθει στα μεγάλα έξοδα
που απαιτούνται για να κυκλοφορήσει.
Εύκολα μέσω ΕΛΤΑ με επιταγή και ευκολότερα
μέσω e-Banking με το ΙΒΑΝ ή μέσω της Εθνικής Tραπέζης.
Bοηθήστε την. Είναι η δική σας φωνή.

Εκδότης:
Φώτης Βλάχος
Κιν.: 6972719139 e-mail: vlachosfotis@gmail.com
Διευθυντής:
Διονύσης Κοκκαλιάρης
Ρούμελης 107 Αργυρούπολη
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.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Αρ. Λογ/σμού 346/001146-06
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR3001103460000034600114606
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Μ Α Κ Ι Σ Τ ΟΥ

Η παρακάτω επιστολή της συμπατριώτισσάς μας κ. Χριστίνας Γρηγοροπούλου, που κοινοποιείται στον Σύλλογό μας με αριθ. πρωτ. 9295/10-12-2018
και την προσυπογράφουν 13 συμπατριώτες μας, είναι σε συνέχεια προηγουμένων από το 2013.
Με βάσει τις αιτήσεις - αναφορές της, ο τότε Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, αείμνηστος Μιλτιάδης Αρτουμάς, συνοδευόμενος
από τον Πρόεδρο του χωριού μας κ. Νώντα Πόθο, επισκέφτηκε την περιοχή και διαπίστωσε το πρόβλημα. Επιπλέον, ο τότε Δήμαρχος Ζαχάρως κ. Γιώργος Μπάμης με επιστολή του προς την κ. Χριστίνα Γρηγοροπούλου με αριθ. πρωτ. 14575/7-10-13 απαντά, πως “το πραγματικά σοβαρό αυτό
ζήτημα θα λυθεί όταν εξευρεθεί η ανάλογη πίστωση....”
Σημειώνεται ότι αρμόδιος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τότε ήταν ο συμπατριώτης μας κ. Λάκης Λαμπρόπουλος.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ακόμη η πίστωση αυτή και τα βρόχινα νερά “αδέσποτα” πηγαίνουν στις αυλές των συμπατριωτών μας - με ότι
αυτό συνεπάγεται - και τα υπόλοιπα καταλήγουν στην πλατεία “Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη”, με αποτέλεσμα όταν βρέχει κυριολεκτικά να μην μπορεί κανείς να την διαβεί πεζός. Η διευθέτηση των νερών αλλά και η διάνοιξη του οχετού στο πάνω μέρος της πλατείας (που πάντα υπήρχε, λειτουργούσε και έκλεισε με την κατασκευή της πλατείας) είναι ένα έργο απαραίτητο για την Κοινότητά μας.
Ο σημερινός Δήμαρχος κ. Νίκος Χαραλαμπόπουλος με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Τάσο Λαμπρόπουλο και τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πάνο Μιχόπουλο, θα πρέπει να δώσουν άμεσα την λύση στο σοβαρό αυτό ζήτημα της Μακίστου.
Φώτης Γ. Βλάχος

Η πλατεία της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη με κλεισμένο
τον οχετό μοιάζει με χείμαρρο όταν βρέχει

Ακολουθούν οι υπογραφές
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Γ’ μέρος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Εδώ θα κάνω μια μικρή αναφορά στο όργανο που εκπροσωπεί το
δημοτικό τραγούδι της χερσαίας Ελλάδας, το κλαρίνο.

Αξέχαστος στις μνήμες μας θα μείνει ο Βαγγέλης Χριστόπουλος. Μας διασκέδασε πολλά
χρόνια στο πανηγύρι της Μακίστου.
Γεννήθηκε το 1937 στα Μυρώνεια και αργότερα ήλθε στην Καλλίδωνα. Από μικρός ασχολήθηκε με το τραγούδι, κατασκευάζοντας και πρόχειρο
βιολί. Ασχολήθηκε με το βιολί ως αυτοδίδακτος.
Γράφει ο Στάθης Ήταν υψίφωνος και μιά δυναμική παρουσία στο παΚοκκαλιάρης
ραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, με βυζαντινή απαγγελία και ασχολήθηκε επαγγελματικά με αυτό. Μας αποχαιρέτησε οριστικά στις 12-7-2018. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγραφές έχουν κάνει και η Αθηνά Ταρσούλη (Πελοποννησιακά) και ο Μαστραγγελόπουλος από το χωριό Πέτρα. Από την Ηλεία
ασχολήθηκε ο Ι. Κλοκίνας και ο Νίκος Α. Τσιούρας.
Εθνική παρακαταθήκη για τον τόπο μας είναι το έργο καταγραφής,
του πατριώτη μας, από το Λέπρεο, του Σίμωνα Καρά. Ασχολήθηκε με
την καταγραφή και τη μελέτη της δημοτικής και Βυζαντινής μουσικής,
με πληθώρα χειρογράφων αλλά και ηλεκτρονικά. Μάλιστα δε, η πολιτεία δεν έχει καταφέρει ακόμη να αξιοποιήσει το έργο του. Αυτός, το
1955, εκμεταλλευόμενος το απεριόριστο στο χρόνο της μαγνητοταινίας
κατόρθωσε με το βάρους 20 κιλών μαγνητόφωνο “TELEFUNKEN’’ να καταγράψει σ’ όλη την Ελλάδα τραγούδια που θα είχαν χαθεί. Μια τέτοια
εγγραφή, με τοπικούς γνωστούς καλλιτέχνες (Γιώργο Μαραγκό, Παν.
Πολυχρονόπουλο, Παρασκευά Δανέ), έκανε το θέρος του 1963 σε
σπίτι στο Λέπρεο και κατέγραψε αρκετά τραγούδια της επαρχίας Ολυμπίας. Τη συνέχεια την ανέλαβε η μαθήτριά του Δόμνα Σαμίου, που κι
αυτή με το κασετόφωνο δεν άφησε χωριό για χωριό στον Ελληνικό χώρο
και μας παρέδωσε αληθινά μαργαριτάρια της Ελληνικής δημοτικής παράδοσης.

