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Και στα δύσκολα μαζί…
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Πανηγύρι
Το πανηγύρι φέτος θα διεξαχθεί
οργανωτικά από το σύλλογο. Έτσι,
πέρα από την κατανόηση όλων,
θα θέλαμε και την υποστηρικτική βοήθεια από όσους μπορούν,
για να έχει και η βραδιά επιτυχία.

Λαχειοφόρος
Και φέτος θα διεξαχθεί λαχειοφόρος με σκοπό την ενίσχυση
του συλλόγου για τα τρέχοντα
έξοδα λειτουργίας, την κάλυψη
του ίντερνετ, τις εργασίες που
πραγματοποιεί και έργα που προγραμματίζει. Κάθε οικονομική
βοήθεια είναι σημαντική.
Επίσης όποιος θέλει να διαθέσει
κάποιο δώρο για την λαχειοφόρο,
να επικοινωνήσει με κάποιο από
τα μέλη του Δ.Σ.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις
για το Καφενείο

Γι’ αυτό φέτος το καλοκαίρι πρέπει να έρθουν όλοι!

«Να δείξουμε ότι πραγματικά μας λείπει το καφενείο μας,
αλλά ότι αγαπάμε πάντα το χωριό. Να καταλάβουν και να
καταλάβουμε όλοι ότι το έχουμε πραγματικά ανάγκη και ότι
δεν είναι άλλη μια περίπτωση ενός μικρού χωριού που συρρικνώνεται. Με καθημερινό αγώνα από όλους λύνεται όχι με
γκρίνια!»
να σχόλιο σε μόλις έξι γραμμές στο facebook μπορεί να περιέχει τόση ουσία όση χιλιάδες γραμμές ενός διαλόγου ή και
όλων των ρεπορτάζ μαζί. Η αγάπη για το χωριό είναι αυτή που
μας ενώνει, αυτό πρέπει να κρατήσουμε για να πάμε μπροστά.

Έ

Φέτος θα αντιμετωπίσουμε μια διαφορετική καθημερινότητα στη πλατεία. Ο Σύλλογος όμως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια από τις επόμενες κιόλας ημέρες ο χώρος της πλατείας να έχει
ζωντάνια.
Δεν είναι πρώτη φορά που ο σύλλογος διοργάνωσε μόνος του
πανηγύρι.
Δεν είναι πρώτη φορά που το καφενείο είναι κλειστό το καλοκαίρι.
Φέτος ξεκινάμε από το μηδέν και πάλι, αλλά ένα είναι σίγουρο όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

Άκαρπες ήταν οι δύο πρώτες δημοπρασίες που έκανε ο Δήμος Γορτυνίας, καθώς δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. ➥ΣΕΛ.2

Καφενείο είμαστε εμείς!
.....Καφενείο είναι οι άνθρωποι...
Γράφει ο Πέτρος Αλεξόπουλος
➥ ΣΕΛ. 3

βάλε διπλό κερασάκι..
Αναμνήσεις από το καφενείο μας.
Της Γωγώς Ν. Φούκα ➥ ΣΕΛ.3

Και από.. ιούνιο χειμώνα!
Οι «φθινοπωρινές» μέρες του Ιουνίου. Του Θοδωρή Η. Κονδύλη
➥ ΣΕΛ.3

από το αίγιο με.. αναμνήσεις
Οι ρίζες είναι βαθιές και στέρεες.
Με αφορμή την εκδρομή του Συλλόγου Μαγουλιανιτών Αιγίου στα
Μαγούλιανα, θυμίζουμε το ιστορικό εποίκησης του Αιγίου
➥ ΣΕΛ. 4

Έλαμψε άλλη μία φορά
Από την δεύτερη
θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες
ρυθμικής γυμναστικής ατενίζει το
λαμπρό της μέλ➥ΣΕΛ.3
λον η Ελένη Κελαϊδίτη

Πλάτανος Μαγουλιάνων
Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης το
στολίδι του χωριού μας. ‘Ολη η
απόφαση
➥ ΣΕΛ.5

τα μαγευτικά και παραδεισένια Μαγούλιανα
Αφιέρωμα στο χωριό μας που
έκανε το Περιοδικό ΕΣΤΙΑζω, στο
τεύχος του Ιουνίου 2018.
➥ ΣΕΛ.6

Μαγούλιανα 1924. Πρώτος από δεξιά ο Πάνος Δ. Γόντικας σε ηλικία 70 ετών. Πανηγύρι της Παναγίας εκείνα τα χρόνια δεν γινόταν. Αφορμή
για διασκέδαση όμως μπορεί να ήταν το οτιδήποτε, ακόμα και αν το τραπέζι είναι άδειο, ακόμη και αν άλλοι φορούν κουστούμι και άλλοι
φουστανέλα.

Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων

ΚυριαΚΗ, 12 αυγουστου
✔Γενική Συνέλευση στο Σχολείο Μαγουλιάνων
στις 11.30 π.μ.

ΠεΜΠτΗ & ΠαρασΚευΗ
16-17 αυγουστου
✔Διαγωνισμός Δηλωτής.

Δευτερα 13 αυγουστου
✔ Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους στην πλατεία

✔ Προβολές παιδιών ταινιών στην Αποθήκη.

τριτΗ 14 αυγουστου
✔ Πάρτι Νέων στην Αποθήκη.
τεταρτΗ 15 αυγουστου
✔ Παραδοσιακό Πανηγύρι το βράδυ στην πλατεία.

σαββατο 18 αυγουστου:
✔ Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών.
✔ Μεγάλος τελικός δηλωτής των γύρω χωριών στο Βαλτεσινίκο.

ΚαΛο ΚαΛοΚαιρι!!!

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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Άγονες οι δύο πρώτες δημοπρασίες

ΠΑΡ ΟΛ Η ΤΗ Ν ΥΠ ΟΣΤΗ Ρ ΙΞ Η Π ΟΥ ΑΝΑΚ ΟΙ ΝΩ ΣΕ Ο Σ ΥΛ ΛΟ ΓΟ Σ Π ΡΟΣ ΚΑ ΘΕ ΣΥΜ Π ΑΤΡΙ Ω ΤΗ Μ ΑΣ

ην Παρασκευή 29 ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημοπράτηση
του καφενείου και του ξενώνα χωρίς
να προσέλθει κανένας ενδιαφερόμενος.
Έτσι φτάσαμε στη δεύτερη δημοπρασία
της 13ης ιουλίου, στην οποία και σε
αυτή δεν προσήλθε κάποιος. Μάθαμε βέβαια εκ των υστέρων ότι εμφανίστηκε
ένας ενδιαφερόμενος, αλλά αυτό έγινε
αφού είχε εκπνεύσει ο χρόνος της δημοπρασίας.
Αποτέλεσμα αυτής της απροθυμίας
εκμίσθωσης είναι να κριθεί τελικά το μέλλον του καφενείου και του ξενώνα σε τρίτη διαδικασία η οποία θα γίνει ενώπιον του
Δημοτικού Συμβουλίου με νέους οικονομικούς όρους κατόπιν πρότασης του όποιου ενδιαφερόμενου μισθωτή.

Τ

ραδοσιακού καφενείου ο κοινοτάρχης
Θανάσης Κανελλόπουλος με ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Αγαπητοί μου συμπατριώτες και φίλοι.
Η συλλογική μας προσπάθεια του τελευταίου διμήνου απέδωσε τους καρπούς της.
Σήμερα δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δήμου για την εκμίσθωση του ακινήτου για παραδοσιακό καφενείο στο ισόγειο και ενοικιαζόμενα δωμάτια στον πρώτο όροφο. Θα
διεξαχθεί δημοπρασία στις 29 Ιουνίου με τιμή
εκκίνησης 150 € και η μίσθωση θα είναι για
δέκα έτη.
Τελικά, οι συντονισμένες κινήσεις μας και
η ενότητα, με την οποία αντιμετωπίσαμε
το ζήτημα σε συνεργασία με το Σύλλογο, υλοποιώντας την εντολή και βούληση όλων
σας, έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη.»

