
Ο κοινοτάρχης Θανάσης Κανελλόπουλος
μάς ενημέρωσε για τις εξελίξεις μέσα από το
σάιτ του Συλλόγου στο facebook, την επομένη
του κρίσιμου δημοτικού συμβουλίου που
έγινε στη Δημητσάνα την Παρασκευή 27
Απριλίου:

Αγαπητοί μου συμπατριώτες και φίλοι
Για να μην υπάρχει αγωνία για το θέμα του

καφενείου του χωριού μας, σας παρουσιάζω
όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έγιναν μετά
το Πάσχα.

➘
Στις 20.4.2018 ζήτησα με επιστολή μου
από τον Προέδρο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του δήμου μας να τεθεί για συζήτη-
ση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της
27.4.2018, προκειμένου να ενημερώσω το
Δημοτικό Συμβούλιο για στοιχεία που δεν
ήταν σε γνώση του όταν έλαβε την απόφαση
για την 25ετή εκμίσθωση του ακινήτου. Ο Πρό-
εδρος με ενημέρωσε τηλεφωνικά στις
23.4.2018 ότι θα συνεννοείτο με το Δήμαρχο.

➘
Στις 24.4.2018 βγήκε η ημερήσια διάτα-
ξη των θεμάτων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου και το θέμα δεν ήταν μέσα σ΄ αυτή.

➘
Στις 26.4.2018 ζήτησα με δεύτερη επι-
στολή μου από το Δήμαρχο και τον Προ-

έδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί το
θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
προ ημερησίας διάταξης για λόγους δημοσί-
ου συμφέροντος επειδή το Δημοτικό Συμ-
βούλιο πλανήθηκε στη λήψη της απόφασής
του για την 25ετή μίσθωση.

➘
Στις 27.4.2018 έλαβα επιστολή του Προ-
έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το

αίτημά μου της 20.4.2018 δεν θα ικανοποιεί-
το.

➘
Εν τέλει το θέμα συζητήθηκε προ ημε-
ρησίας διατάξεως χτες, 27.4.2018.

Ενημέρωσα το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο
ακίνητο αυτό έγιναν εκτεταμένες και δομικές
εργασίες ανακαίνισης το 1999 με ευρωπαϊκά
κονδύλια από το πρόγραμμα Leader 2 και από
το πρόγραμμα ΕΠΤΑ ύψους 28.000.000 δρχ. Συ-
νεπώς δεν υφίσταται πεδίο για ανακαίνιση με
χρηματοδοτική μίσθωση 25 ετών ως τουρι-
στικό κατάλυμα, όπως προωθούσε ο Δήμος.
Ανέλυσα λεπτομερώς την κατάσταση, αφού
έγινε συζήτηση τουλάχιστον μίας ώρας.

Εν τέλει ελήφθη απόφαση ομόφωνα να νοι-
κιαστεί ως παραδοσιακό καφενείο με ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια για δέκα χρόνια.

Παράλληλα με όλες τις επιστολές και τις
προσωπικές επαφές, εστάλησαν στον Δή-
μαρχο και τρεις ανοιχτές επιστολές Μαγου-
λιανιτών και φίλων του χωριού που ξεπερ-
νούσαν τα 300 άτομα, στις οποίες εκφραζόταν

το λαϊκό αίσθημα να παραμείνει παραδοσια-
κό καφενείο.

Έτσι έχουν τα πραγματικά γεγονότα. Ανα-
μένουμε να δούμε και την επίσημη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους δημοτικούς
συμβούλους που κατάλαβαν και στήριξαν το
δίκαιο αίτημά μας.

Ευχαριστώ τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μα-
γουλιανιτών για την πολύτιμη συνεισφορά
του.

Ευχαριστώ όλους σας. Αποδείξαμε ότι
ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο
για το χωριό μας.

Θανάσης Ι. Κανελλόπουλος
Μαγούλιανα, 28.4.2018

Ανοιχτό αφήνει ο Σύλλογος
το ενδεχόμενο να προσβάλει
την νέα απόφαση, αν δεν τηρηθούν
τα συμφωνηθέντα στο ΔΣ.
Κατά την συνεδρίαση της 27η Απριλίου κατόπιν

αίτησης του Κοινοτάρχη και των Δημοτικών
Συμβούλων της μειοψηφίας εισήχθη προς
συζήτηση προ ημερησίας διάταξης το θέμα του
Καφενείου. Ο Κοινοτάρχης Θανάσης Κανελ-
λόπουλος έκανε εισήγηση του θέματος και τα
προβλήματα που έχει η προηγούμενη από-
φαση του ΔΣ.

Ακολούθησε διάλογος και μετά από συνε-
δρίαση μιας ώρας και αφού αρκετοί δημοτικοί
σύμβουλοι είχαν τη διάθεση να καλυφθούν οι
θέσεις του χωριού.

Εν τέλει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμ-
φώνησαν να γίνει δημοπράτηση παραδοσια-
κού καφενείου με παραδοσιακό κατάλυμα
με 10ετή μίσθωση.

Αναμένουμε την επίσημη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου γιατί πολλά έχουν δει τα
μάτια μας.

✔Η δημοτική αρχή οφείλει να συνειδητοποιήσει
ότι ο δήμος Γορτυνίας δεν είναι ιδιωτική επι-
χείρηση.

Αναλυτικό ρεπορτάζ ➥ΣΕΛ. 2-3
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Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

Η ισχύς εν τη ενώσει
ΟΜΟΦΩΝΗ  Η  ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΜΙΑΜΙΣΗΣ  ΩΡΑΣ

«Et in Magouliana ego»
Η Μαίρη Λυκουριώτου-Αγρα-
φιώτου με προγόνους απ’ τα
Μαγούλιανα, γεννημένη στη
Θεσσαλονίκη, έφτασε στο με-
ταπολεμικό Λονδίνο κι ανέ-
βηκε σταθερά την κοινωνική
κλίμακα. Την συναντήσαμε στο
Λονδίκο και μας συστήθηκε
όλο καμάρι και περηφάνια
«Εγώ είμαι από τα Μαγούλια-
να». Ο προπάππους μου, μας
εξομολογείται, ο «Γερομήτρος»
όταν έβγαζε τα πρόβατα,
άσπριζαν και μαύριζαν οι κάμ-
ποι. Το χωριό αυτό είναι η μή-
τρα της καταγωγής μας, είναι η
βάση μας, είναι η περηφάνια
μας…                            ➥ΣΕΛ.4

«Μαγούλιανα, 
το στερνοπαίδι μου» 
«Τα Μαγούλιανα είναι η πιο

πρόσφατη
ενορία μου,
κάτι σαν το
στερνοπαίδι
μου» μας
εξομολογή-
θηκε σε μια

φιλική κουβέντα στα όρθια ο
π. Εμμανουήλ Πετράκης, ο
οποίος ρωτήθηκε κυρίως το
πώς προέκυψαν στη ζωή του,
άρα και στη ζωή μας, τα Μα-
γούλιανα. Φυσικά, οι ερωτή-
σεις ξέφυγαν και έφτασαν μέ-
χρι και τον… Ολυμπιακό. Θερ-
μή παράκληση, το κείμενο να
διαβαστεί ως κουβέντα και όχι
ως συνέντευξη.   ➥ΣΕΛ.6

Αντίο πρόεδρε
Έφυγε από
τη ζωή, στα
72 του χρό-
νια, ο Κώ-
στας Κανελ-
λόπουλος, ο
μακροβιότε-

ρος πρόεδρος του Συλλό-
γου μας. Υπήρξε πρόεδρος
για 18 ολόκληρα χρόνια.  

➥ ΣΕΛ. 7

Κανένα έργο 
και το 2018 
Το είδαμε και τρίβαμε τα μά-
τια μας. Διαβάζοντας και ξα-
ναδιαβάζοντας το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου Γορ-
τυνίας για το 2018 σηκώσα-
με ψηλά τα χέρια. Στον τε-
ράστιο κατάλογο με έργα και
μελέτες δεν υπήρχε πουθενά
κάτι που να αφορά το χωριό
μας, τα Μαγούλιανα. 
Εννοείται ότι το τεχνικό πρό-
γραμμα εγκρίθηκε κατά πλει-
οψηφία, εν μέσω διαμαρτυ-
ριών κι αποδοκιμασιών δη-
μοτικών συμβούλων που ρω-
τούσαν αν οι τοπικοί πρό-
εδροι κλήθηκαν να καταθέ-
σουν προτάσεις.    ➥ΣΕΛ. 8

Όταν βγήκαν τα μαχαίρια...



Τί είπαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
στις 30 Μαρτίου

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
που έγινε στη Δημητσάνα: 

- Ο ΑΑπποοσσττοολλόόπποουυλλοοςς  ΑΑππόόσσττοολλοοςς υποστήριξε
ότι πρέπει να κινηθεί ο δήμος προς την κατεύ-
θυνση που εξέφρασε ο Σύλλογος Μαγουλιανι-
τών, προτείνοντας κάποιες ενδιάμεσες λύσεις.  

- Ο ΑΑννααγγννωωσσττόόπποουυλλοοςς  ΠΠάάιικκοοςς επεσήμανε την
σημαντικότητα του προβλήματος. 

- Ο ΠΠααρραασσκκεευυόόπποουυλλοοςς  ΔΔιιοοννύύσσιιοοςς  τόνισε
ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι και για να
διορθώνει αποφάσεις και, δεν μπορούν να
εφαρμόζονται αποφάσεις ενώ ένα χωριό είναι
κατά. 

- Ο ΚΚοούύλληηςς  ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  εξέφρασε την άποψη
ότι το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να συμμορ-
φώνεται και να εκφράζει την άποψη των κα-
τοίκων και όχι να πράττει τα αντίθετα. Διατύ-
πωσε την άποψη ότι δεν χρησιμεύει πουθενά να
έρχεται ο δήμος σε ρήξη με τους κατοίκους και
ότι το ύψος της εγγυητικής πρέπει να είναι μι-
κρό.

- Ο δήμαρχος ανέφερε ότι δόθηκε στον
Σύλλογο η δυνατότητα να φέρει μια λύση,
όπως και να του το παραχωρήσει. Αν και η τε-
λευταία περίπτωση δεν τον συμφέρει γιατί το
ακίνητο τότε θα δοθεί με αντικειμενικές τιμές. 

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να εξετάσει ο Σύλ-
λογος την νομιμότητα της λύσης που θα προ-
τείνει. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου.
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ΟΣύλλογος προχώρησε σε γενικές
συνελεύσεις στις 11 Φεβρουαρίου
στην Αθήνα και στις 18 Φεβρουα-

ρίου στα Μαγούλιανα. Οι  Μαγουλιανίτες
ομόφωνα αποφάσισαν να μην δοθεί το δη-
μοτικό ακίνητο για μακροχρόνια μίσθωση
έως 25 χρόνια και το δημοτικό συμβούλιο
να προκηρύξει διαγωνισμό του ακινήτου
με τους όρους που ανέκαθεν υπήρχαν. Δη-
λαδή να ενοικιαστεί ως παραδοσιακό κα-
φενείο, κατάστημα υγειονομικού ενδια-
φέροντος για 6 συν 6 χρόνια. 

Βάσει αυτών των αποφάσεων στις 19
Φεβρουαρίου στέλνεται η πρόταση του
Συλλόγου στον Δήμαρχο και το ΔΣ. Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο παραπέμπει όμως το
θέμα στην οικονομική επιτροπή.

Με νέα του επιστολή στις 5 Μαρτίου,
αλλά και με ιδία εκπροσώπηση, ο Σύλλο-
γος αναφέρει μεταξύ άλλων:

-Οι Μαγουλιανίτες τα τελευταία χρόνια
έχουν το αίσθημα της δημοτικής εγκατά-
λειψης και συνειδητοποιούν ότι στο ζήτημα
του παραδοσιακού τους Καφενείου η δη-
μοτική αρχή προχωρά σε μια ακατανόητη
επιθετική τακτική,  με πρόσχημα κάποια οι-
κονομικά μεγέθη.

