
Μέσα στις έννοιες της καθημερινό-
τητας, τις προσωπικές και εργα-
σιακές σκοτούρες, την ταχύτητα

όλων όσων συμβαίνουν γύρω μας, φτά-
σαμε αισίως τα 100 φύλλα. Για την ακρίβεια
ο μετρητής δείχνει ήδη 102, και κάπως έτσι
μέσα στην κεκτημένη μας ταχύτητα «χά-
σαμε» το μέτρημα, ούτε καταλάβαμε πως
φτάσαμε έως εδώ. Σημασία εξάλλου έχει το
ταξίδι και όχι ο προορισμός.

Σε αυτό το τεύχος το γιορτάζουμε, και

θέλουμε να γιορτάσετε μαζί μας, και αν κάτι
σας άρεσε, θέλουμε να μας το λέτε. Και αν
πάλι κάτι δεν σας άρεσε, θέλουμε να μας
το λέτε. Και αν κάτι λησμονήσαμε, ή αν κάτι
υποτιμήσαμε ή υπερεκτιμήσαμε, θέλουμε
να μας το λέτε. Όλοι μαζί γινόμαστε κα-
λύτεροι, όλοι μαζί μπορούμε να συνεχί-
σουμε.

Η εφημερίδα θα κάνει κλείσει τον κύκλο
της όταν πια φτάσει να είναι αδιάφορη για
τους Μαγουλιανίτες, όταν δεν έχει πια τι να
πει στην ψυχή τους.

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!

Αφιέρωμα - 100 τεύχη εφημερίδα
Ένα περιπετειώδες ταξίδι που ευχόμαστε

να μην έχει τέλος

Μαγουλιανίτικα Νέα
Όλες οι τελευταίες ειδήσεις και
γεγονότα από το χωριό  μας.

➥ ΣΕΛ. 2

Διαφορές μεταξύ Κοινο-
τήτων τον προηγούμενο
αιώνα
Διαφορά μεταξύ των κοινοτή-
των Μαγουλιάνων και Βαλτε-
σινίκου το έτος 1914 που αφο-
ρά τα όρια μεταξύ των δύο οι-
κισμών και δικαστική διαφορά
μεταξύ κοινότητας Μαγουλιά-
νων και Βυτίνας το 1939.

➥ΣΕΛ.3

Εκλογικός Κατάλογος
του 1865
Απόσπασμα από τους εκλογι-
κούς καταλόγους του Δήμου Μυ-
λάοντος για τις Βουλευτικές εκλο-
γές του ίδιου έτους που βοηθά να
καταλάβουμε αρκετά πράγμα-
τα για την κοινωνική και οικονο-
μική κατάσταση των Μαγουλια-
νιτών 40 μόλις χρόνια μετά την
ελληνική επανάσταση

➥ ΣΕΛ.4-5

100 Τεύχη Εφημερίδας,
25 χρόνια γεμάτα έντο-
νες στιγμές
Απολογισμός της έκδοσης από το
1997 έως σήμερα και κατάθεση
εμπειρίας των δικών μας αν-
θρώπων που γράφουν σ’ αυτήν.
• Ερωτευτήκαμε το χωριό μας
πάλι και πάλι. Της Χριστίνας Π.
Λαμπούση
• Εφημερίδα: Ο ενημερωτής, ο
οργανωτής, ο συνδετικός κρί-
κος - «Πάταξον μέν, ἄκουσον
δε». Του Παναγιώτη Κυριακό-
πουλου
• Εφημερίδα «Τα Μαγούλιανα»  -
100 τεύχη ενδιαφέροντος για…
ζωή. Του Παναγιώτη Τσαϊλή
• Θα γράψεις κάτι για τα 100 τεύ-
χη της εφημερίδας…; Της Αγγε-
λικής Κοσιαβέλου

➥ΣΕΛ.6-7

1922-2022,  Επέτειος
μνήμης  του προσφυγι-
κού ελληνισμού 
Η εφημερίδα μας τιμά την επέτειο
αυτή μέσα από πηγές και κείμε-
να της εποχής για την συνει-
σφορά της Άννας Παπαδοπού-
λου στην προσφυγική εκείνη κρί-
ση, αλλά και την ιδέα της δημι-
ουργίας σανατορίου φυματικών
από όταν ήταν στο στρατιωτικό
νοσοκομείο του Αϊδινίου το 1919.  
Της Χριστίνας Π. Λαμπούση 

➥ ΣΕΛ.8
Βασίλης Καρράς και Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος στο πανήγυρι του χωριού. Τσάμικα
στην πλατεία δεν προβλέπονται για φέτος… 

Ο σύλλογος όπως κάθε χρόνο προγραμματί-
ζει εκδηλώσεις για φέτος τον Αύγουστο στα
Μαγούλιανα. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ανα-
κοινωθεί αναλυτικά από τώρα καθώς υπάρχουν
εξωτΠΎερικοί παράγοντες που δεν επιτρέ-
πουν την οριστικοποίηση δράσεων. Μετά από
πολλές συζητήσεις και αφού πρώτα το καφε-
νείο δήλωσε κόλλημα στη διοργάνωση πανη-
γυριού, το ΔΣ του συλλόγου εξέτασε το ενδε-
χόμενο να οργανώσει το πανηγύρι ο σύλλογος

όπως είχε γίνει τις χρονιές 2018 και 2019.
Αφού τέθηκαν όλες οι επιλογές και οι προ-
βληματισμοί στο τραπέζι, κατόπιν ψηφοφορίας
με οριακή πλειοψηφία, αποφασίστηκε να μην
αναλάβει το πανηγύρι για την φετινή χρονιά.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση
αυτή είναι: 

➢ Κάποια μέλη του Δ.Σ δεν θα μπορούσαν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους λόγω ερ-
γασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 

➢ Οι αυξημένες ανάγκες σε εθελοντικά χέ-
ρια που εκ πείρας θα είναι πολύ λιγότερα
συγκρινόμενα με τις χρονιές που δεν υπήρχε
ανοιχτό καφενείο. 

➢ Η περιορισμένη ανταπόκριση που λά-
βαμε στον εθελοντικό καθαρισμό του Μαΐου.

➢ Η συν-διαχείρηση του χώρου της πλα-
τείας για ορισμένο διάστημα.

➢ Η περιορισμένη διαθεσιμότητα παρα-
δοσιακών συγκροτημάτων την παραμονή της
Παναγίας.  

➢ Το χρηματικό ποσό που ζητήθηκε από τα
διαθέσιμα παραδοσιακά σχήματα ήταν κατά
30% έως 50% αυξημένο από όσα διέθετε ο σύλ-
λογος τα προηγούμενα χρόνια.

Όλα τα μέλη συμφώνησαν ότι θέλουν να γί-
νει πανηγύρι αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν
ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για
την φετινή χρονιά.

Αύγουστος 2022 στα Μαγούλιανα

Εκδηλώσεις που 
προγραμματίστηκαν
για τον 15Αυγουστο:

➢ Παρουσίαση Ντοκιμαντέρ για τον Φωτάκο.
➢ Ποικίλες Παιδικές δραστηριότητες.
➢ Πάρτι Νέων στην Αποθήκη.
➢ Πεζοπορίες και καθαρισμούς μονοπατιών.
➢ Εθελοντικές δράσεις στο Σχολείο και εντός

του οικισμού.
➢ Νυχτερινή παρατήρηση πλανητών και σε-

λήνης με τηλεσκόπιο.



