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Σανατόριο - Ξενία: Περιμένοντας τους «επενδυτές» Σελ. 3

Πετροβούνι: Εισαγγελικό «όχι» στην περίφραξη του δρόμου

Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

Κ.Δ.Α.
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Η ΓΟΡΤΥΝΙΑ ...ΝΟΣΕΙ

Την απομάκρυνση εδώ και τώρα των συρ-
ματοπλεγμάτων από τον δρόμο που

οδηγεί στην εκκλησία της Παναγίας, στο Πε-
τροβούνι, απαιτεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών

Τρίπολης. Μπορεί στις 8 Σεπτεμβρίου που
πέρασε οι Μαγουλιανίτες να αναζήτησαν
μέσα από τα συρμάτινα μπλόκα να φτάσουν
μέχρι την εκκλησία. Μπορεί μέχρι την ώρα

που γράφονταν τούτες οι σειρές, η περί-
φραξη να μην είχε απομακρυνθεί. Η από-
φαση της Εισαγγελίας, πάντως, είναι ένα μή-
νυμα προς κάθε καταπατητή. ➥ Σελ. 4  

Οι αυγουστιάτικες εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου, οι εκδηλώσεις του χωριού, έγι-
ναν πλέον θεσμός! Φέτος πήγαμε κα-

λύτερα από πέρυσι. Όλα ήταν ανεβασμένα. 
Δούλεψαν -εννοείται εθελοντικά- περισ-

σότεροι νέοι. Το όλο πρόγραμμα συντόνισαν
τα νεώτερα στελέχη που έχει αναδείξει ο Σύλ-

λογος. Όλα τα "έξοδα" ήταν προσφορά των
ίδιων των Μαγουλιανιτών. Οι εκδηλώσεις του
καλοκαιριού, ουσιαστικά και τυπικά αυτοχρη-
ματοδοτούνται από τα μέλη μας. 

Όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία. Με την νέα
περίοδο που σύντομα ξεκινάει, οι αλλαγές

στον Σύλλογο θα προσαρμοστούν και θα ακο-
λουθήσουν τις επιταγές των καιρών. Οι νέες ηλι-
κίες των Μαγουλιανιτών, είναι στην πρώτη
γραμμή και αναλαμβάνουν τις ευθύνες που
τους αναλογούν. 
❑ Το 7ήμερο εκδηλώσεων του Συλ-
λόγου στο χωριό. ➥➥ Σελ 5-8

Σταθερά μπροστά 

ΔΕΚΑΕΞΙ  ΣΕ ΑΕΙ – ΤΕΙ 

Οι καλοί μας οιωνοί
Χαρήκαμε ιδιαίτερα φέτος που τό-
σοι εκπρόσωποι της νέας γενιάς
Μαγουλιανιτών έδωσαν εξετάσεις
και πέτυχαν να εισαχθούν στα ΑΕΙ
και τα ΤΕΙ. Σίγουρα θα υπάρχουν και
κάποιοι άλλοι που μας διαφεύγουν.
Τα ονόματα των επιτυχόντων: 
Ιωάννης Α. Μπουρνάς, 
Οδοντιατρική  Αθήνας
Αντωνία Χατζηγεωργίου, 
Βιοτεχνολογία Γεωπονικό  Αθήνας
Σταυρούλα Μαρίτσα, 
Ιστορικό–Αρχαιολογικό  Αθήνας
Δημήτρης Βούλγαρης, 
Φαρμακευτική Αθήνας
Αλέξανδρος Βούλγαρης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά
Μαρία Βούλγαρη, 
Παιδαγωγικό Αθήνας 
Γιώργος Π. Τσαφαράς
Φαρμακευτική  Πάτρας
Κωνσταντίνα Χ. Γιαβή
Χημικό  Πάτρας 
Ευδοξία Κόλλια 
Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά
Πέννυ Σ. Δουλουγέρη
Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειος  
Μαριάννα Αλεξανδρή
Μεσογειακών Σπουδών Ρόδος
Κων/τίνα Π. Παπαθανασοπούλου
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας Ιωαννίνων
Κυριάκος Γεωργακόπουλος 
Μηχανικών Η/Υ  Πειραιά 
Χρήστος Πατεράκης,
Μηχανικών Η/Υ, Πειραιά 
Ηλίας Β. Αναγνωστόπουλος
Διοίκηση επιχειρήσεων - Marketing
ΑΤΕΙ Αθήνας 
Κων/τίνος Β. Αναγνωστόπουλος
Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση
Πληροφοριακών Συστημάτων  Λευ-
κάδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

Για Ξενία - Σανατόριο 
Το Σανατόριο και το Ξενία να πα-
ραχωρηθούν για τρεις – τέσσερις
δεκαετίες, με ρήτρες ανάπτυξης
και τοπικής απασχόλησης. ➥ΣΕΛ. 3

«ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ»

Το κόμμα... 
Το «κόμμα» μπορεί να κάνει δύο αν-
θρώπους να σκοτωθούν. Ένα ευ-
θυμογράφημα.  ➥ΣΕΛ. 10 

1940 – 1960 

Να σου ζήσει 
- Να σου ζήσει μωρή Αλέξαινα και
τούτη θα σου φέρει το καλύτερο
γαμπρό.
- Κι άλλη προίκα, μωρή μαυροκου-
ρούνα;
Γράφει ο Στάθης Κόλλιας➥ΣΕΛ.11

Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

«Σήμα κατατεθέν»
«Θα μαρτυρήσει ο πλάτανος 
θα μαρτυρήσει η βρύση...». Γράφει ο
Παναγιώτης Φ. Φούκας. ➥ΣΕΛ.12

Το αγροτικό ιατρείο και τον «αγροτικό» για-
τρός τα ξέχασαν νωρίς οι Μαγουλιανίτες. Σή-

μερα μας λένε, καλό το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας (ΕΣΥ), αλλά ακόμα καλύτερος ο Εθνικός Ορ-
γανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟ-
ΠΥΥ). Τα πράγματα όμως δεν πάνε καλά. Η ακτι-
νογραφία της υγείας στον δήμο Γορτυνίας εί-
ναι “μαύρη”. Έχουμε και λέμε: 

➤
Δύο -προς το παρόν- τα Κέντρα Υγείας

στο δήμο μας, ένα στη Δημητσάνα και
ένα στα Τρόπαια. Και τα δύο παλεύουν σήμε-

ρα με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό, καθώς και σε υλικοτεχνι-
κή υποδομή.

➤
Τα δύο Κέντρα Υγείας εξυπηρετούνται
από ένα ασθενοφόρο. Ας υποθέσουμε ότι

βρέθηκε γιατρός και νοσοκόμος, πρέπει να
βρεθεί και ασθενοφόρο...

➤
Ας υποθέσουμε ότι σε κάποιον έπεσε το
Τζόκερ. Βρέθηκε γιατρός, νοσοκόμος,

ασθενοφόρο και ο ασθενής φτάνει στην Τρί-

πολη. Τα προβλήματα λύθηκαν; Το Παναρκα-
δικό νοσοκομείο σήμερα παλεύει με  σημαν-
τικές ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτε-
χνική υποδομή.

➤
Και μια λεπτομέρεια που κοστίζει ζωές.
Συνήθως οι μόνιμοι κάτοικοι μεταφέ-

ρουν τα περιστατικά με ό,τι αυτοκίνητο βρε-
θεί. Και, ούτε οι αποστάσεις είναι μικρές, ούτε
οι δρόμοι οι καλύτεροι… 

Γράφει η Αγγελική Κοσιαβέλου ➥ Σελ. 4 
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Το Σχολείο αλλάζει…
Προχωρούν από τον Δήμο Γορτυνίας οι ερ-
γασίες διαμόρφωσης του κάτω προαυλίου
του Σχολείου – Λαογραφικού Μουσείου.
Στην παρούσα φάση προβλέπεται καθα-
ρισμός και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
στην θέση του μαντρότοιχου. Προβλέπεται
επίσης κατασκευή 2 τουαλετών, περίφρα-
ξη και καθαρισμός της αποθήκης.

Μας παρακολουθούν…
Οι πιο παρατηρητικοί θα πρόσεξαν ήδη ότι
η θέα της webcamera άλλαξε λίγο κοι-
τώντας πιο πολύ το Μαίναλο. Αυτό έγινε κα-
τόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας μετατρέποντάς την, θα λέγαμε, σε
ένα νέας γενιάς πυροφυλάκιο.

Για πυρόσβεση…
Στα πάνω αλώνια τοποθετήθηκε με δαπά-
νη της Περιφέρειας και της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Προστασίας, δεξαμενή χωρητικό-
τητας 40 κυβικών μέτρων νερού η οποία εί-
ναι ανοιχτή ώστε να ανεφοδιάζει δύο τύ-
πους πυροσβεστικών ελικοπτέρων για
άμεση επέμβαση.

Έγιναν και αυτά…
Στο χωριό πέρα από τις επταήμερες εκδη-
λώσεις του Αυγούστου, που θα διαβάσετε
αναλυτικά στις επόμενες σελίδες, έγιναν και
πολλά ακόμα πράγματα σε συνεννόηση με
τον κοινοτάρχη και με έξοδα του Συλλόγου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
✓✓ Καθαρισμός της πηγής του πλατάνου από
τις ρίζες του, αυξάνοντας έτσι αρκετά τη
ροή του νερού.
✓✓  Επισκευάστηκαν δύο παγκάκια στο κάτω
χωριό.
✓✓ Δαπάνη για την μεταφορά και τοποθέ-
τηση του δαπέδου της παιδικής χαράς
(δωρεά Αλέξη Κουμπούρη).
✓✓ Αγορά 300 πλαστικών καθισμάτων (σε οι-
κονομική συνεργασία με τον Παντελή) βά-
ζοντας τέλος στον δανεισμό ή και την ενοι-
κίαση που γινόταν κάθε φορά βάσανο πα-
ραμονές των εκδηλώσεων του Συλλόγου.

Βαλτεσινίκο-Βυτίνα, 
Βυτίνα-Βαλτεσινίκο!
Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τις συλλογικές δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται στα γύρω χωριά, ιδιαίτερα
στο Βαλτεσινίκο και στην Βυτίνα. Διαπι-
στώνουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι υπάρχουν
ποσοτικές και ποιοτικές δράσεις που συ-
σπειρώνουν-ενεργοποιούν τους κατοίκους
και πάνω απ’ όλα την νεολαία!
Στο Βαλτεσινίκο, το ΔΣ του συλλόγου που
ηγείται ο Μιχάλης Αναγνωσταράς έδωσε
μια ώθηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέ-
λεσμα να απελευθερωθούν και δραστη-
ριοποιηθούν ευρύτερες δυνάμεις και να πα-
ρουσιάσουν ένα συγκινητικό αποτέλεσμα.
Οι παραδοσιακές εκδηλώσεις δεμένες με
την νέα πνοή που δίνουν τα παιδιά του Βαλ-
τεσινίκου, έχουν αποτελέσματα που μας πα-
ραδειγματίζουν, μας δείχνουν δρόμους,
μας φέρνουν πιο κοντά στο να προσπα-
θήσουμε και για κοινές μελλοντικές προ-
σπάθειες! 
Στην Βυτίνα υπάρχουν αρκετές συλλογι-
κότητες που δρουν και ανεξάρτητα και σε
συνεργασίες. Το στίγμα όμως των διεκδι-
κητικών δράσεων και των ποιοτικών εκ-
δόσεων, που καθοδηγούν και ωθούν την
κοινωνία, το δίνει ο σύλλογος των απαν-
ταχού Βυτιναίων με την τεράστια ποιοτική
προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΣ του συλ-
λόγου και ο πρόεδρός του Παναγιώτης Πα-
παδέλος!
Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση για να πε-
τύχουμε μια πιο στενή και θεσμική συνερ-
γασία, όλων των φορέων που δραστηριο-
ποιούνται στα χωριά μας! Στα πλαίσια της
Παγγορτυνιακής αλλά και εκτός αυτής,
μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Οι κοινές αποτελεσματικές δράσεις μας
για τα μονοπάτια στο Μαίναλο, δείχνουν και
τον δρόμους και τις προοπτικές! Αν δεν κά-
νουμε εμείς αυτό το βήμα, θα το κάνουν οι
επόμενοι… Πκυρ

Οι αντιδήμαρχοι
Ορκίστηκαν στις 24 Αυγούστου ο Δήμαρ-
χος Ιωάννης Γιαννόπουλος και το νέο Δη-
μοτικό Συμβούλιο όπως και οι τοπικοί πρό-
εδροι και σύμβουλοι του Δήμου Γορτυνίας. 
Η εφημερίδα μας ήταν παρούσα. 
Στην πρώτη συνεδρίαση 7 Σεπτεμβρίου
εκλέχτηκε η οικονομική επιτροπή,  η επι-
τροπή ποιότητας ζωής και οι αντιπρόσωπο
στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελο-
ποννήσου. Aντιδήμαρχοι Ορίστηκαν: 
Παναγιώτης Καραντώνης (Βυτίνα),
Γεώργιος Πετρόπουλος (Κλείτορος), 
Παναγιώτης Μητρόπουλος (Ηραία), 
Λάμπης Μπαξεβάνος (Δημητσάνα-Τρι-
κολώνων), 
Δήμητρα Μουτζούρη-Κάχρη (Τρόπαια), 
Ιωάννης Αθανασόπουλος (Κοντοβάζαινα)
Κανέλλος Νικήτας (Λαγκάδια)

Η εφημερίδα μεγαλώνει…
Μπορεί η εφημερίδα μας να έκλεισε 17 χρό-
νια και μαζί της να μεγάλωσε μια ολόκλη-
ρη γενιά, αλλά πρόλαβε μόλις σε ένα χρό-
νο να τριπλασιαστεί σε όγκο, αντανα-
κλώντας έτσι την ανταπόκριση και την
συμμετοχή ολοένα και περισσότερων συμ-
πατριωτών. Με την υποστήριξή σας συνε-
χίζουμε… 

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν
Παράκληση: Οι σελίδες της εφημερίδας εί-
ναι συγκεκριμένες και πολλά γραπτά εξαι-
ρετικά μεγάλα. Και σ’ αυτό το τεύχος μας
έμειναν θέματα έξω, ενώ τα περισσότερα
που δημοσιεύτηκαν δεν γλίτωσαν την...
κλασική κλίνη του Προκρούστη. Γράψτε
όσο γίνεται μικρότερα κείμενα ώστε στις
στήλες της εφημερίδας να φιλοξενείται
περισσότερος κόσμος.  

Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση
TA MAΓOYΛIANA

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
01-4943
IΔIOKTHTHΣ

ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ 
MAΓOYΛIANITΩN

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

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

Παναγιώτης Κυρ. 
Κυριακό-ουλος

pkkyriak@gmail.com  

Υ-εύθυνος Σύνταξης
Παναγιώτης Ιωάννη Μαρίτσας

panosmaris1@gmail.com
Επικοινωνία με τα μέλη 
και τους συνδρομητές:

Μαρίτσας Κωνσταντίνος:
6977.914.111 

Αλεξό-ουλος Άγγελος:
6973.089.436

Δουλουγέρης Δ. Ηλίας: 
6932.28.22.51 

Κολόσακας Αλέξης:
6948.58.53.84 

Γόντικας Κ. Χρήστος: 
6940.92.71.52 

Ζούβελος Τάσος: 
6944.29.44.70 

Μ-ερερής Ιωάννης:
6945.91.93.91 

Κυριακό-ουλος Παναγιώτης:
6972.63.23.12
Σελιδο-οίηση: 

Mαίρη Γασ-αράκη
ΤΥΠΟΙΣ: 

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

Συγχαρητήρια 
Θερμά συγχαρητήρια στο Χρήστο Πατεράκη του Ευθυμίου και της Βασιλικής, εγγονό του εφη-
μερίου Μαγουλιάνων π. Θεοδώρου Κονδύλη, που πέρασε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών στο Τ.Ε.Ι. του Πειραιά και του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στη ζωή του. 

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Η Μαρία και ο Βασίλης Π. Γόντικας απέ-
κτησαν αγοράκι. 
• Ο Γιάννης Ν. Φούκας και η Γωγώ Κατσί-
γιαννη απέκτησαν κόρη.
• Ο Παναγιώτης Η. Λαμπούσης και η Μαρία
Σεβασλίδου απέκτησαν κόρη. 
• Ο Θοδωρής Σ. Κολόσακας και η Μυρσί-
νη Μεντή απέκτησαν αγοράκι. 

ΓΑΜΟΙ -ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Ανδρέας Φωτεινάκης και η Ευγενία Βρί-
νιου παντρεύτηκαν στην Παιανία.
• Ο Γιώργος Θ. Κόλλιας και η Ελένη Ζαφείρη
βάπτισαν τον γιό τους Θεόδωρο στον Ιερό
ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μαγού-
λιανα.

• Ο Θανάσης Η. Λαμπούσης και η Ελένη Πα-
ξινού τέλεσαν τον γάμο τους και βάπτισαν
τον γιό τους Ηλία στο Νέο Ηράκλειο.

ΚΗΔΕΙΕΣ 
• Νίκος Φουτάκης (εγγονός του παπά-Γρη-
γόρη), απεβίωσε και ετάφη στην Θεσσαλο-
νίκη. Κατόπιν επιθυμίας του δωρήθηκε στον
Σύλλογο το βιβλίο του "Αναμνήσεις ζωής ημε-
ρολόγιο πολέμου".
•  Γιώργος Δημητρακόγιαννης, απεβίωσε και
ετάφη στο Αίγιο.
• Πανούλα Αλεξοπούλου, απεβίωσε και
ετάφη στην Αθήνα 
• Διαμάντω Καρατασάκη το γένος Καρρά,
απεβίωσε και ετάφη στην Νυμφασία. 

Οικονομικές προσφορές
Και τις φετινές δραστηριότητες του Συλλό-
γου τις χρηματοδότησαν, στήριξαν με την
εθελοντική δουλειά τους και με τις υλικές
προσφορές του, οι Μαγουλιανίτες και οι φί-
λοι του χωριού. Στην λαχειοφόρο συμμε-
τείχαν σχεδόν όλοι.  Πέρα απ’ αυτό, είχαμε
και τις προσφορές των παρακάτω φίλων: 
Γιάννης Παν. Κανελλόπουλος 150 ευρώ,
Τρισεύγενη Γ. Πολίτη 100, Π.Γρ. Κανελ-
λόπουλος 100, Ανδρέας και Αντιγόνη Κο-
σιαβέλου 100, Γιάννης Κ. Μαρίτσας 50, 
Νίκος Ηλιόπουλος 50, Κική Χαρ. Πολίτη 50,
Ανώνυμος  20, Μαρίνος Π. Μπουρνάς 30,
Πανίκος Τσαϊλής 50 ευρώ στη μνήμη του
πατέρα του Ανδρέα. 

Για όλους (και τους 100άδες που δεν ανα-
γράφονται…) έχουν κοπεί τα απαραίτητα
παραστατικά που εξασφαλίζουν την δια-
φάνεια και την σιγουριά όλων των μερών.

Στην μνήμη Πανούλας Αλεξοπούλου
• Στην μνήμη της μάνας
τους Πανούλας Αλεξοπού-
λου, τα παιδιά της Γεωργία
και Αλέξης προσφέρουν
στον Σύλλογο του χωριού
200 ευρώ. 
• Στην μνήμη της θείας τους

Πανούλας Αλεξοπούλου, ο Θανάσης και
Αλέξης Αλεξόπουλος προσφέρουν στον
Σύλλογο 100 ευρώ. 

Φυλλομετρώντας τον χρόνο της εφημερίδας, να αναπολείς έτη 17 και κόσμους που πέρασαν.

Είμαστε μαζί, όλοι. Συνεχίζουμε απτόητοι. 
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 

«Ορφανά» φαίνεται ότι θα πα-
ραμείνουν το Ξενία και το
Σανατόριο Μάνα στην πε-

ριοχή μας, καθώς σύμφωνα με πλη-
ροφορίες το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον για τα δυο ιστορικά οικήματα εί-
ναι περιορισμένο. Η ορεινή Αρκαδία,
για ακόμη μια φορά, πέφτει θύμα των
λανθασμένων χειρισμών, σε ό,τι αφο-
ρά στις επενδύσεις και στην ανα-
πτυξιακή περιφερειακή πολιτική,
από τους εκάστοτε κυβερνώντες.   

