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Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

Για μια καινούργια… αρχή!

Λαχειοφόρος -Φέτος χρει-
άζεται υπερπροσπάθεια
Και φέτος θα διενεργηθεί λαχει-
οφόρος με διάφορα δώρα για
την ενίσχυση του συλλόγου και
των δράσεών του. 
Φέτος λόγω υπεραυξημένων εξό-
δων λόγω της διαμόρφωσης του
νέου χώρου αναψυχής πλησίον
της πλατείας, τα έξοδα δήλωσης
Κτηματολογίου, των νέων πινα-
κίδων στην είσοδο και έξοδο του
χωριού, τον καθαρισμό του χω-
ριού, την έκδοση εφημερίδας
αλλά και των εξόδων των καλο-
καιρινών εκδηλώσεων,  ελπίζου-
με στη μέγιστη δυνατή οικονομι-
κή βοήθεια από όλους. 
Όποιος επιθυμεί μπορεί επίσης να
προσφέρει και κάποιο δώρο για
τη κλήρωση της λαχειοφόρου. 

εκλογές 2019
Από όλα είχε ο μπαξές, Κοινοτικές,
Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωε-
κλογες, Εθνικές. Όλα τα αποτελέ-
σματα ➥ΣΕΛ 2&3  

Δημοτικό σχολείο Βυτίνας 
Οι διακρίσεις συνεχίζονται και φέ-
τος.  ➥ ΣΕΛ. 3

σανατόριο Μάνας
Ανακηρύχθηκε Μνημείο το σα-
νατόριο. Όλες οι τελευταίες εξε-
λίξεις.   ➥ ΣΕΛ.4

Κάλεσμα στο χωριό
Κεράστε καλή διάθεση, για μια
καλύτερη γειτονιά, για ένα καλύ-
τερο χωριό. Της Αγγελικής Κοσια-
βέλου   ➥ ΣΕΛ.5

σημαντική διάκριση
Επιλογή του Μαγουλιανίτη πιανί-
στα Αλέξανδρου Δημητρίου Κυ-
ριακόπουλου σε δύο συναυλίες 
➥ ΣΕΛ.5

Καλοκαιρινές διακοπές
«Οι θάλασσές μας δεν είχαν γα-
λάζιο χρώμα, αλλά χρυσαφί». Οι
καλοκαιρινές διακοπές μια άλλης
εποχής. Της Χριστίνας Π. Λαμ-
πούση   ➥ ΣΕΛ.6

ΠροσΚΛηση 
σε λαϊκή συνέλευση καλεί  τους
κατοίκους του  χωριού,  τη Κυ-
ριακή 11 αυγούστου, στις 7
το απόγευμα στην κεντρική
πλατεία, ο κοινοτάρχης αθα-
νάσιος Κανελλόπουλος. 
σκοπός της συνέλευσης είναι η
ενημέρωση  των  κατοίκων, η
συζήτηση των θεμάτων που
αφορούν την κοινότητα και ο
προγραμματισμός της νέας αυ-
τοδιοικητικής θητείας.

Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων
Δευτερα & τρΙτη 12 & 13 αυγουστου

✔Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διαγω-
νισμοί στο ποδοσφαιράκι και το πινγκ πονκγ.  Προ-
βολές παιδικών ταινιών στην Αποθήκη.

•τεταρτη 14 αυγουστου
✔Πάρτι Νέων στην Αποθήκη.

ΠεΜΠτη 15 αυγουστου
✔Παραδοσιακό Δημοτικό πανηγύρι το βράδυ στην

πλατεία.

ΠαρασΚευη 16 αυγουστου
✔Θεατρική παράσταση «Αυγά Μαύρα» στο προαύλιο

του Σχολείου στις 9 το βράδυ. Επιμέλεια Χριστίνα Φ.
Λαμπούση.

σαΒΒατο 17 αυγουστου
✔Ρεμπέτικη Βραδιά στην Πλατεία.

σαΒΒατο & ΚυρΙαΚη 17 & 18 αυγουστου
✔Έκθεση στο χώρο του Σχολείου με θέμα τις βρύσες

του χωριού. Εγκαίνια: Σάββατο 11.30 π.μ. Επιμέλεια
Νίκη Γόντικα- Χονδρού.

Νέα θητεία, Νέα πρόσωπα, Νέο καφενείο. Μερικά μόνο
από τα λίγα που άλλαξαν  ή θα αλλάξουν σε σχέση με
τους προηγούμενους μήνες στα Μαγούλιανα αλλά και

στην ευρύτερη περιοχή. Για όλα τα νέα πράγματα διακατε-
χόμαστε από ελπίδα, η οποία εύκολα μπορεί να μετατραπεί
και σε απογοήτευση. Πάντα υπάρχουν προσδοκίες, αλλά κάθε
μέρα προκύπτουν και νέες προκλήσεις.

Η ζωή μας έχει αποδείξει όμως ότι δεν είναι αγώνας τα-
χύτητας, αλλά μαραθωνίου.

Η εφημερίδα και ο σύλλογος με την υπεύθυνη στάση της
ενημέρωσης, αλλά και των παρεμβάσεων για τα προβλήμα-
τα του χωριού και της ευρύτερης περιοχής μας, θα συνεχίσει
να είναι παρόν δυναμικά αποζητώντας τη συνεργασία αλλά
και λύσεις σε σημαντικά προβλήματα.

Για όλα αυτά τα «νέα» ας μην ξεχάσουμε να φέρουμε μαζί
με τις αποσκευές μας και την καλή μας διάθεση. 

Περισσότερα σχετικά μας γράφει η Αγγελική Κοσιαβέλου
στη σελίδα 5.

Καλό Καλοκαίρι!

Φέτος δεν χαιρετάμε απλά τον πλάτανο. Χαιρετάμε τις καλές και υγιείς προσπάθειες και προσπαθούμε έστω να αποχαιρετήσουμε παλιές,
κακές συνήθειες.



Ενισχυμένος βγήκε ο δικομματι-
σμός στα Μαγούλιανα στις δύο
τελευταίες εκλογικές αναμετρή-

σεις. Στις Ευρωεκλογές επικράτησε
οριακά ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ στις Εθνικές,
οριακά και πάλι, η ΝΔ. Στον αντί-
στοιχο πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι
ψήφοι και τα ποσοστά που πήρε
κάθε συνδυασμός αναλυτικά. Αν βέ-
βαια λάβουμε υπόψιν μας όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις βλέπουμε
ότι ουσιαστικά οι ψηφίσαντες ανέρ-
χονται στους 120 αποδεικνύοντας
ότι οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι
σωστά ενημερωμένοι. Έτσι η μεγάλη
αποχή που εμφανίζεται δεν είναι ιδι-
αίτερα αντιπροσωπευτική. Το ίδιο
βέβαια συμβαίνει στα περισσότερα
χωρία.

Βέβαια μεγάλο ποσοστό αυτών εί-
ναι κάτοικοι εξωτερικοί καθώς έχουν μεταναστεύσει από
μικρή ηλικία αλλάπαραμένουν στους εκλογικούς κατα-

λόγους χωρίς να είναι και εύκολη όμως η διαγραφή
τους σε περίπτωση που έχουν αποβιώσει.
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Τη δεύτερη Κυριακή αναδείχτηκαν τα
δύο πρόσωπα που θα αναλάβουν τη
τοπική αυτοδιοίκηση σε Δήμο και

Περιφέρεια. 
Ο Στάθης Κούλης έφτασε κοντά στην

αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή αλλά για
μόλις 200 ψήφους οι εκλογές οδηγήθηκαν
σε δεύτερο γύρο όπου εκεί επικράτησε
άνετα του νυν δημάρχου Γιάννη Γιαννό-
πουλου με ποσοστό που έφτασε το 70%. 