-Ποτέ δεν μας εξηγήσατε ποια είναι η
τόσο μεγάλη διαφορά των εσόδων που θα
προκύψουν από την δική σας πρόταση σε
σχέση με την δική μας. Με ευκαιρία να σας
ενημερώσουμε ότι:

Στην συνέχεια μεταξύ άλλων κατα-
γράφεται το αίσθημα της δημοτικής εγ-
κατάλειψης. «Τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει
γίνει ουσιαστικά τίποτα στο χωρίο μας. Πα-
ρακαμφθήκαμε από το δίκτυο τηλεπικοι-
νωνιών δύο φορές.  Η συγκοινωνία και ο
γιατρός είναι είδος υπό εξαφάνιση, αλλά
και γιατρός να έρθει, δεν έχει που να κά-
τσει (παλιά καθόταν στο ανοιχτό καφενείο).
Τα τελευταία τρία χρόνια οι δρόμοι κα-
θαρίζονται με έξοδα του Συλλόγου. Το κα-
λοκαίρι μόνοι τους οι κάτοικοι αναγκά-
ζονται να αδειάζουν τους κάδους σε προ-
σωρινό χώρο εκτός του χωριού. Κάποιες
τσιμεντοστρώσεις και αυτές έγιναν από τον
Σύλλογο. 

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της
30 Μαρτίου 2018, ο Σύλλογος με 12μελή
αντιπροσωπεία ενημερώνει το δημοτικό
συμβούλιο και καταθέτει υπόμνημα ζη-
τώντας να μπει θέμα προ ημερησίας διά-
ταξης. 

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι συγκάλε-
σε δύο γενικές συνελεύσεις Μαγουλιανιτων
(μία στην Αθήνα και μία στα Μαγούλιανα)
ώστε να εκφράσουμε όσον είναι δυνατόν
το σύνολο των δημοτών. Όλα αυτά σε συ-
νεννόηση και με τον κοινοτάρχη. 

Επίσης σημειώνεται: «Οδηγηθήκαμε
σε αυτή την ενέργεια αφού διαπιστώσαμε
την μονομερή ενέργεια του κύριου δη-
μάρχου να φέρει το θέμα στο δημοτικό
συμβούλιο για μακροχρόνια μίσθωση χω-
ρίς προηγούμενο διάλογο με οποιονδή-
ποτε μπορεί να εκφράσει την θέση των κα-
τοίκων, αλλά και την ανακριβή εισήγησή
του ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το εν
λόγω ακίνητο. Πάνω σε αυτή τη βάση το
δημοτικό συμβούλιο πήρε απόφαση για
μακροχρόνια μίσθωση χωρίς να έχει την

πλήρη εικόνα επί του θέματος. Με επι-
στολές μας και με την φυσική μας πα-
ρουσία εκφράσαμε την διαφωνία μας
στην οικονομική επιτροπή χωρίς επί της
ουσίας καμία ανταπόκριση στις αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων των Μαγου-
λιανιτών, αλλά και τις θέσεις του Δ.Σ του
Συλλόγου και του Κοινοτάρχη.» Τα επιχει-
ρήματα τα οποία ακούσαμε ήταν μόνο ότι
δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση και ότι
ο Δήμος δεν είχε εισπράξει από τον προ-
ηγούμενο εκμισθωτή. Όσον αφορά το
πρώτο να σας ενημερώσουμε ότι σε όλες
τις δημοπρασίες υπήρχαν τουλάχιστον
δύο υποψήφιοι και πάντα το τελικό τίμη-
μα ήταν πολλαπλάσιο της τιμής εκκίνη-
σης… Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, το ότι ο
δήμος μας δεν εισέπραξε τα συμφωνη-
θέντα δεν αποτελεί πρόβλημα του ακινή-
του, αλλά των υπηρεσιών… » Συμπερα-
σματικά η σύσσωμη θέση των Μαγουλια-
νιτών είναι:

-Διαφωνούμε με την υπαγωγή του ακι-
νήτου στον νόμο περί μακροχρόνιας μί-

σθωσης για 25 χρόνια. Ο όρος «δοκιμή»
όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, μόνο
ως αστείο μπορεί να ληφθεί στην συγκε-
κριμένη περίπτωση. 

-Να βάλουμε πάνω από όλους και από
όλα τις βασικές ανάγκες του χωριού… Δεν
μπορεί ό,τι εφαρμόζεται στην Δημητσάνα,
να ισχύει το ίδιο και σε όλα τα χωριά της
Γορτυνίας». 

Εν συνεχεία το δημοτικό συμβούλιο
αφού τοποθετήθηκε με τις περισσότερες
εισηγήσεις υπέρ των θέσεων μας και κα-
τόπιν εισήγησης του δημάρχου ανέβαλε το
θέμα ώστε να συζητηθεί σε επόμενο ΔΣ.

Το ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν
δημοτικοί σύμβουλοι που ακούγοντάς
τους νομίζεις ότι η εκ μίσθωση του ακι-
νήτου είναι…  επένδυση. Λες και πρόκει-
ται για κάποιο ακίνητο στη Μύκονο, τη
Σαντορίνη, άντε στη Δημητσάνα. 

Τελικά το θέμα συζητήθηκε όπως μας
ενημερώνει ο κοινοτάρχης στη επιστολή
του.

Το θέμα του καφενείου συζητήθηκε
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, που έγινε την  Παρασκευή 27

Απριλίου, ύστερα από πρόταση του εκ-
πρόσωπου της τοπικής κοινότητας Μα-
γουλιάνων Θανάση Κανελλόπουλου. 

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου, ο εκπρόσωπος
της τοπικής κοινότητας Μαγουλιάνων Θα-
νάσης Κανελλόπουλος ανέφερε: 

«Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου μας της 29 Δεκεμβρίου
2017 εγκρίθηκε η μακροχρόνια εκμίσθωση
του δημοτικού ακινήτου της τοπικής κοινό-
τητας Μαγουλιάνων, με χρήση έως σήμερα
ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
μετά από δημοπρασία και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 192 ν. 3463/2006
όπως ισχύουν, «με δεσμευτικό όρο την κα-
θημερινή λειτουργία καφενείου – καταστή-
ματος καφέ στο ισόγειο του ακινήτου».

Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου έδωσε τη δυνατότητα στον  Πανελ-
λήνιο Σύλλογο Μαγουλιανιτών να προσκο-
μίσει συμβιβαστική πρόταση, δεδομένης
της αντίθεσης της τοπικής μας κοινωνίας
προς την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Όμως, καίτοι προσκομίστηκε η

πρόταση του Συλλόγου στην Οικονομική Επι-
τροπή, αυτή δεν ελήφθη ουδόλως υπόψη, και
απ’ ότι γνωρίζω, αφού δεν προκύπτει να έχει
εισέτι λάβει επίσημα και τον τύπο του εγ-
γράφου η σχετική αυτή απόφαση, η Οικο-
νομική Επιτροπή έχει αποφασίσει την εκμί-
σθωση του δημοτικού ακινήτου ως τουρι-
στικό κατάλυμα.

Κατόπιν όλων αυτών και δεδομένου ότι:
α.  έχει παρέλθει ήδη μεγάλο χρονικό διά-

στημα από τη λήψη της 278/2017 απόφασης
του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς εν τέλει να
υπάρχει κάποια εξέλιξη επί του θέματος,
ενώ πλησιάζει το καλοκαίρι, όπου θα υπάρ-
χει αύξηση της κίνησης στα Μαγούλιανα,

β. η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για την εκμίσθωση του ακινήτου ως τουρι-
στικό κατάλυμα έχει δημιουργήσει ήδη με-
γάλη αναταραχή στην τοπική κοινωνία των
Μαγουλιάνων, και τέλος

γ. επειδή έχουν προκύψει στοιχεία, τα
οποία δεν ήταν σε γνώση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κατά τη λήψη της 278/2017 από-
φασής του, 

λειτουργώντας ως αιρετός εκπρόσωπος
των Μαγουλιανιτών συμπολιτών μας με
πρωταρχική υποχρέωση, ως έχω λόγω της
ιδιότητάς μου,  της μεταφοράς στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο της θέσης της τοπικής κοινω-

νίας επί του ζητήματος και με αποκλειστικό
γνώμονα τη διατήρηση ενός ελάχιστου επι-
πέδου ποιότητας ζωής στα Μαγούλιανα,
αλλά και κοινωνικής συνοχής στο Δήμο μας,

παρακαλώ κατά την επόμενη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί στην
ημερήσια διάταξη ως θέμα συζήτησης η
υποβολή πρότασης από μέρους μου για το
υπόψη θέμα». 

Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση
TA MAΓOYΛIANA
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Ο Δήμος δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση 

Δέχθηκαν συζήτηση ύστερα από πιέσεις

Kαλές Δουλειές!
ΝΝέέοο    κκααττάάσσττηημμαα  ααππόό    ττοονν  σσυυμμππααττρριιώώττηη
μμααςς  ΧΧρρήήσσττοο  ΔΔ..  ΓΓιιααββήή  σσττηη  ΒΒυυττίίνναα..  

Διαθέτει μεγά-
λη ποικιλία από
είδη δώρου,
διακοσμητικά
σπιτιού  και εκ-
κλησιαστικές ει-
κόνες όλα ως
βάση το ξύλο.
Υπέροχες οι ει-
κόνες πάνω σε
φλοιό ελάτου.
Του ευχόμαστε
Καλές  Δουλει-
ές!

Της δημοτικής συνεδρίασης της 27ης
Απριλίου 2018, στην οποία τελικά η δη-
μοτική αρχή αποδέχθηκε να συζητη-
θούν τα βασικά αιτήματα των συνε-
λεύσεων των κατοίκων, του κοινο-
τάρχη και του Πανελληνίου Συλλό-
γου, προηγήθηκε μια εξαιρετικά εν-
διαφέρουσα ανοικτή επιστολή προς
τον δήμαρχο, του γραμματέα του Συλ-
λόγου Δημήτρη Κανελλόπουλου.   

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
Μετά λύπης μου πληροφορήθηκα

ότι αρνηθήκατε να συζητήσετε το θέμα
της ενοικίασης του καφενείου των Μα-
γουλιάνων, στην συνέλευσή του δημο-
τικού συμβουλίου σας, την Παρασκευή
27η Απριλίου 2018.

Τα μεμπτά σημεία τής όλης αυτής δια-
δικασίας, κατά την άποψή μου πάντα, εί-
ναι τα εξής:

❶ Δεν ενημερώσατε από την αρχή
τον αρμόδιο κοινοτάρχη για τις

διαθέσεις σας, ούτε φέρατε το θέμα αυτό
σε δημόσια διαβούλευση ως οφείλατε.
Αφήσατε απλά να διαρρεύσει το θέμα
μέσω τρίτων και από εκεί να το πληρο-
φορηθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι
(δημότες Μαγουλιάνων).

❷ Από την αρχή επιμείνατε στην πα-
ρουσίαση από μέρος του Συλλόγου

μιας βιώσιμης λύσης, έχοντας εκ προοι-
μίου απορρίψει την λύση που ίσχυε μέ-
χρι και σήμερα, (5+5 έτη μίσθωση του χώ-
ρου και λειτουργία του σαν παραδοσια-
κό καφενείο με βοηθητικούς χώρους) και
η οποία είναι η βασική πρόταση του
Συλλόγου αλλά και όλων των δημοτών
των Μαγουλιάνων.

❸ Από την αρχή της όλης αυτής δια-
δικασίας, προτάσσετε έναν συγ-

κεκριμένο επενδυτή, τον οποίο μέχρι
και την στιγμή που γράφονται αυτές οι
γραμμές δεν έχετε αποκαλύψει. Στα πλαί-
σια της προσπάθειας σας αυτής έχετε δη-
μιουργήσει μία προκήρυξη ενδιαφέ-
ροντος, η οποία στα δικά μου μάτια μοι-
άζει να είναι φωτογραφική.

Θα σας παρακαλούσα να μου επι-
τρέψετε να εκθέσω κάποια σχόλια σχετικά
με αυτές σας τις ενέργειες, όχι ως μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του Συλλό-
γου των Μαγουλιάνων, αλλά ως ένας
απλός δημότης.

Α’ Κατά την ταπεινή μου άποψη θα
έπρεπε να έχετε ενημερώσει τους

δημότες σας για τις διαθέσεις σας και να
τους έχετε εξηγήσει τον λόγο για τον
οποίο προτίθεστε να προβείτε στην
όποια κίνησή σας. Με τον τρόπο αυτό μια
οποιαδήποτε μετάβαση σε ένα νέο μον-
τέλο διαχείρισης του ακινήτου θα ήταν
ομαλότερη, αλλά το σπουδαιότερο όλων
θα ήταν ότι θα μπορούσατε να ακούσε-
τε την άποψή τους και τις αντιρρήσεις
τους. 