Τον προηγούμενο αιώνα οι διαφορές πολ-
λές φορές ξεπερνούσαν το προσωπικό επί-
πεδο και έφταναν σε κοινοτικό. Έτσι όπως

προκύπτει από τις πηγές, η πρώτη διαφορά που
γνωρίζουμε και έφερε στο φως το περιοδικό
Γαρζενίκος, είναι μεταξύ των κοινοτήτων Μα-
γουλιάνων και Βαλτεσινίκου το έτος 1914 και
αφορά τα όρια μεταξύ των δύο οικισμών.

Η δεύτερη βρέθηκε σε αρχείο του Στρατη-
γού Κοσμόπουλου και αφορά δικαστική δια-
φορά μεταξύ κοινότητας Μαγουλιάνων και
Βυτίνας το 1939. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πε-
ρισσότερα έγγραφα για να γίνει αντιληπτό τι
ακριβώς αφορούσε η συγκεκριμένη διαφορά. 

Στη πρώτη περίπτωση βρέθηκε συμβιβα-
στική λύση ενώ στη δεύτερη ο δικηγόρος της
κοινότητας Μαγουλιάνων συστήνει να παραι-
τηθούν από την υπόθεση επειδή ο κίνδυνος να
χαθεί η δική και να επωμιστεί η κοινότητα τα
δικαστικά έξοδα ήταν μεγάλη.

Η πρωτοβάθμια πενταμελής επιτροπή που
καθόρισε τα όρια των περιφερειών των δύο κοι-
νοτήτων συνεδρίασε στις 5 Αυγούστου 1914
στη θέση «Ψηλή Ράχη». Μέλη της: ο Ειρηνοδί-
κης Κλείτορος - Μυλάοντος Θεμ. Α. Δουρδού-
νης ως πρόεδρος, οι πρόεδροι των δύο κοι-
νοτήτων Α. Καρπακλής της κοινότητας Μα-
γουλιάνων και Γ. Παυλόπουλος του Βαλτεσινί-
κου, και οι διευθυντές των σχολείων της στοι-
χειώδους εκπαίδευσης Ι. Κολόσακκας των Μα-
γουλιάνων και Γ. ιερέας Παπαδημητρίου του
Βαλτεσινίκου. Από τον φάκελο της υπόθεσης
έχει σωθεί ένα έγγραφο, αυτό της πρωτοβάθ-
μιας επιτροπής ορίων του 1914, και μάλιστα αν-
τίγραφό του της 9ης Απριλίου 1940, το οποίο
βρίσκεται στον φάκελο ορίων της κοινότητας
Βαλτεσινίκου.

Περιγραφή – Αποτύπωση:
Οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων διεφώνησαν
για τη θέση της οριογραμμής στο ανατολικό μέ-
ρος των ορίων. Η απόφαση τελικά πάρθηκε ομό-
φωνα ακολουθώντας συμβιβαστική πρόταση
του προέδρου της επιτροπής. Έτσι, τα όρια χα-
ράχθηκαν ως ακολούθως: «Η θέσις "Κακός Πάγος",
ήτις είναι το όριον Βαλτεσινίκου - Μαγουλιάνων
ορίζεται ως αρχή των ορίων των κοινοτήτων
τούτων ως διευθύνεται εις την θέσιν "Παπά Αλώ-
νι", ένθα υπάρχει λοφοσειρά και καθώς ρέουν τα
όμβρια ύδατα προς το μέρος της Κοινότητος Μα-
γουλιάνων, η έκτασις αύτη από την αρχήν ορο-
σειράς θα συμπεριλαμβάνεται εις την περιφέρειαν
Μαγουλιάνων, ωσαύτως η ετέρα πλευρά να ανή-
κει εις την Κοινότητα Βαλτεσινίκου ως φέρεται και
η ροή των υδάτων και θα κατέλθη δια της ράχε-
ως, εκεί αφήνον του Καμπούρη το χωράφι εις την
Κοινότητα Βαλτεσινίκου μέχρι ρέματος όπου συ-
ναντά την διασταύρωσιν των δρόμων Βαλτεσι-
νίκου - Μαγουλιάνων - Βυτίνης, εξακολουθεί η
γραμμή η φαινομένη, αλλά οι ιδιοκτήται και κά-
τοικοι των κοινοτήτων των ανωτέρω μέχρι του ση-
μείου αυτού αμφισβητούσι το έδαφος τούτο και
εκάτεραι των κοινοτήτων διαχωρίζονται και εμ-
μένει και λάβη η μεν Κοινότης Βαλτεσινίκου από
την ανωτέρω θέσιν "Λαΐνια Κρυάβρυση" κάτωθι
προς Νότον του λόφου "Κοκκινοβράχου", επί τω
λόγω ότι οι κάτοικοι Βαλτεσινίκου έχουν αγορά-
σει αγρούς ξηρικούς από τους κατοίκους του συ-
νοικισμού Κορφοξυλιά, οίτινες αποδήμησαν, και
μόνον επανέρχονται κατά το θέρος τρεις οικο-
γένειες, ενώ τούτο το χωριό ηργάζετο από 50 έως
60 οικογενείας, ένθα αφού ανωτέρω ηλαττώθη
ο αριθμός των κατοίκων κατά το μάλλον και
επώλησαν την περιουσίαν των εις τους κατοίκους
Βαλτεσινίκου, υποβάλλουν ευχήν εις την επιτρο-
πήν όπως η έκτασις ταύτη η προηγουμένως ανή-
κουσα εις την Κοινότητα Μαγουλιάνων, ως υπα-
γομένου του συνοικισμού Κορφοξυλιάς εκεί προ
αμνημονεύτων ετών και των κτημάτων τούτων
αγορασθέντων προ πεντήκοντα ετών, όπως
υπαχθή η έκτασις αύτη εις την Κοινότητα Βαλτε-
σινίκου και τούτο ίνα μη συμβαίνουσι μεταξύ των
έριδες και δυσάρεστα αποτελέσματα. Ενώ του-
ναντίον οι κάτοικοι των Μαγουλιάνων ου μόνον
δεν υποχωρούσι προς τούτο εις την Κοινότητα των
οποίων υπάγεται η έκτασις αύτη, αλλά αμφι-
σβητούν αυτήν ως όριόν των, από την ανωτέρω
θέσιν Σταυροδρόμι Βαλτεσινίκου Μαγουλιάνων
- Βυτίνης, ήτις διέρχεται εκ της κορυφογραμμής

της θέσεως "Ψηλή Ράχη", διερχομένης της γραμ-
μής κληρονόμων Χ. Κα ...λιάννη και εκείθεν εις
αγρόν του εκ Μαγουλιάνων καταγομένου Πε-
τροπούλου ή Κοτσολέτη και εκείθεν εις "Ζαριάνου
Σφεντάμι" ή "Κρέκεζος", καθότι μέχρι Κοτσολέτη
είναι τα πραγματικά όρια του δήμου Μυλάοντος
και οι κάτοικοι Βαλτεσινίκου παρεδέχθησαν μέ-
χρι Κοτσολέτη ότι ο συνοικισμός Κορφοξυλιάς της
Κοινότητος Μαγουλιάνων πρώην δήμου Μυλά-
οντος δεν απεδήμησε ως θα αποδειχθή εκ των οι-
κείων βιβλίων του Δήμου και ότι το θέρος έρχονται
μετά των ποιμνίων των και των οικογενειών των
πλέον των 30 οικογενειών μέχρι τα μέσα του
Οκτωβρίου, οπότε τελειώνει η σπορά των αγρών
των. Ότι εις την ανωτέρω διδακτικήν έκτασιν ην
περιγράφουν οι κάτοικοι Βαλτεσινίκου υπάρ-
χουσι και κτήματα σποραδικώς των κατοίκων των
Μαγουλιάνων και συνοικισμού Κορφοξυλιάς και

ότι μάλλον χέρσοι τόποι υπάρχουν περιγραφό-
μενοι παρά των κατοίκων Βαλτεσινίκου, ενώ το
πλείστον είναι δασική περιφέρεια, ήτις έχει απα-
γορευθή και καταταχθή άλλωστε ως όφειλε υπό
του Δασαρχείου Βυτίνης, εις ο υπάγεται, ενώ η Κοι-
νότης Βαλτεσινίκου υπάγεται εις το Δασαρχείον
Δημητσάνης και ότι η δασική περιφέρεια "Κοκ-
κινόβραχος" υπάγεται εις την Κοινότητα Μα-
γουλιάνων ως εμφαίνεται εκ των προσαγαγομέ-
νων αδειών υλοτομίας. 

