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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ
Μαριτίνα Δημητρέλη,
Νομική Θεσσαλονίκης
Χάρης Τσαφαράς,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσ/νίκης
Μαρίνος Π. Μπουρνάς,
Παιδαγωγικό, ΑΕΙ Πάτρας
Θανάσης Παπακονδύλης,
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου
Χριστίνα Καμπούρη,
Οικονομικών Επιστημών, Πελ/σου
Πένυ Αλ. Αλεξοπούλου,
Δημόσιας Υγιεινής ΑΤΕΙ Αθήνας
Κατερίνα Πετροπούλου,
Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
Γιάννης Θ. Μαρίτσας,
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
Χρίστος Φ. Κοσμόπουλος,
Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΑΤΕΙ
Κοζάνης
Έφη Πετροπούλου,
Βρεφονηπιοκομίας, ΑΤΕΙ Ιωαννίνων

Μάνα σ’ ευχαριστούμε
Οι ευλογημένες Γυναίκες του χωριού
μας ξόδεψαν την ζωή τους για μας.
Αυτές μας δίδαξαν φιλότιμο και αξιοπρέπεια. Θησαυρός και φυλαχτό
μας λοιπόν αυτές που μας ανάστησαν με κόπο και αγάπη. Γράφει η
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΟΥΣΗ ➥ΣΕΛ. 8

πλατεία του χωριού ζωντάνεψε από τις δραστηριότητες των παιδιών το
διήμερο 10 και 11 Αυγούστου. Οι μικροί Μαγουλιανίτες
αναζήτησαν και ανακάλυψαν άλλους δρόμους δημιουργικής - καλλιτεχνικής έκφρασης. Το πρόγραμμα είχε «μάθημα» χαλκογραφίας
και δημιουργίες με ζυμαρικά, σπόρους και ό,τι άλλο βάζει ο νους
σας. Η κυρία Ελένη από τη Σχολή
Αργυροχρυσοχοΐας της Στεμνίτσας
(ήταν σε διαθεσιμότητα σχεδόν
δυο χρόνια και ξεκίνησε μαθήματα
χαλκογραφίας στον Όμιλο Κυριών
Βυτίνας και δραστηριότητες στα
χωριά ως αντίπραξη σ’ όλη αυτή την
μιζέρια), η Αγγελική, ο Λάμπης και
η ξυλόκολλα να είναι καλά. Την
επόμενη μέρα την τιμητική τους είχαν τα ξεχασμένα βαζάκια, μπουκάλια της γιαγιάς και του παππού. Η
ζωγραφική σε γυαλί χρωμάτισε την
μέρα όλων. Από το πολύχρωμο ποτάμι δεν γλύτωσαν ούτε τα τραπέζια ούτε τα ίδια τα παιδιά.
Μετά ακολούθησε μπουγέλωμα
για να φύγουν τα πολλά χρώματα
από το πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια,
τα ρούχα, αφήνοντας τους μεγάλους στις έγνοιες τους αν θα βρέξει… Τι να φοβηθεί ο βρεγμένος
από την βροχή. ➥ΣΕΛ. 4
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Νερό, το «δόγμα του σοκ»
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έλος στη άσκοπη κατανάλωση νερού
αποφάσισε να βάλει ο δήμος Γορτυνίας.
Με την απόφαση εφαρμογής νέου τιμολογίου που τέθηκε σε εφαρμογή καλούμαστε όλοι να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε για τους
λογαριασμούς ύδρευσης και να πληρώνουμε
από εδώ και στο εξής αναλόγως της κατανάλωσης. Αυτό είναι δίκαιο, σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς της δημοτικής αρχής.
Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι αν έτσι νομίζετε. Μπορεί να ακούγεται ωραίο και δημοκρατικό να πληρώνει κανείς ανάλογα με το
τι καταναλώνει, όμως οι απορίες και οι ερωτήσεις είναι πολλές. Δεν είναι τυχαίο που όλοι
πλέον βλέπουν πίσω από την αύξηση αυτή, την
προσπάθεια του δήμου Γορτυνίας να φέρει επιπλέον έσοδα στο ταμείο, με θύματα τα συνήθη υποζύγια.
Ακόμα και να προσπεράσει κανείς το ζήτημα που προέκυψε με την ενημέρωση των
δημοτών για την αλλαγή του τρόπου καταμέτρησης της κατανάλωσης, μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων διαψεύδουν τους
ισχυρισμούς περί «εξορθολογισμού» των τιμολογίων. Η δημοτική αρχή οφείλει να ξεκα-
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θαρίσει με τον πλέον επίσημο τρόπο γιατί:
-ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ. Την
ώρα που κάτοικοι του Βαλτεσινίκου προχωρούσαν σε ρύθμιση με δόσεις (!) των λογαριασμών υδρεύσεως, από το μέτρο εξαιρούνται οι πρώην δήμοι Βυτίνας, Δημητσάνας
και Τρικολώνων που θα πληρώσουν μόνο το
πάγιο των 45 ευρώ.
Η δικαιολογία ότι οι πρώην δήμοι δεν
έχουν υδρομετρητές (!) ακούγεται φθηνή.
Δεν μπορεί όμως να είναι και συνταγματικά
ανεκτή. Που ακούστηκε δημότες δύο ταχυτήτων; Κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι όχι.
-ΚΟΝΔΥΛΙ 730.000 ΕΥΡΩ. Τι θα πει «δεν
έχουν υδρομετρητές;». Μόνο από το ΕΣΠΑ
2007-2013, για την αναβάθμιση του δικτύου
ύδρευσης Βυτίνας, ο δήμος Γορτυνίας χειρίστηκε κονδύλι περίπου 730.000 ευρώ!
-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ. Καλές
οι «τεχνοκρατικές» πολιτικές. Όμως είναι λάθος να προτάσσεις το ζήτημα της σπατάλης,
όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς τις διαρροές
στο δημοτικό δίκτυο. Νερό που χύνεται άσκοπα στα ρέματα εντεκάμιση μήνες το χρόνο. Εί-

σαι λάθος όταν προτιμάς να δεις το άλλο
μισό του προβλήματος και να φορτώσεις το κόστος απευθείας τους καταναλωτές, αντί να δεις
τι θα κάνεις με το δημοτικό δίκτυο-σουρωτήρι, τα «ρολόγια» και τις σωληνώσεις που στα
Μαγούλιανα μετρούν ήδη μισό αιώνα ζωής!
-ΚΑΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ. Το ζήτημα του νερού δεν πρόκειται για ένα θέμα
δεύτερο, τρίτο στην ατζέντα της καθημερινότητάς μας. Αφορά όλους μας ειδικά από την
στιγμή που θίγει τους πιο αδύναμους. Η δημοτική αρχή προχώρησε στην απόφαση χωρίς να βάλει εισοδηματικά και άλλα κοινωνικά κριτήρια. Η συγκεκριμένη δημοτική απόφαση προσβάλει το δικαίωμα αξιοπρεπούς
διαβίωσης. Υπάρχουν δημότες που δυσκολεύονται να αγοράζουν ακόμα και τα φάρμακά
τους…
❑ Συνέντευξη του δημοτικού σύμβουλου Μιχάλη Σφυρή στον ΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ,
➥ΣΕΛ. 2

Πολύχρωμη «αντεπίθεση»

Το «σχέδιο ανασύνταξης» πέτυχε

τα μέσα Ιουλίου, μεσούσης μιας κρίσης που όλοι
μας αγνοούμε πότε και αν
θα λήξει, το διοικητικό
συμβούλιο του Συλλόγου ήταν
μουδιασμένο και πολύ προβληματισμένο. Τί θα γίνει στο χωριό με
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τις εβδομαδιαίες πολιτιστικές αυγουστιάτικες εκδηλώσεις;
Για τον Σύλλογο δεν υπήρχε
άλλη λύση από την ανασύνταξη. Το
«Αντάμωμα» αποφασίστηκε να γίνει, όπως και μια βραδιά με λαϊκό
μουσικό σχήμα και τον Δεκαπεν-

❑ Σύλλογος Βαλτεσινίκου: Οι κάτοικοι καλούνται να πληρώσουν το νερό, σαν να είναι
πετρέλαιο. ➥ΣΕΛ. 3

ταύγουστο το παραδοσιακό πανηγύρι με κλαρίνα. Την «Αποθήκη»
θα την λειτουργούσαν οι νέοι, μια
καθαριότητα θα γινόταν από εθελοντές… Όταν όμως λεφτά δεν
υπάρχουν και μόνο η αναφορά
σε παράλληλες δράσεις και εκδη-

λώσεις ακουγόταν βαρύγδουπη.
Τελικά έγιναν αρκετές δράσεις που
γέμισαν τις μπαταρίες όλων μας για
την δύσκολη συνέχεια. Να’ ναι
καλά οι νέοι και να χαμογελούν.
❐Ο «πανταχού παρών» Πανίκος
γράφει για:
✓το «Αντάμωμα»: Αξέχαστο
το φαγοπότι. Τα τρία σφαχτά που
πρόσφερε ο Σύλλογος μετά βίας
έφτασαν… Άρεσαν οι παραδοσιακοί χοροί από το Λύκειο Ελληνίδων.
✓ το διήμερο πανηγύρι της
Παναγίας: Στην εκκλησία πήγαν
και οι ξενύχτηδες. Στην πλατεία παραβρέθηκαν όλοι και την «Αποθήκη», με τα πιο ευχάριστα ακούσματα και τα πιο βαριά «αναψυκτικά», τίμησαν όσοι άντεξαν. Σιγά
μην μας χαλάσει τα σχέδια ο υγρός
καιρός.
✓ την Σφυρίδα: Να’ ναι καλά τα
παιδιά που άνοιξαν το Μαγουλιανίτικο Μονοπάτι.
✓τον γάμο του Βασίλη Π. Γόντικα με την Μαρία και την βάπτιση
του γιου τους. Γάμος και βάπτιση,
δύο σε ένα.
❐ Για την «Αποθήκη» και το Πετροβούνι γράφει η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΒΕΛΟΥ
❐ Για τη Σφυρίδα γράφει ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΒΕΛΟΣ
➥ΣΕΛ. 4,5,6

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.
Στην τραπεζική συναλλαγή προσθέσετε το ονοματεπώνυμό σας. ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ – EUROBANK
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Νέος Χειμώνας, Νέος Αγώνας
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Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ

ο καλοκαίρι έφυγε και τα χωριά επανήλθαν
στους συνηθισμένους – γνώριμους φθινοπωρινούς ρυθμούς τους. Οι μόνιμοι κάτοικοί τους συνεχίζουν να απολαμβάνουν τους
θησαυρούς τους και να παλεύουν τα θεριά
τους. Ευχαριστήριες επιστολές είδαν τελευταία
το φως της τοπικής ηλεκτρονικής δημοσιότητας.
Οφειλόμενες ευχαριστίες και αναγνώριση στο
πολύπαθο προσωπικό των Κέντρων Υγείας,
μαζί με γκρίνιες και στιγμές απόγνωσης που κάποιοι άλλοι λιγότερο τυχεροί έζησαν.
Και όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία άρχισαν
τα στοιχήματα. Πόσοι δάσκαλοι και καθηγητές
λείπουν; Ποια σχολεία δεν θα καταφέρουν ν’
ανοίξουν στις 11 Σεπτέμβρη;
Την ίδια στιγμή οικογένειες χωρίζονταν και μητέρες μετακόμιζαν με τα παιδιά τους στην πόλη,
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για να μπορέσει το παιδί να πάει φροντιστήριο.
Για να έχουν ένα καλύτερο και σίγουρα πιο ξεκούραστο περιβάλλον εκπαίδευσης, να μη στερηθούν την ευκαιρία και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Παράλληλα, άλλα παιδιά άρχιζαν
το καθημερινό πήγαινε – έλα με το ΚΤΕΛ για τους
ίδιους λόγους.
Σ’ αυτόν τον τόπο κάποια πράγματα δείχνουν
να μην αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου.

Ζητούνται δάσκαλοι
- Φέτος, λόγω της αργοπορίας πρόσληψης των
αναπληρωτών και απουσία διορισμών, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί αποσπάστηκαν με δικά τους
έξοδα και για άγνωστο χρονικό διάστημα σε
απομακρυσμένα σχολεία προκειμένου αυτά να
ανοίξουν. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από
άλλους, με αποτέλεσμα κάποιοι μαθητές στη
Γορτυνία να αλλάξουν τρεις δάσκαλους μέχρι να

Αποτελέσματα ξεπατικωτούρα

παρουσιαστούν στη θέση τους οι «κανονικοί».
-Τα δε ολοήμερα τμήματα σε νηπιαγωγεία και
δημοτικά δεν προβλέπεται να λειτουργούν,
τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Α ναι… Στο ενδιάμεσο έγιναν και εκλογές.
Ήσυχα, βιαστικά, αδιάφορα (;) και σίγουρα με
πολλές απουσίες και πολύ απογοήτευση.
Οι Αρκάδες βουλευτές ανησύχησαν ξανά για
την κατάσταση στα Κέντρα Υγείας, για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τους κινδύνους που
όλα αυτά ενέχουν. Ενδιαφέρθηκαν για τα κενά
στα σχολεία και έκρουσαν ξανά τον κώδωνα για
την εκπαίδευση των παιδιών της Γορτυνίας.
Νέος βουλευτής, αλλά παλιός γνώριμος, εμφανίζεται κάπως μουδιασμένος. Αλλά νωρίς είναι
ακόμα και επιπλέον έχει και το μειονέκτημα του
κυβερνητικού βουλευτή. Αυτό δηλαδή που είχαν και οι προηγούμενοι όταν βρίσκονταν οι ίδιοι σε κυβερνητικούς ρυθμούς.

Πάμε σταθερά, λες και δεν πέρασαν επτά μήνες. Λες
και δεν ήρθε το ταπεινωτικό τρίτο μνημόνιο. Λες και δεν
ερμηνεύθηκε κατά το δοκούν η βούληση του κυρίαρχου -κατά τα άλλα- ελληνικού λαού (δημοψήφισμα).
Η μεγάλη αποχή (ο πρωταγωνιστής των εκλογών)
τελικά ευνόησε τον Τσίπρα (ΣΥΡΙΖΑ), νικητή των εκλογών για τρίτη φορά στο ίδιο έτος. Καρμπόν και τα εκλογικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 20ης
Σεπτεμβρίου. Νέα Δημοκρατία (37 ψήφοι) και ΣΥΡΙΖΑ
(28) δεν άλλαξαν ψηφοφόρους στα Μαγούλιανα.
Η εκλογική επιτυχία του ΚΚΕ σ’ αυτή την αναμέτρηση ακούει στο όνομα του καλού πατριώτη μας Νικόλα Γόντικα (17 ψήφοι). Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ (13), η Ένωση Κεντρώων πήρε μια ψήφο και η Λαϊκή Ενότητα του
Παναγιώτη Λαφαζάνη καμία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΝΙΚΟΛΑ. Επιτέλους δημοπρατήθηκε το έργο για το νερό στου Καμπέα και μέσα
στους επόμενους έξι μήνες θα ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον συμπατριώτη μας Περιφερειακό Σύμβουλο Νικόλα Αν. Γόντικα για
την καθοριστική συμβολή του από την αρχή έως
το τέλος, και όλη την διοίκηση της Περιφέρειας.
Να αναφέρουμε επίσης ότι μπουλντόζα της Περιφέρειας ανοίγει αυτό το διάστημα τον χωματόδρομο που είχε κλείσει τα τελευταία χρόνια από
του Καμπέα έως Μαγούλιανα.

