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Από την απελπισία στην ελπίδα
ένας… χρόνος δρόμος!
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Καφενείο
Ύστερα από 10 μήνες διαβουλεύσεων, διαφωνιών, συζητήσεων,
συνεδριάσεων, το καφενείο θα είναι ανοιχτό και πάλι να μας περιμένει ➥ΣΕΛ. 2

Περί σκουπιδιών
Εκτός από τους κάδους έχει ξεχειλίσει και η υπομονή των κατοίκων
➥ΣΕΛ. 3

Εκλογές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Οι έως τώρα υποψήφιοι➥ΣΕΛ. 3

Αποθήκη
Κρούει ο κώδωνας του κινδύνου
για την συνέχιση της λειτουργίας
της ➥ΣΕΛ. 4

15αύγουστος
Φέτος ξαναγίναμε όλοι παιδιά
➥ΣΕΛ. 4-5

Βιβλιοπαρουσίαση
Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Εν Λευκώ», του συμπατριώτη
μας Παναγιώτη Ζούβελου➥ΣΕΛ. 5

Πάρτυ Χριστουγέννων
Το πάρτυ-θεσμός έγινε και φέτος
στις 14 Δεκεμβρίου➥ΣΕΛ. 5

AirBnB στα Μαγούλιανα
Δύο συγχωριανοί μας έκαναν το
μεγάλο βήμα και μοιράζονται μαζί
μας τις εμπειρίες τους ➥ΣΕΛ. 6

Στροφή στην πρωτογενή παραγωγή
Κωνσταντίνος Τσατσουλής : «Είναι
αναγκαίο να σταματήσουν οι εισαγωγές ξένου γάλακτος που βαφτίζεται ως ελληνικό» ➥ΣΕΛ. 7
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Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ
απελπισία προσπαθεί να γίνει
το πιο εύκολο συναίσθημα
του καιρού μας… Απελπιζόμαστε, χανόμαστε σε σκέψεις και
χτίζουμε εμπόδια έτσι για να έχουμε να χτυπιόμαστε κι εμείς… Δε λέω
πως είναι εύκολα και υπέροχα όλα
γύρω μας, αλλά ας κοιτάξουμε και
λίγο αλλού, ας διαλέξουμε άλλο
μονοπάτι…
-Ερήμωσε το χωριό…
-Δεν έχει καφενείο…
Νομίζω ήταν οι πιο πολυφορεμένες φράσεις πριν καν αρχίσει το
καλοκαίρι…
Και ήρθε το καλοκαίρι… Και ξεκίνησαν οι συναντήσεις εκείνες που
σε ξυπνάνε και σου δείχνουν δρόμο…
Τέσσερα πιτσιρίκια, τέσσερα παλιά κουτάλια, το χώμα της αυλής και
μπόλικη ψυχραιμία γιατί «μούσκεμα γίναμε πάλι και θα πουντιάσουν…». Και η φιλία αλλάζει γενιά
και οι αποστάσεις γίνονται μικρές
και ανίσχυρες…
Φίλοι οι παππούδες μας… Φίλοι
οι γονείς μας… Φίλοι εμείς… Φίλοι
και τα παιδιά μας…
Αφήστε τα κουτάλια και δώστε
τους ένα ραβδί… Να πάνε βόλτα
στο βουνό… Διαλέξτε διαδρομή και
ας μην είναι και πολύ μακρινή… Δώστε τους ένα ραβδί και λίγο χώρο
και θα κατακτήσουν τον κόσμο

Η

Σπίτι μου σπιτάκι μου
«Ομόνοια, συντροφικότητα, και
κατανόηση βασίλευε στα σπίτια
μας και έτσι τα φτωχοκαλυβάκια
μας γίνονταν παλάτια δίπατα με
μπαλκόνια, αυλές, βεράντες γεμάτα ανάσες και αγάπη.» Γράφει
η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΟΥΣΗ. ➥ΣΕΛ. 8

τα Μαγούλιανα…
Και οι άλλες γενιές όμως… Τον
βρήκαν τον τρόπο τους… Και καφενείο… και δηλωτή… και παρεάκια… και μεζεδάκια… και ξενύχτια… και γλέντια… και αρκετοί
επισκέπτες περαστικοί, περιπατητές, Έλληνες και μη…
Και κάπως έτσι άρχισαν οι αποχαιρετισμοί και δόθηκαν τα ραντεβού για τις επόμενες συναντήσεις… Αγκαλιές, δάκρυα και χαμόγελα, μα κυρίως αναμνήσεις και οι
βάσεις για φιλίες που θα ταξιδεύουν
στο χρόνο…
Άρχισαν τα σχολεία, επέστρεψαν
οι αγωνίες και τα άγχη της καθημερινότητας και πάνω που άρχισε να
κιτρινοκαφετίζει το φθινόπωρο

ήρθε ένα νέο… Ένα υπέροχο από τη
γέννησή του νέο… Ένα δικό μας,
παλιό πιτσιρίκι, ο Παναγιώτης ο
Ζούβελος, αποφάσισε να καταθέσει
στιγμές του και σκέψεις του σε λέξεις. Τις έβαλε σε σειρά, τις στόλισε
και τις τύπωσε σε ένα υπέροχο βιβλίο… Για να τις μοιραστεί… Για να
μας στείλει φως…
Η Γωγώ Φούκα, μαζί με τα πιτσιρίκια της (μαθητές της από το 3ο
Νηπιαγωγείο Τήνου), πήρε βραβείο
για τη συμμετοχή τους στον 5ο
Μαθητικό Διαγωνισμό “Οι εικόνες
των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας ”.
Άλλα παλιότερα πιτσιρίκια γίνονται μπαμπάδες και μαμάδες,
άλλοι ξεκινούν ή ολοκληρώνουν
σπουδές, συνεχίσουν να αγωνίζονται και να προχωρούν μέρα με τη
μέρα, προσπαθούν και ομορφαίνουν το γύρω τους, και νέα πιτσιρίκια θα δώσουν τη θέση τους στα
προηγούμενα και θα προσφέρουν
τη δική τους γλυκιά αναστάτωση…
Λίγο πριν τελειώσει και αυτή η
χρονιά λοιπόν, ας κρατήσουμε τα
παιδικά χαμόγελα, ας θυμηθούμε
λίγο από το τότε μας και ας βρούμε
την όρεξη και τη δύναμη να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε ότι
μας σκοτεινιάζει… Όσο μπορούμε… Τίποτα δεν θα αλλάξει αν δε
βάλουμε το χεράκι μας…

27 Γενάρη κόβουμε βασιλόπιτα
και ψηφίζουμε!
Π ΡΟ Σ Κ ΛΗ Σ Η

Κτηματολόγιο
Έως τις 18 Μαρτίου 2019 μπορούν να γίνονται αιτήσεις κτηματογράφησης στην Αρκαδία για
όλες τις κατοικίες και τα αγροτεμάχια. Αν κάποιες ιδιοκτησίες δεν
δηλωθούν, θα περιέλθουν στην
ιδιοκτησία του κράτους. Ένας σύντομος οδηγός με ερωτήσεις και
απαντήσεις ➥ΣΕΛ. 7

όλο…
-“Εγώ μπορώ μόνη μου και πάω
από …. μέχρι …. Και ξέρω και το
δρόμο για…”
-“Κι εγώ….”
-“Έλα… πάμε να δούμε τις φωλιές
που έχω ανακαλύψει…”
Και πήραν τις κιμωλίες και ζωγράφισαν τις πλάκες της αυλής… Τι
κι αν η βροχή έσβησε τα χρώματα…
Δε θα σβήσει ποτέ τις στιγμές…
Ούτε αυτές ούτε και όλες τις άλλες που έζησαν όλα τα πιτσιρίκια φέτος στην πλατεία και σε κάθε άλλο
σημείο του χωριού… Χωρίς πληρωμένα χάρτινα βραχιολάκια… Με
πολύ κρυφτό, με πολύ μπάλα, ίσως
και μερικές αναμνηστικές γρατζουνιές και δάκρυα, αλλά έτσι είναι

ην Κυριακή 27 Ιανουαρίου
2018, το διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου
Συλλόγου Μαγουλιανιτών καλεί
τα μέλη του σε ετήσια τακτική
εκλογική-απολογιστική Γενική
Συνέλευση, με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός
απολογισμός.
2. Εκλογή των διοικητικών οργάνων και των επιτροπών του
Συλλόγου.

Τ

✔Η εκδήλωση-διαδικασία θα γίνει στις 11 π.μ. στο γραφείο του
Συλλόγου, στην οδό Χαλκοκονδύλη 37. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 2 το απόγευμα.
Καλούνται όλοι και όλες που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τον Σύλλογο, να το πράξουν έως και την Παρασκευή 25
Ιανουαρίου.
Τα τηλέφωνα των μελών του
σημερινού Διοικητικού Συμβου-

λίου βρίσκονται στην ταυτότητα
της εφημερίδας και είναι στην
διάθεση όλων των συγχωριανών
που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, να ζητήσουν διευκρινίσεις και για κάθε άλλου είδους διευκόλυνση στην διαδικασία συμμετοχής.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Στις 27 Ιανουαρίου ψηφίζουμε,
αλλά και για το καλό του χρόνου

κόβουμε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα μας. Όπως έχει καθιερωθεί τα
τελευταία χρόνια, ο Σύλλογος θα
φροντίσει να υπάρχει κάτι φαγώσιμο. Εκείνο που μετράει πάνω
από όλα είναι η συμμετοχή, ειδικά στην εκλογική διαδικασία.
Είναι το ελάχιστο που μπορεί να
κάνει ο καθένας μας ξεχωριστά
για το χωριό μας.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΑΓΑΠΗ.

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
Κωδικός IBAN: GR61026063 000000 20200838001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
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Καφενείο : Κάλιο αργά παρά ποτέ!
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ρκετοί μήνες πέρασαν
από το τελευταίο μας φύλλο. Σε πολλούς είναι γνωστή η τελικώς αίσια έκβαση της
τρίτης διαδικασίας που ακολούθησε ο Δήμος Γορτυνίας.
Ας πάρουμε τα πράγματα
όμως από εκεί που τα είχαμε
αφήσει.
Μετά και την δεύτερη άγονη
δημοπρασία της 13ης Ιουλίου το
Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρησε για την κάλυψη των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
του συλλόγου το χώρο του κα-

Α

αρχικού δηλαδή 75 ευρώ και
σαν επιπλέον κριτήριο η εντοπιότητα.
Τελικά η απόφαση πάρθηκε
σαν ελάχιστο μίσθωμα τα 100
ευρώ και κριτήρια επιλογής με
την εξής βαρύτητα: 40% το ενοίκιο, 20% η εντοπιότητα, 20% το
ύψος της επένδυσης, 10% η
προηγούμενη εμπειρία και 10%
η φερεγγυότητα.
Τελικά στο Δ.Σ της 26ης
Οκτωβρίου πρόταση κατέθεσαν
3 ενδιαφερόμενοι. Τελικά η πρόταση με την υψηλότερη βαθμο-

λογία ήταν αυτή της Μαρίας Απ.
Μπουρνά, η απόφαση πάρθηκε
ομόφωνα από το Δ.Σ με μίσθωμα 251 ευρώ.
Ύστερα από 10 μήνες διαβουλεύσεων, διαφωνιών, συζητήσεων, συνεδριάσεων το καφενείο θα είναι ανοιχτό και πάλι
να μας περιμένει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα συγχαρητήριά του
στο νέο ιδιοκτήτη, του εύχεται
καλές δουλειές και θα τον στηρίξει όπως καλύτερα μπορεί.

