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Προχωρά με βήματα χελώνας
Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινίζει

Ως γνωστόν ο δρόμος που συνδέει τα δύο
“Μαρτυρικά Χωριά” Μάκιστο και Αρτέμιδα με την
Ζαχάρω, έχει καταστραφεί μετά τις πυρκαγιές
του 2007 και η Περιφέρεια χρηματοδότησε την
μελέτη για νέα χάραξη στις 3-10-2011, η οποία
ολοκληρώθηκε πέντε χρόνια αργότερα στις 1210-2016, με προϋπολογισμό 14.800.000,00
Ευρώ.

ρεσίας της Π.Ε. Ηλείας να χρειασθούν 3 με 4
χρόνια και ίσως περισσότερο!!! Και όλα αυτά για
τα δύο πρώτα χιλιόμετρα, από τα εφτά που είναι το σύνολο έως την Μάκιστο. Είναι βέβαιο ότι
αν πάμε με αυτόν τον ρυθμό, για να ολοκληρωθεί ο δρόμος θα χρειασθούν 15 έως 20 χρόνια και ίσως περισσότερα!!!
Ο Σύλλογος Μακισταίων με όσες δυνάμεις
έχει, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, τον Δήμαρχο αλλά και
την Ομοσπονδία
Συλλόγων Ολυμπίας προσπαθεί
συνεχώς να αναδείξει το ζήτημα
αυτό, επιδιώκοντας την συντομότερη λύση, κάνοντας τις ανάλογες επαφές.
Φωτογραφία Φώτης Βλάχος
Έτσι στις 1911-2019 ο συμΑπό δεξιά ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Θανάσης Μαυρομάτης,
πατριώτης μας
ο Πρόεδρος Μηλέας κ. Χρήστος Μάντεσης, ο Πρόεδρος της Αρτέμιδας κ. Γρηγόρης
από τον ΚακόβαΚυριακόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Χρήστος Βλάχος,
το, Αντιπεριφεο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Νίκος Κοροβέσης,
ρειάρχης Τουριο Δήμαρχος Ζαχάρως κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος
σμού & Πολιτικαι ο Πρόεδρος της Μακίστου κ. Νώντας Πόθος
σμού κ. Νίκος
Πέρασαν πάνω από δύο χρόνια από τότε και Κοροβέσης κάλεσε τον Αντιπεριφερειάρχη
στις 22-2-2019 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οι- Υποδομών & Έργων της Περιφέρειας Δυτικής
κονομικών το ποσόν των 6.100.000,00 ευρώ, Ελλάδος κ. Αθανάσιο Μαυρομάτη, σε σύγια την εκτέλεση της Α’ Φάσης του έργου, αφού σκεψη στο Δήμο Ζαχάρως με τον Δήμαρχο κ.
γίνουν πρώτα οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις, Κώστα Αλεξανδρόπουλο, προκειμένου ο
στο τμήμα αυτό. Φθάσαμε σήμερα, ένα χρόνο ίδιος να διαπιστώσει τα προβλήματα της πεμετά την χρηματοδότηση αυτή και ακόμα δεν ριοχής και όλοι μαζί επισκεφθήκαμε τον δρόμο
έχει οριστεί η Επιτροπή από την Κτηματική Υπη- Μποκαρίνος – Αρτέμιδα - Μάκιστος καθώς και
ρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που θα εκτι- τον δρόμο στην είσοδο της Αρήνης (στο σημείο
μήσει το κόστος της απαλλοτρίωσης, προκει- που υποχωρεί). Βέβαια εκεί διαπιστώθηκε και
μένου τα αρμόδια Δικαστήρια στη συνέχεια να από τους δύο Αντιπεριφερειάρχες η ανάγκη της
καταλήξουν στην αποζημίωση των ιδιοκτητών, άμεσης επισκευής του υπάρχοντος δρόμου.
που μπορεί κατά την εκτίμηση της Τεχνικής Υπη- (Δείτε για την επισκευή στη σελ. 7)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ

Στις 9/10/2019 ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Μακίστου κ. Νώντας
Πόθος και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, επισκεφθήκαμε τον
Δήμαρχο Ζαχάρως-Φιγαλείας στο

στικού Κέντρου (πρώην Κιόσκι).
7. Το Πνευματικό Κέντρο Μακίστου
(Σχολείο).
8. Την έλλειψη φωτισμού εντός της
Κοινότητας.

Ο Δήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος στο κέντρο.
Δεξιά του οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος
και κ. Αριστογείτων Ρουμελιώτης, ο Νώντας Πόθος και ο Στάθης Κοκκαλιάρης.
Από αριστερά του ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Πόθος,
ο Ταμίας Δημήτρης Γρηγορόπουλος και ο Πρόεδρος Φώτης Βλάχος.

γραφείο του, και παρουσία στελεχών του, συζητήσαμε τα εξής θέματα που απασχολούν το χωριό
μας εδώ και χρόνια:
1. Την νέα χάραξη του Δρόμου
Μποκαρίνος - Μάκιστος καθώς
και την επισκευή του υπάρχοντος.
2. Τον διαδημοτικό δρόμο Μάκιστος
- Μηλέα.
3. Το αγροτικό μας δίκτυο, που είναι σε άθλια κατάσταση.
4. Τους αρχαιολογικούς δρόμους
Μακίστου.
5. Την αντικατάσταση του δικτύου
Ύδρευσης.
6. Την αποπεράτωση του Πολιτι-

9. Τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι απαραίτητα.
10. Το Αρχαίο Αίπυ εν όψει και της
αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου.
11. Την αθλητική διοργάνωση του
Μαραθωνίου που διοργανώνει
ο Σύλλογός μας “Ο Δρόμος της
Ελπίδας’’.
Ο Δήμαρχος μάς άκουσε με μεγάλη προσοχή και μας υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει άμεσα για την
λύση των χρόνιων αλλά και δίκαιων
αυτών προβλημάτων της Μακίστου.

