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Ανάπτυξη, το πιο
σύντομο ανέκδοτο
ΟΙ Ε Π Ε ΝΔ ΥΤ Ε Σ Θ Ε Λ ΟΥ Ν Ο Ι Δ ΡΟ Μ Ο Ι Ν Α M HN Κ Λ Ε Ι Ν ΟΥ Ν Α Π Ο Τ Α ΧΙ Ο Ν Ι Α

όσες φορές αποκλείστηκαν
το φετινό χειμώνα τα Μαγούλιανα από τα χιόνια;
Στις 30 Δεκεμβρίου 2014 η πρώτη ισχυρή χιονόπτωση κατάφερε
να κλείσει κυριολεκτικά το οδικό
δίκτυο όχι μόνο των Μαγουλιάνων, αλλά και ολόκληρης της
επαρχίας Γορτυνίας σε πολλά σημεία. Χριστούγεννα εν λευκώ. Τι
ωραία…
Πελάτης του Παντελή φοβήθηκε μην εγκλωβιστεί στο χωριό
και εγκατάλειψε εσπευσμένα το
δωμάτιο που είχε στον ξενώνα.
Ακυρώσεις είχαμε και στο «Φιλοξένια» του Γιάννη Παπακονδύλη, ενώ πελάτες αποχώρησαν
από την ταβέρνα του Ιωσήφ. Άντε
να δουλέψεις μετά.
Την Τρίτη 10 Φλεβάρη 2015,
σημειώθηκε νέα πυκνή χιονόπτωση στην περιοχή, συνοδευόμενη από δριμύ ψύχος. Τα όποια
ειδικά μηχανήματα έριχναν αλά-
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Καλή Λαμπρή
Αναζητώντας φωτογραφία πασχαλινή, με παπαδιαμαντική ατμόσφαιρα, βρεθήκαμε ξανά μπροστά
σε οβελία. «Καλό Πάσχα» και
«Καλή Ανάσταση».
❑ Καλή δύναμη στα Μαγουλιανιτάκια της Γ' Λυκείου, που το φετινό Πάσχα το περνούν με ένα βιβλίο στο χέρι διαβάζοντας για τις
εξετάσεις. Καλή επιτυχία παιδιά.
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ

Εδώ και τώρα
ν’ ανοίξει ο δρόμος
Και δεύτερη δικαστική απόφαση
δικαιώνει τον αγώνα μας. Και, δεν
ιδρώνει το αυτί κανενός. Η δημοτική αρχή οφείλει να ανοίξει το
δρόμο και να μην μπαίνει σε αδιέξοδες συζητήσεις. ➥ΣΕΛ. 6

τι στην περιοχή, αλλά οι δρόμοι
του χωριού κλειστοί.
Ύστερα από περίπου ένα
μήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, άντε ξανά μανά τα ίδια στην
ορεινή Γορτυνία. Το έστρωσε για
τα καλά στα Μαγούλιανα. Αυτή τη
φορά το εκχιονιστικό κόλλησε
στην ανηφόρα του Αλέκου Κουμπούρη.
Σκληρή η πραγματικότητα.
Αλλά, κατά τη συνήθη πρακτική
τους οι αρμόδιοι νίπτουν τας χείρας και τα ρίχνουν στον κακό
καιρό. Λες και δεν γνώριζαν μέρες
πριν τι καιρό θα έχει. Ψέλλισαν τις
συνήθεις δικαιολογίες και, ούτε
γάτα ούτε ζημιά. Κατά τα λοιπά
ευελπιστούν, προσδοκούν, προσβλέπουν στην ανάπτυξη. Ετσι θα
έρθουν οι επενδύσεις;
❑Τι απάντησε δημοτική
υπάλληλος: «Στον δήμο Γορτυνίας είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
από τον σχεδιασμό»! ➥ ΣΕΛ. 2

Οι νέοι ανοίγουν δρόμους
Την ώρα που το πυκνό χιόνι δημιουργούσε ένα βουνό προβλήματα και
απέκοβε τα Μαγούλιανα από τον υπόλοιπο κόσμο, η αθόρυβη γνωστή
παρέα των μονοπατιών άνοιγε δρόμους. Γράφει ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ ➥Σελ. 2

ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ

Κάτι κινείται...
Γνώστης της περιοχής μας είναι ο
επενδυτής που βρίσκεται, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πίσω από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία που πλειοδότησε στην διαδικασία εκμίσθωσης του Σανατορίου της Μάνας του Στρατιώτη. Θετικό, πάντως
είναι ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με
τα όσα λένε οι εκπρόσωποι της
νέας ηγεσίας στα υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος αλλά και
του ΤΑΙΠΕΔ, στις προθέσεις της
κυβέρνησης είναι να αναπτυχθεί ο
χειμερινός τουρισμός. Γράφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ➥ΣΕΛ. 3
1940 – 1960 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Τ’ αχουγιάσματα
Όλοι μας, εμείς οι μεγαλωμένοι πια,
έχουμε να διηγηθούμε παραπονιάρικες ιστορίες από τα αχουγιάσματα των μεγάλων στις δεκαετίες του ’40 και του ’50. Γράφει
ο ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ ➥ΣΕΛ. 7
ΚΑΜΙΝΙΑ

Κεραμίδι από το τόπο σου
Στα Καμίνια, στα χωράφια με το
κοκκινόχωμα, γινόντουσαν τα κατακκόκινα ονομαστά Μαγουλιανίτικα κεραμίδια. Γράφει η ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΛΑΜΠΟΥΣΗ ➥ΣΕΛ. 8

Η ώρα της νέας γενιάς
Ξ Ε ΚΑ Θ Α ΡΟ Τ Ο Μ Η Ν Υ Μ Α Τ ΗΣ Κ Α Λ ΠΗ Σ - Ν Α Ξ Α Ν Α Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ε Ψ Ε Ι Ο Τ Ο Π ΟΣ

καναν την υπέρβαση και ψήφισαν αλλαγή
τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Μαγουλιανιτών στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι οι νεότερες
γενιές καλούνται να λάβουν αποφάσεις και να
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αναλάβουν τις ευθύνες.
➤ Οι κατευθύνσεις του νέου Δ.Σ. Γράφει ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ.
➤ Το μέλλον του χωριού βρίσκεται στους νέους.
Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
➤ Ενεργοί νέοι… Γράφει η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΒΕΛΟΥ.

➤ Για πρώτη φορά ο Σύλλογος, για το καλό του
νέου έτους, έκοψε πίτα και στα Μαγούλιανα. Έστησε για πρώτη φορά και κάλπη. Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ.
➤ O Πανίκος γράφει για την κοπής της πίτας και
➥ ΣΕΛ. 4 – 5
την ψηφοφορία στην Αθήνα.

Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!
Στο ταμείο κάθε τράπεζας σ’ όλο τον κόσμο, από το σπίτι σας ή το γραφείο, μπορείτε να καταθέσετε την ενίσχυσή σας απλά, γρήγορα, αξιόπιστα.
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Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ξέρει
Τ Α Μ ΑΓ ΟΥ ΛΙ ΑΝ Α Φ ΕΤ ΟΣ ΤΟ Ν Χ ΕΙΜ ΩΝ Α Α ΠΟ ΚΛΕ ΙΣ ΤΗ ΚΑΝ ΤΡ ΕΙΣ ΦΟ ΡΕ Σ, Ο ΔΗ Μ ΟΣ …

πορεί τα χιόνια φέτος να
μην ήταν πολλά σε όγκο,
άλλα έκαναν συχνά την εμφάνισή τους στα Μαγούλιανα. Τα
πρώτα χιόνια στις αρχές Δεκέμβρη
δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στην περιοχή. Άλλωστε οι
Μαγουλιανίτες είναι μαθημένοι σ’
αυτά.
«Ενθυμούμαι, παλιά που ήταν οι
δρόμοι της Γορτυνίας μέρες και
εβδομάδες κλειστοί από το χιόνι.
Τώρα ανοίγουν, προτού καλά
καλά… κλείσουν. Μπράβο στην
οργάνωση του δήμου», έγραφε
«anonymous» εκείνες της ημέρες
στο διαδίκτυο.
Όμως πριν καλά καλά στεγνώσει το
μελάνι να’ σου και τα προβλήματα.
Στις 30 Δεκεμβρίου η ισχυρή χιονόπτωση έκλεισε κυριολεκτικά το οδικό
δίκτυο της επαρχίας σε πολλά σημεία.
Οι ευχές μας για λευκά Χριστούγεννα
έπιασαν τόπο… Ο υδράργυρος έκανε βουτιά. Οι θερμοκρασίες στο -12.
Όσοι από το γραφείο ή τον καναπέ
του σπιτιού βλέπαμε το λευκό τοπίο
από την κάμερα του metar.gr ζηλεύαμε. Δεν άργησαν να φτάσουν
και οι πρώτες φωτογραφίες στα email.

Μ

Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων
βλέπουμε ρεπορτάζ από τα αποκλεισμένα Μαγούλιανα. Το λευκό
πέπλο έχει σκεπάσει τα πάντα. Χιονίζει ακατάπαυτα. Τα προβλήματα
βουνό.
Ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας
Βαγγέλης Γιαννακούρας επιβεβαιώνει ότι είναι αποκλεισμένα πολλά
χωριά στην επαρχία Γορτυνίας και
πως γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν οι δρόμοι.

‘Αντε να δουλέψεις...
Πελάτης του Παντελή εγκατέλειψε εσπευσμένα το δωμάτιο που
είχε στον ξενώνα του χωριού. Φοβήθηκε –δικαιολογημένα- μην εγκλωβιστεί. Το ίδιο συνέβη και με πελάτες στην ταβέρνας του Ιωσήφ.
Ακυρώσεις είχαμε και στο «Φιλοξένια» του Γιάννη Παπακονδύλη.
Άντε να δουλέψεις…
Πολλά ήταν τα παράπονα από
επαγγελματίες και πολίτες της ευρύτερης ορεινής Γορτυνίας. Δίκαιη
η μουρμούρα και η γκρίνια για αργοπορία και ελλείψεις του δήμου
Γορτυνίας σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
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άθε χρόνο ραντεβού με την
ιστορία στα Μαγούλιανα, μαζί
με τους αγαπημένους πατριώτες. Κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι
στην χιονισμένη Ελλάδα ανήμερα
της πρωτοχρονιάς, η είσοδος το
βράδυ στα χιονισμένα Μαγούλιανα
ήταν δύσκολη λόγο του παγετού,
αλλά τα ζεστά πρόσωπα τα έκαναν
όλα εύκολα.
Η παραμονή όπως κάθε χρόνο
επταήμερη. Αυτή την φορά ήμασταν τυχεροί που ήταν πιο δύσκολη,
λόγο του χιονιού.
Παρόλο που είχαμε την εμπειρία
της μόνιμης διαμονής στο χωριό, οι
μετακινήσεις ήταν δύσκολες καθώς
το χιόνι ήταν αρκετό για να μας κάνει χαρούμενους, αλλά λίγο για να
μπλοκάρουν οι οδικοί άξονες.
Η νυχτερινή μας βόλτα στο κοντινό μας Βαλτεσινίκο βαπτίστηκε με
μια μεγαλοπρεπή πιρουέτα του μακρινού επισκέπτη από της Σέρρες,
ευτυχώς με μικρό τραυματισμό στο
χέρι λόγω του παγοδρομίου που
επικρατούσε σε όλο τον δήμο Γορτυνίας.
Η επίσκεψη μας στην επίσης χιονισμένη Βυτίνα (και αυτή δύσκολη

Κ

όχι από τον μεγάλο όγκο χιονόπτωσης, αλλά από την μέχρι τώρα εμπειρία μου, την οριοθετώ στον μη
ικανό σχεδιασμό) είχα την ευκαιρία
να συναντηθώ με την δημοτική αρχή.
Μαζί με τον κοινοτάρχη του χωριού, τον δήμαρχο και την γραμματέα το φλέγον θέμα της συζήτησης
ήρθε αμέσως στις δυσκολίες πρόσβασεις λόγο των καιρικών συνθηκών. Κουβαλώντας μαζί μου τις συζητήσεις που είχα με τους πατριώτες
μου στο καφενείο, έθεσα το ερώτημα αν υπήρχε σχεδιασμός για τα
ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν
ανακοινωθεί αρκετές μέρες πριν. Ως
γνωστόν τα κύρια εισοδήματα των
μόνιμων κατοίκων σχετίζονται άμεσα με την πρόσβαση στα σημεία
τουριστικού ενδιαφέροντος ιδίως
τις μέρες των εορτών.
Η απάντηση ήρθε από την γραμματέα, ότι: η δημοτική αρχή είναι
πολύ ικανοποιημένη και από τον
σχεδιασμό και από την εκτέλεση.
Η απάντηση της δεν μου άφησε
περιθώρια να συνεχίσω, επιβεβαιώνοντας μου για άλλη μια φορά ότι
η εξουσία είναι τυφλή!
ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Στο τσεπάκι μας η πιστοποίηση
Τ Ο Π ΡΩ Τ Ο Π Ε ΡΙ Π Α Τ Η Τ Ι Κ Ο Μ ΟΝ ΟΠ Α Τ Ι ΣΤ Η Ν Ε ΛΛ Α ΔΑ