Γενική Συνέλευση στις 12 Αυγούστου

σο οι μέρες πλησίαζαν
για το πανηγύρι οι ρυθμοί ανέβαιναν όλο και
περισσότερο. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν διάφορα θέματα, κατ’ αρχήν ενημερώθηκαν όλοι για τις εξελίξεις
στο καφενείο και ότι ήδη συμπατριώτες μας έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον ώστε να προχωρήσει το θέμα από το Σεπτέμβριο.
Έγινε έκκληση για την ενεργό βοήθεια στη διοργάνωση

O

φενείου για τον μήνα Αύγουστο. Οι εκδηλώσεις έγιναν κανονικά (αναλυτικό ρεπορτάζ στη
σελ. 2) και έτσι το δημοτικό συμβούλιο της 30ης Αυγούστου όρισε το νέο μίσθωμα και τα κριτήρια επιλογής για την απευθείας
ανάθεση του ακινήτου.
Ο σύλλογος είχε ήδη αποστείλει μερικές μέρες πριν στο
Δ.Σ επιστολή ώστε να μπει σαν
κριτήριο επιλογής η εντοπιότητα. Στο Δ.Σ ο κοινοτάρχης και δημοτικοί σύμβουλοι πρότειναν
το μίσθωμα να είναι το μισό του

του πανηγυριού και ζητήθηκαν
εθελοντές για εκείνη την ημέρα.
Στο τέλος της Γ.Σ. έγινε καταγραφή τους και επιμερισμός αρμοδιοτήτων. Ακόμα αναφέρθηκε από τον κοινοτάρχη ο προγραμματισμός για τον καθαρισμό των ρεμάτων του χωριού
καθώς δεν έχουν καθαριστεί
εδώ και πολλές δεκαετίες με συνέπεια να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς και ανακοίνωσε ότι το έργο θα γίνει από την

περιφέρεια. Η Γ.Σ ήταν ομόφωνα σύμφωνη ώστε να μην υπάρχει κάποιο κόλλημα κατά την
φάση υλοποίησης.
Επίσης ανακοινώθηκε η πρόθεση του συλλόγου για την επισκευή και άρση επικινδυνότητας
του γηπέδου μπάσκετ στο σχολείο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή
από όλους. Στην Γ.Σ. παρουσιάστηκε το θέμα της επικινδυνότητας από την μεγάλη κλίση
που έχουν πάρει τα πανύψηλα

έλατα της πλατείας και ο κίνδυνος που υπάρχει να προξενήσουν καταστροφές στην Εκκλησία, στο καφενείο και στον πλάτανο. Έτσι αποφασίστηκε να αιτηθούμε την εξέτασή τους από
ειδικό και αν υπάρχει πρόβλημα
να γίνει κλάδευσή τους.
Τέλος αναφέρθηκε η αναγκαιότητα να ολοκληρωθούν οι
εκταφές και να ενημερωθούν
οι συγγενείς των εναπομεινάντων κεκοιμημένων.

Ο Κοινοτάρχης Θανάσης Κανελλόπουλος
μας ενημερώνει

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Καταρχήν σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και κάθε ευτυχία στο Νέο Έτος.
Δράττομαι της ευκαιρίας όμως να σας ενημερώσω και για κάποια σημαντικά θέματα.
• Καταρχήν το ζήτημα του καφενείου
έκλεισε οριστικά με την υπογραφή πριν από

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. ΤσαOλής
6980821181
Τάκης Κ. Κοσιάβελος
6972644305
Μαρία Α. Τράαλη
6974905062

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

μερικές μέρες της σύμβασης εκμίσθωσης
μεταξύ του Δήμου και των μισθωτών. Για το
θέμα αυτό, γνωρίζετε όλοι σας, υπήρξε
έντονη και χρονοβόρα αντιπαράθεση με το
Δήμαρχο. Όμως, η συντονισμένη και σοβαρή αντιμετώπιση από μέρους μας οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
• Η Περιφέρεια ενέκρινε πρόσφατα πίστωση ύψους 11.000€ για τον καθαρισμό
των ρεμάτων του χωριού. Ο καθαρισμός αυτός λαμβάνει χώρα ύστερα από πολλά
χρόνια καθώς πλέον τα ρέματα είναι κλειστά και υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς
όπως και άλλων φαινομένων.
• Ακόμη, εισηγήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο την αξιοποίηση του κτιρίου του
Αγίου Ανδρέα και ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο θετική απόφαση προς τη κα-

τεύθυνση αυτή.
• Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι
θα λειτουργήσει Γραφείο Κτηματογράφισης
τις επόμενες ημέρες στα Λαγκάδια. Τις
πρώτες μέρες θα παρέχονται υπηρεσίες
πληροφόρησης στους Δημότες και από τη
νέα χρονιά θα κατατίθενται οι αιτήσεις για
κάθε ακίνητο.
Ανταποκρινόμενος στην εμπιστοσύνη,
με την οποία με περιβάλλετε, προσπαθώ να
προωθώ όσο καλύτερα γίνεται τα θέματα
που αφορούν το χωριό μας προς το συμφέρον του τόπου μας.
Ενωμένοι, όλοι μαζί, είμαστε η καλύτερη
απάντηση στα σχέδια όσων αγνοούν τις
μνήμες και τα “θέλω” των Μαγουλιανιτών.

Εκλογές στον Σύλλογο

αζί με τη κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας θα πραγματοποιηθούν
και οι εκλογές του Συλλόγου για το
κεντρικό Δ.Σ και για την Επιτροπή Νέων.
Κάθε φορά τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή μας στα συλλογικά
όργανα του χωριού. Κάθε φορά η συγκέντρωση υποψηφίων για το Δ.Σ είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά κάθε φορά ελπίζουμε και
προσπαθούμε να είναι και πιο εύκολη από
την προηγούμενη. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το χωριό μας παραμένουν. Τα
δύο χρόνια που πέρασαν μας έμαθαν πολλά αλλά μας έδειξαν και το δρόμο για μια
νέα αρχή.

Μ

Σας ευχαριστώ θερμά και καλές γιορτές!

Τα επόμενα χρόνια πιστεύουμε ότι θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για το χωριό μας
και για αυτό χρειαζόμαστε όλες τις δυνάμεις
για να επιτύχουμε κάτι το θετικό και το χειροπιαστό. Είναι καιρός να βάλουμε όλοι ένα
λιθαράκι στην ανάκαμψη και, μιλώντας με
όρους τεχνολογικούς, στην «επανεκκίνηση»
του χωριού μας.
Μια καλή αρχή η οποία θα δώσει και ώθηση στη προσπάθεια του νέου Δ.Σ είναι και
η μεγάλη συμμετοχή στις υποψηφιότητες
αλλά και στους ψηφίσοντες. Σας περιμένουμε όλους.
❏Υποψηφιότητες δηλώνονται στα μέλη του
Δ.Σ έως την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ- ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-ΓΑΜΟΙ
• Ο Βασίλης Π. Γόντικας απέκτησε ένα
υγιέστατο κοριτσάκι.
• Ο Βασίλης Μπαμπατσιάς και η Μαρία
Γωνιοτάκη απέκτησαν ένα υγιέστατο
κοριτσάκι.
• Ο Παναγιώτης Γ. Κρατημένος και η
Χριστίνα Σαξιώνη βάφτισαν τον γιο
τους Γιώργο στον Ι.Ν Αγίας Φωτεινής.
• Η Ρένια Τριβιζαδάκη και ο Κώστας
Σταματόπουλος παντρεύτηκαν στην
Αθήνα.
• Ο Κων/νος Αλεξανδρής και η Σταυρούλα Βασινιώτη βάπτισαν τα δίδυμα
αγοράκια τους Βασίλη και Γιώργο στον
Ι.Ν Αγίας Φωτεινής.
• Ο Αλέξης Δ. Κουμπούρης και η Αθανασία Πάνου βάπτισαν τον γιο τους Δημήτρη.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
✝ Ο Γιώργος Δημ. Ζούβελος απεβίωσε και ετάφη στην Ηλιούπολη.
✝ Ο Βασίλης Β. Τζαβάρας απεβίωσε
και ετάφη στην Αθήνα.
✝ Ο Ανδρέας Α. Κανελλόπουλος απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα.
✝ Ο Αλέξανδρος Παπακονδύλης απεβίωσε και ετάφη στην Αθήνα.
✝ Ο Βασίλειος Καραμάνης απεβίωσε
στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα.
✝ Ο Γιώργος Χ. Καλόσακας απεβίωσε
και ετάφη στην Αθήνα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
• Οικογένεια Βασιλείου Μπουρνά Γεώργιος, Θανάσης, Θεοδώρα 500
δολάρια Αμερικής
• Ανθούλα Η. Ζουβέλου 50 ευρώ
• Γιαννακοπούλου Φωτεινή 50 ευρώ
• Ζουβέλου Φωτεινή 100 ευρώ
• Τζουτζούκου Αγαθή 50 ευρώ
• Κοσμόπουλος Γεώργιος 50 ευρώ
• Βούλα Ζουβέλου 50 ευρώ
• Μπουρνάς Ανδρέας 50 ευρώ
• Ανδριάννα Παπαλάμπρου 50 ευρώ
• Χριστίνα Κοσιαβέλου 100 ευρώ
• Σταυρούλα Αλεξοπούλου 50 ευρώ

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Την 1η Οκτωβρίου 2018, ο Βασίλειος Θ.
Κονδύλης ορκίσθηκε Αναπληρωτής
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου και ιδίως του Διοικητικού Δικαίου. Τον συγχαίρουμε
θερμά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα.
Οι γονείς του: Ιερέας π. Θεόδωρος
Κονδύλης, πρεσβυτέρα Μαρία Κονδύλη
και τα αδέλφια του.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
• Η Χριστίνα Μπερερή πέτυχε στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
του ΕΜΠ.
• Η Βασιλική Γ. Παπαθανασοπούλου
πέτυχε στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Καλαμάτας
• Η Κατερίνα Μαντά πέτυχε στο τμήμα
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ο Κωνσταντίνος Τσατσουλής πέτυχε
στο τμήμα Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
• Ο Σωτήρης Δημητρόπουλος πέτυχε
στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΑΣΟΕΕ.
• Η Σταματία-Άννα Ν. Γόντικα πέτυχε
στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
• Ο Αλέξανδρος Λιάσκος πέτυχε στη
σχολή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Σκουπίδια, η μόνιμη παρέα μας

έτος το καλοκαίρι το πρόβλημα των σκουπιδιών
που αντιμετωπίζει ο Δήμος Γορτυνίας δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητό στα Μαγούλιανα και έτσι πέρασαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι μέρες που το χωριό είχε
πολύ κόσμο, αποφεύγοντας την περσυνή δυσάρεστη
εικόνα με κάδους να ξεχειλίζουν από σκουπίδια και δυσοσμία. Σε άλλα χωριά βέβαια το πρόβλημα ήταν έντονο φέτος με πολλές διαμαρτυρίες. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε κοινοποίηση φωτογραφίας στα κοινωνικά δίκτυα όπου δείχνει το προαύλιο του παλιού
ιστορικού Γυμνάσιου της Δημητσάνας να έχει γίνει πάρκινγκ απορριμματοφόρων και χώρος μεταφόρτωσης
σκουπιδιών.
Οι κάτοικοι της Δημητσάνας έχουν συγκεντρώσει
500 και πλέον υπογραφές ζητώντας να σταματήσει η
συγκέντρωση και μεταφόρτωση στο σχολείο.
Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών ήρθε στις 18 Οκτωβρίου η ανεξαρτητοποίηση του τέως αντιδημάρχου Δημητσάνας Χαράλαμπου Μπαξεβάνου, διαμαρτυρόμενου για την μη ανταπόκριση του δημάρχου στο αίτημα των κατοίκων. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Παρά τις προσωπικές παρεμβάσεις μου αλλά και
των Δημοτών μας δεν επήλθε κανένα αποτέλεσμα. Τον
Ιούλιο συγκέντρωσα όλους τούς φορείς της Δημητσάνας
ώστε να αντιδράσουμε για την υπάρχουσα κατάσταση
.Δώσαμε διορία απομάκρυνσης χωρίς καμία αντίδραση. Τον επόμενο μήνα - Αύγουστο- στη Δημητσάνα με
πρωτοβουλία των δημοτών μας συγκεντρώθηκαν
πάνω από 500 υπογραφές διαμαρτυρίας χωρίς να έχει
και αυτή η προσπάθεια κανένα αποτέλεσμα.
-Καλούμε τον Δήμαρχο, άμεσα να αναιρέσει την
απόφασή του σχετικά με τον χώρο του Γυμνασίου -Λυκείου Δημητσάνας. Χωρίς την συναίνεση της τοπικής
κοινωνίας καμία πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί και
να αποδώσει.»
Φαίνεται ότι εκτός από τους κάδους έχει ξεχειλίσει
και η υπομονή των κατοίκων όμως. Αναφορά προς τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης κατάθεσε ο εν αποστρατεία αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος και αναφέρεται σε μη σωστή χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων στη Βυτίνα. Ο
Δήμος Γορτυνίας απαντά ότι προβλέπεται ετήσια αντικατάσταση κάδων και ότι οι παρατηρήσεις βοηθούν
στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη. Σε συνέχεια άλλης επιστολής του κ. Παναγιωτα-
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Απολογισμός 5ετίας
το επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας θα κάνουΣ
με αναφορά το τι έγινε στα Μαγούλιανα τα τελευταία 5 χρόνια από τον Δήμο Γορτυνίας. Ευτυχώς βέβαια
που έχουμε πληθώρα ύλης και έτσι δεν θα μείνει άδειο
κάποιο φύλλο της εφημερίδας μας μιας και μηδενική
ήταν και η προσοχή προς το χωριό μας της παρούσας
Δημοτικής Αρχής αυτά τα πέντε ολόκληρα χρόνια.
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο φύλλο μας
λεφτά υπάρχουν αλλά το ερώτημα παραμένει αν υπάρχει αποδοτική και αισθητή από όλους τους δημότες
ωφέλεια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, στον Δήμο Γορτυνίας, εκτός άλλων τακτικών ενισχύσεων την περίοδο 2015, έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν έκτακτα 5.600.000 ευρώ. Ακολουθεί αναλυτική
λίστα.
✓ Μηχανήματα: 285.000 €
✓ Σχολεία: 28.100 €
✓ Παιδικές χαρές: 210.000 €
✓ Τηλεμετρία και τηλεδιαχείριση νερού: 3.300.000 €
✓ Έκτακτη επιχορήγηση 2017-2018: 560.000 €
✓ Λειψυδρία: 40.000 €
✓ Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών: 70.000 €
✓ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις: 515.683 €
✓ Υποδομές προσωρινής διαχείρισης στερεών αποβλήτων: 600.000 €
✓ Θέρμανση σχολείων: 16.148 €

