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Ξορκίζουμε το κακό,
στηρίζουμε Μαγούλιανα
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Λαχειοφόρος
Όπως και κάθε χρόνο ο σύλλογος θα διεξάγει λαχειοφόρο
αγορά για την κάλυψη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των
πάγιων εξόδων του και των
άμεσων αναγκών του χωριού.
Τα δώρα όπως κάθε χρόνο θα
είναι αρκετά και διαθέτοντας
έστω και ένα ευρώ βοηθάμε
όλοι ώστε να συνεχιστούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες και οι δράσεις του συλλόγου μας στα Μαγούλιανα. Επίσης όποιος συμπατριώτη μας
επιθυμεί μνα προσφέρει δώρο
για την λαχειοφόρο παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα
μέλη του Δ.σ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην Αθήνα στα Μαγούλιανα
Στιγμές από την εκδήλωση στην
Αθήνα, μάς μεταφέρει ο Παναγιώτης Τσαϊλής ➥ΣΕΛ 2

Τα τελευταία νέα του χωριού και οι δράσεις του
συλλόγου
➥ ΣΕΛ. 3

Δημήτρης γόντικας:
Κι όμως υπάρχει Έλληνας Επαγγελματίας στο Επιτραπέζιο Ποδοσφαιράκι, και μάλιστα Μαγουλιανίτης. Αναδημοσίευση από το
www.propaganda.gr ➥ ΣΕΛ.4

Αναστασία Καρτελιά:
Στους «σπόρους του μέλλοντος»
η Μαγουλιανίτισσα Αναστασία
➥ ΣΕΛ.5

Μαγουλιανίτικες Επιτυχίες
Διακρίσεις συγχωριανών μας
➥ ΣΕΛ.5

Ιωάννης Καλομοίρης:
Μια νεανική καρδιά γεμάτη απλότητα. Της Αλίκης Καλομοίρη
➥ ΣΕΛ.6

Φωτεινή γιαννακοπούλου:
Εφυγε η ίσως τελευταία κλασσική
φυσιογνωμία του χωριού.
➥ ΣΕΛ.6

Πάσχα 2020
Ένα αλλιώτικο Πάσχα ➥ΣΕΛ.7

στο χωριό μετά την καραντίνα
Γράφει ο Παναγιώτης Τσαϊλής
➥ ΣΕΛ.8

ο έτος 2020 ίσως είναι ένα
έτος που οι περισσότεροι θα
θέλαμε να διαγράψουμε
από τη μνήμη μας καθώς με το
ξέσπασμα της πανδημίας αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε συμπεριφορές και πράγματα που
θεωρούσαμε αυτονόητα. Ο φόβος και η αβεβαιότητα ήταν τα
κυρίαρχα συναισθήματα. Η κοινωνική απομόνωση άλλαξε την
ψυχολογία μας αλλά κάπου σε
αυτό το έτος φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιες ακτίνες φωτός.
Ο πλανήτης μετρά ήδη πάνω
από 14.000.000 κρούσματα και
πάνω από μισό εκατομμύριο θανάτους, την ίδια ώρα η Βόρεια και
η Νότια Αμερική, βρίσκονται το
τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της πανδημίας αλλά μικρές
αναζωπυρώσεις κρύβονται όπου
υπάρχει χαλάρωση. Όμως τα νέα
από την αντιμετώπιση του ιού
φαίνεται να είναι θετικά, καθώς οι
πρώτες φαρμακευτικές αγωγές
και τα πρώτα εμβόλια αναμένεται να έτοιμα έως το τέλος της
χρονιάς. Ας ελπίσουμε όλα να
πάνε τελικώς όλα καλά. Μέχρι
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τότε, πλένουμε τα χέρια μας, τηρούμε αποστάσεις και μένουμε
ασφαλείς.
Φέτος λοιπόν ας στηρίξουμε
όσο περισσότερο μπορούμε τους
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χωριό μας, ώστε
να συνεχίσουν να είναι εκεί και να
μας περιμένουν και στις δύσκολές στιγμές.
έσα σε αυτό το κλίμα ο
σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει όποιες εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν
σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας. Στο ίδιο πνεύμα και η
λειτουργία του καφενείου. Μετά
την απαγόρευση πανηγυριών
τον Ιούλιο (κανένας πλέον δεν
μπορεί να προγραμματίσει για
Αύγουστο) δεν θα γίνει κάποια
ζωντανή μουσική βραδιά τις μέρες της Παναγίας, όπως επίσης
δεν θα πραγματοποιηθεί και το
θεατρικό που προγραμματίζαμε.
Έτσι οι εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν το διάστημα
από 8 έως 16 Αυγούστου είναι:
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Κοινωνική αποστασιοποίηση, μια ορολογία που μέχρι πέρυσι θα
βρίσκαμε σε βιβλία ψυχολογίας, τώρα έχει μπει για τα καλά στη
ζωή μας. Θα περάσει όμως και αυτό όπως πέρασαν τόσα και τόσα.
Με χαμόγελο και με καλή καρδία, σαν του αείμνηστου Γιώργου
Κουμπούρη και της Βάσως Παπαθανασοπούλου, όπως ακριβώς το
απαθανάτισε ο φακός πριν πολλά χρόνια..

Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων

ΠΑΡΑσΚΕυΗ & σΑΒΒΑΤο
✔Προβολές παιδικών ταινιών στην Αποθήκη
- 14 & 15 ΑυγουσΤου
✔Περίπατος στα μονοπάτια γύρω από το χωριό.
✔ Εσπερινός και Θεία Λειτουργία.
✔Πρωτάθλημα πινγκ πονκ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι.
*Ακριβείς ημερομηνίες όπου δεν αναφέρονται, άλλα
και επιτόπιες δράσεις, θα καθοριστούν τις πρώτες μέ✔Εθελοντικές δράσεις με καθαρισμούς και τακτοποίρες του Αυγούστου και θα ανακοινωθούν στο ίνηση της αίθουσας του γραφείου στο σχολείο.
τερνετ, αλλά και σε διάφορα σημεία στα ΜαγούλιαΠΕΜΠΤΗ 13 ΑυγουσΤου
να.
✔Παράσταση Καραγκιόζη το βράδυ στην πλατεία.
ΚΑΛο ΚΑΛοΚΑΙΡΙ!!!

Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!

Στο ταμείο κάθε τράπεζας σ’ όλο τον κόσμο, από το σπίτι σας ή το γραφείο, μπορείτε να καταθέσετε την ενίσχυσή σας απλά, γρήγορα, αξιόπιστα.
Στην τραπεζική συναλλαγή προσθέσετε το ονοματεπώνυμό σας. ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ – EUROBANK
Κωδικός IBAN: GR61026063 000000 20200838001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
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ο Σάββατο 4 Ιανουαρίου μόλις 10 μέρες μετά το
άνοιγμα του καφενείου ο σύλλογος προγραμμάτισε
την Κοπή της πρωτοχρονιάτικης Πίτας στα Μαγούλιανα. Το νέο ταξίδεψε γρήγορα και με σύμμαχο τον καλό
καιρό δεκάδες Μαγουλιανίτες κατέφθασαν από Τρίπολη
αλλά και από την Αθήνα. Η συμμετοχή έφτασε τα 80 περίπου άτομα, οι οποίοι στο άκουσμα του ανοίγματος του
καφενείου δεν το πολυσκέφτηκαν και πήραν τα αυτοκίνητά τους. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον πάτερ Εμμανουήλ
να ευλογεί την Πίτα και εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του συλλόγου για τις ευχές και μια σύντομη ενημέρωση.
Τέλος, ο Δήμαρχός Γορτυνίας στάθης Κούλης ευχαρίστησε όλους για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν και
ευχήθηκε για τη νέα χρονιά στους Μαγουλιανίτες και στο
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νέα διοίκηση του καφενείου καλές δουλείες. Η συνέχεια
δόθηκε στα τραπέζια του καφενείου αφού το κατάστημα
είχε προετοιμάσει αρκετούς μεζέδες τους οποίους κέρασε ο σύλλογος. Τυχερός της ημέρας ήταν ο Πάνος Μ.

Μπουρνάς, καθώς κέρδισε το φλουρί. Την εκδήλωση
ομόρφυνε ακόμα περισσότερο η φωνή της Κατερίνας Κατσίγιαννη που τραγούδησε παλιά δημοτικά τραγούδια
ανάμεσα τους και η «Κόρη Μαγουλιανίτισσα».

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην Αθήνα

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου ο σύλλογος όπως και κάθε χρόνο- έκοψε την Πίτα του. Φέτος έγινε αλλαγή του τόπου της εκδήλωσης
για πρακτικούς και για οικονομικούς λόγους. Οι Μαγουλιανίτες έσμιξαν ξανά και
εκτός από ευχές αντάλλαξαν και τα νέα
τους.
Ευχαριστούμε την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος για την παραχώρηση της αίθουσας και τον βουλευτή Αρκαδίας με τον
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Παπαηλιού για την παρουσία του. Στιγμές από την εκδήλωση
μάς μεταφέρει ο Παναγιώτης Τσαϊλής στο
άρθρο που ακολουθεί.
όντευε να τελειώσει ο Ιανουάριος και
η επίσημη ενημέρωση για την κοπή
της πίτας στο σύλλογο Μαγουλιανιτών δεν είχε φτάσει ακόμη. Μ’ άλλα λόγια
δεν είχε έρθει ακόμα η εφημερίδα! Βέβαια
όσοι παρακολουθούσαν συχνά τα social
media του συλλόγου ήξεραν την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης, όμως
ο περισσότερος κόσμος θα ενημερωνόταν
ασφαλώς από τον έγγραφο τύπο. Τελικά
αυτό που τόσο περίμενα έφτασε, τουλάχιστον στο σπίτι μας, τρεις μόλις μέρες πριν
από την εκδήλωση. Αυτή η καθυστέρηση
των ΕΛΤΑ πρέπει να ήταν και ο σημαντι-
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TA MAΓOYΛIANA
Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ:
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104 32 AΘHNA
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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
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Θοδωρής Παακονδύλης
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Θάνος Π. Ανδριόουλος
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Τάσος Α. Ζούβελος:
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Μαρίνου Αντύα 4, Ηλιούολη

κότερος λόγος για όσους συγχωριανούς
μας δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν. Αρκετοί ασφαλώς θα είχαν προγραμματίσει
για την ερχόμενη Κυριακή άλλες δραστηριότητες.
Έτσι λοιπόν το πρωί της 26ης Ιανουαρίου, η σύζυγός μου και εγώ κατευθυνθήκαμε στην πλατεία Κάνιγγος. Το κτίριο
που θα φιλοξενούσε φέτος την εορταστική μας εκδήλωση, σίγουρα δεν ήταν
δύσκολο να βρεθεί, το δύσκολο ήταν να
συνηθίσεις την αλλαγή περιβάλλοντος. Και
φανταστείτε πόσο δυσκολότερα έγιναν τα
πράγματα, όταν ανεβαίνοντας στον όροφο, διαπιστώσαμε ότι είμασταν οι πρώτοι
που φτάσαμε. Πώς να εξηγήσεις στα μέλη
της Παναρκαδικής ότι κάποιος που τον
λένε…. Πανίκο και μια Κρητικιά έχουν σχέση με τα Μαγούλιανα! Αν δεν χρησιμοποιούσα το όνομα του προέδρου θα νόμιζαν ότι κάναμε λάθος στο μέρος.
Για να ξεγελάσω την αμηχανία μου άρχισα να κοιτάζω τον χώρο. Η αίθουσα ήταν
μικρότερης χωρητικότητας, από την αίθουσα του συλλόγου Θεολόγων που χρησιμοποιούσαμε τις προηγούμενες χρονιές
και σχημάτιζε ένα μεγάλο γάμα. Στους τοίχους υπήρχαν φωτογραφίες από προηγούμενους προέδρους της Ομοσπονδίας
και με έκπληξη μου είδα και κάποιους Μαγουλιανίτες. Πραγματικά δεν περίμενα
ότι κάποιος απ’ το χωριό μας θα μπορούσε