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Αρχικά ανέφερα κάποιους συλλέκτες δημοτικών ασμάτων, με την καταγραφή των στίχων.
Η εφαρμογή της “μόδας’’ της ηλεκτρονικής καταγραφής του 19ου
αιώνα, δεν θα μπορούσε να μην έχει κι αυτή τους φίλους της. Αρκετοί
με δική τους πρωτοβουλία και με την αγάπη τους στις μουσικές της αρεσκείας τους έκαναν συλλογές δίσκων των 78 στροφών. Άλλοι στα δημοτικά, άλλοι στα ρεμπέτικα (Ο Μπαϊραχτάρης, Αστυνομικός Δ/ντής
Θεσσαλονίκης, το 1944 είχε περί τους 5000 δίσκους ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών). Κάτι ανάλογο πραγματοποίησε και ο πατριώτης μας
Χαράλαμπος Φ. Παυλόπουλος.
Μια μοναδική ανεκτίμητη συλλογή δίσκων 78 στροφών (περί τους
6000 = 12000 τραγούδια, - οι περισσότεροι με δημοτικά) από το 19101960 κατείχε ο πατριώτης μας και αείμνηστος Χαράλαμπος Παυλόπουλος, γιος του δάσκαλου του Φώτη του Παύλου. Ως δάσκαλος το
1900, ήταν ο πρώτος στο χωριό που είχε γραμμόφωνο τη δεκαετία του
‘20 – ‘30 αγοράζοντας δίσκους από την Ανδρίτσαινα και τον Πύργο και
με αυτούς διασκέδαζαν στο χωριό. Αργότερα το Φεβρουάριο του 1947
ο Χαράλαμπος πήγε στην Αθήνα και εργάστηκε στα λιπάσματα στον
Πειραιά. Τα ακούσματά του στο χωριό και η αγάπη του για το δημοτικό τραγούδι, τον οδήγησαν ώστε να εμπλουτίσει τη συλλογή του δια
μέσου συλλεκτών με αγορές, ανταλλαγές κ.λ.π. Κάθε Κυριακή τον συναντούσαμε στο παζάρι στο Μοναστηράκι. Αρκετούς δίσκους αγόρασε
από Αμερική αλλά και τη Σμύρνη, την Πόλη, την Κύπρο (ακόμα και στην
κατεχόμενη Λευκωσία) και όπου αλλού ταξίδεψε. Δεν υπήρχε τραγούδι που τραγουδιότανε στην περιοχή που να μην το έχει και μάλιστα με
διαφορετικούς τραγουδιστές και δημώδεις ορχήστρες.

Πανηγύρι στη Μάκιστο το 1961: Γιώργος Μαραγκός από Γκρέκα (κλαρίνο),
Βασίλης Zαχαρόπουλος από Πλατιάνα (βιολί), Νίκος Αντωνόπουλος
από Λογγό (κιθάρα), Γιάννης Κοτρέτσος από Πλατιάνα (ακορντεόν), οι τρεις
τελευταίοι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στο προηγούμενο φύλλο