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι το
«κλείσιμο» των προσφορών για τα 14
αρχοντικά και μικρά Ξενία μετατίθε-
ται για ένα μήνα αργότερα. Έτσι αντί
για τις 22 Σεπτεμβρίου, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις
προσφορές τους για αξιοποίηση
ενός ή περισσοτέρων από τα προς
διάθεση ακίνητα μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου. Το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δη-
μοσίου ανταποκρίθηκε σε αιτήματα
διαφόρων ενδιαφερομένων και δό-
θηκε η παράταση στην υποβολή
προσφορών. 

Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν
την παράταση ως… σανίδα σωτη-
ρίας, καθώς σε ελάχιστες περιπτώσεις
υπήρξε ουσιαστικό ενδιαφέρον με
προοπτική επένδυσης. Στο ΤΑΙΠΕΔ γί-
νονται απεγνωσμένες κινήσεις για
προσέλκυση επενδυτών στο παρά
πέντε –παραγγέλθηκε μάλιστα και
έρευνα για τις διεθνείς απαιτήσεις
σχετικά με την εκμετάλλευση υπο-

δομών- κάτι που επιβεβαιώνει όλους
όσοι φοβούνται “ξεπούλημα των
ασημικών”.  

Αν αληθεύουν οι πληροφορίες
μας, για το Ξενία και το Σανατόριο
δεν υπάρχουν μνηστήρες με... καλό
σκοπό, αφού για τους ιθύνοντες του
Ταμείου προέχει το «ξεφόρτωμα»
άλλων ξενοδοχειακών μονάδων,
όπως των Ξενία Ναυπλίου και Τσαγ-
καράδας, η βίλα de Vecchi στη Ρόδο,
τα δυο αρχοντικά στη Μακρυνίτσα
του Πηλίου. Τα φαντάσματα των πε-
ρασμένων δεκαετιών με τους άγο-
νους διαγωνισμούς για την εκμε-
τάλλευση των δυο οικημάτων, πλα-
νώνται πάνω από το Μαίναλο.   

Για τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής, τους χιλιάδες επισκέπτες

που το επισκέφθηκαν στο παρελθόν
και για τους παράγοντες του ορεινού
τουρισμού το Ξενία είναι ένα ανεκ-
μετάλλευτο τουριστικό χρυσωρυ-
χείο, ένα «ακατέργαστο διαμάντι»
την πραγματική αξία του οποίου κα-
νείς δεν αντιλήφθηκε από το 1965
που ολοκληρώθηκε η κατασκευή
του. «Φυτεμένο» σε μια περιοχή απί-
στευτου φυσικού κάλλους στο Μαί-
ναλο εκκίνησε από προνομιακή θέση
όταν άρχιζε και η συζήτηση για την
ανάπτυξη του ορεινού και του χει-
μερινού τουρισμού στην Ελλάδα. Κι
όμως, στα χρόνια που ακολούθησαν

αποδείχθηκε ότι ουδέποτε υπήρξε η
βούληση να αποτελέσει το επίκεντρο
της τουριστικής ανάπτυξης για μια
ολόκληρη περιοχή, και μάλιστα “δύ-
σκολη” στο κομμάτι της απασχόλη-
σης. 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού που ταίριαζαν με το προφίλ της
περιοχής, ο  περιπατητικός και ορει-
βατικός τουρισμός, οι ποδηλατικές
διαδρομές, η σύνδεση με το Χιονο-
δρομικό Κέντρο δεν έγιναν ποτέ,
δεν εκπονήθηκαν μελέτες για επέ-
κταση των υποδομών του σε πλήρη
αρμονία και με σεβασμό προς το φυ-
σικό περιβάλλον, σταδιακά το Ξενία
εγκλωβίστηκε οικονομικά και αφού
λεηλατήθηκε, σήμερα στέκει θλιβε-
ρή σκιά του παρελθόντος.

Σ’ ολόκληρη την χώρα έχουν ξε-
σηκωθεί σοβαροί φορείς και
πολίτες που αντιδρούν στις

λογικές και πρακτικές του ΤΑΙΠΕΔ,
που παρακάμπτουν τις τοπικές κοι-
νωνίες και διαχειρίζονται κατά βού-
ληση την κρατική περιουσία. 

Στην δική μας περίπτωση, είναι
χαρακτηριστική η σιωπή του δήμου
Γορτυνίας. Λογικά η δημοτική αρχή
όφειλε ήδη να είχε έρθει στο χωριό
για να συνομιλήσει με τους κατοί-
κους και να ενημερώσει για τις δι-
κές της ενέργειες. 

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχουμε
δει. Ούτε καν επικοινωνία με τον
Σύλλογο δεν έχει υπάρξει, παρά τον
διάλογο που έχουμε ανοίξει.

Από τον μέχρι σήμερα διάλογο,
ο περισσότερος κόσμος επιμένει:

· Αξιοποίηση: Σίγουρα ΝΑΙ!
· Ξεπούλημα της γης: ΟΧΙ

➤ Οι Μαγουλιανίτες δεκαετίες
τώρα, προσπαθούν να δώσουν
ζωή στο Ξενία και στο Σανατόριο.
Τα μεγάλα κόμματα εναλλάσσονται
στην εξουσία, αλλά όλοι τους συ-

νειδητά, μέχρι και χθες, αρνούνταν
να δώσουν στοιχεία γα το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς του Σανατορίου
της Μάνας του Στρατιώτη και επέ-
βαλλαν την πλήρη απαξία του. Σε
λουκέτο και απαξίωση οδηγήθηκε
και το Ξενία.

➤ Τώρα στα γρήγορα και στα τυφλά,
μεταβιβάζουν τα κτήρια αλλά και
πολλά στρέμματα γη μας, χωρίς να εν-
διαφέρονται τι ανάπτυξη θα γίνει,
ποιόν - ποιους θα ωφελήσει, ποιο θα
είναι το μέλλον του τόπου μας.
✔ 99 χρόνια το Ξενία.
✔ 50 χρόνια το Σανατόριο.
✔ Στην ουσία νοιάζονται να με-
ταβιβάσουν την ιδιοκτησία με πλά-
γιο τρόπο, αυτό είναι το κύριο μέ-
λημά τους.

➤ Τα ερωτήματα πολλά, όποιοι
πιστεύουν ότι πρέπει να εκποι-
ηθούν στα γρήγορα και όσο - όσο
τέτοιου είδους κρατικές περιου-
σίες, πρέπει να συνειδητοποιήσουν
ότι έρχεται και η σειρά όλων των δη-
μοτικών οικημάτων (π.χ. κοινοτικό
καφενείο - ξενώνας), των δημο-

σίων - κοινοτικών οικοπέδων, όλων
των εθνικών περιουσιακών στοι-
χείων.

Ανάπτυξη για ποιόν; Για ποιούς;
Πιστεύουμε ότι η κάθε κίνηση, πρέ-
πει να ωφελήσει πρωτίστως τους
ντόπιους (με την ευρύτερη έννοια)
ανθρώπους μας, άμεσα ή και έμ-
μεσα.

Το Ταμείο αποκρατικοποιήσεων
νοιάζεται μόνο για το τι θα ει-
σπράξει.  Οφείλει όμως να εξετάσει
και άλλους παράγοντες που εμείς
στο Σύλλογο πιστεύουμε ότι είναι
πιο σημαντικοί, όπως: η απασχό-
ληση, η γενικότερη ώθηση της πε-
ριοχής, η ανάπτυξη και άλλων πα-
ράλληλων οικονομικών δραστη-
ριοτήτων. 

Προτείνουμε: 
➤ Η επιλογή των προτάσεων να
ακολουθήσει την φιλοσοφία των
παραπάνω προβληματισμών πέρα
από το οικονομικό αντίτιμο.
➤ Πέρα από τα κτήρια, αν δοθούν
και οι εκτάσεις γης, να μην υπάρξει

καμία αλλαγή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος. Να δοθούν με συμ-
βολικό μίσθωμα ή ενοίκιο, ίσως
κατά προτεραιότητα σε ντόπιους
επιχειρηματίες, με στόχο την ανα-
ζωογόνηση της τοπικής οικονο-
μίας.

Η παραχώρηση να είναι για
τρεις – τέσσερις το πολύ δεκαετίες,
με ρήτρες ανάπτυξης και τοπικής
απασχόλησης. Οι καλύτεροι να
έχουν δικαίωμα συνέχισης της επι-
χειρηματικής προσπάθειας.
➤ Η όποια ανάπλαση να μην
υποβαθμίζει το περιβάλλον και να
διατηρεί την εξαίρετη αρχιτεκτο-
νική των δύο κτηρίων.

Ο δήμος και οι κάθε μορφής
συλλογικότητες οφείλουν να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους για τον κίν-
δυνο αλλαγής του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος στην γη μας. Τσιφλίκια
στην Αρκαδία δεν πρέπει να υπάρ-
ξουν ξανά.

Στο πλαίσιο όλων των παραπά-
νω, ο Σύλλογος θα αποστείλει σχε-
τική επιστολή στο ΤΑΙΠΕΔ.
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Να παραχωρηθούν με ρήτρες ανάπτυξης

Δια βίου εκπαίδευση
Δωρεάν εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ενηλίκων  παρέχονται
στο Κέντρο δια βίου μάθησης
του Δήμου Γορτυνίας για το εκ-
παιδευτικό έτος 2014-2015. Δη-
λώσεις συμμετοχής μπορείτε
να υποβάλλετε σε όλα τα ΚΕΠ
του Δήμου Γορτυνίας, κατά τις
εργάσιμες μέρες. Πληροφορίες:
kdvm147@gmail.com 
κιν. 6942491772. 

Προσοχή κλέφτες 
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει
να είναι οι κάτοικοι του χωριού
καθώς τον Σεπτέμβριο σημει-
ώθηκαν την ίδια μέρα 2 κλοπές
χρηματικών ποσών. Οι δράστες
με την μέθοδο της απασχόλη-
σης απέσπασαν την προσοχή
των ηλικιωμένων, ενώ την ίδια
ώρα άλλο μέλος της συμμορίας
παρείσφρησε στα σπίτια προς
αναζήτηση χρημάτων. 
Εκτός από τους ηλικιωμένους
εφιστούμε την προσοχή των
νεότερων, όταν πλανόδιοι πω-
λητές προσεγγίζουν  ηλικιωμέ-
νους… 

Ανοιχτοί σε όλα…
Με τον ίδιο τρόπο που δεχόμα-
στε τις επιδοκιμασίες ,δεχόμα-
στε και τις διαφορετικές από-
ψεις. Ειδικά για την εφημερίδα
δεν θα κουραστούμε να επα-
ναλαμβάνουμε τα αυτονόητα: 
✔ Ανήκει σε όλους. 
✔ Ανυπόγραφα στην εφημε-
ρίδα είναι μόνο τα κείμενα που
εκφράζουν το Δ.Σ. του Συλλό-
γου. 
✔ Καλά τα λόγια… του καφε-
νείου, αρκεί να διατυπώνονται
γραπτώς και να είναι ενυπό-
γραφα. Τα γραπτά μένουν. Όλα
τα υπόλοιπα είναι εκ του πονη-
ρού. 
✔ Χαρά μας να φιλοξενούμε
διαφορετικές απόψεις. Στο προ-
ηγούμενο τεύχος δημοσιεύσα-
με πολλές «διαφορετικές» θέσεις
για το θέμα του Σανατορίου και
του Ξενία Μαγουλιάνων. Αυτό
είναι που κάνει τη δικιά μας
εφημερίδα να ξεχωρίζει. Η πο-
λυφωνία. 
Σ’ αυτό το μοτίβο συνεχίζουμε.
Αυτό μας πάει. Εδώ ταιριάζει
γάντι παλιότερη έκφραση μέ-
λους του Δ.Σ. «Απόλυτη ομο-
φωνία υπάρχει μόνο στα νε-
κροταφεία».

Ούτε μυρωδιά;
Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος
από την μεταβίβαση του σα-
νατορίου της Μάνας του Στρα-
τιώτη στο ΤΑΙΠΕΔ, και σχεδόν
τρεις μήνες από την πρόσκληση
ενδιαφέροντος για το Ξενία Μα-
γουλιάνων και το Σανατόριο.
Δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση
ή έστω μια αναφορά από την
δημοτική αρχή. 

Ο κύριος δήμαρχος διατυμ-
πανίζει σε κάθε ομιλία του ότι ο
Δήμος Γορτυνίας δεν μπορεί να
κάνει ανάπτυξη. Τώρα ασχολεί-
ται με τον εναλλακτικό τουρισμό
που θα προσφέρει το Σανατόριο
Ιθώμη στην Βυτίνα. Ευτυχώς
που δεν μεταβιβάστηκε και
αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ και μπορούν
να βγαίνουν και οι ανάλογες
φωτογραφίες προς τέρψη του
γορτυνιακού κοινού... 

Ξενία: Το ακατέργαστο
τουριστικό διαμάντι
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Παράταση 
με το καλημέρα 



Με δικαστική απόφαση ανοίγει
ο δρόμος στο Πετροβούνι
που εξασφαλίζει την ομαλή

πρόσβαση τόσο στην εκκλησία της
Παναγίας όσο και στα ερείπια του
αρχαίου ναού Ιππίου Ποσειδώνος!

Το αίτημα για διάνοιξη του μονο-
πατιού και μετατροπή του σε αμαξω-
τό δρόμο, είχε διατυπωθεί από το
Τοπικό Συμβούλιο Μαγουλιάνων στο

τότε δημοτικό συμβούλιου του Δήμου
Βυτίνας, τον Ιούνιο του 2010. Πρό-
εδρος της κοινότητας ήταν τότε ο
Κωνσταντίνος Ν. Κόλλιας. Η ενέργεια
αυτή κράτησε το ζήτημα ανοιχτό και
έτσι ανοίχτηκε σήμερα ο δρόμος!

Το δημοτικό συμβούλιο Βυτίνας
είχε συμφωνήσει με την πρόταση που
ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας. Η
σχετική απόφαση του δημοτικού συμ-

βουλίου είχε αποσταλεί στην Περι-
φέρεια, είχε εγκριθεί και κατέστη υπο-
χρεωτική η εφαρμογή της από τον
Δήμο. Ο δήμος όμως ποτέ δεν εφάρ-
μοσε αυτή την απόφαση. Την ίδια
απραξία έδειξε και ο δήμος Γορτυνίας. 

Τον Ιούνιο του 2013, το ΔΣ του
συλλόγου μας, διαπιστώνοντας ότι
μπήκαν και συρματοπλέγματα -από
τον διπλανό με τον δρόμο ιδιοκτήτη

κ. Βασιλάκο- προχώρησε σε έγγραφο
αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο
και κινήθηκαν εκ νέου οι σχετικές
διαδικασίες με τα γνωστά αποτελέ-
σματα. 

Χρήσιμα συμπεράσματα για να
μην έχουμε ποτέ ξανά, τα ίδια στο χω-
ριό:

❑ Ο δρόμος έμεινε κλειστός και
δεν υλοποιήθηκε το πνεύμα της από-
φασης του κοινοτικού και του δημο-
τικού συμβουλίου, με ευθύνη και των
δύο δημάρχων αλλά και της απραξίας
των κατοίκων.

❑ Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε
τέτοιου είδους ενέργειες, ποτέ και
από κανέναν. Δεν μπορούμε να ανε-
χόμαστε και την χαρακτηριστική ανο-
χή των δημοτικών αρχών. Με την
στάση μας αυτή στέλνουμε λάθος
μηνύματα στους επίδοξους καταπα-
τητές.

❑ Το πνεύμα και το γράμμα της
δικαστικής απόφασης πρέπει να γίνει
απολύτως κατανοητό απ’ όλες τις
πλευρές και πρωτίστως από την Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Και όταν η δικα-
στική απόφαση διατυπώνει τον όρο
«μονοπάτι-δρόμος» και όταν η ίδια
απόφαση ορίζει σαφώς το πλάτος
της απελευθέρωσης σε 2 μέτρα. Όλα
αυτά θα χρειαστούν όταν θα μπει
στην ημερήσια διάταξη η διάνοιξη
αμαξωτού δρόμου, δίχως να κινδυ-
νεύσουν τα αρχαία θεμέλια.  

Η ποιοτική αναβάθμιση συνολικά
της περιοχής του Πετροβουνίου μπαί-
νει σε νέες βάσεις, μετά την θετική δι-
καστική απόφαση αλλά και μετά την
υλοποίηση σημαντικών έργων που
έγιναν και άλλων που  έχουν δρομο-
λογηθεί. Ο ηλεκτροφωτισμός του κόμ-
βου και η επέκταση αυτού, η συνολι-
κή διαμόρφωση της εισόδου του χω-
ριού σ’ αυτό το σημείο, η αναβάθμιση
του οδικού άξονα έως την βρύση της
«Νικολιτσάς» με την πολύπλευρη αξιο-
ποίηση του νερού, που θα αναβαθμί-
σει συνολικά το φιλέτο των Μαγου-
λιάνων.                                                 ΠΚ 

Δρόμο μέσα από συρματο-
πλέγματα αναζήτησαν και
φέτος, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι

Μαγουλιανίτες για να φτάσουν στην
εκκλησία της Παναγίας στο Πετρο-
βούνι. 

Τα ασφαλιστικά μέτρα του δή-
μου Γορτυνίας κατά του ιδιοκτήτη
που περιέφραξε τον δρόμο εκδικά-
στηκαν στις 16 Ιουνίου, αλλά μέχρι
την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, κανέ-
νας στο χωριό δεν γνώριζε την από-
φαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Τρίπολης. Η απόφαση φέρει ημε-
ρομηνία 20 Αυγούστου. Ας όψεται το
καλοκαίρι και τα μπάνια του λαού. 

Στο Σύλλογο, πάντως, όλοι ήταν
σε αναμμένα κάρβουνα. Περίμε-
ναν… Και, λίγες ημέρες μετά τις 8 Σε-
πτέμβρη, έφτασε η απόφαση, με
την οποία η εισαγγελέας ζητάει την
απομάκρυνση των συρματοπλεγ-
μάτων από την οδό – μονοπάτι που
οδηγεί στην εκκλησία. Ζητάει την
απομάκρυνση της όποιας περί-
φραξης σε όλο το μήκος και πλάτος
του δρόμου. 

Η απόφαση της εισαγγελέως
αναθέτει στο αρμόδιο Αστυνομικό
Τμήμα να προχωρήσει στην απο-
μάκρυνση της περίφραξης αν ο
ιδιοκτήτης αρνηθεί να την εκτελέσει
σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Πάντως, μέχρι τις αρχές Οκτω-
βρίου, τα συρμάτινα οδοφράγματα
εξακολουθούν να στέκουν όρθια.
Ευτυχώς που μέχρι σήμερα δεν
υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυμα-
τισμός ηλικιωμένου ή μικρού παι-
διού. 

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η
συγκεκριμένη απόφαση είναι μια
πρώτη νίκη όλων μας. Ο ιδιοκτήτης
έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει
την απόφαση στα πολιτικά δικα-
στήρια. Όμως, το σημαντικό είναι μέ-
χρι τότε -εάν και εφόσον ο ιδιοκτή-
της επιμείνει δικαστικά- ο δρόμος να
είναι ανοικτός, όπως ήταν εδώ και
τουλάχιστον δυο – τρεις αιώνες. 
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Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ 

Οι θερμοκρασίες έπεσαν στα
ορεινά και τα περισσότερα
σπίτια ήδη άδειασαν, αφού

οι επισκέπτες του καλοκαιριού επέ-
στρεψαν στις εστίες τους. Τώρα λοι-
πόν που οι περισσότεροι γύρισαν
στους ρυθμούς τους, ας ρίξουμε λίγο
τη ματιά μας στην καθημερινότητα
των κατοίκων του χωριού και κυ-
ρίως στις σκιές της.

Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε στο
νου έστω, και σαν ανάμνηση, την ει-
κόνα του «αγροτικού» γιατρού, να έρ-
χεται στα Μαγούλιανα και να εξετά-
ζει ή να συνταγογραφεί στο κοινοτι-
κό γραφείο ή και στο καφενείο. Για-
τροί στα πρώτα τους βήματα ήταν.
Όμως όλοι οι κάτοικοι των χωριών
γνώριζαν ότι έστω κάποιες μέρες
την εβδομάδα θα είναι εκεί. Στο δε ια-

τρείο στη Βυτίνα μπορούσες να εξυ-
πηρετηθείς και από άλλες ειδικότητες.

