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Επιμένουμε χωριό 
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΖΟΥΒΕΛΟΥ – ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ 

Οι νέοι Μαγουλιανίτες επιμένουμε να
στηρίζουμε… Μαγούλιανα και το φε-
τινό καλοκαίρι. Τι να πρωτοθυμηθούμε

κάτω από τον πλάτανο. Τις χαρές, τα γέλια, τις
συζητήσεις να δίνουν και να παίρνουν. Φέτος

θα είναι ακόμα ωραιότερα από κάθε άλλη χρο-
νιά γιατί στις δύσκολες στιγμές που όλοι δια-
νύουμε έχουμε ανάγκη στιγμές  πραγματικής
ξεκούρασης και ανεμελιάς.

- Τα Μαγούλιανα μάς έχουν και τα έχουμε
ανάγκη. 

- Τα Μαγούλιανα τώρα μάς έχουν ανάγκη

περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Γι’ αυτό προτρέπω τους νέους και τους με-

γάλους, ειδικά φέτος, να δώσουν ραντεβού
εκεί, τον Αύγουστο. 

Στην πλατεία, στην εκκλησία, στην Απο-
θήκη, στις εκδηλώσεις.

Καλή αντάμωση… 

Το Μονοπάτι φέρνει κόσμο
ΣΤΙΣ 17 ΜΑΙΟΥ η πλατεία του χω-
ριού μας γέμισε από ζωή, από φω-
νές και χαμόγελα. Οι καρέκλες δεν
έφταναν, τα πεζούλια δεν αρκού-
σαν, οι μπύρες τελείωσαν πολύ
νωρίς… 

Τα πεντακόσια και πλέον μέλη
ομάδας πεζοπόρων του Συλλόγου
Αρκάδων Ορειβατών, σε συνερ-
γασία με άλλους συλλόγους, ξεκί-
νησαν πορεία από την πλατεία της
Νυμφασίας και κατέληξαν στα Μα-
γούλιανα. Για πρώτη φορά τα Μα-
γούλιανα υποδέχτηκαν συγκρο-
τημένη ορειβατική ομάδα. Σε όποιο
σημείο της πλατείας και αν στεκό-
σουν άκουγες μόνο καλά λόγια για
το παρθένο τοπίο και την γνήσια
ομορφιά του τόπου μας. 

Θα πάμε ακόμα καλύτερα, αρκεί
η συλλογική εθελοντική προσπά-
θεια να μην ατονήσει… Γράφει 
ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ   

31 ΜΑΙΟΥ. Τα Μαγούλιανα πρω-
τοτύπησαν και στα εγκαίνια του
μονοπατιού Menalon Trail, που
έγιναν στο τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος. Την Κυριακή 31 Μαΐ-
ου η μέρα μας ξεκίνησε φυ-
τεύοντας και μαθαίνοντας τα
φυτά και τα βότανα του Μαινά-
λου και στη συνέχεια, παρέα με
ένα τόξο και μια φαρέτρα βέλη
ξεκινήσαμε όλοι μαζί για τα πάνω
Αλώνια. Να δοκιμάσουμε τις επι-
δόσεις μας και στην τοξοβολία. 

Έχοντας ολοκληρώσει κάποιες
επιτυχημένες βολές και με την
ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα
πρόσωπα των φιλοξενούμενων
μας, κινήσαμε προς την πλατεία
του χωριού αναζητώντας λίγη
από την δροσιά του πλατάνου,
όπου εκεί μας περίμεναν οι Kic-
ked Out Of The Wedding
(KOOTW) για να δώσουν μια δια-

φορετική νότα στη διασκέδαση
μας. 

Έτσι λοιπόν κάτω από τον κα-
ταπράσινο πλάτανο και σε συν-
δυασμό με το κελάηδημα των αη-
δονιών και τα ακούσματα των
KOOTW (που αν και τους έδιωξαν
από τη γαμήλια δεξίωση στο
πρώτο τους live, εμάς μας εξέ-
πληξαν ευχάριστα με τις μουσικές
τους επιλογές), κλείσαμε την μέρα
μας, δείχνοντας με αυτό τον τρό-
πο πως κάθε «σταθμός» του μο-
νοπατιού μας έχει κάτι ξεχωριστό
να προσφέρει στους καλεσμέ-
νους του.  Θ. ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ 

❏ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ. Πειράζει που δεν
γνωρίζαμε τους κανονισμούς και
οι περισσότεροι γεμίσαμε τρύπες
το χώμα δεξιά, αριστερά και πίσω
από τον στόχο; 
Γράφει ο ΠΑΝΙΚΟΣ ➥ ΣΕΛ. 3

Μαρία Λυμπεροπούλου, Θοδωρής Παπακονδύλης, Κατερίνα Ζουβέλου, Γιώργος Καζέρος, Κωνσταντίνα Ζουβέλου, Ιωάννα Τριβυζαδάκη, Νίκος Κωστολιάς. Οι
νέοι του Συλλόγου μας ξέρουν καλά πού πατάνε. Βρέθηκαν την Τρίτη 14 Ιουλίου για να κανονίσουν τις λεπτομέρειες των δικών τους αυγουστιάτικων εκδηλώ-
σεων. Η οικονομική κρίση δεν τους πτόησε, ούτε οι 36ο Κελσίου την ώρα του ραντεβού. Διάθεση για αλλαγές και κυρίως για ανατροπές υπάρχει. Αυτό είναι καλό. 

Στόχος επετεύχθη

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μα-
γουλιανιτών είναι εδώ. Για τρίτη
συνεχή χρονιά διοργανώνει εβδο-
μαδιαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις
τον Αύγουστο στο χωριό.
✓✓ Κυριακή 9 Αυγούστου
το καθιερωμένο αντάμωμα των
Μαγουλιανιτών στην κεντρική
πλατεία με παραδοσιακούς χο-
ρούς από το Λύκειο Ελληνίδων
Τρίπολης και κεράσματα από
τον σύλλογο.
✓✓Δευτέρα & Τρίτη & Τετάρ-
τη 10 - 11 -12 Αυγούστου
πεζοπορία και πικ-νικ, εθελοντι-
κός καθαρισμός σκουπιδότο-
πων, δραστηριότητες για τα μι-
κρά παιδιά στο Δημοτικό σχολείο
(παιχνίδια, αγώνες, διαγωνισμό
σημαδιού, κατασκευές, προβολές
ταινιών).
✓✓ Πέμπτη 13 Αυγούστου
το πρωί θα ξεκινήσει το Τουρ-
νουά δηλωτής και το μεσημέρι η
Επιτροπή Νέων θα διοργανώσει
pool party στην πισίνα του Βυτί-
να Club. Να πάρετε μαζί σας μα-
γιό. 
✓✓Παρασκευή 14 Αυγούστου
βραδιά με λαϊκό μουσικό σχήμα
και για συνέχεια το πάρτι Νέων
στην Αποθήκη.
✓✓ Σάββατο 15 Αυγούστου
παραδοσιακό πανηγύρι του δε-
καπενταύγουστου με ζωντανή
δημοτική μουσική από τοπικό
συγκρότημα.
✓✓ Κυριακή 23 Αυγούστου
πρωινός περίπατος και εορτα-
σμός της Παναγίας, στην Σφυρί-
δα.

Συνεχίζουμε δυναμικά 
❏ Οι περιορισμοί στην κίνηση
κεφαλαίων και το κλείσιμο των
τραπεζών για τρεις ολόκληρες
εβδομάδες και το σκηνικό λιτό-
τητας που έχει ισοπεδώσει την
χώρα, προκάλεσε πολλές συζη-
τήσεις: Τι θα γίνει με το Αντά-
μωμα, το παραδοσιακό πανη-
γύρι του Δεκαπενταύγουστου,
την λαϊκή βραδιά; Η εφημερίδα
θα κυκλοφορήσει; Ποιες δράσεις
του Συλλόγου πρέπει να περι-
κοπούν και πόσο κοστίζουν;

Η διοίκηση του Συλλόγου
αποφάσισε να προχωρήσει
όπως και πέρσι: Οι εκδηλώσεις
ουσιαστικά και τυπικά να αυτο-
χρηματοδοτηθούν από τα μέλη
μας, με την διάθεση λαχνών.

Ο Σύλλογος αναγνωρίζει ότι
πολλοί Μαγουλιανίτες έχουν μεί-
νει χωρίς δουλειά και χρωστούν
της Μιχαλούς, με την ακρίβεια
και τα έξοδα να τρέχουν. Απο-
φάσισε όμως να μην το βάλλει
κάτω. Συνεχίζουμε δυναμικά και
αισιόδοξα.
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Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ

Όταν πιτσιρίκια τα καλοκαίρια πηγαίναμε με
τον Κωστή να φυλάξουμε τις γίδες στα
Αλώνια, μονάχη μας έγνοια ήταν μην πάνε

τα ζώα στα σκουπίδια… Βλέπετε, εκεί ήταν τότε,
μία από τις κυριότερες χωματερές του χωριού. Ατά-
κτως ερριμμένα στην πλεύρα τα απορρίμματα του
μισού χωριού, τουλάχιστον, και με την πρώτη ευ-
καιρία, έριχναν χώμα και κυρίως μπάζα από
πάνω. 

Μια φορά που έφαγε η «Μεγάλη» από τα σκου-
πίδια, αρρώστησε, και ανησυχήσαμε. Την είχαμε
σε  ειδικό καθεστώς φροντίδας για μέρες μετά…
Κάτι τέτοιες στιγμές μού έρχονταν στο μυαλό
όσες φορές χρειάστηκε, και δεν ήταν λίγες τον τε-
λευταίο καιρό, να συμβιώσω με τα σκουπίδια της
πόλης στην οποία κατοικώ τα τελευταία χρόνια.

Καλομάθαμε βλέπετε να περνάει το σκουπι-
διάρικο, να μαζεύει τα σκουπίδια μας, κάθε είδους,
και απλά να τα παίρνει μακριά.  Μακριά από εμάς
και όπου… 

Και αλήθεια, τι υπέροχος ήχος αυτός του σκου-
πιδιάρικου που περνά κάθε μέρα… Άθλιο ακού-
γεται; Να σας λείψει δυο τρεις μήνες –όπως έλει-
ψε σε μας- κι ελάτε να μου πείτε. 

Πριν από δέκα χρόνια λοιπόν, όταν πρωτοήρθα
στην Τρίπολη, ξεκίνησα να ασχολούμαι με την πε-

ριβαλλοντική εκπαίδευση. Από τότε είχαν αρχίσει
συζητήσεις για την επόμενη μέρα  της διαχείρισης
των σκουπιδιών και όχι μόνο στην Τρίπολη.

Μια χρήσιμη αναδρομή
Ας κάνουμε ένα ταξίδι στα νοικοκυριά του πα-
ρελθόντος…

Τα πλαστικά αντικείμενα και οι συσκευασίες κάθε
τύπου ήταν ελάχιστες. Κάθε σπίτι παρήγαγε ένα με-
γάλο κομμάτι αυτών που σήμερα καταναλώνου-
με και οι κάθε τύπου συσκευασίες περιορίζονταν
σε υλικά που είτε ήταν φιλικά στο περιβάλλον, είτε
μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Γυάλινα
μπουκάλια ή δοχεία και μεταλλικά κουτάκια ποτέ
δεν πετάγονταν. Παρέμεναν στα νοικοκυριά για
μελλοντική χρήση, ακόμα κι αν επρόκειτο να φι-
λοξενήσουν πρόκες ή τα ραφτικά της νοικοκυράς.

Για υπολείμματα λαχανικών και φαγητού, ούτε
λόγος. Αν δεν τα έτρωγαν τα οικόσιτα ζώα της οι-
κογένειας, έβρισκαν θέση στον κήπο. Γίνονταν λί-
πασμα… Ακόμα και το χαρτί, που έτσι κι αλλιώς
ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με σήμερα, έβρισκε
χρήσεις πέρα από την αρχική του. 

Η υπερβολική συγκέντρωση πληθυσμού όμως
στα αστικά κέντρα, η ανάπτυξη της βιομηχανίας
και η κυριάρχηση των συνθετικών υλών και κυρίως
ο υπερκαταναλωτισμός που ήρθε να βεβαιώσει την
ψεύτικη ευημερία μας άλλαξαν υπερβολικά και τη

σύνθεση των απορριμμάτων μας. Τα σκουπίδια μας
βρωμάνε, είναι επικίνδυνες εστίες μόλυνσης και όχι
μόνο, και σίγουρα δεν τα θέλουμε κοντά μας. Και
τώρα; 

Το τρίπτυχο Επαναχρησιμοποίηση – Μείωση –
Ανακύκλωση (Reuse – Reduce – Recycle) έχει κο-
σμήσει πάμπολλες αφίσες σχολικών ομάδων, και
όχι μόνο, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
γύρω από τα σκουπίδια στήνεται χορός εκατομ-
μυρίων και πάρτι συμφερόντων.

Δεν ξέρω πόσο εξοικειωμένοι μπορούμε να εί-
μαστε στη διαχείριση των απορριμμάτων μας
στους τόπους μόνιμης κατοικίας μας, αλλά δεν έχω
καταλάβει γιατί  αυτό δεν μπορεί να γίνει και στην
ευρύτερη περιοχή του χωριού μας. 

Ένας κάδος ανακύκλωσης κι αυτός στη δια-
σταύρωση στο Πετροβούνι, σίγουρα δεν εξυπη-
ρετεί. Μια χωματερή κάπου στη Βυτίνα που σί-
γουρα είναι παράνομη και σίγουρα σύντομα θα
ακολουθήσει τη μοίρα των υπολοίπων φορτωμέ-
νη με πρόστιμα, δεν μπορεί να είναι λύση. Οι πάμ-
πολλοι σωροί σκουπιδιών σκόρπιοι μέσα στο
Μαίναλο είναι εκτός από επικίνδυνοι και κατάντια
για όλους μας. Και οι καυγάδες για το πού θα δη-
μιουργηθούν οι «χώροι μεταφόρτωσης»  μόλις ξε-
κίνησαν και στο Δήμο Γορτυνίας.

Πολύ φοβάμαι ότι τα όργανα άρχισαν και οι μου-
σικές δε θα είναι καθόλου ευχάριστες.

ΜΜΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΣΣΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΓΓΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  »»ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΤΤΩΩΣΣΗΗΣΣ««      

Στα σκουπίδια… η διαχείριση 
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ΓΑΜΟΙ
•  Ο Δημήτρης  Πολιτόπουλος και η Σοφία Πού-
χα παντρεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 30
Μαΐου. 
•  Ο Αλέξης Κολόσακας και η Βούλα Γιαννίκου
παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στην Κάρτσοβα Τρί-
πολης. Κουμπάροι ήταν ο Άγγελος Αλεξό-
πουλος και η Μαριάννα Κουλολιά.
•  Ο Δημήτρης Χουμανίδης και η Σάσα
Μπουργκούδη παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου
στον ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης,
στη Γλυφάδα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Ο Σπύρος Κοσιάβελος και η Μάχη Ροδίτη στις
9 Απριλίου απέκτησαν αγοράκι. 
•  Ο Αλκιβιάδης Κόλλιας και η Αναστασία Κο-
κώνη απέκτησαν αγοράκι.
•  Η Ευθυμία Κυριακοπούλου και ο Θάνος
Μαντάς απέκτησαν κοριτσάκι. Ο ευτυχής παπ-
πούς Παναγιώτης Κυριακόπουλος, τέως πρό-
εδρος του Συλλόγου, το πρωί 11 Ιουλίου μάς ενη-
μέρωνε μέσω face book: 
«Το χελιδόνι μας έφερε την ευχάριστη είδηση. Χτες
το βράδυ, ψηλά στην φιλόξενη Σουηδία, ένα Ελ-
ληνόπουλο (για την ακρίβεια μια νέα Μαγουλια-
νίτισσα) γεννήθηκε και άρχισε τις δυνατές φωνές.
Η Ευθυμία μας και ο Θάνος μας λάμπουν από

χαρά.  Οι οικογένειες Κυριακόπουλου και Μαντά,
αυξάνονται-μεγαλώνουν. Είμαστε Όρθιοι».

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
•  Ο Θοδωρής Κολόσακας και η Μυρσίνη
Μαντή βάπτισαν στις 21 Ιουνίου στην Νεάπολη
τον γιο τους, του έδωσαν το όνομα Σπύρο. Νο-
νός ο Νίκος Θ. Ζούβελος. 
•  O Γιάννης Ν. Φούκας και η Γωγώ Κατσίγιαννη
βάπτισαν την κόρη τους Αθανασία στις 30 Μαΐ-
ου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στον Περισσό.

ΚΗΔΕΙΕΣ
•  Απεβίωσε στις 24 Ιουνίου και ετάφη στα Μα-
γούλιανα ο Χαράλαμπος Θ. Πολίτης σε ηλικία
92 ετών.
•  Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στα Μα-
γούλιανα ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.
•  Απεβίωσε και ετάφη στην Τρίπολη την 1 Ιου-
λίου η Παναγιώτα Κόλλια.

•   Στις 13 Μαρτίου 2015 έφυγε από την ζωή ο
Ευάγγελος Δουληγέρης, δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω, γιός του Ιωάννη και της Μερόπης. Γεννή-
θηκε το 1956 στην Θεσσαλονίκη όπου και φοί-

τησε τα πρώτα γυμνασιακά
του χρόνια. Ολοκλήρωσε τις
γυμνασιακές του σπουδές
στην Αθήνα όπου εγκατα-
στάθηκε η οικογένεια λόγω
των επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων του πατέρα του.

Ήταν Πτυχιούχος του Οι-
κονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχια-
κού τίτλου Πανεπιστημίου της Μεγάλης Βρετα-
νίας και Πτυχιούχος της  Νομικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος και  διετέλεσε για αρκετά χρόνια ερευ-
νητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
και στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, υπό την
ιδιότητά του ως οικονομολόγου.

Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώ-
σεις ως έφεδρος Αξιωματικός της Πολεμικής Αε-
ροπορίας. 

Το 1991 τον «κέρδισε» η μαχόμενη δικηγο-
ρία, όπου διέγραψε πολυετή και επιτυχή πορεία,
με εξειδίκευση στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο,
χειριζόμενος πληθώρα σχετικών υποθέσεων. 

Παντρεμένος με την Αναστασία Δεμερτζή και
πατέρας μιας κόρης της Ιωάννας Δουληγέρη, φοι-

τήτριας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης.

Με κάθε τρόπο εκδήλωνε την  αγάπη του για
τα πατρογονικά Μαγούλιανα με τις συχνές επι-
σκέψεις στο χωριό,  με την ενεργή συμμετοχή ως
μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου ως Γραμματέας, με
την αμέριστη και ανώνυμη οικονομική του προ-
σφορά για την ολοκλήρωση επισκευών στα
εξωκλήσια του χωριού, αλλά και στην απλόχερη
και αφιλοκερδή παροχή νομικών συμβουλών για
θέματα του Συλλόγου,  του χωριού μας αλλά και
των συμπατριωτών μας. Θα σε θυμόμαστε για
πάντα. 

•   Ο θείος Λάμπης Θ. Πολίτης έφυγε για το με-
γάλο ταξίδι. Πήρε τον δρόμο για τον Παράδει-
σο, για να προσέχει τον γιό του Γιώργο που έφυ-
γε νωρίς, πριν από ένα χρόνο. Τι λέξεις παρη-
γοριάς να βρεις για τους δικούς του. Λέξεις που
και εσύ ο ίδιος αδυνατείς να φτιάξεις εδώ και δε-
καεπτάμιση χρόνια. Μπορεί την ημέρα άλλα
πράγματα να αποσπούν την προσοχή σου,
όμως καθώς αποκοιμιέσαι… Η μνήμη δου-
λεύει, οι σκιές, οι ανάσες, οι στιγμές, έχουν χα-
ραχτεί εκεί. Ακόμα μαθαίνεις τις αντοχές της.

Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλει στον Άη
Γιάννη την Πέμπτη 25 του Ιούνη σε μια λιτή τε-
λετή και κηδεύτηκε στο νέο νεκροταφείο του
χωριού. Αναπαύεται στη μαγουλιανίτικη γη,
εκεί που μεγάλωσε και ανδρώθηκε, εκεί που ξε-
κουράζονται οι γονείς και τα αδέλφια του.
Τώρα τίποτα δεν μπορεί να αναταράξει τη γα-
λήνη του.

Κοντά στην συντετριμμένη οικογένειά του,
ήταν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, συγ-
γενείς και φίλοι από την Αθήνα και το Κολίρι
Ηλείας, όπου διέμενε αρκετούς μήνες τα τε-
λευταία χρόνια. Σε ένα βουβό κατευόδιο τον
αποχαιρετήσαμε ρίχνοντας λίγο χώμα και λου-
λούδια. Καλό ταξίδι θείε.                       Π.Μαρ.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Ανώνυμος 100 €
Ανώνυμος 100 €
Καλομοίρης Ιωάννης 100 €
Κοσιαβέλου Κυριακή 100 €
Μπουρνάς Θ. Μαρίνος 50 €
Ηλιοπούλου Σισίλια 50 €
Παπαγιανακοπούλου Αικατερίνη 30 
Λαμπούση-Πυρομάλη Καλλιόπη 50 €
Ζέκιος Παναγιώτης 40 €
Δήμητρα Ζουβέλου 50 €
Πηνελόπη Μπιρμπίλη 30 €, στην μνή-
μη της μητέρας της Αντωνίας Μπέτ-
τα – Μπιρμπίλη 
Καραλή-Κάβουρα Παρασκευή 50 €

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
• Πωλείται σπίτι στα Μαγούλιανα,
120 τμ, κατασκευής 1982, με πανο-
ραμική θέα, εύκολη πρόσβαση και
μεγάλο περίβολο 260 τ.μ. Πληρο-
φορίες: 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 Οδον-
τίατρος ΑΠΘ, DDS, MSc   Παιδοδον-
τίατρος για Εφήβους, Παιδιά και
ΑμεΑ. Δέχεται: Ελ.Βενιζέλου 163 β
(Πλατεία Δαβάκη) Καλλιθέα.  Τηλέ-
φωνα: 210 3612953 και  698 1753101

Είναι άδικος όποιος μας κατηγορή-
σει ότι είμαστε πάρα πολύ συντηρητικό
χωριό. Στο δημοψήφισμα που διεξήχθη
στις 5 Ιουλίου 2015 η πλειοψηφία του Ελ-
ληνικού λαού απέρριψε με ποσοστό
61,3% την πρόταση των δανειστών της
χώρας που ζητούσε τρίτο μνημόνιο. Οι
Μαγουλιανίτες ψηφοφόροι όμως είπαν
«Ναι». 

Εμείς βλέπαμε μακριά… Τυχαίο είναι
που παρά την επικράτηση του «Όχι», η
Κυβέρνηση Τσίπρα συμφώνησε με τους
δανειστές τους όρους για ένα μνημόνιο,
το οποίο όμως είχε απορριφθεί από
τους ψηφοφόρους; 

Αν δεν με απατάει η μνήμη και στις
εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015 εμείς οι Μαγουλιανίτες ψηφίσαμε
κόντρα στο ρεύμα της Ιστορίας. Σαν τις
πέστροφες που ανεβαίνουν τα ποτά-
μια αντίθετα. Π.Μ.  

Εύστοχοι 1000%
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Μέχρι μαθήματα τοξοβο-
λίας στα πάνω Αλώνια πε-
ριελάμβαναν οι εκδηλώ-

σεις εγκαινίων του Μαγουλιανίτι-
κου μονοπατιού, το οποίο αποτε-
λεί τμήμα ενός μονοπατιού που
διασχίζει σχεδόν την μισή Γορτυνία,
του Menalon trail. Την ίδια ημέρα
το ροκ συγκρότημα «Kicked Out Of
The Wedding» μας διασκέδασε
στην πλατειά του χωριού. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγμα-
τα από την αρχή. Οι εκδηλώσεις ξε-
κίνησαν μετά τη Θεία Λειτουργία
της Κυριακής με φύτεμα αρωματι-
κών φυτών και βοτάνων στις ξύλι-
νες ζαρντινιέρες  που για αυτό το
λόγο είχαν τοποθετηθεί σε διάφο-
ρα σημεία στην πλατεία. Μάθαμε
για τις ιδιότητές τους και δοκιμά-
σαμε ροφήματα. Όταν το ροκ συγ-
κρότημα Kicked Out Of The Wed-
ding (KOOTW) που είχε έρθει από
την Τρίπολη ρύθμισε και τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες με τα ηχη-
τικά, ανηφορίσαμε όλοι μαζί για τα
Πάνω Αλώνια όπου Ο Τρύφωνας
Κολίντζας από την Trekking Αρκα-
δίας μάς περίμενε για την τοξοβο-
λία.

Τι πειράζει που δεν γνωρίζαμε
τους κανονισμούς; Η τοξοβολία
ήταν αρκετά διασκεδαστική. Για να
φτάσουμε εξάλλου στ’ αλώνια, δια-
σχίσαμε το μέρος του μονοπατιού
που περνάει μέσα από το χωριό.
Άλλα χωριά είχαν κανονίσει να κά-
νουν οι συμμετέχοντες στις εκδη-
λώσεις δύο και τρεις ώρες πεζο-
πορία, εμείς περιοριστήκαμε στα
διακόσια μέτρα! Δεν ήταν λίγοι βέ-
βαια που προτίμησαν να ανέβουν
με την καρότσα του Λάμπη Γόντι-
κα.

Όταν φτάσαμε, ήταν αρκετός
κόσμος συγκεντρωμένος και ο κα-
θένας με την βοήθεια του Τρύφω-
να έριχνε τρεις φορές. Ήταν κάτι
που δεν το είχα ξανακάνει και φυ-
σικά απέτυχα και στις τρεις. Εξάλ-
λου ο νικητής δεν έπαιρνε κάποιο
έπαθλο, οπότε γιατί να προσπα-

θήσω περισσότερο; 
Παρών στο ραντεβού έδωσαν

αρκετοί Μαγουλιανίτες. Κάποιοι
δοκίμασαν τις ικανότητές τους πα-
ρουσία κόσμου, άλλοι όμως προ-
τίμησαν να αγωνιστούν χωρίς την
παρουσία αδιάκριτων βλεμμάτων.
Κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας θυ-
μήθηκαν τα παιδικά  τους χρόνια,
τότε που έπαιζαν με τόξα και βέλη
τα οποία έφτιαχναν από τις αγριο-
συκιές του χωριού. 

Όμως το άτιμο αυτό το τόξο
ήταν πιο δύσκολο και έτσι το κέν-

τρο δεν το πέτυχε κανείς. Κάποιοι
κατάφεραν να το πλησιάσουν πολύ.
Οι περισσότεροι γεμίσαμε τρύπες το
χώμα δεξιά, αριστερά και πίσω από
τον στόχο. 

Στην πλατεία 
Η διασκέδαση συνεχίστηκε στην
πλατεία του χωριού με το μουσικό
πρόγραμμα. Ο Παντελής ετοίμαζε
τα σουβλάκια για το μεσημεριανό
μας. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμ-
περιλαμβανόταν στην προσφορά
της διοργανωτών!  Αφού φάγαμε

και χορέψαμε, ήταν πια η ώρα για
τον μεσημεριανό ύπνο που τόσο
τον είχαμε στερηθεί. Εξάλλου το
βράδυ μας περίμεναν τα αηδόνια
και θα ήταν κρίμα να τα χάσουμε για
δεύτερη φορά. Το απόγευμα και η
επόμενη μέρα κύλησαν χωρίς τί-
ποτα το αξιόλογο. Κάποιοι παρα-
βρέθηκαν στο πανηγύρι της Γρανί-
τσας, όμως ο καιρός ήταν βροχερός
και δεν βοήθησε.

Οι ώρες πέρασαν μέσα στην
ξεγνοιασιά και σε όμορφες βόλτες
στον κεντρικό δρόμο και στα καλν-

τερίμια του χωριού. Αργά το σού-
ρουπο της Δευτέρας, αφού περά-
σαμε και από το σπίτι του παπα-Θό-
δωρου για να καλωσορίσουμε την
παπαδιά που μετά από εννέα μήνες
ταλαιπωρίας ξαναγύρισε στο χωριό,
πήραμε τον δρόμο για την πρω-
τεύουσα. Στ’ αυτιά μας ηχούσε ακό-
μα το κελάηδημα των αηδονιών,
προμήνυμα του καλοκαιριού, που
όταν έρχεται, η ζέστη και οι πο-
λυήμερες εκδηλώσεις μάς κρατούν
περισσότερες μέρες κοντά του.