TA MAΓOYΛIANA
Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
01-4943

IΔIOKTHTHΣ
ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
MAΓOYΛIANITΩN

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

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
magouliana@gmail.com

Υεύθυνος έκδοσης:
Άγγελος Α. Αλεξόουλος
Υεύθυνος Σύνταξης
Συντακτική οµάδα

Επικοινωνία με τα μέλη
και τους συνδρομητές:

Άγγελος Α. Αλεξόουλος:
690.750.6314
Χρήστος Κ. Γόντικας:
694.0927.152
Παναγιώτης Α. Ζούβελος:
6970.112.500
Χρίστος Α. Γόντικας:
6944.66.7177
Αγγελική Δ. Κοσιαβέλου:
697.2019.335
Αλέξης Σ. Κολόσακας:
694.8585.384
Βασιλική Θ. Κονδύλη:
698.430.9181
Παναγιώτης Κ. Κοσιάβελος:
697.2644.305
Χαράλαµος Κ. Καλόσακας:
697.402.5565
Ηλεκτρονική σελιδοοίηση:
Mαίρη Γασαράκη

ΤΥΠΟΙΣ: Σταµ. Κοτσάτος & Σία Ο.Ε.
Μαρίνου Αντύ#α 4, Ηλιού#ολη
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Συντήρηση στον Αη Γιώργη

Ύστερα από προσφορές συμπατριωτών επισκευάστηκε η σκεπή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, στο Αργυρόκαστρο καθώς έμπαζε νερά ειδικά τους χειμερινούς μήνες.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί
τους δωρητές:
• Χριστίνα Κοσιαβέλου 500 €
• Παναγιώτης Γρ. Κανελλόπουλος 300 €
• Αλέξης & Θανάσης Αλεξόπουλος 300 €
• Βούλα Α. Ζουβέλου 200 €
• Κων/νος Δ. Κανελλόπουλος 200 €
• Δημήτρης Β. Κουμπούρης 200 €
• Βασίλης Θ. Κονδύλης 150 €
• Δημήτρης Σ. Κοσιάβελος 100 €
• Θανάσης Ι. Κανελλόπουλος 100 €

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον
ΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών έθεσε στον Μιχάλη Σφυρή μια σειρά ερωτήσεων ώστε όλοι να έχουμε την
καλύτερη δυνατή εικόνα για το τι συμβαίνει με τους λογαριασμούς νερού
στον δήμο Γορτυνίας.
- Στις 5 Αυγούστου ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Βαλτεσινίκου διαμαρτυρήθηκε ότι οι κάτοικοι του Βαλτεσινίκου
καλούνται να καταβάλουν για ύδρευση και αποχέτευση(!) μέχρι και 400
ευρώ ανά υδρομετρητή. Γιατί αυτά
τα εξοντωτικά ποσά;
«Η διαμαρτυρία του συλλόγου δεν είναι ακριβής, κανένας λογαριασμός δεν
είναι 400 ευρώ. Οι πλειοψηφία των λογαριασμών είναι μεταξύ 25 και 50
ευρώ».
-Να περιμένουμε και εμείς στα Μαγούλιανα αντίστοιχους λογαριασμούς
νερού και πότε;
«Μέχρι να τοποθετήσουμε υδρομετρητές θα πληρώνετε όπως ήταν μέχρι
τώρα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία,
θα πληρώνετε βάσει κατανάλωσης».

Άφαντα 128.000 ευρώ - Τρίτωσε το ...κακό

άποια στιγμή η δημοτική αρχή οφείλει να
ενημερώσει τους δημότες που πήγαν τα
128.000 ευρώ που προοριζόταν για τις φετινές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος Μαγουλιανιτών για
τρίτη συνεχή χρόνια ζήτησε από τον δήμο Γορτυνίας μια μικρή οικονομική βοήθεια για τις
αυγουστιάτικες δραστηριότητες, για να εισπράξει
και πάλι άρνηση. Μπορεί να περιοριστήκαμε και
φέτος στα του οίκου μας και στα όσα έγιναν, αλλά
κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε πού πήγαν όλα
αυτά τα χιλιάρικα. Το ποσό των 128.000 ευρώ
που προοριζόταν για εκδηλώσεις, πού κατευθύνθηκε τελικά; Σε ποιες επιλεγμένες δράσεις και
σε ποια χωριά;
Φέτος αναγνωρίζοντας το πόσο πιο δύσκολα
τα φέρνουν πλέον πέρα, οι σύλλογοι της περιοχής μας πήραν την πρωτοβουλία να παρουσιάσουν στον Δήμο Γορτυνίας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλάμβανε κυρίως
συνεργασίες με τα γύρω χωριά και τους τοπικούς
συλλόγους. Δυστυχώς η δημοτική αρχή αντί να
επιδοκιμάσει αυτή την υπερτοπική πρωτοβουλία την… σνόμπαρε επιδεικτικά.
Π.Μαρ.

Μ. ΣΦΥΡΗΣ:
Κανένας
λογαριασμός
δεν είναι 400 ευρώ

❏ Παρά την οικονομική κρίση και τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, αξιόλογες ήταν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσαν
οι τοπικοί σύλλογοι των γύρω χωριών.
✔Στην Βυτίνα ο Σύλλογος απανταχού
Βυτιναίων συνέχισε με την ίδια όρεξη και
επιμονή το πάντα επιτυχημένο (δωδέκατο)
αντάμωμα στο εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας.
✔Στην Νυμφασία ο τοπικός Σύλλογος με
το ανανεωμένο και δραστήριο Δ.Σ. παρουσίασε ποικίλες δραστηριότητες που
έχουν καθιερωθεί, όπως το αντάμωμα, την
γιορτή της Νυμφασιώτισσας και ομιλίες.
✔ Στο Βαλτεσινίκο είχαμε το αλώνισμα,
βραβεύσεις, περιπάτους, bazaar βιβλίου και
άλλες καθημερινές δράσεις για όλους.
✔ Ευχαριστώ την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, Μαρίνα
Διαμαντοπούλου, που βοήθησε να γίνει το
διήμερο απασχόλησης των παιδιών που
τόσο άρεσε σ’ όλους.

Το ιντερνέτ κοστίζει ακριβά

Από τον Αύγουστο του 2013, που ο Σύλλογος
πήρε την πρωτοβουλία να καλύψει ένα μεγάλο
μέρος του χωριού με ασύρματη ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο βάζοντας τέλος στην
ηλεκτρονική απομόνωση του χωριού μας, μέχρι
σήμερα έχουν ξοδευτεί πάνω από 1.000 € σε εξοπλισμό, συντήρηση και πληρωμή λογαριασμών.
Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του είναι αναγκαίο και λογικό εθελοντικά να συνεισφέρουν για την κάλυψη αυτών
των εξόδων όσοι το χρησιμοποιούν περισσότερο.
❏ Ευχαριστούμε τον φίλο Γιώργο Κουλαρμάνη
που αφιλοκερδώς ανέλαβε το στήσιμο του δικτύου και την συντήρησή του.

- Δημότες έρχονται δέκα – δεκαπέντε
μέρες τον Αύγουστο. Δεν είναι άδικο
να πληρώνουν ακόμα και το πάγιο
των 45 ευρώ;
«Δεν το θεωρώ άδικο, άλλωστε όλοι
οι δημότες πληρώνουν σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα».
- Γιατί αυτό το έλλειμμα ενημέρωσης;
Οι περισσότεροι δημότες δηλώνουν
άγνοια για την αλλαγή του τρόπου
χρέωσης.
«Ο κανονισμός ύδρευσης είναι σε
εφαρμογή από την προηγούμενη Δημοτική θητεία. Όντως έχουν ευθύνη οι
τοπικοί πρόεδροι με τον αντιδήμαρχο
να ενημερώνουν πιο καλά».
- Κάθε πότε γίνεται καταμέτρηση νερού; Ποιοι κάνουν τις καταμετρήσεις;
Δημοτικοί υπάλληλοι ή ιδιωτικά συνεργεία; Πόσο χρεώνεται το κυβικό; Ο
κόσμος θα πληρώνει νερό και τον χειμώνα που αφήνει το νερό να τρέχει για
να μην παγώσουν οι βρύσες;
«Όπου υπάρχουν μετρητές μια φορά
τον χρόνο από ιδιώτες εργολαβικά σε
συνεργασία με τον τοπικό πρόεδρο. Το
τιμολόγιο χρεώνεται βάση του κανονισμού ύδρευσης και σε περιοχές σαν τις
δικές μας με παγετό διαγράφεται ποσότητα νερού και αφαιρείται από την
τιμή».
- Συμφωνείτε με την δημοτική απόφαση για το νερό;
«Συμφωνώ απολύτως, άλλωστε την
έχω ψηφίσει».
- Πότε θα έρθει το τέλος ταφής;
«Έχει γίνει και ο κανονισμός για τα νεκροταφεία και περιμένουμε από τους
τοπικούς πρόεδρους να κάνουν την καταγραφή για να γίνεται η χρέωση».
❑ Ο κ. Σφυρής απάντησε στις ερωτήσεις αν και όπως δήλωσε δεν είναι κατά
φύση αρμόδιος. Γεγονός είναι ότι εκτέθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε
άλλον στην συγκεκριμένη διένεξη. Δεν
παύει πάντως να είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και απ’ αυτούς που χαράζουν και
εκτελούν της δημοτικές αποφάσεις.
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Με δόσεις ξεχρεώνουν το νερό στο Βαλτεσινίκο
ΑΚΡΙΒΑΙΝ ΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝ Α. ΜΟ ΝΟΣ ΚΕ ΡΔΙΣΜΕ ΝΟ Σ Ο ΔΗ ΜΟ Σ ΓΟ ΡΤΥΝΙΑΣ

υσάρεστες εκπλήξεις κρύβουν οι επόμενοι λογαριασμοί νερού, ειδικά για
τους μόνιμους κατοίκους του χωριού.
Τα τελευταία χρόνια όλοι ανεξαιρέτως
πληρώναμε 45 ευρώ ετησίως. Ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Ανεξαρτήτως αν υπήρχε
ρολόι μέτρησης της κατανάλωσης, αφού
στις νεόδμητες κατοικίες δεν τοποθετούταν
υδρομετρητής. Δεν χρειαζόταν από την
στιγμή που η χρέωση ήταν ίδια για όλους.
Τώρα, και χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών, η δημοτική αρχή Γορτυνίας αποφάσισε να εφαρμόσει νέους κανόνες τιμολόγησης του νερού. Αποφάσισε να
προχωρήσει σε «εξορθολογισμό» του τιμολογίου, όπου ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται
αναλόγως της κατανάλωσης.
Η καταγραφής της πραγματικής κατανά-
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λωσης νερού ακούγεται δίκαιο μέτρο. Το τιμολόγιο ενδεχομένως να ανακουφίσει τα
πολύ μικρά νοικοκυριά, συνήθως ηλικιωμένων που κάνουν χρήση λίγων κυβικών μέτρων νερού. Πάντως, οι μόνοι ωφελημένοι
απ’ αυτή την απόφαση της δημοτικής αρχής
είναι:
-Μόνο όσοι επισκέπτονται τα Μαγούλιανα λίγες ημέρες το καλοκαίρι. Αν και ουσιαστικά ούτε αυτοί θα ωφεληθούν μακροπρόθεσμα. Όλοι μας θα κληθούμε να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα… Να πληρώσουμε ακριβά αυτό το φυσικό αγαθό.
- Το Ταμείο του δήμου Γορτυνίας, που με
τον νέο τρόπο υπολογισμού, θα δει επιπλέον έσοδα. Πρόκειται δηλαδή για μια «κρυφή»
αύξηση, με άμεσα αποτελέσματα.
Η νέα τιμολογιακή πολιτική στο νερό του

δήμου έγινε αισθητή στους κατοίκους του
Βαλτεσινίκου και ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Κάτοικοι του γειτονικού χωριού
όταν παρέλαβαν τους λογαριασμούς έτριβαν
τα μάτια τους. Νόμιζαν ότι έγινε κάποιο λάθος ή κάποια αφανής διαρροή. Δυστυχώς γι’
αυτούς δεν έγινε κάτι απ’ αυτά.
Στις 5 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βαλτεσινίκου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» δημοσιοποιεί διαμαρτυρία των κατοίκων προς
τον Δήμο Γορτυνίας. Και τι δεν καταγγέλλουν
στην Διαμαρτυρία τους (διαβάστε σε παρακάτω στήλη).
Ο Σύλλογος Βαλτεσινιωτών έκανε το αυτονόητο. Προχώρησε στη συγκέντρωση
υπογραφών διαμαρτυρίας και διαβίβασε τα
σχετικά έγγραφα στην δημοτική αρχή. Η τελευταία όμως φαίνεται να έγραψε τις αντι-
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δράσεις των κατοίκων εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Στις εκδηλώσεις του Αυγούστου μπορεί να εισέπραξε κάποιες ανέξοδες υποσχέσεις αρμοδίων περί «ξεφουσκώματος»
των υπέρογκων λογαριασμών, αλλά…
…Μέχρι σήμερα που γράφονταν τούτες οι
γραμμές οι Βαλτεσινώτες υποχρεώθηκαν
να προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής. Να
πληρώνουν δηλαδή με δόσεις τους λογαριασμούς τους, ώστε ο δήμος να μην προχωρήσει στην επιβολή των δυσβάστακτων
προστίμων και στη διακοπή της υδροδότησης. Άλλωστε δεν υπήρχε κάποια άλλη επιλογή. Οι λογαριασμοί που στάλθηκαν έπρεπε να πληρωθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου
(σ.σ. οι λογαριασμοί νερού στα Μαγούλιανα
έφεραν ημερομηνία εξόφλησης την 31 Ιουλίου)!

