
Όπως συνηθίζει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος έκο-
ψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα στα Μαγούλιανα. Υστέρα από τις
κατάλληλες ενημερώσεις στο Facebook και μέσω μηνυμάτων SMS

σε κινητά τηλέφωνα ορίστηκε η Κυριακή 8 Ιανουαρίου.
Το Δ.Σ εκπροσώπησε η Αντι-

πρόεδρος Αγγελική Κοσιαβέλου.
Την Πίτα ευλόγησε ο πάτερ Εμ-
μανουήλ, παρουσία του Δημάρχου
Γορτυνίας Ευστάθιου Κούλη και
του προέδρου της κοινότητας Θα-
νάση Κανελλόπουλου.

Τυχερός στάθηκε για φέτος ο
συμπατριώτης μας Ανδρέας Χ.
Γόντικας, ο οποίος κέρδισε το
φλουρί.

Η εκδήλωση έγινε στην πλατεία
μιας και ο καιρός το επέτρεψε αλλά
και ο κόσμος ήταν αρκετός καθό-
τι τα 60 κομμάτια της πίτας εξα-
φανίστηκαν γρήγορα.

Και του χρόνου!

To 2023 μπήκε σίγουρα με περισσότερη
αισιοδοξία. Ύστερα από δύο χρόνια αυ-
στηρών περιορισμών και φόβου φαίνε-

ται ότι σταδιακά επέρχεται μια κανονικότητα.
Ο Σύλλογός μας μέσα από τη μεγαλύτερη συμ-
μετοχικότητα των μελών του θα πρέπει να
δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο.

Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία έφερε με-
γάλη κρίση σε όλα τα μικρά σωματεία τα
οποία χρειάζονται χρόνο για να ορθοποδή-
σουν.

Το 2023 φέρνει δύο νέες τουριστικές μο-
νάδες υψηλής αισθητικής στη περιοχή μας
που σταδιακά θα το αναδείξουν σε περισ-
σότερο κόσμο. Το Moreas Peak και το Man-
na θα ανεβάσουν ρολά.

Ειδικά για το Σανατόριο που αποτελεί κομ-
μάτι της ιστορίας μας αποτελεί και όνειρο για
πολλές γενιές η διάσωση και ανάδειξή του.

Το 2023 είναι μια χρονιά εκλογική τόσο σε
εθνικό όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο,
που συνήθως παρουσιάζει μεγαλύτερο εν-

διαφέρον από όλες τις απόψεις.
Μπορεί να υπάρχει ακόμα αρκετός χρό-

νος αλλά οι ζυμώσεις έχουν αρχίσει δυναμι-
κά στο Δήμο Γορτυνίας καθώς αρκετοί φαί-
νεται να είναι και πάλι οι υποψήφιοι δήμαρ-
χοι με ελάχιστες επίσημες ανακοινώσεις
όμως.

Για την Περιφέρεια δεν υπάρχει αρκετή κι-
νητικότητα ακόμα αλλά εκεί πλέον η κομ-
ματικοποίηση δεν αφήνει πολλά περιθώρια
ελιγμών.

Στο ταμείο κάθε τράπεζας σ’ όλο τον κόσμο, από το σπίτι σας ή το γραφείο, μπορείτε να καταθέσετε την ενίσχυσή σας απλά, γρήγορα, αξιόπιστα.
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Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

Τί μας περιμένει το 2023

✔✔Κυριακή 5 Φεβρουα-
ρίου, ώρα 11 π.μ 
✔✔Ξενοδοχείο Ευριπίδης,

οδός Ευριπίδου 79,
Αθήνα.

Ύστερα από διακοπή δύο
χρόνων λόγω των μέ-

τρων προστασίας κατά του
κορονοϊού η κοπή της πίτας
μας είναι και πάλι γεγονός.
Έτσι την Κυριακή 5 Φε-
βρουαρίου 2023, το διοικη-
τικό συμβούλιο του Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Μαγου-
λιανιτών καλεί τα μέλη του
στην εκδήλωση της κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης Πί-
τας. 

Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο ξενοδοχείο
Ευριπίδης στο κέντρο της
Αθήνας και ώρα 11.00 π.μ

Σας περιμένουμε όλους
για να ανταλλάξουμε ευχές
και να τα πούμε από κοντά.

ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  
ΜΜΕΕ  ΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟΔΔΟΟΞΞΙΙΑΑ,,

ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗ  &&  ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ

Το ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΠΠααννεελλλλήήννιι--
οουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΜΜααγγοουυλλιιαα--
ννιιττώώνν εύχεται στους απαν-
ταχού Μαγουλιανίτες και
φίλους τους χωριού μας
και τις οικογένειές τους
Καλή και δημιουργική
Χρονιά με υγεία, ευτυχία,
αγάπη και συγχώρεση.

Ο ΚΚοοιιννοοττάάρρχχηηςς  ΘΘααννάά--
σσηηςς  ΚΚααννεελλλλόόπποουυλλοοςς εύ-
χεται  σε όλους τους Μα-
γουλιανίτες Καλή Χρονιά
και Χρόνια Πολλά! Πάνω
από όλα υγεία στους ίδι-
ους και τις οικογένειές
τους.

Κοπή Πίτας 
στα Μαγούλιανα

2023 EYXEΣ

ΠΡΟΣKΛΗΣΗ
Κοπή Πίτας

ύστερα
από δύο χρόνια 



Μεγάλη η κίνηση τις γιορτές 
Με μεγάλη πληρότητα κύλησαν οι μέρες

των όλων γιορτών για φέτος. Τα χωριά με τη
μεγαλύτερη κίνηση (Βυτίνα, Δημητσάνα)
συμπαρέσυραν και τα μικρότερα. έτσι όλα
τα διαθέσιμα δωμάτια και στα Μαγούλιανα
ήταν γεμάτα ακόμα και τις ενδιάμεσες ημέ-
ρες του δεκαπενθημέρου των εορτών,
πράγμα που είχε πολλά χρόνια να παρατη-
ρηθεί. Το ίδιο συνέβη και με τα καταστήματα
εστίασης. Οι Μαγουλιανίτες που άνοιξαν τα
σπίτια τους τη περίοδο αυτή βέβαια δεν ήταν
τόσοι όσο τα προηγούμενα χρόνια. Ο εκ-
κλησιασμός ήταν τακτικός καθώς έγινε λει-
τουργία την επομένη των Χριστουγέννων,
τη Πρωτοχρονιά και των Θεοφανίων. 

Ο εξαιρετικός καιρός βοήθησε αρκετά
και πολλοί ήταν αυτοί που προτίμησαν να
απολαύσουν τον ζεστό ήλιο στη πλατεία και
τη ταβέρνα.  Ήδη από την έξοδο της 28ης
Οκτωβρίου φάνηκε μια μεγάλη αύξηση της
τουριστικής κίνησης προδιαθέτοντας μια
καλή σεζόν για τους κλάδους που ασχο-
λούνται με τον τουρισμό. 

Πλάτανος Μαγουλιάνων:
Προς ένταξη στο Εθνικό Ευ-
ρετήριο Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Unesco

Κατατέθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού ο
φάκελος υποψηφιότητας για την ένταξη του
Δικτύου Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επα-
νάστασης στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.
Όπως έγινε γνωστό, μετά από έρευνα 2 ετών,
ο φάκελος θα αξιολογηθεί από την εθνική επι-
στημονική επιτροπή για την εφαρμογή στην
Ελλάδα της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Unesco,
2003) με στόχο το στοιχείο να εγγραφεί στο
Εθνικό Ευρετήριο.

Πρόκειται συνολικά για 71 δένδρα, με αξιο-
σημείωτο ενδιαφέρον. Από αυτά δέκα βρί-
σκονται στην Αρκαδία και δύο στο Δήμο
Γορτυνίας, μεταξύ αυτών και ο δικός μας
πλάτανος.

Ένα βήμα πιο κοντά 
το έργο Ανάπλασης
Στις 10 Νοεμβρίου η Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκήρυξε Ανοικτό
Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ ΓΟΡ-
ΤΥΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού Μελέτης 250.000
Ευρώ. 

Προσφάτως μάλιστα δημοπρατήθηκε το
έργο και ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος
εκτέλεσής του. Τους επόμενους μήνες ανα-
μένουμε και τις τελικές υπογραφές. Έτσι
υπάρχει ορατότητα το έργο να ξεκινήσει μέ-
χρι το Πάσχα.

Δήμος Γορτυνίας: Χωρίς 
Τεχνικό έργο στα Μαγούλιανα 
για τέσσερα χρόνια
Μπορεί η διαδικασία για την ανάπλαση του
χωριού με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας
να προχωράει σχετικά γρήγορα, αλλά δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι ενώ υπάρχουν αρκετά
έργα στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
Γορτυνίας, κανένα από αυτά δεν έχει προχω-
ρήσει καθώς η τετραετία οδεύει πια προς το
τέλος της. 

Έτσι κοντεύουμε τα οχτώ χρόνια που δεν
έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό έργο από τη με-

ριά του Δήμου, ενώ τα χρήματα των πόρων
που μας αντιστοιχούν μέσω των ΚΑΠ για όλα
αυτά τα χρόνια δεν είναι βέβαιο αν θα διατε-
θούν.  Προβλήματα όπως: επέκταση Κοιμη-
τηρίου/οστεοφυλάκιου, οι τουαλέτες του
σχολείου, η επιδιόρθωση της βλάβης του
κεντρικού σωλήνα νερού από τις βρύσες της
πλατείας, η κοπή επικίνδυνων δένδρων, απο-
καταστάσεις βατότητας και άλλα βασικά θέ-
ματα. 

Αναμένουμε λοιπόν και τις  αντίστοιχες
απαντήσεις από τη πλευρά της Δημοτικής αρ-
χής.

Φούτερ με κουκούλα 
από τον Σύλλογο

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχαν τα κον-
τομάνικα μπλουζάκια σε μαύρο και πράσινο
χρώμα και κατόπιν προτροπής αρκετών με-
λών του συλλόγου, το Δ.Σ προχώρησε στην
εκτύπωση φούτερ με κουκούλα σε σκούρο
γκρι χρώμα. Η τιμή του ορίστηκε στα 25
ευρώ και η διάθεσή του θα γίνει κατά την
διάρκεια της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας σε Μαγούλιανα και Αθήνα.