ΠΑΝΙΚΟΣ

Του ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗ

Σε χρόνο ρεκόρ και με την εθελοντική
συμμετοχή κυρίως των μόνιμων κα-
τοίκων του χωριού μας, αποκτήσαμε το

δικό μας, το Μαγουλιανίτικο μονοπάτι. 
Το μονοπάτι μας είναι τμήμα μιας δια-

δρομής περίπου 75  χιλιομέτρων. Πρόκειται
για το πρώτο και μοναδικό Διεθνώς Πιστο-
ποιημένο μονοπάτι πεζοπορίας στην Ελλά-
δα και το έβδομο στην Ευρώπη, το Menalon
Trail. 

Τα εύσημα αξίζουν σε όλους όσοι πίστεψαν
και εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό, που αν
και άμαθοι σε τέτοιες ενέργειες, φέρανε σε
πέρας αυτή μας την αποστολή σε διάστημα
μόλις 10 μηνών, εκπλήσσοντας τους αξιο-
λογητές μας και παίρνοντας την επιβρά-
βευση για το πιο γρήγορα πιστοποιημένο μο-
νοπάτι που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τα «αν-
ταγωνιστικά» μας μονοπάτια προετοιμά-
ζονται 3-4 χρόνια για την συγκεκριμένη πι-
στοποίηση. Εδώ θα μου επιτραπεί να προ-
σθέσω πως ναι μεν έγινε γρήγορα, αλλά όχι
πρόχειρα.

Η δουλειά μας μάλιστα άρχισε πρώιμα κιό-
λας να δίνει τους καρπούς της, καθώς πριν
καν την επισημοποίηση και τα εγκαίνια του

μονοπατιού, την Κυριακή  17 Μαΐου, η πλα-
τεία γέμισε από ζωή, από φωνές και χαμό-
γελα. Όσοι βρίσκονταν στο χωριό εκείνη τη
μέρα (και εμείς οι υπόλοιποι από φωτογρα-
φίες στο site) δεν πιστεύαμε στα μάτια μας
παρατηρώντας την ατελείωτη ουρά πεζο-
πόρων που σχηματίστηκε σε όλο το μήκος
του μονοπατιού από τη Σφυρίδα μέχρι και
τον πλάτανο.

Οι καρέκλες δεν έφταναν, τα πεζούλια
δεν αρκούσαν, οι μπύρες τελείωσαν πολύ νω-
ρίς και ο Παντελής δεν στάθηκε λεπτό. Ούτε
η ταβέρνα του Ιωσήφ γλίτωσε από την επι-
δρομή των πεζοπόρων. Και, όταν τελείωσαν
σχεδόν όλα τα φαγώσιμα, τα αναψυκτικά και
οι μπύρες επιβιβάστηκαν στα πούλμαν για να
το Βαλτεσινίκο. Αυτή ήταν μια πρώτη γεύση
του τι μπορεί να γίνει, στο τι μπορεί να ελπίζει
το χωριό και η Γορτυνία γενικότερα. Τα χι-
λιόμετρα είναι πολλά, η φύση ξεχωριστή, η
ιστορία το τόπου μεγάλη. 

Τα 500 και πλέον μέλη της ομάδας πεζο-
πόρων ξεκίνησαν την πορεία από την πλα-
τεία της Νυμφασίας και ύστερα από περίπου
εννιά δύσκολα χιλιόμετρα, έφτασαν στα
Μαγούλιανα. Για πρώτη φορά το χωριό μας,
υποδέχεται συγκροτημένη ορειβατική ομά-
δα. Το ποδαρικό έγινε από τον Σύλλογο Αρ-

κάδων Ορειβατών και Οικολόγων (ΣΑΟΟ Τρί-
πολης), σε συνεργασία με τους ορειβατικούς
συλλόγους Πατρών, Κορίνθου, Σπάρτης, Κα-
λαμάτας, Πύργου, Αθηνών, Αχαρνών, Ηλι-
ούπολης και Χαλκίδας. Σε όποιο σημείο της
πλατείας και αν στεκόσουν, μπορούσες να
διακρίνεις το θαυμασμό όλων για το παρθένο
τοπίο, την υπέροχη θέα και την γνήσια
ομορφιά του τόπου μας. 

Για όλες τις ανάγκες
Εκτός όμως από μια ανεπανάληπτη φυσιο-
λατρική εμπειρία, ένα από τα σημαντικότε-
ρα γνωρίσματα του μονοπατιού μας, είναι ότι
υπάρχουν τμήματα για όλες τις ανάγκες,
για αρχάριους, για έμπειρους αλλά και για
απαιτητικούς πεζοπόρους. 

Το Menalon Trail είναι μια μεγάλη ορεινή
πεζοπορία μήκους 75 χλμ. με αφετηρία τη
Στεμνίτσα και προορισμό τα Λαγκάδια, περ-
νώντας από τη Δημητσάνα, το Ζυγοβίστι, την
Ελάτη, τη Βυτίνα, την Νυμφασία, τα Μα-
γούλιανα και το Βαλτεσινίκο. Έχει οργανωθεί
σε οκτώ σειριακά τμήματα, έτσι ώστε ο κα-
θένας ανάλογα με την όρεξη και τις αντοχές
του να μπορεί να επιλέξει την βέλτιστη δια-
δρομή. Το μόνο που χρειάζεται είναι σχετι-
κά καλή φυσική κατάσταση και πάνω απ’ όλα

καλή παρέα. Μόνο αν είστε καλά προετοι-
μασμένοι επιχειρήστε να διανύσετε τη συ-
νολική διαδρομή. Θα χρειαστείτε περίπου
πέντε με έξι ημέρες περπάτημα. 
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδήμονες, το
στοίχημα είναι μεγάλο για όλους μας. Η
συλλογική εθελοντική προσπάθεια δεν πρέ-
πει να ατονήσει. Τα μονοπάτια πρέπει αφε-
νός να κρατηθούν ανοιχτά και αφετέρου να
γίνονται συνεχώς έργα συντήρησης και βελ-
τίωσης. 

Όλοι μας πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμ-
φαση στην διατήρηση και προβολή των το-
πικών μας γνωρισμάτων, στην παραδοσια-
κή αρχιτεκτονική του χωριού μας, στην φυ-
σική ομορφιά του ελατοδάσους μας, στην
ποιότητα των γνήσιων τοπικών προϊόντων
μας και προπάντων στην φιλοξενία μας.

Μπορεί να πήραμε την πιστοποίηση, τώρα
όμως πρέπει να προωθήσουμε τη Μαγου-
λιανίτικη ταυτότητα γιατί κανένας επισκέπτης,
είτε είναι ντόπιος είτε είναι ξένος δεν πηγαίνει
σε έναν χώρο «κενό» μόνο και μόνο για την
ομορφιά του. Επομένως πρέπει να είμαστε
συνεχώς προετοιμασμένοι, για να είμαστε σε
θέση να απολαμβάνουμε και εμείς από πλευ-
ράς μας, ένα κομμάτι της ικανοποίησης των
επισκεπτών, που επέλεξαν τον τόπο μας.

ΚΚυυρριιαακκήή  1177  ΜΜααΐΐοουυ..  ΗΗ  ππρροοσσππάάθθεειιαα  άάρρχχιισσεε  νναα  ααπποοδδίίδδεειι  κκααρρπποούύςς      

ΓΕΜΙΣΕ ΚΟΣΜΟ Η ΠΛΑΤΕΙΑ 

Δώσε τοξοβολία και ροκ στον λαό 



5ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 20154

❑❑ΜΜΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΚΚΟΟΦΦΑΑΝΝΗΗΚΚΕΕ  ΟΟ  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΣΣ  

Έτσι που καλομάθαμε  
Του ΘΟΔΩΡΗ Η. ΚΟΝΔΥΛΗ

Αρκετά δροσερά κύλησε ο Ιούνιος, ο
πρώτος μήνας του καλοκαιριού, με αρ-
κετή αστάθεια η οποία έδωσε πολλές

βροχές. Πολλοί έχουν την αίσθηση ότι ήταν
ένας αρκετά ψυχρός μήνας για την εποχή. Μπο-
ρεί να μας κακοφάνηκε ο δροσερός φετινός
Ιούνιος, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως
ξεσυνηθίσαμε καθώς αποτελεί τον απόλυτα
φυσιολογικό των τελευταίων τουλάχιστον 7
ετών! 

Και όταν λέμε ότι ξεσυνηθίσαμε, εννοούμε
ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια συνη-
θίσαμε σε πιο ζεστές συνθήκες από τις φυ-
σιολογικές. Η μέση θερμοκρασία τον Ιούνιο κυ-
μάνθηκε πάνω από τις κανονικές για τον μήνα
τιμές, οπότε ένας φυσιολογικός φετινός Ιούνιος
μας φάνηκε ψυχρός. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον μετεω-
ρολογικό σταθμό της Βυτίνας του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον Ιούνιο δεν ξε-
πέρασε ο υδράργυρος τους 30 βαθμούς. Ει-
δικότερα, η υψηλότερη θερμοκρασία σημει-
ώθηκε στις 17/6 με 29.5 βαθμούς Κελσίου. Μο-
νοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σχεδόν
κάθε πρωί με την χαμηλότερη να σημειώνεται
στις 2/6 με 5.7 βαθμούς! Στα Μαγούλιανα να
υπολογίζετε περίπου 2 βαθμούς χαμηλότερες
τιμές από τις παραπάνω της Βυτίνας. Πάντως,
τα Μαγούλιανα και η ευρύτερη περιοχή  έτσι
και αλλιώς έχει το φυσικό της κλιματιστικό που
λέγεται Μαίναλο, το οποίο δεν αφήνει τον
υδράργυρο να ανέρχεται σε ιδιαίτερα υψηλές
τιμές ακόμα και σε σημαντικά επεισόδιο καύ-
σωνα. Μπορεί το μεσημέρι να έχει μια ζέστη
ωστόσο το βράδυ και νωρίς το πρωί το σεντόνι
ή μια κουβερτούλα είναι πάντα απαραίτητη!

Στην κοσμάρα τους
Τι κι αν οι δήμοι πτώχευσαν πριν από την Ελ-
λάδα, κάποιοι εξακολουθούν να ονειρεύονται
νέους δήμους, δηλαδή δημαρχεία, δημαρχι-
λίκια, γραφεία, γραμματείς και φαρισαίους. Ο
«Καλλικράτης» απέτυχε στην Γορτυνία, λένε. 

Γιατί κύριοι, είχε πετύχει ο «Καποδίστριας»;
Συγνώμη. Ο «Καποδίστριας» πέτυχε μόνο για
όσα χωριά με τις αναγκαστικές συνενώσεις κοι-
νοτήτων έγιναν σε μια νύχτα έδρα δήμου.
Όπως έγιναν και με τον τρόπο που έγιναν. Τυ-
χαίο είναι που κάποια τέτοια χωριά αναπολούν
τις χρυσές εποχές που τα ευρώ έτρεχαν από τα
παντζάκια και το φαγοπότι δεν είχε τέλος; Εκτός
κι αν οι τέως δήμοι στην περιοχή μας δεν φέ-
σωσαν το κράτος, δηλαδή όλους εμάς. 

Μαζί σας είμαστε κύριοι. Καλοί οι 380 δή-
μοι που υπόσχεται ο υπουργός, αλλά ακόμα κα-
λύτεροι οι 1000. Το δικαίωμα στο όνειρο δεν
μπορεί κανείς να σας το στερήσει, αλλά να τους
πληρώσετε από την τσέπη σας. Άσε που πρώ-
τα πρέπει να ρωτήσετε (λόγω χρέους) τις
Βρυξέλλες και το Βερολίνο. 

Μετρήστε πρώτα τα έξοδα για μισθοδοσία
μόνο του δήμου Γορτυνίας και όλα τα έσοδά
του, πόσοι γορτύνιοι πεθαίνουν κάθε χρόνο και
πόσοι γενιούνται, πόσοι νέοι επιστρέφουν
στη Γορτυνία (των 12.492 κατοίκων) και πόσοι
μεταναστεύουν στο εξωτερικό, πόσο φέσωσε
την χώρα ο κάθε Καποδιστριακός και πόσο την
φεσώνει ο κάθε Καλλικρατικός δήμος και
μετά ελάτε να συζητήσουμε. Πρώτα όμως να
βρείτε τα λεφτά να τους πληρώσετε, γιατί ο κό-
σμος δεν έχει μία. 

Και κάτι τελευταίο, ξέρετε πόσοι δήμαρχοι
στην χώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα δά-
νεια που χρωστούν και πρέπει να πληρώ-
νουν κάθε χρόνο; Πληκτρολογείστε μόνο τις
λέξεις «δήμοι» και «φαγοπότι» στο Google και
θα φρίξετε. 

Π.Μ.

Ηφράση είναι γνωστή: «Πίσω από κάθε
μεγάλο – πετυχημένο άνδρα κρύβε-
ται πάντα μια έξυπνη – σπουδαία

γυναίκα». Έτσι δεν λένε; Συνήθως την φρά-
ση αυτή θυμόμαστε την ημέρα της γιορτής
της μητέρας, της γυναίκας. Όμως αναζη-
τώντας τις ρίζες του Μαγουλιανίτικου πα-
νηγυριού συναντήσαμε μόνο γυναίκες. Και
τι γυναίκες; Δραστήριες και πάνω απ’ όλα
όμορφες. «Οι ομορφότερες του κόσμου
ήταν Μαγουλιανίτισσες», δηλώνει ο μπάρμ-
πα Σπύρος Κολόσακας και δεν αφήνει κανένα
περιθώριο αμφισβήτησης. Κάτι παραπάνω
θα ξέρει… Ο λόγος στον μπάρμπα Σπύρο: 

«Οι πρωτεργάτριες του Μαγουλιανίτικου
πανηγυριού ήταν τρείς γυναίκες. Η Ελευθε-
ρία του Γόντικα, η Χρύσω του Τζουάνη (Πα-
πακονδύλη) και η Αγγελική του Σελντάγα
(Δημοπούλου) που ήταν η καταγωγή της από
το Ζυγοβίστη,  αλλά αγάπαγε τα Μαγούλιανα
περισσότερο από το χωριό της. Τρεις γυ-
ναίκες ήταν οι πρωτεργάτριες, αυτές δημι-
ούργησαν το πανηγύρι. Αν δεν ήταν αυτές
δεν θα κάναμε πανηγύρι στην πλατεία. 