Η επιτροπή λαβούσα υπ' όψη τας αξιώσεις και
τα παράπονα αμφοτέρων των κατοίκων των
Κοινοτήτων τούτων, και ναι μεν το πλείστον της
περί ης πρόκειται εκτάσεως την οποίαν επώλησαν
οι κάτοικοι της Κοινότητος Μαγουλιάνων προς
τους κατοίκους Βαλτεσινίκου προ πολλών ετών και
ήτις ήτο όριον Κοινότητος Μαγουλιάνων και του
τέως δήμου Μυλάοντος. Ουχ ήττον χάριν των

αναγκών των κα-
τοίκων των κοινο-
τήτων τούτων υφ'
ας συνθήκας ο
Νόμος ορίζει, κρί-
νει εύλογον και ως
μέτρον δίκαιον εξ
ενός, και εξ άλλου
προς αποφυγήν
παντός ενδεχομέ-
νου, όπως ορίσει
το διάμεσον ση-
μείον γραμμής
της αμφισβητου-
μένης υπό των
ανωτέρω Κοινο-
τήτων εδαφικής
εκτάσεως το οποί-
ον θα καθορίζει
οριστικώς τα όρια
των γειτνιαζου-
σών τούτων Κοι-
νοτήτων Μαγου-
λιάνων - Βαλτεσι-
νίκου ως εξής:
Από του σημείου
ένθα εμείναμεν
της διασταυρώ-
σεως του δρόμου
Μαγουλιάνων -
Βαλτεσινίκου,
Βαλτεσινίκου - Βυ-
τίνης ευθείαν

γραμμήν διερχομένη εκ του σημείου εκείνου κα-
τευθείαν εις το άκρον του Νοτίου μέρους του τσι-
ουμπιού του ξηρικού αγρού Καπελιάνη και εκεί-
θεν ευθείαν πάλιν γραμμήν διασχίζουσα εις δύο
ίσα μέρη την ανατολικήν πρόσοψιν του λόφου
"Αλογοβούνι" και η οποία θα ακολουθήση την
ροήν του ρύακος του απέχοντος από το Αλώνι
Δημ. Μπαλόγιαννη κατ' ευθείαν γραμμήν μέχρι
του μέσου του λόφου μέτρων περίπου 230, ήτοι
το ήμισυ του λόφου θα ανήκει εις την Κοινότητα
Βαλτεσινίκου και το έτερον ήμισυ εις την Κοινό-
τητα Μαγουλιάνων. 

Εκ του σημείου τούτου ήτοι εκ της κορυφής
"Αλογοβουνίου" του άνωθεν αλωνίου Δ. Μπαλό-
γιαννη ακολουθεί ως όριον των άνω Κοινοτήτων
γραμμή, ακολουθεί το σύρραχον ως άρχεται ο
ρους των ομβρίων υδάτων μέχρι "Τσαμπούς
Λάκκα" και η μεν προς το Βαλτεσινίκον έκτασις θα
περιέρχεται εις το όριον Βαλτεσινίκου καθώς και
η ωσαύτως έκτασις συμφώνως προς την ροήν των
υδάτων, ήτις κειται προς το μέρος των Μαγου-
λιάνων, θα είναι όριον της ομωνύμου Κοινότητος
πλην των αγρών των συνεχομένων προς το όριον
Μαγουλιάνων Π. Καραμουκή, Χαρ. Μπουλού-
γαρη, Χ. Γιαννόπουλου, Δημ. Μπαρμπίλη, Δημ. Πα-
ναγούλια, και κληρονόμων Γ. Ηλιοπούλου και
κληρονόμων Ιωάν. Ζαφειρόπουλου, ήτινα χω-
ράφια, και μόνον ταύτα αποκλειστικώς θα υπά-
γονται εις το όριον της Κοινότητος Βαλτεσινίκου
από του σημείου τούτου, ήτοι από της θέσεως
"Τσαμπούς Λάκκα", ήτις υπάγεται ως χύνονται τα
νερά αυτής εις την Κοινότητα Βαλτεσινίκου. 
Εκείθεν προχωρεί το όριον και καταλήγει μέχρι
"Στρογγυλή", η δε διάμεσος έκτασις καλουμένη
"Ψηλό Βουνό" θα ανήκη εκείνων εις ην έχει κα-
νονισθεί από το οικείον Δασαρχείον, οι δε καλ-
λιεργήσιμοι αγροί και μόνον θα ανήκουσιν εις τας
οικείας τους Κοινότητας.

Κατ' ακολουθίαν, τα όρια τα χωρίζοντα τας ανω-
τέρω Κοινότητας Μαγουλιάνων και Βαλτεσινίκου,
ορίσθησαν κατά πληροφορίας ας η επιτροπή ηρύ-
σθη παρά των δυναμένων να γνωρίζωσι διαφό-
ρων κατοίκων και ιδιοκτητών αμφοτέρων των Κοι-
νοτήτων και τη συναινέσει των μελών της επι-
τροπής, ήτις και δια της επιτοπίου μεταβάσεώς της
εμελέτησε και εξηκρίβωσε τα θετικά και πραγ-
ματικά εκτεθέντα όρια ως ανωτέρω».

Πηγές:  Περιοδικό Γαρζενίκος, Τεύχος 1, σελ 430-433, Ελά-
τη 2019 • Αρχείο Στρατηγού Δημητρίου Κοσμόπουλου

Μισθώθηκε το κτίριο
του Άγιου Ανδρέα

Αίσιο τέλος είχε η δημοπρασία που έλαβε
χώρα τον περασμένο Μάϊο για το κτίριο
του Αγίου Ανδρέα με τη μορφή της μακρο-
χρόνιας μίσθωσης για 25 έτη. Ο σκοπός της
χρήσης, όπως ανέφερε η προκήρυξη του
δήμου ,είναι η μετατροπή του σε τουρι-
στικό κατάλυμα. Το διατηρητέο αυτό μνη-
μείο αλλά και ο περιβάλλον χώρος έχει
εμφανή τα σημάδια της εγκατάλειψης
καθώς ακόμα και η σκεπή η οποία κατα-
σκευάστηκε πριν από 30 χρόνια περίπου,
ώστε να διασωθεί το κτίριο από την κα-
τάρρευση, έχει εκτεταμένες φθορές.

Τελικά μετά από πολλά χρόνια βρέθηκε
επενδυτής που φαίνεται ότι μπορεί να αξιο-
ποιήσει το κοινοτικό κτίριο και μάλιστα με
σκοπό να φιλοξενήσει αρκετούς επισκέπτες
βοηθώντας ακόμα περισσότερο στην του-
ριστική άνοδο του χωριού μας. Αναλόγως
των αναγκών και προδιαγραφών προβλέ-
πεται να λειτουργήσουν 6 έως 7 δωμάτια.
Πλειοδότες ήταν η Μαρία Απ. Μπουρνά και
ο σύζυγός της Χρήστος Παπαδημητρίου
(μισθωτές του δημοτικού καφενείου και
ξενώνα).

