
Στον αέρα βρίσκονται 120.000
ελαιόδενδρα στις τέσσερις Κοινότητες
Μακίστου, Αρτέμιδας, Μηλέας και
Χρυσοχωρίου με πάνω από 500 τό-
νους παραγωγής ελαιολάδου. 

Δύο Δημοτικά Συμβούλια του
Δήμου μας με ομόφωνη απόφαση
στις 24-12-2018 και στις 24-4-2019
καθώς και μια συνάντηση στην Αρ-
τέμιδα στις 16-2-2019 δεν ήταν αρ-
κετά για να λύσουν το ζήτημα. Χρει-
άστηκε ένα εκ νέου Δημοτικό Συμ-
βούλιο που έγινε στις 22-7-2019 με
εισηγητή τον κ. Αντώνη Δρίλια
(όπως μας πληροφορεί το διπλανό έγ-
γραφο). Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” βρισκόμενη
ήδη στο τυπογραφείο δεν μπορεί να
έχει την απόφαση αυτού του συμ-
βουλίου η οποία εκτιμούμε ότι θα εί-
ναι ομόφωνη και αυτή. Εκείνο που
πληροφορηθήκαμε όμως και μας έκα-
νε μεγάλη εντύπωση είναι ότι στο Συμβούλιο αυτό ειπώθηκε ότι “η συνάν-
τηση στην Αρτέμιδα ήταν αναρμόδια και έγινε από αναρμόδιους”. 

Αλήθεια ήταν αναρμόδιοι οι 4 Πρόεδροι των Τ.Κ. Μακίστου, Αρτέμιδας,
Μηλέας, Χρυσοχωρίου που ήταν εκεί; Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανά-
πτυξης κ. Κώστας Μητρόπουλος ήταν αναρμόδιος; Ο Προϊστάμενος της
ΔΑΟΚ Ηλείας κ. Μυκέογλου μαζί με τον Γεωπόνο του Δήμου Ζαχάρως κ. Αν-
τώνη Δρίλια ήταν αναρμόδιοι; Φυσικά στην συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν
και πολλοί παραγωγοί που ενδιαφέρονται για την ελαιοκαλλιέργειά τους. Δεί-
τε το σχετικό άρθρο μας στο Φ. 96 σελ. 8. 

Μετά από όλα αυτά, φυσικά ο καιρός περνάει και εκτιμούμε ότι είναι δύ-
σκολο έως αδύνατο να προλάβουμε φέτος την δακοκτονία. Το μόνο θετικό
είναι ότι μέχρι τώρα πάμε καλά από τον καιρό που ακόμα δεν ευνοεί τον δάκο. 

Φυσικά παρακολουθούμε το θέμα και στο επόμενο φύλλο θα σας ενημε-
ρώσουμε. 

Φώτης Γ. Βλάχος 
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Διαβάστε  επίσης  σ’ αυτό  το  φύλλο 
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• Ο δρόμος της Ελπίδας ................................................................ σελ. 7 

Συνδυασμός ΝΕ.Δ.Α. 

α) Εκλογική Περιφέρεια Ζαχάρως 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΛΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΤΣΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΡΟΥ-ΚΑΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

β) Εκλογική Περιφέρεια Φιγαλίας 
ΤΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνδυασμός Λαϊκή Συσπείρωση 

Εκλογική Περιφέρεια Ζαχάρως 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΑ)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Συνέχεια στη σελ. 7 

ΝΕΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Ο  ΚΩΣΤΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Στις Δημοτικές εκλογές που έγιναν στις 26-5-
2019 Δήμαρχος Ζαχάρως-Φιγαλίας αναδείχθηκε ο
κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος με τον συνδυασμό
Νέα Δημοτική Αρχή (ΝΕ.Δ.Α.) εκλέγοντας 16 Δη-
μοτικούς Συμβούλους και ο συνδυασμός Λαϊκή Συ-
σπείρωση εξέλεξε 5. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα
ορκιστεί στις 25-8-2019 και θα αναλάβει επίσημα την
1-9-2019. 

ΔΡΟΜΟΣ  ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ - ΜΑΚΙΣΤΟΣ 
Σε πρόσφατη επικοινωνία που

είχαμε με την Περιφέρεια (Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.
Ηλείας) έχει δοθεί η εργολαβία για
την επισκευή του δρόμου Μπο-
καρίνος-Μάκιστος στον εργολάβο
κ. Νικολετόπουλο ο οποίος θα
ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού
την αποκατάσταση. Στο διπλανό
έγγραφο φαίνεται η εργολαβία
προϋπολογισμού 1.615.000,00€
που περιλαμβάνει πέντε επαρχια-
κές οδούς του Δ. Ζαχάρως (δείτε
αναλυτικά όλα τα έργα της εργο-
λαβίας στην ιστοσελίδα μας
www.makistia.gr). 

Όσον αφορά για την νέα χά-
ραξη με προϋπολογισμό 6,1 εκ.
ευρώ, είναι έτοιμοι οι κτημα-
τολογικοί πίνακες για τις απαλ-
λοτριώσεις και αρχές Σεπτέμβρη
θα συγκλιθεί η επιτροπή της Κτη-
ματικής Υπηρεσίας βάσει του Ν.
2882 άρθρο 15 για την έγκρισή
τους. 

Φώτης Γ. Βλάχος 



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου και η Καλλιό-

πη Λουμπή του Γιώργου απέκτησαν το δεύτερο κο-
ριτσάκι τους στις 10-5-2019. 

• Η Μαρία Νικολακοπούλου κόρη της Αθανασίας

Πόθου και του Θοδωρή και ο Σπύρος Ρουμπάνης
απέκτησαν κόρη στις 30-6-2019. 

• Η Κωνσταντίνα Γιάχου του Παναγιώτη και ο

Αλέξης Ζουμπούλης απέκτησαν κόρη στις 28

Μαΐου 2019. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Στις 2 Ιουνίου 2019 ο Δημήτρης Δελέγκος

(γιος Τούλας Κοκκαλιάρη) και η σύζυγός του Ιωάν-
να Μιχελή βάπτισαν στον Ι.Ν. Παναγίας Ελευθε-

ρώτριας στην Πολιτεία τον γιο τους με το όνομα

Γεώργιος.
• Στις 15 Ιουνίου 2019 η Βασιλική Αβραμοπού-

λου κόρη της Γιώτας Μπάμη και του Βασίλη και ο

Δημήτρης Σιαμπλαούρας βάπτισαν την κόρη τους

στον Κακόβατο και της έδωσαν το όνομα Μυρσί-
νη. 

• Στις 2-6-2019 ο Ασημάκης Κατσάμπουλας και

η Βασιλεία Φασουλιώτη βάπτισαν το γιο τους στον

Αγ. Φανούριο Περιστερίου και του έδωσαν το όνο-

μα Ιωάννης. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσουν τα
νεοφώτιστα. 

ΓΑΜΟΙ 
• Ο Πάνος Κρυστάλλης του Ιωάννη και της Κων-

σταντίνας και η Αγγελική Καλούση τέλεσαν το γάμο
τους στις 8 Ιουνίου 2019 στην Ελαφόνησο. 

• Ο Γιώργος Γιάχος του Παναγιώτη και η Μαρία-
Χριστίνα Μήτσου τέλεσαν το γάμο τους στις 13 Ιου-
λίου 2019 στη Γλυφάδα. 

Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» τους εύχεται να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
• Ο Παναγιώτης Γιάχος που επί μια δεκαετία

ήταν Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας
εξελέγη στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές Δημ.
Σύμβουλος Γλυφάδας με την παράταξη “Η Γλυφάδα
γυρίζει σελίδα”. 

