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Πολύς κόσμος
Σε πολυπληθή συγκέντρωση και
σε συγκινητική ατμόσφαιρα έκοψε στις 2 Φεβρουαρίου την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Σύλλογος
Μαγουλιανιτών. Περισσότεροι
από εκατόν πενήντα Μαγουλιανίτες αψήφησαν τον βροχερό
καιρό και το κρύο για να δώσουν το «παρών» σ' αυτό το ετήσιο ωραίο ραντεβού – προσκλητήριο.
* Περιμένω με αγωνία την επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου
για να συναντηθούμε πάλι. Γράφει
ο Παναγιώτης Τσαϊλής.
* Ούτε λίγο ούτε πολύ 25.423
επισκέπτες σε ένα μήνα πήγαν
διαδικτυακά στο χωριό μας μέσω
της μετεωρολογικής webcam.
Γράφει ο Θοδωρής Η. Κονδύλης.
* Θραύση έκαναν τα μαγουλιανίτικα γραμματόσημα. Μέσα σε
λίγη ώρα διατέθηκαν 300! Γράφει
ο Παναγιώτης Α. Ζούβελος.
* Ομόφωνα ψηφίστηκαν οι αλλαγές στο Καταστατικό του Συλλόγου. Την ώρα που το κράτος καταργεί συλλογικούς θεσμούς,
εμείς τους αναπληρώνουμε. Λόγω
πληθώρας ύλης ενημερωθείτε
για τις αλλαγές στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Συλλόγου.
➥ Σελ. 4-5

Ο Σύλλογος
Μαγουλιανιτών
σάς εύχεται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Με το πινέλο…
Εχουμε ανάγκη από μια εφημερίδα μεστή και με ποικίλη ύλη. Να
μας τέρπει, να μας ευφραίνει, να
μας τονώνει τον πατριωτισμό και
να αυξάνει τη νοσταλγία μας για
το χωριό μας. Γράφει ο Στάθης
Κόλλιας.
➥ Σελ. 6

Υπάρχει ελπίδα
Έφτασε η ώρα να ξεπεραστούν οι
αμαρτίες του παρελθόντος και
να δοθούν μάχες ουσίας. Γράφει
η Αγγελική Κοσιαβέλου.
➥ Σελ. 7

Είμαστε διάσημοι;
Μπαράζ δημοσιευμάτων είχαμε
το τελευταίο εξάμηνο για το χωριό μας. Τελευταία αρχίζω να πιστεύω ότι είμαστε πολύ διάσημοι
και δεν το ξέρουμε.
➥ Σελ. 6

Η «κοπάνα»
Απ' τον Καμπέα ως τα Μαγούλιανα η διαδρομή από το μονοπάτι
είναι γύρω στα σαράντα λεπτά.
Γράφει η Πολυάννα Κωνσταντοπούλου.
➥ Σελ. 8

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΣ ΨΑΧΝΕΙ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ

ι υποψήφιοι δήμαρχοι Γορτυνίας το τελευταίο διάστημα δεν θα πρέπει να
αισθάνονται τόσο άνετα όσο θέλουν να δείχνουν. Κάποιοι μπορεί
να ισχυρίζονται ότι πάνε καλά,
όμως από τους δέκα και πλέον
που είχαν αρχικά εκδηλώσει την
πρόθεση να κατέβουν υποψήφιοι, ήδη κάποιοι ξεκίνησαν τα παζάρια με άλλους. Δεν είναι εύκολο πράγμα η συμπλήρωση συνδυασμού και η 18η Μαΐου πλησιάζει.
Στο παρασκήνιο πληθαίνουν
οι συζητήσεις για υποψήφιους
Δημάρχους που θα αναγκαστούν
να αποχωρήσουν από την προεκλογική «κούρσα» και να συμπράξουν με εν δυνάμει αντιπάλους τους.
Όπως και να θέλει κάποιος να
περιγράψει την κατάσταση που
διαμορφώνεται σήμερα στην Γορτυνία, μόνο δημιουργική αναταραχή δεν μπορεί να την ονομάσει.
Όλοι τάζουν προεκλογικά και
σπεύδουν να… ξεκαρφωθούν. Αν
γίνω δήμαρχος….
Τώρα, όσον αφορά τους συνδυασμούς που θα διεκδικήσουν
τον δήμο, και σύμφωνα με χρονολογική σειρά που ανακοίνωσαν τις δημαρχιακές υποψηφιότητές τους, είναι οι: Φράγκος
Ιωάννης, Αποσκίτης Ηλίας, Κούλης Ευστάθιος, Γιαννόπουλος
Γιάννης, Κολοβός Ανδρέας. Το
μόνο σίγουρο ότι αυτοί έχουν τις
περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν μέχρι την κάλπη,
Την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το αξίωμα έχουν εκφράσει και άλλοι υποψήφιοι, αλλά
δυστυχώς πάνε από αναβολή σε
αναβολή. Μόνο που ούτε οι ίδιοι
ξέρουν αν τους φτάσει ο χρόνος...
Πρώην δήμαρχοι και άλλα

Ο

τούτοις κατάφερε να βαρύνει το
κλίμα. Ο κόσμος ασφαλώς θα ενημερωθεί από τους ιδίους, θα λάβει
υπόψη του την πορεία του καθενός και θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
Στις εκλογές αυτές θα κατέβουν και υποψήφιοι από τα Μαγούλιανα. Εννοείται ότι η εφημερίδα μας τους στηρίζει όλους ανεπιφύλακτα. Δικοί μας άνθρωποι είναι.
Κάποιοι από αυτούς έχουν
ιστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συλλογικά πράγματα, τους
κοινωνικούς αγώνες.
Ο Νίκος Γόντικας κατεβαίνει
υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου με την στήριξη του
ΚΚΕ. Το βιογραφικό του είναι
πλούσιο. Συστάσεις δεν χρειάζεται. Σελ. 3
Ο Θανάσης Κανελλόπουλος
είναι ο κοινοτάρχης μας τα τελευταία χρόνια. Σελ. 2
Ο Άγγελος Αλεξόπουλος κατεβαίνει για δημοτικός σύμβουλος.
Σελ. 2

Μην πάτε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες για να μάθετε πόσοι υποψήφιοι δήμαρχοι θα καταφέρουν τελικά να σχηματίσουν ψηφοδέλτια εν όψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Στον
Παντελή να πάτε να σάς πει το φλιτζάνι. Έχει περισσότερες πιθανότητες να πέσει μέσα…
εκλεγμένα δημοτικά στελέχη που
έκαναν βολιδοσκοπήσεις στα Μαγούλιανα για δικούς τους συνδυασμούς, κατάλαβαν ότι πρέπει
να μπουν κάτω από άλλες ομπρέλες. Η δημοσιοποίηση της λίστας «Νικολούδη» που συμπερι-

λαμβάνει 5 πρώην δημοτικούς
άρχοντες της περιοχής μας με
προβληματικά πόθεν έσχες, δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα
πράγματα.
Αν και η δημοσιοποίηση της λίστας δεν συνιστά και ενοχή, εν

Δημοσιεύουμε τις υποψηφιότητες που μας ανακοίνωσαν ότι θα
κατέβουν στις εκλογές. Εμείς όμως
ψηφίζουμε «δαγκωτό» και τους
υποψηφίους που ενδεχομένως
προκύψουν στην διαδρομή. Υποψηφιότητες από τα Μαγούλιανα
που δεν καλύφθηκαν μέχρι να
κλείσει η ύλη της εφημερίδας, θα
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Συλλόγου.
Υποχρέωση κάθε συγχωριανού μας, που θα συμμετάσχει στις
εκλογές, να προβάλλει και προωθήσει τα συμφέροντα του χωριού μας κατά προτεραιότητα.
Καλό βόλι!

Πότε θα ανοίξει ο δρόμος στο Πετροβούνι;

Κάποια πικρόχολα σχόλια δημοτικού
παραγόντα για την σθεναρή στάση που
κρατάει η εφημερίδα μας στο θέμα του Πετροβουνίου χαλυβδώνει την αποφασιστικότητα και τον αγώνας μας ώστε να πέσουν
τα συρμάτινα μπλόκα γύρω από το ναό της
Παναγίας.
Ναι κύριε, τα Μαγούλιανα έχουν και
άλλα θέματα εκτός του συγκεκριμένου.
Αλλά δεν επιτρέπετε σήμερα να βάζει κάποιος εμπόδια στην προσέλευση πιστών σε
εκκλησία. Δεν μπορείς να υποχρεώνεις ηλι-

κιωμένους και παιδιά να γίνονται ράμπο για
να φτάσουν σε ναό. Γιατί έκλεισε ο δρόμος;
Η πολιτεία και οι αιρετοί εκπρόσωποί της
οφείλουν να βρίσκονται στο πλάι των Μαγουλιανιτών και να μην επιτρέπουν να υψώνονται τέτοιου είδους φράκτες και εμπόδια.
Εμείς καταφέραμε:
Να ξαναέρθει το θέμα στην επιφάνεια.
Να πάρει νέα απόφαση το δημοτικό
συμβούλιο και να αποστείλει την γνωστή
επιστολή.
Να φτάσει το ζήτημα στον προθάλαμο

των δικαστηρίων. Και εννοείται ότι δεν θα
σταματήσουμε εδώ.
Έχει οριστεί να γίνει εξέταση του ζητήματος από δικαστικό λειτουργό, στις 12 Μαΐου.
Πρέπει εδώ και τώρα να δοθεί λύση έτσι
ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση στην
εκκλησία και ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος να είναι προσπελάσιμος σε επισκέπτες.
Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος θα ανοίξει…

Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!
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
το σπίτι σας απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Στην τραπεζική συναλλαγή προσθέστε και το ονοματεπώνυμό σας. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - POSTBANK
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ια τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο χωριό, ως πρόεδρος της Κοινότητας, μιλάει στην εφημερίδα μας
ο Θανάσης Κανελλόπουλος. Εν
όψει κάλπης απαριθμεί ό,τι έργα
έγιναν στο χωριό, για τον πληθυσμό που φθίνει και τα ολοένα και
λιγότερα χρήματα που δικαιούμαστε ως κοινότητα…

Γ

- Θανάση, τί έχει γίνει στα Μαγούλιανα τα τελευταία τρία χρόνια;
«Κατ’ αρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσω πως ό,τι γίνεται στο χωριό,
δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Ό,τι γίνεται, θέλει καθημερινό
συντονισμό και πίεση στις υπηρεσίες της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης ώστε να λυθούν τα
προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά, χειμώνα-καλοκαίρι, από
το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο.
Πέρα από αυτά τα καθημερινά
όπως ο φωτισμός, η υδροδότηση,
η καθαριότητα, ο εκχιονισμός, η εκπροσώπηση και παρουσίαση των
θεμάτων του χωριού, έγιναν τα
εξής:
Από την πλευρά του Δήμου Γορτυνίας:
✔ Δημιουργία οστεοφυλακίου
(εκκρεμεί μόνο η επένδυση με
πέτρα, από δωρεά συμπατριωτών).
✔ Κιγκλιδώματα νέου νεκροταφείου.
✔ Ανάπλαση διάφορων σημείων στο χωριό (μαντρότοιχοι,
βρύσες).
✔ Συμβολή στην αποπεράτωση συντήρησης του σχολείου.