Μέχρι τότε κάναμε πανηγύρι στη Σφυ-
ρίδα και στο Πετροβούνι. Δύο φορές… και
περιμέναμε πότε θα έρθουνε η Σφυρίδα και
πότε το Πετροβούνι για να πάμε στα πανη-
γύρια…». 

-Ποια χρονιά έγινε αυτό; 
«Πρέπει να ήταν κοντά στο ’50, ακριβώς δεν
θυμάμαι. Μια μέρα όταν σχόλασε η εκκλη-
σιά στην  Παναγία, η Ελευθερία του Γόντικα
μαζεύει τις γυναίκες αυτές, που ήταν οι πιο
δραστήριες. Είπε στις γυναίκες όλες του
χωριού να φτιάξουν από μια μπουγάτσα η
κάθε μία. Έκανε επιστράτευση… Όλα τα κο-
ρίτσια βγήκανε στον πλάτανο το βράδυ, ανή-
μερα της Παναγίας. Η κάθε κοπέλα έφερε και
από μια καρέκλα, φέρανε και τραπέζια, τα
βάλανε γύρω γύρω στον πλάτανο και άρχι-
σαν να τραγουδάγανε. Γινότανε μεγάλο πα-
νηγύρι από το χορό. 

Η Ελευθερία έστειλε και μένα ‘νε να τους
φέρω τυρί. Είχε βάλει πέντε έξι οκάδες τυρί,
ήταν τυροκόμος ο  άντρας της. Το πήγα στην
πλατεία. 

Οι γυναίκες φέρανε μπουκάλια με κρα-
σιά δικά τους, από τα σπίτια τους. Είχαν πά-
ρει ρέγκες από τα μπακάλικα που υπήρχα-
νε, ότι είχανε…». 

- Μια βραδιά όλα αυτά; 
«Ναι, μια βραδιά… Οι άντρες δεν είχαν
πάει. Είπαν άσε τις γυναίκες… Αλλά στο τέ-
λος πήγανε. Δεν μπορούσανε. Όλη τη νύχτα
γινότανε το μαλαβράσι από τα τραγούδια
στον πλάτανο. 

Πήγαν οι άντρες. Θυμάμαι τότε ‘νε αφού
οι άντρες τη νύχτα μεθύσανε ρίχνανε ντου-
φεκιές. Ο Αριστείδης ένας, ο Αλέξης ο Τζουά-
νης, ο Βασίλης Μαρίτσας εδώ πέρα, του Κώ-
στα ο πατέρας…» 

- Ήταν παντρεμένοι ή ανύπαντροι; 
«Όχι ήταν ανύπαντροι. Βγήκαν όξω για να
δουν τις γυναίκες, μερικοί απ’ αυτούς είχαν
σχέση με κοπέλες…

Τότε όλοι οι χωροφύλακες είχαν βγει στον
πλάτανο και αντί να απαγορεύσουν το πα-
νηγύρι, τους καλέσανε οι Μαγουλιανίτισσες
να μπουν στο χορό… 

Είχε 10 χωροφύλακες τότε το χωριό.

Πήγανε στον πλάτανο για να δούναι τις
όμορφες Μαγουλιανίτισσες. Δεν υπήρχε
καμία που να ’ταν άσχημη. Στα Μαγούλιανα
ήταν οι πιο όμορφες γυναίκες της περιοχής.
Σοβαρά στο λέω. 

Αν ο μύθος λέει ότι οι νεράιδες ήταν οι πιο
όμορφες γυναίκες, οι νεραΐδες γεννήθη-
καν από τις Μαγουλιανίτησες…». 

(γέλια…)
«Γελάτε, γελάτε, εσείς. Ήταν μια που την

λέγανε Κούλα του Κοκορίγκου (Δημοπού-
λου)… Η πιο όμορφη ήταν η Γιώτα του Πα-
πούλια, ούτε σταρ Ελλάς να ήτανε. Δεκαοχτώ
χρονών ήτανε τότε. Η ομορφότερη κοπέλα.
Μια την λέγανε Αμαλία του Κυβερνήτη.
Λέμε για κοπέλες άστρα… Η Σούλα του
Μίκα. Η Ελένη του Τζουάνη. Ήσαν πολλές κο-
πέλες, κάτι κοπελάρες που ήσαν εδώ τότε ‘νε.
Δεν υπήρχε μία άσχημη… Ο Κώστας Μαρί-
τσας είχε μια θειά, την Σταμάτα, που πήγε
στην Αμερική. Δεν υπήρχε ομορφότερη
γυναίκα στον πλανήτη. 

Και δεν είχαν τότε να φορέσουν φου-
στάνια όπως τώρα, με κάτι φουστανάκια τσι-
τάκια γυρίζανε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε
τίποτα. Τίποτα δεν ξέρετε για το χωριό
σας…».   

-Η πιο ωραία; 
«Η πιο ωραία ήταν η Γιώτα, η Κούλα του Κο-
κορίγκου…  

Όταν πηγαίνανε στο Γυμνά-
σιο στη Βυτίνα, βγαίνανε οι βυ-
τινώτες και λέγανε χαρά στις
Μαγουλιανίτισσες… 

Δεν μπορούμε να πούμε ότι
τα κορίτσια της Αθήνας σήμερα
δεν είναι όμορφα. Είναι, πώς
δεν είναι… Αλλά τότε οι Μα-
γουλιανίτισσες… Τώρα φύγα-
νε…».

-Πόσο χρονών ήσουν τότε;
«Ήμουνα τότε 10 - 12 χρονών.
Πήγα στο πανηγύρι και ξενύχτι-
σα. Υπήρχε φτώχεια. Μας δίνα-
νε μπουγάτσα οι γυναίκες, μας
δίνανε και κανένα ποτήρι κρα-
σί…». 

-Τα όργανα πότε ήρθαν;
«Τα όργανα τα φέρανε την επό-
μενη φορά. Καθιερώθηκε  πραγ-
ματικό πανηγύρι. Τα έφερε ο
Κώστας Κοσιάβελος. Είχε  έναν
ξάδελφο στην Πιάνα που είχε
κλαρίνο, και έναν άλλο ξάδελφο
που τραγούδαγε. Την άλλη χρο-
νιά, πήγε και τους έφερε εδώ.
Από την παραμονή. Εκείνη η
κομπανία από την Πιάνα καθιε-
ρώθηκε και ερχόταν 10 χρόνια
συνέχεια… 

Εκείνοι που μπαίναμε πρώτοι
στο χορό ήταν ο Κώστας Κο-
σιάβελος, ο Δημητρούκας Πα-
πακονδύλης, ο Νίκος Πυρπιρής.
Αυτοί ήσαν οι πρωτοστάτες.
Από τότε καθιερώθηκε το πα-
νηγύρι στα Μαγούλιανα». 

-Πότε το κάνανε δύο μέρες;  
«Από την δεύτερη χρονιά καθιερώθηκε δυο
μέρες. Παραμονή και ανήμερα. Αλλά τότε ο
κόσμος ήταν διαφορετικός, τότε γλεντά-
γανε. Τώρα μούντζωτα! Ο Δημητρούκας
και ο Κώστας Κοσιάβελος χορεύανε όλη τη
νύχτα, δεν βγαίνανε από τον χορό μέχρι το
πρωί. Χορεύανε όλη τη νύχτα. Τώρα δεν
γλεντάνε…».  

-Έχω ακούσει ότι από τη Σφυρίδα ερχό-
ταν στο χωριό χορεύοντας… 
«Ερχόντουσαν χορεύοντας, όταν γυρίζανε.
Ήμουν και ‘γω τότες. Και το όργανα ερχόν-

τουσαν εδώ και συνέχισαν εδώ το πανηγύ-
ρι μέχρι την άλλη μέρα. Στο Πετροβούνι ξέ-
ρεις τι γινότανε; Υπήρχαν και παράγκες. Ερ-
χόντουσαν απ’ όλα τα χωριά. Ακόμα και από
την Γλόγοβα (Δρακοβούνι), όχι μόνο από τα
γύρω χωριά. Ερχόντουσαν από Καμενίτσα,
Νυμφασία, Γαρζενίκο, Πυργάκι, Βυτίνα…  

Εκείνο που πρέπει να γράψουτε στην
εφημερίδα είναι πως  από τρεις γυναίκες δη-
μιουργήθηκε το πανηγύρι στα Μαγούλιανα.
Από τρείς γυναίκες. Οι άντρες δεν ήσανε ικα-
νοί. 

Η Ελευθερία Γόντικα ήταν από τους
πρωτεργάτες, πολύ δραστήρια γυναίκα.

Ήταν καλός άνθρωπος. Πήγαινε στις γυναί-
κες που γεννάγανε. Τότε νε υπήρχε μεγάλη
φτώχεια εδώ. Ο μπάρμπα Θανάσης ήταν κά-
πως βασταμένος. Είχε και το χασάπικο είχε
και το τυροκομιό. Πήγαινε στο χασάπικο,
έπαιρνε ένα κομμάτι κρέας, όταν γεννούσε
μια γυναίκα φτωχιά, το έβραζε και το πήγαινε
στην λεχώνα. Ήταν καλή γυναίκα…». 

- Ζει καμιά από αυτές τις γυναίκες; 
«Όχι, καμία δεν ζει. Να το γράψετε στην εφη-
μερίδα. Πρέπει να τις τιμήσουμε αυτές τις γυ-
ναίκες γιατί αν δεν ήταν αυτές δεν θα είχα-
με πανηγύρι».  

ΟΟΛΛΑΑ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΑΑΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑΝΝΙΙΤΤΙΙΣΣΣΣΕΕΣΣ        

Η ιστορία του 
πανηγυριού μας

15 Αυγούστου 1960 στην πλατεία. Το πανηγύρι ήταν  μια αφορμή να ανταμώσουν οι πατριώτες, να φάνε, να πιουν μαζί ένα ποτήρι κρασί και να χορέψουν.

1958, στο Πετροβούνι. Ξέρεις τι γινότανε; Ερχόντουσαν απ’ όλα τα χωριά. Ακόμα και από την Γλόγοβα. 

Τότε ο κόσμος ήταν διαφορετικός,
τότε γλεντάγανε. 
Τώρα μούντζωτα! 

Με τον παπα-Θοδωρή μπροστά οι Μαγουλιανίτες
και πιστοί από τα γύρω χωριά, αλλά και από την
Αθήνα, πήγαν την Κυριακή 3 Μαΐου στην εκκλη-
σία της Παναγίας στο Πετροβούνι, όπου και  τε-
λέστηκε θεία λειτουργία. 

Μετά την απομάκρυνση του συρματοπλέγμα-
τος, καθαρίστηκε ο δρόμος και η πρόσβαση
στον ναό αποκαταστάθηκε. Τα τείχη έπεσαν και
ο δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία επιτέλους
άνοιξε. Χρειάστηκε ακόμη μια απόφαση, εκείνης
του εφετείου Ναυπλίου για να πάρουν την από-
φαση όσοι προχώρησαν στην περίφραξη να
απομακρύνουν τα συρματοπλέγματα της ντροπής. 

Τώρα μένει ο Δήμος να προχωρήσει σε επιπλέον
παρεμβάσεις ώστε να μην κινδυνεύουν, κυρίως οι
ηλικιωμένοι, που όλη τη διάρκεια του χρόνου
σπεύδουν να εκκλησιαστούν ή για ν’ ανάψουν ένα
κεράκι. 

Ήταν διάχυτη η χαρά όλων την Κυριακή 3 Μαΐ-
ου. Κανείς δεν μπορούσε να χωνέψει τις διαδικα-
σίες και τον τρόπο που περιφράχτηκε η περιοχή. 

Να αναφέρουμε ότι ακόμη και μετά την επικύ-

ρωση των ασφαλιστικών από το Ναύπλιο ο αντί-
δικος επανήλθε με πρόταση ανταλλαγής του
δρόμου πρόσβασης με άλλον, με μικρότερη
έκταση, ώστε να τελεσιδικίσει το θέμα σύντομα. 

Τέτοιου είδους προτάσεις πηγαινοέρχονται τε-
λευταία στους διαδρόμους του Δημαρχείου, όμως
δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης.
Ανταλλαγές εκτάσεων μεταξύ δημόσιας και ιδιω-
τικής έκτασης με μικρότερη επιφάνεια αποτελεί
–ακόμα- κακούργημα για όποιον την υπογράψει.
Η υπόθεση του Βατοπεδίου άλλωστε δεν είναι και
τόσο μακρινή. Ποιός επιθυμεί να μπλέξει σε τέτοια
μονοπάτια; 

Ο Σύλλογος δεν θα κουραστεί να επαναλαμ-
βάνει ότι:
✔ Η δημοτική αρχή οφείλει να εφαρμόσει τις

δικαστικές αποφάσεις. Ό,τι ορίζει ο νόμος.  
✔ Ο μόνος δρόμος, τον οποίο οφείλει να ακο-

λουθήσει η δημοτική αρχή, είναι εκείνος που θα
χαράξουν οι κάτοικοι των Μαγουλιάνων. Εκείνοι
θα αποφασίσουν και ο Δήμος οφείλει να επικυ-
ρώσει. 

ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ. Χαρμόσυνα νέα  

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα έγιναν τα θυ-
ρανοίξια του νεόδμητου Ιερού Ναού των Αγίων
δώδεκα Αποστόλων, στο κοιμητήριο του χωριού
μας στα Μαγούλιανα Αρκαδίας, το πρωί της Κυ-
ριακής 12 Ιουλίου 2015. 