• Ο Βασίλης Αβραμόπουλος σύζυγος της Γιώ-
τας Μπάμη εκλέχτηκε για πρώτη φορά Δημ. Σύμ-
βουλος του Δήμου Ζαχάρως στις πρόσφατες Δη-
μοτικές Εκλογές με το συνδυασμό Λαϊκή Συσπεί-
ρωση. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” συγχαίρει τους εκλεγμένους πα-
τριώτες από τη Μάκιστο και τους εύχεται καλή επι-
τυχία στο έργο τους. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 απεβίωσε στην Αθή-

να και ετάφη στη Μάκιστο, η Παναγιώτα Λουμπή
σύζυγος του Ευσταθίου, (μητέρα του Ζώη Μπε-
νάρδου, Γεωργίας και Αφροδίτης), σε ηλικία 82
ετών. 

Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» εκφράζει τα θερμά της συλλυ-
πητήρια στους οικείους της. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
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«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» 
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr 

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 έκ δο σης

Eκδόσεις - Γρα φι κές Τέ χνες 
Kαρ πού ζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Tηλ.-Fax:  210 2619003 
e- mail:  karpouzi@ otenet.gr 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  
ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΤΟΥ  Ι.Ν.  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ΜΑΚΙΣΤΟΥ 
Α ρ .   Λ ο γ / σ μ ο ύ   3 4 6 / 0 0 1 1 4 6 - 0 6
Ε θ ν ι κ ή   Τρ ά π ε ζ α   Ε λ λ ά δ ο ς  

Ι Β Α Ν :   G R 3 0 0 1 1 0 3 4 6 0 0 0 0 0 3 4 6 0 0 1 1 4 6 0 6  

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Τ Ε
Τ Η Ν   “ Μ Α Κ Ι Σ Τ Ι Α ”

Αρ.  Λογ/σμού  112/296129-62     Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

ΙΒΑΝ:  GR 8501101120000011229612962 

Η  ΜΑΝΑ  ΜΟΥ  ΔΕΝ  ΜΕΝΕΙ  ΠΙΑ  ΕΔΩ… 

Στη μνήμη της μάνας μου

Δυο σπουργίτια ήρθαν στο παρτέρι της αυλής μας.
Ήταν εκείνα που καλωσόριζε η μάνα 
μόλις τ’ αντίκριζε να καταφθάνουν.
Μα τώρα που ξανάρθαν στην αυλή μας,
η μάνα μου δεν μένει πια εδώ…
Τώρα κοιτάζει την ανατολή για πάντα
σε έναν λόφο που κρατάει τη σιωπή
μέσα στα χώματά του και στον χρόνο.

Δυο σπουργίτια ήρθαν στο παρτέρι της αυλής μας.
Μα όσο και αν τιτίβισαν ζητώντας ελεημοσύνη…
η μάνα μου δεν μένει πια εδώ να τα συνδράμει,
όπως έκανε πάντα εδώ και χρόνια…
Τώρα, εκεί στον λόφο που παντοτινά θα μένει
έχει σταυρώσει ευλαβικά τα δυο της χέρια
και δεν μπορεί να βγει πια απ’ τη σιωπή. 

Δυο σπουργίτια ήρθαν στο παρτέρι της αυλής μας.
Θέλησα εγώ να τα συνδράμω, όπως έκανε η μάνα,
μα εκείνα αρνήθηκαν και φύγαν λυπημένα…
Μα η μεγάλη λύπη έμεινε εντός μου να με πνίγει
αφού η μάνα εδώ δεν θα ξανάρθει, 
ούτε και τα σπουργίτια θα ’ρθουν πάλι στην αυλή μας 
αφού έφυγαν κι εκείνα για τον λόφο της σιωπής…
Κι έμεινα μονάχος πλέον να κοιτάζω το παρτέρι
που άρχισε σιγά-σιγά να ερημώνει και να σβήνει…
Έτσι κι εγώ για τον λόφο θα κινήσω την πορεία
για ν’ αντικρίσω για μια στερνή φορά τη μάνα
και τα δυο σπουργίτια να της κάνουν συντροφιά…

(19/5/2019)
Ζώης Μπενάρδος
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Με σεβασμό στην παράδο-
ση, στα ήθη και έθιμα του
τόπου μας, για άλλη μια
χρονιά ο Σύλλογός μας
διοργανώνει παραδοσιακό
πανηγύρι στη Μάκιστο, με
την Νάντια Καραγιάννη
και τους μουσικούς: 
Βασίλη Βήλο
κλαρίνο 
Μιχάλη Σωτηράκη
μπουζούκι-λαούτο 
Χρήστο Θάνο
πλήκτρα 
Νίκο Καραγιάννη 
κιθάρα-τραγούδι 
Παναγιώτη Αρτινιό
κρουστά. 
Παραδοσιακοί χοροί από τη
σχολή “Εν χορώ”. 

Ευχαριστούμε τους 
χορηγούς επικοινωνίας: 
Δημήτρη Γουργούλη, 
Τάσο Κάπο, 
Παναγιώτη Κλημαντίρη, 
Στάθη Κοκκαλιάρη, 
Χρήστο Τάγαρη, 
Παναγιώτη Φερλέ 
καθώς επίσης και την οικο-
γένεια του Δήμου και
Γιάννη Βλάχου για την
προσφορά του «βραστού»
όπως κάθε χρόνο. 
Καλούμε τους συμπατριώ-
τες και φίλους της Μακί-
στου να παρευρεθούν στην
εκδήλωσή μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

Το έτος 1770 ξέσπασε η
εξέγερση των Ορλωφικών
και οι Τούρκοι για αντίποινα
άρχισαν σφαγές στην ευρύ-
τερη περιοχή της Τριπολι-
τσάς. Η Ζαμπέτα που ήταν
ετοιμόγεννη στο πρώτο της
παιδί έφυγε από την Αλωνί-
σταινα και έτρεξε προς τη
Μεσσηνία για να σωθεί. Δευ-
τέρα της Λαμπρής 4 Απριλί-
ου 1770, κάτω από μια βελα-
νιδιά στο Ραμοβούνι, έφερε
στον κόσμο το Θοδωρή. Απέ-

κτησε άλλους τρεις γιούς, το Γιάννη (Ζορμπά),
το Χρίστο, το Νικόλα καθώς και μία κόρη. 

Τον Ιούνιο του 1779, ο εννιάχρονος Θοδω-
ρής είδε τον πατέρα του Κωσταντή να συντρί-
βει στα Τρίκορφα της Τριπολιτσάς τους Αλβα-
νούς που λυμαίνονταν τον τόπο. Την επόμενη
χρονιά, τον Ιούλιο του 1780 έζησε την πολιορ-
κία από τους Τούρκους του Πύργου του Πανα-

γιώταρου στη Μάνη, όπου είχε καταφύγει η οι-
κογένειά του. Οι Τούρκοι πάτησαν τον Πύργο και
σκότωσαν τον πατέρα του, ενώ η Ζαμπέτα γλί-
τωσε με τα δύο από τα παιδιά της, το Θοδωρή
και το Νικόλα, ενώ το Γιάννη, το Χρίστο και την
δίχρονη κόρη της τα άρπαξαν οι Τούρκοι και τα
πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα της ανατολής. Αρ-

γότερα, ο θείος του Θοδωρή ο Αναγνώστης, κα-
τάφερε να εξαγοράσει τα δυο αγόρια, αλλά δεν
κατάφερε να γλιτώσει και το κορίτσι που είχε
πουληθεί σε έναν Ιμάμη στην Αλβανία. 

