
Λίγο πολύ σε όλους ήταν
γνωστό ότι το φετινό κα-
λοκαίρι θα ήταν διαφο-

ρετικό. Κάποιοι δεν προγραμ-
μάτισαν διακοπές για φέτος
άλλοι τις έκαναν σε μέρη της
ηπειρωτικής Ελλάδας με όσο το
δυνατόν μικρότερες μετακινή-
σεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
έτσι και οι Μαγουλιανίτες πιστοί
στο ραντεβού τους γέμισαν το
χωριό και το φετινό καλοκαίρι.

Εξάλλου το φετινό καλο-
καίρι είναι και το πρώτο, ύστε-
ρα από δύο συνεχόμενα χρό-
νια, που λειτουργεί και πάλι το
καφενείο και ο ξενώνας. Έτσι
περαστικοί και Μαγουλιανίτες
είχαν και πάλι την ευκαιρία να
απολαύσουν τη πλατεία και τη
δροσιά του πλατάνου κατανα-
λώνοντας τα προσφερόμενα
είδη.

Ο σύλλογος είχε προγραμ-
ματίσει μικρότερης εμβέλειας
δράσεις για φέτος, οι οποίες

όμως μας κράτησαν σε καθη-
μερινή ασχολία. Σχετικά σχόλια,

άρθρα, ρεπορτάζ στις σελίδες
3, 4 & 5.

Στο ταμείο κάθε τράπεζας σ’ όλο τον κόσμο, από το σπίτι σας ή το γραφείο, μπορείτε να καταθέσετε την ενίσχυσή σας απλά, γρήγορα, αξιόπιστα.
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Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

Περιορισμένες εκδηλώσεις 
– Αμείωτη ενέργεια

Γιάννης Μπέττας: Ένας 
ανήσυχος Μαγουλιανίτης!
Όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα
τον θυμούνται, θα «ζει» και ο Γιάν-
νης. Έτσι γίνεται με όλους που θέ-
λησαν, στην ζωή, ν’ αφήσουν το
σημάδι τους! Του Παναγιώτη
Κυριακόπουλου ➥ΣΕΛ 2 

Ο Κοινοτάρχης 
μας ενημερώνει
Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου
της Κοινότητας Μαγουλιάνων
κ. Αθανασίου Ι. Κανελλόπουλου
➥ ΣΕΛ.2

Αυγουστιάτικες δραστη-
ριότητες και νέα  
Μπορεί να μην πραγματοποιήθη-
καν όλες οι καθιερωμένες εκδη-
λώσεις του Συλλόγου κατά τον
Δεκαπενταύγουστο αλλά σε όσες
έγιναν τηρήθηκαν αυστηρά τα
μέτρα ασφαλείας ➥ ΣΕΛ. 3

Ένα (όχι και τόσο) διαφο-
ρετικό καλοκαίρι
Η πανδημία του κορωνοϊού δεν
αποθάρρυνε τους Μαγουλιανίτες
από το να επισκεφθούν το χωριό,
ούτε έκανε την παραμονή τους σε
αυτό λιγότερο ευχάριστη. 
Του Αλέξανδρου Κ. Ζούβελου 
➥ ΣΕΛ.4

Πρώτη χρονιά χωρίς
Αποθήκη
Το ότι δεν άνοιξε η αποθήκη, ήταν
το λιγότερο προληπτικό μέτρο
που θα μπορούσαμε να πάρουμε
για την προστασία όλων μας. 
Της Κατερίνας Αν. Ζούβελου 
➥ ΣΕΛ.4

«Ημερομήνια»
Προβλέψεις για τον καιρό από
τους παραδοσιακούς «μετεωρο-
λόγους» του χωριού μας ➥ΣΕΛ.4

Οι Μαγουλιανίτες 
και ο Πλάτανος
Ο χρόνος μοιάζει να σταματά
κάτω από τον Πλάτανο και οι έν-
νοιες κάνουν πέρα. Της Αγγελικής
Κοσιαβέλου ➥ ΣΕΛ.6

Μαγουλιανίτες Φιλικοί
Η Φιλική Εταιρεία μέσα στα μέλη
της περιελάμβανε και  Μαγουλια-
νίτες. Του Αιμίλιου Αλεξόπου-
λου ➥ ΣΕΛ.6

ΑΠΟΨΕΙΣ:  – Περί συνε-
δριάσεων ο λόγος 
Οι εντυπώσεις μας παρακολου-
θώντας ηλεκτρονικά τις τελευταί-
ες δημοτικές συνεδριάσεις.     
➥ ΣΕΛ.6

Ανεμογεννήτριες στο Μαίναλο;
Απορριπτική απόφαση για αδειοδότηση 

στο Αργυρόκαστρο και στις Κορφές

Όρθιοι: Γιώτα Αντωνοπούλου, Θωμάς Πυρπυρής, Άγνωστη , Ελένη Παπακονδύλη, Αθηνά Παπακονδύ-
λη, Γιώργης Παπαγιαννακόπουλος, Άγνωστη, Γιώργος Καριώρης, Βασίλης Καρράς, Στάσα Παπακονδύ-
λη. Καθιστοί: Σοφία Κυριακοπούλου, Σοφία Αντωνοπούλου, Δημήτρης Παπακονδύλης, Κωνσταντής
Γόντικας. Εκδρομή στο χωριό πριν αρκετά χρόνια. Κάποτε η διαδρομή για τα Μαγούλιανα κράταγε πέν-
τε με έξι ώρες. Τώρα που οι αποστάσεις και οι χρόνοι μίκρυναν, κάθε επίσκεψή μας μετράει. Για τους
ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, για τους συγγενείς μας που στέκουν εκεί, για να
πάρουμε δυνάμεις να συνεχίσουμε.

Όπως ενημερωθήκαμε από
τον ανανεωμένο χάρτη της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-

ας (ΡΑΕ), απορριπτικές ήταν οι απο-
φάσεις για την έκδοση άδειας παρα-
γωγής ενέργειας από ανεμογεννή-
τριες σε σημεία γύρω από τα Μα-
γούλιανα. Τα σημεία αυτά ήταν υπο-
ψήφια προς έκδοση της σχετικής
άδειας παραγωγής το οποίο είναι
και το πρώτο στάδιο. 

Πιο συγκεκριμένα προς αξιολό-
γηση ήταν δύο θέσεις στις Κορφές,
δύο θέσεις στον Άγιο Αιμιλιανό και
τέσσερις θέσεις από το Κάστρο έως
την Αγία Ελεούσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κατά-
σταση "Άδειας παραγωγής" στην πε-

ριοχή, βρίσκονται δώδεκα θέσεις
στην κορυφογραμμή που ξεκινά από
την πίσω από την κορυφή του Προ-
φήτη Ηλία, στο ύψος της Αλωνίσται-
νας και καταλήγει νότια πολύ κοντά
στο Λιμποβίσι.

Οι εγκατάσταση ανεμογεννητριών
κοντά σε οικισμούς και βουνά φυσι-
κού κάλλους έχει προκαλέσει έντονες
αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες.
Πρόσφατα μάλιστα υπάρχει έντονη
κινητοποίηση από τους κατοίκους
του Κοσμά Αρκαδία για αυτό το θέμα.
Πολλά τα επιχειρήματα για οφέλη που
προσφέρουν και άλλα τόσα για τα
μειονεκτήματα. Σε κάθε περίπτωση
όμως, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να
έχουν τον λόγο.



Στις 25 Αυγούστου ημέρα εορ-
τής των Αποστόλων Τίτου και
Βαρθολομαίου και με πρω-

τοβουλία του ιερέως μας πατήρ Εμ-
μανουήλ, τελέστηκε μετά την θεία
λειτουργία επιμνημόσυνη δέηση,
υπέρ του μακαριστού Αρχιμαν-
δρίτη και επί 26 έτη εφημέριου Μα-
γουλιάνων Βαρθολομαίου. Αρκετοί
ήταν και οι Δημητσανίτες και Πα-
λαιοχωρίτες χωριανοί και συγγενείς
του που ήρθαν εκείνη την ημέρα
μιας και ο Βαρθολομαίος ήταν από
το Παλαιοχώρι. Σκοπός του π. Εμ-

μανουήλ, όπως μας εκμυστηρεύ-
τηκε είναι να καθιερωθεί αυτό το
μνημόσυνο. 

