
Β
ρισκόμαστε πράγματι ένα

βήμα πριν της υπογραφής

της Προγραμματικής Σύμβα-

σης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ

του Υπουργείου Πολιτισμού (Ζ’

Ε.Π.Κ.Α.) και Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδος για την αναστήλωση και

ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου στο

Αίπυ.

Στις 29 Σεπτεμβρίου συναντηθή-

καμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό

ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού) κ. Κωνσταντίνο Τζα-

βάρα . Στο προκαθορισμένο ραντε-

βού μας ο κ. Τζαβάρας μας υποδέ-

χτηκε με χαρά και χωρίς πολλά λό-

για είπε: «Θα το αναστηλώσουμε. Εί-

ναι και δικό μου, γιατί ανήκει στην

Εκλογική μου Περιφέρεια». Ο κύριος

Υπουργός ήταν πλήρως ενήμερος

του θέματος, χάρη και στην ερώτη-

ση που είχε καταθέσει στις 24 Αυ-

γούστου η βουλευτής Ηλείας κα

Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπού-

λου (Αρ. Πρ. 1018/24.08.2012) και

είχε απαντηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου

από τον Υπουργό. Επίσης, το θέμα

είχε ανακινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου,

μόλις μία μέρα πριν την συνάντηση

με τον κο Υπουργό, ο βουλευτής

Ηλείας κος Γιώργος Κοντογιάννης

με αναφορά, χρησιμοποιώντας το

κείμενο της σχετικής εκδήλωσης

που πραγματοποιήθηκε στην Μάκι-

στο στις 5 Αυγούστου 2012. Στο ση-

μείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστή-

σουμε από τα βάθη της καρδιάς μας

όλους όσοι προσπάθησαν και βοή-

θησαν για την πρόοδο του θέματος

της αναστήλωσης στο Αρχαίο Θέα-

τρο στο Αίπυ μέχρι στιγμής. Πρώτα

από όλους ευχαριστούμε το σωμα-

τείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ιδιαίτερα τον

Πρόεδρό του κ. Σταύρο Μπένο. Στην

συνέχεια ευχαριστούμε τον Αντιπε-

ριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Χαρά-

λαμπο Καφύρα, τον Αναπληρωτή

Υπουργό κ. Κώστα Τζαβάρα τους

Βουλευτές κ. Διονυσία Αυγερινο-

πούλου, κ. Γιώργο Κοντογιάννη, κ.

Ανδρέα Μαρίνο, κ. Έφη Γεωργο-

πούλου-Σαλτάρη και τον κ. Γιάννη

Κουτσούκο. Δείτε στις επόμενες

σελλίδες τις δηλώσεις τους. 

Επίσης ευχαριστούμε την Ομο-

σπονδία Συλλόγων Ολυμπίας και

τον Πρόεδρο της κ. Δημήτρη Μα-

νώλη και τον Γενικό Γραμματέα κ.

Αγαθοκλή Παναγούλια και τους Συλ-

λόγους που παραβρέθησαν στην εκ-

δήλωση στις 5 Αυγούστου 2012 στη

Μάκιστο. Τέλος ευχαριστούμε για

την προβολή τα τοπικά Μ.Μ.Ε. εφη-

μερίδες “ΠΑΤΡΙΣ” και “ΠΡΩΤΗ”, τον

ραδιοφωνικό σταθμό “ΙΟΝΙΟΝ FM”

και τον δημοσιογράφο κ. Νοδάρο,

όπως και τα blogs «Μυρώνια» του κ.

Κυριακόπουλου και «Γιαννιτσοχώρι»

του Θοδωρή Κόλλια. Ελπίζουμε στην

συνέχιση της υποστήριξης όλων για

την ευτυχή κατάληξη αυτής μεγάλης

προσπάθειας. 

Έκλεισαν δύο χρόνια από την
προηγούμενη Εκλογοαπολογιστι-
κή Γ.Σ. (17/10/2010). Με βάση το
καταστατικό του Συλλόγου μας,
άρθρο 12, αλλά και την απόφαση
της Γ.Σ. 20/11/2011 (όπου αποφα-
σίστηκε για λογιστικούς λόγους να
ολοκληρωθεί ο παρών χρόνος, μία
πρόταση του κ. Κωνσταντίνου
Λαμπρόπουλου που είχε γίνει ομό-
φωνα αποδεκτή), το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου με απόφαση στη συνεδρία-
ση του στις 14/10/2012 σας καλεί
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις
13/01/2013, ώρα 10.00 π.μ. στην
οδό Καλλέργη 18 (1ος όροφος)
Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα.  