Η καπετάνισσα επέστρεψε με τα παιδιά της
στην Αλωνίσταινα της Αρκαδίας. Κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής στην Αλωνίσταινα, ο Θο-
δωρής έμαθε στοιχειώδη γραφή και ανάγνωση
στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων κοντά στη
Βυτίνα από τον ιερομόναχο Νεόφυτο Φωτεινό-
πουλο από το Ζυγοβίστι. Αφηγείται στα απο-
μνημονεύματά του «Εις τον καιρόν της νεότη-
τος, όπου ημπορούσα να μάθω κάτι τι, σχολεία
δεν υπήρχαν. Μόλις ήσαν μερικά σχολεία, εις τα
οποία μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν».

Τα χρόνια της Αλωνίσταινας ήταν πολύ δύ-
σκολα οικονομικά. Η καπετάνισσα έστησε έναν
αργαλειό και ξενοΰφαινε. Το παιδί είχε βαθιά συ-
ναίσθηση του χρέους απέναντι στην οικογένειά
του σαν πρωτότοκος. Κουβαλούσε ξύλα και τα
πουλούσε στην Τριπολιτσά. Μια μέρα, για ασή-
μαντη αφορμή, ένας Τούρκος της πόλης χα-
στούκισε το μικρό Θοδωρή. Το παιδί προσβλή-
θηκε βαθιά και γυρίζοντας στην Αλωνίσταινα είπε
στη μάνα του ότι δεν ξαναπάει στην Τριπολιτσά.
Ζώστηκε τα άρματα και άρχισε να εξασκείται μό-
νος του στην τέχνη του πολέμου. Αλλά η φτώ-
χεια της οικογένειας ήταν αφόρητη. Εκείνη τη
στιγμή, το καλοκαίρι του 1785, ο Αναγνώστης
Κολοκοτρώνης, ο αδελφός του Κωσταντή, του
πατέρα του Θοδωρή, τους κάλεσε στον Άκοβο
όπου διέμενε ο ίδιος και είχε παντρέψει τη μια
κόρη του με τον Ακοβίτη Γιωργάκη Μεταξά, προ-
εστό της περιοχής αλλά και άνθρωπο του ντου-
φεκιού. 

Η καπετάνισσα με τα παιδιά της προσαρμό-
στηκαν αμέσως στον Άκοβο και έζησαν τα πιο
ευτυχισμένα χρόνια τους, αφού για πρώτη
φορά στη ζωή τους αισθάνθηκαν ζεστασιά και
ασφάλεια. Η έμφυτη κλίση του Θοδωρή στην τέ-
χνη του πολέμου αναγνωρίστηκε αμέσως και σε
ηλικία 16 ετών είχε δικό του ένοπλο σώμα. Ο χα-
ρακτήρας του ήταν τόσο συγκροτημένος, που
του αποδόθηκε το προσωνύμιο Γέρος. Πολύ γρή-
γορα του δόθηκε το αρματολίκι ολόκληρου του
βιλαετίου του Λεονταρίου. Πέντε χρόνια μετά
την εγκατάστασή του στον Άκοβο, το 1790, όταν
ήταν πια είκοσι χρονών, παντρεύτηκε στην εκ-
κλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος του χω-
ριού την Αικατερίνη Καρούτσου, τη μικρότερη

κόρη του Χριστόδουλου Καρούτσου, προεστού
του Ακόβου που εκτέλεσαν στο Ναύπλιο οι Τούρ-
κοι. Οι άλλες δύο αδελφές της Αικατερίνης ήταν
η Μαρία, που είχε παντρευτεί τον προεστό του
Ακόβου Γεώργιο Μεταξά και η Γιωργίτσα, που
είχε παντρευτεί το Σταματέλο Τουρκολέκα, τον
πατέρα του Νικηταρά. Όπως διηγείται ο Θοδω-
ρής στα απομνημονεύματά του «Έκτισα σπίτια,
επήρα προικιό ελιές, αμπέλι, έγινα νοικοκύρης,
εφύλαγα και το βιλαέτι». 

Από την Αικατερίνη Καρούτσου απέκτησε
τρεις γιούς, τον Πάνο, το Γιάννη-Γενναίο και τον
Κωνσταντίνο-Κολλίνο, και δυό κόρες τη Γιωρ-
γίτσα και την Ελένη. Στον Άκοβο γεννήθηκαν οι
κόρες Γιωργίτσα και Ελένη, καθώς και ο πρω-
τότοκος Πάνος, η μεγάλη αδυναμία του Θοδω-
ρή. Σαν οικογενειάρχης έζησε στον Άκοβο τα πιο
ευτυχισμένα χρόνια του. Ήταν καπετάνιος στο
αρματολίκι του αλλά είχε και δική του γη που την
καλλιεργούσε ο ίδιος. Έσπερνε, βοτάνιζε, θέριζε,
αλώνιζε, είχε αμπέλια, ελιές, πρόβατα, το νε-
ρόμυλο που είχε πάρει προίκα στους Γιανναίους.

Η ζωή του ήταν χαρούμενη με τη γυναίκα, τα παι-
διά, τη μάνα και τ’ αδέλφια του, τους συγγενείς
του, τους συμπεθέρους του. Τα χρόνια του
Ακόβου δείχνουν έναν άνθρωπο που είχε τη δυ-
νατότητα να ζήσει ήρεμα και ευτυχισμένα, να
προκόψει μαζί με την οικογένειά του. 

Αλλά η φωτιά του πολέμου και η αγάπη της
Πατρίδας έκαιγαν ακατάπαυστα μέσα του. Στα
1792, 22 ετών, υποστήριξε μαζί με το θρυλικό κα-
πετάν Ζαχαριά τη μεγάλη υποχώρηση του φη-
μισμένου κλεφταρματολού Ανδρέα Βερούση ή
Ανδρούτσου – τον πατέρα του Οδυσσέα – από
τη Μάνη προς τις βορεινές ακτές του Μοριά.
Ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία που διέ-
συρε τους Τούρκους και εδραίωσε τον Κολο-
κοτρώνη σε ολόκληρο το Μοριά, ενώ επιπλέον
του χάρισε έναν πολύ μεγάλο σύμμαχο στη Ρού-
μελη, την οικογένεια του Ανδρούτσου. Όσο κυ-
λούσαν τα ευτυχισμένα χρόνια του Ακόβου, τόσο
ενισχύονταν η φήμη του Κολοκοτρώνη. Και
αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από
τους Τούρκους του Λεονταρίου, οι οποίοι το
1797 έβαλαν σε εφαρμογή σχέδιο εξόντωσής
του. Εκείνη τη χρονιά τελείωσε η ευτυχισμένη
ζωή του Ακόβου, καθώς ο Θοδωρής μετέφερε

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 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Λιμποβίσι Αρκαδίας

Τρίκορφα Αρκαδίας

Πύργος Παναγιώταρου 

Αλωνίσταινα Αρκαδίας 
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την οικογένειά του στη Μάνη για να την ασφα-
λίσει και ο ίδιος μεταπήδησε από αρματολός σε
κλέφτης. 

Η κλεφτουριά του Μοριά είχε αρχίσει να γί-
νεται εξαιρετικά επικίνδυνη για την Τουρκική Δι-
οίκηση αλλά και για τους Έλληνες κοτσαμπά-
σηδες. Το 1806 ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός των
καπεταναίων σε όλο το Μοριά. Σύντομα δολο-
φονείται με προδοσία ο Ζαχαριάς στη Μάνη και
ο Πετιμεζάς στην Αχαΐα. Όλοι οι άλλοι αρχίζουν

να καταφεύγουν στη ρωσοκρατούμενη Ζάκυν-
θο εκτός από το Κολοκοτρωναίικο σώμα που εξα-
κολουθεί να παραμένει στο Μοριά. Ο Θοδωρής
αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν να σταθούν για
πολύ ακόμα. Ο κλοιός γύρω τους στενεύει. Μα-
ζεύει τους άνδρες του και τους προτείνει να πε-
ράσουν στη Ζάκυνθο. Ο αδελφός του, ο Γιάννης
(Ζορμπάς) διαφωνεί και του απαντά: «Άφτο Θο-
δωράκη και κοίτα τίποτ’ άλλο. Εγώ τόχω κάλλιο
να με φάνε τα όρνια του τόπου μου!».