κόπουλου προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Αρκαδίας, η αρμόδια υπηρεσία, αφού έκανε επιτόπια αυτοψία, διαπίστωσε την ύπαρξη αστικών απορριμμάτων
εντός και εκτός κάδων κάνοντας τις ανάλογες συστάσεις στο Δήμο.
Τον περασμένο Ιούλιο κατόπιν καταγγελίας του κ.
Χουντή για την επιχειρούμενη διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο 62ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Τρίπολης-Πύργου σε δασικό χώρο, το Δασαρχείο Βυτίνας τοποθέτησε συρματόπλεγμα και πινακίδα απαγόρευσης της εισόδου στον εν λόγω χώρο.
Ο Δήμαρχος επίσημα δηλώνει ότι χωματερές «νόμιμες» ή «παράνομες» δεν πρόκειται να ξαναδημιουργηθούν στην Γορτυνία. Επίσης αναφέρει ότι σχεδιασμός του Δήμου προβλέπει μόνο μεταφόρτωση χωρίς εναπόθεση, με παράλληλη ανακύκλωση με ρεύματα
διαλογής (υλικά συσκευασίας, βιοδιασπώμενα, αδρανή υλικά) ώστε να εξασφαλιστεί το πιο «πράσινο» περιβάλλον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της
περιοχής.
Για το θέμα των σκουπιδιών έχουμε αναφερθεί σε
προηγούμενο τεύχος, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση www.magouliana.gr/efimerida

και ότι πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους
οδικούς άξονες της Πελοποννήσου που θα απογειώσει
και την Αρκαδία και την Ηλεία.
Ο κ. Δέδες είπε ότι ολοκληρώνονται άμεσα οι μελέτες για τον δρόμο και ότι το πρώτο εξάμηνο 2019 και
με χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων θα δημοπρατηθεί η παράκαμψη Λαγκαδίων με
προϋπολογισμό 110.000.000 ευρώ. Αυτό που διευκρίνισε ο κ. Δέδες είναι ότι η παράκαμψη θα γίνει με βάση
τη νέα χάραξη 20 χιλιομέτρων και όχι με την παλιά χάραξη των 13 χιλιομέτρων που προέβλεπε μεγαλύτερο
κόστος για το έργο.

Δημοτικές- Περιφερειακές
Εκλογές
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σο πλησιάζουμε προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όλο και πυκνώνουν
τα ονόματα υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών. Οι κάλπες θα
είναι τουλάχιστον τρεις (Ευρωβουλή, Περιφέρεια, Δήμος) στις 19 Μαΐου ακολουθώντας τις διατάξεις του νέου νόμου για την αυτοδιοίκηση «Κλεισθένη Ι».
Μέχρι στιγμής οι συνδυασμοί στο Δήμο Γορτυνίας φαίνεται ότι θα είναι
πέντε. Σίγουροι υποψήφιοι είναι ο νυν δήμαρχος Γιάννης Γιαννόπουλος,
ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Στάθης Κούλης και ο Διδάκτωρ Μιλτιάδης Λύτρας. Υποψηφιότητες επίσης ετοιμάζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμα ονόματα.
Όσον αφορά τη Περιφέρεια σίγουροι υποψήφιοι θα είναι ο νυν Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, ο νυν δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας με τη στήριξη της ΝΔ, ο νυν πρόεδρος του επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Μπουντρούκος με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ και ο νυν γ.γ του Υπουργείου Υποδομών Γιώργος Δέδες με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Σαραβάκος με την υποστήριξη της Ένωσης Κεντρώων. Το ΚΚΕ εξέφρασε επίσημα ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Μαγουλιανίτη Νικόλα Γόντικα.
Στο επόμενό μας φύλλο η εφημερίδα μας είναι διατεθειμένη να παρουσιάσει όσους υποψηφίους από τα Μαγούλιανα το επιθυμούν μέσω μιας
μίνι συνέντευξης. Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται σχετικά να επικοινωνήσει μαζί μας έως τις 25 Απριλίου.

Ό

Παναγία στο Πετροβούνι
ε λαμπρότητα εορτάστηκε στις 8 Σεπτέμβρη η Γέννηση της Θεοτόκου
στο Πετροβούνι στη διασταύρωση του χωριού. Από τη προηγούμενη
Μ
μέρα τελέστηκε εσπερινός με αρτοκλασία. Ανήμερα πάνω από 150 άτομα
λειτουργήθηκαν από τον πάτερ Εμμανουήλ.
Μετά τις εργασίες που ξεκίνησε το εκκλησιαστικό συμβούλιο και δωρητές
για την ηλεκτροδότηση και συντήρηση του ναού εσωτερικά με βαφή όλου
του ναού και του τέμπλου και το αρμολόϊ της. Εκκρεμεί μόνο η επισκευή της
στέγης του.

Ξεκίνησε η Αγιογράφηση στον Ιερό Ναό
Αγίων Αποστόλων- Ταξιαρχών
πως μας ενημέρωσε το εκκλησιαστικό συμβούλιο, ξεκίνησε η αγιοΌ
γράφηση του Ι.Ν. Ταξιαρχών και Αγίων Αποστόλων, στο νέο κοιμητήριο του χωριού μας. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τέσσερις δωρητές.

Παράπονα από παντού
πό που να αρχίσεις και που να τελειώσεις με τα παΑ
ράπονα προς τον Δήμο Γορτυνίας τα οποία κατακλύζουν έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Ένα από αυτά

Όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν τη δωρεά τους ώστε να ολοκληρωθεί η αγιογράφηση, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του ιερέα
π. Εμμανουήλ 6971675803 ή του αγιογράφου 6976939419.

έκαναν κάτοικοι του συνοικισμού Μπουλιαρίου στο Δ.Δ.
Περδικονερίου και το διαβάσαμε στην εφημερίδα
«Καθημερινά Νέα».
Τον Αύγουστο του 2017 οι κάτοικοι ζήτησαν τον
απλό καθαρισμό τριών αγροτικών δρόμων ώστε να μπορέσουν να συλλέξουν το λάδι τους. Παρά τις εκ νέου
οχλήσεις για το θέμα αυτό, οι κάτοικοι απηυδισμένοι
έστειλαν καινούργια επιστολή προς το Δήμο τον Σεπτέμβριο του 2018 εκφράζοντας ευχαριστήριο για το
«γράψιμο» που έλαβαν, σημειώνοντας μάλιστα ότι θα
ανταμείψουν και αυτοί με τη σειρά τους δεόντως.

Σανατόριο
στερα από τρία χρόνια φαίνεται ότι την άνοιξη του 2019 τελικά θα ξεΎ
κινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου για τη μετατροπή του
σε ξενοδοχείο. Να θυμίσουμε ότι από τον Ιούνιο του 2015 το κτίριο έχει δο-

Κοντά στη λύση η Παράκαμψη Χωρίς Wifi
Λαγκαδίων
κτός χρηματοδότησης για δωρεάν Wifi σε πλατείες
Ε
και
πάρκα έμεινε ο Δήμος Γορτυνίας, τη στιγμή που
ο Γορτυνιακό «γεφύρι της Άρτας» βρίσκεται λίγο πριν
όλοι
οι
υπόλοιποι Δήμοι της Αρκαδίας εντάχθηκαν στο
Ττημένη
την αποπεράτωσή του. Ο λόγος για την πολυσυζηευρωπαϊκό
πρόγραμμα. Μόνο προβληματισμό μπορεί
παράκαμψη Λαγκαδίων. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Γιώργος Δέδες, από το
βήμα του Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Αρκάδων,
είπε ότι τα έργα στο δρόμο «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία
Ολυμπία» αποτελούν δέσμευση του Πρωθυπουργού,

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

να προκαλέσει το γεγονός αυτό, δεδομένης της γεωγραφικής ιδιομορφίας της περιοχής μας αλλά και της
απουσίας γρήγορου ενσύρματου ίντερνετ σε πάρα πολλά χωριά του Δήμου αλλά και στα Μαγούλιανα.…!

Αδειάζει το Παλαιό Κοιμητήριο
ε ενέργειες του εκκλησιαστικού συμβουλίου εντατικοποιήθηκαν το φθιΜ
νόπωρο οι υπολειπόμενες εκταφές από το παλαιό νεκροταφείο και πλέον ο χώρος δεν έχει κανένα μνήμα συχωριανού μας. Ανοίγει έτσι πλέον ο δρόμος για ανάπλαση του προαύλιου χώρου.

Μερομήνια 2019
ρατώντας τη παράδοση αρκετοί είναι που και φέτος σημείωσαν στο ημεΚ
ρολόγιό τους τα Μερομήνια για το 2019. Οι πληροφορίες λένε για βαρύ
χειμώνα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Κυριακή κοντή γιορτή!

θεί με μακροχρόνια μίσθωση 50 ετών από το ΤΑΙΠΕΔ στη εταιρεία OTUS Ξενοδοχειακή.

Ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς για το 2019 καθώς το πρώτο μισό του
Γενάρη θα είναι κρύο αλλά το δεύτερο μισό θα έχει αρκετά χιόνια. Ο Φλεβάρης θα είναι αρκετά βαρύς ως επί το πλείστον. Οι μήνες της άνοιξης θα
κυλίσουν με αρκετή αστάθεια. Ο Ιούνιος θα έχει αρκετές βροχές, τον Ιούλιο θα καταλάβουμε πραγματικό καλοκαίρι και ο Αύγουστος θα είναι αρκετά
άστατος και δροσερός.