να ηγείται του Παναρκαδικού συλλογικού οργάνου. Απ’ αυτές τις σκέψεις μου, με
έβγαλε η άφιξη των πρώτων γηγενών Μαγουλιανίτων. Από τους πρώτους ήρθε η κ.
Έλλη Ζουβέλου μαζί με συγγενείς της και
άρχισα να αισθάνομαι πιο άνετα. Επιτέλους
φάνηκε κι ο Άγγελος με τον Τάσο… και
τότε ξεκίνησε το κουβάλημα. Ήταν οι άνθρωποί μας! Έφερναν την βασιλόπιττα, τα
ορεκτικά, τα αναψυκτικά, τα τσίπουρα. Πώς
να μην τους βοηθήσεις; Μέχρι ν΄ ανέβουν όλα αυτά επάνω, ο κόσμος είχε αρχίσει να πυκνώνει.
Με μεγάλη μου χαρά είδα την Πόπη της
Αντωνίας που είχε έρθει με τον σύζυγό της
και τα δυο τους παιδιά, την Μαίρη του
Βαγγέλη γόντικα, επίσης οικογενειακώς,
τον αδελφό της, τον Θοδωρή, τον Κώστα
τον Αλεξόπουλο με την οικογένεια του,
τον Θοδωρή Παπακονδύλη, τον Νίκο
Ζούβελο με την αδελφή του και τον πατέρα τους, τον Χρήστο του Κωνσταντή
γόντικα είναι λίγοι, από πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους που παραβρέθηκαν και πρόλαβα να ανταλλάξω κάποιες κουβέντες ώστε να μάθω νέα τους.
Το πόστο που ανέλαβα ήταν το αγαπημένο μου. Να καλωσορίζω τους καλεσμένους και να εισπράττω τις συνδρομές
για τον σύλλογο. Επίσης, μαζί με τον Θοδωρή Παπακονδὐλη, δίναμε ένα σετ από
πέντε σουβέρ με φωτογραφίες από το χω-

ριό (πολύ πρωτότυπη και πρακτική ιδέα)
και γραμματόσημα που είχαν περισσέψει
από προηγούμενες χρονιές. Όμως κατά την
διάρκεια της προσέλευσης του κόσμου άρχισα να διψάω και όταν έστειλα κάποιον να
μου φέρει κάτι να πιώ, το μόνο που βρήκε εκείνη την ώρα ήταν τσίπουρο. Άρχισα
σιγά-σιγά να το πίνω μέχρι που τέλειωσε… και ζήτησα και δεύτερο.
Αυτό ήταν! Από κει και πέρα όλα ήταν
μπερδεμένα και όσα ορεκτικά κι αν έφαγα αργότερα, η ζαλάδα δεν έφυγε. Ευτυχώς, μέχρι να συμβεί αυτό η εκδήλωση είχε
ξεκινήσει και ο Άγγελος καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους. Κατόπιν, τους ενημέρωσε για τις πολλές και επιτυχημένες
δραστηριότητες του συλλόγου ‘όλη την
προηγούμενη χρονιά και ιδίως κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού.
Φυσικά αναφέρθηκε στο άνοιγμα του
καφενείου λίγες μέρες νωρίτερα και την
κοπή της πίτας στο χωριό. Αργότερα πήρε
τον λόγο ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος
και υπενθύμισε ότι τελειώνει η προθεσμία για την δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των σπιτιών στους δήμους, συνεχάρη το Δ.Σ για τις ενέργειες κατοχύρωσης
της Αποθήκης και πρότεινε κάποιες δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από
την επανάσταση.
Στο τέλος μίλησε και ο Νίκος Τζαβάρας, ο γηραιότερος Μαγουλιανίτης. Κατόπιν, αφού πλέον μετά την εκδημία του π.
Θεοδώρου Κονδύλη δεν έχουμε ελπίδα να
παραβρεθεί κάποιος ιερέας για την κοπή
της πίττας, ανέλαβε ο Γραμματέας Δημήτρης Κανελλόπουλος και αφού έκοψε
συμβολικά μια μικρή βασιλόπιττα, μοιράστηκαν στους παραβρισκόμενους έτοιμα
τυλιγμένα κομμάτια. Το δώρο για τα δύο
φλουριά που υπήρχαν, ήταν επιταγή των
50 ευρώ από κατάστημα τροφίμων και ένα
smartwatch πέτυχαν μέλη της οικογένειας Ζουβέλου. Οι τυχεροί ήταν η Κατερίνα
και ο Τάκης.
Αφού φάγαμε την βασιλόπιττα ήρθε η
ώρα για το κανονικό φαγητό. Ένα πλαστικό ταπεράκι μ’ ένα σωρό λιχουδιές, προσφορά του συλλόγου. Την ώρα που τέλειωνα το φαγητό άρχισαν και οι πρώτες αποχωρήσεις. Μετά από λίγο η Βαγγελιώ
του Τάσου Ζούβελου ξεκίνησε, όπως
κάθε φορά το σκούπισμα ενώ κάποιοι
άλλοι φρόντιζαν για την τακτοποίηση των
καρεκλών ώστε η αίθουσα να επανέλθει
στην αρχική της μορφή.
Μια ακόμα συνάντηση για το ξεκίνημα του νέου χρόνου είχε μόλις τελειώσει.
Ας ελπίσουμε οι προσδοκίες του καθενός
προσωπικά να πραγματοποιηθούν, ώστε
όλοι μαζί χαρούμενοι να διανύσουμε το
νέο έτος!
Πανίκος

Ίντερνετ

Τα τελευταία νέα του χωριού
και οι δράσεις του συλλόγου

Στις αρχές Ιουνίου, σύλλογος και κοινοτάρχης ήρθαν σε επαφή με εταιρεία παροχής
ασύρματου ίντερνετ για εγκατάσταση τοπικού αναμεταδότη και ώστε κάθε σπίτι να
μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης με
μηνιαία χρέωση. Συγκεντρώθηκαν έτσι
ένας αριθμός 10 αιτήσεων. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει αίτηση (www.
skytelecom.gr) με το κόστος εξοπλισμού να
φτάνει τα 100 ευρώ και το μηνιαίο πάγιο τα
18 ευρώ για ίντερνετ, και 26 και για ίντερνετ και τηλέφωνο. Παράλληλα όμως φαίνεται να επισπεύδεται και η εγκατάσταση
οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στο τμήμα από
Σανατόριο έως Μαγούλιανα.

Προβλήματα σε Κάμερα και
μετεωρολογικό σταθμό

Οι δυνατοί κεραυνοί που έπεσαν στις 28 Μαΐου προκάλεσαν ζημιά σε εξοπλισμό τόσο στο
μετεωρολογικό σταθμό όσο και στη σύνδεση
της μετεωρολογικής κάμερας. Προβλήματα

γΕΝΝΗσΕΙσ- ΒΑΠΤΙσΕΙσ
• Ο Ηλίας Μπιζάνης και η αγαπημένη του
Ιρίνα απέκτησαν δίδυμα, ένα αγοράκι και
ένα κοριτσάκι.
• Η σοφία Α. Καίσαρη και ο Νίκος Διαμαντάκος απέκτησαν αγοράκι.
• Ο Θοδωρής Κολόσακας και η Μυρσίνη Μαντή βάπτισαν την κόρη τους
Μαρία-Ιωάννα στα Μαγούλιανα.
• Ο Κώστας Ι. Μαρίτσας και η Βάσω
Δάρα βάπτισαν τον γιό τους Γιάννη.
ΘΑΝΑΤοΙ-ΜΝΗΜοσυΝΑ
✝ Η Φωτεινή γιαννακοπούλου απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα στις 23 Ιανουαρίου 2020
✝ H Βασιλική Ι. Δημοπούλου απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα
στις 8 Μαΐου 2020
✝ O Ιωάννης Καλομοίρης απεβίωσε
στον Πειραιά και ετάφη στα Μαγούλιανα
στις 17 Μαρτίου Μαΐου 2020 στο Σχιστό.
✝ H Πανούλα Θ. Δουλουγέρη απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στα Μαγούλιανα στις 10 Ιουλίου 2020.
✝Η Βασιλική Αρ. Λαμπούση απεβίωσε
στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα
✝Ο Ηλίας Δ. Βαρελάς απεβίωσε και
ετάφη στην Αθήνα

ΕΙσΦοΡΕσ-συΝΔΡοΜΕσ
• Κώστας Αναγνωστόπουλος 50 ευρώ
• γιαβής 50 ευρώ
• Μπατάγια Άθη 300 ευρώ
• Τελά Βασιλική 70 ευρώ
• Καρράς Χαράλαμπος 100 ευρώ
• Κόλλιας Β. Θεόδωρος 100 ευρώ
• Δουλουγέρη-Τρακαδά Αθανασία 50
ευρώ
• Κονδύλη Θεοδώρα εις μνήμη Νικολάου Κονδύλη 50 ευρώ
• Ανώνυμος 50 ευρώ
• Διαμάντω Αθ. Ζουβέλου 50 ευρώ
• Πολιτόπουλος Πάνος 100 ευρώ
• Κοσιάβελος Π. σπυρίδων 50 ευρώ
• Nικήτας Καλομοίρης 100 ευρώ
• Λιλή Καλομοίρη 100 ευρώ
• Π.Τ 100 ευρώ
• γεώργιος Μπουρνάς 50 ευρώ*
• Μπουρνάς γιώργιος- Μπουρνά Τ. 200
ευρώ*
• Δημόπουλος Αλέξιος 200 ευρώ*
• Ανώνυμος 200 ευρώ*
• Κανελλόπουλος Χαράλαμπος 200
ευρώ*
*Αφορούν το 2019

από τους κεραυνούς αντιμετώπισαν όμως και
αρκετά σπίτια. Άμεση ήταν η κινητοποίηση,
καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο κατόπιν επικοινωνίας μας, έστειλε εκπρόσωπό του για
αποκατάσταση της ζημιάς. Έτσι σε διάστημα 10 ημέρων είχαν αποκατασταθεί όλα. Τέλος να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή Κονδύλη που επιλήφθηκε όλα τα διαδικαστικά.

Καθαρισμός του χωριού

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των χορταριών στα κυριότερα σημεία του χωριού και
φέτος με δαπάνη του Συλλόγου. Ο σύλλογος
διέθεσε το ποσό των 300€ ώστε το χωριό να
διατηρήσει μια ευπρεπή εικόνα αλλά και να
είναι προσπελάσιμοι οι κεντρικοί του δρόμοι. Συνεργία του δήμου δεν έχουν φανεί
ακόμα για το καλοκαίρι, ελπίζουμε να ακολουθήσουν μέσα στους επόμενους μήνες για
να γίνει ευπρεπισμός και σε άλλα σημεία.

μνήμη του πατέρα του, τοποθετήθηκε μεγάλη ενημερωτική πινακίδα στην είσοδο του
χωριού κάτω από το νέο νεκροταφείο, όπως
επίσης με δαπάνη του ίδιου αλλάχτηκαν τα
ξύλα από τέσσερα παγκάκια τα οποία είχαν
ουσιαστικά καταστραφεί από την φθορά του
χρόνου.
Οι σημάνσεις θα συνεχιστούν και σε άλλα σημεία.

Σημάνσεις

Στην αγορά και τοποθέτηση δύο πινακίδων κατεύθυνσης προχώρησε ο σύλλογος.
Η πρώτη τοποθετήθηκε στη διασταύρωση
με την Ε.Ο Τρίπολης-Πύργου στα Καμίνια, και
η δεύτερη στη διασταύρωση πριν το σανατόριο.
Επίσης με δαπάνη συμπατριώτη μας, εις
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Λίγο πριν την Κοπή της Πίτας ο σύλλογος
προχώρησε στο τύπωμα σουβέρ με εικόνες
του χωριού. Πιο συγκεκριμένα οι εικόνες είναι οι βρύσες του Κολοπανά, το ξυλόγλυπτο
τέμπλο της Παναγίας, το Αργυρόκαστρο, ο
πλάτανος και μια άποψη του χωριού από
ψηλά.
Διατίθενται από τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου και στο Καφενείο του χωριού στη τιμή
των 5 ευρώ το σετ των 5 σουβέρ.