Οσονούπω φτάνει και ξεπερνάει και το πετρέλαιο

Διαμαρτυρία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλτεσινίκου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου»: «Τον τελευταίο καιρό επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στο χωριό μας με
τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς ύδρευσης πού έφθασαν στους ιδιοκτήτες σπιτιών και
επιχειρήσεων του Βαλτεσινίκου. Ο Σύλλογος έχει
δεχτεί πολλές διαμαρτυρίες από τους μόνιμους
κατοίκους του χωριού αλλά και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.
Οι χωριανοί μας καλούνται να καταβάλουν για ύδρευση και αποχέτευση(!) ποσά
από 45 € έως 400 € ανά υδρομετρητή, σε ένα
Δημοτικό διαμέρισμα που το πρόβλημα επάρκειας νερού είναι μόνο 15 μέρες τον Αύγουστο
και τον υπόλοιπο καιρό το νερό τρέχει και χάνεται εκτός δεξαμενών άσκοπα.
Εξαιρούνται από το μέτρο οι πρώην δήμοι
Βυτίνας, Δημητσάνας και Τρικολώνων, που
όπως ενημερωθήκαμε από τους μόνιμους κατοίκους, θα πληρώσουν μόνο το πάγιο των 45
ευρώ με την δικαιολογία ότι θα ισχύει το ίδιο
προσεχώς!
Το πρόβλημα κοινοποιήθηκε από τους κατοίκους στην Δημοτική Αρχή, διαμαρτυρόμενοι με συλλογή μεγάλου αριθμού υπογραφών, αλλά δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας όπως πιστεύαμε και οι κάτοικοι καλούνται μέχρι την 31η
Αυγούστου να καταβάλουν τα παραπάνω
εξοντωτικά ποσά.
Παρακαλούμε την Δημοτική αρχή να επανεξετάσει το θέμα. Είναι άδικο σε ένα Δημοτικό διαμέρισμα που υδρεύεται με φυσική ροή,
χωρίς κατανάλωση ενέργειας, οι κάτοικοι να καλούνται να καταβάλουν εξοντωτικά ποσά σαν
να είναι πετρέλαιο, χωρίς να ενημερωθούν για
την όποια αλλαγή του τρόπου καταμέτρησης
κατανάλωσης, όταν γίνεται και χωρίς καμία ανάλογη προειδοποίηση.
Είναι αυτονόητο ότι στιγματίζουμε την
σπατάλη νερού τον μήνα Αύγουστο και πρέπει
να λαμβάνονται μέτρα για τους λιγοστούς παραβάτες που δεν σέβονται το κοινωνικό σύνολο. Οι συμπατριώτες που θα έλθουν να περάσουν το καλοκαίρι στο πατρικό τους σπίτι και
να δώσουν επί πλέον ζωή στις τοπικές επιχειρήσεις και το χωριό μας, θα τους περιμένει ένα
τσουχτερό αναπάντεχο χαράτσι.
Θεωρείται παράλογη και άδικη η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ Δημοτικών Διαμερισμάτων στον ίδιο Δήμο (έστω και προσωρινά). Καλούμε την Δημοτική Αρχή να επανορθώσει αυτή την αδικία και ενημερώνει τους κατοίκους του Βαλτεσινίκου πριν από κάθε αλλαγή».
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Σφυρής με επιστολή του
(Πέμπτη 6 Αυγούστου) ενημέρωνε,
μεταξύ άλλων, τους κατοίκους ότι:
Με εισήγησή του θα ζητούσε από
το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή μέρους των ποσών που
αφορούν την κατανάλωση ύδρευσης που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.
Δίνει στην δημοσιότητα και στατιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου για την
ύδρευση στο Βαλτεσινίκο:
*27 πάροχοι θα κληθούν να

«Δεν μπορεί να είναι μέσο
πλουτισμού του Δήμου»

Toυ Νίκου Κωστολιά

ια ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα του νερού είναι του Εμμανουήλ Σαρτζετάκη (Βαλτεσινίκο). Ο κ. Σαρτζετάκης διαχωρίζει το θέμα της ύδρευσης σε τρεις άξονες: Ένας είναι η
ουσία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλος είναι η στάση του τοπικού συμβουλίου και ο τρίτος είναι η επιστολή του δημοτικού συμβούλου Μιχ. Σφυρή.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«Κατά την άποψη μου είναι παράλογη, αυθαίρετη, ελέγχεται για
την νομιμότητα της και φυσικά δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα υπάρχοντα προβλήματα στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας».
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«Τόσο το παρόν τοπικό συμβούλιο όσο και το προηγούμενο, έχουν
την ρητή υποχρέωση, απορρέουσα από τον νόμο «Καλλικράτης», να
ενημερώνουν την τοπική κοινότητα, για κάθε σημαντικό θέμα που
αφορά το χωριό ή τον Δήμο γενικότερα. Αυτό, εξ όσων είμαι σε θέση
να γνωρίζω, δεν έχει γίνει τώρα ή και παλαιότερα. Πέραν αυτού το
τοπικό συμβούλιο έχει παραλάβει επιστολή με την οποία Δημότες
του Βαλτεσινίκου παραθέτουν το πρόβλημα και ζητούν κατά την μηνιαία σύγκληση του τοπικού συμβουλίου, να συζητηθεί το θέμα παρουσία των κατοίκων. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την σύγκληση!».
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΦΥΡΗ
«…Οι τυχόν παραλήψεις των προηγούμενων δημοτικών συμ-
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καταβάλλουν ποσά που κυμαίνονται από 200 έως 270 ευρώ.
*22 πάροχοι θα κληθούν να
καταβάλλουν ποσά που κυμαίνονται από 150 έως 200 ευρώ.
*28 πάροχοι θα κληθούν να
καταβάλλουν ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 150 ευρώ.
*33 πάροχοι θα κληθούν να
καταβάλλουν ποσά που κυμαίνονται από 50 έως 100 ευρώ.
*320 πάροχοι θα κληθούν να
καταβάλλουν ποσά που κυμαίνονται από 25 έως 50 ευρώ.

βούλων, δεν απαλλάσσουν τους επόμενους από τις τυχόν ευθύνες
τους. Επίσης η έλλειψη ευαισθησίας ή ενεργοποίησης του κόσμου
για οποιοδήποτε λόγο στο παρελθόν, δεν νομιμοποιεί κανέναν να
τους απαγορεύει να μιλούν, να τοποθετούνται ή να προβληματίζονται.
»Η αναφερόμενη πρόταση σας για διαγραφή μέρους των οφειλών,
δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα αλλά μία επιφανειακή και ανούσια προσέγγιση. Το ζητούμενο είναι η εύρεση της όσο το δυνατόν
αντικειμενικότερης και δικαιότερης λύσης στον καθορισμό των τελών ύδρευσης. Αντί λοιπόν να ζητάτε την διαγραφή χρεών, θα έπρεπε να έχετε απαιτήσει από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να εισάγουν στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες μελέτες κόστους
ύδρευσης για κάθε τοπική κοινότητα του Δήμου.
»Το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό, όπως ρητά αναφέρει ο σχετικός νόμος και όχι μέσο πλουτισμού του Δήμου. Έτσι είναι τουλάχιστον μη σύννομο να τιμολογείται το νερό όλων των Τοπικών Κοινοτήτων που διαθέτουν μετρητές, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Απλά σημειώνω ότι το Βαλτεσινίκο, όπως άλλωστε γνωρίζετε, έχει
ελάχιστα έξοδα (ελεύθερη ροή, μηδενική συντήρηση κλπ) σε αντίθεση με πολλές άλλες κοινότητες που έχουν μικρά ή μεγαλύτερα αντλιοστάσια, κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
»Είναι όμως και προκλητικό να χρεώνονται με υπερβολικά ποσά
οι κάτοικοι του Βαλτεσινίκου, όταν ακόμα και σήμερα η υπερχείλιση της δεξαμενής του Κεφαλόβρυσου γεμίζει προκλητικά το παρακείμενο αυλάκι με χαμένο νερό.
»Πράγματι παλαιότερα υπήρξε και ίσως και τις επόμενες ημέρες
να υπάρξει πρόβλημα ποσότητας νερού. Αυτό όμως συμβαίνει για
σύντομο χρονικό διάστημα και φυσικά δεν επιλύεται με ετήσιες υπερκοστολογήσεις, αλλά με προγραμματισμό και πρόβλεψη νέων έργων.
»Τέλος μάλλον ξεχάσατε ότι πέραν των τελών ύδρευσης που ψηφίστηκαν από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, υπάρχει και νέα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος του 2014, που αφορά τα τέλη ύδρευσης του 2015…».
Ο κ. Σαρτζετάκης με την επιστολή του ζητάει να «διεξαχθεί ένας
δημόσιος διάλογος το ταχύτερο στο Βαλτεσινίκο… και όλοι μαζί να
αναζητήσουμε και να συνθέσουμε την δικαιότερη πρόταση για τα
τέλη ύδρευσης του Βαλτεσινίκου. Προσωπικές συζητήσεις και μικροσυμφέροντα δεν επιλύουν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος!
»Ας μην ξεχνάμε ότι αν κάποιοι έχουν ακόμα την δυνατότητα να
πληρώνουν αδιαμαρτύρητα, υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα
και μικροποσά τους στερούν βασικά αγαθά διαβίωσης και επιβίωσης».
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Ευτυχώς που τα όνειρα είναι ακόμη
πολύχρωμα και τζάμπα
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του
κόσμου στο 3ο Αντάμωμα Μαγουλιανιτών την Κυριακή 9 Αυγούστου 2015. Εντυπωσίασε το Λύκειο
Ελληνίδων Τρίπολης που χόρεψε παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία, κάτω από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο μας. Για την επιτυχία του
φετινού ανταμώματος καθοριστικό ρόλο έπαιξαν
ο Χρήστος Κ. Γόντικας και η Χρυσούλα Τζαβάρα. Η Χρυσούλα συνετέλεσε τα μέγιστα να έχουμε δωρεάν την κάλυψη των ηχητικών, ανέλαβε την
όλη συνεννόηση με το Λύκειο Ελληνίδων, καθώς
και την δωρεάν μετακίνηση με το ΚΤΕΛ Αρκαδίας.
Για τους μεζέδες, το γκιούλμπασι, το κρασί
που κέρασε ο Σύλλογος και τα άλλα εδέσματα που
έφεραν μαζί τους οι Μαγουλιανίτες δεν θα γράψουμε αυτή την φορά γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση στις εικαστικές περιπλανήσεις του διη-

μέρου 10 - 11 Αυγούστου. Πρόκειται για τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην πλατεία.
Εκεί στήθηκε ένα υπαίθριο εργαστήρι παιχνιδιού
και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι λιλιπούτειοι μεγάλοι πρωταγωνιστές της ζωής μας αναζήτησαν
νέους δρόμους έκφρασης. Χάραξαν περίτεχνες
συνθέσεις σε φύλλα χαλκού, ζωγράφισαν πάνω σε
γυαλί και το κυριότερο αντιλήφθηκαν την αξία των
φθηνών υλικών.
Οι μικροί δημιουργοί έδωσαν ζωή σε άχρηστα
ξύλα, κομμάτια χαρτιού και αντικείμενα που περνούν απαρατήρητα ή προορίζονταν για την χωματερή. Η φαντασία και η δημιουργική έκφραση
τελικά δεν έχουν κόστος.
Και να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι να ξεκινήσουν
οι δράσεις υπήρχε μούδιασμα και προβληματισμός…

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ

σε φέτες ένα κουτσουράκι του Παντελή και όλοι
βρήκαν επιφάνειες για τις δημιουργίες τους. Μοναδική σκιά τα σύννεφα που εμφανίστηκαν στον
ουρανό και μαζί με την ανησυχία για πιθανή
βροχή. Μπορεί να καθυστέρησε να στεγνώσει η
κόλλα που είχε απλωθεί πάνω στα κομμάτια ξύλου, αλλά όλα καλά. Τις πρώτες απογευματινές
ώρες τα πινέλα πήραν φωτιά…
Την επόμενη μέρα όλοι καταφτάσαμε με τα βαζάκια μας, τα μπουκάλια μας και ό,τι άλλο μπορεί
να βάλει ο νους σας. Την Τρίτη ζωγραφίσαμε σε
γυαλί… Ήταν σίγουρα η πιο πολύχρωμη μέρα. Τα
πιτσιρίκια γέμισαν χρώματα και οι μαμάδες πάσχιζαν να ξεθάψουν το ζωγραφικό τους ταλέντο.
Από το πολύχρωμο ποτάμι δε γλύτωσαν ούτε κάποια από τα τραπέζια που πήραν μια πιο χρωματιστή όψη…
Και κάπως έτσι πολλά Μαγουλιανίτικα σπίτια γέμισαν δημιουργίες, ενώ όλοι όσοι συμμετείχαν, παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες και γιαγιάδες αφέθηκαν
στα λάγνα μονοπάτια της καλλιτεχνικής έκφρασης
και είμαι σίγουρη ότι το διασκέδασαν τουλάχιστον.
Μάλιστα ήταν τέτοια η χαρά της δημιουργίας που
πέρασε η ώρα, βράδιασε. Τα κοσμήματα από κλωστές τα αφήσαμε για την επόμενη χρονιά…
Ξεβάψαμε τα μικρά (μύρισε η πλατεία νέφτι). Τα
αφήσαμε να ευχαριστηθούν μέχρι και το βρέξιμο
στη βρύση (κάποια γύρισαν σπίτι στάζοντας)…
Η εξαιρετική Ελένη είναι χείμαρρος δημιουργικότητας και μας παρέσυρε σε ένα διήμερο ταξίδι διαφορετικό γεμάτο αγωγή ψυχής και νου,
αφήνοντας υπόλοιπα και για επόμενες συναντήσεις. Κυρία Ελένη σας ευχαριστούμε.
Οι δημιουργίες μας βρίσκονται στη σελίδα του
Συλλόγου στο Facebook, https://www.facebook.com/SyllogosMagoulianiton

Τα παιδιά των λουλουδιών

Στην πλατεία του χωριού μεταφέρθηκαν το καλοκαίρι που πέρασε οι δραστηριότητες για τους
μικρούς Μαγουλιανίτες. Μπορεί φέτος τον Αύγουστο να μην καταφέραμε να δούμε παράσταση καραγκιόζη, αλλά κερδίσαμε την παρουσία της
Ελένης Σχίζα.
Η Ελένη είναι καθηγήτρια στην Σχολή Αργυροχρυσοχοίας της Στεμνίτσας και τα τελευταία
χρόνια προσφέρει αφιλοκερδώς πολύτιμες δημιουργικές ώρες στα παιδιά, και όχι μόνο των χωριών της Γορτυνίας.
Η Ελένη ήρθε στο χωριό μας τα πρωινά της 10ης
και 11ης Αυγούστου και χάρισε σ’ όσους ήρθαν
στην παρέα μας απίστευτες στιγμές δημιουργικής
απασχόλησης και ιδέες για πολλές ώρες απασχόλησης στο σπίτι.
Την πρώτη μέρα το πρόγραμμα είχε γνωριμία
με την τέχνη της χαλκογραφίας. Παιδιά, και όσοι
γονείς θέλησαν να συμμετάσχουν, πήραν θέσεις
γύρω από τα τραπέζια του Συλλόγου που στήθηκαν δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και
ξεκίνησαν διαλέγοντας το σχέδιο που θα αποτύπωναν στο φύλλο χαλκού τους. Στη συνέχεια
μοιράστηκαν τα φύλλα χαλκού και τα υπόλοιπα
απαραίτητα εξαρτήματα και ο «αγώνας» ξεκίνησε.
Παιδιά, αλλά και γονείς αποτύπωσαν στο χαλκό, σχεδίασαν και έδωσαν όγκο στην έμπνευσή
τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ειδικού
και της φίλης της κυρίας Θαλασσινού, που είχε
έρθει από τη Βυτίνα να βοηθήσει, ενώ ταυτόχρονα
παρακολουθούσαν και όλα τα ενδιάμεσα στάδια
επεξεργασίας του χαλκού μέχρι να φτάσει στην τελική μορφή του.
Στη συνέχεια, το πρόγραμμα είχε δημιουργίες
με ξυλόκολλα, ζυμαρικά, σπόρους και ότι άλλο βάζει ο νους σας και βάψιμο με μια τεχνική ώστε το
τελικό αποτέλεσμα να θυμίζει μέταλλο. Εκεί επιστρατεύτηκαν κομμάτια ξύλου από τα σπίτια και
ο Λάμπης Γόντικας που με το πριόνι του έκοψε

*ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ: Μια καινούργια δραστηριότητα, έκανε τα πρώτα της βήματα φέτος και
αυτή ήταν η προβολή παιδικών ταινιών. Το ένα
βράδυ λόγω βροχής η προβολή έγινε στην «Αποθήκη» και το δεύτερο στην πλατεία.