4

αποθήκη φέτος άνοιξε τις πόρτες της στις 12 Αυγούστου μιας και τότε
κατέφθασαν οι περισσότεροι νέοι ώστε να προετοιμάσουν το χώρο και
για φέτος. Οι μέρες που λειτούργησε ο χώρος φέτος ήταν λιγότερες, λιγότερο ήταν και το κέφι, κάποιοι σημειώνουν.
Πολλά ήταν όμως τα χαμόγελα. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσμιξαν μετά
από ένα χρόνο ξανά και σίγουρα είχαν και πολλά να πουν. Κάποιοι σημείωναν της φετινές απουσίες. Πρώτος στη λίστα ήταν φυσικά ο Πανίκος. Μετά
ακολούθησαν και καμία 15αριά άλλοι.
Για φέτος στην μπάρα είχαμε αλλαγή σκυτάλης με τους Γιάννη Κωστολιά και Μαρία Λυμπεροπούλου. Στα decks ο Κώστας Παπαγιανακόπουλος
σε θέση γνώριμη για αυτόν, και η Κατερίνα Ζούβελου παντού και πάντα.
Με τα πρώτο φως της 15ης Αυγούστου και τον ήλιο να ξαναφαίνει από
την κορυφή της Πατερίτσας μόνο οι σέλφι των τελευταίων ξενύχτηδων απέμενε για να κλείσει και αυτό το πάρτι.

Η

Φέτος ξαναγίναμε όλοι παιδιά

Αποθήκη by night!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Επικές μάχες στο ποδοσφαιράκι και το πινγκ πονγκ

Σε αναζήτηση πάτερ

αν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση από την Μητρόπολη, λίγες
ημέρες πριν το 15αυγουστο, ότι δεν θα
γίνει Θεία Λειτουργία την ημέρα της
Παναγίας λόγω αυξημένων αναγκών
και έλλειψης ιερέων να καλύψουν
τους ενοριακούς ναούς καθότι η Παναγία του χωριού μας δεν είναι ενοριακός (είναι ο Άγιος Ιωάννης). Τα τηλεφωνήματα έπεφταν βροχή αλλά τελικά λύση δόθηκε τελευταία στιγμή και
ο πάτερ Εμμανουήλ λειτούργησε στο
χωριό μας.

Σ

αραμονή της Παναγίας τελέστηκε
πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Επίσης έγινε περιφορά της εικόνας στο προαύλιο του Ναού. Τέλος
εκτέθηκαν για προσκύνηση τα ιερά κειμήλια των ναών μας.
Την επόμενη μέρα η λειτουργία ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί και μετά το
σχόλασμα ο καιρός βοήθησε για τις καθιερωμένες ευχές στο προαύλιο.

Π

Άπλετος καφές

σύλλογος προβλέποντας το φετινό κενό του κλειστού καφενείου, φρόντισε
να μεταφέρει στο χωριό από νωρίς ένα ξύλινο ποδοσφαιράκι που μας δώρισε ο Γιώργος Τριβιζαδάκης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Μαζί με το ποδοσφαιράκι κατέβηκε και ένα τραπέζι πινγκ-πονγκ και ένα ποδοσφαιρικό τέρμα εξάσκησης. Το ποδοσφαιράκι και το πινγκ-πονγκ στήθηκαν μέσα στο καφενείο και
το τέρμα στο γκαζόν στο μνημείο του Φωτάκου.
Από την πρώτη μέρα το ποδοσφαιράκι έκλεψε την παράσταση σε μικρούς και
μεγάλους για διαφορετικούς λόγους. Όλες οι μέρες ήταν απολαυστικές καθώς πολλοί θυμήθηκαν την παλιά τους τέχνη και έδωσαν τα φώτα τους στους νεότερους.

Ο

φού εθελοντές βρήκαμε στη Γ.Σ.
της 12ης Αυγούστου, έφτανε και η
μεγάλη μέρα του 15αύγουστου από
όλες τις πλευρές. Η αρχή έγινε από το
πρωί της Παναγίας όπου η Μαρία
Τράπαλη ανέλαβε να ετοιμάζει από
νωρίς καφέδες φίλτρου στο καφενείο
για όλους ώστε να είναι έτοιμοι μετά το
σχόλασμα της εκκλησίας.
Ήμασταν πολύ προνοητικοί φέτος,
λένε στο σύλλογο, αλλά το χάσαμε
στην επικοινωνία. Καθότι ο περισσότερος κόσμος δεν ήξερε ότι θα υπάρχει έτοιμος καφές οπόττε προτίμησαν τα μπαλκόνια και τις αυλές τους.
Όσοι βέβαια ανηφόρισαν στη πλατεία, είχαν καφέ έτοιμο δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι, μάλιστα.

Όταν άρχισαν να έρχονται περισσότερα παιδιά, το πινγκ-πονγκ άρχισε και αυτό
να κερδίζει έδαφος αφού οι μάχες κρατούσαν έως τις τέσσερις το πρωί κάθε βράδυ.
Στο πρωτάθλημα που διεξήχθη για το ποδοσφαιράκι, νικητές για τους «μικρούς»
αναδείχθηκαν το ζευγάρι Κωνσταντίνου Γόντικα - Ιωσήφ Δημητρόπουλου. Αντίστοιχα στο πινγκ-πονγκ νικητής ήταν ο Γιάννης Χολέβας.
Στο πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ των «μεγάλων», στο οποίο έλαβαν μέρος 16 διαγωνιζόμενοι, νικητής ήταν ο Γιώργος Α. Ζούβελος σε έναν συγκλονιστικό τελικό με τον Παντελή Κόλλια.

Α

Ραντεβού στις… έξι,
για ύπνο στις… πέντε!

ο επόμενο ραντεβού δόθηκε στις 6
το απόγευμα της Παναγίας όπου οι
γυναίκες άρχισαν να κόβουν τις σαλάτες και οι υπόλοιποι να στήνουν τα
τραπέζια και τις καρέκλες. Ο καιρός
ήταν άστατος και η πιθανότητα βροχής
μεγάλη καθότι στα διπλανά χωριά και
στη Τρίπολη έβρεξε. Τελικά βοήθησε
και η Παναγία και η βροχή δεν ήρθε.
Ο Θωμάς από νωρίτερα είχε επιμεληθεί τον φωτισμό αφού είχαμε
προμηθευτεί καινούργιες λάμπες. Καθώς η ώρα πέρναγε και η νύχτα έπεφτε,
ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται. Όταν
έφτασε η γουρνοπούλα, το σήμα δόθηκε και άρχισε η κατανάλωση. Ο
σύλλογος πρόσφερε γουρνοπούλα,
σαλάτα, τυροκαυτερή, γραβιέρα, αναψυκτικά, κρασιά, και μπύρες. Τη δύσκολη δουλειά τού κόφτη ανέλαβε ο
Θανάσης. Η νοστιμιά της γουρνοπούλας, η απουσία σουβλακίου και ο πολύς κόσμος, την έκανε να εξαφανιστεί
νωρίς. Το θετικό είναι ότι σχεδόν όλοι
έφαγαν κανονικά. Άλλο ένα πρόβλημα
που αντιμετωπίσαμε ήταν η έλλειψη
τραπεζιών καθώς οριακά μπορέσαμε
να εξυπηρετήσουμε όλους όσους βγήκαν για το πανηγύρι.
Στη συνέχεια όμως σειρά πήρε ο

Τ

έτος η Αποθήκη μετρά 17 χρόνια. Σε λίγο ενηλικιώνεται κι έτσι,
όπως κάθε έφηβος ωριμάζει, καλείται να πάρει αποφάσεις για το
μέλλον. Η λειτουργία της Αποθήκης τις μέρες του Αυγούστου δεν
είναι δεδομένη και σίγουρα δεν γίνεται στον αυτόματο.
Η Κατερίνα Ζούβελου από πέρυσι έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου
αλλά από ό,τι φαίνεται από φέτος θα ακουστεί και στους υπόλοιπους. Στα
Μαγούλιανα το καλοκαίρι ερχόμαστε όλοι για διακοπές αλλά αυτό δεν
ισχύει για μερικούς (που χρόνο με το χρόνο γίνονται λιγότεροι) οι οποίοι τρέχουν κυριολεκτικά μέρα και νύχτα για να είναι όλα όπως πρέπει.
Η λύση δεν είναι αυτή βέβαια αλλά να βάζουμε από ένα μικρό χεράκι όλοι.
Στις προσεχείς εκλογές, το νέο ΔΣ της επιτροπής Νέων θα πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες του και να αναλάβει πλήρως την διαχείριση της Αποθήκης. Διαφορετικά το καλοκαίρι του 2019 θα είναι ένα τελείως διαφορετικό καλοκαίρι…!

Φ

«Tο ευάλωτό σου αυτό χαμόγελο,
να το φυλάς με σθένος»

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ

Εορτασμοί

Οι Νέοι σε κρίσιμη καμπή

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

κάθε δυνατό τρόπο.. Είναι οι δικοί μας
άνθρωποι...
Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, είχε
κοντά του δικούς του φίλους, συγγενείς, είτε με φυσική παρουσία είτε με
πνευματική..
«Πώς να στεριώσει η σκέψη μου,
μες τον καημό, τις τύψεις.
Μικρό μου, εσύ ποτέ δεν έπαψες,
να προσπαθείς για μένα.
Τα χρόνια με ξεγέλασαν,
με δάκρυα κρυφά, μοιραία,
σιωπηλά να μαρτυρούν,
τη θλίψη των ματιών μου.»
Κάθε βράδυ....
Παναγιώτης Ζούβελος-04/07/2018.

Γράφει η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ην Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στο
café Egalité, κάπου στην περιοχή
της Ν.Ιωνίας, σ’ έναν όμορφο χώρο,
έγινε η παρουσίαση βιβλίου του συμπατριώτη μας Παναγιώτη Ζούβελου. Πρόκειται για την πρώτη ατομική
συγγραφική του προσπάθεια, με τίτλο «Εν Λευκώ».
Το βιβλίο αυτό είναι μια ποιητική
συλλογή με σύγχρονο λόγο, αλλά και
μια κατάθεση ψυχής του συγγραφέα
θα έλεγα, που σε πείσμα της δύσκολης εποχής που βιώνουμε όλοι, δίνει
μια πνοή αισιοδοξίας. Αισιοδοξία
και ελπίδα πως δεν ζούμε μόνο μέσα
σ΄ έναν ηλεκτρονικό - απρόσωποκόσμο αλλά και σ’ έναν διαφορετικό,
πιο δημιουργικό θα τολμούσα να πω,
κόσμο που αγκαλιάζει τον όμορφο
γραπτό λόγο.
Πως ζούμε και σε μια κοινωνία
που ενστερνίζεται σύγχρονες όπως
και παλιές απόψεις… Διαβάζει…Σκέφτεται…Ακούει... Δημιουργεί... αλλά
κυρίως οι άνθρωποι μέσα σ’ αυτήν
δεν γυρνούν την πλάτη τους στα
προβλήματα, στα θέλω και στα συναισθήματα των πλησίον τους.
Η παρουσίαση αυτή, λοιπόν,
έγινε ένα κρύο Κυριακάτικο πρωινό
του Δεκέμβρη, σε μια όμως πολλή ζεστή ατμόσφαιρα, με έκδηλη την συγκίνηση και τον θαυμασμό τόσο στο
πρόσωπο του Παναγιώτη, όσο και
στην απόπειρά του αυτή την συγγραφική, που με παρήγορο βλέμμα
διαπιστώνουμε πως υπάρχουν νέοι με
φανερή την προτίμησή τους στο να
εκφράζονται ακόμη και στις μέρες μας
μέσα από έναν δύσκολο τρόπο και
δρόμο όπως αυτόν της ποίησης!