TA MAΓOYΛIANA
Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
01-4943

IΔIOKTHTHΣ
ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
MAΓOYΛIANITΩN

Κανένα έργο δεν είναι δεδομένο
Θ Α Ν Α Σ Η Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ : ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΓΙΝΕ Ο,ΤΙ ΕΓΙΝΕ

who is who
Ο Θανάσης είναι 41 ετών
γεννήθηκε και μεγάλωσε στα
Μαγούλιανα όπου ζει μέχρι σήμερα,
είναι παντρεμένος κι έχει δύο παιδιά,
και εργάζεται ως αυτοκινητιστής.
Τα τελευταία τρία 3 χρόνια είναι
εκλεγμένος πρόεδρος της
κοινότητας Μαγουλιάνων και στις
προσεχείς εκλογές είναι υποψήφιος
πρόεδρος της κοινότητας με την
Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών
με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιάννη
Γιαννόπουλο.
✔ Καθαρισμοί δρόμων και ρεμάτων.
✔ Φρεάτια όμβριων υδάτων
και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.
✔ Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
✔ Ανάπλαση του κάτω προαυλίου στο σχολείο (αναμένεται να
ξεκινήσει).
Από την πλευρά της Περιφέρειας και σε συνεννόηση με τον Νίκο
Γόντικα έγιναν τα εξής:
• Ηλεκτροφωτισμός της εισόδου στο χωριό στην διασταύρωση στο Πετροβούνι.
• Συλλογή του νερού της Νικολιτσάς για την υδροδότηση ολόκληρης της περιοχής του Καμπέα
(υπό υλοποίηση).

who is who

Ο Άγγελος Αλεξόπουλος γεννήθηκε και
μεγάλωσε στα Μαγούλιανα. Πήγε στο δημοτικό
σχολείο του χωριού μας και συνέχισε στο σχολείο
της Βυτίνας έως τα 16 του χρόνια. Σπούδασε
Ψηφιακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό του στην
Αγγλία. Εδώ και τέσσερα χρόνια εργάζεται ως
ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα. Τον τελευταίο
χρόνο είναι αντιπρόεδρος του Πανελληνίου
Συλλόγου Μαγουλιανιτών.
Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον
συνδυασμό «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών»
και με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιάννη
Γιαννόπουλο.

Υ-εύθυνος έκδοσης:
Παναγιώτης Κυρ.
Κυριακό-ουλος
pkkyriak@gmail.com

Υ-εύθυνος Σύνταξης
Παναγιώτης Ιωάννη Μαρίτσας
panosmaris1@gmail.com

Επικοινωνία με τα μέλη
και τους συνδρομητές:

e-mail: mgasparaki@gmail.com

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

- Τι προβλέπεται για την συνέχεια;
«Λόγω της μείωσης του πληθυσμού του δήμου αλλά και των
Μαγουλιάνων κατά την τελευταία
απογραφή, τα κονδύλια που δικαιούμαστε θα είναι ασφαλώς μειωμένα, αυτό όμως δεν θα μας εμποδίσει να διεκδικήσουμε το παραπάνω από το μέγιστο δυνατό.
Μέσα στο 2014 θα υλοποιηθεί
ένα χρόνιο αίτημα, η ανάπλαση
του κάτω προαυλίου του σχολείου
και άλλοι μανδρότοιχοι, συνολικού
προϋπολογισμού 23.000 ευρώ».

Για το χωριό μας και την Γορτυνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
magouliana@gmail.com

Σελιδο-οίηση:
Mαίρη Γασ-αράκη

Από την πλευρά δωρεών συμπατριωτών μας:
✷ Εκκλησάκι-στάση στην είσοδο του χωριού.
✷ Προστατευτικά κιγκλιδώματα σε διάφορα σημεία.
✷ Κεραμοσκεπή στέγαστρα
σε Αηγιάννη και Αγιοργάκο.
✷ Συντηρήσεις - τσιμεντοστρώσεις δρόμων, σημάνσεις, ελαιοχρωματισμοί.
✷ Ανέγερση ιερού ναού στο
νέο κοιμητήριο (υπό υλοποίηση).
✷ Δωρεά αρχείου Μπέττα στο

υπό διαμόρφωση μουσείο.
✷ Καθαρισμοί δρόμων και
βελτίωση βρύσης Στρατελίτσας,
όλα αυτά εθελοντικά.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Α Λ Ε Ξ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ : ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

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

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

• Ασφαλτόστρωση στην είσοδο του χωριού και κλείσιμο λακκουβών.
• Παροχή προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων.

- Γιατί χρονοτριβεί το θέμα
της πρόσβασης στον ναό της Παναγίας στο Πέτροβούνι;
«Από την στιγμή που ανέλαβα
πρόεδρος, προσπάθησα να αναδείξω το θέμα αυτό, όπως και ο
προκάτοχός μου Κώστας Κόλλιας,
παλεύοντας να δοθεί μια οριστική
και μόνιμη λύση.
Αφού ο τότε Δήμος Βυτίνας
αγνόησε το θέμα, προσπάθησα
να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση
από όλους, πράγμα το οποίο δεν
έγινε εφικτό. Με την συνδρομή
του Συλλόγου φέραμε το θέμα
ξανά στο δημοτικό συμβούλιο του
νέου δήμου όπου πάρθηκε απόφαση για την προσφυγή με όλα τα
νόμιμα μέσα από την πλευρά του
Δήμου. Μετά από πολλή γραφειοκρατία, ορίστηκε δικάσιμος στις
12 Μαΐου ώστε να λυθεί νομίμως
η συγκεκριμένη υπόθεση.
Απευθυνόμενος σε όλους θα
ήθελα να πω ότι τα τρία αυτά χρόνια δεδομένων των γενικών συνθηκών έγιναν αρκετά πράγματα
στο χωριό προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην υπάρξουν κόντρες
και ρήξεις. Μολονότι δεν είναι
ποτέ εφικτό να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι, η συνεργασία με
όλους τους συχωριανούς ήταν
πολύ καλή και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό. Η όποια παρεξήγηση μπορεί να συνέβη, έγινε με
θυσία ως προς το γενικό όφελος
του χωριού».

ίναι κοινό κτήμα όλων η μέγιστη και η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του χωριού σε
όλες τις βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την Κοινότητα μέχρι το Δήμο και την Περιφέρεια.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα κυμαίνονται και οι υποψηφιότητες όλων
των συμπατριωτών.
Τα θέματα του χωριού είναι
γνωστά, πολλά από αυτά έχουν
παρουσιαστεί σε προηγούμενα
τεύχη της εφημερίδας μέσα από
ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων όλων ανεξαιρέτως. Θεωρώ ότι
με την ομαδικότητα και την συ-

Ε

νεργασία τοπικής κοινωνίας, κοινοτάρχη, Δήμου και Περιφέρειας
μπορούν να έρθουν καλά αποτελέσματα που θα έχουν επίδραση
στην όψη του χωριού αλλά και
στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.
Η ενασχόληση
Η σταδιακή απαξίωση των πολιτικών θεσμών τα τελευταία χρόνια επηρέασε και την τοπική αυτοδιοίκηση κάνοντας δυστυχώς
τους ανθρώπους, ιδιαιτέρως τους
νέους, ολοένα και πιο απόμακρους
εις βάρος του ίδιου τους του τόπου,

μετατρέποντας την αποχή σε νικητή. Βέβαια υπήρξε και ένα θετικό: η σταδιακή απεμπλοκή των
κομματικών μηχανισμών από την
τοπική αυτοδιοίκηση, άνοιξε την
πόρτα και σε άτομα που συνειδητά απείχαν για αυτόν ακριβώς τον
λόγο.
Η παρούσα δημοτική αρχή
Μέσα στα πρώτα σχεδόν τρία
χρόνια της υφιστάμενης δημοτικής
αρχής και με πολλές αντιπαραθέσεις καθ’ όλη την διάρκεια, στήθηκε ένας νέος δήμος με γεωγραφική
δομή πολλών ιδιαιτεροτήτων και με

έντονες πληθυσμιακές ανομοιομορφίες σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά συγκυρία.
Παρόλα αυτά εμφάνισε σημάδια σωστής οργάνωσης δομικά
και οικονομικά. Σίγουρα έγιναν και
λάθη που πολλοί από το χωριό
ήδη καταγγείλαμε-κατακρίναμε και
θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Στα Μαγούλιανα έγιναν και θα
ολοκληρωθούν μέσα στο έτος η
πλειοψηφία όσων ζητήθηκαν και
αναλογούσαν στο χωριό από την
"πίτα" αυτού του τεράστιου Δήμου.
Η επιλογή συνδυασμού
Κοιτώντας λίγο πιο σφαιρικά,
πέρα από τα όποια προγράμματα
εξαγγέλλονται προεκλογικά και
που, αν μη τι άλλο, τα βασικά τους
σημεία είναι πανομοιότητα, κύριο
κριτήριο της επιλογής θα πρέπει να
είναι το ήθος που έχει καταδείξει
κάθε υποψήφιος δήμαρχος και
σύμβουλος.
Τα μαγειρέματα είναι σπεσιαλιτέ
ορισμένων και ιδίως όταν τα κίνητρά τους δεν είναι ανιδιοτελή. Παρατηρείται από πολλούς τελευταία το φαινόμενο να προσπαθούν
να ανιχνεύσουν τον νικητή ώστε να
συνταχθούν μαζί του, μόνο και
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Περιφερειακά

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου υποψήφιοι θα είναι ο νυν Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, ο
συμπατριώτης μας Νίκος Γόντικας,
ο Οδυσσέας Βουδούρης, ο Γιάννης
Μανώλης, ο Πάνος Σουκαράς, ο
Δημήτρης Δολτσινιάδης, και ο Παναγιώτης Κάτσαρης.

Στην μάχη
η Κατερίνα...

Υποψήφια
δημοτική
σύμβουλος
με τον συνδυασμό
«Μπροστά», στη
Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα είναι η Κατερίνα Ζουβέλου του
Αναστασίου.

...και ο Βάϊος

Υποψήφιος
δημοτικός
σύμβουλος
στον δήμο
Σπάτων –
Αρτέμιδος
είναι ο Βάϊος
Ρίζος, γιος
της Κατίνας
Χ. Γόντικα.

❏ Η εμπειρία που θα αποκτήσουν τόσο η Κατερίνα όσο και ο Βάϊος, θα βοηθήσει και την δική μας
συλλογική προσπάθεια.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
μόνο για να είναι μέσα στα τεκταινόμενα τα επόμενα χρόνια.
Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουμε μεταξύ παλιών και στην πράξη αποτυχημένων-κουρασμένων,
αλλά και διεφθαρμένων συνταγών, ή
θα παλέψουμε με φρεσκάδα και συνεργατικότητα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Στο χέρι μας είναι να φέρουμε μια ποιοτική αναβάθμιση
στον Δήμο.
Το στοίχημα
Εκεί που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος είναι να επιλεγούν τα
πρόσωπα εκείνα που από την επόμενη ημέρα των εκλογών θα πρέπει
να μπορούν να βάλουν στην άκρη τις
προσωπικές κόντρες και την αυτοπροβολή τους, ώστε τα επόμενα
χρόνια να επιτύχουμε το μέγιστό
δυνατό.
Αυτό μπορεί ουσιαστικά να επιτευχθεί μόνο μέσα από πνεύμα ομαδικότητας, ανεξαρτήτως συνδυασμού. Εξάλλου όλοι μέσα από τις
προτάσεις και την προσωπικότητά
τους έχουν κάτι καλό να δώσουν για
τον τόπο.
Με την ψήφο μας είναι στο χέρι
μας να δημιουργήσουμε ένα συμβούλιο που θα μπορεί να παρεμβαίνει, να συνεννοείται και να συμφωνεί στα βασικά θέματα και όχι
απλά να συμφωνεί ότι διαφωνεί σε
όλα.
Θα ήταν τιμή για εμένα να με εμπιστευθείτε σε αυτήν την προσπάθεια που ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα συνεχιστεί.
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«Τα δίνουν όλα στους μεγάλους»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διέθεσαν μέχρι τώρα
2 εκατ. ευρώ και έχουν
εντάξει στο ΕΣΠΑ
άλλα 5,9 εκατ. για
την τουριστική προβολή
της Πελοποννήσου.
Πάρτι εκατομμυρίων.