Από νωρίς το πρωί πολλοί Μαγουλιανίτες και άλ-
λοι πιστοί προσήλθαν στον Ιερό ναό. Η ακολου-
θία τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Γόρτυνος και
Μεγαλοπόλεως Ιερεμία, τον πάτερ-Θεόδωρο και
τον πάτερ-Θέμη από το Βαλτεσινίκο με κάθε επι-
σημότητα και το προβλεπόμενο τελετουργικό. 

Η τελετή κράτησε αρκετές ώρες, δίνοντας την
δυνατότητα στους περίπου 150 παρευρισκόμε-
νους να παρακολουθήσουν μια διαδικασία που λί-
γες φορές μπορεί να δει κάποιος.

Όταν άνοιξε η  θύρα του ναού, ο Μητροπολίτης
και οι κληρικοί εισήλθαν, ακολουθούμενοι από
τους πιστούς, ραντίζοντας με αγιασμό τον ναό. 

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας ο πάτερ-
Θεόδωρος και ο πάτερ-Θέμης απεύθυναν χαιρε-
τισμό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πάτερ Θεό-

δωρος στον μεγάλο δωρητή της νέας εκκλησίας
Αποστόλη Κ. Μπουρνά, ο οποίος για λόγους υγεί-
ας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. 

Εντυπωσιακή ήταν και η ψαλμωδία η οποία απο-
τελούταν από 5 ψάλτες. Ιδιαίτερο τόνο έδωσε και
η παρουσία του διεθνούς φήμης βαρύτονου
Κωνσταντίνου Σφυρή, ο οποίος έλκει την κα-
ταγωγή του και από τα Μαγούλιανα.

Μετά το πέρας της τελετής, το εκκλησιαστικό
Συμβούλιο της ενορίας Τιμίου Προδρόμου Μα-
γουλιάνων προσέφερε κεράσματα.  Ο Γιώργος Πε-
τρόπουλος (Πετρούτσος) από το Βαλτεσινίκο
προσέφερε την βραστή προβατίνα και το τυρί, ο
Χαράλαμπος Βασιλικός το κρασί, η Ελένη Ηλιο-
πούλου (πεθερά του Θανάση Κανελλόπουλου και
του Λάμπη Γόντικα) πρόσφερε χειροποίητες δί-
πλες, η Ευσταθία Αλεξοπούλου τα αναψυκτικά
και τα νερά, ο Γιώργος Μαρ. Μπουρνάς τα λου-
κούμια. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών ανέ-
λαβε το κόστος της ηχητικής κάλυψης.

Θυρανοίξια  Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων 

Πάμε, σαν άλλοτε λοιπόν και ακόμα καλύτερα; Τε-
λικά αυτοί οι νέοι του Συλλόγου, αν μη τι άλλο, έχουν
περίσσιο θράσος. Προχώρησαν στον καλλωπι-
σμό του χώρου γύρω της προτομής του Φωτάκου
με σκοπό την ανάδειξη του πατριώτη μας Αγωνι-
στή του 1821, υπασπιστή του Θ. Κολοκοτρώνη και
απομνημονευματογράφου.

Κόπηκαν τελείως αρκετοί μεγάλοι θάμνοι και το
τελικό αποτέλεσμα τούς δικαίωσε, αλλά είναι πολύ
γρήγοροι. Πότε το αποφάσισαν, για πότε προχώ-
ρησαν στην υλοποίησή του; Τι να γράψει κανείς.

Βέβαια ο χώρος ήθελε καθαρισμό, ο φωτισμός
αναδεικνύει την προτομή, ο ελεύθερος χώρος
που αναδείχτηκε στρώθηκε με γκαζόν. Για πότε
μπήκε αυτόματο πότισμα… Η αλήθεια είναι ότι
«άνοιξε» χώρος. Οι αλλαγές τρομάζουν άλλωστε τί
μένει στάσιμο γύρω μας;

Η ανάπλαση συνεχίστηκε με φύτευμα λουλου-
διών στις γλάστρες που τοποθετήθηκαν στα κάγ-
κελα της πλατείας και στις πέντε ξύλινες ζαρντι-

νιέρες που αποκτήσαμε φυτεύτηκαν  διάφορα
αρωματικά φυτά.

Με την ευκαιρία αυτή κάποιοι ταξίδεψαν 60 χρό-
νια πίσω. Ήταν Μάρτης του 1956 όταν ο Σύλλογος
αποφάσισε  να στήσει στην πλατεία, ανάμεσα στα
δύο έλατα, κοντά στην είσοδο της εκκλησίας του
Αη Γιάννη, την προτομή του Φωτάκου ή Φωτίου
Χρυσανθόπουλου (1798-1878).

Δωρητής –γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε- ήταν ο
Θανάσης Ζούβελος, ο οποίος ήταν εγκατεστημέ-
νος στην Αιθιοπία. 

Ακόμα μια ημερομηνία. Το ημερολόγιο έγραφε
23 Φεβρουαρίου του 1983, όταν πάρθηκε η από-
φαση επέκτασης της πλατείας προς τον κήπο της
εκκλησίας και η μεταφορά της προτομής εκεί. Η Κοι-
νότητα είχε ετοιμάσει τότε το αρχιτεκτονικό σχέ-
διο και ο Σύλλογος συγκέντρωσε τα χρήματα
πόρτα-πόρτα για να γίνει το έργο αυτό.

-«Η ανάδειξη του χώρου ήταν χρέος μας», είπαν. 
-Πάω πάσο.     

Πάμε, σαν άλλοτε κι ακόμα καλύτερα
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Της  ΣΟΦΙΑΣ ΖΟΥΒΕΛΟΥ

Κάθε παραμύθι για να αρχίσει χρειάζεται
μια κόκκινη κλωστή και μια ανέμη. Το
δικό μας Ζουβελέϊκο παραμύθι έχει πρω-

ταγωνιστή έναν παππού λεβέντη, από τα Μα-
γούλιανα. Τον Ηλία Ζούβελο. Μετράει 86 χρό-
νια στην πλάτη του και μάς βοήθησε όσο κα-
νένας άλλο στο ξετύλιγμα του παραμυθιού.

Με διαβατήριο το επώνυμο Ζουβέλου
βρέθηκα ξανά στα Μαγούλιανα το καλοκαίρι
του 2012, ύστερα από περίπου 40 χρόνια. Σαν
να μην πέρασε μια μέρα από τότε που κορι-
τσάκι περιφερόμουν με τον πατέρα και την μη-
τέρα  μου στα Ζουβελέϊκα. Δεν ήταν δύσκολο
να ανοίξουν οι πόρτες της οικογενείας και να
σκαλιστούν μνήμες, θύμησες, αναμνήσεις και
πλήθος ιστοριών. Ιστορίες ζωντανές.

Σε τούτες τις γραμμές θα καταγράψω ονό-
ματα Ζουβελαίων, έτσι ακριβώς όπως τα μά-
ζεψα, επειδή δεν θέλω να αφεθούν στη λήθη.
Τα κενά στα κλαδάκια του δέντρου δεν με
πτόησαν. Άλλωστε σ’ όλη αυτή την περιπέτεια
μεγαλύτερη αξία έχει το ταξίδι. Αφετηρία στά-
θηκε το παλιό Μητρώο Αρρένων του τέως Δή-
μου Μυλάοντος 1839 – 1908. Εκεί εντόπισα 60
Ζουβελαίους. Όμως, θα το αφήσουμε αυτό
στην άκρη. Πρόθεσή μου είναι να ακούσουμε
ζωντανούς Ζουβελαίους να μιλούν για την οι-
κογένειά μας.  

ΗΛΙΑΣ Γ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ:
«Από την Ήπειρο βρεθήκαμε στου Άργους τα
μέρη. Πρέπει να καταγόμαστε από το Κομπό-
τι Αρτας. Επειδή είχαμε έρθει -σαν σόι- σε αν-
τιπαράθεση με τους Τούρκους –άρνηση πλη-
ρωμής φόρων- εγκαταλείψαμε τα μέρη της Άρ-
τας και φτάσαμε στα μέρη του Άργους πριν το
1700. Και αυτοί ήσαν μαστόροι, βαγενάδες, κτί-
στες, γανωματήδες, καποτάδες κλπ Επαγγέλ-
ματα χειρωνακτικής εργασίας. 

Ο πασάς του Άργους ήθελε να ξεκάνει κά-
ποιον από το σόι μας επειδή ήταν μέλος της Φι-
λικής Εταιρείας και ήθελε να τον χαλάσει. Για να
μην αντιδράσουν οι υπόλοιποι θέλησε να τον
στείλει στα Μαγούλιανα, με το πρόσχημα να
πάει γράμμα στο πασά των Μαγουλιάνων. Με
την προϋπόθεση ότι αν δεν γύριζε μέχρι το βρά-
δυ θα σκότωνε αυτόν και την οικογένειά του.

-Αν δεν πας σε τόσες ώρες και να γυρίσεις
θα σε σκοτώσω, του είπε.

Πήρε το γράμμα ο Ζούβελος και το παρέ-
δωσε στο πασά των Μαγουλιάνων, ο οποίος
όταν το άνοιξε, διάβασε ότι ο πασάς του Άρ-
γους του ζητούσε να τον ξεκάνει. Ο πασάς των
Μαγουλιάνων έδωσε εντολή στον υπασπι-
στή του να πάει στο στάβλο και να αμολήσει
το άλογο για να τον καθυστερήσει.

Τότε ο Ζούβελος έτρεξε, έπιασε το άλογο
στα Κάτω Αλώνια και ο πασάς των Μαγου-
λιάνων άρχισε να τον προσφωνεί τζιβελέκ
(civelek: στα τούρκικα σημαίνει ζωντανά, ζωη-
ρά, γρήγορα). Έτσι γεννήθηκε το επώνυμο του
πρώτου στην ουσία Ζούβελου.

Ο πασάς των Μαγουλιάνων τον συμπάθησε
και του αποκάλυψε την αλήθεια. Τον κράτησε
στα Μαγούλιανα και τον βοήθησε να μεταφέρει
και την οικογένειά του. Σιγά - σιγά ήλθαν και
οι υπόλοιποι από το Άργος και εγκαταστάθη-
καν στα Μαγούλιανα, σύμφωνα με όσα έχουν
μεταφερθεί από παππούδες σε πατεράδες
και εγγονούς. Το σόι που πρωτοπήγε στο Άρ-
γος, ξεκίνησε από δύο με τρεις πολυμελείς οι-
κογένειες».

✔
«Ο προπάππους μου Γεώργιος Ζού-
βελος του Ηλία (γεν. 1800) ή Μπιρμ-

πίλης, ήταν μαραγκός στο επάγγελμα και πέ-
θανε σε ηλικία 104 ετών. Το σπίτι του το έκτι-
σε το 1849, τότε τα Μαγούλιανα είχαν 5.000
κατοίκους.

Είχε τα εξής αδέλφια:
Σπύρος ή Σπυρούλιας
Χαράλαμπος ή Χαραλαμούσης
Δημήτρης ή Σκαντάλης
Παναγιώτης ή Πανούλης
Αθανάσιος ή Μάγκας
Παναγιώτης ή Σταματελόπουλος
Είχε και μία αδελφή η οποία ήταν παντρε-

μένη με κάποιον από το σόι του Παίσιου.

Ο Ηλίας Ζούβελος του Γεωργίου γεν. 1839 είχε
τα εξής παιδιά:

-Παναγιώτης η Πανάγος γεν. 1874, ο οποί-
ος πέθανε νέος πέφτοντας από έλατο.

-Αθανάσιος γεν. 1878
-Γεώργιος γεν. 1888 ( πατέρας του μπάρμ-

πα Ηλία)
-Ελένη, Ελισάβετ, Δημητρούλα και Μαριγώ.

Ο Αθανάσιος Ζούβελος του Ηλία, γεν.
1878, συζ. Σταυρούλα είχε τα κάτωθι παιδιά:
Διαμάντω, Πανάγος, Δημήτρης και Ηλίας.

- Ο πατέρας μου Γεώργιος Ηλία Ζούβελος
γεννήθηκε το 1888 και απέκτησε δυο αγόρια,
εμένα και τον Πανάγο και πέντε κορίτσια, την
Αδαμαντία (νυμφεύτηκε στην Καλαμάτα),
την Πανούλα (συζ. Αντώνη Αλεξόπουλου), τημ
Αγγελική (παντρεύτηκε αλλά δεν απέκτησε
παιδιά), την Ευσταθία (παντρεύτηκε στην
Αθήνα) και την Ντίνα (συζ. Παναγιώτης Πα-
ναγόπουλος).

Ο Πανάγος, ο αδελφός μου πήγε στην Νό-
τια Αφρική και απέκτησε δύο αγόρια, τον Γε-
ώργιο και τον Παύλο.

Ο πατέρας μου Γιώργης Η. Ζούβελος
πήγε Αμερική το 1911, αλλά επέστρεψε στην
Ελλάδα το 1912 για να πολεμήσει στους Βαλ-
κανικούς πολέμους. Πολέμησε στο Μπιζάνι με
τον βασιλιά Κωνσταντίνο στρατηγό, υπήρξε
7 χρόνια μάχιμος μέχρι το  1920. Ο βασιλέας
Κωνσταντίνος έφτασε με το στράτευμά του
μέχρι τη Σόφια· μάλιστα ο Γιώργης Ζούβελος
διηγήθηκε ότι οι Βούλγαροι είχαν σφάξει
στο Δοξάτο, 60 παιδιά μαζί με το δάσκαλό
τους μέσα στο σχολείο».

✔
Ο Σπύρος Ζούβελος ή Σπυρούλιας.
Τα στοιχεία είναι ελλιπή, ότι κατάφερα

να συλλέξω είναι:
Ο Παναγιώτης Ζούβελος είχε παιδιά τον

Νίκο, την Κανέλα, τον Σπύρο την Ελένη και τον
Ανδρέα (ο Ανδρέας πέθανε νέος).