Πιστεύουμε ότι ο χρόνος που
μεσολαβεί μέχρι τότε είναι αρκετός
ώστε όλοι να μπορέσουμε να προ-
γραμματίσουμε τις υποχρεώσεις
μας και να είμαστε παρόντες. Η πα-
ρουσία όλων μας κρίνεται απα-
ραίτητη και πολλαπλώς ωφέλιμη.
Όποιο Μέλος του Συλλόγου επι-
θυμεί να θέσει υποψηφιότητα για
το νέο Δ.Σ., παρακαλείται να το δη-
λώσει στον Γεν. Γραμματέα Φώτη
Βλάχο με έγγραφη δήλωσή του
(αθρ.17 του καταστατικού) 5 ημέ-
ρες πριν τις εκλογές. Άρα μέχρι και
τις 8-1-2013. 

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδι-

αίτερη σημασία στο αθρ.15, εδάφιο
Γ το οποίο αναφέρει: «Τακτικό μέ-
λος δύναται να αντιπροσωπευθεί
από άλλο μέλος κατόπιν έγγραφης
εξουσιοδότησης. Ουδείς όμως δύ-
ναται να αντιπροσωπεύει περισ-
σότερα από ένα μέλη».

Θα ακολουθήσουν και άλλες
υπενθυμίσεις σχετικά με την Γ.Σ.
με απώτερο σκοπό την μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή. Τέλος, καλούμαστε
όλοι να τακτοποιήσουμε τις οικο-
νομικές μας εκκρεμότητες ώστε να
έχουμε δικαίωμα στην απαρτία της
Γ.Σ. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω της
οικονομικής κρίσης εδώ και δύο
χρόνια έχουμε καταργήσει το κό-
στος εγγραφής και μειώσει αισθη-
τά την ετήσια συνδρομή των μελών
ως εξής: 

• Ατομική συνδρομή 15€,
• το ζεύγος 20€, 
• φοιτητές, άνεργοι, στρατεύ-

σιμοι, μόνιμοι κάτοικοι της Μακί-
στου (αγρότες) τυπικά 1€.

• Για οποιαδήποτε πληροφορία
ή απορία επικοινωνήστε με τον Γεν.
Γραμματέα του Συλλόγου στα εξής
τηλέφωνα: κιν. 6972719139, 

σταθ. – fax: 2109704394, 
e-mail: makistia@gmail.com.

Το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Μακισταίων 
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ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΚΥΡΙΑΚΗ  13-1-2013 

(ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) 

ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΑΙΠΥ
Ένα  βήμα  πριν… 
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Ο Υπουργός κ. Τζαβάρας με χαρά επιδεικνύει το λεύκωμα μνήμης 
“ΜΑΚΙΣΤΟΣ” που μόλις έχει παραλάβει από την αντιπροσωπεία 

της Μακίστου με τους Στάθη Κοκκαλιάρη και Φώτη Βλάχο Πρόεδρο 
και Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου, αντίστοιχα και τον Πρόεδρο 

της Μακίστου Νώντα Πόθο κατά την επίσκεψη τους στο γραφείο του 
για το Αρχαίο Θέατρο Αίπυ στον Πύργο 29-9-2012 
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Ερωτήσεις  της  Βουλευτή  κ.  Αυγερινοπούλου  και  αναφορά  του  κ.  Κοντογιάννης  

απαντήσεις  του  Υπουργού  Πολιτισμού  κ. Τζαβάρα  και  Δημόσιας  Τάξης  κ.  Δένδια 

ΣΥΣΣΩΜΟΣ  Ο  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΗΛΕΙΑΣ  

ΣΤΗΡΙΖΕΙ  ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  ΣΤΟ  ΑΙΠΥ 

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι ο πολιτικός κόσμος του Νομού μας αγ-
καλιάζει και στηρίζει την προσπάθεια για την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου
στο Αίπυ. Μετά από την εκ μέρους μας ενημέρωσή τους, δίνοντάς τους και τις
προτάσεις από την εκδήλωσή μας στη Μάκιστο στις 5 Αυγούστου τ.έ. (βλ. πα-
ρακάτω), η Βουλευτής κα Αυγερινοπούλου έκανε ερωτήσεις στα Υπουργεία Πο-
λιτισμού και Προστασίας του Πολίτη και ο Βουλευτής κος Γιώργος Κοντογιάν-
νης έκανε αναφορά προς το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παραθέτουμε τις αντίστοιχες θετικές απάντήσεις. Παραθέτουμε, επίσης, τις
θετικές δηλώσεις στήριξης που μας απέστειλαν οι Βουλευτές κα Γεωργοπούλου-
Σαλτάρη και κος Ανδρέας Μαρίνος, ο οποίος μάλιστα μας υποσχέθηκε ότι ως Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος θα εισηγηθεί το θέμα στην Περιφέρεια. Ο Βουλευτής κος
Ιωάννης Κουτσούκος, σε σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία (29.10.12), θε-
ωρεί την υπόθεση του θεάτρου πολύ μεγάλη, συντάσσεται με αυτή και δεσμεύεται
να στείλει σχετικό κείμενο για το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, δεδομέ-
νου ότι αυτή τη στιγμή αδυνατεί να το πράξει λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων.
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ΣΥΣΣΩΜΟΣ  Ο  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΣΤΗΡΙΖΕΙ  
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  ΣΤΟ  ΑΙΠΥ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΗΛΕΙΑΣ  

ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΑΙΠΥ 

Προς τον  Γεν. Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μα-

κισταίων κ.Φώτη Βλάχο

Κύριε Βλάχο,

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις προσωπικές και συλλογικές

προσπάθειές σας μέσα από το σύλλογό σας για την ανάδειξη ενός

ακόμα "στολιδιού" του τόπου μας.

Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς για τη χώρα μας, κι ενώ κάθε

χρόνο η χρηματοδότηση για τον Πολιτισμό φθίνει ολοένα και πε-

ρισσότερο, είναι τουλάχιστον παρήγορο το γεγονός ότι το μο-

ναδικής σπουδαιότητας αρχαίο θέατρο Αιπίου (Πλατιάνας),

«υιοθετήθηκε» από το «Σύλλογο Μακισταίων Ολυμπίας» και από

το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα» με σκοπό την ανα-

στήλωση και την ανάδειξή του. 

Κι αυτό έρχεται ως απάντηση στην αδυναμία, πολλές φορές,

της Πολιτείας,  να αντεπεξέλθει στις  προσδοκίες των κατοίκων

της περιοχής και όλων όσων ενδιαφέρονται για την προστασία

και την ανάδειξη των μνημείων που "περιμένουν υπομονετικά"

να τύχουν της προσοχής της. Τα μνημεία της χώρας μας θα έπρε-

πε να αντιμετωπίζονται ως ζωντανοί οργανισμοί και όχι ως μου-

σειακά και προς εξαφάνιση είδη.

Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρο-

νομιάς  και ενέργειες όπως η παραπάνω συμβάλλουν παντοι-

οτρόπως στην εξέλιξη της πολιτισμικής μας Παιδείας.

Μένει να δούμε πώς αυτή η προσπάθεια θα αντιμετωπιστεί

με σοβαρότητα και από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς είναι θλι-

βερό ένας τέτοιος πλούτος, ανά την Ελλάδα, να ρημάζει και να

χάνεται μέσα στα αγριόχορτα, ενώ θα μπορούσε να φιλοξενεί

σημαντικότατες παραστάσεις, να δίνει πνοή στον τόπο και σε νέ-

ους καλλιτέχνες και να σφύζει από ζωή. 

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ν.Ηλείας

efgeorgopoulou@parliament.gr  

Επιστολή  της  Βουλευτή  

κ.  Γεωργοπούλου 

Το Αρχαίο Θέατρο στο Αίπυ (Πλατιά-

νας) το οποίο είναι κτισμένο περί τον 4ο αι-

ώνα π.Χ. είναι άλλο ένα πολιτισμικό στο-

λίδι του Νομού Ηλείας το οποίο αν αξιο-

ποιηθεί θα κοσμεί  τους όμορους Δήμους

Κρεστένων - Ανδρίτσαινας και Ζαχάρως -

Φιγαλείας. Το Αρχαίο αυτό Μνημείο το

οποίο βρίσκεται σε επισκέψιμο αρχαιολο-

γικό χώρο είναι πέτρινης κατασκευής και

έχει την κατεξοχήν θεατρική μορφή με το

κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό όπως

όλα σχεδόν τα αρχαία θέατρα τα οποία βρί-

σκονται ανά την ελληνική επικράτεια.  Σε

πρόσφατη συνάντησή μου με την αντι-

προσωπία του συλλόγου Μακισταίων Ολυμ-

πίας είχα την δυνατότητα να συζητήσω με

τα μέλη του Δ.Σ., να μάθω για τις επίκαιρες

κινήσεις του συλλόγου και να τους εκ-

φράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου,

καθώς και την υπόσχεση μου, να πράξω

αυτό που μου αναλογεί με στόχο την τε-

λεσφόρηση του πολυπόθητου έργου τους,

για την πλήρη ανάδειξη του Αρχαίου Θεά-

τρου. Το Θέατρο στο Αίπυ είναι το μόνο

αναστηλώσιμο πολιτιστικό μνημείο αυτού

του επιπέδου στο νομό μας και θα πρέπει

όλοι οι ιθύνοντες της Ηλείας, η τοπική αυ-

τοδιοίκηση σε δημοτικό και περιφερειακό

επίπεδο και οι βουλευτές,  με πρακτικές κι-

νήσεις να βοηθήσουμε ώστε το όραμα

του Συλλόγου να υλοποιηθεί και να ανα-

δειχθεί αυτό το πολύτιμο αρχαίο οικοδό-

μημα που θα ολοκληρώσει κατά έναν με-

γάλο βαθμό το Αρχαίο πολιτιστικό μονοπάτι

του τόπου μας. Επίσης θα ήθελα να τονί-

σω, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε σε

ένα στάδιο πριν την προγραμματική σύμ-

βαση της μελέτης αναστήλωσης του Θεά-

τρου, πως θα πρέπει ο περιβάλλων αρχαι-

λογικός χώρος, ιστορικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς,  να προστατευτεί από οποι-