λοι ξέρουν τον Νίκο Γόντικα, τον γιό του γραμματέα
της Κοινότητας. Ο Νίκος
κατεβαίνει ξανά υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου με το
ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Η
εφημερίδα μας σε αυτό το τεύχος,
και με αφορμή τις επικείμενες
εκλογές, φιλοξενεί συνέντευξή
του και ο Νίκος είναι αποκαλυπτικός. Μιλάει έξω από τα δόντια για
το τι γίνεται σήμερα στην περιοχή
μας. Για το τουριστικό «success
story» της Πελοποννήσου, σε τι
μπορεί να ελπίζουν οι μικρές ορεινές κοινότητες της Γορτυνίας, αλλά
και της Περιφέρειας…

Ό

- Νίκο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχετε έντονες αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα με τον Πέτρο
Τατούλη. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε για το καλό του τόπου;
«Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως στην κοινωνία και στην
οικονομία, συγκρούονται δύο
γραμμές που αντανακλούν τους
δυο δρόμους ανάπτυξης. Ο ένας
που προτάσσει το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
και ο άλλος που βάζει σε προτεραιότητα την κοινωνία και τα συμφέροντα των πολλών ανθρώπων,
που με την δουλειά τους παράγουν
τον πλούτο.
Ο πρώτος δρόμος μάς έφερε
εδώ που είμαστε. Ο δεύτερος είναι
αυτός που ανοίγει προοπτικές για
τον λαό. Όμως ο δρόμος αυτός δεν
είναι σήμερα κυρίαρχος, γιατί ο
λαός δεν έχει πειστεί για την δύναμή του και έτσι μας κατατάσσει
στην λαϊκή εργατική αντιπολίτευση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στην σύγκρουση των δύο διαφορετικών αντιλήψεων, των διαφορετικών δρόμων, τα ζητήματα
δεν έχουν προσωπική χροιά. Δεν
συγκρούονται πρόσωπα, συγκρούονται διαφορετικές πολιτικές. Ενίσχυση δική μας σημαίνει
αποδυνάμωση της πλευράς Τατούλη και των άλλων συγκοινωνούντων συνδυασμών, σημαίνει
χειροπιαστά αποτελέσματα για
την περιοχή μας και τον τόπο μας».
- Από την θέση της μειοψηφίας
που είσαστε, μπορείτε να επηρεάσετε να γίνουν έργα στο χωριό,
αλλά και ευρύτερα στην περιοχή;
«Αναμφίβολα ναι. Και εδώ
υπάρχει και προσωπική ευθύνη
γιατί άργησα λίγο να συντονιστώ
με τον κοινοτάρχη Θανάση Κανελλόπουλο, για να βάλουμε μπροστά κάποια πράγματα.
Όταν τους σφυροκοπάς και
τους ξεσκεπάζεις για το πώς και
πού διαθέτουν τα εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ στην Πελοπόννησο, κερδίζεις πολλές φορές
και κάποια κονδύλια για τις ξεχασμένες περιοχές μας.
Τα δίνουν όλα στους ξενοδό-

να διατεθούν κονδύλια για τους μικρούς επιχειρηματίες και για τα
χωριά μας. Αυτή η ταχτική μας,
ασφαλώς και έχει κάποια αποτελέσματα».

who is who
Ο Νίκος γεννήθηκε στα Μαγούλιανα το 1957 και είναι παιδί της
πολυμελούς οικογένειας του Ανδρέα Γόντικα. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό και τις τρείς τάξεις του γυμνασίου στην Βυτίνα. Μετά πηγαίνει στην Αθήνα όπου μετακόμισε η μισή
οικογένεια, τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά με την μάνα τους. Τελείωσε το 4ο γυμνάσιο στην Αθήνα και πέρασε στο Οικονομικό
Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας, απ’ όπου
και αποφοίτησε.
Μετά την πτώση της δικτατορίας έως σήμερα, δραστηριοποιείται στο λαϊκό κίνημα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ.
Το 1983 πέρασε σε διαγωνισμό του υπουργείου Οικονομικών
και είναι εφοριακός. Το 1990 παντρεύεται την συνάδελφό του Δήμητρα και απέκτησαν μια κόρη, την Σταματία Αννα, την Τατιάνα.
Από το 1994 διαμένει μόνιμα στην Τρίπολη.
Εχει πλούσια και έντονη πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική
δραστηριότητα τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου
όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Είναι ιδρυτικό μέλος του συλλόγου εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) των νομών Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και σήμερα είναι μέλος του ΔΣ. Έχει διατελέσει
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ανώτατης οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) και Γενικός Γραμματέας της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
των Εφοριακών υπαλλήλων. Ήταν μέλος της πρώτης Πανελλαδικής επιτροπής του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ).
Επανειλημμένα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο
του ΚΚΕ στην Αρκαδία. Σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής περιοχής
Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης του
ψηφοδελτίου που υποστηρίζει το ΚΚΕ στους δήμους και τις περιφέρειες. Είναι Περιφερειακός Σύμβουλος, μαζί με τον συμπατριώτη
μας, Βαγγέλη Γούργαρη, από την Γλανιτσιά. Στις εκλογές του Μάη
είναι και πάλι υποψήφιος Περιφερειάρχης με το ψηφοδέλτιο της
Λαϊκής Συσπείρωσης.
Και, μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι ο Νίκος μετά την μεταπολίτευση διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελληνίου Συλλόγου Μαγουλιανιτών.
χους για τουρισμό υψηλών βαλαντίων, ευνοούν τους μεγαλοεργολάβους στα έργα ενέργειας και
ανανεώσιμες πηγές, ρίχνοντας στα

χρέη τους μικρότερους ιδιώτες και
καταδικάζουν στον μαρασμό τον
λαό και τον τόπο μας. Εμείς απαιτούμε, με αποφασιστικό τρόπο,

- Τί μπορούν να περιμένουν οι
συγχωριανοί το αμέσως επόμενο
διάστημα;
«Τρέχουν ή έχουν δρομολογηθεί κάποια μικρά έργα μέσα στο
χωριό, που πρέπει να ολοκληρωθούν και κάποια να σιγουρευτούν.
Σε απόλυτη συνεργασία με τον
κοινοτάρχη… Από κει και πέρα,
βλέπετε τον ηλεκτροφωτισμό και
την διαμόρφωση του κόμβου στο
Πετροβούνι. Γνωρίζετε ασφαλώς
και για την αξιοποίηση του νερού
της Νικολιτσάς, με την δεξαμενή
στην Αετοφωλιά και το δίκτυο που
θα αντιμετωπίσει προβλήματα πυρόσβεσης αλλά και ύδρευσης μέχρι το Πετροβούνι».
- Για την επόμενη πενταετία
που θα είστε στην Περιφέρεια, τί
σχεδιάζετε; Τί να περιμένουμε;
«Με το καλό και λαού θέλοντος, ελπίζουμε να είμαστε στο
νέο Περιφερειακό Συμβούλιο με
μεγαλύτερη δύναμη, για να μπορούμε να προωθούμε περισσότερα ζητήματα!
Το τι θα προωθήσουμε δεν
θα είναι μόνο δική μου επιλογή.
Θα είναι αποτέλεσμα συνεννόησης και συνεργασίας με τον κοινοτάρχη, τον δήμο, τον σύλλογο
και ασφαλώς τους κατοίκους του
χωριού μας. Δυνατότητες υπάρχουν. Διέθεσαν μέχρι τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εντάξει
στο ΕΣΠΑ άλλα 5,9 εκατομμύρια
για την τουριστική προβολή της
Πελοποννήσου. Ποσά μυθικά για
την «Μυθική Πελοπόννησο», που
επαγγέλλονται.
Απαιτούμε να διατεθούν κάποια κονδύλια και απ’ τα παραπάνω αλλά και από άλλους πόρους, για το ψηλότερο κατοικημένο χωριό της Πελοποννήσου.
Στόχος εφικτός εάν είμαστε δυνατοί, εάν δράσουμε ενιαία και
αποφασιστικά».
- Νίκο, τί θα θέλατε να πείτε
στους συγχωριανούς μας και
τους φίλους του χωριού;
«Έχει μια ευκαιρία ο λαός στις
εκλογές του Μαΐου. Και στις τρείς
κάλπες (Ευρωβουλή, Περιφέρεια,
Δήμο) ρίχνουμε το ψηφοδέλτιο
που στηρίζει το ΚΚΕ. Για να είναι ο
ίδιος ο λαός, δυνατότερος και
ισχυρότερος την επόμενη ημέρα».
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Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα
Π ΛΗ ΘΟ Σ Κ Ο Σ Μ ΟΥ Σ Τ Η Ν Κ ΟΠ Η Τ Η Σ Π Ι Τ Α Σ • Σ Τ ΟΝ Σ ΥΛ Λ ΟΓ Ο Μ Α Γ Ο ΥΛ Ι Α Ν Ι Τ Ω Ν Α Ν ΘΕ Ι Η Ε Λ Π Ι ΔΑ

ην Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, κατηφορίζοντας στα γραφεία του
Συλλόγου για την κοπή της
καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας του χωριού,
περίμενα αρκετό κόσμο.
Όμως, τόσον πολύ κόσμο
δεν τον φανταζόμουν. Περισσότεροι από εκατόν πενήντα Μαγουλιανίτες αψήφησαν τον βροχερό καιρό
και το κρύο για να δώσουν το
“παρών” σ' αυτό το ετήσιο
ωραίο ραντεβού – προσκλητήριο.
Ούτε φανταζόμουν τόσο
πρόσχαρες -σχεδόν παιγνιώδεις- διαθέσεις, τόσα γελαστά πρόσωπα. Και ο Σύλλογος, ως άλλος ξενοδόχος,
είχε λογαριάσει σωστά. Δανείστηκε για την ημέρα εκείνη από τους Παριανούς την
μεγάλη αίθουσα που βρίσκεται στο ρετιρέ -στον
όγδοο όροφο- του κτιρίου
της Χαλκοκονδύλη 37.
Το φετινό μάλιστα ραντεβού, θέλετε να το πείτε αντάμωμα, ήταν ξεχωριστό. Ο
Σύλλογος έχει γενέθλια, κλείνει 65 χρόνων ζωή. Με την
σκέψη να αιωρείται μέσα στο
χώρο και το χρόνο, σ' ένα
ταξίδι μνήμης και σ' ένα ραντεβού που κρατάει από το
1949 και δώθε, κοιτούσα με
θαυμασμό όλους όσοι επιμένουν Μαγουλιανίτικα.
Πριν ανέβω στον όγδοο
όροφο, πέρασα από το γραφείο του Συλλόγου, στον τρίτο. Κοίταξα άλλη μια φορά
την οικογενειακή φωτογραφία από την γενική συνέλευση που έγινε τον Γενάρη του
1955 στην αίθουσα της Ενώσεως Παντοπωλών Αθηνών.
Κοίταξα τις φωτογραφίες των
εμπνευσμένων ιδρυτών του,
που πήραν την πρωτοβουλία
να ιδρύσουν τον Σύλλογο,
«κι όπου πάει...». Και ο Σύλλογος «πήγε».
Οι κόποι τόσων δεκαετιών τώρα δικαιώνονται. Δεν
γνωρίζω, άλλωστε, πόσα ελληνικά χωριά, από όσα οι κάτοικοί τους εκδηλώνουν ανάλογες δραστηριότητες, βρίσκονται στο επίπεδο (διάρκεια - αριθμοί - συχνότητα)
των Μαγουλιάνων... Κάποιοι
Σύλλογοι υπάρχουν πλέον
μόνο στα χαρτιά.
Και οι Μαγουλιανίτες ξέρουν να εκδηλώνουν την
αγάπη τους και την αλληλεγγύη στον γενέθλιο τόπο
και να ανταποκρίνονται στα
καλέσματά του…
Α.Α.Αλεξ. – Π.Μαρ.

