
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΤΣΑ

Το σεντούκι που κρύβει τα τε-
λευταία απούλητα «ασημικά»
της δημόσιας περιουσίας, άνοι-

ξε η κυβέρνηση σε μια ύστατη και
εν πολλοίς απονενοημένη προ-
σπάθεια να μειώσει, όπως τουλάχι-
στον ισχυρίζεται, τον βραχνά του
χρέους.

Το Ξενία και το Σανατόριο στα
Μαγούλιανα ήταν μέσα στο σεν-
τούκι των 14 τουριστικών ακινήτων
που το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων
φιλοδοξεί να μετατρέψει σε bou-
tique hotels.

Πολλά ποντάρει το ΤΑΙΠΕΔ, ο
διαχειριστής της πώλησης, στην εκ-
ποίηση της «κοιμώμενης» αυτής
περιουσίας. Αλλά πολλά περισσό-
τερα ποντάρουν ήδη κάποιοι Μα-
γουλιανίτες. Στης μιζέριας τον και-
ρό, όμως, καλό είναι να κρατάει
κανείς μικρό καλάθι.

Ο Σύλλογος σ' αυτό το τεύχος δί-
νει το βήμα στα μέλη του. Το ερώ-
τημα που τίθεται εκ πρώτης όψεως
είναι απλό: Αξιοποίηση ή ξεπούλη-
μα; Όλοι συμφωνούν στην αξιοποί-
ηση, αλλά τα ερωτήματα είναι πολ-
λά.

Έχουμε μπλέξει
1. ΓΙΑ ΞΕΝΙΑ:
✔ Το Ξενία Μαγουλιάνων επιφά-
νειας 1.312 τ.μ. πωλείται με οικόπε-
δο: 37.534 τ.μ. ! Σαν πολλά δεν είναι
τα στρέμματα που δίνονται δώρο
στον υποψήφιο αγοραστή;
✔Το Ξενία Μαγουλιάνων είναι «στις
παρυφές πυκνού δάσους». Το Δα-
σαρχείο έχει αποφανθεί; Άκου κει
37.534 τ.μ., αφού τα περισσότερα εί-
ναι ελατόδασος.
✔ Και για να μην κοροϊδευόμαστε.
Όταν μιλάμε για «σύσταση και με-
ταβίβαση δικαιώματος επιφανείας
για 99 έτη», μιλάμε για πώληση.
✔ Η Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ κάνει
λόγο για Ξενία Βυτίνας. Το Ξενία απέ-
χει 8,6 χιλιόμετρα από τον γνωστό
οικισμό. Σαν να λέμε Αθήνα - Κηφι-
σιά. Λεπτομέρειες όλα αυτά μπρο-
στά στα 37.534 τ.μ.

2. ΓΙΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ
✔ Τη μια μέρα το ΤΑΙΠΕΔ διαφημί-
ζει το Σανατόριο της «Μάνας του
Στρατιώτη» και τα 85.681 τ.μ. ελα-
τοδάσους που κατέχει και την επο-
μένη διαθέτει τα 6.874 τ.μ. Πού το
περίεργο; Λέτε το περιβόητο Ταμείο
να κλείνει πονηρά το μάτι στον
υποψήφιο μισθωτή; Στο χάρτη, πάν-

τως, φαίνεται «μαρκαρισμένη» η
περιοχή των 85.681 τ.μ.
✔ Το κείμενο είναι στα αγγλικά.
Τώρα δικαιώνεται η Άννα Διαμαν-
τοπούλου, η βουλευτής και πρώην
υπουργός Παιδείας, που είχε προ-
τείνει να γίνει δεύτερη επίσημη
γλώσσα του κράτους η αγγλική.
✔Πιστεύει κανείς ότι το Σανατόριο
θα παραχωρηθεί μόνο για 50 χρό-
νια; Τέτοιου είδους συμβόλαια είθι-
σται να ανανεώνονται μονομερώς
από τον μισθωτή. Ίσως να κάνουμε
λάθος, τα παιδιά και τα εγγόνια μας
πάντως θα τα βρούνε μπροστά
τους.

17 χρόνια υποσχέσεις
❑ Η εφημερίδα που κρατάς στα χέ-
ρια σου ανέδειξε πριν από 17 χρό-
νια το θέμα και το έφτασε μέχρι την
Βουλή. Με αυτό ο θέμα έκανε πο-

δαρικό και με αυτό συνεχίζει και σή-
μερα. Όλα αυτά τα χρόνια το έντυ-
πο τούτο κούνησε το μαντίλι σε
κυβερνήσεις και υπουργούς, αλλά
δεν έπαψε ποτέ να αναδεικνύει το
ζήτημα αξιοποίησης της δημόσιας
ακίνητης περιουσίας των Μαγου-
λιάνων, ως κυρίαρχο ζήτημα για
την ανάπτυξη της ευρύτερης πε-
ριοχής. Στο ίδιο μοτίβο συνεχίζει.

Σκέψεις και προτάσεις:
• ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:
Ναι, να αξιοποιηθεί. Ποιοι όμως θα
το κάνουν αυτό και με τι αντίκρισμα
στο κράτος και στο Δήμο.
• Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουμε να
μην ρημάξουν το περιβάλλον. Η
επένδυση να ωφελήσει την περιοχή
και να μην κλείσει ό,τι μικροεπιχεί-
ρηση έχει στηθεί στα γύρω χωριά.
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ: Όταν

φτάσει εκείνη η ώρα της κατα-
σκευής και λειτουργίας, να προτι-
μηθούν άτομα από τις τοπικές κοι-
νωνίες
• ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς
σχέδιο και όραμα θα είναι παράδο-
ση άνευ όρων.
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Επενδύστε στα γεωργικά, κτηνο-
τροφικά, τυροκομικά προϊόντα και
στις εξαγωγές.

Ακόμη δυο προτάσεις της τε-
λευταίας στιγμής, λίγο πριν από το
τυπογραφείο:
• Να δοθούν οι εκτάσεις, χωρίς αλ-
λαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώ-
τος, σε ντόπιους επιχειρηματίες
ακόμα και με συμβολικό μίσθωμα.
• Η παραχώρηση να είναι έως 35
χρόνια, με ρήτρες ανάπτυξης και το-
πικής απασχόλησης.

ΣΕΛ. 4 – 5
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Το 7ημερο εκδηλώσεων του Συλλόγου στα Μαγούλιανα ➥ ΣΕΛ. 8

Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

Λαχειοφόρος
Για να ζωντανέψει το χωριό, του-
λάχιστον το καλοκαίρι, οργανώ-
νονται από τον Σύλλογο πολυήμε-
ρες εκδηλώσεις τον Αύγουστο. Οι
δραστηριότητες αυτές έχουν ως χο-
ρηγούς τους ίδιους τους Μαγου-
λιανίτες και τους φίλους του χωρι-
ού. Με την διάθεση λαχνών του
ενός (1) ευρώ ο κάθε αγοραστής
διεκδικεί χρήσιμα δώρα, αλλά στην
ουσία χρηματοδοτεί τις καλοκαιρι-
νές δραστηριότητες στον τόπο του.
Καλούμε όλους να αναζητήσουν
τους ειδικούς λαχνούς για να κρα-
τήσουν αναμμένη την φλόγα της
συλλογικής προσπάθειας.

Εκλογές τέλος
Τέλειωσαν οι Δημοτικές και Περι-
φερειακές εκλογές της 18ης & 25ης
Μαΐου. Ώρα να σηκώσουμε τα μα-
νίκια για δουλειά. Η στάση του Συλ-
λόγου από δω και πέρα ➥ΣΕΛ. 2

Το στοίχημα
Όλοι μαζί, μπορούμε καλύτερα,
μπορούμε περισσότερα. Γι’αυτό οι
αλλαγές – προσαρμογές στο Κατα-
στατικό του Συλλόγου ➥ΣΕΛ. 2

Έρχεται η 8 Σεπτέμβρη
Στις 16 Ιουνίου εκδικάστηκαν στην
Τρίπολη τα ασφαλιστικά μέτρα για
την διάνοιξη του δρόμου που οδη-
γεί στην εκκλησία της Παναγίας,
στο Πετροβούνι. Μπήκαμε στην
τελική ευθεία για την απομάκρυνση
των συρμάτινων οδοφραγμάτων
➥ΣΕΛ. 3

Το Μονοπάτι μας
Με την εθελοντική συμμετοχή όλων
θα λάβει την πιστοποίηση «Μονο-
πάτι Κορυφαίας Ποιότητας» (Lea-
ding Quality Trail). Για να υλοποιηθεί
πρέπει όλοι να βάλουμε το χεράκι
μας. Γράφει ο Θοδωρής Παπακον-
δύλης ➥ΣΕΛ. 3

Γράφει ιστορία
Ο Σπύρος ανακαίνισε και μεταμόρ-
φωσε το μαγαζί του πατέρα του και
του παππού του στην Πετρούπολη
σε Café υψηλής αισθητικής. Ο Σπύ-
ρος σερβίρει τα καλύτερα χαρμάνια
καφέ της Αθήνας. Γράφει η Κατερί-
να Ζουβέλου ➥ ΣΕΛ. 6

Τα παιδιά στο λεωφορείο
Οι απόμαχοι που συναντάς τα κα-
λοκαίρια στο χωριό, να σεργιανάνε,
νοσταλγοί των παιδικών τους χρό-
νων, αξίζουν το σεβασμό μας. Γρά-
φει ο Στάθης Κ. Κόλλιας ➥ΣΕΛ. 7

Ολύμπιος Δρόμος
Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Πα-
ρασκευής 16 Μαΐου, έφτασε στα
Μαγούλιανα ο πρώτος αθλητής του
αγώνα δρόμου Αρχαίο Στάδιο Νε-
μέας–Αρχαίο Στάδιο Ολυμπίας. Φέ-
τος η άφιξη των αθλητών βρήκε
τους Μαγουλιανίτες να μετρούν
και να ξαναμετρούν τις δυνάμεις
τους στο καφενείο, ενόψει της
εκλογικής αναμέτρησης της Κυ-
ριακής.

Κ.Δ.Α.
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Δεκαεπτά χρόνια φαγούρας  



Στις εκλογές από το
χωριό και για το χω-
ριό, διεκδίκησαν την

εκλογή οι εξής:
✔ Κωνσταντίνος Κ. Κόλλιας
και Παναγιώτης Γόντικας, με
τον συνδυασμό του Ανδρέα
Κολοβού.
✔ Γεώργιος Μ. Μπουρνάς και
Χρυσούλα Χ. Τζαβάρα, με τον
συνδυασμό του Ευσταθίου
Κούλη.
✔ Σοφία Α. Γόντικα, με τον
συνδυασμό του Γιάννη Φράγ-
κου.
✔ Αθανάσιος Ι. Κανελλό-
πουλος και Άγγελος Αλεξό-
πουλος, με τον συνδυασμό
του Γιάννη Γιαννόπουλου.
✔ Επίσης ήταν υποψήφιος
Περιφερειάρχης ο συγχω-
ριανός μας Νικόλαος Α. Γόν-
τικας, με τον συνδυασμό που
υποστήριξε το ΚΚΕ. 
✔ Δήμαρχος Γορτυνίας επα-
νεξελέγη ο Γιάννης Γιαννό-
πουλος, για τα επόμενα 5
χρόνια.

Η προεκλογική περίοδος

κύλησε χωρίς ιδιαίτερες εμ-
βαθύνσεις στα όσα έχουν
ανάγκη η Γορτυνία και κυ-
ρίως το χωριό. Σε γενικές
γραμμές το σύνολο των υπο-
ψηφίων, συμφωνούν με τους
στόχους και τις προτεραι-
ότητες που έχει θέσει η Γενι-
κή Συνέλευση του Συλλόγου
μας. Αυτό αποτελεί την βάση
για την ολόπλευρη συνεργα-
σία όλων των υποψηφίων
συγχωριανών μας. Τίποτα δεν
μας χωρίζει, όλα μας ενώ-
νουν. 

Τα φυσιολογικά προβλή-
ματα που υπάρχουν και οδή-
γησαν σε διαφορετικές επι-
λογές ψηφοδελτίων είναι τέ-
τοια που μπορούν να υπερ-
νικηθούν με θετικό τρόπο. Η
έλλειψη κοινοτικού συμβου-
λίου με την διάλυση των κοι-
νοτήτων, η δημαρχοκεντρική
λειτουργία των δήμων, η ου-
σιαστική έλλειψη πόρων, η
διάλυση του όποιου κοινωνι-
κού κράτους υπήρχε, τώρα
φέρνουν στην επιφάνεια τα

δύσκολα που θα ζήσουμε.
Απέναντι σ’ όλα αυτά,

εμείς μόνο ένα όπλο έχουμε
να αντιτάξουμε: Την κοινή
ενιαία δράση όλων των Μα-
γουλιανίτικων δυνάμεών μας.
Την συλλογική λειτουργία σ’
όλα τα επίπεδα και την κατα-
δίκη των μονοπρόσωπων επι-
λογών παντού και πάντα. 