Χορευτικό τμήμα
Μια δημιουργική πρόταση για όσους έχουν
ελεύθερο χρόνο από την Παγγορτυνιακή
Ένωση: Παραδοσιακοί χοροί.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέρα, στις 7
το απόγευμα στην έδρα της Ένωσης (Πειραιώς 1, Ομόνοια) με μια μικρή συμβολική
συνδρομή. Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 080527
και 210. 5024657.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου
χιόνιζε από τα ξημερώματα στην
ορεινή Γορτυνία. Το έστρωσε για
τα καλά στα Μαγούλιανα. Αυτή τη
φορά το εκχιονιστικό κόλλησε
στην ανηφόρα του Αλέκου Κουμπούρη. Αυτό το χιόνι, μάλλον ήταν
και το τελευταίο του χειμώνα που
μας αποχαιρέτησε.
Να υπενθυμίσουμε ότι και την
Τρίτη 10 Φλεβάρη, σημειώθηκε
πυκνή χιονόπτωση στην περιοχή, συνοδευόμενη από δριμύ ψύχος. Λόγω του παγετού και του
τσουχτερού κρύου δεν λειτούργησαν τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι τα ειδικά μηχανήματα
έριχναν αλάτι, οι πολικές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην
περιοχή, με τη σφοδρή χιονόπτωση, δεν επέτρεπαν να έχει μεγάλη χρονική διάρκεια το καθαρό
οδόστρωμα.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι
φέτος στο κάτω χωριό οι κάτοικοι
έκαναν μαύρα μάτια να δουν ένα
εκχιονιστικό μηχάνημα και μια
σακούλα αλάτι. Κατα τα λοιπά θέλουμε ανάπτυξη και επενδυτές…

Του ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗ

τις 23 και 24 του Φλεβάρη
δεχθήκαμε την επίσκεψη
των αρμόδιων ελεγκτών για
την πιστοποίηση του μονοπατιού,
προκειμένου να εξετάσουν την
πορεία του έργου, ώστε να μας χορηγηθεί η προσδοκώμενη πιστοποίηση.
Δύο μέρες πριν, με τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, συγκεντρώθηκε όλη η ομάδα των εθελοντών και προχωρήσαμε στην τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων πληροφόρησης για τις διάφορες τοποθεσίες και τις αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις.
Σε αυτή μας την προσπάθεια για
άλλη μια φορά σημαντική ήταν η
βοήθεια του Συλλόγου Αρκάδων
Ορειβατών και Οικολόγων (ΣΑΟΟ).
Την επόμενη μέρα, παρέα με το
Κώστα Δ. Γόντικα και τον Χρήστο
Κ. Γόντικα, οι τρείς μας, ξεκινήσαμε για να φροντίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούσαν το κομμάτι του μονοπατιού
που αντιστοιχεί στο χωριό μας.

Σ

Κ. Γόντικας και Χ. Γόντικας τσεκάρουν τις σηματοδοτήσεις

Ως αποτέλεσμα της μεθοδικής
εργασίας όλων μας, ήρθε η ανταμοιβή από τους αξιολογητές. Διασχίζοντας όλο το μονοπάτι και
αξιολογώντας το ξεχωριστά ανά
τέσσερα χιλιόμετρα αλλά και στο
σύνολό του, έκριναν ότι πληρούμε τα απαραίτητα κριτήρια και
έτσι πήραμε την πολυπόθητη πιστοποίηση, με την υποχρέωση να

Του ΘΟΔΩΡΗ Η. ΚΟΝΔΥΛΗ
Ικανοποιητικός χαρακτηρίζεται ο φετινός χειμώνας στα Μαγούλιανα με αρκετές χιονοπτώσεις. Το σημαντικότερο επεισόδιο έντονης
χιονόπτωσης σημειώθηκε στις 13 Μαρτίου
2015 όπου για περισσότερο από 12 ώρες η χιονόπτωση στο χωριό ήταν έντονη. Εντυπωσιακές εικόνες μετέδιδε η μετεωρολογική κάμερα του metar.gr.

βελτιώσουμε ορισμένα σημεία
στα οποία εντόπισαν κάποιες αδυναμίες.
Ειδικότερα στο δικό μας κομμάτι
πρέπει να γίνει διαπλάτυνση και
αντιστήριξη των χωμάτων του μονοπατιού κοντά στο μοναστήρι
της Σφυρίδας και καθαρισμός από
σκουπίδια ενός μικρού τμήματος
στα Πάνω Αλώνια.

2.941 επισκέψεις
σε 24 ώρες

Μάλιστα στην τελευταία αξιόλογη χιονόπτωση στις 13 Μαρτίου, η επισκεψιμότητα της κάμερας ξεπέρασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τους
2.941 διαδικτυακούς επισκέπτες σε μόλις 24
ώρες, στα Μαγούλιανα!

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
που σε διάστημα μόλις δέκα μηνών ολοκληρώσαμε με επιτυχία
όλες τις απαιτούμενες εργασίες
και έτσι το πρώτο πιστοποιημένο
περιπατητικό μονοπάτι στην Ελλάδα είναι γεγονός.
Σας ενημερώνουμε ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (30 - 31
Μαΐου και 1 Ιουνίου) θα γίνουν τα
εγκαίνια του μονοπατιού με τη
διεξαγωγή παράλληλων εκδηλώσεων σε όλα τα συμμετέχοντα χωριά. Είστε όλοι καλεσμένοι!
❑Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των
εργασιών βελτίωσης που μας αναλογούν, καθώς και το αναλυτικό
πρόγραμμα των εκδηλώσεων του
τριημέρου των εγκαινίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.
❑Ήδη προγραμματίστηκε για τις
17 Μαΐου η πρώτη πεζοπορία από
τον Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων με συμμετοχή
περίπου 150 πεζοπόρων στο τμήμα Βυτίνα - Νυμφασία - Μαγούλιανα - Βαλτεσινίκο. Οι περισσότεροι αναμενεται θα τερματίσουν
στα Μαγούλιανα.

Συνολικά από 1 Δεκεμβρίου 2014 έως 15
Μαρτίου 2015 είδαν την κάμερα μας 38.030
διαδικτυακοί επισκέπτες.
Πλέον η κάμερά μας αναβαθμίζεται με μια
νέα, ακόμα καλύτερης ευκρίνειας κυρίως
και κατά την διάρκεια των νυχτερινών ωρών,
ενώ με τη νέα κάμερα υπάρχει και η δυνατότητα ζωντανής live εικόνας, φυσικά όποτε αυτό μας το επιτρέπει η σύνδεση ιντερνέτ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

«Ναι» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ιντερνετικά
@Ελένη Τσιρίκου: Ένα από τα πολύ
όμορφα χωριά. Το επισκέπτομαι
λόγω υψομέτρου, λόγω δροσιάς.
@Γιώργος Δημόπουλος: Μητέρα
Γη, Πατρίδα Λατρεμένη.
@Libby Makris : Πολύ μου έλειψε το
χωριό, τι ωραίο.
@Katie Manly: I stayed in Magouliana in June 2010 and it is still one
of my favourite villages in all of the
world.
@Γιώργος Κοτσώνης: Έψαξα να
βρω προγόνους μου στο Μητρώο
Αρρένων και βρήκα πολλά ονόματα που ταιριάζουν μιας και οι παλαιότεροι της οικογενείας μας λένε
ότι καταγόμαστε από τα Mαγούλιανα.
@ Γιώργος Βασιλόπουλος: Εξαιρετική δουλειά (το Μητρώο), μπράβο σε όποιον την έκανε. Αρχείο
για γυναίκες μάλλον δεν θα υπάρχει...
@Γρηγόρης Κανελλόπουλος του
Ευσταθίου: Ο παππούς μου γεννήθηκε το 1866. Ωραία δουλειά (το
Μητρώο).
@Ελένη Μπιζάνη: Θα το δούμε το
λεβεντοχώρι μας το καλοκαίρι, έτσι
έλεγαν οι παλαιοί.
@Παναγιώτης Γαλάνης: Μια χρονιά
δάσκαλος εκεί. Ωραίοι άνθρωποι,
καθαρά μυαλά.
@Αντώνης Βούρτσης: Το χωριό
καταγωγής της μητέρας μου...
@Λία Παντελή: Υπέροχα είναι στο
χωριό.
@Έλσα Πέτρουλα: Καλά να περνάτε
και να ζείτε την κάθε στιγμή που
εμείς οι ξενιτεμένοι στερούμαστε.
@Carole Mullins: Ι wish my father
Andreas Phucas were here to see all
this.
@Διαμάντω Κόλλια: Είναι ωραίο να
γίνονται συλλογικές προσπάθειες
για το καλό του χωριού μας. Να συνεχίσετε.
@Καψάλης Τάκης: Αναδεικνύεται η
συνεργασία των συλλόγων που
πρέπει να δυναμώσει έτσι και αλλιώς μέσα από τις δράσεις που
από κοινού μπορούμε να αναλάβουμε.
@Βασιλειάδης Γιάννης: Εκεί έκανα
αγροτικό ιατρείο. Τι μου θυμίσατε...
Να περνάτε όμορφα.
@Λαγού Ρούλα: Συγχαρητήρια για
το πλούσιο περιεχόμενο της εφημερίδας.
@Αναγνωσταράς Μιχάλης: Συγχαρητήρια στους συντελεστές της
έκδοσης για το πλούσιο περιεχόμενο. Καλή δουλειά στο νέο ΔΣ
του Συλλόγου.
@Θανάσης Ψύλλας: Καλή επιτυχία
στο νέο Δ.Σ, χρόνια πολλά και δημιουργικά.
@Βασιλική Κοσιαβέλου: Σκεφτόμουνα ένα ένθετο με επώνυμες
συνταγές από κάθε νοικοκυρά του
χωριού. Έτσι μετά από χρόνια θα
έχουμε τα ονόματα και την μοναδική γευστική παρακαταθήκη τους.
Τι λέτε;
@Επιστροφή στο Χωριό: Tην καλησπέρα και την Αγάπη μας στο
ψηλότερο κατοικήσιμο χωριό της
Πελοποννήσου.
@Αντιγόνη Κονδύλη: Χαίρομαι
πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η
σελίδα, της οποίας αγνοούσα την
ύπαρξη, καθότι είμαι πολύ καινούρια στην ενασχόληση του FB. Εύχομαι ότι καλύτερο για όλους και
έργα υποδομής για τα Μαγούλιανα.
Θερμή παράκληση να ενημερωνόμαστε για κάθε καινούργιο και
στις σελίδες μας.

ΣΑΝ ΑΤΟΡ ΙΟ : Δ ΕΝ ΣΤΑΜΑ ΤΗΣΕ Η Δ ΙΑΔ ΙΚΑ ΣΙ Α ΕΚΜΙ ΣΘΩΣΗ Σ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

πό το πρίσμα της προώθησης
του ορεινού - χειμερινού τουρισμού στην επόμενη τριετία
αλλά και της προοπτικής για την
αξιοποίηση μικρών δημόσιων ακινήτων σε όλη την επικράτεια, που
σχεδιάζει η κυβέρνηση Τσίπρα, σε
συνδυασμό με την ολοκλήρωση της
μακροχρόνιας μίσθωσης του Σανατορίου, οι συνθήκες φαίνονται ιδανικές για την περιοχή μας προκειμένου να βρει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη της χώρας.
Οι οιωνοί είναι θετικοί και η αισιοδοξία μας δεν είναι αβάσιμη, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα λένε οι εκπρόσωποι της νέας ηγεσίας στα
υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος αλλά και του ταμείου αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αναπτυχθεί ο χειμερινός τουρισμός ως
εξισορροπητικός παράγοντας στην
υπερπροσφορά ελληνικών προορισμών για τις καλοκαιρινές διακοπές,
προκειμένου να εξασφαλιστεί τουριστική πελατεία, επομένως και έσοδα, 12 μήνες το χρόνο.
«Στην επόμενη Biennale θα άξιζε να
ασχοληθούμε με τους ορεινούς οικισμούς της χώρας μας. Υπάρχουν δεκάδες εγκαταλειμμένοι ορεινοί οικισμοί με πέτρινες υποδομές που θα
μπορούσαν να φιλοξενήσουν θαυμάσια ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο ενταγμένο απόλυτα στο τοπίο
και ταυτόχρονα μοντέρνο. Το να
φτιάχνουμε επιπλέον οικισμούς χωρίς να αξιοποιούμε αυτό που υπάρχει,
χωρίς να είμαι κάθετα αντίθετος, δεν
το θεωρώ λογικό» είπε ο υφυπουργός
Πολιτισμού Γιάννης Τσιρώνης σε πρόσφατη τουριστική έκθεση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά δράσεις
για αξιοποίηση και ενίσχυση των
υπαρχουσών δομών του χειμερινού
τουρισμού.
Όμως και η νέα ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ
αναμένεται να συμβάλλει από την

τουριστικές επενδύσεις στη Χαλκιδική
με επιτυχία. Στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων, η κυβερνητική γραμμή
είναι υπέρ της αξιοποίησης μικρών
κομματιών ακίνητης περιουσίας του
Δημοσίου, κυρίως στην Περιφέρεια,
που μπορούν να αποφέρουν ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, παρά στην εκχώρηση
μεγάλων σε έκταση και αξία ακινήτων
στην Αττική.