Τ

Εορταστική ατμόσφαιρα στην κοπή της πίτας. Στο σερβίρισμα βοήθησαν μικροί και μεγάλοι. Από αριστερά Δημήτρης Βούλγαρης, Γιάννης Κωστολιάς, Αποστόλης Κυριακόπουλος, Γεωργία Ζουβέλου, Νίκος Κωστολιάς, Χρύσα Κυριακοπούλου, Κατερίνα Ζουβέλου και Ελένη Ζουβέλου .
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΪΛΗ*
ταν αντίκρισα στην πόρτα
του σπιτιού μου το πρώτο
ανανεωμένο τεύχος της εφημερίδας των Μαγουλιάνων, οι αναμνήσεις για όλες τις όμορφες στιγμές
που είχα περάσει στο χωριό πλημμύρισαν το μυαλό μου. Έμεινα για
ώρα να κοιτάζω τις φωτογραφίες,
προσπαθώντας να αναγνωρίσω νέους που έγιναν οικογενειάρχες και
γονείς που έγιναν παππούδες.
Πέρασαν από τότε τρεις μήνες
που μέσα στις μέριμνες της ζωής μας
ούτε που μου φάνηκαν και ξαφνικά
στα μέσα Ιανουαρίου άλλη μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε στην
πόρτα του σπιτιού. Το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας. Εξαφανισμένος από το χωριό όλο αυτό το
διάστημα –κάποτε τον Οκτώβριο
κατέβαινα για καρύδια, τώρα οι καρυδιές κόπηκαν – άρχισα με ενθουσιασμό να διαβάζω τα νέα των Μαγουλιάνων.
Το μάτι σταμάτησε στην Πρόσκληση για τη γενική συνέλευση
του Συλλόγου και ταυτόχρονα την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Από τη μια μεριά ήθελα πολύ να
βρεθώ σ’ αυτή την εκδήλωση που θα
μπορούσα να δω παλιούς φίλους
από την άλλη όμως θα έβλεπα και
πολλούς ανθρώπους άγνωστους σ’
εμένα οι οποίοι έχουν καταγωγή
από το χωριό, σπάνια όμως έρχονται και επομένως δεν τους ήξερα καθόλου.
Τελικά μετά από πολλές διαβουλεύσεις με τον εαυτό μου και
αφού και η σύζυγός μου το ήθελε
αποφασίσαμε να πάμε και να αντι-
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μετωπίσουμε ό,τι προκύψει.
Τα πράγματα ήταν όπως τα περίμενα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας και στο ασανσέρ Μαγουλιανίτες άγνωστοι. Τώρα τι κάνουμε,
αναρωτήθηκα…
Στον όγδοο όροφο συνάντησα
τον Θοδωρή τον Τρακαδά- εγγονό
του Δουλουγέρη- και λίγο μετά στην
είσοδο της αίθουσας τον Αλέξη τον
Κολόσακα, μέλος του Συλλόγου των
μεγάλων πλέον.
Ο Θοδωρής, όπως και ο Άγγελος, ήταν κάποτε τα πιτσιρίκια του
Συλλόγου των νέων και τώρα, από
άλλη θέση μάχης προσφέρουν στο
χωριό. Με μεγάλη χαρά είδα τον
Χρήστο του Ανδρέα του Καραβίδα
να συμμετέχει ως γραμματέας στη
συνέλευση. Είχαμε να ιδωθούμε
πάνω από δέκα χρόνια και με έκπληξη, αλλά και σκεπτικισμό, έμαθα
ότι ακόμα είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Νέων.
Η αίθουσα στην αρχή μου φά-

νηκε κάπως ψυχρή και αδιάφορη.
Άρχισε σιγά – σιγά, όμως, να γίνεται
θερμή και φιλική. Χαιρέτησα τη
Γιωργία Γόντικα (του Ανδρέα και της
Σταμάτας) με την οικογένειά της
που μαζί με την οικογένεια της Μαρίας της Τράπαλη ήταν οι μόνες
που ήρθαν μαζί με τους άνδρες
τους και τα παιδιά τους.
Μίλησα με τον Μπάμπη Δημόπουλο που έχει γράψει ένα πολύ
ενδιαφέρον βιβλίο για τα Μαγούλιανα (ίσως είναι το μοναδικό που
έχει γραφτεί ειδικά για το χωριό). Έριξα μια γρήγορη ματιά στα τραπέζια
και τελικά κατέληξα να καθίσω σ’
εκείνο του Άγγελου και της παρέας
του.
Το θέμα της συνέλευσης ήταν η
τροποποίηση του Καταστατικού,
όμως νομίζω πως, όσο ωραία και διεξοδικά και να τα έλεγε ο Παναγιώτης
Κυριακόπουλος, δύσκολα κάποιος
μπορούσε να καταλάβει κάτι αν από
πριν δεν ήταν ενημερωμένος. Εξάλ-

Από αριστερά Γιώργος Καζέρος, Θοδωρής Τρακαδάς, Χρήστος
Γόντικας και Παναγιώτης Τσαϊλής.

λου οι περισσότεροι είχαν βρεθεί για
να δουν συγγενείς και γνωστούς
που είχαν να ειδωθούν από το καλοκαίρι.
Κάποια στιγμή η ομιλία τελείωσε. Αντιρρήσεις δεν υπήρχαν και
όλοι σήκωσαν το χέρι συμφωνώντας
με αυτά που είχαν λεχθεί. Κατόπιν
άρχισαν να έρχονται οι λιχουδιές
μαζί με το κρασί και το τσίπουρο...
Απ’ αυτό το σημείο κι έπειτα
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η
απόφαση μας να πάμε στην συνέλευση –μια απ τις πιο κρύες μέρες
του φετινού χειμώνα- ήταν σωστή. Οι
νοικοκυρές είχαν βάλει όλη τους
την τέχνη και τα εδέσματα που
ακολουθούσαν το ένα το άλλο ήταν
όχι μόνο νόστιμα και πρωτότυπα
αλλά είχαν και γεύση ιδιαίτερης
φροντίδας.
Έμεινα ακόμα περίπου δύο ώρες
στην αίθουσα τρώγοντας και συνομιλώντας με παλιούς γνωστούς που
τόσα κοινά έχουμε και αποχώρησα
χαρούμενος, αλλά και προβληματισμένος.
Χαρούμενος για τις ωραίες στιγμές που πέρασα σ’ αυτή τη συνάντηση αλλά και προβληματισμένος
γιατί οι νέοι οικογενειάρχες, που κάποτε αποτελούσαμε το Σύλλογο
Νέων, δεν βρήκαν λίγο χρόνο να παραβρεθούν στην γενική συνέλευση του Συλλόγου.
Σίγουρα οι δικαιολογίες είναι
πολλές: το κρύο που επικρατούσε, τα
μικρά παιδιά που έχουν, οι συνθήκες
ζωής που σε κάνουν ακόμα και την
Κυριακή να μη βρίσκεις λίγο χρόνο
να ηρεμήσεις και όλες οι υπόλοιπες
υποχρεώσεις. Όμως αν πραγματικά
αγαπάμε το χωριό και θέλουμε να
λυθούν τα περισσότερα προβλήματα που υπάρχουν, θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες θυσίες.
Ο κάθε σύλλογος – ποδοσφαιρικός, πολιτικός, εκπολιτιστικός –
γίνεται δυνατός και τον υπολογίζουν όταν αντιπροσωπεύεται από
πολλούς ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι της μέσης ηλικίας δεν βοηθήσουν, ούτε οι νέοι λόγω απειρίας και
μικρής αυτοεκτίμησης μπορούν,
ούτε οι ηλικιωμένοι λόγω δυνάμεων
ψυχικών και σωματικών. Με το Σύλλογο δεν γίνεται να ασχολούνται
μόνο συνταξιούχοι, που δεν έχουν να
μεγαλώσουν εγγόνια.
Ελπίζω στην επόμενη εκδήλωση να έρθουν οι φίλοι μου μαζί με τα
παιδιά τους όπως τα έφεραν η Μαρία και Λιάνα Τράπαλη, την Αλεξάνδρα και τον Αλέξανδρο, που όχι
μόνο ήταν μια ευχάριστη παρουσία
ανάμεσά μας, αλλά παίρνοντας και
το μικρόφωνο μάς έκαναν την πιο
σημαντική ανακοίνωση αν και τα ίδια
δεν την κατάλαβαν.
Ένα όμως πολύ – πολύ μικρό
πουλάκι, που καταλαβαίνει τις γλώσσες των παιδιών, μου ερμήνευσε τα
λόγια τους: «Όσο τέλειο κι αν γίνει
το Καταστατικό του Συλλόγου, η
παρουσία των ανθρώπων είναι αυτή
που θα το υλοποιήσει».
Περιμένω με αγωνία την επόμενη έκδοση της εφημερίδας μας να
μας καλέσει σε ακόμα μία εκδήλωση για να συναντηθούμε πάλι.

* Μην σας ξεγελάει το ονοματεπώνυμο Παναγιώτης Τσαϊλής. Ο Πανίκος είναι. Αν καμιά φορά δείτε στην
εφημερίδα μας την υπογραφή «Συνοδοιπόρος» να ξέρετε ότι είναι αυτός.

Περιμένω
γράμμα σου...

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΖΟΥΒΕΛΟΥ
ολύ άγχος, στις 2 Φεβρουαρίου, για την διάθεση της πρώτης σειράς γραμματοσήμων
του χωριού μας. Αγωνία. Ούτε να έδινα εξετάσεις έτσι...
Όταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μαγουλιανιτών ανακοίνωσε το
γεγονός, η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο. Τα πρώτα γραμματόσημα
απλώθηκαν στο τραπέζι και κάποιοι
άρχισαν δειλά δειλά να πλησιάζουν.
Μέχρι που σχηματίστηκε ουρά. Ανακούφιση και κρυφά χαμόγελα.
Η ανταπόκριση των Μαγουλιανιτών ήταν τέτοια που μέσα σε λίγη
ώρα διατέθηκαν 300 γραμματόσημα!
Όσοι δεν μπόρεσαν να παρεβρεθούν στην εκδήλωση και ενδιαφέρονται να τα αποκτήσουν, υπάρχει
ακόμη διαθέσιμο στοκ το οποίο διατίθεται είτε ατομικά ανά γραμματόσημο, διαλέγοντας εσείς όποιο από
τα θέματα θελήσετε, είτε σαν σειρά
ολόκληρη η οποία αποτελείται από
πέντε διαφορετικά γραμματόσημα.
Μετά από κοινή απόφαση οι παραστάσεις που επιλέχθηκαν είναι οι
εξής: Η σημαία του Συλλόγου Μαγουλανιτών ως σημείο αναφοράς
της ύπαρξής μας, ως κάτι παραπάνω
από ένα απλό χωριό. Ο Φωτάκος, ο
αγωνιστής του 1821, υπασπιστής
του Κολοκοτρώνη και απομνημονευματογράφος. Ένα πρότυπο για
όλους μας. Η εκκλησία της Παναγίας
ως σύμβολο ενότητας και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας.
Το Αργυρόκαστρο για την ανάδειξη
της ιστορικότητας του τόπου μας
και, τέλος, ο γεροπλάτανος της πλατείας μας ως ένδειξη αγάπης προς
όλους εμάς που μεγαλώσαμε κάτω
από τα δροσερά του πλατανόφυλλα.
Τα Μαγουλιανίτικα γραμματόσημα είναι έτοιμα να ταξιδέψουν το
χωριό μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
και του εξωτερικού. Το κάθε γραμματόσημο αντιστοιχεί στο ελάχιστο
δυνατό βάρος ενός φακέλου, πράγμα που τα καθιστά ιδανικά για ευχετήριες κάρτες οικογενειών και εταιριών.
Το Πάσχα, άλλωστε, πλησιάζει και
δίνεται σε όλους μας μία πολύ καλή
ευκαιρία, τις άγιες αυτές ημέρες, να
ευχηθούμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα με τον παλιό κλασικό και παραδοσιακά μοναδικό τρόπο έκφρασης. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο από
την ημέρα μας για να γράψουμε λίγες λέξεις, και όχι απρόσωπα και
ψυχρά καθήμενοι πίσω από μία οθόνη ενός υπολογιστή. Μάλιστα με το
συγκεκριμένο γράμμα ερχόμαστε
πιο κοντά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και ταυτόχρονα διαφημίζουμε
με το λιγότερο δυνατό κόστος την
ομορφιά του χωριού μας...
Μπορεί το ιντερνέτ να έχει κυριαρχήσει πλέον παντού και οι άνθρωποι να προτιμούν την επικοινωνία μέσω αυτού και των κινητών τηλεφώνων, όμως τίποτα μα τίποτα
δεν δύναται να αντικαταστήσει την
μαγεία της αλληλογραφίας. Το αίσθημα του να λαμβάνεις γράμμα
και να ανυπομονείς να το ανοίξεις για
να το διαβάσεις. Τουλάχιστον όσον
αφορά τους ρομαντικούς λάτρεις
μιας παλιότερης και πιο αγνής εποχής, όπως ο γράφων.
zouvelospanagiotis@gmail.com
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σκεπτόμασταν με την πρώτη ευκαιρία. Ακόμα και όταν η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί,
δεν ξεχνούσε τα Μαγούλιανα. Απεβίωσε πριν από περίπου ένα χρόνο,
στις 18 Μαρτίου 2013. Και, λίγους
μήνες πριν τον χάσουμε επισκεφτήκαμε για τελευταία φορά μαζί τα
πάτρια εδάφη, την γενέτειρα γη, τις
ρίζες. Αυτά τα λίγα για να σάς συστηθώ.