σεων και διαδικασιών στις 29 Ιουνίου δημοπρατείται το Καφενείο και ο Ξενώνας. Οι
όροι της δημοπράτησης είναι ίδιοι με ανάλογων δημοπρασιών κατά το παρελθόν
έχοντας μέριμνα αυτή τη φορά και για τα δωμάτια του πρώτου ορόφου.
Ο Σύλλογος όλο αυτό το διάστημα έκανε γενικές συνελεύσεις στην Αθήνα και στα
Μαγούλιανα για να ενημερώσει αλλά και να
ακούσει τους Μαγουλιανίτες. Παρευρεθήκαμε σε τρεις Δημοτικές Συνεδριάσεις και εκθέσαμε τις θέσεις του χωριού, στείλαμε αρκετές επιστολές στον Δήμο και σε ηλεκτρονικά μέσα. Όλοι έγιναν γνώστες του θέματος
και του τι ζητάμε να λάβει υπόψιν του ο Δήμος.
Παλέψαμε με γενικό άξονα το συμφέρον
του χωριού σε πνεύμα σύμπνοιας και ομοψυχίας χωρίς φαμφάρες και μεγάλα λόγια. Ο
Σύλλογος θα στηρίξει όπως καλύτερα μπορεί, αναλόγως των δυνατότητων του, όποιον συμπατριώτη μας πάρει την απόφαση να
δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά με το καφενείο του χωριού μας.»

γου και στις 24 ιουνίου ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι διατίθεται να στηρίξει, ειδικά
κατά το ξεκίνημα, όποιον συμπατριώτη μας
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά με το καφενείο. Έτσι δημοσιεύει
μέσω τις σελίδας του στο Facebook την παρακάτω ανακοίνωση:
«Ο Σύλλογος σε συνέχεια των προσπαθειών του για την άμεση δημοπράτηση και
λειτουργία του καφενείου μας αποφάσισε:
Να υποστηρίξει τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο συγχωριανό μας αναλάβει τη
διαχείριση του καφενείου. Η ενίσχυση αυτή
θα είναι άμεση και θα αφορά ανάγκες πάγιου εξοπλισμού που στόχο θα έχει την ταχύτερη επαναλειτουργία του χώρου.»

Σαν σύλλογος προσπαθήσαμε με κάθε
τρόπο να παρακινήσουμε δίνοντας κίνητρα σε κάθε ενδιαφερόμενο Μαγουλιανίτη, χωρίς τελικά να έρθει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να ενημερώνει
τους Μαγουλιανίτες. Εξάλλου έχει ανακοινώσει Γενική Συνέλευση στις 12 αυγούστου στο χωριό.

Πάει κι αυτός ο καφενές του προπάππου, του παππού, του πατέρα..

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή, δηλαδή από όταν η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου ανακοίνωσε τους
όρους τις δημοπρασίας.
Στις 16 ιουνίου μετά την ολοκλήρωση
της Οικονομικής επιτροπής η οποία έθεσε
τους όρους της δημοπράτησης του πα-

του ιωάννη Μιχαλακόπoυλου
από Σταυροδρόμι Γορτυνίας

Κύριε διευθυντά,
Τρόμος με κατέλαβε όταν σε πρόσφατη εκδρομή στα «άγια χώματα» της ελληνικής
υπαίθρου διαπίστωσα την αύξηση των «λουκέτων» στα εκεί καφενεία. Η ερήμωση των χωριών, η γήρανση του πληθυσμού τους και η
περιρρέουσα κρίση ίσως αποτελέσουν την ταφόπλακα (αλίμονο!) στον «θεσμό» του καφενέ.
Αλήθεια, ειδικά στην επαρχία, γιατί είναι
τόσο σημαντική η διατήρηση του καφενείου;

TA MAΓOYΛIANA
Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
01-4943

IΔIOKTHTHΣ
ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
MAΓOYΛIANITΩN

ΓPAΦEIA:
XAΛKOKONΔYΛH 37(3oς Oρoφoς)
104 32 AΘHNA

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
magouliana@gmail.com

Υεύθυνος έκδοσης:
Άγγελος Α. Αλεξόουλος
Υεύθυνος Σύνταξης
Συντακτική οµάδα

Επικοινωνία με τα μέλη
και τους συνδρομητές:

Άγγελος Α. Αλεξόουλος:
6907506314
Χρήστος Κ. Γόντικας:
6940927152
Κανελλόουλος Θ. Δηµήτριος
694.460.8231
Βασιλική Θ. Κονδύλη:
6984309181
Θάνος Π. Ανδριόουλος
6944615162
Τάσος Α. Ζούβελος:
6944294470
Πανίκος Α. ΤσαPλής
6980821181
Τάκης Κ. Κοσιάβελος
6972644305
Μαρία Α. Τράαλη
6974905062

Ηλεκτρονική σελιδοοίηση:
Mαίρη Γασαράκη
ΤΥΠΟΙΣ: Σταµ. Κοτσάτος & Σία Ο.Ε.
Μαρίνου Αντύα 4, Ηλιούολη

Ο σύλλογος έβγαλε και αυτός ανακοίνωση στις 18 ιουνίου στην σελίδα του στο
facebook για ενημέρωση σχετικά με το
θέμα. Συγκεκριμένα:
«Ύστερα από αρκετούς μήνες συζητή-

Τι συμβολίζει αυτός ο χώρος (κέντρο αναφοράς) διαχρονικά; Σε στενάχωρες στιγμές λύπης και μνήμης εκεί συγκεντρωνόμασταν
για τη σιωπηλή παρηγοριά και σηκώναμε τα
κρασοπότηρά μας.
Όμως, και σε στιγμές χαράς και γιορτής πάλι
στο ίδιο καφενείο, με τα ίδια πρόσωπα τραγουδάγαμε, συντρώγαμε, κουτσοπίναμε και
ευχόμασταν να μας ζήσει το (καινούργιο) όνομα. Στην καθημερινότητα, ο καφενές ήταν άλλοτε «εκκλησία του Δήμου», άλλοτε «λαϊκό δικαστήριο» και άλλοτε λυτρωτικό καθαρτήριο
ψυχής. Τόσο τον χειμώνα με την ξυλόσομπα
όσο και το καλοκαίρι με το φυσικό air-condition του πλάτανου ήμασταν εκεί (κάποιοι
προλάβαμε και το τζουκ μποξ). Εκεί, όλοι καταθέταμε απόψεις, ακούγαμε άλλες γνώμες, ενημερωνόμασταν, φωνάζαμε, «τσακωνόμασταν», τους τα λέγαμε ένα χεράκι, βρε
αδερφέ… «τα βγάζαμε από μέσα μας». Κατά
τις περιόδους των διακοπών, στον κόμβο του
καφενείου δηλώναμε την έλευση - παρουσία
μας (ενίοτε πριν ακόμα αποθέσουμε τις βαλίτσες στο σπίτι). Εκεί αναλύαμε τα αποτελέσματα των εκλογών (ενίοτε πριν ακόμα
ανακοινωθούν επισήμως). Εκεί λέγαμε αναδρομικά (και ενίοτε… προκαταβολικά) τα νέα
μας, τις προόδους μας, τις επιτυχίες των
παιδιών μας, τους προβληματισμούς, τις πίκρες, τις νίκες και τις ήττες μας. Μέσα στον
καφενέ-σύμβολο δεν «χωρούσαν» πολυτελή αυτοκίνητα και πανάκριβα ρούχα. Πλούσιοι και πένητες ήταν παρέα όλοι μαζί και ίσοι
απέναντι στο τσίπουρο του… μισού ευρώ, με
μεζεδάκι ελίτσες και κουνουπίδι τουρσί (βλ.
«εδώδιμα εν οξάλμη»). Στον καφενέ συχνάζουμε εμείς.
Όμως, στον καφενέ πήγαινε συνεχώς ο πατέρας, ο παππούς, ο προπάππους μας. Δεν
πρέπει να κοπεί αυτό το χωροχρονικό νήμα
των γενεών. Η εμπειρία και η αύρα των κακοτράχαλων εποχών εξακολουθούν να έχουν
πολλά να μας διδάξουν. Περισσότερο από
ποτέ είναι σήμερα επιτακτική η ανάγκη διατήρησης του «θεσμού» του καφενείου. Αυτό
θα αποτελέσει κυματοθραύστη απέναντι

Ακολούθησε έκτακτο Δ.Σ. του συλλό-

Καφενείο είμαστε εμείς!