Αυτό είναι ένα βιομηχανικό κατασκεύασμα. Αρχικά οι Γάλλοι τον 17ο
αιώνα τροποποίησαν τον αυλό (φλογέρα) προσθέτοντας κλειδιά για πιο
εύκολη χρήση. Η τροποποίηση αυτή αργότερα βελτιώθηκε από τους Γερμανούς και Αυστριακούς και ενέταξαν το όργανο αυτό στις κλασικές ορχήστρες και την τζαζ. Στην Ελλάδα το έφερε ο Όθωνας το 1834 για τη
δική τους διασκέδαση και από το παλάτι το πήραν οι αυλικοί και διάφοροι μουσικοί. Γρήγορα κατάλαβαν ότι βόλευε αρκετά και είχε τόνους
καλύτερους από τη φλογέρα. Κατά συνέπεια οι καλλιτέχνες το προσάρμοσαν με καταπληκτική μαεστρία στη δημοτική μουσική, αντικαθιστώντας τη φλογέρα. Μάλιστα δε οι Βαυαροί αργότερα το ενέταξαν
και στις Στρατιωτικές μπάντες.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Παράλληλα με τη δισκογραφία, τη δεκαετία του ‘30, έχουμε και την
εφαρμογή της ραδιοφωνίας. Η Ελλάδα το 1937 αποκτά το δικό της ραδιοσταθμό ’’ΑΘΗΝΑΙ”.
Στην τότε ραδιοφωνία το δημοτικό τραγούδι αγνοήθηκε. Ο λόγος
του παλατιού; Ένας. Οι Βλάχοι και οι Γύφτοι μας ρεζίλεψαν με τα κλαρίνα, τα οποία εμείς είχαμε ως σοβαρά όργανα της συμφωνικής μουσικής, και τα τοιαύτα. “Ευρώπες” θα πρέπει να παίζει ο “ΑΘΗΝΑΙ’’, κάποια ελαφρά Ελληνικά τζαζ και κλασική μουσική. Αυτό ήταν το ρεπερτόριο του σταθμού μας. Την ίδια αντιμετώπιση είχε και το λαϊκό και το
Σμυρναίικο τραγούδι. Αυτό το τραγουδούσαν οι αλήτες, οι πρεζάκηδες
και οι πρόσφυγες.
Βεβαίως όλοι αυτοί οι ευγενείς του παλατιού, οι πλούσιοι και το λοιπό σινάφι, που είχαν ραδιόφωνα την εποχή αυτή, ήταν οι “μορφωμένοι’’ και ήθελαν μόνο αυτά τα ακούσματα, ελαφρά, ταγκό, βαλς. Ενώ
οι άλλοι απλοί επαρχιώτες, αγωνιστές της ελευθερίας ήταν Βλάχοι (τιμητική λέξη κατ’ εμέ) και δεν θα έπρεπε να ακούν τραγούδια του τόπου τους. Ας θυμηθούμε και το χαρακτηρισμό της “Μεσσηνιακής επανάστασης” για το πρώτο σύνταγμα. Κι αυτήν “Βλαχοεπανάσταση” την
αποκάλεσαν οι ίδιοι κύκλοι.
Το κλίμα στη ραδιοφωνία άλλαξε μετά το 1956, όταν λειτούργησαν
κάποιοι ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί, αλλά χάθηκαν πολλά χρόνια εις βάρος
της δημοτικής ποίησης.

Το Δ’ και τελευταίο μέρος στο επόμενο φύλλο
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤ. ΠΡΙΓΓΟΥΡΗΣ

Γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα Ολυμπίας το 1928. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο τετρατάξιο Δημοτικό Σχολείο της πατρίδας του. Εφοίτησε στο οχτατάξιο ιστορικό Γυμνάσιο της
Ανδρίτσαινας και έκλεισε τον κύκλο των εγκύκλιων σπουδών του.
Διορίστηκε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας ως υπάλληλος και διετέλεσε επί μια
εικοσαετία Διευθυντής έως ότου συνταξιοδοτήθηκε.
Σε συνεργασία με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, δημοσιεύει τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Νικολόπουλου.
Συνεργάσθηκε σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, ασχολήθηκε με τη λαογραφία και
την ιστορία και είχε εκδώσει πολλά βιβλία και ανάτυπα.
Είχε τιμηθεί με διάφορα βραβεία και επαίνους και είχε αποσπάσει πολλές διακρίσεις. Η σημαντικότερη ήταν το Χρυσό Μετάλλιο που του απονεμήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος επί πολλά έτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
Ήταν μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,
της Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών και Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων.
Απεβίωσε στην Αθήνα στις 08/01/2019 και ετάφη στην Ανδρίτσαινα.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” έχασε έναν πολύτιμο φίλο και συνεργάτη. Το παρόν άρθρο του
για τον Επικούριο, μας το είχε στείλει (μαζί με άλλα) τον προηγούμενο μήνα και
τα οποία θα δημοσιεύσουμε στα επόμενα φύλλα της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”.
Καλό σου ταξίδι φίλε Μίμη. Η “Ολυμπία σου” θα σε θυμάται πάντα.

Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα
Α΄ ΜΕΡΟΣ
1. Ιστορικά και αισθητικά του μνημείου
Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα βρίσκεται στους Νοτιοδυτικούς
πρόποδες του Λυκαίου όρους στο Νότιο μέρος του Κωτιλίου. Η θέση
του είναι διαλεγμένη με πολύ προσοχή και μελέτη. Πέρα από την ομορφιά του τοπίου έχει μια περίφημη θέα. Με μια ματιά αγκαλιάζεις ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το Λύκαιο, το περίφημο κάστρο της Είρας του
Αριστομένη, το Τετράζι, στο βάθος τον Πάρνωνα, τον Ταΰγετο, την Ιθώμη, τον Κυπαρισσιακό κόλπο, τον Ερύμανθο, το ειδυλλιακό βουνό του
Τάσου και της Γκόλφως, τον Χελμό, τον Αλφειό που κυνηγάει την Αρέθουσα και ποτέ δεν την φτάνει. Είπαν πως, αν ο ναός ήταν κάπου αλλού, δεν θα είχε την ίδια χάρη. Γιατί, όταν βρίσκεσαι σ’ αυτό το τοπίο,
νομίζεις πως ο Πάνας ζει και πως τα Αρκαδικά βουνά γύρω του γεύονΓράφει
ο Δημήτρης Πρίγγουρης ται σονάτα των Δρυάδων, των Αμαδρυάδων, των Ναϊάδων, των Νηρηΐδων και των Ορειάδων. Απολλώνειο τοπίο.
π. Δ/ντής Δημόσιας
Η μοναδική πληροφορία που έχουμε για το ναό από τους αρχαίους
Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας
είναι εκείνη που μας δίνει ο μεγάλος περιηγητής Παυσανίας. Στα “ΑρΕπίτιμος Πρόεδρος
καδικά” του αναφέρει τα εξής:
του Συνδέσμου
«Στο Κωτίλιο υπάρχει τοποθεσία ονομαζόμενη Βάσσαι και ο ναός
Ιστορικών Συγγραφέων
του Επικούριου Απόλλωνα, λίθινος ο ίδιος και η στέγη του. Από όλους
τους ναούς της Πελοποννήσου, αν εξαιρέσουμε το ναό της Τεγέας, θα μπορούσε αυτός να πάρει την πρώτη θέση για την ωραιότητα του λίθου και το αρμονικό σύνολο. Το προσωνύμιο δόθηκε στον Απόλλωνα, γιατί ήρθε “επίκουρος” σε αρρώστεια επιδημική... και το ότι αρχιτέκτονας του ναού της Φιγαλίας υπήρξε ο Ικτίνος, σύγχρονος με τον Περικλή και αρχιτέκτονας επίσης του λεγόμενου Παρθενώνα της Αθήνας». (Μετάφραση Νίκου Παπαχατζή).
Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες του Παυσανία, που επισκέφθηκε το ναό γύρω στα 175
μ.Χ. και τον ηύρε στην αίγλη του,
υπήρχε στην περιοχή κοινότητα,
χωριό. Σ’ αυτό το χωριό και
ακριβώς στο σημείο που είναι
χτισμένος ο ναός ήταν παλαιότερα ένα ναΐδριο αρχαϊκής
εποχής και τέχνης (7ος-5ος αιώνας π.Χ.). Μέσα σ’ αυτό το ναΐδριο υπήρχε ένα θαυματουργό
ξόανο, δηλαδή ένα άτεχνο ξύλινο λατρευτικό άγαλμα του
Βασσίτα Απόλλωνα, ονομασία
του θεού σχετική με την τοποθεσία. (βάσσα και βήσσα = χούνη, φαράγγι, τοποθεσία γεμάτη
Φώτο Στάθης Κ. 1987
δέντρα).
Όταν έπεσε κάποιος λοιμός
στη Φιγαλία, αναφέρει ο Παυσανίας στα “Αρκαδικά” του, οι Φιγαλείς έφυγαν από την πόλη και
ήρθαν να προσευχηθούν σ’ αυτό το θαυματουργό ξόανο.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Να σταθούμε όρθιοι
Γράφει ο Στάθης Ηλ. Παρασκευόπουλος
ΖΟΥΜΕ σε μια εποχή εξαέρωσης -αν ταιριάζει η λέξητου πατριωτισμού. Και όταν
λέμε πατριωτισμός δεν εννοούμε εθνικισμό, αλλά μια
άδολη και γνήσια αγάπη για
την πατρίδα, γι’ αυτή πού
’λεγε κάποτε ο ποιητής «Μην
είν’ οι κάμποι, μην είν’ ο ήλιος
της που χρυσολάμπει, μην είναι τ’ άσπαρτα ψηλά βουνά
κ.τ.λ.».
Η πατρίδα ως γεωγραφικός χώρος, αλλά και η πατρίδα με την πολυκύμαντη ιστορία της, με τους αγώνες της για ανεξαρτησία, για ελευθερία. Κι όμως, αν
μιλάς σήμερα γι’ αυτά παρεξηγείσαι και «χαρακτηρίζεσαι» ως... Γιατί αυτό; Εν ονόματι της παγκοσμιοποίησης που θέλει την ιστορία του κάθε λαού
ως «στιγμιότυπο» της παγκόσμιας ιστορίας. Μέγα λάθος και ιδιαίτερα για εμάς τους Έλληνες. Κι εμείς
αυτό το λάθος το πράξαμε απ’ αυτή τη στιγμή που
απεμπολήσαμε τις αξίες μας και την παράδοσή μας,
στ' όνομα του λεγόμενου «προοδευτισμού». Που θεωρήσαμε ότι η Ευρώπη ήταν ο πολιτισμός και όχι ότι
η Ελλάδα ήταν πολιτισμός. Και μιμηθήκαμε όλα τα
πάντα που μας έρχονταν απ’ έξω, για να μην μας
πουν καθυστερημένους. Ίσως επηρεαστήκαμε και
απ’ τον Κοραή που έλεγε πως: «χάσαμε κάθε συνέχεια με την Ελλάδα την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Άρα, αν θέλουμε να γίνουμε Έλληνες πρέπει πρώτα να γίνουμε Ευρωπαίοι, διότι εκείνοι διέσωσαν την
αρχαία Ελλάδα». Μα η Ελλάδα ήταν συνέχεια και
κατά τους χρόνους της δουλείας. Γιατί, πώς αλλιώς
δεν εξισλαμίστηκε και δεν εκτουρκίστηκε. Την κράτησαν όρθια η ελληνική γλώσσα, η Ορθοδοξία και το
δημοτικό μας τραγούδι.
Θα πρέπει, σήμερα, που δεχόμαστε από παντού
πιέσεις και στα εθνικά θέματα και στην οικονομία
μας να σταθούμε όρθιοι, να σκύψουμε στις ρίζες μας
και να ποτιστούμε με τα νάματα της φυλής μας, να
βρούμε τον καλό μας εαυτό μέσα απ’ την ομοψυχία
και την ευψυχία, αποβάλλοντας κάθε σύμπλεγμα κατωτερότητας έναντι των Ευρωπαίων. Ας θυμηθούμε
για λίγο και τον Τσαρούχη που είπε: «Για να είσαι
κοσμοπολίτης πρέπει πρώτα να είσαι Έλληνας». Και
ας διαβάσουμε και λίγο Σολωμό, Παπαδιαμάντη,
Παλαμά, Κόντογλου και άλλους που μιλούν για την
Ελλάδα μας και όχι όλα αυτά τα βιβλία με τις φτηνές ερωτικές ιστορίες.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ
Ο πατέρας μου ήταν ξωμάχος.
Όργωνε την γη
σπέρνοντας ελπίδες.
Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο
θέριζε τα καρπισμένα όνειρα.
Τού φταναν
ο σίτος, ο οίνος και το έλαιο,
του γέμιζαν το σπίτι.
Κι όταν τα παιδιά του
είμαστε καλά,
ήταν του χωριού
ο πιο πλούσιος.
Τώρα, προσπαθώ
και του λόγου μου
να τον μιμηθώ
σπέρνοντας λέξεις,
χωρίς να ξέρω
αν ποτέ σοδιάσω
από αυτή την σπορά.
ΙΟΝΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ
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ΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