Φώτης Γ. Βλάχος

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Αναλυτικά στη σελ. 3

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Επαφές είχαμε και με την Βουλευτή Ηλείας και Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής κα. Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, θέση που κατείχε και το
2013, και ως Πρόεδρος τότε συνέταξε την Έκθεση της Επιτροπής που αιτιολογούσε την αποκατάσταση του δρόμου “Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος’’.
Το 2017 είχε εκδώσει και ένα Δελτίο Τύπου σχετικά με το παραπάνω “Πόρισμα της Επιτροπής” που ήταν “καταπέλτης” (δείτε το στην “ΜΑΚΙΣΤΙΑ’’ φ. 88 σελ. 1).
Μετά τις συναντήσεις μας τώρα, έστειλε στις 10/12/2019 επιστολή στον Πρωθυπουργό της
χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας τη συγκρότηση επιτροπής στο πρότυπο που
συστήθηκε στο Μάτι με πρώτο θέμα τον δρόμο Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος, εκδίδοντας
το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
Φώτης Γ. Βλάχος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9-2-2020 και ώρα 17:00 σελ. 7

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη, απέστειλε η Δρ.
Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου,

• Ταμείο Μολυβιάτη ...................................................... σελ. 5
• Ο Δρόμος της Ελπίδας ........................................................ 7
• Αρχαίο Αίπυ ........................................................................ 8

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου

Βουλευτής Ν. Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, για την
αποκατάσταση της Πελοποννήσου και ειδικότερα της Ηλείας από τις πυρκαγιές του

Συνέχεια στη σελ. 5

Διαβάστε επίσης σ’ αυτό το φύλλο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις

✒ Ο Λαμπρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Ιατρός) και η Σπυριδούλα απέκτησαν αγόρι στις
20/11/2019.
✒ Ο Θεοδωρόπουλος Αλέξης του Φώτη και
της Ολυμπίας Βλάχου και η σύζυγός του Μιχαέλλα (κάτοικοι Ελβετίας) απέκτησαν αγοράκι, στις
5/5/2019.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις

✒ Ο Κρουστάλλης Ευστάθιος του Ιωάννη και
της Κων/νας και η Γεωργία στις 13/10/2019 βάπτισαν τον γιο τους Ιωάννη στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Μελισσίων.
✒ Στις 11-1-2020 ο Αθανασόπουλος Γιάννης
του Πέτρου και η Αναστασία βάπτισαν στο Μάτι Ν.
Μάκρης το γιο τους που γεννήθηκε στις 26-9-2019
και του έδωσαν το όνομα Πέτρος.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να τους ζήσουν
τα νεοφώτιστα.

Ας τους μιμηθούμε
Πόθος Δημήτρης (Ρόδος) .............................. 40€
Λαμπρόπουλος Γιώργος του Αρ. .................... 40€
Ψαρρός Αγαμέμνων (Αρήνη) .......................... 15€
Παπαδόπουλος Νίκος (Ν. Φιγαλία) ................ 50€
Τριγάζης Πολυνίκης (Καναδάς) ...................... 60€
Αλεξανδρόπουλος Δημήτρης (Αρτέμιδα) ...... 30€
Καστής Παναγιώτης (Αρτέμιδα) .................... 50€
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους 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:
Αχιλλέας Γεωρ. Δημόπουλος
Παλαμά 77 Δραπετσώνα Τ.Κ. 18648
Αρχισυντάκτης:
Μαίρη Καριώρη
Συντακτική Επιτροπή
Σταυρούλα Καραμπέτσου-Βλάχου, Μιχαέλλα Βλάχου
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ερυμάνθου 10, 16344 Ηλιούπολη
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: makistia@gmail.com
• Ανώνυμες επιστολές δε δημοσιεύονται.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
• Τα άρθρα, οι συνεργασίες και οι αγγελίες
δημοσιεύονται δωρεάν.
• Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα
τη σύνταξη της εφημερίδας.

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Εκτύπωση - Διεκπ/ση έκδοσης
Eκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Kαρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Tηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Γάμοι

✒ Η Βλάχου Μάρθα του Ιωάν-

νη και της Ευαγγελίας και ο Παπαδάτος Σπύρος τέλεσαν τον γάμο
τους στις 27/10/2019 στην Πάτρα.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να
ζήσουν.

Επιτυχίες

✒ Η Ίριδα Μπεκρή του Κων/νου

και της Γιωργίας πέτυχε στο Μαθηματικό του Πανεπιστημίου Πατρών.
✒ Η Άννα-Μαρία Αγγελέτου
του Παναγιώτη και της Κων/νας πέτυχε στο τμήμα Φιλοσοφίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται καλές σπουδές.

Θάνατοι

✒ Η Αθανασοπούλου Διονυσία απεβίωσε στις 1/1/2020 στην
Μάκιστο, όπου και ετάφη.
✒ Ο Παυλόπουλος Γιώργος του Τάκη απεβίωσε στις
28/8/2019 σε ηλικία 53 ετών στον Πειραιά όπου και ετάφη.
✒ Ο Κατσάμπουλας Γρηγόρης του Παναγιώτη (Υποστράτηγος Αστυνομίας ε.α.) απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών, στο Ίλιον
Αττικής και ετάφη στο κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων.
✒ Ο Γιάχος Γιώργος του Παναγιώτη

(πατέρας του γαμπρού στο χωριό μας και
πρώην Προέδρου του Συλλόγου μας Παναγιώτη) απεβίωσε στις 23-1-2020 σε
ηλικία 97 ετών στην Αθήνα και ετάφη στην
αγαπημένη του Πλατιάνα στις 25-1-2020.