Της Αγγελικής Κοσιαβέλου

Εν μέσω κορωνοϊού, φόβου, ανησυχίας, απα-
γορεύσεων, αντιδράσεων και μαθαίνω να τα
κάνω όλα ηλεκτρονικά, μέσα στο 2021 ήρθε

και η ώρα της απογραφής πληθυσμού.
Οι παλιές καλές εποχές του γενικού ξεσηκω-

μού «όλοι στο χωριό για την απογραφή» και «απο-
γραφείτε εκεί που μένετε για να μη χάνουν χρη-
ματοδότηση οι δήμοι» έδειχναν μακρινοί, όπως
άλλωστε και η εποχή που οι απογραφείς γύριζαν
από σπίτι σε σπίτι μέρες ολόκληρες για να απο-
γράψουν αναλυτικά τους κατοίκους κάθε πε-
ριοχής.

Αυτή τη φορά δόθηκε η δυνατότητα να απο-
γραφούν ηλεκτρονικά όσοι μπορούσαν και οι υπό-
λοιποι επικοινώνησαν με τον/την απογραφέα
της περιοχής τους. Χωρίς ταξίδια και στόχους του
τύπου  “να βγούμε τόσοι όσοι χρειάζεται για να
μείνει το συμβούλιο τριμελές” . Μέσα σε όλα τα
καινούργια και οι αρνητές απογραφής…

Το καλοκαίρι δημοσιεύτηκαν τα πρώτα γενι-
κά αποτελέσματα της απογραφής και όσον αφο-
ρά την Αρκαδία, είδαμε επίσημα όσα χρόνια
τώρα αντιλαμβανόμασταν. Μείωση πληθυσμού
10% για την Αρκαδία, 20% στη Γορτυνία, το με-
γαλύτερο σε όλο το νομό. 

939 (18%) λιγότεροι άντρες και 1155 (23%) λι-
γότερες γυναίκες σε σχέση με το 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημοτικά δια-
μερίσματα δεν έχουμε ακόμα, αλλά η αλήθεια εί-
ναι κοινή για όλους. Η μείωση του πληθυσμού φαί-
νεται κάθε μέρα στα χωριά μας, στα σχολεία μας,
ακόμα και μέσα στην Τρίπολη.

Μια πραγματικότητα που δεν είναι ευχάριστη
και σίγουρα πονά και κακοφαίνεται σε πολλούς,
αλλά…

Αν δεν είχαμε τη μεγάλη μας χαρά για το “φτου

ξελευτερία” από τον κορωνοϊό και τα περιοριστικά
μέτρα, μια χαρά θα ασχολούμασταν όλο το κα-
λοκαίρι με τα αποτελέσματα της απογραφής και
θα λύναμε το δημογραφικό “εν μία νυκτί”, αλλά,
είπαμε… γιορτάζαμε την ελευθερία μας… 

Ωστόσο κάποιες φωνές έκαναν την προ-
σπάθειά τους να ακουστούν…

Όπως και να έχει όμως, η αλήθεια είναι μία και
την γνωρίζουμε όλοι…

Η Γορτυνία δεν είναι ένας από τους τόπους
που με μεγάλη χαρά θα ερχόταν κάποιος να κα-
τοικήσει σε αυτή. Λίγο η απομόνωση μερικών πε-
ριοχών, λίγο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε κά-
ποιες από αυτές, λίγο η αίσθηση ότι δεν θα βρεις
εκεί τις ανέσεις και τις παροχές που έχεις σε μια
μεγάλη πόλη… Δύσκολοι καιροί για αύξηση του
πληθυσμού στη Γορτυνία…

Αν δε, προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα
(κατά την πάγια τακτική μας πίνοντας καφέ), θα
μπεις σε μια ρόδα που γυρνά γύρω γύρω και στα-
ματημό δεν έχει. Οι υποδομές που δεν υπάρχουν,
οι νέοι που θέλουν μόνο την πόλη και τη βολή
τους, οι δουλειές που δεν υπάρχουν… Οι υπο-
δομές που δεν υπάρχουν γιατί δεν υπάρχει κόσμος
να τις χρησιμοποιήσει, ή δομές που καταργούν-
ται λόγω της έλλειψης κατοίκων και του μεγάλου
κόστους λειτουργίας τους, δουλειές που υπάρχουν
αλλά που κανένας δεν τις θέλει, οι νέοι που συ-
νεχίζουν να ψάχνουν να βρουν τρόπο να πραγ-
ματοποιήσουν τα όνειρά τους ή να βελτιώσουν
τη ζωή τους σε μέρη που δεν τους πνίγουν με συ-
νεχή κριτική και δυσκολίες διαβίωσης.

Και κάπου ανάμεσα, λίγοι “τρελοί” που απο-
φάσισαν να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη, να

συνεχίσουν δουλειές που ήξεραν από παιδιά, να
στήσουν μια ζωή πιο δύσκολη, αλλά πιο ποιοτι-
κή, που βρήκαν δουλειές εκεί που στην πόλη δεν
μπορούσαν να βρουν τίποτα, που αποφάσισαν ή
έστω δοκιμάζουν να στήσουν τη ζωή τους στα χω-
ριά μας… Ναι υπάρχουν και τέτοιοι… Υπάρχει δε
πάντα ο κίνδυνος να γίνουν περισσότεροι αν… 

Σίγουρα ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα γεμάτα
ξενοδοχεία και καφέ των Σαββατοκύριακων. Θα
πρέπει να βρεθούν κι άλλοι τρόποι για να κρατηθεί
ο τόπος μας ζωντανός. Θα πρέπει να αλλάξουν
πολλά και θέλει χρόνο και ανοιχτό μυαλό. 

Αλλιώς κινδυνεύουμε απλά θα γίνουμε ένας
τόπος γεμάτος κατοικίες του Σαββατοκύριακου
και των τριημέρων… 

Δύσκολοι καιροί για τόπους με απαιτήσεις…;
Πάντα έτσι ήταν και πάντα ήξεραν αυτά τα μέρη
να αποζημιώνουν τους τολμηρούς και επίμονους.
Θέλει δουλειά πολύ και από όλους…

★ ★ ★
Παραμένουν οι τρεις βουλευτικές
έδρες στην Αρκαδία.

Μπορεί η απογραφή να έδειξε ερήμωση ο νομός
μας όμως θα διατηρήσει όπως φαίνεται την τρί-
τη βουλευτική έδρα. Αυτό συμβαίνει γιατί για το
καταρτισμό των εδρών των δημοτικών και περι-
φερειακών συμβουλίων αλλά και η χρηματοδό-
τηση ανά κοινότητα προσμετράτε ο μόνιμος
πληθυσμός. Με βάση τον νέο νόμο ο Δήμος Γορ-
τυνίας φαίνεται ότι θα έχει 19 δημοτικούς συμ-
βούλους από 33 σήμερα.

‘Όμως για την κατανομή των εδρών προ-
σμετράτε ο «πραγματικός πληθυσμός» ο οποίος
είναι αριθμός όσων δήλωσαν ότι ασκούν τα
εκλογικά τους δικαιώματα στον συγκεκριμένο
τόπο, μια ιδιαιτερότητα που έχει διαχρονικά η Αρ-
καδία τις τελευταίες δεκαετίες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Η Ρένια Τριβιζαδάκη και ο Κώστας
Σταματόπουλος βάπτισαν την κόρη
τους Δανάη.
• Η Διονυσία Γεωργούλη και ο Μά-
ριος Μιχελής απέκτησαν αγοράκι.
• Ο Ιωάννης Χ. Μαρίτσας απεβίωσε
και ετάφη στου Ζωγράφου.
• Ο Ανδρέας Ι. Καλομοίρης απε-
βίωσε στη Αθήνα και ετάφη στα Μα-
γούλιανα.
• Η Κική Πέρρου-Παπαδημητρό-
πουλου απεβίωσε και ετάφη στην
Αθήνα.

Ευχαριστίες
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί ιδιαίτερα τον
συμπατριώτη μας Βασίλη Θ. Κονδύλη για τη δωρεά του
ποσού των 2.500 ευρώ εις μνήμη του πατέρα του ιερέως
Θεόδωρου Κονδύλη, για την ανέγερση στεγάστρου
στον Ι.Ν Αγίων Αποστόλων & Παμμεγίστων Ταξιαρχών
στο νέο Κοιμητήριο.

Συγχαρητήρια Κώστα!
Ο συμπατριώτης μας Κώστας Π. Βασιλάκος στις πρό-
σφατες εκλογές του του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κα-
τάφερε και εκλέχτηκε δεύτερος, εκπροσωπώντας τον
σύλλογο στο ΓΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Θερμά Συγχαρητήρια.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  
• Γιώργος Ζούβελος ΝΥ 60 ευρώ.
• Ανθούλα Ζούβελου 50 ευρώ.
• Ανώνυμος (μέσω κατάθεσης 14/11/22)
50 ευρώ.
• Μαρίνης Θ. Μπουρνάς 50 ευρώ.
• Κατερίνα Ρίζου 50 ευρώ.
• Μαρίνης και Αγγελική Μπουρνά
εις μνήμη του γιού τους Παναγιώτη
Μπουρνά 30 ευρώ.
• Γιώργος και Χρυσούλα Μπουρνά
εις μνήμη του αδερφού τους Παναγιώ-
τη Μπουρνά 100 ευρώ.
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Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση
TA MAΓOYΛIANA

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
01-4943
IΔIOKTHTHΣ

ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ 
MAΓOYΛIANITΩN

ΓPAΦEIA:
XAΛKOKONΔYΛH 37(3oς Oρoφoς) 

104 32 AΘHNA
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
magouliana@gmail.com
Υ�εύθυνος έκδοσης:

Άγγελος Α. Αλεξό�ουλος

Υ�εύθυνος Σύνταξης
Συντακτική οµάδα 

Επικοινωνία με τα μέλη 
και τους συνδρομητές:
Άγγελος Αλεξό�ουλος

690.750.6314
Αγγελική Κοσιαβέλου

697.201.9335
Θοδωρής Πα�ακονδύλης

698.175.6177
Δηµήτρης Βούλγαρης

697.786.6518
Πάνος Σ. Κανελλό�ουλος

693.936.8857
Θάνος Ανδριό�ουλος

694.461.5162
Βασίλης Πετρό�ουλος

698.070.1051

Ηλεκτρονική σελιδο�οίηση: 
Mαίρη Γασ�αράκη

ΤΥΠΟΙΣ:  Σταµ. Κοτσάτος & Σία Ο.Ε.
Μαρίνου Αντύ�α 4, Ηλιού�ολη

ΟGuardian παρουσιάζει έξι από τις καλύτε-
ρες πεζοπορικές διαδρομές στην Ευρώπη

για φθινοπωρινές βόλτες. Ανάμεσά τους βρί-
σκεται και ένα μονοπάτι που ξαναένωσε τα χω-
ριά μας μέσω των παλιών παραδοσιακών δια-
δρομών.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να
γνωρίσεις έναν τόπο είναι να τον περπατήσεις,
να ανακαλύψεις τις κρυμμένες ομορφιές του και
κομμάτια της ιστορίας του. Η βρετανική εφη-
μερίδα Guardian προτείνει έξι από τις καλύτε-
ρες, μεγάλες πεζοπορικές διαδρομές στον Ευ-

ρώπη, για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις αν-
τοχές τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το με-
γαλύτερο οργανωμένο μονοπάτι της Ελλάδας,
το διάσημο πλέον Menalon Trail (Μονοπάτι του
Μαινάλου). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Guardian, το Menalon Trail είναι μια εξαιρετική
επιλογή για πεζοπορία το φθινόπωρο. Οι θερ-
μοκρασίες είναι ευχάριστες και τα χρώματα του
φθινοπώρου είναι υπέροχα μέχρι τον Νοέμβριο
στην κεντρική Πελοπόννησο. Το μονοπάτι συν-
δέει τη Στεμνίτσα με τα Λαγκάδια, περνώντας
μέσα από «μονοπάτια βοσκών, παλιούς πέτρι-

νους οικισμούς και απότομες κοιλάδες ντυμέ-
νες με δάση που λάμπουν το φθινόπωρο».
Στη διαδρομή θα βρείτε αρκετές ταβέρνες
που σερβίρουν γνήσια βουνίσια πιάτα και ντό-
πιο κρασί, συμπληρώνει το άρθρο.

Ας δούμε όμως όλη τη λίστα με τα μονο-
πάτια που ξεχώρισε και παρουσιάζει ο Guardian

• Harz Witches Trail, Κάτω Σαξονία, Γερ-
μανία (Απόσταση: 93 χλμ. Προτεινόμενος αριθ-
μός ημερών: 5-6)

•  Waldstätterweg, Λουκέρνη, Ελβετία
(Απόσταση: 114 χλμ. Προτεινόμενος αριθμός

ημερών: 3-7)
•   GR141, Ανδαλουσία, Ισπανία (Απόσταση:

110 χλμ. Προτεινόμενος αριθμός ημερών: 6)
•   Menalon Trail, Πελοπόννησος, Ελλάδα

(Απόσταση: 75 χλμ. Προτεινόμενος αριθμός
ημερών: 4-7)

•  Via Francigena, Τοσκάνη, Ιταλία (Από-
σταση: 110 χλμ. Προτεινόμενος αριθμός ημε-
ρών: 7)

•  Rota Vicentina, Νότια Πορτογαλία (Από-
σταση: 750 χλμ. Προτεινόμενος αριθμός ημε-
ρών: Τουλάχιστον 4)

Το Menalon Trail στα 6 καλύτερα μονοπάτια 
της Ευρώπης ανέδειξε η βρετανική εφημερίδα Guardian

Απογραφή 2021:  Δύσκολοι καιροί για τόπους με απαιτήσειςΤα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος δεν έχει
διοργανώσει κάποιο αντάμωμα είτε λόγω των
περιορισμών του κορονοϊού είτε γιατί δινό-

ταν ιδιαίτερο βάρος σε άλλες πρωτότυπες εκδη-
λώσεις. Για τη φετινή χρονιά έπεσε η ιδέα σε Δ.Σ
του συλλόγου να διοργανωθεί μια εκδήλωση το
τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Με αφορμή την
εποχικότητα και το γεγονός ότι πολλοί συμπα-

τριώτες μας έρχονται την εποχή αυτή για τη
συγκομιδή καρυδιών στα κτήματά τους, αποφα-
σίστηκε  να γίνει κάλεσμα στις νοικοκυρές του χω-
ριού αλλά και σε όσους μπορούσαν να παρα-
σκευάσουν εδέσματα με βάση το καρύδι. Για τον
ίδιο σκοπό προγραμματίστηκε και ζωντανή λαϊ-
κή βραδιά. 

Η είδηση του χαμού του Πάνου Μπουρνά

όμως λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση ανα-
σκούμπωσε το Δ.Σ και ακύρωσε ουσιαστικά την
εκδήλωση. Επειδή το τριήμερο θα υπήρχε πολύς
κόσμος περαστικός και ντόπιος, αποφασίστηκε
απλά να προσφερθούν στη πλατεία όσα εδέσματα
είχαν ετοιμαστεί. Αφού ο καιρός το επέτρεψε, η
πλατεία γέμισε από κόσμο. Καρυδόπιτες, λου-
κουμάδες, κέικ, μουσταλευριά, φρέσκα καρύδια

και φυσικά τσίπουρο, ήταν εκεί για όσους βρέ-
θηκαν εκεί. 

Ευχαριστούμε όσες και όσους συμπατριώτες
μας αφιέρωσαν χρόνο και διέθεσαν υλικά ώστε
να γίνει πραγματικότητα άλλη μια πρωτότυπη εκ-
δήλωση.

Ελπίζουμε το Δ.Σ να συνεχίσει και να την κα-
θιερώσει.

Το Φθινοπωρινό Αντάμωμα που δεν έγινε αλλά… πέτυχε

Στην εφημερίδα του Συλλόγου Σκυλλουντίων της Κρέστενας διαβά-
ζουμε για τις βρύσες της Κρέστενας. Η βρύση πήρε το όνομά της από
την των Κολιαίων ή Νταλαγιωργαίων όπως ονομάστηκαν. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα εγκα-
ταστάθηκαν στη Κρέστενα τα
τέσσερα αδέλφια από τα Μα-
γούλιανα. Ο Ηλίας, ο Κωνσταντί-
νος, ο Βασίλης και ο Σπύρος Κόλ-
λιας. Νταλαγιωργαίοι είναι το πα-
ρατσούκλι που τους φόρεσαν οι
Κρεστεναίοι. 

Η μετακίνησή τους όπως και
εκατοντάδων άλλων Μαγουλια-
νιτών εκείνη την περίοδο έγινε
για ώστε να εξασφαλίσουν κα-
λύτερα τον βιοπορισμό των οι-
κογενειών τους δουλεύοντας στα
εύφορα εδάφη της Κρέστενας.
Πολύ κοντά στην Ανατολική πλα-
τεία έχτισαν ένα διώροφο και
μεγάλο για την εποχή κτίριο χω-
ρισμένο στα τέσσερα ώστε να
χωρέσουν όλοι.

Η Βρύση του Νταλάγιωργα
στην Κρέστενα

Μαριγώ Τελά και Έλσα Παϊσίου στις βρυ ́σες του Καμπέα. Δεκαετία του 50.

Αποκαρδιωτικά, αλλά αν μη τι άλλο αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα της απογραφής στην Αρ-
καδία. Ο δήμος Γορτυνίας αναδείχτηκε αρνητικό πρωταγωνιστής καθώς η μείωση πληθυσμούς ήταν
πάνω από 20%. Τη μείωση αυτή ανέστρεψαν αρκετοί δεκάδες ή και χιλιάδες δημότες που απογράφησαν
στη Γορτυνία με σκοπό να την ενισχύσουν αριθμητικά, παρότι δεν διαμένουν μόνιμα και εργάζον-
ται εκεί. Ενδιαφέρον επίσης θα είχε και η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού. Όσο κλείνουμε τα μά-
τια στο πρόβλημα, τόσο αυτό θα γιγαντώνεται. Όσο φτιάχνουμε μάντρες και δεν υπάρχουν επεν-
δύσεις σε υποδομές και παραγωγή θα είμαστε καταδικασμένοι σε αργό αλλά βέβαιο θάνατο. Εν ανα-
μονή των αναλυτικών αποτελεσμάτων για το 2021 ανά κοινότητα, να υπενθυμίσουμε ότι το 2011
απογράφησαν 235 άνθρωποι στα Μαγούλιανα, 119 εκ των οποίων δήλωσαν μόνιμοι.



Πολύ λίγα στοιχεία είναι διαθέ-
σιμα για το χωριό μας κατά τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Περισσότερο φώς στην εποχή αυτή
έρχεται να φέρει η μετάφραση των
Οθωμανικών κατάστιχων. Τα κατά-
στιχα περιλαμβάνουν τα ονοματε-
πώνυμα των αρχηγών κάθε εστίας –
νοικοκυριού. Τα αρχικά οθωμανικά
κατάστιχα, γραμμένα στην παλιά
αραβική γραφή, μεταφράστηκαν και
σχολιάστηκαν από τον επιστήμονα κ.
Γεώργιο Καλαβέσιο, εξειδικευμένο
στην Οθωμανική γλώσσα. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την
ευγενική παραχώρηση τον συμπα-
τριώτη μας Ηλία Μπιζάνη.

Τα μεταφρασμένα ονόματα δεν
αναφέρονται αναλυτικά καθότι δεν
υπάρχουν επώνυμα και η αναφορά γί-
νεται μόνο στο πατρώνυμο κάθε αρ-
χηγού της οικογένειας. Οπότε συ-
ναντάμε συνεχώς ονόματα όπως Δη-
μήτρης, Γιάννης, Γιώργος, Παναγιώτης
κλπ. χωρίς έτσι να μπορεί να υπάρξει
γενεαλογική τεκμηρίωση.