Στην Περιφέρεια, ενώ ο συνδυασμός
του Πέτρου Τατούλη ήρθε πρώτος την
πρώτη Κυριακή στους περισσότερους νο-
μούς, την επόμενη Κυριακή συνέβη ακρι-
βώς το αντίθετο και ο Παναγιώτης Νίκας

επικράτησε στους περισσότερους νομούς
της Πελοποννήσου αναλαμβάνοντας έτσι
τη θέση του νέου Περιφερειάρχη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στους
παρακάτω πίνακες.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τους
33 νέους δημοτικούς συμβούλους
από κάθε συνδυασμό και από την

Δημοτική Ενότητα που προέρχονται.

✱Από τη παράταξη του γιάννη γιαννό-
πουλου εκλέγονται οι:

1. Γιάννης Γιαννόπουλος (ως επικε-
φαλής) στη δημοτική ενότητα Τροπαίων.

2. Δημήτρης Μαντζαβίνος στη δη-
μοτική ενότητα Τροπαίων.

3. Παναγιώτης Μέγας στη δημοτική
ενότητα Βυτίνας.

4. Δημήτριος Στρίκος στη δημοτική
ενότητα Ηραίας.

5. Ιωάννης Τσιούλος στη δημοτική
ενότητα Ηραίας.

6. Γεώργιος Δημόπουλος στη δημο-
τική ενότητα Κλείτορος.

7. Καλλίμαχος Πυρπυρής στη δημο-
τική ενότητα Κλείτορος.

8. Δημήτριος Μουρούτης στη δη-
μοτική ενότητα Κοντοβάζαινας.

9. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος στη
δημοτική ενότητα Τρικολώνων.

✱Από την παράταξη του γιώργου Πα-
παηλίου εκλέγονται οι:

1. Γιώργος Παπαηλίου (ως επικεφα-
λής) στη δημοτική ενότητα Τροπαίων.

2. Νικόλαος Καλογερόπουλος στη
δημοτική ενότητα Κλείτορος.

✱Από την παράταξη του Μιλτιάδη Λύτρα
εκλέγονται οι:

1. Μιλτιάδη Λύτρα (ως επικεφαλής)
στη δημοτική ενότητα Τροπαίων.

2. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
στη δημοτική ενότητα Κοντοβάζαινας.

3. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος
στη δημοτική ενότητα Δημητσάνας.

Από την παράταξή του Στάθη Κούλη
εκλέγονται οι:

1. Κώστας Σταθάς στη δημοτική ενό-
τητα Τροπαίων.

2. Απόστολος Αποστολόπουλος στη
δημοτική ενότητα Τροπαίων.

3. Συριόπουλος Λεωνίδας στη δη-
μοτική ενότητα Τροπαίων.

4. Σταύρος Χριστόπουλος στη δη-
μοτική ενότητα Ηραίας

5. Χρήστος Κατής στη δημοτική ενό-
τητα Ηραίας.

6. Δημήτριος Μπόρας στη δημοτική
ενότητα Ηραίας.

7. Παπαγιάννης Βασίλης στη δημο-
τική ενότητα Κοντοβάζαινας.

8. Κουτρουμάνος Παναγιώτης στη
δημοτική ενότητα Κοντοβάζαινας.

9. Ρέππας Ηλίας στη δημοτική ενό-
τητα Κλείτορος.

10. Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης στη
δημοτική ενότητα Κλείτορος.

11. Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος στη
δημοτική ενότητα Βυτίνας.

12. Δημάκος Σταύρος στη δημοτική
ενότητα Βυτίνας.

13. Καγιούλης Ευστάθιος στη δημο-
τική ενότητα Λαγκαδίων.

14. Μπέτσα Παναγιώτα στη δημοτική
ενότητα Λαγκαδίων.

15. Καζάς Δημήτρης στη δημοτική
ενότητα Δημητσάνας.

16. Μπαρούτσας Νεκτάριος στη δη-
μοτική ενότητα Τρικολώνων.

✱Από την παράταξη του Πέτρου Ζούνη
εκλέγεται ο ίδιος ως επικεφαλής.

✱Από την παράταξη του Κώστα Κουν-
τάνη εκλέγεται ο ίδιος ως επικεφαλής.

✱Από την παράταξη του γιάννη Φράγκου
εκλέγεται ο ίδιος ως επικεφαλής.

Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση
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Ο κύριος Στάθης Κούλης μάς απέστειλε προς
δημοσίευση ευχαριστήρια επιστολή:

συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

Με τη δική σας μεγάλη πλειοψηφική
υποστήριξη στις πρόσφατες εκλογές, με
αναδείξατε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια
Δήμαρχο της ιστορικής Γορτυνίας. 

Η τιμή είναι μεγάλη και ακόμη μεγαλύ-
τερη η ευθύνη που αναθέσατε σε μένα και
τους συνεργάτες μου. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς
που με εμπιστευθήκατε, αλλά και μήνυμα
ενότητας στο σύνολο των συμπατριωτών.
Το υψηλό ποσοστό εκλογής μου είναι εν-
τολή καθαρή να ενώσουμε τη Γορτυνία οι-
κουμενικά, να φύγουμε μπροστά, να αφή-
σουμε πίσω ότι μας απογοήτευσε. Να κά-
νουμε τη Γορτυνία πρότυπο κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης. 

Σας διαβεβαιώνω ότι ο Δήμος μας θα λει-
τουργήσει με δημοκρατικότητα και δια-

φάνεια. Τη θέση των πελατειακών σχέσεων
θα πάρει το συλλογικό συμφέρον της κοι-
νωνίας. 

Τη θέση των κολλητών θα αντικαταστή-
σει η αξιοκρατία. Θέλουμε η Γορτυνία να ξα-
ναζωντανέψει, να ονειρευτεί, να μεγα-
λουργήσει. Όλα τα παιδιά της Γορτυνίας εί-
ναι δικά μας παιδιά. Από την 1η Σεπτέμβρη
είμαστε έτοιμοι, με σχέδιο και πρόγραμμα,
χωρίς να χάσουμε ούτε ώρα, να ξεκινή-
σουμε την ανάταξη της πατρίδας μας. Με
συνέπεια, θα εργασθούμε για την επίλυση
των καθημερινών προβλημάτων, αλλά,
συγχρόνως, θα θέσουμε σε άμεση εφαρ-
μογή ένα στρατηγικό – δυναμικό – ρεαλι-
στικό σχέδιο ανάπτυξης. 

Η Γορτυνία πρέπει από φτωχός συγγενής
που είναι σήμερα, να φύγει μπροστά με σχέ-
διο, για την στήριξη της κοινωνίας, τη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημά-
των σε όλους τους τομείς της. Στον πρω-
τογενή τομέα, στον τουρισμό, στις υπο-
δομές, στην ενέργεια, στον πολιτισμό,

στην υγεία. 
Η Γορτυνία της καρδιάς μας, η ψυχή της

Πελοποννήσου, θα πάρει τη θέση που της
ανήκει. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμπατριώτες
για τη στήριξή τους. Ευχαριστώ όλους
τους συνεργάτες και φίλους για τον ωραίο
αγώνα μας. 