του Πετρου αΛεΞοΠουΛου

Ιούλιος στα Μαγούλιανα είναι σαν αυτό
που προτείνουν αυτοί που ασχολούνται με
τον τουρισμό: «Να μην επιλέγουμε high season», αν και η σεζόν στα Μαγούλιανα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μικρή, βία 20 μέρες το καλοκαίρι και 10 το Πάσχα και Χριστούγεννα.
Ο λόγος είναι ότι τότε θα έχεις το χρόνο
να απολαύσεις τις διακοπές σου χωρίς βαβούρα, με περισσότερες παροχές. Βέβαια στα
Μαγούλιανα ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Αυτή η χρονιά ήταν όμως διαφορετική,
δεν υπήρχε στο χωριό αυτό που ονομάζουν
οι Μαγουλιανίτες η καρδιά του χωριού, το
καφενείο. Σημείο επικοινωνίας, διασκέδασης
για τους κάτοικους, σημείο δροσιάς και εξυπηρέτησης για τους περαστικούς επισκέπτες.
Η έλλειψη καφενείου μονοπωλούσε όλες
τις συζητήσεις, ήταν έκδηλο σε όλους το

πόσο ήθελαν μα λειτουργήσει.
Έτσι είδα πόσο όμορφη είναι η πλατεία
με τον πλάτανο, χωρίς αυτοκίνητα, ο Φωτάκος με τον κήπο του (επ’ ευκαιρίας του έκανα και ένα κουρεματάκι να είναι φρέσκος),
κατάλαβα πως είναι να παίρνεις το καφέ σου
στο χέρι και να πηγαίνεις να τον πίνεις στον
πλάτανο με την καρέκλα σου!
Η επικοινωνία λοιπόν έγινε και χωρίς καφενείο, απλώς τώρα έχεις περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και να χαρείς αυτά που
σου προσφέρει απλόχερα ο τόπος και το κατάλαβα καλύτερα όταν ήρθε για μια διανυκτέρευση ένας φίλος μου από 800 χιλιόμετρα μακριά μιας και έτυχε να έχει μια δουλειά στην Σπάρτη.
Στην διαδρομή, μέχρι να φτάσει, μου έλεγε: τρελοί είστε που έχετε χωριό τόσο ψηλά;
Βέβαια όταν έφτασε, τον υποδέχτηκα στον
πλάτανο και έμεινε σαστισμένος να κοιτά την
ομορφιά. Το βράδυ καθίσαμε έξω στη πλα-

τεία και μου λέει «Πω τι ησυχία είναι αυτή,
ούτε ένα μηχανάκι δεν περνά!!» Την άλλη
μέρα απλά δεν ήθελε να φύγει.
Το καφενείο του χωριού άρχιζε και μου
έλειπε λιγότερο τόσο όσο περνούσαν οι
μέρες. Διαπίστωσα ότι το καφενείο από
μόνο του δεν ήταν το αναγκαίο για να περάσω όμορφα.
Καφενείο είναι οι άνθρωποι, είμαστε
εμείς και αν εμείς δρούμε συλλογικά και αγαπάμε πραγματικά τον τόπο μας και τους συχωριανούς μας χωρίς να έχουμε πάντα
κάτι να πούμε για τον διπλανό μας και καφενείο θα λειτουργήσει και όλα θα πάνε
μπροστά.
Τώρα για τους μόνιμους κατοίκους με ή
χωρίς καφενείο η ζωή είναι πάντα δύσκολη,
αλλά το προσμένουν για να μπορούν να κρατήσουν ζωντανό το χωριό, όπως και όλους
εμάς, για να ξεγελαστούν λίγο ότι δεν είναι
εκεί μόνοι τους.

«Βάλε διπλό κερασάκι στα κορίτσια
και μετά να πάνε να παίξουν…»

της γΩγΩσ Ν. ΦουΚα

- Που είναι ο παππούς μου, γιαγιά;
- Στην Αγορά, χρυσούλι μου!
-Και ο παππούς ο Λάμπης και ο μπαμπάς;
- Στην αγορά κι αυτοί. Και αν φας και κοιμηθείς, το απόγευμα θα πάτε όλοι μαζί.
Η Αγορά είχε τότε τρία καφενεία, δύο ταβέρνες, δύο παντοπωλεία και ταχυδρομείο. Οι παππούδες μου, ανέβαιναν νωρίς το πρωί και πολύ νωρίς το μεσημέρι
για να δουν ποιους θα φέρει το λεωφορείο. Τη χρονική περίοδο που ερχόμουν στα Μαγούλιανα, το χωριό ήταν γεμάτο κόσμο που είχε ως σημείο αναφοράς την πλατεία. Οι άνθρωποι αγκαλιάζονταν καθώς αντάμωναν μετά από καιρό, έπαιζαν χαρτιά και τάβλι , συζητούσαν για όλους και για όλα και κυρίως γελούσαν.
Όμορφη που ήταν η Αγορά τότε...

Τα χρόνια πέρασαν. Άνθρωποι αγαπημένοι έφυγαν, τα παιδιά μεγαλώσαμε,
τα Μαγούλιανα απέκτησαν περισσότερα σπίτια αλλά λιγότερα μαγαζιά. Η
"Αγορά" συρρικνώθηκε στη λέξη "το
καφενείο".
Για 25 και πλέον χρόνια το καφενείο
αποτέλεσε το πιο σημαντικό και ζωτικό
στοιχείο του χωριού. Ήταν ο χώρος συνάντησης για τον πρωινό καφέ, για το μεσημεριανό ούζο, για ατελείωτες κουβέντες εκείνα τα μεγάλα μεσημέρια του
καλοκαιριού, για απογευματινό καφέ, για
βραδινό ποτό ή ρακόμελο... γενικά ήταν
οι διακοπές μας ολόκληρες.
Στις αρχές του 2000 φτιάχτηκε η "Αποθήκη", με άλλη φιλοσοφία και άλλη προοπτική, αλλά το καφενείο, όπως και να το
κάνουμε, ήταν πάντα η μεγάλη μας αγάπη, η καρδιά των Μαγουλιανων.
Εδώ και αρκετό καιρό η καρδιά αυτή
χτυπά άρρυθμα. Το καφενείο μας κλει-

στό και οι λίγοι κάτοικοι στα σπίτια
τους. Ο πλάτανος μόνος του, με μόνη παρηγοριά το άγαλμα του Φωτάκου. Η εικόνα στενάχωρη και η καρδιά μας σφιγμένη, ελπίζω όχι για πολύ ακόμα...
Πρέπει γρήγορα να υπάρξει λύση, η
καλύτερη για όλους. Πρέπει η πλατεία
μας να γεμίσει χαρούμενες φωνές. Να
ακουστούν ξανά οι ζαριές από το τάβλι
και τα δήθεν μαλώματα για τη δηλωτή.
Να συζητήσουμε κάτω από τη σκιά του
πλατάνου για την καθημερινότητα, για
την πολιτική και για όλα όσα μας απασχολούν και κυρίως να γελάσουμε
πολύ....
Υ.Γ. Για τον καθένα από μας το καφενείο
συμβολίζει κάτι διαφορετικό. Για μένα θα
είναι πάντα συνυφασμένο με την παιδική και παντοτινή φίλη μου την Αγγελική
και κυρίως με τη φιγούρα του παππού
μου: " Βάλε διπλό κερασάκι στα κορίτσια
και μετά να πάνε να παίξουν".

