
Στις εκλογές που έγιναν στις 19 Μαΐ-
ου2013, για την ανάδειξη του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επι-

τροπής στο σύλλογό μας, η συμμετοχή υπήρ-
ξε εντυπωσιακή. Ψήφισαν 10 φορές περισ-
σότεροι συγχωριανοί μας και είχαν να επι-
λέξουν από πολλούς εξαιρετικούς Μαγου-
λιανίτες, που έβαλαν υποψηφιότητα για να
βοηθήσουν το χωριό μας! 

Το κλίμα ήταν πολύ καλό και όλα κύλη-
σαν άψογα! Φρόντισε γι’ αυτό η έμπειρη εφο-
ρευτική επιτροπή και η καλή διάθεση του συ-
νόλου των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή της Νεολαίας ήταν πολύ
καλή, στοιχείο που δίνει ελπίδα και ανάσα για
το αύριο του τόπου μας! Για πρώτη φορά, τα
τελευταία 15 χρόνια, ήρθαν και ψήφισαν πολ-
λά  νέα παιδιά και για πρώτη φορά κάθισαν
στην θέση του προεδρείου της Γενικής Συνέ-
λευσης, μαζί με τον πρόεδρο Κόλλια Ευστά-

θιο, δύο τόσο  νέα Μαγουλιανιτάκια (Ζουβέ-
λου Γεωργία και Κυριακόπουλος Απόστο-
λος).

Το κλίμα άλλαξε.  Ο κόσμος απαίτησε και
επέβαλλε ριζική αλλαγή.

Σε κάθε λιμνάζουσα κατάσταση η αλ-
λαγή έρχεται όταν ανοίξουν οι πόρτες και
μπει νέος αέρας, κυριαρχήσει το οξυγόνο,
υπάρξει κινητικότητα, δουλέψουν νέες
ιδέες. 

Έχουμε πλήρη συναίσθηση του μηνύ-
ματος που έστειλαν οι συγχωριανοί μας. Δεν
ήρθαμε να αντικαταστήσουμε κανέναν σε
«καρέκλες». Ήρθαμε να δώσουμε την δυ-
νατότητα σ’ όλες και όλους από τα Μα-
γούλιανα, να δουλέψουν για το χωριό μας.
Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, να
ανοίξουμε δρόμους, να καταργήσουμε δια-
χωρισμούς, να προωθήσουμε πνεύμα συ-
νεργασίας και αλληλεγγύης. 

Η δύναμη του συλλόγου βρίσκεται στην
προσφορά των μελών του. Η δύναμη βρίσκεται
στην μέγιστη κοινή προσπάθεια όλων μας. Τα
προεδριλίκια και οι υπερφίαλες καταστάσεις
δεν έχουν θέση στον σύλλογο. Παντού σ’ όλα τα
διοικητικά επίπεδα,  πρέπει να κυριαρχήσει η δια-
φάνεια και το κάθε μέλος να έχει την δυνατότη-
τα του ουσιαστικού ελέγχου της διοίκησης. 

Πάνω σ’ αυτά θα κριθούμε και θέλουμε απ’

όλους εσάς, να επιβάλλετε με την συμμετοχή σας και
την κριτική σας αυτές τις αρχές. Μα πάνω απ’ όλα
θέλουμε να απαιτήσετε την μέγιστη δυνατή προ-
ώθηση των νέων δυνάμεων του χωριού μας. 

Είμαστε πλούσιο χωριό με την έννοια ότι
έχουμε πολλά και καλά νέα κορίτσια, πολλά και καλά
νέα αγόρια. Τα δικά σας παιδιά! Τα παιδιά του χω-
ριού μας. Το μέλλον του τόπου μας!

Στα Μαγούλιανα   αποφασίσαμε
να κάνουμε την πρώτη μας συ-
νεδρίαση. Εκεί με τους δικούς

μας ανθρώπους, με τον δικό μας
παπά να κάνει τον αγιασμό, στον
τόπο που γεννηθήκαμε και αγα-
πάμε!

Παπά-Θοδωρή, πώς είναι το σω-
στό να ξεκινήσουμε;

Όπως θέλετε παιδιά, λέει ο παπάς
του χωριού.

Εξέφρασε την χαρά του που νοι-
ώσαμε την ανάγκη να αρχίσουμε
μαζί του, την δουλειά που μας ανα-
θέσατε. Και εμείς νοιώσαμε καλύ-
τερα που μας είπε ο παπά-Θοδωρής
«παιδιά».

Μαζευτήκαμε στο κοινοτικό οί-
κημα που λειτουργεί ως καφενείο
και ήταν εκεί οι περισσότεροι μόνι-
μοι κάτοικοι.

Τελέστηκε ο αγιασμός, είπε ο πα-
πάς τις ευχές για τον σύλλογο και
ξεκίνησε η συζήτηση. Στην ουσία
έγινε μια γενική συνέλευση των κα-
τοίκων που αξιοποίησαν την ευκαι-
ρία για να θέσουν τις προτάσεις
τους. 

Προηγήθηκε μια σύντομη εισαγωγική ομιλία
από τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβου-

λίου Άγγελο Αλεξόπουλο και στην συνέχεια έγι-
ναν οι τοποθετήσεις.

Κ.Δ.Α.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ:

ΗΗ  δδύύννααμμηη ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  μμααςς,,  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  
ααννιιδδιιοοττεελλήή ππρροοσσφφοορράά  όόλλωωνν  ττωωνν  ΜΜααγγοουυλλιιααννιιττώώνν!!

τταα
ΜΜααγγοούύλλιιαανναα

Όλοι έχουµε πάρει-παίρνουµε µέρο3
στην αναζήτηση: Ποιο3, ποια , ποιοι εί-
ναι στην παλιά φωτογραφία που έχου-

µε µπροστά µα3; Που είναι τραβηγµένη; Πω3
ζούσαν τότε; Ποιο ήταν, ποιο είναι τελι-
κά το χωριό µα3;

Όταν είµαστε παιδιά δεν είχαµε τέτοι-
ε3 έγνοιε3.

Στο κάθε σπίτι ζούσαν σχεδόν αρµονι-
κά τρεί3 γενιέ3. Το κάθε σπίτι ήταν γεµά-
το από κειµήλια που µα3 πήγαιναν πολλά-
πολλά χρόνια πίσω. Και µα3 εξηγούσαν οι
µεγάλοι ότι θέλαµε. Και ρουφάγαµε, και µα-
θαίναµε…

Στο χωριό υπήρχαν όλε3 οι ηλικίε3 και
η κάθε µία έπαιζε τον δικό τη3 κοινωνικό
ρόλο.

Βλέπαµε του3 µεγαλύτερου3 µε δέο3. Και
εκείνοι µα3 αγαπούσαν, µα3 µίλαγαν, µα3
συµβούλευαν, µα3 προστάτευαν. Πιστεύω
ότι όλοι αισθάνονταν υπεύθυνοι,
για τα παιδιά ολόκληρου του χω-
ριού.

Μεγαλώσαµε λοιπόν σ’ ένα
περιβάλλον µε αλληλεγγύη, αν-
θρωπιά, σεβασµό, οµορφιά.
Ασφαλώ3 και υπήρχαν προβλή-
µατα, προβληµατικέ3 κατα-
στάσει3. Εγώ µιλάω όµω3 για
αυτό που κυριαρχούσε, αυτό
που µα3 σηµάδεψε, αυτό που
µα3 διαµόρφωσε, αυτό το κλί-
µα που µα3 έκανε ανθρώπου3.

∆υστυχώ3 τι3 δεκαετίε3 του
’60 και του ’70 η επαρχία ρή-
µαξε, την ρηµάξανε νοµίζω…

Και χάθηκε η συνέχεια των
µικρών αλλά τόσο σηµαντικών
κοινωνιών, για την Ελληνική
πραγµατικότητα.

Εµεί3 δεν φροντίσαµε να σώσουµε αυ-
τόν τον πλούτο των κειµηλίων, των φωτο-
γραφιών, των αναµνήσεων, των ιστορικών
παραδόσεων που περνάγανε από γενιά σε
γενιά.

Α3 προσπαθήσουµε να το κάνουµε
τώρα. Να σώσουµε ότι µπορούµε. Ποτέ δεν
είναι τόσο αργά.

Να καταγράψουµε, να συνθέσουµε, να
αναδείξουµε το χωριό µα3 και την κοινω-
νία του.

Το χρωστάµε στα
παιδιά µα3, που νοµί-
ζουν ότι η ζωή ξεκινά-
ει και τελειώνει µε
ένα ηλεκτρονικό ψα-
χτήρι στο χέρι. ∆εν εί-
µαι ενάντια στην τεχνολογία. Το αντίθε-
το… Πιστεύω όµω3  ότι δεν πρέπει να χά-
σουµε τι3 ρίζε3 µα3. Και οι ρίζε3 φυτρώνουν,
µεγαλώνουν, θεριεύουν µόνο στο χώµα!

Ο άνθρωπο3 όσε3 κατακτήσει3 και αν έχει
στην επιστήµη, την τεχνολογία, την δια-
στηµική, την «κατάκτηση» του φεγγαρι-
ού, θα συνεχίσει να βγάζει νερό από το πη-
γάδι του, θα συνεχίσει να καλλιεργεί την
γή του, θα συνεχίσει να αξιοποιεί την φύση
για τα βότανά τη3. Αυτά θέλουν να του απα-
γορεύσουν και «νοµικά» το έχουν περά-
σει.  Από την γη του, τι3 παραδόσει3 του,
από την ιστορία θέλουν ολοκληρωτικά να

τον ξεκόψουν. Θα του3 το επι-
τρέψουµε;

Μου έκανε εντύπωση η
τοποθέτηση του δικού µα3
παπά στην συνέλευσή µα3.
«Να κάνουµε τα παιδιά µα3
να αγαπήσουν το χωριό.
Εκεί είναι το µέλλον. Εκεί
πρέπει να ρίξουµε το βάρο3
µα3» τόνισε ο παπά-Θοδω-
ρή3! Ναι παπά µα3, έχει3 δί-
κιο. Αυτό θα κάνουµε! Αυτό
θα προσπαθήσουµε τουλάχι-
στον!

Α3 βγάλουµε λοιπόν όλοι
τι3 παλιέ3 µα3 φωτογραφίε3
από τα συρτάρια, α3 κατα-
γράψουµε ό,τι θυµόµαστε, α3
φροντίσουµε µε την στάση µα3

και το προσωπικό παράδειγµά µα3 να ανα-
δείξουµε τι3 καλύτερε3 εποχέ3 του ηρωϊ-
κού χωριού µα3. 

Του χωριού που κάποτε γινόταν το στρα-
τηγείο και το καταφύγιο του Κολοκοτρώ-
νη. Του χωριού που συγκέντρωνε ο Φωτάκο3
τι3 σκέψει3 του και έγραψε σηµαντικό κοµ-
µάτι τη3 ιστορία3 του Γένου3 µα3.

Το χρωστάµε στου3 δικού3 µα3 ανθρώ-
που3 που κράτησαν τον τόπο µα3 ζωντανό. 

Το χρωστάµε στα δικά µα3 παιδιά και α3
µην καταλαβαίνουν ακόµα…

ΤΤοουυ  ΠΠΚΚυυρρ  
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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ
Το Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Πε-

ριβάλλοντος προκηρύσσει Βραβείο εις μνήμην του ακαδη-
μαϊκού καθηγητού ΗΗλλίίαα  ΜΜααρριιοολλόόπποουυλλοουυ με χρηματικό έπα-
θλο 5.000€ απονεμόμενο σε αριστούχο φοιτητή ή φοιτήτρια
θετικών επιστημών(*), καταγόμενο από τα Μαγούλιανα Αρ-
καδίας, ιδιαίτερη πατρίδα του Ηλία Μαριολόπουλου (Το
Ίδρυμα επιφυλάσσεται σε περίπτωση ομοίων προσόντων το
Βραβείο να μοιραστεί σε 2 ή περισσότερα άτομα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
οποίο προκύπτει η καταγωγή.

2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και
Μ.Ο. βαθμολογίας κατά το Πανεπιστημιακό έτος (2012-2013)
τουλάχιστον Λ. Καλώς.

3. Εκκαθαριστικό της Εφορίας με ετήσιο οικογενειακό ει-
σόδημα που δεν θα υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει κανείς από τα Μαγούλια-
να που να ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε η προ-
κήρυξη ισχύει για καταγωγή γενικώς από το Δήμο Βυτίνας. Οι
υποψηφιότητες για την παρούσα προκήρυξη με τα δικαιολο-
γητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 30 Αυγούστου 2013 προ-
σωπικά ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Ιδρύματος (εργά-
σιμες ημέρες 9:00-13:00) Κουμπάρη 6, 10674 Αθήνα.

(*): Οι σχολές είναι οι εξής: Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας,
Γεωλογίας, Πληροφορικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και τα συναφή
τους.

ΤΤοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  μμααςς  εευυχχααρριι--
σσττεείί  κκααιι  σσυυγγχχααίίρρεειι  ττηηνν  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ
ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόφφαασσήή  ττηηςς  πποουυ
ααφφοορράά  ππρρωωττίίσσττωωςς  ττοο  χχωωρριιόό  μμααςς,,  ττόόπποο
κκααττααγγωωγγήήςς  ττοουυ  εεξξααίίρρεεττοουυ  εεππιισσττήήμμοονναα
κκααιι  ππααττρριιώώττηη  ΗΗλλίίαα  ΜΜααρριιοολλόόπποουυλλοουυ..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΦΩΤΑΚΟΣ

Α' ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο παπαθοδωρης́ τελείτον Αγιασμο!́

ΥΥπποοττρροοφφίίεεςς  γγιιαα  φφοοιιττηηττέέςς  ααππόό  τταα  ΜΜααγγοούύλλιιαανναα
ΟΟ  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΜΜαα--

ρριιοολλόόπποουυλλοοςς  θθεεωωρρεείίττααιι  οο
ππααττέέρρααςς  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς
εελλλληηννιικκήήςς  ΜΜεεττεεωωρροολλοογγίίααςς
κκααιι  ΚΚλλιιµµααττοολλοογγίίααςς..