Τα Μαγούλιανα εμφανίζουν 80 νοι-
κοκυριά το 1584, αριθμός αρκετά
μεγάλος για την εποχή εκείνη. 

Σημαντικά συμπεράσματα μπο-
ρούν να βγουν όμως από τα φορο-
λογικά έσοδα. Τα Μαγούλιανα πα-
ρήγαγαν βρώμη, λινάρι, βίκο, κριθά-
ρι, σίκαλη, κεχρί, μετάξι, μέλι, όσπρια,
κρασί, καρύδια και φρούτα και λα-
χανικά. Επίσης έντονη ήταν και η
κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και χοί-
ρων. 

Αναφέρεται επίσης ότι περιου-
σίες των Μουσουλμάνων παραχω-
ρήθηκαν στους κατοίκους των Μα-
γουλιάνων για καλλιέργεια. Σε αυτό
το σημείο θα μπορούσε να εξηγηθεί
και η ονομασία της περιοχής Τουρ-
κοχώραφα πολύ κοντά στα σύνορα
μεταξύ των κοινοτήτων Μαγουλιά-
νων, Ελάτης και Ράδου.  

Έχουν μεταφραστεί δύο κατάστιχα.
Αυτό του 1584 και του 1716. Παρα-
τηρούμε ότι αυτό του 1716 έχει πολύ
λιγότερα ονόματα από αυτό του
1584. Σημαντικός λόγος μπορεί να εί-
ναι ότι μερικούς μόλις μήνες πριν έλη-
ξε η Ενετοκρατία στη Πελοπόννησο
και η καταγραφή ενδέχεται να μην εί-
ναι τόσο ακριβής.

Κατάστιχο του 1716
Χωριό Μαγούλιανα

(MAĞULYANA) που ανήκει στην
Καρύταινα (Karitena)

Αποβιώσαντες: 4
Κάτοικοι: 37
Δεντρόκηποι: 16

Από τις περιουσίες των Μουσουλ-
μάνων:

Χωράφι του στην παλιά κατοχή
του Μουσταφά Αλή, παραχωρήθηκε
στους κατοίκους του χωριού.
• Δεντρόκηποι: 1
• Στρέμματα: 50

Χωράφι του Σιπάχι Αλή, παραχω-
ρήθηκε στους κατοίκους του χωριού
• Δεντρόκηποι: 20
• στρέμματα: 125

Φορολογικά έσοδα, φόροι γης και
σιτηρών:

Φόρος γης: Κάτοικοι 37, τιμή 25,
αξία 925
Σιτάρι: βατσέλι*** 220, αξία 1995
Κριθάρι: βατσέλι 30, αξία 450
Σίκαλη: βατσέλι 30, αξία 450
Κεχρί και καλαμπόκι: βατσέλι 30, αξία

600
Βρώμη: βατσέλι 50, αξία 500

Δεκάτη λιναριού: 90
Δεκάτη κυψελών: 5, τιμή 5, αξία 25
Δέκατο κουκουλιών: 70
Αμπελώνες: Σύνολο 64 ½. Ισοδύναμο

της Τιμή δεκάτης 24, αξία 1.548
Δεκάτη από καρύδια και φρούτα: 20
Πρόβατα: 520, τιμή: 1, αξία 520
Φόρος προβάτων: 10
Φόρος βοσκότοπων: 50
Φόρος χειμερινού τριμήνου: 50
Νερόμυλος: Ετήσια είσοδος 1, φόρος

120
Νυφικός φόρος: τιμή παρθένων 120,

τιμή χήρων 60, αξία συνολική 180
Επιπλέον φόροι και φόρος κοπα-

διών και φόρος απόκτησης γης: 330 
Φόρος ετήσιου εθνικού ταμείου

και περιουσίες και κατασχεμένες πε-
ριουσίες αγνώστων και αγνοουμένων
και φόρος φυγάδων και νεκρών σκλά-
βων: 37

Σύνολο φόρων: 8.000

Κατάστιχο του 1584
Κάτοικοι: 113
Κάτοικοι με αφορολόγητο: 9
Νοικοκυριά: 80
Άνδρες ενήλικες: 33*

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:
Φόρος γης: 2.825 [1]
Φόρος ζωοτροφών: 320
Σιτάρι: βατσέλια 230, αξία 2.300
Κριθάρι: βατσέλια 180, αξία 1.080
Σίκαλη: βατσέλια 190, αξία 1.140
Κεχρί: βατσέλια 16, αξία 96
Φακές: βατσέλια 45, αξία 400 [2]
Μούστος: ποσότητα 120, αξία 2.400
Φόρος της πιθαμής: 120 [3]
Μετάξι: λίβρες 18, αξία 1.080
Καρύδια: βατσέλια 15, αξία 150
Φόρος κυψελών: 83 [4]
Βίκος: βατσέλια 4, αξία 16
Αντικανονικός φόρος χοίρων: 120

[5]
Μεταξουργεία: πόρτες: 3, τιμή 30,

αξία 90 [6]
Δέκατο μήλων: βατσέλια 10, αξία

100
Νερόμυλοι: πόρτα: 1, φόρος 60
Φόρος λαχανόκηπων: 160
Φόρος Νύφης μαζί με Φόρος κοπα-

διών και Μητρώα κτήσης γης: 510
[7]

Σύνολο: 13.100

Φορολογικές απαλλαγές 
του προαναφερθέντος χωριού

1- Μιχάλης Νικόλας
2- Γιώργης Γιάννης
Οι δύο προαναφερθέντες άπιστοι

υπήκοοι απαλλάσσονται από τον
φόρο γης, τους πρόσθετους φόρους
που επιβάλλει το Δημόσιο και τις
όποιες υποχρεώσεις, αφού δίνουν
κάθε χρόνο οκτώ ούκες σκόνη στο
κάστρο του Ναυπλίου.

3- Γκίνης Κίτροκας (ή Τσίτροκας)
4- Μανόλης ο αδερφός του
Οι δύο προαναφερθέντες άπιστοι

υπήκοοι απαλλάσσονται από τον
φόρο γης, τους πρόσθετους φόρους
που επιβάλλει το Δημόσιο και τις
όποιες υποχρεώσεις, αφού δίνουν
κάθε χρόνο δέκα ούκες σκόνη στο κά-
στρο του Ναυαρίνου.) **

5- Μανώλης Θωμόπουλος
6-Γιάννης Πλέσκας Μεταξας
Οι δύο προαναφερθέντες άπιστοι

υπήκοοι απαλλάσσονται από τον
φόρο γης, τους πρόσθετους φόρους
που επιβάλλει το Δημόσιο και τις
όποιες υποχρεώσεις, αφού δίνουν
δέκα ούκες σκόνη στο κάστρο του
Ναυπλίου κάθε χρόνο.

7- Δήμος Γιανίτσος

Ο προαναφερόμενος άπιστος υπο-
κείμενος απαλλάσσεται από τον φόρο
γης και τους πρόσθετους φόρους
που επιβάλλονται από το Δημόσιο
αφού δίνει οκτώ ούκες σκόνη στο κά-
στρο της Παλιάς Πάτρας κάθε χρόνο.

8- Αφορολόγητο Βασιάρης Μεγα-
λιότης [11]

9- Αφορολόγητο Νικόλας Μεγα-
λιότης

Οι δύο προαναφερθέντες άπιστοι
υποκείμενοι προστατεύονταν από
το παλιό κατάστιχο και δεν πλήρωναν
τον φόρο γης και τους πρόσθετους
φόρους που επιβλήθηκαν από το
κράτος, ωστόσο σύμφωνα με το νέο
κατάστιχο τους δόθηκε συγκριτικά το
πλεονέκτημα (να απαλλάσσονται)
από τον κεφαλικό φόρο και το πρό-
σθετο δέκατο και τον φόρο γης και
τους πρόσθετους φόρους που επι-
βάλλει επίσης το Δημόσιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ
Όλοι οι φόροι είτε πληρώνονταν σε
akçe (σημαίνει «λευκό» στα τούρκικα
και ήταν ασημένιο νόμισμα της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας) είτε πλη-
ρώνονταν σε είδος με το αντίστοιχο
της αξίας τους σε νομίσματα επίσης
καταχωρισμένο. 

[1] İSPENCE: Προσωπικός φόρος
γης παρόμοιος με τον κεφαλικό φόρο.
Εφαρμόστηκε σε όλους τους χρι-
στιανούς άνδρες πολίτες άνω των 12
ετών. Ήταν 25 νομίσματα/έτος ανά
άτομο. 

[2] Υπήρχαν πολλά είδη διαφορε-
τικών φακών τότε. Το καθένα με δια-
φορετικό όνομα και αυτό δεν ήταν
πολύ συνηθισμένο. Το πιο συνηθι-
σμένο σε όλα ήταν αυτό που ονομα-
ζόταν Mercimek. 

[3] Η τοποθέτηση του μούστου
σταφυλιού σε ξύλινα βαρέλια για
παραγωγή κρασιού. Η ποσότητα με-
τρήθηκε σε πιθαμές. 

[4] Ο φόρος ήταν 1 νόμισμα/κυ-
ψέλη. 

[5] Ο όρος επιβεβαιώθηκε για πρώ-
τη φορά στο Κοράνι και σήμαινε
«βρώμικα γουρούνια». Στη φορολο-
γία σήμαινε οποιονδήποτε αντικα-
νονικό φόρο, ειδικά αυτός για τους
χοίρους, επειδή οι μουσουλμάνοι
δεν επιτρεπόταν να έχουν κανέναν,
μόνο οι χριστιανοί μπορούσαν. 

[6] Τα μεταξουργεία ήταν στην
πραγματικότητα στεγνωτήρια που
χρησιμοποιούνταν σε σπίτια από οι-
κογένειες που είχαν τη δυνατότητα να
παράγουν μετάξι. Ο όρος «πόρτα» ση-
μαίνει σπίτι ή κτίριο. Στην προκειμέ-

νη περίπτωση, τρεις οικογένειες στα
Μαγούλιανα επιτρεπόταν να παρά-
γουν μετάξι, η μία εκ των οποίων ήταν
η οικογένεια του Γιάννη Πλέσκα Με-
ταξά (Νο 6 των φοροαπαλλαγών). 