Μετά ήρθαν τα Κέντρα Υγείας.
Πρωτοβάθμια δομή παροχών υγει-
ονομικής φροντίδας. Ήταν εκεί και
παρείχαν τις υπηρεσίες τους και μια
πρώτη φροντίδα 24 ώρες το εικοσι-
τετράωρο σε μόνιμους κατοίκους
και επισκέπτες.

Και σιγά σιγά άρχισε η αποδόμη-
ση, πριν καλά καλά δούμε τους καρ-
πούς ενός σχεδίου για τη δημόσια
υγεία. Μετά ήρθε και η κρίση και
όλα παίρνουν μια μουντή και γκρίζα
απόχρωση. Για να δούμε λοιπόν τι
ακριβώς συμβαίνει…

Στο Δήμο Γορτυνίας λειτουργούν
δύο Κέντρα Υγείας. Ένα στα Τρό-
παια και ένα στη Δημητσάνα. Και τα
δύο τα τελευταία χρόνια παλεύουν
υποστελεχωμένα και τις κάθε είδους
ελλείψεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Μετά από συνταξιοδοτήσεις, αυτή
τη στιγμή και τα δύο κέντρα εξυπη-
ρετούνται από ένα ασθενοφόρο. Τη
μια μέρα το ασθενοφόρο είναι στη
Δημητσάνα και την άλλη στα Τρόπαια. 

Χάθηκε μια ζωή
Αν το πλήρωμα εξυπηρετεί περι-

στατικό και παρουσιαστεί δεύτερο, το
επόμενο ασθενοφόρο θα έρθει από
το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, δηλα-
δή από την Τρίπολη. Και μην προ-
τρέξετε να σκεφτείτε σιγά τον κόσμο
που έχει και έλα μωρέ πότε θα συμ-
βούν ταυτόχρονα δύο περιστατικά,
γιατί ήδη έχει χαθεί τουλάχιστον μία
ανθρώπινη ζωή, μιας και οι μόνιμοι
κάτοικοι συνήθως μεταφέρουν τα
περιστατικά με ότι αυτοκίνητο βρε-
θεί. Και, ούτε οι αποστάσεις είναι μι-
κρές, ούτε οι δρόμοι οι καλύτεροι…

Όσον αφορά τώρα τη στελέχωση

σε ανθρώπινο δυναμικό, η απογοή-
τευση συνεχίζεται. Θέσεις για για-
τρούς προκηρύσσονται, γιατροί όμως
δεν εμφανίζονται εύκολα. Είναι τόσο
χαμηλές οι μηνιαίες αποδοχές τους
που απ’ ότι φαίνεται προτιμούν άλλες
θέσεις στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα
να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. 

Κάποιες προσπάθειες έξτρα μο-
ριοδότησης, ή ακόμα και συνυπηρέ-
τησης για τους τυχόν συντρόφους
τους δε φαίνεται να αποδίδουν καρ-
πούς. Τα έξοδα διαμονής και μετακί-
νησης στην περιοχή είναι αποθαρ-
ρυντικά και σε παρεμβάσεις που
έχουν γίνει στην κυβέρνηση έχουν
δοθεί  απαντήσεις τύπου «αν βρει
στους γιατρούς ο δήμος ένα κατά-
λυμα και βρεθεί τρόπος να έχει και
δωρεάν σίτιση θα είναι σαν αύξηση
στο μισθό τους». Ναι και μη σας
ακούγεται περίεργο αυτό, μέσα στη

Βουλή ειπώθηκε και από επίσημα
κυβερνητικά χείλη.

Μαζί με όλα αυτά προέκυψε την
προηγούμενη χρονιά, και στα πλαίσια
διαφόρων αλλαγών που συμβαίνουν
στο χώρο της υγεία, και η πρόθεση να
συγχωνευτούν τα δύο Κέντρα Υγείας
σε ένα. Όλα αυτά την στιγμή που ακό-
μα και στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο
παρουσιάζονται σημαντικές ελλεί-
ψεις και σε προσωπικό και σε υλικο-
τεχνική υποδομή. 

Το θέμα της υγείας είναι πολύ σο-
βαρό ζήτημα και μας αφορά όλους
άμεσα. Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη
ξεκινήσαμε  επαφές με τους βου-
λευτές του νομού μας και άλλους
αρμόδιους, από τους οποίους ζη-
τούμε περισσότερες διευκρινήσεις
και κυρίως λύσεις στα προβλήματα,
αν και αυτές απαιτούν κεντρικό και
αποτελεσματικό σχεδιασμό.

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΣΣ  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΙΙ,,  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ,,  ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ    

Μαγούλιανά μου, αγιάτρευτα...  

ΝΝΑΑ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΕΕΙΙ  ΟΟ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΑΑΕΕΙΙ  ΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  

Πρώτη νίκη για το Πετροβούνι 

Επαναλειτουργία του δρόμου στο Πετροβούνι!



Άρεσαν και χειροκροτήθηκαν απ'
όλους οι επταήμερες αυγου-
στιάτικες εκδηλώσεις του Πα-

νελληνίου Συλλόγου Μαγουλιανιτών.
Όσοι βρεθήκαμε εκείνες τις ημέρες
στο χωριό διαπιστώσαμε πόσο ζων-
τανό και επίκαιρο παραμένει το μήνυ-
μα των δημιουργών του. Και μάλιστα
στην πράξη.

Ο σημερινός Σύλλογος ενδεχομέ-
νως να μην μπορεί να συγκριθεί με εκεί-
νων στα πρώτα χρόνια, αλλά δεν έχει
σε τίποτα να ζηλέψει από το πάλαι ποτέ
ένδοξο παρελθόν του. Απεναντίας κα-
τορθώνει σε πολύ δύσκολες εποχές να
χτίζει και να εγγυάται το μέλλον.

Καλύτερη αμοιβή για τον Σύλλογο
από το χειροκρότημα δεν υπάρχει.
Χορτάσαμε δραστηριότητες και κο-
λακευτικά λόγια εκείνες τις ημέρες.
Ζήσαμε ιστορικές ημέρες κάτω από τον
πλάτανο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα
από την αρχή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε με το
«Αντάμωμα» στο Δημοτικό Σχολείο. Για
να είναι όλα έτοιμα, χρειάστηκε η ενερ-
γή δραστηριοποίηση όλων. Η συμμε-
τοχή και η αλληλεγγύη είναι ακόμη
εδώ!... 

Το απέδειξαν με την καθημερινή
παρουσία τους εκεί μεταξύ άλλων οι:
Χρήστος Κ. Γόντικας, Νικόλας Γόντικας,
Θανάσης Κανελλόπουλος, Χαράλαμπος
Καλόσακας, Παναγιώτης Κυριακόπου-
λος, Κώστας Β. Μαρίτσας, Τάσος Ζού-
βελος. 

Εντυπωσιακό το «παρών» του κό-
σμου. Η συμμετοχή και ο εθελοντι-
σμός ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι τα
Μαγούλιανα είναι μία κοινότητα ζων-
τανή, υγιής και πάνω από όλα εξελισ-
σόμενη.

Στο «Αντάμωμα» ο Σύλλογος προ-
σέφερε τα ποτά και κάποια φαγητά.
Όλα τα υπόλοιπα προσφέρθηκαν κα-
τευθείαν από τους Μαγουλιανίτες
στους Μαγουλιανίτες. Γυναίκες του
χωριού βάλθηκαν να μας… αλατοπι-
περώσουν καταλλήλως με γεύσεις και
καλούδια ντόπια, μαγειρεμένα με πολύ
μεράκι. Όρεξη για προσφορά να υπάρ-
χει… 

Μάρτυράς μας οι φωτογραφίες
που στάλθηκαν στην εφημερίδα. Ακό-
μη και το ταψί με τα λαχταριστά φα-
σόλια γίγαντες στο τέλος δεν χρειαζό-
ταν... πλύσιμο. Αυτά τα ολίγα. Και, μην
ξεχάσουμε. Τα γλυκά κεράστηκαν προ-
σφέρθηκαν από τον Θανάση Κανελ-
λόπουλο. 

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με μου-
σική...

Έκθεση φωτογραφίας 
Όλα τα παραπάνω έλαβαν χώρα στο
προαύλιο του Σχολείου. Εντός του κτη-
ρίου είχε και φέτος έκθεση φωτογρα-
φίας. Πολύς κόσμος παρέλασε μπροστά
από το κοντινό χθες (20ός αιώνας), έτσι
όπως το «φυλάκισε» ο φωτογραφικός
φακός. Όλοι κοντοστάθηκαν μπρο-
στά στα ασπρόμαυρα κλικ που ο «δια-
σώστης» χρόνος μας χάρισε.

Εκείνη την Κυριακή, 10 Αυγού-
στου, ο Σύλλογος… βάφτισε μια αί-
θουσα του Σχολείου: «Νικόλαος Σω-
τηρόπουλος». Έναν απλό καθημερινό
άνθρωπο, έναν τσαγκάρη, που προ-
νόησε χρόνια πριν ώστε σήμερα το
σχολείο να αποκατασταθεί και να ξα-
νανοίξει τις πόρτες του με άλλη μορφή
πλέον. Ήταν του Συλλόγου – κληρο-

νόμου υποχρέωση να προχωρήσει σ'
αυτή την αναγνώριση και, συνάμα,
τιμή. Είχε προηγηθεί η εκταφή και το-
ποθέτηση των οστών του στο οστεο-
φυλάκιο.

Τιμητική - αναμνηστική πλακέτα
έδωσε ο Σύλλογος στον Γιάννη Μπέτ-
τα. Χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά
της συλλογής παλαιών αντικειμένων, το
υπό ίδρυση Μουσείο έκανε τα πρώτα
βήματά του.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 - ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το επόμενο διήμερο ήταν για τους μι-
κρούς Μαγουλιανίτες. Μια ευκαιρία
να ξεφύγουν από της εβδομάδας τα λι-
μνάζοντα και τα επαναλαμβανόμενα.
Στα Μαγούλιανα κανένα παιδί δεν
προλαβαίνει να βαρεθεί, αλλά ο Σύλ-
λογος θέλει πρωταγωνιστή το Μα-
γουλιανιτάκι.

Τα παιδιά απασχολήθηκαν δημι-
ουργικά από την Αγγελική Κοσιαβέλου
με κατασκευές, ζωγραφική και ένα
απίθανο διασκεδαστικό επιτραπέζιο
παιχνίδι γνωριμίας με το χωριό. Ένα επι-
τραπέζιο που κάλλιστα μπορεί να τα-
ξιδέψει και μεγάλους επίδοξους λαο-
γράφους. Σχεδιάστηκε για να αφηγη-
θεί ιστορίες που θα μπορούσαν να εί-
ναι και παραμύθια. Και οι ήρωες του
Μαγουλιανίτικου «παζλ», αν και δεν
ήταν ιλουστρασιόν, πέρασαν ολοζών-
τανοι από μπροστά μας.

Η επίκαιρη παράσταση καραγκιό-
ζη ήταν και εφέτος προσφορά του
Δήμου Γορτυνίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Την σκυτάλη πήρε η «δηλωτή». Το φε-
τινό τουρνουά τίμησαν δεόντως αρ-
κετοί συγχωριανοί μας. Δυστυχώς δεν
συμμετείχαν κάποιοι άσσοι του συγ-
κεκριμένου χαρτοπαιγνίου.

Φέτος ο Σύλλογος ανέμενε μεγα-
λύτερη προσέλευση παικτών αφού οι
Μαγουλιανίτες τιμούν όλα τα παιχνίδια
της τράπουλας. Τα πρώτα ζευγάρια
προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης, ενώ
όσοι έσπευσαν καθυστερημένα σχη-
μάτισαν ζευγάρια κατά την προσέ-
λευση. Τα ζευγάρια:

Νίκος Ηλιόπουλος - Θωμάς Πυρπυ-
ρής 

Ηλίας Λαμπούσης - Νίκος Φούκας
Τάκης Μαυροειδής - Γιώργος Τριβι-

ζαδάκης
Νίκος Γιαβής - Κώστας Ρίζος
Νικόλας Γόντικας - Δημήτης Κοσιά-

βελος

Χρήστος Α. Γόντικας - Στάθης Μπε-
νέτος

Άγγελος Αλεξόπουλος - Παναγιώτης
Μαρίτσας

Χαράλαμπος Κολόσακας - Ιωσήφ
Κανελλόπουλος 

Στον τελικό έφθασαν τα ζευγάρια
Νίκος Ηλιόπουλος - Θωμάς Πυρπυ-
ρής και Ηλίας Λαμπούσης - Νίκος Φού-
κας, με νικητές τους πρώτους.

Της «δηλωτής» τα παραλειπόμενα
αποτέλεσαν θέμα συζήτησης και ποι-
κίλων σχολίων:

♣ Τα γούρια, εννοείται, είχαν την
τιμητική τους καθώς το μπλουζάκι και
η θέση δεν άλλαξαν. Για κάποιους... Λά-
θος. Για κάποιον.

♥ Τα συγχαρητήρια, αλλά και το
απαραίτητο πείραγμα διήρκησαν όλη
την ημέρα της απονομής. Παιδιά άντε
και του χρόνου.

♠ Η κλήρωση των ζευγαριών και
οι τετράδες χάλασαν τη διάθεση κά-

ποιων. Αλλιώς τα σχεδίαζαν, άλλα τους
βγήκαν. Καλύτερα έτσι, ώστε να έχει με-
γαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο
που στο τέλος όλοι το χάρηκαν.

♦ Πολλοί καλοί παίκτες βγήκαν
εκτός από νωρίς. Απεναντίας στα ημι-
τελικά έφτασε ο μικρός Ιωσήφ Κανελ-
λόπουλος. Ο πατέρας μπορεί φέτος -
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων-
να μην δήλωσε παρών, τον αντικατέ-
στησε επάξια ο γιος.

☛Υπάρχουν σκέψεις το χρόνου το
τουρνουά να διεξαχθεί μόνο σε επί-
πεδο μονομαχίας. Μην το δένετε κόμ-
πο, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν και εκ-
πλήξεις. Τα αντανακλαστικά να είναι σε
εγρήγορση.

Το πρωινό της Τετάρτης την πα-
ράσταση έκλεψαν οι προημιτελικοί
και ημιτελικοί του τουρνουά της «δη-
λωτής». Εκεί που έδωσε τα ρέστα του,
όμως, ο Σύλλογος ήταν το βράδυ. Στα
ρεμπέτικα του Μεσοπολέμου. Αυτού

του τόσο παρεξηγημένου είδους λαϊ-
κής μουσικής και εξομολόγησης.

Στον κόσμο του ρεμπέτικου τρα-
γουδιού μάς ταξίδεψε μια αυθεντική
μουσική συντροφιά. Ο Άγγελος, ο Κώ-
στας και ο Θοδωρής Μπουρνάς με
την παρέα τους. Χρειάστηκε να δια-
νύσουν πολλά χιλιόμετρα, με καύσιμο
το μεράκι και την αγάπη τους για το χω-
ριό. Να δώσουν το «παρών» αφιλο-
κερδώς στην ιδιαίτερη πατρίδα. Την γε-
νέτειρα που αγωνίζεται και επιμένει.
Μπορεί η πατρίδα αυτή σήμερα να
μην… πουλάει, είναι όμως εκεί. Περι-
μένει και αγωνιά. 

Το μπουζούκι, η κιθάρα, ο τζουράς
και το μπαγλαμαδάκι στο πάλκο, όσο
περνούσε η ώρα, πήραν φωτιά. Ζωη-
ρή η ομάδα. Όλα θυμίζουν λαϊκή κομ-
πανία. Ο κόσμος χειροκροτεί. Σκηνή και
πλατεία έγιναν ένα. Μόνη αμοιβή το χει-
ροκρότημα.

Τα ρεμπέτικα αντέχουν ακόμα.
Από μπροστά μας πέρασαν όλοι οι
λαϊκοί μας βάρδοι. Οι πενιές κράτησαν
μέχρι τη 1.30 τα ξημερώματα. Τέσσερις
ώρες γεμάτες.

Το ύφος και το ήθος των παιδιών
συγκίνησε. Χωρίς υπερβολές διασκέ-
δασε ο κόσμος. Ο Μαρίνος, ο πατέρας
του Θοδωρή, του Κώστα  και του Άγ-
γελου Μπουρνά, δικαιολογημένα κα-
μάρωνε. Εισέπραξε πολλά συγχαρη-
τήρια.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το πρωί διεξήχθη ο τελικός της «δη-
λωτής». Και το βράδυ απόδραση στην
«Αποθήκη». Το αγαπημένο στέκι όλων.
Ή για να είμαστε δίκαιοι, όσων αισθά-
νονται νέοι. Σχεδόν όλοι όσοι έμεναν
μέχρι αργά στην πλατεία εκείνες τις
ημέρες, έδιναν ραντεβού για συνέχεια
στην φιλόξενη φωλιά της. Για μια κου-
βέντα με ποτό στα όρθια. Για χορό μέ-
χρι τα χαράματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Δεκαπενταύγουστος. Η γιορτή της Πα-
ναγιάς, το «Πάσχα του καλοκαιριού». Οι
πιστοί κατέκλυσαν και φέτος την αφιε-
ρωμένη στη χάρη Της εκκλησία για να
προσκυνήσουν ή να εκπληρώσουν το
τάμα τους. Ο παπά Θοδωρής εκεί. Να
φυλάσσει Θερμοπύλες Πανίερες και
Πανάγιες.

Την μέρα εκείνη επέλεξαν και φέ-
τος πολλοί Μαγουλιανίτες για να κοι-
νωνήσουν.

Μετά την εκκλησιασμό, ανήμερα
της Παναγιάς το έθιμο επιτάσσει επι-
σκέψεις σε όσους εορτάζουν. Και το κέ-
ρασμα κουραμπιές. Το πατροπαρά-
δοτο γλύκισμα, που αρκετές Μαγου-
λιανίτισσες εξακολουθούν να ψήνουν
στον φούρνο με πουρνάρια. Το βράδυ,
το πανηγύρι. Εννοείται με κλαρίνα,
γουρουνόπουλο, καλαμάκια και μπύ-
ρες. Πολλές μπύρες και, ας αρχίσουν οι
χοροί... Μέχρι της πρώτες πρωινές
ώρες η πλατεία ήταν γεμάτη.

Ο Σύλλογος είχε κλείσει και φέτος
το συγκρότημα του συμπατριώτη μας
Γιάννη Πυρπυρή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το πρόγραμμα είχε λαϊκή βραδιά στην
κεντρική πλατεία. Άλλο ένα αναζωο-
γονητικό ξενύχτι που γέμισε τις μπα-
ταρίες…  μέχρι του χρόνου.

«Άντε και του χρόνου πάλι εδώ παι-
διά», η ευχή του κόσμου.

«Άντε και του χρόνου πάλι εδώ», η
δέσμευση του Συλλόγου.

Α.Α.Αλεξ. - Π. Μαρ.   ➥➥
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ΈΈνναα  ααλλλλιιώώττιικκοο  εεππττααήήμμεερροο  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο

ΦAΝΗΚΕ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΚΡOΤΗΜΑ
ΣΣττιιγγμμέέςς  ξξεεχχωωρριισσττέέςς,,  δδηημμιιοουυρργγίίααςς,,  ααννάάτταασσηηςς  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  ππλλάάττααννοο  

Ας κρατήσουν οι χοροί... 

...χαμός στα ελληνάδικα 



Επειδή η εθελοντική, ανιδιοτελή συμπεριφορά
του Αντώνη Τζιαβάρας και του Ιωσήφ Κανελ-
λόπουλου μάς συγκινεί. Επειδή ο Ιωσήφ και ο Αν-

τώνης βοήθησαν και το καλοκαίρι που πέρασε τον
Σύλλογο στη διάθεση λαχνών, δηλαδή στη χρημα-
τοδότηση των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του
χωριού μας. Επειδή και οι δυο προσφέρουν και
συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του Συλλόγου, η
εφημερίδα μας δράττοντας την ευκαιρία τους δίνει
το βήμα. Αν και κανένας από τους δυο τους δεν χρει-
άζεται συστάσεις. 

Η κόντρα τους για το ποιος θα διαθέσει τους πε-
ρισσότερους λαχνούς είναι λίγο πολύ γνωστή από
πέρσι.  Το 2013 ο Ιωσήφ κατάφερε να πουλήσει δέκα
μπλοκάκια και φέτος μόλις δύο. Το 2014 ήταν η χρο-
νιά του Αντώνη να πάρει πανηγυρικά την ρεβάνς.
Πούλησε οχτώ μπλοκάκια έναντι επτά πέρσι. «Πάμε
σταθερά», συμπληρώνει.  Αντώνης εναντίον Ιωσήφ
ή Ιωσήφ εναντίον Αντώνη σημειώσατε «Χ». 