Χωρίζουν έξω από τη Δημητσάνα. Ο Γιάννης
κατευθύνεται στο Μοναστήρι της Αιμυαλούς στη
Δημητσάνα όπου τον προδίδουν και μετά από
σκληρή μάχη σκοτώνεται. Ο Θοδωρής που κα-
τευθυνόταν προς Ζυγοβίστι διηγείται «ευθύς
εκατάλαβα ότι τους εσκότωσαν, αφού άκουσα

τα ντουφέκια, το σημείο της χαράς των». Φτά-
νει στο Ζυγοβίστι κλαίγοντας. Τώρα πια η φυγή
είναι αναπόφευκτη. Το Μάιο του 1806 παίρνει
μάνα, γυναίκα και παιδιά και φεύγει με ένα πλοι-
άριο για Ζάκυνθο. Σ’ όλη τη διάρκεια του ταξι-
διού οι γυναίκες και τα παιδιά είναι χαρούμενα
γιατί πιστεύουν πως ανοίγεται μπροστά τους μια
καλύτερη ζωή αλλά ο Θοδωρής είναι όρθιος,

κρατιέται από την κουπαστή και κοιτάει συνέχεια
προς το Μοριά. Τα μάτια του είναι κατακόκκινα.
Ορκίζεται βαθιά μέσα του πως μια μέρα θα γυ-
ρίσει. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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Όποια πέτρα και να σηκώσεις στον Μοριά, θα
έχει να σου διηγηθεί ιστορίες ανδρείας και
θυσιών για τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα

του 1821. Πολλές οι σημαντικές μάχες που δόθηκαν
παρόλο που πολλές δεν βρίσκονται εύκολα στα ιστο-
ρικά βιβλία. Μια από αυτές τις μάχες
η οποία ήταν καθοριστικής σημασίας
αλλά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοι-
νό είναι η μάχη των Θερμοπυλών της
Μεγαλόπολης, «Η Μάχη της Δραμ-
πάλας». Το ύψωμα της Δραμπάλας
υπάρχει σε απόσταση 3 χιλιομέτρων
βόρεια-δυτικά του χωριού Άκοβος
σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Το χωριό
Άκοβος βρίσκεται στο νομό Αρκαδίας,
ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα του
Δήμου Μεγαλοπόλεως με έδρα τη Με-
γαλόπολη. Απέχει από Μεγαλόπολη 32
χλμ., από Καλαμάτα 28, από Τρίπολη
66 και από Αθήνα 230 χλμ. Βρίσκεται
στους πρόποδες, αρχές του Ταΰγετου,
σε υψόμετρο 900 μ.

Στο ιστορικό ύψωμα της Δραμ-
πάλας αναμετρήθηκαν για πρώτη
φορά τον Ιούνιο του 1825 ο Ιμπραήμ και ο Κολο-
κοτρώνης. Στη μάχη αυτή, που κράτησε τρεις μέρες,
αναμετρήθηκαν 6.000 Έλληνες υπό την αρχηγία του
Θ. Κολοκοτρώνη με τα στρατεύματα του Ιμπραήμ
που αποτελούνταν από 20.000 πεζικό (Αιγυπτίους-
Σουδανούς-Λίβυους-Αλβανούς), 2.000 ιππείς και 35
βαρέα όπλα (κανόνια, όλμους, τηλεβόλα). Σε αυτή
την μάχη που ήταν από τις φονικότερες και σκλη-
ρότερες του αγώνα, διέπρεψαν όλοι οι τοπικοί
αγωνιστές της Φαλαισίας και της Μεγαλόπολης
αλλά συμμετείχαν και στρατεύματα από όλη την Πε-
λοπόννησο όπως Αρκάδες από την Τριφυλία, Κα-
ρυτινοί, Λακεδαιμόνιοι, Λάκωνες, Αργείοι, Αν-
δρουσσάνοι, Φαναρίτες από την Ολυμπία, Γάλλοι φι-

λέλληνες.
Έχουμε την τύχη να υπάρχουν τα απομνημο-

νεύματα του Ακοβίτη αγωνιστή Γεώργιου Γεωργαν-
τά, ο οποίος συμμετείχε στην μάχη και περιγράφει
με λεπτομέρεια αυτά που διαδραματίστηκαν. Στη

μάχη της Δραμπάλας πολέμησαν και 48 γυναίκες ενώ
υπήρχαν και 16 παιδιά από Ακοβίτες που είχαν πά-
ρει τις οικογένειές τους μαζί για να ζήσουν ή να πε-
θάνουν για την πατρίδα. Το αίμα έρρεε τόσο πολύ
που το ρέμα κάτω από το ύψωμα της Δραμπάλας
ονομάστηκε Κοκκινόρεμα. Οι απώλειες του Ιμ-
πραήμ ήταν 700 στρατιώτες μεταξύ των οποίων και
ο Αλβανός στρατηγός Αδήν Μπέης και 300 τραυμα-
τίες. Από τις δυνάμεις των Ελλήνων σκοτώθηκαν 130
και τραυματίστηκαν 34.

Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η μάχη της
Δραμπάλας ήταν και η τελευταία μάχη “εκ του συ-
στάδην” μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών. Η σπου-
δαιότητα της μάχης της Δραμπάλας έγκειται στο ότι

έγινε αμέσως μετά τις καταστροφικές ήττες των Ελ-
λήνων στη Σφακτηρία, στο Κρεμμύδι και στο Μανιάκι,
έδωσε στους Έλληνες χρόνο να ανασυνταχθούν,
εδραίωσε την πεποίθηση ότι ο Ιμπραήμ δεν ήταν πια
ανίκητος και οδήγησε στην νικηφόρα μάχη των Ελ-

λήνων στους Μύλους. 
Η μάχη της Δραμπάλας έχει καθιε-

ρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.
366/94, ΦΕΚ 200Α/29-11-1994) να εορ-
τάζεται την Πεντηκοστή, στην κορυφή
του ομώνυμου υψώματος. Εκεί έχει
στηθεί εις ανάμνηση της ηρωικής εκεί-
νης μάχης μνημείο και ανδριάντας του
Θ. Κολοκοτρώνη. Επίσης υπάρχει το
ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής αλλά και το στεγασμένο περί-
πτερο του Δήμου που αποζημιώνει τον
επισκέπτη με την εκπληκτική θέα προς
την γύρω περιοχή. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου Ακοβιτών Αθήνας-Πειραιά για
μια αναλυτική πολυμεσική παρουσίαση
της μάχης στο http://akovos.gr, βίντεο
από τις ετήσιες αναπαραστάσεις και

σαν ψηφιακό κείμενο τα απομνημονεύματα του Ακο-
βίτη Γεώργιου Γεωργαντά.

Στις φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
Μάχης της Δραμπάλας 2019, συμμετείχε ως καλε-
σμένος των Συλλόγων του Ακόβου ο κ. Βλάχος Φώ-
της ως Αντιπρόεδρος των Πολιτιστικών Συλλόγων
Ολυμπίας. Ο Σύλλογος Μακισταίων, με Πρόεδρο τον
κ. Βλάχο συνεργάζεται εδώ και 2 χρόνια στενά με
τον Σύλλογο Ακοβιτών Αθήνας-Πειραιά προς αξιο-
ποίηση και προβολή της τοπικής μας πολιτισμικής
κληρονομιάς.