Αχ, μικρό καλοκαιράκι μου

Το φετινό καλοκαίρι στα Μαγούλιανα ήρθε αλλά
δυστυχώς δεν έμεινε για πολύ… Παρότι ο καιρός
δεν ήταν πολύ καλός, είχε αρκετό κρύο και σχεδόν
καθημερινές βροχές τις μέρες του 15 Αύγουστου,
οι περισσότερες από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου Μαγουλιανιτών και της Επιτροπής των Νέων πραγματοποιήθηκαν κανονικά.
Ανέλπιστα καλά από θέμα κόσμου κύλησαν οι μέρες αυτές και για τους νεότερους καθώς στα καθιερωμένα πάρτι που γίνονται χρόνια τώρα, στην
αρχή στο σχολείο του χωριού μας και μετέπειτα
στην «Αποθήκη», η παρουσία του κόσμου ήταν
άκρως ικανοποιητική. Το κέφι ήταν άφθονο και η
μουσική δεν σταμάτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.
Πριν τα πάρτι των Νέων, μικροί και μεγάλοι χό-

ρεψαν κάτω από το πλάτανο όπως κάθε χρόνο με
λαϊκές και παραδοσιακές μουσικές και στη συνέχεια ανηφόρισαν προς την «Αποθήκη» σε συνέχεια
της βραδιάς. Πλέον η σειρά αυτή έχει καθιερωθεί.
Πολλοί το θεωρούν και έθιμο πλέον.
Η συμμετοχή των νέων φέτος ήταν ακόμα μεγαλύτερη, και η προθυμία τους για οποιαδήποτε
βοήθεια ήταν συγκινητική. Θέλουμε και χρειαζόμαστε τη παρουσία της νεολαίας αλλά και όλων των
συγχωριανών μας στη προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος να κρατήσει ενωμένους όλους τους Μαγουλιανίτες.
Ελπίζουμε όλες τις επόμενες χρονιές να συνεχιστεί σε αυτούς και σε ακόμα καλύτερους ρυθμούς
το καλοκαίρι στα Μαγούλιανα που όλο το χρόνο περιμένουμε. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ. ΖΟΥΒΕΛΟΥ

Να 'χουν καλές γέννες ακόμα και τα στέρφα
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ταν μετά το τριήμερο της Πεντηκοστής, μετά το γάμο του Αλέξη και
τις εκδηλώσεις για την διάνοιξη
των μονοπατιών, επιστρέφαμε στην Αθήνα ηχώντας στ’ αυτιά μας το κελαΐδισμα των
αηδονιών, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό
το καλοκαίρι η παραμονή μου στα Μαγούλιανα θα έφτανε τις 20 μέρες και θα
ήμουν παρών στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις του χωριού: στο «Αντάμωμα», στο
διήμερο πανηγύρι της Παναγίας, στη Σφυρίδα, ακόμα και στο γάμο του Βασίλη, του
Πανάγου του Καραβίδα.
Η πρώτη μου παρουσία στο χωριό
ήταν ανήμερα της εορτής του ιδιοκτήτη,
του πιο πολυσύχναστου καταστήματος
των Μαγουλιάνων του «cafeloungeplatanos». Φυσικά αναφέρομαι στον Παντελή
τον Κόλλια. Έφτασα λοιπόν στις 27 Ιουλίου
και έφευγα προσωρινά στις 10 Αυγούστου. Δεκαπέντε ολόκληρες μέρες. Τι θα
έκανα όλο αυτόν τον καιρό; Στα γύρω χωριά είχαμε πάει αρκετές φορές και είχαμε δει
όσα γνωρίζαμε ότι υπήρχαν. Παραπέρα
ήταν δύσκολο, γιατί η κρίση είχε χτυπήσει
την πόρτα μας πιο δυνατά από τις άλλες φορές. Άλλη επιλογή ήταν το καφενείο. Όταν
παίζει κανείς δηλωτή οι ώρες περνάνε χωρίς να το καταλαβαίνεις. Όμως η τετράδα
συμπληρωνόταν γρήγορα από τον Θανάση, τον Θωμά, τον Κώστα τον Κανελλόπουλο, τον Κουμπούρη, τον Ρίζο, τον Φούκα και άλλους ειδήμονες, οπότε οι άσχετοι
ή λιγότερο κατέχοντες έμεναν απ’ έξω.
Σ’ αυτό το μεγάλο πρόβλημα την λύση
έδωσαν οι δυο πρόεδροι: του Συλλόγου και
της κοινότητας. Τηλεφωνικώς ο πρώτος, με
φυσική παρουσία ο δεύτερος. Θα αναλάμβανα τον καλλωπισμό του χωριού.

Τα μωρά στην πίστα

Ό

Λίφτινγκ by Panikos
Πως όμως να καλλωπίσεις ένα χωριό με 100
σπίτια και 40 μόνιμους κατοίκους; Υπήρχαν
σπίτια που κείτονταν σε ερείπια, σπίτια
που είχε πέσει η στέγη και θα έπεφταν σε
λίγο και οι τοίχοι, άλλα εγκαταλελειμμένα
που οι πόρτες και τα παράθυρα έχασκαν και
άλλα –τα καλύτερα– που το οικόπεδο ήταν
γεμάτο από αγριόχορτα, ακατοίκητα τον περισσότερο καιρό. Βέβαια εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις. Περπατώντας όμως σ’ όλους
τους δρόμους και τα καλντερίμια του χωριού είδα πράγματα που δεν τα είχα προσέξει άλλη φορά.
Ο καλλωπισμός του χωριού -σύμφωνα
με τους προέδρους- περιλάμβανε το κλάδεμα και το άσπρισμα των δέντρων στους
κεντρικούς δρόμους του χωριού καθώς και
τον καθαρισμό στο προαύλιο του σχολείου. Ήταν μια δουλειά που μου γέμισε σχεδόν όλα τα πρωινά και τα απογεύματα και
πάλι δεν πρόλαβα. Το προαύλιο του σχολείου τέλειωσε το Σάββατο, μια μέρα πριν
το «Αντάμωμα» και με την βοήθεια και
άλλων εθελοντών.
Είναι απίστευτο πόσες ακακίες και μουριές έχει το χωριό και πόση τέχνη θέλει το
σωστό αραίωμα του ασβέστη. Η κούραση
από την εργασία ήταν αρκετή, αλλά έφευγε από τις φιλοφρονήσεις και τις ευχαριστίες
που άκουσα και το καλύτερο όλων ήταν ένα
μεγάλο ζεστό καρβέλι ψωμί από την θειαΝτίνα την Τζαβάραινα που μόλις το είχε βγάλει από τον φούρνο.
Και επειδή το ψωμί, εμείς οι νεότεροι,
δεν το τρώμε σκέτο συνοδεύτηκε από μια
δίλιτρη μποτίλια γάλα από τα πρόβατα
του Τρύφωνα. Να’ ναι καλά όλη η οικογένειά τους και να’ χουν καλές γέννες όλα τα
πρόβατα, ακόμα και τα στέρφα.

Η «Αποθήκη» έχει πιο ευχάριστα ακούσματα και
πιο βαριά «αναψυκτικά». Όμως σήμερα τα
πράγματα ήταν πιο υποτονικά. Πιθανόν να
επηρέασε η κούραση απ’ όλες τις προηγούμενες μέρες, μπορεί το γεγονός ότι μετά της Παναγίας άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, ακόμη και
ότι εμφανίστηκαν κάποιοι πατεράδες και θείοι.
Πραγματικά εκείνο το βράδυ αρκετοί άνω
των -ήντα ήρθαν στην αποθήκη για να συνεχίσουν την διασκέδαση. Μη νομίσει όμως κανείς
ότι το ωράριο της «Αποθήκης» άλλαξε. Κάθε
άλλο. Και αυτό το βράδυ αλλά και το επόμενο
συνέχισε κανονικά την λειτουργία της. Και όταν
Δευτέρα ξημερώματα ετοιμάστηκα για να γυρίσω στην Αθήνα τα ντεσιμπέλ που έβγαιναν από
την ανοιχτή πόρτα της, μαρτυρούσαν ότι Γοντικαίοι, οι Παπαγιαννακοπουλαίοι και οι Δουλουγεραίοι ήταν ακόμα εκεί.

Στη Σφυρίδα

Τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα και γενικά οι παραδόσεις καλό είναι να μην ξεχνιούνται. Ο Σύλλογος φρόντισε στο 3ο Αντάμωμα, κάτω από τον πλάτανο αυτή την
φορά, να προσκαλέσει το Λύκειο Ελληνίδων Τρίπολης.
και φακούς που χρησιμοποιούν οι ανθρακωρύχοι επιστρατεύτηκαν για να γίνει ένα από τα
καλύτερα γλέντια που έγιναν ποτέ. Το επόμενο
πρωί ο ήχος της καμπάνας που με ξύπνησε δεν
ήταν και πολύ ευχάριστος. Με δύο ώρες ύπνο
πως να ξυπνήσεις ευδιάθετος; Και είχα φύγει και
νωρίς…

Ανάρπαστα τα σφαχτά
Από το Σάββατο το πρωί 9 Αυγούστου, το χωριό άρχισε να γεμίζει κόσμο. Στην Μπάρτζελη,
στου Τζαβάρα, στα Ζουβελέικα, όπου υπήρχε
χώρος έβλεπες παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Το
«Αντάμωμα» έκανε αρκετούς να επισπεύσουν
τον ερχομό τους στο χωριό και έτσι την επόμενη μέρα κάτω από τον πλάτανο ο κόσμος ήταν
τόσο πολύς που δεν ξέρω αν ανήμερα της Παναγίας ήταν περισσότερος.
Τα τρία σφαχτά που πρόσφερε ο Σύλλογος
για την εκδήλωση μόλις και μετά βίας έφτασαν
και μόνο εκείνοι που έφεραν από το σπίτι τους
χόρτασαν φαγητό. Και μέσα σ’ όλο αυτό το φαγοπότι και τις συζητήσεις έκανε την εμφάνιση
του το Λύκειο Ελληνίδων με τους παραδοσιακούς χορούς.
Οι τεχνικοί του συγκροτήματος με τα ηχητικά
ήταν οι πρώτοι που κατέφθασαν και ακολούθησε
με πούλμαν η υπόλοιπη αποστολή. Οι στολές
τους ήταν εντυπωσιακές –ανδρών και γυναικώνπολύ προσεγμένες στην κάθε τους λεπτομέρεια
και με το χορό τους -αν και δεν χόρεψαν πολύπαρότρυναν τους Μαγουλιανίτες να σηκωθούν
και να χορέψουν.
Ο καιρός που την τελευταία εβδομάδα ήταν
βροχερός βοήθησε και αυτός και τα σύννεφα
που από νωρίς εμφανίστηκαν στα Κάτω Αλώνια,
έφεραν τη βροχή στο χωριό μόνο μετά τις 2 το
μεσημέρι που και τα φαγητά αλλά και τα όργανα είχαν τελειώσει. Ταυτόχρονα τέλειωνε και το
πρώτο μέρος των δικών μου διακοπών, το μεγαλύτερο και το πιο δημιουργικό.
Επέστρεψα πάλι την Παρασκευή το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, όλη
η προηγούμενη εβδομάδα πέρασε με τους μικρότερους κατοίκους του χωριού να απασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες που
οργάνωσε η Αγγελική Κοσσιάβελου και τους λίγο
μεγαλύτερους με τις δραστηριότητες της «Αποθήκης». Η μέρα τους ξεκίναγε στις 3 το μεσημέρι
με φαγητό και τέλειωνε στις 7 το πρωί που πήγαιναν για ύπνο.

