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Πετροβούνι: Ν' ανοίξει εδώ και τώρα ο δρόμος

ΕΝΤΟΝΕΣ αντιδράσεις πυροδότησε η
δημοσίευση των φωτογραφιών με τους
πιστούς ν΄ αναζητούν μέσα από τα συρματοπλέγματα δρόμο για να φτάσουν
στην εκκλησία της Παναγίας, στις 8 του
Σεπτέμβρη που πέρασε.

• Απολογισμός δράσης
και οικονομικός προϋπολογισμός.
Η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί στις

2 Φεβρουαρίου 2014,
ημέρα Κυριακή
και ώρα 10:30 π.μ.,
Χαλκοκονδύλη 37 όπου
και η έδρα του Συλλόγου.
(Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην ίδια διεύθυνση,
την ίδια ώρα την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 με τα ίδια θέματα).

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικη Πίτας
των Μαγουλιανιτών.
H εορταστική εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
• Βραβεύσεις επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Γιορτή με διάφορα εδέσματα, κρασί και τσίπουρο.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

αυτό που μετράει, ακόμη και σήμερα η
προσέλευση των Μαγουλιανιτών στον
ναό γίνεται μετ΄ εμποδίων. Δηλαδή μέσα
από συρμάτινα μπλόκα.
Η τοπική κοινωνία ζητάει άμεση
απομάκρυνσή τους από τον προαιώνιο

δρομο, όσο και πέριξ του ναού και του
αρχαιολογικού χώρου.
Τώρα, εκείνο που έχει σημασία είναι να πέσουν τα τείχη, ν΄ ανοίξει ο δρόμος. Και αυτό είναι δουλειά της Δημοτικής Αρχής.
Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 3 ➥

ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ ΤΡΑΒΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη του
Πανελληνίου Συλλόγου
Μαγουλιανιτών σε Γενική
Συνέλευση με θέματα:
• Τροποποίηση του Καταστατικού.

Η ήπια αντίδραση του Δήμου Γορτυνίας δεν πέρασε απαρατήρητη από
τους κατοίκους του χωριού. Η δημοτική
αρχή δηλώνει αδυναμία εντοπισμού των
ιδιοκτητών που έφραξαν το δρόμο...
Επειδή, πάντα το αποτέλεσμα είναι

Η ανηφόρα είναι μεγάλη. Ο
δρόμος μακρύς και μοναχικός.
Αυτό βάζει σε νέα πλαίσια και
την δική μας συλλογική δραστηριότητα.
Κανένα Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί από μόνο του να
σηκώσει αυτό το βάρος και να
έχει αποτελέσματα. Ποτέ δεν
μπορούσε, άλλωστε. Μόνο η
ενιαία, συνειδητή και οργανωμένη προσπάθεια όλων των Μαγουλιανιτών, μπορεί να έχει χειροπιαστά κέρδη προς όφελος
του χωριού μας.

ΤΙΣ 2 ΦΛΕΒΑΡΗ στο τραπέζι της Γενικής Συνελεύσεων του Πανελληνίου
Συλλόγου Μαγουλιανιτών θα
τεθεί ζήτημα αλλαγών στο Καταστατικό. Έφτασε η ώρα να
πάρουν την σκυτάλη στα χέρια
του οι πολλοί. Οι εποχές άλλαξαν
και μαζί τους πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες, αλλά και οι
τακτικές λήψης των αποφάσεων.
Το πλήθος των Μαγουλιανιτών που ψήφισε στις εκλογές τις
19ης Μαΐου 2013, έστειλε το
μήνυμα: Oλοι μαζί θα γίνουμε
δυνατοί και αποτελεσματικοί.

Σ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ στην «γραμμή»
αυτή προχωράει:
- στην σταδιακή εκχώρηση
αρμοδιοτήτων στους νέους.
- εγγυάται συλλογικές αποφάσεις σε επίπεδο Κοινότητας.
Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε τα τελευταία χρόνια με «Καποδίστρια» και «Καλλικράτη» και την
διάλυση των Κοινοτήτων.
- εγγυάται συλλογικές αποφάσεις των συγχωριανών στην
Αρκαδία.
- Δίνει θεσμικό ρόλο στις γυναίκες του χωριού.

Για το χωριό μας
Το χωριό δεν έχει καιρό για χάσιμο. Τα προβλήματα που έχουν
συσσωρευτεί, είναι πολλά και
δύσκολα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει σήμερα
στην χώρα μας. Ο καθένας έχει
πλέον βγάλει τα συμπεράσματά
του...
Κανένας δεν ξέρει τον δικό
μας πόνο καλύτερα από μας. Ξένος πόνος, ξένος καημός, λέει ο
σοφός λαός μας.

Ο Νίκος Κοσιάβελος παραδίδει την ιστορική σημαία του Συλλόγου μας στο μέλος του Δ.Σ. Άγγελο Α. Αλεξόπουλο.
Η σημαία του Συλλόγου πρέπει να φτιάχτηκε το 1949, έτος
ίδρυσης του Συλλόγου. Η σημαία εικονίζεται σε φωτογραφία που μας έδωσε η Νικολέτα Σκολαρίκου-Κόλλια, σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου το 1956, την οποία διευθύνουν
οι: Κώστας Γόντικας, Ηλίας Μαριολόπουλος, Τάσος Σκολαρίκος.
Η σημαία έμεινε στο μπαούλο του Κώστα Παπαδημητρόπουλου για πολλές δεκαετίες. Την κληρονόμησε συγγενής του
στην Στεμνίτσα, ο οποίος όταν διαπίστωσε για τι πρόκειται,
την παρέδωσε στον Μαγουλιανίτη φίλο του Νίκο Κοσιάβελο.
Ο τελευταίος, κάνοντας το χρέος του, την παρέδωσε στον
Σύλλογο. Εκεί που ανήκει.
Έτσι η σημαία από την ιδρυτική φρουρά, πέρασε - παραδόθηκε στα χέρια του εκπροσώπου της νέας γενιάς που διοικεί σήμερα τον ιστορικό σύλλογο, στον Άγγελο Α. Αλεξόπουλο.
Π.Κυρ

ΘΕΛΟΥΜΕ να διατάξουμε
τις δυνάμεις μας καλύτερα,
γι’αυτό προχωράμε στις απαραίτητες αλλαγές – προσαρμογές του Καταστατικού του
Συλλόγου. Έχουμε ξεκάθαρους στόχους και φιλοδοξούμε
να τους υλοποιήσουμε.
• Θέλουμε να αναλάβουν
τις ευθύνες του χωριού οι νεώτερες γενιές. Προχωράμε
στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων
σ’όσες νέες δυνάμεις βγαίνουν
μπροστά.
• Επιζητούμε την συνεργασία μ' όλα τα γύρω χωριά,
αφού τα προβλήματα είναι
λίγο πολύ κοινά. Γνωρίζουμε
ότι με ενωμένες τις γορτυνιακές
δυνάμεις, θα έχουμε καλύτερα
αποτελέσματα.
• Θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε... Την ζωή μας θέλουμε
να κερδίσουμε.
- Στις 2 Φλεβάρη ξεκινάμε
την συζήτηση, κρατώντας μόνιμα ανοιχτούς όλους τους διαύλους επικοινωνίας, διαβούλευσης, συνεννόησης.

Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

ΣΕΛ. 4-5 ➥

Από κάθε γωνιά της γης, από κάθε τράπεζα σ’ όλο τον κόσμο, μπορείτε να καταθέτετε την ενίσχυσή σας. Στο ταμείο της τράπεζας, από το γραφείο σας ή
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Για ποια
ανάπτυξη
κόπτονται;