Καλωσορίζω τους νέους συνδυασμούς
και την πολυφωνία, ως χρήσιμο εργαλείο
για τη δημοκρατία και την πρόοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και φί-
λους για τον ωραίο αγώνα μας. 

Καλωσορίζω τους νέους συνδυασμούς
και την πολυφωνία, ως χρήσιμο εργαλείο
για τη δημοκρατία και την πρόοδο. 

Στέλνω μήνυμα Πανγορτυνιακής δράσης
στους απανταχού Γορτύνιους. 

το ταξίδι τώρα αρχίζει…η γορτυΝΙα
αΛΛαΖεΙ οΙΚουΜεΝΙΚα. 

στάθης Χαρ. Κούλης 
Νεοεκλεγείς Δήμαρχος γορτυνίας

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ

Στάθης Κούλης και Παναγιώτης Νίκας 
οι νέοι εκλεκτοί
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Επανεξελέγη κοινοτάρχης 
ο Θανάσης Κανελλόπουλος
Για τρίτη συνεχόμενη φορά εξελέγη πρό-
εδρος της κοινότητας ο Θανάσης Κανελλό-
πουλος. Οι Μαγουλιανίτες τον εμπιστεύ
θηκαν και πάλι να εκπροσωπεί το χωριό σε
όλους τους φορείς και να προωθεί τα προ-
βλήματά μας. 
Ο Σύλλογος τού εύχεται καλή επιτυχία στο
έργο του και ελπίζει σε αγαστή συνεργασία
με σκοπό την επίλυση διάφορων θεμάτων
του χωριού μας.
Ακολουθεί ευχαριστήρια επιστολή του:

«Αγαπητοί συμπατριώτες,
Νιώθω την επιτακτική ανάγκη να ευχαρι-
στήσω θερμά τους δημότες των Μαγουλιά-
νων που με στήριξαν για ακόμη μια φορά και
με τίμησαν με την ψήφο τους επανεκλέγον-
τάς με για τρίτη φορά Προέδρο της Κοινότη-
τας.
Θέλω να πιστεύω ότι στα 8,5 χρόνια της προ-
ηγούμενης θητείας μου, κατέβαλα κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για ότι καλύτερο στο
χωριό, προτάσσοντάς την επίλυση βασικών
θεμάτων της καθημερινότητας αλλά και χρό-

νιων προβλημάτων που επιζητούσαν λύση.
Αυτή σας την εμπιστοσύνη υπόσχομαι να συ-
νεχίσω να τιμώ, υπηρετώντας τα συμφέροντα
των Μαγουλιάνων και των κατοίκων του με
ακόμα περισσότερο ζήλο.»

Περιφερειακός Σύμβουλος 
ο Νικόλας Γόντικας
Στο Περιφερειακό συμβούλιο επανεξελέγη ως
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης για τρί-
τη φορά Νίκος γόντικας. Με βάση τη απλή
αναλογική, η παρουσία  των μικρότερων
συνδυασμών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, κα-
θώς κανένας συνδυασμός δεν έχει την από-
λυτη πλειοψηφία.

Δεν τα κατάφεραν 
Δεν μπόρεσαν να εκλεγούν οι υπόλοιποι Μα-
γουλιανίτες υποψήφιοι τόσο στη Γορτυνία όσο
και σε δήμους και περιφέρειες της Αττικής .
Παρόλα αυτά, μερικοί σημείωσαν πολύ με-

γάλα νούμερα σταυρών. Όμως όλοι απέδειξαν
ότι μόνο μέσω της συμμετοχής τους στα κοι-
νά υπάρχει ελπίδα για να έχουμε και καλύτε-
ρο αύριο.

Επανεξελέγησαν οι βουλευτές
Αρκαδίας

Ο Κώστας Βλάσσης από τη ΝΔ, ο γιώρ-
γος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο οδυσ-
σέας Κωνσταντινόπουλος από το Κίνημα Αλ-
λαγής είναι οι βουλευτές που θα μας εκπρο-
σωπήσουν την επόμενη τετραετία στη Βουλή.
Τα πολλά νέα πρόσωπα που συμμετείχαν
στα ψηφοδέλτια δεν κατάφεραν να συγκεν-
τρώσουν την προτίμηση των Αρκάδων και έτσι
επανεξελέγησαν οι τρεις βουλευτές.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό δηλώνουν
οι αριθμοί των ψηφοδελτίων χωρίς σταυρό
προτίμησης στην Αρκαδία. Συγκεκριμένα
2.650 ψηφοδέλτια της ΝΔ και 4.030 ψηφο-
δέλτια του ΣΥΡΙΖΑ δεν έφεραν σταυρό.

Είναι εμφανές ότι πολύς κόσμος ψήφι-
σε καθαρά κομματικά έχοντας κυρίως
άγνοια για τους υποψηφίους. 

Την ευθύνη φέρουν και τα κόμματα
αλλά και υποψήφιοι καθώς δεν κατάφεραν
να έχουν επαφή με τη βάση των ψηφοφό-
ρων του εκάστοτε κόμματος, όπως επίσης
και στη προσέγγιση μεγάλης μερίδας ετε-
ροδημοτών.

Οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γορτυνίας
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Συνεχίζονται οι διακρίσεις για 
το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας

Σπουδαία διάκριση για το
Δημοτικό Σχολείο Βυτί-
νας, στο οποίο απονεμή-

θηκε το βραβείο "GOLD"  της
κατηγορίας "Βέλτιστη Μαθη-
σιακή Εμπειρία" των EDUCA-
TION LEADERS AWARDS 2019
για τις "Καινοτόμες μαθησιακές
εμπειρίες επιστήμης και τεχνο-
λογίας" που πραγματοποιούν-
ται με τους μαθητές τις μαθή-
τριες τα τελευταία χρόνια στο
σχολείο.

Το βραβείο απονεμήθηκε στις 17 Μαΐου από
τον Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του
Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ιωακείμ Γρυσπολάκη. Η
κατηγορία αφορά καινοτόμα έργα ή πρωτο-
βουλίες ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού που έχει
βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία των διδασκο-
μένων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή κα-
θημερινότητα ή στην προσωπική ζωή τους.

Και άλλη διάκριση τον Ιούνιο
Την ευτυχέστερη κατάληξη, με την ολοκλήρωση
του σχολικού έτους, είχε η πολύμηνη προσπάθεια
της μαθητικής ομάδας του σχολείου μας Vytina
Aerospace, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στις νι-
κήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού

Mission Space Lab , που διοργανώ-
θηκε από την ESA (European Space
Agency) και το Raspberry pi Foun-
dation.

Η έκθεση της έρευνας που υπέ-
βαλε η ομάδα των μαθητών και μα-
θητριών των Ε-ΣΤ τάξεων του σχο-
λείου μας αξιολογήθηκε ως “…μία
από τις εξαιρετικότερες για την επι-
στημονική της αξία, τη μέθοδο που
ακολουθήθηκε, την επιτυχία πειρα-
μάτων και την ποιότητα της αναφο-
ράς της…”.  Στο πρόγραμμα συμμε-

τείχαν 471 ομάδες από 24 χώρες μέλη της ESA,
από τις οποίες τελικά επιλέχθηκαν οι 11 νικήτριες
ομάδες, αυτές που κατέθεσαν τις πιο ενδιαφέ-
ρουσες και επιστημονικά άρτιες αναφορές ερευ-
νών.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέ-
ρει την ευκαιρία σε παιδιά και νέους να σχεδιά-
σουν και να διεξαγάγουν μια πρωτότυπη επι-
στημονική έρευνα στο διάστημα, συλλέγοντας
και αναλύοντας πραγματικά δεδομένα από τον
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Το πρόγραμμα
στοχεύει, επίσης, στη διαμόρφωση θετικών στά-
σεων και αντιλήψεων των παιδιών για τις θετικές
επιστήμες, τη γνωριμία με τα  βασικά στάδια της
επιστημονικής έρευνας κα.