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στις 22/12/2019 στις αθλητικές εγκαταστάσεις των
εκπαιδευτηρίων της σχολής ΔΟΥΚΑ ο Νεκτάριος Σγαρδέλης πήρε μέρος με επιτυχία στις ετήσιες εξετάσεις
που διεξήχθησαν για την απόδοση ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ και
διπλωμάτων ενός ΝΤΑΝ πανελλαδικώς στους αθλητές
του shotokan karate. Στην φωτο ο αθλητής ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ μαζί με τον περιχαρή δάσκαλο του sensei
Αλεξανδρόπουλο Παναγιώτη κατά την εκφώνηση του
ονόματος του Νεκτάριου για την επιτυχημένη παρουσίαση του Προγράμματός του, την απόδοση του διπλώματος και την απόκτηση της μαύρης ζώνης των πολεμικών τεχνών shotokan karate.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”
Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR 8501101120000011229612962

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Αρ. Λογ/σμού 346/001146-06
Ε θ ν ι κ ή Τρ ά π ε ζ α Ε λ λ ά δ ο ς
ΙΒΑΝ: GR3001103460000034600114606
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

3

(Σύναξη Τιμίου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννη)

Όπως είναι γνωστό σε όλους μας (βλέπε ΜΑΚΙΣΤΙΑ φ. 86 σελ. 1) ο σεισμός στις 15-2-2016 “χτύπησε’’ την
κεντρική μας Εκκλησία του Αγ. Ιωάννη και χρειάστηκαν σχεδόν 4 ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μακίστου ανέθεσε το έργο στον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Μάριο Μολυμπάκη ο
οποίος, αφού ξεπέρασε τα μεγάλα εμπόδια που παρουσιάστηκαν, έφθασε στο σημερινό αποτέλεσμα.
Ο Ναός είχε ανασκευαστεί το 1975.
Ο συμπατριώτης μας και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Στάθης Κοκκαλιάρης, μας παραχώρησε από το Αρχείο του το πρακτικό που είχε συνταχθεί τότε για την ανάδειξη αναδόχου. Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα
του πρακτικού στην αρχική του γραφή (το πλήρες θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.makistia.gr), καθώς
και ολόκληρο σε ηλεκτρονική μορφή.
Η συνεργασία των συμπατριωτών μας τότε ήταν άριστη και βοήθησαν όλοι στην αποπεράτωση του Ναού κάτι
που και εμείς πρέπει να κάνουμε σήμερα. Το σημερινό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο βέβαια έχει την ευθύνη. Πρέπει όμως όλοι να βοηθήσουμε.
Ο Σύλλογός μας θα είναι δίπλα σε αυτόν τον αγώνα και η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ’’ συνεχώς θα σας ενημερώνει.
Φώτης Γ. Βλάχος

Πράξις 3η

Εν Μακίστω σήμερον την 13η του μηνός Ιουλίου του 1975 έτους ημέραν Κυριακήν και ώραν 10η π.μ. το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Μακίστου συνήλθεν εις συνεδρίασιν ίνα καταρτίση διακύρηξιν
δημοπρασίας προς ανάδειξιν αναδόχου εκτελέσεως εργασιών γενικής επισκευής του ως άνω Ιερού Ναού.

Συνέχεια στη σελ. 6

Ο Ναός του Αγ. Ιωάννη από τη δυτική πλευρά

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
κ. ΜΑΡΙΟ ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ
Ο Ιερός Ναός Τιμίου
Προδρόμου, αδιαμφισβήτητα αποτελεί το
συμβολικό αλλά και
πραγματικό κέντρο του
χωριού της Μακίστου,
καθώς συγκεντρώνει
την κοινωνική και πνευματική ζωή των κατοίκων του, ενώ παράλληλα αποτελεί και το
μοναδικό σε λειτουργία
δημόσιου χαρακτήρα κτίριο στον ευρύτερο
οικισμό.
Μετά τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 2007 και την ευρύτερη
προσπάθεια επισκευής των κτιρίων του χωριού, προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη η παράλειψη επισκευής του Ναού από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία αποκατάστασης.
Τα ανωτέρω, είναι και οι λόγοι που ως τεχνικό γραφείο της περιοχής, αποφασίσαμε
να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν αυτό μας ετέθη από μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και μέλη του Συλλόγου Μακισταίων το έτος 2014.
Η ευκαιρία για ουσιαστικές παρεμβάσεις
στον Ναό δόθηκε μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου 2016, ο οποίος έπληξε την περιοχή, οπότε τέθηκε σε λειτουργία πρόγραμμα αποκατάστασης σεισμοπλήκτων
από το αρμόδιο υπουργείο, με οικονομική
ενίσχυση των πληγέντων κτισμάτων με την
μορφή δωρεάν κρατικής αρωγής σε ποσοστό επί των δαπανών επισκευής.
Η προσπάθεια αυτή δεν θα είχε τελεσφορήσει εάν, στο τετραετές σχεδόν διάστημα που μεσολάβησε από το 2016 μέχρι
και το 2019 (οπότε εκδόθηκε η άδεια με την
κρατική αρωγή που την συνοδεύει), δεν
υπήρχε η αμέριστη συμπαράσταση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του Συλλόγου
Μακισταίων, της Κοινότητας, καθώς και ο
προσωπικός μας αγώνας με δαπάνη χρόνου
και προσωπικού χρήματος προκειμένου να
ολοκληρωθεί η εργασία που μας ανατέθηκε.
Στο διάστημα αυτό υπήρξαν κάποιοι επικριτές της κοινής προσπάθειας, με άγνωστα σε εμάς κίνητρα και επιδιώξεις. Χαιρόμαστε που το αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει και παράλληλα ευχόμαστε αυτοί
μαζί με όλους τους υπόλοιπους Μακισταίους
να αγκαλιάσουν το έργο που θα ξεκινήσει
την άνοιξη στο Ναό και να το στηρίξουν με
ότι μέσο διαθέτουν.