Παιδική χαρά

Μια νότα ανανέωσης έχει φέτος η παιδική
χαρά καθώς οι κούνιες απέκτησαν καινούργια ξύλα, βάφτηκαν τα σίδερα και αλλάχθηκαν οι αλυσίδες που τις συγκρατούν
ώστε να είναι ακόμα πιο ασφαλείς.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Αγγελική Κοσιαβέλου και τον σύζυγό της γιώργο Κουλαρμάνη. Παράλληλα ο Χρήστος Μπούμπουλης φρόντισε για ακόμη μια χρονιά την
καθαριότητα του χώρου.
Τους ευχαριστούμε!

Ένα νέο βιβλίο από
τον Χαράλαμπο Δημόπουλο

ην άνοιξη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ariston Books το τρίτο βιβλίο
του συγχωριανού μας Χαράλαμπου
Δημόπουλου, με τίτλο «Ψηφίδες στρατιωτικής ιστορίας στη νεότερη Ελλάδα». Πρόκειται για μια ιστορική μελέτη που αναδεικνύει στοχευμένα μικρές στρατιωτικές
κατασκευές, την αμυντική μας προετοιμασία και πρακτική κατά την περίοδο
1936-1941, ανέκδοτα ντοκουμέντα και
άλλα συναφή ζητήματα, τα οποία έχουν
φαινομενικά δευτερεύουσα σημασία αλλά
διατηρούν τη χρησιμότητά τους για την
πληρέστερη τεκμηρίωση των μεγαλύτερων
κεφαλαίων του παρελθόντος μας.
Ο συγγραφέας περιγράφει επίσης το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και
εξελίσσεται η παραγωγή στρατιωτικήςιστορικής παιδείας στην πατρίδα μας. Τα
κείμενα συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σπάνιους χάρτες, σχεδιαγράμματα, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα κλπ, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον απαιτητικό αναγνώστη να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.
Το βιβλίο διατίθεται κεντρικά από το βι-

Μαγουλιανίτικα
Μπλουζάκια

Σουβέρ με Εικόνες
των Μαγουλιάνων

Φωτογραφικό Αρχείο online

Την περίοδο της καραντίνας ο σύλλογος δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του magouliana.gr αλλά και στη σελίδα στο facebook
πλήθος παλιών φωτογραφιών από το ψηφιοποιημένο αρχείο που έχει δημιουργήσει
τα τελευταία χρόνια. Η αρχή έγινε με 140 παλιές φωτογραφίες με τη μορφή άλμπουμ. Πιο
συγκεκριμένα δημοσιεύτηκαν τα εξής άλμπουμ:
1. Σανατόριο Μάνας
2. Εκκλησίες και Εξωκλήσια
3. Βρύσες
4. Δημοτικό Σχολείο
5. Παλιές Φωτογραφίες των Μαγουλιάνων
6. Στιγμές από το παρελθόν του χωριού
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Φέτος ο Σύλλογος προχώρησε στην υλοποίηση μια ιδέας που υπήρχε από καιρό αλλά
επιτέλους έγινε πράξη. Μπλουζάκια με στάμπα το σήμα κατατεθέν μας, το υψόμετρο δηλαδή.
Στην μπροστινή εμφάνιση υπάρχει το χαρακτηριστικό πλατανόφυλλο και μέσα οι
αριθμοί 1365. Στην πίσω πλευρά υπάρχει και
πάλι το 1365 μεγαλύτερο με φόντο βουνά και
έλατα με τη λέξη Μαγούλιανα. Τα χρώματα
της μπλούζας είναι ως επί το πλείστον τα
χρώματα του χωριού, δηλαδή το κυπαρισσί και το σκούρο κίτρινο.
Η τιμή διάθεσης είναι στα 10 ευρώ. Η διάθεσή τους θα γίνει από τα μέλη του Δ.Σ. Ας
είμαστε λοιπόν όλοι φέτος ντυμένοι ασορτί!

Αναβολή Έκδοσης Φύλλου
της Εφημερίδας

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο λόγω του νέου κορωνοϊού, δεν εκδόθηκε το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας
μας.
Όπως αποδείχτηκε ήταν σωστή κίνηση καθώς οι καθυστερήσεις της απλής αλληλογραφίας στα ΕΛΤΑ έφταναν τους δύο μήνες
και αντί για Πάσχα το φύλλο θα έφτανε Ιούνιο αν κρίνουμε από την αλληλογραφία
που είχαμε αυτό το διάστημα. Έτσι θα κυκλοφορήσει κανονικά το φθινοπωρινό φύλλο που τα τελευταία χρόνια είχε ενσωματωθεί
στο χειμερινό.

Ευχαριστίες Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί
ιδιαίτερα τον συμπατριώτη μας Κώστα Α.
Ζούβελο για την δωρεά νέας λειψανοθήκης
στο Ι.Ν Τιμίου Προδρόμου.
Επίσης ευχαριστεί την οικογένεια Θ. Δουλουγέρη για την οικονομική ενίσχυση στις
εκκλησίες μας αντί στεφάνων της κεκοιμημένης Πανούλας Δουλουγέρη.

Καφενείο-Ξενώνας

βλιοπωλείο Historia (Υψηλάντου 5, 10675
Αθήνα, τηλ. 2107255962) και από τον συγγραφέα (έπειτα από συνεννόηση στο τηλ.
2106435066, ώρες 18.00-21.00)

Εκεί που είχε βρει τα πατήματά του το καφενείο ήρθε το lockdown και μια άγρια
ησυχία τύλιξε και το χωριό μας αφού ούτε εκκλησιασμός γινόταν.
Από τα τέλη Μαΐου όπου και άνοιξε, υπάρχει εμφανής διαφορά με καινούργια καθίσματα στη μεριά του πλατάνου τα οποία θυμίζουν αρκετά τις παλιές retro σιδερένιες καρέκλες με το πράσινο λάστιχο.
Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του ξενώνα συνεχίζονται και απομένουν μόνο κάποιες
τελευταίες λεπτομέρειες.
Σε επικοινωνία που είχαμε με την Μαρία
Μπουρνά, ο ξενώνας αναμένεται να ανοίξει
στα μέσα Ιουλίου.
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Δημήτρης Γόντικας: Κι όμως υπάρχει Έλληνας
Επαγγελματίας στο Επιτραπέζιο Ποδοσφαιράκι,
και μάλιστα Μαγουλιανίτης

Δημήτρης είναι γιός του Γιάννη
Γόντικα. Έχει φτάσει μέχρι την
39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι. Σήμερα ζει στη Βουλγαρία όπου κατάφερε
να εξελίξει την δεξιότητά του περισσότερο. Η συνέντευξη έχει γίνει στον Άκη Κατσούδα και το propaganda.gr

πλό με συμπαίκτη, ειδικά όταν είναι κουρασμένος. Τον ρωτάω αν θυμάται κάποιο
ματς συγκεκριμένα, το οποίο τον έχει στιγματίσει. Απαντά αμέσως. «Σ’ αρκετά τουρνουά προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά,
στα διπλά κληρώνεται να παίξει στην ίδια
ομάδα ένας επαγγελματίας του αθλήματος
με κάποιον πρωτάρη. Αυτό διευκολύνει κυρίως εκείνους που δεν έχουν συμπαίκτες.
Εγώ, για παράδειγμα, έκανα 5 χρόνια για να
βρω έναν μόνιμο. Δεν ήταν εύκολο γιατί,
όταν ήρθα, είχαν ήδη όλοι τις παρέες τους.
Σκέψου, πολλές φορές, έτρεχα πέντε λεπτά
πριν την έναρξη του αγώνα να βρω συμπαίκτη.

Ο

νας και μοναδικός, έφυγε από τα καφενεία και τα «ουφάδικα» κι έφτασε
να αγωνίζεται σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το Champions League. Μύησε στον κόσμο του ξύλινου τραπεζιού
τον Άκη Κατσούδα και του εκμυστηρεύτηκε το μεγάλο παράπονό του.
Χειμώνας του 1922. Ένας οπαδός της
Τότεναμ, μηχανικός στο επάγγελμα, φεύγει από το γήπεδο. Στα χέρια του κρατά ένα
σπιρτόκουτο. Το ανοίγει, το σμιλεύει, προσθέτει μερικές πρόχειρες φιγούρες κι ένα
μπαλάκι. Πρόκειται για το πρώτο ποδοσφαιράκι της ιστορίας, ένα χόμπι (ή μήπως
σπορ;), το οποίο έμελλε τις επόμενες δεκαετίες να κατακτήσει τον κόσμο. Φυσικά
και την Ελλάδα.
Τη διάδοση του αθλήματος αναλαμβάνει ένας θείος του κυρίου από το Λονδίνο,
επίσης μηχανικός. Δημιουργεί το πρώτο
τραπέζι με ξύλινες φιγούρες και το παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Αμερική
όπου και διαμένει. Στη χώρα μας τα πρώτα ποδοσφαιράκια τα συναντάμε ήδη από
την δεκαετία του ‘50 και μέσα σε λίγα χρόνια είναι τέτοια η ζήτηση που δε νοείται καφενείο της πρωτεύουσας και της επαρχίας χωρίς ένα σε κάποια του γωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τρέλας που επικρατούσε, είναι η χαρακτηριστική σκηνή από την ταινία Της Κακομοίρας
(1963), με τον Κώστα Χατζηχρήστο να δείχνει με αρκετή ένταση τις ικανότητές του
στο άθλημα, ενώ γύρω του στέκονται αρκετοί θαμώνες του μαγαζιού που κοιτούν
αποσβολωμένοι τη μάχη.
Ένας από τους παίκτες που συνεχίζει
εδώ και χρόνια να αγωνίζεται και διακρίνεται στους επίσημους αγώνες του είναι Έλληνας, ο Δημήτρης Γόντικας, ο οποίος, μάλιστα, καταφέρει το 2015 να φτάσει μέχρι
την 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο Δημήτρης άφησε την Ελλάδα για τα
μάτια της γυναίκας του και σήμερα ζει μόνιμα στη Βουλγαρία. Σ’ αυτή, οφείλει το γεγονός ότι ασχολήθηκε εντατικά με το σπορ,
καθώς εκείνη έψαξε και βρήκε πως στην
Βουλγαρία υπάρχει επίσημη ομοσπονδία,
κάτι που στην Ελλάδα ακόμη αγνοείται.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Περιστέρι. Μαζί με τους φίλους του έπαιρνε το μηχανάκι και γυρνούσαν από περιοχή σε περιοχή αναζητώντας καφενείο με ποδοσφαιράκι για να μπουν και να παίξουν με τις
ώρες. Άλλωστε, τότε ήταν πολύ φθηνό,
απ’ ό,τι θυμάται, μόλις 2 δεκάρες, «καμία
σχέση με το σημερινό 50λεπτο». Στα 16 του
άρχιζε να δουλεύει ως επιπλοποιός. Η τέχνη
του τον βοήθησε να αγαπήσει πιο πολύ το
σπορ – και να τον διευκολύνει οικονομικά
– καθώς για να αγωνίζεται δωρεάν αναλάμβανε να ανακατασκευάζει τα τραπέζια
με τους σπασμένους πάτους και φιγούρες.
Στην Βουλγαρία, ωστόσο, έμαθε πώς
πραγματικά παίζεται το ποδοσφαιράκι. «Η
διαφορά είναι ότι σ’ όλο τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για
τον τρόπο παιχνιδιού. Κάτι που έμαθα εκεί,
για παράδειγμα, εκεί είναι ότι δεν πρέπει να
κουνάς το τραπέζι όσο παίζεις. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να κοπανιούνται 4 παίκτες
και το τραπέζι να “χορεύει”, κάτι το οποίο είναι εντελώς ερασιτεχνικό», σημειώνει ο
ίδιος.
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Σ’ ένα τουρνουά κληρώθηκα να παίξω
μ’ έναν νεαρό. Επειδή εγώ δεν γνώριζα καλά
ούτε βουλγάρικα, ούτε αγγλικά συνεννοούμασταν πιο πολύ με νοήματα. Ήταν τρομερός παίκτης. Μπορεί να έκανε λάθη
αλλά έπαιζε πολύ δυναμικά, με πάθος και
ένταση. Νικήσαμε αρκετά ματς και φτάσαμε
μέχρι την 5η θέση, αφήνοντας πίσω μας
άλλα 20 ζευγάρια. Όταν τελειώσαμε και πανηγυρίσαμε εκείνος πήγε κοντά στους φίλους του που χοροπηδούσαν από την
χαρά τους. Τότε ήρθε κοντά η γυναίκα
μου και μου είπε πως ήταν κωφός. Εγώ δεν
το είχα καταλάβει τόση ώρα. Δεν χρειαζόμασταν κάτι παραπάνω από τα νοήματα και
την αγάπη μας για το παιχνίδι για να πάμε
καλά».