Εκ του Δ.Σ. Ακοβιτών Αθήνας-Πειραιά
Ο Πρόεδρος

Χριστόπουλος Δημήτρης 

Η  Μάχη  της  Δραμπάλας  5-7  Ιουνίου  1825 

Συνέχεια από τη σελ. 4 

Μονή Αγίων Θεοδώρων (Βυτίνα Αρκαδίας) 

Άκοβος 

Αγία Σωτήρα Ακόβου 

Ύψωμα Δραμπάλας – Άκοβος – Φαλαισία 
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ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΜΑΤΑ  (ΚΟΝΤΟΣΟΥΛΙΚΙΑ)  –  ΞΑΜΠΡΟΣΤΗΜΑΤΑ  (ΞΑΜΠΡΟΣΤΗΛΙΚΙΑ) 

Σ
χεδόν ταυτίζεται η σημασία των
λέξεων συκοφαντία και συκοφάν-
τημα. Παλιότερα, που πρόσεχαν να

ακριβολογούν οι ομιλητές και οι γράφον-
τες υπήρχε μια μικρή - δυσνόητη - διαφορά
μεταξύ δυο λέξεων συγγενών, παραγώ-
γων από άλλη λέξη, όπως: (συκοφαντώ)
- συκοφαντία, συκοφάντημα, (κακολογώ)
- κακολογία, κακολόγημα, (κυριαρχώ) - κυ-
ριαρχία, κυριάρχημα κ.λπ. Σήμερα δεν
υπάρχει καμία διάκριση - διαφορά ως
προς τη σημασία τους και ως προς τις πε-
ριπτώσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί-
ται η μία ή η άλλη. Έτσι συκοφαντία ή συ-
κοφάντημα σημαίνει το να κατηγορεί ένα
άτομο κάποιο άλλο ψ ε υ δ ώ ς ότι έκαμε
μια πράξη, χωρίς αυτό να την έχει κάνει, ή ότι είπε
τον τάδε λόγο, χωρίς αυτό να το έχει ειπεί.

Ο Ισοκράτης τις συκοφαντίες τις λέει διαβολές και
μας λέει να τις φοβόμαστε. «Ευλαβού τας διαβολάς
καν ψευδείς ώσιν».

Οι συκοφαντίες γίνονται από άτομα ζηλόφθονα
και σκοπεύουν να μειώσουν, να ζημιώσουν και να κα-
ταστρέψουν άτομα αξιότερα απ’ αυτά, διότι πι-
στεύουν ότι αν γκρεμίσουν τα αξιότερα θα προβλη-
θούν εκείνα (τα συκοφαντούντα). Πολλές συκοφαν-
τίες γίνονται κρυφά με εξασφάλιση εχεμύθειας και
τα συκοφαντούμενα άτομα δεν το μαθαίνουν ποτέ.

Η λαϊκή εμπειρία έχει καταπλαγεί
από την κυκλοφορία ασύστολων συκο-
φαντικών ψευδών και έχει ειπεί: «Από
όσα ακούς μην πιστεύεις τίποτα και από
όσα βλέπεις τα μισά».

Οι διαβολεμένοι συκοφάντες γνωρί-
ζοντας ότι στην κοινωνία υπάρχουν και
άτομα έξυπνα και έμπειρα, τα οποία θα
σταθούν εμπόδιο στην ευδοκίμηση των
συκοφαντιών τους, μεθοδεύουν και συν-
τονίζουν τις συκοφαντίες τους ώστε να
κάμψουν ή να καταστήσουν ανίσχυρες
τις αμφιβολίες των έξυπνων και έμπειρων
ατόμων. Συνεννοούνται μεταξύ τους να
διαδίδουν τα ίδια ακριβώς ψεύδη ώστε
διασταυρούμενα να γίνονται πιστευτά.

Έτσι παλιότερα κάποια υποκείμενα, που ήσαντε έμ-
πιστοι πληροφοριοδότες της αστυνομίας και γνωρι-
ζόσαντε μεταξύ τους, ξέροντας ότι αυτά, που θα λέ-
γανε δεν θα φανερωνόσαντε ποτέ, συνεννοούνταν
μεταξύ τους και κατασυκοφαντούσαν στην αστυνο-
μία όποια ατομα αυτοί ζήλευαν.

Είχαν, έχουν και θα έχουν τα χωριά και οι μικρές
κοινωνίες τέτοια άτομα ζηλόφθονα, μισαλλόδοξα και
επικίνδυνα. Τέτοια «λουλούδια», κρυφοχιές μπορεί
να μας πλησιάζουν σκόπιμα και να προσπαθούν να
φαίνονται στους άλλους συνανθρώπους μας ότι εί-
ναι φίλοι μας, ώστε να θεωρούνται έγκυρες πηγές και

να γίνονται πιστευτά τα συκοφαντήματά τους. Μερικά
συκοφαντήματα, που αφορούν στις σχέσεις ζευγα-
ριών και γίνονται με υπονοούμενα και φιλικές δήθεν
διαθέσεις των συκοφαντών προς τα άτομα με τα
οποία μιλούν, αποτελούν ισόβιας ισχύος δηλητήριο
για τα τελευταία δηλ. τα ακροώμενα το συκοφαντούν
άτομο. Δεν το νοιάζει το συκοφαντούν άτομο, αν με
τις συκοφαντίες του δηλητηριάσει ισοβίως την ψυχή
κάποιων ατόμων, - αυτά τα θεωρεί αμελητέες παρά-
πλευρες απώλειες -, αρκεί να βλάψει το άτομο, το
οποίο αυτό (το συκοφαντούν) ζηλεύει. Όταν συμβαίνει
να μας αποφεύγουν άτομα, με τα οποία είχαμε
πολύ καλές σχέσεις, ξαφνικά χωρίς λόγο, να υπο-
πτευόμαστε ότι έχει γίνει κάποια συκοφαντία εις βά-
ρος μας. 

Το αντάρτικο είχε κάνει μια πολύ καλή πράξη. Είχε
εκτελέσει μερικούς κλεφταράδες και είχε ησυχάσει
η κοινωνία από αυτή τη βρώμικη πράξη για περισσό-
τερο από μισό αιώνα. Αν είχε κόψει και λίγη γλωσ-
σίτσα από μερικούς συνειδητούς συκοφάντες θα εί-
χαμε γλιτώσει και από τις συκοφαντίες για μισό αι-
ώνα.

Δεν πρόκειται να επεκταθώ και να εξαντλήσω το
τόσο μεγάλο και σπουδαίο αυτό θέμα. Για κάτι τέτοιο
χρειάζεται να γραφεί ολόκληρη πραγματεία. Ήταν
όμως απαραίτητο να γραφούν αυτά τα λίγα για να γί-
νει κατανοητό πώς προέκυψαν τα ξαμπροστήματα ή
ξαμπροστηλίκια. 

Του Ηλία Τζανέτου 
Συνταξιούχου 
Εκπαιδευτικού 

Η δρυς της Ανδρί-
τσαινας και όλης της
Εύανδρης Ολυμπίας έπε-
σε.

Το καλαντάρι του
χρόνου έδειχνε 8 του Γε-
νάρη, όταν η ραγισμένη
φωνή τής Αγγελικής, απ’
την άλλη άκρη του σύρ-
ματος, ανήγγειλε το δυ-
σάρεστο μαντάτο. Και η
Αγία Παρασκευή, που μέ-
νουν οι Πριγγουραίοι και
η αφεντιά μου, είχε δεχ-
θεί για καλά το επισκε-
πτήριο του χειμώνα. Κα-
τάλευκο το σκηνικό. Και

η τύχη να μην μπορεί να το χαρεί. Ο Μίμης Πρίγ-
γουρης ταξίδεψε για την Άνω Ιερουσαλήμ πάνω σε
άμαξα στ' άσπρα ντυμένη.