[7] Ο φόρος της νύφης ήταν 30
νομίσματα αν η νύφη ήταν ακόμα
παρθένα και 15 νομίσματα αν ήταν
χήρα. 

[8] Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο
τα αγόρια άνω των 12 ετών θεω-
ρούνταν ενήλικα, επομένως φορο-
λογούνταν έτσι. Αλλά επειδή δεν
ήταν ακόμη παντρεμένοι, εγγράφη-
καν χωριστά από τους υπόλοιπους
ενήλικες εξαιτίας αυτού. 

[9] Προφανώς ποικιλία του επω-
νύμου «Τσίτροκας».

[10] Μία «οκκά» ήταν ίσο με 2,8 λί-
βρες. Αναφέρονται τρία κάστρα, η
Ανάπολη (Ναύπλιο), η Ανάβαριν (Να-
βαρίνο) και η Μπάλια Μπάντρα (Πά-
τρα). Δεδομένου ότι η παραγωγή
πυρίτιδας ήταν μια αρκετά βρώμικη
δουλειά όσοι εργάζονταν στην πα-
ραγωγή της ζούσαν συνήθως στις πα-
ρυφές των πόλεων ή των χωριών.

[11] Τα επώνυμα Μεγάλης/Μεγά-
λος είναι στην πραγματικότητα τα ίδια
στην περίπτωση αυτή και ανήκουν
στην ίδια οικογένεια. Είναι επίσης
συντομογραφίες του επωνύμου Με-
γαλιώτης που σημαίνει «αυτός που
κατάγεται από τη Μεγάλη». Η Μεγά-
λη είναι πιθανότατα είτε η Μεγάλη
Αναστάσοβα είτε η Μεγάλη Καστά-
νιτσα. 

* Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο τα
αγόρια άνω των 12 ετών θεωρούνταν
ενήλικα, επομένως φορολογούνταν
έτσι. Αλλά επειδή δεν ήταν ακόμη παν-
τρεμένοι, εγγράφηκαν χωριστά από
τους υπόλοιπους ενήλικες εξαιτίας αυ-
τού. 

** Μία «οκκά» ήταν ίσο με 2,8 λίβρες.
Αναφέρονται τρία κάστρα, η Ανάπολη
(Ναύπλιο), η Ανάβαριν (Ναβαρίνο) και
η Μπάλια Μπάντρα (Πάτρα). Δεδομέ-
νου ότι η παραγωγή πυρίτιδας ήταν μια
αρκετά βρώμικη δουλειά όσοι εργά-
ζονταν στην παραγωγή της ζούσαν
συνήθως στις παρυφές των πόλεων ή
των χωριών.

***Το βατσέλι είναι μονάδα μέτρησης
όγκου η οποία ισούται με 36.3687 λίτρα.
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Του Φώτη Παπαχατζή

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΩΝ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ – ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 1916 
« Επιτόπιος Έκθεσις καθορισμού ορίων κοι-

νοτήτων Μαγουλιάνων - Πυργακίου
Εν θέσει "Κοτσιλόβρυση" ["Κουτσουλόβρυ-

ση"] και επί των ορίων των κοινοτήτων Μαγου-
λιάνων - Πυργακίου, ένθα ωρίσθη ως τόπος συ-
ναντήσεως των επιτροπών, σήμερον την 27ην του
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1916, ημέραν
Σάββατον και ώραν 11ην π.μ. η κάτωθι υποση-
μειούμενη πενταμελής επιτροπή, αποτελούμε-
νη εκ του Προέδρου αυτής, Ειρηνοδίκου Κλεί-
τορος- Μυλάοντος Θεμ. Δουρδούνη, διορι-
σθέντος τοιούτου δια της υπ' αριθ. 4144 ε.ε. εγ-
γράφου του κ. Νομάρχου Αρκαδίας, των προ-
έδρων των συμβουλίων των γειτνιαζουσών κοι-
νοτήτων Α. Καρπακλή της κοινότητος Μαγου-
λιάνων και Γ. Αναστοπούλου της κοινότητος
Πυργακίου και των διευθυνόντων τα σχολεία
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλων Ι.
Κολόσακα και Γ. Σουλακιώτη, ως μελών απάντων,
συνελθούσα εν τη άνω θέσει δυνάμει του άρθρου
10, εδαφίου Γ' του ΔΝΖ΄ νόμου περί συστάσεως
Δήμων και Κοινοτήτων και συνεπεία προσκλή-
σεως του Προέδρου αυτής, προς οριστικόν κα-
θορισμόν των ορίων της Διοικητικής περιφερείας
των άνω κοινοτήτων Μαγουλιάνων - Πυργακίου,
ένθα μετά προηγουμένην και επισταμένην με-
λέτην των διαφόρων εγγράφων και εδαφικών ση-
μείων, άτινα δια της επιτοπίου ερεύνης εξακρί-
βωσαν εκτίθησι και καθορίζει ως όριον οριστι-
κώς των κοινοτήτων τούτων τα κάτωθι εδαφικά
μέρη και σημεία ως εξής, ήτοι, το όριον το κα-
θορίζον, ως άνω είρηται, τας κοινότητας ταύτας
άρχεται από "Τουρκοχώραφα" και προχωρεί εις
την θέσιν "Γερολάκκωμα", η οποία θα ανήκει εις
την περιφέρειαν της κοινότητος Μαγουλιάνων,
ούχ ήττον εις την θέσιν αυτήν, επειδή υπάρχουν
καλλιεργήσιμοι αγροί και συνεχόμενοι ανήκον-
τες εις τους κατοίκους της κοινότητος Γαρζενίκου,
οι αγροί ούτοι, και μόνον οι αγροί, θα υπάγων-
ται εις το όριον της κοινότητος Πυργακίου και εις
την περιφέρειαν του χωρίου Γαρζενίκου. Κατό-
πιν εξακολουθεί το όριον να προχωρεί περι-
λαμβάνον την μεσημβρινήν πλευράν Μπότσικα
και ακριβώς εις το σημείον της κορυφογραμμής,
το απέχον από της κυρίας κορυφής "Μπότσικα"
προς το χωρίον Γαρζενίκον χίλια διακόσια 1200
μέτρα εκ του σημείου τούτου κατευθύνονται
ωσαύτως το όριον εις ευθείαν γραμμήν, η οποία
θα καταλήγη εις την κορυφογραμμήν την απέ-
ναντι και προς το ανατολικόν μέρος και σημείον,
το οποίον θα απέχη από την υψηλοτέραν κο-
ρυφήν του όρους "Μαδάρας" προς το μεσημ-
βρινόν μέρος περί τα πεντακόσια μέτρα, ένθα
υπάρχει μία γούβα φυσικώς δια βράχων περι-
φραγμένη και η περιφέρεια της οποίας δε θα
υπερβαίνει το στρέμμα, η κείται άνωθεν των πε-
τρωδών βράχων του δυτικού μέρους της μάν-
δρας, όσοι δε αγροί και μόνον οι αγροί ευρί-
σκονται προς το σημείον, ένθα ωρίσθη η ως εί-
ρηται γραμμή θα υπάγονται των μεν κατοίκων
Γαρζενίκου εις το όριον της κοινότητος Πυργα-
κίου των εις την περιφέρειαν του χωρίου Γαρ-
ζενίκου, τκατοίκων Μαγουλιάνων ωσαύτως εις το
όριον της κοινότητος Μαγουλιάνων άνευ ουδε-
μίας αμφισβητήσεως. Μετά ταύτα το όριον τού-
το διαχωρίζον τας κοινότητας ταύτας προχωρεί
προς βορράν και επί της κορυφής του όρους "Μα-
δάρας", όπερ είναι περιφέρεια της κοινότητος Μα-
γουλιάνων και χωρίζει το όριο του συνοικισμού
Πυργακίου. Εκείθεν κατέρχεται προς το σημείον
"Κοτρώνι Καλογερόλακκα", ήν χωρίζει εις το μέ-
σον, εκείθεν προχωρεί εις "Μπουζίνι Ράχη" "Ψηλό
λιθάρι" και εκείθεν κατέρχεται εις τον ζυγόν μέ-
χρις αμαξιτής οδού και ακριβώς εις το σημείον
ένθα άρχεται η βατή οδός προς Πυργάκι εκ της
αμαξιτής οδού και εκείθεν κατευθείαν ακολου-
θεί την αμαξιτήν οδόν προς Βυτίναν μέχρι της θέ-
σεως "Μούσγα" ένθα κατέρχεται εις το ρέμα όπου
και τερματίζονται. Ενταύθα γίνεται μνεία ότι οι
αγροί οι καλλιεργήσιμοι, οι ευρισκόμενοι εις το
μέρος των Μαγουλιάνων, θα ανήκωσιν εις την πε-
ριφέρειαν του ορίου Πυργακίου, ην καλλιεργούσι,
και εφ' όσον ανήκουν εις τους κατοίκους Πυρ-
γακίου΄ ωσαύτως οι αγροί οι προς το όριον του
Πυργακίου κείμενοι των κατοίκων Μαγουλιάνων,

θα υπάγωνται εις το όριον της κοινότητος Μα-
γουλιάνων άνευ αμφισβητήσεως. 

Ενταύθα έληξαν τα όρια τα διαχωρίζοντα τας
άνω κοινότητας Μαγουλιάνων - Πυργακίου,
συμφώνως προς τας πληροφορίας, τας οποίας η
επιτροπή ήρυσθαι παρά των διαφόρων κατοίκων
των κοινοτήτων τούτων, των δυναμένων καλώς
να γνωρίζωσι, επίσης δια της εξετάσεως των δια-
φόρων εδαφικών μερών και σημείων, άτινα η
ανωτέρω επιτροπή εξηκρίβωσε δια της επιτοπίου
μεταβάσεως και αντιλήψεώς της κατά τον Νόμον
και προς τα δεδομένα πράγματα, και εν τέλει δια
της πλήρους αυτής συμφωνίας καθ' όλα τα ση-
μεία τα υπ' αυτής καθορισθέντα και τον οριστι-
κόν διακανονισμόν των ορίων τούτων.