ΚαΘαρΙσΜοσ-ΠΙΝαΚΙΔεσ
❑ Με την χρηματική βοήθεια όλων
σας από τις συνδρομές σας, και φέτος
ο σύλλογος πλήρωσε τα μεροκάματα
για το κόψιμο των χορταριών στα κεν-
τρικά σημεία και στους κύριους δρό-
μους του χωριού ώστε και το χωρίο να
είναι ευπρεπές και προσπελάσιμο. 
Επίσης προγραμματίζεται η τοποθέ-
τηση δύο ενημερωτικών πινακίδων
στην είσοδο και έξοδο του χωριού,
όπως και επίσης και ένα παγκάκι. Ελ-
πίζουμε να ολοκληρωθεί έως τον Δε-
καπενταύγουστό. Προσεχώς θα ακο-
λουθήσουν και άλλες σημάνσεις σε
κομβικά σημεία.

ΚαΦεΝεΙο-ΞεΝΩΝασ
❑ Καθυστερήσεις λόγων τεχνικών
κυρίως δυσκολιών στην ολική ανακαί-
νιση του καφενείου και του ξενώνα
του χωριού, πήγαν τελικά αρκετά πίσω
την λειτουργία του. Ελπίζουμε τις πρώ-
τες μέρες του Αυγούστου να ξεπερα-
στούν όλα και να λειτουργεί κανονικά.
τσαΚαΛΙα
❑ Η αύξηση του πληθυσμού τους έχει
προκαλέσει ανησυχία σε όλη την Αρ-
καδία τον τελευταίο χρόνο. Πρόσφατο
χτύπημα έγινε και στο κοπάδι του Τρύ-
φωνα όπως μας κατήγγειλε ο ίδιος. 

γεΝΝησεΙσ- γαΜοΙ 
• Ο αλέξης Κουμπούρης και η
αθανασία Πάνου απέκτησαν κο-
ριτσάκι.
• Ο Κώστας Μαρίτσας και η Βάσω
Δάρα   απέκτησαν αγοράκι.
• Ο Δημήτρης Κ. γόντικας και η Να-
τάσα ανδρεαδάκη απέκτησαν κο-
ριτσάκι.
• Ο ηλίας Μπιζάνης και η αγαπη-
μένη του Ιρίνα παντρευτήκαν στην
Αρεόπολη Λακωνίας.

ΘαΝατοΙ-ΜΝηΜοσυΝα
✝✝ Ο γιώργος Π. Μπουρνάς απε-
βίωσε και ετάφη στην Αθήνα.
✝✝ Ο Βασίλειος αλ. Λαμπούσης
απεβίωσε και ετάφη στην Αυστρα-
λία.
✝✝ Στις 12 Μαΐου τελέστηκε το ετή-
σιο μνημόσυνο του αγαπητού συμ-
πατριώτη μας Μπουρνιά  Δ. γε-
ώργιου στον Ι.Ν Αγ. Γεωργίου Πε-
ριστερίου.

εΙσΦορεσ-συΝΔροΜεσ  
• Κοσιάβελος σπυρίδων 50 ευρώ
• Κλώκας Κωνσταντίνος  30 ευρώ
• ανώνυμος 50 ευρώ
• γιαβής Χαράλαμπος 50 ευρώ
• Καρράς Χαράλαμπος 100 ευρώ
• Πολιτόπουλος Πάνος 100 ευρώ
• γιαννακοπούλου Φωτεινή 50
ευρώ
• αντώνης και τατιάνα Μιχαλά 50
ευρώ εις μνήμη του Πάνου και ει-
ρήνης Κονδύλη
• M.η 50 ευρώ
• Ιωάννης Καλομοίρης 100 ευρώ

εκ παραδρομής 
❑ Στο προηγούμενο τεύχος μας
δεν αναφέραμε εκ παραδρομής
την έκδοση ημερολόγιου τοίχου
που έκανε ο Σύλλογος μας με θέμα
τις εκκλησίες και τα ξωκλήσια του
χωριού μας.  Το ημερολόγιο διατέ-
θηκε στη κοπή της Πρωτοχρονιά-
τικης Πίτας και τη δαπάνη κάλυψε
ένας συμπατριώτης μας που δια-
τηρεί την ανωνυμία του τον οποίο
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

❑ Ο «δαίμονας του τυπογραφείου»
χτύπησε στο προηγούμενο τεύχος
μας. Έτσι σε μια παράγραφο για τη
δωρεά του τέμπλου των Αγίων Απο-
στόλων γράφτηκε Ελένη Παπακον-
δύλη αντί για ελένη Κονδύλη. Επίσης
σε άλλη παράγραφο, στη συνέντευ-
ξη του Δημήτρη Παπαθανασόπουλου
γράφτηκε Παπαδημητροπούλου αντί
για Παπαθανασοπούλου.



Πριν λίγο καιρό διαβάσαμε σε αρκε-
τές τοπικές ενημερωτικές ιστοσελί-
δες, αλλά και μέσω πολλών κοινο-

ποιήσεων σε σελίδες κοινωνικής δικτύω-
σης, την είδηση για την ανακήρυξη του Σα-
νατορίου Μάνας στη Κορφοξυλιά ως δια-
τηρητέο μνημείο κατόπιν πρωτοβουλίας
του σωματείου «Άνθη της Πέτρας». Πώς
όμως αυτή η ενέργεια, λίγο πριν ολοκλη-
ρωθούν οι δανειοδοτήσεις εργασιών,  απει-
λεί να τινάξει στον αέρα την όποια προ-
σπάθεια; Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε
τι πραγματικά σημαίνει η απόφαση αυτή
και πως φτάσαμε στη 5ετή καθυστέρηση
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Το σωματείο «Άνθη της Πέτρας» έχει ως
σκοπό την ανάδειξη της ιστορικής, αρχι-
τεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
των Λαγκαδίων Αρκαδίας και την προβο-
λή της συμβολής και των επιδράσεων της
τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του σωμα-
τείου:

«Η στοχευμένη και συστηματική δου-
λειά φέρνει αντίστοιχα αποτελέσματα.
Ύστερα από προσπάθεια διάρκειας μεγα-
λύτερης του ενός χρόνου, το κέλυφος του
Σανατόριου της Μάνας που βρίσκεται στα
Μαγούλιανα Αρκαδίας ανακηρύχθηκε
προστατευόμενο μνημείο με υπουργική
απόφαση που δημοσιεύτηκε στο φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της
7ης Ιουνίου 2019, ύστερα από γνωμοδό-
τηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων
Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκινά από
το τέλος του 2017, όταν τα Άνθη της Πέ-
τρας συγκρότησαν λεπτομερή φάκελο, ο
οποίος συνόδευσε το σχετικό αίτημα των
Ανθέων προς την Εφορία Νεότερων Μνη-
μείων Δυτικής Ελλάδας. Η Εφορία απο-
φάνθηκε θετικά και ακολούθησε ο δρόμος
προς το ΚΣΝΜ. Σημειωτέον δε, ότι στη σχε-
τική συνεδρίαση (Απρίλιος 2019) παρί-
στατο η Γενική Γραμματέας των Ανθέων κ.
Αναστοπούλου που υποστήριξε το αίτημα
εκ μέρους των Ανθέων. Η θετική γνωμο-
δότηση του ΚΣΝΜ ήταν ομόφωνη και η
διαδικασία ολοκληρώθηκε με την από-
φαση της Υπουργού Πολιτισμού κ. Μυρ-
σίνης Ζορμπά και την πρόσφατη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. 