αδήποτε ενέργεια μπορεί να τον βλάψει,

και πως οι κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να

μεριμνήσουν ώστε να τηρηθούν οι κανόνες

φύλαξης, φροντίδας και προστασίας όπως

εφαρμόζονται σε κάθε άλλο αρχαιολογικό

χώρο. Τέλος, είναι αναγκαίο η Περιφέρεια

και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

(Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων), να επισπεύσουν τις διαδι-

κασίες αποδέσμευσης του απαραίτητου

κονδυλίου για την μελέτη ώστε το πολιτι-

στικό αυτό κόσμημα της Ηλείας να ανα-

στηλωθεί το γρηγορότερο δυνατόν και να

μεταμορφωθεί σε άλλον ένα πόλο έλξης

επισκεπτών της Ηλείας. Εκφράζω λοιπόν

την καθολική μου στήριξη στο έργο των

Μακισταίων και θα είναι μεγάλη μου χαρά

να επισκεφτώ το Θέατρο και να παρευρε-

θώ στην επικείμενη εκδήλωση, που ελπίζω

να γίνει σύντομα, και η οποία θα σηματο-

δοτεί την έναρξη των εργασιών ανάδειξης

του Αρχαίου αυτού Μνημείου.

Ανδρέας Σπ. Μαρίνος

Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Ηλείας  

andreasmarinos@parliament.gr

Μιαούλη 6, 27100 Πύργος

Τηλ.: +30 26210 22152, 

Fax: +30 26210 22033

Επιστολή  του  Βουλευτή  

κ.  Μαρίνο 

Α
πό σχετικό δελτίο τύπου που εντοπίσα-

με στον ιστότοπο http://ilialive.gr ενημε-

ρωθήκαμε για την απάντηση του Υπουρ-

γού Οικονομικών κου Στουρνάρα σε αναφορά

του Βουλευτή Ηλείας Κου Κοντογιάννη σχετι-

κά με το πρώην Ταμείο Μολυβιάτη. Σχετικά με

το θέμα θεωρούμε ότι εκεί που αναφέρεται «τα

αδιάθετα υπόλοιπα του Ταμείου..., θα χρησιμο-

ποιηθούν αποκλειστικά για την χρηματοδότηση

νέων έργων στις πυρόπληκτες περιοχές», οι πυ-

ρόπληκτες περιοχές είναι κατά κύριο λόγο και

προτεραιότητα τα πυρόπληκτα χωριά μας Αρ-

τέμιδα και Μάκιστος, τα οποία από την τραγω-

δία του 2007 αντιμετωπίζουν, εξαιτίας της πυρ-

καγιάς, την καταστροφή του κεντρικού οδικού

δικτύου. Ειδικότερα στην Μάκιστο έχουμε επι-

πλέον καταστροφή αγροτικού - δασικού οδικού

δικτύου και υποδομών ύδρευσης. Πιστεύουμε ότι

η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στην επίλυ-

ση των σημαντικών προβλημάτων των πυρό-

πληκτών χωριών μας. Ακολουθεί το Δελτίο Τύ-

που από τον ανωτέρω ιστότοπο.

«Την διαβεβαίωση ότι θα χρηματοδοτηθούν

νέα έργα αποκατάστασης και ανασύστασης

στις πυρόπληκτες  περιοχές από τα διαθέσιμα

του πρώην Ταμείου Μολυβιάτη έλαβε ο Βου-

λευτής Ηλείας της ΝΔ Γιώργος Κοντογιάννης

από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρ-

νάρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας στην

Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Γιώργος

Κοντογιάννης αναφέρει τα εξής: «Με τις δια-

τάξεις του Ν.3895/2010, βάσει του οποίου κα-

ταργήθηκε το Ε.Τ.Α.Ε.Α εκδόθηκε Κ.Υ.Α υπ’

αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ667/Β), με

τις διατάξεις της οποίας συνεχίζεται η χρημα-

τοδότηση των έργων που έχουν εγκριθεί από το

Ε.Τ.Α.Ε.Α, κατόπιν προτάσεων των αρμοδίων

φορέων (Περιφέρειες, Υπουργεία), και είχαν εν-

ταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

(ΠΔΕ).

Σύμφωνα με την ίδια Κ.Υ.Α., τα αδιάθετα

υπόλοιπα του Ταμείου, μετά την ολοκλήρωση

των έργων αυτών, θα χρησιμοποιηθούν απο-

κλειστικά για την χρηματοδότηση νέων έργων

στις πυρόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με την

επιθυμία των δωρητών.