νάπτυξη, μια λέξη που ακούμε
ολοένα και συχνότερα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Και περιμένουμε…
Το 1974 περιμέναμε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το 1981 περιμέναμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και φέτος, το 2014, εξακολουθούμε να περιμένουμε την ανάπτυξη. Τελικά πάντα
κάτι περιμένουμε μετά από χούντες,
μνημόνια και τρόικες.
Η ανάπτυξη προϋποθέτει σημαντικά έργα υποδομής και έργα κοινωνικής ωφέλειας. Τέτοιου είδους έργα
όμως στα χωριά δεν γίνονται. Δεν υπάρχουν ούτε τα βασικά και αντί αυτών επιλέγονται -όταν κάτι γίνεται- έργα καλλωπισμού.
Το θέμα είναι ότι σε μερικά χρόνια
αυτά τα χωριά θα έχουν αφεθεί στην
λήθη, καθώς ο ρυθμός γήρανσης είναι
πια τρομακτικός.
Τα νούμερα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (τέως Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας Ελλάδος) μιλάνε από μόνα
τους για όλη την Ελλάδα, αλλά και για
τον τρίτο δήμο με την μεγαλύτερη γήρανση, τον Δήμο Γορτυνίας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος
Γορτυνίας και η Περιφέρεια) καλείται να
επιλέξει ανάμεσα σε προτάσεις τοπικών
προέδρων, δημοτικών συμβούλων, ειδικών συμβούλων, επιτροπών, συλλόγων, επιχειρηματιών, ψηφοφόρων και
επενδυτών. Στο τέλος όμως όπως δυστυχώς διαπιστώνουμε, από την έως
τώρα ενασχόλησή μας, όλα μετριούνται
βάσει αριθμού ψηφοφόρων και γνωριμιών.
Το μόνο που μπορεί να βγάλει
την Γορτυνία και τα ορεινά χωριά μας
από το αδιέξοδο είναι έργα ανάπτυξης
με επένδυση στον άνθρωπο, στην παιδεία, στην υγεία. Τα όποια έργα υποδομής που γίνονται πλέον προσπερνιούνται σε ρυθμό από την ερήμωση
και την γήρανση.
Ένα είναι σίγουρο, η συνταγή πρέπει να αλλάξει για να έρθει και η πραγματική - ουσιαστική ανάπτυξη, που τόσος λόγος γίνεται.
Α.Α.Αλεξ.
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TA MAΓOYΛIANA
Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 1 - 4 9 4 3

IΔIOKTHTHΣ
ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ MAΓOYΛIANITΩN
ΓPAΦEIA:
XAΛKOKONΔYΛH 37(3oς Oρoφoς)
104 32 AΘHNA, THΛ. 2105230669

Ηλεκτρονική διεύθυνση: magouliana@gmail.com
Υ-εύθυνος έκδοσης:
Παναγιώτης Κυρ. Κυριακό-ουλος
pkkyriak@gmail.com – 6972.63.23.12
Υ-εύθυνος Σύνταξης
Παναγιώτης Ιωάννη Μαρίτσας
panosmaris1@gmail.com

Μαρίτσας Κωνσταντίνος: 6977.914.111
Αλεξό-ουλος Άγγελος: 6973.089.436
Δουλουγέρης Δ. Ηλίας: 6932.28.22.51
Κολόσακας Αλέξης: 6948.58.53.84
Γόντικας Κ. Χρήστος: 6940.92.71.52
Ζούβελος Τάσος: 6944.29.44.70
Μ-ερερής Ιωάννης: 6945.91.93.91
Κυριακό-ουλος Παναγιώτης:6972.63.23.12

Επικοινωνία με τα μέλη και τους συνδρομητές:

Σελιδο-οίηση: Mαίρη Γασ-αράκη
e-mail: mgasparaki@gmail.com
ΤΥΠΟΙΣ: Σταµ. Κοτσάτος & Σία Ο.Ε.
Μαρίνου Αντύ(α 4, Ηλιού(ολη

Αυξάνονται και πληθύνονται οι συνδρομητές μας

ίχνοντας μια ματιά στον κατάλογο διευθύνσεων της εφημερίδας, (ταχυδρομικό και ηλεκτρονικό, μιάς και
διαθέτουμε και από αυτό πλέον), μπορεί
κανείς να καταλάβει το μέγεθος της διασποράς των Μαγουλιανιτών.
Τα αιτήματα για να γίνουν συνδρομητές της εφημερίδας, φανερώνουν την
αναμμένη φλόγα που μέσα τους καλά
κρατούν. Από την Σητεία Κρήτης έως την
Αλεξανδρούπολη και την Κέρκυρα. Από
ολόκληρο τον Μοριά έως τα Γιάννενα και
τα νησιά.
Όμως και στο εξωτερικό συναντάμε

Ρ

σε κάθε σημείο του πλανήτη, συμπατριώτες! Στην Νέα Υόρκη, την Βοστόνη, την Οτάβα, την Αργεντινή και σ’ ολόκληρη την Αμερικάνικη ήπειρο. Στην Ευρώπη πιάνουμε
Βρυξέλλες, Λονδίνο, Όσλο, Γκέτεμποργκ,
Παρίσι κτλ. Σε πόλεις της Αυστραλίας
όπως Σίδνεϊ, αλλά και σε άλλα σημεία του
κόσμου.
« Όπου γης και πατρίς» λέγεται, αλλά
η γη των προγόνων πάντα έλκει και καλεί
να την συναντήσουμε ξανά και ξανά. Αλλά
ακόμα και αν αυτό φαντάζει δύσκολο για
κάποιους, η εφημερίδα με τις φωτογραφίες
και τα πρόσωπα του χωριού (με την βοή-

Koινωνικά

θεια της τεχνολογίας) κρατάει αυτή την
φλόγα δυνατή.
Ως Σύλλογος επιμένουμε σε αυτό
με κάθε τρόπο, είμαστε ανοιχτοί σε νέες
προτάσεις που τις επιζητούμε συνεχώς. Οι
λέξεις «διακοπή συνδρομής» μάς είναι
άγνωστες. Απεναντίας έχουν προστεθεί
αρκετοί πατριώτες και φίλοι του χωριού
στον κατάλογο αποστολής της εφημερίδας
μας. Για όποια τυχόν αστοχία παράδοσης
παρακαλούμε να μάς ενημερώνετε.
Περιμένουμε και νέες διευθύνσεις
για καλύτερη έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία!
Α.Α.Αλεξ.

Συνδρομές

Από αριστερά: Βασίλης Πετρόπουλος, Σταύρος Μπούμπουλης με την εφημερίδα μας ανά χείρας.

ΓΑ Μ Ο Σ
Ο Γιώργος Θεοδώρου Κόλλιας και η Θεοδώρα Ζαφείρη τέλεσαν τον γάμο τους στον
Παλαμά Καρδίτσας.
ΒΑΠΤΙΣΗ
Η Βάσω και ο Κώστας Ι. Μαρίτσας βάπτισαν την κόρη τους Γλυκερία στον Ιερό Ναό
Αγίου Ιεροθέου στο Περιστέρι.
ΚΗΔΕΙΑ
Ο Δήμος Τελάς απεβίωσε και ετάφη στα
Μαγούλιανα σε ηλικία 83 ετών. Η οικογένειά του
ευχαριστεί όλους όσοι παρευρέθησαν στην κηδεία και συμμετείχαν στο πένθος.
❏ Ο αδελφός του Νίκος ευχαριστεί θερμώς όλους τους συγγενείς, φίλους και πατριώτες για την συγκινητική παρουσία τους στην εξόδιο ακολουθία του αδερφού του Δήμου.

Προσφορές εις μνήμην

❏ Η οικογένεια του Ανδρέα Ν. Ζούβελου,
τιμώντας την μνήμη του, προσφέρει στην εφημερίδα και τον σύλλογο του χωριού μας το ποσό
των 150 ευρώ.
❏ Η αδελφή του Δήμου Τελά, Βασιλική,
προσέφερε στην μνήμη του 50 ευρώ στην εφημερίδα μας, για την ενίσχυση της συλλογικής μας
προσπάθειας.

Προβολή στην εφημερίδα
Όλες οι διαφημίσεις και οι προβολές επιβαρύνονται
με αγγελιόσημο. Όποιος συμπατριώτης μας ή φίλος
επιθυμεί την προβολή της επιχείρησης του από την
εφημερίδα μας, παρακαλείται να επικοινωνήσει με
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες.

Ενίσχυσαν τον σύλλογό μας:
• Κανελλόπουλος Γιώργης: 200 δολ Αυστραλίας
• Κοσιάβελος Ανδρέας: 100 δολ Αυστραλίας
• Τζουτζούκος Κωνσταντίνος: 100 €
• Γόντικα Γεωργία:
50 €
• Ζούβελος Ηλίας:
50 €
• Κόλλια Μαρία:
20 €
• Κόλλια Ντίνα:
15 €
• Κόλλια Νότα:
30 €
• Τελά Βασιλική:
50 €
• Ηλιοπούλου Σεσίλια:
50 €
• Κόλλιας Τηλέμαχος:
50 €
• Τρισεύγενη Γ. Πολίτη:
100 €
• Μπουρνάς Αθανάσιος:
50 €
• Βούλα Αιμ. Αλεξοπούλου:
50 €
• Τρύφωνας Γόντικας:
20 €
• Κανελλόπουλος …. :
300 €
• Κυριακοπούλου Ευθυμία:
100 €
Ζητάμε συγνώμη αν δεν υπάρχει το
όνομα κάποιου συνδρομητή είτε λόγω
λάθους κατά την μεταφορά από το
μπλόκ αποδείξεων είτε λόγω μη ενημέρωσης από τον λογαριασμό τραπέζης.
Όλα θα δημοσιευτούν…
❏ Ευχαριστούμε όλους όσοι ενίσχυσαν οικονομικά τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους
μικρούς φίλους Ιωσήφ Κανελλόπουλο και Αντώνη Τζιαβάρα, που
διακρίθηκαν στην συγκέντρωση-εξασφάλιση οικονομικών και άλλων πόρων.