Τ

«Η ψυχή μου όπως την παραδίδω»
Αυτό ακριβώς κάνει ο συγγραφέας μέσα από τους στίχους του βιβλίου του. Μας παραδίδει την ψυχή του
με ότι αυτό συνεπάγεται..
Η ποίηση πρέπει να ναι ειλικρινής
και αυτό συμβαίνει με το «Εν Λευκώ».
Είναι βαθύτατα απελευθερωτική.
Αγγίζει τον άνθρωπο χωρίς να μένει
ανεπηρέαστος από την μοίρα της
εποχής μας.
Όπως είπε και ο ίδιος στην παρουσίαση, θέλησε να μοιραστεί με
όλους μας τις σκέψεις του, τις ανησυχίες του και όλα αυτά που είχε
μέσα του τα τελευταία χρόνια.
Ανέφερε, επίσης, και πιστεύω πως
βρίσκει σύμφωνους πολλούς, πως η
Εσωστρέφεια είναι μεγάλο λάθος.
Ως άνθρωποι –κοινωνικά όνταοφείλουμε πρώτα απ’ όλα να είμαστε
ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και
κατ’ επέκταση με τους υπόλοιπους
που βρίσκονται γύρω μας. Που θέλουν
και επιδιώκουν να ναι δίπλα μας με

Ο Κώστας Γαβράς στα Μαγούλιανα
την Γορτυνία αφιέρωσε φέτος τις διακοπές του ο διεθνούς
Σ
φήμης βραβευμένος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς όπου πέρασε μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του, θέλοντας παράλληχορός και όλοι το ευχαριστήθηκαν. Για
τους λίγους που έμειναν μέχρι πολύ
αργά, αφού η ορχήστρα αποχώρησε,
η πλατεία μετατράπηκε σε πίστα ντίσκο χάρη στον Γιάννη Νιχωρίτη και το
φορητό ηχείο του. Έτσι μικροί και μεγάλοι έμειναν να χορεύουν ντίσκο.
Κάποια παιδιά καθώς γύρναγαν από
την Αποθήκη, η οποία έκλεινε εκείνη
την ώρα, έμειναν αποσβολωμένα να
κοιτούν πως οι μεγαλύτεροι τούς έβαλαν τα γυαλιά.
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να
πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
εκείνους που θυσίασαν χρόνο από
την ξεκούραση και τη διασκέδασή
τους τη βραδιά εκείνη, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία από την αρχή
μέχρι το τέλος.

Λαχειοφόρος

υχαριστούμε θερμά όλους όσοι
βοήθησαν στη διεξαγωγή της λαχειοφόρου αγοράς προσφέροντας κάποιο δώρο. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τους: Χρήστο Π. Γόντικα, Γιάννη Παπακονδύλη, Κώστα Α. Ζούβελο,
Σταυρο Μπουμπουλη, Διαμάντω Κόλλια, Χρήστο Δ. Γιαβή, Μαρία Μ.
Μπουρνά, Νότα Κόλλια, Αναστασία
Δεμερτζή, Σταύρο Μαυροειδή και το
κατάστημα Σκλαβενίτης Τρίπολης.

Ε

Προβολές παιδικών ταινιών
ι καθιερωμένες προβολές ταινιών
συνεχίστηκαν με μεγάλη επιτυχία
και φέτος στην Αποθήκη τα απογεύματα της 16ης και 17ης Αυγούστου.
Οι μικροί απόλαυσαν αγαπημένες
ταινίες σε ατμόσφαιρα σινεμά και οι γονείς βρήκαν λίγο χρόνο να τα πουν και
να ξαποστάσουν από το ολοήμερο κυνηγητό τον πιτσιρικάδων.

Ο

Διασυλλογική… δηλωτή

έτος διοργανώθηκε από το Σύλλογο Βαλτεσινιωτών τουρνουά
δηλωτής με την συμμετοχή τεσσάρων χωριών: Βαλτεσινίκου, Μυγδαλιάς, Κερπινής και Μαγουλιάνων.
Από τα Μαγούλιανα, αφού όλα τα
πρώτα ονόματα και φαβορί δήλωσαν
κόλλημα, επιστρατευτήκαν οι αναπληρωματικοί και τα αδέρφια Κώστας και Πέτρος Αλεξόπουλοι σαν
ζευγάρι και ο Θάνος Ανδριόπουλος
για την μονομαχία και ταξίδεψαν στις
18 Αυγούστου μέχρι το Βαλτεσινίκο για
να μας εκπροσωπήσουν.
Τελικά τα δύο αδέρφια κατέλαβαν τη τρίτη θέση (αφού τελικά διαγωνίστηκαν μόνο τρία χωριά!) και ο
Θάνος τη δεύτερη.

Φ

Μερικές από τις καλοκαιρινές στιγμές
όπως καταγράφηκαν στο facebook

14 Αυγούστου και η Χριστίνα Φ.
Λαμπούση, αναπολώντας τις προ❁
ηγούμενες ημέρες που πέρασε στο χωριό, δημοσιεύει μνήμες από την παιδική ηλικία. «Πουθενά αλλού δεν είναι
τόσο εύκολη η πρόσβαση στη χαμένη
μας παιδικότητα, όσο στα χωριά των
πρώτων μας καλοκαιριών. Εκεί που το
γδαρμένο σου γόνατο δεν σε εμπόδιζε
να εξερευνήσεις κι άλλα έρημα σπίτια και
με μια μόνο βόλτα ως ενήλικας μυρίζεις
το ιδιαίτερο άρωμα της ανάλαφρης
εκείνης εποχής. Κι όσο κι αν τα γεγονότα υφίστανται -λόγω του χρόνου και της
ωραιοποιητικής νοσταλγίας- πολλαπλές
αλλοιώσεις και αναπλάσεις, οι θύμησες σού γλυκαίνουν την τραχιά από το
μεγάλωμα ψυχή και σε φέρνουν εκεί
όπου κανένας φόβος δεν τολμούσε να
εμφανιστεί και η αθωότητα νικούσε τα
πάντα. Ένα τρίξιμο του πατώματος, η μυρωδιά του υγρού χώματος, αρκούν για
να μπεις σε εκείνο το σύννεφο ζεστασιάς,
τότε που όλα ήταν πάντα καλά...»
Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότε-

❁ρα, η Γωγώ Φούκα θυμάται πως
περνούσε την ίδια μέρα πριν ακριβώς
10 χρόνια. «Δέκα χρόνια πριν, τέτοια
μέρα θα είμαστε στα λατρεμένα μας Μαγούλιανα, θα ετοιμαζόμαστε για το βρά-

δυ, αφού πρώτα είχαμε πιει όσους καφέδες μπορούσαμε. Θα συζητούσαμε τα
νέα, τι θα φορέσουμε και πως θα κάνουμε τα μαλλιά να μη φριζάρουν εντελώς. Και αφού το βράδυ ξενυχτούσαμε
μέχρι πρωίας, θα πηγαίναμε την επομένη
στην εκκλησία για να μην ακούμε τη
γκρίνια του αιώνα και μετά πάλι καφέ,
φαγητό, καφέ, μια ώρα ύπνο, καφέ...
καφέ... ποτό, ξενύχτι και ξανά μανά...
Αντ’ αυτού, ετοιμάζουμε φαγητό
για σήμερα και για αύριο, τρέχουμε να
σιδερώσουμε και να διατηρήσουμε το
σπίτι στοιχειωδώς μαζεμένο, φτιάχνουμε
γλυκά και πίνουμε καφέ στα κλεφτά, αν
προλάβουμε... Παντρευτείτε, μας έλεγαν… θα είναι ωραία, μας έλεγαν...»
22 Αυγούστου και ο Θάνος Αν-

❁δριόπουλος αποχαιρετά τα Μαγούλιανα με μια ποιητική, θα λέγαμε, δημοσίευση αλλά, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις, εξέφραζε πολλούς!
«Τελευταία μέρα χωριό ..
Κι έχω την αίσθηση ότι φέτος ήταν η
καλύτερη, ομορφότερη και πιο γεμάτη
χρονιά.. Και μετά θυμάμαι .. ότι κάθε
φορά το ίδιο νιώθω ..
Μήπως όμως είναι αυτή η ευτυχία που
ζητάμε... Κι αν όχι, τί άλλο θα μπορούσε
να ναι..».
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λα να τους δείξει το μέρος που πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής
του. Κατά τη διαμονή του επισκέφτηκε αρκετά χωριά της Γορτυνίας, μαζί με αυτά τα Μαγούλιανα.
Πρώτη στάση, κατηφορίζοντας, το Μουσείο στο σχολείο.
Αφού περιεργάστηκε και θυμήθηκε τη χρήση όλων των εργαλείων εκείνης της εποχής, άφησε τα εγγόνια του να παίξουν μπάσκετ με Μαγουλιανιτάκια στο προαύλιο του σχολείου. Συνέχισε με τα πόδια προς την εκκλησία της Παναγίας όπου θαύμασε το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τη θέα προς το χωριό.
Τελευταία στάση η πλατεία του χωριού απολαμβάνοντας ένα
κρύο αναψυκτικό μιας και η ανηφόρα ήταν απαιτητική για όλη
την παρέα.

Χριστουγεννιάτικο Πάρτι
στην Πετρούπολη
να ραντεβού που έχει γίνει θεσμός τα τεΈ
λευταία χρόνια δόθηκε και φέτος στις 14 Δεκεμβρίου στο Café-bar Streetwise του συμ-

πατριώτη μας Σπύρου Κοσιάβελου στη Πετρούπολη.
Περισσότεροι από 30 Μαγουλιανίτες μαζευτήκαν και αντάλλαξαν τα νέα τους λίγο πριν
το τέλος του 2018. Το ευχάριστο ήταν ότι
υπήρχαν παρουσίες από όλες τις ηλικίες, το δυσάρεστο ήταν ότι η προσέλευση ήταν μικρότερη της προηγούμενης φοράς. Κάποιοι μέτραγαν απουσίες και άλλοι έλεγαν τα τελευταία
νέα του χωριού μας, τα ποτά βέβαια βοήθησαν
ακόμα παραπάνω στο καλό κλίμα.
Το επόμενο ραντεβού δόθηκε στη κοπή
της Πίτας του Συλλόγου. Ευχαριστούμε θερμά
τον Σπύρο για τη φιλοξενία του.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω τους
συντελεστές του βιβλίου «Εν Λευκώ»
καθώς και όλους αυτούς που με χαρά
μίλησαν στην παρουσίαση και υποστήριξαν με θερμά λόγια αυτήν την
εξαιρετική προσπάθεια του συγγραφέα! Την εισαγωγή έκαναν η Μαρτίνα Δημοπούλου (Ηθοποιός - Μουσικός), ο Εμμανουήλ Μαύρος (Σκηνοθέτης - Συγγραφέας), ο Παναγιώτης Ι. Μαρίτσας (Δημοσιογράφος) και
η Ευαγγελία Αθ. Πολύζου (Ψυχίατρος
- Ψυχοθεραπεύτρια).
Όπως ανέφερε και ο Παναγιώτης
Μαρίτσας στην εισαγωγή, πρόκειται
για την πρώτη ποιητική έκδοση Μαγουλιανίτη, γεγονός που μας κάνει
όλους υπερήφανους. Η εισαγωγή του
Παναγιώτη Μαρίτσα ήταν ιδιαιτέρα
χρήσιμη σε όλους εκείνους που η
ποίηση είναι κάτι το άγνωστο και το
μακρινό. Ξαναθυμηθήκαμε και νιώσαμε την σημαντικότητά της αλλά και
αναγνωρίσαμε ακόμα παραπάνω το
βιβλίο του Παναγιώτη Ζούβελου.
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Οικονομία του διαμοιρασμού φιλοξενίας,
και στα ελληνικά: AirBnB!
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νούμενοι, γι' αυτό και αν κάτι δεν δουλέψει
όπως θα έπρεπε, ποτέ δεν το κάνουν θέμα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε ανθρώπους εμπιστοσύνης που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν οτιδήποτε προκύψει. Η Νίκη και ο
Γιώργος Ηλιόπουλος έχουν βοηθήσει πάρα
πολύ σε αυτό και μαζί τους, φυσικά, άνθρωποι
όπως η Γιάννα και ο Θανάσης, που έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημα έμπρακτα.