Υ

Το σύνθημά της ήταν «Ποτέ δεν είναι αργά». Η συγκεκριμένη όμως φωτογραφία
αφιερώθηκε «στο παλικάρι». Όταν το παλικάρι πέθανε, η φωτογραφία της Μάνας του Στρατιώτη, της Αννας Παπαδοπούλου, πετάχτηκε στα σκουπίδια, αφού
προηγουμένως σκίστηκε στη μέση. Την περισυνέλεξε ρακοσυλλέκτης και κατέληξε
στο Μοναστηράκι όπου και αγοράστηκε. Ποιος νοιάζεται, ποιος ξέρει, ποιος θυμάται σήμερα την αδελφή του μακεδονομάχου Παύλου Μελά… Την γυναίκα που
έφτιαξε στα Μαγούλιανα το «τελειότερο και συστηματικότερο σανατόριο [για
φυματικούς] της όλης Ανατολής», όπως το περιγράφει ο Τύπος της εποχής.

πλευρά της στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών. Ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού Στέργιος Πιτσιόρλας γνωρίζει το αντικείμενο,

καθώς δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τουρισμό επί σειρά ετών.
Μάλιστα, ως διαχειριστής κεφαλαίων
από το εξωτερικό έχει συμμετάσχει σε

Τριαντάρηδες με όνειρα και προοπτικές

αθάρισε» χωρίς αντίπαλο η νέα γενιά Μαγουλιανιτών στις εκλογές που έγιναν
στις 8 Φεβρουαρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Έφτασε
φαίνεται η ώρα να πάρουν οι τριαντάρηδες στα
χέρια τους την σκυτάλη του Συλλόγου. Σε τούτες
τις γραμμές δεν θα συνοψίσω τα αποτελέσματα
των αρχαιρεσιών, άλλωστε δεν έχει και πολλή σημασία ποιος βγήκε πρώτος, ποιος δεύτερος κ.ο.κ.
Απλά θέλω να επισημάνω δύο – τρία πραγματάκια που με προβλημάτισαν και ταυτοχρόνως με
χαροποίησαν, τα τελευταία δύο χρόνια που βοηθάω στην έκδοση της εφημερίδας.
➤Επισήμανση πρώτης γραμμής: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του εντύπου που το μεγαλύτερο μέρος της ύλης γράφεται κυρίως από
ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα
Μαγούλιανα. Παλιότερα η εφημερίδα συντασσόταν από Μαγουλιανίτες που ζούσαν στην Αθήνα και όλη η εργασία γινόταν σε κάποιο γραφείο
της πρωτεύουσας. Ενώ σήμερα τα επίκαιρα θέματα που δημοσιεύονται, γράφονται στην Τρίπολη
και στο χωριό. Το θέμα των 700 ευρώ που αναλογούν στα Μαγούλιανα για τεχνικά έργα φέτος,
όπως και το χαράτσι ταφής, ήρθαν κατευθείαν από
το χωριό.
➤Επισήμανση δεύτερη: Από όσο γνωρίζω -διορ-

«Κ
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θώστε με αν κάνω λάθος- είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία του Συλλόγου που υπάρχει τόσο οργανωμένη συλλογική δράση. Ο κόσμος τα βλέπει
αυτά. Τα νιώθει, τα αισθάνεται, τα οσμίζεται, κι ας
μη γνωρίζει λεπτομέρειες. Στις δράσεις του Συλλόγου κινητοποιείται υπεύθυνα και χωρίς «γραμμή» μια ομάδα 20 - 40 ανθρώπων. Γι' αυτό και ημέρα με την ημέρα εδραιώνονται ο δικός μας Σύλλογος, ενώ άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες, σε
πανελλαδικό επίπεδο, φθίνουν.
➤Επισήμανση τρίτη: Δεν είναι τυχαίο ότι οι νεότερες γενιές είναι απαλλαγμένοι από τα ιδεολογικοπολιτικά βαρίδια του παρελθόντος. Ίσως
εδώ να κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας. Την
ώρα που πολλοί από εμάς υψώνουμε τείχη και
απαιτήσεις, κάποιοι εικοσιπεντάρηδες και τριανταπεντάρηδες εκεί έξω, φαίνεται να ζουν αν όχι
ευτυχισμένα, τουλάχιστον δημιουργικά. Οφείλει λοιπόν κανείς να αφήνει τόπο στα νιάτα. Χώρος για αναδιπλώσεις δεν υπάρχει. Ο κόσμος άλλωστε καταγράφει και χρεώνει…
➤Επισήμανση τέταρτη: Οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε το προφανές: το «παιχνίδι» της ενημέρωσης παίζεται πλέον στο ιντερνέτ, στους
ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, στα μπλογκ.
Εκεί οι νεότερες γενιές Μαγουλιανιτών έχουν το
πάνω χέρι. Π. ΜΑΡΙΤΣΑΣ

Το Σανατόριο και ο επενδυτής
Τα Μαγούλιανα αν και είχαν την τύχη
να βρίσκονται σε μια τοποθεσία μοναδικού φυσικού κάλλους, «φυτεμένα» μέσα στο ελατοδάσος του Μαινάλου, έμειναν μακριά από κάθε προσπάθεια τουριστικής αξιοποίησης,
πληρώνοντας το μάρμαρο αποτυχημένων πολιτικών προώθησης του
εναλλακτικού ελληνικού τουρισμού
ή πέφτοντας θύμα αλλότριων συμφερόντων και επιχειρηματικών επιδιώξεων. Με την εκχώρηση του Σανατορίου για τουριστική χρήση τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν.
Σε ό,τι αφορά στο Σανατόριο, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΤΑΙΠΕΔ.
Πλειοδότρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η OTUS Ξενοδοχειακή Ι.Κ.Ε,
που θα εκμεταλλευτεί το ακίνητο για
50 χρόνια με αρχικό ετήσιο μίσθωμα
16.600 ευρώ.
Ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζεται
στο ποιος βρίσκεται πίσω από την
συγκεκριμένη εταιρεία. Πληροφορίες
της εφημερίδας μας θέλουν γνωστή
επιχειρηματική οικογένεια, που κατάγεται από τον τόπο μας, να είναι ο
άγνωστος μέχρι στιγμής επενδυτής.
Η οικονομική επιφάνεια της συγκεκριμένης οικογένειας, το επιχειρηματικό δαιμόνιο των μελών της αλλά
και το brand name του ονόματος σε
συνδυασμό με την αγάπη για τον
τόπο καταγωγής αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Με δικά μας λεφτά

ια άλλη μια φορά η Τρίπολη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, αφού για μήνες χιλιάδες τόνοι σκουπίδια
έμεναν στους δρόμους. Το πιο πιθανό είναι το Μάη, Ιούνη η κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα του νομού να γενικευτεί και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Το καλοκαίρι του 2012, όπως υπενθυμίζει ο Νίκος Γόντικας, σε
συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015: «το
σύστημα Τατούλη έκλεισε όλους τους χώρους απόθεσης
των απορριμμάτων σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο, δίχως
να έχει βρεί εναλλακτικές λύσεις. Όλα κινούνται βάσει σχεδίου, για να ‘’απαιτήσει’’ ο κόσμος λύσεις τύπου ΤΕΡΝΑ…
Όλα στην ΤΕΡΝΑ, ανεξαρτήτως όρων και τιμήματος».
Εκείνο που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όλοι είναι ότι:
τα λεφτά είναι πολλά. Σκουπίδια σημαίνει ζεστό χρήμα με
την εγγύηση του κράτους. Γιατί έτσι δουλεύουν οι συμπράξεις του δημοσίου με τους ιδιώτες (ΣΔΙΤ).
Ο διαγωνισμός για την ΤΕΡΝΑ είναι στο τελικό στάδιο
και ετοιμάζονται να πέσουν οι υπογραφές μεταξύ Περιφέρειας και υπουργών. Μετά θα περάσουν στην εταιρεία
και οι προσωρινοί σταθμοί διαχείρισης, που ετοιμάζονται
για τους δήμους.
«Πρέπει να κινδυνεύσει η υγεία των ανθρώπων, για να
απαιτήσουν οι λαϊκές μάζες: Εδώ και τώρα να αναλάβει και
τα σκουπίδια ο ιδιώτης», λέει ο Νίκος Γόντικας και εξηγεί
ότι «Το κόλπο είναι καλά στημένο και από πριν συμφωνημένο. Τί δεν καταλαβαίνουμε; Το πολιτικό υπαλληλικό
προσωπικό στην υπηρεσία των ιδιωτών ‘’επενδυτών’’.
Επενδυτές, με τα δικά μας χρήματα φυσικά»!

Γ
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ΑΡΩΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Άγγελος Αλεξόπουλος, η Αγγελική Κοσιαβέλου,
ο Παναγιώτης Ζούβελος, ο Αλέξης Κολόσακας
και ο Χρίστος Α. Γόντικας ήταν οι πέντε πρώτοι στην σειρά σταυροδοσίας στις εκλογές που έγιναν
στις 8 Φεβρουαρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου
Δ.Σ. του Συλλόγου Μαγουλιανιτών. Οι πέντε τους μοιράστηκαν και τις θέσεις κλειδιά στη διοίκηση του Συλλόγου, σε μια φανερή ψηφοφορία.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
Άγγελος Α. Αλεξόπουλος, πρόεδρος.
Χρήστος Κ. Γόντικας, αντιπρόεδρος. Υπεύθυνος για
τον συντονισμό με τον κοινοτάρχη και με τις υπηρεσίες του νομού Αρκαδίας.
Παναγιώτης Α. Ζούβελος, γραμματέας
Χρίστος Α. Γόντικας, ταμίας
Αλέξης Σ. Κολόσακας, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων
Βασιλική Θ. Κονδύλη, μέλος. Υπεύθυνη για θέματα συνεργασίας με την κεντρική διοίκηση.
Αγγελική Δ. Κοσιαβέλου, μέλος. Υπεύθυνη θεμάτων παιδείας - πολιτισμού και της εφημερίδας.
Παναγιώτης Κ. Κοσιάβελος, αναπληρωματικό μέλος. Ειδικός σύμβουλος του Δ.Σ.
Χαράλαμπος Κ. Καλόσακας, αναπληρωματικό μέλος. Σύμβουλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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Η ομάδα της Τρίπολης

Οι προηγούμενες διοικήσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Μαγουλιανιτών δίνοντας το παράδειγμα αλλά
και χρησιμοποιώντας το κύρος τους, πρέπει να αποδείξουν στους νέους ότι τους κατανοούν. Πρέπει να
πορευτούν πλάι τους και να τους στηρίξουν. Γιατί μπορεί τα νιάτα, ο έρωτας και ο βήχας, να μην κρύβονται
-γι’ αυτό κάνουν και θόρυβο-, χρειάζονται όμως μέριμνα, προφύλαξη, προσοχή για να μακροημερεύσουν,
να εξελιχθούν. Ειδικά στις σημερινές εποχές που η φτώχεια, η γκρίνια, η μιζέρια, η υποκρισία, η ανεργία, απειλούν να διαλύσουν τα πάντα.

Οι κατευθύνσεις του νέου Δ.Σ
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Ξεκινώντας την θητεία μας ως Δ.Σ. παραλαμβάνουμε ήδη μια παρακαταθήκη από την προηγούμενη διοίκηση και ταυτόχρονα καλούμαστε να συνεχίσουμε δίνοντας το στίγμα και τις κατευθύνσεις
μας για την επόμενη διετία. Οι βασικοί στόχοι που θέτουμε και με
την βοήθεια όλων σας πιστεύουμε ότι μπορούν να επιτευχθούν είναι οι εξής:
➣Έκδοση διαφημιστικού εντύπου - φυλλαδίου.
➣Διοργάνωση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
➣Ενεργό δραστηριοποίηση ολοένα και περισσότερων συμπατριωτών.
➣Αναβάθμιση της αίθουσας του Δημοτικού σχολείου με οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
➣Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού.
➣Εξεύρεση χρηματοδότησης για την έκδοση καλαίσθητου φωτογραφικού λευκώματος.
➣Διάφορες αισθητικές μικροπαρεμβάσεις - αναπλάσεις.
➣Σχεδιασμός, συνεργασία και υλοποίηση νέου προφίλ παραγωγικότητας του τόπου με στόχο την προσέλκυση νέων, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την αναζωογόνηση της περιοχής.
Τα παραπάνω, αλλά και πολλά που προκύπτουν συνεχώς, είμαστε
πάντα ανοιχτοί να τα συζητάμε και να τα εμπλουτίζουμε σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του χωριού.

Ενεργοί νέοι...

Εξελεγκτική επιτροπή:
Χριστίνα Π. Λαμπούση, μέλος της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας
Κωνσταντίνος Δ. Κανελλόπουλος, υπεύθυνος επαναδραστηριοποίησης των παλιών μελών του Δ.Σ.
Παναγιώτης Α. Τσαϊλής, συνεργάτης του ταμία για
την τήρηση των ταμειακών βιβλίων.