Το Σανατόριο της Μάνας, το οποίο
χτίστηκε με πρωτοβουλία της Άννας Μελά-
Παπαδοπούλου (αδελφή του Παύλου
Μελά) και την ενεργή υποστήριξη του
Ελευθέριου Βενιζέλου, αποτελεί υπόδειγ-
μα νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής του με-
σοπολέμου, χτίστηκε από κομπανίες Λαγ-
καδινών μαστόρων με τη χρήση τοπικής
μαύρης πέτρας.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση αφενός
διασφαλίζεται η φυσιογνωμία του μνη-
μείου αφού προστατεύεται το κέλυφός του
και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα χρή-
σης του, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσι-
μότητά του.»

Ξαφνική εμπλοκή στην 
αξιοποίηση του σανατορίου

Από την άλλη πλευρά βέβαια το αίτη-
μα για ανακήρυξη ως μνημείου και η θε-
τική γνωμοδότηση της Εφορίας Νεότερων
Μνημείων Δυτικής Ελλάδας, έφερε ως συ-
νέπεια την αναστολή έναρξης των εργα-
σιών και μεγάλες καθυστερήσεις με απρό-
βλεπτες συνέπειες για την τύχη του Σα-
νατορίου. Όπως είναι γνωστό, το σανατό-

ριο μέσω του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ έχει περάσει για 50
χρόνια σε επενδυτή ο οποίος έχει ολο-
κληρώσει όλες τις απαραίτητες μελέτες για
την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του ακινήτου φιλοδοξώντας να δημιουρ-
γήσει έναν πόλο έλξης για την ευρύτερη πε-
ριοχή. 

Έτσι λίγες ημέρες πριν την έκδοση οι-
κοδομικής άδειας για την έναρξη εργασιών
αποκατάστασης δημιουργήθηκε εμπλοκή,
λόγω της εισήγησης του σωματείου στο
Υπουργείο Πολιτισμού η οποία περιλάμ-
βανε πρόταση για την ανάδειξη του κτιρίου
ως μνημείο στο σύνολο του αλλά και απο-
περάτωση του, σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό του 1927 (να ολοκληρωθεί και
το άλλο μισό δηλαδή), κάτι που θα καθι-
στούσε μη βιώσιμη την οποιαδήποτε επέν-
δυση. Ευτυχώς το Κ.Σ.Ν.Μ. προχώρησε στο
χαρακτηρισμό μόνο του κελύφους αφή-
νοντας ένα παράθυρο έτσι για την υλο-
ποίησή του επενδυτικού σχεδίου. Παρ’
όλα αυτά, την δεδομένη χρονική στιγμή και
λίγο πριν την έναρξη των εργασιών η
απόφαση αυτή βάζει ένα επιπλέον εμπό-
διο ανάμεσα σε όσα είχαν προηγηθεί σε
ένα έργο που θα ευνοούσε, από όλες τις
πλευρές, ολόκληρη την περιοχή μας. 

Δυστυχώς προσπάθειες διάσωσης του
κτιρίου, παρά τις όποιες ενέργειες, δεν έγι-
ναν από το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία
60 χρόνια, με αποτέλεσμα ο χρόνος να με-
τράει πραγματικά αντίστροφα μέρα με
τη μέρα. 

Αν λοιπόν υπήρχε μια περίπτωση να
σωθεί το σανατόριο από ιδιωτική πρωτο-
βουλία εφόσον αυτή επελέγη, πλέον είναι
υπό αμφισβήτηση λόγω των χρονικών
καθυστερήσεων και αυξημένων οικονο-
μικών απαιτήσεων που δημιουργούνται με
τον χαρακτηρισμό καθώς ή όλη πρόταση
και προϋπολογισμός είχε γίνει χωρίς αυτό
το δεδομένο. 

Το σίγουρο είναι πως σε τέτοια ζωτικής
σημασίας, για την τοπική οικονομία και
ανάπτυξη, θέματα θα πρέπει να υπάρχει
πρώτα από όλα συνεννόηση και όχι μο-
νομερής ενέργειες, από όλες τις πλευρές. 

Από την μεριά μας ελπίζουμε η κατά-
ληξη να μην είναι ένα μνημείο από σω-
ριασμένες πέτρες στο έδαφος.  
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Κεράστε καλή διάθεση, για μια καλύτερη γειτονιά,
για ένα καλύτερο χωριό

Δεν θυμόμαστε στο πρόσφατο πα-
ρελθόν να ανεβαίνει θεατρική πα-
ράσταση στα Μαγούλιανα. Το πιθα-
νότερο είναι πως θα είναι πρώτη
φορά. Η είδηση ότι η Χριστίνα Φ.
Λαμπούση προθυμοποιήθηκε να
ανεβάσει την παράσταση στα Μα-
γούλιανα μαζί με την θεατρική ομά-
δα Ιάσθε Θεάτρω στις 16 Αυγούστου
μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Η είσοδος
θα είναι ελεύθερη αλλά όποιος επι-
θυμεί μπορεί να συνεισφέρει για
την ενίσχυση του συλλόγου.
Λίγα λόγια για την παράσταση:

αυγα Μαυρα 
του Διονύση Χαριτόπουλου

Δύο αδέλφια, που χωρίστηκαν στα
χρόνια του εμφυλίου, ο αδερφός
στους παππούδες τους, η αδερφή
στις παιδουπόλεις της Φρειδερίκης.
Αυγά μαύρα και όχι κόκκινα, γιατί η
ψυχή τους είναι μαύρη και ρημαγ-
μένη. Μια αληθινή ιστορία, βίωμα
δύο ορφανών αδελφών που μετά
τον απάνθρωπο αποχωρισμό τους
στον πόλεμο, ξανασυστήνονται. Η
ζωή τους σημαδεύτηκε αλλά συνε-
χίστηκε, προσπαθούν να βρουν τις
ισορροπίες τους, αφού ο πόλεμος
τους στιγμάτισε βάναυσα. Τόπος

συνάντησης η παλιά τραπεζαρία
του σαλονιού, όπου δίνεται ένας
αγώνας υπαρξιακός να απαλλαγούν
από τις ενοχές, να αποτινάξουν τις
άσχημες μνήμες, να βρουν απαντή-
σεις, ηρεμία και γαλήνη στη σημε-
ρινή καθημερινότητά τους. Τα δύο
αδέλφια ψυχογραφούνται με τον
πιο άμεσο τρόπο ανοίγοντας την
καρδιά τους, σε μια προσπάθεια να
καταλάβουν, να εξηγήσουν, να συγ-
χωρήσουν. Δύο φωνές στην ίδια οι-
κογένεια, ο εθνικός διχασμός που
μας ταλανίζει τόσα χρόνια... 