Περιφέρεια
ντιπροσωπεία του χωριού,
στην οποία συμμετείχαν:
Άγγελος Αλεξόπουλος,
Χρήστος Κ. Γόντικας και ο κοινοτάρχης Θανάσης Κανελλόπουλος, επισκέφτηκε στις 17
Δεκεμβρίου 2013 τον αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελο Γιαννακούρα.
Σκοπός της επίσκεψης
ήταν να ενημερωθούν για τα
εξής θέματα:
- Φωτισμό του κόμβου στο
Πετροβούνι. Πιθανόν μέχρι τέλος
του 2013 να έχει ολοκληρωθεί το
έργο.
- Την αξιοποίηση του νερού της Νικολιτσάς (έργο πυρόσβεσης, υδροδότηση του οικισμού «Πάν» (Καμπέα) κτλ),
απομένουν οι τελικές εγκρίσεις
ώστε να ξεκινήσει το έργο και πιθανότατα να είναι έτοιμο μέχρι
το ερχόμενο καλοκαίρι.
- Ανάδειξης του Αργυροκάστρου.
Ο κ. Γιαννακούρας ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι
στην παρούσα χρονική περίοδο
δεν υπάρχουν χρήματα και ότι με
την πρώτη ευκαιρία θα είναι το
επόμενο έργο που θα γίνει στο
χωριό.
Η αντιπροσωπεία του χωριού επέμεινε σταθερά στο συγκεκριμένο έργο και στην υπερτοπική του σημασία.

Α
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ταν το 2010 ξεκίνησε
να αμφισβητείται η
ύπαρξη του δρόμου
που οδηγεί στην εκκλησία
της Παναγίας, στο Πετροβούνι, το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου
ήταν ο Κώστας Ν. Κόλλιας,
έφερε το θέμα στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο Βυτίνας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
συμφώνησε με την απόφαση
του Κοινοτικού μας Συμβουλίου και αποφάσισε την αποκατάσταση της εκατονταετούς και πλέον λειτουργίας
του δρόμου.
Με ευθύνη της τότε Δημοτικής Αρχής, η απόφαση
δεν υλοποιήθηκε.
Το νεοεκλεγέν ΔΣ του
Συλλόγου μας (τέλος Μαϊου
2013) αντέδρασε άμεσα στην
τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων. Με αίτησή μας συζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο του ενιαίου τώρα
δήμου Γορτυνίας. Η απόφαση
ήταν: Να ανοίξει ο δρόμος!
Ο Δήμος έστειλε επιστολή (1-8-2013, Αριθ Πρωτ.
12.492) καλώντας τους καταπατητές:
«… Σε εφαρμογή της
παραπάνω απόφασης σας
καλούμε να προχωρήσετε
στη διάνοιξη και να αποκαταστήσετε τη διέλευση του
δρόμου έως την εκκλησία
Παναγίας, σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών από
την παραλαβή της. Επισυνάπτεται αντίγραφο ΑΔΣ.
181/2013».
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Οι ιδιοκτήτες που σήκωσαν τα συρμάτινα πλέγματα,
εμποδίζονταν την προσέλευση των πιστών στην εκκλησία,
επιμένουν να αγνοούν προκλητικά τις παραπάνω αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή αντί
να πράξει τα αυτονόητα ώστε
να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, συνεχίζει ουσιαστικά
την ίδια ταχτική με αυτήν του

«Νίπτει τας χείρας της» η δημοτική Αρχή
ΠΕΤΡ Ο ΒΟΥ ΝΙ: Θ ΕΡΙΕΥ ΕΙ Η ΚΑΤΑΚΡΑΥΓ Η – ΒΕΛ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ Δ ΗΜΟ ΤΙΚΗΣ ΑΡΧ ΗΣ

Δήμου Βυτίνας. Την τακτική
της κωλυσιεργίας. Άργησε
ακόμη και η προφυγή στην δικαιοσύνη με αποτέλεσμα η
λειτουργία ο εκκλησιασμός
στις 8 Σεπτεμβρίου που πέρασε να γίνει μετ΄ εμποδίων.
Ακόμη και σήμερα η ουσία είναι μία: ο δρόμος που
οδηγεί στον ναό παραμένει
κλειστός με συρματοπλέγματα.
Η δικηγόρος Τριπόλεως,
που της ανετέθη η εκδίκαση
των ασφαλιστικών μέτρων
για την εφαρμογή της απόφασης από τον Δήμο, δηλώνει αδυναμία εντοπισμού των

Να ανοίξει
εδώ και τώρα
ο δρόμος.
ιδιοκτητών που έφραξαν τον
δρόμο...
Τα ερωτηματικά είναι
πολλά:
Ο Δήμος δεν έχει στην
κατοχή τα τρία επίμαχα
συμβόλαια; Εκεί δεν αναγράφονται τα στοιχεία των συγκεκριμένων ιδιοκτητών; Στοιχεία που καθιστούν δυνατό
τον εντοπισμό κάθε φορολογούμενου.

1

Η Δημοτική Αρχή έχει
πλέον στα χέρια της και το
πεπόνι και το μαχαίρι ώστε να
προχωρήσει στην εφαρμογή
των αποφάσεών της, που οδηγούν στην αφαίρεση των συρματοπλεγμάτων.
Έτσι και οι «εξαφανισμένοι» ιδιοκτήτες θα εμφανιστούν και οι Μαγουλιανίτες να
εκκλησίαζονται απρόσκοπτα.
Δεν χωρούν πλέον φτηνές δικαιολογίες του τύπου
«αδυνατούμε να επιδώσουμε
τα δικαστικά έγγραφα». Οι
ιδιοκτήτες γνωρίζουν το θέμα.
Ήδη η εφημερίδα μας έγινε
αποδέκτης αντιδράσεών τους.

2

Τα ψέμματα τελείωσαν.
Έφτασε η ώρα απομάκρυνσης των συρματοπλεγμάτων και αυτό οφείλει να το
πράξει ο ίδιος ο Δήμος. Είναι δουλειά του.
Η απόφαση δεν είναι
μόνο νομική και δικαστική.
Είναι πάνω απ΄ όλα πολιτική.
Επιτρέπεται να μην
έχουν εύκολη πρόσβαση το
2014 πιστοί σε ναό; Δεν νοείται εκκλησία και αρχαιολογικός χώρος να περιφράζονται.
Κύριοι στην Περιφέρεια μήπως έφτασε η ώρα
να παρέμβετε εσείς;

Μπήκαν τα θεμέλια στο ναό Αγίων Αποστόλων
Ξεκίνησαν οι εργασίες θεμελίωσης και ανέγερσης του βασικού κορμού του ναού των Αγίων Αποστόλων, που κτίζεται μπροστά στο νέο
κοιμητήριο, στην είσοδο του χωριού. Μετά το πέρας του χειμώνα θα
ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες εργασίες, εσωτερικοί χώροι, επένδυση με πέτρα, σκεπή, προαύλιος χώρος κτλ, έτσι ώστε ο ναός να είναι έτοιμος το ερχόμενο καλοκαίρι. Μεγάλο μέρος του ποσού που
έχει συγκεντρωθεί το διέθεσε συμπατριώτη μας. Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί και του εύχεται να είναι πάντα υγιής και χρήσιμος.

Τα συρμάτινα «τείχη» έκλεισαν τον δρόμο.
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Μαγουλιανίτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι..
ΧΡ ΕΙΑΖΟ ΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝ ΠΙ Ο ΕΥΕ ΛΙΚΤΟ ΣΥΛ ΛΟ Γ Ο ΜΕ Π ΙΟ ΑΠΛ ΕΣ ΔΙΑΔ ΙΚΑΣΙΕΣ

πό τους πρώτους στόχους
που θέσαμε, πριν ακόμη
ξεκινήσει η δική μας προσπάθεια ενασχόλησης με τον
Σύλλογο, ήταν να δώσουμε την
δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής σε περισσότερα μέλη μας.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε
σαν Δοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
από την αρχή έως σήμερα.
Όμως τα περιθώρια του Κα-

Α

ταστατικού είναι λίγο πίσω από τις
σημερινές ανάγκες. Η μορφή που
είναι δομημένοι οι περισσότεροι
σύλλογοι (όπως και ο δικό μας), είναι αυτή της συνδικαλιστικής κεντρικής εξουσίας της δεκαετίας
του ’50 και πριν, η οποία θέλει
(ήθελε) να ασχολούνται λίγοι και
να διοικούν ακόμα λιγότεροι.
Για αυτό προγραμματίζουμε
μέσα από διαδικασίες διαλόγου