Οι Μελετητές-Επιβλέποντες Μηχανικοί
Μάριος Μολυμπάκης
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός &
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Απόσπασμα της άδειας επισκευής του Ναού

Καλλιόπη Φουρλή
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
& Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
3. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

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

Στη Ζάκυνθο έμεινε 15
ολόκληρα χρόνια. Αρχικά
εργάστηκε ως κρεοπώλης
και γι’ αυτό σε πολλές επιστολές του υπέγραφε ως
μακελλάρης. Το 1807 άρχισε μια εκπληκτική στρατιωτική καριέρα. Κατατάχθηκε
στην υπηρεσία των Ρώσων
ως καπετάνιος σε καράβι με
10 κανόνια και 80 Μοραΐτες, με τη συμφωνία να

αδερφή του που οι Τούρκοι είχαν αρπάξει από
την Καστάνιτσα και την είχαν πουλήσει σε
έναν Ιμάμη. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης διηγούνταν τις τραγικές στιγμές που αντάμωσαν
τα δύο αδέρφια και συνεννοούνταν μόνο με
νοήματα, γιατί το κορίτσι δεν μίλαγε ελληνικά και ο Θοδωρής δεν μίλαγε αρβανίτικα.
Επιστρέφοντας στη Ζάκυνθο κατατάχθηκε στον Αγγλικό στρατό, στο τάγμα του δούκα της Υόρκης, με το βαθμό του Λοχαγού για
να προαχθεί σύντομα σε αυτόν του Ταγματάρχη. Κατά την υπηρεσία του στον
αγγλικό στρατό ήρθε σε επαφή με όλες
τις σύγχρονες στρατιωτικές τακτικές
της εποχής του, ενώ παράλληλα μυήθηκε
στον Βρετανικό τρόπο διοίκησης και τη
Βρετανική διπλωματία. Το Φεβρουάριο
του 1814 μετείχε στην επιχείρηση κατάληψης των Παξών και της Πάργας από
τους Άγγλους όπου διακρίθηκε.
Στη Ζάκυνθο η ζωή του Κολοκοτρώνη ήταν πολύ κοινωνική. Ως μαγγιόρος,
δηλαδή ταγματάρχης του Αγγλικού στρατού έφερε χρυσή κόκκινη στολή με χρυσές επωμίδες και χρυσά λεοντοειδή
κουμπιά, την πασίγνωστη περικεφαλαία

1η Δεκεμβρίου 1818

Η Φιλική Εταιρεία που μόλις είχε ιδρυθεί,
αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε πιο ολοκληρωμένη στρατιωτική προσωπικότητα από τον Κολοκοτρώνη. Είχε πολεμήσει είκοσι χρόνια σαν
κλεφταρματωλός στο Μοριά και γνώριζε
κάθε σπιθαμή του. Είχε πολεμήσει άλλα δέκα
χρόνια στους τρεις καλύτερους στρατούς της
εποχής, το Ρωσικό, το Γαλλικό και τον Αγγλικό
όπου εντρύφησε στις πιο σύγχρονες πολεμικές τακτικές, είχε γυρίσει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και γνώριζε άριστα τη
γεωγραφία της, ενώ είχε επαφές με οπλαρχηγούς σε ολόκληρη την επικράτεια. Διέθετε λοιπόν την απαραίτητη στρατηγική θεώρηση για την εκπόνηση του πολεμικού σχεδίου
της Επανάστασης. Την 1η Δεκεμβρίου 1818 ο
Αναγνωσταράς Παπαγεωργίου τον μύησε
στη Φιλική Εταιρεία και ο Ιερομόναχος Άνθι-

Το σπίτι του Γέρου στη Ζάκυνθο

χτυπά τους Τούρκους κατά την κρίση του. Έτσι
ήρθε σε επαφή με τον Έλληνα στρατηγό του
Ρωσικού στρατού Εμμανουήλ Παπαδόπουλο
και τον Ιωάννη Καποδίστρια. Οι Ρώσοι σχεδίαζαν να χτυπήσουν την Κωνσταντινούπολη
και ο Κολοκοτρώνης τους παρουσίασε συμπληρωματικό σχέδιο: να γίνει απόβαση στον
Κορινθιακό και με τον ίδιο επικεφαλής των Ελληνικών τμημάτων που υπηρετούσαν υπό
τους Ρώσους να ελευθερώσει σε δύο μήνες
το Μοριά. Ο Παπαδόπουλος δέχθηκε το σχέδιο αλλά ο Γενικός Διοικητής Μοντσενίγος το
απέρριψε. Τον Ιούλιο του 1807 οι Ρώσοι παρέδωσαν τα Επτάνησα στους Γάλλους. Ο Παπαδόπουλος πρότεινε στον Κολοκοτρώνη
να σταδιοδρομήσει ως Συνταγματάρχης στον
Ρωσικό στρατό αλλά αυτός αρνήθηκε, δηλώνοντας πως στόχος του ήταν να ελευθερώσει
την Ελλάδα.
Το καλοκαίρι του 1807 κατατάχθηκε στο
Γαλλικό στρατό και έως την άνοιξη του 1808
μετείχε σε θαλάσσιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Αιγαίο (Σκιάθο, Σκόπελο
κ.λπ.) φθάνοντας έως το Άγιο Όρος. Τότε γνωρίστηκε με τους καπεταναίους του Ολύμπου
και της Μακεδονίας (Σταθάς, Νικοτσάρας,
Βλαχάβας, Λαζαίοι κ.λ.π). Μετά την επιστροφή του ταξίδεψε στην Κέρκυρα και μαζί
με τους Γάλλους του Ναπολέοντα σχεδίασε
την κατάληψη της Πελοποννήσου. Το σχέδιο
όμως δεν υλοποιήθηκε γιατί τον Ιούλιο του
1809 τα Επτάνησα πέρασαν στους Άγγλους.
Τότε ταξίδεψε στην Αλβανία, γιατί μετά από
30 χρόνια είχε καταφέρει να εντοπίσει την

Του έγινε μια άκρως δελεαστική πρόταση από
το βασίλειο της Νεαπόλεως στην Ιταλία να
προσληφθεί ως στρατηγός, με τιμές και πλούτη. Η απάντηση του Γέρου είναι συγκλονιστική:
«Όχι, δεν προδίδω την πατρίδα μου, όπου
εσκότωσαν τον πατέρα μου και τον παππού
μου. Θα ξαγοράσω το αίμα τους με αίμα». Πέρασε ενάμισης χρόνος γεμάτος φτώχια. Τα
παιδιά του σταμάτησαν τις σπουδές και εργάστηκαν ως μούτσοι σε καράβια.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