Ιωσήφ: «Φέτος πήρα τους λαχνούς στις 10 Αυ-
γούστου, πότε να προλάβω;». 

Ο Ιωσήφ φέτος πηγαίνει στο Λύκειο, στην πρώ-
τη τάξη και δηλώνει κατηγορηματικά: «Είμαι καλός
σε όλα». 

Είπαμε να τον προσγειώσουμε απότομα, ρω-
τώντας τον για το σχολείο. 

- Καλύτερο μάθημα; 
Ιωσήφ: Το διάλειμμα…  
- Καλύτερο μάθημα για την πλειονότητα των μα-

θητών είναι η γυμναστική…
Αντώνης: Εγώ πάντως φέτος σιχάθηκα και την γυ-

μναστική. 
- Αυτό δεν γίνεται; 
Αντώνης: Κι όμως… 
- Από τα υπόλοιπα μαθήματα ποιό θα προτι-

μούσες; 
- Τα μαθηματικά. 
Για να χαλαρώσει λίγο η συζήτηση περιστράφη-

κε γύρω από τα φαγητά. Του Ιωσήφ αρέσουν τα μα-
καρόνια, ακόμη και σκέτα. 

- Οι κολοκυθοκορφάδες δεν σας αρέσουν; 

Αντώνης: Πανικός… Με τυρί μέσα… 
Ο Ιωσήφ αν υπάρχει βραβείο ψήστη στη σχάρα,

το δικαιούται. Είναι ταλέντο. Από τον Ιωσήφ δεν κιν-
δυνεύεις να φας καμένες μπριζόλες, δηλαδή σόλες.
Μάλιστα, λιανίζει ο ίδιος και το κρέας. 

- Αντώνη, Σιμιάδες ή Μαγούλιανα; (σ.σ. ερώτη-
ση ανόητη τύπου ποιόν αγαπάς περισσότερο). 

Αντώνης: Ο κάμπος δεν παίζεται το καλοκαίρι.
Στις Σιμιάδες κάνει ζέστη. 

- Άρα δεν σου αρέσει το χιόνι; 
Αντώνης: Χιόνι σημαίνει κρύο, άρα σόμπα. Ο χει-

μώνας είναι ωραίος στα Μαγούλιανα. 
Το χειμώνα ο Αντώνης, μαθητής δευτέρας γυ-

μνασίου από τον Σεπτέμβριο, έρχεται πολλές φορές

στο χωριό, λόγω του πατέρας του, ο οποίος εμπο-
ρεύεται καυσόξυλα. Έχει επιχείρηση στα Kαμίνια. 

Όσο για το μυστικό στην διάθεση των λαχνών εί-
ναι απλό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το αποκαλύψουμε,
αλλά δεν κρατιόμαστε. Ήταν δεκαπενταύγουστος
κάτω από τον πλάτανο. Ο Άγγελος παρότρυνε τον Αν-
τώνη να πάει να πουλήσει κανένα λαχνό, λέγοντάς του
ότι ο Ιωσήφ θα τον ξεπεράσει και φέτος. Εκεί ο μικρός
του είπε το αμίμητο: 

- «Άσε τον κόσμο πρώτα να πει καμιά μπύρα πα-
ραπάνω και μετά θα πάω», και τον κάλεσε να βγάλουν
μια selfie… 

Η νέα γενιά τρέχει με χίλια. Άντε πιάστους. 
Π. Μαρ. 

Το καλοκαίρι του 2013 ο συγχω-
ριανός μας Γιάννης Μπέττας, μετά
και από συνεννόηση με τον Κοι-

νοτάρχη, δώρισε στο χωριό ένα μεγά-
λο αριθμό παλαιών αντικειμένων, ερ-
γαλείων, εξαρτημάτων που χρησιμο-
ποιούσαν οι Μαγουλιανίτες για πολλές
- πολλές δεκαετίες. 

Με την δωρεά έγινε κατορθωτή η
ίδρυση και λειτουργία ενός μικρού
αλλά σημαντικού Μουσείου, στον
χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και
έτσι την ευγενική αυτή χειρονομία
ακολούθησαν - ακολουθούν αρκετοί
συγχωριανοί μας που πλούτισαν -
πλουτίζουν το δικό μας μουσείο. 

Ήδη στην αίθουσα του Μουσείου
υπάρχει πινακίδα που θυμίζει ότι η
δωρεά του Γιάννη Μπέττα έγινε στην
μνήμη του αποθανόντος ιερέα και
γαμπρού του, Θεοδώρου Πετρόπου-
λου. 

Το καλοκαίρι που πέρασε, στην
καθιερωμένη συνάντηση των Μαγου-
λιανιτών, έγινε επίδοση τιμητικής πλα-
κέτας από τον Σύλλογο στον Γιάννη
Μπέττα και οι 200 και πλέον συγχω-
ριανοί είχαν την ευκαιρία να χειρο-
κροτήσουν και να ευχαριστήσουν τον
δωρητή. Ο Γιάννης Μπέττας στην ομι-
λία του, τόνισε: 

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για
μένα σήμερα που λαμβάνω αυτή την
αναμνηστική πλακέτα. Θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του

Συλλόγου Μαγουλιανιτών κ. Παναγιώτη
Κυριακόπουλο και το συμβούλιό του
καθώς και τον πρόεδρο του τοπικού κ.

Αθανάσιο Κανελλόπουλο για την ευγε-
νική αυτή χειρονομία. Τους εύχομαι
καλή συνέχεια στο έργο τους, να είναι

πάντα δραστήριοι, δημιουργικοί, ενω-
τικοί και να μας εκπλήσσουν ευχάρι-
στα.

Θεωρώ όμως ότι έπραξα το αυτο-
νόητο δωρίζοντας την προσωπική μου
παραδοσιακή συλλογή, αποτελούμενη
από 220 κομμάτια, στο Λαογραφικό
Μουσείο του χωριού μας.

Ήθελα έτσι να θυμίσω στους μεγα-
λύτερους αλλοτινές εποχές και οι νεό-
τερες γενιές να γνωρίσουν τον τρόπο
ζωής των προγόνων τους. Η μοναδική
μου παράκληση είναι να αναγράφεται
ό,τι δωρίζεται εις μνήμη του γαμπρού
μου ιερέα Θεόδωρου Πετρόπουλου.

Πρόκειται για μια συλλογή 30 ετών
από σκεύη, εργαλεία και κειμήλια που με
μεράκι και αγάπη συνέλεξα με σκοπό τη
διάσωση της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς και ταυτότητας. Εύχομαι να εμ-
πλουτιστεί, να συντηρηθεί και να λει-
τουργήσει σαν κιβωτός διατήρησης της
παράδοσης. Μαζί με τα άλλα εκθέματα
του Μουσείου να αποτελέσουν κοιτίδα
έρευνας και πολιτιστικής ενδοσκόπησης
για τις μελλοντικές γενιές του τόπου
μας.

Αγαπητοί πατριώτες πιστεύω ακρά-
δαντα ότι οφείλουμε σεβασμό στις πα-
ραδόσεις μας, στα ήθη, στα έθιμά μας.
Έχουμε χρέος σε αυτούς που ήλθαν,
που πέρασαν, που θα έρθουν και θα πε-
ράσουν. Η διατήρηση, η προβολή και η
ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και του
λαϊκού μας πολιτισμού είναι ευθύνη
όλων μας, ώστε να γίνει πυξίδα και προ-
βολέας για το κοινό μας αύριο.

Γιατί όπως χαρακτηριστικά γράφει
και ο μεγάλος μας ποιητής Σεφέρης
"σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελ-
θόν είναι σαν να σβήνουμε ένα αντί-
στοιχο κομμάτι από το μέλλον". 

Σας ευχαριστώ». 
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ΙΙΩΩΣΣΗΗΦΦ  ––  ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ,,  ΗΗ  ΚΚΟΟΝΝΤΤΡΡΑΑ  

«Έλα να βγάλουμε μια selfie» 

ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΤΤΤΤΑΑΣΣ::

Έπραξα το αυτονόητο 

Θερμές ευχαριστίες
Πολλά ευχαριστώ σε όσους διέθεσαν τα δώρα για την
πραγματοποίηση της λαχειοφόρου αλλά και σε όσους
αγόρασαν λαχνούς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο
να γίνουν και φέτος εκδηλώσεις στο χωριό: 

•    Κοσιάβελος Δημήτρης, [Χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία.
Πετρούπολη 2105012230]. 

• Κόλλιας Παντελής, [Ξενώνας «Ο Πλάτανος»
6974918282]. 

•  Παπακονδύλης Γιάννης, [Ξενώνας «Φιλοξένια»
6974761638]. 

•     Μπουρνά-Τσατσουλή Μαρία, [Παραδοσιακά τυριά
Βυτίνας 27950 22561]. 

• Κολόσακας Χρήστος, [Ξενώνας «Καμπέας»
6939.34.13.06]. Παπαλάμπρου Κωνσταντίνα, [Ξενο-
δοχείο «Grand Vytina” 27950 22977]. 

•   Μπούμπουλης Σταύρος, [Γνήσιο μέλι 6974476048]. 
•    Κόλλιας Άλκης, [Γνήσιο μέλι 6974961140]. 
•    Γόντικας Π. Χρήστος, [Γνήσιο μέλι 6972275370] 

❑ Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στον Παντε-
λή Ν. Κόλλια, που φέτος η προσφορά του ήταν μεγα-
λύτερη από κάθε άλλη φορά. Οι 150 καρέκλες που πλή-
ρωσε και η χρηματοδότηση μιας μουσικής βραδιάς,
ήταν κινήσεις που μέτρησαν! 
❑ Και, επειδή νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, οφείλουμε
να επισημάνουμε ότι φέτος η εξυπηρέτηση και οι παροχές
από το κατάστημα του φίλου μας Παντελή ήταν σε υψη-
λά στάνταρ όλες τις ημέρες που ο Σύλλογος είχε δρα-
στηριότητες, ενισχύοντας έτσι το κέφι και τον χορό. Ει-
δικά τις τελευταίες τέσσερις μέρες… 

❑ Μπουρνάς Κ. Αποστόλης: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τον εξαίρετο συγχωριανό μας, που διέθεσε αρκετές
ώρες (και συνέβαλε με τον δικό του τρόπο) για τον κα-
θαρισμό  - διάνοιξη του μονοπατιού προς τα σύνορα με
το Βαλτεσινίκο. Ο Αποστόλης έχει αποδείξει εμπράκτως
την αγάπη και την φροντίδα του για το χωριό μας. Να’ σαι
καλά Αποστόλη. 

Οφείλουμε να εκφράσουμε την αγάπη μας και την εκτί-
μησή μας προς όλους και όλες που συνέβαλαν στην εκ-
δήλωση του Σχολείου, με τα μαγειρέματά τους και την συ-
νολική προσφορά τους. 

❑ Ευχαριστούμε τον Σταύρο Δημάκο για την παροχή
των ηχητικών εγκαταστάσεων την ημέρα του «Ανταμώ-
ματος» στο Σχολείο. 

❑ Πολλά μπράβο στον Νίκο Κωνσταντόπουλο που επι-
μελήθηκε τις αφίσες που τύπωσε ο Σύλλογος. 

Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές
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Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ 

Οι διακοπές στο χωριό είχαν
πάντα πολύ παιχνίδι. Παιχνί-
δι παντού. Σε αυλές, σε σπίτια,

στους δρόμους, στην παιδική χαρά,
στην πλατεία. Είχε και πολύ περπά-
τημα εντός και εκτός των ορίων
του οικισμού. Και «μάθημα». Αν-
ταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
ανάμεσα σε αυτούς που έμεναν μό-
νιμα στο χωριό και στους επισκέ-
πτες.

Κάπως έτσι είναι και τώρα, μόνο
που τα παιδιά που μένουν μόνιμα
στο χωριό είναι σαφώς λιγότερα
και στις παραπάνω δραστηριότητες
έχουν προστεθεί και μερικά τάμπλετ.

Ανάμεσα σε σέλφι φωτογρα-
φίες, βόλτες στη στροφή, παιχνίδι,
όπου στο χωριό, αναπολήσεις με-
γαλύτερων για το πόσο καλύτερα
ήταν όλα σχεδόν παλιότερα και
«γκρίνιες» για την παράδοση που χά-
νεται ήρθε και καρφώθηκε στο μυα-
λό μου το Λαογραφικό Μουσείο
του χωριού μας που έγινε ο καλύ-
τερος τρόπος να μένει το Σχολείο
μας ανοιχτό. 

Ένα λαογραφικό μουσείο από
μόνο του όμως δε λέει κάτι για το αύ-
ριο. Διασώζει και παρουσιάζει. Ση-
μαντικά, αλλά το σημαντικότερο εί-
ναι ο τόπος μας να περνάει από γε-
νιά σε γενιά. Να μαθαίνουν οι επό-
μενες γενιές, να γνωρίζουν, να αγα-
πούν. Γιατί μόνο τότε θα εκτιμή-
σουν και μόνο τότε πραγματικά θα
νοιαστούν.

Το χωριό μας είναι άνθρωποι, εί-
ναι βρύσες, είναι γειτονιές, είναι το-
πωνύμια, είναι φυτά  και ζώα, είναι

επαγγέλματα και συνήθειες που χά-
θηκαν ίσως,  είναι τόσα πολλά… Και
πώς όλα αυτά τα περνάς στα πιτσι-
ρίκια που γεμίζουν τον τόπο, έστω
και για λίγες μέρες, το καλοκαίρι; 

Παλιά και δοκιμασμένη τακτι-
κή… παιχνίδι. Και έτσι ήρθε η ιδέα
για το επιτραπέζιο. Και κάπως έτσι
ήρθαν πάλι τα Μαγουλιανιτάκια στο
σχολείο και φέτος οι δραστηριότη-
τες μοιράστηκαν. Οι πιο μικρές ηλι-
κίες ασχολήθηκαν με δημιουργίες
που έφτιαξαν χρησιμοποιώντας χαρ-

τί, πήλινες χάντρες, κορδέλες, και
διάφορα άλλα είδη χειροτεχνίας. 

Τα πιο μεγάλα μέλη της παρέας
πήραν τα πινέλα και έδωσαν στο
επιτραπέζιο και στα πιόνια του την
τελική τους μορφή. 

Την επόμενη μέρα, πριν την πα-
ράσταση του Καραγκιόζη, έγινε η
πρώτη δοκιμή του παιχνιδιού στην
πλατεία. Η αλήθεια είναι ότι όσοι
έπαιξαν την πρώτη φορά, ήταν μάλ-
λον λίγο μουδιασμένοι. Τις επόμενες
μέρες όμως, το επιτραπέζιο έδωσε

και πήρε…
- Ποιος ήταν ο Ηλίας Μαριολό-

πουλος;
- Τί σημαίνει η λέξη πηλάλημα;
- Αναφέρατε πέντε είδη που-

λιών που ζουν ελεύθερα στην πε-
ριοχή των Μαγουλιάνων.

- Γιατί οι νοικοκυρές των Μα-
γουλιάνων δεν έφτιαχναν τραχανά
και  χυλοπίτες το χειμώνα;

- Τί είναι ο γιούκος;
- Γιατί στα αιγοπρόβατα κρε-

μάνε τροκάνια;

- Πού αναπτύσσεται ο ιξός;
- Πού είναι το Πετρισίο;
- Σε ποια σπίτια λειτούργησε

αστυνομικό τμήμα στα Μαγούλιανα;
- Το Αργυρόκαστρο είναι το

υψηλότερο κάστρο στην Πελοπόν-
νησο;

- Ο Κωστής Γόντικας (1870 -
1937) κατά τις πρώτες δεκαετίες
του 1900 είχε διατελέσει Υπουργός
Παιδείας και υπουργός Στρατιωτι-
κών;

- Όποιος “κατσομαλλιάζει”, ζε-
σταίνεται;

- Η γειτονιά γύρω από την πλα-
τεία του χωριού ονομάζεται Μπάρ-
τζελη;

Αυτές είναι μερικές ενδεικτικές
ερωτήσεις του παιχνιδιού. Στόχος εί-
ναι να γίνει αφορμή οι ερωτήσεις να
γίνουν πολύ περισσότερες και κά-
πως έτσι να σωθούν πληροφορίες
για τον τόπο μας που σιγά σιγά χά-
νονται. Γι’ αυτό το λόγο σάς καλού-
με όλους να μας δώσετε ό,τι πλη-
ροφορίες έχετε. Περιμένουμε τις
συμμετοχές σας στο email angko-
siavelou@gmail.com ή ακόμα και
χειρόγραφες στη διεύθυνση του
Συλλόγου.

Το παιχνίδι για τα Μαγούλιανα,
όπως και άλλα δύο με θέμα το δά-
σος και την προστασία του περι-
βάλλοντος, βρίσκονται στο Σχο-
λείο και είναι στη διάθεση όποιου
θέλει να περάσει λίγο χρόνο ουσίας
μαζί τους, αρκεί βέβαια να σεβαστεί
τον κόπο αυτών που τα έφτιαξαν.
Απευθύνονται σε όλους όσους
έχουν κλείσει τα οχτώ έτη ηλικίας.

Είστε έτοιμοι; Ρίξτε το ζάρι και
πάμε βόλτα στα Μαγούλιανα… ➥
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ΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΠΠΙΙΘΘΑΑΝΝΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙΟΟ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

Βόλτα στο χθες και το σήμερα με βοηθό ένα ζάρι…

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΧΧ..  ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ

Γράφει ιστορία
ΟΠανελλήνιος Σύλλογος Μα-

γουλιανιτών προχώρησε
στην εκταφή των οστών του

συγχωριανού μας Νικολάου Χ. Σω-
τηρόπουλου, τοποθέτησε ειδική τι-
μητική επιγραφή στο Σχολείο με το
όνομά του και έγινε μια μικρή τελετή
στο προαύλιο, παρουσία διακο-
σίων και πλέον Μαγουλιανιτών, στις
10 Αυγούστου 2014.

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος έχει
καταγραφεί στην συνείδηση των
Μαγουλιανιτών, σαν ο δικός τους
σημαντικός ευεργέτης. Με την δική
του οικονομική δωρεά, ανακαινί-
στηκε -επισκευάστηκε το δημοτικό
μας σχολείο. 

Ο Μαγουλιανίτης τσαγκάρης,
μάζευε όλα τα σκληρά χρόνια της
δουλειάς του δραχμή - δραχμή και
έχοντας την ευαισθησία και την με-
γαλοσύνη του απλού εργάτη, διέ-
θεσε ένα σημαντικό ποσό για την
πρόοδο - προκοπή των μαθητών

του χωριού του. Δεν μπορούσε
όμως να προβλέψει την κοινωνική
λαίλαπα που έκλεισε τα σχολεία
και συρρίκνωσε τα χωριά. Και έτσι
μέρος των χρημάτων που «διεσώ-
θησαν» από την φορολογία, τις «με-
λέτες» και χάριν της χρηστής δια-
χείρισης από την Βασιλική Κονδύλη,
έπιασε τόπο και επισκευάστηκε το
σχολείο μας. 

Δωρητές και ευεργέτες δεν είναι
μόνο οι μεγάλοι και οι μεγαλοσχή-
μονες. Μεγάλος δωρητής για το
χωριό μας έγινε ένας απλός τσαγ-
κάρης. Ένας άνθρωπος που διέθε-
τε εσωτερικό πλούτο, αγάπη για
το χωριό, λαχτάρα για τα παιδιά,
έγνοια για το μέλλον της περιοχής,
έγινε το φωτεινό παράδειγμα για
όλους εμάς. 

Ελπίζουμε να ακολουθήσουν
και άλλοι το παράδειγμα του δικού
του τρόπου σκέψης και να βαδίσουν
οι νεότερες γενιές στα δικά του
αχνάρια!     ΠΚ 

Θερμές ευχαριστίες
Πολλά ευχαριστώ σε όσους διέθεσαν τα δώρα για την
πραγματοποίηση της λαχειοφόρου αλλά και σε όσους
αγόρασαν λαχνούς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο
να γίνουν και φέτος εκδηλώσεις στο χωριό: 

•    Κοσιάβελος Δημήτρης, [Χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία.
Πετρούπολη 2105012230]. 

• Κόλλιας Παντελής, [Ξενώνας «Ο Πλάτανος»
6974918282]. 

•  Παπακονδύλης Γιάννης, [Ξενώνας «Φιλοξένια»
6974761638]. 