της αγγελικής Κοσιαβέλου

Το καλοκαίρι μέσιασε (όπως λέγανε κά-
ποιοι παλιότεροι) και στο χωριό εμ-
φανίστηκαν τα πρώτα σημάδια του…

Κάποια πιτσιρίκια ακούστηκαν να ανα-
στατώνουν γειτονιές, κάποια σπίτια άνοι-
ξαν, όλο και περισσότεροι βολτάρουν
στους δρόμους, το καφενείο ετοιμάζεται,
νέα δημοτική αρχή, νέα κυβέρνηση, ευ-
τυχώς όλο και κάτι υπάρχει για συζήτηση
και γκρίνια…

Πιάνει η τηλεόραση… Δεν πιάνει η
τηλεόραση… Θέλει κι άλλη κεραία… 

Δουλεύει το ίντερνετ… Δε δουλεύει το
ίντερνετ… Γιατί δεν έχουμε ίντερνετ…

Τι θα γίνει με τα σκουπίδια…
Τι θα γίνει με το νερό…
Τι θα γίνει με το καφενείο… Θα παί-

ζουμε χαρτιά…; Πόσο θα έχει ο ελληνι-
κός…;

Τι θα γίνει με τα χορτάρια;
Πού πάνε αυτοί οι ξένοι που περνάνε

από εδώ… και τι γυρεύουνε και παίρνουν
τα βουνά…;

Περνάνε οι μέρες, δε λέω, αλλά απλά
περνάνε… Δεν αφήνουν καρπό πίσω…

Είμαι σίγουρη πως αν ζητήσω από δέκα
να μου δώσουν τις προτάσεις τους για την
επίλυση απλών και καθημερινών προβλη-
μάτων, θα πάρω τουλάχιστον δεκαπέντε
απαντήσεις, αλλά δεν θα έχουμε λύσεις και
ευτυχώς υπάρχει δήμαρχος, πρωθυπουρ-
γός, πρόεδρος, καφετζής και όλο και κά-
ποιος γείτονας θα βρεθεί να φταίνε και να

ησυχάζουμε εμείς…
Σας παρακαλώ φέτος ελάτε με καλή διά-

θεση…
Προσπαθήστε να βελτιώσετε την εικό-

να της γειτονιάς σας (όλο και κάποιο αγριό-

χορτο θα χρειαστεί να αφαιρέσετε από το
δρόμο σας), καλοδεχτείτε ότι καινούργιο
βρεθεί στη στράτα σας και αφήστε την κρι-
τική για λίγο αργότερα (μπορεί και να μη
χρειαστεί), περπατήστε σε όλο το χωριό,

αλλά μην αφήσετε τίποτα στις άκρες του
δρόμου και συζητήστε με τους γύρω σας με
καλή διάθεση. 

Μην γκρινιάζετε, ακόμα και αν έχετε δί-
κιο. Είναι πολλά τα λάθος, τα κακώς ή
απλά τα αλλιώς. Είναι δύσκολο να αλλάξει
ρότα όλο αυτό, ακόμα και αν πρέπει. Ας
προσπαθήσουμε, αλλά με αγάπη, επιχει-
ρήματα και χαμόγελο. Ας δώσουμε ευκαι-
ρίες και ας βοηθήσουμε όποιον προσπαθεί
να στήσει κάτι νέο. Δεν χρειάζεται να βα-
σανίζουμε και να απορρίπτουμε κάτι απλά
και μόνο επειδή δεν το ξέρουμε.

Και αν πραγματικά σας ενδιαφέρει να γί-
νει ο τόπος κάτι καλύτερο και περισσότε-
ρο και ουσιαστικότερο από “το πιο ψηλό
χωριό της Πελοποννήσου”, βοηθήστε με την
καλή σας διάθεση, τις ιδέες σας, το χαμό-
γελό σας, τα έργα σας (που μπορεί να χρει-
αστεί να βάλουν και το απόλυτο δικό σας
συμφέρον λίγο στην άκρη). Αν πάλι όχι, δεν
ξέρω μέχρι πότε θα μπορείτε να απαιτείτε
για το σπίτι σας που θα βρίσκεται σε ένα
τόπο άγνωστο και αόρατο.

Παίξτε ένα παιχνίδι με τα παιδιά… Δείξ-
τε τους το ρυάκι και τους κήπους (όσους
υπάρχουν ακόμα) και ζητήστε τους να
βρουν πώς τους πότιζαν. Ας το δοκιμάσουν
και στο σπίτι… Δημιουργήστε αναμνή-
σεις και αν έχετε προτάσεις γεμάτες καλή
διάθεση συζητήστε τες…

Ψάξτε τις ομορφιές γύρω σας και ανα-
δείξτε τες… Βγάλτε φωτογραφίες και στείλ-
τε μας… Μπορεί να φανούν χρήσιμες… 

Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!!!

Θεατρική Παράσταση
στα Μαγούλιανα

Οι πολύχρονες σπουδές και
προσπάθειές του στην
μουσική,  αρχίζουν να ανα-

γνωρίζονται για τον αλέξανδρο
Δημητρίου  Κυριακόπουλο.

Σε ακρόαση, για την επιλογή
νέων πιανιστών στο πλαίσιο Φε-
στιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής
Σκηνής (ΕΛΣ) 2019, ο Αλέξαν-
δρος πέτυχε μια σημαντική διά-
κριση. Επιλέχτηκε να συμμετάσχει
σε δύο συναυλίες Νέων Καλλιτε-
χνών τον Νοέμβριο του 2019!

Η ΕΛΣ εξέδωσε την σχετική
ανακοίνωση:

«Τα αποτελέσματα της ακρό-
ασης που πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, για την
επιλογή νέων Πιανιστών, οι οποί-
οι θα συμμετάσχουν σε δύο συ-
ναυλίες νέων καλλιτεχνών στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της
Εναλλακτικής Σκηνής τον Νοέμ-
βριο του 2019, είναι (με αλφα-
βητική σειρά):  

Βαρδάκης Γιώργος, Δέμης Δη-
μήτριος-Ορφέας, Ελευθεριάδου
Αλεξία-Δάφνη, Κυριακόπουλος
Αλέξανδρος, Ράτη Παρασκευή,
Φουντουλάκη Κασσάνδρα. 

Επιλαχόντες με σειρά κατά-
ταξης: Μανιαδάκη Δέσποινα,
Χρονέας Νικόλαος.

Η Επιτροπή συγχαίρει όλους
τους συμμετέχοντες για το υψη-
λό επίπεδο των παρουσιάσεών
τους, ενώ ενθαρρύνει για την
επίδοσή τους, σε σχέση με το
νεαρό της ηλικίας τους, τους Κα-
τσούλη Κωνσταντίνο,  Κουσάκη

Γεώργιο και Κουγιουμτζόγλου
Χριστόφορο.»

❑O Αλέξανδρος Κυριακόπουλος
γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά με-
γάλωσε στα Κύθηρα όπου φοί-
τησε στο τριθέσιο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρβουνάδων. Οι δεσμοί με
το χωριό του πατέρα του, Μα-
γούλιανα Αρκαδίας, είναι ισχυροί.
Δεκαοχτώ ετών σήμερα, είναι
απόφοιτος με δίγλωσσο Interna-
tional Baccalaureate (ΙΒ) από το
Campion School Αθηνών και σή-
μερα φοιτεί στο Deree, the Ame-
rican College of Greece BA (Hons)
Music Performance.