του, τη ζώνη του και το σπαθί του. Δεν έβγαλε όμως ποτέ τη φουστανέλλα. «Ουδέποτε –
έλεγε – ηθέλησα να αλλάξω το φόρεμά μου
ή να κρεμάσω φούντα εις το σπαθί μου, εν
όσω ήμουν εις ξένην δούλευσιν». Ο Κολοκοτρώνης δεν γνώριζε γράμματα, αλλά ήθελε να μάθουν τα παιδιά του. Γι’ αυτό τα
έστειλε ως μαθητές στο γνωστό δάσκαλο
Μαρτελάο, κοντά στον οποίο έμαθε και ο ίδιος
να διαβάζει αρκετά καλά αλλά δεν μπόρεσε
ποτέ του να γράψει. Τα παιδιά του έλαβαν
εξαιρετική μόρφωση, ενώ ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης εντρύφησε στην αρχαία Ελληνική
ιστορία γραμμένη στην απλοελληνική.
Το 1815 οι Άγγλοι διέλυσαν τα επικουρικά
τάγματα που υπηρετούσαν οι Έλληνες κλεφταρματολοί, αλλά τον Κολοκοτρώνη τον
κράτησαν άλλα δύο χρόνια έως το 1817, οπότε τον αποστράτευσαν. Ο Κολοκοτρώνης δεν
είχε πια χρήματα να ζήσει την οικογένειά του.

Άγιος Γεώργιος Λατίνων

μος Αργυρόπουλος τον όρκισε στο κελί του
Άη Γιώργη των Λατίνων. Ο Θοδωρής ξεκίνησε αμέτρητες μυστικές συνεννοήσεις και
προετοιμασίες για τον αγώνα. Κατάρτισε
έτσι το πολεμικό σχέδιο της επανάστασης σε
στρατηγικό επίπεδο, για ολόκληρη την επικράτεια.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1

2007. Η Ήλεια Βουλευτής αιτήθηκε τη συγκρότηση μιας
ολιγομελούς επιτροπής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν το 2007 και την αξιοποίηση κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο των εναπομεινάντων κονδυλίων στον Ειδικό Λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:
«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Λαμβάνω την τιμή να αιτηθώ την από μέρους σας
ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε να δημιουργηθεί μια επιτροπή ολοκλήρωσης της ανασυγκρότησης για τις κατεστραμμένες περιοχές της Πελοποννήσου και δη της Ηλείας από τις πυρκαγιές του 2007 στο πρότυπο της επιτροπής που συστήσατε για το Μάτι.
Σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος λιμνάζουν εδώ και δώδεκα (12) χρόνια άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, προερχόμενα από το λεγόμενο «Ταμείο
Μολυβιάτη», τα οποία δεν έχουν αποδοθεί ακόμα σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών τους, ενώ παράλληλα οι ανάγκες στο Νομό Ηλείας είναι μεγάλες. Αναφέρω
ενδεικτικά ότι ο δρόμος ο οποίος καταστράφηκε από την
Ζαχάρω προς τα «μαρτυρικά» χωριά της Μακίστου και
της Αρτέμιδος ακόμα και σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί και οι κάτοικοι δυσκολεύονται στην πρόσβαση προς
τα χωριά τους, το σπήλαιο των ιαματικών πηγών του
Καϊάφα που διαβρώθηκε λόγω της πυρκαγιάς δεν έχει
αποκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται πλέον το εσωτερικό του για ιαματική χρήση, στο δάσος του Καϊάφα
και σε άλλες δασικές περιοχές μετά το πέρας της
10ετίας κατά την οποία αφήσαμε τη φύση να αποκατασταθεί μόνη της, δασολόγοι υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί πλέον η διαδικασία της αναδάσωσης από
τον άνθρωπο, ενώ ανάγκες σχεδιασμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας
με υλικοτεχνική υποδομή και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας είναι πολλαπλές. Τα χωριά ερημώθηκαν, η τοπική οικονομία δεν έχει επανέλθει. Το πρόσφατο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αναφέρει τον πλέον πυρόπληκτο Δήμο Ζαχάρως-Φιγαλίας ως έναν από
τους πλέον ευάλωτους δήμους της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή.
Συνεπώς, κ. Πρωθυπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη την
προσωπική σας γνώση επί του θέματος, καθώς ηγηθήκατε της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής το 2007 και δείξατε ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα, αλλά και την ιδιαίτερη μέριμνα την
οποία δείχνετε σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών,
αιτούμαι όπως συσταθεί μια επιτροπή η οποία ακολουθώντας τα διδάγματα της επιστήμης, αλλά και της καλής διακυβέρνησης, θα αναλάβει να ολοκληρώσει την
αποκατάσταση των καμένων περιοχών, τόσο αξιοποιώντας τα εναπομείναντα κονδύλια από το «Ταμείο Μολυβιάτη», όσο και πρόσθετους διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους.
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε.
Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για το χρόνο και την επιμέλειά σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ.
Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής»

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ

5

Μια άλλη σημαντική επίσκεψη, με την Ομοσπονδία Συλλόγων Ολυμπίας, είχαμε με τον Βουλευτή Ηλείας και πρώην Υπουργό Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα όπου μας παρέδωσε την απάντηση (σε ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6-9-2019) του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου
Σταϊκούρα, για το υπόλοιπο του πρώην ταμείου Μολυβιάτη όπου φαίνεται το ποσό των
62.177.129,57€. Επίσης μας έδωσε και την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού του ταμείου από
20-6-2011 (ημερομηνία που μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών) έως και 6-9-2019.
Δείτε την κίνηση αυτή καθώς και την ερώτηση του κ. Τζαβάρα στην ιστοσελίδα μας
www.makistia.gr. Σας παραθέτουμε την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Συνέχεια από τη σελ. 3

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

(Σύναξη Τιμίου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννη)

Το Συμβούλιον εν απαρτία ευρεθέν προέβη εις τη σύνταξη της κάτωθι διακηρύξεως.