•     Μπουρνά-Τσατσουλή Μαρία, [Παραδοσιακά τυριά
Βυτίνας 27950 22561]. 

• Κολόσακας Χρήστος, [Ξενώνας «Καμπέας»
6939.34.13.06]. Παπαλάμπρου Κωνσταντίνα, [Ξενο-
δοχείο «Grand Vytina” 27950 22977]. 

•   Μπούμπουλης Σταύρος, [Γνήσιο μέλι 6974476048]. 
•    Κόλλιας Άλκης, [Γνήσιο μέλι 6974961140]. 
•    Γόντικας Π. Χρήστος, [Γνήσιο μέλι 6972275370] 

❑ Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στον Παντε-
λή Ν. Κόλλια, που φέτος η προσφορά του ήταν μεγα-
λύτερη από κάθε άλλη φορά. Οι 150 καρέκλες που πλή-
ρωσε και η χρηματοδότηση μιας μουσικής βραδιάς,
ήταν κινήσεις που μέτρησαν! 
❑ Και, επειδή νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, οφείλουμε
να επισημάνουμε ότι φέτος η εξυπηρέτηση και οι παροχές
από το κατάστημα του φίλου μας Παντελή ήταν σε υψη-
λά στάνταρ όλες τις ημέρες που ο Σύλλογος είχε δρα-
στηριότητες, ενισχύοντας έτσι το κέφι και τον χορό. Ει-
δικά τις τελευταίες τέσσερις μέρες… 

❑ Μπουρνάς Κ. Αποστόλης: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τον εξαίρετο συγχωριανό μας, που διέθεσε αρκετές
ώρες (και συνέβαλε με τον δικό του τρόπο) για τον κα-
θαρισμό  - διάνοιξη του μονοπατιού προς τα σύνορα με
το Βαλτεσινίκο. Ο Αποστόλης έχει αποδείξει εμπράκτως
την αγάπη και την φροντίδα του για το χωριό μας. Να’ σαι
καλά Αποστόλη. 

Οφείλουμε να εκφράσουμε την αγάπη μας και την εκτί-
μησή μας προς όλους και όλες που συνέβαλαν στην εκ-
δήλωση του Σχολείου, με τα μαγειρέματά τους και την συ-
νολική προσφορά τους. 

❑ Ευχαριστούμε τον Σταύρο Δημάκο για την παροχή
των ηχητικών εγκαταστάσεων την ημέρα του «Ανταμώ-
ματος» στο Σχολείο. 

❑ Πολλά μπράβο στον Νίκο Κωνσταντόπουλο που επι-
μελήθηκε τις αφίσες που τύπωσε ο Σύλλογος. 

Κάτι καλό γίνεται... 
Μας συγκίνησαν ιδιαίτερα τα μπράβο που ακούσαμε, αλλά πολύ περισ-
σότερο η αυξημένη συμμετοχή. Φέτος, σε σχέση με πέρυσι, σε όλες τις
δράσεις του Συλλόγου υπήρξε κινητοποίηση ιδιαίτερα από νέους σε ηλι-
κία Μαγουλιανίτες.  Όλοι ήθελαν να προσφέρουν βοήθεια όπως ο Σύλ-
λογος χρειαζόταν. Ιδιαίτερα χρήσιμες ήταν και όλες οι –εννοείται καλο-
προαίρετες- επισημάνσεις και προτάσεις που έγιναν. Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές

Διψασμένοι  νέοι ψάχνουν  «κούπα».  Υπομονή  μέχρι του χρόνου, παιδιά. 

Στον Νίκο Ζούβελο
ο πρώτος λαχνός.



Του ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗ

Μια μεγάλη παρέα, που έφτασε
τα 20 άτομα, από εθελοντές -
φίλους των μονοπατιών, συγ-

κεντρωθήκαμε το Σάββατο 2 Αυγού-
στου 2014 στο καφενείο του χωριού
μας, έτοιμοι για δράση. 

Εξοπλισμένοι με όλα τα απαραί-
τητα εργαλεία και γεμάτοι όρεξη, ξε-
κινήσαμε τον καθαρισμό του μονο-
πατιού με σκοπό να φτάσουμε όσο πιο
κοντά γινόταν στο μοναστήρι της
Σφυρίδας. Ενισχύσεις ήρθαν και από
τον Ορειβατικό Σύλλογο Αρκαδίας
με 4 άτομα, οι οποίοι εντυπωσιάστη-
καν από την διαδρομή αλλά και από
την μεγάλη κινητοποίηση.

Μπροστά πήγαιναν οι πιο έμπειροι
(Λάμπης, Δημήτρης, Παντελής), οι
οποίοι με αλυσοπρίονα έκοβαν θά-
μνους και κλαδιά τα οποία εμπόδιζαν
τη διάβαση, ενώ οι υπόλοιποι τα μα-
ζεύαμε και με χειροπρίονα και αξίνες
προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε το
μονοπάτι και να το κάνουμε ομαλό-
τερο και πιο προσβάσιμο στους υπο-
ψήφιους περιπατητές. 

Βέβαια δεν έλειψαν και τα μικρο-
προβλήματα, που ευτυχώς ξεπερά-
στηκαν εύκολα.

Δουλεύοντας συντονισμένα και

χωρίς διάλειμμα καταφέραμε να φτά-
σουμε στο Παλαιομονάστηρο. Κου-
ρασμένοι αλλά και χαρούμενοι που πε-
τύχαμε το στόχο μας, καθίσαμε να ξε-
διψάσουμε και να πάρουμε δυνάμεις

για τον δρόμο της επιστροφής. Για
αυτό μερίμνησε και ο Σύλλογος που
παρείχε κολατσιό και αναψυκτικό.

Απέμενε όμως το κομμάτι προς το
Σανατόριο. Έτσι, το Σάββατο 13 Σε-

πτέμβρη, ξεκινήσαμε καινούργια εξόρ-
μηση, με μικρότερη συμμετοχή αυτή
τη φορά. Ακολούθησε η ίδια διαδι-
κασία και παρόλο που το συγκεκρι-
μένο κομμάτι ήταν μικρότερο σε μή-

κος, αποδείχθηκε πως χρειαζόταν αρ-
κετή δουλειά.

Ευχαριστούμε όλους τους εθε-
λοντές που ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα και μας βοήθησαν να φτάσου-
με πιο κοντά στην υλοποίηση του
στόχου μας. Τελευταία ενέργεια στην
παρούσα φάση, η σήμανση την οποία
θα αναλάβει οικονομικά ο Σύλλογος.

Τα ονόματα όσων ήταν σε τουλά-
χιστον μια ή και στις δύο εξορμή-
σεις.
Λάμπης Κ. Γόντικας
Χρήστος Κ. Γόντικας
Κώστας Β. Μαρίτσας
Γιάννης Ανδρεαδάκης
Παναγιώτης Κυριακόπουλος
Θοδωρής Παπακονδύλης
Θανάσης Παπακονδύλης
Δημήτρης Κόλλιας
Παντελής Κόλλιας
Άγγελος Αλεξόπουλος
Λάμπης Καλόσακας
Νικόλας Γόντικας
Κώστας Δ. Γόντικας
Λίτσα Γόντικα
Ιωσήφ Κανελλόπουλος
Θανάσης Κανελλόπουλος
Ανδρέας Ζούβελος

Την ομάδα συνέδραμαν τρία μέλη
του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών
και ο μικρός Ορέστης. 

Το ραντεβού κλείστηκε
αργά το βράδυ, την πα-
ραμονή του εορτασμού

της Παναγίας, στην πλατεία.
Πάμε αύριο 23 Αυγούστου στη
Σφυρίδα από το Μονοπάτι που
καθαρίστηκε πρόσφατα; Γι’
αυτό δεν ανοίχτηκε άλλωστε;

Ενώ οι περισσότεροι κα-
νόνιζαν να πάνε οδικώς από
την Νυμφασία, η είδηση κυ-
κλοφόρησε γρηγορότερα απ’
ότι υπολογίζαμε. Ζωή να’ χου-
με 18 μαζευτήκανε την επόμε-
νη μέρα, στις 8 το πρωί.  

Με οδηγό τον Θοδωρή Πα-
πακονδύλη, ο οποίος στις αρχές
Αυγούστου δούλεψε σκληρά
μαζί με άλλους πατριώτες για
να γίνει ό,τι έγινε, ξεκίνησε η πο-
λύβουη η παρέα. Πολλά τα γυ-
ναικόπαιδα και ακόμη μεγα-
λύτερη η διάθεση για πεζοπο-
ρία και πειράγματα.

Το μικρότερο σε ηλικία

αλλά και μεγαλύτερο μέλος
ήταν δύο Ευσταθίες. Λίγο μετά
τα μέσα της διαδρομής το
γκρουπ χωρίστηκε στα δύο
μιας και η ώρα είχε περάσει.

Το πρώτο πορεύτηκε με
οδηγό την μεγάλη Ευσταθία. Ο
Θοδωρής έμεινε με το δεύτερο,
το μεγαλύτερο γκρουπ. Ενώ
ένας από τους 18, ο Γιώργος
Ζούβελος, αποδείχτηκε πιο
βιαστικός και… από κεκτημέ-
νη ταχύτητα ξεστράτισε.

Η διαδρομή αποζημίωσε
όλους παρότι ο ήλιος ήταν καυ-
τός. Έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει
τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα.

Το ελατόδασος αποζημίω-
σε όσους, ύστερα από το πρώ-
το μισάωρο ποδαρόδρομο,
αναζητούσαν λίγο ίσκιο και
δροσιά.

Η διαδρομή κράτησε κάτι
παραπάνω από μιάμιση ώρα.
Χρειάστηκε να γίνουν κάποιες

αναγκαίες στάσεις, για τους πιο
αρχάριους αλλά και για τις απα-
ραίτητες φωτογραφίες. Κάλλι-
στα θα μπορούσε να διαρκέσει
μία ώρα. Αν και οι νεαροί της
παρέας σίγουρα θα έσπαζαν
και το φράγμα των 60 λεπτών.

Πολύς ο κόσμος στην Σφυ-
ρίδα. Μετά τον αγιασμό απλώ-
θηκαν στα τραπεζομάντιλα τα
πατροπαράδοτα εδέσματα.
Από ντομάτα, αυγά, τυρί φέτα
και μπουγάτσα, μέχρι ζυγούρι
γκιούλμπασι, γουρουνόπουλο.
Και τι γουρουνόπουλο ήταν
αυτό. Κυριολεκτικά, να τρώει η
μάνα και του παιδιού να μην δί-
νει. Ούτε οι πιο γκουρμέ γωνιές
τις Αθήνας δεν σερβίρουν τέ-
τοια λιχουδιά. Το λουκούμι προ-
σέφερε και φέτος η Ένωση Λα-
σταίων.

Εκεί, στη Σφυρίδα πληρο-
φορηθήκαμε ότι ο Γιώργος τε-
λικά έχασε την διαδρομή και

κατευθύνθηκε προς τα Μα-
γούλιανα πάλι… Την ώρα που
εμείς τρώγαμε στη Σφυρίδα,
εκείνος έπινε τον καφέ της πα-
ρηγοριάς στο καφενείο του
Παντελή.

Αρκετοί, πάντως, απαρνή-
θηκαν την επιστροφή με τε-
τράτροχο και επέστρεψαν από
το Μαγουλιανίτικο μονοπάτι.  Ο
δρόμος της επιστροφής ανη-
φορικός και πιο δύσκολος, ιδι-
αίτερα αν έχεις δοκιμάσει όλα
αυτά τα καλούδια και έχεις πιει
και ένα ποτηράκι κρασιού πα-
ραπάνω.

Η βρύση στους Αγίους
Αναργύρους φάνηκε σαν όαση
μέσα στην ζέστη του καταμε-
σήμερου. Φτάνοντας στο χωριό
γίναμε πάλι 18, όσοι ξεκινή-
σαμε.

Για την ιστορία να αναφέ-
ρουμε ότι οι πρώτοι που έφτα-
σαν στην Σφυρίδα από το πα-
λιό μονοπάτι ήταν η Σούλα Κο-
σιαβέλου με την Σούλα Κανελ-
λοπούλου. Ξεκίνησαν από τα
Μαγούλιανα στις 6 τα ξημε-
ρώματα. Εννοείται ότι επέ-
στρεψαν από το μονοπάτι. Δεν
θα αναφερθούμε στο χρόνο
που διήνυσαν την απόσταση
γιατί κάποιοι από εμάς θα στε-
ναχωρηθούν…  

Φέτος ο εορτασμός της Πα-
ναγίας στην Σφυρίδα θύμιζε
κάτι από τις παλιές εποχές, τότε
που το μονοπάτι γέμιζε από
φωνές, γέλια και ζωή. Του χρό-
νου ο εορτασμός πέφτει ημέρα
Κυριακή. Υπόσχεση ο εορτα-
σμός να ενταχθεί στα πλαίσια
των εκδηλώσεων του Συλλό-
γου. Α.Α.Αλεξ. 
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Πάντα ανοιχτοί οι δρόμοι 
Πάνω από 20 Μαγουλια-
νίτες, με εθελοντική εργα-
σία, καθάρισαν και έκαναν
εκ νέου λειτουργικά τα μο-
νοπάτια, από την Σφυρίδα
(που σημειωτέον ανήκει
στα γεωγραφικά όρια του
χωριού) έως το Σανατό-
ριο. Στην πορεία αυτή εκ-
κρεμεί η διευθέτηση του
δρόμου που περνάει από
το Κάστρο (Αργυρόκα-
στρο) στον παλιό οικισμό
«Άγιος Αθανάσιος».

Πρωτοπόροι οι: Λάμ-
πης Κ. Γόντικας, Παντελής
Ν. Κόλλιας, Δημήτρης Ν.
Κόλλιας. Ιδιαίτερη ήταν και
είναι η συνολική συμβολή
του Θεοδώρου Ι. Παπα-
κονδύλη. Η συμμετοχή
όλων των άλλων σημαντι-
κή και καθοριστική. 

Νοιώθω την ανάγκη να
γράψω αυτό το σημείωμα,
για να δοθούν κάποιες
απαντήσεις σε κριτικές που
δεν αντέχουν στην δημό-
σια συζήτηση, αλλά δηλη-
τηριάζουν… 

Διαδίδουν διάφορα,
όπως:
✎ «Οι Γερμανοί καταπα-
τούν το Μαίναλο, με πρό-
σχημα τον εθελοντισμό».
✎ «Διάφοροι επιτήδειοι
θα κονομήσουν και οι σύλ-
λογοι τρέχουν πίσω τους».
✎ «Με πρόσχημα τα μο-
νοπάτια, καταστρέφεται το
περιβάλλον».

Τα «επιχειρήματα» αυτά
δεν αντέχουν σοβαρή κρι-
τική αντιμετώπιση. Πρό-
κειται για έωλες φαντα-
σιώσεις που δεν αγγίζουν
τον δικό μας Σύλλογο, την
εθελοντική προσπάθεια
των Μαγουλιανιτών, αλλά

και την θετική προσπάθεια
όλων των συμμετεχόντων
συλλόγων και ιδιωτών.

- Φιλοδοξούμε να πε-
ράσουν από τους δικούς
μας δρόμους, όλες οι φυ-
λές της Ευρώπης και όχι
μόνο οι Γερμανοί. Με τον
γερμανικό λαό δεν τρέ-
φουμε καμία εχθρότητα
και δεν τον ταυτίζουμε με
την πολιτική της Καγκελα-
ρίου τους.

- Φιλοδοξούμε να αξιο-
ποιηθούν τα μονοπάτια
μας απ’ όλους τους επαγ-
γελματίες της περιοχής,
οργανώνοντας τον εσωτε-
ρικό τουρισμό και άλλες
δράσεις μέσα στην φαν-
ταστική Αρκαδική φύση. 

- Φιλοδοξούμε τα μο-
νοπάτια να ξαναενώσουν
τα χωριά μας, όπως τον
παλιό καλό καιρό. 

- Ασφαλώς και φιλο-
δοξούμε να υπάρξουν και
οικονομικά οφέλη για όλα
τα χωριά, αλλά και για το
σύνολο της περιοχής μας.

- Με τα μονοπάτια
ανοιχτά και τους πολίτες
του κόσμου να τα γεμί-
ζουν, προστατεύεται το δά-
σος και το περιβάλλον. 

- Πιστοποιήσεις τόσο
από ευρωπαϊκούς φορείς,
όσο και από Ελληνικούς, δί-
νουν την δυνατότητα προ-
σέλκυσης περισσότερων
ανθρώπων, που ασφαλώς
και θέλουν να περνάνε με
εγγυημένη ασφάλεια. Και σ’
αυτό είμαστε χαρούμενοι
που συμβάλλαμε σ’ αυτήν
την υπόθεση.

- Μόνιμα και σταθερά,
θα κρατάμε τους δικούς
μας δρόμους ανοιχτούς!   

ΠΚ
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Δεκαεπτά Μαγουλιανίτες έτοιμοι για όλα
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Ξεκινήσαν 18, τερματίσαν 17! 

Γι' αυτό γουστάρω την παλιοπαρέα. 



Γράφει η ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΛΑΜΠΟΥΣΗ

Ομπάρμπα Πέτρος είχε το μαγα-
ζί του στην καλύτερη θέση του
χωριού, γιατί το σπίτι του ήταν

στην αγορά κι έτσι δούλευε στην πιά-
τσα. Κάποια εποχή μετέφερε την έδρα
του στη Βυτίνα ή την Βλαχέρνα και οι
δουλειές του μεγάλωναν.

Ο μπάρμπα Πέτρος μεγάλωνε ή
μίκραινε τα σαμάρια ανάλογα με την
πλάτη του ζωντανού ή έφτιαχνε και-
νούργια, όταν το ζωντανό ήταν νέο και
τα αφεντικά του το χρειάζονταν στη
δούλεψή τους για χρόνια. Τα έκανε
περίτεχνα με όμορφα κολιτσάκια και
μαλακά να μην πονάει η πλάτη του ζων-
τανού.

Την τέχνη του δεν την έμαθε κανέ-
νας άλλος στο χωριό, δε χρειάστηκε άλ-
λωστε, γιατί το χωριό μας άδειασε και
από ζωντανά και από ανθρώπους. 

Τα τελευταία γαϊδουράκια μπορεί
και ξεσαμάρωτα να κυκλοφορούσαν,
δεν υπήρχαν πια δουλειές γι’ αυτά κι
έτσι τεμπέλιαζαν βοσκώντας σε κανέ-
να παρατημένο, ανόργωτο χωράφι,
που κανένας δεν θα νοιαζόταν γιατί του
το βόσκησαν, μιας και αγροφύλακες για
να τα μαζέψουν δεν υπήρχαν πια. 

Το ζωντανό που θα φόραγε σαμά-
ρι έπρεπε να επισκεφτεί τον σαμαρά -
σαμαρτζή ή σαγματοποιό, όπως λεγό-
ταν αυτός που κατείχε την τέχνη του
μπάρμπα Πέτρου, δηλαδή. Πώς πάει
στη μοδίστρα η γυναίκα ή στο ράπτη
ο άντρας για το κουστούμι του, έτσι
πρόβαρε και το δικό του κοστούμι το
μουλάρι, το γαϊδούρι ή όποιο άλλο
ζωντανό. 

Τα μέτρα έπρεπε να είναι σωστά
παρμένα και τα υλικά που χρειάζονταν
ο μπάρμπα Πέτρος τα είχε πάντα έτοι-
μα. Είχε ξύλο κατάλληλο για το σαμά-

ρι, σαμαρόσκουτο, δέρμα, κολιτσάκια,
σαμαρόπροκες, ακόμα και κεντίδια.
Το καταλληλότερο ξύλο ήταν μάλλον η
μουριά που σκαλιζόταν ανάλογα με το
σχήμα που έχει το  σώμα του ζώου. 

Τα ξύλα τα έφτιαχνε ίσια τα μπρο-

στάρια, καμπυλωτά τα πιστάρια. Με τα
πιο λεπτά γίνονταν οι δόγες. Η μέγκε-
νη, το χειροπρίονο, το ξυλοφάϊ, η πλά-
νη ήταν τα εργαλεία του για τα ξύλινα
μέρη του σαμαριού. 