Ξέρετε οι άνθρωποι που βιώνουν
τον συγκεκριμένο χώρο στην καθημερι-
νότητά τους είναι οι καθ' ύλην αρμόδιοι
για να κατευθύνουν τις σκέψεις σας και
να καθορίσουν τις πράξεις σας. Εάν το εί-
χατε κάνει αυτό από την αρχή θα είχατε
ακούσει να σας λένε για την αναγκαιότητα
και του χώρου που προτίθεστε να εκμε-
ταλλευτείτε επενδυτικά.

Θα σας λέγανε ότι ο χώρος αυτός εί-
ναι απαραίτητος για την καθημερινή λει-
τουργία του χωριού. Θα σας λέγανε ότι
εκεί κάθονται για να βρεθούν ο ένας με
τον άλλο. Εκεί θα παίξουν τη χαρτιά
τους. Εκεί θα πιούν τον καφέ τους. Εκεί θα
κάνουν τα βαφτίσια, τους γάμους τις κη-
δείες και τα μνημόσυνά τους. Εκεί θα κά-
νουν το πανηγύρι τους και τις γιορτές
τους. Εκεί θα δουν τον γιατρό τους. Είμαι
σίγουρος ότι όλα αυτά δεν είναι στα
σχέδια του επίδοξου επενδυτή σας. 

Β’ Η αντίρρησή σας σε ό,τι αφορά το
θέμα της λειτουργίας καφενείου με

τον τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα, είναι
ότι κάποιοι από τους προηγούμενους
ενοικιαστές δεν πλήρωσαν το αντίτιμο

που είχε συμφωνηθεί. Θα ήθελα να σας
ενημερώσω ότι κανένας από αυτούς δεν
έχει πλουτίσει από αυτή του την δρα-
στηριότητα και τώρα κάθετε σε μία πα-
ραλία και πίνει τον καφέ του. Αντιθέτως
όλοι πασχίζουν να επιβιώσουν, όπως
όλοι μας άλλωστε, και οι περισσότεροι εξ
αυτών βρέθηκαν και χρεωμένοι από
αυτή τους την επιχειρηματική κίνηση. 

Επίσης θα ήθελα να μου επιτρέψετε να
σας ενημερώσω ότι όλοι αυτοί δεν ήταν
απλοί επιχειρηματίες. Ήταν, όλοι ανε-
ξαιρέτως, οι άνθρωποι σημείο αναφοράς
για όλους εμάς. Ήταν αυτοί που λει-
τουργούσαν και συντηρούσαν τον χώρο.
Ήταν αυτοί που άνοιγαν στον γιατρό
για να εξετάσει τους κατοίκους. Ήταν αυ-
τοί που μάζευαν τους λογαριασμούς και
ενημέρωναν τους δημότες. Ήταν αυτοί
που σε κάθε δύσκολη στιγμή μπορού-
σαμε όλοι εμείς να αποταθούμε, προ-
κειμένου να βρεθεί μια λύση. Ήταν αυτοί
που μας καλωσόριζαν και μας αποχαι-
ρετούσαν. Ήταν αυτοί που διοργάνωναν
το πανηγύρι και από τα έσοδα του έβγα-
ζαν τα σπασμένα, προκειμένου να βγει
ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας. 

Πολύ αμφιβάλλω εάν έστω και ένα
από τα άνωθι βρίσκεται έστω και στη σκέ-
ψη του επενδυτή σας. Ακόμη περισσό-
τερο αμφιβάλω εάν απασχολεί την δική
σας σκέψη.

Γ’ Το βασικό σημείο στο τρίτο μου
σχόλιο δεν είναι τόσο ο επενδυτής

που ευαγγελίζεστε και που προσφάτως
έμαθα ότι αναφέρατε ότι είναι ξενοδόχος
- επιχειρηματίας ο οποίος προκειμένου να
επενδύσει στα Καλάβρυτα, καλό θα ήταν
να επενδύσει στην περιοχή μας. Το βα-
σικό σημείο είναι ότι προτίθεστε να πα-
ραδώστε τον χώρο αυτό για 25 συναπτά
έτη. 

Όπως καταλαβαίνετε αυτό υποβά-
λει όλους τους δημότες Μαγουλιάνων σε
μία άτυπη ομηρία. Είμαι πλέον σίγουρος
ότι καμία από τις λειτουργίες, που μέχρι
τώρα ανεφέρθησαν, δεν είναι στα σχέδια
του επενδυτή σας. Αυτό έχει σαν αποτέ-

λεσμα να αποκλείετε τους δημότες Μα-
γουλιάνων από την χρήση αυτού του χώ-
ρου και τον μετατρέπετε σε χώρο εστία-
σης που θα εξυπηρετεί τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό,
εκδηλώσεις κλπ).

Κύριε δήμαρχε,
Είναι δεδομένο ότι σε δύο χρόνια

από σήμερα θα βρίσκεστε σ’ ένα τραπέ-
ζι στην πλατεία του χωριού σας και θα
απολαμβάνετε τον καφέ σας με τους φί-
λους σας και ελάχιστα θα σας απασχο-
λούν όλες αυτές οι σκέψεις, οι οποίες τότε
θα είναι ένα παρελθόν για εσάς, που σί-
γουρα θα θέλετε να λησμονήσετε. 

Είναι επίσης δεδομένο ότι οι δικές σας
σημερινές σκέψεις και πράξεις θα απα-
σχολούν όλους του δημότες των Μα-
γουλιάνων για 25 συναπτά έτη από σή-
μερα. Ο λόγος είναι ότι κανένας επενδυ-
τής, στο βωμό του κέρδους και της εκ-
μετάλλευσης (διαφορετικά δεν θα ήταν
επενδυτής αλλά φιλάνθρωπος), δεν θα
ενσκήψει στις ανάγκες του χωριού και των
δημοτών του, όπως αυτές ανεφέρθη-
σαν πιο πάνω. Φυσικά θα κοιτάξει να λει-
τουργήσει την επιχείρησή του με το μι-
κρότερο δυνατό κόστος.

Έχοντας πει όλα αυτά ελπίζω να κα-
ταλαβαίνετε ότι οι δημότες των Μαγου-
λιάνων έχοντας απορρίψει την πρότασή
σας εξ αρχής, θα κινηθούν με κάθε νόμιμο
τρόπο προκειμένου να την ανατρέψουν.

Κύριε δήμαρχε, από φύση και θέση εί-
μαι διαλλακτικός και αισιόδοξος άν-
θρωπος. Γενικά δεν πιστεύω σε αδιέξοδα
και τελεσίγραφα. Πιστεύω ότι όταν υπάρ-
χει καλή διάθεση ώριμη σκέψη και επι-
χειρήματα, υπάρχει πάντα και λύση σ’ όλα
τα προβλήματα.

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακού-
σατε. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

✸Κατόπιν πιέσεων το θέμα του καφενείου
συζητήθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου, που έγινε την Παρασκευή 27
Απριλίου, όπως διαβάσατε στην σχετική
ανακοίνωση του κοινοτάρχη.

Ο δήμαρχος οφείλει να 
ενημερώνει τους πολίτες

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ – Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Στο δημοτικό συμβούλιο, που έγινε την Παρασκευή 30 Μαρτίου στη Δημητσάνα, ο Σύλλογος έδωσε δυναμικό «παρών». 

Περιμένοντας τον ...Γκοντό

Χρυσή Διάκριση για 
το μονοπάτι Menalontrail 
στα Tourism Award 2018
Συγκεκριμένα, η βράβευση αφορούσε τις δύο
πρωτοβουλίες που ανέδειξαν την Ελλάδα ως πε-
ζοπορικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας:  Την 3η
Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Πι-
στοποιημένων Μονοπατιών της Πανευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Πεζοπόρων η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στην Δημητσάνα, και  την διοργά-
νωση της  1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονο-
πατιών στην Βυτίνα, τον περασμένο Νοέμβριο.



Είναι γεγονός ότι το σύντομο χρονικό διά-
στημα που λειτουργεί στα Μαγούλιανα ο
πατέρας Εμμανουήλ, κατάφερε να κερδί-

σει ακόμα και συγχωριανούς μας που δεν
έχουν ιδιαίτερα πολύ καλές σχέσεις με την εκ-
κλησία. Ήταν πέρσι που φίλος δήλωνε ενθου-
σιασμένος από τη λειτουργία της Αναστάσεως
στα Μαγούλιανα. «Ο παπάς μάς έβαλε όλους να
ψάλλουμε», έλεγε. 

Όταν τις προάλλες βρέθηκα στη Δημη-
τσάνα με μέλη του συλλόγου και Μαγουλιανί-
τες να διαμαρτυρηθούμε για το κλειστό καφε-
νείο, ο πατέρας Εμμανουήλ ήταν εκεί. Δίπλα μας.
Τον άκουσα να λέει ότι αναγνωρίζει το πρό-
βλημα:  «Οι πιστοί μετά τη θεία λειτουργία δεν
έχουν που να καθίσουν. Να πουν μια κουβέντα.
Είμαι υποχρεωμένος να βοηθήσω, να είμαι δί-
πλα σας, να μπω μπροστά». Ήρθε συμπαρα-
στάτης και στη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου. Κάθισε μαζί μας, μέχρι που φύγαμε
από τη Δημητσάνα. 

Από τη συμπεριφορά και τον λόγο που αρ-
θρώνει καταλαβαίνεις ότι κατ’ αρχάς έχεις να κά-
νεις με έναν κληρικό που έχει πλήρη εικόνα των
αναγκών και προτεραιοτήτων των ανθρώπων
σήμερα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι απο-
τέλεσμα μιας φιλικής κουβέντας και γι' αυτό πα-
ρουσιάζεται μ' αυτόν τον τρόπο και σε εσάς.
Θερμή παράκληση έτσι να διαβαστεί. 

Καταρχάς τον ρωτήσαμε πως πρέπει να τον
αποκαλούμε: «Πατέρα Εμμανουήλ» μάς είπε και
συμπλήρωσε «καμιά φορά κάποιος πάνω στη
συζήτηση μπορεί να του ξεφύγει και να με φω-
νάξει Μανώλη». 
-Το Μανώλης, το «ο» με όμικρον ή με ωμέγα; 

«Με ωμέγα το έχω μάθει. Είμαι της καθα-
ρεύουσας». 
-Έχετε σχέση με την περιοχή; 

«Η καταγωγή της μητέρας μου είναι από τη
Δημητσάνα και από κρητικό πατέρα». 
- Που έχετε μεγαλώσει; 

«Πενήντα χρόνια στον Πειραιά και τα τε-
λευταία πέντε στη Δημητσάνα» 
- Πειραιώτης, φαντάζομαι και Ολυμπιακός;
Το Σάββατο 24 Μαρτίου κοινοποιήσατε φω-
τογραφίες με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο,
πρόεδρο του μπασκετικού Ολυμπιακού κατά
την επίσκεψη του κ. Αγγελόπουλου με την οι-
κογένειά του στο Εκκλησιαστικό Μουσείο
Δημητσάνας. 

«Ναι, είμαι Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσε
να είμαι κάτι άλλο».  
- Έχετε οικογένεια; 

«Έχω ένα γιό, τον Μιχάλη. Είναι φίρμα εδώ.
Τον ξέρουν όλοι. Είναι μαθητής της δευτέρας τά-
ξης του Λυκείου».  
- Πατέρα Εμμανουήλ τι δουλειά κάνατε πριν; 

«Εφημεριδοπώλης ήμουν».  
- Πως πήρατε απόφαση να γίνετε κληρικός; 

«Στο μυαλό μου δεν το είχα να γίνω παππάς.
Ερχόμενος εδώ πέρα με έκαναν επίτροπο, εν συ-
νεχεία ψάλτη. Έβλεπα τους παπάδες… Εξέ-
φρασα την επιθυμία και τα πράγματα πήραν τον
δρόμο τους. Λειτουργώ εδώ και δύο χρόνια».  
- Τα Μαγούλιανα πώς προέκυψαν; 

«Ήταν μετά από εντολή του Δεσπότη ύστε-
ρα από δική μου πρόταση. Όλα ξεκίνησαν από
μία τυχαία κουβέντα. Το χωριό είχε ανάγκη από
ιερωμένο. Για πρώτη φορά βρέθηκα ως επι-

σκέπτης. Ύστερα ήρθα να λειτουργήσω. Μαζί
μου ήταν άλλος ένα παπάς από τη Δημητσάνα… 
-Αληθεύει ότι ρωτήθηκε ο κόσμος ποιόν
θέλει για παπά. Τον ψηλό ή τον κοντό και οι
παρόντες απάντησαν τον ψηλό, δηλαδή
εσάς; 

«Όλα έγιναν με τη μία… Με τα Μαγούλια-
να η σχέση είναι ερωτική. Αμφίδρομη».   
- Η περιοχή είναι δύσκολη και τα προβλήματα
πολλά. Ακόμα και οι καιρικές συνθήκες δεν
βοηθάνε. Είστε άμισθος… 

«Ο εφημέριος κάθε  χωριού ή ενορίας
εκτός από το πνευματικό του έργο  και τα λει-
τουργικά του καθήκοντα  θα πρέπει να βρίσκεται
δίπλα  στο ποίμνιο που διακονεί. Να ενδιαφέ-
ρεται για τα προβλήματα που απασχολούν
τους ανθρώπους είτε είναι προσωπικά είτε γε-
νικά. Η παρουσία του θα πρέπει να είναι συνε-
χής και στις χαρές και στις λύπες. 