Διακήρυξη

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Αγίου Ιωάννου Μακίστου διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται εις πρόχειρον μειοδοτικήν δημοπρασία η εκτέλεσις εργασιών
κατασκευής της τοιχοποιίας του Ιερού Ναού από της βάσεως του δαπέδου ως
και της στέγης,
2. Η τοιχοποιία θέλει γίνει δια τούβλου υπερμπατικό και η στέγη δια κεραμών ευρωπαϊκού τύπου, εργοστασίου Δουλαβέρης ή Αλατίνης.
3. Επί της βάσεως του δαπέδου θέλει κατασκευασθεί σενάζ επί εσχάρας ως
και κολώνες επί των τεσσάρων γωνιών ως και τα απαραίτητα σενάζ συμφώνως την οδηγία του επιβλέποντος μηχανικού Χαραλάμπους Μιχαλόπουλου, ήτοι
σενάζ βάσεως δαπέδον, σενάζ ποδιάς παραθύρων, σενάζ άνωθεν παραθύρων
και σενάζ στέγεως (μαρκίζα).
4. Ομού μετά των ως άνω εργασιών και η κατασκευή πρωνάου, κωδωνοστασίου και εξώστου ως το σχέδιον του ως άνω μηχανικού.
5. Η δημοπρασία γεννήσεται την 10η Αυγούστου και ώραν 11 - 12 π.μ. εν
Μακίστω έξωθι του Ιερού Ναού.
6. Η στέγη θέλει γίνει ξύλινη δια κυπαρίσσων καλής ποιότητας.
7. Η κατεδάφισις γεννήσεται δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων.
8. Χρονική διάρκεια περαιώσεως του έργου ορίζεται ο χρόνος των πεντήκοντα (50) εργάσιμων ημερών από της εγκαταστάσεως του αναδόχου του έργου και μετά το πέρας της άνω προθεσμίας υποχρεούται εις την καταβολήν χιλίων (1000) δραχμών ημερησίως και δι’ όσας ημέρας ήθελε καθυστερήση.
9. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται εις την έγκριση του Μητρο-

πολιτικού Συμβουλίου εκ της μη εγκρίσεως των οποίων ο τελευταίος μειοδότης ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως αποκτά.
10. Ματαιωθείσης τυχόν της δημοπρασίας αύτη, επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενην Κυριακήν υπό τους αυτούς όρους άνευ ετέρας δημοσιεύσεως αλλά
δι’ απλής ανακοινώσεως τοιχοκολλουμένης εις την θύρα του Ναού.
11. Η δαπάνη δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνει τον τελευταίον μειοδότην.
12. Εγγύησις δια την συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν ορίζεται το ποσόν
των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3500) δραχμών εις εγγυητικήν επιστολήν αναγνωρισμένης τραπέζης.
13. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μετά την κατακύρωσιν επ ονόματί
του της δημοπρασίας όπως προσέλθη δια την σύνταξιν σχετικού συμφωνητικού και εις ήν περίπτωση ήθελε αρνηθή την υπογραφή τούτου θα επαναλαμβάνεται η δημοπρασία δαπάνης του.
14. Εις την δημοπρασίαν γίνονται δεκτοί εργολήπται δημοσίων έργων ως
και εμπειροτέχναι.

Εν Μακίστω τη 13η Ιουλίου 1975
Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιερέας Κων/ντίνος Βλασσόπουλος Νίκος Ε. Πόθος, Λάμπρος Γ. Λουμπής,
Νίκος Ε. Δημόπουλος, Χαρίλαος Κάρτας

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΜΑΤΑ (ΚΟΝΤΟΣΟΥΛΙΚΙΑ) – ΞΑΜΠΡΟΣΤΗΜΑΤΑ (ΞΑΜΠΡΟΣΤΗΛΙΚΙΑ)
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Σε παλιότερα χρόνια
στα χωριά, όταν ένα άτομο μάθαινε, από κάποιο
άλλο άτομο, ότι κυκλοφορεί κάτι εις βάρος του,
-ότι δηλαδή είπε ή έκαμε
κάτι κακό, χωρίς να το ’χει
κάνει- φρόντιζε να έρθουν τετ α τετ το ίδιο το
συκοφαντημένο άτομο με
το άτομο, που του έδωσε
Του Ηλία Τζανέτου την πληροφορία και το
Συνταξιούχου
άτομο από το οποίο ο
Εκπαιδευτικού
πληροφοριοδότης/τρια
πήρε την πληροφορία. Παράδειγμα: Η Φώταινα
μαθαίνει από τη Γιώργαινα ότι διαδίδεται πως
κλέβει (η Φώταινα) σύκα από τη συκιά του
αφέντη Κώστα. Εάν δεν το είχε κάνει, ζητούσε
επίμονα από την (πληροφοριοδότρια) Γιώργαινα
να της ειπεί από που το άκουσε. Της έλεγε, -ας
ειπούμε-, μου το είπε η Αντρέαινα. Έλα κοντά,
της έλεγε τότε η Φώταινα, να πάμε να τη βρούμε να είσαι μπροστά, γιατί μπορεί να αρνηθεί ότι
σου το είπε. Πήγαιναν μαζί στην Αντρέαινα και
εάν αυτή έλεγε ότι το άκουσε από τη Λάμπραινα τότε Φώταινα και Αντρέαινα πήγαιναν στη
Λάμπραινα κ.ο.κ. μέχρι να βρεθεί από πού ξεκίνησε η συκοφαντία.
Ενεργώντας και ψάχνοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο, το από πού ξεκίνησε η συκοφαντία, το
κοντοσουλίκι, φτάνανε στο άτομο, ας ειπούμε
την Ψευτοδήμαινα, το οποίο δεν είχε να υποδείξει κάποιο άλλο άτομο, οπότε φαινόταν ότι
εκείνο το άτομο επινόησε και είπε το ψέμα (συκοφαντία, κοντοσουλίκι).