ΤΤοο  11992288  εεκκλλέέγγεεττααιι  τταα--
κκττιικκόόςς  κκααθθηηγγηηττήήςς  ττηηςς
ΈΈδδρρααςς  ΜΜεεττεεωωρροολλοογγίίααςς  κκααιι
ΚΚλλιιµµααττοολλοογγίίααςς  σσττηη  ΦΦυυσσιι--
κκοοµµααθθηηµµααττιικκήή  ΣΣχχοολλήή  ττοουυ
άάρρττιι  σσυυσσττααθθέέννττοοςς  ΑΑρριισσττοο--

ττεελλεείίοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..  ΤΤοο  11993355  αανναα--
λλααµµββάάννεειι  ττηη  ��ιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΑΑσσττεερροοσσκκοοππεείίοουυ
ΑΑθθηηννώώνν..

ΤΤοο  11993399  κκααλλεείίττααιι  νναα  κκααττααλλάάββεειι  ττηη  ννεεοοϊϊδδρρυυθθεείίσσαα
έέδδρραα  ΜΜεεττεεωωρροολλοογγίίααςς  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΑΑθθηηννώώνν..  ΠΠαα--
ρράάλλλληηλλαα  ααννααλλααµµββάάννεειι  ττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  ΜΜεεττεεωω--
ρροολλοογγιικκοούύ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΑΑσσττεερροοσσκκοοππεείίοουυ
ΑΑθθηηννώώνν..

ΕΕξξεελλέέγγηη  δδύύοο  φφοορρέέςς  ΚΚοοσσµµήήττοορρααςς  ττηηςς  ΦΦυυσσιικκοοµµαα--
θθηηµµααττιικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττεελλεείίοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  δδύύοο  φφοορρέέςς  ΚΚοοσσµµήήττοορρααςς  ττηηςς  ΦΦυυσσιι--
κκοοµµααθθηηµµααττιικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν
κκααιι  ΠΠρρύύττααννηηςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  κκααττάά  ττοο
ΑΑκκααδδηηµµααϊϊκκόό  έέττοοςς  11995599--6600..

Χρόνο-ΓράφηµαΧρόνο-Γράφηµα

ΣΣττοο  χχωωρριιόό  έέγγιιννεε  ηη  ππρρώώττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη
ττοουυ  ννέέοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ!!

ΟΟ ιι   ππ αα λλ ιι έέ ςς   φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς !!

Παρακολουθουν́ τον παπαθ́οδωρη!́.



Παρακολουθούμε με έκπληξη (με έκπληξη;),  να υψώνουν οι
ανθρώποι τείχη παντού, φράχτες, εμπόδια, σύρματα αγ-
καθωτά. Κάγκελα, κάγκελα παντού, για να «κερδίσουμε» ένα

μέτρο γής… 
Ύψωσαν συρματοπλέγματα, εκμεταλλευόμενοι την ερήμωση

της υπαίθρου, την αδιαφορία των κατοίκων και την ολιγωρία της
Καποδιστριακής και Καλλικρατικής  αυτοδιοίκησης.

Όταν οι κρατούντες διέλυαν τις παραδοσιακές κοινότητες, ήξε-
ραν ότι θα υπάρξει και επέλαση των μικρών-μεγάλων συμφε-
ρόντων, σε βάρος των κοινόχρηστων χώρων, σε βάρος των συλ-

λογικών και κοινωνικών συμφερόντων. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα το Πετροβούνι.

Η υπόθεση είναι γνωστή στους κατοίκους.
Σαν σύλλογος και σε απόλυτη συνεργασία με τον «Κοινοτάρχη»,

επικεντρώσαμε την προσοχή μας στην υλοποίηση των
αποφάσεων όλων των τοπικών και δημοτικών οργάνων
για το ζήτημα αυτό, που ήταν: Να ανοίξει ο δρόμος! Να
ξεκινήσει τώρα η διαδικασία! 

Συναντηθήκαμε με τον κ. Γιαννόπουλο, με τον οποίο
συμφωνήσαμε στις προϋποθέσεις που απαιτούντο για

διάνοιξη της κλειστής οδού από ιδιώτες. Στο δη-
μοτικό συμβούλιο που ακολούθησε, ο κ. Δή-
μαρχος εισηγήθηκε ότι συμφωνήσαμε και το
σώμα πήρε τις σωστές αποφάσεις. Αρωγοί στην
πρότασή μας ήταν όλοι οι επικεφαλής των δη-
μοτικών παρατάξεων και η μέγιστη πλειοψηφία
του δημοτικού συμβουλίου. Όλοι  πλην ενός.

Στην αντιπροσωπεία του χωριού ( συνάντηση
με τον δήμαρχο και υπεράσπιση του θέματος στο
δημοτικό συμβούλιο), συμμετείχαν οι:  Κανελ-
λόπουλος Ι. Θανάσης,  Γόντικας Κ. Χρήστος, Κα-
νελλόπουλος Δ. Κώστας.

Το θέμα μπήκε στην τελική του ευθεία. Στο
χέρι μας είναι να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη
επαναλειτουργία του δρόμου. Ο δρόμος θα
ανοίξει έτσι κι αλλιώς. Αυτό έχει γίνει κατανοητό
απ΄ όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Π. Κυρ 

2 ΣΕΛΙΔΑ

Ζούβελος Αγγελής Ο συγχωρια-νός μας Ζούβε-λος Αγγελήςαπεβίωσε στηνΑθήνα στις 24Απριλίου 2013και ετάφη σταΜαγούλιαναστις 27 Απριλίου2013. Η οικογένειάτου ευχαρι-στεί όλουςκαι όλεςπου παρευ-ρέθηκαν στην κηδεία του αγαπημένου τουςΑγγελή! Τα χρήματα (500 ευρώ) που προσέφερανοι συγγενείς, οι φίλοι και οι σύντροφοι απότον πολιτικό του φορέα αντί στεφάνων,εδόθησαν από την οικογένειά του για την ολο-κλήρωση του οστεοφυλακίου, στο νέο κοι-μητήριο του χωριού μας. Τον επικήδειο εκφώνησε εκπρόσωπος απότον ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας.

Χρυσουλ́α και Κυριακ́ος ΚυριακόπουλοςΣτην μνήμη της γιαγιάς μας Χρυσούλας Κυ-ριακοπούλου και του παππού μας Κυριάκου Κυ-ριακόπουλου, καταθέτουμε στην εφημερίδατου συλλόγου 100 ευρώ. Για να ευοδωθούν οισκοποί του συλλόγου. Για το χωριό μας, πουτόσο πολύ το αγαπούσαν ο παππούς και ηγιαγιά μας.Τα εγγόνια: Χρυσούλα, Κυριάκος, Αλέξαν-δρος, Νίκος, Απόστολος, Γιάννης, Αλέξανδρος, Κυ-ριάκος, Ευθυμία.

ΠΠΕΕΤΤΡΡΟΟΒΒΟΟΥΥΝΝΙΙ
ΘΘαα  ααννοοίίξξεειι  οο  δδρρόόµµοοςς  γγιιαα  ττοονν  ΧΧρριισσττιιααννιικκόό  ΝΝααόό  

κκααιι  ττοονν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ
• Ο Θεόδωρος Κολόσακας και η

Μυρσίνη Μεντή τέλεσαν τον γάµο
τους και βάπτισαν την κόρη τους Με-
λίνα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταν-
τίνου στην Τρίπολη.

• Η Μαρία Ρίζου και ο ∆ηµή-
τρης Μαλλιαρουδάκης τέλεσαν το
γάµο τους στα Βρηλλίσια.

• Η Αριστέα και ο Παναγιώτης
Πώχος υιός της Βασιλικής Π.  Ζουβέ-
λου νυµφεύτηκαν στην Ανθούσα.

• Η Χαρά και ο Κωνσταντίνος
Βασιλάκος βάπτισαν την κόρη τους

Φωτεινή-Κωνσταντίνα
στον Πειραιά.

• Η Γιάννα και ο
Χρίστος Α. Γόντικας απέ-
κτησαν ένα υγιέστατο κο-
ριτσάκι.

Το ∆Σ του συλλόγου εύ-
χεται σε όλες τις οικογέ-
νειες να έχουν υγεία,
δύναµη και προκοπή!

Πετροβουν́ι 1958

Η Εκκλησία στο Πετροβούνι

Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση
TA MAΓOYΛIANA

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-4943

IΔIOKTHTHΣ
ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ MAΓOYΛIANITΩN

ΓPAΦEIA:
XAΛKOKONΔYΛH 37(3oς Oρoφoς) •104 32 AΘHNA

THΛ. 2105230669
Ηλεκτρονική διεύθυνση: magouliana@gmail.com

Υ/εύθυνος έκδοσης:
Παναγιώτης Κυρ. Κυριακό/ουλος

pkkyriak@gmail.com – 6972.63.23.12
Σύµβουλος Έκδοσης

Παναγιώτης Ιωάννη  Μαρίτσας

Επικοινωνία με τα μέλη και τους συνδρομητές:
Μαρίτσας Κωνσταντίνος: 6977.914.111 

Αλεξό/ουλος Άγγελος: 6973.089.436
Δουλουγέρης Δ. Ηλίας: 6932.28.22.51 

Κολόσακας Αλέξης: 6948.58.53.84 
Γόντικας Κ. Χρήστος: 6940.92.71.52 

Ζούβελος Τάσος: 6944.29.44.70 
Μ/ερερής Ιωάννης: 6945.91.93.91 

Κυριακό/ουλος Παναγιώτης: 6972.63.23.12

Στείλτε τις επιστολές σας, τα άρθρα σας για προ-
τάσεις-παρατηρήσεις που αφορούν ζητήµατα του χω-
ριού, της περιοχής, του δήµου ακόµα και για γενικό-
τερα κοινωνικά ζητήµατα που επηρεάζουν την ζωή του
τόπου µας. Τα κείµενα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 200
λέξεις και εάν είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε ηλε-
κτρονική µορφή. Ασφαλώς και τα κείµενα µπορούν να
συνοδεύονται από παλιές και νέες φωτογραφίες.

Ενυπόγραφα κείµενα δεσµεύουν τους συντάκτες
τους. Κείµενα χωρίς υπογραφή, εκφράζουν την εφη-
µερίδα.

Σηµείωση: Κείµενα που θα αποστέλλονται στην
εφηµερίδα και θα έχουν υβριστικό περιεχόµενο,  δεν
θα δηµοσιεύονται, χωρίς προειδοποίηση-ενηµέρωση
του αποστολέα.

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: MAIΡΗ ΓAΣΠAPAKH
e-mail: mgasparaki@gmail.com 

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

ΑΑυυττοοίί  πποουυ  έέφφυυγγαανν  κκααιι  ττοο  χχωωρριιόό  ττοούύςς  θθυυμμάάττααιι……

Τα δεσµα του γαµου
εβαλε και ο Θοδωρης!

Γι’ αυτούς που έφυγαν…
Η εφημερίδα μας δημιουργεί έναν χώρο

που θα φιλοξενεί δημοσιεύσεις για τους αν-
θρώπους μας που έφυγαν από την ζωή, όχι
μόνο πρόσφατα αλλά και σε βάθος πολλών-
πολλών χρόνων.  

Με μια φωτογραφία, λίγα λόγια και μια ελά-
χιστη οικονομική προσφορά  (πχ της τάξης
των 10 ευρώ…) αντί μνημόσυνου-στεφάνων
κτλ, ο κόσμος θα θυμάται τους δικούς μας
αγαπημένους και μέρος των χρημάτων θα
διατίθενται για την ανακούφιση συγχωριανών
μας που έχουν πραγματική ανάγκη βοήθει-
ας σε αρρώστια, πόνο, μέγιστη δυσκολία. 

Με αυτό τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να
ξαναζεστάνουμε τις καρδιές, να ξαναβρού-
με λίγη από την χαμένη ανθρωπιά μας 
και την αλληλεγγύη που χαρακτήριζε
το χωριό μας. 

ΑΑΥΥΤΤΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΦΦΥΥΓΓΑΑΝΝ
• Ο ∆ηµήτριος Γρ. Κανελλό-

πουλος απεβίωσε και ετάφη στον
Πύργο Ηλείας

• Ο ∆ηµήτριος Νικ. Γόντικας
απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη
στο Ίλιον.

• Ο Ζούβελος ∆. Αγγελής απε-
βίωσε στην Αθήνα και ετάφη στα
Μαγούλιανα.

Το ∆.Σ του Συλλόγου εκφράζει
στους οικείους όλων, τα ειλικρινή
συλλυπητήριά του. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
ΕΤΟΣ Ι'ΡΥΣΕΩΣ  1949

ΧΑΛΚΟΚΟΝ'ΥΛΗ  37 (3ος ΟΡΟΦΟΣ ) Τ.Κ.  104 32  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-5230669

Αρ. Πρωτ. Νο 1 /27- 6-2013 
Αθήνα  26  Ιουνίου  2013

ΠΡΟΣ: 'ήµο Γορτυνίας. 

ΘΕΜΑ:    Υλοποίηση απόφασης τοπικού Συµβουλίου %.% Μαγουλιάνων και
%ηµοτικού συµβουλίου Βυτίνας σχετικά µε την επαναλειτουργία του βατού
δρόµου προς τον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στην θέση Πετροβού-
νι της περιοχής Μαγουλιάνων.

Κύριε 'ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Πριν από 100άδες χρόνια, στην θέση Πετροβούνι της περιοχής των Μαγουλιάνων,

οι κάτοικοι των γύρω χωριών έχτισαν από κοινού Χριστιανικό Ναό (Γεννήσεως της
Θεοτόκου) και τελούν εκεί αδιαλείπτως έως σήµερα, τις θρησκευτικές τελετές τους.