Λόγοι υγείας δεν μου επιτρέπουν να ταξιδέψω
στην Ανδρίτσαινα για το τελευταίο κατευόδιο. Εκεί,
που τον γνώρισα πριν κάποιες δεκαετίες όταν πήγα
με τους μαθητές μου εκδρομή για να επισκεφθούμε
την ιστορική Βιβλιοθήκη, που ήταν Διευθυντής της
και vα προσκυνήσουμε στο γειτονικό Ναό του Επι-
κούριου Απόλλωνα, τον Παρθενώνα της Πελο-
ποννήσου. Εκεί, που πήγα, όλα τα κατοπινά χρό-
νια, πολλές φορές και γνώρισα στο σπίτι του και
τον Ξένιο Δία σ' όλο το μεγαλείο. Εκεί, που ο Μί-
μης, εμπνευστής και πρωτεργάτης της λεγομένης
«Σύναξης Λογίων», την οργάνωσε και τη διηύθυ-
νε με μαεστρία τα περισσότερα χρόνια. Εκεί, που
ο Μίμης είδε το φως της ζωής το 1928, που έμα-
θε τα πρώτα γράμματα και ολοκλήρωσε τον κύ-
κλο των εγκυκλίων σπουδών του. Εκεί, που ο Μί-
μης παντρεύτηκε τον άγγελο της ζωής του, την Αγ-
γελική, είδε τις τρεις κόρες του να μεγαλώνουν,
γνώρισε καλές ημέρες, εμπλουτίζοντας τη Βι-

βλιοθήκη και φέρνοντάς της Βραβείο
της Ακαδημίας Αθηνών. Εκεί, στην
πόλη της πέτρας, του Νικολόπουλου
και του Αναγνωστόπουλου διάλεξε
και ως τόπο της τελευταίας του κα-
τοικίας. Πώς, αλλιώς θα μπορούσε
άλλωστε να γίνει. Κάτω απ’ τον ίσκιο
του Λυκαίου όρους και το φως του
Ναού του Απόλλωνα. Εκεί θα μα-
ζευτούν αύριο οι δικοί του (γυναίκα,
κόρες, γαμπροί, εγγόνια) άλλοι συγ-
γενείς και πολλοί φίλοι - γιατί ο Μί-
μης είχε πολλούς φίλους. Ήταν ένας άνθρωπος του
πνεύματος, ευγενικός, καλοσυνάτος, φιλόξενος, ευ-
θύς και ντόμπρος, άνθρωπος που είχε στόχους,
ήξερε να μάχεται και να βγαίνει νικητής παίρνον-
τας αυτό που ήθελε. Τον γνώριζες και τον αγα-
πούσες, γιατί σε κέρδιζε με το λόγο του που τον
διάνθιζε με χιούμορ και παρενθετικά με μικρές ιστο-
ρίες. Στα είκοσι χρόνια της ευδόκιμης θητείας του
στη Νικολοπούλειο Βιβλιοθήκη -άξιος συνεχιστής
του Αγησίλαου Τσέλαλη- είδε κι έμαθε πολλά.
Γνώρισε ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τε-
χνών και απέκτησε φίλους. Συνεργάστηκε με το
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών και δημοσίευσε
κατάλογο της πλούσιας Βιβλιοθήκης.

Ακούραστος, δραστήριος, αειθαλής δεν έπαψε
ούτε μια στιγμή να γράφει. Σ' εφημερίδες και πε-
ριοδικά του τόπου του, που ιδιαίτερα αγαπούσε,
αλλά και ευρύτερα. Άρθρα, μελέτες, ιστορίες της
πατρώας γης. Δημοσίευσε πάνω από 20 βιβλία και
ανάτυπα και ανάμεσα σ' αυτά, ως όφειλε, και την
ιστορία της γενέθλιας πόλης του, αποδίδοντας έτσι
μέρος των τροφείων της. Για αρκετά έτη, αφού ανα-
γνωρίστηκε η προσωπικότητά του τιμήθηκε από
τους συναδέλφους του, που τον τοποθέτησαν και
ως Πρόεδρο και ως Γενικό Γραμματέα στο Σύλλογό
τους (Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων Δημοσίων
Βιβλιοθηκών).

Εξάλλου, καθολική ήταν η αναγνώρισή του στο
χώρο των Γραμμάτων, γι' αυτό και αξιώθηκε να εί-
ναι μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπου-
δών, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εται-
ρείας Ελληνικών Σπουδών, της Πανελλήνιας Ένω-
σης Λογοτεχνών, του Συλλόγου Ελλήνων Λογο-

τεχνών και του Συνδέσμου Ιστορικών
Συγγραφέων του οποίου για πολλά
χρόνια ήταν Αντιπρόεδρος και τελευταία
Πρόεδρος (διαδέχθηκε το γράφοντα).
Έφυγε ως επίτιμος Πρόεδρός του.

Ο Μίμης Πρίγγουρης συμπλήρωσε
τον κύκλο της επίγειας ζωής του πλήρης
ημερών, καλύπτοντας εννέα δεκαετίες.
Όρθιος σαν το Λύκαιο ως τα στερνά του
με πλήρη διαύγεια πνεύματος. Με τη γυ-
ναίκα μου τον επισκεπτόμαστε συχνά στο
σπίτι του, γευόμαστε τον καφέ, τα γλυ-

κά και τα κουλουράκια της Αγγελικής και χορταί-
ναμε με τις διηγήσεις του Μίμη για τα παλιά, αλλά
και προβληματιζόμαστε με τις ανησυχίες του για το
γκρίζο σήμερα και το όχι ευοίωνο αύριο.

Το περασμένο καλοκαίρι μας έλειψε απ' τη 19η
Συνάντηση των Λογίων στη μικρή του πατρίδα (σε
όλες τις προηγούμενες ήταν παρών και ήταν πάν-
τοτε ο Νέστοράς τους).

Τώρα θα μας λείψει για πάντα. Ως ζώντας άν-
θρωπος μόνο. Το πνεύμα του μέσα απ' τα γραφτά
του θα μείνει εσαεί. Το πέρασμά του απ' τα εγκό-
σμια ηχηρό και σαν χαραγματιά στο βράχο θα το
'χουμε ως παράδειγμα. Η Ανδρίτσαινα, η Ολυμπία
και η Ηλεία χάνουν ένα δικό τους άνθρωπο. Η γε-
νέθλια πόλη του θα φτωχύνει πολύ. Το κενό που
αφήνει δυσαναπλήρωτο.

Αγαπητέ φίλε, συγχώρα μου την απουσία απ’
το φευγιό σου. Θα το 'θελα πολύ κι εγώ και η Κά-
κια, που τόσο σ' αγαπήσαμε, νάμαστε κοντά σου
για το στερνό αντίο, την ώρα που η μικρή σου Βη-
θλεέμ θα σε δέχεται στην αγκαλιά της. Να 'σαι ανα-
παυμένος και το χώμα που θα σε σκεπάζει νά 'ναι
ανάλαφρο.

Στην Αγγελική σου, στις κόρες σου και στα εγ-
γόνια σου, παρακαλώ για την εξ ύψους παρηγο-
ριά τους. 

Ωσεί παρών...