Ο Φίλιππος Καρβελάς, επ’ ευ-
καιρία της ανακοίνωσής της τελε-
τής στο facebook, έγραψε και ένα
σύντομο ιστορικό του βίου του:

«Ο Βαρθολομαίος Δρακόπου-
λος, υιός του Κανέλλου και της
Μαριγούλας, κατά κόσμον Από-
στολος. Γεννήθηκε το έτος 1881
ησπάσθη το μοναχικό σχήμα και
πήρε το όνομα Βαρθολομαίος,
ήταν μοναχός της μονής Προδρό-

μου. Διετέλεσε δε και
ηγούμενος στην μονή
Προδρόμου τα έτη 1914-
1915 και 1916-1918. Ο
Αρχιμανδρίτης Βαρθο-
λομαίος από 1/1/1928
μέχρι 14/3/1949 ήταν
εφημέριος στα Μαγού-
λιανα, όπου αποβίωσε
την 1-1-1954. Έμαθε τα
πρώτα του γράμματα
στο Δημοτικό και στο
Ελληνικό Σχολείο Δημη-
τσάνας και το έτος 1990
επήγε στην Αθήνα και
γράφτηκε στη Ριζάρειο
Σχολή, για να γίνει ιερέ-
ας. Σπούδασε Θεολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. 

Στην Αθήνα γνώριζε
τον από την Μελισσό-
πετρα καταγόμενο, πε-
ρίφημο ιεροκήρυκα Ευ-
σέβιο Ματθόπουλο και
συνεργάστηκε μαζί του
στην ίδρυση της Αδελ-
φότητας Θεολόγων η
«Ζωή» και έγινε ένα από
τα ιδρυτικά μέλη της
Αδελφότητας. Μετά από
λίγο χρόνο έφυγε από
την Αθήνα και επήγε
στην Μονή του Αγίου
Νικολάου Βλασίας- Αχαΐ-
ας, όπου έγινε μοναχός.

Το έτος 1912 επήγε στην Μονή
Προδρόμου Γορτυνίας και για λίγο
στην Μονή Αιμυαλών. Έμεινε αρ-
κετά χρόνια στην Μονή Προδρό-
μου.

Το έτος 1912 έφυγε για την
Μονή Λογγοβάρδας της Πάρου, ο
τότε ηγούμενος της Μονής Προ-
δρόμου Λεόντιος και στην θέση
του εκλέχτηκε νέος ηγούμενος ο
Βαρθολομαίος. 

Σε λίγο όμως παραιτήθηκε, για-
τί δεν του άρεσε να έχει ανάμειξη
με τα οικονομικά. Εκλέχτηκε για
δεύτερη φορά ηγούμενος και πάλι
παραιτήθηκε. Διοίκησε την Μονή
18 μήνες περίπου και κατά την
διάρκεια της θητείας του έκανε
πολλά έργα. Δεν του άρεσε όμως η
διοίκηση και γι’ αυτό ζήτησε να πάει
ως εφημέριος στα Μαγούλιανα.
Την 1-1-1928 διορίστηκε εφημέ-
ριος στον ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στα Μαγούλιανα και πα-
ρέμεινε στη θέση του αυτή μέχρι το
τέλος της ζωής του, δηλαδή μέχρι
την 1-1-1954. 

Ο τάφος του ήταν έξω από την
εκκλησία της Αγίας Παρασκευή
στη Κουφοξυλιά κατόπιν επιθυ-
μίας του. Αργότερα έγινε ανακομι-
δή των λειψάνων του σε ειδικό
χώρο έξω από την είσοδο της Πα-
ναγίας όπου υπάρχουν έως σήμε-
ρα.»
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Γιάννης Μπέττας: 
Ένας ανήσυχος 
Μαγουλιανίτης!

Ο Κοινοτάρχης 
μας ενημερώνει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Ο Αλέξης Σπ. Κολόσακας και
η Βούλα Γιαννίκου βάπτισαν
τον γιό τους Γιώργο στην Τρί-
πολη.
•  Ο Ιωάννης Μπέττας απε-
βίωσε στην Τρίπολη και ετάφη
στα Μαγούλιανα.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
• Η Βασιλική Ανδρεαδάκη
πέτυχε στη σχολή Δημόσιας Δι-
οίκησης του Πάντειου Πανεπι-
στημίου
• Ο Θάνος Χρ. Γιαβής πέτυχε
στη Νομική Σχολή του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης.
• Η Πολυξένη Τσιργιάννη πέ-
τυχε στο τμήμα Ψυχολογίας
του Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθήνας.
• Η Ειρηλένα Μπάμπου πέτυ-
χε στη τμήμα Βιβλιοθηκονο-
μίας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής.
Καλές σπουδές σε όλους! Αν
έχουμε παράλείψει κάποιο
λόγω έλλειψης πληροφόρη-
σης, παρακαλούμε να επικοι-
νωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ
ώστε να αναφερθούν στο επό-
μενο τεύχος.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  
• Τα τέκνα της οικογένειας Θ.
Δουλουγέρη εις μνήμη της
μητέρας τους Πανούλας Δου-
λουγέρη 100 ευρώ
• A.Π 30 ευρώ
• Βούλα Ζουβέλου 50 ευρώ
•Ανθούλα Η. Ζούβελου 50 ευρώ
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Μνημόσυνο Αρχιμανδρίτη 
Βαρθολομαίου

Του Παναγιώτη Κυριακόπουλου

Όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα τον
θυμούνται, θα «ζει» και ο Γιάννης.
Έτσι γίνεται με όλους που θέλησαν,

στην ζωή, ν’ αφήσουν το σημάδι τους!
Ο Γιάννης ήθελε να αφήσει το σημάδι
του!

Το πάλεψε όσο και όπως μπορούσε.
Φωτογράφος, εκδότης, συλλέκτης,

ερευνητής.
Όταν πριν μερικά χρόνια πήγαμε σπί-

τι του με τον Άγγελο και τον Χρήστο (Πρό-
εδρο και Αντιπρόεδρο του συλλόγου αν-
τίστοιχα), έλαμπε ολόκληρος από την
χαρά του. Έκανε προσφορά στο χωριό του,
εκατοντάδες παλαιά αντικείμενα, εργαλεία,
αναμνηστικά μιας άλλης εποχής. Της επο-
χής που το χωριό έσφυζε από ζωή και το
σχολείο ήταν γεμάτο παιδιά. Και ήθελε, σ’
αυτό το σχολείο να εκτεθούν όλα όσα αυ-
τός μάζευε, για τους μελλοντικούς αν-
θρώπους. Και έτσι στήθηκε το μουσείο στο

σχολείο! Αν δεν τα είχε μαζέψει ο Γιάννης,
τα περισσότερα θα τα είχε «φάει» το χώμα,
τα ρέματα, ο Σπαρτέας…

Μας μίλησε και για το φωτογραφικό του
αρχείο. Προφανώς, διαθέτει η οικογένεια
Μπέτα, το μεγαλύτερο αρχείο του χωριού
και ελπίζουμε στην καλύτερη αξιοποίησή
του.

Οπωσδήποτε θα υπάρχει και το αρχείο
με την εφημερίδα που εξέδιδε. Και απ’ αυτό
το αρχείο, θα πρέπει να υπάρχει αντίγρα-
φο στο χώρο του μουσείου. Να θυμόμα-
στε ότι λειτούργησε σαν «αλογόμυγα», για
τις τοπικές και υπερτοπικές εξουσίες, όταν
έβγαζε την εφημερίδα. 

Αξίζει να σημειώσουμε την συμβολή
του, για τον χαρακτηρισμό του Πλάτανου
σαν μνημείο της φύσης. Γι’ αυτό το ζήτη-
μα παρέμεινε ανήσυχος μέχρι το τέλος.
Όποτε έβρισκε ευκαιρία ήθελε να μιλή-
σουμε για την εφαρμογή (επί της ουσίας),
της απόφασης του κράτους για την διά-
σωση, για την προστασία του πλατάνου.