Δεν είναι, όμως, ο μοναδικός κανόνας
τον οποίο έμελλε να διδαχθεί για πρώτη
φορά στη γειτονική χώρα. «Μου πήρε έξι
μήνες να ξεφύγω από την ελληνική νοοτροπία. Έπρεπε να μάθω να κάνω συγκεκριμένες κινήσεις. Δεν μπορείς, λόγου
χάρη, να ξεκινήσεις τον αγώνα χωρίς ο αντίπαλος να σου απαντήσει πως είναι έτοιμος. Όπως ήξερα από την Ελλάδα, άρχιζα
χωρίς να περιμένω. Αμέσως έκανα φάουλ
κι έχανα το μπαλάκι».
Σήμερα κοντεύει τα 50 και είναι έτοιμος
να μπει σε νέα ηλικιακή κατηγορία, στη Senior, στην οποία, όπως του λένε συνέχεια οι
νεότεροι συμπαίκτες, θα αποτελεί το φαβορί για την κατάκτηση ακόμη και του
παγκοσμίου κυπέλλου.
Αγαπά πολύ το σπορ και καθημερινά ξοδεύει πολλές ώρες πάνω από τα τραπέζια.

Θυμάται χαρακτηριστικά μια βραδιά στη
Βουλγαρία. Έπαιζε με τόση ένταση και τέτοιο πάθος που όταν τελείωσαν όλα και κοίταξε το ρολόι του, η ώρα έδειχνε 4 τα ξημερώματα. Ούτε μέχρι σήμερα δεν θυμάται πως πέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος
εκείνη τη νύχτα. «Υπάρχουν ματς τα οποία
μπορεί να μην κρατήσουν ούτε δέκα λεπτά,
ενώ μερικά να φτάσουν ακόμη και το μισάωρο». Οι αγώνες μπορεί να είναι μήνα
παρά μήνα και οι κίνδυνοι από την καταπόνηση είναι μεγάλοι, ακόμα κι αν φαίνεται περίεργο. Ρήξη χιαστών και τραυματισμοί στον ώμο ή στον καρπό, είναι οι πιο
σημαντικοί (και συνήθεις) τραυματισμοί που
μπορεί να πάθει κανείς.
Θεωρεί τον εαυτό του φύσει επιθετικό
παίκτη, ωστόσο, δεν τον χαλάει και το δι-

Στους αγώνες του, ειδικά όταν πρόκειται για διεθνείς, φορά την ελληνική φανέλα, ακόμη και ας μην εκπροσωπεί επίσημα
τη χώρα μας, μιας και η Ελλάδα δεν έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής ομοσπονδία για
το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι
και το μεγάλο παράπονό του. «Σ’ ένα τουρνουά είχα συναντήσει τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας και έδειχνε ενδιαφέρον για μας. Στην Ελλάδα, όμως, νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε καλύτεροι από όλους. Υπάρχει πολύς κόσμος
που αγαπά το σπορ, αρκετό ταλέντο, αλλά
κανείς δεν έχει ακολουθήσει τα επαγγελματικά πρότυπα ακόμη και στην κατασκευή των τραπεζιών.
Γίνονται κάποια τουρνουά τα οποία,
όμως, δεν είναι επίσημα. Παίζουν χωρίς κανόνες. “Σηκώνουν” τα τραπέζια στον αέρα
και στο τέλος τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν
γίνεται έτσι. Στα κανονικά παιχνίδια έχεις τη
δυνατότητα να ζητήσεις ακόμη και διαιτητή, ο οποίος έχει περάσει από ειδική σχολή», εξηγεί τη διαφορά στη νοοτροπία.
Μεγάλος του στόχος είναι να οργανώσει τουρνουά στην Θεσσαλονίκη για να ενημερώσει κυρίως τα νέα παιδιά πως όντως
μπορεί να παίξει κανείς επίσημα ποδοσφαιράκι με κανόνες και διοργανώσεις.
Την ίδια ώρα το άθλημα στα Βαλκάνια
γνωρίζει τις δόξες του, καθώς ήδη αρκετές
χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, η Σλοβακία και η Ρουμανία προσπαθούν να
«χτυπήσουν» τις παραδοσιακά ισχυρές του
σπορ, Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ.
Λόγος αρχίζει να γίνεται ακόμη και για
να συμπεριληφθεί το άθλημα στο καλεντάρι
των Ολυμπιακών Αγώνων, ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς μέχρι μια τέτοια
αναγνώριση. «Κανείς δεν ξέρει, όμως. Μπορεί σε μερικά χρόνια να προκριθεί. Πόσο
κρίμα θα ‘ναι η Ελλάδα να απέχει;».
Αναδημοσίευση από το www.propaganda.gr

*Εμείς από τη μεριά μας τον προσκαλούμε να διδάξει κανένα καλό κόλπο σε μικρούς και μεγάλους στα τουρνουά με ποδοσφαιράκι που διοργανώνει ο Σύλλογος
τον Αύγουστο στα Μαγούλιανα.

Στους «σπόρους του μέλλοντος»
η Μαγουλιανίτισσα Αναστασία Καρτελιά
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
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Αναστασία ταξίδεψε στην Κίνα μαζί με
άλλους εννέα κορυφαίους Έλληνες
σπουδαστές ως μέλος του προγράμματος Seed for the Future. Οι σπόροι του μέλλοντος θα γράφαμε εμείς σε ελεύθερη μετάφραση. Η Αναστασία μάς μιλά για τις σπουδές
της αλλά και τις εικόνες και εμπειρίες που είχε
στο ταξίδι της στο Πεκίνο και την Σενζέν, τον
περασμένο Νοέμβριο από την υποτροφία που
έλαβε μέσω της συνεργασία της Huawei και ελληνικών πανεπιστημίων.

Η

- Αναστασία, καταρχάς ποια η σχέση σου
με τα Μαγούλιανα;
Τα Μαγούλιανα είναι το χωριό του αγαπημένου μου παππού, του Βασίλη του Καραμάνη και όλα μου τα καλοκαίρια μέχρι
τώρα τα έχω συνδέσει με το χωριό. Θυμάμαι
πάντα από μικρή δεν ήθελα να χάσω το πανηγύρι της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο,
τον καφέ και τις πολλές ώρες που περνούσαμε για παιχνίδι κάτω από τον πλάτανο
στην πλατεία του χωριού, αλλά και το παραδοσιακό γλυκό κερασάκι στο καφενείο της
Φωτεινής, τους περιπάτους στα καλντερίμια
και τους φιλόξενους ανθρώπους που σε υποδέχονται πάντα με χαμόγελο.
- Ποιες είναι οι σπουδές σου έως τώρα;
Είμαι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς
το φθινόπωρο θα λάβω το πτυχίο μου. Η επιλογή που έκανα συνειδητά, αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μεγάλης επαγγελματικής αποκατάστασης και απορροφησιμότητας που έχει ο συγκεκριμένος κλάδος. Ήδη
εργάζομαι στην εταιρεία Relational στον το-

Με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα κύριο Λεωνίδα Ροκανά
μέα της δημιουργίας τραπεζικών προγραμμάτων για πελάτες μεγάλους τραπεζικούς
ομίλους όπως η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα
Πειραιώς και η Eurobank.
- Τί ακριβώς είναι το πρόγραμμα ‘‘Seeds
for the Future” και πως αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό;
Το πρόγραμμα Seeds for the Future είναι
διεθνές και γίνεται σε όλες σχεδόν τις χώρες
του κόσμου με συνεργασία με την εταιρεία
Huawei. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών με ειδίκευση στον τομέα των
Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (ICT) δίνοντας τη δυνατότητα
στους συμμετέχοντας να επισκεφτούν το Πεκίνο και την Σενζέν, όπου εδρεύουν οι κεν-

τρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου
της Huawei. Στο πλαίσιο της υποτροφίας που περιλαμβάνει 15 ημέρες ταξίδι στην Κίνα, παρακολουθήσαμε δυο κύκλους μαθημάτων,
ο πρώτος κύκλος περιλάμβανε την
διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας και του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και ο δεύτερος κύκλος
περιλάμβανε διδασκαλία στον κλάδο της
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα κεντρικά του ομίλου στην Σενζέν.
Στην φετινή αποστολή που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως και τις 30 Νοεμβρίου, συμμετείχαμε δέκα σπουδαστές από
επτά Ελληνικά Πανεπιστήμια, συγκεκριμένα
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Πανεπι-

Μαγουλιανίτικες Επιτυχίες

Η Βίκυ Γιαβή Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης

λήνιο διαγωνισμό στα Μαθηματικά που διοργανώνει κάθε
χρόνο η Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία. Πριν
τέσσερα χρόνια
είχαμε δημοσιεύσει την δεξιότητά του στον
κύβο του Ρούμπικ, λύνοντάς τον σε δύο μόλις λεπτά στην ηλικία των 9 χρόνων.

ηγούμενου φύλλου, παραλείψαμε να αναφέρουμε την Ηλιάνθη Κ. Τσαφαρά κόρη της
Ελένης Η. Ζούβελου, η οποία πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Της ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές!

Στη Βοστώνη θα συνεχίσει τις σπουδές
του ο Αλέξανδρος Δ. Κυριακόπουλος

Η

Βράβευση Θάνου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών Β' Γυμνασίου
ην τρίτη θέση κατέλαβε ο Θάνος Κρητικάκης, γιός του Νίκου Κρητικάκη και
της Μαρίας Ε. Γόντικα, στον 80ο Πανελ-

Τ

Ακόμη μια επιτυχία είχε στο χώρο του κλασικού αθλητισμού και συγκεκριμένα σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου η
αθλήτρια του ΓΣ Αρκαδίας, Βασιλική Τελά,
κόρη του Παρασκευά Τελά, καθώς κατέλαβε
την 8η θέση στον τελικό του Άλματος Επί Κοντώ, με επίδοση στα 3,70μ. Έτσι για ακόμη μία
φορά δίνει παρουσία σε τελικό του αγωνίσματος της σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα
(κλειστό ή ανοιχτό στίβο).