και προτάσεων να προκύψει ένα
νέο καταστατικό το οποίο θα διευκολύνει την διεύρυνση και ευελιξία του Συλλόγου μέσα από
την απλοποίηση διαδικασιών και
λειτουργιών.
Ένας βασικός λόγος που
χρειάζεται αυτή η αλλαγή, είναι η
λειτουργία του Μουσείου στο
σχολείο. Θα πρέπει να υπάρχει
Επιτροπή διαχείρισης - διεύθυν-

σης του Μουσείου, θεσμοθετημένη και με νόμιμη υπόσταση.
Επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη λειτουργίας αλλά και ανάπτυξής του σε τομείς που η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα
αποφασίσει.
Ένας άλλος λόγος είναι η θεσμοθέτηση παραρτήματος που
θα καλύπτει τις δυνάμεις μας σ’
ολόκληρη την Αρκαδία και θα

μεταφέρει δράσεις-αποφάσεις συμμετοχή στο ίδιο το χωριό
μας.
Στην Γενική Συνέλευση καλούμαστε όλοι να δούμε και να
ψηφίσουμε καταστατικές προσαρμογές που θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην προσπάθειά
μας, έχοντας ως αφετηρία την
αγάπη όλων μας για τα Μαγούλιανα.
Α.Α.Αλεξ

Στρατελίτσα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες περισυλλογής του νερού γύρω από
την βρύση. Με την χρηματική συνεισφορά του Συλλόγου -200
ευρώ- μαζεύτηκε το νερό, καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε ο περιβάλλον χώρος. Έτσι η πηγή έχει
αρκετό νερό όλες τις εποχές και
περιμένει όλους για να μας ξεδιψάσει.

Επιστολή

Κώστας
Μαρίτσας,
Χριστίνα
Λαμπούση,
Παναγιώτης
Κυριακόπουλος
Ηλίας
Δουλουγέρης,
Τάσος
Ζούβελος.

Μέλη του Συλλόγου σε διάλειμμα χαλάρωσης με μπίρες
και σουβλάκι – καλαμάκι (άνευ
πίτας): από αριστερά: Γιάννης
Μπερερής, Μάκης Πατεράκης,
Κώστας Κανελλόπουλος, Γιάννης Πετρόπουλος, Ανδρέας
Ζούβελος, Κώστας Μαρίτσας,
Παναγιώτης Κυριακόπουλος,
Αλέξης Κολόσακας .

τηλεοπτική αυλαία του χιονιά που διανύουμε ξεκίνησε από τα Μαγούλιανα.
Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου το
κεντρικό δελτίο του ALPHA έκανε ρεπορτάζ για το πρώτο κύμα
κακοκαιρίας και παγωνιάς του
φετινού χειμώνα από τα χιονισμένα Μαγούλιανα, μιλώντας με
κατοίκους: τον Ηλία Αναγνωστόπουλο, τον Θωμά Πυρπυρή, τους
Θ. και Γ. Κανελλόπουλο, την Αφροδίτη Μπούμπουλη και την Ευσταθία Αλεξοπούλου.
Το κατάλευκο τοπίο αποζημίωσε τους τηλεθεατές δίνοντας όμως αρκετή δόση υπερβο-

Η

Ποδαρικό στα Μαγούλιανα...
ΑΠΟ ALPHA TV

λής. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μαθημένοι σ' αυτές τις συνθήκες
καθώς ο χειμώνας κάθε χρόνο
επιφυλάσσει πολλά περισσότερα χιόνια και πάγους και το ακριβό πετρέλαιο δεν αποτέλεσε ποτέ
γι' αυτούς κύρια πηγή θέρμανσης.
Το τηλεοπτικό Μαγουλιανίτικο όνειρο όμως δεν έσβησε
στην κακοκαιρία.

…και «60 λεπτά»
Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου,
μια εβδομάδα μετά την παρουσίαση της παγωνιάς στο χωριό
στο κεντρικό δελτίο του ALPHA,
έγινε και η προβολή της εκπομπής 60 λεπτά Ελλάδα με τον Νίκο
Μάνεση, στο ίδιο κανάλι.
Στην εκπομπή μίλησαν ο

Ιωσήφ Κανελλόπουλος για το
πρωινό δρομολόγιο στο σχολείο,
από το χωριό έως την Βυτίνα και
την καθημερινότητά του στο χωριό.
Η Γιάννα Ηλιοπούλου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν για μια οικογένεια μεγαλώνοντας σε ένα μέρος που
υστερεί από άποψη παροχής της

«Αγαπητοί πατριώτες έρχομαι να
σάς συγχαρώ για την ανάληψη
των καθηκόντων σας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
του χωριού μας. Εύχομαι ολόψυχα τα όνειρά σας και ο ενθουσιασμός σας να είναι οδηγός σας,
προς όφελος των Μαγουλιάνων.
Εμείς οι «απόμαχοι» μπορεί να
είμαστε κάπως απ' έξω, αλλά να
ξέρετε ότι η καρδιά και η σκέψη
μας χτυπάει Μαγουλιανίτικα και είμαστε ωσεί παρόντες.
Είμαστε δίπλα σας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Νικόλαος Τελάς»

Δύο σελίδες...

Δισέλιδη προβολή του χωριού
μας από το τριμηνιαίο περιοδικό
Έπαθλο (Οκτώβρη-ΝοέμβρηΔεκέμβρη). Το περιοδικό είχε θεματολογία για την Γορτυνία.
Επέλεξε να προβάλει πέντε χωριά.
Από τα Μαγούλιανα φιλοξένησε
φωτογραφίες του πλατάνου, του
Μουσείου, τις βρύσες, και το καφενείο.

αναγκαίας παιδείας. Ο Θανάσης
Κανελλόπουλος μίλησε για το παλιό σχολείο που έγινε Μουσείο, ο
παπά-Θόδωρος για τα 38 χρόνια
που είναι εφημέριος στο χωριό
και που πολλές φορές τελεί ακόμα και μόνος του την Θεία Λειτουργία.
Ο Θανάσης και η Ελένη Παπαδημητροπούλου μίλησαν για
την ζωή τους εκεί και τις απαραίτητες προμήθειες του χειμώνα.
- Αναζητήστε και τα δύο
βίντεο του καναλιού ALPHA στο
χωριό στο:
www.youtube.com/magouliana
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α ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε σαν
υπεύθυνοι Μαγουλιανίτες,
είναι πολλά και σημαντικά:
Ποια είναι η προοπτική του
χωριού; Τι έργα και παρεμβάσεις
απαιτούνται για να έχουμε μελλοντική ζωή; Τι είδους «ανάπτυξη» θέλουμε; Ποιοι και πώς θα
την τρέξουν, την «ανάπτυξη»;
Πώς θα καλυφθούν τα κενά της
μη αποτελεσματικής συνεργασίας των δυνάμεων του χωριού;
Πώς και πότε θα πάρουν οι νεώτερες γενιές, τις υποθέσεις
του χωριού στα χέρια τους;
Ας ξεκινήσουμε από την αρχή.
Να βάλουμε τις βάσεις για την
έναρξη του διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια βασική δέσμη ζητημάτων που πρέπει συλλογικά να επιλύσουμε.

Τ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ
(χωρίς ιεράρχηση).
Πετροβούνι, η πρώτη είσοδος του χωριού και ένας
κόμβος με ιδιαίτερη αξία. Καθοριστική λοιπόν η Διαμόρφωση-Ανάδειξη του κόμβου στο
Πετροβούνι. Με λειτουργική είσοδος και πληροφορίες για το
χωριό. Με ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου. Με αναβίωση
του θρησκευτικού πανηγυριού,
σε συνδυασμό με την προοπτική καθιέρωσης ταχτικού Ανταμώματος των απανταχού Μαγουλιανιτών.

«Σαν μια γροθιά»
ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ: ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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Προστασία και εξασφάλιση όλων των παραμέτρων

Δίκτυο συνεργασίας με
τα γύρω χωριά. Με τους
συλλόγους και τους ξεχωριστούς
δραστήριους ανθρώπους. Μας
ενώνουν πολλά… Με τους κυνηγούς. Με τα μουσικά και πολιτιστικά σχήματα. Με συνεργασία για θρησκευτικό τουρισμό.
Να δημιουργήσουμε κοινό στέκι στην Τρίπολη. Τρίπολη: Πόλη
συνύπαρξης δυναμικών ηλικιών
απ’ όλα τα δικά μας χωριά!
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Ο Σύλλογος πλήρωσε τα 600 € για τα κιγκλιδώματα

Με δαπάνη του Συλλόγου τοποθετήθηκαν αρκετά μέτρα κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνα σημεία, εντός του χωριού. Τα κιγκλιδώματα εξασφάλισε ο
προέδρος της κοινότητας Θανάσης Κανελλόπουλος
από την Περιφέρεια.
Έγιναν κάποιες επαφές με τον Δήμο, ώστε να
διαθέσει το απαραίτητο κανδύλι, αλλά μάς πaρέπεμψαν στις γορτυνιακές καλένδες.