Ήθελε, επίσης, να μιλήσουμε για την διά-
σωση και την αξιοποίηση όσων αρχείων
της κοινότητας και του σχολείου, υπάρχουν
σήμερα στο χωριό ή στον δήμο. Αυτό το
ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα. Φίλε
Γιάννη, θα το παλέψουμε και αυτό. Έχω εμ-
πιστοσύνη στο προεδρείο του συλλόγου
και στον κοινοτάρχη, για τις προσπάθειες
που κάνουν!

Ο Γιάννης είχε ιδέες, ανησυχίες, από-
ψεις, προτάσεις. Ο κάθε ένας ασφαλώς και
μπορεί να τις κρίνει, σύμφωνα με τα δικά
του μέτρα, με το κλίμα της κάθε εποχής.
Αρκεί να βλέπουμε πάντα την μεγάλη ει-
κόνα. Αρκεί να κρίνουμε τον καθένα,
απαλλαγμένοι από τους δικούς μας υπο-
κειμενισμούς. Ο Γιάννης είχε υποκειμενι-
σμούς και εμμονές, όπως και όλοι μας.
Αυτό, όμως, δεν μπορεί να ακυρώσει την
αξία κανενός. 

Ο Γιάννης κατεγράφη θετικά στην
συνείδηση των ανθρώπων, για την εξαι-

ρετική στάση του μετά τον πρόωρο
θάνατο του γαμβρού του. Στάθηκε σαν
πατέρας και σαν παππούς. Περισσότε-
ρο σαν πατέρας, τα δύσκολα χρόνια του
μικρού Γιάννη και του μικρού Βασίλη.
Και όταν αυτοί μεγάλωσαν και στάθη-
καν γερά στα πόδια τους, τότε ξανάγι-
νε περισσότερο παππούς. Μαζί με την
σύζυγό του, μεγάλωσαν δύο γενιές και
τα κατάφεραν καλά!

Όταν γράφουμε κάτι για κάποιον που
φεύγει, στην ουσία τιμάμε όλους τους αν-
θρώπους της γενιάς του! Των γενιών και
των εποχών  που τους διαμόρφωσαν. Των
γενιών που πολέμησαν τους Γερμανούς
φασίστες. Της κοινότητας των ανθρώπων
που κρατούσε το χωριό ζωντανό και δια-
μόρφωσε τον Γιάννη, την Φωτεινή, τον Θα-
νάση, τον Πανάγο, τον Νίκο, την Αγγελική,
Τον Παύλο, τον Ιωσήφ, τον Κυριάκο τον
Χρήστο, τον Δήμο, το Πέτρο και όλους
όσους «ζουν» μέσα μας!

Το καλοκαίρι πέρασε πολύ όμορφα στα Μαγούλιανα, με πλήθος
κόσμου να βρίσκεται στο χωριό μας κατά το διάστημα αυτό. Ιδι-
αίτερα τις ημέρες της Παναγίας το χωριό έσφυζε από ζωή. Ανή-
μερα της εορτής του Δεκαπεντάγουστου ετελέσθη η Θεία Λει-
τουργία στην Παναγία μας με προσέλευση του κόσμου με τα απα-
ραίτητα προστατευτικά μέσα για την προφύλαξη από τον Covid
19. Παρόλο που φέτος δεν έγιναν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις
λόγω του κορωνοϊού, η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από ντό-
πιους και επισκέπτες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε αυτό συν-
τέλεσε η λειτουργία του παραδοσιακού μας καφενείου, η διεύθυνση
του οποίου με ιδιαίτερο επαγγελματισμό και μεράκι άφησε ομο-
λογουμένως τις καλύτερες εντυπώσεις για την ποιότητα των
υπηρεσιών που παρέχει πλέον σε καθημερινή βάση όλη τη διάρ-
κεια του έτους. 

Με τη λειτουργία φέτος  και του καφενείου, έπειτα από δύο χρό-
νια απουσίας, τα Μαγούλιανα διαθέτουν πλέον όλο το φάσμα των
υπηρεσιών εστίασης και διαμονής (ξενοδοχείο, παραδοσιακή ψη-
σταριά-ταβέρνα και παραδοσιακό καφενείο) και μπορούν να
υποδεχτούν κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να χαλαρώσει και να βρε-
θεί κοντά στη φύση όλες τις εποχές του χρόνου.

Σας καλούμε να μας επισκεφτείτε!

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαγουλιάνων
Αθανάσιος Ι. Κανελλόπουλος
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Εξαφανίστηκαν 
τα μπλουζάκια
Μέσα σε μόλις λίγες μέρες εξαφανίστηκαν
τα μπλουζάκια που τύπωσε ο σύλλογος. Τις
πρώτες μέρες υπήρχε μια ανησυχία για τον
τρόπο διάθεσή τους, αλλά όταν αρχίσαν να
φοριούνται έδρασαν ως κινητή διαφήμιση.
Έτσι τον Αύγουστο αρκετοί ήταν που δεν
πρόλαβαν να πάρουν ή δεν έβρισκαν το
νούμερό τους. Ιδιαίτερα οι μικροί Μαγου-
λιανίτες που δεν υπήρχαν παιδικά νούμερα
για αυτούς. 
Από τις αρχές Σεπτέμβρη ξανατυπώθηκαν
κάποια κομμάτια σε όλα τα μεγέθη αλλά
και σε παιδικά νούμερα. Όποιος ενδιαφέ-
ρεται παρακαλείται να επικοινωνήσει με τα
μέλη του Δ.Σ.

Λαχειοφόρος
Ευχαριστούμε όσους προσέφεραν δώρα
και εφέτος για την πραγματοποίηση της λα-
χειοφόρου για την ενίσχυση των σκοπών του
συλλόγου. Συγκεκριμένα, τους Κώστα Ζού-
βελο, Τρύφωνα Τζαβάρα, Θανάση Κα-
νελλόπουλο, Σταύρο Μπούμπουλη, Νότα
Κόλλια, Χρήστο Π. Γόντικα, Παντελή Κόλ-
λια, Χαράλαμπο Δημόπουλο, Διαμάντω
Κόλλια.

Πεζοπορίες 
και περίπατοι

Από τις πρώτες μέρες του Αυγούστου δεν
έλειπαν οι ερωτήσεις ποια πεζοπορία θα κά-
νουμε φέτος; Θα ξαναπάμε στον Αη Λιά έτσι
για άλλη μια χρονιά επιστρατεύσαμε τους ει-
δικούς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τον
Χρήστο Μπούμπουλη δηλαδή. Η διαδρομή
που επελέγη φέτος ήταν μια κυκλική δια-
δρομή από τη διασταύρωση για τη  βρύση
των Αγίων Αναργύρων στο δρόμο για Λάστα
μέσω του ρέματος της Ελά και επιστροφή
λίγα μέτρα μακριά από την αφετηρία στην
τοποθεσία Σκλάβας Χνάρι. Έτσι και έγινε λοι-
πόν στις 13 Αυγούστου με την συμμετοχή 30
ατόμων περίπου. Παράλληλα έγινε σήμαν-
ση ώστε το μονοπάτι να ενταχθεί και αυτό
στο δίκτυο των μονοπατιών γύρω από το
χωριό μας. Η διαδρομή κράτησε 2 ώρες και
30 λεπτά περίπου με μια στάση. Νερά και

αναψυκτικά προσέφερε για όλους ο Παν-
τελής Κόλλιας τον οποίο ευχαριστούμε.
Την επόμενη μέρα 14 Αυγούστου με πρω-
τοβουλία της Αγγελικής Κοσιαβέλου και
αφού ανέλαβε τον ρόλο και του ξεναγού,
πραγματοποιήθηκε περίπατος στα σοκάκια
και στις γειτονιές του χωριού για τους μι-
κρούς Μαγουλιανίτες. Έτσι δόθηκε η ευ-
καιρία στα Μαγουλιανιτάκια που δεν μεγά-
λωσαν στο χωριό, να το γνωρίσουν.
Στις 17 Αυγούστου συνεχίστηκε ο θεσμός
της εξόρμησης στον Αη Λιά. Το θετικό δεν
είναι μόνο ότι έγινε θεσμός η διαδρομή αυτή
αλλά ότι αυξάνονται και οι συμμετοχές αν
κρίνουμε συγκρίνοντας με την αντίστοιχη
περσυνή φωτογραφία. 