Συνέντευξη με
την Τατιάνα Μιχαλά

Τί αναμνήσεις έχεις από Μαγούλιανα;
– Θυμάμαι να κάθομαι στην αγκαλιά του
παππού μου και να τρώω υποβρύχιο στο καφενείο της Φωτεινής (το παλιό, φυσικά!). Γενικά το χωριό το έχω συνδέσει με τον παππού
μου γιατί θυμάμαι πόσο όμορφα αισθανόταν
κάθε φορά που γύριζε στον τόπο του. Θυμάμαι επίσης ότι η Φωτεινή με άφηνε να πηγαίνω πίσω από τον πάγκο της και να τη "βοηθάω".
Δεν νομίζω ότι βοηθούσα πολύ, αλλά σίγουρα πέρναγα ωραία.
Είσαι η πρώτη που δοκίμασες την επιλογή
της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο χωριό
μας, ποια η εμπειρία σου έως σήμερα?
– Καταπληκτική. Ο κόσμος σέβεται το σπίτι και
το ευχαριστιέται. Πάντα έχουμε πολύ θετικά
σχόλια και μας αρέσει που το σπίτι δεν μένει
κλειστό. Είναι ωραίο να βλέπεις ανοιχτά φώτα
στο χωριό και σίγουρα αποτελεί έναν καλό τρόπο να καλύπτεις τα έξοδα του σπιτιού, που τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει υψηλά για όλους.
Αν κρίνουμε από τις κριτικές της καταχώρησης σου σίγουρα κάτι κάνεις καλά. Ποιο
το μυστικό αλλά και ποιες οι δυσκολίες;
– Θέλει διαρκή ενασχόληση και οργάνωση,
αλλά το κάνουμε με κέφι. Είναι λες και περιμένεις φιλοξενούμενους στο σπίτι και πρέπει
να φροντίσεις ώστε να είναι όλα όμορφα.
Έτσι ακριβώς το εκλαμβάνουν και οι φιλοξε-

Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια έχει μπει για τα καλά στο λεξιλόγιό μας ο όρος βραχυχρόνια μίσθωση. Πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν από μια παρέα φίλων οι οποίοι απλώς μετέτρεψαν
σε ξενώνα το σαλόνι τους ώστε να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, κατάφεραν -εκτός του να γίνουν
εκατομμυριούχοι σε μια μόλις δεκαετία- και να αλλάξουν το παγκόσμιο χάρτη στον τουρισμό. Μόνο
το 2017 έγιναν 1.400.000 κρατήσεις μέσω της πλατφόρμας της AirBnB στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες πλατφόρμες κρατήσεων, όπως η ολλανδική Booking, αλλά η Airbnb ήταν αυτή
που παρέσυρε τα πάντα στο διάβα της αναγκάζοντας και άλλες εταιρίες κολοσσούς να την ακολουθήσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών.
Παρότι ο Ξενώνας είναι κλειστός τον τελευταίο ένα χρόνο, όλο και πιο συχνά συναντάμε στα σοκάκια του χωριού επισκέπτες. Στην αρχή διερωτόμασταν από πού εμφανίζονται μέχρι να μάθουμε για την Τατιάνα και τον Γιάννη.
Η εφημερίδα μας επικοινώνησε και με τους δύο συχωριανούς μας που έκαναν το μεγάλο βήμα
και μοιράζονται μαζί μας τις έως τώρα εμπειρίες τους.

χυχρόνια μίσθωση, σίγουρα το χωριό μας
έχει προοπτικές ανόδου. Ας μην λησμονούμε,
ότι το χωριό μας έχει μοναδικά χαρακτηριστικά
όπως το υψόμετρο, την ιστορία του, τα πηγαία
νερά και την αδιαμφισβήτητη ομορφιά του.
Βέβαια, θα βοηθούσε πολύ να υπήρχε ένα παντοπωλείο με κάποια είδη πρώτης ανάγκης και
θα ήταν και ευχής έργον αν το καφενείο λειτουργούσε και πάλι. Και εννοείται πως αν και
άλλοι συγχωριανοί μας κάνουν το ίδιο, θα δώσει ζωή στο χωριό.

Συνέντευξη με
τον Γιάννη Νιχωρίτη
Ποια είναι η πρώτη επαφή σου με τα Μαγούλιανα;
- Η πρώτη μου επαφή με τα Μαγούλιανα
ήταν περίπου το 1975 όπου πήγα πρώτη
φορά στο χωριό με την οικογένεια μου. Εκεί
συνάντησα πρωτόγνωρα για μένα πράγματα
όπως, μετακίνηση αγαθών με μουλάρια και
γαϊδούρια. Μύρισα τον ξυλόφουρνο όταν το
κάθε σπίτι έψηνε το φαγητό του. Πρόλαβα να
δω τους Μαγουλιανίτες να αλωνίζουν στα
κάτω Αλώνια. Μου έκαναν εντύπωση τα
άφθονα τρεχούμενα νερά. Και είδα έναν τρόπο ζωής πολύ διαφορετικό από την πόλη.
Πότε και πώς αποφάσισες να διαθέσεις το
σπίτι σου με την μορφή της βραχυχρόνιας
μίσθωσης?
– Την προηγούμενη πενταετία άκουγα συχνά
πυκνά για την βραχυχρόνια μίσθωση με το σύνηθες όνομα AirBnB. Ρωτώντας και ψάχνοντας
είδα, ότι είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί από πλευράς μου και έτσι με την
βοήθεια ενός φίλου και συνεργάτη ξεκίνησα
αρχές του 2018 την βραχυχρόνια μίσθωση στο
σπίτι μου.
Μέχρι τώρα πώς ήταν η εμπειρία σου από
αυτό το κομμάτι;
- Βλέπω, ότι είναι κάτι θετικό για μένα. Κατάφερα σε ένα σπίτι κλειστό να του δώσω ζωή,
να φέρω Έλληνες και ξένους στο χωριό μου με
σκοπό να τους κάνω να περάσουν καλά. Είναι
πολύ μεγάλη ευχαρίστηση για μένα να δέχομαι θετικά σχόλια τόσο για το σπίτι μου, όσο
και για την φιλοξενία από τους ανθρώπους που
μένουν σε αυτό καθώς και να ακούω πολύ
καλά σχόλια για την γενέτειρα της μάνας μου.

Τα τελευταία χρόνια η λέξη airbnb έχει
μπει στο λεξιλόγιο όλων μας, πιστεύεις ότι
μπορεί η βραχυχρόνια μίσθωση να δώσει
ώθηση στο χωριό μας;
– Ναι. Σίγουρα. Τα Μαγούλιανα είναι υπέροχα
ούτως ή άλλως και τους αξίζει να φαίνονται περισσότερο.
Σίγουρα στα αρνητικά συγκαταλέγεται ότι πχ.
το χωριό δεν έχει ένα κατάστημα για είδη πρώτης ανάγκης και ότι το καφενείο δεν λειτουργούσε για αρκετούς μήνες.
Όμως πραγματικά πιστεύω ότι αν κι άλλοι συγχωριανοί επιλέξουν να προσφέρουν τα σπίτια
τους με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν και οι
ίδιοι αλλά και το χωριό να αποκομίσουν οφέλη. Στο εξωτερικό άνθρωποι σε μικρές κοινότητες οργανώνονται σε μία τύπου "ένωση" για
συνεργατική διάθεση σπιτιών και προωθούν
το χωριό τους οργανωμένα όλοι μαζί. Στην Ελλάδα ίσως είμαστε ακόμη λίγο πίσω σε αυτό βέβαια.
Υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για εξέλιξη
αρκεί κάποιος να θελήσει να τις δει και να τις
εξελίξει με χαρά και θετικό πνεύμα.

Εξίσου σημαντικά, είναι κάποια έσοδα που
λαμβάνω από αυτή την δραστηριότητα, όπου
με βοηθάνε να τελειοποιήσω το σπίτι.
Ποιά είναι η αντιμετώπιση των συχωριανών
μας στο όλο εγχείρημα και ποιό το μυστικό, αν υπάρχει;
– Δεν έχω κάποιο μυστικό για αυτό που
κάνω. Ίσα-ίσα ο χώρος του τουρισμού είναι
κάτι άγνωστο επαγγελματικά για μένα. Αυτό
που κάνω, αν μπορεί να θεωρηθεί μυστικό, είναι το ότι φιλοξενώ τους ανθρώπους που διαλέγουν το κατάλυμα σεβόμενος το αντίτιμο
που πληρώνουν και η προσπάθειά μου να τους
κάνω να περάσουν καλά σαν φίλοι μου ή συγγενείς μου και να νοιώσουν το σπίτι μου σαν
σπίτι τους. Επειδή έχουμε να κάνουμε με τον

παράγοντα άνθρωπο και με κάποια απρόβλεπτα γεγονότα (κάποια βλάβη, κάποια δυσλειτουργία όλου του συστήματος) ο τρόπος
που έχω αγκαλιάσει τους επισκέπτες μου είναι τέτοιος ώστε να ξεπερνάω τα προβλήματα
και να γίνομαι καλύτερος.
Σημαντική η βοήθεια στο τόλμημα που έκανα από την Νίκη και τον Γιώργο Ηλιόπουλο, άνθρωποι εμπιστοσύνης για μένα, καθώς και ο
Θανάσης, η Γιάννα και ο Γιώργος Κανελλόπουλος που στηρίζουν την προσπάθειά μου
αυτή.
Σε ποιους άλλους τομείς θεωρείς ότι το χωριό μπορεί να έχει σημάδια ανάκαμψης και
με πιο τρόπο;
– Αν κρίνω από το νέο μου ξεκίνημα στην βρα-

Πιστεύεις ότι το πρόβλημα είναι ζήτησης ή
προσφοράς; (Να αναφέρουμε ότι πολλοί
ξενοδόχοι στη γύρω περιοχή «γκρινιάζουν» για την μεγάλη εποχικότητα των
διανυκτερεύσεων)
– Το χωριό μας, όπως γνωρίζουμε, θεωρείται
ως επί το πλείστον χειμερινός προορισμός. Αν
όμως ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε
ότι υπήρχαν ξενοδοχεία τα οποία είχαν κόσμο
χειμώνα-καλοκαίρι. Και μάλιστα ήταν σχεδόν
οι ίδιοι πελάτες κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το βουνό μπορεί να είναι και καλοκαιρινός προορισμός.
Πιστεύω ότι την τελευταία 30ετία, που υπήρχαν χρήματα, χτίστηκαν πολλά καταλύματα
όπου σε κάποιες περιπτώσεις τα αντίτιμα
ήταν εξωφρενικά. Παραδείγματος χάριν, εν έτει
2012, δίκλινο στην Βυτίνα στοίχιζε 180 ευρώ
ημερησίως και κάτι αντίστοιχο στη Δημητσάνα. Πιθανολογώ ότι εισοδηματικά καλύπτονταν έτσι τον χειμώνα οι ξενοδόχοι και ίσως
δεν ενδιαφέρονταν για τον καλοκαιρινό τουρισμό. Όμως ξεκινώντας φέτος τον Μάιο να
έχω επαφή σε επαγγελματικό επίπεδο με τον
τουρισμό, βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και
για την καλοκαιρινή περίοδο.
Πιστεύω ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί με
επαγγελματισμό, μπορούμε να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο.
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Κωνσταντίνος Τσατσουλής: «Μπορεί να μας πάρουν
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★Αναδημοσίευση από το ypaithros.gr
Η συνέντευξη δόθηκε στον Νίκο Γαργαλάκο στις 9/10/2018.

ην καλύτερη ανταμοιβή για τις
προσπάθειές του πήρε αυτό το
καλοκαίρι ο απόφοιτος της Γ’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Κωνσταντίνος Τσατσουλής.
Ο νεαρός από την Αρκαδία σημείωσε
μια αξιέπαινη επίδοση, περνώντας
11ος στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η επιτυχία αυτή τον βοηθά
να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη
αισιοδοξία, παρά τα προβλήματα
που, ταλανίζουν τον κλάδο του.