Το Δ.Σ του συλλόγου τους εύχεται καλή
αρχή στο νέο τους επιχειρηματικό εγχείρη-
μα.

Ασφυκτική η κατάσταση στο
Νεκροταφείο -  Στην τύχη του
έχει αφήσει ο Δήμος Γορτυνίας
το θέμα
Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα
τεύχη, το θέμα του νεκροταφείου χρήζει
άμεσης λύσης. Το θέμα έχει αναφερθεί και
στη Γ.Σ του συλλόγου τον περασμένο Αύ-
γουστο στα Μαγούλιανα. Από τότε μέχρι σή-
μερα σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει. Η προ-
σωρινή λύση που προκρίθηκε από τον Κοι-
νοτάρχη και το εκκλησιαστικό συμβούλιο
απλά έδωσε την δυνατότητα σε μερικούς

ακόμα κεκοιμημένους συμπατριώτες μας να
ταφούν στον γενέθλιο τόπο. Ο Δήμος Γορ-
τυνίας καθότι υπεύθυνος για το κοιμητήριο
δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια
ακόμη, παρότι έχει ψηφιστεί νέος κανονι-
σμός. Ούτε στο οστεοφυλάκιο όμως έχει γί-
νει κάποια προέκταση με αποτέλεσμα σε
λίγο διάστημα να μην υπάρχει θέση ούτε για
όσους προχωρήσουν σε εκταφές. 

Το θέμα είναι σοβαρό και ευαίσθητο.
Καλό θα ήταν οι συμπατριώτες μας που
έχουν οικείους τους ταφέντες προ του
2010, να προχωρήσουν άμεσα σε εκταφές
ώστε και οι υπόλοιποι Μαγουλιανίτες
με την σειρά τους να έχουν το ίδιο δι-
καίωμα ανάπαυσης στην Μαγουλιανίτι-
κη γη.

Διήμερο εθελοντισμού και
δράσης στα Μαγούλιανα
Στις 28 και 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε
το διήμερο εθελοντισμού και δράσης στα
Μαγούλιανα το οποίο είχε προαναγγείλει
ο Σύλλογος για τα Μαγούλιανα. Με την
συνδρομή του απαραίτητου εξοπλισμού
από τον Δήμο Γορτυνίας κόπηκαν χορτά-
ρια σε κεντρικά σημεία του χωριού μας.

Επίσης συντηρήθηκαν όλα τα ξύλινα
παγκάκια, σκουπίστηκαν δρόμοι και ασπρί-
στηκαν σοκάκια. Με αφορμή την δράση ο
πρόεδρος του συλλόγου φιλοξενήθηκε
στην εκπομπή «Εντός Αρκαδίας» στο Io-
nian TV όπου, εκτός της συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας, αναφέρθηκε στις δράσεις
του συλλόγου και την ιστορία του χωριού.
Δυστυχώς η ανταπόκριση δεν ήταν όση
ανέμενε το διοικητικό συμβούλιο, καθώς
ελάχιστοι συμπατριώτες μας ανταποκρί-
θηκαν, εκτός από τα μέλη Δ.Σ που μπό-
ρεσαν να παραβρεθούν το συγκεκριμένο
σαββατοκύριακο στα Μαγούλιανα. 

Νέο σκέπαστρο στον Ι.Ν Αγίων
Αποστόλων & Ταξιαρχών
Με μέριμνα και δαπάνη της Εκκλησίας ολο-
κληρώθηκε το καλαίσθητο πέτρινο με ξύλινη
οροφή προστατευτικό σκέπαστρο μπροστά
από την κύρια είσοδο του Ναού. Έτσι προ-
στατεύεται το εσωτερικό από παρείσφρη-
ση υγρασίας που είχε παρατηρηθεί. Παρα-

καλούνται όσοι συμπατριώτες μας θέλουν
να ενισχύσουν το εκκλησιαστικό συμβού-
λιο για την κάλυψη των εξόδων κατα-
σκευής να επικοινωνήσουν με τα μέλη του.

Παράλληλα σε καλό στάδιο βρίσκεται η
αγιογράφηση του Ναού καθώς μόνο λίγες
θέσεις Αγίων απομένουν διαθέσιμες.

Τοιχίο αντιστήριξης -
Πινακίδες

Τοποθετήθηκαν προστατευτικά κιγκλιδώ-
ματα με παράλληλη αντιστήριξη του φυσι-
κού πρανές στην επαρχιακή οδό Μαγου-
λιάνων-Βαλτεσινίκου και συγκεκριμένα στη
διασταύρωση του δρόμου για Λάστα. Σημείο
το οποίο αντιμετώπιζε σημάδια διάβρωσης. 

Επίσης τοποθετήθηκαν πινακίδες σή-
μανσης για προειδοποίηση και ενημέρωση
των οδηγών. 

Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπό-
κριση την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

Πυροπροστασία 2022
Από 1η Μαΐου ξεκίνησε για φέτος η αντι-
πυρική περίοδος. Μετά τα περσινά γεγονότα
όπου φωτιές έκαιγαν επί βδομάδες ανεξέ-
λεγκτες, μεγάλη είναι η κινητοποίηση και πίε-
ση της πολιτικής προστασίας προς την το-
πική αυτοδιοίκηση και τους λοιπούς αρμό-
διους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση νέο ΦΕΚ, ιδιο-
κτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εν-
τός οικισμών μπορούν να αντιμετωπίσουν
εκτός από το πρόστιμο και φυλάκιση σε πε-
ρίπτωση που δεν επιληφθούν την απομά-
κρυνση χόρτων και κλαδιών από τους χώ-
ρους ιδιοκτησίας τους. 

Σε αντίφαση όλων αυτών των ΦΕΚ και
των προστίμων που κρέμονται πάνω από κε-
φάλι μας, κανένας καθαρισμός δεν έχει γί-
νει τα τελευταία 20 χρόνια στα περιαστικά
πευκόφυτα αλσύλια στην είσοδο και έξοδο
των Μαγουλιάνων, όντας πλέον μια «ορο-
λογική βόμβα» στις πόρτες μας. Αλλά όπως
φαίνεται με ατομική ευθύνη και μηνύματα
από το 112 θα την βγάλουμε και το 2022.

3 Μαγουλιανίτες 
στο TOP5 της Αρκαδίας
Ο δημοφιλής ταξιδιωτικός οδηγός Tra-
vel.gr έκανε πρόσφατα ένα αφιέρωμα στη
σελίδα του με τίτλο «Οι καλύτερες ταβέρ-
νες στην Ορεινή Αρκαδία».

Σε τρεις από τις πέντε ξεχωρίσαμε δικούς
μας ανθρώπους και μέρη. Φυσικά την Τα-
βέρνα Ιωσήφ της οικογένειας Κανελλό-
πουλου στα Μαγούλιανα, Το Τσιπουράδι-
κο του Παντελή στη Βυτίνα από τον Παν-
τελή Κόλλια, και η Ταβέρνα Παναγόπουλος
στην Νυμφασία από τον Βασίλη Παναγό-
πουλο και τη συμπατριώτισσά μας Δια-
μάντω Κόλλια. 

Για την ιστορία, οι υπόλοιπες δύο ήταν
το Τσιαχτάι στα Λαγκάδια και η Γερουσία
στη Στεμνίτσα.