Εφ' ω συνετάγη η παρούσα Έκθεσις, ήτις ανα-
γνωσθείσα εις επήκοον πάντων των μελών και βε-
βαιωθείσα, υπογράφεται προσηκόντως.

ο Πρόεδρος τα Μέλη
[υπογραφές] »

Τα χωριά Πυργάκι, Γαρζενίκος και Νεμνί-
τσα, μετά τη σύσταση των κοινοτήτων το έτος
1912 συγκρότησαν μία κοινότητα. Το πρώτο
όμως που παρατηρεί κανείς από την έκθεση εί-
ναι πως, αν και τα τρία χωριά απαρτίζουν μία κοι-
νότητα, οι περιφέρειές τους είναι σαφώς διακριτές
και τα όριά τους με την κοινότητα Μαγουλιάνων
καθορίζονται ξεχωριστά. Προηγουμένως τα τρία
χωριά ανήκαν στον παλαιότερο Δήμο Νυμφα-
σίας. 

Η επιτροπή συνεδρίασε στη θέση «Κου-
τσουλόβρυση», μια πηγή που βρίσκεται ψηλά,
από κάτω από την κορυφή του βουνού «Μαδά-
ρα» σε υψόμετρο 1.430 μέτρα. Το βουνό Μαδά-
ρα βρίσκεται από πάνω, βόρεια - βορειοδυτικά
της Ελάτης και δυτικά του Πυργακίου, και απέ-
ναντι, νότια, από το χωριό Μαγούλιανα Η πηγή
«Κουτσουλόβρυση», στην οποία ποτίζονταν τα
πρόβατα της γύρω περιοχής, έχει πολύ καλή θέα
για την κατανόηση των ορίων, έχει απέναντί του
την ανατολική όψη του βουνού «Μπότσικας», δεν
έχει, όμως, οπτική επαφή με τη δυτική του πλευ-
ρά και την καλλιεργητική περιοχή / δασικό διά-
κενο με την ονομασία «Γερολάκκωμα». 

Η έκθεση δεν περιγράφει με πολλή σαφήνεια
τα όρια στην περιοχή του «Μπότσικα», κι έχει κι
ένα σφάλμα, δηλαδή αναφέρεται σε μια από-
σταση 1.200 μέτρων από την κορυφή του βου-
νού «Μπότσικας» προς τα νοτιοανατολικά, η
οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη-
τα. Τα όρια ακολουθούν κατά προτεραιότητα τα
φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους, με απο-
τέλεσμα συνεχόμενες ιδιοκτησίες αγρών της
μιας κοινότητας να βρίσκονται στην περιφέ-
ρεια της άλλης. Το πρόβλημα αυτό η επιτροπή το
λύνει δημιουργώντας θύλακες με ιδιοκτησίες
αγρών της μίας κοινότητας μέσα στην περιφέρεια
της άλλης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
τους αγρούς Γαρζενικιωτών στη θέση «Γερο-
λάκκωμα».

Η έκθεση χωρίζεται, όσον αφορά την περι-
γραφή της οροθετικής γραμμής, σε δύο μέρη. Το
πρώτο αφορά τον καθορισμό των ορίων της πε-
ριφέρειας του Γαρζενίκου με την κοινότητα Μα-
γουλιάνων και το δεύτερο στον καθορισμό με-
ταξύ της περιφέρειας Πυργακίου και της κοινό-
τητας Μαγουλιάνων. 

Τα όρια ξεκινούν από τη γεωργική περιοχή
με την ονομασία «Τουρκοχώραφα» και πιο συγ-
κεκριμένα στην επάνω, τη νοτιοανατολική μεριά
αυτών. Τα «Τουρκοχώραφα» βρίσκονται σε μια
λαγκαδιά ανάμεσα στα βουνά «Μπότσικας»,
υψόμ. 1.513 μ., και «Ξεροβούνι», υψόμ. 1.571 μ.
Η λαγκαδιά αυτή ξεκινά από την τοποθεσία
«Χούνες» και καταλήγει, περνώντας από τη θέση
«Παλαιολόγου», στις πηγές του ποταμού Λούσι-
ου επάνω από την Καρκαλού. Στα «Τουρκοχώ-
ραφα» συναντιούνται τα όρια των τριών κοινο-
τήτων Ράδου, Μαγουλιάνων και της τότε κοινό-
τητας Πυργακίου, (μετέπειτα της κοινότητας
Γαρζενίκου, σήμερα Ελάτης). Στο σημείο κατα-
λήγει και η νότια κορυφογραμμή του «Μπότσι-
κα». Πριν προχωρήσουμε, απαραίτητη είναι μια
σύντομη περιγραφή του βουνού «Μπότσικας»,
το οποίο αποτελείται από τρεις βασικές κορυ-
φογραμμές. Η μία, η πιο ψηλή, κατευθύνεται από
βορρά, (όπου βρίσκεται και το ψηλότερο σημείο
υψομ. 1.513 μέτρα), προς νότο, σε απόσταση κά-
που 700 μέτρα. Η δεύτερη, η βόρεια, ξεκινά από

την ψηλότερη κορυφή και κατευθύνεται χάνον-
τας σταδιακά ύψος προς τα δυτικά, και η τρίτη,
η μεσημβρινή, ξεκινά από τη νότια άκρη της ψη-
λότερης κορυφογραμμής και κατευθύνεται, χά-
νοντας ύψος κι αυτή, προς τα δυτικά, φθάνοντας
έως τα «Τουρκοχώραφα». Το βουνό δηλαδή
σχηματίζει ένα «Π», που τα «πόδια» του, μήκους
περίπου δύο χιλιομέτρων, κατευθύνονται προς
τα δυτικά. Στο εσωτερικό αυτού του «Π» βρίσκεται
η τοποθεσία «Γερολάκκωμα», παλαιά χωράφια μι-
σοκαλυμμένα από το ελατόδασος σήμερα. Όλο
το βουνό καλύπτεται από πυκνό ελατόδασος. Η
οριογραμμή, λοιπόν, από τα «Τουρκο-χώραφα»
ανεβαίνει στην τρίτη, νότια κορυφογραμμή
(ακριβώς επάνω από την αγροτική τότε περιοχή
με την ονομασία Χούνες), και ακολουθώντας την
φθάνει έως τη συμβολή της με την ψηλότερη κο-
ρυφογραμμή, σε υψόμετρο 1.479 μ. Αυτή είναι
και η μόνη διαδρομή των ορίων πάνω στο βου-
νό αυτό, ώστε η θέση «Γερολάκκωμα» να είναι θύ-
λακας μέσα στην περιφέρεια Μαγουλιάνων. Στη
συνέχεια, η έκθεση αναφέρει μια απόσταση
1.200 μέτρων από την ψηλότερη κορυφή του
«Μπότσικα», υψόμ. 1.513 μ., προς τα νοτιοανα-
τολικά. Το έγγραφο συγκεκριμένα αναφέρει,
«[...] εξακολουθεί το όριον να προχωρεί περι-
λαμβάνον την μεσημβρινήν πλευράν Μπότσικα
και ακριβώς εις το σημείον της κορυφογραμμής,
το απέχον από της κυρίας κορυφής Μπότσικα
προς το χωρίον Γαρζενίκον χίλια διακόσια 1200
μέτρα». Η απόσταση που αναφέρεται είναι πολύ
μεγάλη, αν την ακολουθήσει κανείς θα βρεθεί
πολύ νοτιότερα, σχεδόν στην τοποθεσία «Σιτα-
ροχώραφα» - «Χούνες». Προφανώς, η αναφε-
ρόμενη απόσταση είναι αυτή που χωρίζει την κο-
ρυφή του «Μπότσικα» από την απέναντι κορυ-
φογραμμή της «Μαδάρας» στην οποία στη συ-
νέχεια κατευθύνεται η οριογραμμή. Τα χωράφια
της τοποθεσίας «Γερολάκκωμα» βρίσκονται βό-
ρεια της οροθετικής γραμμής, 300 περίπου μέ-
τρα μέσα στην περιφέρεια Μαγουλιάνων. Τα
χωράφια αυτά ανήκαν σε Γαρζενικιώτες και πα-
λιότερα, αναφέρονται ήδη από τη δεκαετία του
1840 σε πωλητήρια συμβόλαια των συμβολαι-
ογραφούντων ειρηνοδικών και συμβολαιογρά-
φων Μεσσήνης και Νυμφασίας μεταξύ Γαρζενι-
κιωτών. Σε κάποια απ’ αυτά, το «Γερολάκκωμα»
σημειώνεται ότι ανήκει στην περιφέρεια Μα-
γουλιάνων, αναφορά πολύ σημαντική που μας
πληροφορεί ότι και κατά την εποχή των παλαι-
ότερων δήμων Νυμφασίας και Μυλάοντος τα
όρια των δύο χωριών ήταν στην ίδια περίπου
θέση. Εκτός από τους συνεχόμενους αγρούς, στη
θέση «Γερολάκκωμα» υπήρχαν και σε άλλες το-
ποθεσίες αγροί Γαρζενικιωτών που τώρα πε-
ριήλθαν στην περιφέρεια Μαγουλιάνων, όπως
στις τοποθεσίες «Βράχους» και «Σιπάτα». Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, η απόφαση της επι-
τροπής ήταν ομόφωνη και δεν καταγράφεται κα-
μία αντίρρηση. Στην περιοχή του βουνού Μπό-
τσικας οι κάτοικοι των Μαγουλιάνων δεν κατεί-
χαν μόνο αγρούς αλλά και εκμεταλλεύονταν
ως υλοτόμοι τον δασικό πλούτο, καθώς το βου-
νό καλυπτόταν και τότε από πυκνό ελατόδασος.. 