«Συνεργάστηκαν»

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ΔΑΟΚ Ηλείας στις 05/12/2018 έκδωσε Τεχνικό Δελτίο σχετικά με
την φυτοπροστασία της ελιάς και παραθέτουμε απόσπασμα (για το γλοιοσπόριο και τον δάκο). Ολόκληρο το Τεχνικό Δελτίο έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα μας www.makistia.gr.

Γλοιοσπόριο
Το γλοιοσπόριο προσβάλλει όλα τα όργανα της ελιάς (φύλλα, άνθη,
καρπό) αλλά κυρίως προκαλεί σήψη του ελαιοκάρπου. Πρόσφατες
έρευνες έχουν δείξει ότι η μόλυνση μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του ελαιοκάρπου, από την εμφάνιση των ανθέων μέχρι την ωρίμανση. Συνήθως οι πρωτογενείς μολύνσεις προκαλούνται την
άνοιξη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ασθένεια αναστέλλεται,
παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και με την ύπαρξη των ευνοϊκών
συνθηκών του φθινοπώρου εμφανίζεται. Η ανάπτυξη του μύκητα ευνοείται όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10-25οC και η υγρασία είναι υψηλή.
Το χειμώνα το παθογόνο διαχειμάζει στους προσβεβλημένους μουμιοποιημένους καρπούς που παρέμειναν στο δέντρο ή σ’ αυτούς που έπεσαν στο έδαφος. Την άνοιξη μέσω του αέρα και της υψηλής σχετικής υγρασίας το μόλυσμα μεταφέρεται στα άνθη και στα φύλλα. Το καλοκαίρι το
παθογόνο βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά έχει εγκατασταθεί στα φυτικά όργανα από την άνοιξη.
Το φθινόπωρο η υψηλή σχετική υγρασία λόγω βροχοπτώσεων, οι ιδανικές θερμοκρασίες που επικρατούν την περίοδο αυτή για την ανάπτυξη
του παθογόνου (10-25οC) και η ωριμότητα του καρπού, συμβάλλουν στην
εκδήλωση της ασθένειας.
Οδηγίες αντιμετώπισης για γλοιοσπόριο:
Kατάλληλο και συστηματικό κλάδεμα για να εξασφαλίζεται καλός αερισμός και φωτισμός του εσωτερικού της κόμης του δέντρου με στόχο
τον περιορισμό της υγρασίας του φυλλώματος, ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις. Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα και
εγκεκριμένα μυκητοκτόνα το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη (έναρξη βλαστικής περιόδου), τη βροχερή περίοδο. Στην περίπτωση που η πίεση της
ασθένειας είναι μεγάλη και οι προσβολές συνεχίζονται, θα χρειαστεί οι
επεμβάσεις να συνεχιστούν (προληπτικά και θεραπευτικά).

Δάκος
Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς. Η ζημιά που προκαλεί είναι ποσοτική (μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της εμπορικής αξίας του ελαιοκάρπου) και ποιοτική στο παραγόμενο ελαιόλαδο
(αύξηση της οξύτητας και αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
του).
Οι ιδανικές συνθήκες για ωοτοκία του δάκου είναι μεταξύ 20-28oC.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε απόσπασμα της απόφασης 204/1511-2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την φετινή ελαιοπαραγωγή και τις προτάσεις του. (Ολόκληρη η απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.makistia.gr).

Ο κ. Κατσιφάρας με τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Πελοποννήσου και Στερεάς
Ελλάδας κ. Πετρόπουλο Αθανάσιο και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