Διεξαγόταν τότε μεταξύ του συκοφαντημένου ατόμου (Φώταινας) και του συκοφαντούντος
ατόμου (Ψευτοδήμαινας) ένας διάλογος με διαπληκτισμούς και ύβρεις, - που δεν μπορούν να
μεταφερθούν όλα εδώ -, σαν τον παρακάτω:
Φώταινα: Πότε με είδες εσύ, Ψευτοδήμαινα,
να κλέβω σύκα από τη συκιά του αφέντη Κώστα;
Ψευτοδήμαινα: Δεν είπα ότι σε είδα. Άλλοι
μου το είπανε. Δεν το ’βγαλα απ’ την κοιλιά μου.
Φώταινα: Ποιος σου το είπε, μωρή, πες τονε
τώρα!
Ψευτοδήμαινα: Εσύ έχεις μπουχλάμι, μωρή.
Εγώ δεν έχω όρεξη για μάγκανα. Δε θυμάμαι, δε
σου λέω. Άσε με ήσυχη και πήγαινε στη δουλειά
σου!
Φώταινα: Σε ποιά δουλειά μου να πάω, μωρή
κοντόσω; Θα ιδείς πόσο ήσυχη θα σ’ αφήσω! Θα
σου βγάλω τη γλώσσα να μη μπορείς να μιλάς
και να φτιάνεις κοντοσουλίκια.
Και ορμούσε σα λέαινα να την αρπάξει από
τα μαλλιά. Το ίδιο έκανε και η άλλη αμυνόμενη.
Μα δεν πρόφταιναν να μαλλιοτραβηχτούν αρκετά, γιατί ο κόσμος, που είχε συρρεύσει, από
τις φωνές του καυγατζίδικου διαλόγου, επενέβαινε εγκαίρως και τις χώριζε.
Τέτοια ήταν τα λεγόμενα ξαμπροστήματα ή
ξαμπροστηλίκια. Κατ’ αυτά ακούονταν βαριές βρισιές και κατάρες την ώρα των διαπληκτισμών.
Από τις κατάρες κυριαρχούσαν αυτές, που αναφέρονταν στο στόμα και τη γλώσσα, όπως: Να
βγάλεις στο στόμα τον καρκίνο, να βγάλεις τη
σάπια, να βγάλεις τη φάγουσα, να σου πιαστεί
η φωνή κ.ά.
Τα ξαμπροστήματα ή ξαμπροστηλίκια ήταν
συχνά μεταξύ των γυναικών. Αυτές παρακινούσαν και τους άντρες να μην αδιαφορούν για τα

κοντοσουλίκια, που τους έκαναν. Μεταξύ των ανδρών ήσαν αραιότερα αλλά και πιο επικίνδυνα
για ξυλοφόρτωμα του συκοφαντούντα, από τον
συκοφαντούμενο, ιδίως όταν ο τελευταίος ήταν
ρωμαλέος, τολμηρός και οργίλος. Επενέβαιναν
πάντοτε οι ψυχραιμότεροι, που είχαν συρρεύσει
ακούοντας τις φωνές και τους χώριζαν, λέγοντας στον δικαίως οργισμένο συκοφαντηθέντα: Άφησέ τον το βλάκα. Αρκετό μάθημα του έδωσες. Μην κλείνεις το σπίτι σου. Άφησέ τον να το
βρει από το Θεό.
Τα ξαμπροστήματα ή ξαμπροστηλίκια ήσαν δικαιωτικά για τα συκοφαντούμενα άτομα, τιμωρητικά και συνετιστικά για τα συκοφαντούντα
άτομα και, σε μεγάλο βαθμό, αποτρεπτικά σε
επανάληψη της κακής συνήθειας της συκοφάντησης και από τα ίδια αλλά και από άλλα άτομα.
Ικανοποιούσαν το δημόσιο αίσθημα. Ήσαν ταυτόχρονα ένα φυσικό θεατρικό έργο, που παιζόταν στην τότε κοινωνική ζωή, με πολύ ζωηρές
μέχρι τρόμου σκηνές, αλλά και διασκεδαστικό,
απολαυστικό και διδακτικό.

ΤΕΛΟΣ

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
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
& ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μακισταίων Ολυμπίας «Η Μάκιστος» σας προσκαλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας, την
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17.00, που θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης, Πειραιώς 1-3 (εντός της στοάς) 7ος
όροφος, πλατεία Ομονοίας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν βάσει του Καταστατικού είναι:
1. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 1-1-2019 έως 31-12-2019.
2. Προγραμματισμός για το 2020.
3. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που θα τεθούν από τα Μέλη του Συλλόγου.
Η παρουσία των συμπατριωτών είναι απαραίτητη ενόψει των εξελίξεων
στα καυτά θέματα του χωριού μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων

Επισκευή ΔΡΟΜΟΥ
ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΜΑΚΙΣΤΟΣ
Ο εργολάβος κ. Νικολετόπουλος Ανδρέας
που έχει μειοδοτήσει τον περασμένο Μάρτιο για
την επισκευή του οδικού δικτύου του Δήμου Ζαχάρως με προϋπολογισμό 1.615.000,00 ευρώ (βλ.
ΜΑΚΙΣΤΙΑ φ. 97 σελ. 1), υπέγραψε στις 24/1/2020
την προβλεπόμενη σύμβαση με τον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη. Έτσι η επισκευή του δρόμου Διασταύρωση Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος θα ξεκινήσει άμεσα (μαζί με τα άλλα τέσσερα έργα της εργολαβίας):
α) Θολό-Λέπρεο-Φασκομηλιά-Νέα ΦιγαλίαΠετράλωνα-Περιβόλια

β) Περιβόλια-Άνω Φιγαλία-Νέδα
γ) Ζαχάρω-Αρήνη-Μηλέα-Χρυσοχώρι-Μίνθη
δ) Χρυσοχώρι-Λογγό-Βρεστό
Για τον Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρέστενας, την αντίστοιχη σύμβαση με προϋπολογισμό 2.650.000,00
ευρώ, ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης
και η ανάδοχος εταιρεία “ΟΔΟΣ’’ υπέγραψαν στις
27/12/2019. Στην εργολαβία αυτή εντάσσεται και
ο δρόμος Πλατιάνα-Μάκιστος καθώς και το Μακρίσια-Κρέστενα-Βρίνα-Αρτέμιδα. Τα έργα αυτά θα
ξεκινήσουν άμεσα.