Ο Σπύρος, γεννημένος το 1862, πήγε με-
τανάστης στην Αμερική. Παντρεύτηκε μία
Αμερικάνα. Με δικά του χρήματα έφτιαξε το
τριώροφο σπίτι στην πλατεία, το οποίο λει-
τούργησε ως ξενώνας με εστιατόριο, το συγ-
κεκριμένο κτήριο το έκαψαν οι Γερμανοί. Ο
Σπύρος έζησε στην Αμερική, στα γεράματά
του όμως επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο Νίκος γεννήθηκε το 1896 και απέκτησε,
τον Παναγιώτη (πέθανε παιδάκι), τον Αν-
δρέα (συζ. Βούλα), τον Θοδωρή (συζ. Κούλα)
και την Κατερίνη (συζ. Θανάσης Φρούσιος).
O Νίκος Ζούβελος του Παναγιώτη ονόμασε
τον γιο του Ανδρέα στην μνήμη του αδελφού
του.

Ο Ανδρέας απέκτησε τρία κορίτσια, την
Χριστίνα, την Παναγιώτα και την Νικολέτα.

Ο Θοδωρής απέκτησε δυο παιδιά, τον
Νίκο και την Χριστίνα.

✔
Ο Χαραλάμπης Ζούβελος ή Χαραλαμ-
πούσης απέκτησε τα εξής παιδιά: τον Πα-

ναγιώτη (γεν.1859), τον Νίκο (γεν. 1864), την Βα-
σίλω (γιαγιά του Γ. Μαρίτσα), την Μαρία (Μουρ-
λομαρία), την Γεωργία (Μπόμπενα), την Γε-
ωργιού (ή Δημήτρω) και την Θεοδώρα.

Ο Νίκος είχε κάνει έγκλημα για λόγους τι-
μής, στο χωράφι που είχε η οικογένεια στην το-
ποθεσία Γάβρος. Μόλις τελείωσε το θέρος, ήταν
μαζί με τις αδελφές του και θερίζανε, κάποιος
εν ονόματι Παπαγιανόπουλος μπήκε στο χω-
ράφι με γιδοπρόβατα, τα οποία έτρωγαν τα δε-
μάτια με τα σιτάρια. Ο Νίκος του ζήτησε το
λόγο και αυτός απάντησε «Α ρε μάζεψε τις π…
τις αδελφές σου». Ο Νίκος δεν είπε κάτι, έφυ-
γε, πήγε στο χωριό, πήρε το γκρα… και επι-
στρέφει στο χωράφι. «Τώρα θα λογαρια-
στούμε», του είπε και του σκάει μία φωτιά και
τον τραυματίζει. Ο Παπαγιανόπουλος το βάζει
στα πόδια και όπως πήγαινε στην πλευρούλα,
πριν βγει στο Καρούμπαλο το Καταράχι, τον
πλάκωσε ο Νίκος με το κοντόξυλο και τον απο-
τελείωσε. Γύρισε στο σπίτι, πήρε μία κάπα που
του είχαν υφάνει στο αργαλειό οι αδελφές του
και έφυγε. Πήγε στο Αίγιο. Όταν τον ρωτούσαν
«πώς σε λένε», τους απαντούσε «Νίκος ο Μα-
γουλιανίτης». Ο Νίκος πέθανε τα χρόνια στη κα-
τοχής στο Αίγιο με το ψευδώνυμο Νίκος Μα-
γουλιανίτης. Πέθανε ανύπαντρος.

Τα αδέλφια του, ο Παναγιώτης έβγαλε το
γιό του Νίκο, ο οποίος όταν έφτιαχναν τον δρό-
μο για το Βαλτεσινίκο, κουβάλαγε πέτρες με το
κάρο στα Γεφύρια (οχετούς). Μπάταρε το
κάρο και όπως έπεσαν οι πέτρες, χτύπησε στο
πόδι του, οι γιατροί του το έκοψαν και τελικά
πέθανε από σηψαιμία. Όλα τα κορίτσια προς
τιμή του αδελφού τους, έβγαλαν τα αγόρια
τους με το όνομά του.

Ο Παναγιώτης Ζούβελος του Χαράλαμπου
ή Κούρταλης είχε εκτός από το Νίκο και τα κά-
τωθι παιδιά: τον Χαράλαμπο, την Πανούλα και
τον Γεώργιο.

Ο Γιώργης πέθανε στρατιώτης, στα Πορόια,
στο τριεθνές, στο φυλάκιο. Πήγε να χωρίσει δύο
πολίτες που μαλώνανε και ένας τον μαχαίρω-
σε.

Η Πανούλα παντρεύτηκε τον Μπρούκλη
τον Αμερικάνο και απέκτησε την Θανάσω,
την Γιαννούλα και την Νικολέττα.

Ο Χαράλαμπος [Χαρίλαος] συζ. Χαρίκλεια
Λαμπούση απέκτησε τα εξής παιδιά: Πάνο,
Γιώργη, Νίκο, Κωστή, Στράτος και Σοφία (συζ.
Χαράλαμπου Πολίτη) και την Παναγιώτα (πέ-
θανε στην εφηβεία).

Ο Πάνος Ζούβελος του Χαρίλαου δεν απέ-

κτησε παιδιά.
Ο Γιώργης (ιδιοκτήτης του Ζαχαροπλα-

στείου «Άριστον») συζ. Βούλα Τσαφαρά, απέ-
κτησε μια κόρη, την Χαρούλα.

Ο Νίκος (συζ. Ευαγγελία) απέκτησε τον
Χάρη και την Χαρά.

Ο Κωστής απέκτησε τρία αγόρια, τον
Μπάμπη, ο Γιώργης και ο Γρηγόρης.

Ο Στράτος απέκτησε δύο αγόρια, τον
Χάρη και τον Νίκο.

Ο Νίκος, ο Κώστας και ο Στράτος πήγαν
στην Αμερική.

✔
Ο Δημήτρης Ζούβελος ή Σκαντάλης
απέκτησε την Ελένη, η οποία υπήρξε

πολύ όμορφη και παντρεύτηκε τον Ζούβελο
Χαράλαμπο και έκαναν δύο κόρες, την Μαρία,
σύζυγος Χρήστου Γόντικα και την Χαραλαμπία
που παντρεύτηκε τον Αναγνωστόπουλο Βασίλη
ή Βελέντζα.

✔
Ο Παναγιώτης Ζούβελος ή Πανούλης.
Δεν γνωρίζουμε την οικογενειακή του κα-

τάσταση.

✔
Ο Αθανάσιος Ζούβελος ή Μάγκας. Απέ-
κτησε δύο αγόρια, τον Δημήτρη (1852)

και τον Βασίλη (1859). Δεν αποκλείεται να απέ-
κτησε και άλλο αγόρι με το όνομα Πανάγο
(1863) Μητρώο.

Ο Δημήτρης δεν άφησε οικογένεια.
Ο Βασίλης συζ. Μαρία, απέκτησε τον Αθα-

νάσιο (1896), τον Δημήτρη (1898),τον Στυλιανό
(1900), τον Αναστάσιο (1908), και τον Θεόδωρο
(1911) και μια κόρη, την Φωτεινή που απεβίωσε
σε πολύ μικρή ηλικία.

Το σπίτι του Βασιλείου ή Μάγκα ήταν στην
πλατεία του χωριού, δίπλα στο σπίτι του Σπύ-
ρου ή Σπυρούλια. Ένα μέρος του σπιτιού δό-
θηκε ως προίκα στον Βασίλη Κονδύλη όταν
παντρεύτηκε την Ζουβέλου Αντιγόνη και το
υπόλοιπο το αγόρασε. Απέκτησαν τα εξής
παιδιά, την Τιτίκα και τον Πανάγο.

Ο Βασίλης με την οικογένειά του και τον
αδελφό του Δημήτρη πήγαν στην Πάτρα.
Άνοιξαν ποτοποιείο κοντά στο λιμάνι και έκα-
ναν περιουσία.

Αργότερα ο Αθανάσιος πήγε στην Αιθιοπία
όπου άνοιξε ποτοποιία. Εκμεταλλεύτηκε φυ-
τείες με καφέ που του είχε παραχωρήσει ο Σι-
λασιέ. Απέκτησε μόνο κόρες. Κηδεύτηκε στην
Αιθιοπία. Ο Αθανάσιος χρηματοδότησε την
προτομή του Φωτάκου στα Μαγούλιανα. Δω-
ρεά δική του ήταν ο μεγάλος πολυέλαιος
στον Άγιο Ανδρέα των Πατρών.

Ο Δημήτρης απέκτησε μια κόρη, την Βάσω.
Ο Στυλιανός παντρεύτηκε την Γιάννα (με

καταγωγή από τα Μαγούλιανα). Δεν απέκτη-
σε παιδιά. Εργάστηκε στον Αμερικανικό Ναυ-
τικό.

Ο Αναστάσιος απέκτησε δύο κόρες και έναν
γιο, τον Βασίλη. Ο Βασίλης απέκτησε επίσης
δύο κόρες

Ο Θόδωρος συζ. Ελισάβετ Βαρελά από τα
Μαγούλιανα. Υπήρξε ποτοποιός στην Πάτρα
και την επιχείρησή του την πούλησε το 1967
στην Αχαΐα Κλάους. Απέκτησε δύο κόρες, την
Φωτεινή και την Σοφία, που υπογράφω αυτό
το κείμενο.

✔
Ο Παναγιώτης ή Σταματελόπουλος
μάλωσε με τους Τούρκους και έφυγε για

την Γαστούνη ή την Αμαλιάδα. Δεν γνωρίζουμε
περισσότερα γι’ αυτόν.

✔
αδελφή 
(άγνωστο όνομα)

Το Ζουβελέικο παραμύθι

Ηλίας Γ. Ζούβελος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Στο Δικαστήριο Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ

Ο Βασίλειος Κονδύλης, γιός του εφημερίου Μα-
γουλιάνων π. Θεοδώρου Κονδύλη και της πρε-
σβυτέρας Μαρίας Κονδύλη, Επίκουρος Καθηγητής
στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικός Σύμ-

βουλος στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), επελέγη και διορίστηκε, από
το Συμβούλιο του Οργανισμού Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μετά από πρό-
ταση της Ελληνικής Κυβέρνησης, Δικαστής στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Πυρηνικής Ενέργειας, που
εδρεύει στο Παρίσι, με πενταετή θητεία, από 1-1-
2015. Ο Β. Κονδύλης, είναι ήδη, από 1-1-2012, μέ-

λος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
(ΕΕΑΕ) και αναλαμβάνει, για δεύτερη φορά, καίρια
θέση σε διεθνές θεσμικό όργανο (διετέλεσε, ήδη,
εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων, από το 1995 έως το 2000).

Τον συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε
καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. 

Οι γονείς και τα αδέλφια του. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. Οι σελίδες
της εφημερίδας είναι συγ-
κεκριμένες. Σε λίγο θα μοι-
ράζουμε και μεγεθυντικούς
φακούς για την ανάγνωση.
Στην εφημερίδα μας πρέπει
να γράφουν όλοι, αλλά μι-
κρά κείμενα. 



Όταν ο Αλέξης γνώρισε την Βούλα…
ξέχασε μέχρι και τα Μαγούλιανα.
Έρως ανίκατε μάχαν… Οι τελευταί-

ες επίσημες εμφανίσεις του ήταν στις 8 Φε-
βρουαρίου 2014 στην Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου και τον περσινό δεκαπενταύ-
γουστο στην εκκλησία και στο πανηγύρι της
Παναγίας.

Για να μην μας καταγγείλει ότι τον αδι-
κούμε, έδωσε «παρών» στις 18 Μαΐου 2014
στη σηματοδότηση των μονοπατιών και στις
εθνικές εκλογές στις 25 Ιανουαρίου 2015. Το
ποιος τον είδε είναι άλλο ζήτημα.

Οι φίλοι τον έψαχναν, το τηλέφωνο δεν
απαντούσε, ενώ στα μέσα Μαρτίου του
2014 άρχισε να δηλώνει ότι δεν τρελαίνεται
πλέον για Clubbing, ποτό και ξενύχτια, ότι
προτιμάει ταινίες Disney, οικογενειακά δεί-
πνα, ακατάστατο σπίτι και μικρές φωνές να
λένε «σ’ αγαπώ». Πάει, το χάσαμε το παιδί.

Αρχικά στο Σύλλογο ρωτούσαν. Κάποτε
τις ερωτήσεις διαδέχτηκαν σκέψεις όπως: το
παιδί θα έχει προβλήματα, οι εποχές που
ζούμε δύσκολες, δουλειές δεν υπάρχουν
κ.ο.κ.… Μέχρι που «μίλησε» το face book.

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2014, στις 9 Φε-
βρουαρίου του 2015 και καπάκι στις 8 Μαρ-
τίου ο Αλέξης ανάρτησε φωτογραφίες με την
καλή του. Τα σύρματα έπιασαν φωτιά. Όσα
like δεν είχε μαζέψει μέχρι τότε, τα πήρε μο-
νοκοπανιά. Κάθε φωτογραφία σε χρόνο
ντε-τε και 100 με 120 «μου αρέσει».

«Δεν τον βλέπεις που λάμπει ολόκληρος,
από την λαμπρή - λαμπρότατη κυρία. Να μας
γράψεις και το όνομά της. Αλέξη είσαι η αδια-
φιλονίκητη Πρωτοπορία», του γράφει ο
τέως πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης
Κυριακόπουλος.

«Να φάμε γρήγορα κουφέτα», ζητούν
όλοι.

«Λέμε εδώ, με τον Παντελή, και στα
δικά μας οι ανύπαντροι», συνεχίζει ο Κώστας
Β. Μαρίτσας.

«Αλέξη προχώρα», τον προτρέπει η Μα-
ρία Τράπαλη. 

«Η ώρα η καλή», σημειώνει ο Γιώργος
Παπαθανασόπουλος.

Μπροστά σου δεν είχες απλά τρεις φω-
τογραφίες, αλλά την απόλυτη χημεία σ’
όλα. Οι ματιές των παιδιών δεν σήκωναν
κουβέντα. Τα πράγματα ήταν σοβαρά. Μα-

γούλιανα εναντίον Βούλας σημειώσατε «2».
Εξάλλου και ο μεγάλος μας νομπελίστας ποι-
ητής Οδυσσέας Ελύτης κάπως έτσι δεν το
είχε πει: Είναι διγαμία ν’ ερωτεύεσαι και να
ονειρεύεσαι …Μαγούλιανα.

Κάποιος ρώτησε για το φόντο των φω-
τογραφιών: «Ωραίο φόντο. Στα Μαγούλια-
να είναι…».