Ανεβασμένα τα πάγια
έξοδα το 2022
Τους πρώτους μήνες της χρονιάς αρκετοί
ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα του Συλλόγου για πληρωμή των συν-
δρομών μέσω τραπέζης μιας και δεν πραγ-
ματοποιήθηκε κοπή πίτας λόγω έξαρσης
κρουσμάτων στις αρχές του έτους. Παράλ-
ληλα όμως ο σύλλογος κλήθηκε να πλη-
ρώσει για ΕΝΦΙΑ, κοινόχρηστα, ΔΕΗ και
λοιπές υποχρεώσεις για το γραφείο στην
Αθήνα και τον χώρο της Αποθήκης στα
Μαγούλιανα ποσό που ξεπερνά τα 1.000
ευρώ. Έκδοση της εφημερίδας αποφασί-
στηκε να μην μεσολαβήσει ώστε τα έξοδα
της να βαρύνουν το δεύτερο μισό του 2022.

Όπως γίνεται αντιληπτό από την επιτυ-
χία ή μη της λαχειοφόρου τον Αύγουστο κρί-
νεται και η ευελιξία του συλλόγου να προ-
σφέρει με κάποιο σημαντικό έργο στα Μα-
γούλιανα το επόμενο διάστημα. Στις προ-
θέσεις του ΔΣ είναι η επιδιόρθωση της
βρύσης Στρατελίτσα και η ανάπλαση του πε-
ριβάλλοντος χώρου.

Λαχειοφόρος
Όπως συνηθίζει ο σύλλογος και φέτος θα
διενεργήσει λαχειοφόρο αγορά τον Αύ-
γουστο. Όσοι συμπατριώτες μας επιθυ-
μούν να προσφέρουν κάποιο δώρο παρα-
καλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη
του Δ.Σ. Κάθε προσφορά μικρή ή μεγάλη με-
τράει.

Εξαντλήθηκαν και 
επανακυκλοφορούν!
Έντονη ήταν η ανταπόκριση όλων τα δύο
προηγούμενα χρόνια, στα μπλουζάκια με
θέμα τα Μαγούλιανα. Μικροί και μεγάλοι
φόρεσαν με περηφάνεια την κυπαρισσί
μπλούζα με την στάμπα του χωριού. Κάποι-
οι μάλιστα δεν προλάβαν καθώς τα νούμερα
που τυπώθηκαν και ζητούμε την κατανόησή
τους. Έτσι ο Σύλλογος προχώρησε στην ανα-
τύπωση τόσο στο ίδιο χρώμα όσο και σε μαύ-
ρο καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που το ζήτησαν.
Διατίθεται και φέτος στη τιμή των 10 ευρώ.

Είναι πιο εύκολο να καταστρέ-
φεις παρά να δημιουργείς!

Στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού
Μαγουλιάνων-Βαλτεσινίκου. Μάλλον δεν
τους έφτασε η μπογιά να σβήσουν όλη τη
λέξη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Η Ευαγγελία Βραχνού και ο Γεράσιμος
Κρασσάς απέκτησαν αγοράκι.
•  Η Ιωάννα Τριβιζαδάκη και ο Μιχάλης Ζι-
τουνιάτης παντρεύτηκαν στη Λειβαδιά.
• Η Ελένη Μπαμπατσιά και ο Χρήστος
Τσούμαρης παντρευτήκαν στην Αθήνα.
•  Ο Κώστας Ρίζος απεβίωσε και ετάφη στο
Χαλάνδρι Αττικής.
•  Ο Παναγιώτης Παπακονδύλης απεβίωσε
στην Αθήνα και ετάφη στα Μαγούλιανα.
•  Ο Γεώργιος Βιζυράκης (σύζυγος της Αλε-
ξίας Κανελλοπούλου) απεβίωσε και ετάφη
στην Αθήνα.
•  Η Ευσταθία Γόντικα (σύζυγος Δήμου
Γόντικα) απεβίωσε και ετάφη στην Αθήνα.
• Η Θεοδώρα Χ. Κανελλοπούλου-Παπα-
κονδύλη απεβιώσε και ετάφη στα Μαγού-
λιανα.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  
•  Χρήστος Τσίτσας 50 €
•  Θεόδωρος Ν. Ζούβελος 50 €
•  Νικόλαος Θ. Ζούβελος 50 €
•  Χαράλαμπος Καρράς 150 €
•  Κωνσταντίνα Μαυροειδή 20 €
•  Κωνσταντίνα Καρεκλά 70 €
•  Γεωργία Τσαφαρά 50 €
•  Αλέξης Αντ. Αλεξόπουλος 100 €
•  Χαράλαμπος Κ. Γιαβής 50 €
•  Αγγελική Κοσιαβέλου 50 €
•  Ιωάννα Μπουρνά-Καγιάννη 20 €
•  Νικήτας Καλομοίρης 300 €
•  Ηλίας Δ. Δουλουγέρης 50 €
•  Μπουρνάς Γ. & Μπουρνά Θ. 200 €
•  Γιάννης Νιχωρίτης–Μαρία Τράπαλη 150 €
•  Ανθούλα Ζουβέλου 20 €
•  Αγαθή Τζουτζούκου 50 €
•  Δουλουγέρης Νικόλαος Παναγιώτης 30 €

•  Αθανασία Δουλουγέρη 50 €
•  Ανώνυμος (29/3/22) 50 €
•  Αθανάσιος Μονδράς 50 €
•  Αλέξης Δημόπουλος 200 €
•  Χαράλαμπος Δημόπουλος 20 €
•  Ανώνυμη 20 €
•  Δημήτρης Κοσιάβελος 50 €
• Ανδρέας Κοσιάβελος & Αντιγόνη Κονδύλη 200 

Επίσης αναφέρουμε τα ονόματα από συν-
δρομητές που (εκ παραδρομής της τράπεζας)
δεν αναφέρθηκαν τα ονόματά τους στην αι-
τιολογία και αναγράφηκαν ως Ανώνυμοι σε
προηγούμενα τεύχη του 2021.
•  Λαμπούσης Αριστοτέλης Βασίλειος 50 €
•  Κούλα Κοσιαβέλου 300 €
•  Μαρία Ζέκιου 50 €
•  Θάλια Συμεωνίδη 30 €
•  Νικόλαος Αλεξόπουλος 50 €

Συντήρηση της επαρχιακής οδού στο Πετροβούνι, πιθανότατα στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Πιο πίσω δεσπόζει το μεγάλο πέ-
τρινο γεφύρι, πριν την επέκταση του όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Στο βάθος η Παναγία. Πηγή: Πολιτιστικό Κέντρο Βαλτεσινίκου.
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Διαφορές μεταξύ Κοινοτήτων
τον προηγούμενο αιώνα

Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση
TA MAΓOYΛIANA

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
01-4943
IΔIOKTHTHΣ

ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ 
MAΓOYΛIANITΩN

ΓPAΦEIA:
XAΛKOKONΔYΛH 37(3oς Oρoφoς) 

104 32 AΘHNA
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
magouliana@gmail.com
Υ�εύθυνος έκδοσης:

Άγγελος Α. Αλεξό�ουλος

Υ�εύθυνος Σύνταξης
Συντακτική οµάδα 

Επικοινωνία με τα μέλη 
και τους συνδρομητές:
Άγγελος Αλεξό�ουλος

690.750.6314
Αγγελική Κοσιαβέλου

697.201.9335
Θοδωρής Πα�ακονδύλης

698.175.6177
Δηµήτρης Βούλγαρης

697.786.6518
Πάνος Σ. Κανελλό�ουλος

693.936.8857
Θάνος Ανδριό�ουλος

694.461.5162
Βασίλης Πετρό�ουλος

698.070.1051

Ηλεκτρονική σελιδο�οίηση: 
Mαίρη Γασ�αράκη

ΤΥΠΟΙΣ:  Σταµ. Κοτσάτος & Σία Ο.Ε.
Μαρίνου Αντύ�α 4, Ηλιού�ολη



Σε αυτό το τεύχος
δημοσιεύουμε
απόσπασμα από

τους εκλογικούς κατα-
λόγους του Δήμου Μυ-
λάοντος για τις Βουλευ-
τικές εκλογές του ίδιου
έτους. Τα αρχεία βρί-
σκονται στα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους και πιο
συγκεκριμένα στη συλ-
λογή Γιάννη Βλαχογιάν-
νη.