Ποδοσφαιράκι 
και Πινκ πονγκ

Όπως και κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε
τουρνουά στο επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι
για. Φέτος έγινε αλλαγή στο σύστημα της
κλήρωσης αφού οι παίκτες κάθε ζευγαριού
προέκυψαν από κλήρωση και όχι με προ-
επιλεγμένο ζευγάρι. Αφού οι μικροί Μα-
γουλιανίτες, δεκαέξι τον αριθμό, είχαν χω-
ριστεί σε δύο κατηγορίες, αμυντικοί και
επιθετικοί έγινε και η κλήρωση. Φυσικά πε-
ρισσότερη σημασία έχει η συμμετοχή και η
διασκέδαση μέσα από το παιχνίδι. Νικητή-
ριο ζευγάρι για φέτος αναδείχτηκε η ομάδα
του Ιωσήφ Δημητρόπουλου και του Μά-
νου Σκάντζου.
Στις 16 Αυγούστου με διάλειμμα μιας χρο-
νιάς, συνεχίστηκε το πρωτάθλημα πινγκ
πονγκ αλλά με μικρότερη όμως συμμέτοχή
καθώς πολλά από τα φαβορί απουσίαζαν
εκείνη την μέρα από το χωριό. Έτσι στον τε-
λικό έφτασε ο Δημήτρης Βούλγαρης με τον
Ντιέγκο Πολίτη, με νικητή τον τελικά τον
δεύτερο.

Αποθήκη
Φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το
άνοιγμα της Αποθήκης από του Νέους Μα-
γουλιανίτες με πολύ κόπο και προσπάθεια
δημιουργήθηκε ένας χώρος κυρίως για
τους νέους, χωρίς να χρειάζεται να ταξι-
δεύουν σε άλλα χωριά για να διασκεδά-
σουν τα βράδια τους. Σταδιακά η Αποθή-
κη φιλοξένησε μουσικές βραδιές, προ-
βολές παιδικών ταινιών, φιλοξενεί τον με-
τεωρολογικό σταθμό και εξυπηρετεί βοη-
θητικά τις όποιες ανάγκες του χωριού
μας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη δη-
μόσια υγεία, οι νέοι αποφάσισαν να μην
λειτουργήσουν τον χώρο φέτος. Επιπρό-
σθετα διέθεσαν από το ταμείο τους, το
ποσό των 500 ευρώ για την κάλυψη μέ-
ρους των εξόδων νομιμοποίησης του χώ-
ρου.

Εκκλησιασμός 
με απόλυτη ασφάλεια
Από τις αρχές Αυγούστου καθώς ολοένα πε-
ρισσότεροι Μαγουλιανίτες έφταναν στο
χωρίο, το εκκλησιαστικό συμβούλιο είχε πά-
ρει όλα τα μέτρα προστασίας για τον νέο κο-

ρονοϊό. Έτσι στην είσοδο υπήρχε ενημε-
ρωτικό σημείωμα ότι πρέπει να γίνεται χρή-
ση της μάσκας εντός του ναού και ότι υπήρ-
χαν διαθέσιμες μάσκες για όλους, όπως και
αντισηπτικό υγρό.
Επίσης της Παναγίας και του Αγιαννιού
πολλές καρέκλες είχαν τοποθετηθεί εκτός
του ναού για την αποφυγή συνωστισμού.
Άκρως θετική εντύπωση αποτελεί ότι όλοι
οι συμπατριώτες μας ακολούθησαν τις οδη-
γίες χωρίς να σημειωθεί κανένα παρατρά-
γουδο.

Θέατρο Σκιών

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου ο Σύλλογος
χρηματοδότησε παράσταση καραγκιόζη, η
οποία δόθηκε στο προαύλιο του Αηγιάννη.
Στους μικρούς μας φίλους δόθηκε η ευκαι-
ρία να διασκεδάσουν  με την παράσταση «Ο
Καραγκιόζης και ο γαμπρός του κουτιού».
Ήταν από τις ελάχιστες, ίσως η μοναδική πα-
ράσταση που δόθηκε στην περιοχή, αλλά
όλα έγιναν σύμφωνα με τις τελευταία δε-
δομένα για τους καθήμενους και τις απο-
στάσεις.

Εκκλησιασμός 
με απόλυτη ασφάλεια
Από τις αρχές Αυγούστου καθώς ολοένα πε-
ρισσότεροι Μαγουλιανίτες έφταναν στο
χωρίο, το εκκλησιαστικό συμβούλιο είχε πά-
ρει όλα τα μέτρα προστασίας για τον νέο κο-
ρονοϊό. Έτσι στην είσοδο υπήρχε ενημε-
ρωτικό σημείωμα ότι πρέπει να γίνεται χρή-
ση της μάσκας εντός του ναού και ότι υπήρ-
χαν διαθέσιμες μάσκες για όλους, όπως και
αντισηπτικό υγρό.
Επίσης της Παναγίας και του Αγιαννιού
πολλές καρέκλες είχαν τοποθετηθεί εκτός
του ναού για την αποφυγή συνωστισμού.
Άκρως θετική εντύπωση αποτελεί ότι όλοι
οι συμπατριώτες μας ακολούθησαν τις οδη-
γίες χωρίς να σημειωθεί κανένα παρατρά-
γουδο.

Έμφαση στις ανάγκες
του χωριού
Μπορεί εκδηλώσεις να μην έγιναν φέτος
αλλά ο Σύλλογος και Κοινοτάρχης προχώ-
ρησαν σε παρεμβάσεις με σκοπό την κα-
λύτερη εικόνα του χωριού. Συγκεκριμένα με
προσωπική εργασία μελών του Δ.Σ φωτα-
γωγήθηκαν οι βρύσες της πλατείας και η εκ-
κλησία της Παναγίας. Σειρά έχουν τα καμ-
παναριά του Αγίου Δημητρίου και του Αη
Γιάννη. Ακόμα δαπανήθηκε κάποιο ποσό για
συντήρηση της φωταγώγησης της πλατεί-
ας και για την βάση στήριξης τοπικού ανα-
μεταδότη περιφερειακών καναλιών.
Επίσης, με επιμέλεια του κοινοτάρχη Θα-
νάση Κανελλόπουλου συντηρήθηκε και
βάφτηκε το παγκάκι στην πλατεία της
Μπάρτζελης, τέλος επισκευάστηκαν τα παγ-
κάκια της παιδικής χαράς με εργασία του
Χρήστου Μπούμπουλη, με καινούργια
ξύλα που προμήθευσε ο σύλλογος.

Καθαρισμοί πηγών
Καλές οι πρωτοβουλίες του συλλόγου και
του κοινοτάρχη αλλά και ο καθένας ατομι-
κά μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση
όλων όσων μας άφησαν οι προγονοί μας.
Την αρχή έκανε ο Γιώργος Κων. Ζούβελος
όπου πρώτα καθάρισε και κατόπιν επι-
διόρθωσε μια μικρή κακοτεχνία στην βρύ-
ση των Αγίων Αναργύρων. Δυο μέρες αρ-
γότερα σειρά είχε η βρύση Ζερβού από τον
Πέτρο και Άγγελο Αλεξόπουλο. Πρέπει να
είχε να καθαριστεί πάν από 15 χρόνια σε ση-
μείο που δεν διακρινόταν.
Ο σύλλογος με αφορμή την περσυνή έκθε-
ση για τις βρύσες και τις πρωτοβουλίες
των συμπατριωτών μας, θα τοποθετήσει πι-
νακίδες κατεύθυνσης για αρκετές βρύσες εν-
τός και εκτός του χωριού με σκοπό -εκτός
των άλλων- και την αύξηση της επισκεψι-
μότητάς τους για όσους δεν τις γνωρίζουν.