Οι δομές που προέβλεψε
η Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου και κατοχύρωσε με την
καταστατική αλλαγή, μας επι-
τρέπουν να ξεφύγουμε από
τις προβληματικές μονοπρό-
σωπες λογικές και να περά-
σουμε σε ένα συλλογικό, δη-
μοκρατικό τρόπο λειτουρ-
γίας που θα μπορούν όλοι
να έχουν ουσιαστικό συμμε-
τοχή και να πιάνει τόπο ο λό-
γος τους. Να μην αισθάνεται
και να μην είναι, κανείς και κα-
μία στην απέξω…

Η στάση του Συλλόγου
από δω και πέρα: Ο Σύλλο-
γος δεν μπορεί παρά να είναι

απέναντι σε κάθε δομή και
μορφή εξουσίας που ευθύ-
νεται για τα προβλήματα του
τόπου μας και των ανθρώπων
μας. Είμαστε κοινωνική αντι-
πολίτευση, γιατί αυτό είναι
το συλλογικό συμφέρον. 

Βλέπουμε όλους τους δη-
μοτικούς συμβούλους με τον
ίδιο ισότιμο τρόπο, ανεξάρ-
τητα με το ποια παράταξη
έχουν εκλεγεί.

Επιδιώκουμε την ουσια-
στική επαφή με όλες τις συγ-
κροτημένες δημοτικές πα-
ρατάξεις και ζητούμε την συν-
δρομή τους και για τα ζητή-
ματα του χωριού, αλλά και για
τα Γορτυνιακά προβλήματα. 

Ευελπιστούμε σε καλή
συνεργασία και γόνιμο διά-
λογο με τον Δήμαρχο και το
δημοτικό συμβούλιο και τους
ευχόμαστε καλή δύναμη. Τα
πολλά και και σοβαρά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν
τα Μαγούλιανα δεν μπορούν
να περιμένουν άλλο. 
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Ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια

Στόχος των αλλαγών του Κατα-
στατικού του Συλλόγου, που εγ-
κρίθηκαν ομόφωνα στην τε-

λευταία Γενική Συνέλευση, είναι η
ισότιμη αξιοποίηση όλων των ενερ-
γών δυνάμεων, προϋπόθεση για να
επιλυθούν τα προβλήματα του χω-
ριού μας. 

Οι σκοποί και τα μέσα υλοποί-
ησής τους δεν αλλάζουν. Έγιναν,
όμως, επιμέρους αλλαγές που ενι-
σχύουν την συμμετοχή και εξασφα-
λίζουν την μέγιστη αξιοποίηση όλων
των δυνάμεων του χωριού.

Μερικές από τις αλλαγές-προ-
σαρμογές είναι:
❐ «Ο Σύλλογος οφείλει να απέχει
από κάθε κομματική ή άλλη δρα-
στηριότητα που άπτεται θεμάτων
συνείδησης και θα βάζει σε κίνδυνο
την ενότητα των μελών, δημιουρ-
γώντας εμπόδια στην ομόθυμη προ-
σπάθεια για την εκπλήρωση των
σκοπών του».
❐ Μπορούν να γίνουν μέλη του
Συλλόγου και φίλοι του χωριού,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις
και κατόπιν αποφάσεως της Γενι-
κής Συνέλευσης.
❐ Τα Μαγουλιανιτάκια που συμ-
πληρώνουν το 16ο της ηλικίας τους,
θα μπορούν να γίνουν μέλη του
Συλλόγου, αντί του 18ου που ίσχυε.
❐ Για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου, τα μέλη που ψηφίζουν
θα μπορούν να επιλέξουν (σταυ-
ρώσουν) μόνο 5 υποψηφίους αντί
των 7 που ίσχυε. Έτσι δίνεται η δυ-
νατότητα της αναλογικότερης εκ-
προσώπησης όλων των διαφορετι-
κών προσεγγίσεων που υπάρχουν
για τον Σύλλογο και το χωριό. Στόχος:
Η ακόμα μεγαλύτερη συσπείρωση
των Μαγουλιανιτών, μέσα από τις
γραμμές του Συλλόγου. 

Προχωρήσαμε και στην κατα-
στατική κατοχύρωση των σημαντι-
κών προτάσεων που είχαν διατυ-

πωθεί στην πρώτη ανοιχτή συνε-
δρίασή μας που έγινε στο χωριό, τον
Ιούνιο του 2013.
❐ Δημιουργείται «Παράρτημα Αρ-
καδίας» με έδρα τα Μαγούλιανα.
Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στους
μόνιμους κατοίκους του χωριού
αλλά και σ’ όλα τα μέλη που μένουν
στην ευρύτερη περιοχή (Βυτίνα, Τρί-
πολη κτλ), να ψηφίζουν, να συμμε-
τέχουν, να πρωταγωνιστούν. Εκτός
των άλλων: « Η Τ.Ε. Αρκαδίας ανα-

πληρώνει και το κενό της έλλειψης
Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου στα
Μαγούλιανα, καλύπτοντας επί της
ουσίας και το σύνολο των αρμοδιο-
τήτων (όσες διεκδικούσαμε να έχουν
τα κοινοτικά συμβούλια), που αφο-
ρούν την ουσιαστική συμμετοχή
των κατοίκων στα ζητήματα της το-
πικής αυτοδιοίκησης. Η συμμετοχή
του/της Κοινοτάρχη Μαγουλιάνων
στις συνεδριάσεις είναι αυτονόητη
και επιβεβλημένη, εάν δεν είναι ήδη
μέλος της. Η Τ.Ε. συγκαλεί Γενικές Συ-
νελεύσεις στα Μαγούλιανα, με δι-
καίωμα συμμετοχής όλων των μελών
του συλλόγου…».
❐ Δημιουργείται «Λαογραφικός
Πολιτιστικός Όμιλος Μαγουλιά-

νων» με έδρα το δημοτικό σχολείο,
για την λειτουργία του Μουσείου και
το σύνολο των Πολιτιστικών Μορ-
φωτικών δραστηριοτήτων στο χωριό
μας. Διοικείται από επιτροπή με την
κωδική ονομασία «Επιτροπή του
Μουσείου».
❐ Συγκροτείται «Παράρτημα Νε-
ολαίας» που θα συνενώνει και δρα-
στηριοποιεί το σύνολο των νέων
μελών του συλλόγου από 16 έως 35
ετών. Η συνεργασία του Παραρτή-
ματος με όλες τις άλλες συλλογικό-
τητες νέων που υπάρχουν ή θα δη-
μιουργηθούν, θεωρείται αυτονόητη
και επιβεβλημένη. Αυτό ήταν και το
πνεύμα της Γενικής Συνέλευσης, που
ενέκρινε το καταστατικό.

❐ Συγκροτείται «Επιτροπή Γυ-
ναικών» με δικαίωμα συμμετοχής
όλων των γυναικών μελών του συλ-
λόγου. Η ιδιαίτερη δραστηριοποί-
ηση των γυναικών, πρέπει να απο-
τελέσει κύριο μοχλό προώθησης
των σκοπών του συλλόγου μας.

Το νέο καταστατικό διευκολύνει
το σύνολο των μελών να συμμετέ-
χουν ενεργά και καθοριστικά, στις
υποθέσεις του Συλλόγου και του
χωριού μας. Ιδιαίτερα στις σημερι-
νές εποχές, η αξιοποίηση όλων των
δυνάμεών μας είναι αναγκαία, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχή έκβαση όλων των στόχων
μας. 

Καλούμε όλους τους Μαγουλια-
νίτες συνολικά, αλλά και τον καθένα
ξεχωριστά, να διεκδικήσουν την
συμμετοχή τους σε κάθε μέτωπο. Τα
προβλήματα είναι πολλά και το χω-
ριό έχει την ανάγκη όλων. Όλοι μαζί,
μπορούμε καλύτερα, μπορούμε πε-
ρισσότερα. 

Σήμερα που έχουμε πιο ξεκά-
θαρο τοπίο μετά τις δημοτικές εκλο-
γές, γίνεται αντιληπτό ότι η συγ-
κρότηση θεσμικής εκλεγμένης επι-
τροπής στο χωριό (στην θέση του
κοινοτικού συμβουλίου), είναι απα-
ραίτητη. 

Για τις υποθέσεις του χωριού, δεν
μπορεί και δεν πρέπει να έχει την ευ-
θύνη μια μονοπρόσωπη αρχή, αλλά
να εξασφαλιστεί η συλλογική ευ-
θύνη μέσω εκλεγμένης επιτροπής σε
συνδυασμό και με ταχτικές συνε-
λεύσεις των κατοίκων του χωριού. 

Η ιστορία του χωριού δείχνει
ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αν το
κεντρικό κράτος καταργεί θεσμούς,
εμείς μπορούμε (άτυπα μεν, αλλά
ουσιαστικά δε) να τους αναπληρώ-
σουμε. Δική μας είναι η ζωή και
εμείς οφείλουμε να την κουμαντά-
ρουμε με τον δικό μας καλύτερο
τρόπο. 

Το στοίχημα της συμμετοχής

Το νέο καταστατικό 
διευκολύνει την ενεργή

συμμετοχή όλων μας 
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Εκλογικά  Παρασκήνια
❑Οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18ης
και 25ης Μαΐου ήταν μια αφορμή για όσους μένουν
μακριά από το χωριό να σμίξουν με άλλους πατριώ-
τες. Η συμμετοχή κυμάνθηκε στα επίπεδα των προ-
ηγούμενων εκλογών, φτάνοντας τους 140 ψηφοφό-
ρους. Μην ξεχνάμε ότι ψηφίζοντας στο χωριό, το εν-
δυναμώνουμε και διεκδικούμε περισσότερους πό-
ρους. Σήμερα, με την επέκταση των δυνατοτήτων των
ΚΕΠ, όλες οι οικογενειακές διεκπεραιώσεις γίνονται
πλέον από αυτά από οπουδήποτε.

❑ Οι Μαγουλιανίτες που κατάφεραν να εκλεγούν εί-
ναι ο Θανάσης Κανελλόπουλος ως κοινοτάρχης και
ο Νίκος Γόντικας ως Περιφερειακός σύμβουλος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγχαρητήρια αξί-
ζουν σε όλους τους υποψηφίους που έδωσαν την
μάχη τους, αλλά δυστυχώς οι εκλόγιμες θέσεις είναι
περιορισμένες. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών
στο εκλογικό διαμέρισμα Μαγουλιάνων, αλλά και τα
συγκεντρωτικά όλων των παρατάξεων ανά Δημοτι-
κή ενότητα του Δήμου Γορτυνίας σε ΠΙΝΑΚΕΣ, στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

❑ Στην μάχη του δεύτερου γύρου κρίθηκαν τα
αποτελέσματα σε Δήμο και Περιφέρεια. Και, κάπου
που είμαστε σχεδόν πάντα πρώτοι: στη μετάδοση των
εκλογικών αποτελεσμάτων από τα κανάλια εθνικής
εμβέλειας. 



Του ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗ

Έγινε ακόμα ένα σημαντικό
βήμα για την Ευρωπαϊκή πι-
στοποίηση μονοπατιού στο

Μαίναλο.  Στις 2-4 Μαΐου διεξήχθη
τριήμερο σεμινάριο στη Στεμνίτσα
με τη συμμετοχή εκπροσώπων
όλων των συλλόγων των τοπικών
κοινοτήτων, με σκοπό την επι-
μόρφωση για τη σωστή εκτέλεση
των εργασιών που απαιτούνται,
ώστε το μονοπάτι να λάβει την πι-
στοποίηση «Leading Quality Trail»

(Μονοπάτι Κορυφαίας Ποιότητας).
Την Παρασκευή και το Σάββατο 2
και 3 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε
θεωρητική εκπαίδευση και στη
συνέχεια πεζοπορία σε μονοπάτια
της Στεμνίτσας, των Λαγκαδίων
και του Λούσιου ποταμού, όπου και
έγινε πρακτική εφαρμογή των
όσων είχαν συζητηθεί. 