Οι επιλογές των προσώπων που θα χειριστούν τις υποθέσεις του χωριού και του Συλλόγου δεν έγινε τυχαία
και φέρουν την υπογραφή του νέου προέδρου. Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Χρήστος Κ. Γόντικας. Με αυτόν
τον τρόπο το νέο Δ.Σ. αναγνωρίζει την προσφορά και
τις προσπάθειές του. Την ίδια στιγμή αναβαθμίζεται
και θεσμικά ο ρόλος του στην περιοχή. Η ομάδα της
Τρίπολης τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν πάντα παρούσα όταν και όπου χρειάστηκε στο χωριό.
Η Βασιλική Κονδύλη με τις γνώσεις της, ο Παναγιώτης Κοσιάβελος με την εμπειρία του ως παλιό μέλος στο Δ.Σ. και ο Χαράλαμπος Καλόσακας -τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην επιτυχία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων-, δένουν την ομάδα.
Ο απερχόμενος πρόεδρος Παναγιώτης Κυριακόπουλος «μετακομίζει» στο Παράρτημα Μαγουλιάνων
και ο Κώστας Β. Μαρίτσας στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας. Το Παράρτημα οφείλει
να αναλάβει τις δικές του ευθύνες και να πρωτοστατήσει στην επίλυση των άμεσων προβλημάτων του χωριού. Ενώ η Επιτροπή Νέων καλείται να επέμβει δυναμικά στις εξελίξεις και να οδηγήσει τον Σύλλογο
μπροστά.
Ήδη συγκροτήθηκε και η συντακτική ομάδα, που
σας είχαμε υποσχεθεί πριν από περίπου δύο χρόνια.
Η Αγγελική Κοσιαβέλου αναλαμβάνει πλέον να «τρέξει» την εφημερίδα μας με ακόμη περισσότερα θέματα
τοπικού ενδιαφέροντος.
Συντακτική ομάδα εφημερίδας:
Αγγελική Δ. Κοσιαβέλου, υπεύθυνη έκδοσης
Άγγελος Α. Αλεξόπουλος
Θοδωρής Ι. Παπακονδύλης
Χριστίνα Π. Λαμπούση
Παναγιώτης Α. Τσαϊλής
Παναγιώτης Ι. Μαρίτσας
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Και του χρόνου περισσότεροι…
Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ

Το μεσημέρι πια, και με τις νιφάδες του χιονιού να πέφτουν όλο και πιο πυκνές, οι πολλοί
έφυγαν αφήνοντας το χωριό στους ήσυχους
χειμωνιάτικους ρυθμούς του.

ια πρώτη φορά φέτος έγινε αυτό που θα
έπρεπε να γίνεται χρόνια τώρα. Για πρώτη φορά κόπηκε πρωτοχρονιάτικη πίτα
Μια γενναιόδωρη προσφορά
και έγιναν εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και στα Μαγούλιανα.
Για την ιστορία. Το φλουρί κέρδισε η ΧρυΜια συνάντηση για καφέ στην Τρίπολη
σούλα
Τζαβάρα. Το δώρο, ασφαλιστικό συμήταν αρκετή για να ρυθμιστούν κάποιες λεβόλαιο
για διαγνωστικές εξετάσεις, αξίας
πτομέρειες. Το μόνο που απέμενε ήταν να πά2.000
ευρώ
και διάρκειας ενός έτους, πρόρουμε όλη την καλή μας διάθεση και να ανησφερε ο γιος της Ελένης
φορίσουμε στα Μαγούλιανα
Γιαβή, Στράτος ΠερδικούΟ Σύλλογος έκοψε
την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.
Το χωριό μας περίμενε ζα- στα Μαγούλιανα πίτα για λης. Τον οποίο ευχαριχαροστολισμένο, λες και ήθελε το καλό του νέου έτους. στούμε πολύ.
Ο κ. Περδικούλης βαδίνα ταιριάξει με τη διακόσμηση
ζει
στα
χνάρια μιας οικογέΈστησε
και
κάλπη.
της πίτας. Όσοι γλύτωσαν από
νειας
που
πάντα στήριζε
τις ιώσεις και δε φοβήθηκαν το
τα
Μαγούλιανα.
Πρόκειται
για
χειρονομία
χιόνι ήταν εκεί. Οι καφέδες άρχισαν να σερπου
έρχεται
να
προστεθεί
στις
διαχρονικές
βίρονται στο γεμάτο κόσμο καφενείο και η χειμωνιάτικη ησυχία της πλατείας διεκόπη από ενέργειες και τις δωρεές της οικογένειας Γιαβή.
φωνές παιδιών και χιονόμπαλες.
Η Χρυσούλα Τζαβάρα με τον Χρήστο Κ.
Γόντικα ανέλαβαν να κόψουν την πίτα και στη ❑ Παράρτημα Αρκαδίας: Προτάθηκαν και
συνέχεια εμφανίστηκαν και οι διάφορες νο- εκλέχτηκαν ομόφωνα οι : Χρήστος Κ. Γόντικας, Γιάννης Γραφάκος, Αλέξης Κολόσακας,
στιμιές που είχαν ετοιμαστεί για μεζεδάκι.
Κάπου εκεί, ανάμεσα σε μεζέδες και κου- Γιώργος Μπουρνάς, Χρυσούλα Τζαβάρα και
βέντες, έκαναν την εμφάνισή τους τα ψηφο- αναπληρωματικά μέλη τους Κώστα Δ. Γόντιδέλτια και η κάλπη. Ο κόσμος ενημερώθηκε για κα και Παναγιώτη Κυριακόπουλο.
Τις προσεχείς ημέρες θα γίνει και συγτη διενέργεια των εκλογών και έλαβε μέρος
στην ψηφοφορία. Πολλοί από αυτούς, για κρότηση τους σε σώμα. Το Παράρτημα εκλέχθηκε για πρώτη φορά και είναι πενταμελές.
πρώτη φορά.
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1. Η Χρυσούλα και ο Χρήστος Γόντικας κόβουν την πίτα.
2. Ο πάτερ Θεόδωρος Κονδύλης ευλογεί την πίτα, δίπλα του ο τέως πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Κυριακόπουλος.
3. Είσαι για μια «σέλφι»: Κώστας Πισκοπάνης, Γιάννης Κωστολιάς, Νίκος
Κωστολιάς, Κατερίνα Ζουβέλου.
4. Νιάτα, ομορφιά και φρεσκαδούρα.
Από αριστερά: Μαριάννα Πατεράκη,
Κατερίνα Πετροπούλου, Ιωάννα Τριβιζαδάκη, Αλέξανδρος Ζούβελος,
Έφη Πετροπούλου, Βύρωνας Ανδρεαδάκης, Δημήτρης Βούλγαρης και
Αλέξανδρος Βούλγαρης.
5. Κάτι ήξερε ο Βασίλης Μπαμπατσιάς πριν ακόμα ανοίξει η κάλπη,
σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το
σήμα της νίκης.

Η άλλη κάλπη έβγαλε μουστάκι–τσιγκέλι και φράντζα
εν με βρήκε καθόλου απροετοίμαστο φέτος όταν η εφημερίδα του Συλλόγου έφτασε στο σπίτι καλώντας
μας και πάλι στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Εξάλλου αυτή τη φορά δεν ήταν
μόνο η βασιλόπιτα αλλά και οι εκλογές.
Είχα κάνει λοιπόν τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνω μέλος του Συλλόγου και ακόμα έθεσα υποψηφιότητα για την Ελεγκτική
Επιτροπή. Όλοι οι παλιοί και έμπειροι βλέπετε
αποφάσισαν να φύγουν μονομιάς και έπρεπε κάποιος να ελέγχει το νέο Δ.Σ στην απειρία του και στην τόλμη του.
Βέβαια η προετοιμασία δεν ήταν μόνο
γραφειοκρατική, αλλά και υλική. Μαζί με τα
ορεκτικά που θα πρόσφερε ο Σύλλογος
έπρεπε και όσοι μπορούσαν από τους υπόλοιπους να προσφέρουν. Έτσι μαζί με μια
ωραία ζαμπονοτυρόπιτα παρκάραμε στις
11.00 το πρωί κοντά στα γραφεία του Συλλόγου. Κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο να’
σου στην απέναντι γωνία να καταφθάνει ο
Ηλίας Δουλουγέρης με την οικογένειά του
και μ’ ένα ταψί και εκείνοι στα χέρια. Ωραία
σκέφτηκα, για εκλογές πάμε ή για πικνίκ στην
πλατεία Βάθης; Ήταν τόσα πολλά τα ορεκτικά
-αγοραστά και όχι- που το γραφείο του Συλλόγου είχε διαμορφωθεί σε έναν τεράστιο
μπουφέ, με Μαγουλιανίτισσες να προσπαθούν να τα μοιράσουν σε ατομικές μερίδες.
Όταν τα βλέπαμε βέβαια αυτά εμείς, δεν ξέραμε τι τσιμπούσι γινόταν στο χωριό που και
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εκεί με συντονισμένες ενέργειες είχε στηθεί
αντίστοιχο πανηγύρι. Αξίζει να δει κανείς το
αντίστοιχο βίντεο στον υπολογιστή για να μη
νομίσει ότι οι Αθηναίοι περνάνε καλύτερα.
Ο κόσμος συνέχισε να έρχεται, μέχρι που στις
11.30 ο (δυστυχώς) τέως πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Με μια πολύ
σύντομη ομιλία παρουσίασε τις δραστηριότητες του Συλλόγου στους 20 μήνες της
θητείας του. Νομίζω πως και τίποτα να μην
έλεγε, η ανάμνηση του καλοκαιρινού 7ήμερου ήταν αρκετή για να δείξει ότι οι προσπάθειες που έγιναν, βρήκαν ανταπόκριση
και στέφθηκαν με επιτυχία.
Χωρίς να υπάρξει καμιά αντίρρηση ή διαμαρτυρία, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο
οικονομικός απολογισμός και περάσαμε
στο δεύτερο μέρος, στην κοπή της βασιλόπιτας. Με χαρά αλλά και συγκίνηση είδαμε να
καταφθάνει ο παπα -Θόδωρος που δεν το
βάζει κάτω και συνεχίζει να είναι παρών σε
όλες τις ιδιαίτερες στιγμές των Μαγουλιανιτών, είτε ιερουργώντας είτε ευλογώντας.
Έτσι και τώρα ήρθε να ευλογήσει τη νέα μας
χρονιά κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα
μας.
Για την ιστορία, στην επίσημη πίτα το
φλουρί έπεσε στο κομμάτι της Παναγίας, ενώ
για τα κομμάτια που μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους, αυτοί που δεν κατάφεραν
να έρθουν ας μην στενοχωριούνται. Και αυτοί που ήρθαν ακόμα ψάχνουν να το βρουν.

Είχε φτάσει πλέον η ώρα για το φαγητό, το
ποτό και τις εκλογές. Ουσιαστικά τα δυο πρώτα ήταν τα πιο ενδιαφέροντα καθώς πλησίαζε
πια το μεσημέρι. Έτσι αφού φάγαμε καλά καλά, κουβεντιάσαμε με φίλους και γνωστούς, ήπιαμε όσο θέλαμε, πήγαμε να ψηφίσουμε. Και εκεί φάνηκε πόσο μπέρδεμα
μπορούν να δημιουργήσουν οι ταυτότητες. Μαθημένος χρόνια τώρα στα παρατσούκλια και τα χαϊδευτικά, χρειαζόταν αρκετή φαντασία για να συνδέσεις το πρόσωπο που ήξερες με το όνομα που ήταν γραμμένο στη λίστα υποψηφίων. Μετά την ψηφοφορία αρχίσαμε και πάλι τις δημόσιες σχέσεις. Και εκεί διαπίστωσα πόσοι πολλοί λείπανε.
Οι Μαγουλιανίτες της ηλικίας από 35 –
50ετών ήταν ελάχιστοι. Φωτεινές εξαιρέσεις η Γεωργία του Ανδρέα και της Σταμάτας,
η Μαρία του Βαγγέλη του Καραβίδα, οι
αδελφές Τράπαλη, ο Τάκης Ζούβελος. Τα ίδια
πρόσωπα δηλαδή σχεδόν που είχαν και πέρυσι τιμήσει τον Σύλλογο με την παρουσία
τους και το ενδιαφέρον τους.
Δεν θέλω να γράψω πολλά γι’ αυτό το
θέμα (εξάλλου είχα αναφερθεί και παλιότερα) γιατί με στενοχωρεί, όχι μόνο γιατί δεν
βλέπω φιλικά πρόσωπα που περάσαμε τόσα
καλοκαίρια μαζί, αλλά και για το γεγονός ότι
ο Σύλλογος στηρίζεται σε συνταξιούχους και
σε νεαρούς.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέ-

ρει στο χωριό, σε εποχές που ελάχιστα
πράγματα γίνονταν -και δεν εννοώ μονάχα
υλική προσφορά- γιατί και το να έρχεσαι σ’
ένα χωριό που το χειμώνα έχει μόνο 50 κατοίκους, δίνει μεγάλη ελπίδα και κουράγιο και
είναι κρίμα να απέχουν τώρα που χάρη
στους νεαρής ηλικίας ανθρώπους του Συλλόγου έχει αναπτυχθεί μια άλλη δυναμική.
Με την κουβέντα όμως η ώρα περνούσε,
το κρασί τελείωνε -ακόμα και το τσίπουροτα φαγητά τελείωναν και αυτά και έτσι ο κόσμος άρχισε σιγά – σιγά να αποχωρεί. Στο τέλος είχαν μείνει μόνο νεαρά αγόρια και κορίτσια που μαζεμένα στο γραφείο του Συλλόγου στη γωνιά του παραθύρου κανόνιζαν
την επόμενη έξοδό τους.
Και μιας και η συγκέντρωση ήταν για
εκλογές σκέφτηκαν να κάνουν ακόμα μια ψηφοφορία. Το θέμα; Ποιός ήταν ο πιο όμορφος από τους απερχόμενους προέδρους
που οι φωτογραφίες τους στόλιζαν την αίθουσα. Νικητής; Ο Καρπακλής –κι ας μην
υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου- με το μουστάκι σαν τσιγκέλι και έντονη φράντζα.
Ούτε οι πιο νέοι, ούτε οι πιο καλοντυμένοι.
Το μουστάκι – τσιγκέλι κέρδισε, όπως και τα
κοντά πλαϊνά μαλλιά. Ας το έχουν υπόψη τους
οι μέλλοντες γαμπροί να κανονίσουν τον κουρέα τους.
ΠΑΝΙΚΟΣ
*Πανίκο μην ψάχνεις το «χαμένο» φλουρί.
Τυχερός φέτος ήταν ο Τάσος Βραχνός.