λογικός μας σταθμός "Ηλίας Μαριολόπουλος".
Μάλιστα στις 27 Ιουνίου παρακολουθήσαμε, μέσω του μετεωρολογικού
πόρταλ του Αστεροσκοπείου meteo.gr, τα
Μαγούλιανα να φιγουράρουν στη δεύτερη θέση σε ύψος βροχόπτωσης στην
Ελλάδα. Την ίδια μέρα έγινε αναφορά και
στο δελτίο καιρού στον Σκάϊ με την Χριστίνα Σούζη. Αργότερα δεν έλειψαν τα τηλέφωνα κάποιων σε αρκετούς μόνιμους
κατοίκους ρωτώντας ανήσυχοι για την κατάσταση. Συνολικά, τον φετινό Ιούνιο

καταγράφηκαν στο χωριό μας 10 ημέρες
βροχής με 152 χιλιοστά ύψος βροχής,
πολλή νερό!
Πάντως, οι βροχές τον Ιούνιο δεν είναι σπάνιες στο χωριό μας, όπως και γενικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι
γνωστές οι απογευματινές καταιγίδες
στα ορεινά μας, με την διαφορά στα
φθινοπωρινά χαρακτηριστικά των βαρομετρικών συστημάτων που απασχόλησαν την περιοχή της χώρας μας καθώς
τέτοια συστήματα δεν τα λες και συνήθη
για τη εποχή.

προχωρήσει το γρήγορα το θέμα. Προς το
παρόν από τις κεραίες στον Αηγιώργη
υπάρχει ψηφιακό σήμα από τους αναμεταδότες της ΕΡΤ και αναλογικό σήμα σε
κάποια ιδιωτικά κανάλια.

ρουν ότι τελικά το επόμενο διάστημα
που θα ξεκινήσουν να δουλεύουν συνεργεία του ΟΤΕ για επέκταση δικτύου, θα
περάσει οπτική ίνα και από τα Μαγούλιανα. Αναμένουμε λοιπόν…
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γεΝΝΗσεισ- βαΠτισεισ-γαΜοι
• Η Δώρα Παπακονδύλη και ο σωτήρης Πράσσος απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
• Ο γιώργος Καζέρος παντρεύτηκε την αγαπημένη του Άντρια στην Λευκωσία της Κύπρου.
• Η γεωργία Πολιτοπούλου και ο γιώργος Μανέτας παντρεύτηκαν στην Ηλεία.
• Η Ξένια Ζουβέλου και ο απόστολος Κώτσης παντρεύτηκαν στο Λεβεντοχώρι Ηλείας.
• Ο Δημήτρης Κ. γόντικας και η Νατάσα ανδρεαδάκη παντρεύτηκαν στην Αθήνα.
• O Κωνσταντίνος γ. αλεξανδρής και η σταυρούλα βασινιώτη παντρευτήκαν και βάπτισαν
τον μεγάλο τους γιο ορφέα στην Τρίπολη.
αυτοι Που εΦυγαΝ
✝ Ο Ηλίας Μανδρακούκας απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα.
✝ Ο Θοδωρής Κοσιάβελος απεβίωσε στην
Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα.
✝ Ο γιώργος Λαμπούσης απεβίωσε και ετάφη
στην Αθήνα.
✝ Ο Κώστας Ν. Μαρίτσας απεβίωσε και ετάφη
στην Τρίπολη.
✝ Ο Κονδύλης Μιχ. σπύρος, ετών 93, απεβίωσε
στην Αθήνα και ετάφη στην Αρχαία Ολυμπία.
✝ Ο Νίκος Μαγουλάς απεβίωσε και ετάφη στην
Αθήνα.

εισΦορεσ συΝΔροΜεσ
• ανώνυμος 20 ευρώ
• γιαβής Χαράλαμπος 50 ευρώ
• γόντικας ανδ. Χρίστος 50 ευρώ
• γόντικας Χρ. ανδρέας 50 ευρώ
• Κόλλια Παναγιώτα 50 ευρώ
• Καρράς Χαράλαμπος 100 ευρώ
• Δημόπουλος αλέξης 150 ευρώ
• Κοσιάβελος Παν. σπυρίδων 50 ευρώ
• γιαννακοπούλου φωτεινή 50 ευρώ
• α.Π. 30 ευρώ
• τελά βασιλική 50 ευρώ
• Λούμου αδαμαντία 50 ευρώ
• τάσος και Μιχάλης Κονδύλης εις μνήμη του
πατέρα τους σπύρου Μ. Κονδύλη 100 ευρώ
• Κονδύλη Μαρία εις μνήμη του πατέρα της Ιερέα σπύρου β. Κονδύλη 50 ευρώ

συγΧαρΗτΗρια
❑ Η Μαρία τράπαλη στις 28 Ιουνίου γεμάτη περηφάνεια δημοσιεύει στο Facebook τις υψηλές
επιδόσεις (17.900 μόρια) στις πανελλαδικές εξετάσεις της κόρης της Χριστίνας. Τα συγχαρητήρια πέφτουν βροχή.

Από Μάρτη καλοκαίρι και από.. Ιούνιο χειμώνα!

του Θοδωρή Η. Κονδύλη
Η πλατεία Μαγουλιάνων προπολεμικά γεμάτη από κόσμο, τότε που υπήρχαν και άλλα
δένδρα γύρω από τον πλάτανο. Πηγή: Περιοδικό ΕΣΤΙΑζω τεύχος Ιουνίου 2018)
στις θύελλες της μελαγχολίας και της αυτοαπομόνωσης. Πόλο έλξης για νέους και ηλικιωμένους, για μόνιμους και εποχικούς κατοίκους.
Ο καφενές-στέκι πρέπει να παραμείνει,
πάση δυνάμει, σημείο αναφοράς για κάθε τοπική κοινωνία. Για να συμβεί κάτι τέτοιο δεν
αρκούν λόγια και διαγγέλματα. Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση κινητοποίηση. Οι σεβαστές αρμόδιες εποπτεύουσες και ελεγκτικές αρχές καλό είναι να
μην εξαντλούν την αυστηρότητά των, αλλά
αντίθετα να διευκολύνουν τοιαύτες προσπάθειες. Το εμπορικό δαιμόνιο πρέπει να
αφυπνιστεί και πάλι δίνοντας ρεαλιστικές
επιχειρηματικές προτάσεις - λύσεις, δημιουργώντας «το καφενείο τού αύριο», χωρίς να
λησμονά τη συνταγή τού χθες.
Σε αυτό το σημείο ίσως χρειαστεί και μια
(έντονη) δοσολογία από πρωτοβουλιακή ανατρεπτική διάθεση (ζητάω πολλά;). Εμείς,
οι πελάτες - θαμώνες θα πρέπει με θετικό
πνεύμα και με «έναν καλό λόγο» (μας βάζω
δύσκολα;) να στηρίξουμε έμπρακτα τις ενδεχόμενες κινήσεις των συμπατριωτών μας ξε-

φεύγοντας από την αυτοκαταστροφική νοοτροπία περί του… ευκταίου ψόφου «της κατσίκας του γείτονα». Εξάλλου, πλέον ο γείτονας… είμαστε εμείς.
(Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα Καθημερινή
15/7/2017)

Ιντερνετικές Παραφωνίες

Πολλά είδαν τα μάτια μας και άκουσαν τα
αυτιά μας τους τελευταίους μήνες στα social media είναι αλήθεια, δυστυχώς παρατηρήθηκε και στα του χωριού μας ένα γενικότερο φαινόμενο που έχει έξαρση τα τελευταία χρόνια της εξάπλωσης του διαδικτύου. Δηλαδή η χρήση πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης για στρεβλωτικές και
αποπροσανατολιστικές προσεγγίσεις με την
ασφάλεια που μας παρέχει το πληκτρολόγιο και η καρέκλα του σπιτιού μας.
Μπορεί η έκφραση απόψεων να είναι ελεύθερη αλλά και η μονόπλευρη αντιμετώπιση
θεμάτων για δημιουργία απλά εντυπώσεων,
οφείλει να είναι τουλάχιστον κατακριτέα.