Εν συνεχεία σας παραθέτουμε απόσπασμα του Δελτίου Τύπου του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) - Παράρτημα Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, που εστάλη στις 11/01/2019 σχετικά με
την δακοκτονία και τις δέκα σημαντικές προτάσεις που έκανε. (Ολόκληρο
το Δελτίο Τύπου είναι αναρτημένο στο www.makistia.gr).
Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτουμε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και στους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων τις ακόλουθες προτάσεις:
1. Προτείνουμε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε
συνεργασία με τις Περιφέρειες να συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας με τη δημιουργία συντονιστικού κέντρου παρακολούθησης των απαιτούμενων ενεργειών και
με δυνατότητα παρεμβάσεων όταν εντοπίζονται προβλήματα.
2. Η προμήθεια των δραστικών ουσιών καταπολέμησης του δάκου θα
πρέπει να γίνεται από το Υπ.Α.Α.Τ.
3. Στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων απουσιάζει η λειτουργία ενός ερευνητικού φορέα που να ασχολείται συστηματικά και μεθοδικά με την παρακολούθηση της φυτοπροστασίας της ελιάς. Ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εμμένουμε στην
θέση μας για τη δημιουργία Ινστιτούτου Ελαίας στη Δυτική Ελλάδα.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκαιρη
επιλογή αναδόχου. Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, προτείνουμε την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριετούς προγράμματος δακοκτονίας.
5. Θα πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος είσπραξης της εισφοράς δακοκτονίας.
6. Εις την επιτυχία του προγράμματος δακοκτονίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία και η συμμετοχή των κατάλληλων Γεωτεχνικών επιστημόνων.
7. Αλλαγή του τρόπου οριοθέτησης των περιοχών δακοκτονίας.
8. Προτείνουμε η τοποθέτηση των παγίδων παρακολούθησης των ακμαίων του δάκου, να γίνεται αυστηρά στις θέσεις που υποδεικνύουν οι
Γεωπόνοι του προγράμματος δακοκτονίας των Δ.Α.Ο.Κ.
9. Η παρακολούθηση των μηχανημάτων ψεκασμού να γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση συστημάτων GPS.
10. Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ενημέρωσης αγροτών μέσω sms
και emails ώστε να επεμβαίνουν έγκαιρα στις περιπτώσεις που απαιτείται ψεκασμός καλύψεως.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Πετρόπουλος Γεωπόνος
Συνέχεια στη σελ. 7
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ΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ
Συνέχεια από τη σελ. 6

Στις 25 Ιανουαρίου 2019 έγινε συνάντηση
του Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα με το Προεδρείο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την προστασία της
ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα και εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίο Τύπου.

Δελτίο Τύπου
Περιφέρεια και ΓΕΩΤΕΕ προχωρούν σε
Προγραμματική Σύμβαση για την προστασία της
ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα.
Οι δυνατότητες συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με στόχο την προστασία της
ελαιοπαραγωγής εξετάστηκαν σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχε ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας με
αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος του ΓΕΩΤΕΕ.
Ο Πρόεδρος του περιφερειακού παραρτήματος του ΓΕΩΤΕΕ Θανάσης Πετρόπουλος
ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη για το πλαίσιο
των δέκα προτάσεων που έχει καταθέσει ο φορέας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, τόσο προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και προς τις Περιφέρειες. Πρόκειται για προτεινόμενα μέτρα και δράσεις τα οποία
αφορούν την παρακολούθηση και τη στήριξη της
ελαιοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα
μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά
την καλλιεργητική περίοδο του 2018.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ανοικτή σε συνεργασίες με θεσμικούς φορείς και παράγει αποτελέσματα. Είμαστε βέβαιοι ότι το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου θα
συμβάλει με την παροχή τεχνογνωσίας και
επιστημονικής γνώσης στην προστασία της
ελαιοπαραγωγής, αλλά και στη βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μέσω της οποίας το ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας θα συνεργάζεται με
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας τις επιστημονικές του γνώσεις
και τη συμβουλευτική στήριξη όπου απαιτείται
με στόχο την προστασία της ελαιοπαραγωγής
και την ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης εκ μέρους του ΓΕΩΤΕΕ ο Γενικός Γραμματέας Σπυρίδων Σπυρόπουλος, ο Οργανωτικός Γραμματέας Νικόλαος Νιφόρας, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Αναστάσιος Τσάκωνας και ο
Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Παπαδιαμαντόπουλος.

Τέλος επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε τις
προτάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη.

Nέος Nόμος για τη δακοκτονία
Επιστολή Αραχωβίτη
στις Περιφέρειες ώστε να
ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί
ως τα μέσα Απριλίου
Επιστολή προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, με την
οποία ζητά τη συμβολή τους ώστε να είναι όλα
έτοιμα για το πρόγραμμα της δακοκτονίας το
2019, πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του
Μαΐου.
Έως το τέλος Μαρτίου, το υπουργείο προγραμματίζει, όπως ενημερώνει στην επιστολή
του ο κ. Αραχωβίτης, να προχωρήσει σε «αλλαγή όλου του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη δακοκτονία» και ζητά από τους Περιφερειάρχες να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και τους διαγωνισμούς ως τις 15 Απριλίου του 2019.
Επισημαίνεται ότι από την πλευρά των βασικών συναρμοδίων Υπουργείων, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών, «η διαδικασία της προετοιμασίας του προγράμματος
καταπολέμησης του δάκου για το έτος 2019 βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο».

Ο Υπουργός επίσης αναφέρει:
«Οι Περιφερειακές Ενότητες μπορούν και είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν αμέσως τις διαδικασίες που απαιτούνται για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2019. Δηλαδή την έναρξη
των διαδικασιών διενέργειας σχετικών διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβων εφαρμογής
ψεκασμών, παγιδοθεσίας, τον ορισμό προσωπικού κ.λπ. ώστε αυτά να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως και, τελικά, όλα (προσλήψεις και υπογραφές συμβάσεων με τους επιλαχόντες εργολάβους) να είναι στη θέση τους, το αργότερο έως τις 16/4/2019. Έτσι, το πρόγραμμα της
δακοκτονίας να μπορεί να ξεκινήσει τις εφαρμογές του από τις αρχές Μαΐου, εάν και όπου
υπάρξει ανάγκη».