Για το σκοπό αυτό προωθείται η τροποποί-

ηση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ώστε να ενταχθούν νέα

έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης στις

πυρόπληκτες περιοχές του καλοκαιριού 2007.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο του

«Λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων» ανέρ-

χεται στο ποσό των 95.109.799,10 ευρώ».

http://ilialive.gr/ενημέρωση/πολιτική/ στις

12/10/12 

Ε.Τ.Α.Ε.Α 

(πρώην  Ταμείο  Μολυβιάτη) 



Μ
ε μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 5 Αυγούστου 2012 στο  Πνευ-

ματικό Κέντρο Μακιστίας Κοιλάδας, (πρώην δη-
μοτικό σχολείο) με θέματα: 

α) το Αρχαίο Θέατρο β) Ελιά και ελαιόλαδο,
γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Παραβρεθήκαν ο Αν-
τιδήμαρχος τεχνικών έργων δήμου Ζαχάρως και
συμπατριώτης μας κ. Λάκης Λαμπρόπουλος,
εκπρόσωποι των Συλλόγων από την Πλατιάνα, το
Χρυσοχώρι, την Μηλέα, την Αρήνη, το Μπισκίνι,
την Καλύδωνα, τον Σύλλογο «ΓΑΙΑ» και τον Σύλ-
λογο Ολυμπίων. Επίσης παρακολούθησαν πολ-
λοί πολίτες απο την Μάκιστο και τα γύρω χωριά.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Προέδρος του Συλλόγου
μας κο Στάθης Κοκκαλιάρης, η Πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωριτών και Τούλα
Κυριακοπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Κα-

λύδωνας «Σάρενα» κα Τριανταφυλλιά Νιάρχου
και ο Πρόεδρος Τ.Κ. Πλατιάνας κος Ιωάννης Κο-
τρέτσος. Έπειτα έγινε η παρουσίαση από τον Γεν.
Γραμματέα του Συλλόγου Μακισταίων κο Φώτη
Βλάχο του Αρχαίου Θέατρου στο Αίπυ και έγινε
ενημέρωση για την προοπτική, που σιγά –σιγά γί-
νεται όλο και πιο κοντινή, της αναστήλωσης του
αρχαίου Θεάτρου. Προκλήθηκε μεγάλος ενθου-
σιασμός και όλοι οι εκπρόσωποι Συλλόγων δή-
λωσαν ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια και ότι
θα βοηθήσουν οικονομικά τον κουμπαρά του Θε-
άτρου, αφού το συζητήσουν στα Δ.Σ. ή τις Γ.Σ.
των συλλόγων τους.

Στην συνέχεια έγινε μία ενδιαφέρουσα πα-
ρουσίαση σχετικά με το ελαιόλαδο από τον γε-
ωπόνο πατριώτη μας από το Γιαννιτσοχώρι κ.
Αθανάσιο Παπαθεοδώρου. Υπήρξε έντονο εν-
διαφέρον και ο κος Παπαθεοδώρου απάντησε σε

πολλές σχετικές ερωτήσεις. Το γενικό συμπέ-
ρασμα ότι υπάρχει πεδίο προόδου, όμως χρει-
άζεται η κινητοποίηση όλων των τοπικών παρα-
γόντων που εμπλέκονται με το λάδι για να ξε-
περαστούν οι εγγενείς εμπλοκές που παρου-
σιάζονται σε ανάλογες προσπάθειες στην Ελ-
λάδα. Ελπίζουμε η συζήτηση αυτή να γίνει το
έναυσμα για εποικοδομητική συνεργασία των πα-
ραγόντων του τόπου μας για την ανάδειξη του
πλούτου του ελαιολάδου μας. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους
βοήθησαν σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία μας
γέμισε όλους αισιοδοξία για την προοπτική του
τόπου μας.

Διαβάστε στην συνέχεια το πρακτικό της εκ-
δήλωσης για το Αρχαίο Θέατρο Αίπυ που υπο-
γράφουν οι εκπρόσωποι Συλλόγων και πολίτες
σχετικά με το Αρχαίο Θέατρο. 
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Συνάντηση  στο  Πνευματικό  Κέντρο  Μακιστίας  Κοιλάδας 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ 
Μάκιστος, Πνευματικό Κέντρο, Κυριακή 5/08/2012

Έχουμε το τεράστιο ιστορικό πλεονέκτημα να βρισκόμαστε εντός ενός

σπουδαίου αρχαιολογικού πάρκου. Ένα σημαντικό μέρος του πάρκου αυτού

είναι το κάστρο μας, το οποίο στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Ακρό-

πολη Πλατιάνας.

Στην Ακρόπολη αυτή βρίσκεται ένα από τα δύο Αρχαία Θέατρα της Ηλεί-

ας (το άλλο είναι της Αρχαίας Ήλιδας). Το Θέατρο αυτό, σύμφωνα με την Αρ-

χαιολογική Υπηρεσία, είναι αναστηλώσιμο.

Πρόσφατα υιοθετήσαμε το θέατρο αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (www.diazoma.gr). Το δε «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει προχωρήσει

στη σχετική διαδικασία με σκοπό την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

για την εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης του Θεάτρου ~ μεταξύ του Περι-

φερειάρχη Δυτ. Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα και της Ζ’ Εφορίας Προ-

ϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ολυμπίας.