Από το σημείο εκείνο του βουνού «Μπότσι-
κας», το όριο ακολουθώντας νοητή ευθεία γραμ-
μή προς τα βορειοανατολικά μήκους 1.150 με-
τρων περνά απέναντι στην κορυφογραμμή του
βουνού «Μαδάρα», και συγκεκριμένα 450 μέτρα
νοτιότερα της ψηλότερης κορυφής του στη βο-
ρειοδυτική άκρη ενός μικρού βυθίσματος (γού-
πατο) έκτασης ενός περίπου στρέμματος και βά-
θους 10 περίπου μέτρων, σε υψόμετρο 1.545 μέ-
τρα. Το γούπατο αυτό είναι ιδιοκτησία της οικο-
γένειας Χατζόπουλου από την Ελάτη, η οποία το
καλλιεργούσε. Επίσης, δίπλα στο σημείο αυτό, κά-
που 50 μέτρα νοτιότερα, υπάρχει σήμερα πέτρινο
κτήριο που λειτουργεί ως πυροφυλάκιο. Το ση-
μείο περιγράφεται στην έκθεση λεπτομερώς
και με ακρίβεια. Είναι φανερό ότι η επιτροπή ανέ-
βηκε και επισκέφτηκε το σημείο.

Από δω και πέρα το όριο συνεχίζει διαχωρί-
ζοντας τις περιφέρειες των χωριών Πυργάκι και
Μαγούλιανα. Από το γούπατο προχωρά προς τα
βόρεια επάνω στην κύρια κορυφογραμμή της
«Μαδάρας», φθάνει μετά από 450 μέτρα, όπως
είπαμε πριν, στην ψηλότερη κορυφή, υψόμετρο
1.585 μέτρα, και από κει στρέφεται, κατηφορί-
ζοντας στις ανατολικές πλαγιές του βουνού, κα-
τευθείαν βορειο-ανατολικά. Πιο κάτω περνά

από τη θέση «Κοτρώνι της Γούρνας», έναν βρά-
χο που βρίσκεται πάνω σε μικρή ράχη που κα-
τηφορίζει προς τα βορειοανατολικά σε υψόμε-
τρο 1.340 μέτρα. Κοντά, δυτικά του βράχου,
μέσα στην περιφέρεια των Μαγουλιάνων βρί-
σκεται η πηγή «Γούρνα», και ανατολικά του βρά-
χου, από κάτω στην περιφέρεια Πυργακίου, η το-
ποθεσία «Μακριά Λάκκα». Ακολούθως το όριο,
συνεχίζοντας στην ίδια κατεύθυνση, φθάνει στα
χωράφια της θέσης «Καλογερόλακκα» και ανε-
βαίνει κατόπιν στο μικρό βουνό με την ονομα-
σία «Μπουζίνι». Το «Μπουζίνι» είναι ένα πρόβουνο
της Μαδάρας με υψόμετρο 1.189 μ. και η «Κα-
λογερόλακκα» βρίσκεται στον αυχένα που χωρίζει
το βουναλάκι αυτό από τη Μαδάρα. Παλαιά
ήταν χωράφια ιδιοκτησίας της Μονής των Αγίων
Θεοδώρων, μετά τη διάλυση της μονής το 1833
εκποιήθηκαν και πέρασαν σε κατοίκους του
Πυργακίου. Ακολούθως, κατηφορίζει με λίγο
πιο ανατολική πορεία την πλαγιά του βουνού
«Μπουζίνι» και φθάνει στον σημερινό εθνικό δρό-
μο προς Γορτυνία και Πύργο, στο σημείο που αυ-
τός συναντιέται με το παλιό κεντρικό μονοπάτι
Τρίπολης - Γορτυνίας που ερχόταν από το διάσελο
της Αλωνίσταινας και κατόπιν τη θέση «Πλατα-
νογέφυρο» στον ποταμό Μυλάοντα. Να σημει-
ώσουμε εδώ ότι ο αναφερόμενος αμαξιτός δρό-
μος Τρίπολης - Πύργου περνούσε ακριβώς από
κει που περνά και ο σημερινός, με τη διαφορά ότι
ο νέος ακολουθεί μια πιο ευθεία πορεία αφή-
νοντας εμφανή σε διάφορα σημεία υπολείμμα-
τα στροφών του παλαιότερου δρόμου. 

Από κει, το όριο συνεχίζει με ανατολική πο-
ρεία επάνω στον αμαξιτό δρόμο και λίγο μετά στη
θέση «Μούσγα», που βρίσκεται από κάτω, βόρεια,
από τον δρόμο, ολοκληρώνεται. Στο σημείο
εκείνο ξεκινούν τα όρια Μαγουλιάνων - Βυτίνας
και Πυργακίου - Βυτίνας.

Στον χάρτη σημειώνονται τα όρια, οι ανα-
φερόμενες τοποθεσίες, καθώς και οι συντεταγ-
μένες τους. 
1. Τουρκοχώραφα - Κωνσταντάκη Χούνη, αφε-
τηρία ορίων Μαγουλιάνων - Γαρζενίκου και Μα-
γουλιάνων - Ράδου. Συντεταγμένες, 333000-
4165950
2. Γερολάκκωμα, 334000-4166000
3. Συνάντηση κύριας κορυφογραμμής Μπότσι-
κα με νότια κορυφογραμμή του ίδιου βουνού,
υψόμ. 1.479 μ., 334850-4165800
4. Ψηλότερη κορυφή «Μπότσικα», υψόμ. 1513 μ.,
334620-4166220
5. Κορυφογραμμή Μαδάρας, γούπατο οικογέ-
νειας Χατζόπουλου. Κατάληξη ορίων Γαρζενίκου
- Μαγουλιάνων, αφετηρία ορίων Πυργακίου - Μα-
γουλιάνων, 335670-4166800
6. Κορυφή Μαδάρας, 1.585 μ., 335650-4167260
7. Καλογερόλακκα, 336300-4168300
8. Βουνό «Μποζίνι», 336450-4168650
9. Τοποθεσία «Μούσγα», κατάληξη ορίων Μα-
γουλιάνων - Πυργακίου, συνάντηση ορίων Μα-
γουλιάνων - Πυργακίου – Βυτίνας, 337500-
4168800
10. Όρια Μαγουλιάνων - Βυτίνας
11. Όρια Πυργακίου - Βυτίνας
12. Μεταγενέστερα, το έτος 1938, όρια Ελάτης -
Πυργακίου
13. Όρια Ελάτης - Ράδου
14. Βρύση Παλαιολόγου (γαλάζια κουκίδα),
332550-4166630
15. Κατάληξη ορίων Μαγουλιάνων - Ράδου,
331500-4167000

Αναδημοσίευση από τη σελίδα: «περιοδικό
Γαρζενίκος»

Tα όρια των κοινοτήτων Μαγουλιάνων - 
Πυργακίου και Γαρζενίκου στο βουνό ΜαδάραΤα Μαγούλιανα στην Τουρκοκρατία 

Ενδεικτικό παράδειγμα για το μικρο-κλίμα μεταξύ
των δύο περιοχών έχει αν εξετάσουμε τις δια-
φορές τους τα ίδια χρονικά διαστήματα κατά τη

διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με βάση τα δε-
δομένα των μετεωρο-
λογικών τους σταθ-
μών. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι την
4/1/2023, όταν στις 5
το πρωί η θερμοκρα-
σία στη Βυτίνα έδειχνε
-4 βαθμούς Κελσίου,
στα Μαγούλιανα το
θερμόμετρο έδειχνε
+7 βαθμούς Κελσίου.
Μια διαφορά της τά-
ξεως των 11 βαθμών
δηλαδή.

Από τον παρακάτω
πίνακα των ελαχίστων
και των μεγίστων θερ-
μοκρασιών για το έτος
2022 μπορούμε να πα-
ρατηρήσουμε ανά
μήνα, ότι ή μέση δια-
φορά στις ελάχιστες 

είναι 3 βαθμούς πιο πάνω για τα Μαγούλιανα. Όσον
αφορά τις μέγιστες εκεί η κατάσταση αντιστρέφεται
και η Βυτίνα εμφανίζει θερμοκρασία 3 βαθμούς πιο
πάνω από τα Μαγούλιανα κατά μέσο όρο.

Οι θερμοκρασίες στα Μαγούλιανα και τη Βυτίνα το 2022
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Στις 5 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης επισκέφτηκε τη Τρίπολη για την παρουσίαση του Ανα-
πτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου

αλλά και για συνομιλίες με τοπικούς φορείς.
Κλείνοντας την επίσκεψή του με την ομιλία του στο Απο-

στολοπούλειο Πνευματικό κέντρο δήλωσε:
«Είναι οριστική μου απόφαση το όρος Μαίναλο να ενταχ-

θεί στο δίκτυο των Απάτητων Βουνών, ώστε σε μία περίμε-
τρο 40 χιλιομέτρων αυτό το θαύμα της φύσης, αυτό το καμάρι
της περιοχής, να προστατευτεί μια για πάντα από ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες και παρεμβάσεις. Φύση και ανά-
πτυξη πρέπει να συμβαδίζουν σε αρμονία.»

Στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε νωρίτερα αναφέρ-
θηκε ξανά στο φυσικό κάλλος του Μαινάλου και την σημαντι-
κότητα αυτό να διατηρηθεί επισημαίνοντας ότι θα προστατευτεί
ο πυρήνας του. Ποιός άραγε είναι αυτός ο πυρήνας όμως;

Στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε, διαβά-
ζουμε στη σελίδα 50:

«Πρόγραμμα Προστασίας των Περιοχών Άνευ Δρόμων
(ΠΑΔ). Διαδρομή 45 τ. χλμ νότια του χιονοδρομικού της πε-
ριοχής, σε μία διαδρομή 10χλμ από την πόλη της Τρίπολης.
Έχουν ληφθεί ήδη απαντήσεις από ΡΑΕ και Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου για αιτήματα αδειοδότησης οποιουδήποτε εί-
δους δραστηριότητας στην περιοχή και δεν προκύπτει η πα-
ραμικρή εκκρεμότητα για την περιοχή.»

Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι το Μαίναλο έχει έκτα-
ση 680 τ.χλμ εκ των οποίων τα 400τ.χλμ είναι δάσος και τα 226τ.
χλμ περιοχή Natura. Δηλαδή μόνο το 6% του βουνού προστα-
τεύεται.

Σύμφωνα και με την μελέτη εργαστηρίου Διατήρησης της Βιο-
ποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υποψήφιες περιοχές
για ένταξη στα απάτητα βουνά είναι οι αδιατάρακτες Περιοχές
Ανευ Δρόμων άνω των 10τ. χλμ. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι
μια έκταση που βρίσκεται βόρεια της Τρίπολης κοντά στο χω-
ριό Ροεινό.