Επειδή η υπόθεση χρονοτριβούσε, ο Σύλλογος
πήρε την πρωτοβουλία να διαθέσει τα χρήματα, 600
ευρώ.
Τα κιγκλιδώματα τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα
σημεία, όπως στον δρόμο για το επάνω χωριό (κάτω
από τα σπίτια του Ευαγ. Δουλουγέρη και του Γρ. Κανελλόπουλου), στον δρόμο που οδηγεί στο κάτω χωριό, κοντά στο σπίτι του Ν. Φούκα και αλλού.

Δημοτικό σχολείο, Κέντρο
των δραστηριοτήτων
όλων των δυνάμεων του χωριού. Το Μουσείο που ξεκινήσαμε, πρέπει να στηθεί με επιστημονικές αξιώσεις. Να βάλουμε τις βάσεις για ένα Κέντρο
Μελέτης και Προβολής της Μαγουλιανίτικης – Γορτυνιακής Αρκαδικής ιστορίας. Να λειτουργήσει και σαν Πολυχώρος,
με ευθύνη της νέας γενιάς. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν,
πολλές και σημαντικές. Ο Δήμος
δεν έχει προσφέρει τίποτα το
ουσιαστικό, αφού τα κυρίως κονδύλια προήλθαν από την δωρεά Σωτηρόπουλου. Απαραίτητη η διασύνδεσή του με γρήγορο και αξιόπιστο ιντερνέτ.
Διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας σε χώρο Αρκαδικής αναφοράς. Σύνδεση
της πλατείας με το σχολείο, με
ανάλογη διαμόρφωση ολόκληρης της διαδρομής. (Εδώ γίνεται
αντιληπτό το πρόβλημα της αποχέτευσης, τουλάχιστον στον κεντρικό αγωγό - κορμό του χωριού.
Από του Κοσμόπουλου -τώρα
Δουλουγέρη- έως πολύ έξω από
το χωριό…).

«Επανένωση» της γης μας
(που έθρεψε γενιές και γενιές, που ανέδειξε γερούς και
ισχυρούς ανθρώπους), με τους
σημερινούς και αυριανούς νέους! Μόνιμο πρόγραμμα ουσιαστικής επαφής, γνώσης, αγάπης
των νέων με την γη, το περιβάλλον, την κτηνοτροφία. (Παραδοσιακοί σπόροι, κέντρωμα
άγριων δέντρων ή ειδικές καλλιέργειες, μικρής έκτασης κτηνοτροφία από πολλούς, κτλ κτλ.
Προσανατολισμός και βοήθεια,
από την γενιά - γενιές που ξέρουν…).
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Θεσμός: Καλοκαίρι - Νεολαία- Μαγούλιανα. Μόνιμο
διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων (μουσική, βιβλία, προβολές,
θεατρικά, κτλ). Οργανωμένες εκδρομές για νέους με βάση τα Μαγούλιανα…, κυνηγότοποι-εκμάθηση, ερασιτεχνική «ορειβασία»,
χειμερινές απολαύσεις…

3

4

διανοίξεις, διαμορφώσεις…

9

1

Αργυρόκαστρο, το στρατηγικό μας πλεονέκτημα.
Έχουμε ήδη αναδείξει το ζήτημα
λειτουργίας Αρκαδικού Παρατηρητηρίου στο Αργυρόκαστρο.
Αρκαδικό μπαλκόνι. Χώρος με
υπερτοπική σημασία και αντίστοιχη λειτουργία - προορισμός.
Καλοκαιρινός κυρίως προορισμός. Πολλαπλή σημασία για το
χωριό αλλά και για Λάστα - Βαλτεσινίκο.

5

Ολοκληρώθηκαν ορισμένες κατασκευές μανδρότοιχων από τον Δήμο σε διάφορα σημεία του χωριού. Επίσης ασφαλτοστρώθησαν ορισμένα τμήματα των δρόμων.

ενός Παραδοσιακού Οικισμού,
όπως είναι το χωριό μας. Καλύτερη αξιοποίηση όλων των
κτηριακών Μαγουλιανίτικων
υποδομών και περιουσιακών
στοιχείων. Καταγραφή και αξιοποίηση της κοινοτικής Μαγουλιανίτικης γής, αλλά και των εκτάσεων που οι παλιότεροι συγχωριανοί μας είχαν παραχωρήσει

για συγκεκριμένους σκοπούς
που δεν ισχύουν.
Ανάδειξη – αξιοποίηση της
θρησκευτικής υποδομής
και παρεμβάσεις για την «οδική συνένωση» της Παναγίας
(από την Μπάρτζελη), έως το
νέο κοιμητήριο (Αλώνια-Μηχανή του Κουσιουρή). Αυτά ση-

6

Επιστροφή στις ρίζες:
Να
καταγράψουμε
όλους τους Μαγουλιανίτες, παντού στον κόσμο. Με
βάση τα σπίτια, τα χαλάσματα, τα
οικόπεδα, τα ονόματα που τείνουν να ξεχαστούν, τα παρατσούκλια και όλα τα στοιχεία,
να αρχίσουμε την καταγραφή.
Και το ένα θα μας πάει στο άλλο.
Και ο ένας θα μας πάει στον δίπλα του, σ’ αυτόν που θυμάται. Το
αρχείο αυτό, σε συνδυασμό με τα
επίσημα Αρχεία της κοινότητας
και του σχολείου, θα μας επιτρέψουν να φτιάξουμε μια ικανοποιητική βάση δεδομένων
που θα μας χρειαστεί…

11

Υπάρχουν και άλλα ζητήματα
και άλλες πλευρές συνδεδεμένες
ή ξεχωριστές με τα παραπάνω
θέματα.
Τα παραπάνω αποτελούν μια
βάση για συζήτηση, που θα πάρουν μέρος όλοι οι Μαγουλιανίτες. Αυτός είναι ο στόχος. Όλοι,
με κάθε τρόπο, με όλα τα μέσα
που διαθέτουμε και για όσο χρόνο απαιτηθεί.
Πρώτη χρονική δέσμευση:
Να είμαστε έτοιμοι και δυνατοί
σαν χωριό, πριν από τις δημοτικές εκλογές.

μαίνουν: Διαμόρφωση ολόκληρης της εισόδου του κυρίως χωριού. Οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Μεταφορά λειτουργιών και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, στα κάτω αλώνια.

Εμείς επιδιώκουμε την μέγιστη συνένωση των Μαγουλιανιτών, γύρω από κοινούς
στόχους. Δεν μας αφορούν οι
τεχνητές και ανούσιες διαιρέσεις των μηχανισμών και των
κάθε λογής συμφερόντων.

Μονοπάτια, νεροπηγές,
τόποι με σημαντικές ονομασίες. Ανάδειξη, σημάνσεις,

Το χωριό μεγαλούργησε
όταν ήταν ενωμένο και όταν
μπήκαν μπροστά οι πολλοί.

7
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Μαγούλιανα on line από τον καναπέ του σπιτιού σας
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΘΟΔΩΡΗΣ Η. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ PORTAL »METAR.GR«

πό τις αρχές του 2014 ο καθένας από εμάς μπορεί
πλέον με ένα κλικ στον υπολογιστή του να έχει ζωντανή εικόνα του χωριού ανά πάσα στιγμή.
Μπορεί η φωτογραφίες του χωριού να κάνουν
πολλούς που ζουν μακριά του να το αναπολούν, αλλά με
την εικόνα να έρχεται ζωντανά είναι σαν να βρισκόμαστε εκεί στα αλήθεια. Αλλες φορές βλέποντας την ανατολή με τα φουγάρα να καπνίζουν, άλλες φορές κοιτώντας
να ανάβουν τα φώτα καθώς έρχεται το σούρουπο, ακόμα και τα μεσάνυχτα είμαστε όλοι πιο κοντά του. Τα Μαγούλιανα on line όλο το 24ωρο.
Η υλοποίηση του εγχειρήματος έγινε σε συνεργασία με τον συμπατριώτη μας μετεωρολόγο Θοδωρή Η.
Κονδύλη και το μετεωρολογικό πόρταλ metar.gr.
Σκοπός είναι η μετεωρολογική παρατήρηση και η
γενικότερη προβολή του τόπου μας. Ήδη στο πρώτο εικοσιτετράωρο λειτουργίας του – 6 Ιανουαρίου του νέου
έτους- έγιναν 2.700 επισκέψεις. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Σύμφωνα μάλιστα με την παγκόσμια λίστα του
Earthcam.com βρισκόμαστε μέσα στις 50 κάμερες με την
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο για τον μήνα Ιανουάριο.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι:
www.metar.gr/camera/magouliana
Α.Α.Αλεξ

Α

Το συνεργείο
εγκατάστασης
της κάμερας,
από αριστερά,
Αντώνης
Τζιαβάρας,
Πέτρος
Αλεξόπουλος,
Αλέξης
Κολόσακας,
Κώστας
Αλεξόπουλος .