Το κόστος της μελέτης αποκατάστασης προϋπολογίζεται από το «ΔΙΑ-

ΖΩΜΑ» σε 130.000 €. Το ποσό αυτό αναμένεται να καλυφθεί κατά το πλεί-

στον (100.000 €) από την Περιφέρεια και το υπόλοιπο από προσφορές.

Οι προσφορές αυτές κατατίθενται σε ειδικό κουμπαρά του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»

για το Θέατρο με αύξοντα αριθμό 45 «Αρχαίο Θέατρο Αιπίου (Πλατιάνα)».

Στον κουμπαρά αυτό έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα εισφορές αθροιζό-

μενες σε 1.150 €.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού ζητούμε την αμέριστη υποστήριξη όλων

των αρμόδιων φορέων.  
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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

Αθήνα, Τετάρτη 10 Οκτωβρίου

2012

Σήμερα, Τετάρτη 10 Οκτωβρίου

2012, ώρα 13.00 και σύμφωνα με το

άρθρο 15 του Καταστατικού του ΔΙΑ-

ΖΩΜΑΤΟΣ ο πλειοψηφήσας σε σταυ-

ρούς προτίμησης στις εκλογές της

7ης Οκτωβρίου 2012 για την ανάδει-

ξη νέου διοικητικού συμβουλίου κ.

Σταύρος Μπένος κάλεσε σε ειδική

συνεδρίαση τα μέλη του νέου διοι-

κητικού συμβουλίου, προκειμένου

να τους ανακοινώσει το αποτέλεσμα

και να προχωρήσουν από κοινού

στην συγκρότηση του διοικητικού

συμβουλίου σε σώμα.

Παρόντες ήσαν:

Μπένος Σταύρος

Θέμελης Πέτρος

Κουρουπός Γιώργος

Λάζος Χρήστος

Λαμπρινουδάκης Βασίλης

Μπολέτης Κων/νος

Χατζηνικολάου Σταματία 

Επίσης παρευρέθησαν τα ανα-

πληρωματικά μέλη:

Δίγκα Κλεοπάτρα

Χανδακάς Βασίλειος

Γιαμαρέλος Γεώργιος

Και τα μέλη της  Ελεγκτικής Επι-

τροπής:

Μπελογιάννη Μαίρη

Σκεπαθιανός Γεώργιος

Μαυριδόγλου Βασίλειος

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο

κ. Σ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για

το πρακτικό της Εφορευτικής Επι-

τροπής, το οποίο έχει ως εξής:

«Πρακτικό της Εφορευτικής Επι-

τροπής των αρχαιρεσιών του Σωμα-

τείου ΔΙΑΖΩΜΑ Της 7ης Οκτωβρίου

2012

Η Εφορευτική Επιτροπή, αποτε-

λούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Εμμ.

Ρήγινο, ως Πρόεδρο και τους Θεο-

φάνη Δ. Ρουμανά και Αικατερίνη

Ζαφειροπούλου ως μέλη, που εκλέχ-

θηκε από τη Γενική Συνέλευση του

Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, για την εκλο-

γή των μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτρο-

πής του Σωματείου, διεξήγαγε τις αρ-

χαιρεσίες σύμφωνα με το Καταστα-

τικό και της εντολές της Γενικής Συ-

νέλευσης, τα αποτελέσματα των

οποίων είναι τα εξής:

Ευρέθησαν ταμειακώς εντάξει: 

470 μέλη

Ευρέθησαν επίτιμα: 6 μέλη

Εψήφισαν: 313 μέλη

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 313

‘Ελαβαν για το Διοικητικό Συμ-

βούλιο οι κ.κ.:

Ψήφοι

Μπένος Σταύρος 294 

Θέμελης Πέτρος 230

Κουρουπός Γεώργιος 213

Λαμπρινουδάκης Βασίλειος 207

Μπολέτης Κων/νος 152

Χατζηνικολάου Σταματία 134

Λάζος Χρήστος 132

Δίγκα Κλεοπάτρα 104

Παπακώστα Δήμητρα 68

Χανδακάς Βασίλειος 59

Γιαμαρέλος Γεώργιος 38

και για την  Ελεγκτική Επιτροπή οι

κ.κ.:

Μπελογιάννη Μαρία 188

Σκεπαθιανός Γεώργιος 145

Μαυριδόγλου Βασίλειος 131

Μπάγκου Παναγιώτα 124

εκ των οποίων εκλέγονται για το

διοικητικό συμβούλιο οι επτά πρώτοι

σε ψήφους με αναπληρωματικούς

τους επόμενους τέσσερις και για

την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις

πρώτοι σε ψήφους με αναπληρωμα-

τική την τέταρτη υποψήφια.

Σε πίστωση των παραπάνω συν-

τάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο

υπογράφεται από τα μέλη της Εφο-

ρευτικής Επιτροπής.