Την Κυριακή έγινε ξενάγηση
των φιλοξενούμενων εκπαιδευ-
τών  στα χωριά που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, για να δουν από
κοντά τις δυσκολίες στη χάραξη

συγκεκριμένων μονοπατιών και
να προτείνουν λύσεις για το ξεπέ-
ρασμά τους. Κατά τη διάρκεια της
ξενάγησης επισκεφτήκαμε και το
χωριό μας, τα Μαγούλιανα. Εντυ-
πωσίασε ο επιβλητικός πλάτανος
και συγκίνησαν η φιλόξενη ατμό-
σφαιρα στο καφενείο και στην  τα-
βέρνα του «Ιωσήφ», όπου και κα-
ταλήξαμε για φαγητό. 

Το απόγευμα της Κυριακής
ακολούθησε ημερίδα, στην οποία
παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και
οι προοπτικές του σε τοπικούς

φορείς και επιτηδευματίες της Γορ-
τυνίας. 

Στόχος είναι η ευρωπαϊκή πι-
στοποίηση ποιότητας περιπατητι-
κού μονοπατιού με τον τίτλο «Le-
ading Quality Trails-Best of Europe»
(Κορυφαίας Ποιότητας Μονοπάτια
- Τα Καλύτερα Της Ευρώπης), που
αναμένεται να έχει συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα για τον ορεινό τουρι-
σμό της περιοχής. 

Το μονοπάτι θα ξεκινά από την
αρχαία Γόρτυνα και μέσα από μια
διαδρομή περίπου 100 χιλιομέ-
τρων (Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ελά-
τη, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλια-
να, Βαλτεσινίκο) θα ολοκληρώνε-
ται στα Λαγκάδια. Το τμήμα που
μας αντιστοιχεί θα ξεκινά από το
μοναστήρι της Σφυρίδας, θα περ-
νά από το Αργυρόκαστρο, μέσα
από το χωριό και στη συνέχεια
από την Αγία Παρασκευή - Κορ-
φοξυλιά για να καταλήξει στους
Άγιους Πάντες. 

Πρέπει να αποψιλώσουμε τα
μονοπάτια, να ενισχύσουμε ση-
μεία που έχουν διαβρωθεί, να γίνει
η απαραίτητη σηματοδότηση και
καταγραφή των φυσικών τοπίων
και των ιστορικών - πολιτιστικών
μνημείων και τέλος η χαρτογρά-
φηση της διαδρομής. Στις 2 και 3
Αυγούστου θα γίνει η έναρξη των
εργασιών. 

Από εδώ και πέρα χρειαζόμα-
στε την εθελοντική συμμετοχή
όλων, για να υλοποιήσουμε το πα-
ραπάνω έργο, το οποίο μόνο θε-
τικά έχει να προσφέρει στον τόπο
μας. 

Στις 16 Ιουνίου εκδικάστηκαν (εξ’
αναβολής) στην Τρίπολη τα ασφα-
λιστικά μέτρα, που είχε προσφύγει ο

δήμος Γορτυνίας μετά από ενέργειες του
Συλλόγου μας για την διάνοιξη του δρό-
μου που οδηγεί στην εκκλησία. Η πρώτη
εκδίκαση αναβλήθηκε με αίτημα των αν-
τιδίκων. Οι δικηγόροι τους ισχυρίστηκαν
ότι δεν γνώριζαν οι πελάτες τους το θέμα
και ότι έλαβαν γνώση μόνο από τις δη-
μοσιεύσεις της εφημερίδας μας. 

Πέρα από τον πλήρη φάκελο που έχει
κατατεθεί στην δικαιοσύνη, παρέστησαν
και μάρτυρες για την υπεράσπιση των θέ-
σεων του χωριού. Πρόκειται για τους:
Κόλλια Π. Δημήτριο, Γόντικα Κ. Χρήστο, Κα-
νελλόπουλο Ι. Αθανάσιο, (ο οποίος ήταν και
ο μοναδικός που εξετάστηκε), Κουντάνη
Κωνσταντίνο, πρώην δήμαρχο Βυτίνας
και γνώστη του θέματος.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαρι-
στήσουμε τον Κωνσταντίνο Κουντάνη για
την ενεργή υποστήριξη των ζητημάτων
του χωριού μας, καθώς και τους στενούς
συνεργάτες του στα Μαγούλιανα που πα-
ρείχαν (και παρέχουν) τις καλές τους υπη-
ρεσίες. 

Μέχρι την ώρα που γράφτηκε αυτό το

κείμενο, δεν ήταν γνωστή η απόφαση
της δικαστικής λειτουργού. Ελπίζουμε ότι
η απόφασή της θα είναι προς το συμφέρον
του κοινωνικού συνόλου, που θα δίνει την
δυνατότητα της απρόσκοπτης πρόσβασης
τόσο στην εκκλησία, όσο και στον ση-
μαντικό αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει
στην ίδια ακριβώς τοποθεσία. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: 
- Η υπόθεση κρατήθηκε ανοιχτή με τις

θετικές κινήσεις που έγιναν από τον πρώην
κοινοτάρχη Κόλλια Κωνσταντίνο.

- Οι κάθε λογής καταπατητές κοινό-
χρηστων δρόμων στην ευρύτερη περιο-
χή, εκμεταλλεύονται την αδράνεια των πο-
λιτών και προτάσσουν  την επίκληση των
δικαστηρίων. Αυτό να μας γίνει μάθη-
μα…

Εάν και εφ’ όσον η υπόθεση καταλήξει
στο ακροατήριο, είναι βέβαιο ότι η υπε-
ράσπιση των υποθέσεων του χωριού θα
λάβει άλλες διαστάσεις. Είναι προς το
συμφέρον του χωριού αλλά και των πολ-
λών ενδιαφερομένων στην τοποθεσία, η
υπόθεση να λυθεί με την αποκατάσταση
της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών,
στους σημαντικούς τόπους του χωριού και
της Γορτυνίας γενικότερα! Φτάνει πιά…

ΠΠΕΕΤΤΡΡΟΟΒΒΟΟΥΥΝΝΙΙ::  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΛΛΕΕΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  88  ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗ;;

Μπήκαμε στην τελική ευθεία

Οι νέοι χαράζουν Μονοπάτι
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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, THΛ. 2105230669

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
magouliana@gmail.com
Υ-εύθυνος έκδοσης:

Παναγιώτης Κυρ. 
Κυριακό-ουλος

pkkyriak@gmail.com  

Υ-εύθυνος Σύνταξης
Παναγιώτης Ιωάννη Μαρίτσας

panosmaris1@gmail.com
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
Σελιδο-οίηση: 

Mαίρη Γασ-αράκη
ΤΥΠΟΙΣ: 

Σταµ. Κοτσάτος & Σία Ο.Ε.
Μαρίνου Αντύ#α 4, Ηλιού#ολη

Με την εθελοντική 
συμμετοχή όλων θα 
υλοποιηθεί το έργο

Η φωτογραφία, αδιάψευστος μάρτυρας της παρέας που κατηφόρισε στο Πετροβούνι, στην εκκλησία της
Παναγίας. Τα  χρόνια πέρασαν και τούτο το κιτρινισμένο από το χρόνο τύπωμα αντιστέκεται στη λήθη. Λες κι
ήθελε να φτάσει στα χέρια μας, να μας δείξει το μονοπάτι που τράβηξε η παρέα για να φτάσει μέχρι εκεί. Τα
χνάρια όλων αυτών που πέρασαν από πάνω του έχουν γίνει ένα μαζί του και δεν σβήνουν ούτε με συρμάτινα
μπλόκα… Από αριστερά: Παναγιώτα Δ. Κανελλοπούλου, Κατερίνα Παπαδημητρίου, Μέλπω Α. Γόντικα, Ηλίας
Α. Καριώρης, Ελένη Παπαδημητροπούλου, Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος, Διονύσιος Γιαβής, Αδαμαντία Πα-
παδημητροπούλου, Σαράντος Παπαδημητρόπουλος, Βασιλική Γ. Παπαδημητροπούλου, Σοφία Γ. Γόντικα.

Ανακοίνωση Κοινοτάρχη και εκ-
κλησιαστικού Συμβουλίου: Η με-
ταφορά των οστών στο νέο νεκρο-
ταφείο έχει ολοκληρωθεί. Απομένει
να γίνει η εκταφή των τελευταίων
τάφων ώστε να γίνει δυνατή και η
ανάπλαση του προαυλίου χώρου
της Παναγίας μας. Παρακαλούνται
όσοι έχουν οικείο τους πρόσωπο
στο παλιό κοιμητήριο να κάνουν την
εκταφή τους έως το τέλος Σεπτεμ-
βρίου.

Στον πλάτανο για την καθιερωμένη φωτογραφία. Θωμάς Πυρπιρής, Μάκης Πατεράκης, Πάνος Μι-
χόπουλος, Ιωάννης Λαγός, Liane Jordan, Γιώργος Κούλαλης, Dirk Zimmermann, Θοδωρής Πα-
πακονδύλης, Χρήστος Κ. Γόντικας, Τρύφωνας Γόντικας.



Ηεφημερίδα του Συλλόγου σ’
αυτό το τεύχος ανοίγει το διά-
λογο: Αξιοποίηση ή ξεπούλημα

του Σανατορίου της «Μάνας του Στρα-
τιώτη» και του Ξενία Μαγουλιάνων; Αι-
τία στάθηκε ο νέος κατάλογος με ακί-
νητα που έδωσε στη δημοσιότητα το
Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ).
Στον κατάλογο αυτό φιγουράρουν
«Ξενία» σε όλη τη χώρα και άλλα κτίρια
υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, κάποια
με ιστορικό ενδιαφέρον. Επιδίωξη του
Ταμείου είναι η μετατροπή των ακινή-
των σε boutique hotels. 

Αν η δημοσίευση της παραπάνω λί-
στας κτιρίων στάθηκε η αιτία για την
έναρξη αυτού του διαλόγου, την αφορ-
μή έδωσε το δημοσίευμα της εφημε-
ρίας «Ελευθεροτυπίας», την Πέμπτη 3
Ιουλίου 2014, με τίτλο: Να μην γίνουν
όλα τσιμέντο. 

Ο διάλογος που μόλις ξεκίνησε
και διεξάγεται ήδη σε υψηλούς τό-
νους έχει ονοματεπώνυμο. Με μια
πρώτη ανάγνωση οι τοποθετήσεις που
θα διαβάσετε στις παρακάτω  στήλες,
φαίνονται διαμετρικά αντίθετες· με
μια δεύτερη προσεχτικότερη ανά-
γνωση όμως διακρίνονται σημεία σύγ-
κλισης και συγκερασμού. Άλλωστε
όλες οι θέσεις έχουν ένα κοινό παρο-
νομαστή: Τα Μαγούλιανα. 

Η απορία εύλογη: Αν δοθούν Σα-
νατόριο και Ξενία, πιστεύει κανείς ότι
θα μειωθεί το χρέος της χώρας και κατ΄
επέκταση θα υπάρξει κάποια βελτίω-
ση της ελληνικής οικονομίας ή απλά δί-
νονται  για να δοθούν… Οι δανειστές
μας, οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο, που
τόσο κόπτονται για τη βελτίωση της οι-
κονομίας μας, πώς είναι δυνατόν να μη

βλέπουν πως ως τώρα επιτυγχάνεται το
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα; 

Να ξεκαθαρίσουμε ακόμα τι ση-
μαίνει η λέξη ξεπούλημα: 
✔ Ξεπούλημα σημαίνει να πουλάς το
Ελληνικό στη Lamda Development
χωρίς... μισό ευρώ να έχει εισρεύσει στο
δημόσιο ταμείο. 
✔ Ξεπούλημα σημαίνει να μην δι-
στάζεις να βάζεις «Πωλητήριο στον
Τύμβο των Σαλαμινομάχων» και τις
Θερμοπύλες.

(http://www.hradf.com/el/portfolio/th-
ermal-springs) 

Ακόμη και να προσπεράσει κανείς
τα 17 χρόνια φαγούρας της εφημερίδας
μας με υποσχέσεις για το Σανατόριο, τα
προβλήματα δυστυχώς μας προσπερ-
νούν. Καλά τα τουριστικά οράματα.
Μαγαζί γωνία ο τουρισμός, αλλά δεν εί-
ναι μόνο τα έρμα κρατικά Ξενία που τί-
ναξαν τα πέταλα: 

Α. Πόσοι μαγαζάτορες, ξενοδόχοι

και μικροί κατά κανόνα επαγγελματίες
της αγοράς είναι σήμερα με την πλάτη
στον τοίχο. Ο θεσμός των ταξιδιωτικών
πακέτων με όλα τα έξοδα προπληρω-
μένα τείνει να λάβει για την ελληνική
τουριστική πραγματικότητα κατακλυ-
σμιαία μορφή. Πώς το έλεγε ο J. Lund-
gren, διεθυντής της TUI Βρετανίας: «Οι
πελάτες μας μπορούν να αφήσουν
πλέον τα πορτοφόλια σπίτι τους αφού
σε τίποτε δεν θα τους χρειαστούν». 