Στον ίδιο ακριβώς χώρο, ο Παυσανίας αλλά και τα ευρήµατα της αρχαιολογικής
υπηρεσίας µαρτυρούν την ύπαρξη ονοµαστού ναού του Ιππίου Ποσειδώνος.

Στα δικά µας χρόνια θυµηθήκαµε – θυµόµαστε, ζήσαµε και ζούµε τα θρησκευτι-
κά πανηγύρια, στα οποία συµµετέχουν και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 

Γέµιζαν οι πλαγιές προσκυνητές! Το µαρτυρούν τα σφαχτά, τα εδέσµατα, τα τρα-
γούδια και οι χοροί που γίνονταν µετά την λειτουργία. 

%υστυχώς τα τελευταία χρόνια, που οι βίαιες αλλαγές επέδρασαν αρνητικά και
στην περιοχή µας, κάποιοι εκ των σηµερινών ιδιοκτητών ύψωσαν συρµατο-
πλέγµατα. Και αυτά τα άθλια συρµατοπλέγµατα παραµένουν και σήµερα εκεί µε
την ανοχή των αρµοδίων θεσµικών οργάνων. 

Το τοπικό συµβούλιο του χωριού (όταν υπήρχε), αλλά και το δηµοτικό συµ-
βούλιο του %ήµου Βυτίνας, έχουν πάρει οµόφωνες αποφάσεις για την διάνοιξη
του κεντρικού µονοπατιού που οδηγεί στην εκκλησία, του βατού δρόµου που οδη-
γεί για 100άδες χρόνια τους προσκυνητές, στους ιερούς αυτούς τόπους.

• Και τα συρµατοπλέγµατα παραµένουν…
• Και υποχρεώνονται οι ιερείς, οι γέροι, οι ανήµποροι, οι πολίτες που θέλουν

να φτάσουν στον κοινό αυτό τόπο, να πηδάνε µάντρες, όχτους, αγκάθια, να ψά-
χνουν να βρουν τρόπο που να οδηγεί στην εκκλησία…

Το αίτηµα είναι ένα:
%ιάνοιξη του ιδίου κεντρικού µονοπατιού, του ιδίου βατού δρόµου που για

100άδες (και 1000άδες;) χρόνια οδηγούσε και οδηγεί στον ιερό αυτό τόπο, οδη-
γεί στην εκκλησία! %ιάνοιξη µε ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης! Τίποτα λι-
γότερο, τίποτα περισσότερο! 

Ασφαλώς και έχουµε επιλέξει να σας περιµένουµε και να σας εµπιστευόµαστε, έως
τώρα.

Το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου (στις 8 του µήνα γίνεται η θρησκευτική πα-
νήγυρις) ο δρόµος πρέπει να είναι ανοιχτός και οι πολίτες ελεύθερα να βαδίσουν
προς τον κοινό δικό τους ιερό τόπο!

Οι άλλοι τρόποι είναι γνωστοί τόσο σε εµάς και πολύ περισσότερο στο συµβού-
λιό σας.

Εµείς συνειδητά επιλέγουµε να σας εµπιστευόµαστε, και να περιµένουµε από εσάς
να κάνετε το καθήκον σας.

Σας ευχαριστούµε πολύ που κατανοείτε απολύτως την οργή µας, για την απα-
ράδεκτη  αυτή κατάσταση.

Εσείς σαν υπεύθυνο όργανο πρέπει να αποφασίσετε ποιο δρόµο θα επιλέξετε:
Τον δρόµο της κοινωνίας ή την διατήρηση των εκβιαστικών αγκαθωτών φραγ-

µάτων;
Με εκτίµηση.

Το 'ιοικητικό Συµβούλιο:
Κυριακόπουλος Παναγιώτης, Αλεξόπουλος Άγγελος, Δουλουγέρης  Ηλίας, Ζούβε-

λος Αναστάσιος, Μαρίτσας  Κωνσταντίνος , Κολόσακας Αλέξης, Γόντικας Χρήστος.

Μαγουλιανιτ́ες 
στο Πετροβουν́ι, 

τελ́η 10ετιάς 
του '60.



Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, που στόχο έχει να προετοιμάσει
τους παίκτες για την μάχη της επόμενης ημέρας.

Οι λίγοι, οι ειδικοί τεχνίτες του είδους, θα παίζουν. Οι πολλοί θα
σχηματίσουν εξέδρα και θα "καταναλώνουν" ό,τι διαθέτει το κεν-
τρικό πολυκατάστημα...
(έπαθλο: Αναμνηστικό τρόπαιο και ένα βιβλίο για τα Μαγούλιανα)

Π
αρευρεθήκαμε στην συνεδρίαση του
Δ.Σ.,  που είχε σαν θέμα την δημιουρ-
γία δύο δήμων στην θέση του σημε-
ρινού ενιαίου δήμου Γορτυνίας. Ακού-

σαμε και καταγράψαμε τα επιχειρήματα όλων
των πλευρών. Ασφαλώς και δεν είναι στις προ-
θέσεις μας να αμφισβητήσουμε ή να αντιπολι-
τευτούμε δημοτικές δυνάμεις που αναπτύσσουν
πρωτοβουλίες. Πως θα μπορούσαμε άλλω-
στε… Θα θέλαμε όμως να μας επιτρέψετε να κά-
νουμε ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις.

• Ο οικονομικός στραγγαλισμός, η
φτώχεια  και η συνειδητή αλλοίωση του χα-
ρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει σαν
αποτέλεσμα και ο δήμος Γορτυνίας να πα-
ρουσιάζει όλα τα προβλήματα που  στο συμ-
βούλιό σας επισημάνθηκαν. Το πρόβλημα
λοιπόν είναι πρωτίστως πολιτικό, οικονομι-
κό και δευτερευόντως «Γορτυνιακό».

• Η συνειδητή διάλυση των κοινο-
τήτων (ειδικά στην πατρίδα μας), ήταν η
χαριστική βολή στην τοπική αυτοδιοίκηση
και στην τοπική κοινωνική συνοχή. Στα χω-
ριά  δεν εκλέγονται πλέον τοπικά συμβούλια
με αρμοδιότητες και κύρος. Στα χωριά δεν γί-
νονται πλέον τοπικές συνελεύσεις, επειδή
αυτή ήταν η στρατηγική επιλογή των κυ-
βερνώντων. Και έτσι έχουμε πολίτες θεατές
και όχι συμμετέχοντες και πρωταγωνιστές.

Αποτέλεσμα: Οι άνθρωποι δεν ορίζουν τα
του τόπου τους και η συλλογικότητα χάθη-
κε, σβήνει. Η «δημοτική εξουσία» (όση έχει
απομείνει στα δημοτικά συμβούλια), δεν
ελέγχεται από την τοπική κοινωνία με θε-
σμικό τρόπο. Ο χαρακτήρας του χωριού χά-
θηκε, με όλες τις συνέπειες που και εσείς
ασφαλώς αντιλαμβάνεσθε. 

Το ζήτημα λοιπόν για την Γορτυνία, δεν βρίσκεται κυ-
ρίως, στον όποιο διοικητικό διαχωρισμό του δήμου μας.

Το πρόβλημα βρίσκεται στην επαναλειτουργία και
ενίσχυση του βασικού κυττάρου της τοπικής αυτοδι-
οίκησης (σαν λαϊκού θεσμού), που είναι το χωριό, που
είναι η τοπική κοινότητα. Και στην αποτροπή της εν-
σωμάτωσης του δήμου Γορτυνίας, σ’ ένα ευρύτερο σχή-
μα ακόμα φτωχότερο, αδύναμο, αποδιοργανωμένο.

Για την ενίσχυση 
της παραδοσιακής κοινότητας

Το δημοτικό σας συμβούλιο να αποφασίσει (πέρα και
έξω από κώδικες, ντιρεκτίβες κτλ) για την
«θεσμική» επαναλειτουργία των κοινοτήτων,
των χωριών.

Να καλύψετε με απόφασή σας, την εκλογή
3μελών ή 5μελών τοπικών συμβουλίων και να
τους μεταφέρετε ορισμένες αρμοδιότητες

που θα τις ασκούν με την δική σας τυ-
πική κάλυψη.

Να καθιερώσετε 6μηνες τοπικές συ-
νελεύσεις  σε συνεργασία με τα τοπικά
συμβούλια, τους μαζικούς φορείς και τα
κάθε μορφής σχήματα  που υπάρχουν
στο κάθε χωριό.

Σ’ ό,τι μας αφορά:
Οι αρνητικές εξελίξεις στον χώρο

της Τ.Α και στην Γορτυνία (περικοπές,
απολύσεις, κλείσιμο της ιστορικής σχο-
λής στην Στεμνίτσα κτλ…), δυστυχώς δι-
καιώνουν τις παρατηρήσεις μας και

ενισχύουν την λογική που παρα-
πάνω, εν συντομία σας παρουσιά-
σαμε.

Το Δ.Σ του Πανελληνίου 
Συλλόγου Μαγουλιανιτών

ΠΠρρόότταασσηη  ππρροοςς  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο  κκααιι  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΓΓοορρττυυννίίααςς

ΓΓιιαα  άάλλλληη  μμιιαα  χχρροοννιιάά  θθαα  γγίίννεειι  ττοο  κκααθθιιεερρωωμμέέννοο  ΕΕττήήσσιιοο
ΓΓλλέέννττιι  ττωωνν  ΝΝέέωωνν,,  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  σσύύλλλλοογγόόςς  ττοουυςς..

• Το βράδυ: ΤΤοο  ππααττρροοππααρράάδδοοττοο  κκλλαασσσσιικκόό  ππααννηηγγύύρριι,,    
μμεε  μμοουυσσιικκόό  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  σσχχήήμμαα  σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή
ππλλααττεείίαα  κκααιι  σσεε  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ......

Γλέντι με ζωντανή λαϊκή μουσική στο πολιτιστικό
στέκι των Νέων, με συν-Διοργανωτές: Τον Πανελ-
λήνιο Σύλλογο Μαγουλιανιτών και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Νέων "Ο Φωτάκος".

ΟΟιι  εειιδδιικκοοίί  σσττοο  ττάάββλλιι θθαα  ππρροοσσππααθθήήσσοουυνν  νναα  κκεερρδδίίσσοουυνν......

••  ΣΣττιιςς  1111  ττοο  ππρρωωίί,,  μμεεττάά  ττοονν  εεκκκκλληησσιιαασσμμόό,,  ξξεεκκιιννάάεειι  οο  ππρρώώ--
ττοοςς  ΔΔιιααγγωωννιισσμμόόςς  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς,,  γγιιαα  ττοουυςς  μμιικκρροούύςς  ΜΜαα--
γγοουυλλιιααννίίττεεςς..    ΦΦυυσσιικκάά  κκααιι  μμπποορροούύνν  νναα  ππάάρροουυνν  μμέέρροοςς  όόλλεεςς
κκααιι  όόλλοοιι  πποουυ  ννοοιιώώθθοουυνν  ππααιιδδιιάά......

• Στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η ««ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ
ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑΝΝΙΙΤΤΙΙΣΣΣΣΑΑΣΣ»», με κεράσματα,
κρασί και μπόλικη συζήτηση!

««ΠΠααρράάσστταασσηη  ΚΚααρρααγγκκιιόόζζηη»» γγιιαα  ττοουυςς  ΜΜιικκρροούύςς  κκααιι
ΜΜεεγγάάλλοουυςς  φφίίλλοουυςς,,  σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή  ππλλααττεείίαα  σσττιιςς  99  ττοο  ββρράά--
δδυυ,,  μμεε  ττηηνν  εευυγγεεννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΓΓοορρττυυννίίααςς..

Μονομαχίες για την ανάδειξη του Νικητή,
στο άθλημα της "Δηλωτής"!  Θα έχουμε μια κα-
νονική «Μάχη» της Δηλωτής!

ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑΝΝΙΙΤΤΩΩΝΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στον χώρο του Δημοτικού μας Σχολείου

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στην πλατεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στην «ΑΠΟΘΗΚΗ»

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  "Της Παναγίας" 
η μεγάλη Γιορτή του Χωριού μας!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στην πλατεία

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,  ώρα 21:00 , στην "Αποθήκη"

ΤΡΙΤΗ 13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στην πλατεία
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ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΦΩΤΑΚΟΣ

Α' ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΣτταα  ΜΜααγγοούύλλιιαανναα  μμπποορρεείίττεε  
νναα  κκάάννεεττεε  ττηηνν  ααρρχχήή..  

ΕΕμμεείίςς  εείίμμαασσττεε  εεδδώώ!!!!!!

Στην ουσία ξεκινάει η λειτουργία του Σχολείου μετά την ανα-
κατασκευή του. Θα υπάρχουν τα όποια Μουσειακά Εκθέ-
ματα έχουν μαζευτεί έως τώρα και θα παρουσιαστεί μια μι-
κρή Έκθεση Παλιών Ασπρόμαυρων Φωτογραφιών. 
Ο χώρος θα είναι ανοικτός ολόκληρη την εβδομάδα.

• Το πρωί: Εκκλησιασμός, Αρτοκλασία, καφές
και συζήτηση κάτω από τον Πλάτανο!

Ο αγώνας θα είναι θορυβώδης από τα ζάρια, τα πούλια,
τα επιφωνήματα και από την εξέδρα!
(έπαθλο: Αναμνηστικό τρόπαιο και ένα βιβλίο για τα Μαγούλιανα)

Μικροί & μεγάλοι, τρώνε και πίνουν ΜΑΖΙ !!!

ΚΚααλλοούύμμεε  όόοοοολλοουυςς  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  μμααςς  ααππόό  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά,,
νναα  ππεερράάσσοουυνν  μμιιαα  ββόόλλτταα  ααππόό  τταα  ΜΜααγγοούύλλιιαανναα

κκααιι  ααφφοούύ  ππεερράάσσοουυνν  κκααλλάά,,  νν''  ααννέέββοουυνν  σσττηηνν  κκοορρυυφφήή  
κκααιι    νν''  ααγγννααννττέέψψοουυνν  ττοονν  δδιικκόό  ττοουυςς  ττόόπποο  ααππόό  ψψηηλλάά!!