Αρχή με κλαρίνο
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που φτιάχτηκε
κάποια στιγμή στην Αθήνα μάλλον δεν τηρήθηκε,
η αλήθεια όμως είναι ότι και ο βροχερός καιρός

Κατάμεστος ο ναός

Αχ βρε μισοφόρια τι τραβάν τ' αγόρια μας
τους χάλασε τα σχέδια. Όπως το ίδιο βροχερός
και με σχετική ψύχρα ήταν και την παραμονή της
Παναγίας. Ο κόσμος στην πλατεία σχετικά λίγος
–ήταν και η νηστεία- και χωρίς πολύ κέφι. Δύο
πράγματα όμως έσωσαν την κατάσταση: τα
πολύ ωραία τραγούδια του συγκροτήματος και
η παρουσία του Τρύφωνα. Πραγματικά ήταν απολαυστικός. Αν δεν χορεύανε κάποιες στιγμές οι
Γοντικαίοι –με την Γεωργία να σέρνει το χορόο Τρύφωνας θα ήταν η μοναδική χορευτική
παρουσία εκείνο το βράδυ.
Οι φιγούρες του, τα σκέρτσα του, το πως ζούσε το κάθε τραγούδι, για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μέχρι και παραγγελιές έδινε.
Η συνέχεια δόθηκε στην «Αποθήκη». Εκεί ο
Τρύφωνας έδωσε την σκυτάλη στο σόι του Καραφουστάνα. Ηχητικά εφέ, φωτορυθμικά, μέχρι

Ήμουν όμως ψυχολογικά προετοιμασμένος –το
είχα πάρει απόφαση- και έτσι έφτασα στο ναό
σχετικά νωρίς. Η εκκλησία έλαμπε. Φαντάζομαι
ότι θα χρειάστηκαν αρκετές ώρες καθαριότητας
από τις ευσεβείς κυρίες του χωριού για να
υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Κάτι άλλο που
συμβαίνει σπάνια ήταν ότι υπήρχε πληρότητα
και στο Ψαλτήρι και στο Ιερό και έτσι ο Δήμος
ο Τζαβάρας δεν χρειαζόταν να πηγαινοέρχεται.
Οι ψάλτες, όλοι τους διαλεχτοί , συνέθεταν μια
πολύ καλή χορωδία.
Ο ναός, λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία ήταν κατάμεστος. Πραγματικά αυτοί που ήθελαν να κοινωνήσουν –και ήταν πολλοί– με δυσκολία μπορούσαν να μετακινηθούν. Μετά το αντίδωρο μας
περίμενε και ένα μεγάλο κομμάτι άρτος από την
αρτοκλασία που είχε προηγηθεί. Το φάγαμε εν
μέσω ευχών και φιλοφρονήσεων γιατί κάθε οικογένεια είχε και κάποιον εορτάζοντα. Ευχηθήκαμε σε όσους μπορέσαμε και τους υπόλοιπους τους αφήσαμε για το βράδυ στο πανηγύρι.
Η μέρα που ξεκίνησε ηλιόλουστη έδινε την
υπόσχεση ότι εκείνο το βράδυ ο καιρός θα ήταν
γλυκός. Έτσι κι έγινε. Ο Πεντέλης με το επιτελείο
του ήταν σε ετοιμότητα από νωρίς το απόγευμα ώστε να μην υπάρξει κανένα παράπονο. Και
πράγματι όλα δούλεψαν ρολόι –τουλάχιστον
εγώ που ήμουν απ’ έξω, αυτό κατάλαβα. Οι μπύρες, τα αναψυκτικά, τα σουβλάκια και προπάντων η παραδοσιακή γουρουνοπούλα, όλα ετοιμοπαράδοτα και νόστιμα. Μετά το φαγητό ξεκίνησαν οι χοροί. Καμιά σχέση με το προηγούμενο βράδυ! Τα τραπέζια γεμάτα, η πλατεία γεμάτη χορευτές και το κέφι στο αποκορύφωμα.
Τα όργανα σταμάτησαν να παίζουν περίπου
στις 3:00 το πρωί. Φυσικά εγώ δεν έμεινα μέχρι
τέλους. Τα δημοτικά τραγούδια, που από μικρό
παιδί δεν με αφήναν να κοιμηθώ, δεν ήταν η αγάπη μου.

Όμως οι διακοπές μου δεν είχαν ακόμα τελειώσει. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ήμουν και
πάλι στο χωριό. Αυτή τη φορά για να εκπληρώσω μια περσινή μου επιθυμία. Να πάω στη
Σφυρίδα από το μονοπάτι που είχαν σηματοδοτήσει οι Μαγουλιανίτες και είχε πάρει Ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Το χωριό βέβαια δεν ήταν
όπως το άφησα. Τα γλέντια και τα πανηγύρια είχαν τελειώσει και αρκετά από τα νέα παιδιά είχαν φύγει. Οι περισσότεροι όμως από τους μεγαλύτερους είχαν μείνει για την Σφυρίδα. Το χωριό είχε ακόμα ζωή.
Το πρωί της Κυριακής αφού έστειλα την γυναίκα μου με το αυτοκίνητο από το δρόμο της
Νυμφασίας –για κάθε ενδεχόμενο– ξεκινήσαμε καμιά 15αριά άτομα να γνωρίσουμε το μονοπάτι, που αποδείχθηκε ιδιαίτερα καλό, τουλάχιστον όσον αφορά την σήμανση. Πραγματικά
αν κάποιος ήταν, ακόμα και ελάχιστα, εξοικειωμένος από πεζοπορία δεν θα δυσκολευόταν καθόλου να βρει τον δρόμο.
Η δουλειά του Θοδωρή Παπακονδύλη και
των συνεργατών του ήταν πραγματικά πολύ
καλή. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής –
μετά τον Γαύρο– ήταν μέσα σε ελατόδασος και
ήταν καταπληκτική και όχι ιδιαίτερα δύσκολη.
Μετά από 1:10’ είχαμε φτάσει στην Παναγία την
Σφυρίδα.
Το μέρος που είναι κτισμένη η εκκλησία είναι τόσο εντυπωσιακό που δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς με λόγια. Αξίζει τον κόπο όποιος μπορεί να έρθει να το δει. Προσωπικά όσες
φορές το κοιτάζω όλο και πιο πολύ εντυπωσιάζομαι.
Μετά την Θεία Λειτουργία υπήρχαν άρτοι,
λουκούμια Λαστέϊκα και διάφορα άλλα γλυκίσματα. Αν το είχαμε οργανώσει καλύτερα θα είχαμε μαζί μας και φαγητό, όπως έκανε και φέτος η οικογένεια του Θανάση Κανελλόπουλου.
Στην επιστροφή το αυτοκίνητο ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Τα πόδια μου άντεχαν και έτσι ήμουν
από τους λίγους που γύρισαν από τον ίδιο
δρόμο και απόλαυσα και πάλι την ομορφιά
της Γορτυνιακής γης.

Σήμερα γάμος γίνεται
Όταν έφτασα στο χωριό μετά από μιάμιση
ώρα, ήμουν κατάκοπος. Όμως έπρεπε γρήγορα
να ανασυντάξω τις δυνάμεις μου γιατί το απόγευμα ήταν ο γάμος του Βασίλη.
Ένα ελαφρύ αλλά και γευστικό φαγητό ήταν
ότι έπρεπε. Ευτυχώς η σπιτονοικοκυρά μου με
τον γιο της είχαν προνοήσει γι’ αυτό. Μερικά καλομαγειρεμένα καβούρια ήρθαν ανέλπιστα
μπροστά μου και όλη η κούραση έφυγε.
Το απόγευμα στις 5:00 ήμασταν έτοιμοι να
ξεκινήσουμε για το γάμο αλλά και για την βάπτιση του γιου του Βασίλη και της Μαρίας. Το
προσκλητήριο που κρατούσα στα χέρια μου με
ξεχωριστές προσκλήσεις για γάμο και βάπτιση

φανέρωνε το γούστο των μελλόνυμφων και το
γεγονός ότι για την βάπτιση είχαν εμπνευστεί
ένα δικό τους ποιηματάκι έδειχνε μία άγνωστη
καλλιτεχνική πτυχή τους.
Όταν φτάσαμε, όλοι οι συγγενείς του γαμπρού ήταν εκεί και ο ίδιος έβγαζε φωτογραφίες
με φόντο το ελατόδασος του Μαίναλου. Το
εξωκκλήσι του Αγίου Βλασίου πάνω στην εθνική οδό Τριπόλεως-Πύργου ήταν πολύ καλή επιλογή γιατί ήταν ανάμεσα στα Μαγούλιανα και
στη Βυτίνα που θα δινόταν η γαμήλια δεξίωση.
Και όσο και αν το διπλό μυστήριο –γάμος και βάπτιση- δεν είναι πια κάτι πρωτόγνωρο, ο τρόπος
που εμφανίστηκε η νύφη με την συνοδεία της,
ήταν παραδοσιακός και εντυπωσιακός.
Στην αρχή της πομπής πήγαινε ο λυράρης,
ακολουθούσε η νύφη μέσα στο ολόλευκο νυφικό
της που την ουρά του την σήκωναν παρανυφάκια -ανιψάκια της- και στο τέλος έρχονταν οι
συγγενείς της.
Έχω παρακολουθήσει και άλλους γάμους σε
χωριά αλλά αυτό πρώτη φορά μου έτυχε. Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους που το οργάνωσαν έτσι. Ο γάμος έγινε μέσα σε πολύ ησυχία ο παπάς της Βυτίνας ήταν αυστηρός στο θέμα
αυτό- και κατόπιν ακολούθησε η βάπτιση.
Και ενώ το παιδάκι μέχρι εκείνη την ώρα δεν
ακουγόταν καθόλου, από τη στιγμή που άρχισε
η κατήχηση μέχρι που τέλειωσε το μυστήριο δεν
σταμάτησε να κλαίει. Οι περισσότεροι υποπτεύτηκαν ότι ήταν ματιασμένο και εντόπισα κάποιες θείες που ξεκίνησαν το ξεμάτιασμα.
Ήταν απόλυτα φυσιολογικό γιατί ο μικρός είναι πανέμορφος –ξανθά μαλλιά και γαλανά
μάτια- στα χρώματα του Βασίλη.
Το όνομα που του έδωσαν, ήταν το όνομα
του παππού -Παναγιώτης- για να μην έχει παράπονο ότι η γιαγιά έχει περισσότερα εγγόνια
με το όνομα της. Μετά το γάμο ακολούθησε το
γλέντι στην Βυτίνα. «Το αρχοντικό της Αθηνάς»
ένα παραδοσιακό εστιατόριο, όμορφο και στολισμένο ήταν ό,τι έπρεπε για να γίνει η γαμήλια
δεξίωση.

Γεύμα «mαde by Panagos»
Οι δίπλες που υπήρχαν πάνω σε κάθε τραπέζι εμφανίσιμες και μελωμένες σε προϊδέαζαν και για
τα υπόλοιπα εδέσματα. Τα ορεκτικά ήταν όσα
έπρεπε για να αφήσουν χώρο για το κυρίως γεύμα που ήταν «mαde by Panagos». Καλοθρεμμένα
αρνάκια και κατσικάκια από το κοπάδι τους είχαν πέσει θύματα στο βωμό του γάμου και της
διασκέδασης.
Το δείπνο έκλεινε με ένα μεγάλο κομμάτι γουρουνοπούλα που δυστυχώς δεν φαγώθηκε όλο
γιατί τα σφαχτά του Πανάγου μάς είχαν χορτάσει και με το παραπάνω.
Αφού φάγαμε και ήπιαμε καλά, οι νεόνυμφοι ξεκίνησαν να περνάνε από τα τραπέζια για τις ευχές και τα φιλοδωρήματα. Όμως δεν αρκέστηκαν μόνο σ’ αυτά αλλά σε κάθε τραπέζι έβγαζαν
και από μια αναμνηστική φωτογραφία. Πολύ
ωραίο και πρωτότυπο αυτό, όμως ήταν χρονοβόρο και η Φιλιώ ήθελε να χορέψει.
Έτσι θέλοντας και μη, ο Βασίλης και η Μαρία συντόμευσαν τις ευχές για να αρχίσουν οι χοροί, που
σίγουρα κράτησαν αρκετές ώρες. Τα σφυρίγματα
του Βασίλη και του Γρηγόρη έδιναν ιδιαίτερο
τόνο στους ήχους της μουσικής υπόκρουσης.
Δυστυχώς όμως δεν μπορούσα να μείνω πολύ.
Αφού απολαύσαμε και την γαμήλια τούρτα
ετοιμαστήκαμε για αναχώρηση. Την επόμενη
μέρα το πρωί έπρεπε να είμαι στην δουλειά μου.
Έτσι χωρίς να συμμετάσχω ούτε σε ένα χορό
αποσύρθηκα για ύπνο, αναπολώντας όσα πέρασα το φετινό καλοκαίρι. Από το γάμο του Αλέξη μέχρι το γάμο του Βασίλη. Εύχομαι το επόμενο καλοκαίρι να γίνουν και άλλοι όμορφοι γάμοι και να ζήσουμε και άλλες ευχάριστες μέρες
στα Μαγούλιανα.
ΠΑΝΙΚΟΣ
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Γόντικα και τον Γιώργο Ι. Κανελλόπουλο. Οι
δυο τους προσέφεραν τα δυο σφαχτά της λαχειοφόρου. Ευχαριστούμε τον Άλκη Κόλλια,
τον Σταύρο Μπούμπουλη και τον Γιώργο
Ηλιόπουλο για την προσφορά του μελιού. Για
τον Δημήτρη Σ. Κοσιάβελο τι να γράψει κανείς: Κύριος. Σκέφτεται για εμάς πριν από εμάς.
Του χρωστάμε δημοσίως ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Φέτος διέθεσε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (τριβείο, εργαλεία κλπ), άλλα και δύο
προβολείς για τον καλύτερο φωτισμό της
«Αποθήκης».
Ευχαριστούμε τον Λάμπρο Τζιαβάρα (πατέρας του Αντώνη) για τα καυσόξυλα και τον άρχοντα της πλατείας Παντελή Κόλλια για το διήμερο στον Ξενώνα. Πολλά ευχαριστώ στην Μαρία Τσατσουλή που προσέφερε την γραβιέρα
την ημέρα του ανταμώματος και όλου τους εθελοντές που βοήθησαν να γίνει το αδύνατο δυνατό.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στο Πετροβούνι
πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάΌ
στηκε στο Πετροβούνι στην εκκλησία της
Παναγίας η Γέννηση ή όπως αλλιώς λέγεται «Το
❑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γενέσιον της Θεοτόκου» στις 8 Σεπτεμβρίου.
Την προηγούμενη μέρα, εθελοντές συγχωριανοί μας καθώς και άτομα του Δήμου έσπευσαν και καθάρισαν το μονοπάτι ώστε η πρόσβαση να είναι πιο εύκολη.
Επιπλέον φρόντισαν και τη καθαριότητα της
εκκλησίας στο εσωτερικό της για να είναι όλα
έτοιμα την επόμενη μέρα. Ευτυχώς η ημέρα
ήταν ηλιόλουστη και αυτό βοήθησε στο να παρευρεθεί κόσμος από τα Μαγούλιανα αλλά και
από τα γύρω χωριά. Και του χρόνου.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ. ΖΟΥΒΕΛΟΥ

Στο ασκητήριο της Σφυρίδας
ετά την επιτυχία της περσινής εξόρμησης,
Μ
και φέτος οι εναπομείναντες εις το χωριό
νέοι αποφασίσαμε να εκδράμουμε στη μονή

της Σφυρίδας. Οι λεπτομέρειες του περιπάτου
κανονίστηκαν από την προηγούμενη μέρα, και
στις οκτώ και μισή το πρωί της 23ης Αυγούστου
συναντηθήκαμε στο καφενείο για να ξεκινήσουμε.
Γρήγορα φτάσαμε στα κάτω αλώνια, περάσαμε το Γαύρο και συνεχίσαμε την πορεία
μας μέσα από το δάσος, απολαμβάνοντας το
φυσικό τοπίο. Στη διαδρομή δεν υπήρξαν
απρόοπτα (αν και από συνήθεια φωνάζαμε ένα
γνώριμο όνομα), ούτε ιδιαίτερες δυσκολίες,
εκτός από δύο πεσμένους κορμούς κοντά στο
μοναστήρι, που μαζί με μερικά έλατα που άρχισαν να φυτρώνουν σε ορισμένα σημεία του
μονοπατιού χρήζουν της προσοχής των υπευθύνων-εθελοντών.
Μετά από περίπου μία ώρα πεζοπορίας
φτάσαμε στο Ασκητήριο, άλλοι αναζωογονημένοι από την αύρα του δάσους και άλλοι κατάκοποι από την πορεία. Αμέσως ήπιαμε νερό
από τη βρύση, και όλοι μαζί παρακολουθήσαμε
τη Θεία Λειτουργία και την Καθαγίαση των υδάτων.
Έπειτα, πήραμε αγιασμό, φάγαμε άρτο και
πήραμε το δρόμο της επιστροφής (με αυτοκίνητα αυτή τη φορά), οι μεν από τον κοντινό
δρόμο και οι δε επιστρέφοντας από το δάσος
στην τοποθεσία «Άγιοι Σαράντα», όπου ήταν
σταθμευμένο το αυτοκίνητο. Τελικά, καθίσαμε
ικανοποιημένοι στο καφενείο για να ξεκουραστούμε από την εξόρμησή μας, χαλαρώνοντας με αναψυκτικά και δηλωτή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΒΕΛΟΣ

Το αδύνατο έγινε δυνατό
ι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στέφθηκαν με
Ο
επιτυχία. Σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις στην
ουσία χρηματοδοτήθηκαν από την αγορά λα-

χνών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Χρήστο Π.