Ελευσίνα, 7 Οκτωβρίου 2012

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Ρήγινος 

Τα μέλη

Θεοφάνης Ρουμανάς 

Αικ. Ζαφειροπούλου

Συγκρότηση σε Σώμα

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Σταύ-

ρος Μπένος εισηγήθηκε να κατανε-

μηθούν οι αρμοδιότητες του Διοικη-

τικού Συμβουλίου ως εξής:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟ-

ΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΤΑ-

ΜΙΑΣ

ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΜΕΛΟΣ

ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ:

ΜΕΛΟΣ

Τα δε αναπληρωματικά μέλη να

προσκαλούνται και να συμμετέχουν

στις συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες να

ασκούνται  σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στο καταστατικό.Η εισήγηση

έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

O Πρόεδρος 

Στ. Μπένος 

Ο Γενικός Γραμματέας

Β. Λαμπρινουδάκης

Το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» (http://www.diazoma.gr) ιδρύθηκε στις 8 Ιουλίου του 2008 από τον Σταύρο Μπένο και είναι “μία Κίνηση Πολιτών για την
έρευνα, μελέτη, προστασία, ανάδειξη και, όπου είναι εφικτό, χρήση των αρχαίων θεάτρων και των άλλων χώρων θέασης και ακρόασης, όπως είναι τα
αρχαία ωδεία και στάδια. Οι πολίτες αυτοί, μέλη του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, είναι αποφασισμένοι να πάρουν την τύχη αυτών των μνημείων στα χέρια τους και
να συμπράξουν δυναμικά ως αρωγοί του Κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών στο μεγάλο έργο της ένταξης των αρχαίων θεάτρων στη σύγχρονη ζωή”.
Στο σωματείο αυτό έχουμε απευθυνθεί για βοήθεια σχετικά με την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου στο Αίπυ (βλ. ????????προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας). Εδώ παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” για τα αποτελέσματα των εκλογών του στις 7 Οκτωβρίου 2012 και τη συγ-
κρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του. Ευχόμεθα κάθε επιτυχία στο ανώτερο έργο του και θα είμαστε δίπλα του για το θέμα του «δι-
κού μας» θεάτρου, αλλά και αλληλέγγυοι για την ανάδειξη όλων των πολιτιστικών θεατρικών μνημείων της χώρας μας.

Για τους πατριώτες και τους αναγνώστες της Μακιστίας πάντοτε με
αγάπη και εμπιστοσύνη, θα έχετε πληροφορίες για τα προϊόντα μας με τις
καλύτερες τιμές της αγοράς. 

Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2012. 

OMEGA
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Κουμπαράς 
Αυτή είναι η εικόνα του κουμπαρά μας ως το τέλος Οκτωβρίου. Ευ-

χαριστούμε για την αύξηση των εισφορών και ελπίζουμε σε ακόμα με-

γαλύτερη στήριξη από όλους σας. 

Η  διαχρονικότητα της  Ελληνικής  

γλώσσης είναι  αδιαμφισβήτητη  

και  αυταπόδεικτη!

Μικροί είχαμε παίξει το γνωστό παιδικό παιχνίδι : δύο ομάδες αντιπα-

ρατιθέμενες,  εναλλάξ να εφορμούν η μία της άλλης ψελλίζοντας ακατα-

λαβίστικα λόγια, που όλοι νομίζαμε αποκυήματα παιδικής φαντασίας και κου-

ταμάρας (μετέπειτα πήρε την μορφή: «έλα να τα βγάλουμε»)

«Ά μπε, μπα μπλόν, του κείθε μπλόν, ά μπε μπα μπλόν του κείθε μπλόν,

μπλήν-μπλόν.»

Τι σημαίνουν αυτά? Μα, τι άλλο, ακαταλαβίστικες παιδικές κουταμάρες,

θα ειπεί κάποιος.

Όμως δεν είναι έτσι.

Ατυχώς, η Ελληνική, εδέχθη πλείστες όσες προσβολές από εξελληνι-

σμένους βαρβάρους, Σλάβους, Τουρκόφωνους, Λατίνους κ.ά.., που δεν κα-

τανοούσαν την ελληνική -ούτε κάν είχαν την φωνητική ανατομία που θα τους

επέτρεπε σωστές εκφωνήσεις φωνηέντων -  εμιμούντο τις φράσεις, πα-

ραφράζοντάς τις συχνότατα, και έτσι διεστραμμένα και παραμορφωμένα,

έφθασαν μέχρι των ημερών μας, ώστε πλέον να μη αναγνωρίζονται.

Κατ'΄αυτόν τον τρόπο, εισήχθησαν εις την Ελληνική, όροι, λέξεις και φρά-

σεις, ως μέσα από παραμορφωτικό κάτοπτρο είδωλα, καθιστάμενα αγνώ-

ριστα στον απλό κόσμο.

Ας επανέλθουμε στο πιο πάνω.

Η όλη. στιχομυθία, προήρχετο από παιδικό παιχνίδι που έπαιζαν οι Αθη-

ναίοι Παίδες (και ου μόνον.), και ταυτόχρονα εγυμνάζοντο στα μετέπειτα

αληθινά πολεμικά παιχνίδια.