Νέο νομοθετικό πλαίσιο
Έως το τέλος Μαρτίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προγραμματίζει να προχωρήσει σε «αλλαγή όλου του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη δακοκτονία», ο βασικός πυρήνας του οποίου σήμερα βασίζεται σε βασιλικούς νομούς και νομοθετικά διατάγματα του
1951-1953. Είναι ήδη έτοιμο προσχέδιο νόμου
«Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»
πάνω στο οποίο έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και
με φορείς. Υπολογίζεται ότι ως το τέλος Φεβρουαρίου θα δοθεί προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου.
Φώτης Γ. Βλάχος
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Ξεκίνησε ήδη από την Δευτέρα 28-1-2019 η
υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων στο Εθνικό
Κτηματολόγιο και θα λήξει στις 30-4-2019 για
τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 29-7-2019
για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική,
διαφορετικά επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Υποχρέωση για υποβολή δηλώσεων έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο
δικαίωμα σε ακίνητο. Τέτοιο δικαίωμα είναι π.χ.
η πλήρης κυριότητα, η ψιλή κυριότητα, η επικαρπία, η δουλεία, η υποθήκη, η προσημείωση,
η αγωγή, οι ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου, μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Η δήλωση αφορά
στο δικαίωμα επί ακινήτου
και όχι το ακίνητο
Έτσι, αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα πρέπει να υποβάλουν δήλωση όλοι οι δικαιούχοι. Π.χ. αν σε ένα οικόπεδο,
χωράφι ή σπίτι ένας έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα πρέπει να το δηλώσουν
και οι δύο, αν το έχουν κάποιοι εξ αδιαιρέτου ή
με ποσοστά, πρέπει ο καθένας να δηλώσει το δικαίωμα που έχει με το ποσοστό του. Δικαιώματα που δεν θα δηλωθούν, μετά την ολοκλήρωση του κτηματολογίου θα χαρακτηρισθούν ως
αγνώστου ιδιοκτήτη και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού κράτους.
Η δήλωση γίνεται με ειδικό έντυπο συνοδευόμενο από διάφορα άλλα σχετικά έγγραφα,
αναλόγως των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει
ο καθένας. Απαραίτητο στοιχείο είναι ο εντοπισμός του ακινήτου στους χάρτες του Εθνικού
Κτηματολογίου. Για την υποβολή της δήλωσης
των δικαιωμάτων καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης 35€ ανά δικαίωμα σε κύριο
χώρο και 20€ ανά βοηθητικό χώρο. Για τα
εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού δικαιώματα, σε
αγροτικές περιοχές, καταβάλλεται πάγιο τέλος
μόνο για τα δύο πρώτα δικαιώματα. Η δήλωση
συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον δικαιούχο ή από πληρεξούσιο ή νόμιμο εκπρόσωπο
που προκύπτει από τα σχετικά νομιμοποιητικά
έγγραφα. Η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στον Πύργο:
Ρήγα Φεραίου αρ. 113 (Πάροδος FORUM),
Τ.Κ. 27100
Τηλέφωνα: 26210 25686 και 26210 28497
Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
8:00 με 16:00 και Τετάρτη 8:00 με 20:00.
Ενδέχεται να λειτουργήσουν και γραφεία
συλλογής δηλώσεων στις έδρες των Δήμων.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ktimatologio.gr.
Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις ταχυδρομικά.
Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές διευκρινήσεις για επί μέρους περιπτώσεις και έντυπα δηλώσεων διατίθενται στα γραφεία κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.
Θεόδωρος Κατσάμπουλας
Πολιτικός Μηχανικός
ΤΕ ΕΔΕ
Τηλ.: 26250 33528
Κιν.: 697 7224025
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Μικρά

αλλά

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μακισταίων Ολυμπίας «Η Μάκιστος» σας
προσκαλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική), την Κυριακή 31
Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης, Πειραιώς 1-3 (εντός της στοάς) 7ος όροφος, πλατεία Ομονοίας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. από 1-1-2018
έως 31-12-2018.
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 ή με e-mail στον Γεν.
Γραμματέα του Συλλόγου κ. Διονύση Κοκκαλιάρη, Ρούμελης 107 Τ.Κ. 16451 Αργυρούπολη - email: dkmakistos@gmail.com & makistia@gmail.com κιν. 69748734386972717033 πέντε μέρες πριν, δηλαδή μέχρι και τις 26-3-2019 (βάσει του Καταστατικού του Συλλόγου μας, άρθρο 17).
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων
που απασχολούν το χωριό μας και καλούμε όλα τα μέλη μας να είναι παρόντα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Φώτης Γ. Βλάχος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Διονύσης Δ. Κοκκαλιάρης
Γεν. Γραμματέας

Ανάλυση εδάφους για την λίπανση κ.λπ.

Στη διάθεση του αγροτικού κόσμου και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας-Αχαΐας-Ηλείας τίθεται το Εδαφολογικό Εργαστήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που φέτος λειτουργεί στο πλαίσιο Προγραμματικής
Σύμβασης που έχει συνάψει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Ήλιδας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο
(Φώτης Βλάχος 6972719139).