ταργηθεί και χαρτιά όπως το προικοσύμφωνο
μπορεί να αποτελεί παρελθόν, αλλά έχει πάνω
του τα σημάδια μιας άλλης εποχής.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ. ΖΟΥΒΕΛΟΥ

Μια ζωγραφιά
ο Μουσείο μας συνεχίζει να εμπλουτίζεται
από τις δικές μας προσφορές. Από παλαιά
Ταντικείμενα
του χωρι-

ού. Αυτό το καλοκαίρι
απέκτησε, μεταξύ άλλων, και μια ζωγραφιά με
την άποψη του χωριού
υπό την σκέπη της Παναγιάς. Κοσμεί τον προθάλαμο στην είσοδο. Ο
Παναγιώτης Κόλλιας
ζωγράφισε - αγιογράφησε τον πίνακα με
πολύ μεράκι για να τον δωρίσει στο Μουσείο.

Γιώργος Κοσμόπουλος με τον πρόεδρο του
Ο καθαρισμός του χωριού Οσυλλόγου
Άγγελο Αλεξόπουλο
Οι κακοί σύλλογοι
πως γίνεται κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι
Ό
δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι των Μαίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του Μητρογουλιάνων έπρεπε να καθαριστούν. Ο δήμος Μαγουλιανίτες στην Ηλεία
πολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ ΙεΑ
Γορτυνίας διέθεσε συνεργείο μόνο για δύο
πό τις πρώτες σκέψεις του Δ.Σ ήταν και εί- ρεμία ο οποίος σε προφορικό του κήρυγμα καμέρες, χρόνος που δεν επαρκεί ούτε για τα βα- Αναι όλοι οι Μαγουλιανίτες όπου και αν αυ- τηγόρησε τους «Αθηναίους» ότι παρασύρουν
σικά, για να μην συζητήσουμε για την αποδο- τοί βρίσκονται, όσο πίσω στον χρόνο και αν το ντόπιο ποίμνιο με αποτέλεσμα να παρα-

τικότητα και τις ώρες εργασίας ενός συνεργείου
που ξαφνικά βρίσκετε σ’ έναν εντελώς άγνωστο χώρο. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Έτσι όπως και σε πολλά άλλα χωριά κλήθηκαν οι Σύλλογοι να βγάλουν το φίδι από την
τρύπα. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση
υποχρέωσε ομάδες κατοίκων να λάβουν δράση. Τέτοιες ωραίες δράσεις είδαμε να γίνονται
σε Βυτίνα, Νυμφασία και αλλού.
Στα Μαγούλιανα ο Σύλλογος πλήρωσε
τρία μεροκάματα για να καλυφθούν τουλάχιστον οι βασικοί δρόμοι. Φέτος όμως η εικόνα
ήταν σαφώς καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και αυτό χάρη στον εθελοντή Παναγιώτη Τσαϊλή (Πανίκο) ο οποίος περνώντας
μια εβδομάδα από την άδεια του στο χωριό,
ασχολήθηκε επιμελώς με παντός τύπου εργασιών, όπως κλάδεμα και άσπρισμα δένδρων, καθαρισμό προαυλίου του σχολείου και πολλά
άλλα.
Επειδή όπως λένε κάνε το καλό και ρίξτε το
στο γιαλό, ο γιαλός στην περίπτωσή μας εκτός
από τα μπράβο ήταν και τα αποτελέσματα της
κλήρωσης της λαχειοφόρου. Κέρδισε τα τρία
από τα είκοσι δύο δώρα. Του χρόνου ελπίζουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή και άλλων Μαγουλιανιτών.

πάμε. Η μεγαλύτερη δεξαμενή απόδημων Μαγουλιανιτών δεν είναι άλλη από τα χωριά της
Ηλείας. Η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας κατοικήθηκε στα χρόνια από το 1850 και
έπειτα από Μαγουλιανίτες.
Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη να γνωριστούμε από κοντά, με ξεναγό τον δραστήριο
Γιώργο Κοσμόπουλο (φωτογραφία). Γνωρίσαμε αρκετούς Μαγουλιανίτες 4ης και 5ης γενιάς.
Στην συνάντησή μας με τον πρόεδρο της
τοπικής κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας Χάρη
Σπηλιόπουλο, ο οποίος επίσης έλκει την καταγωγή του από τα Μαγούλιανα, ανταλλάξαμε
κάποιες ιδέες. Ο ίδιος πρότεινε κάποια δράση
για τον ερχόμενο χρόνο υπό την αιγίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με βάση αναφοράς το
έργο του παππού του ο οποίος είχε καταγράψει το μητρώο μετεγκατάστασης των Μαγουλιανιτών στην Ηλεία.

«Χαστούκια εις την 8ην»
ην ανησυχείτε, τα χαστούκια δεν είναι αληΜ
θινά. Στις 29 Ιουλίου είδαμε μια ταινία που
ετοίμασαν μαθητές του 4ου Λυκείου Τριπόλε-

Απόντες και παρόντες
ολιτική του Συλλόγου εδώ και αρκετό καιΠ
ρό είναι να μην στέλνει προσκλήσεις για τις
εκδηλώσεις του καθώς αυτές αναρτώνται τόσο

στην εφημερίδα του χωριού όσο και στην
εφημερίδα Γορτυνία, αλλά και σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδες της Αρκαδίας
Facebook κλπ). Κάποιοι ακροατές πληροφορήθηκαν για τις εκδηλώσεις μας και μέσω ραδιοφώνου, από την ΕΡΑσπορ.
Στους απόντες να σημειώσουμε σχεδόν
όλους τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής ενότητας Βυτίνας (σ.σ. λες εκλέγονται
αλλού). Έχουν και παράπονα μετά που δεν μαζεύουν ψήφους την κρίσιμη ώρα. Εξαίρεση ο
Παναγιώτης Μέγας ο οποίος είναι ιδιαίτερα
αγαπητός σ’ όλους και αγωνίζεται για την πρόοδο της περιοχής.
Αρκετοί ήταν φέτος και οι επισκέπτες από
τα διπλανά χωριά (Βυτίνα, Νυμφασία, Βαλτεσινίκο, Λάστα, Πυργάκι).

Το Μητρώο Αρρένων
ο ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ΜαΤκαιγουλιανιτών
που έχουν ρίζες από το χωριό
αναζητούν λεπτομέρειες οδήγησε τον Σύλλογο στην απόφαση να προχωρήσει στο τύπωμα του παλιού Μητρώου Αρρένων (18391908). Το παλιό Μητρώο Αρρένων μπορεί να
το αναζητήσει κανείς στο καφενείο, στην ταβέρνα του χωριού στην τιμή κόστους έκδοσης
(3 ευρώ). Ζητείστε το και από τα μέλη του ΔΣ
του Συλλόγου.

βαίνουν τις νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής. Λίγες μέρες μετά το προφορικό
κήρυγμα, σ’ όλους τους ναούς της Μητρόπολης διαβάστηκε και επιστολή του με σχετικό περιεχόμενο. Ο μητροπολίτης κατηγόρησε ευθέως τους Συλλόγους που διοργανώνουν εκδηλώσεις κατά την περίοδο του Αυγούστου καθώς είναι ημέρες νηστείας και προσευχής και
παρασύρουν τους πιστούς.
Εμείς με την σειρά μας να ευχηθούμε περαστικά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και να αναφέρουμε ότι:
-Αν βρισκόταν από μια μεριά τον Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία την Μαγουλιανίτισσα και έβλεπε ιδίοις όμμασι τους πιστούς
να συνωστίζονται στην Θεία Μετάληψη, θα αναθεωρούσε την άποψή του.
-Χωρίς τους επισκέπτες του σαββατοκύριακου και τις δράσεις των Συλλόγων τα περισσότερα χωριά θα ήταν απλά φαντάσματα.
Πιστέψτε μας, οι ηλικιωμένοι έχουν ανάγκη
πολύ περισσότερο την συντροφιά των δικών
τους ανθρώπων από την νηστεία, που έτσι και
αλλιώς ακολουθούσαν και ακολουθούν.

ως. Στην πολύ καλή προσπάθεια των παιδιών
ξεχώρισε και η δική μας Μαριτίνα Δημητρέλη, κόρη της Χρυσούλας Τζαβάρα.

Έθιμα μιας άλλης εποχής
την παραπάνω εικόνα απεικονίζεται ένα αυΣ
θεντικό «προικοσύμφωνο» που μας παραχώρησε ο συγχωριανός μας Γιάννης Μπέττας.
Σ’ αυτή τη μορφή συνήθως το παρέδιδε η οικογένεια της νύφης, στον γαμπρό.
Το προικοσύμφωνο ήταν ένα κείμενο, δεσμευτικό για την εποχή, που υπογραφόταν από
τον γαμπρό και την οικογένεια της νύφης. Σε
αυτό το κείμενο λοιπόν αναγραφόντουσαν
όλα τα περιουσιακά στοιχεία που δίνονταν ως
προίκα στον γαμπρό. Δεν ήταν απλώς ακόμα
ένα έθιμο. Ήταν η συμφωνία και η υποχρέωση
του πατέρα της νύφης προς τον γαμπρό του.
Ο σύζυγος λοιπόν είχε την υποχρέωση να διαχειρίζεται την προίκα της συζύγου. Ουσιαστικά όμως η κυριότητα της προίκας ανήκε στη γυναίκα και η επικαρπία ανήκε στον σύζυγο.
Μπορεί το προικοσύμφωνο για εμάς να είναι μια λέξη σχεδόν άγνωστη, αλλά στο παρελθόν ήταν απαραίτητο για την ολοκλήρωση
ενός γάμου. Στις μέρες μας η προίκα έχει κα-

Γράψε λάθος
χεδόν σε κάθε τεύχος της εφημερίδας μας
Σ
ο δαίμονας του τυπογραφείου κάνει συχνά
πυκνά την εμφάνισή του. Αυτή την φορά όμως
το παράκανε στο κείμενο «Το Ζουβελέικο παραμύθι». Η Μπουρνομαρία έγινε μουρλομαρία.
Δυστυχώς η αυτόματη διόρθωση που γίνεται
στο τελικό στάδιο με έχει προδώσει επανειλημμένως. Και το δεύτερο σημαντικό λάθος έγινε στο ίδιο κείμενο. Η Πανούλα Ζουβέλου
παντρεύτηκε τον Μπρούκλη και δεν απέκτησαν
παιδιά. Η Θανάσω, η Γιαννούλα και η Νικολέττα ήταν αδελφές της. Ζητάω συγνώμη. Π.Μαρ.
*Στο εξής όποιος ανακαλύπτει τα περισσότερα λάθη, ο Σύλλογος θα τον κερνάει τσίπουρο στο καφενείο. Ο Αλέξανδρος Ζούβελος
θα μετάσχει, αλλά εκτός συναγωνισμού.

ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ
Καυσόξυλα
Βυτίνα Αρκαδίας
Κιν: 6978 941266 • Οικ: 2710 243738

Λίγο ήλιος. Λίγο σύννεφο και ο πλάτανος
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Επιμέλεια:
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ

❑16 ΙΟΥΝΙΟΥ. Το καλοκαίρι έφτασε στα Μαγούλιανα. Ο Παντελής
μάς ευχήθηκε τραπεζώνοντας έξω
στην πλατεία καμιά 20αριά συγχωριανούς και φίλους.
@ Κώστας Μαρίτσας: με το που
πάτησα πόδι στην πλατεία τσιμπούσι οι τύποι. Τέρμα, άπαιχτοι.
@Μαίρη Μηλιώνη: Το μενού
δεν μάθαμε.
@Ηλίας Δουλουγέρης: Κώστα
άσε τα ψόφια. Πάντα… τυχαία πέφτεις σε τσιμπούσι;
@Πάνος Κανελλόπουλος: Προλαβαίνω;
❑26 ΙΟΥΛΙΟΥ. Ο Θοδωρής Η.
Κονδύλης και το metar.gr μεταφέρουν στον τηλεοπτικό δέκτη ζωντανή εικόνα από τα Μαγούλιανα
(εκπομπή "Πρώτη Ωρα", ΕΡΤ).
@Παναγιώτης Κυριακόπουλος:
Μπράβο Θοδωρή μας! Η επιτυχία
του πατριώτη μας, είναι η μέγιστη
προβολή του χωριού.
❑1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 2 το μεσημέρι.
@Θοδωρής Κολόσακας: Επιτέλους πραγματική δροσιά…
@Νίκος Ζούβελος: Άλλοι δουλεύουν στο λιοπύρι και άλλοι…
@Θοδωρής: Λυσσομανάει ο
ουρανός κι η Μαδάρα σκούζει…
Λίγο αργότερα βρίσκουμε τον
Θοδωρή στον πλάτανο με ζακετούλα και στάλες βροχής.
@Debbie Lampropoulou: Τυχερέ… εμείς λιώνουμε!
@Kolosakas Theodoros: Κόπιασε… Κερνάω.
❑1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. @Gregory Zou-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

velos στην τοποθεσία Μαγούλιανα,
στις 12.30 το μεσημέρι: «Καθαρός
αέρας και κρύο νερό».
Την επόμενη ημέρα 2 Αυγούστου στις 16.30 ο Gregory επιστρέφει στην πρωτεύουσα: «Στην
Αθήνα ζέστη, τα Μαγούλιανα είναι
παράδεισος».
Την ώρα εκείνη στο χωριό έπεφταν κάποιες στάλες βροχής.