Με φθινοπωρινές διαθέσεις ξεκίνησε το
φετινό καλοκαίρι στα Μαγούλιανα, βέβαια
αυτό δεν αφορούσε μόνο το χωριό μας
αλλά ολόκληρη την χώρα μας με πολλές
και έντονες βροχές που παρέπεμπαν σε
Οκτώβριο.
Στο χωριό μας οι άκρως φθινοπωρινές
μέρες ήταν η 26η και 27η Ιουνίου με συνεχείς και έντονες βροχές που ξεπέρασαν
τα 30 και 70 χιλιοστά αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε ο μετεωρο-

Ψηφιακό σήμα

Όπως πληροφορηθήκαμε από την σελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολίτικής,
τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης Τα Μαγούλιανα βρίσκονται στην λίστα με άμεση ένταξη και επιχορήγηση για κάλυψη
ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Φορέας
υλοποίησης είναι ο Δήμος Γορτυνίας. Να
θυμίσουμε ότι τα Μαγούλιανα όπως και
δεκάδες άλλα χωριά της Γορτυνίας βρίσκονται στις λευκές περιοχές εκτός κάλυψης σήματος της Digea εδώ και χρόνια,
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν επωμιστεί το οικονομικό βάρος εγκατάστασης
δορυφορικού δέκτη. Ας ελπίσουμε να

Οπτική Ίνα

Είναι γνωστό χρόνια το πρόβλημα έλλειψης ευρυζωνικής σύνδεσης στο χωρίο
μας. Γνωστό είναι επίσης ότι εδώ και πέντε χρόνια ο σύλλογος καλύπτει με έξοδά
του την παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο μεγαλύτερο μέρος του χωριού.
Οι τελευταίες πληροφορίες μας, αναφέ-

Στις 5 Ιουλίου έρχεται και η συνέχεια, καθώς βλέπουμε την Χριστίνα να δίνει συνέντευξη -μεταξύ άλλων αριστούχων- σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ για
τα αποτελέσματα και σε τι σχολή στοχεύει.
Όλοι μας της ευχόμαστε Καλή σταδιοδρομία σε
ότι και να επιλέξει!
❑ Στις 2 Ιουνίου ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος δημοσιεύει την εκδήλωση στην οποία παίζει πιάνο ο γιός του Δημήτρη Κυριακόπουλου,
αλέξανδρος.

Νέα ηλεκτρονική σελίδα
για την Κάμερα

Λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει το
μετεωρολογική σελίδα metar.gr η διεύθυνση για την κάμερα στα Μαγούλιανα
έχει αλλάξει και μπορείτε να δείτε ζωντανά
εικόνα στη διεύθυνση: http://meteo.camera/magouliana

Το έργο είχε όνομα Recital Rehersal, On the occasion of a musical tribute to Nicola David Pinedo
και έλαβε χώρα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό στην Πλατεία Καρύτση.

Επίσκεψη Μαγουλιανιτών Αιγίου
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ην Κυριακή 17 Ιουνίου ο Σύλλογος Μαγουλιανιτών Αιγίου πραγματοποίησε
εκδρομή στα Μαγούλιανα. Πρώτα
επισκέφτηκαν τον Ιερό Ναό Κοίμησης της
Θεοτόκου και εν συνεχεία τον Ναό του Προδρόμου στην πλατεία. Κατόπιν, αφού είχαμε
την ευκαιρία να γνωριστούμε και να συνομιλήσουμε στο πλάτανο, γευμάτισαν
στη ταβέρνα του Ιωσήφ.
Με αφορμή την επίσκεψη αναδημοσιεύουμε μέρος του άρθρου του Φάνη Ζουρόπουλου, εκτελεστικού προέδρου της Ένωσης Ευρωπαίων δημοσιογράφων και τ. Πρόεδρου της Ένωσης Επαρχιακού Τύπου, με τίτλο «Ιστορική αναδρομή στην αρχοντική και
προοδευτική κοινωνία του Αιγίου».

Τ

Με ενέργειες του κοινοτάρχη πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της Περιφέρειας
Πελοποννήσου ασφαλτόστρωση του δρόμου μπροστά από την πλατεία του χωριού
καθώς η άσφαλτος είχε φθαρεί σημαντικά
λόγω καιρού και παλαιότητας, καθώς ήταν
μετρούσε πάνω από 30 χρόνια. Αν μη τι
άλλο η συνολική εικόνα της πλατείας αναβαθμίστηκε.

Επισκευή Γηπέδου Μπάσκετ

Η κατάσταση στο γήπεδο μπάσκετ στο σχολείο τ τελευταία χρόνια είναι απογοητευτική
και κάποιες φορές επικίνδυνη με αποτέλεσμα να αποτρέπει και τα παιδιά του χωριού να το χαρούν.
Η αρχή έγινε με τον καθαρισμό του πάνω
και του κάτω προαυλίου.
Σε συνεννόηση με τον κοινοτάρχη, ο οποίος εξασφάλισε κάποια τσιμέντα που θα πέσουν, ο σύλλογος θα αναλάβει όλα τα εργατικά που απαιτούνται για την ανάπλαση
του δαπέδου με σωστές προδιαγραφές. Επίσης θα γίνει και επισκευή στην περίφραξη
του τοίχου. Στόχος μας να ολοκληρωθεί έως
τον Δεκαπενταύγουστο.

του Φάνη Ζουρόπουλου

οι Μαγουλιανίτες
Οι Μαγουλιανίτες, κατέβηκαν με τα μουλάρια
τους από την άγονη, ορεινή γη τους κι εγκαταστάθηκαν στο Αίγιο, ιδρύοντας μια νέα μικρή πόλη στα περιβόλια που βρίσκονταν τότε,
πάνω από τη Φανερωμένη και το παλιό Δημαρχείο.

ΜιΝι εΚΔοσΗ
Το παρόν τεύχος της εφημερίδας μας υστερεί σε μέγεθος λόγω του ότι η ύλη ουσιαστικά αφορά περίοδο μικρότερη των δύο
μηνών λόγω της καθυστέρησης έκδοσης
του προηγούμενου τεύχους ούτως ώστε να
καλυφθούν όλες οι εξελίξεις στο θέμα του
καφενείου αλλά και λόγω της απροθυμίας
συμπατριωτών μας να ασχοληθούν ενεργά με την εφημερίδα.
Μετά και την αποχώρηση του Παναγιώτη
Μαρίτσα από την συντακτική ομάδα λόγω
διαφωνίας του με το Δ.Σ για ιδεολογικούς
λόγους, η έκδοση της εφημερίδας πέφτει
ουσιαστικά σε ένα μόνο πρόσωπο με ό,τι
στην πράξη μπορεί να συνεπάγεται αυτό.
Επ’ ευκαιρίας, κάνουμε ανοιχτή έκκληση
σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γράψουν
για τα Μαγούλιανα, να επικοινωνήσουν με
τα μέλη του Δ.Σ για την σύσταση νέας συντακτικής ομάδας. Ειδικά κάνουμε έκκληση
σε νέα άτομα που τους ενδιαφέρει ο χώρος
της δημοσιογραφίας και θέλουν να ασχοληθούν και σαν χόμπι. Όλοι μπορούμε να
βρούμε λίγο χρόνο κάθε τρεις μήνες, αρκεί
να έχουμε όρεξη και να αγαπάμε το χωριό.

Όπως είχε ανακοινωθεί από το εκκλησιαστικό συμβούλιο, έγιναν οι εργασίες ηλεκτροδότησης της Παναγίας στο Πετροβούνι και τις επόμενες ημέρες θα γίνει και
η αντικατάσταση των κουφωμάτων. Επίσης
στον Άγιο Δημήτρη έγιναν εργασίες συντήρησης στα στασίδια με δαπάνη συμπατριώτη μας.

Ασφαλτόστρωση Πλατείας

Ιστορική αναδρομή στην
αρχοντική και προοδευτική
κοινωνία του Αιγίου
οι έποικοι
Το πολυπληθέστερο σώμα ξένων κατοίκων,
των γύρω περιοχών, που ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν στο Αίγιο, είναι οι Καλαβρυτινοί.
Από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια οι
φτωχοί Καλαβρυτινοί κατηφόριζαν στον
κάμπο του Αιγίου, κυρίως το χειμώνα κι έπιαναν δουλειά στις σταφιδοφυτείες για το σκαλοσκάψιμο. Απ’ αυτούς κάθε χρόνο, μια μικρή
μειονότητα δεν γύριζε στα χωριά της. Ρίζωναν σ΄ αυτά τα ευλογημένα γόνιμα χώματα
του κάμπου, κυρίως οι νεότεροι και οι ανύπαντροι έβρισκαν κάποια φτωχιά κοπέλα,
παντρεύονταν, άνοιγαν σπιτικό και το βιό τους
και γίνονταν… Αιγιώτες.
Το ίδιο συνέβαινε και με τους Γκραβαρίτες που περίμεναν να μπει το καλοκαίρι κι ο
τρύγος για να έρθουν στην περιοχή μας.
Κατέβαιναν ομαδικά από την ορεινή περιοχή της Ναυπακτίας (Έπαχτο το έλεγαν τότε)
και μερικοί απ’ αυτούς κάθε χρόνο «ξέμεναν»
στα μέρη μας, όπως συνέβαινε και με τους Καλαβρυτινούς . Αντίθετα, οι Μαγουλιανίτες ήρθαν ομαδικά κι έμειναν οριστικά στο Αίγιο.