«Τα Μαγούλιανα έχουν πολύ πιο όμορ-
φα τοπία», η απάντηση. Εντάξει Αλέξη,
τώρα όλοι συγκινηθήκαμε!

Και ένα απόγευμα καταφτάνει ο νυν
πρόεδρος του Συλλόγου με ένα προσκλη-
τήριο.

-Τι, παντρεύεσαι;
-Όχι εγώ, ο Αλέξης…
Και κουμπάρος ποιος άλλος από τον

Άγγελο. Ο οποίος εννοείται όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα δεν γνώριζε κάτι για τον
γαμπρό και έπεσε από τα σύννεφα με την εί-

δηση.
Μόνο που δεν βρέθηκε κάποιος να τον

πιστέψει. 
Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. 

Ο γάμος του Αλέξη Κολόσακα και της
Βούλας Γιαννίκου έγινε στις 30 Μαΐου στο
ξωκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, στην Κάρ-
τσοβα της Τρίπολης.

❏Ο Πανελλήνιος Σύλλογος του χωριού
και η εφημερίδα μας κράτησε για ευχή
στους νεόνυμφους την φράση του Λατίνου
ποιητή Βιργίλιου: Omnia vincit amor (ο
έρωτας νικάει τα πάντα). Αλέξη και Βούλα οι
καρδιές σας πάντα να χτυπούν σαν μία.

✹Για το μυστήριο και άλλα παραλειπό-
μενα διαβάστε στη συνέχεια το ρεπορτάζ
του Πανίκου.
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Η Βούλα έκλεψε την καρδιά του

Βρισκόμουν στο σπίτι του Άγγελου, σε
μια από τις σπάνιες επισκέψεις που του
έχω κάνει και συζητούσαμε για τον Σύλ-

λογο και τα όσα συνέβησαν το τελευταίο κα-
λοκαίρι στο χωριό. Σε μια στιγμή κτυπάει το κι-
νητό του και μετά από μια σύντομη συνομιλία
έρχεται και μου λέει: -Ήταν ο Αλέξης Κολόσα-
κας του Κολοκοτρώνη, ξέρεις θα παντρευτεί και
θα είμαι κουμπάρος.

Χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα για να συ-
νέλθω. Ο Αλέξης ντύνεται γαμπρός! Πώς πέ-
ρασαν τα χρόνια; Όταν πρωτογνώρισα τα
Μαγούλιανα το 1981 ο Αλέξης δεν είχε ακόμα
δει το φως της ημέρας. Ίσα που υπήρχαν τα με-
γαλύτερα αδέλφια του, ο Θοδωρής με την Σού-
λα. Θυμάμαι  την μητέρα του αδύνατη και
σβέλτη να εξυπηρετεί τον κόσμο στο μαγαζί
με την πιο ωραία λιχουδιά του χωριού, τα σου-
βλάκια του μπάρμπα - Σπύρου. Σε αντίθεση με
τον Θοδωρή που όταν ήρθε στην Αθήνα βρε-
θήκαμε αρκετές φορές, με τον Αλέξη, λόγω της
διαφοράς ηλικίας, δεν βλεπόμασταν παρά
μόνο στο χωριό.

Εξάλλου όταν εγώ ήμουν ένας επιτυχημέ-
νος επαγγελματίας (πλάκα κάνω) αυτός ήταν
ακόμα μαθητής Λυκείου. Έκτοτε έχασα τα
ίχνη του καθώς και ‘γω σταμάτησα να κατε-
βαίνω στο χωριό.  Και ξαφνικά τον βλέπω με
την ιδιότητα του Ταμία να εισπράττει την ετή-
σια συνδρομή του Συλλόγου πριν από δυο χρό-
νια στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Και να σου μετά από λίγο καιρό παν-
τρεύεται κιόλας. Μέσα σε λίγο διάστημα έκα-

νε μπάσιμο στον Σύλλογο και στην οικογενει-
ακή ζωή.

Με ανυπομονησία περίμενα πλέον να ορι-
σθεί η ημερομηνία του γάμου. Όταν την έμα-
θα, ενθουσιάστηκα. Δεν ήμουν σίγουρος βέ-
βαια ότι ο Αλέξης θα με θυμόταν στα προ-
σκλητήρια, οι σχέσεις μου όμως με τον κουμ-
πάρο ήταν εγγύηση ότι θα ήμουν και ‘γω εκεί.
Πραγματικά καλύτερη ημερομηνία δεν μπο-
ρούσε να βρεθεί. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος. Σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις για την
διάνοιξη των μονοπατιών στη Γορτυνία, ήταν
σίγουρο ότι θα περνούσαμε υπέροχα. Έτσι λοι-
πόν φορώντας σακάκι και γραβάτα -από τους
νέους μόνο εγώ και ο Παντελής φοράγαμε-
φτάσαμε το Σάββατο το απόγευμα χωρίς πολ-
λές ταλαιπωρίες σε μια όμορφη εξοχική εκ-
κλησία της Τρίπολης. Ήταν η Παναγία η Κάρ-
τσοβα. Τα δάσος που απλωνόταν γύρω από την
εκκλησία και μερικά ανθισμένα παρτέρια ήταν
το ωραιότερο ντεκόρ για τους μελλόνυμ-
φους.

Ο Αλέξης ήταν γεμάτος χαρά με μια μικρή
ανυπομονησία στο βλέμμα του, ενώ ο Άγγελος
δίπλα του ήταν όπως πάντα συγκρατημένος και
ευδιάθετος.

Το μυστήριο τελέστηκε χωρίς κανένα πα-
ρατράγουδο -προς μεγάλη μου απογοήτευση-
ο κουμπάρος ήταν άψογος στα καθήκοντα του.
Εντυπωσιακό ήταν το πολύ ρύζι που έπεσε στο
χορό του Ησαΐα. Ακόμα και στην τρίτη περι-
στροφή ήταν κάποιοι που ακόμα είχαν και έρι-
χναν!

Μετά τον γάμο το ενδιαφέρον μεταφέρ-
θηκε στο κέντρο  “Sunset» στου Καρδαρά, που
ήταν μια πολύ καλή επιλογή,  όχι μόνο για τη
πολυτέλειά του, αλλά και γιατί μοίραζε την από-
σταση για το χωριό μετά το γλέντι. Όσο για τα
εδέσματα του τραπεζιού ήταν εντυπωσιακά
από κάθε άποψη. 

Είχαν φροντίσει γι’ αυτό προσωπικά ο Αλέ-
ξης και η Βούλα. Τα ορεκτικά ήταν τόσα πολ-
λά και νόστιμα με αποκορύφωμα  μια υπέρο-
χη σούπα, που όταν ήρθε η ώρα του κυρίως
πιάτου -μια μεγάλη μπριζόλα- ελάχιστοι το δο-
κίμασαν. Επίσης πολλή καλή εντύπωση άφη-
σε το γεγονός ότι οι μεζέδες άρχισαν να έρ-
χονται από νωρίς και δεν περίμενε ο κόσμος
νηστικός μέχρι να έρθουν οι νεόνυμφοι που δι-
καιολογημένα αργούν. 

Μετά το φαγητό ξεκίνησαν οι χοροί οι οποί-
οι κράτησαν μέχρι τις  5.00 το πρωί, όμως εγώ
δεν άντεξα. Αφού έφαγα όλο το φαγητό μου,
αποχώρησα κατά τις 3.00 η ώρα νικημένος από
την κούραση. Με πολλή δυσκολία κρατούσα
τα μάτια μου ανοιχτά ανεβαίνοντας στις στρο-
φές για το χωριό. Όμως όταν φτάσαμε και κα-
τεβήκαμε από το αυτοκίνητο, άνοιξαν διάπλατα
τ’ αυτιά μου. Τι μελωδία ήταν αυτή; Είχαν αρ-
χίσει το κελάηδημά τους τα αηδόνια. Μακάρι
να μην κοιμόμουν και να τα χαιρόμουν όλη την
νύχτα!...  

Το πρωί μας ξύπνησε η καμπάνα. Κυριακή
της Πεντηκοστής, σημαντική γιορτή. 

ΠΑΝΙΚΟΣ

Στο χορό του Ησαΐα το ρύζι έπεφτε βροχή

Σήμερα γάμος γίνεται. Στο face book στο προφίλ των παιδιών, μετρήσαμε περισσότερα
από 200 like, όλα για τον Αλέξη. Με την βοήθεια της Βούλας…

❑❑ΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ      

Αποκαρδιωτική 
η κατάσταση 
Το Παναρκαδικό Νοσοκομείο: «Λειτουργεί

στα… όριά του»! Μεγάλη έρευνα του
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που

δημοσιεύτηκε το Σάββατο 18 Απρίλιος 2015
καταγράφει τις ελλείψεις γιατρών -και όχι
μόνο- στα νοσοκομεία της Πελοποννήσου.
Για το Παναρκαδικό ο πρόεδρος της Ένωσης
Ιατρών ΕΣΥ Αρκαδίας Βασίλης Βαρδιάμπασης
χαρακτηρίζει την κατάσταση «φιλότιμα ανεκτή»
κι αυτό λόγω των προσπαθειών που κάνει το
προσωπικό.

*Το νοσοκομείο Τρίπολης εφημερεύει όλες
τις ημέρες του χρόνου και όλες σχεδόν οι κλι-
νικές αντιμετωπίζουν προβλήματα στα προ-
γράμματα των εφημεριών τους.

*Χρειάζονται επειγόντως δύο αναισθη-
σιολόγοι, καθώς οι ανάγκες σε χειρουργεία και
στις εφημερίες είναι τεράστιες.

*Στην παιδιατρική κλινική υπηρετούν μόνο
δύο ειδικευμένοι γιατροί. Χρειάζονται επει-
γόντως δύο παιδίατροι.

*Στις δύο γυναικολογικές κλινικές που έχει
το νοσοκομείο υπηρετεί μόνο ένας ιατρός.
Χρειάζονται επειγόντως δύο ειδικευμένοι για-
τροί.

*Το αιμοδυναμικό εργαστήριο που λει-
τουργεί τους τελευταίους μήνες είναι εξολο-
κλήρου δωρεά μιας ομογενούς από την Αυ-
στραλία. Λειτουργεί με εκπαιδευόμενους για-
τρούς. Χρειάζονται επειγόντως δύο ειδικευ-
μένοι.

*Ζητούνται επειγόντως ειδικευμένοι ου-
ρολόγοι, δερματολόγοι, νεφρολόγοι, οφθαλ-
μίατροι, νευρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ψυ-
χίατροι. 

*Κενά υπάρχουν σε παραϊατρικό προσω-
πικό, σε τεχνικούς και παρασκευαστές εργα-
στηρίων.

*Εμφανείς είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό
προσωπικό. 

Κατά τα λοιπά το Παναρκαδικό Νοσοκο-
μείο… είναι εντάξει. Εννοείται ότι το υπουργείο
Υγείας γνωρίζει την κατάσταση και έχει εν-
σκήψει στο πρόβλημα. Όπως μαθαίνουμε,
στον άμεσο σχεδιασμό του είναι το άνοιγμα
των κλειστών κλινικών των ΜΕΘ και στην Πε-
λοπόννησο. Αυτά λένε, αυτά σας γράφουμε.
Δηλαδή, μουντζώστε κατά την Μπάρτζελη.

Σε τεντωμένο σχοινί
❑ Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γορ-
τυνία στην πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας εί-
ναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Η εφημερίδα
μας είχε καταγράψει τις ελλείψεις, τα προ-
βλήματα στο τεύχος 71 («Η Γορτυνία… νοσεί.
Ούτε γιατρός, ούτε νοσοκόμους, ούτε ασθε-
νοφόρο»). 

Στο θέμα επανήλθε με επιστολή του προς
τον υπουργό Υγείας, ο δημοτικός σύμβουλος
και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Γορτυνίας, Μιχάλης Σφυρής. Στην επι-
στολή απαριθμεί τα τραγικά, όπως χαρακτη-
ριστικά σημειώνει, προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην
περιοχή μας.

*Ένας οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο
Υγείας της Δημητσάνας. Το δε ασθενοφόρο εί-
ναι πεπαλαιωμένο.

*Είναι ελληνική  πρωτοπορία η περίθαλψη
ασθενών δίχως  παρουσία νοσηλευτή.

*Το ακτινολογικό εργαστήριο του Κέν-
τρου Υγείας Δημητσάνας δεν λειτουργεί σε κά-
ποιες προγραμματισμένες ώρες και ημέρες της
εβδομάδας προκειμένου να «βγάζει» απλές
ακτινογραφίες για όσους χρειάζονται πιστο-
ποιητικά υγείας.

*Αρκετές είναι οι φορές που το μικροβιο-
λογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας δεν
μπορεί να πραγματοποιήσει εξετάσεις λόγω έλ-
λειψης αντιδραστηρίων αλλά και εξειδικευ-
μένου προσωπικού. 



Γράφει η ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΛΑΜΠΟΥΣΗ

Όταν η μνήμη κάνει βόλτες στο χωριό
μου συναντάει άλλα σπίτια, άλλους
δρόμους, άλλους ανθρώπους. Σημείο

αναφοράς βέβαια οι εκκλησίες, πάντα ίδιες. Και
ο πλάτανος. Αγέρωχος στο κέντρο της πλα-
τείας, πάντα εκεί στητός, καμαρωτός άλλοτε
γεμάτος φύλλα καταπράσινα, άλλοτε γυμνός
και άλλοτε κατάλευκος από το χιόνι, μα πάν-
τα εκεί ο πλάτανός μας. Δίπλα του το καμπα-
ναριό του Αη Γιάννη που κάθε Κυριακή μας
προσκαλούσε. Και από εκεί αγνάντια η Πα-
ναγία. Πάντα προστάτιδά μας, ελπίδα και
απαντοχή κάθε Μαγουλιανίτη, όπου κι αν
βρίσκεται.