ήήμμεερροο  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  σστταα  ΜΜααγγοούύλλιιαανναα
στην μέση του Αυγούστου!



Πήγε και στάθηκε στο στασίδι
του και να τος πάλι ο αρχάγγελος
στην πόρτα του  ιερού ολόσωμος,
νέος και γλυκός. Του παρακλήθη-
κε:

«Κάμε τον αρχάγγελέ μου να
μου πει πως κάνει. Δώσ’ του γνώση
και φώτιση να μου πει ναι».Έπειτα
από πολλή ώρα η πόρτα του ιερού
ξανάνοιξε και φάνηκε ο ιερέας. Ήταν
βαρύς, συνοφρυωμένος, στενοχω-
ρημένος:

- Για παλικόπιασε Κωσταντή.
Άκουσε Κωσταντή!

Δε μπορώ να σου δώσω από-
κριση, δε ξέρω να σου ειπώ. Τα βι-
βλία της εκκλησίας δε γράφουν που-
θενά κάτι τέτοιο και εμείς οι παπ-
πάδες δεν τα ξέρουμε όλα. Ανεξι-
χνίαστοι αι οδοί του Κυρίου. Τι ο Θεός
βούλεται; Άγνωστοι αι βουλαί του
Υψίστου. Δεν έχω κρίση, δεν παίρνω
κρίμα, κάνε από μοναχός σου ό,τι σε
φωτίσει ο Χριστός.

Στο μυαλό του, ήρθαν με μιας,
όλα εκείνα που ο ίδιος είχε σκεφτεί
και που τον κρατούσαν ξάγρυπνο
στο Ριζό, και του έφτασαν στη γλώσ-
σα του να τα πει στον παππά, μα δεί-
λιασε, ντράπηκε, και είπε από μέσα
του: «κάλλιο σώπα Κωσταντή».- Καλά
παππούλη, την ευχή σου να ʼχω.

Τον χαιρέτησε, του φίλησε το
χέρι, και βγήκε από την εκκλησία.

Το απομεσήμερο, και στο δρόμο
του για το Ριζό, σκεπτόταν τα λόγια
του παππά: «Ανεξι.. ανεξιχ.. Τι ο Θεός
βου.. ανάθεμα κι αν κατάλαβα τίπο-
τα, κώλωσα και να τον ρωτήξω. Μο-
ναχά το, άγνωστες οι βουλές του Yψί-
στου, κάτι μου λέει. Κούτσουρο απε-
λέκητο είσαι Κωσταντή, μόν’ ανάγ-
κασε τις δρασκελιές σου γιατ’ έρχε-
ται χιόνι».Και έφτασε στο καλύβι
του και ακούμπησε.

Ξημέρωσε με μαυρίλα. Δε κα-
ταχνιάζει, δεν είναι πούσι και αντά-
ρα, τα σύννεφα κοντεύουν να ακουμ-
πήσουν στη γη. Όλα αυτά τα ξέρει ο
Κωσταντής. Μεγαλωμένος σε τούτο
το βουνό δε τα φοβάται, μόνο τα
θαυμάζει: «Θεούλη μου τι φτιάνεις σα
πιάσεις το πλαστήρι σου! Κι ύστερα
σου λένε καμπόσοι ποιος Θεός! Τσίμ-
πλα στα μάτια τους!»

Πλύθηκε, άναψε όπως κάθε πρωί
την κρεμαστή καντήλα του κι έκανε
το σταυρό του μπροστά στο εικο-
νοστάσι. Η ματιά του στάθηκε με
γλυκάδα στο μεγάλο κέδρινο μυ-
ρωδάτο σταυρό και έμοιαζε σα να
του έλεγε ευχαριστώ. Θυμήθηκε το
γέροντα Εμμανουήλ: «Τον έχεις από
τα δεξιά σου Θεούλη μου, το ξέρω,»
ψιθύρισε.

Σήμερα ξύπνησε αλλιώτικος,
ήρεμος, γαληνεμένος! Άναψε το τζά-
κι του, έφτιαξε τον καφέ του, τον ήπιε
σιγά σιγά με το τσιγάρο του, και
ύστερα φόρεσε την καπότα του και
βγήκε έξω. Το χιόνι έμοιαζε μαυρό-
ασπρο:     «σκουφωμένη η κορφή,
κλειστά απ’ ουλούθε νες, δεν ακούς
κρα, δε βλέπεις χνάρι λαγού, τίποτα
δε κουρταλεί, ούλα λουφάζου-
νε».Περιδιάβαζε τον τόπο. Τη νύ-
κτα είχε πάρει την απόφασή του. Δε
θα βάλουμε σταυρό στην Ομορ-
φούλα. Το κορμί του ήταν ζεστό και
η ψυχή του ζεστή, καταλαγιασμένη
ήταν και η καρδιά του και ησυχα-
σμένη η συνείδησή του:

«Έκαμα ότι μπόραγα
αλλά δε το δυνήθηκα» και
έμοιαζε να απαντάει στο

παιδί:
«Τα βιβλία της εκκλησιάς δε το

γράφουνε, ο παππάς δε παίρνει κρί-
μα, γω ο πατέρας σου δε ξέρω να
σου ειπώ και ο παππούλης Μανουήλ
πέθανε. Άγνωστες και οι βουλές του
Υψίστου. Όμως την Ομορφούλα σου
την προσέχει ο Χριστός και χωρίς το
Σταυρό του»

Λύγισε, αλλ’ ευθύς ξαναστή-
θηκε:

«Κράτα ορθός Κωσταντή, παιδί
ʼναι και θα του περάσει, θα ξεχαστεί.
Παιδί ʼναι και θα μπλέξει μ’ άλλα, με
τα παιχνίδια του και θα ξεχαστεί. Σχο-
λιαρούδι είναι, θα μπλεχτεί με τα δια-
βάσματά του και θα ξεχαστεί. Τόσ’
αρνιά γεννιούνται, θ’ αγαπήσει έν’
άλλο».Γαβ γαβ ο γέρος του, που τον
κοιτούσε σιωπηλός και ήταν σα να
του έλεγε, ναι.. ναι.

Γέλασε με παράπονο και μπήκε
στο μαντρί.

*
Πέρασαν οι δύσκολοι μήνες

του χειμώνα, διάβηκε και ο Μάρτης
και μπήκε ο γλυκός Απρίλης. Τα χιό-
νια έλειωσαν στις πλαγιές και μόνο
στις κορυφές κρατούν ακόμα. Τα
δέντρα βλάστησαν και μπουμπού-
κιασαν, οι ραχούλες χλόισαν, τα λου-
λούδια ξεπετάχτηκαν. Τα νερά μέσα
από τις πέτρες και τα μούσκλια, τα
αγριοσέλινα και τα βούρλα, κελά-
ρυζαν στα αυλάκια και στις ρεματιές.
Βγήκαν και πάλι τα πουλιά και οι μέ-
λισσες. Το λεν οι κούκοι στα βουνά
και οι πέρδικες στα πλάγια.. Βγήκαν
τα κοπάδια από τα μαντριά, γέμισε
και πάλι η γης με πρόβατα και αρ-
νόπουλα. Στενάζει το πρόβατο τ’
αρνάκι βελάζει.. Το λένε οι φλογέρες,
φάνηκαν οι πεταλούδες. Έστησε ο
έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη.

«Πότε διαβήκανε οι μήνες, οι
γέννες, και πάμε για τον κούρο! Πότε
φτάσαμε κιόλα νες από το: Χριστός
γεννάται σήμερον.. στο, Σήμερον
κρεμάται επί ξύλου.., στο Σταυρό του
δηλαδής ο Χριστός, που τον άγιασε
με το αίμα του και τον έκαμε βλο-
γημένο! Πότε φτάσαμε στη Λαμ-
πρή!» σκεπτόταν ο Κωσταντής. Ήρθε
και η πάψη των παιδιών και ο Λιάκος
είναι κάθε μέρα στο Ριζό: «Δόξα στο
Χριστό και το Τίμιο Ξύλο του, το ξε-
πέρασε τ’ αρνί του»

- Τι θες να γενείς άμα τρανώσεις
Λιάκο μου;

- γω δε ξέρω ακόμα, είμαι μικρός.
- γω θα σε σπουδάξω γεωπόνο,

ν’ ασχολιέσαι μ’ αυτούνο που σ’ αρέ-
σει πιότερο. Με τα ζα και τη γης.

Μπήκε και κυλούσε η Μεγάλη
Εβδομάδα και το πρωί της Μεγάλης
Πέμπτης, ρώτησε το Λιάκο του:

- Λιάκο μου, απόψε θα ʼρθείς
στην εκκλησιά στα δώδεκα βαγγέλια;

- γω θέλω να βλέπω τον παππά
που βγάνει όξω το Χριστούλη καρ-
φωμένο στο  Σταυρό και να κρατώ
κερί. 

- ταχιά που ʼναι Μεγάλη Παρα-
σκευή;

- ταχιά θα πούμε με το δάσκαλο
τη ζωή εν τάφω..

Το μεσημέρι το παιδί κίνησε
πρώτο για το χωριό:

- πατέρα φέγω.
- στο καλό και πρόσεχε στο δρό-

μο σου, ξεμουδιάσανε τα φίδια.
- δε τα σκιάζουμαι γω τώρα νες,

τράνωσα.
Το παιδί έφυγε και ο Κωσταντής

καταπιάστηκε με τις δουλειές του και
ξεχάστηκε. Από πολύ σιμά του άκου-
σε τον κούκο και του ʼπιασε το λα-
κριντί:

-     Ρε κούκο, στον ερχομό σου
από τα ζεστά κατά δώθε νες, μπας κι
αντάμωσες και τ’ αηδόνια; Μη μου
πεις ότι το φτερούγισες μονοκοπα-
νιάς, κάπου θα στάθηκες για να ξα-
ποστάσεις, να ξελεργάρεις και να πι-
εις νερό. Μπας και τα ʼδες πουθενά;
Δε φανήκανε ούτ’ ακουστήκανε ακό-
μα. Ποθύμησα και αυτουνών νε τη
λαλίτσα. Τα καρτεράει και η ρεματιά,
χθες μου το ʼλεγε. Συ, πως τα πέρα-
σες στο χειμαδιό! Γω σου λέου μη
φύγεις άλλη χρονιά, να μείνεις με
μένα νες δω χάμου στο Ριζό. Θα σου
ʼχω όσια ζεστασιά θες. Θα σ’ έχω αμο-
λητό μέσα στο καλύβι και δίχως
κλουβί, μόν’ που και συ θα προσέχεις
μη και μου καείς στο τζάκι. Για να σε
ειδώ, από ποιόν έλατο το λαλείς!

Δεν είδε τον κούκο αλλά το
παιδί, εκεί ψηλά στην πέρα πλαγιά.
Παραξενεύτηκε! «γιατί δε φέγει! Κάτι
θα σκαρώνει πάλε κει πάνου το ζου-
ζουνάκι! Θα ψαχουλεύει για φωλιές,
για σπίνους και γαρδέλες. Ρε Κω-
σταντή, μπας και βάνει φάκες και κό-
ψει κάνα χέρι; Μπας και ʼχει φτιαμέ-
νη καμιά τραμπαλίστρα και σου πέ-
σει και βαρέσει και σκοτωθεί; Παιδί
ʼναι, μη το παραθαρριέσαι και πολύ.»
Του φώναξε:

- τι κάνεις αυτού πάνου, γιατί δε
φέγεις;

- τώρα φέγω πατέρα.
«Άσ’ το, κι άμα κινήσει και σκα-

πετήσει, θα τραβήξω τ’ ανηφόρι και
θα πα να δω μοναχός μου».Και το
τράβηξε το ανηφόρι, και έφτασε
εκεί επάνω, και είδε τι είχε κάνει το
παιδί και χλώμιασε. Παναγιά μου
και Χριστέ μου! έβγαλε μοναχά από
το στόμα του:

Στη ρίζα της γέρικης κορο-
μηλιάς, κι εκεί που κείτονταν το μι-
κρούτσικο τ’ αρνάκι το κακότυχο,
που δεν πρόλαβε να τρέξει και να χο-
ροπηδήσει στην πρασινισμένη γη,
ήταν αποθεμένος ένας μεγάλος
σταυρός από κλώνια, πλεγμένος με
τάξη και κεντημένος με λουλούδια
του αγρού. Και κάτω από το σταυρό
τον μοσχοβολισμένο, σε μία σχι-
σμένη πέτρα, ένα παιδικό χεράκι
είχε γραμμένο με μαρκαδόρο,

Εδώ κοιμάται η Ομορφούλα μου. 
Ο νους του σκοτίδιασε, η καρδιά

του φτερούγισε στον ουρανό και η
ψυχή του έσκυψε και γονάτισε στη
γη. Έμεινε εκεί ώρα πολλή, ακούνη-
τος, αμίλητος. Ύστερα μίλησε:

-     αφήτε τα παιδιά να ʼρθούνε
σε μένα νες, γω στέλνω το παιδί
μου στην εκκλησιά και κει στην εκ-
κλησιά μια μέρα ο Χριστός τον είδε
το Λιάκο μου, του γέλασε, του βλό-
γησε το κεφαλάκι του και του ̓ πε: Να
βάλεις  παιδί μου το σταυρό που θέ-
λεις. Να βάλεις το σταυρό μου στην
Ομορφούλα σου.

Και ευθύς αναγάλλιασε. Το κού-
τελό του φάρδυνε, το πρόσωπό του
γέλασε και φωτίστηκε και τα μου-
στάκια του έφτασαν μέχρι τα αυτιά
του.

Δόξα στο Χριστό και το Τίμιο
Ξύλο του!

Και από μετά, ξαναφόρεσε τη
σκούφια του και κατηφόρισε.

TEΛΟΣ

4 ΣΕΛΙΔΑ
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Την Τρίτη, 28 Μαΐου 2013 στα γραφεία του συλλόγου,
συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα
την καταστατική συγκρότησή του σε σώμα. Στην συ-

νεδρίαση συμμετείχαν και τα μέλη της Ελεγκτικής Επι-
τροπής.