❑2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 5.30 το
πρωί η Αγγελική Κοσιαβέλου κοινοποιεί ένα σύνδεσμο: Το Kalimera
Arkadia.gr παίζει στην ηλεκτρονική του έκδοση το πρώτο θέμα
της εφημερίδα μας: Οι νέοι Μαγουλιανίτες επιμένουν χωριό!
@Παναγιώτης Κυριακόπουλος:
Μπήκε το πολύ νερό στο αυλάκι!
@Elsa Petroulas: Παιδιά προχωρήστε δυναμικά. Συγχαρητήρια.
@Γιούλα Κοσιαβέλου: Μπράβο πατριώτες! Ζωντανέψατε τα
Μαγούλιανα.
❑4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ημέρα Τρίτη,
στις 2 το μεσημέρι, Γιώργος Ζούβελος: Οι όμορφες μέρες δεν έχουν
τον ήλιο ανάγκη. Και η απάντηση
από την Λουίζα Μπαξιβάνη: Τι
ανάγκη έχετε. Εμείς καιγόμαστε!
Δύο ώρες αργότερα, στις 16:15
ένα απίστευτο – αυγουστιάτικο
χαλάζι χτυπάει αλύπητα την ορεινή Γορτυνία προκαλώντας ζημιές
σε δένδρα, κήπους, σ’ όλα στα
Λαγκάδια. Με την θερμοκρασία
κοντά στους 30 βαθμούς στην
Αθήνα, στην Γορτυνία ο καιρός
«τρελάθηκε».
❑9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Στις 4.15 το
απόγευμα της ίδιας μέρας η Χρυσούλα Τζαβάρα ανεβάζει νέες φω-

ΓΑΜΟΙ
✶Η Μαρία και ο Βασίλης Π. Γόντικας τέλεσαν τον γάμο τους και βάπτισαν τον γιό τους
Παναγιώτη στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Βυτίνας.
✶Ο Μαρίνος Τσατσουλής και η Κατερίνα
Ζαραφέτα παντρεύτηκαν στο εκκλησάκι της
Ζωοδόχου πηγής στην Ελάτη.
✶Η Αιμιλία Μαρίτσα και ο Θοδωρής Παύλου παντρεύτηκαν στην Αθήνα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
✶Η Χαρά και ο Κωνσταντίνος Π. Βασιλάκος
απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
✶Στις 9 Σεπτεβρίου 2015 στις 4.30 το πρωί
ο Παύλος Πέτρουλας κοινοποίησε την είδηση
ότι απέκτησε γιό: «3.45 κιλά, 52 πόντους, κούκλος και φωνακλάς».
-Παύλο, Δώρα και μικρέ Αντώνη να σας ζήσει το
καινούργιο μέλος της οικογένειας. Γερός και τυχερός ο μικρούλης.
ΚΗΔΕΙΑ
Η Σισίλια Ηλιοπούλου απεβίωσε και ετάφη
στο νεκροταφείο του Ζωγράφου (Αθήνα).
ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Νικήτας Καλομοίρης 200 €
Ανώνυμη 50 €
Βασιλική Τελά 50 €
Χαράλαμπος Απόστ. Κανελλόπουλος 100 €
Θάνος Ανδριόπουλος εις μνήμη του παππού
του Χαράλαμπου Πολίτη 100 €
Σπυρίδων Κοσιάβελος 50 €
Βασίλειος Καραμάνης 50 €
Ανδρέας Κοσιάβελος 100 €
Σταυρούλα Ζουβέλου 50 €
Ανώνυμος 100 €
Φωτεινή Γιαννακοπούλου 50 €

τογραφίες στο face book: Συγχαρητήρια σ’ όλους και όλες για το
όμορφο γλέντι («Αντάμωμα») που
έγινε σήμερα στο χωριό μας. Ο
Nicolas Inioultras Kakouris αμέσως μετά το «Αντάμωμα» επιστρέφει στην Αθήνα: «Ο καιρός μάς
τα μούσκεψε…».

❑10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 9 το βράδυ κάποιοι κρυώνουν. Εδώ και μία
εβδομάδα βρέχει συνεχώς. Ο Αλέξανδρος Ζούβελος ανεβάζει στο
facebook ένα Μαγουλιανίτικο ουράνιο τόξο.
@Παναγιώτης Μαρίτσας: Έρχομαι την Τετάρτη. Να πάρω μπουφάν και ομπρέλα;
@Αλέξανδρος: Και κασκόλ.
Τώρα το θερμόμετρο γράφει 15
Λίγες ώρες νωρίτερα η Μαίρη
Μηλιόνη ανεβάζει φωτογραφία
από τα Μαγούλιανα με τίτλο: Ήλιος
και βροχή!
@Βύρωνας Ανδρεαδάκης: Με
άλλο θεό διακοπές! Χαιρετίσματα
σ’ όλους! Να περνάτε τέλεια!
@Κώστας Β. Μαρίτσας: Μην
ακούτε που λένε «η τρέλα δεν πάει
στα βουνά». Εκεί πάει.
@Katia Mantadaki: Ωραία δροσούλα εκεί;
@Μαίρη: Κάτια, κοιμόμαστε με
κουβέρτα!
❑15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ο ένας μετά
τον άλλον ανεβάζει στο διαδίκτυο
Selfο-καταστάσεις:
Ξημερώματα 16 Αυγούστου
νεαρή Μαγουλιανίτισσα δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι σε λίγο ξημερώνει: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ, γράφει με πόνο
ψυχής. Αύριο στην Αθήνα. Είμαστε
όλοι μαζί της.
Ο Γιώργος Ζούβελος και η γνω-

στή παρέα στις 4:30 τα ξημερώματα μας ενημερώνει ότι: Στα γλέντια λέμε ναιιιιιιιιιι!!! Άλλος δηλώνει
ότι όλα του μυρίζουν… αλκοόοοοολ.

❑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ημέρα Δευτέρα. Θοδωρής Γόντικας και Θοδωρής Δουλουγέρης παίζουν ρακέτες έξω από την «Αποθήκη». Τελικά αρχίζω να πιστεύω ότι αν δεν
είχαμε τον συγκεκριμένο χώρο
έπρεπε να τον εφεύρουμε.
@Θοδωρής Γόντικας: Η παραλία μόνο λείπει για καμιά βουτιά.
❑20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, καθυστερημένες ευχές από Πανίκο στην Μαρία Τράπαλη: Μαρία μου χρόνια
πολλά για την γιορτή σου, αν και
κάπως αργά. Συγνώμη, ήμουν στο
χωριό - εκτός τεχνολογίας. Να χαίρεσαι ότι αγαπάς και εύχομαι γρήγορα να τα πούμε κι από κοντά.
(σ.σ. Πανίκο άντε να σε δούμε και
στο twitter)
❑21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ημέρα Παρασκευή. Φτου ξελευτερία. Γιώργος
Ζούβελος Αντώνης Τζιαβάρας,
Αλέξανδρος Βούλγαρης, Δημήτρη
Βούλγαρης, Μαρία Βούλγαρη, Διονυσία Γεωργούλη, Γιάννης Λαμπούσης, Γιάννης Μαρίτσας, Κώστας Ζούβελος, Θανάσης Παπακονδύλης, Αλέξανδρος Ζούβελος
παίζουν κρυφτό στην πλατεία,
μετά από 5 χρόνια… Η συγκεκριμένη παρέα παράτεινε τις διακοπές
στα Μαγούλιανα μέχρι τις αρχές
Σεπτεμβρίου.
❑7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, στις 2 το μεσημέρι. O Nicolas Inioultras Kakouris σκάει από τη ζέστη στην τοποθεσία Μαγούλιανα Αρκαδίας:

Οι μελέτες φέρνουν ...ανάπτυξη

Δήμος Τρίπολης και Δήμος Γορτυνίας
«ενώνουν δυνάμεις» για την διαχείριση του
Μαινάλου. Μην τρομάζετε. Δεν θα συμβεί
κανένα κακό στο περιβάλλον. Η είδηση κυκλοφόρησε την Παρασκευή, 28 Αυγούστου
2015, στις 13:17. Προσπαθούμε να διαβάσουμε και να καταλάβουμε τις δυο πρώτες παραγράφους:
«O Δήμος Γορτυνίας σε συνεργασία με τον
Δήμο Τρίπολης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη
και την επιχειρηματικότητα με αειφορία, που
μπορεί να είναι συμβατές με τη φυσιογνωμία της
περιοχής αλλά και με τις επιδιώξεις της τοπικής
κοινωνίας, θα υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση
Μαινάλου.
»Με την ακόλουθη μελέτη προβλέπεται η
ανάθεση υπηρεσιών για «Υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης ολοκληρωμένης διαχείρισης
Μαινάλου με αντικείμενο των υπηρεσιών να
αποτελεί η συγκρότηση και υποβολή κοινής
πρότασης χρηματοδότησης από τους Δήμους
Γορτυνίας, Τρίπολης και άλλων φορέων που θα
προκύψουν από τη διαβούλευση όπως του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ερευνητικών φορέων και του Δήμου Μεγαλόπολης
με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων απευθείας χρηματοδότησης
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πχ.Life,Horizon
κτλ)…».
Τί καταλάβατε; Μην στεναχωριέστε, τα
πράγματα είναι απλά. Πίσω από την πρώτη παράγραφο που αποτελείται από 46 λέξεις χωρίς
τελεία. Πίσω από την δεύτερη παράγραφοςπου αποτελείται από 72 λέξεις χωρίς τελεία, καταλαβαίνουμε ότι: η δημοτική αρχή θα τα σκά-

*

σει για να γίνει μία μελέτη και να υποβληθεί μία
πρόταση.
Η δαπάνη των 10.000 ευρώ εννοείται ότι θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου, δηλαδή
όλους εμάς. Και μια διευκρίνιση: Το ότι γίνεται
- πληρώνεται μια μελέτη δεν σημαίνει ότι το
έργο θα γίνει. Ενίοτε το έργο γίνεται, αλλά δεν
λειτουργεί (βλέπε τηλεθέρμανση, Νυμφασία).
Πρόκειται για χρυσοπληρωμένες μελέτες και
έργα.
Εμείς θα προτείναμε στην δημοτική αρχή να
κάνει ό,τι κάνουν οι μεγάλοι δήμοι της χώρας.
Καλούν σε βοήθεια μηχανικούς και άλλους
επιστήμονες δημότες τους προκειμένου να
προσφέρουν εθελοντική εργασία (σ.σ. το τονίζουμε, με εθελοντική εργασία) στην εκπόνηση
μελετών έργων περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να υποβληθούν εγκαίρως οι φάκελοι χρηματοδότησης στο πλαίσιο
κοινοτικών προγραμμάτων για να μη χαθούν
έργα και πολύτιμοι πόροι από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Που το μάθαμε αυτό; Αναδείχθηκε από τοποθετήσεις εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις εργασίες του συνεδρίου «Η ανάπτυξη που θέλουμε» στην Αθήνα. Π.Μαρ.
«Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Γορτυνίας. Θα σταθώ στο πλευρό τους έτσι ώστε να τούς παραχθεί
μέσω των σχολικών επιτροπών του Δήμου η κάθε
δυνατή διευκόλυνση. Οι μαθητές της Γορτυνίας
αποτελούν το υγιές και ελπιδοφόρο μέλλον της
περιοχής μας».
Μιχάλης Σφυρής, Δημοτικός Σύμβουλος
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«Κι όμως δεν είναι απλά συννεφάκια… Είναι μια τεράστια μάζα
αφρικανικής σκόνης που έχει αποπνίξει την ατμόσφαιρα του χωριού
σε συνδυασμό με ασυνήθιστα μεγάλη ζέστη για το μικροκλίμα
του…».

❑10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στις 3:30
μ.μ. Παντελής: Ψάρι στο βουνό με
βροχή και την καλύτερη παρέα.
Δεν περιγράφω άλλο…
@Θάνος Ανδριόπουλος: Σούπερ. Γίναμε και …ψαροχώρι. Όλα
τα έχει το βουνό.
@Βασίλης Κουμπούρης: Ακόμα
είμαστε δουλειά. Μας αποπροσανατολίζεις. Λίγο πιο αργά τέτοιες
δημοσιεύσεις…
@Dora Zouvelou: Πέρνα καλά
και για μας.
@Παντελής: Το βουνό περνά
καλά και σας ευχαριστεί.
@Nicolas Inioultras Kakouris:
Ψαράκι στη Μαδάρα απέναντι και
με βροχούλα.
@Λάμπρος Παπαλάμπρος: Τις
φαρμακουλήθρες ξέχασες. Μαγικός συνδυασμός.
❑Τρίτη 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, στις 8.30.
Καλό Φθινόπωρο. Παντελής: Ελάτε να πυρωθούμε (καίει τα πλατανοφύλλα).
@Antreas Syreggelas: Παραδοσιακά!
@Giwrgos Krhtikos: Κάθε χρόνο την ίδια μέρα τα φουντουλώνεις
Παντέλοοοο.
@Φωτεινή Παναγούλια: Στον
Πλάτανο είναι;
@Kollias Pantelis: Ακριβώς από
κάτω.
@Βασίλης Πετρόπουλος: Αααα
ρε Κολλιέϊκη μούρλια.
@Kollias Pantelis: Άμπαλε.

…Supermoon από
τα Πάνω Αλώνια
Του ΘΟΔΩΡΗ Η. ΚΟΝΔΥΛΗ

ην Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 10 το
βράδυ νεαροί Μαγουλιανίτες αποφασίζουν να ξενυχτίσουν για να δούνε το «ματωμένο φεγγάρι». Την «κόκκινη πανσέληνο» και
την έκλειψη της σελήνης, όλα σε ένα. Όμως εδώ
τα σύννεφα, εκεί τα σύννεφα, πού είναι η έκλειψη; Το κακό είναι και αέρας να φυσούσε ποιο
σύννεφο να προλάβει να μετακινήσει.
Ο Παντελής πάντως δεν το βάζει κάτω:
«Πάμε δυνατά», δηλώνει και ανεβάζει τις πρώτες δύο φωτογραφίες με το «σούπερ Φεγγάρι».
-Βασίλης Πετρόπουλος: Το κινητό σου φίλε
δεν βγάζει ωραίες φωτογραφίες· πέτα το.
-Πέτρος Αλεξόπουλος: Το ίδιο έχουμε!
-Βασίλης Πετρόπουλος: Πετάτε τα στο ρέμα...
-Παντελής Κόλλιας: Σιαπέρα στο ρέμα.
-Θάνος Ανδριόπουλος: Παντελή βάλε ξυπνητήρι να βγάλεις φωτογραφία την έκλειψη.
Θα περιμένω το πρωί να δω άλμπουμ.
-Παντελής: ΟΚ
Την επομένη μάταια στηθήκαμε στο facebook να δούμε φωτογραφίες από τα Μαγούλιανα αυτής της πολύ σπάνιας ολικής έκλειψης
και της υπερ-πανσελήνου την ίδια ακριβώς
ημέρα.
Το ραντεβού για …Supermoon από τα
Πάνω Αλώνια ματαιώθηκε. Ξημερώματα Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το χωριό το είχε πάρει ο
ύπνος. Ας ελπίζουμε το 2033, τότε θα συμβεί
ξανά, να αποζημιωθούμε.