Στις 08.02.2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. του
Συλλόγου Μαγουλιανιτών. Μέσα στο νέο Δ.Σ. εκλέχθηκε και η Επιτροπή από την οποία θα εκπροσωπούνται μέσα στο Σύλλογο και
οι νέοι του χωριού μας.
Το νέο 7μελές της Επιτροπής Νέων μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε ως εξής:
Κατερίνα Ζούβελου (28 ψήφοι), Χρίστος Γόντικας (25), Θοδωρής
Παπακονδύλης (23), Θοδωρής Δουλουγέρης (22), Γιώργος Καζέρος (20), Ελένη Μπαμπατσιά (18), Ιωάννα Τριβυζαδάκη (16).
Αναπληρωματικά μέλη: Γιάννης Κωστολιάς (16 ψήφοι), Νίκος Κωστολιάς (10), Μαρία Λυμπεροπούλου (9).
Μετά τη συγκέντρωση και εκλογή μεταξύ των μελών του νέου
7μελούς και των αναπληρωματικών μελών για την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή Νέων έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κατερίνα Ζούβελου, Αντιπρόεδρος: Θοδωρής Δουλουγέρης, Γραμματέας: Θοδωρής Παπακονδύλης, Ταμίας: Γιώργος Καζέρος. Μέλη: Χρίστος Γόντικας, Μαρία Λυμπεροπούλου,
Γιάννης Κωστολιάς. Αναπληρωματικά μέλη: Ελένη Μπαμπατσιά, Ιωάννα Τριβυζαδάκη, Νίκος Κωστολιάς.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη και αξιόλογη προσπάθεια από τον Σύλλογο να κρατήσει ενωμένους τους Μαγουλιανίτες. Η συμμετοχή και η ανταπόκριση των συγχωριανών μας ήταν
και συνεχίζει να είναι μεγάλη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στη συνέχεια
αυτής της προσπάθειας και της συνεργασίας.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΒΕΛΟΥ

Συνειδητές επιλογές

Τον Μάϊο του 2013 αναλάβαμε την ευθύνη του Συλλόγου, προσπαθώντας να ξανακάνουμε πρωταγωνιστές το σύνολο των Μαγουλιανιτών. Σε 20 μήνες προχωρήσαμε σε νέες εκλογές, ανοίγοντας
τον δρόμο σε νεώτερες γενιές. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τις ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές που οι Μαγουλιανίτες πέτυχαν:
✔ Ο Σύλλογος απέκτησε φωνή, ταυτότητα και σημαντική συσπείρωση - επαναδραστηριοποίηση των μελών του.
✔ Το κέντρο βάρους όλων των δραστηριοτήτων μεταφέρθηκε στο
ίδιο το χωριό.
✔ Στήθηκε Παράρτημα στην Αρκαδία με έδρα τα Μαγούλιανα, για
την αντιμετώπιση της έλλειψης του κοινοτικού συμβουλίου.
✔ Επανα-συγκροτήθηκε η συλλογικότητα των Νέων Μαγουλιανιτών, στα πλαίσια του Πανελληνίου Συλλόγου μας.
✔ Τον έλεγχο πλέον όλων των δραστηριοτήτων, τον έχουν τα ίδια
τα μέλη του συλλόγου.
Σήμερα στην Διοίκηση του Συλλόγου σ’ όλα τα επίπεδα, κυριαρχούν οι νεώτερες γενιές μαζί με εξαιρετικούς εκπροσώπους
των μεσαίων ηλικιών. Χρέος όλων μας είναι να βοηθήσουμε ανιδιοτελώς, το σύνολο των στελεχών που αναδείχτηκαν σε όλα τα
επίπεδα. Το μέλλον του χωριού βρίσκεται στους νέους και αυτό
ισχύει για όλες τις χρονικές περιόδους.
Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε ποτέ, σε παραγοντιλίκια και ελιτίστικες υπεροπτικές αντιλήψεις. Κανένας
δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί τον απλό κόσμο του χωριού και τους
φίλους των Μαγουλιάνων.
Ο Ηλίας, ο Τάσος, ο Κώστας και ο Παναγιώτης είναι εδώ, έτοιμοι
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σαν απλοί στρατιώτες. Αποχωρήσαμε συνειδητά από την διεκδίκηση θέσεων, για να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι νεώτεροί μας. Εξ’ άλλου αυτός ήταν και
ο στρατηγικός μας σκοπός.
Προσωπικά ευχαριστώ όλες και όλους που δουλέψαμε μαζί και
ανοίξαμε δρόμους. Εμείς (ο Γιώργης, η Σοφία, ο Θωμάς, ο Κώστας,
ο Νικόλας και τα άλλα «παιδιά» …) που ξεκινήσαμε μαζί μετά την
χούντα από τον σύλλογο Νέων Γορτυνίας, δουλέψαμε και τώρα με
το ίδιο πνεύμα και το ίδιο χρέος. Χρέος μας είναι ν’ανοίγουμε δρόμους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Πετροβούνι: Δικαιωθήκαμε και στο Ναύπλιο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

αι η απόφαση του δικαστηρίου Ναυπλίου δικαιώνει τον
αγώνα των Μαγουλιανιτών να πέσουν τα συρματοπλέγματα που φράζουν τον δρόμο που οδηγεί στον ναό
της Παναγίας στο Πετροβούνι. Σύλλογος και εφημερίδα ζητούν να ανοίξει εδώ και τώρα ο δρόμος.
Ένα δρόμο που εδώ και αιώνες χάραξαν οι πρόγονοί μας.
Ζητάμε ελεύθερη πρόσβαση στην εκκλησία και στον αρ-

χαιολογικό χώρο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Δεν συζητούμε κάτι άλλο. Ξεκαθαρίζουμε ακόμη ότι: Η
όποια απόφαση θα ληφθεί συλλογικά.
Ήδη ο Σύλλογος απέστειλε σχετική επιστολή στον δήμαρχο Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλο και στον κοινοτάρχη Μαγουλιάνων Θανάση Κανελλόπουλο, ζητώντας τους, μεταξύ
άλλων:

Κ

Της Μπάρτζελης
μνήμης ελάχιστο…

✔ να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα δίνει νομικά επιχειρήματα σε όποιον κλείνει δρόμους που οδηγούν σε εκκλησίες.
✔ να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα αγνοεί τόσο το
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, όσο και το σύνολο των
κατοίκων του χωριού μας. Ο δήμος οφείλει να επικυρώσει όσα
οι κάτοικοι αποφασίσουν.

Τάκης Δουλουγέρης, του μπάρμπα Νιόνιου και της θειά Aννιώς. Μεγαλώσαμε στα ίδια χώματα, εκείνα τα δύσκολα, αλλά ωραία χρόνια.
Ήταν ο κυρίαρχος της έδρας (στην Μπάρτζελη) και στο παιχνίδι. Μας
μάζευε όλους τους βόλους. Πάντα γελαστός και πάντα μέσα σε όλα!
Τον νίκησε πρόωρα ο θάνατος… Τάκη μας θα σε θυμόμαστε για την
καλοσύνη σου, το χαμόγελό σου, το χρήσιμο πέρασμά σου από την
ζωή και το χωριό μας. Η οικογένειά σου είναι υπερήφανη για εσένα.
Το ίδιο και οι φίλοι σου. Π.Κυρ.

θα τον δω στα Μαγούλιανα, σκεφτόμουν. Το εύχρηστο άλλοθι. Μέχρι το πρωινό της Τρίτης 10 Μαρτίου που χτύπησε το τηλέφωνο. Ο
Τάκης έφυγε. Έφυγε νωρίς, στα εξήντα του. Την χρονιά που πέρασε
έδωσε σκληρή μάχη με την επάρατο νόσο. Έφυγε αφήνοντας απαρηγόρητους τους τη γυναίκα του Άντα και τα δύο του παιδιά, την Άννα
και τον Νίκο.
Ένα παιδί της Μπάρτζελης, ένας συγκάτοικος των παιδικών μας
χρόνων δεν είναι πια μαζί μας. Λιγοστεύει ο κόσμος μας, βουβαίνεται το τηλέφωνο… Τον Τάκη, τον Τακούλη -τον αγαπημένο γιο του
μπάρμπα Νιόνιου- συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία στο δεύτερο νεκροταφείο συγγενείς, φίλοι και πολλοί συγχωριανοί. Η Μπάρτζελη, το κοινό μας σπίτι ήταν εκεί. Τάκη ας είναι ελαφρύ το χώμα της
γης που σε σκεπάζει. Π.Μαρ.

❑ Ήταν από τους λίγους που με έλεγε Τάκη. Ήμασταν συνονόματοι.
Αν με ρωτήστε τι βαθμό συγγένειας είχαμε δεν γνωρίζω. Στο σπίτι της
θειά Αννιώς πάντα μπαινοβγαίναμε με άνεση. Ήταν η πιο κοντινή στην
Μπάρζελη οικεία εστία να ξεδιψάσουμε από τα ατέλειωτα παιχνίδια
στην πολύβουη χωμάτινη πλατεία.
Ο Τάκης Δουλουγέρης μαζί μας δεν έπαιζε ούτε μπάλα, ούτε κρυφτό, ούτε μήλα, πόσο μάλλον πετροπόλεμο. Ήταν μεγάλος. Δώδεκα
ολόκληρα χρόνια μας χώριζαν. Έτσι το έβλεπα τότε.
Όμως, περάσανε -περνούν- τα χρόνια. Χαθήκαμε. Από τρίτους πλέον μάθαινα νέα του. «Είναι καλά…», «ξέρεις τώρα…». Το καλοκαίρι

Η χαρούμενη και βροντερή φωνή του θα λείψει από την αυλή του σπιτιού μας, από το καφενείο και από τις παρέες στα Μαγούλιανα. Οι οικογένειες του πατρικού σπιτιού του Πανάγου Ζούβελου αντιμετώπισαμε και αντιμετωπίζουμε με θλίψη την απώλεια του αγαπημένου
μας Πέτρου Μαυροειδή, συζύγου Έλλης κόρης Πανάγου Ζούβελου.
Ο Πέτρος Μαυροειδής καταγόταν από την Καρύταινα Αρκαδίας. Η
οικογένεια ευχαριστεί όλους όσοι παραβρέθηκαν και συμπαραστάθηκαν στο πένθος της. Γ.Κ.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• O Γιώργος Π. Κανελλόπουλος απεβίωσε στις
18 Φεβρουαρίου στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα.
• Η Ευθυμία Αντωνοπούλου, το γένος Κωνσταντίνου Σ. Μαρίτσα, απεβίωσε πλήρης ημερών και ετάφη στον Πύργο της Ηλείας.
• Ο Πέτρος Μαυροειδής απεβίωσε και ετάφη
στο δημοτικό κοιμητήριο Νέας Φιλαδέλφειας
(Κόκκινος Μύλος).
• Ο Παναγιώτης Διον. Δουλουγέρης απεβίωσε την Δευτέρα 9 Μαρτίου και ετάφη στο δεύτερο δημοτικό κοιμητήριο Αθήνας.
• Ο δικηγόρος Βαγγέλης Δουληγέρης, 58 ετών
απεβίωσε την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ετάφη στο νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής (Τσακός)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
• Αντιγόνη και Ανδρέας Κοσιάβελος εις μνήμη Ντίνου και Ντίνας Κοσιαβέλου 200€
• Στράτος Περδικούλης 10€
• Ανώνυμη 50€
• Φωτεινή Γιαννακοπούλου 50€
• Ανώνυμος 20€
• Δημήτρης Τσιαμτσιούρης 100€ εις μνήμη του
Σπύρου Η. Κόλλια.

«Μας λείπεις…»

ρα 8 Δεκέμβρη 2014 από το Robert Gordon Univesity Aberdeen αποκτώντας μεταπτυχιακό
τίτλο στη Διοίκηση Αγορών και Εφοδιασμού
Αλυσίδων. Η διπλωματική του εργασία βαθμολογήθηκε με «Α». Ο Βασίλης είναι πτυχιούχος
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Αυτοδιοίκηση, στο Πολιτικό τμήμα της Νομικής
Σχολής. Μπράβο Βασίλη.
❑ Συγχαρητήριο μήνυμα στο νέο διοικητικό
συμβούλιο του Συλλόγου Μαγουλιανιτών έστειλε ο Απόστολος Γεωργίου Τζίφας. Μέσα από
την εφημερίδα του χωριού, σημειώνει μεταξύ
άλλων, «θαυμάζω το έργο σας και την αγάπη για
τα Μαγούλιανα. Κατάγομαι από τη Βυτίνα, αλλά
τα Μαγούλιανα τα υπεραγαπώ, γιατί είχα τη μητέρα μου Βασιλική Αποστόλου Κοσιαβέλου με
καταγωγή μαγουλινίτικη».