Συγκινήσεις και αγωνίες στο τουρνουά δηλωτής
Η ιδέα δεν ήταν πρωτότυπη, αλλά
επειδή η «δηλωτή» μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν ξεχωριστό
σπορ του χωριού, κάναμε την
αρχή.
Η δηλωτή είναι «άθλημα ικανοτήτων» που προκαλεί πάντα
έντονες στιγμές πάθους και πειραγμάτων σε όλη την διάρκεια της
χρονιάς, στο καφενείο. Έτσι παρόλο που υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες αν θα έπρεπε να σχηματιστούν δυάδες ή τετράδες, η καλή
διάθεση βοήθησε να σχηματιστούν τετράδες κατόπιν κλήρωσης ώστε να μην υπάρχει και το
όποιο «παράπονο» στους σχηματισμούς.
Ο δρόμος μέχρι τον τελικό ήταν
μακρύς (χρειάστηκε ακόμα μια
μέρα). Στους προημιτελικούς αναμετρήθηκαν «δυνατά» ονόματα
και η «εξέδρα» δικαιολογημένα
πήρε φωτιά. Περισσότεροι από 20
συγχωριανοί μας παρακολουθούσαν τις αναμετρήσεις, επί πολλές-πολλές ώρες.
Στα τελικά έφτασαν τα ζευγάρια
Θωμάς Πυρπυρής - Νίκος Νάκης
και Θανάσης Κανελλόπουλος Λάμπης Παπαδημητρόπουλος, με
νικητές του πρώτους μετά από
συγκλονιστικό αγώνα.
Η απονομή του κυπέλου ακολούθησε τα πρότυπα αγώνων
φόρμουλα 1, καθώς έγινε από
όμορφη Μαγουλιανίτισσα, σε εξέδρα με μπόλικη σαμπάνια και τις
απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες.

Για την ιστορία τα ζευγάρια
των συμμετεχόντων ήταν:
Νίκος Ηλιόπουλος - Νίκος
Γιαβής, Ηλίας Λαμπούσης - Γιάννης Παπακονδύλης, Γιώργος
Τριβιζαδάκης-Δημήτρης Κοσιάβελος, Νίκος Νάκης - Θωμάς Πυρπυρής, Θανάσης Κανελλόπουλος - Λάμπης Παπα-

δημητρόπουλος, Κώστας Αλεξόπουλος -Δημήτρης Παπαθανασόπουλος, Θοδωρής Παπακονδύλης - Νίκος Τζαβάρας,
Κώστας Μπουρνάς-Λάμπης Καλόσακας, Γιάννης ΜπερερήςΤάκης Μαυροειδής, Τάκης Καρκαβούλης - Κώστας Μπουρνάς.

Το στοίχημα
της γάστρας

Δίχως τέλος είναι τα στοιχήματα πειράγματα που λαμβάνουν χώρα
στο χωριό. Το τελευταίο ήταν από
το καλοκαίρι και αφορούσε τις
προστατευτικές μπάρες σε επικίνδυνα σημεία, που ο πρόεδρος
είχε εξαγγείλει.
Ο Θωμάς Πυρπυρής βλέποντας
τον καιρό να περνάει, να έρχεται
ο χειμώνας και να μην γίνεται τίποτα, ένιωθε πιο κοντά στην νίκη.
Μετά την δηλωτή θα άδειαζε τον
Θανάση Κανελλόπουλο και εδώ.
Τελικά οι μπάρες μπήκαν σε αρκετά σημεία του δρόμου. Ο Θανάσης πήρε την άτυπη ρεβάνς
από τον τελικό της δηλωτής και
τώρα περίμενε με ανυπομονησία
τον κόκορα.
Ο "χαμένος" καθότι και δεινός
σεφ ετοίμασε τον κόκορα στην γάστρα. Τεσσερισήμισι ώρες ψήνονταν και όσοι ήταν εκείνο το
βράδυ στο καφενείο, γεύτηκαν
μεζέ ξεχωριστό, που θα θυμούνται για πολύ καιρό.
Το νέο ξεπέρασε τα γεωγραφικά όρια του νομού. Κατέφτασαν
και κάποιοι φίλοι, που ταξίδευαν
εκείνο το βράδυ από την Καλαμάτα στην Αθήνα. Έκαναν παράκαμψη ακολουθώντας τις μυρωδιές της γάστρας.
Έτσι ο Θανάσης πήρε μια άτυπη ρεβάνς. "Πάντα τέτοια", ευχήθηκαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν.

Ολα κρίθηκαν
σε μια ζαριά

Ο τελικός της δηλωτής. Λάμπης Παπαδημητρόπουλος, Νίκος Νάκης, Θωμάς Πυρπιρής, Θανάσης Κανελλόπουλος.

Απονομή με τα όλα της. Τελετάρχης ο Κώστας Μαρίτσας.

Ο μεγάλος τελικός στο τάβλι μεταξύ Γιάννη Παπακονδύλη
και Γιώργου Tριβιζαδάκη, παρακολουθεί ο Κώστας Ρίζος

Στο τουρνουά ταβλιού στις 16 Αυγούστου, οι παίχτες είχαν μαζευτεί από νωρίς στον πλάτανο για
το απαραίτητο ζέσταμα. Δυστυχώς η συμμετοχή
δεν ήταν τόσο μεγάλη. Έφταιγε η επιλογή της
ώρας. Του χρόνου η αδικία θα διορθωθεί ώστε να
υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή.
Τα παιχνίδια ήταν στις πέντε νίκες και στον τελικό διαγωνίστηκαν οι Γιώργος Τριβιζαδάκης
και Γιάννης Π. Παπακονδύλης με νικητή τον δεύτερο, κερδίζοντας το αναμνηστικό τρόπαιο και
ενα βιβλίο για τα Μαγούλιανα.
Τελετάρχης και στα δύο τουρνουά ήταν ο
Κώστας Β. Μαρίτσας.
Οι συμμετέχοντες ήταν: Γιαννής Π. Πακακονδύλης, Γιώργος Τριβιζαδάκης, Πέτρος Αλέξόπουλος, Παναγιώτης Παπακονδύλης, Μαρίνα Δαγρέ, Κώστας Αλεξόπουλος, Δημήτρης
Α. Κανελλόπουλος, Άγγελος Αλεξόπουλος.
❏ Α! Μην ξεχάσουμε. Όπως και στη δηλωτή,
έτσι και στο τάβλι η συμμετοχή των γυναικών ήταν
υποτυπώδης, Μόνο μία μαγουλιανίτισσα δήλωσε παρούσα στο τάβλι. Έπεσε περονόσπορος. Του
χρόνου περιμένουμε αναλογικότερη αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών. Νυν υπέρ πάντων η ισότητα...

Γίναμε γραμματόσημo
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΖΟΥΒΕΛΟΥ
έσα στα τόσα πράγματα τα οποία
σιγά σιγά προγραμματίζονται και
σχεδιάζονται για το χωριό μας,
για πρώτη φορά φέτος και στα χρονικά της
ιστορίας μας σαν κοινότητα θα έχουμε το
δικό μας γραμματόσημο.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών ανακοινώνει επισήμως πως με το νέο έτος και σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, προχωράει πιλοτικά στην έκδοση της
πρώτης σειράς γραμματοσήμων η οποία θα αποτελείται από
πέντε ξεχωριστά γραμματόσημα ίδιας αξίας.
Το καθένα θα έχει χαραγμένη και αποτυπωμένη πάνω
του την δική του ζωντανή ιστορία και θα πωλείται είτε ξεχωριστά, είτε σαν ολόκληρη σειρά.
Σκοπός του εγχειρήματος είναι να καταφέρουν να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και να διαφημίσουν το
μεγαλείο των Μαγουλιάνων. Να προκαλέσουν τον εκάστοτε
πολίτη να κοιτάξει, να αναρωτηθεί και να ψάξει ποιό είναι
αυτό το μικρό χωριό με την τόσο μεγάλη ιστορία.
Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει επισήμως στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 2 Φεβρουαρίου 2014.
Για μεγάλους και μικρούς, για συλλέκτες και όχι μόνο,
είναι στο χέρι όλων μας να κρατήσουμε με κάθε τρόπο το
πνεύμα του χωριού μας ζωντανό.