Η κάμερα...
Του ΘΟΔΩΡΗ Η. ΚΟΝΔΥΛΗ
ριν από περίπου 150 χρόνια
οι πρώτοι Κονδυλαίοι άρχισαν
να φεύγουν από την μάνα γη
των Μαγουλιάνων για να σκορπίσουν κατόπιν στα πιο χαμηλά - πεδινά τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου, στην Ηλεία, αλλά και
προς την Στερεά Ελλάδα και την
Θεσσαλία. Στους τέσσερις της γης
ανέμους. Οι προπαππούδες μου εγκαταστάθηκαν στο Υψηλόν Αρχαίας
Ολυμπίας.

Π

Οι ρίζες...
Από μικρός, από τότε που θυμάμαι, μου έμαθε ο πατέρας μου
Ηλίας Θ. Κονδύλης (γεν. 1949) για τις
ρίζες μας, τα Μαγούλιανα. Η καρδιά
του χτυπούσε στο χωριό. Το επι-

Το 2006 ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου
Αθηνών στην Ηλεία όπου στο πλάνο του δικτύου ήταν και τα Μαγούλιανα. Η απουσία ιντερνέτ στο χωριό ήταν ο κύριος λόγος μη εγκατάστασης μετεωρολογικού σταθμού στο χωριό.
Τον Δεκέμβριο του 2013, μετά
από πρόταση των Μαγουλιανιτών
Αλέξη Κολόσακα και Άγγελου Αλεξόπουλου και αφού το χωριό πλέον
απέκτησε σύνδεση ιντερνέτ, ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες εγκατάστασης μετεωρολογικής διαδικτυακής κάμερας στο χωριό με το
σήμα του metar.gr, το No1 μετεωρολογικό portal παρατήρησης καιρού σε πραγματικό χρόνο στην Ευρώπη, στο οποίο από το 2007 είμαι

ιδρυτικό μέλος. http://www.metar.gr/ camera/magouliana/
Η κάμερα έχει αποκλειστικό σκοπό και στόχο την μετεωρολογική παρατήρηση, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες
ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Επίσης, είναι και ένας άριστος τρόπος
τουριστικής ανάδειξης και προώθησης της περιοχής.
Η κάμερα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο με 20
δευτερόλεπτα βήμα.
Η απήχηση της κάμερας ξεπέρασε κάτι παραπάνω από κάθε
προσδοκία. Αναδείχθηκε σε μόλις λίγες εβδομάδας στις δέκα κορυφαίες κάμερες στον κόσμο. Σύμφωνα με
την διεθνή ιστοσελίδα διαδικτυακών
καμερών ΕarthCam τον Ιανουάριο
του 2014, η κάμερα στα Μαγούλιανα κατατάχθηκε 7η δημοφιλέστερη
στον κόσμο και 1η δημοφιλέστερη
στην Ελλάδα.
Από της 5 Ιανουαρίου πρώτη
ημέρα μετάδοσης ζωντανής εικόνας
από το χωρίο έως και της 5 Φεβρουαρίου, σε ένα μήνα δηλαδή,
επισκέφτηκαν διαδικτυακά το χωριό
μας 25.423 επισκέπτες. Μάλιστα
στις 25 Ιανουαρίου σε μόλις 24 ώρες
ήρθαν στην ιστοσελίδα της κάμερας

1.842 επισκέψεις. Επίσης άλλες ημέρες που ξεπέρασαν τους 1.000 επισκέπτες σε μόλις 24 ώρες ήταν η 28η
Ιανουαρίου με 1.577, στις 2 Φεβρουαρίου με 1.199 και στις 4 Φεβρουαρίου με 1.394!

Ευχαριστίες
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους φίλους Αλέξη Κολόσακα
και Άγγελο Αλεξόπουλο, για την παραχώρηση χώρου και Η/Υ για την
μετάδοση της εικόνας, καθώς και για
την εγκατάσταση της webcam! Τον
Παντελή Κόλλια για τις άμεσες επεμβάσεις του στην αποκατάσταση
προβλημάτων μετάδοσης της εικόνας. Τον πρόεδρο Παναγιώτη Κυριακόπουλο για την αναγνώριση
της όλης προσπάθειας και όλους
τους πατριώτες Μαγουλιανίτες.
Αν και δεν μου αρέσει να αφιερώνω πράγματα, επιτρέψτε μου να
αφιερώσω το όλο εγχείρημα σε
έναν άνθρωπο που δεν είναι πια
στην ζωή, τον πατέρα μου, που μαζί
στήσαμε όλο το δίκτυο webcam
στην Ηλεία και κάθε φορά που στήναμε μια webcam έλεγε «να μπορέσουμε να βγάλουμε εικόνα από τα
Μαγούλιανα. Αυτό, θα ήταν το κάτι
άλλο!»
web site: http://www.metar.gr/
e-mail: th.kondilis@yahoo.gr

Μικρά και σημαντικά από την κοπή της πίτας μας
Απ’ όλα είχε ο μπουφές
Μαγουλιανίτισσες νοικοκυρές ετοίμασαν μεζέδες και άλλα σπιτικά εδέσματα
για κέρασμα και ο Τάσος φρόντισε για να
έχουμε ολόφρεσκο απόσταγμα τσίπουρου και κρασί.
Τα φαγητά που περίσσεψαν, ο Σύλλογος
τα μοίρασε στους αστέγους της περιοχής.
Άλλη μια εκδήλωση αγάπης και αλληλεγγύης σε συνανθρώπους που έχουν την
ανάγκη μας. Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλες
τις μαγουλιανίτισσες που βοήθησαν.

Οι νομικοί μας
Για τις καταστατικές αλλαγές βοήθησαν
οι μαγουλιανίτες νομικοί Ηλίας Μανδρακούκας και Κώστας Μπουρνάς.

Το Προεδρείο
Στην καταστατική γενική συνέλευση τον
πρόεδρο του Συλλόγου Παναγιώτη Κυριακόπουλο πλαισίωσαν οι Κώστας
Μπουρνάς και Χρήστος Α. Γόντικας.

Οι γυναίκες
μας για άλλη
μια φορά
μας έβγαλαν
ασπροπρόσωπους.

Ο φωτογραφικός φακός
συνέλαβε
τους Κώστα
Μπουρνά
και Γιάννη
Μπερερή να
επιθεωρούν
τα εδέσματα.

Το νέο Καταστατικό
Ο Σύλλογος προσάρμοσε το Καταστατικό του έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των συγχωριανών μας και στα
κελεύσματα των καιρών. Το νέο Καταστατικό είναι πιο απλό, ευέλικτο και δημοκρατικό. Διαβάστε τις αλλαγές στο
site του Συλλόγου.

«Επιτροπή Μουσείου»
Η Γενική μας Συνέλευση όρισε ομόφωνα
την επιτροπή που θα διαχειρίζεται-διοικεί τον «Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο
Μαγουλιάνων». Τα μέλη της είναι: Ο εκάστοτε Κοινοτάρχης (τώρα Κανελλόπουλος Θανάσης) σαν πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, Νίκη Γόντικα-Χόνδρου,
Ιωάννα Μπέττα, Αγγελική Κοσιαβέλου, Κώστας Μαρίτσας. Αναπληρωμα-

τικά μέλη ορίστηκαν τα τρία νεώτερα
μέλη του ΔΣ του συλλόγου: Αγγελος
Αλεξόπουλος, Χρήστος Κ. Γόντικας
και Αλέξης Κολόσακας.

Πολλές οι προτάσεις
Στην Γενική Συνέλευση υπήρξαν πολλές
ιδέες εκτός βήματος και οι συζητήσεις δεν
είχαν τελειωμό. Ιδέες για την διαμόρφωση
της πλατείας (Παντελής Κανελλόπουλος), για τον καλύτερο συντονισμό των
γυναικών (Νότα Κόλλια), την καταγραφή
όλων των οικογενειών (Νίκος Τελάς), κτλ
κτλ. Ιδέες, προτάσεις, αγωνίες… Και η οικονομική συμβολή των Μαγουλιανιτών,
ικανοποιητική! Η αρχή που έκαναν τα
αδέλφια Καρρά, ήταν γούρικη!

Το φλουρί
Το τυχερό φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στην Αγγελική Παπαδημητροπούλου, η οποία κέρδισε μια δωροεπιταγή
των 50 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Βερόπουλος, τα οποία και ευχαριστούμε για
την προσφορά τους.

Υψηλές παρουσίες
Στην κοπή της πίτας παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης
Γιαννόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε
την εκ νέου υποψηφιότητα. Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο πρόεδρος του
Συλλόγου Βαλτεσινιωτών Μιχάλης Αναγνωσταράς, ο εκδότης της εφημερίδας
«Γορτυνία» Κώστας Καλύβας και από την
Ένωση Λασταίων ο Δημήτρης Καγιούλης και ο Γιώργος Πετρόπουλος.

Ευχαριστώ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία
Παριανών Συλλόγων που μας παραχώρησε την αίθουσά τους και ιδιαίτερα
στον φίλο Παναγιώτη.
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Με το πινέλο
και το μολύβι