Μετά από συνολική πρόταση του πλειοψηφούντος συμ-
βούλου,  Μαρίτσα  Β. Κωνσταντίνου, έγινε ομόφωνα ο
παρακάτω καταμερισμός και οι αναθέσεις  αρμοδιοτήτων-
υπευθυνοτήτων.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Κυριακόπουλος  Παναγιώτης:  Πρόεδρος.
Αλεξόπουλος  Άγγελος:  Αντιπρόεδρος. 
Μέλος του 3μελούς κλιμακίου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου.
Δουλουγέρης  Ηλίας:  Γενικός Γραμματέας.  
Ζούβελος  Αναστάσιος: Ταμίας- Γενικός οικονομικός

υπεύθυνος.
Μαρίτσας  Κωνσταντίνος:  Σύμβουλος τύπου και

Δημοσίων Σχέσεων.
Κολόσακας  Αλέξης: Αναπληρωτής του Γενικού Γραμ-

ματέα.  Μέλος και Συντονιστής  του 3μελούς κλιμακίου του
ΔΣ με αρμοδιότητα τα θέματα που αφορούν την περιο-
χή του χωριού. 

Γόντικας  Χρήστος: Σύνδεσμος του ΔΣ,  με τον σύλλογο
Νέων. 

-Υπεύθυνος για την προβολή και αξιοποίηση της εκ-
κλησιαστικής μας υποδομής. 

-Μέλος του 3μελούς κλιμακίου του ΔΣ.

Ελεγκτική Επιτροπή:
Η Ελεγκτική Επιτροπή εκτός των δικών της καταστα-

τικών υποχρεώσεων θα συμμετέχει και στην δράση του
συλλόγου με τα μέλη της να αναλαμβάνουν πρόσθετες
αρμοδιότητες όπως:

• Μπερερής Ιωάννης:  Υπεύθυνος της ηλεκτρονικής δι-
κτύωσης του συλλόγου. Συμμετοχή-υπευθυνότητα στην
οργάνωση των δομών, των αρχείων και των καταστατικών
βιβλίων.

• Κονδύλη Βασιλική:  Ζητήματα αξιοποίησης των
κοινοτικών-δημοτικών Μαγουλιανίτικων περιουσιακών
υποδομών, εκτάσεων, εγκαταστάσεων  που διαθέτουμε.

• Λαμπούση Χριστίνα:  Συμβολή στα θέματα παιδεί-
ας, πολιτισμού, εκδόσεων κτλ που θα απασχολήσουν τον
σύλλογο και την αυτοδιοικητική κοινότητά μας.

Συγκρότηση κλιμακίου του ΔΣ, με έδρα το χωριό:
Συγκροτούμε κλιμάκιο του ΔΣ με μέλη τους: Αλεξό-

πουλο Άγγελο, Γόντικα Χρήστο και Κολόσακα Αλέξη.
Θα έχει την πλήρη αρμοδιότητα (εκ μέρους του συλλό-

γου μας) για όλα τα έργα, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις που
θα γίνουν, γίνονται και θα προγραμματιστούν για την γε-
ωγραφική περιοχή του χωριού. 

Η συνεργασία τους με τον εκάστοτε πρόεδρο του Δ.Δ.
Μαγουλιάνων, με την τοπική επιτροπή του συλλόγου που
θα συγκροτήσουμε, με το εκκλησιαστικό συμβούλιο, με
κάθε συλλογικότητα που υπάρχει ή θα υπάρξει και με κάθε
κάτοικο ξεχωριστά, είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη. 

Εάν οι αποφάσεις του είναι ομόφωνες, θα προχωρούν
χωρίς άλλη διαδικασία. Εάν υπάρχουν διαφωνίες, το
θέμα θα έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Συντονιστής του κλιμακίου ορίζεται ο Κολόσακας
Αλέξης.

Το ΔΣ ανέθεσε και σε Εθελοντές – συνερ-
γάτες, συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε αρμοδιότητες-υπευ-
θυνότητες και σε μέλη του συλλόγου που έχουν την δυ-
νατότητα και την δεδηλωμένη θέληση να βοηθήσουν στην
κοινή μας προσπάθεια. Ο κύκλος των εθελοντών είναι με-
γάλος και ασφαλώς θα κριθούμε από το εάν θα μπορέ-
σουμε να αξιοποιήσουμε το σύνολο του ανθρώπινου δυ-
ναμικού που διαθέτουμε

Κανελλόπουλος Δ. Κώστας: Υπεύθυνος για την ολο-
κληρωμένη αξιοποίηση-συμμετοχή όλων των πρώην
μελών του ΔΣ του συλλόγου μας.

Αντωνοπούλου Σοφία: Υπεύθυνη για την συγκρότη-
ση Επιτροπής Γυναικών, που θα αναλάβει την ιδιαίτερη
δραστηριοποίηση του  γυναικείου δυναμικού του συλ-
λόγου μας.

Μαρίτσας Παναγιώτης: Σύμβουλος έκδοσης της εφη-
μερίδας του συλλόγου.

Κονδύλης Βασίλης: Νομικός συνεργάτης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου συλλόγου.

Ζούβελος Ανδρέας: Σύμβουλος-συνεργάτης του ΔΣ σε
τεχνικά έργα που γίνονται-προγραμματίζονται και θα εκτε-
λεστούν στο χωριό.

Αναπληρωματικά μέλη:
Αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ είναι: Γόντικας Ανδρέ-

ας, Κανελλόπουλος Β. Κωνσταντίνος, Σωτηρόπου-
λος Χαράλαμπος.

Αναπληρωματικά μέλη της ΕΕ είναι: Κανελλόπουλος
Θεόδωρος, Σωτηρόπουλος Σταύρος.

Τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ και της ΕΕ, ασφαλώς
θα αξιοποιηθούν σύμφωνα και με την δική τους πρότα-
ση-πρόθεση για προσφορά, την οποία θεωρούμε αυτο-
νόητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
28 Μαΐου 2013

Γνήσιο και ιδιαίτερα διακε-
κριμένο τέκνο των Μαγου-
λιάνων με απόλυτα επιτυ-

χημένη διαδρομή και ξεχωριστή
προσφορά στην κοινωνία. Έφυ-
γε από κοντά μας στις 26-8-2012,
έτσι απλά και παλληκαρήσια με
αξιοπρέπεια και ταπεινότητα
όπως ακριβώς έζησε. 

Γεννημένος τον Δεκέμβρη του
1933, τέλειωσε το δημοτικό σχο-
λείο στα Μαγούλιανα και εν συ-
νεχεία τις τρείς πρώτες τάξεις
του γυμνασίου στην Βυτίνα. Το
1948 πήγε στην Αθήνα όπου τε-
λείωσε το νυχτερινό γυμνάσιο, ερ-
γαζόμενος την ημέρα. Αποφοί-
τησε από την Ανωτάτη Εμπορική
Σχολή Αθηνών, ενώ παράλληλα
εργαζόταν.

Μετά τις σπουδές του διορί-
στηκε στο δημοτικό νοσοκομείο
Αθηνών όπου γρήγορα έγινε δι-

οικητικός διευ-
θυντής. Παράλ-
ληλα και για
δύο χρόνια
υπηρέτησε σαν
διευθυντής στο
δημοτικό βρε-
φοκομείο Αθη-
νών. Μετά την
συνταξιοδότη-
σή του, διορί-
στηκε αντιπρό-
εδρος στο νο-
σοκομείο «Αμα-
λία Φλέμινγκ»
και αργότερα
στο νοσοκομείο παίδων «Αγία
Σοφία».

Η αγάπη του για την ιδιαίτερη
πατρίδα του και η εκτίμηση που
έτρεφαν στο πρόσωπό του οι
συγχωριανοί του, τον εξέλεξαν
Πρόεδρο του συλλόγου των εν
Αθήναις Μαγουλιανιτών. Όμως

εκείνα που χαρα-
κτήριζαν την πο-
ρεία του και το
έκαναν να είναι ξε-
χωριστός ανάμεσά
μας, ήταν η ακε-
ραιότητα του χα-
ρακτήρα και η χρη-
στή διοίκηση όταν
κρατούσε το τιμό-
νι, η αντικειμενι-
κότητα και η ειλι-
κρινής διάθεση για
προσφορά.

Έτσι ο πόνος
των δικών του αν-

θρώπων και όσων τον έζησαν
από κοντά, απολαμβάνοντας τις
χαρισματικές τους αξίες, είναι
μεγάλος και η απουσία του ολο-
φάνερη.

Να είσαι καλά όπου και αν βρί-
σκεσαι, παλιόφιλε…

Κώστας Ν. Δρούτσας

Δεν υπάρχει Μαγουλιανίτης της εποχής
του αλλά και αρκετά νεώτερος, που να μην
γνωρίζει, να μην εχτιμάει, να μην θαυμάζει,
να μην θυμάται με νοσταλγία και αγάπη, τον
Τάσο του μπάρμπα Κώστα.

Έντονη κοινωνική και επαγγελματική δρα-
στηριότητα. Πρόεδρος
του Συλλόγου μας!

Για όλους τους Μα-
γουλιανίτες, η πόρτα
του και η καρδιά του
ήταν ορθάνοιχτες.

Βοήθησε όλους όταν
τον χρειάστηκαν, στα
δύσκολα και στα κρε-
βάτια του πόνου.

Έχουμε ακούσει πολ-
λούς, πάρα πολλούς, να

μιλάνε με υπερηφάνεια και θαυμασμό για τον
Άνθρωπο Τάσο.

Στον σύλλογό μας με το κύρος του, την δη-
μοκρατική ευαισθησία του, την αγάπη του για
το χωριό και τους ανθρώπους, άφησε εποχή.

Τιμάμε την μνήμη του, θυμόμαστε τις πα-
ρακαταθήκες του, προσπαθούμε να ακο-
λουθήσουμε τα βήματά του.

Θέλουμε να  ξανα-συνεχίσουμε  στα δικά του
Ανθρώπινα αχνάρια.  

Μας θυμίζουν τα βήματά του και μας δίνουν
εξαιρετικές συμβουλές οι συνεργάτες που είχε
τότε στον σύλλογο. Ο αντιπρόεδρός του και
οι σύμβουλοι που δούλεψαν τότε μαζί του. 

Οι δικοί του μπορούν να είναι υπερήφανοι,
που η οικογένειά τους έβγαλε  έναν κορυφαίο
Πατριώτη!

Π.Κυρ

Τάσος Πα/αδηµητρό/ουλος
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Ανοίχτε τον δρόμο στην νεολαία μας!
Η εντολή, το μήνυμα, για να κάνουμε τόπο στην νε-

ολαία για εμάς είναι δέσμευση, είναι υποχρέωση.
Το ΔΣ έδωσε σημαντικές ευθύνες στα νέα μέλη του,

όπως βλέπετε και στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων που
αποφασίσαμε και δημοσιεύεται σε διπλανή στήλη.

Με το ΔΣ του συλλόγου Νέων, έχουμε πολύ
καλή συνεργασία και πλήρη συνεννόηση και αλλη-
λοκατανόηση. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά
από την στιγμή που πρόκειται για δικό μας κομμάτι, για
δικά μας παιδιά, για δυναμικούς συνεργάτες μας.

Το χωριό μας είναι γεμάτο από νέους που έχουν δια-
κρίσεις στην δουλειά τους, στην επιστήμη τους, στην κοι-
νωνία. Αξιοποιούμε ήδη τέτοια στελέχη, όπως βλέπετε από
τους κατ’ αρχήν συνεργάτες μας στο Διοικητικό Συμβού-
λιο. Είμαστε στην διαδικασία επαφής και καλύτερης γνω-
ριμίας με πολλούς ακόμα. Είναι όμως αδύνατο να καλύ-
ψουμε τόσο χαμένο έδαφος, σε τόσο λίγο χρόνο.  

Σε κάθε περίπτωση ο προσανατολισμός μας είναι κα-
θαρός. Το μέλλον του χωριού, το μέλλον του συλλόγου ανή-
κει στην νεολαία μας και εμείς θα ανταποκριθούμε σ’ αυτό
το μέγιστο κοινωνικό μας καθήκον!

Αυτοί που ψήφισαν και άνοιξαν τον δρόμο…
Δημοσιεύουμε το σύνολο των ψηφισάντων σε ένδει-

ξη ευγνωμοσύνης για όλες και όλους που με την συμμε-
τοχή τους έδωσαν νέα πνοή στον σύλλογο. Ίσως κατά την
μεταφορά των ονομάτων να έχουν υπάρξει ορθογραφι-
κά ή άλλα λάθη. Η σειρά δημοσίευσης είναι η ίδια με την

σειρά προσέλευσης στην ψηφοφορία.
Και δεν είναι μόνο η συμμετοχή στην ψηφοφορία.
Πολλές και πολλοί δούλεψαν αρκετά πριν τις εκλογές.

Δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, διαμόρφωσαν το κλίμα,
έκαναν μεγάλη προσπάθεια. 