Τ

«Στόχος να εξελίξω και να καθετοποιήσω την παραγωγή μου»
Ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε σε ένα
από τα πιο γνωστά ορεινά κτηνοτροφικά χωριά, το οποίο τα τελευταία
χρόνια κάνει στροφή προς τον αγροτουρισμό. «Στη Βυτίνα, οι γονείς μου
παλαιότερα ασχολούνταν με την
προβατοτροφία, ενώ τώρα έχουν
ένα σύγχρονο τυροκομείο και ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται στο
εμπόριο ζωοτροφών. Επίσης, έχουμε
και κατάστημα με παραδοσιακά προϊόντα, κυρίως παραγωγής μας. Έχοντας ενεργό ενασχόληση από μικρό
παιδί με όλες αυτές τις οικογενειακές
δραστηριότητες, δικός μου σκοπός
είναι να τις αναπτύξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Η φοίτηση στην ΑΓΣ έχει προλειάνει το έδαφος για τις μελλοντικές
επιδιώξεις του νεαρού αποφοίτου
της. «Στα 16 μου, αποφάσισα να πάω
σε ένα πολύ μακρινό μέρος από τον
τόπο μου, προκειμένου να αποκτή-

ο κτηματολόγιο έφτασε και στον
νομό μας και όπως ήταν αναμενόμενο θα αναστατώσει την καθημερινότητά μας. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε έναν σύντομο οδηγό υποβολής
της αίτησης κτηματογράφησης. Πολλοί
είναι βέβαια οι οποίοι θα απευθυνθούν σε
κάποιο ειδικό τοπογράφο για την ορθή
υποβολή της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο κτηματογράφησης Τρίπολης: Τηλ: 2710232009.
1. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;
Απλή φωτοτυπία α) των συμβολαίων, β)
του τοπογραφικού που συνοδεύει το
Συμβόλαιο, γ) του δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου και δ) ένα έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ (π.χ. Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.)
2. Πού θα βρω το έντυπο της Δήλωσης;
Στα γραφεία Κτηματογράφησης, στα ΚΕΠ
ή στο www.ktimatologio.gr. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε μηχανικό, δικηγόρο ή λογιστή για να σας το τυπώσει.
3. Αν πάω με τα δικαιολογητικά στο
γραφείο Κτηματογράφησης θα μου
το συμπληρώσουν ;
Οι υπάλληλοι στο γραφείο Κτηματογράφησης θα σας δώσουν οδηγίες για να
συμπληρώσετε την αίτηση, δεν έχουν
όμως το χρόνο και την ευθύνη για την
συμπλήρωση της. Το γραφείο Κτηματογράφησης παραλαμβάνει τη συμπληρωμένη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια τα ελέγχει

σω πολύτιμα προσόντα για τη δουλειά μου. Τελικά, η σχολή μού εξασφάλισε όχι μόνο αυτό, αλλά και
πολύτιμες γνωριμίες από πολλά μέρη
της Ελλάδας. Ένα σημείο-κλειδί για
μένα ήταν η βοήθεια που μου προσέφερε, ώστε να μάθω να φτιάχνω
κάποιες συνταγές σε σιτηρέσια για τα
αιγοπρόβατα που έχουμε στην περιοχή μας. Επίσης, πήρα πολλές γνώσεις πάνω στη γενετική βελτίωση
και την ευζωία των ζώων. Γενικότερα,
η σχολή μάς έδωσε όλα εκείνα τα
απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται
ένας σύγχρονος κτηνοτρόφος. Το
υπογραμμίζω αυτό, διότι πιστεύω
ακράδαντα ότι ο κτηνοτρόφος τού
σήμερα πρέπει να είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας, ο οποίος
εξελίσσεται αλλάζοντας συνεχώς τεχνολογίες και επιδιώκει την καθετοποίηση της μονάδας του. Όχι να μένει στάσιμος, όπως είχαμε συνηθίσει
παλαιότερα».
Με την εισαγωγή του στην πανεπιστημιακή σχολή, ο Κωνσταντίνος
βλέπει να ανοίγονται μπροστά του
νέοι ορίζοντες γνώσεων και πληροφοριών. «Προσδοκώ να γνωρίσω
νέους ανθρώπους και να μάθω νέα
πράγματα που θα με βοηθήσουν
στη μελλοντική μου ενασχόληση.
Έχω δίψα να προχωρήσω, καθετοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την οικογενειακή μου επιχείρηση», τονίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια στην «ΥΧ».

να. Ακόμη, οφείλει να επιδιώκει την
παραγωγή πρώτων υλών, όπως είναι
οι ζωοτροφές, με την καλύτερη θρεπτική αξία».
«Όσο για τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κτηνοτροφία στη χώρα
μας, αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν
καλά υπόψη τους παράγοντες που
καθορίζουν τη ζήτηση των κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως η ποσότητα, η τιμή, η υιοθέτηση της καινοτομίας και το εισόδημα του καταναλωτή. Παράλληλα, είναι αναγκαίο
να σταματήσουν οι εισαγωγές ξένου
γάλακτος που βαφτίζεται ως ελληνικό, ώστε να ευχαριστεί τους Έλληνες
γαλακτοβιομηχάνους, αλλά να πλήττει τους κτηνοτρόφους με το να
πουλούν το γάλα τους σε εξευτελιστικές τιμές», προσθέτει.

«Στην ποιότητα της φέτας δεν μπορεί να μας συναγωνιστεί κανείς»

«Το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης
των κτηνοτρόφων πλήττει τον
κλάδο»
Σχολιάζοντας τη σημερινή κατάσταση στον κλάδο της κτηνοτροφίας,
ο Κωνσταντίνος στέκεται στις δυσκολίες και εμβαθύνει στα βήματα

που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι δραστηριοποιούμενοι στον
τομέα.
«Το χαμηλό εισόδημα, το ύψος
των επιδοτήσεων, το υψηλό κόστος
παραγωγής, η ελάχιστη καινοτομία
και το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης είναι παράγοντες που πλήττουν την
κτηνοτροφία.
Ο παραγωγός θα πρέπει να δίνει
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα
του, αξιοποιώντας παράλληλα τα
ζωικά υποπροϊόντα και τα παραπροϊόντα, ώστε εξασφαλίζει το έξτρα
εισόδημα και να μη μολύνει τα υδάτινα οικοσυστήματα. Επίσης, θα πρέπει να οργανώνεται σε συνεταιρισμούς για την πώληση του ελληνικού
γάλακτος σε μια πιο καλή τιμή από
ό,τι όταν δρα ο καθένας μεμονωμέ-

και υπολογίζει το παράβολο που θα πληρωθεί.
4. Μπορώ να κάνω τη δήλωση μόνος
μου;
Ναι, η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης είναι απλή. Προσοχή όμως, γιατί θα
πρέπει να γνωρίζετε που ακριβώς βρίσκεται το ακίνητό σας για να το υποδείξετε. Αν δεν γνωρίζετε την θέση του ακινήτου σας απευθυνθείτε σε έναν Τοπογράφο Μηχανικό για να σας το εντοπίσει.
5. Δηλώνονται και τα αυθαίρετα;
Δηλώνεται ό,τι είναι νόμιμο. Βεβαίως,
αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, μπορεί
να το κάνει, αλλά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σε πιθανή παραβολή των στοιχείων
με τα Πολεοδομικά Γραφεία να του επιβληθούν πρόστιμα. Το Κτηματολόγιο
δεν νομιμοποιεί κτίσματα. Απλώς τα καταγράφει.
6. Έχω την επικαρπία σε ένα σπίτι.
Γιατί να υποβάλλω δήλωση και να
πληρώσω αφού το σπίτι δηλώνεται
από το παιδί μου, που έχει την ψιλή κυριότητα;
Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση
που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω
από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).
7. Τί γίνεται όταν υπάρχει συγκυριότητα;
Όταν το ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τότε ο κάθε συγκύριος δη-

λώνει το ποσοστό που του ανήκει (π.χ.
αγροτεμάχιο που ανήκει σε δύο συζύγους
από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το 50% που του ανήκει).
8. Πώς δηλώνεται ακίνητο από κληρονομιά;
Κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του
(ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε
κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή. Συγκεκριμένα υποβάλλονται:
1) Κληρονομιά με διαθήκη:
α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,
δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως
άλλης διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως
κληρονομιάς.
2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:
α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως
διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως
κληρονομιάς.
9. Στην κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία;
Και εδώ κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης
ιδιοκτησίας (π.χ. το σπίτι του σε ένα οικόπεδο).

10. Συνένωσα δυο χωράφια που αγόρασα και τώρα έχω ένα ενιαίο. Το δηλώνω ως ένα χωράφι;
Θα το δηλώσετε ως ένα δικαίωμα, μόνον
εάν η συνένωση προκύπτει από πράξη(π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει
μεταγραφεί.
11. Έκανα αντίρρηση στον Δασικό
Χάρτη. Δηλώνω το αγροτεμάχιο στο
Κτηματολόγιο;
Αγροτεμάχια που έχουν δασωθεί δηλώνονται κανονικά, όπως και οι ιδιόκτητες
δασικές εκτάσεις. Το δικαίωμα διακατοχής δεν δηλώνεται. Μετά την τελική κύρωση των δασικών χαρτών θα ξεκαθαριστεί το τοπίο στις δασικές εκτάσεις.
12. Έχω ένα ακίνητο στο χωριό και διάβασα ότι πρέπει να πληρώσω 35 ευρώ
για το οικόπεδο, 35 ευρώ για το σπίτι
και 20 ευρώ για την αποθήκη που έχω
μέσα. Δηλαδή θα πληρώσω συνολικά
90 ευρώ;
Όχι θα πληρώσετε για ένα δικαίωμα το
ποσό των 35 ευρώ, γιατί οι κατασκευές σε
ακίνητα δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Μόνο όταν τα κτίσματα έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται χωριστά.
13. Το χωράφι, μου το άφησε ο πατέρας μου δια στόματος. Το δηλώνω
στο Κτηματολόγιο;
Ναι, το δηλώνετε κανονικά και θα καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο
όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των

οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή
και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί
ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης
ορίων κ.λπ.).
Προσοχή: Στην χρησικτησία είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού
διαγράμματος.
14. Έχω πολλά χωράφια και θα μου κοστίσει πολλά χρήματα για τα τοπογραφικά. Πώς μπορώ να τα δηλώσω
ανέξοδα;
Πραγματικά ο εντοπισμός ενός ακινήτου
πάνω σε χάρτη είναι εύκολη διαδικασία,
όταν πρόκειται για περιοχές εντός πόλης,
όπου υπάρχει οδός και αριθμός. Στα χωριά όμως και στις ορεινές αγροτικές περιοχές, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξετε την ιδιοκτησία σας και να προστατευθείτε από κάθε αμφισβήτηση
ορίων.
15. Μερικοί ανέξοδοι τρόποι με τους
οποίους μπορεί κάποιος να εντοπίσει
(κατά προσέγγιση) το ακίνητό του είναι:
α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», από τον ιστότοπο
www.ktimatologio.gr.
β) Να καταθέσει τις συντεταγμένες του
ΟΣΔΕ.
γ) Να δώσει τις συντεταγμένες που μέτρησε ακόμα και μόνος του με ένα απλό
GPS χειρός.

Στο ζήτημα που έχει προκύψει με την
κατοχύρωση του ονόματος της ελληνικής φέτας, ο Κωνσταντίνος δίνει
εξέχουσα βαρύτητα. «Είναι εύκολο να
παράξεις φέτα όπως το κάνουν αρκετές χώρες, αλλά όχι με το ίδιο
άρωμα, γεύση, ποιότητα και θρεπτική αξία που γίνεται εδώ.
Ακόμα και στη χώρα μας, λίγες είναι
οι επιχειρήσεις που υπερηφανεύονται ότι παράγουν φέτα και όχι απλώς
ένα λευκό τυρί», επισημαίνει, για να
συμπληρώσει με νόημα: «Την ονομασία μπορεί να μας την πάρουν.
Στην ποιότητα όμως, δεν μπορεί να
μας ακολουθήσει κανείς».