Προχωρούν οι εργασίες
στην Παναγία στο Πετροβούνι

Άποικοι ορεινών χωριών της Γορτυνίας,
από τα Μαγούλιανα , του Ντάρα και τη Βυτίνα μετέφεραν στο Αίγιο όχι μόνο τα… μουλάρια τους αλλά και τα ήθη και τα έθιμά, τα
φερσίματα και τις συνήθειες της ζωής τους.
Ο Αιγιώτης συγγραφέας Πλάτων Αναστασόπουλος στο Αφήγημά του ο «Αγωγιάτης»
γράφει:
«Οι Μαγουλιανίτες που ανέλαβαν τις…
συγκοινωνίες του τόπου, με τα μουλάρια
τους, ρίζωσαν για καλά σε τούτα τα χρώματα κι ήσαν αληθινή ευλογία Θεού. Γιατί σκόρπισαν την αγάπη για τη δουλειά, σ’ όλους τους
ντόπιους που άρχισαν κι αυτοί να ξυπνάνε
κοντά στους δουλευταράδες τους Μαγουλιανίτες. Βγήκανε στους κάμπους και στα ορεινά κι άρχισαν την καλλιέργεια της ασύγκριτης σταφίδας τύπου «Βοστίτσα».
συμπέρασμα
Οι πληθυσμιακές μειονότητες που στέριωσαν
κι αναπτύχθηκαν στο Αίγιο, στη διάρκεια διακοσίων περίπου χρόνων , συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής φυσιογνωμίας του Αιγίου. Οι Γαλαξιδιώτες μπόλιασαν το αυτόχθον
κοινωνικό σώμα με τη ναυτική δεξιοσύνη και
την αγάπη προς τις θαλασσινές ενασχολήσεις.
Οι Καλαβρυτινοί και οι Μαγουλιανίτες μετέδωσαν την άοκνη εργατικότητα και το πνεύμα της αποταμιευτικής αρετής, γιατί εκτελούσαν με προθυμία και αυτοθυσία κάθε δύ-

Ένωση Γορτυνιακών Φορέων

Ο Σύλλογός μας θα συμμετάσχει μαζί με άλλους 8 συλλόγους στην σύσταση δευτεροβάθμιου οργάνου με σκοπό την καλύτερη
και δυναμικότερη προώθηση της περιοχής
μας. Πρώτος στόχος είναι η από κοινού
υποβολή προτάσεων στο καινούργιο ΕΣΠΑ.

Αιμοδοσία

Ο νεοσύστατος σύλλογος Χορεσίβιος βαλτεσινίκου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Βαλτεσινίκο τις πρώτες ημέρες του
Αυγούστου. Όσοι από το χωριό έχουν καιρό να δώσουν αίμα και βρίσκονται αυτές τις

σκολη και βαριά εργασία, γύρω από την
εξοντωτική καλλιέργεια των κτημάτων και κυρίως της σταφίδας.
✱✱✱

στο μάζεμα
της σταφίδας
της Δήμ. Παναγοπούλου
Ακόμα και παιδιά ηλικίας 12-13 χρόνων πήγαιναν στο Αίγιο, για να εργαστούν στο μάζεμα της σταφίδας, τα χρόνια του μεσοπολέμου. Ξεκινούσαν από τα Μαγούλιανα παρέες από άνδρες και γυναίκες (60 έως 80 άτομα) και διένυαν μία απόσταση 22 ωρών με τα
μουλάρια.
Το πρώτο βράδυ το περνούσαν σε κάποιο
χάνι στο χωριό Σουδενά, απέναντι από το Χελμό. Την επόμενη ημέρα, διέσχιζαν το βουνό
Βραχνή και περπατώντας έφταναν στα Καλάβρυτα…
Το πρώτο πράγμα που έκαναν, φτάνοντας
στα χωριά του Αιγίου, ήταν να βρουν κάποιο
κατάλυμα. Συνήθως μαζεύονταν άνδρες ή γυναίκες σε ομάδες των 8 ατόμων και νοίκιαζαν
μεγάλες ισόγειες αίθουσες, που λέγονταν
χαμοκέλες.
Την επόμενη ημέρα μαζεύονταν -νωρίς το
πρωί- στο παζάρι, και εκεί πήγαιναν οι πα-

μέρες στα Μαγούλιανα, καλό θα είναι να στηρίξουμε αυτή την δράση που σώζει ζωές.
Πληροφορίες στο τηλ: 6976075297.

Όλα τα ξωκλήσια λειτουργήθηκαν
τις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε Θεία
Σ
Λειτουργία ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου στα Αμπέλια. Το Σάββατο 30
Ιουνίου γιόρτασε ο Ι.Ν Αγίων Αποστόλων στο
νέο Κοιμητήριο, παρευρέθηκαν γύρω στα 60
άτομα. Συλλειτουργός ήταν και ο πάτερ Νικόλαος από τη Στεμνίτσα. Ακολούθησε
Αρτοκλασία και προσφορά γλυκών. Στις 10
Ιουλίου πραγματοποιείται αγρυπνία στον
Άγιο Ιωάννη στις 8 μισή το βράδυ σε κατα-

ραγωγοί της σταφίδας για να βρουν εργάτες.
Κάποιοι, λίγο καιρό πριν πάνε στο Αίγιο,
έστελναν επιστολή στον εργοδότη, για να τον
ενημερώσουν ότι και την χρονιά εκείνη θα
δούλευαν στο μάζεμα της σταφίδας αλλά και
για να εξασφαλίσουν δουλειά για κάποιο
άλλο συγγενικό τους άτομο.
Οι άνδρες απασχολούνταν στο μάζεμα και
τη μεταφορά της σταφίδας από τα χωράφια
στις αποθήκες. Οι γυναίκες και τα παιδιά δούλευαν κυρίως στη διαλογή και στο καθαρισμό
της.
Το μάζεμα τελείωνε τον Οκτώβριο. Ωστόσο, πολλοί έμεναν στο Αίγιο μέχρι το Πάσχα.
Εργάζονταν στον τρύγο, στο μάζεμα της
ελιάς, στα χωράφια…
Αυτό συνεχίστηκε έως το 1940 οπότε
ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και βέβαια
σταμάτησε η εξαγωγή σταφίδας στη Βρετανία. Μετά το τέλος του πολέμου δεν επαναλήφθηκαν οι εξαγωγές. Η ζήτηση εργασίας περιορίστηκε. Κάποιοι Μαγουλιανίτες όμως,
που παρέμειναν εκεί, δουλεύονταν όλο το
χρόνο, αγόρασαν χωράφια και έφτιαξαν παράγκες για να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες. Με το πέρασμα του χρόνου
οι παράγκες έγιναν καλύβια και αργότερα σπίτια. Έτσι προέκυψε ο συνοικισμός που ονομάστηκε Μαγουλιανίτικα, οικισμός που υπάρχει και σήμερα.
(Επαναδημοσίευση από εφημερίδα «Μαγουλιανίτικα Νέα»)

νυκτικό πνεύμα. Σειρά έχουν τα εξωκλήσια
του Αγίου Γεωργίου στις 20 Ιουλίου (του Προφήτη Ηλία), των Αγίων Πάντων στις 25 Ιουλίου (της Αγίας Άννης), της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου και στις 27 Ιουλίου
του Αγίου Παντελεήμονα στον Άγιο Δημήτρη.
Στις 14 Αυγούστου θα γίνει εσπερινός και
στις 15 Αυγούστου Θεία Λειτουργία. Αναλυτικό Πρόγραμμα για τον Αύγουστο θα
αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά μέσα, όταν θα
οριστικοποιηθεί.
Ο αεικίνητος πάτερ εμμανουήλ σε κάθε
γιορτή των εξωκλησιών μας δηλώνει παρών.
Και πάλι να τον ευχαριστήσουμε για τον ζήλο
και την αγάπη που δείχνει προς το χωριό μας
και τις εκκλησίες του.