ΝΕΑ ΚΑΜΕΡΑ

Η ανταπόκριση του κόσμου για την web κάμερα ξεπέρασε κάθε προσδοκώμενο. Γι’ αυτό
κρίθηκε αναγκαία και η ποιοτική αναβάθμισή
της με νέα, που θα προσφέρει μεταξύ άλλων νυχτερινή λήψη και ζωντανή εικόνα. Την δαπάνη
ανέλαβε ο Θοδωρής Η. Κονδύλης (metar.gr) τον
οποίο και ευχαριστούμε για όλα όσα έχει προΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ
σφέρει στο χωριό μας. Υπομονή έως το καλοΠολλά συγχαρητήρια σε ένα δικό μας παιδί, τον καίρι. Ίσως σας επιφυλάξουμε ακόμα μια έκΒασίλη Μπαμπατσιά. Αποφοίτησε την Δευτέ- πληξη…
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ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ
Στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου έκοψαν τις πρωτοχρονιάτικες πίτες τους αρκετοί
Σύλλογοι της περιοχή μας. Δυστυχώς φέτος δεν
μπορέσαμε να παραβρεθούμε στις εκδηλώσεις
των Νυμφασιωτών, των Βυτιναίων και των Βαλτεσινιωτών με τους οποίους διατηρούμε άριστες
σχέσεις. Σύλλογοι με τους οποίους μας συνδέουν κοινοί στόχοι και φιλοδοξούμε σε ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
• Πωλείται σπίτι στα Μαγούλιανα, 120 τμ, κατασκευής 1982, με πανοραμική θέα, εύκολη πρόσβαση και μεγάλο περίβολο 260 τ.μ. Πληροφορίες: τηλ. 210 5012847.
• Πωλείται οικόπεδο 715 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο εντός παραδοσιακού οικισμού Μαγουλιανών. Συνορεύει βόρεια με κοινοτική οδό.
Τιμή 21.000 (συζητήσιμη). Τηλέφωνο: 693
6599571.
• Πωλείται αγρός 15 στρεμμάτων στη θέση
αμπέλια, στα Μαγούλιανα. Πληροφορίες στα
τηλ. 210 8315209, κιν. 697 2580447.
❑ Βασιλική Τζίφα. Χειρουργός Οδοντίατρος
ΑΠΘ, DDS, MSc Παιδοδοντίατρος για Εφήβους,
Παιδιά και ΑμεΑ. Δέχεται: Ελ.Βενιζέλου 163 β
(Πλατεία Δαβάκη) Καλλιθέα. Τηλέφωνα: 210
3612953 και 698 1753101

Της κάλπης τα καμώματα

Πώς ψήφισαν στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
τα Μαγούλιανα, η Γορτυνία και η Αρκαδία. Τα αποτελέσματα
ήταν κάπως διαφοροποιημένα από τα πανελλαδικά.
Δείτε αναλυτικά τον ΠΙΝΑΚΑ και προχωρήστε σε συγκρίσεις.
Η εφημερίδα καταγράφει και τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο: 36,34 % (149 έδρες) ΣΥΡΙΖΑ - 27,81 % (76 έδρες) Νέα Δημοκρατία - 6,28 % (17 έδρες) Χρυσή Αυγή - 6,05 % (17 έδρες)
Το Ποτάμι - 5,47 % (15 έδρες) Κ.Κ.Ε. - 4,75 % (13 έδρες) Ανεξάρτητοι Ελληνες - 4,68 % (13 έδρες) ΠΑ.ΣΟ.Κ
Εκτός Βουλής έμεινε το 8,62 %. Έχουμε και λέμε: 2,47 % Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (Γ. Παπανδρέου) - 1,79 % Ενωση Κεντρώων, 1,77 % Τελεία [Απόστολος Γκλέτσος] - 1,03 % Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) - 0,64 % Αντικαπιταλιστική
Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή - 0,48 % Πράσινοι Δημοκρατική Αριστερά και 0,13 % ΚΚΕ (μ-λ).
Ο νομός μας ανέδειξε τρεις Βουλευτές: τους Κωνσταντίνο
Ζαχαριά (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), Κωνσταντίνο Βλάση (Ν.Δ.) και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Απόλυτα αυτοδημιούργητος

ον αρεοπαγίτη Γεώργιο Κανελλόπουλο αποχαιρέτησαν τα Μαγούλιανα. Στον επικήδειο
λόγο ο φίλος του Κωνσταντίνος Μιχόπουλος
ανέφερε: «Τα Μαγούλιανα, ο ιστορικός αυτός ομφαλός της Πελοποννήσου, αποχαιρέτησαν στις 18
Φεβρουαρίου ένα σπουδαίο πραγματικά άνδρα, εδώ
που γεννήθηκε και ετίμησε.
Για μας, όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε καλά και τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε από
κάθε πλευρά την προσωπικότητά του, είναι πανθομολογούμενο ότι ο Γεώργιος Κανελλόπουλος
ήταν ένα πρόσωπο προικισμένο με σπάνιες και πολύπλευρες πνευματικές αρετές. Απόλυτα αυτοδημιούργητος, διέπρεψε μόνος και με τις δικές του
μόνο δυνάμεις καταξιώθηκε να γίνει Ανώτατος Δικαστής – Αρεοπαγίτης.
Και στην ουσία όμως, ως νομικός κατόρθωσε να
έχει υψηλότατο επίπεδο: Με απόλυτο έλεγχο της επιστήμης του δικαίου, της νομοθεσίας και της νομολογίας, πλήρη την ικανότητα υπαγωγής των υποθέσεων που χειριζόταν στους κανόνες, όσο ελάχιστοι συνάδελφοι. Διακρίθηκε και σαν ουσιαστικός
δικαστής και οι αποφάσεις του ικανοποίησαν απόλυτα το περί δικαίου αίσθημα. Άκουσα δε ότι, άνθρωποι τους οποίους είχε δικάσει στο παρελθόν, τον
είχαν σταματήσει στο δρόμο για να του φιλήσουν
το χέρι.
Πέρα όμως και πάνω από την επιστημονική του
αξία και την αγάπη του για τη νομική επιστήμη, ήταν
το σπάνιο ήθος του και η γλυκύτητα του χαρακτήρα του, η ταπεινοσύνη και η καταδεκτικότητά
του.Αυτές οι αρετές του αναγνωρίστηκαν σύντομα
από τους συναδέλφους του και τους άλλους νομικούς και σε κάποια φάση του επαγγελματικού του
βίου τού έγινε η υψίστη τιμή – δύο φορές μάλιστα–
να εκλεγεί, σχεδόν παμψηφεί, Προϊστάμενος του
Εφετείου Αθηνών. Δεν ήταν μικρό πράγμα πως μία
μεγάλη ομάδα υψηλόβαθμων πνευματικών ανθρώπων, των Εφετών Αθηνών, συνέκλινε στο πρόσωπό του και τον ανέδειξε Προϊστάμενό τους,
αποδίδοντας εκτός από την τιμή και τη μείζονα εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
Παρά ταύτα, δεν ήταν μονόπλευρος. Κάθε
άλλο! Τα ενδιαφέροντά του άγγιζαν όλο το πλάτος
της πνευματικής ζωής. Η ιστορία, η τέχνη, η πολιτική ζωή, η μεταφυσική ήταν αντικείμενα πάνω στα
οποία είχε άποψη και οι περί αυτά συζητήσεις μαζί
του ήταν μία απόλαυση για τους φίλους του. Μεγάλη
του αγάπη, από μικρό παιδί, ήταν βέβαια και η βυζαντινή μελωδία, όπου και εκεί διέπρεψε. Όσο για
το χιούμορ του – που για μένα είναι σημαντικότατη πνευματική λειτουργία – ήταν πηγαίο, αστείρευτο
και ιδιαίτερα ποιοτικό.
Αξιοπρεπής και συνεπής στις αρχές του μέχρι και
την τελευταία του στιγμή, έζησε με ανθρωπιά και ευγένεια ψυχής. Aρχοντικός και ευθυτενής, στο όμορφό του πρόσωπο ζωγραφιζόταν πάντα ένα γλυκύτατο χαμόγελο, οι δε κουβέντες του μελιστάλακτες
και μετρημένες… Ήξερε πώς να φερθεί στον κάθε
άνθρωπο, γνωστό ή άγνωστο, και να κερδίσει την
εκτίμηση αλλά και το χαμόγελό του… Μια σπάνια
και ισχυρή προσωπικότητα με αξιοθαύμαστη σοφία
και απίστευτη καλοσύνη, έδινε μόνο χωρίς να περιμένει καμία ανταπόδοση…
Ευτυχώς αυτή η τεράστια πνευματική του αξία
δεν χάθηκε, διότι την άφησε ως παρακαταθήκη στο
μοναχογιό του τον Πάνο, που πρόκοψε όπως φαίνεται πολύ. Και τον οποίο από αυτή την θέση συγχαίρω για την πλήρη αφοσίωσή του - και ειδικά τον
τελευταίο καιρό– στην φροντίδα για τον πολυαγαπημένο του πατέρα, όχι μόνο στις αρρώστιες του
αλλά και γενικά για να του κάνει όσο το δυνατό πιο
ευχάριστη τη ζωή του, στα χρόνια της μοναξιάς και
της ανάγκης, μετά το θάνατο της συζύγου του. Ας
είναι αιώνια η μνήμη του».
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Του ΣΤΑΘΗ Κ. ΚΟΛΛΙΑ
ημερώνει, και ο Θεός από ψηλά με το μάτι
το μεγάλο που τα πανθ’ ορά, βλέπει το μικρό χωριό στην πλαγιά κάτω και το καμαρώνει και του ρίχνει ζωή και φωνή. Και πληθαίνουν τα μπεσίκια των παιδιών, τα κουδουνίσματα των ζωντανών και στα μπαλκόνια,
στις διχάλες των δέντρων και στα αλώνια, οι φωλιές των πουλιών.
Αναλογίζομαι κάποιες φορές, γιατί οι πρόγονοί μας τελικά επέλεξαν και έστησαν τις πατρογονικές μας εστίες στη Μπάρτζελη και
στις πλαγιές του Αη Γιώργη και της Κουκουβάγιας. Γιατί δε στράφηκαν, όπως χιλιάδες άλλοι,
προς τις εύφορες πεδιάδες της Αργοναυπλίας,
της Ηλείας και της Μεσσηνίας, αλλά τράβηξαν
προς τον κακοτράχαλο τόπο μας, που σε αυτόν
μόνο οι βράχοι, τα έλατα και η ρίγανη φυτρώνουν; Με τη δική τους θέληση και επιθυμία τράβηξαν προς τα υψώματα ή υποχρεωτικά και με
κλήρο γης! Γιατί ρίζωσαν στη τόσο αγαπημένη
σε μας σήμερα γη, στη γη μας;
Πολλά λέγονται και πολλά εικάζονται. Χειρόγραφα όμως και πρωτόγραφα που να μαρτυρούν τους λόγους της ομαδικής απόφασής
τους να κτίσουν το χωριό τους εκεί στην ψηλή
την αετοφωλιά, δεν έχω ειδεί. Έχω ειδεί όμως
γραπτά, και προς πάντων έχω ακουσμένες
προφορικές αφηγήσεις για τον πρωτόγονο
τρόπο ζωής τους με χαρακτηριστικότερη εκείνη του μακαρίτη πατέρα μου:
«…Εγώ καλά πέρασα στη ζωή μου, φόρεσα και παπούτσια! Ο πατέρας μου πηγαινορχόταν ξυπόλυτος».