Γράφει ο ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ

- Το μπορείτε, οπωσδήποτε
το μπορείτε.
έγεται, μία φωτογραφία χί- Μεγάλωσα πια, κουράζομαι.
λιες λέξεις. Λέγεται ακόμα, Αναπνοή με χωρίζει από την ηλικία
δέκα λέξεις, όσο χίλιες λέ- του πατέρα σου.
ξεις. Τα έχω αισθανθεί και τα δύο.
Γέλασε.
Το δεύτερο, πρόσφατα, τις προ- Το μπορείτε. Μη το βάζετε
άλλες. Τα παιδιά – τα Μαγουλια- κάτω. Όπως ο ζωγράφος πιάνει
νιτάκια- παράλληλα με το Μουσείο το πινέλο, σεις πιάστε το μολύβι.
και τον συνεχή εμπλουτισμό του,
Και εδώ, οι δέκα τελευταίες λέζητούν να μάθουν, και προπάντων ξεις μπόρεσαν αυτό που δεν μπόνα καταγραφεί, το κάθε τι που ρεσαν οι χίλιες λέξεις. Αλήθεια,
σχετίζεται με την παιδική ηλικία γιατί μου ηχούν ακόμα στο δρόμο
των γονιών τους στο χωριό, αλλά μου και μόλις κλείσω τα μάτια;
και με την ζωή των μεγαλύτερων, Παράξενος που είναι ο άνθρωτων παππούδων και των γιαγιάδων πος! Άβυσσος η ψυχή του ανθρώτους εκεί, στα παλαιότερα χρό- που! Πόση δύναμη έχει ακόμα και
νια.
στην πειθώ η γλώσσα μας!
Πανέλληνες, αλλά και τοπικιΝοείται ότι η πρόσκληση
στές οι νέοι μας. Δικαιολογημένα. απευθύνεται προς όλες και όλους
Την ανάπαψη στα δικά του χώμα- μας. Ξέρω, δεν είναι εύκολο. Σε άλτα προσδοκά ο ξενιτεμένος. Ο λους από ιδιοσυγκρασία και το
αναπαμός
σέβομαι, χωρίς να
στο δικό του Χρέος μας να φυλάξουμε επεκταθώ, και σε
η
χωριό,
άλλους από αδυτης Μαγουλιανίτικης μνήμης ναμία.
στερνή του
και γλώσσας τα πολύτιμα...
λαχτάρα.
Αδυναμία
Με παόμως εδώ δεν χωρακάλεσε, αντί να μου τονίσει την ρεί. Ο καθένας μας είναι ο ξεχωριυποχρέωσή μου, και μου μίλησε στός στο χώρο του και στη δουλειά
στον πληθυντικό. Θυμήθηκα τον του. Για το φτιασίδωμα του κειμέμακαρίτη Παύλο Παλαιολόγου: «Οι νου μας είναι εκεί σπουδασμένα
κατηγορημένοι νέοι έγραψαν την παιδιά. Το χειρόγραφο που θα
εποποιία του 40», έγραφε σε ένα στείλουμε χρειάζεται μόνο από
του χρονογράφημα.
μας, η θύμησή μας γραμμένη με το
Γιατί αυτό από μένα ή και από δικό μας απλό τρόπο, το γεγονός,
μένα, αναρωτήθηκα. Ίσως επειδή η ουσία. Τα εξαιρετικά κείμενα
μου αποδίδουν την πατρότητα εκλεκτών φίλων του χωριού μας, οι
του εντύπου μας, ίσως επειδή εγώ αναδημοσιεύσεις και οι πολλές
κάποτε κάποτε γράφω στην εφη- φωτογραφίες, δεν είναι και πολύ
μερίδα μας και τους είμαι περισ- σωστό να σκεπάζουν κάθε φορά
σότερο γνωστός ή, όπερ και το βα- τις δικές μας ελλείψεις και παρασικότερο, λόγω της ηλικίας μου, λείψεις.
σκέφτηκα.
Η εφημερίδα μας είναι μικρή,
Γεννημένος το '42, προσδο- φτωχή και αραιή και περιμένει τη
κούν και από μένα, να τους μετα- δική μας ψυχή δοσμένη από το
φέρω στο χαρτί αυτούσιες και με δικό μας χέρι. Τα δικά μας γραπτά
γνησιότητα τις προσωπικές μου θα της δώσουν μακροζωία και θα
μνήμες από το χωριό μας, της την μπάζουν στα σπίτια μας για να
10ετίας του 50. Του παιδιού και του μας φέρνει, πραγματική, προσγειέφηβου, γιατί μετά και εγώ έφυγα. ωμένη και μετρημένη, την είδηση.
Τις πριν από μερικές δεκαετίες θύ- Τα νέα μας τα χαρμόσυνα και τα λυμησές μου. Μιας ολάκερης δηλα- πητερά, τον ήλιο του τόπου μας
δή περασμένης ζωής.
που λάμπει και μας θερμαίνει αλ«Γράψτε.. γράφετε. Κρατήστε λιώτικα από τον ήλιο τής όπου
μια στήλη στην εφημερίδα μας στη γη γειτονιάς μας.
και ακουμπήστε εκεί όλη την παιΜεστή και με ποικίλη ύλη για
δική σας ζωή στο χωριό, και των να μας τέρπει, να μας ευφραίνει, να
άλλων παιδιών, αγοριών και κορι- μας τονώνει τον πατριωτισμό και
τσιών. Το κάθε τι. Για τη διατροφή να αυξάνει τη νοσταλγία μας για το
σας και το ντύσιμό σας, το παρά- χωριό μας.
πονο, το κλάμα και το γέλιο σας σ'
Το περιοδικό “Τα Μαγούλιανα”,
εκείνα τα παιδιάστικα χρόνια σας. προπομπός της εφημερίδας μας,
Το παιχνίδι, το σχολείο, την εκ- σταμάτησε από το δεύτερο τεύχος
δρομή, τον εκκλησιασμό, όλα σας. του την κυκλοφορία του και μόνο
Ακόμα για τους μεγάλους: στο χω- από έλλειψη ύλης. Καθοριστικό
ράφι, στο αμπέλι, στη στάνη, στο για τη μη περαιτέρω έκδοσή του
μαντρί, στο λόγγο, στις γιορτές. Για ήταν το λεχθέν από Μαγουλιανίτη
τα σύνεργά τους, το λεξιλόγιό τους εκπαιδευτικό: «Μη δημοσιεύετε
που τείνει να σβήσει και να χαθεί, ξένα κείμενα. Την πληθώρα των
για όλα τους. Ακόμα για το σήμε- αναγνωσμάτων τρίτων την βρίρα: Ελεύθερα σχόλια για εμάς, πα- σκω στην Κυριακάτικη εφημερίδα
ρατηρήσεις, υποδείξεις, παραλή- μου. Καροτσάκι θέλω για να την
ψεις, παράπονα, τον έπαινο και φέρω στο σπίτι μου».
το κατηγορώ. Γράψτε μας, το θέΤο ήθος και η μετριοφροσύνη
λουμε, το έχουμε ανάγκη, πρέ- είναι οι δύο από τις αρετές των
πει...».
νέων μας. Και ο συνομιλητής μου
Ευρύ το φάσμα, τρανή η ενα- είναι νέος. Σε αυτόν ανήκει και ο
σχόληση, ανάληψη υποχρέωσης. τίτλος του κειμένου που μόλις διαΔε το μπορώ, και το εννοούσα.
βάσατε. Τον ευχαριστώ.

Λ

Είμαστε πολύ διάσημοι

ο τελευταίο εξάμηνο παρατηρείται ένα ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
το χωριό μας από έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα προβολής. Γίναμε συλλέκτες φωτογραφιών,
αφιερωμάτων και οδοιπορικών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Εφημερίδα Έθνος: Μαγούλιανα - Άγνωστη Αρκαδία.
• Εφημερίδα Ελευθεροτυπία:
Επιστροφή στις Ρίζες για να έχουμε μέλλον.
• Εφημερίδα των Συντακτών:

Τ

Μαγούλιανα-Βαλτεσινίκο, Τα πέτρινα στολίδια της Γορτυνίας.
• Τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha
και Mega έκαναν ρεπορτάζ και
πρόβαλαν εικόνες του χωριού
αντίστοιχα.
• Τα περιοδικά Hello και Έπαθλο
φιλοξένησαν φωτογραφίες και
ολοσέλιδα αφιερώματα αντίστοιχα.
• Ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπως
το travelpeloponnisos.gr και
το enimerosi360.gr, αλλά και
δεκάδες άλλες περιπτώσεις που

δεν υπέπεσαν στην αντίληψή
μας.
Συμπερασματικά και σε συνδυασμό με την μεγάλη επισκεψιμότητα της webcamera (για
τον μήνα Ιανουάριο ήμασταν
στην έβδομη θέση στον κόσμο)
μπορούμε να πούμε ότι ο κορεσμός των άλλων δημοφιλών προορισμών αλλά και η αναζήτηση
νέων, φέρνει τα Μαγούλιανα σε
πλεονεκτική θέση την παρούσα
περίοδο· στο χέρι μας είναι να το
εκμεταλλευτούμε... Α.Α.Αλεξ

Παραβρέθηκαν
από το χωριό
οι Κώσ τας Ν.
Κόλλιας, Άλέξης
Κολόσακας,
Θανάσης
Κανελλόπουλος,
Άγγελος
Αλεξόπουλος,
Παναγιώτης
Κυριακόπουλος

Περιπατητικές εμπειρίες

ολύ κοντά σε μια διεθνή
πιστοποίηση μονοπατιού
βρίσκεται το Μαίναλο.
Ήδη στο βουνό υπάρχει δίκτυο
μονοπατιών. Σε συνάντηση που
έγινε στην Ελάτη στις 22 Φεβρουαρίου με τους φορείς της
ιδέας, καθορίστηκε ο κεντρικός
άξονας του βόρειου τμήματος
το οποίο περιλαμβάνει την Ελάτη – Βυτίνα – Νυμφασία – Κερνίτσα – Σφυρίδα – Μαγούλιανα
– Κορφοξυλιά – Βαλτεσινίκο –
Μυγδαλιά - Λίμνη Λάδωνα, ξεκινώντας αρχικά από την Αρχαία Γόρτυνα.
Η υλοποίηση θα γίνει εθελοντικά μέσω συλλόγων και
χωρίς την εμπλοκή του Δήμου

Π

ή άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε οι κάτοικοι να νιώσουν και αυτοί κτήμα τους το
μονοπάτι, το οποίο εκτιμάται
ότι θα το περνούν χιλιάδες Ευρωπαίοι και Έλληνες περιπατητές όλο τον χρόνο.
Στις αρχές Μαΐου θα γίνουν
τα πρώτα σεμινάρια ώστε να
αρχίσει η φάση της υλοποίησης άμεσα. Σύντομα θα ανακοινώσουμε το πότε θα γίνουν
οι εργασίες που μας αναλογούν στα πέριξ του χωριού μας
ώστε να υπάρξει και η ανάλογη
ενεργός συμμετοχή από όλους
μας.
Η συμβολή των μονίμων
κατοίκων στην επαναχάραξη

των παλιών μονοπατιών μας, είναι καθοριστική. Πάνω στους
χάρτες (στο καφενείο) ο Κώστας
Κόλλιας, ο Λάμπης Γόντικας, ο
Θωμάς, ο Παντελής και τα άλλα
παιδιά, χαράξανε πορείες! Στην
σύσκεψη που έγινε στην Ελάτη,
ο Κωστής, ο Θανάσης, ο Άγγελος, ο Αλέξης ήταν εκεί… Στην
μάχη μπαίνει από 1η Μαΐου
και ο Θοδωρής Ι. Παπακονδύλης. Τα μονοπάτια θα ανοίξουνε. Τα παιδιά μας δεν κρατιούνται. Ο συνδυασμός του μονοπατιού και της επιδιωκόμενης ανάπλασης του Αργυρόκαστρου ευελπιστούμε να θέσει
τα Μαγούλιανα σε σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Επίκαιρο
παλιό σατιρικό
ποίημα

Παρατάξεις δύο: «Ελιά», υπό
τον Γεώργιο Σωτηρόπουλο και
«Πρόοδος» υπό τον Παναγιώτη
Λαμπούση.
Ο αγώνας αρχίζει
η σφραγίδα κυματίζει
ο Νταήγιωργας φοβερίζει
απλώνει το χέρι να τη φτάσει
μα δεν μπορεί για να την πιάσει.
Την πιάνει ο Πάνος του Λιά
που είναι αντίθετος απ’ την Ελιά
που έχει αμπέλια και μουλάρια
και ανηψιός του Τσιμπουκλάρα.

Κώστας Μαρίτσας και Νίκος Ζούβελος. Το γλέντι
στο Σύλλογο ήταν «ποτισμένο» με κρασί και τσίπουρο.