Και έτσι είναι. Σύμφωνα με έρευνες

οι τουρίστες με βραχιολάκια (το σήμα κα-
τατεθέν του all inclusive) δεν ξοδεύουν
ούτε 20% παραπάνω από τα χρήματα
που έχουν ήδη καταβάλει στην πατρίδα
τους. Και... μην τους είδατε. 

Τα προπληρωμένα πακέτα αρχί-
ζουν από απολαυστικά γεύματα και δω-
ρεάν ακριβά ποτά και φθάνουν μέχρι
όλων των ειδών τα θαλάσσια σπορ,
γιόγκα, πιλάτες, μπέιμπι σίτινγκ και
κρουαζιέρες. Δηλαδή, όλα τα λεφτά μέ-
νουν έξω και τίποτε δεν μπαίνει στα
ντόπια ταμεία! 

Β. Την ίδια στιγμή τα τελευταία χρό-
νια άγνωστος αριθμός ιδιοκτητών ξε-
νοδοχειακών μονάδων έχει βγει στη
γύρα για να βρει αγοραστή, επειδή δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρε-
ώσεις του. Όμορφα ξενοδοχεία, δύ-
σκολα πωλούνται. 

Δείτε μόνο το μπαράζ λουκέτων σε
ιστορικά ξενοδοχεία του κέντρου της
Αθήνας. Πολυτελείς και ανακαινισμένες
κατά κανόνα μονάδες που τα βρήκαν
μπαστούνια πριν ακόμα σβήσει η ολυμ-
πιακή φλόγα το 2004. 

Κατά τα λοιπά στερεότυπες και οι
φράσεις: Ο τουρισμός είναι η βαριά βιο-
μηχανία του τόπου μας ή η χώρα μας
χρειάζεται τουρισμό υψηλού επιπέ-
δου, κρουαζιερόπλοια...

Π. ΜΑΡΙΤΣΑΣ 
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Χαλαρώστε, διαβάστε και ξαναδιαβάστε
χαρακτηριστικά αποσπάσματα του δια-
λόγου που διεξήχθη, κυρίως στο διαδί-
κτυο: 

ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΩΝΗ: Τόσα χρόνια που το
Σανατόριο ερήμωνε ξεχασμένο, ήταν καλύ-
τερα; Αν γίνει μια χρήσιμη επένδυση που θα
δώσει και δουλειές, δεν μας αρέσει; 

ΑΛΕΚΟΣ ΓΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ: Ένα πανέμορ-
φο κτίριο μέσα σ' ένα μοναδικό φυσικό περι-
βάλλον. Εβδομήντα χρόνια τώρα καταστρέ-
φεται. Πόσα χρόνια ακόμα πρέπει να το αφή-
σουμε στην τύχη του; Ή μήπως πρέπει το Ελ-
ληνικό Δημόσιο να αναλάβει μια ακόμα «πε-
τυχημένη επιχειρηματική εκμετάλλευση»; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Όλοι οι το-
πικοί εκλεγμένοι άρχοντες από παλιά έως
και σήμερα αδιαφόρησαν εγκληματικά. Τώρα
θα παίξουν με λαϊκισμό ότι τάχα τούς ενδια-
φέρει. Τα ψέματα που σπέρνουν για ύπο-
πτων συμφερόντων θέματα, σύντομα θα γυ-
ρίσουν σ' αυτούς.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ: Δε καταλα-
βαίνω τη λέξη ξεπούλημα γι'  αυτό θα παρα-
καλούσα κάποιον να μου το εξηγήσει. Αυτό
που ξέρω εγώ είναι το Ξενία και το Σανατόριο
είναι κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής. Δυ-
στυχώς σαπίζουν εδώ και δεκαετίες, μαρτυ-
ρώντας τη μνημειώδη αδιαφορία και ανικα-
νότητα του ελληνικού κράτους και των στυ-
γνών κομματόσκυλων κάθε απόχρωσης που
το στελεχώνουν... Η πώληση ή μακροχρόνια
μίσθωση του Ξενία Μαγουλιάνων και του
Σανατόριου μόνο καλό θα κάνει στη περιοχή.
Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στη κα-
τασκευή και στη λειτουργία. Θα αποτελέ-
σουν οι επενδύσεις αυτές πόλο έλξης και
διαφήμισης για τη περιοχή φέρνοντας επι-
σκέπτες που με τη σειρά τους θα φέρουν πα-
ράπλευρα έσοδα. Τέλος, το χρεοκοπημένο Ελ-
ληνικό κράτος, θα έχει κάποια φορολογικά
έσοδα από το ΦΠΑ και το εισόδημα.  Συνεπώς
για ποιο ξεπούλημα μιλάμε; Μακάρι να βρε-

θεί μισθωτής ή αγοραστής και να φτιαχτούν
ξενοδοχειακές μονάδες lux. Το κράτος-πατε-
ρούλης που έφερνε ως πελαργός τα λεφτά
κάθε μήνα δανειζόμενο από ξένους, τελείωσε
μια για πάντα. Ο μόνος τρόπος για να έρθει η
ανάπτυξη είναι οι επενδύσεις που μόνο ιδιω-
τικά κεφάλαια μπορούν να το κάνουν γρήγο-
ρα και αποτελεσματικά. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΙΤΣΑΣ: Εγώ κύ-
ριοι θα συμφωνήσω με τον κ. Κουμπούρη. Έτσι
είναι και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε
τόσο το καλύτερο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Βασίλη, η
λέξη ξεπούλημα σημαίνει ότι εξευτελίζεις
κάτι με τις πράξεις σου και το πουλάς σε χα-
μηλότερη τιμή, πράγμα που έγινε. Αυτό για την
χρήση του όρου. Σαφώς και όλοι ελπίζουμε ότι
θα δοθεί μια ώθηση στην περιοχή, αλλά δεν
μπορεί με μια κίνηση (που και αυτή όσο θετική
και αν φαίνεται) να σβήνουμε τις αμαρτίες των
τόσων δεκαετιών και να πανηγυρίζουμε για το
κατόρθωμα.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να το
αξιοποιήσουν. Ποιοι όμως; Και με τί αντίκρι-
σμα στο κράτος αλλά και στο δήμο. Αν είναι
να πάρουν ένα κτίριο 2 εκατ. ευρώ για να δί-
νουν ενοίκιο 1.500 ή ακόμα χειρότερα για να
το οικειοποιηθούν, το όφελος ποιο θα είναι;
Προσωπικά ανάπτυξη θεωρώ τον τάπητα
της παιδικής χαράς και τα πινακάκια, γιατί εί-
ναι ανάπτυξη με δικές μας δυνάμεις...  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ...Τα
«κομματόσκυλα» που απαξίωσαν τα συγκε-
κριμένα περιουσιακά στοιχεία, είναι τα ίδια που
κατέφαγαν - κατατρώνε την χώρα ολόκληρη
και σήμερα.... Και τώρα βάζουν το ψευτο-δί-
λημμα: «θέλετε ερημιά ή δικές μας επενδύ-
σεις;» Απαντάμε: 
✔Θέλουμε να προστατευτεί η περιουσία του
κοινωνικού συνόλου 
✔Θέλουμε να μην ρημάξουν το περιβάλλον 
✔ Θέλουμε οι θεσμικοί εκπρόσωποι των κα-
τοίκων της περιοχής να έχει σημαντικό λόγο 

✔Θέλουμε να μην χαριστεί η περιοχή (όπως
το Ελληνικό) στον κάθε Λάτση, που του ξε-
λασπώσαμε την τράπεζα και από πάνω του
δώσαμε το Ελληνικό και το Ταχυδρομικό Τα-
μιευτήριο 
✔ Θέλουμε να διασφαλιστεί ότι η κάθε επέν-
δυση θα ωφελήσει την περιοχή και δεν θα κλεί-
σει ό,τι μικροεπιχείρηση έχει στηθεί στην Βυ-
τίνα, στο Βαλτεσινίκο και στα γύρω χωριά. 
✔Θέλουμε να νοιώθουν καλά στον τάφο τους
οι συγχωριανοί μας πρόγονοι που συνέβαλαν
στο να γίνουν αυτές οι κοινωνικές περιουσίες.
✔ Είναι δικαίωμά μας να υπερασπίσουμε τον
τόπο μας, την πατρίδα μας, την ζωή μας από
τα κομματικά τραπεζικά αρπαχτικά όρνια,
που τους χαρίζουν την δική μας γη. 
✔ Θέλουμε τα νέα παιδιά της περιοχής (και
του χωριού μας ιδιαίτερα), να μάθουν την πι-
κρή αλήθεια και να πάρουν την ζωή στα δικά
τους χέρια. Με ψεύτικα διλήμματα δεν μπο-
ρούμε και δεν πρέπει να ζούμε, πλέον... 

Ασφαλώς και δεν αντιδικώ με κανέναν.
Απλά λέω την δική μου άποψη. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέει κα-
νένας όχι στην αξιοποίησή του από επενδυ-
τή. Πόσο μάλιστα όταν τόσα χρόνια ο Σύλ-
λογος και πολλοί Μαγουλιανίτες μεμονωμένα
είχαν αφοσιωθεί σε αυτό είτε από μέρους του
κράτους ή και από ιδιώτη. Αλλά το κράτος κώ-
φευε. Τώρα απλά ήρθε το πλήρωμα του χρό-
νου στην άνευ όρων παράδοση, γιατί τέτοια
θα είναι, χωρίς κάποιο σχέδιο κάποιο όραμα.
Παράδοση στις ορέξεις του πλειοδότη. Αυτή
είναι η νέα νοοτροπία, που αν παγιωθεί μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε χειρότερη από την παλιά
κρατικοδίαιτη αδιαφορία.

Επειδή λοιπόν το Σανατόριο κουβαλάει και
μια ιστορία από προσπάθειες πολλών αν-
θρώπων στο παρελθόν, ήταν καθήκον μου να
παρέμβω. Πολύ απλά δεν γινόταν να τους πού-
με και μπράβο για την κοροϊδία.

Το δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ελευ-
θεροτυπία» απευθύνεται κυρίως σε ένα ευρύ,
αλλά και υψηλά ιστάμενο κοινό και όχι μόνο

στους Μαγουλιανίτες. Δόθηκε η ευκαιρία να
ακουστούμε όταν τόσα χρόνια μάς είχαν στο
περιθώριο, όταν η υπόθεση πάντα κάπου
κόλλαγε, όταν το χωριό ήταν ζωντανό και
υπήρχαν και άνθρωποι να δουλέψουν και να
μην φύγουν... 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Βασίλη
με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη. Απλώς αυτοί
που πάνε να κάνουν το «ντιλ»  δεν έχουν ξα-
ναπουλήσει τίποτα, ούτε έχουν ιδέα κοστο-
λόγησης και της πραγματικής αγοράς, όσα πα-
νεπιστήμια και αν τους πλήρωσε ο μπαμπάς.
Πόσα νομοσχέδια δεν έβγαλαν, που οδήγησαν;
Ξένες πολυεθνικές να έρθουν να απομυζήσουν
την όποια ρευστότητα και τον όποιο πλούτο
στην Ελλάδα. Αυτοί είναι ικανοί να τα δώσουν
(Σανατόριο και Ξενία) και να μας βάλουν και
πιο μέσα στο χρέος. Κάτι φορές είναι καλύτε-
ρα να μην κάνουν τίποτα. 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Βασίλη, μια
χαρά τα λες. Αλλά και ο Άγγελος. Όταν οι το-
πικοί φορείς ρωτούσαν το κράτος, δεν μπο-
ρούσαν να πάρουν μια ξεκάθαρη απάντηση
για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τώρα με το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, δηλαδή ένα άχρηστο Ταμείο για να τρώ-
νε πάλι λεφτά τα λαμόγια και να χαρίζουν σε
δήθεν επενδυτές... Αυτοί δεν μπορούν να
πουλήσουν ούτε μια σοκολάτα. Και έχεις δει
τα αποτελέσματα, όταν πουλάνε. Μια χαρά τα
δίνουν, στο μισό από την αξία τους. Δες
ΟΠΑΠ κ.ο.κ. Πουλήθηκε όσο βγάζει σε δυο
χρόνια! Επομένως μην μπαίνεις σε ψευδαι-
σθήσεις. Ζητάμε να τα δώσουν εκεί που ανή-
κουν, στα Μαγούλιανα, γι’ αυτό νομίζω ότι
υπάρχει η λέξη ξεπούλημα. Και να βρεθούμε
καμία φορά. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ: Άγγελε, εγώ θα
έλεγα να περνούσε το μήνυμα στους υψηλά
ιστάμενους, ότι επικροτούμε την απόφαση να
αξιοποιηθούν αυτά τα κτίσματα και απαιτού-
με να αναδειχτεί ταχύτατα σοβαρός επενδυ-
τής και όχι τυχάρπαστος. Να περάσει επίσης
η άποψη ότι ο ΧΨΩ ιδιώτης-επενδυτής είναι
ευπρόσδεκτος στη περιοχή και προσβλέ-

ΣΣΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΡΡΙΙΟΟ  ––  ΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ; 
ΤΤοο  ΤΤΑΑΙΙΠΠΕΕΔΔ  τταα  ββγγάάζζεειι  σσττοο  σσφφυυρρίί  γγιιαα  νναα  ππάάρροουυνν  οοιι  δδααννεειισσττέέςς  τταα  λλεεφφττάά  ττοουυςς
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πουμε σε άριστη συνεργασία μαζί του όταν με
το καλό έρθει η ώρα. Ότι η τοπική κοινωνία θα
είναι αρωγός στην ταχύτατη ολοκλήρωση της
επένδυσης και όχι εμπόδιο. Θα έλεγα επίσης,
όταν θα έφτανε η ώρα της κατασκευής και αρ-
γότερα της λειτουργίας, να προτιμηθούν άτο-
μα από τις τοπικές κοινωνίες... 
• Πέτρο πες στο πρόεδρο να πάρει και κανένα παί-
κτη γιατί μόνο στο πούλημα έχει το μυαλό του. 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Για να πάρουμε,
πρώτα πρέπει να πουλάμε. Ο πρόεδρος τα πάει
περίφημα, μας μεγαλώνει. Και οι επενδυτές εί-
ναι πάντα ευπρόσδεκτοι, και έχει μέρη να
τους τα δώσουμε τζάμπα· εμείς όμως και όχι οι
διαφθαρμένοι πολιτικοί. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι επενδύ-
σεις και οι επενδυτές είναι εκεί στην ευλογημένη
γη των Μαγουλιάνων, γεωργία κτηνοτροφία αμ-
πελουργία, μελισσοκομία, τυροκομικά είδη, και
εξαγωγή κατευθείαν στην Αμερική. Τα Ελληνικά
προϊόντα εδώ είναι περιζήτητα, και κυνηγάτε
τους ξένους απατεώνες από την γη μας.

ΤΑΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ: Παρακολουθώ την
όλη κουβέντα σας και τους χαρακτηρισμούς
εδώ και μέρες και νομίζω ότι είμαι στα έδρα-
να της Βουλής! Όλοι πιστεύω θέλουμε το κα-
λύτερο για το Σανατόριο. Οι παππούδες μας  χά-
ρισαν τη γη για ιερό σκοπό και πολύ θα θέλα-
με να δούμε κάτι ανάλογο. Για εμάς τους πιο με-
γάλους που μεγαλώσαμε στο χωριό, ο χώρος
έχει και συναισθηματική αξία και θα θέλαμε το
καλύτερο και όχι το ξεπούλημά του. Πιστεύω
ότι το ίδιο θέλουν και τα παιδιά μας. 

❑ Πήρε «φωτιά»  ο διάλογος και ακόμα δεν
εμφανίστηκαν υποψήφιοι επενδυτές. Ο διά-
λογος που μόλις ξεκίνησε, από τούτες τις στή-
λες της εφημερίδας μας, σ’ αυτή τη φάση εγ-
κλωβίζεται σε διλήμματα που αρμόζουν πε-
ρισσότερο στον προηγούμενο αιώνα. Στο
δίπολο καλό κράτος – κακοί ιδιώτες ή αν προ-
τιμάτε καλοί ιδιώτες – κακό κράτος. Είναι λά-
θος όμως σήμερα να βλέπουμε τα πράγματα
σε ψυχροπολεμικό κλίμα, όταν οι μάσκες

έχει πέσει προ πολλού. Τα κράτη, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Κομισιόν (Ευρω-
παϊκή Επιτροπή) με τις πολιτικές τους δεν εί-
ναι άμοιροι ευθυνών σε ό,τι συμβαίνει σήμε-
ρα. Όλοι τους έχουν τις ευθύνες τους. Όλοι μας
έχουμε τις ευθύνες μας που ανεχόμαστε όλα
αυτά που μας συμβαίνουν. 

Ακούγονται όμως και πολύ ενδιαφέρου-
σες απόψεις, οι οποίες μπορούν να σταθούν
αφετηρία για περαιτέρω συζήτηση... 

• Στις στήλες τούτες διαβάσατε αποσπά-
σματα ενός διάλογου που ξεπερνούσε τις πέν-
τε σελίδες. Το «ψαλίδισμα» έγινε έτσι ώστε να
πάρουν όλοι μια γεύση για το τι συζητείται. 

❑ Η εφημερίδα θα συνεισφέρει στο διάλογο
δύο νούμερα: 
α) Ο αρχικός στόχος του ΤΑΙΠΕΔ φέτος ήταν για
έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 3,56 δισ. Τώρα
το Ταμείο υπολογίζει να εισπραχτούν 1,3 με 1,4
δισ. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν με τίποτα. 
β) Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να είναι ζημιογόνο, αλλά
αμείβει  πλουσιοπάροχα με χρήματα του Έλ-
ληνα φορολογούμενου. Μπορεί οι διαγωνισμοί
να «σέρνονται», τα έξοδα πάντως τρέχουν. Οι
αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού στη χρή-
ση Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2013 ανέβηκαν σε 2,2
εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ στην προ-
ηγούμενη χρήση. 

❑ Περιμένουμε την αρμόδια τοποθέτηση του
κ. δημάρχου, ο οποίος είναι ενημερωμένος για
το θέμα. Τί μπορεί να κάνει ο δήμαρχος; Ό,τι κά-
νουν τόσοι άλλοι δήμαρχοι της χώρας. 
Ήδη το ΤΑΙΠΕΔ άρχισε να τρώει χαστούκια.
Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, το
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο -την ώρα που
η εφημερίδα ήταν στο τυπογραφείο- αποφά-
σιζε ότι η πώληση του υδροβιότοπου του Ίσ-
σου (Κέρκυρα) δεν μπορεί να γίνει. Η περιοχή
έχει χαρακτηριστεί δασική.  

Ζ. Σαραμάγκου: 
Aς ιδιωτικοποιηθούν
τα πάντα
«Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα,
ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα
και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποι-
ηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιω-
τικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο
Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το
περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτι-
κοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην
περίπτωση που γίνεται την ημέρα
και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν
κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποι-
ήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη,
παραδώστε επιτέλους την εκμε-
τάλλευση υμών των ιδίων σε εται-
ρίες του ιδιωτικού τομέα με διε-
θνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακρι-
βώς βρίσκεται η σωτηρία του κό-
σμου… Και μια και μπήκατε στον
κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινά-
λε και την πουτάνα την μάνα που
σας γέννησε».

(Νόμπελ Λογοτεχνίας 1998) 

«Πριν από μερικούς μήνες
είχα γράψει στην εφημερίδα μας
ένα μικρό κειμενάκι με τίτλο «Η
συμμετοχή μετράει». Μπορεί τον
συγκεκριμένο τίτλο να μην τον
είχα δώσει εγώ, αλλά από τότε
αυτές τις τρεις λέξεις έχω συνε-
χώς στο μυαλό μου.

Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για
εκχώρηση του Σανατορίου και
πώλησης του Ξενία ως το τέλος
Σεπτέμβρη σίγουρα είναι κάτι
που μας αφορά άμεσα. Ίσως να
πρόκειται για τις δύο πιο προ-
νομιακές δημόσιες ιδιοκτησίες
στην ορεινή Αρκαδία. Όμως η
αξία τους στην κατάσταση την
οποία το κράτος και οι υπηρεσίες
του φρόντισαν να βρίσκονται
σήμερα, είναι αδιαμφισβήτητα
μικρότερη από κάθε άλλη φορά.
Έτσι είναι πιθανό αυτή την φορά,
να υπάρξει και κάποιος επενδυ-
τής.

Σαν χωριό πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να διαχειριστούμε την
εξέλιξη αυτή. Να εξασφαλιστεί
ότι στο όποιο όφελος από την

επένδυση που ενδεχομένως
προκύψει, το χωριό μας να είναι
ο πρώτος αποδέκτης αυτού.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μόνο όταν γίνεσαι μαχητικός,
όταν είσαι σε ετοιμότητα, σε
εγρήγορση. Όταν δείχνεις ότι
δεν υποτάσσεσαι άνευ όρων
στις όποιες επενδυτικές διαθέ-
σεις... Αλλωστε πώς να ξεχάσεις
την κρατική κοροϊδία τόσων δε-
καετιών στις προσπάθειες να
αξιοποιηθούν τα ακίνητα αυτά,
δίνοντας έτσι ώθηση στην πε-
ριοχή και σταματώντας την εγ-
κατάλειψη που τότε ερχόταν.

Τέτοιο χαρακτήρα είχε και η

παρέμβαση στην Ελευθεροτυ-
πία, ένα ρεπορτάζ που έτυχε της
προσοχής αρκετών Αρκαδικών
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρω-
σης*. 

Ανεξάρτητα του τελικού απο-
τελέσματος το κέρδος είναι με-
γάλο. Ήδη αρκετοί Μαγουλιανί-
τες τοποθετήθηκαν για ένα θέμα
του χωριού, έθεσαν τους προ-
βληματισμούς τους και την άπο-
ψή τους, δηλαδή συμμετείχαν.
Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

*Το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας
(http://www. enet.gr/?i= news.el.oikono-
mia&id=438399) ήδη έχει αναρτηθεί στο
σάιτ του Συλλόγου.

Τον Σεπτέμβριο 
οι προσφορές   
Γράφει η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 

Πληροφορηθήκαμε από έγκυρους κύ-
κλους του Υπουργείου Οικονομικών ότι
ξεκινάει η διαδικασία αξιοποίησης του Σα-
νατορίου της Μάνας, το ακίνητο του οποί-
ου και ο περιβάλλων χώρος αυτού έχει πε-
ριέλθει στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιω-
τικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 

Όπως μας ενημέρωσαν δε από το Τα-
μείο, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. αυτού η διε-
νέργεια του σχετικού διαγωνισμού και η
υποβολή των προσφορών από τους ενδια-
φερόμενους θα αρχίσει εντός του Ιουνίου
τρέχοντος έτους για δύο μήνες. Τον Σε-
πτέμβριο θα ανοίξουν οι προσφορές για
την επιλογή του αναδόχου. 

Από το ΤΑΙΠΕΔ μάλιστα προτείνεται,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην
ηλεκτρονική σελίδα αυτού, ο συγκεκριμέ-
νος χώρος (κτήριο και οικόπεδο) να αξιο-
ποιηθεί ως Ξενώνας Διακοπών, Ξενοδο-
χείο ή για Ιατρικό Τουρισμό. 

Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, ο διαγω-
νισμός να ευοδωθεί, και να γίνει πραγματι-
κότητα η αξιοποίηση του συγκεκριμένου
κτηρίου και του οικοπέδου αυτού, που
έχει εγκαταλειφτεί από τους ανθρώπους
και αφεθεί στην καταστροφική μανία των
φυσικών φαινομένων και του ανελέητου
χρόνου. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, θα υπάρ-
ξει θετική εξέλιξη για το συγκεκριμένο
θέμα, γιατί η αξιοποίηση αυτή θα αναδεί-
ξει την γύρω περιοχή και κυρίως το χωριό
μας. Ευελπιστούμε, βέβαια, ότι οι διάφο-
ρες παρεμβάσεις στο χώρο αυτό δεν θα
καταστρέψουν το φυσικό κάλλος και γενι-
κά την ομορφιά του τοπίου. 

Πώς παρουσιάζονται τα ακίνητα
του Ξενία και του Σανατορίου στην
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.
Η Πρόσκληση  φέρει ημερομηνία 1 Ιου-
λίου 2014.