Ίντερνετ και τηλέφωνο 
στα Μαγούλιανα
Με την εγκατάσταση τοπικού δέκτη η εται-
ρεία SkyTelecom παρέχει πλέον υπηρεσίες ίν-
τερνετ και τηλεφώνου στα Μαγούλιανα. Κάτι
που δεν είναι εφικτό από άλλον πάροχο. Η
χρέωση για το ίντερνετ είναι στα 17,90€ το
μήνα και για τηλέφωνο και ίντερνετ μαζί στα
26,90€. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται
στα 100 ευρώ. 

Αρκετοί συμπατριώτες μας έχουν ήδη αν-
ταποκριθεί και έχουν ενεργοποιήσει κάποιο
πακέτο. Περισσότερες πληροφορίες στο
www.skytelecom.gr ή στο 2150005000

Αυγουστιάτικες δραστηριότητες 
και νέα του χωριού μας

Μια ιδέα ένα βράδυ κάτω από τον
αγαπημένο μας πλάτανο (παν-
τοτινή πηγή έμπνευσης), έφερε

την Ομάδα αυτή. Το όνομα αυτής, τι
άλλο; «Κόρη Μαγουλιανίτισσα». Ένας
τόπος συνάντησης γυναικών του χωριού
μας (όπως τότε παλιά που μαζεύονταν
στις βρύσες), όπου θα μπορούμε να αν-
ταλλάσσουμε νέα, ιδέες, πληροφορίες,
προτάσεις, σχέδια. Χρέος μας η διαφύ-
λαξη της μνήμης της δικής μας, των γο-
νιών μας, των συγχωριανών μας.

Κοινό μας στοιχείο, η αγάπη για το χω-
ριό μας. Αγάπη που όσα χιλιόμετρα και να
είμαστε μακριά (σε όλη την Ελλάδα, αλλά
και σε όλον τον κόσμο σκορπισμένες), πα-
ραμένει σταθερή και αναλλοίωτη. 

Καλώς να μας έρθετε! 
Χριστίνα Θ. Λαμπούση

Δημιουργία 
γυναικείας ομάδας

στο Facebook

Αυτόματος Απινιδωτής 
στο  Βαλτεσινίκο
Κατόπιν ενεργειών του συλλόγου Χορε-
σίβιος Βαλτεσινίκου συγκεντρώθηκαν
τα χρήματα και αγοράστηκε αυτόματος
εξωτερικός απινιδωτής. Ο απινιδωτής εί-
ναι ιατρική συσκευή η οποία σε συνερ-
γασία με καρδιοπνευμονική αναζωογό-
νηση μπορεί να ανατάξει μια θανατη-
φόρα καρδιακή αρρυθμία και να προ-
λάβει έγκαιρα κάποιο καρδιακό έμ-
φραγμα.
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Ένα (όχι και τόσο) διαφορετικό καλοκαίρι

Του Αλέξανδρου Κ. Ζούβελου

Δεδομένου ότι κατά την διάρκεια των
φετινών μας καλοκαιρινών διακοπών
συνέβη να βρίσκεται σε έξαρση η

πανδημία του κορωνοϊού, δικαίως θα μπο-
ρούσε κανείς να περιμένει ότι η κατάστα-
ση στα Μαγούλιανα θα ήταν υποτονική.
Πράγματι, κατά την εβδομάδα του δεκα-
πενταύγουστου δεν πραγματοποιήθηκαν
οι περισσότερες εκδηλώσεις που συνή-
θως διοργανώνονταν τα προηγούμενα έτη,
και για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν
υπήρξε ούτε πανηγύρι ούτε πάρτυ στην
αποθήκη. 

Παρ’ όλα αυτά, η απουσία των ανωτέρω
δρωμένων δεν αποθάρρυνε τους Μαγου-
λιανίτες από το να επισκεφθούν το χωριό,
το οποίο (όπως και πέρυσι) ήταν γεμάτο κό-
σμο, ούτε έκανε την παραμονή τους σε αυτό
λιγότερο ευχάριστη. Εξάλλου, μετά από μία
μακρά περίοδο κατά την οποία το καφενείο
κατ’ ουσίαν δεν λειτουργούσε, επί τέλους
άνοιξε ένας νέος χώρος εξαιρετικής αι-
σθητικής, όπου άπαντες μπορούν να πε-
ράσουν ευχάριστα τα πρωινά και τα απο-
γεύματά τους όπως παλιά. Έτσι, κάθε από-
γευμα οι παρέες των μεγαλυτέρων μετά από
την καθιερωμένη τους βόλτα γέμιζαν το κα-
φενείο και την ταβέρνα, ενώ πλήθος παι-
διών έπαιζε στην πλατεία την παιδική χαρά

και το σφαιριστήριο. Η δε πανδημία δεν εμ-
πόδισε την παράσταση του θεάτρου σκιών
προς τέρψιν των μικροτέρων, και παρόλο
που δεν υπήρξε πανηγύρι, στις 14 και 15 του
μήνα πραγματοποιήθηκαν στον πλάτανο
δύο όμορφες και ήρεμες βραδιές με μου-
σική και φαγητό από το καφενείο. 

Επίσης, έγιναν κανονικά οι περίπατοι
στον Προφήτη Ηλία, στην Σφυρίδα και
άλλη μία στης Σκλάβας το Χνάρι. Πέραν αυ-
τών οι διάφορες παρέες ξεχωριστά έκαναν
πεζοπορίες στον Άγιο Γεώργιο στο Αργυ-
ρόκαστρο, στην κορυφή της Μαδάρας,
τον Κοκκινόβραχο και γενικώς στην γύρω
περιοχή. 

Τέλος, κανονικά τελέστηκαν και οι θρη-

σκευτικές εορτές, όπου όλοι ανεξαιρέτως
επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και ακο-
λουθώντας τις οδηγίες φορούσαν μάσκα,
ενώ οι αρμόδιοι είχαν προνοήσει να υπάρ-
χουν μάσκες για όσους τυχόν δεν είχαν και
φρόντισαν να ακολουθούνται σε όλες τις
διαδικασίες (όπως λόγου χάριν στις αρτο-
κλασίες) αυστηροί κανόνες υγιεινής. 

Πέρασε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο
άλλο ένα ξεχωριστό καλοκαίρι στο χωριό.
Εν τέλει το ότι δεν υπήρξαν εκδηλώσεις δεν
είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτό που με-
τράει πάνω απ’ όλα είναι η καλή μας διάθεση
και η καλή παρέα, η οποία εφ’ όσον υπάρ-
χει θα κάνει τις διακοπές κάθε χρονιάς
όμορφες και ενδιαφέρουσες.

Της Κατερίνας Αν.
Ζούβελου

Μετά από 20 χρόνια, ήταν η
πρώτη φορά που δεν
άνοιξε η γνωστή σε

όλους μας αποθήκη.
Όμως, είναι και η πρώτη χρο-

νιά για πολλά από όσα μας συμ-
βαίνουν μέσα στο 2020. 

Πέρασε ένας δύσκολος χει-
μώνας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με πανδημία, με καραντίνα, με
οικονομικές δυσκολίες, με απώ-
λειες σε εργασιακό και ανθρώ-
πινο επίπεδό. Όμως μέχρι σήμε-
ρα τα καταφέραμε αρκετά καλά!
Δεν χάσαμε το κουράγιο μας.
Παρόλες τις δυσκολίες, ανταμώ-
σαμε και πάλι όλοι μαζί! Όλοι
μας χρειαζόμασταν αυτή τη δόση
χαράς και ηρεμίας για ότι είχαμε
περάσει τον περασμένο χειμώνα.

Το ότι δεν άνοιξε η αποθήκη
λοιπόν, ήταν το λιγότερο προλη-
πτικό μέτρο που θα μπορούσα-
με να πάρουμε για την προστα-
σία όλων μας. Ήταν μια απόφα-
ση που έπρεπε να πραγματο-
ποιηθεί καθώς οι περιστάσεις το
απαιτούσαν. Η λειτουργία της
αποθήκης, όπως όλοι γνωρίζετε,
είναι σε ένα μεγάλο μέρος της σε
εθελοντικό επίπεδο. Οι νέοι βοη-
θούν να λειτουργήσει αυτές τις λί-
γες ημέρες του Αυγούστου, για να
περάσουμε καλά και να διασκε-
δάσουμε. Εκ των πραγμάτων και
λόγω μέτρων αυτό δεν θα μπο-
ρούσε να συμβεί. 