Στην σημερινή κοινωνία που ζούμε, η αγά-
πη, η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα είναι
απαραίτητα στοιχεία. Με αυτά ο κάθε ιερέας
μπορεί χρησιμοποιώντας τα και μεταδίδοντάς
τα να κάνει πολλά. Εξάλλου η θρησκεία μας βα-
σίζεται σε αυτά». 
-Επιμένω, πρέπει να καλύψετε τις ανάγκες
μιας μεγάλης περιοχής…  

«Έχω πολλές λειτουργικές υποχρεώσεις
όντας εφημέριος σε πέντε χωριά. Προσπαθώ να
τους ικανοποιώ όλους. Όλοι απόλυτα ευχαρι-
στημένοι δεν μπορούν να είναι. Όμως θα πρέ-
πει να υπάρχει κατανόηση. Η μητρόπολη μας
έχει μεγάλη έλλειψη ιερέων οπότε το έργο
των υπολοίπων γίνεται δυσκολότερο. Με την
βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι κάνω ό,τι κα-
λύτερο μπορώ». 
- Το θέμα είναι πόσο μπορεί κανείς ν' αντέ-
ξει;

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τον ιερέα να
μπορεί να κηρύττει  τον λόγο του Θεού από χω-
ριό σε χωριό. Εμένα με ευχαριστεί ιδιαίτερα  η
μετακίνηση αυτή γιατί γνωρίζω περισσότε-
ρους ανθρώπους και ανοίγει και το πεδίο δρά-
σης μου». 
-Να επανέλθουμε στα Μαγούλιανα, ήδη με-
τράτε περίπου ένα χρόνο στο χωριό μας…

«Τα Μαγούλιανα είναι η πιο πρόσφατη ενο-
ρία μου, κάτι σαν το στερνοπαίδι μου. Έχοντας
ήδη κλείσει έναν χρόνο  στο χωριό, οι εντυ-
πώσεις είναι εξαιρετικές». 

-Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του π. Εμμανουήλ; 
«Όνειρα και φιλοδοξίες έχουμε αλλά κα-

λύτερα να τα κρατάμε μέσα μας. Για το χωριό,
αυτό που εγώ θέλω, είναι κάποια στιγμή να βρε-
θούν νέοι ιερείς να αναλάβουν ενορίες έτσι ώστε
και εγώ να μπορώ να είμαι πολύ πιο συχνά εδώ.
Πρόθεση μου είναι αφού είχα την ευλογία να
έρθω εδώ, να παραμείνω μέχρι τέλους. Οι αδυ-
ναμίες εξάλλου δεν κρύβονται. Κάποια στιγμή
έχοντας να την βοήθεια των Μαγουλιανιτών
σκέπτομαι να φτιάξω ένα λεύκωμα που να
αναφέρεται στις εκκλησίες και τους ιερείς που
πέρασαν από εδώ. 

Το χωριό μας είναι ένα ιδιαίτερα όμορφο
χωριό, το ψηλότερο στην Πελοπόννησο  και νιώ-
θω και εγώ ακόμα πιο ψηλός. Θα πρέπει να το
διαφυλάξουμε να το προωθήσουμε και πάνω
από όλα να το στηρίξουμε, καθώς και τους μό-
νιμους κατοίκους γιατί για όλους μας είναι
ένας ανεκτίμητος θησαυρός». 
-Παρακολουθώ τις αναρτήσεις σας στο δια-
δίκτυο, για το πότε θα έχετε λειτουργία στο
χωριό μας… 

«Για όλες τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις
και εκδηλώσεις θα υπάρχει πάντα ενημέρωση
από τον σύλλογο και από την τοπική αρχή, και
από αναρτήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Η πόρτα μου και το τηλέφωνό μου είναι ανοι-
χτά  για όλους. Κάθε πρόβλημα που υπάρχει εί-
ναι και δικό μου. Καθώς και κάθε προσφορά και
βοήθεια είναι καλοδεχούμενη για οτιδήποτε  και
από οποιονδήποτε με πολύ αγάπη. Εύχομαι να
με αξιώσει ο Θεός να μπορέσω να κάνω και άλλα
πράγματα που έχω κατά μου έτσι ώστε να δεί-
ξουμε ότι τα Μαγούλιανα έχουν περίοπτη θέση
στην Γορτυνία καθώς και στην Μητρόπολη
μας». 
-Κάτι τελευταίο. Πώς προέκυψε ο αγώνας
μπάσκετ; Στην ανάρτησή σας, μάλιστα, την
αποκαλέσατε «ντριμ τιμ» των Μαγουλιά-
νων.

«Υποχρέωση όλων μας και ιδιαίτερα δική
μου, τα δύο παιδιά που μένουν μόνιμα στο χω-
ριό πρέπει να τα κάνουμε να αισθάνονται ότι δεν
είναι μόνα, δεν τους λείπει τίποτα και δεν θα πά-
θουμε κάτι αν γίνουμε και εμείς λίγο παιδιά με
αυτά τα παιδιά και φυσικά και για όσα μας επι-
σκέπτονται. Αυτά θα μπορέσουν αργότερα να
γίνουν η βάση για την ακόμη καλύτερη ανά-
πτυξη του χωριού». 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 

Μεγάλη Πέμπτη πρωί του 2016 μετά την
ακολουθία στην ορθόδοξη εκκλησία της
του Θεού Σοφίας στο Base Water στο

Λονδίνο βαδίζουμε με την μητέρα μου Γεωργία
Κονδύλη, το σύζυγό μου Σπύρο Γιαννακόπουλο
και το γιό μας Αντώνη, αναζητώντας το ελληνικό
στέκι «Βυζαντινόν» για να συναντήσουμε εκεί κά-
ποιους φίλους μας. Μέχρι να έρθουν πιάνουμε
κουβέντα με τον μαγαζάτορα και στην πορεία της
συζήτησης μια κυρία σε άπταιστα ελληνικά και
βρετανική προφορά μας ρωτά: 

«Είστε Έλληνες; Ήρθατε στην Αγγλία για να
βρείτε δουλειά;» 

Η κουβέντα άρχισε και κάποια στιγμή έγινε η
γνωστή ερώτηση: 

«Από πού είστε παιδιά;» 
Ο σύζυγός μου απάντησε από Ηλεία, η μητέ-

ρα μου από Αρκαδία και η κυρία μας συστήθηκε
και μας είπε όλο καμάρι και περηφάνια «Εγώ εί-
μαι από τα Μαγούλιανα». Αμέσως κοιταχτήκαμε
έκπληκτοι κι αρχίσαμε τις ερωτήσεις. Η χαρά και
η συγκίνησή μου να συναντήσω μια πατριώτισ-
σα από το χωριό του πατέρα μου, ιερέα Σπυρί-
δωνα Κονδύλη, ήταν μεγάλη. Από τις πρώτες κου-
βέντες η Μαίρη Αγραφιώτου - Λυκουριώτου ξε-
δίπλωσε την προσωπικότητά της και μ’ έκανε να
αισθανθώ δέος και να αναλογιστώ τι μπορεί να πε-
τύχει μία ελληνίδα με σθένος και αποφασιστικό-
τητα. 

Ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί της
που κράτησε περίπου τρεις ώρες και τη μαγνη-
τοφώνησα όλη με το κινητό μου. Ακολουθεί πε-
ρίληψη της ιστορίας της οικογένειάς της:    

Η γιαγιά μου η Αδαμαντία καταγόταν από τα
Μαγούλιανα. Θυμάμαι που μου  έλεγε ιστορίες για
τον προπάππου μου,  τον «Γερομήτρο» που ήταν
μεγάλος κτηνοτρόφος αναφέροντας συχνά: «όταν
έβγαζε ο Γερομήτρος τα πρόβατα, άσπριζαν και
μαύριζαν οι κάμποι». Ο Δημήτρης Ψυχογιός (Γε-
ρομήτρος) έφυγε μαζί με την οικογένεια του πα-
τέρα του από τα Μαγούλιανα και εγκαταστάθη-
καν βόρεια του Πύργου της Ηλείας, στη Βροχίτσα.
Μαζί με άλλες οικογένειες Μαγουλιανιτών, εποί-
κησαν το χωριό και χώρισαν τις γειτονιές με
βάση τα σόγια όπως Ψυχογαίικα, Κοτσιλιμπαίικα,
Κατελουζαίικα κ.α τα οποία αναφέρονται ακόμα
και σήμερα. Εκεί έκτισαν και την εκκλησία του Αγ.
Δημητρίου, σε ανάμνηση του προστάτη του χω-
ριού μας. 

Η κόρη του Γερομήτρου, η γιαγιά μου η Αδα-
μαντία, παντρεύτηκε τον Γεώργιο Λυκουριώτη, για-
τρό από τα Καλάβρυτα. Πήρε μεγάλη προίκα στην
«Πηγαδόχωνη» (μεγάλη έκταση στη Βροχίτσα) και
δυο σπίτια  στον Πύργο. Σε ένα απ’ αυτά  φιλο-
ξενήθηκαν ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ και ο
Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επίσκεψή τους
στον Πύργο και ο παππούς μου Γεώργιος Λυ-
κουριώτης τούς υποδέχθηκε εκφωνώντας προς
τιμήν τους λόγο. 

Ο πατέρας μου Ανδρέας Λυκουριώτης, πρω-
τότοκος γιος του, σπούδασε νομικά στην Αμερι-
κή και διετέλεσε δικηγόρος. Ήταν στενός φίλος και
συμμαθητής με τον Στέφανο Στεφανόπουλο που
αργότερα έγινε πρωθυπουργός. Στη μικρασιατι-
κή εκστρατεία υπηρέτησε αξιωματικός του πεζι-
κού και γνωρίστηκε με τη μητέρα μου Αθηνά Φω-
τοπούλου (Μακρίδου) που εργαζόταν δασκάλα
στο Ορφανοτροφείο Σμύρνης εθελοντικά, άνευ
χρημάτων. Στην καταστροφή της Σμύρνης πιά-
στηκε αιχμάλωτος και ένα χρόνο αργότερα από
την αιχμαλωσία του παντρεύτηκαν στις 11 Οκτω-
βρίου 1924 με κουμπάρο τον Καραβασίλη -γνω-
στό καπνοβιομήχανο. 

Η οικογένειά μας έμεινε μέχρι το 1929 στον
Πύργο. Την επόμενη χρονιά πήγαμε στη Θεσσα-
λονίκη και εκεί γεννήθηκα, στις 18 Σεπτεμβρίου
1930. Όταν κηρύχθηκε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
το 1940, φοιτούσα στο Δημοτικό. Τότε ειδοποί-
ησαν τον πατέρα μου, που ήταν αξιωματικός, να
μεταβεί στο μέτωπο στην Κορυτσά. 

Επιστρέφοντας το Μάιο του 1941 στη Θεσ-
σαλονίκη ως διοικητής Βέροιας οι Γερμανοί είχαν
ήδη καταλάβει την Ελλάδα. Εκείνη τη μέρα θυ-
μάμαι χαρακτηριστικά ότι, ενώ  παίζαμε κουτσό

στην αυλή με τα άλλα τα παιδιά, σταματήσαμε το
παιχνίδι όταν μάθαμε ότι τα περισσότερα σχολεία
επιτάχθηκαν από τους Γερμανούς. Αν και μικρή
γρήγορα αντιλήφθηκα την τραγικότητα των γε-
γονότων παρατηρώντας τον όλεθρο που έσπερ-
ναν οι Γερμανοί.