Κτηματολόγιο: Κίνδυνος απώλειας περιουσίας αν δεν δηλωθούν ακίνητα και αγροτεμάχια

Τ
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Σπίτι μου σπιτάκι μου
ΞΕΝΑ ΓΗΣΗ ΠΙ ΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡ ΟΝ Ο ΣΤΟ ΜΑ ΓΟΥΛΙ ΑΝ ΙΤΙΚ Ο Σ ΠΙ ΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Π. ΛΑΜΠΟΥΣΗ

Σπίτι μου σπιτάκι μου και φτωχοκαλυβάκι μου… κι αν τον κόσμο γύρισα κοντά σου ξαναγύρισα. (Νίκος
Γκάτσος)
α σπίτια μας τώρα που τα φέρνω ένα-ένα στη θύμηση μου
δεν ήτανε σπιτάκια με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Ήταν
συνήθως δίπατα με κατώ(γ)ι, με
μπαλκόνι ή μπαλκόνια, με αυλές, με
σάλα, χειμωνιάτικο, καμάρες κιλέρια*
και ένα σωρό βοηθητικούς χώρους.
Στα περισσότερα σπίτια μια μεγάλη
ξύλινη, γερή αυλόπορτα αποτελούσε την εμπατή τους. Ήταν δίφυλλη
και το ένα φύλλο της ανοιγόκλεινε με
το ζεμπερέκι (μάνταλο) για να μπαινοβγαίνουν οι άνθρωποι. Το άλλο
φύλλο της κρατούσε στερεωμένο
στη θέση του το καντινάτσο* (διαγώνια μπάρα που στη μια πλευρά
ακουμπούσε στον τοίχο στην άλλη
στην πόρτα) και άνοιξε διάπλατα
για να χωράνε να μπαίνουν στην
αυλή τα ζωντανά όταν ήταν φορτωμένα με γεννήματα*, ξύλα, χαράρια*, ασκιά…
Η αυλή ήταν ή χωμάτινη ή στρωμένη με πλάκες, μεταγενέστερα τσιμεντένια. Γύρω-γύρω ήταν οι βοηθητικοί χώροι. Υπόστεγο για τα ξύλα
και το σπιτάκι του φύλακα (σκύλος).
Ξύλα πολλά στοιβαγμένα κατά κατηγορίες. Αλλού τα δαυλιά, αλλού τα
κούτσουρα τα μεγάλα, αλλού τα σχισμένα κούτσουρα, πιο κει τα ξανάμματα και τα ξύλα για το φούρνο. Ο
χειμώνας μεγάλος και βαρύς, το τζάκι ήθελε τάισμα μέρα-νύχτα.
Εκεί σε μια γωνία οπωσδήποτε σε
απόσταση από το σπίτι στεγαζόταν
το WC, ασπρισμένο, μανταλωμένο.

Τ

Τούρκικο απόπατο, υποχρεωτικά
απόμακρα λόγω έλλειψης νερού στα
σπίτια μας.
Από την άλλη πλευρά το κοτέτσι
με τα κοτερικά να μπαινοβγαίνουν
κακαρίζοντας, αφήνοντας στη φωλιά
τα αυγουλάκια τους.
Η ξελόντζα* (αχυρώνας) πιο κει
γεμάτη φαγιά, άχυρα, τροφές για τα
ζωντανά. Ήταν πρόχειρη κατασκευή
καλύβας φτιαγμένη από ξύλα, παλιόπορτες και σκεπασμένη με τσίγκο
ή κεραμίδια. Λέξη που κρατάει από
τη Φραγκοκρατία: Ξε (έξω) + λόντζα
(στοά) κάποιες φορές προστάτευε
αυτή η κατασκευή και τα οικόσιτα
ζωντανά (γίδες- κατσικάκια-αρνάκια).
Αν υπήρχε γουρουνάκι ήταν συνήθως στο δικό του χώρο που ήταν
υπαίθριος, γιατί έτσι και αλλιώς δεν
χρειαζόταν στέγαστρο, δεν προλάβαινε να ξεχειμωνιάσει, έπρεπε το χειμώνα να τον βγάλει στα λαγήνια
σαν παστό.
Πιο κοντά στο κυρίως σπίτι ήταν
το φουρναριό. Εκεί άναβε κι έκαιγε ο
φούρνος που έβγαζε τεράστιες μοσχοβολιστές φισκόπιτες*. Εκεί και
τα κασόνια με το αλεύρι και η σκάφη
για το ζύμωμα και τα μεγάλα ταψιά.
Το κατώγι ήταν χωρισμένο με ξύλινα
χωρίσματα σε μικρότερους χώρους.
Εκεί υπήρχαν χώροι κατάλληλοι για
την αποθήκευση προϊόντων, καθώς
και η στέρνα* που διατηρούσε τα
κρασιά στα βαγένια και φρόντιζε να
είναι καλόπιοτα. Στο κατώι τον χειμώνα -που δεν ήταν και λίγος- έμεναν
το άλογο, η φοράδα, το μουλάρι, το
γαϊδουράκι, ό,τι ζωντανό είχε ο καθένας. Δεμένα στα παχνιά τους το καθένα ξεχωριστά, ζούσαν αρμονικά
και ζεσταίναν με τις ανάσες τους
τον πάνω όροφο.

Το καλοκαίρι ο κάτω όροφος
άδειαζε από τους ενοίκους του. Τα
ζωντανά δεν χρειάζονταν προστασία,
μπορούσαν άνετα μετά τον κάματο
της ημέρας να βόσκουν, να ξεκουράζονται και να κοιμούνται στα χωράφια.

Ο πατέρας δεν χώραγε
στις δουλειές του σπιτιού.
Εκεί δεν είχε θέση. Εκεί
μάνα, γιαγιά και τα θηλυκά της οικογένειας είχαν
το δικό τους βασίλειο.

Στον πάνω όροφο έμενε η οικογένεια που την αποτελούσαν παππούληδες, γιαγιάδες, γονείς, παιδιά,
πολλά παιδιά, καμιά φορά ίσως και
ντουζίνα.
«Μου άρεσε ο χειμώνας. Το καλοκαίρι σαν να ξενιτευόμαστε άλλος εδώ και άλλος εκεί.»
Όλοι το χειμώνα κινούνταν σ’ ένα
χώρο, στο χειμωνιάτικο. Όλοι γύρω
από το τζάκι. Εκεί το τραπέζι, εκεί τα
κρεβάτια, η στρωματσάδα, το μαγείρεμα, τα αναχρικά*, το συγύρισμα.
Όλα εκεί. Πόσο νοσταλγώ αυτό το
μάζεμα, αυτό το στρίμωγμα που για
σημερινές συνθήκες φαίνεται αδιανόητο. Πόσο κοντά ήταν οι καρδιές
μας, πόσο πολύ επικοινωνούσαμε
έτσι μαζεμένοι πολύ κοντά ο ένας με
τον άλλο. Μου άρεσε ο χειμώνας. Το
καλοκαίρι σαν να ξενιτευόμαστε άλλος εδώ και άλλος εκεί. Σαν να έχανε το σπίτι τη συνοχή του. Σκορπίζαμε ζωντανά κι οι ανθρώποι.
Αυτή τη συνοχή την είχαμε κερδίσει ή την είχαμε κληρονομήσει,

γιατί τα πράγματα ήταν πολύ τακτοποιημένα στο μυαλό όλων. Ο καθένας είχε το πόστο του, το ρόλο του,
τις αρμοδιότητές του και ήταν ξεκάθαρο τί αντιστοιχούσε στον καθένα.
Ο παππούλης είχε τη θέση του
στο παραγώνι. Μόνο τα παιδιά θα
μπορούσαν να στριμωχτούν γύρω
του, να καθίσουν τα μικρότερα στα
γόνατά του να πυρώσουν τα χεράκια
τους και να ακούσουν πάλι και πάλι
τις ιστορίες του. Είχε να διηγηθεί γεγονότα από πολέμους που ο ίδιος
έζησε, να θυμηθεί τόπους, χρονολογίες, πρόσωπα. Μιλούσε και για την
Αμερική, τη μακρινή εκείνη χώρα που
τη δούλεψε στα νιάτα του, αλλά ο πόλεμος και η αγάπη για τη γειτονοπούλα του τον έκαναν να ξαναγυρίσει πίσω για να ντυθεί στο χακί από
τη μία και γαμπρός από την άλλη.
Σαν πολεμικός ανταποκριτής εξιστορούσε και τα εγγόνια με ορθάνοιχτα αυτιά και μάτια γέμιζαν με τις
ιστορίες του τις χειμωνιάτικες νύχτες. Το καλοκαίρι χανόταν στα χωράφια, μπροστάρης στις εξωδουλειές. Η γιαγιά από την άλλη από τη
στιγμή που γινόταν πεθερά περιόριζε
συνήθως τη δράση της στις δουλείες του σπιτιού και στον κήπο. Για τα
χωράφια ήταν οι άντρες , η νύφη, τα
παιδιά. Φρόντιζε πάντα να περιμένει
τους ξωμάχους με το καλομαγειρεμένο φαγητό της. Από τη σχέση παππούλη-γιαγιάς διδαχτήκαμε το σεβασμό, την αφοσίωση, την υποχώρηση, την αγάπη.
Η νύφη, η μάνα ήταν η ψυχή
του σπιτιού, παντού πρώτη. Δύσκολος ο ρόλος της. Δουλεία, φροντίδα
κι αγάπη. Πλάι-πλάι με τον άντραπατέρα στο χωράφι, στο αμπέλι, στο
αλώνι στον τρύγο. Φροντίδα για όλο
το σπίτι, τα παιδιά, τα πεθερικά, τους

γονείς, τα ζωντανά. Και αγάπη, πολύ
αγάπη για όλους και για όλα.
Ο πατέρας βέβαια αδιαμφισβήτητα η κορωνίδα της οικογένειας. Δεν
νομίζω βέβαια πως διεκδικούσαν
ρόλους και οφίκια*. Παλεύανε για την
οικογένειά τους και προσφέρανε ο
καθένας ό,τι μπορούσε για να τα
βγάλει πέρα η φαμελιά. Δεν συνερίζονταν ο ένας τον άλλο και δεν διεκδικούσαν ρόλους που το συνήθειο
του τόπου και της εποχής δεν επέτρεπαν. Αν εξαιρέσουμε το καφενείο που ήταν μόνο για τον πατέρα,
η μάνα σε όλα τα άλλα ήταν δίπλα
του. Ο πατέρας βέβαια δεν χώραγε
στις δουλειές του σπιτιού. Εκεί δεν
είχε θέση. Εκεί μάνα, γιαγιά και τα θηλυκά της οικογένειας είχαν το δικό
τους βασίλειο. Επαναστάσεις για δικαιώματα και διεκδικήσεις νομίζω
δεν υπήρχαν στα σπίτια μας.
Όλα τα έλυνε ο διάλογος, ο σεβασμός και οι γενικά παραδεκτές
αξίες που περνούσαν από γενιά σε
γενιά. Δύσκολα κάποιος ξέφευγε απ’
αυτές. Στήριζε ο ένας τον άλλο. Ομόνοια, συντροφικότητα, και κατανόηση βασίλευε στα σπίτια μας και έτσι
τα φτωχοκαλυβάκια μας γίνονταν
παλάτια δίπατα με μπαλκόνια, αυλές,
βεράντες γεμάτα ανάσες και αγάπη.

*κιλέρια: χώρος αποθήκευσης
*καντινάτσο: διαγώνια μπάρα που στη μια
πλευρά ακουμπούσε στον τοίχο στην άλλη
στην πόρτα
* γεννήματα: το σιτάρι ή το κριθάρι, τα δημητριακά
* χαράρια: λεπτά οριζόντια ξύλα δεμένα μεταξύ τους με σχοινιά δημιουργούσαν μια
μεγάλη κατασκευή μεταφοράς άχυρων
* ξελόντζα: αχυρώνας
* Φισκόπιτες: μεγάλα καρβέλια
* στέρνα: χώρος υγρός με σταθερή θερμοκρασία-σκοτεινός
* αναχρικά: οικιακά είδη
* oφίκια: είδος αξιώματος που απονέμει ο πατριάρχης σε ανθρώπους που (νομίζει ότι)
έχουν προσφέρει στην εκκλησία

Τμήμα του 11ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Στα Μαγούλιανα Αρκαδίας κάτω από τον πλάτανο στις 10-01-1944. Στο μέσον με τον μπερέ ο καπετάνιος του Συντάγματος Μαυρόγιαννης
(Γιάννης Πετρόπουλος). Αριστερά του ο Διοικητής του Συντάγματος Βάσος Τσεκούρας. Ανάμεσα στους μαχητές διακρίνονται οι Μαγουλιανίτες αντάρτες Κώστας Δημόπουλος (Παπούλιας) και η Ελένη Κοσιαβέλου (σκατόφολου), καθώς και η Ασπασία Δασκαλοπούλου από το Βαλτεσινίκο.