Πήραν μέρος στην ψηφοφορία
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Γρ.,  Κανελλοπούλου Ιωάννα Π.,

Κανελλοπούλου Γρηγορία Π., Κονδύλης Βασίλειος Θ., Πετρόπουλος
Ιωάννης Θ., Κυριακοπούλου (Γεωργοπούλου) Μεταξία Δ., Κακούρης
Αναστάσιος Ηρ., Κακούρη Μαρία Α., Κακούρης Νικόλαος Α., Γε-
ωργούλης Παναγιώτης Ι., Γεωργούλη Αθηνά Π., Ηλιοπούλου
Μαρία Ν., Τσίτσος Χρήστος Χ., Ηλιοπούλου Σισίλια Ν., Κυριακό-
πουλος Κωστής Κ., Κυριακόπουλος Αλέξανδρος Κ., Κόλλιας
Κωνσταντίνος Γ., Πολιτόπουλος Απόστολος Κ., Ζούβελος Θεόδωρος
Α., Ζούβελος Αλέξιος Δ., Κανελλόπουλος Γεώργιος Β., Κανελλό-
πουλος Δημήτριος Π., Ζουβέλου Γεωργία Α., Κανελλόπουλος Πα-
ναγιώτης Β., Τσίτσος Νικόλαος Χ.,  Κόλλια Κωνσταντίνα Ρ., Δημο-
πούλου Δήμητρα Ν., Ζουβέλου Βασιλική Γ., Αναγνωστοπούλου
Γεωργία Α., Αναγνωστοπούλου Δήμητρα Α., Καριώρης Χαράλαμπος
Φ., Καριώρη Γιαννούλα Φ., Παπαδημητρόπουλος Δημήτριος Κ.,
Παπαδημητροπούλου Δημ Κ., Λαμπούση Κανέλλα Π., Κοτσίφη
Βάσω Η., Κυριακοπούλου Μαρία Π., Κόλλιας Ανδρέας Φ., Κόλλια
Μαρία Α., Παύλου Τριαντάφυλλος Φ., Μαρίτσα Αιμιλία Κ., Αντω-
νόπουλος Δημήτριος Β., Κοσιαβέλου Αλεξάνδρα Κ., Κοσιαβέλου
Καλλιόπη Μ., Νάκης Νικόλαος Π., Νάκη Ελένη Ν., Μονδεράς Αθα-
νάσιος, Παπακονδύλη Ελένη Α., Παπακονδύλης Αλέξανδρος Κ.,
Μαρίτσας Ιωάννης Χ., Μαρίτσας Παναγιώτης Ι., Μαρίτσα Αλεξία
Ι., Ζούβελος Παναγιώτης Αν., Μπουρνάς Αθανάσιος Ι., Κυριακό-
πουλος Απόστολος Η., Κυριακοπούλου Χρυσούλα Η., Κωστολιάς
Ιωάννης Ε., Κωστολιάς Νικόλαος Ε., Κυριακοπούλου Σοφία Κ., Ζέ-

κιος Δημήτριος Κ., Δημόπουλος Απόστολος Γ., Μαρίτσας Χρήστος
Ι., Αντωνοπούλου Σοφία Γ., Ζούβελος Γεώργιος Ι., Κόλλιας Ευ-
στάθιος Κ., Κανελλόπουλος Σπυρίδων Π., Κανελλοπούλου Αθη-
νά Σ., Ζούβελος Αναστάσιος Π., Μαυροειδής Παναγιώτης Π.,
Δρογγίτη Αγγελική Χ., Τράπαλη Ηλιάνα Α., Κανελλοπούλου
Μονδερά Βασιλική, Κυριακόπουλος Ηλίας Κ., Δημοπούλου Μα-
ρία Ν., Φούκας Νικόλαος Γ., Μπουρνάς Κωνσταντίνος Δ., Ζήκα Χρυ-
σάνθη Γ., Παπαγιαννακοπούλου Θεοδώρα Κ., Μονδεράς Θεό-
δωρος Α., Κανελλόπουλος Θεόδωρος Β., Νιχωρίτης Ιωάννης Α.,
Δουλουγέρης Παναγιώτης Δ., Τράπαλη Μαρία Α., Δουλουγέρης
Θεόδωρος Η., Δουλουγέρης Ηλίας Θ., Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Δ.,
Δουλουγέρης Ευστάθιος Θ., Κόλλιας Τηλέμαχος Κ., Καλόσακας
Χαράλαμπος Κ., Μαγουλά-Αλεξοπούλου Γεωργία Ν., Παπαχρή-
στου Αντιγόνη Χ., Πολίτης Γεώργιος Α., Κανελλόπουλος Ηλίας Δ.,
Δεμερούτη Ανθούλα Χ., Δασκαλοπούλου Ευσταθία Π., Κανελ-
λοπούλου Εφροσύνη Η., Γόντικα Ελένη Ε., Γόντικας Ευάγγελος Χ.,
Βραχνός Αναστάσιος Α., Σωτηρόπουλος Βασίλειος Χ., Σωτηρό-
πουλος Αθανάσιος Χ., Πολύζου Αργυρώ Π., Παπαγιαννακοπού-
λου Γιάννα Γ., Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Κ., Τσιαφαράς Μά-
ριος Ι., Δουλουγέρη Μαρία Η., Πέτρουλα Έλσα Α., Μηλιώνη Μαί-
ρη Α., Μηλιώνης Ιάσων Α., Καζέρου Ανδρονίκη Κ., Γόντικα Χρύ-
σα Δ., Γόντικας Αριστοτέλης Ι., Μαρίτσας Κωνσταντίνος Β., Μπε-
ρερής Ιωάννης Γ., Γόντικα Γεωργία Α., Ζούβελος Ανδρέας Α., Κα-
νελλόπουλος Κωνσταντίνος Δ., Γόντικας Πάνος Α., Γόντικα-Δια-
κάκη Ειρήνη Π., Καλογερόπουλος Αθανάσιος Χ., Καλογεροπού-
λου Γεωργία Α., Βάβαρης Παναγιώτης Δ., Παπαδημητρόπουλος
Γεώργιος Ι., Ζούβελος Ιωάννης Α., Ζουβέλου Γαρουφαλιά Α., Αν-
δρεαδάκης Ιωάννης Β., Ανδρεαδάκη Αγάπη Ι., Ανδρεαδάκη Να-
τάσα Ι., Αλεξοπούλου Ευσταθία Α., Πολίτης Ηλίας Π., Ανδρεαδά-
κης Βύρωνας Ι., Παπακονδύλης Ιωάννης Θ., Παπακονδύλης Θε-
όδωρος Ι., Κοσιάβελος Παναγιώτης Κ., Κοσιαβέλου Έλενα Π., Κο-
σιαβέλου Ευσταθία Π., Κανελλοπούλου Βασιλική Θ., Λιάσκος Πα-

ναγιώτης Σ., Δημόπουλος Χαράλαμπος Β., Καρεκλά Κωνσταντίνα
Α., Καρεκλάς Κωνσταντίνος Ν., Αλεξόπουλος Αλέξιος Ν., Κόλλια
Θεοδώρα Τ., Κόλλιας Κωνσταντίνος Τ., Αλεξόπουλος Πάνος Α., Κα-
νελλόπουλος Γεώργιος Δ., Κανελλόπουλος Δημήτριος Γ., Δου-
λουγέρης Ηλίας Δ., Πολιτοπούλου Γεωργία Μ., Κοτομάτας Χρή-
στος Ι., Κοτομάτα-Ροδόλφου Μαρία Δ., Πέτρουλας Παύλος Α., Ανα-
γνωστόπουλος Βασίλης Η., Ζουβέλου Σοφία Θ., Πατεράκης Ευ-
θύμιος Χ., Κονδύλη Βασιλική Θ., Πατεράκη Μαριάνα Ε., Γεωργούλη
Μαρία Π., Αλεξόπουλος Άγγελος Α., Κανελλοπούλου Βασιλική Π.,
Βάβαρη Αθηνά Δ., Βάβαρη Παρασκευή Α., Λαμπούση Στέλλα Α.,
Λαμπούση Δέσποινα Β., Γόντικα Βενετία Α., Γόντικας Χρήστος Α.,
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Γ., Λαμπούσης Βασίλειος Α., Λαμ-
πούσης Αργύριος Α., Κανελλόπουλος Δημήτριος Α., Βιγλάκη Παρ-
θενόπη Γ., Γόντικας Ανδρέας Χ., Αναγνωστόπουλος Ιωάννης Β., Κα-
νελλόπουλος Ιωάννης Π., Δημόπουλος Ηλίας Β., Καρεκλά Στα-
ματίνα Κ., Πολίτης Βασίλειος Π., Κολόσακας Αλέξιος Σ., Κυρια-
κόπουλος Παναγιώτης Κ., Κόλλια Δώρα Α., Γλυκός Ιωάννης Τ., Κα-
νελλόπουλος Κωνσταντίνος Β., Μαρίτσας Βασίλειος Κ., Κόλλιας
Παντελής Ν., Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος Α., Τράπαλης Ευάγγε-
λος Π., Φιτσάκης Γεώργιος Ι., Βραχνού Μαριλέττα Α. 

Οι υποψήφιοι στις εκλογές ήταν  οι εξής: 
Αλεξόπουλος Άγγελος Α., Γιαβής Χρήστος Δ., Γόντικας

Ανδρέας Χ., Γόντικας Χρήστος Κ., Δημόπουλος Χαράλαμπος
Β., Δουλουγέρης Ηλίας Δ., Ζούβελος Αναστάσιος Π., Κα-
νελλόπουλος Κωνσταντίνος Β., Κόλλια Μαρία Α., Κολόσα-
κας Αλέξης Σ., Κυριακόπουλος Παναγιώτης Κ., Μαρίτσας
Κωνσταντίνος Β., Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος Α., Αλεξο-
πούλου-Μαγουλά Γεωργία Α., Κανελλόπουλος Θεόδωρος
Β., Κονδύλη Βασιλική Θ., Λαμπούση Χριστίνα Π., Μπερερής
Ιωάννης Γ., Σωτηρόπουλος Σταύρος Χ.

Η εισαγωγική ομιλία κατά την πρώτη συνε-
δρίαση του νέου Δ.Σ. στα Μαγούλιανα, από τον
αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Άγγελο
Αλεξόπουλο: 

Όταν οι σκέψεις ωριμάζουν…
Κάποιες σκέψεις που έρχονταν στο μυαλό όλων μας

κατά καιρούς είναι πως μπορούμε να βοηθήσουμε το χω-
ριό, βέβαια κάπου στην πορεία κάπου χανόμαστε όλοι
και δεν γινόταν τίποτα από αυτά που θα θέλαμε ή σκε-
φτόμασταν.

Έτσι άρχιζε να
ωριμάζει η ιδέα
ότι ένα θεσμικό
όργανο θα πρέ-
πει να αναλάβει
αυτή την δουλειά
και το πρώτο που
αναφέρθηκε στις
συζητήσεις, είναι
ο σύλλογος του
χωριού.

Άλλα πρώτα
έπρεπε να δούμε
τι σημαίνει σύλ-
λογος. Σύλλογος
σημαίνει ομαδικότητα, κοινές δράσεις και στόχοι, διάθεση
να έρθουμε όλοι πιο κοντά στους συγχωριανούς μας και
το χωριό. Επίσης έπρεπε να δούμε και τι δεν σημαίνει σύλ-
λογος, πολύ εύκολα μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό
το σημείο ότι δεν σημαίνει συμφέροντα, προσωπικές φι-
λοδοξίες και εγωισμοί.

Υπό το πρίσμα όλων αυτών έγιναν πολλές συζητήσεις
για το τι και πως μπορούμε να κάνουμε στο σύλλογο. Ο
πρώτος στόχος που θέσαμε ήταν η συμμετοχή όσων το
δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, γιατί μόνο έτσι μπο-
ρεί να υπάρχει πραγματικό αποτέλεσμα. Μόνο αν κά-
νουμε κάτι όλοι μαζί έχει νόημα, εξάλλου αυτό είχαμε στο
μυαλό μας αρχικά όταν σκεφτόμασταν τι πραγματικά
πρέπει να σημαίνει σύλλογος.

Στις πρόσφατες εκλογές, 188 συγχωριανοί και πα-
τριώτες από διάφορα μέρη αποφάσισαν πως έχουν κα-
θήκον να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας και να ψη-
φίσουν  για τις εκλογές του συλλόγου.

Κάτι ήθελαν να δείξουν προφανώς, ότι θέλουν ένα χω-
ριό ζωντανό και ενωμένο. 

Το Δ.Σ που εκλέχτηκε είναι πλέον ένα επίσημο θεσμι-
κό όργανο που θα δρα πάνω από όλα ομαδικά έχοντας
ως βάση την ισοτιμία των μελών του. Έτσι ο καθένας από
εμάς θα αποτελεί ταυτόχρονα   την φωνή και την πα-
ρουσία του συλλόγου. 

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε λοιπόν, τώρα μένουν και
μερικές δεκάδες άλλοι που ήδη μερικοί έχουν ήδη δη-
μοσιευτεί και στην εφημερίδα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια:
• Μεταφορά σημαντικών δραστηριοτήτων στο

ίδιο το χωριό. Εκεί να χτυπά η καρδιά και να ακουμπάει
η ψυχή του συλλόγου μας. Η λειτουργία  επιτροπών του
συλλόγου στο χωριό με την συνεργασία του προέδρου
της τοπικής κοινότητας αλλά και  στην Τρίπολη, είναι
επιβεβλημένη.

• Με έδρα το σχολείο, να αξιοποιήσουμε το
ιστορικό και γεωγραφικό πλεονέκτημα που έχουμε, επι-
διώκοντας την θεσμική-συντεταγμένη συνεργασία με

τα γύρω χωριά. Να αναδείξουμε έτσι τον ιστορικό, πο-
λιτιστικό, κοινωνικό και φυσικό πλούτο του χωριού και
της ευρύτερης περιοχής.

• Να αξιοποιήσουμε την εκκλησιαστική υπο-
δομή έτσι ώστε να κάνουμε το χωριό μας (σε συνερ-
γασία με τους φυσικούς γείτονες μας), προορισμό
θρησκευτικού τουρισμού.

• Να δημιουργηθούν σηματοδοτημένα δίκτυα
μονοπατιών γύρω από το χωριό ώστε να προσελ-
κύονται ορειβατικοί σύλλογοι και περιπατητικές ομά-
δες άλλα και να τα απολαμβάνουν μικροί και μεγαλύ-
τεροι συγχωριανοί.

• Αναμόρφωση του καταστατικού, το οποίο ήδη
μετρά 64 χρόνια, ώστε να συνάδει με την εποχή διευ-
κολύνοντας διάφορες ενέργειες όπως ψηφοφορίες, συν-
δρομές και συνεδριάσεις. 