Εν τω μεταξύ, μάθαμε ότι οι Γερμανοί συνέ-
λαβαν τον αδελφό του ιπποκόμου μας Σαμαρά
επειδή έδινε τρόφιμα στην ελληνική αντίσταση.
Μαζί με άλλους 2000 νέους και νέες περίπου οδη-
γήθηκε στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» στη
Θεσσαλονίκη. Τότε οι δικοί μου αποφάσισαν να
με στέλνουν καθημερινά, να πηγαίνω φαγητό στον
αιχμάλωτο,  11 χρονών τότε με τα πόδια από την
Καμάρα στο στρατόπεδο. 

Κάθε φορά που έφτανα έξω από την πύλη,
άκουγα τραγούδια από τους φυλακισμένους της
Νεολαίας της ΕΠΟΝ(1). Δυστυχώς εκτελέστηκε μαζί
με τους άλλους 108 συγκρατούμενους του γιατί
δεν αποκάλυπτε τα ονόματα των συναγωνιστών
του. Από τότε ο ήχος του τραγουδιού αυτού χα-
ράχτηκε στην παιδική μου ψυχή: «Έτσι ειν' η ζωή
μικρό μου πάντα έτσι είναι η ζωή να 'μαστε κλει-
σμένοι μες στη φυλακή νιάτα που περνούν χαρές
που φεύγουν πίσω δεν γυρνούν. Μικρό μου έτσι
είν' η ζωή…». 

Συνέντευξη στο BBC
Σκεφτόμουν πως είναι δυνατόν να είναι κλεισμέ-
νοι μέσα στη φυλακή, να ξέρουν ότι θα τους σκο-
τώσουν ή θα τους πάνε στη Γερμανία και παρό-
λα αυτά να έχουν κουράγιο να τραγουδούν.
Πόσο θάρρος και αγάπη για την πατρίδα μου ενέ-
πνευσε! (Απόσπασμα από τη συνέντευξη στο
BBC «War Child»). 

Τελειώνοντας ο πόλεμος αρχίσαμε να κά-
νουμε όνειρα ξανά κι εγώ ήθελα πολύ να γίνω κα-
θηγήτρια Αγγλικών. Τότε ξεκίνησα μαθήματα εν-
τατικά για δύο χρόνια όμως για να ολοκληρώσω
τις σπουδές μου στην Αγγλία έπρεπε να εγκατα-
σταθώ μόνιμα εκεί και να εργάζομαι. Είχα τρεις επι-
λογές. Να εργαστώ ως καθαρίστρια, ως νταντά ή
ως νοσοκόμα. Έβλεπα το επάγγελμα της νοσο-
κόμας ως μόνη λύση. 

Έφθασα λοιπόν 24 Αυγούστου του 1954 στη
Victoria Station. Εκεί με περίμενε μια νοσοκόμα
και με πήγε στο νοσοκομείο που λεγόταν Wadle
Valley Hospital. Ήταν διετούς φοίτησης και πε-
ριελάμβανε πρακτική σε νοσοκομείο ανιάτων. Πα-
ρόλες τις δυσκολίες, δεν πτοήθηκα διότι ήθελα
οπωσδήποτε να μείνω στην Αγγλία και να συνε-
χίσω αργότερα ως καθηγήτρια αγγλικών. Κάθε Κυ-
ριακή μέχρι να αρχίσω τη δουλειά πήγαινα τα
πρωινά εκκλησία και έκανα 2 ώρες από το Wadle
Valley μέχρι την εκκλησία «Αγία Σοφία» στο
Bayswater. Έφευγα βιαστικά πριν τελειώσει η
λειτουργία για το νοσοκομείο μένοντας νηστική
από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Στην προσπάθειά μου να σπουδάσω αγγλική
φιλολογία στο Λονδίνο έκανα αίτηση στο Πάν-
τιγκτον για να βρίσκομαι κοντά στο κέντρο. Η
απάντηση ήταν θετική, ωστόσο η  υπεύθυνη με
πολύ αυστηρότητα μου τόνισε: «Υπάρχουν 1.000
κλίνες και οι φτέρνες σου θα χτυπάνε στο κεφά-
λι από την κούραση». Εγώ ανταπάντησα: «I do

everything» (Κάνω τα πάντα) και πράγματι με προ-
σέλαβαν στο νοσοκομείο. 

Όλο αυτό το διάστημα θυμόμουν τα λόγια της
μητέρας μου να είμαι υπεύθυνη, αξιοπρεπής, να
προσφέρω τις υπηρεσίες μου με σεβασμό και γεν-
ναιοδωρία χωρίς να περιμένω ανταπόδοση, τι-
μώντας τον εαυτό μου αλλά και την πατρίδα μου
ως Ελληνίδα. 

Παράλληλα, μετά τη βάρδια στο νοσοκο-
μείο, φρόντιζα να ενημερώνομαι διαβάζοντας ια-
τρικά βιβλία και περιοδικά στο «σαλόνι των ια-
τρών», κάτι που μου άρεσε να κάνω κι όταν επι-
σκεπτόμουν το σπίτι του παππού του γιατρού στον
Πύργο. Γι΄ αυτό κάθε φορά που γινόταν ο γύρος
του θαλάμου από τον καθηγητή-γιατρό με ερω-
τήσεις σχετικές,  εγώ σηκώνοντας πρώτη το χέρι
απαντούσα πάντα πρόθυμη κερδίζοντας έτσι
την εκτίμησή τους.

Το 1958 ολοκλήρωσα την εκπαίδευση μου ως
νοσοκόμα και μου απονεμήθηκε το βραβείο
«best nurse», ως την πιο εργατική και μεθοδική νο-
σοκόμα στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη χρονιά.
Τότε μου έγινε πρόταση από την Αμερική για το
Πανεπιστήμιο Κολούμπια(2) για 2 χρόνια όλα
πληρωμένα. Όμως επέλεξα να επιστρέψω για λίγο
στην Ελλάδα να δω τη μητέρα μου. Πριν φύγω,
ολοκλήρωσα και τις σπουδές μου στην αγγλική
γλώσσα αποκτώντας έτσι και το πτυχίο  της αγ-
γλικής φιλολογίας που τόσο πολύ επιθυμούσα. 

Την περίοδο που βρισκόμουν στη Θεσσαλο-
νίκη και δίδασκα αγγλικά, γνώρισα το σύζυγό μου
Ακύλα Αγραφιώτη, το 1959. Εκείνος διατηρούσε
μεγάλο εξαώροφο κατάστημα ανδρικών ειδών
στη οδό Βενιζέλου 33, το «Akilas steel» και εργο-
στάσιο όπου εργάζονταν περίπου 250 άτομα. Λίγο
αργότερα γεννήθηκαν ο γιος και η κόρη μας, που
σπούδασαν στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Όλο
αυτό το διάστημα είχαμε συχνές μετακινήσεις στις
δύο χώρες. Τα καλοκαίρια πηγαίναμε συχνά στον
Πύργο και στη Βροχίτσα, βλέπαμε τους φίλους και
συγγενείς και προσπαθούσαμε να βοηθούμε και
να ενισχύουμε το έργο της συντήρησης και αγιο-
γράφησης των ναών της κοινότητας. 

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκα μόνιμα στο
κέντρο του Λονδίνου (Bayswater) στο οποίο μέ-
νουν πολλοί έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι εκ-
κλησιάζονται στον ορθόδοξο ναό  της του Θεού
Σοφίας που κτίστηκε με προσφορές από τους Έλ-
ληνες του Λονδίνου με πρότυπο την Αγία Σοφιά
της Κωνσταντινούπολης. 

Στη συνοικία αυτή συναντώ καθημερινά πολ-
λούς Έλληνες και συμμετέχω ενεργά σε διάφορα
σωματεία της Ελληνικής Κοινότητας όπως στο Hel-
lenic Centre, σε επιστημονικούς συλλόγους, στο
σωματείο των Πελοποννησίων «Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης», στο Λύκειο Ελληνίδων και στο Φι-
λανθρωπικό Ίδρυμα της Αγίας Σοφίας.  Είχα ενερ-
γό ρόλο και στο σωματείο: «Μελέτη της Αγίας Γρα-
φής» (στις ενορίες  Αγία Αικατερίνη, Άγιος Νικό-
λαος και Αγία Σοφία Λονδίνου) όπου μαζί με τους
συμπατριώτες μου, προσπαθούμε να εμβαθύ-
νουμε, να διατηρούμε την ορθόδοξη παράδοση
μας ενώ ταυτόχρονα, τα θέματα της πατρίδας μας
απασχολούσαν συνεχώς.

Το 1992 το Μακεδονικό ζήτημα ήταν σε με-

γάλη έξαρση και επιδίωξή μας ήταν να προβάλ-
λουμε τις ελληνικές θέσεις και στην Αγγλία. Εκεί-
νη την περίοδο πρωθυπουργός ήταν η Μάργκα-
ρετ Θάτσερ η οποία επρόκειτο να πραγματοποι-
ήσει μια ομιλία πάνω στο ιστορικό πλοίο «Queen
Elisabeth 2» στο οποίο επρόκειτο και εγώ να τα-
ξιδέψω. Μετά από πρόσκληση για τη δεξίωση
προς τιμήν της πρωθυπουργού, σκέφτηκα ότι ήταν
ευκαιρία να την προσεγγίσω με σκοπό να την ενη-
μερώσω για τις ελληνικές θέσεις στο Μακεδονι-
κό. 

Αγόρασα το χρυσό αντίγραφο του άστρου της
Βεργίνας ως ελληνικό ενθύμιο και το παρέδωσα
στον ακόλουθο της. Στο τέλος της ομιλίας της, την
συνεχάρη και δώρισα στη «σιδηρά κυρία» το βι-
βλίο του Μ. Ανδρόνικου για τη Μακεδονία. 

Η Θάτσερ έδειξε ενδιαφέρον εκτιμώντας
αμέσως την αξία του χαρακτήρα μου και με ρώ-
τησε αν είμαι μέλος του Συντηρητικού Κόμματος.
Εγώ τότε απάντησα, «όχι, αλλά θα ήθελα». Προ-
έτρεψε τότε έναν υπεύθυνο να με εγγράψουν στο
κόμμα όταν γυρίσουμε στο Λονδίνο. Επιστρέ-
φοντας  λοιπόν, το 1992 γράφτηκα και εργάστη-
κα στο φιλελεύθερο κόμμα στο οποίο είμαι ενερ-
γό μέλος μέχρι και σήμερα. Το 1996 μάλιστα απέ-
κτησα την αγγλική υπηκοότητα.

Μέλος σε 18 σωματεία
Σε κάθε φάση διαπραγμάτευσης στο θέμα της Μα-
κεδονίας μας ενημερώναμε όχι μόνο τους Έλλη-
νες στη Βρετανία, αλλά και αρμόδιους φορείς υπο-
στηρίζοντας και προβάλλοντας σθεναρά τις θέ-
σεις όλων των μακεδονικών σωματείων. Σε συ-
νεργασία με τους Μακεδόνες φοιτητές στο Λον-
δίνο το 1994-1995 τυπώσαμε και μοιράσαμε στα
Πανεπιστήμια και στις Σχολές του Λονδίνου έν-
τυπο ενημερωτικό υλικό για το Μακεδονικό ζή-
τημα. 

Επιπλέον, διετέλεσα και πρόεδρος των γυ-
ναικών του Westminster, ενώ παράλληλα συμ-
μετείχα σε όλα τα συνέδρια του κόμματος. Πα-
λαιότερα ήμουν ακόμα μέλος σε 18 σωματεία και
τώρα συνεχίζω σε οκτώ. Από αυτά πέντε είναι Αγ-
γλικά (Conservative Party, Monarchy Constitutional
Association, Foklands, Gibraltar, Westminster). 

Από την καθημερινή επαφή μου με τους Έλ-
ληνες του Λονδίνου αισθάνομαι και αναπνέω
σαν να ζω στην Ελλάδα. Πάντα όμως έχω στο μυα-
λό και την ψυχή μου το χωριό της γιαγιάς μου της
Αδαμαντίας και του προπάππου μου του Γερο-
μήτρου, τα Μαγούλιανα Αρκαδίας που μας πε-
ριέγραφε  με τόση αγάπη και νοσταλγία. 

Το χωριό αυτό είναι η μήτρα της καταγωγής
μας, είναι η βάση μας, είναι η περηφάνια  μας. Απ’
αυτό η οικογένεια μου άντλησε  δύναμη, πίστη και
αγωνιστικό φρόνημα για να αντιμετωπίσει τις δυ-
σκολίες της ζωής από την κοντινή Βροχίτσα και τον
Πύργο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και το μακρινό
Λονδίνο. 