Στον  ΜΙΜΗ  ΠΡΙΓΓΟΥΡΗ
...που έφυγε στα ενενήντα του 

Στάθης
Παρασκευόπουλος

τ. Πρόεδρος Συνδέσμου
Ιστορικών Συγγραφέων

στη μνήμη του
Μίμη Πρίγγουρη
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“Ο Δρόμος της Ελπίδας’’ που ο Πολιτιστικός
μας Σύλλογος διοργανώνει, έχει ως στόχο να
συνδέσει όλα τα γειτονικά χωριά (Μάκιστο, Χρυ-
σοχώρι με το Παλαιοχώρι, Πλατιάνα, Αρτέμιδα,
Σμέρνα) και παράλληλα να αναδείξει τα σημαν-
τικά Αρχαιολογικά μνημεία των περιοχών αυτών.
Το αρχαίο Αίπυ με το Θέατρο, τους αρχαίους τά-
φους Μακίστου στην θέση Πετροπηγάδα καθώς
και τον αρχαίο Ναό της Αρτέμιδας. Δημιουργούμε
συνεπώς μια πολιτιστική διαδρομή που, μέσω του
Μαραθωνίου των 24 χλμ., έχει
ως στόχο να αναδείξει τα σπου-
δαία αυτά σημεία αρχαιολογι-
κού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα η αθλητική αυτή
διαδρομή βρίσκεται μέσα στο
πλούσιο φυσικό περιβάλλον
της περιοχής και έτσι δημιουρ-
γεί προϋποθέσεις για την ανάγ-
κη αξιοποίησής του. Η επαφή
των αθλητών και των επισκε-
πτών με αυτό δημιουργούν σκέ-
ψεις για την ανάγκη της προ-
στασίας του πλούτου αυτού και
τον καθορισμό του ως σημαν-
τικού οικονομικού πόρου για
την ανάπτυξη της περιοχής.

Μέσω της διοργάνωσης αυ-
τής επιδιώκεται η διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμι-
ση του φυσικού οικοσυστήματος και των πολιτι-
σμικών μνημείων της περιοχής. Το πολιτιστικό και
φυσικό περιβάλλον αποτελεί στοιχείο της μονα-
δικότητας / ταυτότητας της περιοχής και βασικό
αναπτυξιακό της πόρο.

Η διαδρομή στο μεγαλύτερο μέρος της, πε-
ριλαμβάνει χωμάτινο δρόμο από υφιστάμενα
διαμορφωμένα μονοπάτια και πολύ μικρό τμήμα
δρόμου με άσφαλτο. Έχει ιδιαίτερες αυξομειώσεις
κλίσεων και σχεδόν υπάρχει ταύτιση χιλιομέτρων
με ανάβαση και με κατάβαση και είναι διαμορ-
φωμένη κατάλληλα για την διεξαγωγή αθλητικού

γεγονότος. Καθ’ όλο το μήκος της υπάρχουν Ναοί
(με ξεχωριστό βέβαια το Μοναστήρι της Παναγίας
στην Σμέρνα), Παλιά Χάνια στην περιοχή του Πα-
λαιοχωρίου, πέτρινες βρύσες και πέτρινα γεφύ-
ρια (με το κορυφαίο Τρανό Γεφύρι στο Χρυσοχώρι)
και ένας βασικός στόχος είναι η ανάδειξη αυτών
των πολιτιστικών στοιχείων.

Τέλος επιπρόσθετος στόχος είναι να τιμάται
η μνήμη των 33 αδικοχαμένων συμπατριωτών μας
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

Μέσα από αυτή τη διοργάνωση του ''Δρόμου της
Ελπίδας'' θα δίνεται ένα πανελλήνιο μήνυμα για
την υπενθύμιση της φυσικής αυτής καταστροφής
και την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλ-
λοντός μας.

Η διοργάνωση
Την διοργάνωση θα αναθέσουμε σε εξειδι-

κευμένη εταιρεία διοργάνωσης και στήριξης τέ-
τοιων αθλητικών γεγονότων. Αυτό διότι θα δη-
μιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και συν-
θήκες για την συμμετοχή στο Μαραθώνιο ση-

μαντικών αθλητών από τον κόσμο. Η ορθή διορ-
γάνωση, η σωστή ενημέρωση, η τεχνογνωσία, η
ανάπτυξη και η διαχείριση αρμοδιοτήτων, η τε-
χνική υποστήριξη, η διαφήμιση, η προώθηση, απο-
τελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυ-
χημένη διοργάνωση ενός τέτοιου αθλητικού γε-
γονότος. 

Συγκεκριμένα η εταιρεία διοργάνωσης θα
αναλάβει την διερεύνηση των ιστορικών και πο-
λιτιστικών στοιχείων της περιοχής με σκοπό

την ένταξή τους και τη διασύνδεσή
τους με το αθλητικό γεγονός. Θα
έχει την ευθύνη συντονισμού των
συντελεστών, την εκπαίδευσή τους, τη
σύνταξη του χρονοδιαγράμματος και
την εφαρμογή σηματοδότησης. Τέλος
θα παρέχει υπηρεσίες γραφιστικής,
web design, social media marketing,
Media marketing, media coordination,
φωτογράφισης, βιντεοσκόπησης,
γραμματειακής υποστήριξης, χρονο-
μέτρησης, κατασκευή μεταλλίων και
επάθλων και ιατρικής υποστήριξης.

Για την επιτυχία μιας τέτοιας δρα-
στηριότητας μεγάλο ρόλο παίζει η
συμμετοχή εθελοντών συμπατριω-
τών μας από την ευρύτερη περιοχή
καθώς και η αποπεράτωση του Πολι-
τιστικού Κέντρου στην πλατεία της
Μακίστου από όπου θα γίνεται η εκ-

κίνηση και ο τερματισμός των αθλητών. Ο Δήμος
Ζαχάρως τον Μάρτιο που μας πέρασε ένταξε την
χρηματοδότηση της αποπεράτωσης, μέσω του
πρώην Ταμείου Μολυβιάτη και αναμένεται η έγ-
κριση από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού της Περιφέρειας προκειμένου να
ξεκινήσει το έργο.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για την πορεία
των ζητημάτων αυτών.

Για το Δ.Σ.
Φώτης Γ. Βλάχος 

Ο   Δ Ρ Ο Μ Ο Σ   Τ Η Σ   Ε Λ Π Ι Δ Α Σ  
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Πρόεδροι  Τοπικών  Κοινοτήτων 
Δήμου Ζαχάρως – Φιγαλίας 

Ζαχάρω - Καραπαναγιώτης Αντώνης, Νέα Φι-

γαλία - Κουτσόπουλος Νίκος, Άγιος Ηλίας - Μπέ-

σικος Κωνσταντίνος, Ροδινά - Νικολακόπουλος

Σταύρος, Φιγαλία - Κοκκίνης Αθανάσιος, Στόμιο

- Δράκος Κωνσταντίνος, Πετράλωνα - Κάππης Χα-

ράλαμπος, Περιβόλια - Πολύδωρος Ιωάννης,

Κρυονέρι - Κουτσούνης Αθανάσιος, Χρυσοχώρι -

Καραθανάση Ελένη, Ταξιάρχες - Μπαντές Χρή-

στος, Αρήνη - Πρασσάς Νικόλαος, Αρτέμιδα - Κυ-

ριακόπουλος Γρηγόριος, Ανήλιο - Κατερίνης Πα-

ναγιώτης, Καλίδονα - Χριστόπουλος Χρήστος, Μίν-

θη - Παναγούλια Βελούδω, Μηλέα - Μάντεσης

Χρήστος, Πρασιδάκι - Τρίμμης Γεώργιος, Μάκιστος

- Πόθος Επαμεινώνδας, Σμέρνα - Θεοδωρόπουλος

Ιωάννης. 

Ο συνδυασμός «Δυναμική Πρωτοβουλία» με

επικεφαλής τον κ. Πανταζή Χρονόπουλο δεν

συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές καθώς δεν ανα-

κηρύχθηκε από το Πρωτοδικείο Ηλείας. 