Άλλωστε μη ξεχνάμε πως η
αποθήκη δεν είναι χώρος με τις
προδιαγραφές ενός χώρου εστία-
σης. Έχει τα βασικά ναι μεν για να
εξυπηρετεί τις ανάγκες μας και
για τον σκοπό που την ανοίγου-

με κάθε χρόνο αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να είναι
ελεγχόμενη η κατάσταση 100%,
κυρίως από θέματα υγιεινής και
απολύμανσης εν μέσω covid19. 

Σίγουρα υπήρξε μια μικρή
απογοήτευση από πολλούς ως
προς την απόφαση αυτή, αλλά
όλοι με καθαρή σκέψη συνειδη-
τοποιούν ότι ήταν το πιο σωστό.

Ευχόμαστε και προσευχόμα-
στε ότι το 2021 θα ανταμώσου-
με όλοι και πάλι στο χωριό μας,
προπάντων υγιείς! 

Να επιστρέψουμε σύντομα
στη κανονικότητα μας, να ξανά
κάνουμε τα γλέντια και τα πανη-
γύρια μας όπως κάθε χρόνο και
το πιο σημαντικό… Να αγκαλια-
στούμε ξανά!

Στα καλύτερα που έρχονται!
Υπομονή!

Πρώτη χρονιά χωρίς Αποθήκη

Πέρυσι τέτοιο καιρό ακουγόταν και του χρόνου να είμαστε καλά να ξανάρθουμε. Τελικά και ξανάρθαμε και και αβγατίσαμε. Έτσι λοιπόν και ο δρόμος σαν να μοιάζει ότι μικραίνει χρόνο με τον χρόνο
για το πιο απομακρυσμένο εξωκλήσι του χωριού. Και του χρόνου λοιπόν!

«Ημερομήνια»: 
Ήπιος ο χειμώνας, 
ζεστό το καλοκαίρι

Ηκαθιερωμένη παρατήρη-
ση των καιρικών φαινομέ-
νων τις μέρες του Αυγού-

στου τα λεγόμενα και «Ημερο-
μήνια» συνεχίστηκε και φέτος
από τους έχοντες τη γνώση από
γενιά σε γενιά. Κάποιοι βέβαια
ακολουθούν τη παρατήρηση με
το παλιό ημερολόγιο αλλά όπως
πληροφορούμαστε οι διαφορές
είναι μικρές. Από την άλλη η τε-
ράστια ανθοφορία των ελάτων
έχει κάνει πολλούς να πιστεύουν
ότι θα έχουμε πολύ βαρύ χειμώ-
να. 

Υπομονή λοιπόν για να δούμε
ποιος θα δικαιωθεί.

Σεπτέμβριος: Ζεστός με βρο-
χές το τελευταίο δεκαπενθήμερο. 

Οκτώβριος: Γενικά καλός και
ζεστός καιρός με λίγες βροχές.

Νοέμβριος: Καλός καιρός το
πρώτο δεκαπενθήμερο, με βρο-
χές κυρίως στο τέλος του μήνα.

Δεκέμβριος: Βροχερός όλος
ο μήνας.

Ιανουάριος: Το πρώτο μισό
θα είναι κρύος με βοριά ενώ στο
τέλος θα είναι πιο γλυκός με λίγη
χιονόπτωση.

Φεβρουάριος: Γενικά καλός
καιρός αλλά πιο κρύος προς το τέ-
λος του.

Μάρτιος: Πολύ καλός καιρός
με βοριά, πιο ζεστός στο τέλος
του.

Απρίλιος: Καλός καιρός σχε-
τικά ζεστός με λίγες βροχές προς
το τελευταίο δεκαήμερο.

Μάιος: Αρκετά ζεστός με λί-
γες βροχές στο τέλος του.

Ιούνιος: Πολύ ζεστός με νοτιά
κυρίως.

Ιούλιος: Καλός καιρός αλλά
σχετικά δροσερός μήνας.

Αύγουστος: Κυρίως ζεστός
όλος ο μήνας με εξαίρεση το τε-
λευταίο δεκαήμερο που θα είναι
πολύ δροσερός.



Της Αγγελικής Κοσιαβέλου

Οι Μαγουλιανίτες με τον Πλά-
τανο έχουμε μια σχέση ιδι-
αίτερη… Αυτός μας αγκα-

λιάζει κι εμείς έχουμε συνέχεια
την έννοια του… 

“Για κοίτα… Τι λέει το θερμό-
μετρο στον Πλάτανο;”

“Αααα… Μπράβο… Τα στή-
λωσαν τα κλαριά που έχουν απλώ-
σει… Ωραία…”

“Βρε παιδί μου… Εκεί πάνω
είναι ένα κλαρί… Θέλει κόψιμο…”

Ή “Βρε παιδί μου… Εκείνο το
ξερό… Φέρε κάτι να το κατεβά-
σεις… Θα πέσει στα κεφάλια μας”

Η έννοια μας μεγάλη και όχι
άδικα αφού αυτός είναι εκεί σε
όλες μας τις στιγμές, στις λύπες,
στις χαρές, στις έννοιες… 

Μνημείο της Φύσης ο Πλάτα-
νος και ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΟΥΜΕ, αλλά αν
έκανε εμάς εικονογραφημένες
ιστορίες ο αγαπημένος Ρενέ Γκο-
σινί, θα έγραφε στην αρχή κάθε
ιστορίας… “είναι ένα χωριό στη
Γορτυνία όπου οι άνθρωποι εκεί
ζουν με ένα μόνο φόβο… Μην πά-
θει τίποτα ο Πλάτανος στην πλα-
τεία… ”

Ένα πρωί, στην αγκαλιά του,
απολαμβάνοντας τον καφέ μου
και τη δροσιά του θαύμαζα το
Δημήτρη, το Χρήστο και τη Μαρία
οι οποίοι κάθε λίγο και λιγάκι με το
δίσκο στο χέρι καλούνταν να επι-
λύσουν τα θέματα του Πλατάνου.
“Γέρνει το κλαδί”, “ο προβολέας
εκεί τον ενοχλεί και θα του κάνει

κακό”, “γιατί αυτό εκεί το κάνατε
έτσι”, “φέρε ένα ξύλο να ρίξουμε το
ξερό” και άλλα πολλά… 

Ο χρόνος μοιάζει να σταματά
κάτω από τον Πλάτανο και οι έν-
νοιες κάνουν πέρα, σκεφτόμουν,
και μάλλον το κατάλαβε ο Τέλης ο
Γόντικας που μόλις είχε έρθει στο
χωριό. “Ψάξε να βρεις το ποίημα”
μου είπε… 

Και το βρήκα… Η έννοια μας
για τον Πλάτανο είναι πολύ μεγά-
λη και έχει καταγραφεί και λαο-
γραφικά…

Τον χειμώνα του 1928- 1929,
ύστερα από μια μεγάλη χιονό-
πτωση ένα μεγάλο κλωνάρι του
Πλατάνου έσπασε και οι χωρικοί
μαζεύτηκαν στην πλατεία γεμάτοι
ανησυχία…

Τί έχεις καημένε πλάτανε 
που γείραν τα κλωνιά σου,
Ταράχτηκε το σώμα σου, 
ραγίστηκ’ η καρδιά σου.

Πού ήσουν καμάρι του χωριού
απόλαυση στους ξένους

Ελύπησες τους ζωντανούς 
και τους αποθαμένους

Μήπως μας εβαρέθηκες 
και θες να μας αφήσεις;
Παρακαλώ σε πλάτανε 
να μας το μαρτυρήσεις.¨

Σαν θέλετε να σας το πω 
θα σας το μολογήσω:
Θέλω να φύγω για καλά, 
να μη γυρίσω πίσω!

Στον ίσκιο μου ήσαν άλλοτε 
άνδρες σαν τα λιοντάρια
Και τώρα κάθονται έξαλλες
με τα γυμνά ποδάρια.

Ακούς κουβέντες άσεμνες 
από αυτών το στόμα.
Δίχως ντροπή και λογική
κάθε λογιώνε βρώμα.

Πού είν’  οι πρώτοι γέροντες
οι φουστανελοφόροι,
Που εφουμίζαν το χωριό
γιατροί και δικηγόροι.