Στην Ιατρική Σχολή η Ηλιάνθη
Λόγω λάθους στη σελιδοποίηση του προ-

στήμια Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πάτρας,
Πειραιώς, και Μακεδονίας.
Η επιλογή γίνεται με κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση στη βαθμολογία και
την άριστή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η
επιλογή μου έγινε από Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Δημήτρη Δ. Βέργαδο, υπεύθυνο του Π.Μ.Σ.
«Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT
και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»
- Πώς ήταν οι εμπειρίες σου στη Κίνα και
τί αποκόμισες;
Η εμπειρία μου απ’ το ταξίδι στην Κίνα
ήταν μοναδική. Ήρθαμε σε επαφή με την
Κινεζική κουλτούρα και τον πλούσιο πολιτισμό. Πέρα από την επίσκεψή μας στο
Σινικό Τείχος και την Απαγορευμένη Πόλη
στο Πεκίνο, μάθαμε πολλά για την κινεζική ιστορία η οποία συνδέεται με πολλούς
θρύλους και παραδόσεις. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουμε πολλές κουζίνες απ’
όλες τις χώρες τις Νοτιοανατολικής Ασίας.
Επίσης εντυπωσιάστηκα από τις εγκαταστάσεις της Huawei στην Σενζέν, αλλά
και με την παρουσίαση νέων τεχνολογιών όπως το 5G. Τέλος είδαμε και μάθαμε πώς θα είναι οι πόλεις του μέλλοντος.
- Ποιοί οι στόχοι σου για το μέλλον;
Δεν μπορώ να ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Το σίγουρο είναι πως το επόμενο βήμα είναι ένα μεταπτυχιακό (παράλληλα με την δουλειά μου) και βλέπουμε
πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Όγδοη θέση για την Βασιλική Τελά
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού
στίβου
συμπατριώτισσά μας Βίκυ Α. γιαβή, με
απόφαση του ΑΣΕΠ ανέλαβε τη θέση
της Υπηρεσιακής Γεν. Γραμματέας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, θέση η οποία είναι
δεύτερη στην ιεραρχία μετά τον Υπουργό. Η
Βίκυ είναι επίσης Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, πτυχιούχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Περιβάλλον από το
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με άριστη
γνώση Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής
γλώσσας. Έχει διατελέσει για πολλά χρόνια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εσωτερικών, ως και εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπρόσωπος της Ελλάδος σε
διεθνείς οργανισμούς.
Της ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία
στα νέα της καθήκοντα.

Στο σινικό τείχος

έσω facebook μάθαμε τα νέα καθώς
πρώτος το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αλέξανδρος στον λογαριασμό του. Συγκεκριμένα έγραψε στις 5 Απριλίου: «Αν και βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη και δύσβατη περίοδο έχω να σας ανακοινώσω ένα από τα πιο
ευχάριστα νέα της ζωής μου. Μέσα στην βδομάδα μού ανακοίνωσαν πλέον και επίσημα ότι
θα συνεχίσω τις μουσικές μου σπουδές σε ένα
από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια μουσικής στον κόσμο, Boston Conservatory at Berklee.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλλαν σε αυτό το πολυπόθητο όνειρο. Ξέρετε ποιοι είστε και σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς!»

Μ

Νέες διοικήσεις
στους Συλλόγους Βυτίνας
και Βαλτεσινίκου

Σημαντική ανανέωση απέκτησαν τα Δ.Σ
που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες Βυτινιωτών και Βαλτεσινιωτών. Συγκεκριμένα αρκετά ήταν τα νέα πρόσωπα ενώ οι
τέως πρόεδροι Παν. Παπαδέλος και Μιχ.
Αναγνωσταράς δήλωσαν παρών σε όποια
βοήθεια χρειαστούν τα νέα Συμβούλια.
Πρόεδροι αναδείχτηκαν για τον Σύλλογο Απανταχού Βυτιναίων ο Αγγελίδης
Θεόδωρος και για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαλτεσινιωτών o Παναγιώτης Βασιλικός.
Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους.
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Ιωάννης Καλομοίρης: Μια νεανική καρδιά γεμάτη απλότητα

Της Αλίκης Καλομοίρη

έρασαν κιόλας σαράντα ημέρες από
τότε που έφυγε κι ακόμα δεν έχουμε
συνειδητοποιήσει πως δεν θα τον ξαναδούμε… πως θα ανέβουμε στο χωριό και
το σπίτι θα είναι άδειο κρύο σκοτεινό. Ο κήπος σιωπηλός μα ίσως οργιαστικά όμορφος
και αναστάσιμα ανοιξιάτικος. Πώς θα αφήσει τις τριανταφυλλιές μονάχες; Σε κάποια
μικρή γωνιά θαρρώ πως έχει κρυφτεί και χαμογελάει… Στο σπίτι του Πειραιά άδειασε
και η δεύτερη πολυθρόνα και πια δεν θα με
περιμένει να πιούμε καφεδάκι να ακούσουμε υπέροχες μουσικές και να ξεχαστούμε σε μνήμες ταξιδιών και παλιές φωτογραφίες. Το στρογγυλό τραπέζι άδειο εδώ
και καιρό από τα υπέροχα μαγειρεμένα φαγητά του και τα γέλια και τις αναμνήσεις των
συγγενών που με αγάπη συγκέντρωνε.
Ούτε στη κουζίνα πια δεν θα ξαναπιώ από
τα τελευταία μπουκάλια του κόκκινου βελούδινου κρασιού που έφτιαχνε, ούτε θα
δοκιμάσω το δικό του τυράκι. Όχι δεν μ
άφηνε ποτέ να τον βοηθήσω, ήθελε να με
περιποιηθεί… λικέρ κίτρο Νάξου και αυτό
ήταν και το τελευταίο γλυκό κουταλιού
που μου φύλαξε να δοκιμάσω απ’ τα χέρια
του…

Π

Πόσοι τάχα τον ήξεραν; Ακόμα και συγγενείς τον αγνοούσαν! Γεννήθηκε στον
Πειραιά στις 22 Δεκεμβρίου του 1928 από
τον Βασίλη Καλομοίρη και την Αντωνία Γεννηματά. Σπούδασε τη νομική επιστήμη
και εργάστηκε στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά από το οποίο και
συνταξιοδοτήθηκε. Χειμερινός κολυμβητής,
λάτρης της μουσικής και των ταξιδιών.
Όσο κι αν οι γνώσεις που απέκτησε λόγω
σπουδών αλλά και κλίσεως ήταν πολλές, δεν
έχασε ποτέ την απλότητα και τη χαρά της
ζωής.
Πέρασε τη ζωή του πάντα έκπληκτος
από την ομορφιά και την ασχήμια του κόσμου. Χαιρόταν και γελούσε με τα πιο
απλά πράγματα και κυρίως σεβόταν τη
ζωή και τους ανθρώπους. Είχε μια εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Αγαπούσε και
υποστήριζε τους νέους και είχε πάντα ένα
αυτί να ακούει τα καινούργια πράγματα. Έδινε μεγάλη σημασία στη λέξη υποχρέωση
και σπάνια θυμόταν τη λέξη δικαίωμα.
Σπάνια ζητούσε συνήθως έδινε, όχι από
εγωισμό αλλά από άκρατη λεπτότητα.
Απίστευτα τρυφερός με τα λουλούδια
και τα παιδιά εξάλλου τα λουλούδια ήταν
τα δικά του παιδιά... Αμήχανος στους επαίνους και την πολυκοσμία επιζητούσε την

ησυχία του «κελιού»
του. Εξαιρετικά ευγενής και γενναιόδωρος
από κάθε άποψη ποτέ
δεν γνώριζε η δεξιά
του τι ποιούσε η αριστερά του. Άριστος
γνώστης της ιστορίας
και του δικαίου, άτεγκτος μόνο στον εαυτό
του. Υπόδειγμα φίλου
και συγγενούς. Εραστής κάθε καλού καγαθού και της ελευθέριας εκείνης που δεν
προσβάλλει την ελευθερία του αλλού. Στην
αντίθετη περίπτωση
δεν αργούσε διόλου
να αρθρώσει άφοβο
και ειλικρινή λόγο πάντα στα όρια της ευπρέπειας. Είχε μια νεανική
καρδιά έτοιμη να αγκαλιάσει κάθε τι προοδευτικό και καινούργιο αρκεί να ήταν δίκαιο και αληθές. Αγαπούσε πολύ τα ταξίδια
και περπάτησε πολύ την Ελλάδα που λάτρευε, μαζί με τον αδελφικό και παιδικό του
φίλο έφτασαν στα πέρατα της γης. Μα τα
μακρύτερα ταξίδια του ήταν εκείνα των υπέ-

Μας κέρασε τον τελευταίο καφέ
ΦΩ ΤΕΙΝΗ Γ ΙΑΝΝΑΚΟ ΠΟ ΥΛΟΥ

λίψη προκάλεσε ο θάνατος της Φωτεινής Γιαννακοπούλου,
ενός ανθρώπου που όλοι μας είχαμε συνδυάσει με τη παραμονή μας στα Μαγούλιανα. Για τους επισκέπτες ήταν ο
πρώτος άνθρωπος που θα γνώριζαν. Για τους μόνιμους το καφενεδάκι της ήταν το αποκούμπι τους και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Μεγάλη της αδυναμία τα παιδιά, αλλά και αυτά όμως τη
λάτρευαν. Ποτέ δεν έφευγαν ακέραστα. Άνοιγε το καφενείο χαράματα, γύρω στις 6 το πρωί. Έβγαζε μια ζεστασιά το καφενεδάκι της και ας νομίζαμε ότι ήταν από την ξυλόσομπα. Τόσα χρόνια
έχουν περάσει και αυτό το κερασάκι και ο ελληνικός είναι σαν να
τα γευτήκαμε χθες, ή μήπως μέσω αυτών ανακαλούμε την αγάπη
που εισπράξαμε απλόχερα;
Πολλά μηνύματα γράφτηκαν στην είδηση του χαμού της, παρακάτω αναφέρουμε μερικά ενδεικτικά.
★ Ιωάννα Παπαδημητροπούλου: Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που
μας υποδεχόταν όταν φθάναμε στα Μαγούλιανα. Μορφή εμβληματική της φιλοξενίας .Γαλάζιο βλέμμα καθαρό, δυναμικό, γυναίκα μπροστά από την εποχή της.
★ Νικόλαος γιαγκίνης: Είχα έρθει πριν μερικά χρόνια και μίλησα μαζί της θυμήθηκε τους γονείς μου από το 1966.μαλιστα μου
είπε έμενε ο χωροφύλακας με την γυναίκα του και ένα μωρό. Μόλις της είπα εγώ είμαι το μωρό είπε την καταπληκτική ατάκα: “εσύ
ήσουν όμορφο μωρό πως έγινες έτσι;”
★ Μαρία Τράπαλη: Οι αναμνήσεις μου οι παιδικές έχουν μια ει-

Θ

κόνα να επαναλαμβάνεται κάθε που έφτανα στο χωριό με τον Αγγελή...Αφού πάρκαρε έτρεχα σε αυτήν στο καφενείο με τον Καλαμπόκα να φάω κερασάκι...κάθε μα κάθε φορά...και ποιον δεν σέρβιρε!
★ Αγγελική Κοσιαβέλου: Καλό ταξίδι... Φτιάξε "κανά καφεδάκο"
για τους εκεί, κέρασέ τους κανά ουζάκι, ή μάλλον φτιάξε τους πόντζι γιατί έχει κρύο... Εμείς εδώ, θα τρώμε κερασάκι και θα λέμε "σαν
της Φωτεινής δεν είναι".
★ Πάνος σ. Κανελλόπουλος: Ήταν η δεύτερη αγκαλιά μου όταν
έφτανα σαν παιδάκι στο χωριό. Η πρώτη στη θεία μου τη Σταθουλα
και μετά έτρεχα στο καφενείο της και την έβρισκα πίσω από τον
πάγκο της και το μεγάλο της χαμόγελο ζωγραφιζόταν στο όμορφο πρόσωπο της. Τα δύο της χέρια άνοιγαν σαν φτερούγες αγγέλου και εγώ χωνόμουν μέσα. Πανουλάκο μου ήρθατε; Ο άλλος ο
Πανούλης ήρθε; Κάτσε να σου βάλω κερασάκι...Τα φτερά σου τ'
άνοιξες και είπες να τους κεράσεις όλους εκεί ψηλά...και είναι πολλοί και εσύ θα χαμογελάς.
★ Νίκος Κωνσταντόπουλος: Το θλιβερό μήνυμα στο κινητό πια...
Πέθανε η Φωτεινή, μου γράφει ο αδελφός μου. Μία ήταν η Φωτεινή
για μας. Και για όλους στο χωριό. Κράταγε βλέπεις το καφενείο. Ο
λόγος που μου άρεσε να πηγαίνω εκεί. Στο καφενείο του χωριού.
Πάντα με το χαμόγελο. Πάντα να κεράσει. Με το φευγιό της τελειώνει
μια εποχή. Οι εικόνες, οι γεύσεις τα αρώματα περνούν από μπροστά μου. "Έλα να σε φιλέψω Νικόλα μου", πάντα έτσι με υποδεχόταν. Το κερασάκι της, το απίστευτο γλυκό της έμεινε τώρα που η
κυρά Φωτεινή έφυγε να μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια... Καλό
ταξίδι αγαπημένη...