Από  τα έξι του χρόνια παρα-
κολούθησε ολοκληρωμένο κύ-
κλο μουσικών σπουδών στο

Ωδείο Αναγέννηση Κυθήρων. Η
επιτυχής εξέλιξή του επέβαλε τη
συνέχιση των σπουδών του στην
Αθήνα. Το 2016 του απονεμήθη-
κε με άριστα το Πτυχίο Ειδικής
Αρμονίας. Την ίδια χρονιά έλαβε
διάκριση από την συμμετοχή του
στις εξετάσεις του Royal Schools
of Music και το 2017 απονεμή-
θηκε με το Diploma of Music
(Piano). Το 2018 απονεμήθηκε
με άριστα το Πτυχίο Αντίστιξης
και το 2019 το δίπλωμα πιάνου. 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια
παρακολουθεί μαθήματα πιάνου
με τον Δημήτρη Τουφεξή. 

Τoν Ιούνιο το 2018 έδωσε το
πρώτο του σόλο ρεσιτάλ στην αί-
θουσα Παρνασσός για την ΜΚΟ
Aurora.

Σημαντική διάκριση 
για τον νεαρό Πιανίστα  

από τα Μαγούλιανα

το χρονικό μετά την απόφαση του ταΙΠεΔ να διαθέσει το κτίριο
για 50ετή μίσθωση:

➢ Ιούλιος 2014: Έναρξη υποβολής προσφορών για το ακίνητο. 
➢ Νοέμβριος 2014: Κατακύρωση διαδικασίας πλειστηριασμού.
➢ Ιανουάριος 2015: Εθνικές εκλογές – πάγωμα όλων των εκμισθώσεων .
➢ Μάιος 2015: Υπογραφή συμβάσης μίσθωσης με ΤΑΙΠΕΔ.
➢ Ιούνιος 2015: Εθνικό Δημοψήφισμα – αναστολή όλων των τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων. Αναστολή έναρξης αναπτυξιακού νόμου.
➢➢ οκτώβριος 2016 : Έναρξη νέου κύκλου αναπτυξιακού νόμου.
➢ Μάρτιος 2017: Κατάθεση φακέλου για επιδότηση.
➢ Ιανουάριος 2018: Ανακοίνωση επιδοτήσεων –  συγκέντρωση της
υψηλότερης βαθμολογίας στη Ελλάδα για το έργο μετατροπής του σανατο-
ρίου σε boutique hotel .
➢ Μάιος 2018: Ανάρτηση δασικών χαρτών – εμπλοκή λόγω λανθασμέ-
νης ανάρτησης. 
➢ Νοέμβριος 2018: Διόρθωση δασικού χάρτη με ανάρτηση στο ΦΕΚ.
➢ Φεβρουάριος 2019: Έγκριση μελέτης από την Αρχιτεκτονική Επιτρο-
πή.
➢ Μάρτιος 2019: Αναστολή έναρξης εργασιών λόγω εισήγησης για τον
χαρακτηρισμό του κτιρίου ως μνημείο.

ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΞΞΕΕΝΝΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ

Διατηρητέο Μνημείο το Σανατόριο Μάνας 

Παλιό – Καινούργιο. Συντήρηση – Πρόοδος. Μια αέναη μάχη που κρατάει από τα πρώτα βήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Βέ-
βαια ότι θεωρείται πρόοδος ή παλιό για έναν, το ίδιο πράγμα μπορεί να θεωρηθεί συντήρηση ή καινούργιο, για κάποιον άλλο και
το αντίστροφο. Εμείς δίνουμε τους ορισμούς και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Όπως έχει πεί και ο Γουίλιαμ Σαίξ-
πηρ:  «Δεν υπάρχει τίποτε τόσο καλό ή τόσο κακό, η σκέψη το κάνει έτσι».

Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε δύο πράγματα που θυμόμαστε καλύτερα από τα κα-
λοκαίρια μας στα Μαγούλιανα, αυτά θα ήταν χαμόγελα και ένα ουζάκι με μεζέ στο
πλάτανο. Ό,τι ακριβώς βλέπουμε και στη φωτογραφία δηλαδή, με τον αξέχαστο
μπάρμπα-Αντρέα (Καλαμπόκα) και τη γλυκιά μας Φωτεινή.

εθελοντική αιμοδοσία τον αύγουστο στο Βαλτεσινίκο
Ο Μουσικοχορευτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Βαλτεσινίκου «Χο-
ρεσίβιος» σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την
Παρασκευή 16/8 και ώρα 9:00– 13:00 & 17.00 – 20.00 και το Σάββατο
17/8 από 09:00 – 13:00.
Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δη-
μοτικού Σχολείου Βαλτεσινίκου. Όποιος εθελοντής από 18 έως 65 ετών
το επιθυμεί, μπορεί να συνεισφέρει ένα πολύτιμο δώρο στο συνάν-
θρωπο.
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της Χριστίνας Π. Λαμπούση

Εδώ και αρκετά χρόνια κα-
λοκαιρινές διακοπές ση-
μαίνουν θάλασσα, μπάνιο,

ακρογιαλιές, νησιά, όμορφες πα-
ραλίες, μακροβούτια. Δεν ήταν
όμως πάντα έτσι. Παλιότερα ο
κόσμος είχε σε μεγάλη εκτίμηση
για τις διακοπές του το βουνό και
τον καθαρό αέρα. Τότε και το χω-
ριό μας ήταν θέρετρο, είχε αίγλη.
Το καλοκαίρι μάζευε πολύ κό-
σμο, είχε ζωή. Έρχονταν για δια-
κοπές τους ντόπιοι και ξένοι.
Τότε γέμιζαν τα σπίτια μας από
τους συγγενείς μας που έρχονταν
από την πρωτεύουσα κυρίως,
και ο τόπος μας έσφυζε από
ζωή! Τότε στρώναμε στις σάλες
μας στρωματσάδες και καθόμα-
στε όλα, αδέρφια, ξαδέρφια στη
σειρά. Τότε παίζαμε, γελάγαμε,
γνωριζόμαστε, συσφίγγαμε τις
σχέσεις μας. Τότε οι μανάδες μας
ζύμωναν περισσότερα καρβέ-
λια και οι κατσαρόλες μας μπαι-
νόβγαιναν στη φωτιά! 

Βρισκόμαστε σε προνομια-
κή θέση, γιατί εμείς προσφέραμε
τη δροσιά και τον καθαρό αέρα.
Όλα τα σπίτια σχεδόν είχαν φι-
λοξενούμενους. Οι Μαγουλιανί-
τες όμως μόνο διακοπές δεν έκα-
ναν. Οι αγροτικές δουλειές δεν
μπορούσαν να περιμένουν. Η
συμμετοχή όλων σε αυτές ήταν
απαραίτητη. Θέρος, τρύγος, πό-
λεμος, λέει ο λαός μας για να δεί-
ξει πόσο οι τρεις αυτές λέξεις που
εμπεριέχονται στην παροιμία
απαιτούν ισάξια τη μέγιστη κι-
νητοποίηση των ανθρώπων για
να μπορέσουν να ανταποκρι-
θούν στις προκλήσεις που αντι-
προσωπεύουν. Στο θέρο οι κόκ-
κοι του σταριού πρέπει να θερι-
στούν πριν το φυτό λυγίσει από
το βάρος και αγγίξει το έδαφος ή
αυτοί φαγωθούν από τα πουλιά
και τα ζώα. 

οι θάλασσές μας δεν είχαν
γαλάζιο χρώμα αλλά χρυσαφί.