Πώς όμως αυτό το ξύλινο κατα-

σκεύασμα δεν θα πλήγωνε το ζώο;
Εδώ ο μπάρμπα Πέτρος έχει άλλη τέχνη·
θα φτιάξει μαλακό στρωματάκι που θα
αποτελέσει την φόδρα του σαμαριού.
Εδώ χρειάζεται το σαμαροσκούτι (χον-
τρό μάλλινο ύφασμα) ή λινάτσα για από
πάνω ή μουσαμάς. Ενδιάμεσα έμπαινε
το βούτημα, ένα καλάμι γεμάτο ψίχα. Το
βούτημα έπρεπε να πετσώνεται με
δέρμα για να προστατεύεται από την
βροχή. 

Αφού τελείωνε κι αυτή η διαδικα-
σία, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο το έτοι-
μο ένδυμα, σαμάρι, να μπορεί να στα-
θεί στην πλάτη του ζωντανού. Τώρα εί-
ναι που θα πιάσει με τα επιδέξια του χέ-
ρια τη σαμαροβελόνα και θα ράψει λου-
ριά από σκληρό και χοντρό δέρμα που
αρχίζουν από το σαμάρι, πηγαίνουν στη
περιφέρεια και σμίγουν ξανά στην
άλλη πλευρά του σαμαριού. Η σφί-
χτρα έζωνε το σαμάρι κάτω από την
κοιλιά του ζώου. Επίσης και το καπίστρι
από δερμάτινες λουρίδες έπρεπε να
προσαρμοστεί στο κεφάλι για να κρα-
τάει το σχοινί που μ' αυτό έσερνε το
ζωντανό ο ιδιοκτήτης του. 

Περήφανος κι αυτός που το έφτια-
ξε, για το δημιούργημά του, περήφανος
και ο παραγγελιοδόχος, καμαρωτό το
ζωντανό με την καινούργια φορεσιά
προχωρούσαν ίσα στην πλατεία και
ανηφόριζαν ή κατηφόριζαν ανάλογα με
το μαχαλά καταγωγής. Από κει και
πέρα ο καθένας στη δουλειά του. 

Ο μπάρμπα Πέτρος έφυγε καταπώς
γίνεται με τους θνητούς, τα ζωντανά δεν
τα χρειάστηκαν οι άνθρωποι, επομένως
ούτε και τα σαμάρια τους, κι έτσι ο σα-
μαρτζής ή σαμαράς ή σαγματοποιός
έγινε ένα επάγγελμα που χάθηκε μ' αυ-
τούς που το γνώριζαν, μια τέχνη που δε
χρειάστηκε να έχει συνέχεια.

To κείμενο που ακολουθεί, σε μορφή
μονολόγου, είναι οι σημειώσεις ενός δια-
λόγου που έλαβε χώρα στα μέσα του
Οκτώβρη, πριν από 15 χρόνια, εντός του
λεωφορείου που εκτελούσε το πρωινό
δρομολόγιο Βαλτεσινίκο – Τρίπολη. Αγου-
ροξυπνημένος ο γραφιάς. θαλερός, «ανυ-
πάκουος» και χωρίς συνταγές ο θείος
Πέτρος. Είχε τον δικό του τρόπο να ντριμ-
πλάρει και να αμύνεται αποτελεσματικά
στις κατεβασιές του χρόνου. Τι δεν μου
είπε εκείνο το πρωινό. Απολαύστε τον: 

(σ.σ. Από τις απαντήσεις εύκολα κανείς
εικάζει τις ερωτήσεις). 

- Που πηγαίνεις θείε; 
- Στην Τρίπολη. 
- Γιατί πηγαίνεις στην Τρίπολη; 
- Πάω να δω το δάσκαλό μου… Στη

Τρίπολη πηγαίναμε παλιά για ψώνια.
Επτά ώρες δρόμο. Τότε η Τρίπολη είχε 30–
40 σαμαράδικα… 

«Πήγα σε τεχνίτη (σ.σ. ο δάσκαλός
του) και του είπα: Να έρθω να μάθω την
τέχνη; Έπρεπε να δώσω χίλιες δραχμές
μπροστά για να μάθω την τέχνη. Το 1934
πρωτοπήγα, 17 χρονών. Κάθισα μέσα
στο μαγαζί 10 μήνες. Πούλησα τη γαϊ-
δούρα. Πούλησα ένα φόρτωμα γέννημα,
1.000 δραχμές. Έτσι ξεκίνησα. Αυτός
ήταν ο πατέρας μου για τότε. Με το που
τελείωσε η μαθητεία, τον ξόφλησα που-
λώντας ένα φόρτωμα γέννημα. Δεκαοχτώ
χρονών ήμουν μάστορας…».

«Άνοιξα σαμαράδικο στην Ταξιαρ-
χών, στην Τρίπολη. Με ειδοποίησαν να
πάω φαντάρος, ήμουν 20 χρονών. Μέχρι
να πάω φαντάρος ήμουν μάστορας. Πήγα

στη Στρέζοβα. Κάθισα 10 μέρες και έκα-
να μερεμέτια. Έβγαλα 3.000 δραχμές… Οι
σαμαράδες, οι γύφτοι και οι τεχνίτες
έβγαζαν λεφτά, οι καλαϊτζήδες και βαγε-
νάδες, οι τσαγκάρηδες… Παπούτσια να
μπαλώνεις… Η Βυτίνα είχε τρεις σαμαρ-
τζήδες…  Έχω πάει  για δουλειά στην Κα-
μενίτσα, στη Βλαχέρνα, στο Ροεινό, στη
Πιανά, στην Στρέζοβα, στην Κερπινή. Γύ-
ριζα με το γαϊδούρι. Εμένα που με βλέπεις
μέχρι την Αμερική έχω στείλει σαμάρι. Ο
κόσμος ζητάει μικρά σαμαράκια…».

(σ.σ. οι ερωτήσεις μετά ήταν για το
πώς κυλάει η ζωή των μονίμων κατοίκων του
χωριού το φθινόπωρο και τον χειμώνα που
ακολουθεί) 

«Στις 9 το βράδυ ερημιά, στην πλα-
τεία, παντού. Μόνο στο καφενείο του
Τζίμη, το «Πέτρινο» βλέπεις όλο και κά-
ποιον άνθρωπο. O μικρός Τζίμης μα-
σκότ… Μόνο το σαββατοκύριακο έρ-
χονται κάποιοι. Αναμονή, προσμένω το
σαββατοκύριακο…».

- Πώς περνάει η ώρα; η μέρα; 
«Λίγο χαρτάκι στην πλατεία. Ελληνι-

κός καφές, τσίπουρο… Οι λάμπες καίνε
όλη νύχτα. Οι νύχτες μεγάλες, ατελεί-
ωτες. Οι ημέρες περνούν με τα αραποσί-
τια. Το Ξενία κλειστό από το καλοκαίρι. Το
μπακάλικο του Μπράμη έμεινε όπως και
τα παρατσούκλια. Πραγματικότητα και
όνειρο, όλα μαζί…».

«…Υπάρχει και η ταβέρνα του Ιωσήφ.
Ακούς το παράπονο του Κοσμόπουλου.
Περιμένεις την εφημερίδα του Συλλό-
γου. Ο Στάθης Κόλλιας έφτιαξε το σπίτι
του. Πολλά τα νέα σπίτια. Χάνεις το μέ-

τρημα. Χαμηλοτάβανα σπίτια ελάχιστα
έμειναν. Οι τουαλέτες έγιναν εσωτερι-
κές…».

«Οι συζητήσεις του καφενείου; Χρη-
ματιστήριο. Σεισμός… Καμιά μπριζόλα
στα κάρβουνα, στη ψησταριά. Δηλωτή,
πειράγματα: δεν ξέρει να παίζει, λένε οι
φωνακλάδες... Μετά στο σπίτι και… ει-
δήσεις. Στις 10.07 η Γιάννα Τριανταφύλ-
λου. Στις 10.40 η ΕΡΑ. Ειδήσεις. Η τιμή του
αλευριού, το λάδι, το καρύδι. (σ.σ. Τα χέ-
ρια του μαυρισμένα από το μάζεμα των
καρυδιών). Η παραγωγή μικρή, αλλά αλ-
λού έχει, στα Καλάβρυτα. Λίγα ξερικά
κρεμμύδια μόνο η φετινή σοδειά…».

«Και το βράδυ το βραδάκι… Μας
ενημερώνει το ραδιόφωνο και η τηλεό-
ραση για την νυχτερινή Αθήνα. Τραπε-
ζάκια έξω κλπ κλπ. Ελληνική μουσική
και τραγούδια. Μελαγχολία και μοναξιά.
Στο παλιό ραδιόφωνο ρομαντικά, ερωτικά
τραγούδια. Μίκης Θεοδωράκης. Λευτέρης
Παπαδόπουλος. Βασίλης Λέκκας: Αυτή τη
νύχτα θα τη ζήσω / σα ναυαγός σ’ ένα
νησί, / χωρίς ελπίδα να γλιτώσω, / αφού το
θέλησες εσύ… Αλκίνοος Ιωαννίδης. Αρ-
γύρης Μπακιρτζής…». 

- Οι νέοι; 
«Οι νέοι πηγαίνουν στο Λεβίδι. Έχει

μπαρ με γυναίκες εκεί…».
«…Τα κεράσματα μένουν ίδια. Κου-

ραμπιέδες, λουκούμια με δροσερό νερό.
Οι κορομηλιά έσπασε από το βάρος. Σή-
μερα κανένας δεν τρώει κορόμηλα».

Π.Μαρ
Ο Πέτρος Πολίτης γεννήθηκε 

το 1916 και απεβίωσε το 2004.
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Ο τελευταίος των σαγματοποιών

Πέτρος Πολίτης: Δεκαοχτώ χρονών ήμουν μάστορας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1949, Χαλκοκονδύλη 37 (3ος όροφος) Τ.Κ. 104 32 Αθήνα

Προς την Δημοτική Αρχή και τις Δημοτικές Παρατάξεις του
δήμου Γορτυνίας:
1. Κύριε Δήμαρχε! Κύριε Αντιδήμαρχε της δημοτικής ενό-
τητας Βυτίνας!
2. Κύριε Κολοβέ, επικεφαλής της μείζονος  αντιπολίτευσης!
3. Κύριε Κούλη, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών σάς παρακαλεί να
υπάρξει συνάντηση μαζί σας, για να συζητήσουμε τα ση-
μαντικά ζητήματα του χωριού μας! Στην συνάντηση αυτή θα
επιθυμούσαμε να συμμετέχουν οι υποψήφιοι του συνδυασμού
σας από τα Μαγούλιανα και ο εκλεγμένος Κοινοτάρχης, εάν
και εφ’ όσον το επιθυμούν.

Τον Φλεβάρη ο Σύλλογός μας προχωρά σε εκλογική-απο-
λογιστική Γενική Συνέλευση και θα επιθυμούσαμε, πριν από
αυτήν να έχουμε ολοκληρώσει (εντός του Ιανουαρίου) την κα-
θεμία ξεχωριστή σύσκεψη εργασίας! Τα θέματα που θέλου-
με να συζητήσουμε, αφορούν:

Α. Την από κοινού αξιοποίηση της κοινοτικής-δημοτικής
περιουσίας (κτήρια, εκτάσεις κτλ).

Β. Την υποστήριξη των θεσμών και υποδομών που
εδρεύουν στο δημοτικό μας σχολείο.

Γ. Την ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων, που υπάρ-
χουν στην γεωγραφική έκταση των Μαγουλιάνων.

Δ. Την προώθηση των άμεσων και αναγκαίων έργων, που
έχει ανάγκη το χωριό μας.

Ε. Την από κοινού προώθηση των δικών σας προτάσεων, που
αναπτύχθηκαν κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την θετική αντα-
πόκρισή σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο σας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος Παναγιώτης Κ. Κυριακόπουλος

Γ. Γραμματέας Ηλίας Δ. Δουλουγέρης 

Mαγνήτης 
οι καταιγίδες 
Ισχυρές καταιγίδες σημει-
ώθηκαν στα Μαγούλιανα και
στο σύνολο του ορεινού όγκου
του Μαινάλου το διήμερο 29-
30 Αυγούστου. Μάλιστα η βρο-
χόπτωση έπεφτε με πολύ με-
γάλη ένταση. Εντυπωσιακές
ήταν οι εικόνες που μετέδιδε η
μετεωρολογική κάμερα του
metar.gr από το χωριό όπου
λόγω της καταιγίδα με δυσκο-
λία φαινόταν η άλλη πλευρά
των Μαγουλιάνων. Σύμφωνα
με τα στατιστικά στοιχεία επι-
σκεψιμότητας της κάμερας, η
κακοκαιρία εκτόξευσε τις προ-
βολές της κάμερας αγγίζοντας
σε 48ώρες τις 1.021 προβολές.
Να σημειώσουμε πως η καθη-
μερινή επισκεψιμότητα το κα-
λοκαίρι είχε πέσει πάρα πολύ
με κατά μέσο όρο 70 προβολές
την ημέρα, σε αντίθεση με τον
χειμώνα όπου καθημερινά το
νούμερο ήταν τριψήφιο και
σε επεισόδια με χιονόπτωση
τετραψήφιο! Αρέσουν τελικά
τα Μαγούλιανα με βροχή και
πολύ περισσότερο με χιόνι!

Θ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

❑ Με εντατικούς ρυθμούς
προχωράει η ολοκλήρωση του
νέου ναού στην είσοδο του χω-
ριού. Μένει μόνο η περίφραξη
του χώρου και κάποιες εργα-
σίες στο εσωτερικό. Πολλοί
συμπατριώτες ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του εκκλη-
σιαστικού συμβουλίου για ενί-
σχυση. 

❏ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 15
στρεμμάτων στην θέση αμ-
πέλια, στα Μαγούλιανα Αρ-
καδίας. Πληροφορίες στα τη-
λέφωνα 210 8315209 &  697
2580447.



Το παρακάτω ευθυμογράφημα
δεν απέχει και πολύ από την
πραγματικότητα της πάλαι

ποτέ… καλής εποχής!
Σ’ ένα ορεινό χωριό της Ελληνικής

επικράτειας, λοιπόν, διορίστηκε και
υπηρετούσε για δεύτερο χρόνο ένας
νέος δάσκαλος. Στο απροσπέλαστο
από κάθε μέσο συγκοινωνίας χωρι-
ουδάκι η ζωή του δασκάλου στο μο-
νοθέσιο σχολείο με τους σαράντα και
πλέον πανέξυπνους μαθητές, είχε κα-
ταντήσει μαρτυρική. Κατάλυμα για
την διαμονή του δε βρέθηκε. Αναγ-
κάστηκε να αρκεστεί και να βολευτεί
όπως - όπως στο γραφείο του σχο-
λείου. Ερημίτης στην κυριολεξία. Συν-
θήκες διαβίωσης άθλιες. 

Κατά τον μήνα Νοέμβριο, λοιπόν,
με το σούρουπο καταφθάνει στο χω-
ριό καβάλα σ’ ένα μουλάρι και συν-
τροφιά με έναν αγωγιάτη, ο επιθεω-
ρητής των Δημοτικών Σχολείων για
την επιθεώρηση! Κατάκοπος όπως
ήταν, ζήτησε από τον αγωγιάτη να τον
πάει στο σπίτι του προέδρου της κοι-
νότητας. Εκεί διανυκτέρευε άλλωστε
κάθε φορά που επισκεπτόταν εκείνο
to χωριουδάκι. 

Φιλόξενοι πρόεδρος και προ-
εδρίνα τον καλοδέχτηκαν στο σπιτικό
τους και έκαναν ό, τι μπορούσαν να
τον ευχαριστήσουν. Η νοικοκυρά,
αφού τράταρε τον υψηλό επισκέπτη
με ό, τι είχε στο σπιτικό της, έτρεξε στο
κοτέτσι, άρπαξε το πουλερικό και το
ετοίμασε προσεκτικά για το τσουκά-
λι.

Ο πρόεδρος και ο επιθεωρητής
συζητούσαν στην σάλα επί παντός επι-
στητού. Καταλήξανε που αλλού, στην
πολιτική. Η οικοδέσποινα μαγείρευε
στην διπλανή κουζίνα υπομονετικά
τον πετεινό και ήθελε δεν ήθελε,
άκουγε ό, τι συζητούσαν. Αφού, λοι-
πόν, τα συζήτησαν όλα και συμφώ-
νησαν σχεδόν στα πάντα, ο επιθεω-
ρητής ρωτά τον πρόεδρο:

- Δεν μου λές, πρόεδρε, πως τα
πάτε με τον δάσκαλο;

- Τι να σου πώ, επιθεωρητή μου.
Καλός είναι. Και στην δουλειά του, κα-
λός και εργατικός. Αλλά… δίσταζε ο
προεστός!

- Τι είναι, πες μου, πρόεδρε!
- Ε! Να! Είναι αντίθετος στο κόμμα!
- Τι μου λες; Βρε τον μασκαρά! Θα

στον φτιάξω εγώ, απείλησε με ιερή
αγανάκτηση ο … αδέκαστος επιθεω-
ρητής!

Και αφού είπαν πολλά και διάφο-
ρα για το κοινό και αγαπημένο τους
κόμμα, στρώθηκαν στο φαγοπότι.
Έφαγαν, ήπιαν, ευφράνθηκαν. Η ώρα
είχε περάσει και ο επιθεωρητής ζήτησε
να κατακλιθεί, γιατί την επομένη έπρε-
πε να «κανονίσει» τον άτακτο πολιτι-
κά δάσκαλο. Ο ύπνος πήρε αμέσως
τους άνδρες.

Η νοικοκυρά, αφού τακτοποίησε
τα του νοικοκυριού της, δεν μπορού-
σε να ησυχάσει. Την βασάνιζε ο λόγος-
απειλή του επιθεωρητή, ό, τι θα τον
«κανόνιζε» τον δάσκαλο.

Αποφάσισε, λοιπόν, να τον ειδο-
ποιήσει και χωρίς περισσότερες σκέ-
ψεις, βρέθηκε στην αυλή του σχολεί-
ου. Η λάμπα πετρελαίου φώτιζε αχνά
το γραφείο. Το αδύναμο φως που
είδε την ενθάρρυνε. Διστακτικά χτύ-
πησε το τζάμι του παραθύρου. Ο δά-
σκαλος αιφνιδιάστηκε από το απρό-
σμενο χτύπημα. Τρέχει στο παράθυρο,
παραμερίζει το κουρτινάκι και δια-
κρίνει μέσα στο σκοτάδι μια ανθρώ-
πινη φιγούρα. Ανοίγει ανήσυχος το
τζαμιλίκι.

- Ποιος είναι; Ψέλλισε φοβισμένος.

- Δάσκαλε με συγχωρείς τέτοια
ώρα. Η γυναίκα του προέδρου είμαι.

- Τι συμβαίνει κυρά-προεδρίνα;
Αποκρίθηκε ταραγμένος και συνάμα
με έκδηλη απορία ο δάσκαλος.

- Ήρθα να σου πω, ότι έχει έρθει ο
επιθεωρητής και είναι στο σπίτι μας και
κοιμάται τώρα.

- Μπά! ας είναι. Καλωσόρισε και
καλοδεχούμενος! Συμβαίνει όμως τί-
ποτα ιδιαίτερο; Συζήτησαν με τον
πρόεδρο τίποτα παράξενο; Γιατί κάτι
πρέπει να είπαν, για να είσαι εσύ τέτοια
ώρα εδώ!

- Ναι, δάσκαλε, συζήτησαν πολλά
και εκείνο που μου έκανε εντύπωση
ήταν αυτό που είπε ο επιθεωρητής,
όταν ρώτησε τον άνδρα μου: «Πως τα
πάτε με τον δάσκαλο;» και ο άνδρας
μου του απάντησε: «Καλός είναι ο
δάσκαλος και στην δουλειά του κα-
λός… αλλά είναι αντίθετος στο κόμ-
μα».

- Ε ! κι ο επιθεωρητής τι είπε;
- Να! Είπε: «Βρέ τον μασκαρά θα

τον κανονίσω εγώ».
- Α! έτσι! Καλά –καλά πήγαινε

τώρα και σε ευχαριστώ που με ειδο-
ποίησες.

- Καληνύχτα, κυρ δάσκαλε, και
μη σου ξεφύγει κουβέντα για ό, τι σου
είπα.

- Μείνε ήσυχη και καλό ξημέρωμα.
Και πάλι σ’ ευχαριστώ!