Για προσέξτε ρε παιδιά
να ψηφίσετε την Ελιά
γιατί θα βγει ο Καραφουστάνας
και θα γίνει της π.... ας.
ΝΙΚΟΣ ΤΕΛΑΣ

Κι όμως, υπάρχει ελπίδα...
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Ιντερνετικά

@ Δήμος Μπουρνάς: Είμαι και
εγώ Μαγουλιανίτης, από Κορφοξυλιά καταγωγή.
@ Γεώργιος Κοσμόπουλος:
Καλό σας χειμώνα. Παρακολουθώ με συγκίνηση τις προσπάθειές σας για την προβολή
του ηρωικού μας χωριού.
@ Ευθαλία Σακκά: Υπάρχει
εργασία του ΕΜΠ αποτύπωσης του χωριού από το 1997.
@ Γιούλη Χριστοπούλου: Έχω
άπειρους λόγους να είμαι υπερήφανη για την μαγουλιανίτικη καταγωγή μου! Οι ρίζες, με
τραβάνε συχνά προς τα εκεί,
και ποτέ δεν είναι αρκετό! Να
είστε καλά!
@ Γιώργος Κανελλόπουλος:
Βάλτε αραποσιτόσπυρα, να
τρώνε τα πουλιά να τα ακούμε
την άνοιξη να κελαηδούν, μην
τα ξεχνάτε. Καλό χειμώνα, με
τσουκαλόκαυτο.
@ Κλεοπάτρα Δημοπούλου:
Το ομορφότερο χωριό της Αρκαδίας. Τέλεια θέα και αρκετή
δροσιά όταν ο κάμπος καίγεται
από την ζέστη.
@ Κώστας Προκόπης: Δεν
έχω έρθει ποτέ. Έχω ακούσει
τόσα πολλά. Μακάρι σύντομα
να επισκεφθώ τα περιβόητα
Μαγούλιανα.
@ Αναστασία Μπούκουρα: Η
καταγωγή του πατέρα μου είναι από τα Μαγούλιανα! Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι εκεί
να μας περιμένει, είμαι όμως
περήφανη για την καταγωγή
μου! Βρέθηκα εκεί, στο ψηλότερο χωριό της Αρκαδίας όταν
ήμουν 4 ετών και έκτοτε δεν
μου ξαναδόθηκε η ευκαιρία.
Ελπίζω να με αξιώσει ο Θεός να
έλθω να δω τα πάτρια εδάφη!
@ Θεόδωρος Μπουρνάς: Καταπληκτικό χωριό, το λατρεύω.
@ Μαρία Τζουβελέκη-Ευσταθίου: Απίστευτο μέρος και
τόσο κοντά στην Αθήνα, καταπληκτική και αθάνατη Αρκαδία.
@ Νίκος Κωστολιάς: Είμαι περήφανος που μεγάλωσα σε
αυτό το χωριό, μακάρι να το
επισκεφτούν όλοι. Είμαι σίγουρος πως δεν θα θέλουν να
φύγουν.
@ Ηλίας Γεωργαντάς: Πολύ
ωραία τα Μαγούλιανα.
@ Νικόλας Μαρίτσας: Και εγώ
από τα Μαγιούλιανα είμαι.
@ Θάνος Κονδύλης: Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα.
Τέλεια!
@ Αστέριος Γόντικας: Nice, a
great place to visit.
@ Αντώνης Τζιαβάρας: Να
φτιαχτεί ομάδα σκοποβολής
στα κάτω Αλώνια,να φτιαχτεί το
γήπεδο στο σχολείο και ασύρματο internet.

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ

ίναι κάτι μέρες τώρα που ξεκινάω για το σχολείο στο Λεβίδι και το μυαλό μου το κλέβουν οι αμυγδαλιές που ξεσηκώθηκαν και άνθισαν και παρασύρουν κι άλλα δέντρα σιγά σιγά
στον ανθισμένο τους χορό. Ένας χορός που σε λίγες εβδομάδες θα
φτάσει και στα Μαγούλιανα με
κάθε μεγαλοπρέπεια.
Όλα αυτά τα χρόνια που άφησα
τη μεγάλη πρωτεύουσα για χάρη
της Τρίπολης, συναντώ στα χωριά
μας ανθρώπους ικανότατους να
πάνε τον τόπο τους μπροστά, ακριβώς γιατί τον γνωρίζουν, ίσως και
καλύτερα από τον καθένα. Συναντώ όμως και ανθρώπους που περιχαρακώνονται όλο και πιο πολύ
στο «καβούκι» τους και φοβούνται
την όποια αλλαγή. Δεν τους ρίχνω
άδικο. Έχουν ζήσει «αλλαγές» που
δε βοήθησαν σε τίποτα το κοινό
καλό.
Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων των χωριών μας είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Οι νέοι,
που κατάφεραν να σπουδάσουν,
στη συντριπτική τους πλειοψηφία
δεν επέστρεψαν, γιατί δεν υπήρχαν
θέσεις εργασίας για αυτούς στην περιοχή και απέμειναν λίγοι που ασχολούνται με τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή την γεωργία,
την κτηνοτροφία και την μελισσοκομία, κάποιοι με τις κατασκευές.
Όλοι τους συνεχίζουν να παλεύουν
και να δίνουν ζωή στον τόπο. Κάποιοι με απόλυτη συναίσθηση κι άλλοι κάπως πρόχειρα ή λιγότερο
επαγγελματικά αν θέλετε.
Τα νέα ζευγάρια παλεύουν για
ένα καλύτερο αύριο, κάτι που γίνεται όλο και πιο απροσδιόριστο.
Την έλλειψη γνώσης χρήσης Η/Υ
και πληροφόρησης, δηλαδή την
απουσία χρήσης ενός εργαλείου
απαραίτητου για την ανάπτυξη,
εκμεταλλεύτηκαν, για άλλη μια
φορά, κάποιοι πολιτικοί. Όσο πα-

Να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας και με τη βοήθεια της
νέας τεχνολογία να προχωρήσουμε μπροστά

Ε

Κοινωνικά

Θάνατοι
• Ο Νίκος Παρασκευόπουλος απεβίωσε και ετάφη στην
Τρίπολη σε ηλικία 83 ετών.
• Η Γεωργία Γιαννακοπούλου απεβίωσε στη Αθήνα και
ετάφη στην Βυτίνα σε ηλικία
76 ετών
• O Νίκος Γεωργίλας απεβίωσε στην Πάτρα και ετάφη
Τρίπολη σε ηλικία 71 ετων.
• Ο Δουλουγέρης Γ. Διονύσης απεβίωσε στην Αμερική σε
ηλικία 83 ετών.
Το Δ.Σ του Συλλόγου εκφράζει στους οικείους όλων, τα
συλλυπητήριά του.
Γάμος
• Ο Γιώργος Λάππας και η
Άννα Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν στον Ιερό ναό Αγίας
Σκέπης Παπάγου.
Γέννηση
• Ο Γιώργος Θ. Κόλλιας και
η Ρούλα Ζαρίφη απέκτησαν
ένα υγιέστατο αγοράκι.
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Φωτογραφία από παλιότερο εθελοντικό κάλεσμα του Συλλόγου
μας. Οι νέοι του χωριού μας ξέρουν να τιμούν τις αξίες του εθελοντισμού.
ράξενο κι αν ακούγεται είδαμε και
αυτό. Πολιτικά γραφεία που μετατράπηκαν σε χώρους πληροφόρησης και εύρεσης προγραμμάτων και
θέσεων εργασίας. Ακόμα θυμάμαι
την έκπληξή μου όταν μαθητές
μου περιέγραφαν τη διαδικασία
ενημέρωσής τους για θέσεις εργασίας και επιδοτούμενα προγράμματα κάθε είδους. Έτσι τους έλεγαν
οι γονείς να κάνουν, έτσι έκαναν…
Τα χωριά παραμελήθηκαν μιας
και ο “Καποδίστριας” δε βοήθησε
ιδιαίτερα και ο “Καλλικράτης” ήρθε
για να φανερώσει περίτρανα την
πραγματικότητα. Τώρα η διοίκηση
έγινε ακόμα πιο δύσκολη σε ένα τεράστιο δήμο με πολύ μεγάλο αριθ-

μό χωριών και οικισμών και η “κρίση” ήρθε να βάλει το κερασάκι.
Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να
συμμαχήσουν αυτοί που έφυγαν,
σπούδασαν και είδαν και πέντε
πράγματα πιο πέρα από το στενό
ορίζοντα του χωριού τους, με αυτούς που έμειναν. Να ενώσουν τις
δυνάμεις τους και να δώσουν μια
ουσιαστική ελπίδα στον τόπο. Τώρα
θα πρέπει όλοι να βάλουν κάτω τις
δυνάμεις τους και να χρησιμοποιήσουν και όποιο εργαλείο τους δίνει η νέα τεχνολογία και να φέρουν την ελπίδα της άνοιξης στην
πράξη όμως.
Τώρα θα πρέπει να ξεπεραστούν
επί της ουσίας οι αμαρτίες του πα-

Οικονομικές εισφορές

Στον λογαριασμό μας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καθώς και με ταχυδρομικές επιταγές, κατατέθηκαν τα παρακάτω ποσά (σε Ευρώ):
• Μαγουλιανίτες από την Αμαλιάδα:
(Καριώρης Αθανάσιος, Τραγουστής
Χρήστος, Τριχάς Παναγιώτης, Πασσάς Ιωάννης, Περδίκης Χαράλαμπος,
Λεβέντης Πέτρος, Κολόσακας Άγγελος,
Τεφάνης Γεώργιος)
160
• Καλομοίρης Ιωάννης
100
• Γιαννημάρας Κωνσταντίνος
30
• Μπουρνά-Χαρούλη Βασιλική
50
• Ανώνυμος
100
• Δημοπούλου Κλεοπάτρα
50
• Κονδύλη Ελένη
50
• «Ανώνυμος» (μη αναγραφόμενα
20
στοιχεία κατά την κατάθεση)
• Κοσιάβελος Σπύρος
50
• Κλώκας Κωνσταντίνος
20
• Τζέμος Ιωάννης
50
• Ζουβέλου Σταυρούλα
50
• Δεληγιάννης Στέλιος
50
• Βασιλική Χ. Πολίτη
50
• Γιαννακοπούλου Α. Φωτεινή
50

Ζητάμε συγνώμη εάν δεν
υπάρχει το όνομα κάποιου συνδρομητή, είτε λόγω λάθους
κατά την μεταφορά από τα ενημερωτικά του Ταχ. Ταμιευτηρίου, είτε λόγω μη ονομαστικής
αναγραφής του καταθέτη κατά
την κατάθεση.
Παρακαλούμε οι καταθέσεις
να συνοδεύονται απαραιτήτως
από το ονοματεπώνυμο του
καταθέτη.
❏ Για τις οικονομικές εισφορές που πληρώθηκαν στην
διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης, έχουν κοπεί και παραληφθεί από όλους τα αντίστοιχα αποδεικτικά κουπόνια.
❏ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 15
στρεμμάτων στην θέση αμπέλια, στα Μαγούλιανα Αρκαδίας, πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 8315209 και 697
2580447.