Πράγμα απολύτως φυσικό, αφού πάντοτε ο Αθηναίος Πολίτης ετύγχα-

νε και Οπλίτης! (βλέπετε παίζοντας και με τα γράμματα, προκύπτον συν-

δεόμενες έννοιες.Πολίτης - Οπλίτης)

Τι έλεγαν λοιπόν οι αντιπαρατιθέμενες παιδικές ομάδες, που τόσον πα-

ραφράσθηκε από τους μεταγενέστερους??

Ιδού η απόδοση:

«Απεμπολών, του κείθεν εμβολών !!!...» (επαλαμβανόμενα με ρυθμό,

εναλλάξ από την  δείθεν επιτιθέμενη ομάδα)

Τι σήμαιναν ταύτα? Μα..απλά ελληνικά είναι! «Σε απεμπολώ, σε απο-

θώ, σε σπρώχνω, πέραν (εκείθεν) εμβολών σε (βλ. έμβολο) με το δόρυ μου,

με το ακόντιό μου!!!

Άντε και εις άλλα με υγείαν !!! 

Απεσταλμένο από τον φίλο της εφημερίδας Ιωάννη Μανάφη 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Του  Σκληβαίου  δασκάλου 

ΔΗΜΗΤΡΗ  ΝΕΟΝΕΛΛΗ  ΤΖΑΝΕΤΟΥ

Ένα αξιόλογο βιβλίο εξέδωσε ο Σύλ-

λογος των εν Αθήναις Μηλιωτών (Σκλη-

βαίων) Ολυμπίας με τη λαογραφία του

χωριού και της ευρύτερης περιοχής.

Συγγραφέας του βιβλίου που φέρει

τον τίτλο «Οι ρίζες μας-Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ

ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΜΗΛΕΑΣ (ΣΚΛΗΒΑΣ) ΟΛΥΜ-

ΠΙΑΣ» είναι ο συνταξιούχος δάσκαλος

Δημήτρης Νεονέλλη Τζανέτος.

Η παρουσία του βιβλίο έγινε στη Μηλέα

(Σκλήβα), το Σάββατο 18 Αυγούστου 2012,

πριν την έναρξη του πανηγυριού του Συλλόγου, από τον Αρχι-

μανδρίτη πατ. Ιερώνυμο Νικολόπουλο, ο οποίος κατάγεται από τη

Μηλέα και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ολυμπίων κ. Κων/νο

Χρ. Βλάμη.

Ο συγγραφέας, ο οποίος είναι λάτρης της παράδοσης, μας ενη-

μερώνει στον πρόλογό του, ότι το υλικό και η συγγραφή της έκ-

δοσης έγινε την περίοδο της μετεκπαίδευσής του στο Πανεπιστήμιο

Αθηνών (1969-1971). Ήταν το θέμα εργασίας που του ανατέθηκε

από τον καθηγητή της Λαογραφίας Γεώργιο Σπυριδάκη. Ως εκ τού-

του λαμβανομένου υπόψη και της πλούσιας βιωματικής εμπειρίας

του συγγραφέα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ιδιαίτερα αξιόλογο

πόνημα. Το βιβλίο είναι ένας τόμος 247 σελίδων και χωρίζεται σε

τρία κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο καταγράφεται η Γεωγραφία

και τα Διοικητικά στοιχεία του χωριού. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο κα-

ταγράφεται η Λαογραφία, όπως ξετυλίγεται μέσα από αφηγήσεις

των μεγαλυτέρων του καθώς και από δικά του βιώματα. Ο ανα-

γνώστης διαβάζοντας το βιβλίο του Δημήτρη Τζανέτου, αναπολεί

τις δικές του παρόμοιες  εμπειρίες  από το παρελθόν, οι περισσό-

τερες εκ των οποίων είναι κοινές στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμ-

πίας. Εάν πρόκειται για νέο άνθρωπο που στερείται τέτοιων εμ-

πειριών είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει μια πλήρη εικόνα της λαο-

γραφίας της περιοχής. Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναφέρεται στη ζωή

και τη δράση του αγωνιστή του ’21 Γεωργίου Κοντοβουνήσιου, ο

οποίος ανατράφηκε στου Σκλήβα. 

Σημειώνεται ότι ο συγγραφέας, εκτός από πιστός στην παρά-

δοση τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, είναι καλλίφωνος, γνωρίζει

και τραγουδά πολλά δημοτικά τραγούδια και σήμερα προσφέρει

τις υπηρεσίες του ως ψάλτης στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Ζα-

χάρως. 

Αναμφίβολα, αξίζει το βιβλίο του Δημήτρη Τζανέτου να άπο-

κτηθεί και να διαβαστεί απ’ όλους τους Ολύμπιους. Παράλληλα θα

ενισχυθούν και τα οικονομικά του Συλλόγου που ανέλαβε τα έξο-

δα της έκδοσής του.

Kώστας Χρ. Βλάμης

Σεπτέμβριος 2012 