❑ «Ξενία Βυτίνας» σημαίνει το γεωτεμάχιο
εκτάσεως  37.534,00 τ.μ. με όλα τα συστατικά,
παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού,
συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του ξε-
νοδοχείου «Ξενία Βυτίνας», όπως περιγρά-
φεται στο Παράρτημα I της παρούσας, το
οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Αρκαδίας, στη θέση «Καμπέα» ή «Καμίνια» της
πρώην κοινότητας Κάτω Μαγούλιανα του Δή-
μου Βυτίνας και ήδη Δήμου Γορτυνίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΘΕΣΗ «Καμπέα», Βυτίνα, Δήμος Γορτυ-

νίας, Πελοπόννησος. 
ΚΤΙΡΙΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΟ Οικόπεδο: 37.534 τ.μ. 
Κτίρια: επιφάνειας 1.312 τ.μ. 
ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο ακίνητο έχουν

ανεγερθεί δύο κτίσματα τα οποία κατα-
σκευάστηκαν το 1965. Τα κτίρια εντάσσονται
αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον της περιο-
χής και συνδυάζουν τη λιτή και λειτουργική
σύγχρονη αρχιτεκτονική, με στοιχεία της πα-
ραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

Το ακίνητο βρίσκεται σε πλεονεκτική
θέση, μέσα σε κατάφυτο τοπίο μοναδικής
φυσικής ομορφιάς. Το Ξενία Βυτίνας έχει χα-
ρακτηριστεί ως μνημείο χάρη στην ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική του και το ιστορικό του ενδια-
φέρον. 

Το ακίνητο έχει όλες τις προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη μίας ελκυστικής τουριστικής
επένδυσης, καθώς βρίσκεται σε περιοχή με έν-
τονο τουριστικό χαρακτήρα: στις παρυφές πυ-
κνού δάσους ελάτων, σε κοντινή απόσταση
από το χιονοδρομικό κέντρο της Οστρακίνας,
ανάμεσα σε χαρακτηρισμένους παραδοσια-
κούς οικισμούς, σε μια περιοχή  που διαρρέ-
εται από 5 ποτάμια με υπέροχες διαδρομές
μέσα σε μονοπάτια, συνδυάζοντας χειμερινό
και θερινό τουρισμό.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ : Η πρόσβαση είναι εύκολη κα-
θώς το ακίνητο έχει πρόσωπο επί της παρα-
καμπτηρίου βοηθητικής οδού (παλαιά εθνική
οδός) της Εθνικής οδού Τρίπολης – Πύργου. 

Η απόσταση από τον οικισμό της Βυτίνας
ανέρχεται σε 8,6 χιλιόμετρα. Η απόσταση από
Αθήνα ανέρχεται σε 203χλμ. και από Τρίπολθ
σε 44χλμ.

ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σύσταση και με-
ταβίβαση δικαιώματος επιφανείας για 99 έτη. 

✷✷✷

❑ «Σανατόριο Μάνα» σημαίνει το γεωτε-
μάχιο έκτασης 6.874 τ.μ. με το επ’ αυτού κτί-
ριο του ομώνυμου παλαιού σανατορίου, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα I της παρούσας,
το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Αρκαδίας, στη θέση «Κορφοξυλιά Μα-
γουλιάνων» του Δήμου Γορτυνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ
ΘΕΣΗ Μαγούλιανα, Γορτυνίας, Αρκαδίας 
ΚΤΙΡΙΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΟ Οικόπεδο: 6. 874,00

τ.μ.  Κτίριο: κτίριο (πρώην Σανατορίου) επι-
φάνειας 2.180,7 τ.μ. τεσσάρων (4) ορόφων μετά
υπογείου.

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: To κτίσμα του τέως
Σανατορίου κατασκευάστηκε κατά την πε-
ρίοδο 1926-1927, με σκοπό την περίθαλψη των
τραυματιών από τους πολέμους της περιόδου
αλλά και για την φροντίδα των αρρώστων και
των φυματικών. Έχει κτιστεί από ντόπια γκρί-
ζα ασβεστολιθική πέτρα και διαθέτει νεοκλα-
σικές επιρροές, στοιχεία τα οποία εμφανί-
ζονται σε κτίρια της αντίστοιχης περιόδου τόσο
σε παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής όσο
και στην Τρίπολη. Το κτίριο έχει εγκαταλειφθεί
περί το 1970 και έκτοτε μένει εγκαταλελειμ-
μένο. Χρήζει σημαντικής ανακαίνισης. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Το εν λόγω ακίνητο απέχει από
τη Βυτίνα 13 χλμ., 48 χλμ. από την Τρίπολη  ενώ
η απόσταση της ιδιοκτησίας από το Χιονο-
δρομικό Κέντρο του Μαινάλου είναι περίπου
25 χλμ. Η περιοχή κατά τους χειμερινούς μή-
νες αποτελεί δημοφιλή προορισμό τουρι-
σμού της Ελλάδος καθώς η απόσταση οδικώς
από την Αθήνα δεν ξεπερνά τις 2 ώρες. 

ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μίσθωση για 50
έτη. 

http://www.hradf.com/el/procurment/pri-
vatization/20140701-rfp-boutique-hotels

ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ  

Άπαντες
παρόντες
και σε
εγρήγορση  



Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ 

Το 1902, στο νησί Έλις στην Αμερική φτάνει, μαζί με πολλούς
ακόμα μετανάστες και ο Αθανάσιος Κοσιάβελος. Ο υπάλλη-
λος που έφτιαξε τα χαρτιά του, άλλαξε το όνομα σε Κοσιάβελον.

Ο Αθανάσιος δεν γύρισε ποτέ πίσω στην Ελλάδα. Το ίδιο και ο γιος
του Τεντ, ανάπηρος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος, αν και
συμμετείχε σε δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας στη
Μασαχουσέτη, όπου ζει ακόμα η οικογένειά του, ποτέ δε θέλησε
να έρθει πίσω στην πατρίδα. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για τη σύ-

ζυγό του Ρουθ, η οποία
αποφάσισε να οργα-
νώσει ένα οικογενει-
ακό ταξίδι διακοπών
στην Ελλάδα με πα-
ράλληλη αναζήτηση
των ριζών του Τεντ και
των συγγενών αυτού.

Κάπως έτσι οργα-
νώθηκε το ταξίδι τους

στη χώρα μας και η επίσκεψη στα Μαγούλιανα. Δυστυχώς, η ημε-
ρομηνία της επίσκεψης στο χωριό δεν επέτρεψε σε περισσότερους
Κοσιαβελαίους να γνωρίσουν τους συγγενείς από την Αμερική.
Υπήρχε όμως αξιόλογη εκπροσώπηση από το Νίκο Κοσιάβελο και
τη σύζυγό του, το Βαγγέλη Κοσιάβελο, όπως και την Αλεξάνδρα Κο-
σιαβέλου.

Η κυρία Ρουθ είχε φτιάξει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
και όλοι μαζί ταξίδεψαν στο παρελθόν της οικογένειας, ενώ το πρό-
βλημα της γλώσσας ξεπεράστηκε με τη βοήθεια και της ξεναγού
της ομάδας των Αμερικάνων.

Οι επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τις ρίζες τους, επισκέφθη-
καν τις εκκλησίες και το σχολείο και εντυπωσιάστηκαν από τη θέση,
τη θέαση, τη σημερινή εικόνα του χωριού μας και τη φιλοξενία των
ανθρώπων του. Περιγραφή του ταξιδιού τους στη διεύθυνση:
http://tommclaughlin.blogspot.be /2014/06/magouliana-high-
in-peloponnesus.html 

❑ Την ίδια στιγμή που Κοσιαβελαίοι από την άλλη άκρη του
Ατλαντικού έφθαναν στα Μαγούλιανα για να γνωρίσουν τον τόπο
των προγόνων τους και τους συγγενείς τους από κοντά, η νέα γε-
νιά των Αλεξοπουλαίων πέρασε στην Αμερικανική ήπειρο για να
δουν τα μέρη που έζησε αρκετά χρόνια ο παππούς τους, αλλά και
να  γνωρίσουν τα ξαδέρφια εκεί.  Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Πε-
ρισσότεροι από 30 συγγενείς μαζεύτηκαν από την περιοχή της Βο-
στώνης για να ανταμώσουν.

Γράφει η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΒΕΛΟΥ 

Είχε γενέθλια στις 12 Απριλίου ο Σπύρος
Κοσιάβελος. Ή για να είμαστε ακριβείς:
το Cups Speciality Café, το μαγαζί του

Σπύρου, έκλεινε το Σάββατο εκείνο το πρώ-
το έτος λειτουργίας του. 

Την ημέρα εκείνη πολλοί Μαγουλιανίτες
ανηφόρησαν στην Πετρούπολη, στον αριθ-
μό 102 της κεντρικότερης λεωφόρου της πε-
ριοχής, της 25ης Μαρτίου, για να ευχηθούν
στον Σπύρο. Όλη η παλιοπαρέα ήταν εκεί,
αλλά και άλλοι συγχωριανοί. Δεν μπορούσαν
να λείπουν από τα πρώτα γενέθλια του μα-
γαζιού του φίλου τους. 

Ο Σπύρος ανοίγοντας το Café, γύρισε σε-
λίδα στη ζωή του. Δεν θα γράψουμε το πόσο
καλός οικοδεσπότης είναι, άλλωστε το μήλο
κάτω από την μιλιά θα πέσει. Ο Σπύρος έχει
πάρει από τον πατέρα του, τον Δημήτρη και
τον παππού του, τον κυρ Σπύρο.  
- Σπύρο, πως πήρες την απόφαση σε αυτές
τις δύσκολες εποχές να κάνεις ένα τόσο
μεγάλο βήμα;

Ήταν κάτι που το είχα πολλά χρόνια στο

μυαλό μου, αλλά πάντα κάτι με κράταγε στο
να κάνω το «μεγάλο» βήμα. 

Όταν ξεκίνησε η κρίση παρουσιάσθηκαν
κάποιες ευκαιρίες αλλά το σημαντικότερο εί-
ναι ότι δημιούργησε έδαφος για ένα και-
νούργιο εγχείρημα, κάτι διαφορετικό, ένα εγ-
χείρημα με χαρακτήρα.

Σε περίοδο κρίσης, οι άνθρωποι πρέπει να
τολμούν ακόμα περισσότερο και να προ-
σπαθούν να μη κλείνονται στην εσωστρέφειά
τους. Γενικά πάντα σε τέτοιες περιόδους πα-
ρουσιάζονται ευκαιρίες, αρκεί να είσαι έτοι-
μος να τις αδράξεις.  Εκεί ακριβώς παρέα με
τον Κώστα, φίλο, κουμπάρο και τώρα συνέ-
ταιρο, πήραμε την απόφαση να προχωρή-
σουμε στη δημιουργία ενός νέου χώρου
ψυχαγωγίας για την περιοχή. 
- Πες μας δυο λόγια για το μαγαζί. Γιατί θα
πρότεινες σε κάποιον να το επισκεφτεί;

Ξεκινάμε με το γεγονός ότι το Cups Spe-
ciality Café βρίσκεται στην Πετρούπολη
(25ης Μαρτίου, στον αριθμό 102). Ο χώρος
που στεγαζόμαστε έχει ιδιαίτερη σημασία για
εμένα αφού είναι ο ίδιος χώρος που χρησι-
μοποιούσε ο παππούς μου Σπύρος Κοσιά-

βελος στο παρελθόν και αργότερα ο πατέρας
μου Δημήτρης Κοσιάβελος για την οικογε-
νειακή μας επιχείρηση με δραστηριότητα το
εμπόριο ειδών κιγκαλερίας. Μεγάλωσα σε
αυτό τον χώρο οπότε μπορείς να καταλάβεις
πόσο μεγάλη σημασία είχε να ξεκινήσω και
εγώ από αυτόν τα πρώτα μου βήματα. 

Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της
ερώτησης. Ο καφές για εμάς δεν είναι απλή
υπόθεση. Όλοι μας οι καφέδες είναι προσε-
κτικά επιλεγμένοι με βάση τα γευστικά χα-
ρακτηριστικά τους.

Παρέα με τον Κώστα δημιουργήσαμε ένα
ευχάριστο περιβάλλον, εκπαιδεύοντας το
προσωπικό προκειμένου να έχει όσο το δυ-
νατόν περισσότερες γνώσεις και ικανότητες
στην αγορά και με αυτό το τρόπο μπορούμε

να παρέχουμε σε κάθε έναν από τους πελά-
τες μας, υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. 

Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δεμένη
ομάδα επαγγελματιών τόσο στο καφέ (όλοι
οι Baristi μας έχουν συνεχή εκπαίδευση με
συμμετοχή σε σεμινάρια αλλά και σε διαγω-
νισμούς) όσο και στο ποτό (όλοι οι bar-
tenders έχουν συνεχή εκπαίδευση για ό,τι και-
νούργιο βγαίνει την αγορά) και μέσα από το
Cups Speciality Café ο κάθε ένας από εμάς
ατομικά και συλλογικά εκφράζει την κουλ-
τούρα και τη φιλοσοφία που κουβαλάει
γύρω από το καφέ και τα Cocktails. 
- Έχουν δώσει το παρόν άνθρωποι από το
χωριό μας; 

Από την πρώτη στιγμή όλα τα παιδιά από
το χωριό αλλά και οι γονείς αυτών έχουν στη-
ρίξει τη νέα μας προσπάθεια και θέλω να τους
ευχαριστήσω γι' αυτό. Με κάνει πολύ χα-
ρούμενο να βλέπω φίλους και γνωστούς, που
έχουμε περάσει τόσα καλοκαίρια μαζί, να έρ-
χονται για ένα «καφεδάκι» σαν να είμαστε
κάτω από τον πλάτανο.
- Σπύρο καλές δουλειές. 
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Για τους περισσότερους από εμάς που πε-
ράσαμε πολλά καλοκαίρια στο χωριό, η
παιδική χαρά ήταν το σημείο αναφοράς

της καθημερινότητάς μας. Τότε τα ντόπια παι-
διά περίμεναν να τελειώσει το σχολείο όχι
μόνο για να απολαύσουν τις ξένοιαστες μέ-
ρες του καλοκαιριού αλλά και να ανταμώσουν
με τους φίλους τους που ζούσαν στην Αθή-
να ή άλλα μέρη. Τα δε «ξενιτεμένα» Μαγου-

λιανιτάκια περίμεναν και αυτά με ανυπομο-
νησία να γευτούν  για άλλη μια χρονιά την
ελευθερία και την εξοχή στα Μαγούλιανα.
Από αρχές Ιουλίου και σταδιακά «οι κούνιες»
γέμιζαν με φωνές, με παιχνίδια, με χαμόγελα,
αλλά και με κλάματα καμιά φορά.

Πλέον ολοένα και νεότερες γενιές γεμίζουν
την παιδική μας χαρά, κάποιοι μάλιστα θυ-
μούνται τις μέρες εκείνες κάνοντας κούνια τα

δικά τους παιδιά.
Τα χρόνια πέρασαν, οι μικροί μεγάλω-

σαν και ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του, οι
μνήμες εκείνες όμως αλλά και η ανάγκη για
προσφορά στο χωριό και τους ανθρώπους
του θα παραμένουν άσβηστες.

Με την προσφορά του δαπέδου ασφα-
λείας ειδικού για παιδικές χαρές από τον
Αλέξη Δ. Κουμπούρη, η παιδική χαρά γίνε-

ται ακόμα πιο παιδική και δίνει μεγαλύτερη
χαρά στους μικρούς μας φίλους περιμένον-
τάς τους και αυτό το καλοκαίρι.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι την παρο-
χή του τσιμέντου έκανε ο Δήμος Γορτυνίας,
το στρώσιμό του έγινε από τον Γιάννη Κόλ-
λια και επιμέρους βελτιώσεις από τον αεικί-
νητο Χρήστο Μπούμπουλη. 

Α.Α.Αλεξ. 

Η παιδική χαρά αλλάζει

Οι Κοσιαβελαίοι γράφουν ιστορία στην Πετρούπολη

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΑΙΟΙ – ΚΟΣΙΑΒΕΛΑΙΟΙ 

Άλλοι πάνε και 
άλλοι έρχονται

Ο Σπύρος ανακαίνισε και μετα-
μόρφωσε το μαγαζί του πατέρα
του και του παππού του σε Café
υψηλής αισθητικής και σερβίρει τα
καλύτερα χαρμάνια της Αθήνας.

ΚΟΣΙΑΒΕΛΑΙΟΙ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΑΙΟΙ



Γράφει ο ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ 

Αρνιά και παιδιά ας γεννιούνται,
καλό είναι. Πέντε μέχρι τώρα.
Ο πελαργός δε φτάνει στο

χωριό και ο αετός δε φέρνει παιδιά.
Ο Θεός τα στέλνει καταμεσής πο-
λέμου! Ένα στη κοιλιά, ένα στην
κούνια και τρία στη ρούγα μέχρι
ώρας... Τρία, τέσσερα, έξι, οκτώ,
δέκα παιδιά μέχρι στιγμής στο κάθε
σπίτι. Ο Θεός το θέλει. Και με το βα-
σιλιά γενιά και ο βασιλιάς κουμπά-
ρος.* 

Άλλο κρεμασμένο στο φουστά-
νι της μάνας. Τα τυχερά που τους
έχουν ακόμα, στην αγκαλιά της για-
γιάς και στο ραβδί του παππούλη να
ακούνε παραμύθι. Άλλο στο δρόμο,
άλλο στο σχολείο, και το μεγαλύτε-
ρο, κοντά στο πατέρα στις εξωδου-
λειές. Εδώ δουλεύουν τα παιδιά. Οι
ανάγκες... Οι καιροί...

Παιδιά παντού! Στους δρόμους,
στους κήπους, στις αυλές, στις ρού-
γες, στα ανοίγματα. Αγοράκια με πε-
σμένες τις τιραντούλες και τη μύξα
στη μύτη, κοριτσάκια με βρεγμένο

και φουσκωμένο το βρακάκι τους,
και με άλλα, μεγαλύτερα, ξεπεταγ-
μένα. Ζαβολιές, διαμαρτυρίες, πα-
ράπονα, χαρές, κλάματα. Έπαιζαν και
τσίριζαν. Στο χώμα, στο πράσινο,
στον ήλιο, στο χιόνι. Μελισσόπουλα
ακόμα που βόμβιζαν ολημερίς και τα
βράδια αποκαμωμένα στο κρεβα-
τάκι τους, αφήνονταν στον άγγελό
τους. Το γέλιο του Θεού. Το αύριο
του τόπου. Και τα βράδια, οι πατε-
ράδες στα μπακάλικα με τη σαρδέ-
λα και το ποτήρι, να λένε: Να σου ζή-
σει το νέο γεννητούρι! Πόσα τα 'κα-
μες! Έχεις τράτο! Αντέχει ακόμα η
κυρά! Αρνιά και παιδιά ας γεννι-
ούνται. Είναι καλό…**

Αυξάνεστε και πληθύνεστε και
κατακυριεύσατε...

Όμως άλλα ο Θεός κελεύει. Η με-
τακίνηση ολόκληρων πληθυσμών
στο εσωτερικό της χώρας δεν μας
χαρίστηκε, ούτε η μεγάλη μετανά-
στευση στο εξωτερικό, που έμοιαζε
να είναι πορεία προς την ελπίδα,
ηρωική έξοδος και πλημμυρίδα.
Από εκεί το χωριό άρχισε να φθίνει
και χρονιά με τη χρονιά να μαρα-

ζώνει. Ορισμένοι μετοίκησαν φα-
μελικώς στο εξωτερικό, σε τόπους
του κάμπου και στην Αθήνα. ***

Βγήκαν και τα μελισσόπουλα
από τις κυψέλες και σήκωσαν φτε-
ρό στον άνεμο. Τα σπίτια άδειασαν
από τα δεκαπεντάχρονα και πάνω
παιδιά. Για αυτά είχε ανοίξει ο δρό-
μος της μεγάλης φυγής. Ελάχιστα
έμειναν στο χωριό. Τα προορισμένα
από τον πατέρα για κληρονόμοι,
και τα γυμνασιόπαιδα. 

Δειλά ο ξενιτεμός άρχισε λίγο
πριν το 1950, και για τα παιδιά, σαν
χείμαρρος ορμητικός και καταιγίδα,
συνεχίστηκε όλη τη δεκαετία, μέχρι
το 60. Εκεί η μεγάλη στροφή. Η
τρανή αποδημία. Για το αλάφρωμα
των γονιών! Το γλίτωμα από τα χώ-
ματα και τις πέτρες! Για μια τέχνη!
Ένα καλύτερο ριζικό! Για μια αν-
θρώπινη ζωή! 

Κάποια, 18-20 και παραπάνω
χρόνων, τράβηξαν για Γερμανία,
Σουηδία, Αμερική, Καναδά, Αυ-
στραλία, Αργεντινή. Από αυτά, άλλα
γύρισαν σχεδόν γέροι και φορτω-
μένοι πικρές αναμνήσεις, άλλα θα

γυρίσουν κάποτε, και άλλα ποτέ... 
Τα υπόλοιπα, τα πολλά, πήραν

τους δρόμους για τα μεγάλα αστικά
κέντρα και την Αθήνα. Κοντά στο
συγγενή, τον πατριώτη, το μεγαλύ-
τερο αδελφό. 

Ένα ατελείωτο γαϊτανάκι από
αγόρια και κορίτσια, που συνεχί-
στηκε και μετά το 60. Παιδικές συ-
ναναστροφές και φιλίες αγνές χά-
θηκαν στο χώρο και στο χρόνο,
κρυφές αγάπες εξανεμίστηκαν, εκ-
κολαπτόμενα ειδύλλια έσβησαν.
Μόλις είχε τελειώσει ο εμφύλιος και
η πατρίδα άρχιζε το συμμάζεμά
της. Νέα άλματα, νέοι στόχοι, κα-
τεύθυνση προς τη δευτερογενή πα-
ραγωγή και τις υπηρεσίες. Καλοί
αλλά και κακοί εργοδότες που εκ-
μεταλλεύτηκαν την παιδική αφέ-
λεια και αθωότητα, τα σώματα των
ένστολων και τα μαυρομάνικα των
δημοσίων υπηρεσιών απορρόφη-
σαν πολλές χιλιάδες εσωτερικούς με-
τανάστες και πολλές δεκάδες από τα
δικά μας παιδιά. 

Και διαβήκαν τα χρόνια, πέρα-
σαν οι δεκαετίες, και έγιναν ηλικιω-

μένοι τα τότε μικρούτσικα, που έπαι-
ζαν ανέμελα με τα χώματα, τις λά-
σπες, τις πέτρες, τον μέρμηγκα, τη
χρυσόμυγα και την πεταλούδα. Στις
βρύσες, στις ράχες, στα αλώνια.
Εκείνα τα σπουργιτάκια του ήλιου
και του χιονιού, που τα έστειλαν
μακριά δίχως να τα ρωτήσουν. Εκεί-
νο το άγουρο αγόρι και κορίτσι,
που ένα πρωί χαράματα, το έβαλαν
στο λεωφορείο για τη μεγάλη πόλη.
Εκείνα τα απούπουλα ακόμα κλω-
σοπούλια, που μεγάλωσαν και έζη-
σαν έξω από το χωριό, γιατί η ζωή
έτσι το όρισε. 

Και είναι από αυτά τα παιδιά, οι
απόμαχοι, που συναντάς τα καλο-
καίρια στο χωριό, να σεργιανάνε
με τα όποια και τα όσα τους, νο-
σταλγοί εκείνων των παιδικών χρό-
νων τους.

Ο σεβασμός, γνώρισμα των νέων
μας, τους ανήκει.

* Το δωδέκατο παιδί της Ελληνικής Οικο-
γένειας το βάπτιζε ο βασιλιάς
** Τράτο: περιθώριο – απόσταση – χρόνο
*** Ημερολόγιο παπά Γρηγόρη χωριού
1902 • Φαμελικώς = Οικογενειακώς. 
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Δεν έχω σκοπό να αναφερθώ στην βιο-
γραφία του Γιώργου Πολίτη, απλά θα
ήθελα να μοιραστώ τις δικές μου εν-

τυπώσεις, αφού είχα την χαρά και την τύχη να
περάσω κατά καιρούς μαζί του. 

Οι πρώτες εικόνες που μου έρχονται στο
μυαλό σαν μικρό παιδί στο χωριό, είναι ει-
κόνες θα έλεγα παλιάς ελληνικής ταινίας, ει-
κόνες θαυμασμού για τον θείο μου, που ερ-
χόταν να δει τους γονείς και τους συγγενείς
του, με την αύρα ενός επιτυχημένου επιχει-
ρηματία αλλά και ταυτόχρονα ενός πολύ
προσιτού και απλού ανθρώπου. Αυτή η εικόνα
βέβαια δεν απείχε και πάρα πολύ από την
πραγματικότητα.  