Μ

Κουίζ

Μυστήριο αποτελεί ο άγνωστος με αχαϊκές πινακίδες αυτοκινήτου, που περνάει από το χωριό κάθε Κυριακή στις
7.30 το βράδυ «φορτωμένος» με ένα αγριογούρουνο. Προσοχή: Κάθε Κυριακή στις 7.30 το βράδυ.
Οι πληροφορίες και οι υποθέσεις επ' αυτού, πολλές. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για ψεύτικο αγριογούρουνο, άλλοι για
διαφορετικό κάθε φορά. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι προσπαθεί να αντυπωσιάσει, γνωρίζοντας πόσο πολλούς και καλούς κυνηγούς διαθέτει το χωριό μας.
Ο πρόεδρος βέβαια επιμένει ότι, για καλό και για κακό,
έχει κάνει διασταύρωση στοιχείων για να κοιμάται ήσυχος και
αφήνει τους υπόλοιπους να μαντεύουν. Ας είναι...

Νερό από τον τόπο σου

Όπως πληροφορηθήκαμε αλλά και «διαπιστώσαμε», το νερό σε
γειτονικό τουριστικό χωριό ενδέχεται να έχει «πρόβλημα». Βέβαια εκεί σερβίρεται άφοβα, όμως καλό θα ήταν να παίρνετε μαζί
σας ένα παγούρι με νερό από τα Μαγούλιανα. Το νερό του χωριού μας είναι καθαρό και πάνω απ' όλα δεν μεθάει...

Μαγουλιανίτης γκαλερίστας

Τον δικό του εκθεσιακό χώρο
στου Ψυρρή (Boo Art cafe) εγκαινίασε ο συμπατριώτης μας
Πάνος Σπ. Κανελλόπουλος στου
Ψυρρή, στην οδός Σαρρή 21.
Του ευχόμαστε πολλές επιτυχημένες εκθέσεις στον υπέροχο
πετρόχτιστο αυτό χώρο.

Τα γαλάζια φτερά του έρωτα

«Τα γαλάζια φτερά του έρωτα», είναι ο
τίτλος του καινούργιου βιβλίου του
Μαγουλιανίτη συγγραφέα Θάνου Κονδύλη. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Θάνου έγινε από τις εκδόσεις
Ψυχογιός την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου
2013, στο βιβλιοπωλείο Ιανός, στο
κέντρο της Αθήνας.
Στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον συγγραφέα και τα βιβλία
του: (http://galaziaftera.blogspot.gr/),
(http://thanoskondylis.blogspot.gr/),
(http://www.thanoskondylis.com/).

Μαγούλιανα ίσον ελευθερία
ΕΛΕΝΗ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ:

Της ΜΑΡΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
«Στα Μαγούλιανα νιώθω ελεύθερη», εξομολογείται στην εφημερίδα μας η Ελένη Κελαϊδίτη.
Όταν ακούμε από το στόμα της
Ελένης την λέξη «ελευθερία», εμείς
οι πιο μεγάλοι, που γκρινιάζουμε
πολλές φορές με τα στενά όρια των
Μαγουλιάνων, πρέπει να ξανασκεφτούμε την γενναιοδωρία του
τόπου μας.
Η Ελένη Κελαϊδίτη σήμερα είναι
δεκατριών ετών. Από τα έξι της
χρόνια έμαθε να ζυγίζει την ζωή και
να υπολογίζει μέχρι και τις πιο απίθανες λεπτομέρειες την κάθε της κίνηση. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας
στην ρυθμική γυμναστική.
«Φυσικά έχω βγάλει απ' το μυαλό μου τις έννοιες τύπου "παιχνίδι"
και "ελεύθερος χρόνος", αλλά δεν
με πειράζει», λέει.
Σ΄ ευχαριστεί αυτό;
«Οι κόποι μου ανταμείβονται
πού και πού».
Όλα αυτά μέχρι που έρχεται το
καλοκαίρι. Τότε έρχεται η σειρά
των Μαγουλιάνων.
«Περιμένω με αγωνία τα καλοκαίρια και τα Μαγούλιανα... Στο
χωριό πηγαίνω από μικρή, λατρεύω την φύση. Οι μέρες εκεί
περνούν ευχάριστα. Όλη μέρα βόλτες, μου αρέσει ν' αγναντεύω την
περιοχή από το αγαπημένο μου
παγκάκι, στην στροφή»
Ποιά στροφή;
«Εκεί, δίπλα στο σπίτι μας».
Τί άλλο κάνεις στο χωριό;
« Ξέρω να μαζεύω χόρτα. Αυτή
είναι από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες, μαζί με το φύτεμα
λουλουδιών στο κτήμα μας. Τα
ροζ τριαντάφυλλα είναι τα αγαπημένα μου.
Ποιά είναι η πρώτη εικόνα
που έρχεται στο μυαλό σου στο
άκουσμα της λέξης Μαγούλιανα;
- Ο Πλάτανος. Εκεί, κάτω από το
πλούσιο φύλλωμά του, παίζω με τα

άλλα παιδιά του χωριού τα καλοκαίρια. Τρέχουμε, γελάμε και χανόμαστε στα σοκάκια. Νιώθω ελεύθερη στα Μαγούλιανα. Ελευθερία
αισθάνομαι επίσης κάθε φορά που
χορεύω».
Η Ελένη ανήκει στο Γυμναστικό
Ομιλο Παλαιού Φαλήρου «Η Αρμονία» και προπονείται στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Θαυμάζει τη βασίλισσα της ρυθμικής Ευγενία Κανάεβα και τον Ιούνιο θα
συμμετάσχει στο Μπακού, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
«Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της ρυθμικής γυμναστικής είναι
βασικός στόχος για όλες τις αθλήτριες και θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός για την πρόκριση. Ελπίζω να τα καταφέρω να εκπροσωπήσω τη χώρα μας», λέει.
Μην ρωτήσω για το πρόγραμμα των προπονήσεων...
«Η μέρα μου ξεκινάει στις 7.15
το πρωί, σχολείο μέχρι τις 14.00,
μετά καθημερινή προπόνηση 15.00
με 19.30 και το βράδυ διάβασμα
μέχρι αργά. Τα Σαββατοκύριακα
μαθαίνω ξένες γλώσσες και αναπληρώνω τη μελέτη που δεν προλαβαίνω τις καθημερινές».
Οι επιτυχίες της Ελένης δεν είναι

λίγες. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που έχει λάβει μέρος μέχρι
σήμερα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στο σύνθετο ατομικό στην
κατηγορία της και τις περισσότερες
φορές και την πρώτη θέση στα
όργανα.
Οι πιο σημαντικές διακρίσεις
όμως ήταν στο τουρνουά "Miss
Valentine" τον Φεβρουάριο του
2013 στην Εσθονία, που πήρε την
πρώτη θέση στην κορδέλα και την
τρίτη στο στεφάνι, καθώς και στο
τουρνουά "The North Rainbow6" που έγινε τον Νοέμβριο που
πέρασε στο Ισραήλ. Στο τουρνουά "The North Rainbow-6" κατέτησε την πρώτη θέση στο σύνθετο ατομικό, την πρώτη στις κορύνες, τη δεύτερη στην κορδέλα
και την τρίτη στην μπάλα».
❏ Συνέντευξη της Ελένης Κελαϊδίτη με τίτλο: «Τα βάρη της
ρυθμικής πέφτουν στις πλάτες
μας», φιλοξένησε στις 18 Δεκεμβρίου η εφημερίδα Ελευθεροτυπία
(σελ. 46). Η συνέντευξη αυτή υπάρχει στο μπλογκ του Συλλόγου.
Η Ελένη είναι κόρη του Γιάννη
Κελαϊδίτη και της Μαρίας Φάνη
Λαμπούση.
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1965-1970: Κάλαντα, να τα πούμε;

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ

ι εποχές τότε δύσκολες,
αλλά όλοι έκαναν το κουμάντο τους για τις ημέρες
αυτές. Στο κλίμα των εορτών
μπαίναμε από τις παραμονές,
όταν η μανάδες μας ξεκινούσαν
την παρασκευή των Χριστουγεννιάτικων γλυκών. Τα γλυκά
που έφτιαχναν ήταν μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, παντεσπάνι, γαλατόπιτα. Τέτοια
πράγματα.
Οι πατεράδες έκαναν κουμάντο για το κρέας του γιορτινού
τραπεζίου. Πολλές οικογένειες
έσφαζαν και το γουρούνι, φτιά-

Ο

χνοντας τσιγαρίδες, λουκάνικα,
καγιανά. Από όποια πόρτα και να
περνούσες μοσχοβολούσε το
σπίτι και ο γύρω τόπος.
Οι γιορτές άρχιζαν και στο
σχολείο, που και οι δυο αίθουσες
ήταν γεμάτες μαθητές. Στολίζοντας ένα μεγάλο έλατο και
τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μπαίναμε στο
πνεύμα των γιορτών. Εκείνη την
εποχή έριχνε πολλά χιόνια ,κοιτούσαμε συνέχεια από τα παράθυρα και σκεφτόμαστε πως θα
φτάσουμε σπίτι μας όταν σχολάσουμε.
Χριστουγεννιάτικο δέντρο
στολίζαμε και στη σάλα του σπι-

Θύμησες από
τ' άγουρα χρόνια
της νιότης.
Τα κάλαντα
στο χωριό πριν
λίγες δεκαετίες.