• Την ελεύθερη πρόσβαση στο Internet του-
λάχιστον στην πλατεία, που τόσοι επισκέπτες και συγ-
χωριανοί κάθε ηλικίας πλέον αναζητούν και δεν υπάρ-
χει.

Για τα υπόλοιπα  κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά αφού
ωρίμασαν οι σκέψεις και άρχισαν να γίνονται πράξεις,
θα γίνουν και τα υπόλοιπα με την υποστήριξη όλων των
πατριωτών φυσικά.

Η παρουσία μας εδώ σήμερα θέλει να στείλει  μηνύ-
ματα:

Ότι είμαστε εδώ γιατί: 
• Το κέντρο δράσης του συλλόγου πρέπει να εί-

ναι το ίδιο το χωριό.
• Θέλουμε τις αποφάσεις για το χωριό να τις δρο-

μολογούν πριν απ’ όλους οι μόνιμοι κάτοικοι του χωρι-
ού μας.

• Επιζητούμε πριν κάνουμε το παραμικρό για το
χωριό, ν’ ακούμε πρώτα-πρώτα τους ανθρώπους μας που
ζουν στο χωριό.

• Γιατί θέλουμε να ακούμε την δική σας κριτική. 
• Θα είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να εξασφαλί-

σουμε, να σιγουρέψουμε την ενότητα όλων των συγ-
χωριανών μας. Και εδώ στο χωριό μας μπορούμε να το
καταφέρουμε καλύτερα.

Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε και να καταγράψου-
με την δική σας άποψη, τις δικές σας παρατηρήσεις.

Ο σύλλογος μπορεί να εγγυηθεί την κάλυψη του κε-
νού που έχει δημιουργήσει η διάλυση των οργάνων της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Μαζί με τον εκάστοτε πρόεδρο
της κοινότητας, να εξασφαλίζουμε ότι ο κάθε κάτοικος
θα έχει γνώμη για το χωριό. Και η γνώμη αυτή θα ακού-
γεται και θα πιάνει τόπο.

Εκ μέρους του Δ.Σ

Μίλησαν πολλοί την ώρα αυτή. Μίλησαν όµως πε-
ρισσότεροι και πριν και µετά
και το απόγευµα και τις άλλες
ηµέρες. Όλα τα ζητήµατα που
άνοιξε ο σύλλογος µπήκαν
στην διαδικασία της «δηµό-
σιας διαβούλευσης» και απ’
αυτήν την συµµετοχή έγιναν-
γίνονται διορθώσεις της πο-
ρείας…

Πήραν τον λόγο, έκαναν
παρατηρήσεις-προτάσεις: Δη-
µοπούλου Κλεοπάτρα, Κα-
νελλόπουλος Θανάσης, Δου-
λουγέρης Ηλίας, ο παπάς του
χωριού, ο Θωµάς, ο Σπύρος,
Τζαβάρας
Νίκος, Πα-
πακονδύ-
λης Γιάν-
νης, Κονδύ-
λη Βασιλι-
κή, Δηµη-
τρακόγιαν-
νης Γιώρ-
γης, Κονδύ-
λης Βασί-
λης.

Μερικές
από τις επι-
σηµάνσεις-προτάσεις, πέρα απ’ όσα είπε ο Άγγελος και
όλοι συµφώνησαν:

Διαµόρφωση της εισόδου του χωριού στο Πετρο-
βούνι και ενηµερωτικό στέκι των επισκεπτών για το χω-
ριό. Αξιοποίηση της πείρας των άλλων χωριών για εκ-
δηλώσεις-παρεµβάσεις που προάγουν τους δεσµούς των
κατοίκων. Να προτάξουµε την ενασχόλησή µας µε τα
νέα παιδιά και να τους καλλιεργήσουµε την αγάπη για
το χωριό. Να προστατέψουµε τα δέντρα της πλατείας.
Να γίνουν δενδροφυτεύσεις µέσα στον ιστό του χωρι-
ού. Να αναδείξουµε τα πλεονεκτήµατα του αναγνω-
ρισµένου παραδοσιακού οικισµού µας. Να διαφυλά-

ξουµε και να ενισχύσουµε την ενότητα των δυνάµεων
του χωριού. Να
καθαρίσουµε τους
δρόµους, τους κοι-
νόχρηστους αλλά
και τους ιδιωτικούς
χώρους. Να ξανα-
οργανώσουµε ποι-
οτικό πανηγύρι.
Να ενωθούν οι
σύλλογοι που
υπάρχουν στο χω-
ριό, για να επιτύ-
χουµε την µέγιστη

δυνατή αποτελεσµατικότητα όλων των δυνάµεών µας.
Οι ηλικίες που σήµερα βρίσκονται στο ΔΣ του συλλόγου
Νέων, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τον ενι-
αίο σύλλογο πλέον. Να συγκροτηθούν οι γυναίκες µέσα
στα πλαίσια του συλλόγου και να αξιοποιήσουµε τις ιδι-
αίτερες δικές τους δυνατότητες-ικανότητες. Να µάθουµε,
να δείξουµε στα παιδιά τι σηµαίνει χωράφι, κήπος, στά-
νη, κοπάδι, παραδόσεις του χωριού. Να καταγράψου-
µε και να δεθούµε περισσότερο µε τους Μαγουλιανίτες
των άλλων περιοχών όπως είναι το Αίγιο, η Ηλεία κτλ. 

Έγινα ενηµέρωση από τον Θανάση για το πώς προ-
χωράνε τα έργα στο δηµοτικό µας σχολείο, στην αξιο-
ποίηση του νερού της «Νικολιτσάς», στο νέο κοιµητή-
ριο, στον νέο ιερό ναΐσκο του νεκροταφείου, για το ια-
τρείο, τις διαµορφώσεις-παρεµβάσεις µέσα στο χωριό
κτλ κτλ.

Ιδέες- προτάσεις κατέθεσαν και µετά το κλείσιµο των
µικροφώνων, ο Γιώργης, ο Παρασκευάς, ο Τηλέµα-
χος, η Γιωργία, ο Λάµπης και όλοι σχεδόν οι συγχω-
ριανοί µας.

Σηµασία έχει ότι άλλαξε το κλίµα.
Σηµασία έχει η συµµετοχή. 
Σηµασία έχει να αισθανθούν οι µόνιµοι κάτοικοι ότι

αξίζουν, ότι µετράνε, ότι ο λόγος τους πιάνει τόπο.
Σηµασία έχει να ξαναβρεί ο σύλλογος τον δρόµο του

και να παίξει τον κοινωνικό του ρόλο.
Σηµασία έχει να µετατρέπουµε τις ιδέες και τις προ-

τάσεις σε έργα χειροπιαστά. Και αυτό είναι υπόθεση
όλων των δυνάµεων του χωριού. Γιατί σύλλογος είναι
το σύνολο των µελών και όχι οι προσωρινοί διαχειρι-
στές που τους εµπιστεύτηκαν την ευθύνη του διοικητικού
συµβουλίου.

Η δδύύννααμμηη του συλλόγου μας, βρίσκεται στην ααννιιδδιιοοττεελλήή προσφορά όλων των Μαγουλιανιτών!

ΜΜππααίίννεειι  ηη  ννεεοολλααίίαα  μμππρροοσσττάά  κκααιι  μμααςς  γγεεμμίίζζεειι  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα!!

Πήραν μέρος στην συνέλευση-συζήτηση γύρω στα 50 άτομα

Ένα αυθόρμητο ζεστό χειροκρότημα απ’ όλο το χωριό!
ΓΓιιαα  ττοονν  ννέέοο  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ

ΒΒαασσίίλληη  ΘΘ..  ΚΚοοννδδύύλληη
Και εκεί που είμαστε μαζεμένοι, μάθαμε κάτι

που μας έκανε όλους υπερήφανους.
Ο δικός μας Βασίλης, εξελέγη ομόφωνα Επίκουρος

Καθηγητής στην Νομική Σχολή του πανεπιστημίου
της Αθήνας.  Και όλοι ένοιωσαν, νοιώσαμε, ότι η επι-
τυχία αυτή αφορά όλο το χωριό. Και πράγματι έτσι
είναι. Ο Βασίλης είναι γνήσιο παιδί των Μαγουλιά-
νων. 

Ευχόμαστε στον ίδιο, στους γονείς του και σε όλους
τους δικούς του τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Το ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα των
συγχωριανών μας, αποδεικνύει τα πραγματικά αι-
σθήματα που τρέφει το χωριό στο πρόσωπό του.
Μπράβο Βασίλη μας!

Ο Αλεξόπουλος Άγγελος παρουσιάζει την εισήγησή του!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΣΕΛΙΔΑ 5

Εδώγινοτ́αν η καταγραφήολ́ων
των προτασ́εων. Στο τελειώμα της συνελ́ευσης, καταναλωθ́ηκαν

μερικάποτάγια να βοηθησ́ουν στην συζητ́ηση.

Οι κατ́οικοι ασπαζ́ονται, ο παπας́ ευλογει!́

ΝΝΕΕΟΟ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ
ΜΜααζζίί  μμεε  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  κκρρααττάάννεε  ττοο  χχωωρριιόό  ζζωωννττααννόό!!



Κοινές σκέψεις

Έχουµε τους ίδιους στό-
χους µε τον 'ήµαρχο για
την διαµόρφωση του

κόµβου, στο Πετροβούνι. Ανά-
δειξη της εισόδου. Από εκεί
ουσιαστικά ξεκινάει το χωριό
και ο οικισµός «Παν». Εκεί
χρειαζόµαστε ουσιαστική πρό-
σβαση στον ναό και στο δικό
µας αρχαιολογικό χώρο. Είµα-

στε εδώ κ. Γιαννόπουλε… 

%ικός µας Άνθρωπος
Για τον ίδιο κόµβο αλλά και για
την εξυπηρέτηση ολόκληρης της
γραµµής, έως την βρύση της «Νι-
κολιτσάς», τρέχει, ελέγχει, προ-

ωθεί  φακέλους µε έργα ο περιφερειακός
σύµβουλος Πελοποννήσου και συγχωριανός
µας, Γόντικας Νικόλας. Αξιοποίηση του νερού
για πυρόσβεση και όχι µόνο, ηλεκτροφωτισµός,
παρεµβάσεις στον ιστό του χωριού κτλ, κινούν-
ται και από την δική του µεγάλη προσπάθεια σε
συνεργασία µε τον θεσµικό τοπικό πρόεδρο.
Μας ανοίγει και πόρτες που δεν µπορούµε…

%ηλωτή; και Τάβλι; 
Είµαστε φανατικοί υπέρ των παρα-
δοσιακών παιγνιδιών που προ-
άγουν την κοινωνικότητα και
αποµακρύνουν τους ανθρώπους

από την µαυρίλα, την τροµοκρατία και τον εκ-
µαυλισµό της τηλεόρασης. Έτσι προέκυψαν οι
αγώνες στην εβδοµάδα των εκδηλώσεων  του
συλλόγου µας. Παρ’ όλο που υπάρχουν αναγνω-
ρισµένοι «ηγέτες», δεν είναι σίγουρο ότι θα βγουν
και «επισήµως» νικητές. Χρειάζεται και τύχη. Και
η τύχη δεν πάει µαζί µε τους ικανούς. Και αυτό
το γνωρίζουν ο Θωµάς, ο Μίµης, ο Παντελής, ο
Κώστας, και φυσικά ο Αντρέας. Ελπίζουµε να
µην γίνει µεγάλος θόρυβος από τα πούλια και
τα επιφωνήµατα. Ελπίζουµε…

Η Σοφία έκανε την αρχή
Αρχηγός της παρέας στην Αχαρ-
νών, την 10ετία του ’70. Μέλος
του 'Σ του τότε συλλόγου Νέων
Γορτυνίας που έχει και το αρχείο

στα χέρια της, είπε: «Θα αλλάξουµε την κατά-
σταση στον σύλλογο του χωριού». Και έτσι ξε-
κινήσαµε από τότε, υπακούοντας στην φυσικό
αρχηγό. Και µπήκαν ορµητικά στην προσπάθεια
πολλές και πολλοί.  Το αισθητήριο της αρχη-
γού ήταν σωστό. %εν πήγαινε άλλο…

Οι παρέες γράφουν ιστορία
Έτσι λοιπόν η παρέα της Αχαρνών
του ’70, και η παρέα από τον πλά-
τανο που φτάνει έως την πλατεία

Βικτωρίας, δηµιούργησαν µια νέα κατάσταση. Και
βρεθήκαµε σήµερα να τρέχουµε πάνω από το
όριο, για να καλύψουµε τον χαµένο καιρό.  Η
Σοφία, ο  Γιώργης µε το µακρύτερο επώνυµο,  η
Μαρία, ο Κώστας, η Θοδώρα, η Νίκη, ο Παναγιώ-
της,  οι Κωστήδες, οι «Άγγελοι» γύρω από τον Άγ-
γελο,  η οµάδα της «Μπάρτσελης», η οµάδα της
Τρίπολης  και άλλοι φίλοι πολλοί. Η δύναµη της
δεµένης παρέας…

Ο δρόµος θ’ ανοίξει έτσι κι
αλλιώς
Μετά από χρόνια (πότε πήρατε την
πρώτη απόφαση Κωστή;) ο δρό-
µος της εκκλησίας και του αρχαι-

ολογικού χώρου στο Πετροβούνι θα
ξαναλειτουργήσει. Σε πρώτη φάση εµπιστευτή-
καµε τον 'ήµο, για άλλη µια φορά. Μετά, απλά ο
δρόµος θ’ ανοίξει. Το θέµα είναι να γίνει άµεσα
αντιληπτό απ’ όσους σήκωσαν τα συρµατοπλέγ-
µατα. Οι φράχτες και τα εµπόδια πέφτουν… Το
θέµα είναι να διατηρήσουµε τις ανθρώπινες
σχέσεις ανάµεσα σ’ όλους ανεξαιρέτως τους
συγχωριανούς µας. Περιµένουµε…

%εν ξεχνάµε
Τους συγχωριανούς µας που
ζουν στα τέσσερα σηµεία του
ορίζοντα. Από την Αργεντινή
στην Αυστραλία και από την βό-

ρεια Αµερική στην νότια Αφρική, στην Ευρώπη,
στην Ασία. Αισθανόµαστε πάντα ιδιαίτερη χαρά
όταν επικοινωνούµε µέσα την ηλεκτρονική δι-
κτύωση, όταν µας λένε την πιο ζεστή καληµέρα
και όταν µας κάνουν τις πολύ ενδιαφέρουσες
προτάσεις. Να είναι πάντα όρθιοι και δυνατοί.
Το χωριό τους θυµάται και τους αγαπάει…

Ευχαριστούµε!
Όλους και όλες που χρόνια τώρα
γράφουν στην εφηµερίδα του συλ-
λόγου και ας µην είναι από το
χωριό, τους/τις ευχαριστούµε ει-

λικρινά.  Κρατήσανε ένα σηµαντικό µέσο στην
ζωή και  το κύριο, ουσιαστικό, χρήσιµο εργαλείο
που παραλάβαµε από την προηγούµενη διοίκηση.
Συγνώµη που δεν προλάβαµε να επικοινωνήσουµε
µε όλους. Θα το κάνουµε σύντοµα και η συνεργα-
σία µας µπορεί να αποχτήσει νέο περιεχόµενο.
'εν ξεχνάµε… 

Συµµετοχή στο διαγωνισµό
φωτογραφίας
Το χωριό µας δεν θα µπορούσε να
λείπει από ένα διαγωνισµό φωτο-
γραφίας µε θέµα τοπία της Γορτυ-

νίας που διοργανώνει η εφηµερίδα Γορτυνία µέσω
του facebook (e-gortynia). Μέχρι τώρα βρισκό-
µαστε στην δεύτερη θέση (660 like-ψήφοι), άλλα
µπορούµε και την πρώτη!