Ξ

Στην αετοφωλιά
και το αχουγιατό
1940 –1960 Σ ΤΟ ΧΩΡΙO

Όμως για να μη μακρύνω άλλο, θα ξαναγυρίσω στο κυρίως θέμα μας, «εφ’ ω εκλήθημεν
και ετάχθημεν» και που είναι για όσους ίσως το
λησμονούν, η εξιστόρηση, δευτερευόντως της
καθημερινότητας των οικογενειών, αλλά πρωτίστως της ζωής των παιδιών μέσα στις δεκαετίες του ’40 και του ’50 στο χωριό. Και θα αρχίσω ωμά, ξερά και στεγνά. Ως μάρτυς και ως παθών.
Δεν ήσαν σε αυτές τις δύο εφιαλτικές δεκαετίες πάντα και τα πάντα ρόδινα για τα παιδιά, και δεν αναφέρομαι μόνο στη τρομακτική
έλλειψη των υλικών αγαθών. Στους ψυχικούς
τραυματισμούς και στις σωματικές τους κακώσεις θα σταθώ. Με αυτά θα ξεκινήσω.
Η ζωή των περισσότερων παιδιών ήταν
σφικτή και καταπιεστική. Γεμάτη με το μη και το
όχι. Με το έλα εδώ, πήγαινε εκεί, κάνε το άλλο.
Με το γιατί έφυγες, που πήγες, ποιόν ρώτησες.
Τι σου είπα γώ… Με την άρνηση, την απαγόρευση, την υπερφόρτιση, τη φοβέρα, τη λουλού(1).
Δε χάρηκαν όσο θα έπρεπε και με τη ξεγνοιασιά τους τα παιγνίδια τους. Δε δέχτηκαν

Και οι εκπαιδευτικοί
στο τρέξιμο

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ

υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων
της Γορτυνίας είναι σε σχετικά καλή κατάσταση και σε αυτό έβαλαν το χέρι
τους οι συγχωνεύσεις σχολείων και κάποιες
δωρεές. Ωστόσο δε λείπουν τα προβλήματα.
Τα κενά σε εκπαιδευτικούς, αν δεν καλυφθούν από μόνιμους που τρέχουν σε δύο και
τρία και τέσσερα ακόμα και πέντε σχολεία για
να συμπληρώσουν το ωράριό τους, καλύπτονται κάθε χρόνο από αναπληρωτές, όταν
γίνουν οι προσλήψεις τους. Ενώ υπάρχει η πιθανότητα κάποιες ειδικότητες, κυρίως σε Δημοτικά, να μην καλυφθούν ποτέ.
Όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί μετακινούνται καθημερινά
από το μέρος κατοικίας τους, μιας και δεν είναι πάντα εύκολο να νοικιάσουν σπίτι στην
περιοχή για οικονομικούς και οικογενειακούς λόγους.
Την περσινή σχολική χρονιά αναπληρωτής
καθηγητής μετακινούνταν κάθε μέρα από
την Αθήνα, όπως και αρκετοί μόνιμοι καθηγητές έρχονται για μάθημα από άλλες περιοχές και νομούς. Την φετινή σχολική χρονιά καθηγήτρια σε σχολείο των Τροπαίων μετακινείται καθημερινά στην Καλαμάτα, όπου
είναι ο μόνιμος τόπος διαμονής της οικογένειάς της. Άλλη καθηγήτρια έρχεται στην Τρίπολη από το Άργος. Ενώ υπάρχει καθηγήτρια
που συμπληρώνει το ωράριο πηγαίνοντας να
διδάξει σε Τρόπαια και Άστρος. Και αυτά είναι κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.
Και πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία σχολιασμού, επιπέδου τηλεοπτικών εκπομπών, να σας θυμίσω ότι με 700 ή και 900
ευρώ μισθό το μήνα δεν μπορεί κάποιος να
συντηρήσει και δεύτερο σπίτι στα ορεινά. Και
επιπλέον, για τις μητέρες εκπαιδευτικούς που
έχουν μικρά παιδιά δεν υπάρχει καμία δομή
στην περιοχή στην οποία να μπορούν να τα
εμπιστευτούν μέχρι τις δύο τουλάχιστον, το
μεσημέρι που τελειώνει η εργασία τους στο
σχολείο.
Και όμως, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί,
διατηρούν τις καλύτερες εντυπώσεις για
τα σχολεία και ειδικά τους μαθητές τους.

Η

Κάπως έτσι κυλάει χρόνια τώρα η ζωή στα
σχολεία της Γορτυνίας. Και κάθε χρόνο εμφανίζονται πεισματάρικα λουλούδια που
παρά τις δυσκολίες ανθίζουν και στολίζουν
το γύρω τους. Αναθαρρούμε από τα παιδιά
που κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους,
ελπίζοντας ότι μια μέρα θα τα καταφέρουν
και θα γυρίσουν πίσω για να κάνουν τον τόπο
τους καλύτερο.
Υπάρχουν και πολλά παιδιά που δεν φεύγουν για σπουδές και παραμένουν και αγωνίζονται με τα χέρια και την ψυχή τους. Θα
συνεχίσουν με τα ζώα, με τα χωράφια, με το
πείσμα. Κι αν ο τουρισμός δείχνει να αλλοτριώνει σιγά σιγά τη νέα γενιά σε κάποιες περιοχές, η πραγματικότητα έρχεται από μόνη
της να διορθώσει τα πράγματα.
Η παιδεία είναι πολύ βασική. Η παιδεία
μπορεί να διορθώσει πολλά κακώς κείμενα
της περιοχής μας. Οι οικονομικές συνθήκες
και οι αλλαγές που συντελούνται κάθε μέρα
γύρω μας δεν αφήνουν περιθώρια για απαίδευτους, που θα βρουν σωτηρία στα ζώα ή
στα χωράφια των παλαιότερων.
Οι νεώτεροι οφείλουν να κατακτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις και την ακόμα πιο
χρήσιμη κριτική σκέψη.
Πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν επί
της ουσίας τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται κατά καιρούς μέσα από διάφορα
προγράμματα γιατί αλλιώς, το μέλλον σε τούτο τον τόπο θα διαμορφώνεται από εκείνους
που εκμεταλλεύονται άκρατα τον κόπο εκείνων που αγωνίζονται και παράγουν. Και το
αύριο θα γράφεται με λέξεις του χθες.
Εύχομαι τα παιδιά του τόπου μας να συνεχίζουν να βρίσκουν τη δύναμη που χρειάζεται και να συνεχίσουν τον αγώνα τους σε
πείσμα όλων όσων συμβαίνουν γύρω μας.
Εύχομαι ολόψυχα οι “Μυρμιδόνες” μου και
όλα τα υπόλοιπα “Μυρμιδονάκια” να δουν τα
όνειρά τους να υλοποιούνται και να χαράζουν το δρόμο τους με φως. Εύχομαι ο τόπος μας να δει πολλά παιδιά να γεννιούνται
και να μεγαλώνουν εκεί και κάθε ένα να φέρνει λίγο φως περισσότερο στο γύρω του. Και
δε θα πάψω να τα ευγνωμονώ για όσα με μαθαίνουν.

απλόχερα το πατρικό χάδι αλλά το πατρικό χέρι.
Τη παιδιάστικη ανεμελιά και την ηρεμία και γαλήνη της ψυχούλας τους σχεδόν τη στερήθηκαν.
Τα ματάκια τους δεν έλαμπαν πάντα, σπίθιζαν όμως, και τα ποδαράκια τους δε τα κρατούσαν μόνιμα γερά. Τα λύγιζε η τρομάρα. Η
τρυφερή τους ηλικία κύλισε με σκληράδα και
αγριάδες και την ευθύνη τη φέρουν οι πατεράδες, οι δάσκαλοι και οι μεγάλοι. Αυτοί οι κυρίως υπεύθυνοι για το μεγάλωμά τους. Για την
όχι μόνο σωματική, αλλά και για τη ψυχική τους
υγεία.
Οι συμπεριφορές των κάποιων, των πολλών
μεγάλων προς τα παιδιά, ήσαν βασανιστικές και
αψυχολόγητες και μου έφερναν τρόμο και δάκρυα. Μαζί θα βρούμε τα ελαφρυντικά τους, που
ασυλλόγιστα και παρορμητικά μαστίγωναν
ψυχικά και σωματικά τα αθώα τότε πλασματάκια.
Υπήρχαν οπωσδήποτε και στιγμές και ώρες
γονικής τρυφεράδας. Τα βράδια μπροστά στο
τζάκι. Τα κυριακάτικα πρωινά στο κρεβάτι και
στο μπράτσο του πατέρα. Στο γιορταστικό
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τραπέζι. Όμως, η ανεπίτρεπτη και σχεδόν καθημερινή εκρηκτικότητα, ο ετσιθελισμός, το ξέσπασμα και η εξουσίαση, φόβιζαν και τρόμαζαν τα παιδιά και τα έκαναν τις περισσότερες φορές άβουλα όργανα και πειθήνια κινούμενα. Στα
72 μου, και ακόμα βοούν στα αυτιά μου τα λόγια συνομηλίκου μου: «… στο σπίτι σκιαζόμουνα το πατέρα, στο σχολείο έτρεμα το δάσκαλο. Στα εξήντα μου και ακόμα είμαι ένας άντρας δειλός».
Τώρα με αυτά τα γενικά και επιγραμματικά.
Ξέρω πως δε γίνομαι ευχάριστος και καθαρά πιστευτός. Μέσα από τη δουλειά μου όμως, και
την αρεστή και την όχι αρεστή, κι αν αξιωθώ και
την τελειώσω, θα ξεπηδήσουν και θα διαχυθούν
παραστατικότερα και αναλυτικότερα τα παραπάνω κακώς κείμενα και δρώμενα εις βάρος
των παιδιών εκείνης της σκοτεινής περιόδου. Θα
διαφανούν της εποχής τα στραβά. Τα κάποια
από τα πολλά που μαύριζαν τη παιδική μας ψυχούλα και τη τρυφερή της ήβης ηλικία μας.
Άλλωστε, όλοι μας εμείς οι μεγαλωμένοι πια,
θα έχουμε να διηγηθούμε παραπονιάρικες
ιστορίες μας από τα αχουγιάσματα(2) των μεγάλων, που παραμένουν στη μνήμη μας και που
επέδρασαν ίσως, στη έτσι ή την αλλιώς διαμόρφωσή μας.
Και όμως, εκείνα τα παιδικά μας χρόνια τα
αποζητούμε! Ας ήταν να τα ζήσουμε για μια
φορά ακόμα και στην ίδια αγαπημένη μας γη!
Και για μια φορά ακόμα, έστω και όπως τότε και
στις αγκαλιές, που τους περισσότερους καιρούς
μας τυραννούσαν επειδή δε μας καταλάβαιναν!
Σημειώσεις: 1.Λουλού: λουρίδα, ζωστήρας. 2.Αχούγιασμα:
διώχνω ή καθηλώνω κάποιον με αγριοφωνές.

Το Μουσείο μας απέκτησε
και εύζωνα. Τσολιά κανονικό, με τα όλα του. Έτοιμο
να σου μιλήσει.
Φέρει φουστανέλα παραδοσιακή, με όλες της τις
δίπλες, δηλαδή 400, όσα
και τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Φέρει φάριο
κόκκινο με μαύρη φούντα.
Πουκάμισο κατάλευκο με
μεγάλο άνοιγμα μανικιών,
όπως πρέπει. Γιλέκο, σιλάχι, ευζωνικές κάλτσες
και καλτσοδέτες μαύρου
χρώματος. Όλα ό,τι πρέπει… Μόνο τσαρούχια
του λείπουν και το καριοφίλι. Έχει πάντως γιαταγάνι. Βγήκαν από τα μπαούλα του χωριού κομμάτι-κομμάτι.
Τον πορσελάνινο κούκλο
έφερε από τις μακρινές
Σέρρες και δώρισε στο
Μουσείο μας ο Πέτρος
Α. Αλεξόπουλος.

25η Μαρτίου του 1968–70
Του ΤΑΚΗ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ
λλη μια επέτειο της 25ης Μαρτίου πέρασε γιορτάζοντας με τιμές και παρελάσεις την απελευθέρωσή μας από
τους Τούρκους, αλλά γιορτάζοντας και των
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Παλιά στο χωριό μας τα Μαγούλιανα γύρω
στα 1968 - 70, όταν το σχολείο μας ήταν γεμάτο από παιδιά και ήταν διθέσιο (με δυο δασκάλους), γιορτάζαμε την Επέτειο της 25ης
Μαρτίου, τιμώντας με δοξολογία και κατάθεση
στεφάνων στον Αγωνιστή του 1821 Μαγουλινίτη Φωτάκο (Υπασπιστή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη). Τότε είχαμε και παρουσίαση
όπλων από τα τότε ΤΕΑ (Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης).
Συνεχίζαμε με την παρέλαση στην πλατεία
του χωριού ντυμένοι τα αγόρια φουστανε-
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λάδες και τα κορίτσια Αμαλίες κρατώντας σημαιάκια που είχαμε φτιάξει στο σχολείο. Ο
πρόεδρος είχε φροντίσει με προσωπική εργασία, αλλά και των κατοίκων το άσπρισμα και
τoν στολισμό με σημαίες και δάφνες της
πλατείας και του δρόμου.
Μετά τον εκκλησιασμό οι επίσημοι πρόεδρος – σύμβουλοι –παπάς – δάσκαλοι - χωροφύλακες παραταγμένοι μπροστά από το καφενείο παρακολουθούσαν με σοβαρό ύφος
κάνοντας μεταξύ τους τα σχόλια τους. Εμείς
βέβαια περνούσαμε καμαρωτοί σαν γύφτικα
σκεπάρνια.
Όλο το χωριό ήταν μαζεμένο εφόσον από
το κάθε σπίτι έκαναν παρέλαση δυο - τρία παιδιά. Ήταν μια μεγάλη Γιορτή!!! Το μεσημέρι είχαμε τον παραδοσιακό μπακαλιάρο στο τραπέζι που τότε ήταν το φαγητό των φτωχών γιατί τώρα αλλάξανε τα πράγματα...
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Κεραμίδια με ονοματεπώνυμο
Κ ΕΡΑΜΙΔ ΑΣ - ΕΠ ΑΓ Γ ΕΛΜΑ Π Ο Υ ΧΑΘ ΗΚ Ε ΜΕ ΑΥΤ ΟΥ Σ ΠΟ Υ ΕΦΥ ΓΑΝ