Από τα αρχεία πα-
ρατηρούμε 732 εγγε-
γραμμένους άνδρες στα
Μαγούλιανα και 37 στη
Κορφοξυλιά. Οι γυναί-
κες ψήφισαν για πρώτη
φορά στη χώρα μας σε
εθνικό επίπεδο το 1952.

Αξίζει να σημειωθεί
ότι η εκλογική διαδικα-
σία του 1865 θεωρείται
η πρώτη εκλογική δια-
δικασία της ελληνικής
δημοκρατίας που διε-
ξήχθη ομαλά χωρίς πα-
ρεμβάσεις και επεισό-
δια. Στην επαρχία Γορ-
τυνίας εκλέχτηκαν πέν-
τε βουλευτές όπως επί-
σης και στην επαρχία-
νομό Αττικής (αντιστοι-
χούσε ένας βουλευτής
ανά 10.000 κατοίκους).
Ανάμεσα στους πέντε και ο Μαγουλιανίτης Αθανάσιος Γόντικας.

Ο συγκεκριμένος εκλογικός κατάλογος είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς
δίπλα σε κάθε όνομα εκλογέως έχουμε και το επάγγελμά του. Έτσι μπορούμε
να καταλάβουμε αρκετά πράγματα για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση
των Μαγουλιανιτών 40 μόλις χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση.

Έτσι όπως μπορούμε να δούμε και στη συγκεντρωτική κατάσταση η πλει-
ονότητα των κατοίκων ασχολούνταν
με την υλοτομία. Αν προσθέσουμε και
τους ξυλουργούς -επάγγελμα από-
λυτα παρεμφερές- βλέπουμε ότι πάνω
από τα μισά Μαγούλιανα είχαν να
κάνουν με ξυλεία και υποπροϊόντά
της. Δικαίως λοιπόν τα Μαγούλιανα -
κατά την γορτυνιακή παράδοση- θε-
ωρούνται το χωριό τον υλοτόμων,
εξ ‘ου και  ο δασικός συνεταιρισμός
που κρατήθηκε ζωντανός έως τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1970. Παράλ-
ληλα λειτουργούσε και Δασικός σταθ-
μός που υπαγόταν στο Δασαρχείο
Βυτίνας.

Από την άλλη στη Κορφοξυλιά, το
κύριο επάγγελμα που συναντάται εί-
ναι αυτό του κτηνοτρόφου. Αυτό συμ-
πίπτει και με την ιστορική γνώση που
υπάρχει για το συγκεκριμένο χωριό
και την πορεία μετακίνησης του πλη-
θυσμού του κυρίως προς την Ηλεία
αλλά και την ίδρυση του σημερινού
Χρυσοχωρίου Γορτυνίας.

Άλλη μια πληροφορία του εκλο-
γικού καταλόγου είναι ο μέσος όρος
ηλικίας των εγγεγραμμένων. Φυσικά
αν υπήρχαν δεδομένα για τον συνο-
λικό μέσο όρο, αφού στον κατάλογο
είναι μόνο ενήλικοι, το αποτέλεσμα θα
ήταν κατά πολύ διαφορετικό. Έτσι
με βάση τα δοθέντα στοιχεία παρα-
τηρούμε ότι ο μέσος όρος είναι μόλις
τα 38 έτη, πολύ κοντά στο προσδό-
κιμο ζωής εκείνου του αιώνα το οποίο
έφτανε σύμφωνα με μελέτες τα 36 έτη.

Παραθέτουμε, λοιπόν, τη λίστα με
τα ονόματα, τις ηλικίες και τα επαγ-
γέλματα στα Μαγούλιανα και την
Κορφοξυλιά, όπως αυτά καταγρά-
φονται το 1865.

Εκλογικός Κατάλογος 
Δήμου Μυλάοντος 1865
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Υλοτόμος 222
Ξυλουργός 163
Γεωργός 89
Ποιμήν 54
Έμπορος 30
Ράπτης 27
Κτηματίας 25
Μπακάλης 13
Σιδηρουργός 11
Δικαστικός κλητήρ 9
Σκαφεύς 9
Τέκτων 8
Ζωοέμπορος 6
Κεραμοποιός 5
Βαρελοποιός 4
Στρατιωτικός 4
Μαθητής 4
Υπηρέτης 3
Ειρηνοδίκης 3
Επισαγματοποιός 3
Στρατιώτης 3
Καφεπώλης 2
Αρτοποιός 2
Ζωγράφος 2
Δημοδιδάσκαλος 2
Οπλοποιός 2
Κρεοπώλης 2
Επαίτης 2
Δικηγόρος 2
Ασβεστοποιός 2
Τυπογράφος 1
Σκευοφύλαξ 1
Δασοφύλαξ 1
Δικαστ. Γραμματεύς 1
Εμπειροϊατρός 1
Ανεπάγγελτος 1
Σαμαροποιός 1
Χαλκεύς 1
Αγωγιάτης 1
γραμ. Εφορείας 1
Εργάτης 1
Πρωτοδίκης 1
Δημοεισπράκτωρ 1
Πρωτοκλ. εφορείας 1
Ενωμοτάρχης 1
Γραμματεύς 1
Γέρων 1
Μηχανικός 1
Ιατρός 1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΟΣ

236 Δημήτριος Α. Μπουλούκος 27 ξυλουργός
237 Δημήτριος Ζιούβελος 30 τέκτων
238 Δημήτριος Θ. Μπόγιας 35 ξυλουργός
239 Δήμος Τραγουστής 55 ξυλουργός
240 Δημητράκης Τραγουστής 40 ξυλουργός
241 Δημήτριος Π. Καριώρης 28 ξυλουργός
242 Δημήτριος Χ. Φούκας 38 σιδηρουργός
243 Δημήτριος Κ. Τεφάνης 35 υλοτόμος
244 Δημήτριος Κακούρης 50 υλοτόμος
245 Δημήτριος Σαράντης 70 υλοτόμος
246 Διονύσιος Αποστολόπουλος 50 έμπορος
247 Δήμος Β. Μιχαλόπουλος 24 ράπτης
248 Δημήτριος Χ. Κωσταριάς 25 γεωργός
249 Δημήτριος Π. Δεβές 40 γεωργός
250 Δημήτριος Φ. Χαυταλεύρης 35 γεωργός
251 Δημήτριος Στήκας 40 ξυλουργός
252 Δημήτριος Μαρνέρης 30 σαμαροποιός
253 Δήμος Κατσίκος 70 υλοτόμος
254 Δημήτριος Κίκινας 60 υλοτόμος
255 Δημήτριος Πασιάς υλοτόμος
256 Δημήτριος Αθ. Μαντάς 26 ποιμήν
257 Δημήτριος Δ. Κατελούζος 25 ποιμήν
258 Δημήτριος Αντ. Ντούμας 26 στρατιώτης
259 Δημήτριος Π. Δημόπουλος 25 γεωργός
260 Δημήτριος Κ. Τσιούμπας 22 ποιμήν
261 Δημήτριος Θ. Γρανιτσιώτης 35 ζωοέμπορος
262 Δημήτριος Ι. Λούρης 35 ξυλουργός
263 Δήμος Κάβουρας 40 ξυλουργός
264 Δημήτριος Γιαβής 60 γεωργός
265 Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος 35 υλοτόμος
266 Δημήτριος Αθ. Κανελλόπουλος υλοτόμος
267 Δημήτριος Ι. Κανελλόπουλος 20 υπηρέτης
268 Δημήτριος Ι. Μαντάς 35 ποιμήν
269 Δημήτριος Ν. Μπούκουρας 51 στρατιωτικός
270 Δημήτριος Α. Κοσμόπουλος 25 έμπορος
271 Δημήτριος Κ. Αλεξόπουλος 22 γεωργός
272 Δημήτριος Θ. Παπαγιαννόπουλος 26 δικαστικός 