Τόσο ο επικεφαλής όσο και τα μέλη της πα-

ράταξης κατέθεσαν ενστάσεις με τις οποίες ζητούν

την ακύρωση της απόφασης του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Ηλείας. Η ένσταση του επικεφαλής

κ. Πανταζή Χρονόπουλου συζητήθηκε στο Δικα-

στικό Μέγαρο Πύργου στις 11 Ιουνίου 2019 και η

απόφαση αναμένεται εντός του επόμενου δια-

στήματος. 
Όσον αφορά την ένσταση του συνδυασμού ζη-

τήθηκε αναβολή και θα συζητηθεί στις 6 Σε-
πτεμβρίου 2019. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης

Νέος Περιφερειάρχης εκλέχτηκε ο Νεκτά-
ριος Φαρμάκης που για την Ηλεία εξέλεξε 6 Πε-
ριφερειακούς Συμβούλους: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

Ο συνδυασμός του Απόστολου Κατσιφάρα εξέλεξε
για την Ηλεία 4 Περιφερειακούς Συμβούλους: 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου
εξέλεξε για την Ηλεία 1 Περιφερειακό Σύμβουλο:

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο συνδυασμός του Νίκου Καραθανασόπουλου εξέ-
λεξε για την Ηλεία 1 Περιφερειακό Σύμβουλο: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Ο δρόμος της Ελπίδας με τα τέσσερα βασικά σημεία Αίπυ, 
Ταφικά μνημεία Πετροπηγάδας, Ναός Αρτέμιδας και Σμέρνα. 



Επισκέφθηκαν στις 10 Μαΐου 2019 τη Ζαχάρω, Μάκιστο και Αρτέμιδα μα-
θητές του 2ου Γυμνασίου της Νέας Μάκρης. Τα παιδιά συνόδευαν η Διευθύν-
τριά τους κ. Γεωργία Παπαγεωργίου, η Υποδιευθύντρια κ. Αρετή Χωραΐτου και

η εκπαιδευτικός κ. Μαρία Θωμαΐδου μαζί με την Διευθύντρια του Γυμνασίου Ζα-
χάρως κ. Δέσποινα Κωνσταντοπούλου. Συζητήσαμε τις εμπειρίες μας από τις
φωτιές του 2007 και πήραν θάρρος αντικρίζοντας την αναγέννηση της φύσης.
Αποχαιρετώντας τους υποσχεθήκαμε να συνεχιστεί η επικοινωνία μας. Ανάρ-
τηση της επίσκεψης αυτής έχει γίνει στο MARATHON PRESS με τίτλο “Το τα-
ξίδι της Λύτρωσης”. 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 8 Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος  2019 

Μ ι κ ρ ά   α λ λ ά   σ η μ α ν τ ι κ ά  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Ο καθαρισμός των οικοπέδων εντός του οικισμού είναι απόλυτη ανάγκη για την

προστασία από τις φωτιές αλλά και για λόγους υγιεινής (τρωκτικά κ.λπ.). Ένας άλ-
λος σοβαρός λόγος επίσης είναι ο υποβιβασμός του οικισμού μας. Παραθέτουμε
τα παρακάτω δύο έγγραφα του Δημάρχου Ζαχάρως κ. Νίκου Χαραλαμπόπουλου
και του Διοικητή Πυροσβεστικής Πύργου Πύραρχου κ. Δημ. Αντωνάκη για ενημέ-
ρωσή σας που η ευθύνη μεταβιβάζεται στους Προέδρους των Τ.Κ. του Δήμου μας.
Σας προτρέπουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί τον Πρόεδρο του χωριού μας κ. Νών-
τα Πόθο, στο δύσκολο αυτό έργο. 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θεόδωρος  Αθ.  Κατσάμπουλας 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ Ε.Δ.Ε.

Μελέτες – Τοπογραφικά – Δηλώσεις Κτηματολογίου
Ειδικά Τεχνικά Έργα

Οδός Αρήνης Ζαχάρω, τηλ.: 6977224025 - 2625036368 
e-mail: teokatsampoulas@gmail.com 

Η  ΥΔΡΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΜΑΚΙΣΤΟΥ 

ΤΟ  ΜΑΤΙ  ΣΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΔΡΟΜΟΙ 

Στις 22 Απριλίου 2019 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ζαχάρως
και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση και εκτέλεση της Μελέτης των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ζαχάρως με αριθμό 41 της 16-11-2018.

Η Μελέτη αυτή προβλέπει την αντικατάσταση εξωτερικών αγωγών με σωλήνες
από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς, φρεατίων κ.λ.π. στα παρακάτω δίκτυα:

1) Αγωγός Μίνθης-Ζαχάρως 565 μέτρα
2) Αγωγός Μακίστου 535 μέτρα
3) Αγωγός Καλίδονας 1721 μέτρα 
4) Αγωγός Ανηλίου 2146 μέτρα 

και 5) Αγωγός Πρασιδακίου 1017,85 μέτρα 
Το κόστος του παραπάνω έργου είναι 200.000,00 Ευρώ και έχει εξασφαλι-

σθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την απόφαση 38575/26-07-2018.
Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να σταλεί πρόσκληση προκειμένου να κα-

ταθέσουν προσφορές για την εκτέλεση του έργου, στις τρεις παρακάτω εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. κατηγορίας ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ, όπως προβλέπεται από την Μελέτη:

1) Βινατσέλας Κων/νος του Θεοδώρου με αριθμό ΜΕΕΠ 21013
2) Μπουλούγουρης Ευάγγελος του Επαμεινώνδα με αριθμό ΜΕΕΠ 14291
3) Κότσιφας Γεώργιος του Δημητρίου με αριθμό ΜΕΕΠ 20256

Φώτης Γ. Βλάχος 

Η κατάσταση του αγροτικού δικτύου στη Μάκιστο είναι άσχημη και σε πολλά
σημεία είναι μόνο να περνούν τρακτέρ. Άλλο ένα στοιχείο που συμβάλλει στην ερη-
μοποίηση του τόπου μας. 

ΝΕΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στις 10-5-2019 επιλέχτηκε ως νέος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Ζαχάρως-Φιγαλίας ο συμπατριώτης μας κ. Νίκος (Λάκης) Λαμπρόπουλος, αν-
τικαθιστώντας τον κ. Γιώργο Τριγάζη που παραιτήθηκε και ήταν Πρόεδρος από τις
10-4-2018. 

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού πα-
ρέτεινε την προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον Νομό Ηλείας έως 30-9-2019
για κατοίκους εσωτερικού. Για τους κατοίκους του εξωτερικού έως 29-10-2019. 

ΕΡΓΑ  ΣΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ 

Οι μαθητές με τους συνοδούς τους και κατοίκους της Μακίστου 
στην πλατεία Αγ. Ιωάννη 

Τον περασμένο Μάρτιο ο Δήμαρχος Ζαχάρως κ. Νίκος Χαραλαμπόπουλος
ανακοίνωσε διάφορα έργα για όλες σχεδόν τις Τοπικές Κοινότητες αλλά και τις
Δημοτικές Ενότητες Ζαχάρως-Φιγαλίας και εκκρεμεί η έγκριση από την Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας. Ολόκληρη την προκήρυξη
των έργων μπορείτε να την δείτε αναλυτικά στο site της ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ www.mak-
istia.gr. Ειδικότερα για την Μάκιστο έχουν προγραμματιστεί: α) η αποπεράτω-
ση του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην Κιόσκι). β) 390 μ. επισκευής του δρόμου
Μάκιστος-Μηλέα. γ) 495 μ. ασφαλτόστρωση εντός του οικισμού. Βέβαια εκκρεμεί
η εκτέλεση της εργολαβίας του κ. Ευσταθίου Τζινάκη που έχει αναλάβει την
επισκευή του δρόμου Μάκιστος-Μηλέα και έχουμε αναφερθεί κατ’ επανάληψη
παλαιότερα. 