Κοπή Χορταριών

Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο σύλλογος θα συμβάλει οικονομικά
στην κοπή χορταριών. Για αυτή τη χρονιά
ο Δήμος Γορτυνίας θα διαθέσει συνεργείο
για δύο μέρες αλλά και αυτό δεν αρκεί και
-ανάλογα των αναγκών- ο σύλλογος θα διαθέσει κάποιο ποσό για κοπή χορταριώνκαθαρισμό.
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Ελένη Κελαϊδίτη:
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Μαγουλιανίτισσα Ελένη Κελαϊδίτη
ανέβασε την ελληνική Γυμναστική
στο βάθρο των νικητών στους
Μεσογειακούς Αγώνες «Ταραγόνα 2018»,
κατακτώντας τη 2η θέση στον τελικό του
σύνθετου ατομικού της ρυθμικής και πανηγυρίζοντας το πρώτο μετάλλιο της καριέρας της σε μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση!
Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια
ήταν εντυπωσιακή στον τελικό του σύνθετου, όπου «έκλεψε την παράσταση» με
τις σταθερές εκτελέσεις της και κέρδισε
το πιο θερμό χειροκρότημα των θεατών
στο Ολυμπιακό Κλειστό του Ρέους. Εμφανώς βελτιωμένη και στα τέσσερα όργανα συγκριτικά με τον προκριματικό,
συγκέντρωσε 70,750 βαθμούς (στεφάνι: 17,100 β., μπάλα: 17,950 β., κορύνες:
18,300 β., κορδέλα: 17,400 β.), που της
χάρισαν το ασημένιο μετάλλιο, αλλά
και την υψηλότερη βαθμολογία με διαφορά, τόσο στις κορύνες όσο και στην
κορδέλα.
Νικήτρια αναδείχθηκε η Ιταλίδα Αλεξάντρα Ατζουρτζουκουλέζε με 71,150
βαθμούς στο σύνολο (στεφάνι: 18,400 β.,
μπάλα: 18,600 β., κορύνες: 17,450 β., κορδέλα: 16,700 β.), ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε η συμπατριώτισσά της
Μιλένα Μπαλντασάρι, η οποία είχε με
70,650 βαθμούς (στεφάνι: 18,500 β.,
μπάλα: 18,650 β., κορύνες: 16,450 β., κορδέλα: 17,050 β.).
Στον προκριματικό της Παρασκευής
(29/06), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε
καταλάβει την 3η θέση πίσω από τις δύο
Ιταλίδες, με 67,850 βαθμούς.
Στον τελικό του σύνθετου ατομικού
συμμετείχαν οι δέκα κορυφαίες αθλήτριες του προκριματικού, σε μια διοργάνωση που δεν περιλάμβανε ξεχωριστούς τελικούς οργάνων.

Η

στους Μεσογειακούς Αγώνες της ισπανικής πόλης είναι το 29ο που πανηγυρίζει συνολικά η ελληνική Γυμναστική
στην ιστορία του θεσμού (8 χρυσά – 9
ασημένια – 12 χάλκινα), αλλά και το τρίτο για το άθλημα της ρυθμικής, έπειτα
από το χάλκινο της Ελίνας Ανδριόλα
στην Αλμερία το 2005 και το ασημένιο
της Βαρβάρας Φίλιου στη Μερσίνη το
2013.
Νωρίτερα είχε γίνει η πρεμιέρα της
Ελένης Κελαϊδίτη για το 2018, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής στη Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας στις αρχές Ιουνίου, καθώς συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της 13ης θέσης στο σύνθετο ατομικό γυναικών,
αλλά και από την εξασφάλιση της πρόκρισης για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες
«Μινσκ 2019».

Η 18χρονη Μαγουλιανίτισσα του
ατομικού παρουσίασε για πρώτη φορά
τα καινούργια προγράμματά της εκτός
των συνόρων και παρότι δεν έχει φτάσει
ακόμα στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, με δεδομένο ότι είχε χάσει κάποιο
έδαφος στο ξεκίνημα του έτους, έδειξε
τις ξεχωριστές δυνατότητές της:
Με 68,100 βαθμούς στο άθροισμα
(στεφάνι: 11η με 17,350 β., μπάλα: 13η
με 17,750 β., κορύνες: 8η με 17,750 β.,
κορδέλα: 15η με 15,250 β.), κατέλαβε τη
13η θέση στο σύνθετο ατομικό μεταξύ
των 24 φιναλίστ, επιβεβαιώνοντας ότι θα
είναι ανάμεσα στις μεγάλες πρωταγωνίστριες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της
Σόφιας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά
και σε όσες διοργανώσεις ακολουθήσουν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο.

Πλάτανος Μαγουλιάνων: Διατηρητέο Μνημείο της φύσης

ια όλους εμάς του Μαγουλιανίτες ο
πλάτανος είναι το σημείο αναφοράς
μας. Από το 2014 όμως ο πλάτανός μας
είναι σημείο αναφοράς για όλους καθώς
αποτελεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης
με απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος
και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Αναλυτικά η απόφαση:

Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Τμήμα Περιβαλλοντικού &
Χωρικού Σχεδιασμού

Τρίπολη, 21-5-2014
Αρ. Πρωτ. 32183/1723/13
αΠοΦασΗ
ΘεΜα: Χαρακτηρισμός του αιωνόβιου
πλατάνου στην πλατεία του οικισμού Μαγούλιανα του Δήμου γορτυνίας (πρώην
Δήμος βυτίνας), Π.ε. αρκαδίας ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ
160/Α/16-10-86) «Για την προστασία του Πε-

❑Το μετάλλιο της Ελένης Κελαϊδίτη

ριβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/19-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ
60/Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α)
«Χωροταξικός Σχεδιασμός, Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες Διατάξεις»
6. Τη ΚΥΑ Η.Π. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/2012)
«Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού
τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)...».
7. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για τη πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον....» (ΦΕΚ
190/Α/2009)
8. Το Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/02)
Όπως επίσης:
9. Την υπ’ αρ. πρ. Δήμου Βυτίνας 3950/1410-2008 αίτηση του Δήμου Βυτίνας με την
οποία υποβάλλεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ η Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη του θέματος.
10. Το υπ. αρ. οικ. 160923/1220/31-5-2012
έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσι-

κού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με το οποίο
μας διαβιβάζεται η μελέτη του θέματος
11. Την υπ’ αρ. πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
32183/1723/26-6-13 θετική γνώμη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
12. Τα αναφερόμενα στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του «Πλατάνου Μαγουλιάνων» στα Μαγούλιανα της
Δ.Ε. Βυτίνας ως Διατηρητέο Μνημείο της
Φύσης.
αΠοΦασιΖεI
Το χαρακτηρισμό του αιωνόβιου πλατάνου
στην πλατεία του οικισμού Μαγούλιανα του
Δήμου Γορτυνίας (πρώην Δήμος Βυτίνας),
Π.Ε. Αρκαδίας ως Διατηρητέο Μνημείο της
Φύσης. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που μπορεί να επιφέρει καταστροφή, φθορά, ή αλλοίωση του προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού (πλάτανος) απαγορεύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με τους ειδικούς όρους της
παρούσας απόφασης χαρακτηρισμού.
α. Περιγραφή προστατευόμενου
αντικειμένου.
Ο πλάτανος βρίσκεται στη πλατεία του οικισμού Μαγούλιανα. Ανήκει στο είδος «Platanus Orientalis», έχει περίμετρο 6,4 μέτρα,
διάμετρο 2,04 μέτρα και ύψος 20 μέτρα. Η
προβολή της κόμης του καλύπτει την επιφάνεια της πλατείας, τον παρακείμενο
δρόμο και τον πλακόστρωτο περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας και του δημοτικού

καφενείου-ξενοδοχείου, συνολικού εμβαδού περί τα 450 τ.μ. και ορίζεται ως περιβάλλουσα ζώνη προστασίας του δέντρου.
Το ριζικό του σύστημα αναπτύσσεται πίσω
από τη βρύση που υπάρχει κάτω από τη
πλατεία. Ο κορμός, στο ύψος των 2,5 μέτρων περίπου, διακλαδίζεται σε έξι κλώνους
διαμέτρου 45-55 εκατοστά ενώ στο κάτω
μέρος του παρατηρούνται κάποιες εξάρσεις-εξογκώματα.