Πρώτα καθόσαντ’ σεβαστοί
και όλοι μυαλωμένοι.
Τώρ’ έρχονται και κάθονται
κάτι ξεκουτιασμένοι.

Γι’ αυτό κι εγώ αποφάσισα 
να σας εγκαταλείψω.
Και μη σας κακοφαίνεται
δεν θα γυρίσω πίσω.

Και επειδή είχε σοβαρέψει πολύ
η κατάσταση και είχε βαρύνει το
κλίμα, επενέβη ο γερο- Βασίλης ο
Καράς για να το κάνει πιο πρό-
σχαρο…
Για μιλάτε του Κουρμπέση
αυτός ξέρει να τον δέσει.

Πέστε  του γερ’ Αγγελή
να φέρει μια τριχιά γερή.

Ρώτησαν το γερο-Βρούβα:
- Μήπως θέλει άλλη γούβα;

Για μιλάτε τού Τζιαβάρα,

να στηλώσ’ αυτή την κλάρα.

Συ τί λες γερο-Πανούλη;
-Σάμπως θέλτε δέσιμ’ ούλοι.

Ρώτησαν και τον Καρυώρη.
-Να τον δέστε με το ζόρι.

Συ τί λες γερο-Τζιουάνη;
-(ου!) τούτος για σαμάρια κάνει.

Ρώτησαν και τον Μπούκουρα,
-Αυτός… κάνει για κούτσουρα.

Πες μας συ κυρ-Καρπακλή.
-Α! α! Αυτό το άνοιγμα δεν κλει.

Τότε γράψτε στο Βαρβάτο
είναι ανάγκη να έρθει κάτω

Για να δούμε τι θα γένει
γράψτε και του Δημοσθένη.

Κατσαρέ, τι λες εσύ;
-Στη ρίζα ρίχτε του κρασί.

Πες μας, γέρο-Σοφοκλή.
- Κρεμάστε του ένα χαϊμαλί.

Δέστε τόνε με τσιρώτο
Για να πιάσει με το πρώτο.

Πες του, Τσούμπα να τον ψάλει.
Αυτός είναι… σοφό κεφάλι.

Ρώτησαν και τον Πριόβολο.
-Τί λες εσύ ρε… πόπολο;

Του χωριού οι γυναικούλες
μια φωνή εβάλαν ούλες

λιτανεία για να γένει
και να γιάνει το πλατάνι.

Ο παπάς τί περιμένει;
Να φορέσει τα φελώνια
και να βγούμε ως τ’αλώνια.

Και ευχέλαιο να κάνει 
για να γιάνει το πλατάνι.

Ω! αλησμόνητε Πανέλη
γιατί εσένα δε σε μέλλει;

Να φωνάξεις από το μνήμα
για του πλάτανου το κρίμα;

Ο Πλάτανος έχει σημαδέψει
τις ζωές όλων μας… Είναι, αν όχι το
πρώτο, σίγουρα το δεύτερο πράγ-
μα που έρχεται στο νου μας όταν
ακούμε τη λέξη Μαγούλιανα. Χα-
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
κατά τη διάρκεια του “αποκλει-
σμού”, αυτό που ακουγόταν ή γρα-
φόταν περισσότερο μεταξύ των
Μαγουλιανιτών ήταν το “Να είμα-
στε καλά να βρεθούμε στον Πλά-
τανο”…

Υπάρχουν πολλά που μπορούν
να γραφούν για τη σχέση που
αναπτύσσουν οι άνθρωποι με
πολύ μεγάλα δέντρα (το παθαίνουν
σε όλο τον κόσμο) και τους λόγους
για τους οποίους αυτό συμβαίνει,
αλλά προς το παρόν θα παραμεί-
νουμε στην παραδοχή…

… Μαγουλιανίτη Πλάτανε, στο-
λίδι του χωριού μας

Αν ίσως πάθεις τίποτα, τον χά-
σαμε το νου μας…
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ΟΟιι  ΜΜααγγοουυλλιιααννίίττεεςς  κκααιι  οο  ΠΠλλάάττααννοοςς

Με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα κύριο Λεωνίδα Ροκανά

Μετά τον περίπατο-ξενάγηση στα σοκάκια και τις γειτονιές του χωριού. Επιστροφή στη βάση μας. Εκεί που δίνουμε ραντεβού για συνάντηση, εκεί που παίζουμε κρυφτό εκεί που θα ξανανταμωνό-
σουμε πάλι. 
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Του Αιμίλιου Αλεξόπουλου

ΗΦιλική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 1814 από τους τρεις
τολμηρούς οραματιστές της Ελευθε-

ρίας των Ελλήνων, Εμ. Ξάνθο, Αθ. Τσακάλωφ
και Ν. Σκουφά, με σκοπό να ενεργήσει «ευ-
καιρίας δοθείσης την απελευθέρωσιν της πα-
τρίδος». Δεν είναι γνωστό σε ποιον από
τους τρεις ανήκε η ιδέα για τη σύσταση της
Εταιρείας. Ο αριθμός των μυημένων δεν εί-
ναι γνωστός. Πλήρεις ονομαστικοί κατάλο-
γοι των Φιλικών δεν διεσώθησαν όπως δεν
διεσώθηκε και πλήρες αρχείο των μετα-
σχόντων στην Επανάσταση του 1821. Οι
αθρόες μυήσεις άρχισαν μετά το 1818, υπο-
λογίζεται ότι ανήλθαν σε χιλιάδες αν και τα
γνωστά ονόματα των Εταίρων είναι μόλις
1096. 

Οι Εταίροι διακρίνονταν σε Βλάμηδες
(μέλη με στρατιωτική προετοιμασία), σε
Συστημένους (γνώστες του μυστικού και του
σκοπού του), σε Ιερείς (πρόσωπα με ορι-
σμένη κατηχητική αποστολή) και σε Αφιε-
ρωμένους (επιφορτισμένους με το κατά
τόπους πρόσταγμα, όταν θα δινόταν το
σύνθημα της εξέγερσης). 

Οι Εταίροι  επικοινωνούσαν μεταξύ τους
με συνθηματική αλληλογραφία και επίσης
χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα. Το σήμα της
Εταιρείας ήταν ο Ελληνικός φοίνικας. Το δί-
κτυο της Εταιρείας είχε απλωθεί σε όλα τα ση-
μεία του Ελληνισμού και η μυστικότητα των
κινήσεων είχε διασφαλιστεί με τους όρκους
των μυουμένων με το κρυπτογραφικό αλ-
φάβητο της αλληλογραφίας με τις συνθη-

ματικές λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στις
επιστολές.

Το “Γενικό Σχέδιο” που συντάχτηκε τον
Μάιο του 1820 προέβλεπε ταυτόχρονη επα-
νάσταση των Σέρβων και των Μαυροβου-
νίων και εξέγερση στη Μολδοβλαχία, εμ-
πρησμό του τουρκικού στόλου στον Ναύ-
σταθμο της Κωνσταντινουπόλεως και κυ-
ριότερη εστία της εξέγερσης την Πελοπόν-
νησο. 

Η Επανάσταση άρχισε τον Φεβρουάριο
του 1821 από τη Μολδοβλαχία. Η ηγεσία ανα-
τέθηκε στον Γενικό Επίτροπο της Αρχής Δη-
μήτριο Υψηλάντη, ο οποίος είχε εκ των προ-
τέρων κατορθώσει να επιτύχει την ενότητα
των Φιλικών, να εξασφαλίσει οικονομικά
μέσα αλλά και συμμάχους στη Σερβία και στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες. Στην Ελλάδα
ήλθε τον Ιούνιο του 1821 και αντιμετώπισε
την αντίδραση των κοτζαμπάσηδων και πο-
λιτικών ηγετών του Αγώνα.