1. Ε.Π.Ο.Ν. Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ήταν ορ-
γάνωση νέων που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής,
στις 23 Φεβρουαρίου 1943 και ήταν μέλος του ΕΑΜ.
2. Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια είναι ένα ιδιωτικό πανεπι-
στήμιο των ΗΠΑ, θεωρούμενο από πολλούς ως το σημαν-
τικότερο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. 
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Με το πείσμα μιας Μαγουλιανίτισσας 
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Η «ντριμ τιμ» των Μαγουλιάνων 
ππ..  ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ::  ΗΗ  ππόόρρτταα  μμοουυ  κκααιι  ττοο  ττηηλλέέφφωωννόό  μμοουυ  εείίννααιι  ααννοοιιχχττάά    γγιιαα  όόλλοουυςς    

Η Μαίρη Λυκουριώτου-Αγραφιώτου,
με προγόνους απ’ τα Μαγούλιανα,

γεννημένη στη Θεσσαλονίκη,
φιλομαθής κι εργατική έφτασε στο
μεταπολεμικό Λονδίνο κι ανέβηκε
σταθερά την κοινωνική κλίμακα. 

Έφυγε από τη ζωή, στα 72 του χρόνια από πα-
θολογικά αίτια, ο Κώστας Κανελλόπουλος.
Απεβίωσε την Κυριακή 1η Απριλίου στην Τρί-

πολη και η κηδεία του έγινε στα Μαγούλιανα. Ο Κώ-
στας Κανελλόπουλος υπήρξε ο μακροβιότερος μέχρι
σήμερα πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Μα-
γουλιανιτών. Μέτρησε στο τιμόνι του Συλλόγου 18 συ-
ναπτά έτη (1995-2013). 

Γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1946 στα Μαγούλιανα.
Γονείς του ήταν ο Βασίλειος Κανελλόπουλος και η Βα-
σιλική Κανελλοπούλου (το γένος Μπουρνά). Δημοτικό
σχολείο πήγε στα Μαγούλιανα και μετά την αποφοίτη-
ση του από το Γυμνάσιο Βυτίνας εισήχθη στην Ακαδη-
μία Τριπόλεως. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του
διορίστηκε δάσκαλος σε χωριά της Κομοτηνής και της
Κορινθίας.  Κατόπιν εξετάσεων τοποθετήθηκε στο
Υπουργείο Εμπορίου όπου και έφτασε μέχρι το βαθμό

του Γενικού Διευ-
θυντή, με τον οποίο
και συνταξιοδοτή-
θηκε. 

Υπήρξε επίσης
πτυχιούχος του
Παντείου Πανεπι-
στημίου και τελει-
όφοιτος της Νομι-
κής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθη-
νών. 

Για κάθε Μαγου-
λιανίτη, και ακόμη
περισσότερο για

όλους εμάς που τυχαίνει να βρισκόμαστε στη διοίκηση
του Συλλόγου, ο Κώστας Κανελλόπουλος θα μείνει για
πάντα ζωντανός στη μνήμη μας για την προσφορά του
στον Σύλλογο και το χωριό. 

Τιμούμε την προσφορά και αναγνωρίζουμε το έργο
του. 

❑ Ο Σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
προς τους οικείους του εκλιπόντος. 

ΟΚώστας Κανελλόπουλος όταν ανέλαβε τη σκυ-
τάλη διοίκησης του Συλλόγου το 1995, τίποτα
δεν ήταν ίδιο με τις δεκαετίες του ’50, του ’70,

του ’80. Εκείνες τις δεκαετίες όλα σχεδόν έμοιαζαν να
εξελίσσονται θετικά. 

Όταν ανέλαβε την διοίκηση του Συλλόγου, είχε να αν-
τιμετωπίσει τα πρώτα σημάδια της κρίσης. Τους πρώ-
τους τριγμούς… Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των Μα-
γουλιανιτών είχαν αλλάξει. Ο Σύλλογος έμπαινε σε σο-
βαρή δοκιμασία. Το ίδιο και το χωριό. 

Ως πρόεδρος του Συλλόγου αγωνίστηκε να κρατήσει
ανοικτή την πόρτα του. Με την έκδοση της εφημερίδας
του χωριού αναθέρμανε τη σχέση των κατοίκων. Πραγ-
ματοποίησε πλήθος εκδηλώσεων, ενώ ήταν παρών
στις χαρές και τις λύπες κάθε Μαγουλιανίτη. 

Πορεύτηκε μέχρι τέλους με τα όνειρά του, τον Σύλλογο
και τα Μαγούλιανα, σαν Δον Κιχώτης. Και τα όνειρά του
δεν τα θυσίασε στο βωμό της καθημερινότητας, του ρε-
αλισμού, της υποτιθέμενης ανάγκης. Δεν είναι τυχαίο που
πολιτικά –θέλετε κομματικά;- δεν μπόρεσε να ελιχθεί.
Υπήρξε συνεπής μέχρι τέλους σ’ όλα του. 

Το κακό είναι ότι στις αγωνίες όλων για το άδηλο μέλ-
λον του Συλλόγου και του χωριού πορεύτηκε μόνος.
Όσο συγκεντρωτικός και κυριαρχικός αν ήταν, άλλο
τόσο δούλεψε μεθοδικά για να εξασφαλίσει πόρους για
τα Μαγούλιανα. Τι να γράψει κανείς γι’ αυτόν… Τα 18
χρόνια στην προεδρία του Συλλόγου είναι πολλά.
Πάρα πολλά. 

Ο Κώστας Κανελλόπουλος άφησε σίγουρα βαριά
κληρονομιά. Υπηρέτησε τα Μαγούλιανα και τον Σύλλογο
με πάθος.                                                                     Π.Μαρ. 

Υπηρέτησε με πάθος
18  χρόνια το Σύλλογο

Ο ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ



λόγο να καμαρώνει: Τρία Κυριακοπουλά-
κια βαδίσανε – βαδίζουνε τον ίδιο Πανε-
πιστημιακό δρόμο! Ο Αποστόλης Κυρια-
κόπουλος πήρε το πτυχίο του από την σχο-
λή Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθήνας (ΟΠΑ). Την ίδια σχολή
τελείωσε τόσο η αδελφή του Χρυσούλα
(Χρύσα) όσο και η εξαδέλφη του Ευθυμία
(Έφη). Η Χρυσούλα τελείωσε επίσης το με-
ταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιά και η Ευθυμία ολοκλήρωσε το μετα-
πτυχιακό και το διδακτορικό της στο ΟΠΑ!
Νοιώθουν και οι δύο την ανάσα του Απο-
στόλη πίσω τους, που τρέχει με ταχύτητα,
σταθερότητα, σοβαρότητα προς την σω-
στή κατεύθυνση! Τα τρία Μαγουλιανιτάκια
θα διεκδικήσουν κάποια ειδικά προνόμια
εισόδου στις σχολές του ΟΠΑ, της επόμε-
νης γενιάς των Κυριακοπουλαίων! 

Στην φωτογραφία ο Αποστόλης μετά την
ορκωμοσία του, μαζί με την αδελφή του
Χρυσούλα. 

@ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ. Μπορεί ο μήνας
να μετράει μέρες για να φύγει, έρχεται
όμως να μας θυμίσει το «Μάρτης γδάρτης
και κακός παλουκοκαύτης». Αργά το από-
γευμα ο Άγγελος Αλεξόπουλος φτάνοντας
στο χωριό κρυώνει: Σα να χειμώνιασε… 
-Καλό χειμώνα. Μπρρρρρρ κρύοοοοοοο…

@ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ. Στην Δημητσά-
να, έδρα του δήμου Γορτυνίας έγινε ανή-
μερα της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου
1821 γλέντι αφιερωμένο στη Γορτυνία
και ειδικότερα στη Δημητσάνα, στην γε-
νέτειρα του Παλαιών Πατρών Γερμανού και
του εθνομάρτυρα Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Γρηγορίου Ε΄. Στόχος να προ-
βληθεί ο πολιτισμός, η ιστορία, τα αξιο-
θέατα και οι δραστηριότητες της περιοχής. 
Η εκπομπή «Από τόπο… σε τόπο» του Κα-
ναλιού της Βουλής, με τον μουσικολόγο -
λαογράφο Χρήστο Μυλωνά προσκλήθη-
κε και υποστηρίχτηκε από τον δήμο Γορ-
τυνίας και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δή-
μου Γορτυνίας(ΔΗΚΕΓ), το Μουσείο Υδρο-

κίνησης Δημητσάνας, από επαγγελματίες
της Δημητσάνας και της Στεμνίτσας κι
από την Αδελφότητα Δημητσανιτών. 
* Απορία του Θοδωρή Κολόσακα, αλλά και
δικιά μας: Γλέντι χωρίς κόσμο να γλεντή-
σει… Ο δήμος πρωτοτύπησε και σ’ αυτό… 
* Στο γλέντι ακούστηκε και το «Κόρη Μα-
γουλιανίτισσα». Ο Π. Κυριακόπουλος άδρα-
ξε την ευκαιρία και σημείωσε: Δεν ξέρου-
με αν ο κ. δήμαρχος γνωρίζει την ιστορία
του τραγουδιού, της βρύσης κάτω από τον
πλάτανο και του ιστορικού κτηρίου στην
πλατεία, που στεγάζεται για τουλάχιστον
150 χρόνια το παραδοσιακό μας Καφε-
νείο… 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018. Είναι ένα ιδιαίτερο βίω-
μα η βδομάδα μαρτυρίου και μετά η Ανά-
σταση στα Μαγούλιανα. Αν εξαιρέσουμε
την Μεγάλη Παρασκευή όπου έβρεχε όλη
τη μέρα και η θερμοκρασία έπεσε αρκετά

οι υπόλοιπες μέρες ήταν γενικά καλές. Η
εκκλησία γέμισε και φέτος από Μαγου-
λιανίτες. Οι σούβλες όμως ήταν εμφανώς
λιγότερες. Η εύκολη λύση του φούρνου
επιλέγεται πλέον από όλο και περισσότε-
ρους για το ψήσιμο του αρνιού ή του κα-
τσικιού. 
Το κλειστό καφενείο λειτουργεί ως ανα-
σταλτικός παράγοντας. Μπορεί όσοι βρέ-
θηκαν στη πλατεία τα μεσημέρια να ήπιαν
ελληνικό καφέ, αναψυκτικά, τσιπουράκι και
κάποιες φορές υπήρχε και μεζές. Είχε
φροντίσει ο Σύλλογος γι’ αυτό. Το πρό-
βλημα είναι ότι όσο και θετική διάθεση να
υπάρχει η ατμόσφαιρα του καφενείου εί-
ναι κάτι που λείπει. Άλλο ένας κλειστός φι-
λόξενος χώρος και άλλο η πλατεία…

@ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Το άρμεγμα
στην «Κτηνοτροφική Μονάδα Κανελλό-
πουλος» τελείωσε, το φρέσκο γάλα ζυγί-
στηκε και η ζυγαριά έδειξε 350 κιλά. Ένας
υψηλός στόχος επετεύχθη. 