τιού μας, και ήταν μια ελατόκλαρα στολισμένη με βαμβάκι,
μπαλόνια και ευχητήριες κάρτες
που μας έστελναν η συγγενείς
μας.
Σαν παιδί και εγώ τότε ξεκίνησα να λέω τα κάλαντα στο
χωριό. Η ετοιμασίες ξεκινούσαν

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

με χαρά φτιάχνοντας το αυτοσχέδιο τρίγωνο, όταν όμως δεν
βρίσκαμε τα υλικά για να το
φτιάξουμε, παίρναμε το γουδί
αντί για τρίγωνο ή ό,τι άλλο βρίσκαμε.
Ξυπνούσαμε πριν ξημερώσει και κοιτούσαμε σε πιο σπίτι
θα ανάψει φως για να τρέξουμε
να πάμε να τα πούμε πρώτοι,
πριν πάνε άλλα παιδιά. Μαζεύαμε λίγα λεφτά, πολλά γλυκά, καραμέλες, καρύδια, σταφίδες. Ότι
φαγώσιμο είχε φυλάξει η κάθε οικογένεια και δεν το είχαν ανακαλύψει οι μικρότεροι…
Μερικά παιδιά από εμάς, όταν
τελειώναμε στο χωριό ξεκινά-

γαμε για το μεγάλο δρομολόγιο.
Πηγαίναμε στο Πετροβούνι
(στου Κατσίποδα), να τα πούμε
στον μπάρμπα Βασίλη τον Παπούλια που μας έδινε πάντα τάληρο. Μετά είχαμε δρομολόγιο
να πάμε να τα πούμε στον Καμπέα. Και τέλος πηγαίναμε στον
Θεοδωράκη τον Κόλλια και στο
«Ξενία» που τότε είχε τις δόξες
του και δούλευαν σ’ αυτό αρκετοί Μαγουλιανίτες.
Γυρίζοντας στα Μαγούλιανα,
ψόφιοι στην κούραση, τρέχαμε
στα μπακάλικα του Κουμπούρη
και του Μπράμη να κάνουμε της
αγορές μας.
Κάπως έτσι ήταν τότε.

Tα παρατσούκλια
του χωριού
(Έγραψε ο Δημήτριος Ι. Δημόπουλος)

Ανακτορική Φρουρά, πριν πολλά χρόνια!
Από αριστερά διακρίνεται ο συγχωριανός μας Φώτης
Φούκας και δίπλα του ακριβώς (καθιστός) ο αδελφός
του Χρήστος. Ο μπάρμπα Φώτης, πατέρας του Παναγιώτη, της Ελευθερίας και πολλών άλλων παιδιών, πήρε
μέρος στον πόλεμο και τραυματίστηκε σ' ένα ύψωμα
του Μπιζανίου το 1912.

Λιάς Μανδρακούκας. Πάντα ετοιμοπόλεμος!
Ήθελες λαγό; Σε μια ώρα τον είχες. Αητός!

Ο Χρήστος Τζαβάρας με το άλογό
του τον Ντορή, μπροστά στο πατρικό του σπίτι στην Μπάρτσελη! Όπου
πέρναγε ο Χρήστος αντηχούσαν οι
δρόμοι του χωριού. Εξαιρετικός! Θυμότανε τα πάντα και τους πάντες.
Είχε έναν καλό λόγο για όλους,
όσους εμείς δεν γνωρίσαμε... Η
απουσία του αισθητή για τους περισσότερους. Πάντα φιλικός, πάντα
χρήσιμος και πολύ αγαπητός!

Ο Μπούκουρας κι ο Γεραγγελής, Καϊρης και Μαχαίρας
Ο Κόντος ο Γαντάς κι ο Γεροκωστής ο Φέξιος κι ο Μασούρας
Ο Νούσης κι ο Σοφοκλής, Κουρμπέσης, ΜπάρμπαΑνδρέας
Ο Λάσκαρης ο Ρηγόπουλος ο Καρπακλής κι ο Σβίγγας
Πανούλης κι ο Θανασάς, Λαρμπίνης κι ο Μάγγας
Ο Πρόγγας ο Μιξόγιαννης, Ξυγγάς κι ο Τρουμπούκας
Τζιουάννης κι ο Τράπαλης, Σκιντζής κι ο Βαρβάτος
Ο Κούσιας ο Ρουσόγγιαννης, Παϊσιος κι ο Τρούπας
Φυσούνης, Αντζελέημονας, Παραγαλής κι ο Μήκας
Μητσάκος, Πατατζόγιαννης ο Καννελής κι ο Πίπας
Στουρνάρας, Πλακοκέφαλος, Γκιτζιώνης και ο Φούκας
Βελέντζας και ο Κουσιουρής, Γιωργιάδης, Μαντρακούκας
Ο Μπράμης και ο Μποτζιωρής, Μακάριος και ο Τσιούμπας
Μπουρνάς και ο Καλόσακας, Λαμπούσης και Παπούλιας
Ο Ζέρβας ο Πριόβολος, Απίκρατος, Ντεμερούκας
Ο Πρώϊμος ο Κατσαρός κι ο Μουσκής ο Πάτσιος και ο Νταγιάντας
Ξυδάκτυλος, Φράγγος, Πανοριάς, Πάπας, Καραφουστάνας
Ψωρίλος, Χρόνης και Σκιάς, Ντούτσας και ο Καραβίδας
Πολυζωϊδης και Πητούς, Κόσιβας, ΜπάρμπαΑλέξης
Τζαβάρας και ο Γιάνναρος, Σελντάγας και ο Βόμπας
Ο Μπέτας, Παναγιώταρος, Καφούσης, Αρχοντούλης
Ο Μπαρλαμπάς ο Λυκοτόμαρος, Μπιμπής και ο Τσιπούρας
Ο Σκολαρίκος και ο Κούρδαλης, Τσαμπούρλος κ’ Σπυρούλιας
Αλιτζερίνος, Σταματόγιαννης, Κολόκας και Σπυρέας
Μπαούτσος, Καραμάνης, Τσαφαράς, Γεωργελές κ’ Ρετεμπούγας
Ο Καπετάνιος και ο Στρατηγός, Μουτζούρης, Κολοκοτρώνης
Σφοντίλας κι ο Μαρίνης ο Στριγγλής, Μαλούχος κι ο Καμπούρης
Ο Στραβοσκούφης ο Κούταβος ο Μπρίζας και ο Τσιακατσιάκας
Ο Κοκορίγγος ο Κορδονούρης κι ο Κατσιάς, Σιεσιές και Ασημάκης
Κουμπούρης και ο Τσιαφόπανος, Μάλιαρης και ο Πούλιας
Ο Κυβερνήτης και ο Τλάς ο Καψαρίδης και ο Ζάκκας
Ο Μπέσικος και ο Σκατόφολος ο Γιώνος κι ο Βαρδίγγας
Ο Δουληγέρης και ο Κόλλαρος ο Τζίφας κι ο Καμπάνας
Κρυμπάς, Αριστοτέλης, Χρησταράς, Νυφίτσας και Λουρίδας
Ο Καλαθάς και ο Χαρίλαος, Νταήγιωργας και Ζέκιος
Ανδρούτσος και ο Κοτσιαντρής και του Μουσκή ο Σπύρος
Και ο Πανέλης ο Μουγγός κι ο Κώτσιος ο Λινάρδος
Και ο Καρράς ο ποιητής ο πρώτος αλωνάρης
Ο Ντούμας κι ο Κολοπανάς, Κονής και το Νιχώρι
Τα’ Αλώνια και ο πλάτανος κι ο ήρωας Φωτάκος
Τάγραψε ούλα ο Μήτσιος του Παταντζή το σόϊ το γυφτέϊκο, σπίτι
του Γρανιτσιώτη, τεχνίτης άριστος, Κορνιζάς Αγιογράφος
ποιητής και Δημοσιογράφος, συνθέτης και Τραγουδιστής
και εις το είδος του Πασίγνωστος και Διεθνής Μαγουλιανίτης
Πατριώτης και Ανθρωπιστής, μέλλων συνταξιούχος ΤΕΒΕ
Σωτήριον έτος 1968. «Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης»
(Για την αντιγραφή: «Ρετεμπούγας»)

* Στο προηγούμενο τεύχος έγινε λάθος στο επώνυμο της γνωστής μας Ελενίτσας. Το σωστό επώνυμό της ήταν Δημουλά.