Το μυαλό μου στέκεται στον αγαπημένο
μου γείτονα, τον Αη Δημήτρη. Πάντα νόμιζα
στα μικράτα μου ότι το Βυζάντιο είχε μετα-
κομίσει εκεί σ' αυτή την εκκλησία. Σαν μέσα
εκεί να ζωντανεύει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς
που τον μπέρδευα με τον καβαλάρη Άγιο. Πότε
- πότε νόμιζα πως θα κατέβαινε ψηλά από το
βουνό και ο Αη Γιώργης. Και αυτός δεν είχε
άλογο;

Καμάρωνα το χωριό μου όταν πήγαινα
στην αγορά όχι για να βολτάρω αλλά για τα θε-
λήματα του σπιτιού και της γειτονιάς. Πάντα
κάτι θα έλειπε από τα σπιτικά μας.

Πρόθυμη εγώ για βόλτα, όλο και ανηφό-
ριζα προς την πλατεία που αποτελούσε άβα-
το για γυναίκες και παιδιά. Οι άντρες μονάχα
μπορούσαν να την απολαμβάνουν παίζοντας
την κολιτσίνα τους, πίνοντας τον καφέ τους και
κουβεντιάζοντας μεταξύ τους αντρικές κου-
βέντες, επίσημες. Οι γυναίκες στα σπίτια δεν
προλάβαιναν τέτοιου είδους ξεκούραση. Και
τα παιδιά σκόρπια στα σοκάκια και στις γει-
τονιές απασχολημένα με τις δικές τους υπο-
θέσεις, κρυφτό, κυνηγητό, μπάλα, κλίτσικα, τε-
νεκεδάκια, πατώ και αμπάρτσα στα κάτω
αλώνια για τα αγόρια.

Στην πλατεία τα παιδιά και οι γυναίκες δεν
είχαν δουλειά.  Αυτό ήταν προνόμιο των αν-
δρών, οι γυναίκες μόνο περαστικές για την εκ-
κλησία και τα παιδιά περαστικά για τα θελή-
ματα με σκυμμένο το κεφάλι και γρήγορο βη-
ματισμό, όχι χαζέματα.

Από την πλατεία βέβαια είχα  και γω τα τυ-
χερά μου. Από εκεί τα βράδια ερχόταν το λου-
κουμάκι τυλιγμένο στον άσπρο χαρτάκι που
έφερνε ο πατέρας μου ως λάφυρο από τα κέρ-
δη στη δηλωτή. 

Ήταν ο συγχωρεμένος καλός παίχτης,
υπολογίσιμος αντίπαλος. Κέρδιζε συχνά τους
φίλους του και συναγωνιζόταν μαζί τους τίμιο

αγώνα.  Αν έχανα εγώ το λουκουμάκι, θα το
είχε στην τσέπη του ο μπάρμπα Σπύρος ή ο
μπάρμπα Βασίλης ή ο μπάρμπα Γιάννης ή κά-
ποιος άλλος συμπαίκτης ή αντίπαλος στην τε-
τράδα για την Κουλίτσα, τον Δημητράκη, το
Θανασάκη για τα δικά τους παιδιά. Θυμάμαι
τη γλύκα του ταλαιπωρημένου λουκουμιού
μέσα στην τσέπη του πατέρα και ακόμη έχω
στα αυτιά μου τον ήχο του χαρτιού, όταν ξε-
τυλιγόταν το λουκουμάκι.

Βόλτα λοιπόν στην πλατεία για μένα σή-
μαινε ψώνια.

Ψώνια από το "παντοπωλείον η αφθονία".
Αυτή την πινακίδα έβαζα με το μυαλό μου στο
μαγαζί του Μπράμη. Ο Νικόλας (Κοσιάβελος
Νικόλαος) είχε τα πάντα. Χασάπικο ήθελες; στο
τσιγκέλι κρεμασμένο κάτι σφαχτό θα υπήρχε,
συνήθως ζυγούρι, αρνί ή κατσίκι ή προβατί-
να. Το κρέας δεν το ψώνιζα εγώ βέβαια. Το
αγόραζε ο πατέρας που ήξερε. Το χοντρό χαρ-
τί για το δίπλωμα, μαχαίρια ακονισμένα για το
κόψιμο, ο μπαλτάς, η ζυγαριά με τα βαρίδια της
έτοιμα.

"Παντοπωλείον η αφθονία" καραμέλες,
σπίρτα, μακαρόνια, ρύζι, μπακαλιάρος, σαρ-
δέλες στο κουτί, ρέγγες, λακέρδα, τα πάντα
υπήρχαν εκεί μέσα στα ράφια γύρω ή στα σα-
κιά, γιατί ζάχαρη, αλεύρι, ρύζι κ.λ.π ήταν
χύμα και όχι συσκευασμένα.

Χύμα και το πετρέλαιο για τις λάμπες και
τα λυχνάρια, που το αγοράζαμε με το μπου-
κάλι που κουβαλούσαμε από το σπίτι προσε-
χτικά για να μην σπάσει, λαμπόγυαλα για το
φωτισμό μας και ένα σωρό ακόμη πράγματα·
ότι μπορούσες να φανταστείς μέχρι καρφιά για
το πετάλωμα, τελάκια για τις μαραγκοδουλειές,
καπιστριάνες και τριχιές για τα φορτώματα. Τα
σπιτικά μας βέβαια είχαν αυτάρκεια και λιγο-
στά ήταν τα ψώνια μας και μόνο τα πλέον απα-
ραίτητα.

Είχαμε το αλεύρι μας, γιατί τα χωράφια μας
τα σπέρναμε κάθε χρόνο και εκείνα μας έδι-
ναν τον καρπό τους έστω και μέσα από τις πέ-
τρες, γιατί λάκα δεν έβρισκες εύκολα στο
χωριό μου.

Σπέρναμε και τις φακές μας, φυτεύαμε τους
κήπους μας, έτσι πάντα είχαμε πατάτες, φα-
σόλια, κολοκυθάκια, αγγούρια, ντοματούλες,
τα ζαρζαβατικά μας από τη γωνίτσα του κή-
που μας που ήταν τροφοδότρα. Τα κασόνια
μας γεμάτα αλεύρι καθώς και τα λαγήνια μας
με τον καγιανά και τις τσιγαρίδες από τα οι-
κόσιτα γουρουνάκια μας. Το κρασί μας στα βα-
γένια από το αμπέλι μας. Κοτούλες στην αυλή
μας. Ο πατέρας πάντα το χειμώνα παρέα με τον
μπαρμπα-Γιάννη στη Μεσσηνία δούλευε στο

μάζεμα της ελιάς και έτσι έφτανε στα λαδερά
μας το λάδι της χρονιάς, οι ελιές μας στο λα-
γηνάκι μας και οι σταφίδες που μαζί με τα κα-
ρύδια και τα μύγδαλα αποτελούσαν το θερ-
μαντικό μας κατά το χειμώνα. Κάποιες φορές
έφερνε και τσαπέλες με σύκα από τη Μεσση-
νία που τα τρώγαμε λίγα - λίγα με οικονομία.

Λίγα λοιπόν πράγματα χρειαζόταν η οι-
κογένειά μας από το μπακάλη, γιατί και τα ζυ-
μαρικά μας τα έφτιαχνε η γιαγιά, η μάνα μας
και οι φιλενάδες της βοηθώντας η μία την
άλλη.

Η μια ζύμωνε, η άλλη άνοιγε φύλλο,  άλλη
έκοβε χυλοπίτες, η άλλη τις στέγνωνε.

Ο τραχανάς σε πρώτη ζήτηση, φτιαγμένος
από το γάλα που ξίνιζε λίγο - λίγο μέσα στο δο-
χείο. Τι νόστιμος τις κρύες νύχτες του χειμώ-
να και πόσο θρεπτικός για τα παιδικά στομα-
χάκια μας που τους έλειπε η πολυτέλεια από
την καλοπέραση του σήμερα. Το γάλα, το τυρί
μας, να 'ναι καλά οι γιδούλες μας!

Συνήθως ψώνιζα στου Μπράμη, γιατί εί-
χαμε και μια συγγένεια, μάλλον συμπεθεριό,
που την εκτιμούσαμε πολύ.

Μου άρεσε όμως να ψωνίζω και από το
άλλο μπακάλικο του χωριού, γιατί όπως έλε-
γε η μάνα η συχωρεμένη, το ίδιο έπρεπε να
εκτιμάμε τους πατριώτες μας και να τους
στηρίζουμε. Το άλλο ήταν του μπάρμπα - Βα-
σίλη του Κουμπούρη "Το αρχοντικό". Αυτή την
πινακίδα έβαζα σ' αυτό το μπακάλικο με το
μυαλό μου, γιατί μου φαινόταν πιο αρχοντικό,
πιο τακτοποιημένο.

Και ο ίδιος σωστός άρχοντας πάντα χα-
μογελαστός καθόταν συνήθως με τα κατά-
λευκα μαλλιά του και το άσπρο μουστάκι
του σε μια καρέκλα έξω από το μαγαζί και μοί-
ραζε τις χαιρετούρες του και το γλυκό του λόγο
στους περαστικούς. Η επίσκεψή μου στο μα-
γαζί του είχε πάντα και κέρασμα. Μια μικρή κα-
ραμελίτσα χάντρινη μέσα από ένα πολύχρω-
μο βάζο, άλλου κάθε φορά χρώματος, έμπαινε
στα χέρια μου μαζί με τα ψώνια. Ο ουρανίσκος
μου είχε ακόμη τη γεύση της κανέλας, του λε-
μονιού κ.ο.κ

Το μαγαζί του ο μπάρμπα-Βασίλης το είχε
κάτω από το σπίτι του, ενώ του Μπράμη
ήταν πάνω από το σπίτι και η θειά Κατίνα φο-
ρώντας την ποδιά της πάντα με το χαμόγελο
άνοιγε τον καταρράκτη που ένωνε το μαγαζί
με το σπίτι και ανέβαζε ένα - ένα αχνιστά τα
μοσχοβολιστά καλούδια της.

Πιάτα με γίδα βραστή, φαρμακουλίθρες
μαζεμένες από την πλεύρα, τσιγαριστούλια λά-
χανα, μπακαλιάρο σαβόρ, καγιανά, λουκάνι-
κα, ζυμωτό ψωμί, όλα μυρωδάτα.

Ο Νικόλας τα έβαζε στο ξύλινο τραπέζι το
στρωμένο με πολύχρωμο μουσαμά και γέμι-
ζε τα ποτήρια κοκκινέλι έτοιμα για τσούγκρι-
σμα. Πάντα στον ξύλινο πάγκο και τις ψάθινες
καρέκλες υπήρχε πελατεία ξένη ή ντόπια.

Εγώ έκανα τα ψώνια μου και έφευγα χορ-
τασμένη από τις μυρωδιές.

Παραδίπλα ο μπάρμπα Πάνος ο Κόλλιας
είχε το δικό του εμπόρευμα άμεσα διαθέσιμο
στην πελατεία του και δίπλα από τον πλάτα-
νο σε προνομιακή θέση είχε το δικό του μπα-
κάλικο περίτεχνα όμορφο ο μπάρμπα Γιώργης
ο Κόλλιας.

Γειτόνοι οι μαγαζάτορες, ο καθένας με την
πραμάτεια του, περίμεναν τους χωριανούς μου
να κάνουν τα ψώνια τους και μάζευαν τις χαι-
ρετούρες τους. Κι έμενα μου άρεσαν οι κα-
λημέρες και οι καλησπέρες γι αυτό στην επι-
στροφή κάποιες φορές άλλαζα δρομολόγιο και
κατέβαινα στο σπίτι μου όχι από τον Αη Δη-
μήτρη που ανέβαινα, αλλά από τη βρύση και
το σχολείο για να κάνω την περατζάδα μου
μέσα από την πλατεία.

Έτσι έριχνα και μια ματιά στα καφενεία. Στο
κεντρικό της πλατείας το αφεντικό, νομίζω, άλ-
λαζε κάθε τόσο. Ο μπάρμπα Αντρέας παρα-
δίπλα ήταν μάλλον μόνιμος. Στο τρίτο καφε-
νείο, που κι αυτό άλλαζε αφεντικά, θυμάμαι χα-
μογελαστά πρόσωπα, μπορεί του μπάρμπα Βα-
σίλη του μπάρμπα Νίκου, του Κούλη, του Κα-
λαμπόκα... Δεν είμαι σίγουρη για τη διαδοχή
των προσώπων.

Στα τρία λοιπόν καφενεία μοιρασμένοι
εναλλάξ οι άντρες ακούμπαγαν την κούραση
της μέρας, λέγανε τα νέα τους, τα μικρά τους
κουτσομπολιά και παίζανε την πρεφούλα
τους.

Εγώ παιδάκι απομακρυνόμουν ζηλεύοντας
πάντα αυτό τους το προνόμιο, χωρίς να μπο-
ρώ να ονειρευτώ ότι τα χρόνια θα άλλαζαν και
θα μπορούσα και εγώ κάποτε να απολάμβα-
να τα στέκια της πλατείας, αφού άλλωστε όλες
οι γυναίκες του χωριού μου, που ήταν τα
πρότυπά μου, δεν πήγαιναν εκεί παρά μόνο
στο πανηγύρι της Παναγίας, το Δεκαπενταύ-
γουστο.

Τώρα που μπορώ να πηγαίνω και να κά-
θομαι όποτε θέλω και όσο θέλω, να πίνω και
γω τον καφέ μου εκεί που τον έπινε ο παπ-
πούλης και ο πατέρας μου με τους συντοπίτες
μας, εκεί υπάρχουν μόνο οι αναμνήσεις μου.

Μόνο με κλειστά μάτια βλέπω όσα ήξερα.
Με ανοιχτά βλέπω μόνο τον πλάτανο, το

καμπαναριό, τον Αη Γιάννη, την Παναγία, τον
Άγιο Δημήτρη, το δρόμο που κατηφορίζει στο
πατρικό μου... και νοσταλγώ...
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«Ο ουρανίσκος μου έχει ακόμη τη γεύση της καραμέλας»

Σπύρος Κολόσακας, Θοδωρής Δουλουγέρης, Θανάσης Παπαδημητρόπουλος και Χρήστος Κόλλιας. Στο ξύλινο τραπέζι, το στρωμένο με πολύχρωμο μουσαμά, οι άντρες ακούμπαγαν
την κούραση της μέρας, λέγανε τα νέα τους και καμιά φορά γέμιζαν τα ποτήρια κοκκινέλι.
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