Και άλλη διάκριση για
την Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ.

Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. στην σπουδαιότερη διοργάνωση για
Η
τον ελληνικό τουρισμό, τα Tourism Awards, μετά τις βραβεύσεις των προηγούμενων ετών, αυτή τη φορά στη Μαίναλον
Κοιν.Σ.Επ. απονέμεται το Πλατινένιο Βραβείο (PLATINUM) στην κατηγορία Specialty travel (Ειδικές μορφές τουρισμού) αλλά και το
Ασημένιο Βραβείο (SILVER) στην κατηγορία Strategy/Τουριστική
Ανάπτυξη - Συνεισφορά στην Τοπική/Εθνική οικονομία. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του θεσμού «Οι νικητές των Tourism Awards
2020 είναι μαχητές στα δύσκολα. Η ποιότητα και η καινοτομία αποκτούν φέτος μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη χρονιά και τα έργα
που βραβεύονται αποτελούν φωτεινές νησίδες αισιοδοξίας».
Η δημιουργία του Menalon Trail λίγα χρόνια πριν, της πρώτης
πιστοποιημένης πεζοπορικής διαδρομής στην Ελλάδα, αποτελεί
σήμερα τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία των Mythical Trails, του
δικτύου μονοπατιών 1.000 χλμ. που αποτελεί το μεγαλύτερο
έργο κοινωνικής οικονομίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.
Συγχαρητήρια!

ροχων συζητήσεων που άνοιγαν ένα παράθυρο στον κόσμο των ιδεών και των βιβλίων.
Κι έτσι που ήταν απλός και ταπεινός μπορεί και να με μάλωνε που σήκωσα λίγο την
κουρτίνα κι έριξα φως σε μια ζωή που
ανέπνεε δίπλα μας κι εμείς ανύποπτοι την
προσπερνούσαμε κάνοντας περίπατο…

Ο Κολοκοτρώνης
στα
Μαγούλιανα

Κολοκοτρώνης χρησιμοποίησε
τα αρκετές φορές σαν καταφύγιο
και ορμητήριο του τα Μαγούλιανα. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια
από τις επίσημες καταγραφές από την
παρουσία του. Την επιστολή που έστειλε στον Γάλλο στρατηγό Ρως, ο οποίος
είχε προτείνει στον Κολοκοτρώνη και
τον Κανάρη να του εμπιστευτούν τα παιδιά τους για να εκπαιδευτούν στη Γαλλία. Την ύπαρξη της επιστολής μας θύμισε ο Απόστολος Πολιτόπουλος.

Ο

«Γενναιώτατε στρατηγέ,
Έλαβον δύο σεβαστά φιλικά σας,
υποχρεώθην μεγάλως δια τας ευγενείς
προς εμέ εκφράσεις σας, και είμαι δια
βίου ευχαριστής δια τας προς εμέ και
προς την οικογένειάν μου ειλικρινείς σας
διαθέσεις.
Ήθελα στείλει αναμφιβόλως εις τας
αγκάλας των Γάλλων τον υιόν μου Κωνσταντίνον, όντας βέβαιος ότι υπό την
υπεράσπιση των σεβασμίων εκείνων ανδρών ήθελε απολαύσει την πλέον ηθικοτέρα και σπουδαιοτέρα παιδείαν.
Όταν όμως η γλυκύτατή μου Πατρίς
προς το παρόν κινδυνεύει τα έσχατα, δια
να αποστείλω έξω της Πελοποννήσου
τον υιό μου, όστις και μικρόν ων δύναται να φέρει ανά χείρας όπλα, ήθελε μου
νομισθεί ύβρις και κατηγορία. Όταν
όμως με την βοήθεια του Θεού των Ελλήνων και των φίλων δυνηθώμεν να δώσωμεν μιαν λύσιν εις τα κινήματα του εχθρού, τότε θέλω σκεφθή και φροντίσει
περί τούτου.
Περί δε της εκθέσεως των πολεμικών
εργασιών και ανδραγαθημάτων εμού τε
και των κατά καιρούς αριστευσάντων
Ελλήνων, αι παρούσαι πολεμικαί μου
ασχολίαι δεν μου δίδουν καιρό και αναμένω δε αισιωτέραν περίστασιν. Ταύτα
και με το φιλικόν σέβας εμού.
Τη 29 Ιουνίου 1825
Από Μαγούλιανα
Πρόθυμος φίλος σας
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
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να διαφορετικό Πάσχα έζησε φέτος
όλος ο πλανήτης. Οι περισσότερες εκκλησίες λειτούργησαν κανονικά αλλά
χωρίς κόσμο. Οι εκδρομές στα χωριά δεν έγιναν και σούβλες δεν μπήκαν. Λίγη παρηγοριά έδωσε η τεχνολογία που αντάμωσαν
έστω μέσω μιας οθόνης φίλοι και οικογένειες.
Την Μεγάλη Πέμπτη σε συνθήκες καραντίνας και απομόνωσης η Αγγελική Κοσιαβέλου μοίρασε ευχές για καλή Ανάσταση και μας ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις καθώς πολλοί ήταν αυτοί που ανέσυραν και τις
δικές τους μνήμες. Παρακάτω ένα μέρος από
όσες ξεχωρίσαμε.

Έ

❁Αγγελική Κοσιαβέλου: Η Μεγάλη Εβδομάδα στο χωριό ήταν η πρώτη σύντομη συνάντηση πριν τη μεγάλη του καλοκαιριού...Σαν σήμερα, πριν χρόνια πολλά το πρόγραμμα είχε βοήθεια στη γιαγιά με τα αυγά
και το σπίτι και νωρίς το απόγευμα, αν το επέτρεπε ο καιρός, ποδόσφαιρο στο σχολείο (κι
ας έβραζε η γιαγιά στο ζουμί της)... Σέντρα
στη ρίζα της καρυδιάς, τέρματα στο μονόζυγο και από το μαντράκι στον τοίχο του σχολείου και μπόλικο πασπάλισμα από κοκκινόχωμα... Στο ενδιάμεσο όσα δεν είχαμε
προλάβει να πούμε τις προηγούμενες μέρες.
Παρόντες όσοι ήταν στο χωριό ή όσοι είχαν
ξεφύγει από τις δουλειές των ημερών. Κάποια
στιγμή περνούσε ο παπα-Θόδωρος "Εγώ
πάω στην Παναγία... Είναι 12 τα Ευαγγέλια σή-

Δημοτικά... Δρώμενα

ε πολύ υψηλούς τόνους και με εκατέρωθεν σοβαρότατες καταγγελίες
εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον νυν και στον πρώην Δήμαρχο της
Γορτυνίας.
Δύο συνεντεύξεις του νυν Δημάρχου
στάθη Κούλη και του πρώην Δημάρχου
γιάννη γιαννόπουλου στη Δημοτική Ραδιοφωνία, ανέδειξαν τον κάκιστο κλίμα που
επικρατεί στα δημοτικά πράγματα της
Γορτυνίας, με πολύ σκληρές εκφράσεις και
κατηγορίες από τη μία προς την άλλη
πλευρά.

Σ

μερα..." Έπεφτε το σύνθημα... Υπολογίσαμε
την ώρα, τρέχαμε σπίτι για ένα κατσουλοπλύσιμο στα πολύ γρήγορα (μπουζί το
νερό...) και γρήγορα στην εκκλησία...
Τα αγόρια είχαν συνήθως κανονίσει με πια
σειρά θα έβγαιναν στα Ευαγγέλια και όλοι περιμέναμε να γίνει η Σταύρωση για να δούμε
τον παπα-Θόδωρο να κρύβει το "σκονάκι"
του πίσω από το σταυρό... Κρυφογελάγαμε
βρίσκοντας εξιλέωση για τα σκονάκια μας
στο σχολείο...Στην εκκλησία ερχόντουσαν κι
αυτοί που άλλη μέρα δεν πατούσαν...
Ευτυχισμένη που έμαθα το Πάσχα στο
χωριό... Καλή Ανάσταση!
❁Έλσα Πέτρουλα: Αγγελικούλα μου, τι
μου θύμισες. Όταν πηγαίναμε με τον επιτάφιο προς την πλατεία έπεφταν οι τρακατρούκες βροχή στα πόδια των γυναικών
και πήγαιναν οι διαβόλοι τι να σου πω, γιατί τους έκαιγαν τις κάλτσες και που να βρεθούν άλλες. Όμορφες αναμνήσεις. Άσε τη νηστεία που τη σπάγαμε στη ζούλα. Αυτό που
γράφεις το νερό μπούζι, πολύ ωραίο. Σας εύχομαι Καλό Πάσχα, με υγεία και ας το γιορτάσουμε το καλοκαίρι στο χωριό μας. Τότε
θα το ψήσουμε το αρνί.
❁γωγώ Φούκα: ...και να πηγαίνουμε στην
εκκλησία, λίγο πριν βγει ο α Εσταυρωμένος...και να μας κοιτάζει η γιαγιά με ύφος"
τώρα το θυμηθήκατε...". Και να αργεί να τελειώσει και να κάνει κρύο και να βάζουμε το
δάχτυλο στη σελίδα της Σύνοψης που τε-

Την αρχή έκανε ο κ. γιαννόπουλος ο
οποίος, μεταξύ άλλων, είπε:
• Έμαθα, πως είχε καλέσει ο Δήμαρχος
κάποιες καθαρίστριες του Δήμου και τις
είχε αφήσει να κάθονται έξω από το Δημαρχείο όλο το 8ωρο για τιμωρία.
• Ο Δήμαρχος ακούστηκε πως είχε πάρει έξι άτομα του Δήμου και τα είχε στείλει σε ιδιωτικό χωράφι δικό του ή κάποιου φίλου του για να το καθαρίσουν. Έχουμε φαινόμενα αλαζονείας. Ακούω πράγματα που πέραν της νομιμότητας του
πράγματος, τα θεωρώ απαράδεκτα. Σαν
συμπεριφορά αυτό δείχνει πως εγώ είμαι
ο Δήμαρχος και όλοι είναι στην υπηρεσία
μου και κάνουν αυτό που θέλω εγώ.
• Ίσως υπάρχουν και ψυχολογικά ζητήματα πίσω από αυτές τις συμπεριφορές.
ίσως υπάρχει κάποιο απωθημένο.
• Ίσως υπάρχει μια εκδικητικότητα απέναντι σε κάποιους ανθρώπους επειδή δεν
τον ψήφισαν. Αυτό φαίνεται, μακάρι να μην
είναι έτσι.
• Άδειασαν το Δημαρχείο, τα φόρτωσαν
σε ένα φορτηγάκι, άναψαν φωτιά και τα
έκαψαν. Κάηκαν τα αρχεία που υπήρχαν
μέσα στο Δημαρχείο Δημητσάνας, που κάποια εξ αυτών ίσως να αποτελούσαν και
ιστορικά αρχεία. Δεν μπορώ να καταλάβω
τον σκοπό. Ποιος δίνει αυτή την εξουσία
και σε ποιον;
Λίγες ημέρες μετά, ήρθαν οι απαντήσεις
του νυν Δημάρχου κ. Κούλη:
• Βρήκα ένα απόλυτο μπάχαλο σε όλα
τα επίπεδα στον Δήμο Γορτυνίας
• Δεν υπάρχει καμία σκληρότητα απέναντι στο προσωπικό του δήμου, αυτά είναι κουραφέξαλα. Το προσωπικό είναι
άριστο και ανταποκρίνεται πλήρως στα κα-