ρελθόντος και να δοθούν μάχες
ουσίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και σε
λίγο καιρό πολλά χωριά θα είναι
απλά χώροι παραθερισμού αυτών
που εκτός από σπίτια εκεί διαθέτουν και πείσμα περισσό.
Συγνώμη για το ρομαντισμό και
τα συννεφάκια στα οποία βολτάρω
δε θα ζητήσω. Θα είναι σαν να
προδίδω το φως στα μάτια των
μαθητών μου, που σηκώνονται από
τα άγρια χαράματα για να δούνε την
πόρτα του σχολείου τους, και που
κάνουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά για να καλύψουν τις ελλείψεις
του εκπαιδευτικού συστήματος
που τα ταλαιπωρεί, και που επιμένουν να γίνουν καλύτεροι με την ελπίδα να βοηθήσουν και τον τόπο
τους. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα σε όλες τις επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας…
Άραγε όλοι αυτοί που, προς το
παρόν ακούγονται για υποψήφιοι,
γνωρίζουν πόσοι μαθητές ηλικίας 5
χρονών και άνω διανύουν χιλιόμετρα κάθε μέρα για να βρεθούν στα
σχολεία τους, και μάλιστα σε δρόμους τουλάχιστον επικίνδυνους;
Γνωρίζουν τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής στο δήμο Γορτυνίας;
Γνωρίζουν πόσο δύσκολα είναι να
θερμάνουν τα ήδη πολύ λιγότερα
σχολεία του δήμου; Γνωρίζουν την
πραγματικότητα των νέων που θέλουν και ψάχνουν να βρουν ελπίδα
στον τόπο τους;
Γι’ αυτό σας λέω, επιμένω να ελπίζω ότι θα κερδίσουν τα δέντρα και
ο ανοιξιάτικος χορός τους. Τα δέντρα που επιμένουν, ακόμα και στα
κρύα του Μάρτη να ανθίζουν και
που όλο το χειμώνα, κάθε χειμώνα
δίνουν τη μάχη τους…

Ληστείες

Όλο και πυκνώνουν τελευταία οι ληστείες στην περιοχή μας. Ήδη μετράμε τέσσερις ληστείες σε σπίτια, μία σε
συμπατριώτη μας στο Λιβάδι, μία στην Νυμφασία και
δύο στο Βαλτεσινίκο. Εικάζεται ότι πρόκειται για την
ίδια σπείρα.
Καλό είναι λοιπόν να έχουμε
όλοι το νου μας…

Φωτιά

Η ανομβρία και η καλοκαιρία
του φετινού χειμώνα βοήθησε στην εξάπλωση μικρής
έκτασης πυρκαγιά στα τέλη
Φεβρουαρίου πλησίον της
Αποθήκης, εντός των ορίων
του χωριού καίγοντας κυρίως βάτα και μελιτζίνες.
Η πυροσβεστική παρενέβη
άμεσα και κατέσβησε την
φωτιά, παρότι δεν συνέτρεχε
μεγάλος φόβος εξάπλωσης.
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«Κοπάνα» στα Μαγούλιανα

Της ΠΟΛΥΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

τα 20 μου χρόνια έπρεπε ακόμα να
ζητώ την άδεια του πατέρα μου αν ήθελα να φύγω από το εξοχικό μας στου
Καμπέα να πάω να τρέξω πχ. στην εθνική
οδό («μη σε κλέψει κανείς», μου έλεγε) ή να
πάω για ορειβασία (άντε πάλι μη με κλέψει
κανείς).
Ήταν αυστηρός ο αγαπημένος μου πατέρας αλλά φοβόταν κιόλας γιατί μικρόδειχνα κι ήμουν η μοναδική κόρη δίπλα στα τέσσερα αγόρια του. Κι εγώ, που ποτέ δεν ήθελα να του χαλάω το χατήρι, έκανα υπομονή,
δεν μιλούσα, κατάπινα τη διάθεσή μου μέχρι που μια μέρα αποφάσισα να... επαναστατήσω, αλλά στα σίγουρα. «Θα πάω στα
Μαγούλιανα» σκέφτηκα «που έχω και φίλους». Εκεί σίγουρα δεν θα με έκλεβε κανείς!
Οπλίστηκα μ' ένα... μαχαίρι για τους τυχόν κινδύνους και πήρα το μονοπάτι που
οδηγεί πάντα προς το υψηλότερο κατοικημένο χωριό της Πελοποννήσου. Εν ολίγοις ξε-

Σ

κίνησα από τα 1.200 υψόμετρο για να φτάσω στα 1.365. Η διαδρομή ήταν μέσα από
τα έλατα ένας παράδεισος, με τον καλοκαιρινό ήλιο πότε να κρύβεται κάτω από τα πυκνά φυλλώματα και πότε να λάμπει λαμπρός
και να με ζεσταίνει.
Χαιρόμουν ν' ακούω να νερά να κελαρύζουν και τα πουλάκια ξέγνοιαστα να τιτιβίζουν χωρίς να ξέρουν τους πιθανούς κινδύνους που διέτρεχαν. Πράγματι μια ομάδα
από πιτσιρίκια οπλισμένα με σπάγκους που
στην κατάληξή τους είχαν κάνει θηλιές, περίμεναν να τα παγιδεύσουν στους ρηχούς νερόλακους. Κρυμμένοι στους θάμνους οι μικροί κρατούσαν την άκρη του σχοινιού ενώ
η άλλη με τη θηλιά παραμόνευε μέσα στο
νερό προσμένοντας το άτυχο πουλί που θα
κατέβαινε να πιεί. Είπα να τους χαλάσω το
παιχνίδι, αλλά μετά σκέφτηκα πως και να το
έκανα, οι μικροί γαβριάδες θα επέστρεφαν
σ' αυτό μόλις εγώ απομακρυνόμουν. Κι έτσι
συνέχισα δίχως να πω κουβέντα.
Απ' τον Καμπέα ως τα Μαγούλιανα η δια-

δρομή από το μονοπάτι είναι γύρω στα
σαράντα λεπτά. Βλέπεις το χωριό από τα χαμηλά ν' απλώνεται σε ημικύκλιο κι όσο ανεβαίνεις αυτό κλείνει τον ορίζοντα, αντρειεύει,
μοιάζει να μεγαλώνει περισσότερο.

«Τίνος είσαι εσύ;»
Με το που έφτασα στα πρώτα σπίτια
ήμουν σκασμένη για νερό και για δροσιά.
Στάθηκα για λίγο να πάρω μια ανάσα στην
εκκλησία και μετά προχώρησα προς τον γιγάντιο γεροπλάτανο της πλατείας με τις
βρύσες, όταν ξαφνικά άκουσα να με ρωτούν:
«Τίνος είσαι εσύ;». «Του Νώντα», απάντησα
αυθόρμητα.
«Και το ξέρει ο πατέρας σου πως ήρθες μονάχη σου απ' τον Καμπέα; Γιατί άμα δεν το ξέρει, θα τον πάρω τηλέφωνο να του το πω», με
απείλησε ο κύριος Ιωσήφ, κουνώντας το κεφάλι
του με αποδοκιμασία. Ε, τι να έκανα, τον παρακάλεσα να μη μιλήσει, μου το υποσχέθηκε γελώντας, αλλά φρόντισε να προσθέσει: «παιδιά,
σκατά και σύννεφα, δεν πιάνονται».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Πιο πέρα με σταμάτησε ο Αντρέας Γόντικας, o γραμματέας της Κοινότητας που
μου έφερε γλυκό καρυδάκι από το βάζο,
αφού ήξερε πως ο πατέρας μου το λάτρευε.
Ακόμα πιο πέρα η αγαπημένη μου κυρά
Φωτεινή με φίλεψε ένα μπουκάλι μαστίχα
κι ύστερα έπεσα πάνω στον Μπράμη που
μου έδωσε ένα καρβέλι ψωμί από αυτά που
είχε ζυμώσει η γυναίκα του, η κυρία Κατίνα.
Πήρα το δρόμο της επιστροφής φορτωμένη καλούδια και στο σπίτι πιά, ο καλός
μου ο πατέρας, πήγε να μου κάνει μούτρα.
Όταν του είπα την αλήθεια δεν κρατήθηκε και έβαλε τα γέλια. Με τόσα φιλέματα
που του πήγαινα...
Ως επιμύθιο να γράψω πως η απαγόρευση για μοναχικές δραπετεύσεις εξακολούθησε να ισχύει, αλλά τουλάχιστον
από εκείνη την ημέρα έρχονταν και μ' επισκέπτονταν οι φίλοι μου από τα Μαγούλιανα, αφού χάρη σ' εμένα είχαν μάθει τη
διαδρομή από το μονοπάτι.

Μικρά και σημαντικά...

Η «Μπάρτζελη» αλλάζει: Το εγγυάται η Ευσταθία και ο Θοδωρής
Πολίτης που νοιάζονται και προσφέρουν. Να ενώσουμε και εμείς τις
δικές μας δυνάμεις, για να διαμορφωθεί ο χώρος από την πλατεία έως
το νέο κοιμητήριο. Θρησκευτικό μονοπάτι! Γιατί όχι.
Αρχή από την Στρατελίτσα…: Η
αρχή έγινε από τον Λάμπη, που διαμόρφωσε την βρύση της Στρατελίτσας. Η δική μας συμμετοχή ήταν
συμβολική. Το σύνολο των νεροπηγών του χωριού μας πρέπει να
βελτιωθούν αναλόγως. Ο «Βαρελάς», ο «Νιχώρης», ο «Καρκαλάς» και
οι άλλες βρύσες που είναι μέσα
στο χωριό, έχουν προτεραιότητα!

Κάτω από δεξιά: Νικολέτα Σκολαρίκου, Ανδρέας Ζούβελος, επισκέπτρια της οικογένειας.
Στο μέσο από δεξιά: Κανέλλα Σκολαρίκου, Νίκος Ζούβελος, Κατίνα Παπαγιάννη (δασκάλα)
Επάνω από δεξιά: Ελένη Παπαγιάννη, Χρυσούλα Ζουβέλου, Τάκης Παπαγιάννης, Κατίνα Σκολαρίκου
(που κρατάει τον μικρό ανιψιό της Μπουρνά Κώστα), Κατερίνη Ζουβέλου, Παναγιώτα Ρ. Κόλλια.

Πάσχα 1964:
τρεις γενιές
μπροστά στο
έθιμο της Πασχαλιάς. Η γιαγιά Χριστίνα
Αριστοπούλου
ή θεια Νικολάκαινα, οι κόρες
Θεοδώρα Κοσιαβέλου, Δήμητρα Λαμπούση και οι εγγονές - Κανέλλα
και Χριστίνα
Λαμπούση.

Ολύμπιος δρόμος: Ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου που διεξάγεται
κάθε δύο χρόνια με αφετηρία την
Αρχαία Νεμέα και τερματισμό την
Αρχαία Ολυμπία θα διεξαχθεί και
φέτος την Παρασκευή 16 Μαΐου. Οι
πρώτοι αθλητές θα περνούν από τα
Μαγούλιανα λίγο πριν τις 12 την νύχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες
του Σαββάτου. Στην πλατεία θα
υπάρχει και σταθμός ανεφοδιασμού από εθελοντές.
Κοσιαβελαίϊκο αντάμωμα: Για τις
12 Ιουνίου προγραμματίζεται το
αντάμωμα των Κοσιαβελαίων που
θα φτάσουν από την Αμερική και θα
έρθουν να γνωρίσουν συγγενείς
τους στα Μαγούλιανα.. Περισσότερες πληροφορίες στο email: vcossiavelou@hotmail.com
Βυτιναίοι: Η συνεργασία μας με τον
σύλλογο Βυτιναίων είναι ικανοποιητική! Ατμομηχανή του συλλόγου ο
πρόεδρός του Παναγιώτης Παπαδέλος. Στην εκδήλωση των Νυμφασιωτών προτείναμε: Να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό όλων
των συλλόγων από τα χωριά του
πρώην δήμου υπό την προεδρία
του κ. Παπαδέλου, που τόσα πολλά
έχει να προσφέρει.

Είμαστε έτοιμοι να αποστείλουμε σχετική επιστολή προς τους
συλλόγους της Λάστας, Πυργακίου,
Ελάτης, Αγριδίου, Νυμφασίας, Καμενίτσας, και όλων των συλλογικοτήτων που δρούν στην Βυτίνα. Καθοριστικά μπορεί να συμβάλλει
στον αποτελεσματικό συντονισμό,
ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής
Πλέσσιας Παναγιώτης, που έχει και
ρίζες Μαγουλιανίτικες.
Βαλτεσινιώτες: Η συμμετοχή μας
στην πρωτοχρονιάτικη συνεστίαση
του συλλόγου Βαλτεσινιωτών, μας
έδωσε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα στα δυο χωριά μας. Η μεγάλη
συμμετοχή, τα πλούσια δώρα, το
καλό κλίμα, οι γελαστοί γειτόνοι,
ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά που
διαπιστώσαμε.

Στην φωτογραφία ο Ηλίας Δουλουγέρης με τον οικοδεσπότη Μιχάλη Αναγνωσταρά, πρόεδρο του
συλλόγου Βαλτεσινιωτών.
Για το 2014: Σύμφωνα με το δημοσιευμένο τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου Γορτυνίας τα έργα που
θα γίνουν στο χωριό για το έτος
2014 είναι η ανάπλαση του κάτω
προαυλίου του σχολείου και οι μανδρότοιχοι γύρω από αυτό και σε
διάφορα άλλα συνολικής αξίας
23.500 ευρώ. Αναμένουμε…