Όταν αρκετά χρόνια αργότερα, στα μέσα
της δεκαετίας του '90, αναζωπυρώθηκε το εν-
διαφέρον της γενιάς μου να στηρίξουμε και
να δώσουμε ζωή και πάλι στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Νέων των Μαγουλιάνων, ήταν αυ-
τός που στήριξε οικονομικά την προσπάθεια
μας, παραχωρώντας όσες φορές του ζητή-
σαμε τα πιο επώνυμα κέντρα διασκέδασης

που διεύθυνε τότε για τις εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου μας.  

Ο Γιώργος αγαπούσε τους δικούς του αν-
θρώπους, όπως και τα Μαγούλιανα.  Κάθε
φορά που επικοινωνούσαμε ρωτούσε για το
χωριό.

Ο Γιώργος ήταν ένας χαρισματικός άν-

θρωπος. Ένας από τους λίγους ανθρώπους
που έχω γνωρίσει που ήταν ταυτόχρονα αυ-
τοδημιούργητος, διορατικός,  πρωτοπόρος,
διαρκώς εξελίξιμος, παρατηρητικός και πάνω
από όλα δυναμικός και μαχητής μέχρι και την
τελευταία στιγμή.  Δημιούργησε μια μεγάλη
εταιρία και δραστηριοποιήθηκε σε πάρα
πολλές άλλες, κάτι που για την χώρα μας δεν
είναι δυστυχώς καθόλου εύκολο.  

Έζησε έντονα την ζωή του· η επιχειρημα-
τική του δραστηριοποίηση και στο χώρο της
νυχτερινής διασκέδασης μπορεί να τον κού-
ραζε επιπλέον, αλλά ταυτόχρονα τον ευχα-
ριστούσε.  Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς
επώνυμους ανθρώπους, έχοντας επιπλέον την
πόρτα του πάντα ανοικτή σε όποιον χρει-
αζόταν τη βοήθειά του σε οτιδήποτε, διατη-
ρώντας ταυτόχρονα την ανωνυμία του.

Να ευχηθώ στην οικογένειά του πάνω από
όλα υγεία και η πορεία που χάραξε όλα αυτά
τα χρόνια να δίνει δύναμη στη ζωή τους. 

Καλό ταξίδι, θείε. 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

❑ «Δεν φανταζόμουνα ποτέ ότι ένα δικό μας παι-
δί, ένα Μαγουλιανιτάκι, είχε τέτοια επιχειρηματική και
κοινωνική δραστηριότητα - ακτινοβολία! Ήταν σήμερα
εκεί -στο τελευταίο αντίο- ο πρόεδρος του Ολυμπια-
κού Βαγγέλης Μαρινάκης, ο υπουργός πολιτισμού,
άπειροι καλλιτέχνες μαζί με πάνω από 1.000 άτομα!
Εκατοντάδες στεφάνια, με εκείνο του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά να ξεχωρίζει. Συνεργείο της τηλεό-
ρασης μαζί με μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων. 

Μίλησε και ο Μητροπολίτης της περιοχής, ξεκι-
νώντας ως εξής: «Πριν 55 χρόνια ξεκίνησε την ζωή του
από τους Αγίους Αναργύρους, ο Γιώργος Πολίτης. Με
καταγωγή από τα Μαγούλιανα Αρκαδίας»! Είπε πολ-
λά ο Δεσπότης... Και εμείς ακούγαμε και θυμόμαστε
το παιδί που γύρναγε το χωριό τα καλοκαίρια, καβά-
λα στο γαϊδούρι του μπάρμπα Χαρίλαου, του παπ-
πούλη του. Παιδί του Λάμπη και της Σοφίας, ο Γιώρ-
γης. Μιας εξαιρετικής οικογένειας που ο Γιώργης
αγαπούσε και συνέχιζε την κοινωνική προσφορά». 

Π.ΚΥΡ. 
* Το κείμενο γράφτηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου, μετά την
κηδεία του Γιώργου, ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώμα-
τα της Πέμπτης σε ηλικία 55 ετών.

Γιώργος Πολίτης, γενναίος μέχρι την τελευταία στιγμή 

Ο Γιώργος Πολίτης στήριξε οικονομικά
την προσπάθεια του Συλλόγου Νέων

1940-1960:  Τα παιδιά στο λεωφορείο 



Της κακομοίρας
Το τελευταίο βράδυ του Ιουνίου,
όπως και το πρώτο βράδυ του Ιου-
λίου στην Τρίπολη, στολίστηκε από
την προσπάθεια των μαθητών της Β’
τάξης του 3ου ΓΕΛ Τρίπολης να ανε-
βάσουν στη σκηνή του Πνευματικού
Κέντρου της πόλης το ομώνυμο θε-
ατρικό έργο των Χρήστου και Γιώρ-
γου Γιαννακόπουλου, γνωστό σε
όλους μας ως «Ο μπακαλόγατος».

Οι εξαιρετικές ερμηνείες των παιδιών
γέμισαν ασφυκτικά και τα δύο βράδια
το αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέν-
τρου και ψυχαγώγησαν όλους όσοι
έσπευσαν να απολαύσουν την προ-
σπάθεια των παιδιών. 
Ανάμεσα στους ηθοποιούς της βρα-
διάς και ο δικός μας, Θανάσης Πα-
πακονδύλης, ο οποίος είχε διαπρέψει
και στην περσινή παράσταση της θε-
ατρικής ομάδας του σχολείου του.    

Α.Κ.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

7ημερο εκδηλώσεων στα Μαγούλιανα

Εποχή χαράς
ο θερισμός,
όπως και το
αλώνισμα,
παρά τη
σκληρή δου-
λειά. Από τα
στάχυα και τη
σοδειά με-
τρούσαν όλοι
τους φόβους
και τις ελπίδες
τους για τον
επόμενο χρό-
νο. Στην φω-
τογραφία ει-
κονίζονται
(από αριστε-
ρά): Παναγιώ-
της Β. Κανελ-
λόπουλος,
Φωτεινή Γιαν-
νακοπούλου,
Αφροδίτη
Μπούμπουλη
και Βασίλειος
Κανελλόπου-
λος.

Οικονομική ενίσχυση  
Ανακοίνωση του εκκλησιαστικού Συμ-

βουλίου της ενορίας Τιμίου Προδρόμου
Μαγουλιάνων για τις εργασίες Κατασκευής
Ιερού Ναού στο Κοιμητήριο: 

«Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι των
Μαγουλιάνων, όπως γνωρίζετε, έχουν ξε-
κινήσει οι εργασίες κατασκευής του νέου
Ιερού Ναού που θα τιμάται στο όνομα
των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων και των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στο νέο Κοιμη-
τήριο του χωριού μας. 

Η κατασκευή ξεκίνησε μετά την ευγενι-
κή χορηγία συμπατριώτη μας, ο οποίος ανέ-
λαβε το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης μέ-
χρι τώρα. Ο νέος Ιερός Ναός είναι γεγονός
και από την έναρξη των εργασιών κατα-
σκευής του δείχνει ότι θα αποτελεί και
αυτός, όπως και οι λοιποί Ι. Ναοί, ένα κό-
σμημα στην είσοδο του χωριού μας για το
οποίο θα είμαστε περήφανοι και θα μείνει
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Όμως, υπολείπονται πολλά ακόμα να γίνουν
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (τέμπλο,
κεραμοσκεπή, κουφώματα, διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.). 

Όλοι ξέρουμε ότι, η ενορία μας είναι
φτωχή, τα έσοδά της πενιχρά και ό,τι έχου-
με μέχρι τώρα καταφέρει για τη συντήρη-
ση των λοιπών Ιερών Ναών και των εξωκ-
κλησιών του χωριού μας, είναι απόρροια
της δικής σας προσφοράς. Πιστεύουμε
ότι και πάλι, με τη δική σας βοήθεια και υπο-
στήριξη θα ολοκληρωθεί το νέο αυτό στο-
λίδι του τόπου μας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι,
η οικονομική κρίση που περνάει η χώρα
μας και ο καθένας των Ελλήνων χωριστά,
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για προσφο-
ρά σε δημόσια έργα. 

Θα ήταν πολύ ευγενικό και αξιέπαινο αν
ο καθένας μας προσφέρει και πάλι τον οβο-
λό του για την ολοκλήρωση του νέου
Ναού. Σας προσκαλούμε όλους να αντα-
μώσουμε τον Δεκαπενταύγουστο στο χω-
ριό μας για την εορτή της προστάτιδας Πα-
ναγίας μας και να καμαρώσουμε τον και-
νούργιο Ναό.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την
συμπαράστασή σας». 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
✔ 2ο   Αντάμωμα Μαγουλιανιτών στις

11 το πρωί, στο Δημοτικό Σχολείο.

- Στο Σχολείο  θα λειτουργήσει η ανα-
νεωμένη έκθεση παλιών ασπρόμαυ-
ρων φωτογραφιών, θα γίνει τιμητική
αναφορά στον ευεργέτη Νίκο Σωτη-
ρόπουλο και θα δοθεί το όνομά του
στην αίθουσα που στεγάζει το μου-
σείο.  Θα γίνει η επίσημη εγκατάστα-
ση της «Επιτροπής Μουσείου», κα-
θώς και άλλες δραστηριότητες.

- Κεράσματα θα προσφερθούν από
το Σύλλογο και εθελοντικές προσφο-
ρές σπιτικών γεύσεων από τις Μα-
γουλιανίτικες οικογένειες. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
✔Παράλληλες δράσεις στο χωριό.

✔Απόγευμα στο Σχολείο: ζωγραφική-
παιχνίδια-κατασκευές για τους μι-
κρούς φίλους μας.

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
✔Απόγευμα στο Σχολείο: ζωγραφική-

παιχνίδια-κατασκευές για τους μι-
κρούς φίλους μας.

✔Παράσταση Καραγκιόζη για μικρούς
και μεγάλους,  στις 9 το βράδυ στην
κεντρική πλατεία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
✔Το 2ο  Τουρνουά Δηλωτής,  με έπαθλο

αναμνηστικό τρόπαιο και δώρο.

✔Ρεμπέτικα του Μεσοπολέμου, στις 9 το
βράδυ στην πλατεία, από τους συμ-
πατριώτες μας Άγγελο και Κώστα
Μπουρνά του Μαρίνου.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
✔Ο Τελικός του 2ου  Τουρνουά δηλωτής.

Θα ακολουθήσει βράβευση.

✔Ετήσιο πάρτι των Νέων.  Αργά το βρά-
δυ, όλοι  στο πολιτιστικό κέντρο «Απο-
θήκη».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
✔Εκκλησιασμός, Αρτοκλασία, Ευχές

στον ναό της Παναγίας.

✔Το πατροπαράδοτο κλασσικό πανη-
γύρι,  με μουσικό παραδοσιακό σχή-
μα στην κεντρική πλατεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
✔Λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική

στην κεντρική πλατεία.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

ΓΑΜΟΙ
- Ο Παναγιώτης Η. Λαμ-

πούσης και η Μαρία Σε-
βασλίδου παντρεύτηκαν στις
27 Απριλίου στην Πεύκη Ατ-
τικής.

- Ο Χρήστος Α. Γόντικας
και η Γιάννα Γιαγκιόζη παν-
τρεύτηκαν στις 26 Απριλίου
στο Καλαμάκι Αττικής.

ΓΕΝΝΗΣΗ 
- Ο Θανάσης Η. Λαμπού-

σης και η Ελένη Παξινού απέ-
κτησαν αγοράκι.

ΚΗΔΕΙΕΣ
- Ο Γιώργος Χ. Πολίτης

απεβίωσε σε ηλικία 55 ετών
και ετάφη στην Κηφισιά 

- Η Ευσταθία Ι. Αναγνω-
στοπούλου απεβίωσε σε ηλι-
κία 64 ετών και ετάφη στου
Ζωγράφου

- Ο Σπύρος Η. Κόλλιας
απεβίωσε στην Αθήνα και ετά-
φη στα Μαγούλιανα 

- Η Ελισάβετ Νικολοπού-
λου πέθανε και ετάφη στην
Βυτίνα σε ηλικία 98 ετών.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ:
Η οικογένεια Αθανασίου

Ν. Αλεξόπουλου προσφέρει
το ποσό των 50 ευρώ, στην
μνήμη της αγαπημένης θείας
τους Γεωργίας Γιαννακο-
πούλου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
Ανώνυμη 30 ευρώ 
Ανώνυμη 20 ευρώ 

❏ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 15 στρεμ-
μάτων στην θέση αμπέλια, στα
Μαγούλιανα Αρκαδίας, πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα 210
8315209 και 697 2580447.

Κοινωνικά