Η Φιλική Εταιρεία μέσα στα μέλη της πε-
ριελάμβανε και τους εξής Μαγουλιανίτες: 

• Φώτιο Χρυσανθόπουλο (ή Φωτάκο),
Α΄υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη από το
1832. Ταγματάρχης επί Καποδιστρίου, Δα-
σάρχης επί Όθωνος και Ταγματάρχης φά-
λαγγος. Συνέγραψε και δημοσίευσε το 1858
τα απομνημονεύματα της Επανάστασης

1821-1822, τον Βίο του Παπαφλέσα, τους Βί-
ους των Πελοποννησίων Ανδρών κλπ. Μυή-
θηκε τα μυστήρια της Φιλικής Εταιρείας
στο Κισνόβι της Ρωσίας.  

• Αναγνώστη Παπαγιαννακόπουλο (ή Πα-
παγιαννόπουλο) αδελφό του ανωτέρω. 
Προεστός Μαγουλιανών. Καρδιακός φίλος
του Θ. Κολοκοτρώνη και  γραμματέας του. Το
σπίτι του ήταν Αρχηγείο του Θ. Κολοκο-
τρώνη. Εκεί διανυκτερεύει ο Παπαφλέσας
όταν πέρασε από τα Μαγούλιανα πριν την
Επανάσταση. Μυήθηκε τα μυστήρια της Φι-
λική Εταιρείας από τον Μαγουλιανίτη Δημ.
Παπαγιαννόπουλο στις 28/7/1820. Στη ΒΑ
γωνία του πατρικού του σπιτιού στα Μα-
γούλιανα κάτω από την μαρμάρινη πλάκα
(ΟΙΚΙΑ ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ “ΦΩ-
ΤΑΚΟΥ” Α΄ΥΠΑΣ/ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
υπάρχουν χαραγμένα τα στοιχεία 18Ω只
που όπως λέγεται είναι συμβολικά της Φιλι-
κή Εταιρείας και είναι άγνωστο τί υπονοούν.

• Δημητράκη Παπαγιαννόπουλο
Πρόκριτος Μαγουλιάνων. Αγαπητός του Θ.
Κολοκοτρώνη  χρησίμευσε ως σύμβουλός
του, υπήρξε δε Βουλευτής και πληρεξούσιος.
Στο σπίτι του εγίνετο επισκέψεις για την προ-
παρασκευή της Επανάστασης με τους Φιλι-
κούς Στ. Ι. Στεφανόπουλο, Ζατουνίτη, Κων.

Παπαζαφειρόπουλο, Λαστιώτη κι επίσης
κατήχηση Μαγουλιανιτών όπως των Ν.
Μπούκουρα, Αναγν. Κοσμόπουλο, Βασιλό-
πουλο κλπ. Ο ίδιος μυήθηκε τα μυστήρια της
Φιλική Εταιρείας από τον Καν. Δεληγιάννη
στις 20/9/1819. Στα Δερβενάκια το 1822 ήταν
ψάλτης στην παράκληση του ελληνικού
στρατού. 

• Νικ. Μπούκουρας
Στρατιωτικός και πολιτικός. Διετέλεσε βου-
λευτής και πληρεξούσιος της επαρχίας Κα-
ρύταινας. Καπετάνιος Θ. Κολοκοτρώνη. Έλα-
βε μέρος στην πολιορκία των Πατρών το
1822. φυλακίστηκε από τον Γρίβα στο Πα-
λαμίδη, υπέφερε τα πάνδεινα. Το παιδί του
Ιωάννης έγινε Δήμαρχος Μυλάοντος 1844,
1846. Εξελέγη αντιπρόσωπος στην Α’ Εθνο-
συνέλευση του 1843 και Βουλευτής 1844,
1850, 1856.

• Αναγν. (ή Ηλίας) Κοσμόπουλος
Οπλαρχηγός Θ. Κολοκοτρώνη, Δ. Πλαπούτα,
Γενναίου Κολοκοτρώνη. Έλαβε μέρος στις μά-
χες Πιάνας, Τρικόρφων, Τριπολιτσάς, Βαλτε-
τσίου, Γράνας, στην εισβολή του Δράμαλη και
στην εκστρατεία του Καραϊσκάκη στην Αθή-
να 1827.

• Βασιλόπουλος. Πιθανότατα κι’ αυτός προ-
εστός.
• Αθαν. Γόντικας.
• Γεώργιος Γιαβής.
• Αθαν. Ζούβελος. 

Τους τελευταίους τρείς τελευταίους, ανα-
φέρει εσχάτως ανακαλυφθείς κατάλογος
Φιλικών.

Σημ.:
Ο Τ. Χ. Κανδηλώρος στην “Ιστορία της Γορτυ-

νίας”, Πύργος 1898, Σελ. 237  γράφει ότι οι Ν.
Μπούκουρας και Αν. Κοσμόπουλος κατηχήθη-
καν από τον Κ. Παπαζαφειρόπουλο. Επίσης ότι
ο Αναγ. Παπαγιαννακόπουλος ότι κατηχήθηκε
από τον Γρ. Δικαίο ή Παπαφλέσσα, Αρχ/τη από
την Πολιανή. 
Πηγές:
1. Λεξικό Πάπυρος-Λαρούς, Τόμος 59, σελ. 286, 287.
2. Θάνου Κ. Βαγενά “Τα Μαγούλιανα και οι Μαριολόπουλοι”,

Αθήνα 1964, σελ. 18,19.
3. Φωτάκου “Βίος του Παπαφλέσσα”, Αθήνα 1868, σελ. 23.
4. Φωτάκου “ Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών ” Αθήνα 1888.
5. Στεφ. Ιω. Στεφανόπουλου Απομνημονεύματα της Επαναστά-

σεως του 1821, Τρίπολις 1864, σελ. 21, 22.

Μαγουλιανίτες Φιλικοί

Τελετή Αποκαλυπτηρίων της προτομής του αγωνιστή και απομνημονευματογραφου Φωτάκου το 1956. Την δαπάνη της προτομής ανέλαβε ο δωρητής Αθανάσιος Β. Ζούβελος
και την επιμέλεια ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών.  

ΑΠΟΨΕΙΣ:  Περί  συνεδριάσεων ο λόγος 

Παρακολουθώντας τις τελευταίες δημοτικές συνεδριάσεις ηλεκτρονικά καθώς πλέ-
ον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μόνο θλίψη αποκομίσαμε. Παρότι είναι εμφανές
ότι όλες οι πλευρές έχουν γνώμονα το καλό του τόπου, από την τελική εικόνα

που απομένει σίγουρα δεν βγαίνουν αισιόδοξα συμπεράσματα για το μέλλον. 
Ο ειρωνικές εκφράσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα,  φωνές, αντεγκλήσεις και ένα συ-

νονθύλευμα από προβλήματα, καταγγελίες και υπονοούμενα. Ασφαλώς και οι δημό-
τες πρέπει να είναι ενήμεροι, οι πολλές δημοτικές παρατάξεις να θέτουν ερωτήματα και
να πάρουν απαντήσεις, αλλά κάπου χάνεται και η ουσία στο τέλος. Κύριο πρόβλημα πα-
ραμένει το μέγεθος του δήμου. Ένας τέτοιος δήμος δύσκολα μπορεί να διοικηθεί και
να οργανωθεί σωστά. Όσο νωρίτερα το καταλάβουμε τόσο το καλύτερο.
Στο τέλος μείναμε με την απορία αν μετά την συνεδρίαση επιστρατεύονται ηρεμιστι-

κά χάπια προς εκτόνωση της κατάστασης. Εμείς πάντως παρότι ηλεκτρονικά παρόντες,
παραλίγο να τα χρειαστούμε!
Για το δε περιφερειακό συμβούλιο, δεν «τολμάμε» να παρακολουθήσουμε, αφού εκεί

τα πράγματα έχουν αγριέψει αρκετά με αποτέλεσμα να έχουν προχωρήσει μηνύσεις με-
ταξύ περιφερειακών συμβούλων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω πληρότητας του νέου οστεο-

φυλάκιου του χωριού μας, παρακαλούν-
ται όσοι περισσότεροι συμπατριώτες μας
όπως συνεισφέρουν χρηματικά αναλόγως
των δυνατοτήτων τους για την επέκταση
του χώρου ανατολικά και τον εξοπλισμό
του.

Θα υπάρχει ξεχωριστό κυτίο για τον
σκοπό αυτό στην είσοδο κάθε Ιερού
Ναού.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Μαγουλιάνων