Στη συγκεκριμένη περιοχή όμως δεν υπάρχει καμία αίτηση
προς αξιολόγηση ή παραγωγή προς την ΡΑΕ. Αυτό επιβεβαιώνει
βέβαια και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, που χαρακτηριστικά
αναφέρει ότι δεν προκύπτει καμία εκκρεμότητα στη περιοχή.
Άρα όλα βαίνουν καλώς και προχωράμε σε μετατροπή του Μαι-
νάλου σε βιομηχανικό πάρκο με πάνω από 70 τεράστιες ανε-
μογεννήτριες.

Προφανώς ο κύριος Πρωθυπουργός ήρθε να καθησυχάσει
αλλά τελικά έχουν γνώσιν μόνον οι φύλακες (λίγοι μεν) και όχι
οι κόλακες (αρκετοί δε).

Ενδιαφέρον έχει και η ανάρτηση του Γιώργου Πραχαλιά στη
σελίδα του στο facebook:

«Δηλαδή, με βάση όσα είπε ο κ. Πρωθυπουργός, μόνο ο «πυ-
ρήνας» του Μαινάλου θα προστατευτεί (άραγε που είναι αυ-
τός ο «πυρήνας»;) και μάλιστα σε μια μικρή έκταση με περί-
μετρο περίπου 40 χιλιόμετρα, δηλαδή θα προστατευτεί
μόνο μέρος της δασικής έκτασης του Μαινάλου, όταν το 34%
της συνολικής δασικής έκτασής του έχει ήδη κηρυχθεί προ-
στατευόμενη ζώνη NATURA εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Αυτά είναι μισόλογα και δεν αρμόζουν σε Πρωθυπουργό.
Αν η απόφασή του ήταν να προστατεύσει το Μαίναλο θα το
είχε πει ευθέως και χωρίς περιστροφές περί «πυρήνων» και
«περιμέτρων». Και δυστυχώς, η απόφασή του δεν είναι να προ-
στατεύσει το ιστορικό και πανέμορφο αυτό Όρος. Γι’αυτό είπε
μισόλογα.»

Το ενεργειακό δυναμικό δεν είναι στα Βουνά της Ελλάδας
Με μια τεκμηριωμένη ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο
facebook ο πρώην δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης Γιαννό-
πουλος, αναρωτάται γιατί δεν στρεφόμαστε σε πιο αποδοτικές
μεθόδους ανάκτησης ενέργειας από τον άνεμο σε θαλάσσια πάρ-
κα. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας έχει αναπτυχθεί

ο Παγκόσμιος Άτλας ανέμου Global Wind Atlas (GWA), όπου
καταγράφονται τα στοιχεία των ανέμων και του Αιολικού Δυ-
ναμικού παγκοσμίως. Όπως φαίνεται στην εικόνα το αιολικό
δυναμικό των ηπειρωτικών περιοχών είναι πενιχρό σε σχέ-
ση με τις παράκτιες περιοχές. Προς τί η επιμονή για το Μαί-
ναλο και τα βουνά της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας; Ίσως
γιατί εκεί έχουν την δυνατότητα, λόγω ανεπάρκειας του Νό-
μου, σε αντίθεση με τις θαλάσσιες περιοχές, όπου υπάρχουν
πολύ πιο αυστηρές διατάξεις. Με την κατασκευή μονάδων ΑΠΕ
ως αντίβαρο, οι πολυεθνικές έχουν την δυνατότητα να φτιά-
ξουν ακόμα περισσότερες "μή οικολογικές" μονάδες και να
αυξήσουν τα κέρδη τους εις βάρος των περιοχών που εκμε-
ταλλεύονται.»

Έντονες αντιδράσεις και στον Δήμο Πύλης Τρικάλων
Όπως πληροφορηθήκαμε από την πρωτοβουλία SOS Μαίνα-
λο, ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στον δήμο Πύλης Τρικάλων κα-
θώς εκτός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις οποίες οι
ανάδοχος εταιρεία απαντά με αοριστίες προς την διαπαρατα-
ξιακή επιτροπή, οι κάτοικοι ανησυχούν εάν θα υπάρχουν κα-
ταλυτικές παρεμβάσεις (κατεδαφίσεις κτιρίων στη προκειμένη
περίπτωση) σε οικισμούς ή εάν τα πτερύγια θα μεταφερθούν
με ανυψωτικούς γερανούς. Η μελέτη του έργου φυσικά δεν ανα-
φέρει τίποτα για τέτοιες περιπτώσεις ώστε να μην δημιουρ-
γούνται άλλα τυχόν κωλύματα.

Της Νίκης Γόντικα-Χονδρού

Στα ελατοδάση της χώρας μας τα μεγαλοπρεπή και πα-
νέμορφα έλατα δημιουργούν ένα θαυμάσιο ονειρικό το-
πίο . Το έλατο αναπτύσσεται σε υψόμετρο 650 – 2.000 μέ-

τρα ,είναι ένα αιωνόβιο, αειθαλές κωνοφόρο δέντρο, σκληρό
και ανθεκτικό με εντυπωσιακή εμφάνιση, φυτό που μπορεί και
να καλλιεργηθεί. Στην πλήρη του ανάπτυξη και κάτω από ιδα-
νικές συνθήκες, μπορεί να φθάσει σε ύψος τα 10-20 μέτρα και
πολύ περισσότερο και με διάμετρο τα 0,5 έως 1 μέτρο και πιο
πολύ. Ευθυτενές δέντρο με ίσιο και λείο κορμό και κλαδιά που
διακλαδίζονται οριζόντια σε σχήμα πυραμίδας .

Τα φύλλα του έχουν ωραίο πράσινο χρώμα και οι κώνοι (κου-
κουνάρια) του είναι επιμήκεις ή κυλινδρικοί, που εμφανίζον-
ται στα τέλη της άνοιξης χαρίζοντάς του ένα επιπρόσθετο δια-
κοσμητικό στοιχείο.

Η λαϊκή σοφία λέει ότι αν είναι πολλά τα κουκουνάρια στα
έλατα ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς.

Το έλατο είναι ένα δέντρο πολλαπλά χρήσιμο.
Από παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα διάφορα μέρη

του έλατου, τον κορμό και τους βλαστούς , για άναμμα φωτιάς
για ζέσταμα και μαγείρεμα ,για την κατασκευή επίπλων και για
οικοδομικές και ναυπηγικές κατασκευές , τις βελόνες για το αι-
θέριο έλαιο ,που έχει επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα και
τη ρητίνη που έχει πλούσιες φαρμακευτικές ιδιότητες.

Πολλά τα οφέλη του έλατου στην υγεία.
Θεωρείται δένδρο-βάλσαμο με πολλές θεραπευτικές και αν-

τισηπτικές ιδιότητες με πολλές χρήσεις στην παραγωγή φαρ-
μάκων αλλά και στην πρακτική ιατρική. Γρίπη, κρυολόγημα,
βήχα, γενικά αναπνευστικά προβλήματα, αρθρώσεις, φλεγ-
μονές, πληγές. Επίσης τα κλαδιά και τα δενδρύλλια χρησιμο-
ποιούνται για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Στα ελατοδάση του Μαινάλου συλλέγεται και το ξακουστό
μέλι βανίλια.

Τα κουκουνάρια, τους καρπούς δηλαδή του έλατου, οι
ντόπιοι στα Μαγούλιανα και στην ευρύτερη περιοχή τα ονο-
μάζουν «ρούγκαβλα». Σε άλλες περιοχές της χώρας μας,
όπως στη Θεσσαλία, τους κώνους τους λένε «κοκορέτσια»,
από το σχήμα τους που μοιάζει με κοκορέτσι. Το έλατο γε-
νικά είναι ένα δένδρο που έχει πλούσια καρποφορία.

Στην ορεινή περιοχή των Μαγουλιάνων τα έλατα προς
το φθινόπωρο, τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, γε-
μίζουν από τα ρούγκαβλα, που ωριμάζουν αυτή την επο-
χή.

Είναι πολύ όμορφα να τα βλέπεις πάνω στα έλατα, έχουν
πραγματικά έναν ιδιαίτερο διακοσμητικό χαρακτήρα. Αυ-
τούς τους καρπούς, το δασαρχείο Βυτίνας τους μάζευε και
τους έσπερνε κατά το μήνα Μάρτιο, αφού προηγουμένως
τους είχε στεγνώσει. Όπου έβγαινε νερό, το δασαρχείο είχε
φυτώρια και έβγαιναν τα ελατάκια.

Πολλοί Μαγουλιανίτες θυμούνται πόσο χρήσιμα ήταν
τα παλιά χρόνια στους κατοίκους του χωριού τα ρούγ-
καβλα. Οι παλιοί Μαγουλιανίτες χρησιμοποιούσαν πολύ
συχνά τα ρούγκαβλα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.
Το φθινόπωρο όταν ξεραίνονταν και άνοιγαν τα ρούγκα-
βλα, τα έκοβαν οι κάτοικοι κι’ έπαιρναν την ελατόψα (το
εσωτερικό τους δηλαδή, το ρετσίνι), που είναι πεντακάθαρο
και το κάνανε έμπλαστρα όπως επίσης και χαπάκια, που
είχαν πολλές ευεργετικές ιδιότητες και ανακούφιζαν το στο-
μάχι (πχ το έλκος στομάχου).

Είχε πολύ κόπο και μεγάλη προετοιμασία αυτό.
Επίσης συνήθιζαν να ρίχνουν στο μούστο αντί για ρε-

τσίνι ένα ρούγκαβλο και μοσχομύριζε το κρασί.

Πολλές ευχαριστίες για τις προφορικές τους μαρτυρίες
στον Νικόλαο Τζαβάρα και την Ευσταθία Αθ. Αλεξοπούλου.

Ρούγκαβλα: Τα κουκουνάρια του ελάτου
και οι ιδιότητές τους

Μαίναλο: Από απάτητο βουνό
σε Απάτητο… πυρήνα 45 τ.χλμ
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