κλητήρ
273 Διονύσιος Αλεξόπουλος 75 κτηματίας
274 Δημήτριος Π. Κορδής 45 υλοτόμος
275 Δημήτριος Καπερώνης 40 υλοτόμος
276 Δημήτριος Γ. Δημητρακόπουλος 40 μπακάλης
277 Δημήτριος Ν. Δημήτρουλας 50 υλοτόμος
278 Δημήτριος Κ. Βακάλης 30 υλοτόμος
279 Δήμος Κουής 55 υλοτόμος
280 Δημήτριος Κ. Κουής επαίτης
281 Δημήτριος Μαντζιουράνης 35 ξυλουργός
282 Δημήτριος Τσιόκος 75 ξυλουργός
283 Δημήτριος Δημήτρουλας 55 γεωργός
284 Δημήτριος Π. Δημήτρουλας 43 έμπορος
285 Διαμαντής Παπακωνσταντίνου 48 δικηγόρος
286 Δημήτριος Κόλλιας 48 επισαγμα-

τοποιός
287 Δημήτριος Παπαγιάννης 35 ράπτης
288 Δημήτριος Α. Παπαηλίας 26 γεωργός
289 Δημήτριος Β. Κολόσακκας 22 ποιμήν
290 Δημήτριος Κ. Κυριαζής 60 γεωργός
291 Δημήτριος Ευστ. Καριώρης 23 δικαστικός 

κλητήρ
292 Δράκος Κ. Ξούριας 22 ξυλουργός
293 Δημήτριος Θ. Βελισσάρης 30 ράπτης
294 Δημήτριος Ξούριας 60 υλοτόμος
295 Δημήτριος Π. Γόντικας 40 κτηματίας
296 Δημήτριος Π. Παπαδημητρόπουλος 30 σιδηρουργός
297 Δημήτριος Γ. Σαράντης 30 ξυλουργός
298 Δημήτριος Κ. Παπαπανάγου 26 υλοτόμος
299 Δημήτριος Λ. Κατσίκος 25 υλοτόμος
300 Δημήτριος Α. Κατσίκος 25 ποιμήν
301 Δημήτριος Γ. Πετρόπουλος 26 ποιμήν
302 Ευθύμιος Βαρελάς 40 ξυλουργός
303 Ευστάθιος Γ. Βαρελάς 40 ξυλουργός
304 Ευθύμιος Κακκούρας 40 ξυλουργός
305 Ευθύμιος Κουζιούλης 58 γεωργός
306 Ευστάθιος Στήκας 25 γεωργός
307 Ευστάθιος Θ. Ψαρράς 23 ράπτης
308 Ευθύμιος Τσαπαρδόνης 35 υλοτόμος
309 Ευστάθιος Σαράντης 60 υλοτόμος
310 Ευστάθιος Τσαπαρδόνης 60 υλοτόμος
311 Ευστάθιος Καριώρης 60 ράπτης
312 Ευστάθιος Καλαμπόκας 25 ξυλουργός
313 Ευστάθιος Δημητριάδης 40 γραμ. Εφορείας
314 Ζαφείριος Μπόνος 53 ξυλουργός
315 Ζαχαρίας Ν. Δημήτρουλας 30 ξυλουργός
316 Ηλίας Π. Αδάμης 40 ποιμήν
317 Ηλίας Γκιτζιώνης 27 σιδηρουργός
318 Ηλίας Τεφάνης 35 υλοτόμος
319 Ηλίας Τσαπαρδόνης 40 υλοτόμος
320 Ηλίας Α. Βαρελάς 30 υλοτόμος
321 Ηλίας Λούρης 60 υλοτόμος
322 Ηλίας Χ. Κοσμάς 27 κτηματίας
323 Ηλίας Μαριολόπουλος 48 κεραμοποιός
324 Ηλίας Ν. Σαρδέλης 35 υλοτόμος
325 Ηλίας Ν. Αργυρόγιαννης 25 υλοτόμος
326 Θεόδωρος Β. Κονδύλης 25 υλοτόμος
327 Θεόδωρος Κολόσακκας 60 γεωργός
328 Θεόδωρος Δ. Βακάλης 60 υλοτόμος
329 Θεόδωρος Καραλής 45 υλοτόμος
330 Θεόδωρος Δημήτρουλας 55 υλοτόμος
331 Θεόδωρος Καρπακλής 70 σκαφεύς
332 Θεόδωρος Κοκκίνης 40 σκαφεύς
333 Θεόδωρος Φωτεινόπουλος 50 υλοτόμος
334 Θεόδωρος Παπαστάθης 50 υλοτόμος
335 Θεόδωρος Δ. Κατσίκος 35 υλοτόμος
336 Θεόδωρος Γ. Σωτηρόπουλος 21 έμπορος
337 Θεόδωρος Γ. Νικολακόπουλος 30 ράπτης
338 Θεόδωρος Ψαρράς 45 ράπτης
339 Θεόδωρος Ζιούβελος 63 σκαφεύς
340 Θεόδωρος Ν. Κατήρας 22 ξυλουργός
341 Θεόδωρος Δ. Δημόπουλος 26 ξυλουργός
342 Θεόδωρος Δημόπουλος 53 γεωργός
343 Θεόδωρος Γρανιτσιώτης 55 ζωοέμπορος

344 Θεόδωρος Ι. Γυφτογιάννης 40 υλοτόμος
345 Θεόδωρος Αντ. Μόσχοβος 30 υλοτόμος
346 Θεοδόσιος Α. Παπαγιαννακόπουλος 55 δημοδιδά-