Ο δάσκαλος δεν έπεσε αμέσως για
ύπνο. Έμεινε άγρυπνος έως αργά,
σκεπτόμενος πως θα οργανώσει την
διδασκαλία της επόμενης ημέρας και
πως θα απαντήσει στην αμετροέπεια
του προϊσταμένου του. Δεν άργησε σ’
αυτό και να τι σκαρφίστηκε! Πηγαίνει
αμέσως δίπλα στην αίθουσα διδα-
σκαλίας και γράφει στον πίνακα δύο
προτάσεις. Στην πρώτη έγραψε:

«Ο επιθεωρητής είπε, ο δάσκαλος
είναι μασκαράς»

Στην δεύτερη έγραψε:

«Ο επιθεωρητής, είπε ο δάσκαλος,
είναι μασκαράς»

Σκέπασε τον πίνακα με έναν γεω-
γραφικό χάρτη και έπεσε να κοιμηθεί
ήσυχος για την ρεβάνς της επομένης.

Ξημέρωσε η καινούργια ημέρα,
χτύπησε η καμπάνα της εκκλησίας για
την σύναξη των μαθητών και όλα
ήταν έτοιμα για το ξεκίνημα της σχο-
λικής εργασίας. Χτύπησε το κουδού-
νι και ενώ γινόταν η προσευχή, ξα-
ναφαίνει ο επιθεωρητής. Ο δάσκαλος
προσποιούμενος έκπληξη έτρεξε να
τον υποδεχτεί. Μετά την  απαραίτη-
τη χειραψία και το καλωσόρισμα, ο
επιθεωρητής καλημέρισε τα παιδιά,
τους έδωσε νουθεσίες και πολλές
ευχές και όλοι μπήκαν στην αίθουσα.
Ο επιθεωρητής ανέβηκε στην έδρα,
έβγαλε τα χαρτιά του για τις απαραί-
τητες σημειώσεις του και ο δάσκαλος,
αφού ολοκλήρωσε το μάθημα της
γλώσσας στις Α΄ Β΄ και Γ΄, Δ΄ τάξεις,
ενημερώνει τον επιθεωρητή:

- Κύριε επιθεωρητά, θα συνεχί-
σουμε με την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη και με το
μάθημα της γραμματικής. Βρισκό-
μαστε στα σημεία της στίξης και ει-
δικότερα στο …κόμμα.

- Πολύ ωραία, με χαρά θα σας πα-
ρακολουθήσω είπε ο επιθεωρητής.

Ο δάσκαλος ξεσκεπάζει τον πί-
νακα και λέει στους μαθητές: 

- Παιδιά,  στον πίνακα έχω γράψει
δύο προτάσεις. Και οι δύο έχουν τις
ίδιες λέξεις. Διαβάστε τις με προσο-
χή μια και δύο φορές και πείτε μου αν
διαφέρει η πρώτη από την δεύτερη
και ποια είναι η διαφορά.

Μετά από μικρή σιωπή και αρκε-
τή σκέψη ο δάσκαλος ρωτά; Ποιος θέ-
λει να απαντήσει; Χέρια πολλά ση-
κώθηκαν και η αίθουσα αντήχησε
από το κύριε, κύριε, κύριε… Έλα
Γιώργο, σε ακούμε.

Ο Γιώργος, καλός μαθητής της ΣΤ΄
τάξης και σημαιοφόρος την 28η

Οκτωβρίου, λέει με δυνατή φωνή:
- Κύριε, παρόλο ότι και οι δύο

προτάσεις έχουν τις ίδιες ακριβώς λέ-
ξεις, διαφέρουν.

- Και ποια είναι η διαφορά τους;
Ξαναρωτά ο δάσκαλος.

- Κύριε, στην πρώτη πρόταση ο
επιθεωρητής βρίζει τον δάσκαλο
«Μασκαρά», ενώ στην δεύτερη πρό-
ταση ο δάσκαλος βρίζει τον επιθεω-
ρητή «Μασκαρά».

- Σωστά, Γιώργο, μπράβο! Ο επι-
θεωρητής ξαφνιασμένος γύρισε το
κεφάλι του στον πίνακα, διαβάζει τις
προτάσεις και …φρίττει! Δαγκώθηκε,
ξεροκατάπιε και προσπάθησε να
κρύψει την ταραχή του. Δεν έπιασε
ξανά την γραφίδα στο χέρι, παρά με
σκυμμένο το κεφάλι παρακολου-
θούσε την εξέλιξη της διδασκαλίας.

Ο δάσκαλος απτόητος συνεχίζει:
- Ποιος άλλος μαθητής θα μας πει

τι είναι εκείνο, που κάνει τις δύο
προτάσεις να διαφέρουν;

- Κύριε, κύριε, κύριε πάλι τα χέρια
υψωμένα.

- Έλα, Φανή, πες μας εσύ. Η Φανή
άριστη μαθήτρια της Ε΄ τάξης, ση-
κώνεται όρθια στο θρανίο της και με
χειρονομίες, δίκην δικηγόρου σε δι-
καστήριο, εξηγεί:

- Κύριε, ο Γιώργος έχει δίκιο. Οι
δύο προτάσεις διαφέρουν και η δια-
φορά βρίσκεται στο κόμμα. Στη θέση
δηλαδή, που έχει το κόμμα στην
κάθε πρόταση.

- Μπράβο Φανή, σωστά βρήκες
την διαφορά. Για διάβασε τώρα τις
προτάσεις με φωνητική στάση, όπου
πρέπει. 

Η Φανή διαβάζει με στόμφο και
με φωνητική στάση στο κάθε κόμμα.

Ο δάσκαλος και οι μαθητές ύστε-
ρα από διαλογική συζήτηση για την
σημασία του κόμματος στον γρα-
πτό και προφορικό λόγο και αφού
σχημάτισαν προφορικά και άλλες

τέτοιες προτάσεις, κατάλαβαν και
εμπέδωσαν πάρα πολύ καλά πόσο με-
γάλη σημασία έχει το κόμμα μέσα
στην πρόταση.

Ο δάσκαλος συνεχίζει την επίθε-
ση:

- Είδατε, παιδιά, ότι το «κόμμα»
μπορεί να κάνει δύο ανθρώπους να
σκοτωθούν, ενώ δεν έφταιξε κανένας
από τους δύο σε τίποτα; Άρα πρέπει
να ξέρουμε πολύ καλά που και πώς να
χρησιμοποιούμε το «κόμμα». Με το
«κόμμα» παιδιά μου, πρέπει να είμα-
στε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να
το χρησιμοποιούμε απερίσκεπτα!
Δεν συμφωνείτε παιδιά;

- Μάλιστα, κύριε, απάντησαν εκεί-
να εν χορώ.

- Μπράβο! Τώρα θέλω να γράψετε
σ’ ένα φύλλο χαρτί δύο ζευγάρια
προτάσσεις με ίδιες λέξεις και με
κόμματα, όπως του πίνακα, και με
πρόσωπα: γεωργός-βοσκός και μη-
τέρα-γειτόνισσα. Όταν χτυπήσει το
κουδούνι για διάλειμμα, θα τα αφή-
σετε πάνω στην έδρα. Αύριο θα τις
διαβάσουμε όλες.

- Κύριε επιθεωρητά, τελειώσαμε
το μάθημα της γλώσσας. Ήρθε η
ώρα για διάλειμμα.

Ο επιθεωρητής σηκώθηκε, μά-
ζεψε τα χαρτιά του και την τσάντα του
και λέει στον δάσκαλο:

- Έλα, πάμε στο γραφείο. Εκεί
έσφιξε το χέρι του δασκάλου δίνον-
τάς του συγχαρητήρια! Τον κοίταξε
στα μάτια και του λέει: «Σήμερα δε δι-
δάχτηκαν μόνο οι μαθητές! Πιο πολύ
διδάχτηκα εγώ! Σε συγχαίρω για άλλη
μια φορά! Σου εύχομαι τα καλύτερα
στην ζωή σου και στην υπηρεσία». 

Αποχαιρετίστηκαν, ο δάσκαλος
τον κατευόδωσε μέχρι την αυλό-
πορτα του σχολείου …και πέρασαν
αυτοί καλά και εμείς …χειρότερα!

Κ.Τ.
Ο εκ Μονάστρας
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Το κόμμα στην πολιτική και στον λόγο

Μαθητές και δάσκαλος,  στο δημοτικό σχολείο Μαγουλιάνων. Τέλος της δεκαετίας του 1960.
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Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΛΛΙΑ

Ξέρω ότι θα ανασκαλεύω, θα ανασύρω μνή-
μες και θα συγκινώ, όσο θα αναφέρομαι στη
ζωή των παιδιών του '40 και του '50 στο χω-

ριό. Ας έχει. Η συγκίνηση σταλμένο από ψηλά
δώρο, είναι η αναδρομή στα παλιά για μας τους
μεγάλους, γλυκός στεναγμός και ανασασμός. 

Κόκκινη κλωστή δεμένη... κι ας αρχίσουμε
όμοια με παραμύθι. Μια φορά και μια μέρα χει-
μώνα, ακόμα ένα ουαί... ακούστηκε σε Μαγου-
λιανίτικο σπίτι. 

- Να σου ζήσει μωρή Αλέξαινα και τούτη θα
σου φέρει το καλύτερο γαμπρό.

- Κι άλλη προίκα μωρή μαυροκουρούνα;
- Σώπα, και δαύτη θα τη δώσεις άπροικη,

ούλο ομορφάδα είναι. Καλοξόδευτη, τσίλικη
φοράδα θα σου γενεί. Ούλοι θα σου τη καμα-
ρώνουνε. Που' ναι ο Αλέξης;

- Που θες να' ναι ο Αλέξης. Στα μαγαζιά και
στους καφενέδες είναι και κερνάει τους μπρα-
ζέρηδες1 για το γεννητούρι του. Του' στειλα με
το παιδί τα συχαρίκια μου.

Και η λεχώνα έγειρε αποκαμωμένη το κεφάλι
της στη μαξιλάρα. Ήταν νύχτα με έξω σκοτάδι
βαθύ. Η λάμπα κρεμασμένη και με τη φακαρό-
να2 της ανεβασμένη φώτιζε το χειμωνιάτικο. Η
φωτιά ζέσταινε με φλογιασμένα τα κούτσουρα
και τα δαυλιά στο τζάκι. Το καντήλι ήταν αναμ-
μένο και άπλωνε το απαλό του φως το αληθινό.
Οι πολλοί άγιοι της παλιάς εικόνας έβλεπαν
από το βαθούλωμα του τοίχου ψηλά, μόνο στο
κρεβάτι. Δυο τρεις γυναίκες παρέστεκαν. 

- Φέρτε μου το ψαλίδι, ζεστό νερό, πανιά,
μπαμπάκι και το νόπνευμα3.

Ήταν η θεια Γιανούλα η Χατζαρούλαινα4 η
πρώτη μαμμή του χωριού, σωστή επιστημόνισσα
– πρακτική. Επιτήδεια και επιδέξια, στην ίδια γει-
τονιά ήταν και η θεια Ελευθερία η Καραβίδαινα
(Γόντικα). Αυτές τις δύο θυμάμαι εγώ μέχρι το '56
και τα δεκατέσσερά μου χρόνια που έφυγα από
το χωριό. 

Και άνοιξαν τα μπαούλα και η κασέλα και
ανασύρθηκαν τα μωρουδίστικα, εκείνα των με-
γαλύτερων πια παιδιών που άντεξαν στη χρήση
και στο χρόνο, και τα πρωτόβγαλτα. Άλλα κεν-
τημένα στο χέρι και στη μηχανή, και όλα από
εβδομάδες πριν, φρεσκαρισμένα, καλοπλυμένα,
καλοσιδερωμένα και μοσχοβολισμένα.  Πανάκια,
ζιπουνάκια, σταυρωτά γιλεκάκια, τα γολινάκια5

και τα άλλα όσο θα κρατούσαν το παιδί στεγνό
και ζεστό.  Τα ροζ και τα θαλασσιά, ενδεικτικά του
κοριτσιού και του αγοριού σήμερα, ήσαν και τότε
γνωστά στις μανάδες, αλλά η επιθυμία τους έμε-
νε σχεδόν πάντα ανεκπλήρωτη. Η στέρηση
πάντα βασανίζει και η ανάγκη προηγείται. 

Όλα τα χρειαζούμενα ήσαν ραμμένα από
υφαντό ή κάμποτ και ντρίλι, φθηνά βαμβακερά
και άχρωμα υφάσματα που τα αγόραζαν από τον
πλανόδιο έμπορο με το μουλάρι και τη καρα-
μούζα, για τον οποίο κάπου αλλού θα γράψουμε. 

Τι πάνες, τα καλτσάκια – παπουτσάκια, τα
σκουφάκια, τα γιλεδάκια και τις φασκιές, τα
έπλεκαν με νήμα βαμβακερό οι γιαγιουλίτσες και
οι μανουλίτσες. Με τη φασκιά, και επί μήνες δε
ξέρω πόσους, έζωναν σφικτά το μωρό με τα χε-
ράκια του και τα ποδαράκια του καλά τεντωμέ-
να, (το φάσκιωναν) μη και τους ξεπλατιαστεί, μη
και το σηκώσουν άγαρμπα και τους ξεμασχαλι-
στεί, γιατί το κορμάκι του είναι ακόμα νερό, για
να κάνει ίδια άκρα και στητό κορμί. Πρακτική με
την οποία σήμερα οι παιδίατροι κρυφογελούν. 

Τη φροντίδα του σπιτικού τις πρώτες ημέρες
της λοχείας αναλάβαινε η γιαγιά, η αδελφή, η συ-
νυφάδα, η γειτόνισσα. Έστεκαν τότε ακόμα σφι-
κτοί και άρρηκτοι οι δεσμοί της συγγένειας, της
φιλίας, της καλής γειτονίας και της αλληλοβοή-
θειας. Το αντίθετο σπάνιζε. 

- Πήγαινε στη θεια Κατερίνα να σου δώσει
ένα κάρβουνο να γλυτώσουμε το σπίρτο. Στη
θεια Αγγέλω, μια χούφτα αλάτι πριν νυχτώσει...

Το μπεσίκι6 μαστορικά φτιαγμένο γα να λι-
κνίζεται, ήταν κολλημένο στο κρεβάτι των γονιών
και πλάι στη μάννα. Μη και της ξυπνήσει το παι-
δί αμέσως να το ακούσει. Μη και της πνιγεί με τα
σαλάκια του αμέσως να το σηκώσει. Λαγοκοιμό-
ταν και στο αυτί της ήταν η ανάσα του παιδιού. 

Το στρωματάκι του ήταν ραμμένο από
υφαντό αργαλειού και γεμισμένο με άχυρα ή
πούσια7. Το ίδιο και των γονιών. Ελάχιστα και αν,
ήσαν τα βαμβακερά, τα αγορασμένα από το έμ-
πορο ή τα σταλμένα από την πόλη. Η γνώση
υπήρχε, τα μέσα όχι. Ήσαν φτωχά, πενιχρά,
πρωτόγονα. 

Μέσα στο μπεσίκι και πάνω στο πουσένιο
στρωματάκι του, το  μωρουδάκι κοιμόταν ή
έκλαιγε ζωσμένο και σφιγμένο με τη φασκιά,
ακούνητο όμοια αγαλματένιο, και τις περισσό-
τερες φορές βρεγμένο, λερωμένο, συγκαμένο. 

- Κουνάτε το ρε παιδιά το παιδί να μωρώσει,
δε το ακούτε που κλαίει; Κούνα το ρε μάννα!

- Μωρή θα' ναι κατουρημένο και συγκαμέ-
νο το παιδί, έλα να το αλλάξεις.

- Δεν αδειάζω τώρα, συγυριέμαι.
- Να το αλλάξω εγώ;
- Όχι, δε μπορείς εσύ να το ξαναφασκιώσεις

σφικτά. Κουνάτε το ρε παιδιά.
- Κούνια, μπέλλα, σκάσε ρε κατσούλι...
- Κούνια, μπέλλα, έσπασε η κουτέλα, βού-

λωτο γαμώτο μου.
Και σαν έπεφτε το σούρουπο άρχιζαν οι τε-

λευταίες της ημέρας και οι πιο τρυφερές μητρι-
κές στιγμές και ώρες. Πάνω στο μεγάλο κρεβά-
τι η μάννα έλυνε και λευτέρωνε το παιδί και το
σκούπιζε, και το έπλενε με χλιαρό νερό, το βαμ-
βακερό πανί και με το σαπούνι της κάθε χρήσης
του λαδιού και της ποτάσας. Και το στέγνωνε, και
του έβαζε απαλά στα κοκκινισμένα μεράκια
του και στο ποπό του τη μόνη λίγη πούδρα που
υπήρχε, αν την είχε. Και το ανακλάδιζε, πάνω
κάτω τα χεράκια, πάνω κάτω τα ποδαράκια, και
το άφηνε προσεκτικά για να σαϊτίσει το κορμά-

κι του, να αγγουίσει και για να το προκάνει ο πα-
τέρας που θα γύριζε από την αγορά. Και το έπαιρ-
νε στην αγκαλίτσα της, και το σήκωνε ψηλά, και
το έπαιζε, και του έλεγε τα χίλια τα λογάκια τα
γλυκά, τα βγαλμένα από μέσα της. Και το τα-
χτάριζε και του τραγουδούσε: 

- όπαλα να το χαρώ τι παιδάκι που' χω γώ.
- Τάχτι τάχτι, τάχτι του
του μετρούν το να' χει του 
πάνω στο κρεβάτι του.
- Όπαλα του λέγανε και μου το παντρεύανε
και του δίνανε προικιά ένα κόσκινο φλουριά. 
Και κείνο την κοιτούσε, της γελούσε και

φτερούγιζε όμοια να ακουμπήσει τα χειλάκια του
στα μάγουλά της. 

Και σαν περνούσε η ώρα του παιχνιδιού και
του τραγουδιού και έφτανε η άλλη η ευλογημένη,
το έβαζε στο στήθος της. Και αφού το μωράκι
χόρταινε με το γάλα της μάνας, το φάσκιωνε και
πάλι, και το ακουμπούσε σιγανά στο στρωματάκι
του. 

Έλλειπε η κρεμασμένη κουδουνίστρα που θα
την έπαιζε σα τα χεράκια του μέναν λεύτερα. Δεν
είχε ψηλά για να το βλέπει και να γελάει το λού-
τρινο και το λαστιχένιο. Τίποτα από αυτά δεν
υπήρχε τότε στο χωριό παρα μοναχά, η πάνω
από το προσκεφαλάκι του μικρή εικονίτσα και
το γλυκό νανούρισμα. 

Με τη λάμπα χαμηλωμένη και μέσα στο μι-
σοσκότεινο χειμωνιάτικο ακουγόταν το γλυκό να-
νάρισμα της μανούλας. Άρεσε και στα άλλα
παιδιά. Άρεσε και στη γιαγιούλα με τα κάτασπρα
μαλλιά που καθόταν πλάι της στο σκαμνί. 

- Νάνι νάνι νάνι
το μωράκι μου να κάνει ω..ω..ω. 
- Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά
έλα και πάρε μου το 
μικρό μικρό σου το' δωσα 
μεγάλο φέρε μου το ω..ω..ω. 
Παντού ίδια τα παιδιά. Παντού όμοιες οι μα-

νουλίτσες. 
Το ρολόι από το τζάκι ψηλά, τις στογμούλες

μετρούσε και τος ώρες τις πρώτες της νέας
ζωούλας. Τακ.. τακ..τακ.. 

Μια ακόμα Μαγουλιανίτισσα απόψε τη νύ-
χτα γεννήθηκε. Και έξω είχε κρύο αφίρι8 και το
χοντρό κοκκοσάλι9 που έπεφτε κείνες τις ώρες,
άνοιγε πάνω στο αφράτο χιόνι τρύπες αμέτρη-
τες. 

- Νάνι νάνι νάνι νάνι
κι όπου το πονεί να γιάνει ω..ω..ω. 

1. Μπαρζέρης: φίλος – σύντροφος – κολλητός
2. Φακαρόνα: το φαρδύ φιτίλι της λάμπας πετρελαίου
3. Νόπνευμα: Οινόπνευμα
4. Γιαννούλα Γ. Παπαδημητροπούλου: το σπίτι τους ήταν στη

γειτονιά του σχολείου
5. Γολίνι: πετσσσετάκι του λαιμού με κορδόνάκια – σαλιάρα
6. Μπεσίκι: παιδικό κρεβατάκι – κούνια – λίκνο 
7. Πούσι: το φυτικό περίβλημα του καλαμποκιού
8. Αφίρι: που τρυπάει – αφόρητο  
9. Κοκκοσάλι: χαλάζι 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΪΛΗ

Όταν μου ανακοίνωσαν φέτος το καλοκαίρι τις
μέρες της αδείας μου,  διαπίστωσα ότι ήταν
πολύ δύσκολο να χωρέσουν, για άλλη μια

χρονιά, κάποιες μέρες ξεκούρασης στα Μαγούλια-
να. Όμως όσο πέρναγε ο καιρός και άρχιζε η ζέστη,
ένα κρυμμένο διήμερο άρχισε να αποκαλύπτεται.
Ήταν το Σαββατοκύριακο μετά της Παναγίας. 