θήκοντά του.
• Αυτά που είπε για τις καθαρίστριες είναι παραμύθια και μόνο για εντυπωσιασμό.
• Επί θητείας του κ. Γιαννόπουλου,
υπήρχαν καθαρίστριες και λοιπό προσωπικό που δεν είχε πατήσει στο Δήμο.
• Όταν ανέλαβαν ήρθαν υπάλληλοι
που ήρθαν στη Δημητσάνα και ρωτούσαν
που είναι το κτίριο του Δημαρχείου.
• Δύο οικόπεδα που καθαρίστηκαν
ήταν με αντικαταβολή από τους ιδιοκτήτες για την πυροπροστασία. Αυτά είναι παραμύθια.
• Το δημαρχείο της Δημητσάνας βρώμαγε και εσωτερικά και εξωτερικά. Δεν πειράχτηκε τίποτα από το αρχειακό υλικό. Το
μόνο που μεταφέρθηκε από εδώ για να ξεβρωμίσει και να μπορέσουμε να αρχειοθετήσουμε σωστά, ήταν η βρώμα που είχαν συσσωρεύσει επί εννέα χρόνια, σάπια
χαρτιά, βρωμιάρικες εγκυκλοπαίδειες. Έμπαινες στο Δημαρχείο και έζεχνε η μούχλα
και η βρώμα.
• Πλέον, το Δημαρχείο λάμπει από καθαριότητα και πλέον έχει φωτισμό επαρκή και εντός και εκτός του κτιρίου.
• Αν υπήρχε έργο, δεν θα ήταν ο Γορτυνιακός λαός τόσο σκληρός με τον κ. Γιαννόπουλο .το ποσοστό που πήρε καταδεικνύει ότι ψηφίστηκε μόνο από εκείνους
που είχαν εξυπηρετηθεί προσωπικά. Όλοι
οι υπόλοιποι ποιοι Γορτύνιοι του γύρισαν
την πλάτη.
• Κι εγώ κάνω ρουσφέτια, αλλά όχι
προσωπικά, σε όλους κάνω.
• Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Γορτυνίας έχει δήμαρχο με ανοιχτό τηλέφωνο όλο το 24ωρο. Τον ψάχνανε οι πάντες
και δεν τον έβρισκαν.
• Επί 9 χρόνια του κ. Γιαννόπουλου, δεν
βγήκε ένας εργάτης για να κόψει χορτάρια.
Τώρα, η Γορτυνία σχεδόν ολόκληρη λάμπει.
• Βρήκα οχήματα και μηχανήματα του
Δήμου παρατημένα, τα βάτα είχαν μπει
μέσα στα τιμόνια, τα πάντα είχαν εγκαταλειφθεί.
• Βρήκα οφειλές χιλιάδων ευρώ τηλέφωνα μηνιαίως. Υπάρχουν πάνω από 100
σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, μου έρχονται εξώδικα και λογαριασμοί. Έχω καλέσει τον υπεύθυνο του ΟΤΕ να με ενημερώσει αναλυτικά.
Πηγή: https://www.kalimera-arkadia.gr/
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λείωνε η λειτουργία και να ρωτάει η διπλανή αν έχει πολύ
ακόμα.. Αχ!!! Πόσο μας έδεσαν
όλα αυτά και πόσο μας λείπουν πια...
❁Άγγελος Αλεξόπουλος: Αυτές οι αναμνήσεις μας είναι ο
κουμπαράς μας! Αυτός που
μας αναπληρώνει ότι χρόνο
σπαταλάμε σε ανούσια πράγματα της καθημερινότητας μας.
Το Πάσχα, όσο θυμάμαι τα
παιδικά μου χρόνια κυρίως,
ήταν και για μένα μια πολύ ξεχωριστή περίοδος. Η όλη προετοιμασία και μόνο το έκανε ξεΤο αρνάκι δεν γύρισε φέτος όπως παλιά. Κρατάμε
χωριστό. Δεν έλειπαν τα ασβεδυνάμεις για του χρόνου λοιπόν.
στώματα στο σπίτι και στους
δρόμους τριγύρω, η προσμονή
και η απορία για το πόσοι και ποιοι φίλοι θα τάφιου έδιναν και έπαιρναν. Είχε γίνει η καέρθουν από την Αθήνα για να παίζουμε τάλληλη προετοιμασία μέρες πριν, και όλοι
ατελείωτες ώρες αλλά και να προλάβουμε και οι "ταραχοποιοί" ήταν πανέτοιμοι αφού είχαν
τον εκκλησιασμό. Μεγάλος μας εχθρός αλλά δοκιμάσει για αρκετό καιρό τα πυρομαχικά
και σύμμαχος ήταν πάντα ο καιρός. Μεγάλη τους. Κάποιες χρονιές είχαμε βέβαια και πυΠαρασκευή βράδυ να μην έβρεχε ώστε να ροτεχνήματα. Την Κυριακή του Πάσχα σειρά
κάναμε την περιφορά του επιταφίου σε όλο παίρνουν τα κυνηγετικά όπλα, αφού μπόλιτο χωριό και ανήμερα τη Κυριακή να ψήνα- κα κατρουτσάκια κρασί είχαν αδειάσει και γεμε. Το ψήσιμο ήταν ένα ερωτηματικό πάντα, μίσει από τα βαγένια των σπιτιών.
Ήταν τόσα πολλά πράγματα που δεν
γιατί τα άτομα διέφεραν από χρονιά σε χρονιά. Σούβλα ή σχάρα; Δύσκολη απόφαση που έπρεπε να χάσουμε οπότε υπήρχε μια συόμως τελικά δεν παιρνόταν και με τόσο δη- νεχής εγρήγορση. Με το τέλος της περιόδου
μοκρατικές διαδικασίες. Η αυστηρή νηστεία του Πάσχα έμενε μια ανακούφιση. Ότι και φέτις τελευταίες μέρες και η προσμονή της μα- τος περάσαμε με τα αγαπημένα μας πρόγειρίτσας έκαναν το Μ. Σάββατο πραγματι- σωπα, όπως με καινούργιους και παλιούς φίκά μεγάλο! Ειδικά τις χρονιές που είχε προ- λους. Έμενε όμως και μια προσμονή ότι το
αποφασιστεί να καθίσουμε έως το σχόλασμα καλοκαίρι είναι κοντά ώστε να ζήσουμε
της εκκλησίας στις 2 τη νύχτα. Τα βαρελότα ακόμα περισσότερα!
Καλή Ανάσταση!
στην Ανάσταση και στη περιφορά του επι-

Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία
στα Μαγούλιανα

Συνολικά τρία κτίρια εντός των Μαγουλιάνων
έχουν κριθεί ως προστατευόμενα μνημεία
λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής τους
σημασίας. Χρονολογικά, πρώτα έγινε η ανακήρυξη του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου το 1984. Στη συνέχεια το 1989, έγινε
η ανακήρυξη του Αγίου Δημητρίου και τέλος το 2000 το κτίριο του Αγίου Ανδρέα το
οποίο παραμένει ακόμα αναξιοποίητο από τον
Δήμο Γορτυνίας.
Επίσης, να θυμίσουμε ότι, πρόσφατα ο
πλάτανος του χωριού ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της Φύσης.
Τέλος μνημείο έχει χαρακτηριστεί το ΞΕΝΙΑ στον συνοικισμό Παν από το 2008 και το
κέλυφος του Σανατορίου Μάνας το 2019.
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‘Όπως είναι γνωστό η πανδημία του κορωνοϊού μάς άφησε για αρκετό καιρό μακριά από τα Μαγούλιανα. Τις τελευταίες βδομάδες
του Μαΐου και τις πρώτες του Ιουνίου πολλοί ήταν που έσπευσαν
να επισκεφτούν το χωριό μας. Ανάμεσά τους και ο συνήθης... ύποπτος Πανίκος, ο οποίος μας ξεναγεί σε γνώριμα πρόσωπα και μέρη.
γράφει ο Παναγιώτης Τσαϊλής

ι μέρες περνούσαν και ο
δρόμος για το χωριό ήταν
ακόμα «κλειστός» για ταξίδια αναψυχής. Είχαν περάσει
οχτώ μήνες από τότε, που στα
μέσα Οκτωβρίου το αποχαιρέτησα για τελευταία φορά με μια
σακούλα καρύδια στο χέρι και το
αναλογιζόμουν για μια βδομάδα ακόμα περίπου, από τους πόνους στα πόδια και την μέση. Τα
Χριστούγεννα όπως ήταν αναμενόμενο δεν κατέβηκα και
μετά… πέσαμε στον κορωνοϊό.
Αυστηρά μέτρα μετακίνησης το
Πάσχα… απαγόρευση κυκλοφορίας την Πρωτομαγιά…. και μετά
μετράγαμε τις μέρες για την πρώτη Δευτέρα που θα επιτρεπόταν
η κυκλοφορία και εκτός Αττικής.
Τυχεροί αυτοί που έμεναν στην
Τρίπολη. Μπόρεσαν και το επισκέφτηκαν πρώτοι απ’ όλους.
Όσο για μένα, προσπαθούσα
να βρω Σαββατοκύριακο που να
μην έχω άλλες υποχρεώσεις. Οι
μέρες έφευγαν και η αδημονία
μου μεγάλωνε. Ώσπου φτάσαμε
στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος! Ήταν η τελευταία ευκαιρία…
και έπρεπε να την αρπάξω απ’ τα
μαλλιά. Και πραγματικά τα κατάφερα. Όχι μόνο πήγα, αλλά εξασφάλισα κι άλλες δύο μέρες άδεια
για να αναπληρώσω το χαμένο
έδαφος. Βέβαια τα προβλήματα
δεν έλλειψαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Φορτωμένος στην
σχάρα μ’ ένα στρώμα και μια σκάλα για τον Βαγγέλη Γόντικα δεν
μπορούσα να αναπτύξω την ταχύτητα που θα ήθελα. Έτσι η διαδρομή κράτησε τρεις ώρες. Σ’
όλο τον δρόμο σκεφτόμουν τι
θα έλεγα, αν κάποιος, φτάνοντας
στα Μαγούλιανα με ρωτούσε για
το στρώμα. Κατέληξα ότι η καλύτερη απάντηση ήταν πως ο Βαγγέλης απέκτησε ένα ακόμα παιδί
– σαν άλλος Αβραάμ – και το
χρειαζόταν για να κοιμάται. Δυστυχώς όμως, προς μεγάλη μου
απογοήτευση, κανείς δεν ρώτησε!
Πάνε οι παλιές συνήθειες, χάλασε
το χωριό! Όταν πια έφτασα, ήταν
Σάββατο απόγευμα, είχα χάσει
σχεδόν μια μέρα. Έτσι λοιπόν πήγαμε να παραδώσουμε και το
φορτίο μας. Δεν είναι υπερβολή
να πω, ότι όσες ώρες οδηγούσα,
άλλες τόσες έτρωγα κι έπινα στο
σπίτι του Βαγγέλη. Μου ξεπλήρωσε την εξυπηρέτηση με το παραπάνω. Και να σκεφτεί κανείς ότι
εκείνες τις μέρες η πεθερά του
ήταν στο νοσοκομείο και οι κόρες
της εναλλάξ έμεναν μαζί της τα
βράδια, ενώ οι γιοι της αναλάμβαναν τις μετακινήσεις από το χωριό στην Τρίπολη. Πολύ παλιότερα, μια Μαγουλιανίτισσα μου είχε
πει, πως παρότι μένουμε μακριά,
αν τύχει κάτι στους γονείς μας, μαζευόμαστε όλοι και βοηθάμε.