Τ
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Οι Γυναίκες της καρδιάς μας

Οι μισές Σταθούλες του χωριού σε μια φωτογραφία, στο χωράφι του Αλέκου Κουμπούρη, στο Πετροβούνι. Για το μεροκάμματο, από ανατολή σε δύση. Αυτές είναι οι Γυναίκες του τόπου μας,
όσες μας ανάστησαν με κόπο, πόνο, αγάπη, δύναμη ψυχής, μυαλού, χεριών. Από αριστερά, Ντίνα Γιαβή (σύζυγος Κωνσταντίνου), Βαρβάρα Δημοπούλου (συζ. Γεωργίου), Σταθούλα Κοσιαβέλου (συζ. Κωνσταντίνου), Σταθούλα Κόλλια (συζ. Πάνου), Σταθούλα Κουμπούρη (συζ. Γεωργίου), Πανούλα Δουλουγέρη (συζ. Θεοδώρου) και Σταθούλα Μπουρνά (συζ. Ιωάννου).

Ο Ι ΜΑ ΝΑΔ Ε Σ ΜΑ Σ, Ο Ι ΓΙ ΑΓΙΑ ΔΕ Σ ΜΑ Σ, Ο Ι ΘΕ ΙΑ ΔΕ Σ Μ ΑΣ

Γράφει η ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΛΑΜΠΟΥΣΗ

ορφές μακρινές και αγαπημένες με ή
χωρίς κεφαλομάντηλο μαύρο ή καφέ
αναλόγων των συνθηκών και της ηλικίας τριγυρίζουν πρώτα στην ψυχή και μετά
στο μυαλό μου. Οι Γυναίκες του χωριού μου.
Οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι θειάδες
μας με το όνομά τους η κάθε μια: η θεια Γιαννούλα, η θεια Λευτερία, η θεια Παναγιώτα, η
θεια Αννιώ, η θεια Δεσπούλα κ.α. ή συνηθέστερα με το αντρώνυμό τους: η θεια Πάναινα, η θεια Θοδωρού, η θεια Ηλίαινα κ.α. ή με
το οικογενειακό τους παρατσούκλι, η θεια Καραβίδαινα, η θεια Καραφουστάναινα, η θεια
Κολοκοτρώναινα, η θεια Ντουλουγέραινα
κ.α.
Η μέρα τους ξεκίναγε αχάραγα. Οι δουλειές ήταν όλες δικές τους είτε κατ’ αποκλειστικότητα οι σπιτικές, οι κήποι ή μαζί με
τους άντρες στο χωράφι ή στο μαντρί.
Με το τσεμπέρι στο κεφάλι σκυμμένες από
ανατολή σε δύση στο χωράφι έσπερναν,
σκάλιζαν, φύτευαν, θέριζαν, αλώνιζαν… Και
στα πρόβατα κοντά. Σκαρίζανε, αρμέγανε, πήζανε τυρί, μυζήθρες, σκούπιζαν το μαντρί…
Και στο σπίτι πίσω το ζύμωμα. Εφτά οχτώ
φισκοπίτες χώραγε ο φούρνος που άναβε και
καίγονταν για να θρέφει παιδιά, γιαγιάδες,
παππούδες, άντρες.
Η φωτιά έπρεπε να ανάψει, να μπει πάνω
η σιδεροστριά και η μαύρη από τη φλόγα και
τη χρήση κατσαρόλα να βράσει ό,τι υπήρχε
για να χορτάσει η οικογένεια που αποτελούνταν από πολλά – πολλά στόματα.
Οικογένεια ήταν και το σκυλί που περίμενε
το ξεροκόματό του, και οι γάτες που τριγυρνούσαν νιαουρίζοντας προκειμένου να πάρουν το μερτικό τους από το σφούγγισμα του
πιάτου ή της κατσαρόλας, οι κότες, τα μουλάρια, τα οικόσιτα αρνιά, γίδες, γουρούνια και
ό,τι ζωντανό είχε κάθε νοικοκύρης στο σπιτικό
του.
Οι κήποι φυτεμένοι, σκαλισμένοι, ποτισμένοι από τον ιδρώτα τους έδιναν ό,τι τις πιο
πολλές φορές έμπαινε στο τσουκάλι και το πιάτο της φαμελιάς. Με τους κήπους είχαν μια
σχέση αγάπης και μίσους.

Μ

Το καλοκαιρινό πότισμα αποτελούσε πρόβλημα. Το νερό της πάνω βρύσης λιγόστευε,
οι κήποι πολλοί, ο διαγός το ρούφαγε στις ζεστές μέρες, οι μελιτζίνες και τα τρόχαλα θέλανε
μέριασμα και αυτό ερχόταν κήπο – κήπο με
το ραχάτι του, ποτέ βιαστικό, τρέχοντας.
Η κάθε μια όταν τέλειωνε με το δικό της
κήπο φώναζε την επόμενη να πάρει το νερό
και η ίδια πολλές φορές έμενε για να το διαδέψει για ευκολότερη πρόσβαση στον κήπο
της γειτόνισσας. Η μια βόηθαγε την άλλη.
Ποτίζανε ακόμα και νύχτα για να περνάει ευκολότερα το νερό, ή γιατί οι δουλειές ήταν
πολλές και η μέρα μικρή για να τις προλάβουν.
Άλλοτε πάλι μπορεί η πιο αδειανή να πότιζε
και της άλλης τον κήπο και κείνη να το ξεπλήρωνε σε επόμενο πότισμα.
Συνεργάζονταν μεταξύ τους άψογα, γιατί όλες κουβάλαγαν ίδια βάρη, ίδιες έννοιες,
ίδιες φτώχειες. Αυτά τα ίδια στοιχεία δημιουργούσαν πότε – πότε και μικροπαρεξηγήσεις.
Για να μην κόβει η μια το νερό της άλλης
καταπώς βολευόταν έρχεται η λύση από τον
νερουλά, το μπάρμπα – Χαρίλαο το Ζούβελο.
Εκείνος δίκαια όριζε τη σειρά και ειδοποιούσε τις γυναίκες στην ώρα τους. Καμιά φορά
πότιζε και ο ίδιος τους κήπους τους όταν εκείνες λείπανε στις δουλειές τους.
Δούλευαν πάντα μαζί και δίπλα από τους
άντρες σε όλες τις δουλειές. Σπαρτό είχαμε
μπροστά η μάννα να σκαλίζει, να σπάει τα
σβόλια. Αμπέλι είχαμε: κουτρούλια έσκαβε,
σταφύλια μάζευε, πάταγε, κουβάλαγε. Με
το φυσερό της θειάφιζε το αμπέλι και γυρνούσε στο σπίτι με τα μάτια κόκκινα από το
θειάφι, ειδικά αν φυσούσε αέρας.
Στο θέρο μπροστά· το δρεπάνι της άναβε
φωτιές και όταν τέλειωνε με το δικό της βοηθούσε στο διπλανό μην παραγίνει το γέννημα και χάσουν οι άνθρωποι τους κόπους
τους, το φαί τους.
Οι δανεικαριές ήταν χρήσιμες, γιατί θέρος,
τρύγος, πόλεμος χρειάζονταν πολλά χέρια σε
συγκεκριμένο χρόνο για να βγούνε πέρα. Στα
αλώνια πρώτη· στο σκούπισμα του αλωνιού,
το λίχνισμα με το δικριάνι, το δριμόνισμα με
το μεγάλο δριμόνι για το καθάρισμα του

καρπού και να βοηθάει και στα δεμάτια και να
φέρνει και βόλτες γύρω γύρω από το στοιχερό
μαζί με τα ζωντανά που έκαναν το αλώνισμα.
Και στο σπίτι οι δουλειές, οι γιορτές, τίποτα
δεν μας έλειπε και κουραμπιέδες έφτιαχνε και
το καλύτερο κατακίτρινο φουσκωτό παντεσπάνι, και τις αυλές άσπριζε γύρω – γύρω, και
την απλάδα την καλή έστρωνε στη σάλα και
κόσμο δεχόταν Αη Λιος και Παναγιάς, γιορτές
ευλογημένες για το σπιτικό μας μιας και γιόρταζαν οι άντρες της οικογένειας μέσα στις δουλειές κατακαλόκαιρο· Αη Λιας με θέρο, Παναγιάς με αλώνια.
Πάντα όμως οι μανάδες μας όλα τα προλαβαίνανε. Τίποτα γι’ αυτές δεν ήταν εύκολο.
Ακόμα και κείνο το ευλογημένο το νερό, να
το κουβαλάνε από τη Μπάρτζελη, του Κολοπανά, την Κοτρόνα, του Βαρελά, του Καρκαλά ακόμα και μακρύτερα από το Νιχώρι με
σούγλους, λάτες, παγούρια, βαρέλες, για τη λάτρα, το πιοτό, το πλύσιμο ρούχων και ανθρώπων.
Στις βρύσες να κοπανάνε με τον κόπανο
τις κουρελούδες, τα σαϊσματα, τις μπαντανίες
και όλα να τα κάνουν με χαμόγελο χωρίς βαρυγκώμια, σαν να έβγαινε από μέσα τους μια
μαγική δύναμη που τους έδινε ώθηση.
Κάθε πρωί που ο θεός ξημέρωνε τη μέρα
του, όλοι αυτήν αποζητάγαμε, τη μάνα, ζωντανά και ανθρώποι. Κι αυτή κράταγε για
όλους κάτι στα χέρια, στον κουβά, στην ποδιά, στην καρδιά. Δική της έννοια τα παιδιά
της· δεν έπρεπε να συνεχίσουν τη δική της δύσκολη ζωή. Θεωρούσε ότι ο δρόμος για τη Βυτίνα οδηγούσε στην πρωτεύουσα και από κει
στη ζωή που ονειρευόταν για μας.
Έτσι κάπως ζούσαν οι Γυναίκες του χωριού μας. Θυμάμαι το γέλιο τους στη βρύση, στο
καθάρισμα του αραποσιτιού, όταν έκαναν ξέλαση, στις δουλειές στο χωράφι, στο αλώνι,
στο αμπέλι, στα ποτίσματα, τα ασπρίσματα,
στα ζυμώματα, στις ατέλειωτες μπουγάδες με
παιδιά στην κοιλιά, στην αγκαλιά, απ’ το χέρι,
πίσω τους, μπρος τους, παντού. Κι αυτές
ήρεμες, πάντα παρούσες, χωρίς αντίρρηση,
χωρίς γόγγυσμα, χωρίς παράπονο.
Οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι θειάδες μας· αγαπημένες μορφές όλες για όλους·

όλες με το νοιάξιμο, με τις πόρτες ανοιχτές,
τα αφτιά μεγάλα να ακούνε τους άλλους και
τις καρδιές ακόμα μεγαλύτερες να τους χωράνε όλους.
Το δικό μου και το δικό σου δεν είχαν και
μεγάλες διαφορές στο χωριό μου. Ο αργαλειός
που ήταν πάντα στημένος, γιατί οι ανάγκες για
στρωσίδια, σκεπάσματα, προικιά ήταν μεγάλες και κείνες νύχτα σε νύχτα ύφαιναν, έφτιαχνε και τα τράσιτα που χώραγαν ένα κομμάτι ψωμί, τυρί, ελιές αρκετά για όλους που ήξεραν και μοιράζονταν.
Αυτές ήταν οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες
μας, οι θειάδες μας, οι Γυναίκες του τόπου μας,
όσες μας ανάστησαν με κόπο, πόνο, αγάπη,
δύναμη ψυχής, μυαλού, χεριών και τις κουβαλάμε μέσα μας θησαυρό και φυλαχτό μας.
Οι ευλογημένες Γυναίκες του χωριού μας.

Φισκοπίτες: Το καρβέλι ψωμί. Ζύγιζε πέντε με εφτά κιλά.
Διαγός (ο): Το αυλάκι που φέρνει το νερό για πότισμα στο
κήπο.
Διαδεύω: Καθαρίζω τον διαγό να περάσει το νερό για το
πότισμα του κήπου.
Κουτρούλι (το): Το πρώτο σκάψιμο στο αμπέλι. Απομάκρυναν το χώμα από την ρίζα του κλήματος κάνοντάς το
βουναλάκι (δηλαδή κουτρούλι), ώστε με τη βροχή να ποτιστεί το φυτό.
Δανεικαριά (η): Η συμφωνία δύο αγροτών να βοηθήσει
ο ένας τον άλλο σε συγκεκριμένες εργασίες.
Δριμόνι (το): Κόσκινο μεγάλο με το οποίο διαχώριζαν το
άχυρο από το καρπό μετά το λίχνισμα.
Στοιχερό (το): Ξύλινος κάθετος στύλος ύψους περίπου δυο
μέτρων με διχάλα στο πάνω μέρος. Από τη διχάλα κρεμόταν η τριχιά που θα δένονταν τα ζώα για το αλώνισμα.
Συστατικό στοιχείο του αλωνιού, βρισκόταν στο κέντρο
του.
Σούγλος (ο): Μετάλλινος κουβάς που έβγαζαν νερό από
το πηγάδι, πότιζαν τα ζώα και έπιαναν οι άνθρωποι. Χρησιμοποιούταν και στην μεταφορά νερού, για κοντινή απόσταση.
Ξέλαση (η): Συγκέντρωση πολλών ατόμων τις φεγγαρόφωτες νύχτες για το ξεφύλλισμα των καλαμποκιών. Ξέλαση
λέγονταν και μια παρέα που πήγαινε εθελοντικά να βοηθήσει κάποιον σε εργασία.
Τράσιτο (το): το ταγάρι. Μάλλινοι σάκοι υφασμένοι στον
αργαλειό για την μεταφορά προϊόντων, φαγώσιμων και
μη.
UNRRA (η): United Nations Relief and Rehadiliation Administration - Οργανισμός Διοίκησης Βοήθειας και Αποκαταστάσεως Ηνωμένων Εθνών. Ιδρύθηκε το 1943 από
43 κράτη, που στη συνέχεια αποτέλεσαν μέλη του ΟΗΕ,
με αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσει οικονομικά τις χώρες που είχαν πληγεί από τις δυνάμεις του φασιστικού άξονα. Το 73% των κεφαλαίων της ήταν Αμερικανικά.