Επίσης στον ίδιο διαγωνισµό υπάρχουν και

άλλες φωτογραφίες από το χωριό που έχουν ανε-
βάσει κάποιοι συγχωριανοί µας.

Ο σύλλογος στα ηλεκτρο-
νικά µέσα
Από τις πρώτες µέρες συγκρότη-
σης του νέου '.Σ έχει δηµιουρ-
γηθεί και συνεχίζεται να

εµπλουτίζεται η ιστοσελίδα του συλλόγου
(http://syllogos.magouliana.gr)
Εκεί υπάρχουν πληροφορίες για το σύλλογο,
ανακοινώσεις, αποφάσεις, αναρτάται η εφηµε-
ρίδα ηλεκτρονικά αλλά κυρίως είναι ένα µέσο
παράθεσης ιδεών και προτάσεων µε ψηφοφο-
ρίες για διάφορα θέµατα που µας απασχολούν
ή προτείνονται.
Παράλληλα και µέσα από το facebook
(http://facebook.com/SyllogosMagoulianiton)
υπάρχει µια ηλεκτρονική γωνία ενηµέρωσης
και επικοινωνίας όλων µας γύρω από το σύλ-
λογο.

Καταγραφή παλιών ιστο-
ριών και αποφθεγµάτων
Αρχή γενοµένης από τον Αύγουστο
θα αρχίσει η καταγραφή για την
διάσωσή τους διάφορων παλιών

ιστοριών-αποφθεγµάτων-µύθων της περιοχής και
του χωριού από  µέλη του συλλόγου.

Οπότε µην εκπλαγούν κάποιοι µεγαλύτεροι αν
τους ζητηθεί να µας πουν τις µνήµες τους κατα-
γράφοντας τες σε οπτικοακουστικό υλικό.

Για το ίντερνετ: Προσπα-
θούµε...
Ανταποκρινόµενοι στα αιτήµατα
πολλών νέων φίλων, προσπα-
θούµε να βρούµε λύση για πρό-

σβαση στο διαδίκτυο. 'εν είναι σίγουρο ότι θα τα
καταφέρουµε, αλλά προσπαθούµε… Το θέµα ξε-
περνά τις δικές µας σηµερινές δυνατότητες. 

Γίνονται και αυτά στο
χωριό
• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες µε
δαπάνες του 'ήµου για την κατα-
σκευή σεναζιού πάνω από τον

µαντρότοιχο για την προστασία από τα νερά και
τα χώµατα ξεκινώντας από τον Άγιο Νεκτάριο έως
την στροφή.

• Οι εργασίες στο σχολείο έχουν πλέον
ολοκληρωθεί και το µόνο που µένει είναι η συλ-
λογή και ταξινόµηση αντικειµένων για το µουσείο
όπως και η αρχειοθέτηση των αντικειµένων και
αρχείων που υπάρχουν ήδη.

Καλούµε λοιπόν όλους όσους έχουν να προ-
σφέρουν παλιά αντικείµενο ή ό,τι άλλο θελή-
σουν να επικοινωνήσουν µε τον πρόεδρο της
κοινότητας Θανάση Κανελλόπουλο ή από τον
σύλλογο µε τον Αλέξη Κολόσακα.

• Επιλέχτηκε το σχέδιο για την ανέγερση
Ιερού Ναού στο χώρο του νέου νεκροταφείου
ακολουθώντας σαν πρότυπο το εκκλησάκι των
Αγίων Πάντων. Προς το παρόν το θέµα βρίσκεται
στο στάδιο των αδειοδοτήσεων και πιθανόν µέσα
στο 2013 να αρχίσουν και οι εργασίες.

Ενισχύστε και οικονο-
µικά…
Η µέγιστη προσφορά στο σύλ-
λογο του χωριού µας, είναι η
ζωντανή ατοµική συµµετοχή-

προσφορά τις καθεµιάς και του καθενός απ’
όλους εµάς. Όµως χρειαζόµαστε και οικονο-
µική ενίσχυση. Για να υπάρχουν εκδηλώσεις
που θα ενώνουν τους ανθρώπους. Για να χρη-
µατοδοτήσουµε κάποιες µικρές παρεµβάσεις
στο χωριό. Για να αντιµετωπίσουµε κάθε πιε-
στική κοινωνική ανάγκη.

Εγγυόµαστε την πλήρη διαφάνεια, την χρη-
στή διαχείριση, την κοινωνική επιστροφή των
χρηµάτων σ’ εσάς και στο χωριό.

Εγγυόµαστε γιατί οι ενέργειές µας είναι
αποτέλεσµα της µέγιστης δυνατής συµµετοχής
πολλών µελών του συλλόγου, γιατί όλα γίνον-
ται µε το φώς του ήλιου, γιατί η προσωπική
διαδροµή όλων των εµπλεκοµένων µελών εγ-
γυάται την κανονική λειτουργία των θεσµών
που προβλέπει το καταστατικό µας.

Επιζητούµε τον έλεγχό σας, την κριτική
σας  και την ταυτόχρονη οικονοµική  ενί-
σχυσή σας…

%εν ζητάµε µόνο πολλά απ’ όσους έχουν,
ζητάµε και λίγα απ’ όλους…

Λαχειοφόρος
Από την αρχή του Αυγούστου έως το
πανηγύρι, θα δοθεί η δυνατότητα σε
όλες και όλους να κερδίσουν δώρα
για όλους και για όλες τις ηλικίες.

Εάν σας τύχει κάποιο κατσίκι, γίδα, προβατίνα κτλ
µπορείτε να
τα φάτε και
µετά της Πα-
ναγίας, αφού
οι συνεχείς
κληρώσε ι ς
(πολλά τα
δώρα), θα γί-
νουν µετά τα
πρώτα καλά
δηµοτικά τραγούδια στην πλατεία… 

%είτε την κατάσταση µε τα δώρα, και κάντε
τα κουµάντα σας. Να ξέρετε όµως ότι το κάθε
ευρώ που θα δώσετε στην εξόρµηση του συλ-
λόγου, θα γυρίσει σε εσάς και στο χωριό, αφού
µε αυτά τα χρήµατα θα γίνουν οι εκδηλώσεις και
οι κάθε είδους παρεµβάσεις που µαζί αποφασί-
ζουµε.

Όποιος θέλει να συµβάλει µε τον δικό του τρό-
πο, ας δώσει το δικό του δώρο για να µπεί στην
κληρωτίδα. Ποτέ δεν είναι αργά…

ΜΜιικκρράά  κκααιι  σσηημμααννττιικκάά......  ΜΜιικκρράά  κκααιι  σσηημμααννττιικκάά......  ΜΜιικκρράά  κκααιι  σσηημμααννττιικκάά

6 ΣΕΛΙΔΑ

Αγαπητοί συγχωριανοί!
Στο χωριό μας γίνονται

πολλές παρεμβάσεις με την
πρωτοβουλία και την οικο-
νομική συμβολή πολλών συγ-
χωριανών μας, κάτι που είμαι
υποχρεωμένος να ανακοι-
νώσω για λόγους ηθικούς
και για λόγους πλήρους δια-
φάνειας. Επιπλέον νοιώθω
την υποχρέωση να τους ευ-
χαριστήσω όλες και όλους, εκ
μέρους των κατοίκων του
χωριού μας.• Για την διαμόρφωσητης παλιάς στάσης των  λεωφορείων του ΚΤΕΛστ’ αλώνια, συνέβαλαν τα μέγιστα οι: Αλεξό-
πουλος Α. Πέτρος (300€), τα παιδιά του Χρή-
στου Γόντικα (300€), Κοσιαβέλου Π. Χριστί-
να (300 €) και τρείς ακόμα συμπολίτες μας. Το συ-νολικό ποσό που εισέφεραν ανέρχεται στο συ-νολικό ποσό των 1300 €.  • Για την ολοκλήρωση της παιδικής χαράς,μαζί με την προσφορά του συλλόγου των Νέων,συνέβαλαν και ο Δημήτριος Σ. Κοσιάβελοςαλλά και ένας ακόμα συγχωριανός μας, προ-σφέροντας υλικά και εξοπλισμό.• Για την τσιμεντόστρωση των σκαλο-πατιών στην θέση Νταγιάντα, συνέβαλαν με τοσυνολικό ποσό των 300€,  τρείς συγχωριανοί μας.• Για την επένδυση του μαντρότοιχου,τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αλλαγή σκεπήςστο εκκλησάκι του Αγιοργάκου και αλλαγή σκέ-παστρου στην είσοδο του Αηγιάννη συνεισέφε-ραν οι: Αλεξόπουλος Ν. Αλέξιος 800€ στην μνή-

μη του Νικολάου Αλεξόπου-
λου, ο Καλομοίρης Β. Ιωάννηςστην μνήμη του Ηλία Βάθη500€ και δύο ακόμα κάτοικοι μετο ποσό των 250€ και 200€ αν-τίστοιχα.• Για την τοποθέτησηκιγκλιδωμάτων στο γεφύριστην κάτω δεξαμενή (Πάτσιου),χρηματοδότησε το έργο συμ-πολίτης μας με το ποσό των650€. Επίσης συνέβαλε και εδώο  Κοσιάβελος Σπ. Δημήτριοςμε προσφορά  των  χρωμάτωνπου χρησιμοποιήθηκαν στα κιγ-κλιδώματα τόσο στο συγκε-κριμένο  γεφύρι όσο και στον Αγιοργάκο.• Για την προγραμματισμένη εργασίαεπένδυσης με πέτρα του οστεοφυλάκιου, συνέ-βαλε η  οικογένεια του Ζούβελου  Δ. Αγγελή,που ετάφη πρόσφατα στο χωριό μας, με  το ποσότων 500€ εις μνήμη του.• Τέλος, η Χρυσούλα Κανελλοπούλουπροσέφερε γούνινο ένδυμα που βγήκε σε λαχει-οφόρο αγορά, την εορτή του Αηγιάννη.

Θα ήθελα να ενημερώσω όσους δεν το
ξέρουν ήδη, ότι το καινούργιο οστεοφυ-
λάκιο (στον χώρο του νέου κοιμητηρίου)
έχει ολοκληρωθεί. Ολες οι οικογένειες που
διατηρούν στο παλιό οστεοφυλάκιο «δι-
κούς τους» που έφυγαν….  μπορούν και πρέ-
πει να μεταφέρουν  τα οστά τους από το πα-
λιό στο καινούργιο, έως το τέλος του 2013.

Αθανάσιος Ι. Κανελλόπουλος

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς
ζζωωήήςς  ττοουυ  χχωωρριιοούύ  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  δδεεκκααεεττίίεεςς
ττοουυ  ππεερραασσµµέέννοουυ  ααιιώώνναα..

ΜΜεεγγααλλοοχχώώρριι,,  ττοουυρριισσµµόόςς,,  ααυυττοοκκιιννηηττιι--
σσττήήςς  ππρρωωττααγγωωννιισσττεείί  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή
ζζωωήή  ττοουυ  χχωωρριιοούύ..

••  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκήή  ΜΜααγγοουυλλιιααννίίττιικκηη  οοιι--
κκοογγέέννεειιαα  µµεε  ττοονν  ΑΑρρχχηηγγόό  νναα  δδιιααττηηρρεείί  ηη
φφοορρεεσσιιάά  πποουυ  κκλληηρροοννόόµµηησσεε  ααππόό  ττιιςς  ππρροο--
ηηγγοούύµµεεννεεςς  γγεεννιιέέςς..

Ο  Μανδρακούκας Ηλίας με
την γυναίκα του, την κόρη
του Σοφία και τον σύζυγό
της Π. Παρασκευόπουλο από
την Λιοδώρα. Αρχές 10ετίας
του '30.

Διάσελο Αλωνίσταινας 1927: Ο ταξιτζής Κ.
Αλεξόπουλος μεταφέρει παραθεριστές από
τα Μαγούλιανα, τότε που το χωριό μας
ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους πα-
ραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα.
Μια στάση για ένα κομμάτι έλατο σαν εν-
θύμιο, ήταν απαραίτητη.»

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  κκοοιιννόόττηηττααςς
μμααςς  εεννηημμεερρώώννεειι::