Γράφει η ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΛΑΜΠΟΥΣΗ

μπάρμπα-Βασίλης, ο Τσιμπουκλάρας, φτωχός πλην τίμιος άνθρωπος ήταν κεραμιδάς με έδρα του τα καμίνια (συνοικισμός Πάν σήμερα). Εκεί περνούσε
τα καλοκαίρια του ξυπόλητος με τα
πόδια χωμένα στο κόκκινο χώμα.
Έτσι ανάθρεψε τα πέντε παιδιά
του. Εκεί ήταν το βιός του. Το χωράφι με το κοκκινόχωμα. Η πρώτη ύλη.
Το υπαίθριο εργαστήρι κατασκευής
κεραμιδιών. Εκεί γινόταν όλα με σειρά και από πολλούς ανθρώπους, τεχνίτες και εργάτες. Αρχικά θα έπρεπε το ακαλλιέργητο χωράφι να σκαφτεί με πολύ κόπο, γιατί το χώμα ήταν
σκληρό και αντιστεκόταν στην αξίνα
και το ξινιάρι (σκαπτικά εργαλεία).
Οι σκαφτιάδες με ιδρωμένα μέτωπα και αργασμένα χέρια έβγαζαν
από τη γη το χώμα γεμάτο διάφορες
προσμίξεις. Μια μεγάλη κρησάρα
(κόσκινο) το περίμενε για καθάρισμα.
Οι πέτρες, τα χαλίκια και τα άλλα υλικά θα απομακρύνονταν. Όταν το
χώμα ήταν έτοιμο θα έπρεπε να αναμειχθεί στα πατητήρια, στις μεγάλες
σκάφες ή σε σκαμμένους λάκκους με
νερό, που μουλάρια κουβαλούσαν
από τον Καμπέα και την Νικολιτσά
μέσα σε μεγάλα βαρέλια. Και μετά αρχίζει το ζύμωμα.
Με ξύλα, με πόδια κυρίως, με χέρια,
με ότι γινόταν μέχρι να δημιουργηθεί μια αλοιφή, ένας χυλός. Εκεί καθαρίζονταν και τα τελευταία ξένα
υπολείμματα. Οι καλουπάδες έχουν
τώρα τον λόγο. Τα ξύλινα καλούπια
τους με το χερούλι στην άκρη θα
έφτιαχναν το πρόπλασμα. Εδώ χρειαζόταν τέχνη. Ίσιωναν, λείαιναν, έδιναν σχήμα στο κεραμίδι να είναι
όμορφο χωρίς εξογκώματα.
Το χωράφι που από πριν ήταν
καλά καθαρισμένο περίμενε να
βγουν με μαεστρία και προσοχή από
το καλούπι τα κεραμίδια για να στεγνώσουν στις λιάστρες (καθαρά ισιώματα). Τότε ήταν που σήκωναν όλοι
το βλέμμα στον ουρανό, κάνανε το
σταυρό τους και ελπίζανε ότι δεν θα
ρίξει σταγόνα νερό.
Ο Θεός θα λυπόταν τον κόπο τους,
θα άφηνε τον ήλιο καυτό και δυνατό
με τις ακτίνες του να κάνει την δική
του δουλειά. Να δέσει καλά το χώμα
και να το ξεράνει. Αν το χώμα δεν
ήταν κατάλληλο, τα κεραμίδια δεν
έδεναν, διαλύονταν.
Για αυτά τα κεραμίδια οι κεραμιδάδες χαριτολογώντας απαντούσαν
στην ερώτηση αν ήταν γερά ως
εξής:
-Για το καλοκαίρι είναι καλά, για
τον χειμώνα θέλουν σκέπασμα.
Όταν ο ήλιος με την βοήθεια του
Θεού τελείωνε την δική του δουλειά, άρχιζε το καμίνι (μεγάλος φούρνος) τη δική του, το ψήσιμο. Για να
την κάνει σωστά καίγανε σωρούς
ξύλα κουβαλημένα με τα μουλάρια
από το κοντινό δάσος μέχρι τα τοιχώματα του να κοκκινίσουν. Τα κεραμίδια τοποθετημένα μέσα στο καμίνι σε σειρές θα έπαιρναν την τελική τους μορφή.
Η φωτιά έκαιγε συνέχεια από κάτω
και αυτά από πάνω καλοψήνονταν
μέχρι να γίνουν κατακόκκινα με ενιαία φάτσα. Όταν έβγαιναν με αυτή
την μορφή από τον φούρνο οι κεραμιδάδες χαίρονταν το μόχθο τους

Ο

Ανακατεύοντας την λάσπη για τα κεραμίδια ο Χαράλαμπος Παπαδημητρόπουλος, άγνωστος, άγνωστη, ο
ευτραφής ήταν ένας ξένος μηχανικός, ο παπαγιάννης [Ιωάννης Αναγνωστόπουλος], το κοριτσάκι η Μαίρη
Μαρίτσα, σκυφτός με την τραγιάσκα ο Βασίλης Αλεξόπουλος (καπετάνιος), με το άσπρο ψαθάκι o Βασίλης
Μαρίτσας, τα παιδάκια είναι ο Βασίλειος [Μπίλ] Κοσιάβελος και σε πρώτο πλάνο ο Κώστας Β. Μαρίτσας, η
πολύ όμορφη κοπέλα είναι η Διαμάντω Παπαδημητροπούλου.

AΡΙΣΤΕΡΑ: Ο Βασίλης Μαρίτσας, ο Βασίλης Αλεξόπουλος και ο παπαγιάννης, η γυναίκα πρέπει να είναι η
Θανάσω του Γιωργιάδη [Αθανασία Ζουβέλου], ο μαθητής με το καπέλο που είναι και στην πρώτη φωτογραφία πρέπει να είναι κάποιο από τα παιδιά του Καμπέα [Κολόσακας].
ΔΕΞΙΑ: Ο μπάρμπα Βασίλης ο Τσιμπουκλάρας, ο άνθρωπος με τη χρυσή καρδιά, με την γυναίκα του, την
θειά Ζαφείρω.
Για την ιστορία, οι φωτογραφίες είναι από τα Καμίνια σε μια προσπάθεια που είχε κάνει τότε ο πατέρας μου, Βασίλης Μαρίτσας, με συνεταίρους τον Ντίνο Κοσιάβελο και τον Χαράλαμπο Παπαδημητρόπουλο να φτιάχνουν τα κεραμίδια με μηχανές, μέχρι τότε ο Παπαδημημητρόπουλος και άλλοι
απ το χωριό, τα έφτιαχναν με τα χέρια. Η απόπειρα απέτυχε διότι τα κεραμίδια, που έβγαιναν λεπτά
από την πρέσα, λεπτότερα από τα χειροποίητα, στράβωναν στο καμίνι. Τα παράτησαν λοιπόν και
έφεραν την μηχανή στο χωριό και έκαναν την κορδέλα στη στροφή με έναν ακόμα συνέταιρο, τον
Νίκο Κοσιάβελο και άφησαν τον Χαρ. Παπαδημητρόπουλο να φτιάχνει τα κεραμύδια με τα χέρια,
όπως ακριβώς τα έκανε για χρόνια. Αυτά το 1955-56.
Κ.Β. ΜΑΡΙΤΣΑΣ
και ικανοποιημένοι περίμεναν τους
αγοραστές που δεν αργούσαν να
τους βρούνε γιατί τα καμίνια τα Μαγουλιανίτικα ήταν ονομαστά για την
ποιότητα των προϊόντων τους, άλλωστε η θέση τους ήταν προνομιακή που ακόμα και περαστικοί θα
μπορούσαν να τα δουν, να αγοράσουν ή να παραγγείλουν, γιατί όλοι
έχουμε ανάγκη ένα κεραμίδι πάνω το
κεφάλι μας.
Είναι βασικό υλικό της στέγης και
μαζί με την πέτρα και το ξύλο αποτελούν πολύτιμα υλικά για τα σπίτια
μας. Άλλωστε η πρώτη κίνηση του
ανθρώπου για να προστατευθεί από
την βροχή, όταν βρίσκεται στην

ύπαιθρο χωρίς κάλυμμα, το πρώτο
πράγμα που κάνει ασυναίσθητα είναι
να ενώσει τα δύο του χέρια πάνω από
το κεφάλι του και να σχηματίσει ένα
κεραμίδι, κίνηση που εκφράζει την
έμφυτη ανάγκη για προστασία.
Καμίνια στο χωριό όπως μου είπε
ο Παναγιώτης ο Παπούλιας (Δημόπουλος) τον οποίο ευχαριστώ για
όλες τις πληροφορίες που μου έδωσε είχαν ο Χαραλαμπάκιας (Χαράλαμπος Παπαδημητρόπουλος), ο
Χατζαρούλας (Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος), ο Μίκας (Κωνσταντίνος Παπαδημητρόπουλος), ο Αριστοτέλης (Θοδωρής Παπακονδύλης) και φυσικά ο Βασίλης (Λαμ-

πούσης) ο Τσιμπουκλάρας, ο δικός
μου μπάρμπα-Βασίλης, ο αδελφός
του παππούλη μου του Λιά, ιδιαίτερος άνθρωπος, ο άνθρωπος με την
χρυσή καρδιά.
Παιδάκι εγώ, παππούς εκείνος είχαμε μεταξύ μας μια αμοιβαία αγάπη.
Με το που έβγαινε στο παράθυρο,
απέναντι από το σπίτι μου, να φωνάξει για θέλημα γινόμουν μπουχός
εγώ ή να του φέρω τσιγάρα (χύμα
στο χαρτί) ή σπίρτα, ή ρέγγο ή ότι
άλλο ήθελε. Στην επιστροφή με περίμενε μια κόκκινη καραμελίτσα μαλακή σαν λουκουμάκι.
Όσες φορές βλέπω σήμερα τέ-

τοια καραμελίτσα ο μπάρμπα Βασίλης είναι παρών.
-Χριστίτσα μου, μου έλεγε, έλα να
σε φιλέψω.
Τα χέρια του γεμάτα ρόζους από τη
δουλειά στα καμίνια κράταγαν πάντα καραμελίτσα και η καρδιά του
πάντα αγάπη. Άνθρωπος κοινωνικός, άνθρωπος της παρέας, αγαπητός σε όλους. Άνθρωπος της εκκλησιάς έψελνε πότε-πότε, του καφενείο,
ποιητής και επιπλέον κυνηγός. Έχει
μείνει παροιμιώδης η φράση που
χάραξε πάνω στο χιόνι: "Μην πλανάστε αδίκως κυνηγός άνευ
όπλου" για να παραπληροφορήσει
τον δασοφύλακα που ακολουθούσε
τα ίχνη του στο απαγορευμένο λόγο
χιονιού κυνήγι του λαγού.
Ήταν από τους λίγους ανθρώπους
του χωριού που καθημερινά διάβαζε εφημερίδα που δανειζόταν από
τον ταχυδρόμο και κουνιάδο μπάρμπα Πάνο Κοσιάβελο. Γνώστης λοιπόν
του λόγου και ευγενής από την φύση
του, νουθετούσε και έδειχνε τρόπους καλής συμπεριφοράς όταν π.χ.
έλεγε στην μικρή και πολυαγαπημένη κόρη του, όταν την έστελνε για θέλημα στον κουμπάρο του (Κονδύλη)
"Σπυριδούλα μου, πήγαινε και πες
του είπε ο πατέρας μου σε παρακαλεί θερμώς να του δώσεις..." και
εκείνη μέσα στην παιδική της άγνοια
του απαντούσε:
-"Τι πάει πατέλα θελμός; χοχλαστό
νερό;"
Πολλά μολογάνε για τον μπάρμπα
Βασίλη τον Τσιμπουκλάρα, δεν αναρωτήθηκα ποτέ τι σήμαινε το παρατσούκλι του Τσιμπουκλάρας ή το
Τσιμπουκλαρωτή, όπως ευχόταν σε
μένα να γίνω, άλλωστε αφού ο ίδιος
το είχε διαλέξει για τον εαυτό του,
μου αρκούσε. Σήμερα, καθηγήτρια
πια, λέω μήπως ο καλός μου μπάρμπα Βασίλης ήξερε λατινικά και γνώριζε για το clarus σημαίνει ένδοξος,
γενναίος;
Γιατί γενναίος ήταν και οι πράξεις
του για το μικρόκοσμό μου ένδοξες.
Πως να ξεχάσω πως κάποιο χειμώνα
που η θειά Ζαφείρω, η γυναίκα του,
έλειπε στην Αθήνα και δεν άναβε φωτιά στο σπίτι της μοναξιάς, έπαιρνε τα
κλωσοπουλάκια του μαζί στο καφενείο μέσα σε ένα χαρτοκούτι και
εναπόθετε δίπλα στην σόμπα μην
του πουντιάσουν στο κρύο σπίτι μοναχά!! Ή όταν ερχόταν σπίτι μας για
νυχτέρι στις κρύες νύχτες, χωρίς
φως, όπου η μέρα τελείωνε γύρω στις
πέντε.
Το νυχτέρι φαντάζομαι κάπου
στις οχτώ με εννιά θα έπαιρνε τέλος,
τότε και τα κλωσοπουλάκια του είχαν
την θέση του στο παραγώνι μας.
Τότε και η θερμή παράκληση στην
θειά Ζαφείρω που πρόσφερε βοήθεια σε κάποια κόρη ή νύφη λεχώνα
στην Αθήνα που εκφράστηκε, μέσω
τηλεγραφήματος "Ζαφειρία μου νισάφι, μαζέψου στο ερμαδιακό σου".
Τόσα και τόσα λοιπόν που λέγανε
για την εργατικότητα, την κοινωνικότητα, την καλοσύνη και το ιδιαίτερο χιούμορ του δεν δικαιώνουν το
μοναδικό παρατσούκλι του αγαπημένου μου μπάρμπα Βασίλη;
Υ.Γ Συγνώμη για τα παρατσούκλια
που χρησιμοποίησα, αλλά νομίζω
πως εμείς οι Μαγουλιανίτες έτσι γνωριζόμαστε καλύτερα.