Ο

Τότε δεν το είχα πιστέψει, το θεώρησα υπερβολή. Τώρα όμως το
είδα στην πράξη! Με οδηγό την
γυναίκα μου, για ευνόητους λόγους, επιστρέψαμε αργά το βράδυ στο κατάλυμά μας.
Την επόμενη ξημέρωνε Κυριακή της Πεντηκοστής και η εκκλησία μας λειτουργούσε. Αυτό
ήταν πολύ ευχάριστο γιατί θα
μπορούσα να δω τους περισσότερους από τους παρευρισκόμενους. Και πραγματικά όσοι δεν
ήταν στην εκκλησία, μας περίμεναν στο ανακαινισμένο καφενείο. Ένα καφενείο πολύ ωραία
διακοσμημένο και που συνεχώς
γίνεται ομορφότερο. Και αν εκείνη την ημέρα λόγω της πληθώρας
του κόσμου ο καφές άργησε λίγο,
όλες τις επόμενες φορές που χρειάστηκε – και συνειδητά παίρναμε
καφέ από κει – η εξυπηρέτηση
ήταν πολύ άμεση και ο καφές
γευστικότατος. Την Κυριακή, το
κρύο στο χωριό ήταν ακόμα αισθητό, όμως όσο περνούσαν οι
μέρες ο καιρός βελτιωνόταν σταθερά. Την Τρίτη το μεσημέρι στην
Βυτίνα, με κοντομάνικο ζεσταινόσουν. Από τις απρόσμενες εκπλήξεις στο χωριό, ήταν η παρουσία του Βασίλη Κονδύλη που
βοήθησε στο ψαλτήρι και τον
Δήμο. Μαζί του ήπιαμε τον πρώτο καφέ στο ανακαινισμένο καφενείο και συζητήσαμε μαζί με
τον π. Εμμανουήλ για το πως βίωσαν τον κορωνοϊό στην Γορτυνία.
Σε μια άλλη παρέα στην πλατεία
καθόταν η Χρυσούλα του Τζαβάρα με κάποιους συγγενείς του
πατέρα της. Αν και ήθελα να μιλήσουμε αρκετά, ελάχιστα πράγματα μπορέσαμε να πούμε. Τουλάχιστον πρόλαβα να της υπενθυμίσω μια υπόσχεση της για κέρασμα, όποτε ξαναβρεθούμε.
Αργότερα το μεσημέρι, κατευθυνθήκαμε προς την ταβέρνα
του Ιωσήφ. Η παρέα του Θανάση
είναι πάντα ευχάριστη και μαζί με
τον Γιώργη τον Τζαβάρα ξέρουν
όλα τα νέα του χωριού, αλλά και
της περιφέρειας. Βέβαια, εκείνη
την ώρα, το πρώτο μας μέλημα
ήταν το φαγητό. Η Γιάννα μας
απαρίθμησε ένα σωρό πιάτα πριν
αναφέρει στο τέλος το καλύτερο.
Αγριογούρουνο χτυπημένο στο
κυνήγι, από τον Ιωσήφ! Σαν σωστός έμπορος κράτησε στο τέλος
το καλύτερο.
Όσοι ώρα απολαμβάναμε το
φαγητό μας, παρατηρούσα και
τον κόσμο γύρω. Οι περισσότερες
παρέες ήταν παραθεριστές από
την Βυτίνα που είχαν ακούσει για
την ταβέρνα και προτίμησαν να
έρθουν στο χωριό για το μεσημεριανό τους. Το ίδιο συνέβη και
την επόμενη μέρα, του Αγίου
Πνεύματος, στο καφενείο. Παρ’ ότι
στο χωριό είχε έρθει αρκετός κόσμος, ένα μεγάλο μέρος των πελατών, δεν ήταν ντόπιοι. Όλοι

Και εκεί που νομίζεις ότι ο χρόνος σταματά, κάπου νιώθεις να έχεις
ανάγκη για μια στάση, να πάρεις μια ανάσα. Η ζωή όμως δεν κάνει
στάσεις, συνεχίζει αδιάκοπα να δουλεύει, να φτάσει στο προορισμό της. Αλλά η ανάσα αυτή που πήρες είναι η δεξαμενή της.
Συνέχιζε να αναπνέεις!
(Φωτο: Ελένη Παπακονδύλη)
αυτοί οι άνθρωποι για σχεδόν
δύο χρόνια, έφευγαν απογοητευμένοι από το χωριό μας. Αφού
αδειάσαμε το πιάτο μας, ξεκουραστήκαμε, γιατί το απόγευμα
είχαμε αγώνα στην Βυτίνα. Όχι
εμείς… η ομάδα μας. Πάντως κι
εκεί δεν είμασταν εκτός εμβέλειας του χωριού. Αφού ρεζιλέψαμε
τους αντιπάλους μας, πήγαμε
στην πρεσβεία… στον Παντελή
δηλαδή. Απ’ ότι διαπίστωσα, τα
σουβλάκια του - και όχι μόνο - τα
προτιμάνε αρκετοί Βυτινιώτες κι
όλοι οι Μαγουλιανίτες. Βέβαια
για να φτάσεις εκεί, πρέπει πρώτα να «ελέγξει» το διαβατήριο
σου η Μαρία του Τσατσουλή. Με
το χαμόγελο και την καλή της
διάθεση, σταματάς για κουβέντα
θέλεις δεν θέλεις ν’ αγοράσεις.
Εξάλλου μαθαίνεις και νέα. Αυτή
τη φορά μάθαμε ότι σε λίγες μέρες περιμένει το τρίτο της εγγόνι.
Με το καλό και να της ζήσει.
Αργά το βράδυ φύγαμε απ’
την Βυτίνα και το ερχόμενο πρωϊνό, είμασταν πάλι εκεί για την
Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι
του Αγ. Αθανασίου. Μετά την Λειτουργία επιστροφή στο χωριό.
Έπειτα απ’ όσα συνέβησαν, μάθαμε να επιδιώκουμε τον καφέ
στον πλάτανο. Καθώς όμως απολάμβανα τον καφέ, με θέα το
Μαίναλο, από το κάτω μέρος του
χωριού άρχισε ν’ ακούγεται αρκετά δυνατή μουσική. Στην αρχή
σκέφτηκα πως ήταν ο Γιάννης
του Καΐρη, όμως απ’ ότι αποκαλύφθηκε αργότερα ήταν ο Βασίλης Πετρόπουλος, ο εγγονός του
Μπετόγιαννη, ο οποίος, αν και
φαντάρος, είχε οργανώσει πάρτι
με συμμετοχή φίλους του όλα τα
περίχωρα λόγω των γενεθλίων
του. Περιττό να σας πω ότι οι
ήχοι της μουσικής ακουγόταν
μέχρι αργά το βράδυ. Εκείνη την

μέρα έγιναν είχα και δύο πολύ ευχάριστες συναντήσεις. Η πρώτη
με την Αγγελική του Κουσιουρή
και την οικογένειά της και η δεύτερη το απόγευμα με τον Θοδωρή του Κολοκοτρώνη και τον
κουμπάρο του, τον Νίκο Ζούβελο.
Ειδικά τους δεύτερους είχα να
τους δω απ’ το καλοκαίρι. Αμφότεροι είχαν πληθύνει. Ο Θοδωρής
μας σύστησε το τρίτο του παιδί,
ενώ ο Νίκος την γυναίκα του και
τον γιο του. Ευχάριστες συζητήσεις, αναμνήσεις, νέα …νομίζω
αυτά σε ικανοποιούν όταν πηγαίνεις στο χωριό. Εκείνο το απόγευμα ξεπροβοδίσαμε και τον
Χρήστο του Βαγγέλη, που μαζί
του περάσαμε τις περισσότερες
ώρες απ’ όταν φτάσαμε στα Μαγούλιανα.
Οι επόμενες δύο μέρες, ήταν
λίγο περίεργες. Σπάνια μου έχει
τύχει να μένω στο χωριό όταν
όλοι οι επισκέπτες έχουν φύγει.
Όλο και κάποια παρέα έχω. Και
πραγματικά κάποιος υπήρχε.
Ήταν ο Κώστας ο Μαρίτσας με τον
γιο του, τον Βασίλη. Δυστυχώς
όμως δεν μπορέσαμε να ειδωθούμε για πολύ. Μια ευκαιρία
που μας δόθηκε την Τρίτη το
βράδυ δεν την εκμεταλλεύτηκα.
Τις υπόλοιπες ώρες είχα τον καιρό να επισκεφτώ σπίτια, να κουβεντιάσω με τον Θανάση τον
πρόεδρο και να κάνω εργασίες
καθαρισμού σε ένα μονοπατάκι
στο μέσα στο χωριό για να μην
χάσω την φόρμα μου.
Μετά από αρκετά χρόνια είδα
τον Λάμπη του Χαραλαμπάκια,
κουβέντιασα με τον Δήμο και τον
Τρύφωνα – φεύγοντας κρατούσα
μια μποτίλια γάλα και ένα καρβέλι
ψωμί – και παρατήρησα ότι απ’
όλους τους κήπους μέσα στο χωριό, ο πιο καλλωπισμένος και
ανεπτυγμένος ήταν της Σπυρι-

δούλας του Κολοκοτρώνη.
Η πιο μεγάλη αλλαγή όμως
σημειώθηκε στην Μπάρτζελη. Ο
πρόεδρος από καιρό είχε «διαφημίσει» το έργο και να που τώρα
έγινε πραγματικότητα. Μια όμορφη μάντρα περικλείει τώρα τον
χώρο της πλατείας και τα κάγκελα που έχουν στερεωθεί επάνω,
τονίζουν ακόμα περισσότερο την
καλαισθησία της. Το μοναδικό
μειονέκτημα είναι ότι μειώθηκε
αρκετά ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και ανήμερα της Παναγίας θα υπάρξουν δυσκολίες.
Επίσης πολύ όμορφη είναι και
η πετρόχτιστη μάνδρα που φτάνει μέχρι την στάση του λεωφορείου στην διασταύρωση για την
Παναγία. Γενικότερα πάντως το
χωριό έχει αλλάξει όψη. Τα χρήματα που διέθεσε ο σύλλογος
για τον καθαρισμό του χωριού
έπιασαν τόπο. Ο Άη – Γιωργάκος
είναι νοικοκυρεμένος και καθαρός
και αν μπορούσαν να μπουν και
κάποια παγκάκια ανάμεσα στα
δέντρα θα ήταν υπέροχο σημείο
συνάντησης. Όπως πολύ αξιοποιήσιμο μπορεί να φανεί και το
τραπέζι για πικ–νικ που τοποθετήθηκε στα κάτω αλώνια. Η καθαριότητα πάντως από τα αγριόχορτα είναι εμφανής, όχι μόνο
στον κεντρικό δρόμο του χωριού,
αλλά σε κάθε καλντερίμι. Βέβαια
μέχρι το καλοκαίρι όλο και κάτι θα
ξαναφυτρώσει, όμως τώρα γινόμαστε περισσότεροι και πιστεύω
ότι ο καθένας θα φροντίσει για
την καθαριότητα κοντά στο σπίτι του!
Την τελευταία μέρα, την Τετάρτη, σκεφτήκαμε να κάνουμε
μια επίσκεψη στα Λαγκάδια. Αν
δεν το έβλεπα με τα μάτια μου,
δεν θα το πίστευα, ότι σε ένα
τόσο μεγάλο χωριό οι καφετέριες
και οι ταβέρνες θα ήταν άδειες. Οι
μοναδικοί πελάτες είμασταν εμείς.
Πηγαίνοντας βέβαια για κει παρατήρησα με ιδιαίτερη χαρά ότι
οι εργασίες για τη μετατροπή του
σανατόριου της Μάνας έχουν
προχωρήσει αρκετά.
Όμως οι ώρες περνούσαν και
το απόγευμα έφτανε. Έπρεπε να
φύγουμε για να μην μας βρει η νύχτα στα βουνά. Μια στάση στου
Ιωσήφ για να πάρουμε τυρί και
άλλη μία στο καλύβι του Πανάγου
για ένα κατσικάκι ήταν οι τελευταίες εικόνες από το χωριό. Φεύγουμε, αλλά τουλάχιστον παίρνουμε τις γεύσεις των Μαγουλιάνων μαζί μας. Στο καλύβι επιτέλους είδα και τον Βασίλη του Πανάγου, τέσσερεις μέρες στο χωριό
δεν είχαμε αξιωθεί να συναντηθούμε. Όλο ηλεκτρονικά μιλάμε,
να τα πούμε και μια φορά από
κοντά. Λίγο πιο κάτω είδα και
τον Ηλία τον Βελέντζα που επέστρεφε στο χωριό. Αυτός ασφαλώς δεν έχει ν’ αρμέξει εκατοντάδες γιδοπρόβατα… γυρίζει νωρίς. Όταν περάσαμε το γεφυράκι
στο Πετροβούνι, βγήκαμε πια
από τα όρια του χωριού. Δεν πέρασε όμως πολύ ώρα και άρχισα
να σκέφτομαι πότε θα είναι η επόμενη ευκαιρία για να επιστρέψω!
Πανίκος