Ο Δρόμος Μάκιστος-Μηλέα
Ο εργολάβος κ. Ευστάθιος Τζικάκης που έχει αναλάβει την εργολαβία, προς τα τέλη Αυγούστου προσπάθησε να εκτελέσει το έργο, διαθέτοντας όλα και όλα δύο αυτοκίνητα πίσσα, να καλύψει όπως - όπως κάποιες λακούβες. Φυσικά τα δύο αυτοκίνητα δεν έφθασαν και ακόμη ο δρόμος για Μηλέα παραμένει αδιάβατος.
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για το ζήτημα αυτό και ιδιαίτερα το 2016 (φ. 86 σελ. 4).
Δυστυχώς σε αυτά που λέγαμε τότε επαληθευτήκαμε!!!
Επαναλαμβάνουμε:
α) Ο Δρόμος αυτός είναι Διαδημοτικός και όχι Αγροτικός.
β) Είναι το μόνο έργο που έχει χρηματοδοτηθεί για την Μάκιστο από το Ταμείο Μολυβιάτη!!!
Ο Δήμαρχος κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος τι θα κάνει;;;

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Στις 3/10/2019 υπεγράφει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ.) στην Κρέστενα, η σύμβαση για τον «ΔΡΟΜΟ της ΕΛΠΙΔΑΣ», μεταξύ της ΑΝ.ΟΛ. και του Συλλόγου Μακισταίων. Ως εκπρόσωπος της ΑΝ.ΟΛ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Ηλείας κ. Διονύσης Μπαλιούκος και του Συλλόγου Μακισταίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φώτης Βλάχος.
Για το σημαντικό Αθλητικό αυτό γεγονός περισσότερα στο επόμενο φύλλο.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝ.ΟΛ. κ. Νίκος Θεοφιλόπουλος, δεξιά ο Πρόεδρος
και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φώτης Βλάχος και Νίκος Πόθος και αριστερά το μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου Στάθης Κοκκαλιάρης την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης
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Ξεκίνησε η αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης Μακίστου μαζί με άλλα τέσσερα δίκτυα σε άλλα
χωριά. Η μελέτη είχε ξεκινήσει το 2013, ολοκληρώθηκε το 2016 και τώρα 3-12-2019 εκτελείται ένα
μέρος της. Σας παραθέτουμε την υπογραφή σύμβασης της ΔΕΥΑΖ και του εργολάβου κ. Ευάγγελου Μπουλουγούρη:

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Ζαχάρως Δημήτριος Κλημαντίρης και ο
ανάδοχος του έργου Ευάγγελος Μπουλουγούρης, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών Αναστασίου Αλτάνη
υπέγραψαν συμφωνητικό κατασκευής έργου προϋπολογισμού 199.999,80 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης
του Δήμου Ζαχάρως.
Το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ζαχάρως» περιλαμβάνει: Την επισκευή των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης τα οποία ήταν κατασκευασμένα από σωλήνες αμιάντου και θα αντικατασταθούν με σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 3ης
γενιάς, και φρεατίων προστασίας δικλείδων, φρεάτια αεραεξαγωγών και φρεάτια εκκενώσεων στα
παρακάτω σημεία:
1. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Ζαχάρως
από Μίνθη έως Ζαχάρω σε συνολικό μήκος 565 μέτρα.
2. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Μακίστου
σε συνολικό μήκος 535 μέτρα.
3. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Καλίδονας
σε συνολικό μήκος 1721 μέτρα.
4. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Ανηλίου σε
συνολικό μήκος 2146 μέτρα.
5. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Πρασιδακίου σε συνολικό μήκος 1017,85 μέτρα.
Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ055 η οποία είναι ενταγμένη με αριθ. 2001
ΣΕ05500002 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η ολοκλήρωση του έργου έχει καθοριστεί σε
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
Ο Δήμαρχος Κώστας Αλεξανδρόπουλος σημείωσε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη ΔΕΥΑ
Ζαχάρως, η οποία καλείται να υλοποιεί σημαντικά
και μεγάλα έργα, στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, καθώς το δίκτυο
της Ζαχάρως χρήζει αντικατάστασης και είναι παλαιό.
Παράλληλα, όπως τόνισε θα γίνουν σημαντικές
βελτιώσεις στις υποδομές ύδρευσης των παραπάνω οικισμών, ένα έργο που θα εξασφαλίσει επάρκεια νερού και θα λύσει τα προβλήματα. Και πρόσθεσε πως στόχος είναι να υλοποιήσουμε έργα που
θα διασφαλίσουν σύγχρονες υποδομές για την πόλη
μας και τα χωριά μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης
για τους πολίτες.
Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη ΔΕΥΑ Ζαχάρως, η οποία καλείται να
υλοποιεί σημαντικά και μεγάλα έργα, στοχεύοντας
στη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ κύριος Κλημαντίρης
δήλωσε σχετικά: Υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο
στον Δήμο μας που αφορά την αποκατάσταση ζημιών των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των δημοτών μας.
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ΑΙΠΥ

Στις 11/9/2019 η Βουλευτής Ηλείας κα Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου κατέθεσε μία σημαντική ερώτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με
θέμα την ανάδειξη της Ακρόπολης στο Αίπυ με το Αρχαίο Θέατρο. Σε λιγότερο από ένα μήνα στις 4/10/2019 η Υπουργός κα Λίνα Μενδώνη έδωσε την παρακάτω
γενναία απάντηση για το Αρχαίο Θέατρο αλλά και την συνέχιση των ανασκαφών στο Αρχαίο Αίπυ με χρηματοδότηση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά κεφάλαια.