Γι’ αυτό λοιπόν, όταν το τε-

λευταίο κουδούνι σήμαινε το τέ-
λος των μαθημάτων και την αρχή
των καλοκαιρινών διακοπών και
εμείς τα παιδιά ξεχυνόμαστε στις
δικές μας θάλασσες. Οι θάλασσές
μας δεν είχαν γαλάζιο χρώμα
αλλά χρυσαφί. Όταν ο αέρας τις
φυσούσε δεν σήκωνε κύματα,
αλλά έκανε τα γινωμένα στάχια
να θροΐζουν όμορφα. Στις δια-
κοπές μας πέφταμε πάνω στο
θέρο. Οι αγρότες γονείς μας χρει-
άζονταν εργατικά χέρια και εμείς
ερχόμαστε την κατάλληλη στιγ-
μή. Στα χωράφια μας λοιπόν πλάι
πλάι  με τους γονείς μας, τα αδέρ-
φια μας και τους θεριστάδες μα-
θαίναμε από μικρή ηλικία, από τα
μαθητικά μας χρόνια να χειριζό-
μαστε το δρεπάνι. Να το κατευ-
θύνουμε σωστά, να μην κόβου-
με τα στάχια ψηλά γιατί χρει-
αζόμαστε το άχυρο για τα ζων-
τανά, αλλά ούτε να τα ξεριζώ-
νουμε και να προσέχουμε να
μην κόβουμε τα χέρια μας. 

Σήμερα τα παιδιά περιμένουν
πως και πως τις καλοκαιρινές
διακοπές. Για μένα το τελευταίο
κουδούνι δεν ηχούσε χαρούμε-
να. Προτιμούσα το σχολείο, παρά
τη δουλειά στα χωράφια. Η υπο-
χρεωτική ηλιοθεραπεία, το λιο-
πύρι και το σκύψιμο με το δρε-
πάνι στο χέρι δεν ήταν τα καλύ-
τερα μου.

Όμορφες νύχτες, μαγικές, μέ-
ρες κουραστικές και τα καλο-
καίρια ωρίμαζαν μαζί με τα
στάχια και εμάς τους ίδιους.

Όταν όμως πήρα τις απο-
στάσεις μου από εκείνη την επο-
χή, με νοσταλγία θυμάμαι τα
πρόσωπα, τα τραγούδια, τη συλ-
λογικότητα στη δουλειά, τα φεγ-
γαρόφωτα βράδια που κοιμό-
μαστε στα χωράφια για να κερ-
δίζουμε το χρόνο της απόστασης
από το χωριό σε δουλειά και σε
ξεκούραση. Το στρώμα μας ήταν
παχύ, απαλό, βολικό. Ο παππού-

λης έκοβε φτέρες και τις χρησι-
μοποιούσαμε για στρώμα. Εκεί
πάνω αποθέταμε τον κάματο της
μέρας ακούγοντας ατελείωτες
ιστορίες από τους μεγάλους και
κάνοντας όνειρα κάτω από τα
αστέρια. Εκεί ονειρευόμαστε τις
διακοπές που μελλοντικά θα κά-
ναμε, εκεί κάναμε σχέδια για τις
ζωές μας. Όμορφες νύχτες, μα-
γικές, μέρες κουραστικές και τα
καλοκαίρια ωρίμαζαν μαζί με τα
στάχια και εμάς τους ίδιους. Τα
καλοκαίρια μας γεμάτα από κού-
ραση, αλλά και από ηθική ικα-
νοποίηση γιατί με τα χέρια μας
προσφέραμε κι εμείς στον οικο-
γενειακό κορβανά, γιατί με τη
δουλειά και την παρουσία μας
βοηθούσαμε τους γονείς μας. 

Το πανηγύρι της Παναγιάς
ήταν κατά κάποιο τρόπο το ορό-
σημο για να αρχίσουν λίγο λίγο
και οι δικές μας διακοπές. Κάπου
εκεί γύρω τελείωναν και τα αλω-
νίσματα και έμπαινε το γέννημα

της χρονιάς στα κασόνια μας. 
Περιμέναμε το πανηγύρι για

να βγούμε κι εμείς βόλτα στην
πλατεία. Τα καλοκαιρινά μας φου-
στανάκια, καθαρά και καλοσι-
δερωμένα για την ξεχωριστή
γιορτή δεν μπορούσαν να κρύ-
ψουν τα σημάδια στα χέρια και τα
πόδια μας από τα άγανα και τα
τριβόλια. 

Όλα αυτά τα σημάδια μας
έδιναν τη δύναμη να γίνουμε
καλύτεροι και να προκόβουμε
στις ζωές μας. Μάθαμε να είμα-
στε ολιγαρκείς και ευχαριστη-
μένοι με ότι πετυχαίναμε. Τα συ-
ναισθήματα μας ήταν ανάμει-
κτα.

Ζηλεύαμε όσους έκαναν δια-
κοπές και ξεκουράζονταν, χω-
ρίς να γνωρίζουμε ποιο χειμώνα
κουβάλαγαν στις πλάτες τους
και τι φθινόπωρο τους περίμενε. 

Η έκθεση στην αρχή της σχο-
λικής χρονιάς με θέμα «Πώς πέ-
ρασα το καλοκαίρι» για τους πε-
ρισσότερους μαθητές του Γυ-
μνασίου της Βυτίνας που προ-
ερχόμαστε από τα γύρω χωριά,
θα περιείχε πάνω κάτω τις ίδιες
πληροφορίες. Κι αν κάποιος
έγραφε κάτι διαφορετικό θα ήταν
μάλλον η εξαίρεση ή θα έγραφε
την έκθεση του χρησιμοποιώντας
τη φαντασία του και μόνο περι-
γράφοντας ένα καλοκαίρι όπως
θα ήθελε να το είχε περάσει
παρά την πραγματικότητα. Γιατί
η πραγματικότητα ήταν διακοπές
στο χωράφι ή στα πρόβατα με τις
αντίστοιχες ασχολίες. 

Εγώ προσωπικά περίμενα με
χαρά πότε θα ανοίξουν τα σχο-
λεία, γιατί εκεί τη δουλειά τη θε-
ωρούσα πιο ξεκούραστη και κά-
πως έτσι έδεσα όλη μου τη ζωή
με τα θρανία και τα σχολεία. 

Εύχομαι σε όλους τους πα-
τριώτες μου να περάσουν τις
ομορφότερες διακοπές τους εκεί
στον τόπο μας στα δικά μας Μα-
γούλιανα περιμένοντας την ευ-
λογημένη μέρα της Παναγιάς.

Καλοκαιρινές διακοπές

«Στον καιρό της σποράς μάθε, στο θέρος δίδαξε, το χειμώνα απόλαυσε» είχε πει ο γνωστός Άγγλος ποι-
ητής και ζωγράφος ο Γουίλιαμ Μπλέικ (1757-1827).
Μπορεί οι περισσότεροι από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να μην είχαν βγάλει ούτε το γυμνά-
σιο, όμως είχαν αποκτήσει τα αναγκαία εφόδια από την οικογένεια, τη κοπιαστική δουλειά, και τη αλλη-
λεγγύη, στο γείτονα, τον φίλο τον συγγενή. Μεγάλο σχολείο η ζωή! 


	90_MAGOYLIANA_teliko 1
	90_MAGOYLIANA_telikospreed 2
	90_MAGOYLIANA_telikospreed 3
	90_MAGOYLIANA_teliko 6