β. βασικοί άξονες διαχείρισης
του διατηρητέου μνημείου της φύσης.
1. Η διατήρηση του αιωνόβιου δένδρου και
η προστασία του από επεμβάσεις στον
κορμό, το ριζικό σύστημα και την κόμη καθώς και από παρεμβάσεις στην υδρολογική κατάσταση και την περιβάλλουσα ζώνη
προστασίας, που ενδέχεται να προκαλέσουν
υποβάθμιση ή να θέσουν σε κίνδυνο την
υπόσταση του μνημείου, αλλά και η ανάδειξη του και η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης του.
2. Η αξιοποίησή του για την αναψυχή
των κατοίκων και επισκεπτών, αποκλειστικά μέσω της χρήσης του υπόσκιου χώρου, και όχι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο
ή μέσο αναψυχής που ενδέχεται να βλάψει
το δέντρο και την περιβάλλουσα ζώνη
προστασίας.
3. Το Μνημείο να αποτελεί σημείο αναφοράς εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων.
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Τα μαγευτικά και παραδεισένια
Μαγούλιανα

ε τα μέσα και το οδικό
δίκτυο της εποχής, ήταν
μοναδικό θέαμα να
σκαρφαλώνει κανείς στις ατελείωτες κορδέλες του Μαίναλου, να χώνεται σας ελατοσκεπασμένες πλαγιές της Πιάνας, να
πίνει νερό στην Αλωνίσταινα,
να περνά από τη Βυτίνα ζαλισμένος από τις φυσικές ομορφιές, για να καταλήξει στα Μαγούλιανα, σε ύψος 1.275 μέτρων. Πάνω από τα Μαγούλιανα
βρίσκεται το υψηλότερο κάστρο της Πελοποννήσου, το Αργυρόκαστρο, επονομαζόμενο
και «Γορτυνιακό δυναμάρι».
Μεγαλοχώρι τα Μαγούλιανα
στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, όταν σχηματίσθηκαν οι δήμοι, αποτέλεσε
πρωτεύουσα του Δήμου Μυλάοντος με πληθυσμό 2.046 κατοίκους! Λόγω της φυσικής
ομορφιάς τους και του υγιεινού
κλίματος, δεκάδες παραθεριστές επισκέπτονταν τα Μαγούλιανα στα χρόνια του μεσοπολέμου, όταν διέθετε Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Τηλεγραφείο, Ταχυδρομείο, Σταθμό
Χωροφυλακής και Δασικό Σταθμό! Κάτω από τον θεόρατο πλάτανο της πλατείας, που σώζεται
μέχρι τις ημέρες μας, απολάμβαναν τη θέα σε μακρινό βάθος,
από την ανατολή προς τη δύση,
βλέποντας τα όρη «Πατερίτσα»
και «Θαυμάσιαν», όπου σύμφωνα με την παράδοση λούστηκε ο Ζευς.
Τόσα και τόσα έχουν γραφεί γι’ αυτόν τον πλάτανο, που
βρίσκεται στην πλατεία Φωτάκου και πάνω από τη μεγάλη
βρύση του Κολοπανά των Μαγουλιάνων.
Συνοδεύεται από θρύλους
και παραδόσεις, ποιήματα, διηγήματα, χρονογραφήματα, ακόμη και σάτιρες έχουν δημοσιευθεί για χάρη του. Λες και στον
τόπο αυτόν τα πάντα ήταν συνδεδεμένα με το υπερήφανο πλατάνι. Ξενοδοχείον «Ο Πλάτανος», Καφενείον «Ο Πλάτανος»
κ.ο.κ.
Δικαιολογημένα, λοιπόν, το
Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου φρόνησαν το 2014 να
χαρακτηριστεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης. Οι πιο γνωστοί
δήμαρχοι, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι και εκδότες εφημερίδων, γιατροί, δικαστές και ανώτατοι δημόσιοι
υπάλληλοι, σκαρφάλωναν κυριολεκτικά στα Μαγούλιανα, τις
καυτές καλοκαιρινές ημέρες που
οι πόλεις έλιωναν από την ανυπόφορη ζέστη. Ήταν τόση η ζήτηση που είχε η περιοχή, ώστε η
Κοινότητα Μαγουλιάνων είχε
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Σε πολλές φωτογραφίες του
χωριού δυσκολευόμαστε να
εξακριβώσουμε την ημερομηνία. Η παραπάνω φωτογραφία
είναι σίγουρα αρκετά παλιά.
Ίσως να μας βοηθάει ο τρούλος στο καμπαναριό του Αγίου
Δημητρίου να κάνουμε μια
εκτίμηση. Περιμένουμε όμως
τα σχόλια των μεγαλύτερων.

Φωτογραφία του René
Bénézech τραβηγμένη το 1931.
Το τετραώροφο σπίτι ήταν
Ζουβελέϊκο, βρισκόταν στη
πλατεία του χωριού και κάηκε
από τους Γερμανούς. Τα μπαλκόνια είχαν από παλιά την τιμητική τους στα Μαγούλιανα.

εφαρμόσει και το περίφημο «Πιστοποιητικό Υγείας» για όσους
ήθελαν να παραθερίσουν στην
περιοχή της. Πράγματι, το 1929
«’Εκ τού Γραφείου τής Κοινότητος» εκδόθηκε ανακοίνωση που
έφερε «εις γνώσιν των έπιθυμούντων νά παραθερίσωσιν είς
Μαγούλιανα, δη πρέπει άπαραιτήτως νά εφοδιασθώσιν διά
πιστοποιητικών υγείας, άλλως
δεν θά γίνωνται δεκτοί»! Και το
εν λόγω πιστοποιητικό δεν μπορούσε να εκδοθεί από οιονδήπστε γιατρό αλλά «παρά τού
εν Τριπόλει ιατρού τής Κοινότητος κ. Παϊσίου Ίωάννου». Αλλά
είχαν και έναν θερμό υποστη-

ρικτή τα Μαγούλιανα, που δεν
ήταν άλλος από τον «Σύλλογο
τών έν Άθήναις Μαγουλιανιτών»,
που φρόντιζε να προβάλλει τον
τόπο, να ρυθμίζει τα δρομολόγια και να παρέχει πρωτοφανείς εξυπηρετήσεις σε όσους
επιθυμούσαν να παραθερίσουν
εκεί. Εξάλλου, ο ίδιος Σύλλογος
ενίσχυε τις υποδομές βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις του
υδραγωγείου και φροντίζοντας
για το υπέροχο και καθαρό νερό
του τόπου.
Και όπως έγραφαν σης σχετικές διαφημίσεις, στις αρχές
της δεκαετίας του 1930 «ύπάρχουσι όλαι αί εύκολίαι μιας άνετου παραμονής, καθώς τρόφιμα
άφθονα, εύθηνά, κατοικίαι ευπρεπείς καί δύο ευρωπαϊκά ξενοδοχεία». Διότι «μιά διαμονή είς
τά Μαγούλιανα ισοδυναμεί πρός
παραθερισμόν έν 'Ελβετία»!
Ακόμη και σήμερα τα καλοκαίρια, τα Μαγούλιανα έχουν
σταθερά εννιά βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία κάτω απ’ αυτήν
που έχει η Αθήνα. Και παρά το
γεγονός ότι πολλά σπίτια έχουν
ανακαινισθεί, το χωριό έχει απομείνει με λιγότερους από εβδομήντα μόνιμους κατοίκους και
δεν διαθέτει τουριστική ανάπτυξη, όπως άλλα γειτονικά χωριά (Βυτίνα, Δημητσάνα, Στεμντισα).
(Αναδημοσίευση από περιοδικό
«ΕΣΤΙΑζω», τεύχος Ιουνίου 2018)