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018

σημαντικά
Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ

Ο Χορός του Συλλόγου μας θα γίνει φέτος στο κέντρο LUIGI ATHENS
(το παλαιό “ΜΟΣΤΡΟΥ’’) Λυσίου και
Μνησικλέους στην Πλάκα, την Κυριακή το μεσημέρι 3 Μαρτίου 2019 και
ώρα προσέλευσης 13:30 μ.μ. (400 μ.
από το Σταθμό Μετρό Μοναστηράκι
και με αυτοκίνητο από την οδό Λυσικράτους έναντι Πύλης Αδριανού).
Θα προσφερθεί πλήρες μενού
(ορεκτικά, σαλάτα, χοιρινή μπριζόλα,
φρούτο και απεριόριστο κρασί) και θα
μας διασκεδάσει η γνωστή σε όλους
μας Νάντια Καραγιάννη με την ορχήστρα της.
Τιμή Πρόσκλησης: 20 Ευρώ
Παιδικό μενού: 10 Ευρώ
Δηλώστε την συμμετοχή σας στα μέλη του Δ.Σ.
Με χαρά σας περιμένουμε όλους
Τηλ. επικοινωνίας: 6972719139

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Στα γραφεία του (Χαλκοκονδύλη 9) στις 20/01/2019 έκοψε ο Σύλλογός μας φέτος την Πρωτοχρονιάτικη πίτα, σε ένα χώρο που δεν είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι και μικρός και ο οποίος γέμισε ασφυκτικά. Η εκδήλωσή μας ξεκίνησε με την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους για το ΠΡΙΝ, το ΤΩΡΑ και το ΜΕΤΑ ενός Αρκαδικού Χωριού ο
“ΆΚΟΒΟΣ” σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη και με την φροντίδα του
Παναγιώτη Μπένου. Ένα χωριό που έσφυζε από ζωή πριν και τώρα ερημώνει. Ήταν πραγματικά σαν να βλέπαμε το δικό μας χωριό ή οποιοδήποτε άλλο, της περιοχής μας, που έχουν σχεδόν όλα την ίδια τύχη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018, στις 7:00
μ.μ., η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και οι Εκδόσεις Δρόμων οργάνωσαν μια λιτή αλλά ουσιαστική εκδήλωση για την παρουσίαση του
νέου βιβλίου του συμπατριώτη μας, Ζώη Μπενάρδου, με τον τίτλο, «Εν Καιρώ…». Την παρουσίαση, που έλαβε χώρα στην αίθουσα Μιχαήλας Αβέρωφ, Γενναδίου 8, Αθήνα, χαιρέτισε
και συντόνισε ο τ. Πρόεδρος και νυν Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Λ. κ. Παύλος Ναθαναήλ. Για το βιβλίο μίλησαν οι: Νίκος Μακρής, συγγραφέας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Κώστας Κοτζιούλας, Καθηγητής Φιλολογίας, Κώστας Καρούσος, κριτικός
λογοτεχνίας, Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ., ενώ κείμενα
από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός, Μαίρη Βιδάλη.
Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη χαρά
και την υπερηφάνεια μας για τη νέα δουλειά του
αγαπητού συμπατριώτη μας, Ζώη Μπενάρδου καθώς και να του ευχηθούμε «καλοτάξιδο» το βιβλίο του και καλή συνέχεια στην
πνευματική του πορεία.
Χ.Γ.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εύχεται καλοτάξιδο το έργο του συμπατριώτη μας και πρώην Προέδρου του Συλλόγου μας Ζώη Μπενάρδου και με νέα δημιουργήματα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘ. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ Ε.Δ.Ε.
Μελέτες – Τοπογραφικά
Ειδικά τεχνικά έργα
Δηλώσεις κτηματολογίου
Ζαχάρω, τηλ.: 6977224025 - 2625033528

Μερική άποψη της αίθουσας των γραφείων του Συλλόγου μας

Παραβρέθηκαν και ευχήθηκαν:
Εκπρόσωποι των πολιτευτών Ηλείας κ. Διονυσίας Αυγερινοπούλου και του κ. Μιχάλη Κατρίνη, ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Ολυμπίας και Πρόεδρος του Συλ. Ζαχαραίων κ. Βασ.
Φουρλής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου “ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ” κ. Γιώργος Αδαμόπουλος και η Πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσοχωρίου κ. Τούλα Κυριακοπούλου. Χαιρετισμό μας έστειλαν οι βουλευτές κ. Μάκης Μπαλαούρας και κ. Γιάννης Κουτσούκος καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Χήνος.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας που είχε δυο φλουριά και δυο τυχερές, την κ. Τούλα Κυριακοπούλου και την κ. Σία Κοκκαλιάρη, στις
οποίες προσφέρθηκε ως δώρο ένα “Λεύκωμα Μνήμης” της Μακίστου.
Η εκδήλωση μετά τις ανταλλαγές ευχών έκλεισε με πλούσιο μπουφέ και κρασί.

ΦΩΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Επεκτάθηκε ο φωτισμός της πλατείας Αγ. Ιωάννη Μακίστου,
προς την είσοδό της. Ένα αίτημά μας, από καιρό. Ευχαριστούμε την
Δημοτική Αρχή.