Επιτέλους, θα μπορούσα να πάω στο χωριό μια
περίοδο που θα έβλεπα όλους τους φίλους, που εί-
χαμε περάσει μαζί αξέχαστα καλοκαίρια.  Όταν το
σχέδιο πια καταστάλαξε, άρχισε να δημιουργείται
και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων. 

Σάββατο πρωί καφέ στον πλάτανο, το μεσημέρι
μπάνιο στην πισίνα της Βυτίνας, το σούρουπο για κα-
βούρια στο Βαλτεσινίκο, το βράδυ λαϊκά τραγούδια
στον πλάτανο και τις πρώτες πρωινές ώρες στην
Αποθήκη.  

Αυτό που φυσικά ξεχώριζε ήταν το μάζεμα των
καβουριών στο ποτάμι που περνάει μετά το Βαλ-
τεσινίκο. Για την ακρίβεια, όσο κι αν το να μαζεύει
κανείς καβούρια σ’ ένα ποτάμι χωρίς τον απαραίτητο
εξοπλισμό είναι πολύ extreme για έναν Αθηναίο, η
χαρά δεν ήταν τόσο για το μάζεμα όσο για το φά-
γωμα. Απολαυστικό! Μπορεί να τρώει κανείς ώρες…

Η εμπειρία μου από την προηγούμενη φορά,
πριν από δυο χρόνια, ήταν πολύ χρήσιμη και κα-
τάφερα να κάνω νέο ατομικό ρεκόρ συλλογής κα-
βουριών. Καταρχάς όταν ξεκινάει κανείς για κα-
βούρια, πρέπει να φοράει μπότες ψηλές αλλιώς κιν-
δυνεύει από τα ειρωνικά σχόλια του Χρήστου του
Μπούμπουλη που και σύνεση έχει και μεγάλη εμ-
πειρία.  Δεύτερον, πρέπει να φτάσει κανείς στο πο-
τάμι το νωρίτερο το σούρουπο. Προς μεγάλη μας
έκπληξη, αν και φτάσαμε νωρίς και είχε ακόμα
ήλιο, είδαμε μια οικογένεια να είναι ήδη στο χώρο
και να προσπαθεί να μαζέψει καβούρια. 

Η έκπληξή μας για το άκαιρο του εγχειρήματος
καταλάγιασε και σταματήσαμε να απορούμε, όταν
διαπιστώσαμε ότι ήταν συγχωριανοί μας και μάλι-
στα κάποιοι συγγενείς αυτής της οικογενείας ήρθαν
από την Αμερική τον Ιούνιο στα Μαγούλιανα.  

Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι
ότι τα καβούρια δεν βρίσκονται ποτέ στο λίγο τρε-
χούμενο νερό. Προτιμάνε να κάθονται σε μεγάλους
λάκκους με νερό όπου βρίσκουν ευκολότερα την
τροφή τους. Εννοείται βέβαια, το βράδυ που βγαί-
νουν για τροφή, γιατί την ημέρα κρύβονται κάτω απ’
τα βράχια και είναι αδύνατον να τα εντοπίσεις. Α! Και
κάτι που έμαθα φέτος: όταν η θηλυκιά είναι έτοιμη
να γεννήσει κι έχει μικρά καβουράκια πάνω της, καλό
είναι να την ξεγεννάμε για να έχουμε ελπίδες να
υπάρχουν του χρόνου περισσότερα καβούρια. 

Φορτωμένος λοιπόν με όλη αυτή την εμπειρία
τρεις ενήλικες και μια «τσούπα» καταφέραμε μετά
από δυο ώρες τσαλαβουτήματα να πιάσουμε 28 ολό-
κληρα καβούρια! 

Τα βάλαμε σ’ ένα μικρό κουβά και πήραμε τον
δρόμο της επιστροφής. Είχαμε πάρει βέβαια μαζί μας
κι ένα σακί που χώραγε περίπου εκατό καβούρια,
αλλά ευτυχώς που δεν το γεμίσαμε, γιατί ποιος θα
κουβάλαγε τόσο βάρος;

Επιστρέψαμε στο χωριό όσο πιο γρήγορα γι-
νόταν, γιατί η παρέα στον πλάτανο, μας περίμενε για
να ξεκινήσει το φαγητό. Αφού βγάλαμε τα βρεγμένα
μας ρούχα και ασφαλίσαμε καλά τον θησαυρό
μας, φορέσαμε ότι καλύτερο είχαμε, γιατί αυτές τις
μέρες στο χωριό, βάζει κανείς ότι όλο τον υπόλοι-
πο χρόνο στην Αθήνα όταν πάει για καφέ στο Κο-
λωνάκι  ή στο Μπουρνάζι. 

Η εξόρμηση μας διαδόθηκε. Έτσι την επόμενη
μέρα, έπειτα από μια ειδική περιποίηση που τους έγι-
νε μέσα στην κατσαρόλα, πάνω από δέκα άνθρω-
ποι καθόντουσαν στον κήπο με τις ορτανσίες -να΄ναι
καλά η Αφροδίτη- και κάτω από τον μεσημεριανό
ήλιο, απολάμβαναν τους κόπους της προηγούμενης
νύχτας. Ένα πιάτο με καβούρια έφτασε μέχρι το κα-
φενείο του Παντελή. Κάποιοι έγλυφαν και τα δάκτυλά
τους λέγοντας ότι τέτοιο ωραίο φαγητό είχαν χρό-
νια να φάνε. 

Για μένα έμειναν τρία μικρά καβουράκια. Τα κα-
θάρισα όσο καλύτερα γινόταν. Μια ώρα έτρωγα. Δεν
ξέρω γιατί στην παροιμία είναι υποτιμημένο το ζου-
μί του κάβουρα, για μένα είναι ίσως το καλύτερο φα-
γητό κι ας μην χορταίνεις. Τώρα που το σκέφτομαι
μάλλον κι ο Καραγκιόζης καβούρια έτρωγε.  

Ο κάβουρας 
και το ζουμί του

Κοιμήσου και
παρήγγειλα 
στην Πόλη 
τα προικιά σου, 
στα Γιάννενα 
τα ρούχα σου και 
τα χρυσαφικά σου... 
Την κούνια,  που
φέτος έκλεψε 
την παράσταση,
δώρισε στο
Λαογραφικό μας
Μουσείο 
ο Νίκος Φούκας. 
Η Νίκη Γόντικα -
Χόνδρου έκανε 
πολύ καλή δουλειά
στο Μουσείο.

1940 – 1960 στο χωριό: Να σου ζήσει



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Φ. ΦΟΥΚΑ 

Ο πλάτανος των Μαγουλιάνων.
Πολύ σπάνια ένα δέντρο δέ-
θηκε τόσο πολύ με τους αν-

θρώπους του τόπου του, όσο ο πλά-
τανος των Μαγουλιάνων. 

Για να στηθεί, έτσι μεγαλόπρε-
πος, δούλεψαν οι αιώνες. Οι απαρχές
του χάνονται στα βάθη του χρόνου,
όπως οι ρίζες του χάνονται στα βάθη
της γης. 

Πότε και ποιός τον φύτεψε, άγνω-
στο. Ρώτησα κάποτε τον πατέρας μου
- πέθανε το 1968 σε ηλικία 93 ετών- αν
θυμόταν τον πλάτανο κάπως μικρό-
τερο. 

«Ίσως!, μου απάντησε, όχι όμως
πολύ· λίγο· σχεδόν έτσι τον θυμάμαι...
Ακουστά έχω, πάντως, ότι τον φύτεψε
κάποιος Μπούκουρας». 

Μαζί με την βρύση, ο πλάτανος
αποτελεί σύμβολο. Είναι κάτι σαν οι-
κόσημο του χωριού. Πλάτανος, βρύ-
ση, Μαγούλιανα, πάνε μαζί. 

Αγκαλιάζει ολόκληρη σχεδόν την
πλατεία του χωριού. Τον κορμό του
δεν τον αγκαλιάζουν τέσσεροι... 

Κάτι «χελώνια» -εξογκώματα στον
κορμό του- στα βορειοανατολικά,
άραγε ν' αποτελούν έναρξη κούφω-
σης; Μήνυμα; Κάποιος γεωπόνος ας
κάνει τη διάγνωσή του. 

Οι κλώνοι του, γιγάντιοι βραχίονες
κάποιου Τιτάνα, ξεπετιούνται στα ύψη.
Η φυλλωσιά του, ορμητική ανάβρα δύ-
ναμης και ζωής. Πλούσια, ζωηρή, βα-
θυπράσινη φορεσιά, του δίνει ένα
κάπως σφαιρικό σχήμα. Πουλιά φω-
λιάζουν στους κλώνους του. Την Άνοι-
ξη ο σπίνος τραγουδάει εκεί το τρα-
γούδι του. 

Ασφαλώς, πίνει το μισό νερό της
πλούσιας νερομάνας που ρέει στις
ρίζες του. Το δικαιούται. Χαλάλι του... 

Νερό κρυστάλλινο, Μαγουλιανί-
τικο· σε πείσμα των θαμώνων  του
ίσκιου του, που τώρα πίνουνε κόκα –
κόλες... 

Πάλεψε μ' ανεμοστρόβιλους, ανε-
μοθύελλες κι ανεμοζάλες· με μπόρες
και με καταιγίδες. Τον χτύπησαν
αστραπές, κεραυνοί. Λαβώθηκε από
βόλια. Βόλια τούρκικα· βόλια κλέφτι-

κα· βόλια αντάρτικα. Του γλεντιού και
του κεφιού· της ξεφάντωσης βόλια... 

Άντεξε! Του φτιάξανε ποιήματα και
τραγούδια. 

Είδε το χωριό πολυάνθρωπο· στις
δόξες του. Τώρα -αλίμονο- το ατενίζει
σχεδόν έρημο. Δίπλα του, το άγαλμα
του Φωτάκου τον παραστέκει. 

Στον ίσκιο του κάθισαν πολλοί:
Απλοί άνθρωποι, διασημότητες, ερ-
γάτες, ξωμάχοι, τουρίστες, βιομήχανοι,
εφοπλιστές, υπουργοί, κλέφτες, λη-
στές, αρματολοί, καπετάνιοι... Ο Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης. Ο λεβέντης
και απροσκύνητος αδελφός του, ο
θρυλικός και ηρωικός Γιάννης «Ζορμ-
πάς». Ο τούρκος Μπέης και η λαγωνίκα
του Μπέη. 

Η λαϊκή παράδοση θέλει ακόμα:
της βρύσης φαντάσματα, λάμιες, αγε-
ρικά, ξωτικά, νύμφες, νεράϊδες, στοι-
χειά... 

Το Φθινόπωρο, τα κίτρινα, παλα-
μόσχημα φύλλα του –λεπτεπίλεπτες
πλάκες χρυσού- στροβιλίζονται ανά-
λαφρα στον αέρα· μ' έναν τελευταίο λι-
κνιστικό χορό αποχαιρετισμού πέ-
φτουν στη γη, αποχαιρετώντας τη
ζωή και τις ομορφιές της. 

***
Θα μαρτυρήσει ο πλάτανος 
θα μαρτυρήσει η βρύση' 
θα μαρτυρήσ' η κοπελιά 
που πάει για να γεμίσει... 
τραγουδάει το γνωστό τραγου-

δάκι της «Μαγουλιανίτισσας». Αλή-

θεια! μαζί με τη βρύση, ο πλάτανος πό-
σες ιστορίες δε θα μπορούσε να πει.
Και τι δεν έχει δει! Και τι δεν έχει
ακούσει! 

Γέλια, κλάματα, χαρές, λύπες, μοι-
ρολόγια, αποχαιρετισμούς, δάκρυα,
χορούς, πολέμους, τραγούδια της νύ-
φης, τραγούδια κλέφτικα, τραγούδια
της Λευτεριάς, κρυφούς καημούς,
βουβούς πόνους, ξεφαντώματα, πα-
νηγύρια, αγωνίες, αγάπες, χτυποκάρ-
δια, ντέρτια, σεκλέτια. 

Ολόκληρο το ανθρώπινο δράμα,
γνήσιο κι αυθόρμητο. Χωρίς ψιμύθια
της τέχνης, απλό, απελέκητο, χιλιο-
παιγμένο κάτω απ' τους κλώνους του. 

Οι απέριττοι στίχοι τού «γερό Κώ-
στα Κολόσακα» απηχούν ένα κομμά-

τι της ιστορίας του πλατάνου. 
***

Με χιόνια, με κρύα, με βροχές και
μ' αγριοκαίρια. Με βοριάδες και με νο-
τιάδες, ο πλάτανος των Μαγουλιά-
νων μένει εκεί, θεόρατος, γαντζωμέ-
νος στη βίγλα του. Στοιχειό ανθρώπι-
νο, με ψυχή· με βουβή μιλιά. Πάνω
ακριβώς απ΄ την πεντάκρουνη βρύση
και τις καμάρες της, αναδεύει παλιούς
καιρούς, δόξες και θύμησες. Οικόση-
μο του χωριού. Βιγλάτορας και φύλα-
κας της ιστορίας του τόπου. Άγρυπνος
φρουρός και μάρτυρας των παραδό-
σεων, αϊτός σκαρφαλωμένος στα ύψη,
στο πιο ψηλό κατοικήσιμο χωριό της
Πελοποννήσου, σε υψόμετρο 1.365
μέτρων. Στα Μαγούλιανα. 
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Το χειμώνα του 1928 – 29
έριξε πολύ χιόνι στα Μα-
γούλιανα. Μια μεγάλη

κλάρα του πλατάνου, προς
την βρύση κάτω, έσπασε από
το πολύ βάρος. Μαζεύτηκε,
λοιπόν, όλο το χωριό εκεί στην
πλατεία –πολύς τότε ο κό-
σμος- και καθένας έλεγε «το
μακρύ του και το κοντό του». 

Το γεγονός αυτό ήταν και
μια ευκαιρία για διασκέδαση!
Δεν υπήρχαν τότε, βλέπεις,
τηλεοράσεις και κανάλια. 

Ακούστηκαν, λοιπόν, πολ-
λά αστεία, γέλια, καλαμπού-
ρια, πειράγματα. Ένας -κά-
ποιος Δημοσθένης από το
Βαλτεσινίκο -όπως έχω ακου-
στά- βρήκε αφορμή και έμ-
πνευση να συνθέσει ένα χι-
ουμοριστικό ποίημα για τον
πλάτανο, που το συμπλήρωσε
με σατιρικά δίστιχα ο Βασίλης
Καρράς. Ακούστε το: 

Τι έχεις καημένε πλάτανε 
που γείραν τα κλωνιά σου, 
ταράχτηκε το σώμα σου 

ραγίστηκ’ η καρδιά σου. 

Πούησουν καμάρι του χωριού 
απόλαυση στους ξένους. 
Ελύπησες τους ζωντανούς 
και τους αποθαμένους. 

Μήπως μας εβαρέθηκες 
και θες να μας αφήσεις; 
Παρακαλώ σε πλάτανε 
να μας το μαρτυρήσεις. 

Σαν θέλετε να σας το πω 
θα σας το μολογήσω: 
Θέλω να φύγω για καλά 
Να μην γυρίσω πίσω! 

Στον ίσκιο μ’ ήσαν άλλοτε 
άντρες σαν τα λιοντάρια  
και τώρα κάθοντ’ έξαλλες 
με τα γυμνά ποδάρια. 

Ακούς κουβέντες άσεμνες 
από αυτών το στόμα. 
Δίχως ντροπή και λογική 

κάθε λογιώνε βρώμα. 

Πού είν’ οι πρώτοι γέροντες 
οι φουστανελοφόροι, 
που εφουμίζαν το χωριό 
γιατροί και δικηγόροι. 

Πρώτα καθόσαντ σεβαστοί 
και όλοι μυαλωμένοι. 
Τωρ’ έρχονται και κάθονται 
κάτι ξεκουτιασμένοι. 

Γι αυτό κι εγώ αποφάσισα 
να σας εγκαταλείψω. 
Και μη σας κακοφαίνεται 
δεν θα γυρίσω πίσω. 

(Στο σημείο αυτό μπαίνει η σά-
τιρα του γέρο – Βασίλη Καρρά, για
να γελάσουν.) 

Για μιλάτε του Κουρμπέση1

αυτός ξέρει να τον δέσει. 

Πέστε του γερ’ Αγγελή 

να φέρει μια τριχιά γερή. 

Ρώτησαν το γέρο – Βρούβα2: 
- Μήπως θέλει σ’ άλλη γούβα;

Για μιλάτε του Τζιαβάρα, 
να στυλώσ’ αυτή την κλάρα. 

Σύ τι λές γέρο – Πανούλη; 
- Σάμπως θέλτε δέσιμ’ ούλοι.

Ρώτησαν και τον Καρυώρη. 
- Να τον δέστε με το ζόρι.

Συ τι λες γέρο – Τζιουάννη; 
- (ου!) τούτος, για σαμάρια κά-
νει.

Ρώτησαν και τον Μπούκουρα, 
Αυτός... κάνει για κούτσουρα. 

Πες μας συ κυρ – Καρπακλή. 
- Α! α! Αυτό το άνοιγμα δεν
κλεί.
Τότε γράψτε στο Βαρβάτο3

Είν’ ανάγκη νάρθει κάτω. 

Για να δούμε τι θα γένει 
γράψτε και του Δημοσθένη. 

Κατσαρέ, τι λες εσύ; 
- Στη ρίζα ρίχτε του κρασί.

Πες μας, γέρο – Σοφοκλή. 
- Κρεμάστε του ένα χαϊμαλί.

Δέστε τόνε με τσιρώτο 
για να πιάσει με το πρώτο. 

Πες του, Τσούμπα να τον ψάλει. 
Αυτός είναι... σοφό κεφάλι. 

Ρώτησαν και τον Πριόβολο. 
- Τι λες εσύ ρε... πόπολο;

Του χωριού οι γυναικούλες 
μια φωνή εβάλαν ούλες. 

Λιτανεία για να γένει 
ο παπάς τι περιμένει; 

Να φορέσει τα φελώνια 
και να βγούμε ως τ’ αλώνια. 

Και ευκέλαιο να κάνει 

για να γιάνει το πλατάνι. 

Ω! αλησμόνητε Πανέλη4

γιατί εσένα δε σε μέλει; 

Να φωνάξεις απ’ το μνήμα 
για του πλάτανου το κρίμα; 

(και συνεχίζει ο... “Δημοσθένης”)
Από καρδιά λυπούμαστε 
φίλοι Μαγουλιανίτες. 

Παρηγοριά να κάνετε, 
φτιάξτε και τηγανίτες. 

(Για) να σας περάσει ο καημός 
αλείψτε τες με μέλι·
κάνετε κι ένα πρόσφορο 
και στείλτε του... Πανέλη. 
Σημειώσεις: 
1. Κουρμπέσης = Κοσμόπουλος. Αφοι

Αγγελής και Δημητράκης.
2. Βρούβας = Ζούβελος. Πεθερός του

Γιάνναρου (Τζαβάρα).
3. Βαρβάτος = αδελφός του Πάνου Δ.

Γόντικα.
4. Πανέλης = συμπαθής «τρελός», Ζού-

βελος, αδελφός της Τσιωτσιάς. Πέ-
θανε πολύ νέος το 1902.

Για την αντιγραφή 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ. ΦΟΥΚΑΣ 

θα μαρτυρήσει ο πλάτανος 
θθαα  μμααρρττυυρρήήσσεειι  ηη  ββρρύύσσηη,,  θθαα  μμααρρττυυρρήήσσ''  ηη  κκοοππεελλιιάά,,  πποουυ  ππάάεειι  γγιιαα  νναα  γγεεμμίίσσεειι......  

Το ποίημα του πλατάνου 

Απο αριστερά: Γιάννης Μπαρμπαρόπουλος, Μαριλένα Κανελλοπουλου, Γιάννης Χολέβας, Έλενα Τζιαβάρα, Έλενα Βιζιράκη, Αλεξία Βιζιράκη, Χαρούλα Χολέβα, 
Ιωσήφ Κανελλόπουλος, Νάσος Καελλόπουλος και Αντώνης Τζιαβάρας 