@ Η στήλη τελειώνει έτσι όπως άρχισε: Κώ-
στας Μαρίτσας: Για τα σκουπίδια και γενι-
κότερα την καθαριότητα στην Γορτυνία ότι
και να τους πεις λίγα θα είναι. Πήγα λίγο
πριν το Πάσχα για την κηδεία του πρώην
προέδρου του Συλλόγου Κώστα Κανελ-
λόπουλου. Τους κάδους τούς είχαν αδει-
άσει, δεν ξέρω μετά από πόσο καιρό,
αλλά οι νάιλον σακούλες, που τις έπαιρνε
ο αέρας , είναι παντού, στις αυλές, στους
κήπους, σακούλες με σκουπίδια κρεμα-
σμένες στα δέντρα· τα κουτάκια από τα
αναψυκτικά, τα πλαστικά ποτήρια από
τους φρέντο και τους φραπέδες είναι όλα
άκρη άκρη στις μάντρες...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ- ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-ΓΑΜΟΙ 
•  Ο Παναγιώτης Κρατημένος και η Χριστί-
να Σαξιώνη απέκτησαν ένα υγιέστατο αγο-
ράκι. Την ίδια μέρα ο ξάδελφός του Κων-
σταντίνος Αλεξανδρής και η Σταυρούλα Βα-
σινιώτη απέκτησαν δίδυμα αγοράκια.
•  Η Δώρα Ζουβέλου και ο Μάριος Μανδε-
λιάς απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι. 
•  Η Κατερίνα Α. Αλεξοπούλου και ο Νεό-
φυτος Τσιφιλιτάκος βάπτισαν τον γιό τους Αν-
τώνη στον Ι.Ν Αγίου Σώστη.
•  Η Αγγελική και ο Παναγιώτης Μαυροειδής
απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
•  Ο Βασίλης Μπαμπατσιάς και η Μαρία Γω-
νιωτάκη παντρεύτηκαν στον Ι.Ν Παναγίας της
Ελευθερώτριας στην Πολιτεία.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
✝✝ Ο Αποστόλης Γ. Μπουρνάς απεβίωσε
στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα. Ο
Αποστόλης έκανε τα πρώτα του βήματα στα
Μαγούλιανα και έζησε πολλά
χρόνια στην Αμερική. Τα τε-
λευταία χρόνια τα πέρασε στην
Αθήνα. Το ενδιαφέρον του για
τα Μαγούλιανα υπήρξε πάντα
έντονο. Διάθεσε χρηματικά
ποσά στην διαμόρφωση του προαυλίου της
Παναγίας στο Πετροβούνι, στον νέο ναό στο
Κοιμητήριο του χωριού αλλά και σε άλλες πε-
ριπτώσεις που το χωριό είχε ανάγκες. Αιωνία
του μνήμη!
✝✝ Ο Αθανάσιος Ι. Μπουρνάς απεβίωσε-
στην Τρίπολη και ετάφη στα Μαγούλιανα.
✝✝ Ο Κωνσταντίνος Β. Κανελλόπουλος,
πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου,
απεβίωσε στη Τρίπολη και ετάφη στα Μα-
γούλιανα. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
• Καρράς Χαράλαμπος 100 ευρώ
• Ζουβέλου Σταυρούλα 50 ευρώ
• Τελά Βασιλική 50 ευρώ
• Θεοδώρα Κονδύλη 50 ευρώ
• Ανώνυμος 20 ευρώ
• Ανώνυμος 20 ευρώ
• Ανώνυμη 50 ευρώ
• Καλομοίρης Ιωάννης 100 ευρώ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  
Η Μαριάννα Πατεράκη του Ευθυμίου και της
Βασιλικής, εγγονή του τέως εφημερίου Μα-
γουλιάνων π.Θεοδώρου Κονδύλη, απεφοίτη-
σε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παν-
τείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών στην Αθήνα και συνεχίζει τις
σπουδές της μεταπτυχιακά. 
Της ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια, καλή
σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.  

Η οικογένειά της, ο παππούς, η γιαγιά, 
οι θείοι και τα ξαδέλφια τους.

Παγγορτυνιακή Ένωση  
Εκλογές και κοπή πίτας έγιναν στη Παγγορ-
τυνιακή Ένωση στις 13 Ιανουαρίου. Στο νέο Δ.Σ
εκλέχτηκαν μεταξύ άλλων και οι Μαγουλιανίτες
Δημήτριος Γ. Κανελλόπουλος και Χαρά-
λαμπος Σωτηρόπουλος.
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Η πρωτοχρονιάτικη πίτα είχε δύο φλουριά

Αισθητή φέτος η απουσία των νέων

@ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Κώστας Μα-
ρίτσας: Αυτή είναι η κατάσταση με τα σκου-
πίδια από της Παναγίας και μετά, σε τέσσε-
ρα – πέντε σημεία στο χωριό. Λέω από της
Παναγίας, διότι τότε πήγαμε τρεις – τέσσε-
ρις και αφού τα μαζέψαμε, τα φορτώσαμε
στο φορτηγό του Θανάση Κανελλόπουλου
και τα μεριάσαμε στα αλώνια να μη φαί-
νονται. Κανένας δεν μπορεί να σου δώσει μια
λογική απάντηση για το λόγο που συμβαί-
νει αυτό. Δεν είναι μόνο τα Μαγούλιανα που
μάλλον τα αγνοούν. Λέει ότι είναι έτσι όλος
ο δήμος Γορτυνίας. Τις πταίει; αναρωτιέται
ο ποιητής. Ο δημότης, όποιος έχει μείνει δη-
λαδή, ζει μέσα στη βρόμα και τη νάιλον σα-
κούλα που είναι όλες στους δρόμους, πάνω
στα δέντρα και στις αυλές των σπιτιών. Ο δη-
μότης, λέω, ξέρει τον περιφερειάρχη, τον δή-
μαρχο και τα συμβούλια τους, απ’  αυτούς πε-
ριμένει κάτι να γίνει· για να δούμε μέχρι που
θα το πάνε. 
- Νίκος Τζίφας: Μπροστά στο σπίτι μου είναι
χειρότερα. 
- Κώστας Μαρίτσας: Και η Βυτίνα με τους
πολλούς επισκέπτες έτσι είναι; 
- Δήμητρα Δημοπούλου: Κρίμα, θέλουμε και
τουρίστες… 
- Τρύφωνας Τζαβάρας: Με αυτούς που ψη-
φίζουμε, θα έρθουν και χειρότερα. Σας το
υπογράφω. Τρύφωνας. 
- Χρήστος Ιωάννου: Αίσχος με τα σκουπίδια
Κώστα και στα Μαγούλιανα και στη Βυτίνα.
Δεν έχει βρεθεί κανείς ακόμα να μηνύσει τον
Δήμο; 
- Κώστας Μαρίτσας: Για την ώρα, τους δο-
ξάζουν, μετά θα τους ξαναψηφίσουν, αυτούς
και τα παιδιά τους.
- Έλσα Πέρουλα: Τι χάλια είναι αυτά. Καλά,
δεν ντρέπονται. Τα δημοτικά τέλη γιατί τα
πληρώνουμε; Κώστα καλά κάνεις και τα δη-
μοσιεύεις. 
- Κώστας Μαρίτσας: Δεν ιδρώνει το αυτί τους,
πριν λίγο καιρό η Τρίπολη ήταν πνιγμένη στα
σκουπίδια το ίδιο και ο Πύργος για πολύ και-
ρό, τώρα είναι φαίνεται η σειρά της Γορτυ-
νίας.
- Έλσα: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τύ-
φος θα πέσει σε όλη τη Γορτυνία.

@ «Οι γιάτρισσες στα Μαγούλιανα και τα για-
τροσόφια τους» της Χριστίνας Π. Λαμπούση
δικαίως κατάφεραν τόσες διαδικτυακές
αναδημοσιεύσεις. Κανένα άλλο θέμα της
εφημερίδα μας –μέχρι στιγμής- δεν κατά-
φερε τόση αναγνωσιμότητα και προβολή. 

Αυτή τη φορά το ξανασυναντήσαμε μέσω
ενός σχολίου. Η Ελένη Μπιζάνες αναφέρει:
«Η γιαγιά η Αριστοτέλαινα είχε τα λιόκρινα
που υπάρχουν ακόμη. Είχαμε και το γαϊ-
δουρίσιο γάλα που μας το έβαζαν για της λει-
χήνες, όταν είμαστε ξεροκαμένα από τον
ήλιο της Στρατελίτσας και απ’ όλες τις άλλες
βουνοκορφές που γυρνάγαμε… Και το καυ-
τό λάδι που καίγανε τραύματα». 

@ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Η δημοτική αρχή
ανακοινώνει με χαρά «λαμπρές εκδηλώ-
σεις που θα λάβουν χώρα στην Βυτίνα, την
Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018, με την ευ-
καιρία του εορτασμού του Πολιούχου της
Αγίου Τρύφωνα». Στον εορτασμό θα παρα-
στούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος
Προκόπιος Παυλόπουλος και ο αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώ-
νυμος. Μάλιστα ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας ανακηρύχτηκε επίτιμος δημότης Γορ-
τυνίας. 
-Κύριοι, καλές οι λαμπρές τελετές, αλλά
φροντίστε να δώσετε λύσεις στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δη-
μότες, στην ερήμωση και εγκατάλειψη της
περιοχής. 

Εμείς πάντως, από τη στιγμή που ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος
Παυλόπουλος έγινε επίτιμος δημότης, θα
στείλουμε ένα τεύχος της εφημερίδας μας
στη Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
και ειδικότερα στον Κύριο Πρόεδρο. Το δι-
καιούται.  

@11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Την Κυριακή 4 Φε-
βρουαρίου, ημέρα που ο Σύλλογος προ-
γραμμάτισε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του, έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο για
τη Μακεδονία στο Σύνταγμα. Με τους σταθ-
μούς του μετρό κλειστούς, χωρίς συγκοι-
νωνία και δυνατότητα μετακίνησης με αυ-
τοκίνητο, το κέντρο μπλοκαρισμένο από την
αστυνομία δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την
αναβολή εκδήλωσης. 

Η κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποι-
ήθηκε την επόμενη Κυριακή, 11 Φεβρουα-
ρίου. Η αναβολή είχε αποτέλεσμα κάποιοι
συγχωριανοί μας, που πάντα παραβρί-
σκονται στις εκδηλώσεις του Συλλόγου,
αυτή τη φορά να μην έρθουν. Αισθητή ήταν
η απουσία των νέων του χωριού. Εξεταστι-
κή περίοδος για τους φοιτητές.  

Η διαδικασία προχώρησε με την κοπή της
πίτας και τις ευχές για το καλό του νέου έτους.
Ο Σύλλογος προσέφερε μεζέδες, κρασί και
τσίπουρο. Το κέτερινγκ, όπως και πέρσι, δό-
θηκε στον  Γιώργο Σκοτίδα. Μπορεί το ντιλ
ως «καφετζής» των Μαγουλιάνων να μην είχε
αίσια κατάληξη, αλλά αυτή είναι άλλη ιστο-
ρία. 

Ο Σύλλογος διέθεσε στον κόσμο κούπες
έναντι 5 ευρώ έκαστη, στις οποίες ήταν τυ-
πωμένος ο πλάτανος της πλατείας. Υπάρχει
ακόμα κάποιο μικρό απόθεμα από κούπες
που θα διατεθούν σ’ όσους δεν παρευρέ-
θηκαν. Τελικά η ιστορία αυτή «πούλησε» πε-
ρισσότερο απ’ ότι αναμένονταν.

Φέτος ο Σύλλογος πρωτοτύπησε και στο
φλουρί. Αυτή την φορά ήταν δύο. Οι τυχε-
ροί, Δημήτρης Κοσιάβελος και Τάσος Βρα-
χνός, το βρήκαν μετά από μέρες. 

Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τον
Σύλλογο Βυτινιωτών και τον πρόεδρό του
Παναγιώτη Παπαδέλο που μας διάθεσε  την
αίθουσα για να γίνει η εκδήλωσή μας. 

✔Στα Μαγούλιανα η βασιλόπιτα του Συλ-
λόγου κόπηκε την Πρωτοχρονιά αμέσως
μετά την εκκλησία. Στον κόσμο προσφέρ-
θηκαν τα απαραίτητα κεράσματα και όλοι
απέκτησαν την κούπα τους. Το φλουρί έτυ-
χε στον π. Εμμανουήλ, κάτι που το χάρηκαν
όλοι.

Μάζωξη στη Πεντέλη
Είναι κάποια πράγματα που γίνονται χωρίς
να το καλοσκεφτείς. Ένα ραντεβού για ποτό
και ευχές πριν τα Χριστούγεννα στο φιλόξενο
μπαράκι της Σοφίας Καίσαρη στην Πεντέλη,
ήταν μια καλή ιδέα που έγινε ακόμα καλύ-
τερη από τι στιγμή που συνδυάστηκε με ζων-
τανό πρόγραμμα και  καλεσμένο τον Λάκη

Παπαδόπουλο. Ο καιρός δεν βοήθησε στην
προσέλευση αφού έγινε μια από τις πιο
κρύες νύχτες του χειμώνα που πέρασε, με
χιονόπτωση στα ορεινά τις Αττικής. Όσο και
κάποιοι να αποθαρρύνθηκαν, όσοι παρα-
βρέθηκαν πέρασαν καλά και ανανέωσαν το
ραντεβού για την επόμενη φορά. 

@13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, το υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης ενέκρινε 88.6 εκατ.
ευρώ για την αναβάθμιση των δικτύων
ύδρευσης και τον περιορισμό των διαρρο-
ών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Η είδηση μάς χαροποίησε γιατί είναι
γνωστά τα προβλήματα της περιοχής μας
που έχουν να κάνουν τόσο με τη διαχείριση
των υδατικών πόρων, τις διαρροές, την ποι-
ότητα του πόσιμου νερού και την επάρκεια
των αποθεμάτων. 

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν και οι 71 ώρι-
μες προτάσεις που κατατέθηκαν από τις δη-
μοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευ-
σης συνολικού προϋπολογισμού 88,6 εκατ.
ευρώ. Στον αύξοντα αριθμό «52» της λίστας
βρήκαμε την Γορτυνία: Εγκρίθηκε δημόσια
δαπάνη 1.488.000 ευρώ για προμήθεια και
εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρ-
ροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) στα
υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του δήμου.  

@ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, του
Αγίου Βαλεντίνου, η «Ταβέρνα Ιωσήφ» κοι-
νοποιεί φωτογραφία με χιόνι. Στις τρεις
πρώτες ώρες συγκέντρωσε 108 λάικ!! Από
την Δημητσάνα ο π. Εμμανουήλ προσθέτει
φωτογραφίες με σχόλιο: «Φαίνεται ότι χει-
μώνιασε. Χιονόπτωση μετά από καιρό. Ίσως
ήρθε ο καιρός για μία άσπρη ημέρα. Ίδω-
μεν». Την επομένη, παίρνει την σκυτάλη η
Μαριλένα Κανελλοπούλου κοινοποιώντας
ένα μουντό χιονισμένο Μαγουλιανίτικο το-
πίο που θύμιζε τα κινηματογραφικά πλάνα
του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ο γιατρός Δη-
μήτρης Κολοκυθάς, λίγα χιλιόμετρα μα-
κρύτερα, την επομένη, Πέμπτη 15 Φε-
βρουαρίου δηλώνει μπερδεμένος. «Καιρικές
συνθήκες, για ψυχοφάρμακα! Χειμώνας στη
Γορτυνία! Χιόνι, λιακάδα, ξανά συννεφιά…
Όλα αυτά μέσα σε μία ώρα!!!».  

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Πεζοπορία έκα-
νε ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών - Οικο-
λόγων (ΣΑΟΟ) με αφετηρία τα Μαγούλιανα.
Υπήρχε η δυνατότητα επιλογής τριών δια-
δρομών. Η πρώτη έφτανε στη Νυμφασία
μέσω της Σφυρίδας και της Μονής Κερνίτσας,
διασχίζοντας το MenalonTrail. Η δεύτερη
ήταν η ίδια διαδρομή αλλά μέσω του Αρ-

γυρόκαστρου. Διαδρομή με μεγαλύτερο
βαθμό δυσκολίας. Η τρίτη πορεία ήταν συν-
δυασμός των δύο προηγούμενων με τέρμα
τη Βυτίνα.

@ ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Πώς να περάσει
απαρατήρητη μια φωτογραφία του René
Bénézech των Μαγουλιάνων του 1931; (Φω-
τογραφικά άλμπουμ της Ελλάδας - Liza's Ph-

otographic Archive of Greece). Τα σχόλια
στην κοινοποίηση του Δημήτρη Κανελλό-
πουλου έχουν την αξία τους. 
-Παναγιώτης Κυριακόπουλος: Αν καθορί-
σουμε από ποιό ακριβώς σημείο είναι τρα-
βηγμένη η φωτογραφία και τα μπροστινά
σπίτια ποιά είναι, θα βγάλουμε κάμποσα συμ-
περάσματα. Νομίζω ότι η φωτογραφία είναι
ακόμα παλαιότερη.
-Κώστας Β. Μαρίτσας: Είναι βγαλμένη απ τον
Αγιωργάκο. Ο δρόμος, αν δεις απέναντι, εί-
ναι καινούριος και έγινε μετά το 1920. Να
πούμε εκεί γύρω στο ’25 με ’30. Σου κάνει
όμως εντύπωση το πόσο λίγα δέντρα έχει.
-Κυριακόπουλος: Αν είναι από τον Αγιωρ-
γάκο, οκ! Τις πλευρές που είναι γυμνές, τις
προλάβαμε σπαρμένες. Όλα τα πεζούλια
σπαρμένα. Λογικά το χάλασμα που βλέ-
πουμε αριστερά, πρέπει να είναι στου
Μπιρμπίλη το ρέμα. Ζουβελαίϊκα. Και του
Σπυρούλια ο κήπος φραγμένος. Τώρα δεν εί-
ναι έτσι… Διακρίνονται στον Νιχώρι κτήρια;
-Έλσα Πέτρουλα: Μεταξύ 1920 και 1930
φυτεύτηκε το δασάκι με τα πεύκα. Εάν είχε
διασωθεί το αρχείο της Κοινότητας, που με-
ταφέρθηκε νύχτα στη Βυτίνα, θα μπορού-
σαμε να βρούμε τα πάντα. 

@ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ. Σε μαύρες σκέ-
ψεις μάς βάζει κοινοποίηση στο διαδίκτυο
χάρτη της Γορτυνίας και σχόλιο: «Αφύπνιση
συνείδησης. Παρακαλώ κοινοποιήστε. Η
Γορτυνία ερημώνει με ταχύτατους ρυθ-
μούς!».

Και να μη θες να αναδείξεις το θέμα, μπο-
ρείς; Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ο
Γκράμσι δεν έλεγε πως «η αλήθεια είναι επα-
ναστατική από τη φύση της»;
@ Ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος έχει κάθε

Με τις υγειές μας! 
«Η υγεία στην ορεινή Αρκαδία χαμένη επί των
ορέων: Εμείς εδώ πάνω στα ορεινά, τίποτα! Λες
κι είμαστε αόρατοι! Λες και ουρήσαμε επί του
φρέατος!!! Χρόνια τώρα ξεχασμένοι, ακόμα
και από αυτούς που θα έπρεπε θεωρητικά να
νοιάζονται για τον τόπο τους. Δυστυχώς. Μόνο
περιστασιακά κτυπήματα συγκατάβασης στην
πλάτη και ας ξοδεύονται λεφτά για πανηγύρια,
ημερολόγια, κυβιστήσεις και πιρουέτες!»

Την παραπάνω είδηση και το σχόλιο το αλι-
εύσαμε στο διαδίκτυο (Η Υγεία στην ορεινή Αρ-
καδία) και το προσυπογράφουμε. 

Διαβάστε τον αναλυτικό πίνακα με τα 19 νο-
σοκομεία και τα κέντρα υγείας τα οποία με από-
φαση της πολιτικής ηγεσίας χρηματοδοτήθη-
καν με το ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ από το απο-
θεματικό του Υπουργείου για την προμήθεια
νέου εξοπλισμού και την αναβάθμιση των κτι-
ριακών υποδομών. (www.healthpharma.gr/η-
λίστα-με-τα-19-νοσοκομεία-που-έλαβαν-χρ/)

Τίποτα για το Κέντρο Υγείας Δημητσάνας. 

Όταν η μικρή Αλεξάνδρα συνάντησε τον Πρό-
εδρο  της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο

(25 Μαρτίου στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου)
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ΤΟ  ΧΘΕΣ,  ΤΟ  ΣΗΜΕΡΑ,  ΤΟ  ΑΥΡΙΟ  ΤΗΣ  ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΙΚΗΣ  ΣΟΔΕΙΑΣ    

Το σπείραμε ρίγανη 

Σε μία εποχή καθολικής εξαπάτησης,
το να λες την αλήθεια αποτελεί επα-
ναστατική πράξη (Τζορτζ Όργουελ* )  

Το είδαμε και τρίβαμε τα μάτια
μας. Διαβάζοντας και ξανα-
διαβάζοντας το τεχνικό πρό-

γραμμα του δήμου Γορτυνίας για το
2018, σηκώσαμε ψηλά τα χέρια.
Στον τεράστιο κατάλογο με έργα
και μελέτες δεν υπήρχε πουθενά
κάτι που να αφορά το χωριό μας. 

Δεν είδαμε κάτι για το ζήτημα του
νερού, το ιντερνέτ ώστε ο γιατρός
που πηγαίνει στο χωριό να γράφει
τα φάρμακα στους ηλικιωμένους
μόνιμους κατοίκους, την αλλαγής
σκεπής στο καφενείο, τη συντή-
ρηση των δρόμων. Τι να πρωτο-
γράψει κανείς. Απλά πράγματα.
Προβλήματα που έπρεπε να είχαν
λυθεί… χθες. 

Εννοείται ότι το τεχνικό πρό-
γραμμα εγκρίθηκε κατά πλειοψη-
φία, στην τακτική συνεδρίαση που
έγινε το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου
2017 από τους 21 παρόντες δημο-
τικούς συμβούλους. Ο μόνος που
διαφοροποιήθηκε ήταν ο Ευστά-
θιος Κούλης, ο οποίος ανέφερε ότι
«η κορυφαία λειτουργία, η ουσια-
στικότατη για την λειτουργία του
δήμου, καταντάει για μία ακόμη
φορά άθλια μέσα από μια επιπό-
λαιη διαδικασία». Κάλεσε το δη-
μοτικό συμβούλιο να σταματήσει
την διαδικασία και να προσκληθούν
οι τοπικοί πρόεδροι να καταθέ-
σουν προτάσεις. 

Ο δήμαρχος παραδέχτηκε ότι
«κάποιοι πρόεδροι έχουν φέρει
προτάσεις και κάποιοι δεν έχουν
στείλει» και σχολίασε την τοποθέ-
τηση του κ. Κούλη ότι «ασχολείται
πάντα με τον τύπο». 

Επειδή οι πολίτες σ’ αυτές τις πε-
ριπτώσεις είθισται να θυμούνται το
ρωμαϊκό ρητό για τη γυναίκα του
Καίσαρα, επιμένουμε: Οι τοπικοί
πρόεδροι κλήθηκαν να καταθέ-
σουν προτάσεις; 

Δεν είναι τυχαίο ότι στο θέμα
επανήλθε και δεύτερος δημοτικός
σύμβουλος ο οποίος μεταξύ άλλων
παρατήρησε ότι: «στα 3,5 χρόνια, ο
τρίτος ή ο τέταρτος προϋπολογι-
σμός τεχνικού προγράμματος ψη-
φίζεται κάτω από πιεστικά διλήμ-
ματα την τελευταία στιγμή…» και
ζήτησε ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι
είχαν κληθεί οι πρόεδροι και δεν κα-
τέθεσαν προτάσεις. 

Κατέθεσε, μεταξύ άλλων, την
άποψη ότι «οι τρεις ή οι τέσσερις
προϋπολογισμοί (προηγούμενοι)
έχουν τροποποιηθεί, ότι αυτό είναι
εγκληματικά απαράδεκτο που κά-
νει ο προϊστάμενος της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας»! 

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι: 
➧Έντεκα δημοτικοί σύμβουλοι

δεν παραβρέθηκαν και ας ήταν το
θέμα της ψήφισης του τεχνικού
προγράμματος κατ’ έτος και του
προϋπολογισμού, μια από τις κο-
ρυφαίες συνεδριάσεις που μπορεί
να κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο.
Κάτι δείχνει αυτό… 
➧ Σε σύνολο 800.000 € που αν-

τιστοιχούν σε τοπικές κοινότητες

(πίνακας Γ), τα Μαγούλιανα
θα λάβουν «μηδέν». - Ενδια-
φέρον έχει το τεχνικό πρό-
γραμμα (πίνακας Β) που
αφορά έργα 5,8 εκατ. από τα
οποία τα Μαγούλιανα έχουν
να «λαμβάνειν» επίσης «0». 
➧Στον άλλο πίνακα (Α) το

συνολικό ποσό είναι της τά-
ξης του 1,76 εκατ. ευρώ, από
τα οποία  επίσης το χωριό
μας  έχει έχει να «λαμβά-
νειν» «0». 

Και ύστερα αναρωτούμα-
στε αν είναι αλήθεια ή ψέ-
ματα ότι δεν υπάρχουν λε-

φτά για να αλλαχθούν π.χ. οι
λάμπες στα Μαγούλιανα και
να πληρωθούν δυο – τρία
μεροκάματα για να γίνουν
κάποιοι καθαρισμοί. 

* Τζορτζ Όργουελ, συγγραφέας
των βιβλίων «Η φάρμα των ζώων»
και «1984». «Γνήσιος επαναστάτης»
και «αμετανόητος δημοκράτης» για
την αστική διανόηση. Δηλωμένος
αντικομμουνιστής. Το 1949 παρέ-
δωσε στη βρετανική κυβέρνηση
μια λίστα με 38 ονόματα, υπόπτους
για κομμουνισμό ή φιλοκομμουνι-
σμό, όπως ο ηθοποιός Τσάρλι Τσά-
πλιν, που έφυγε από την Αμερική την
περίοδο του Μακαρθισμού.

Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη...
KKAANNEENNAA  EEΡΡΓΓΟΟ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  22001188
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