σκαλος
347 Θεόδωρος Κ. Κανελλόπουλος 40 υλοτόμος
348 Θεόδωρος Ηλ. Κοσμόπουλος 45 σκευοφύλαξ
349 Θεόδωρος Δ. Παπαγιαννόπουλος 58 στρατιωτικός
350 Θεόδωρος Αλεξόπουλος 70 γεωργός
351 Θεοφάνης Γ. Δημουλάς 25 υλοτόμος
352 Θεόδωρος Ι. Μπούκουρας 26 κτηματίας
353 Θεόδωρος Ι. Παπαθανάσης 33 υλοτόμος
354 Θεόδωρος Π. Βακάλης 30 υλοτόμος
355 Θεόδωρος Κουρκουζάνος 28 γεωργός
356 Θεμιστοκλής Β. Δημήτρουλας 26 γεωργός
357 Θεόδωρος Ν. Κόλιας 33 γεωργός
358 Θεόδωρος Παπαγιάννης 30 γεωργός
359 Θεόδωρος Ι. Παπαρδέλης 26 ξυλουργός
360 Θεόδωρος Π. Βελισσάρης 28 ξυλουργός
361 Θεόδωρος Θανόπουλος 50 ξυλουργός
362 Θεόδωρος Κ. Αγγελής 40 ξυλουργός
363 Θεόδωρος Χ. Ντούμας 23 ξυλουργός
364 Ιωάννης Ρ. Κονδύλης 30 ξυλουργός
365 Ιωάννης Σπ. Κονδύλης 40 ξυλουργός
366 Ιωάννης Χ. Κονδύλης 32 ξυλουργός
367 Ιωάννης Δ. Μίχος 25 ξυλουργός
368 Ιωάννης Θ. Κολόσακκας 35 ξυλουργός
369 Ιωάννης Αναστ. Κολόσακκας 40 ξυλουργός
370 Ιωάννης Κούβελας 43 ξυλουργός
371 Ιωάννης Θ. Βακάλης 30 υλοτόμος
372 Ιωάννης Αντ. Πολίτης 45 υλοτόμος
373 Ιωάννης Δ. Πολίτης 45 υλοτόμος
374 Ιωάννης Κ. Γιωργούλης 50 υλοτόμος
375 Ιωάννης Μπουλούκος 50 υλοτόμος
376 Ιωάννης Φακίδας 50 υλοτόμος
377 Ιωάννης Καραλής 38 υλοτόμος
378 Ιωάννης Ν. Δημήτρουλας 30 υλοτόμος
379 Ιωάννης Π. Παπαηλίας 22 έμπορος
380 Ιωάννης Κ. Παπαπανάγος 30 υλοτόμος
381 Ιωάννης Κοκκίνης 50 υλοτόμος
382 Ιωάννης Κ. Ντζίνης 30 υλοτόμος
383 Ιωάννης Στήκας γεωργός
384 Ιωάννης Κ. Γόντικας 22 ράπτης
385 Ιωάννης Γεωργούλης 50 υλοτόμος
386 Ιωάννης Λ. Κατσίκος 30 ποιμήν
387 Ιωάννης Κοτσιόνης 50 υλοτόμος
388 Ιωάννης Κούρος 55 γεωργός
389 Ιωάννης Κοκκίνης 40 υλοτόμος
390 Ιωάννης Μπαλής 33 υλοτόμος
391 Ιωάννης Φ. Νικολακόπουλος 26 υλοτόμος
392 Ιωάννης Σωτηρόπουλος 48 σιδηρουργός
393 Ιωάννης Λιαρομάτης 45 ξυλουργός
394 Ιωάννης Π. Κατελούζος 40 ποιμήν
395 Ιωάννης Δ. Κατελούζος 50 ποιμήν
396 Ιωάννης Ν. Δημόπουλος 27 γεωργός
397 Ιωάννης Παρασκευόπουλος 40 ζωοέμπορος
398 Ιωάννης Πεντάζος 50 υλοτόμος
399 Ιωάννης Π. Πεντάζος 30 υλοτόμος
400 Ιωάννης Κουμπούρης 70 υλοτόμος
401 Ιωάννης Κ. Λούρης 23 έμπορος
402 Ιωάννης Ηλ. Λούρης 30 κεραμοποιός
403 Ιωάννης Δ. Καλομοίρης 50 γεωργός
404 Ιωάννης Χαψής 33 γεωργός
405 Ιωάννης Ψαρός 40 δικαστικός 

κλητήρ
406 Ιωάννης Π. Κοσμάς 26 έμπορος
407 Ιωάννης Αθ. Κανελλόπουλος 30 υλοτόμος
408 Ιωάννης Κανελλόπουλος 70 γεωργός
409 Ιωάννης Ζαχαριάς 35 ξυλουργός
410 Ιωάννης Απ. Κοσμάς 40 ξυλουργός
411 Ιωάννης Δ. Αλεξόπουλος 45 κτηματίας
412 Ιωάννης Πετρόπουλος 65 στρατιωτικός
413 Ιωάννης Δημουλάς 60 υλοτόμος
414 Ιωάννης Κυριαζής 80 υλοτόμος
415 Ιωάννης Ν. Μπούκουρας 48 κτηματίας
416 Ιωάννης Ανδρίκος 60 ράπτης
417 Ιωάννης Παπαθανάσης 78 ξυλουργός
418 Ιωάννης Γ. Τσάκονας 30 υλοτόμος
419 Ιωάννης Γ. Μαριολόπουλος 50 μπακάλης
420 Ιωάννης Π. Βακαλόπουλος 30 έμπορος
421 Ιωάννης Αθ. Βακαλόπουλος 26 ποιμήν
422 Ιωάννης Μπερέτσος 40 ξυλουργός
423 Ιωάννης Ν. Σαρδέλης 30 υλοτόμος
424 Ιωάννης Δ. Αργυρόγιαννης 25 υλοτόμος
425 Ιωάννης Π. Δάνισκας 24 υλοτόμος
426 Ιωάννης Α. Μίχος 40 υλοτόμος
427 Ιωάννης Λιατσής 22 υλοτόμος
428 Ιωάννης Β. Παπαηλίας 30 υλοτόμος
429 Ιωάννης Κασκαρδέλης 55 υλοτόμος
430 Ιωάννης Δ. Ξούριας 23 υλοτόμος
431 Ιωάννης Π. Περδίκας 35 υλοτόμος
432 Ιωάννης Α. Ζιούβελος 40 κτηματίας
433 Ιωάννης Κουρμένταλας 25 ξυλουργός
434 Ιωάννης Πολίτης 70 κρεοπώλης
435 Ιωάννης Δ. Μανέτας 30 υλοτόμος
436 Ιωάννης Α. Μανέτας 35 υλοτόμος
437 Ιωάννης Ν. Κύκινας 28 υλοτόμος
438 Ιωάννης Α. Αγγελής 35 υλοτόμος
439 Κωνσταντίνος Δ. Μίχος 23 υλοτόμος
440 Κωνσταντίνος Δ. Σιάρκας 22 υλοτόμος
441 Κωνσταντίνος Θ. Κολόσακκας ποιμήν
442 Κωνσταντίνος Α. Κολόσακκας 30 ποιμήν
443 Κωνσταντίνος Κόλλιας 50 υλοτόμος
444 Καλόγηρος Πεντάζος 50 κτηματίας
445 Κωνσταντίνος Σπ. Ανδριώτης 33 ξυλουργός
446 Κωνσταντίνος Σ. Τραγουστής 30 ξυλουργός
447 Κωνσταντίνος Ι. Τραγουστής 30 ξυλουργός
448 Κωνσταντίνος Δ. Τραγουστής 25 ξυλουργός
449 Κωνσταντίνος Ευστ. Τραγουστής 40 ξυλουργός
450 Κωνσταντίνος Π. Τραγουστής 22 ξυλουργός
451 Κωνσταντίνος Κοτσιλίμπας 50 κτηματίας
452 Κωνσταντίνος Τεφάνης 60 υλοτόμος

453 Κωνσταντίνος Α. Καρπακλής 30 ιατρός
454 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος 35 ξυλουργός
455 Κωνσταντίνος Τριαντ. Αδάμης 23 ξυλουργός
456 Κωνσταντίνος Κακκούρας 45 ξυλουργός
457 Κωνσταντίνος Γ. Παπαπανάγου 50 ξυλουργός
458 Κωνσταντίνος Κοκκίνης 50 γεωργός
459 Κωνσταντίνος Φωτεινού 70 υλοτόμος
460 Κωνσταντίνος Φ. Χαυταλεύρης 40 υλοτόμος
461 Κωνσταντίνος Κολομάρης 50 γεωργός
462 Κωνσταντίνος Μπαλής 26 υλοτόμος
463 Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος 45 υλοτόμος
464 Κωνσταντίνος Πασιάς 30 υλοτόμος
465 Κωνσταντίνος Γκινόγαμβρος 35 υλοτόμος
466 Κωνσταντίνος Λεβίθας 28 ξυλουργός
467 Κωνσταντίνος Α. Κατελούζος 65 ποιμήν
468 Κωνσταντίνος Λ. Κατελούζος 30 ποιμήν
469 Κωνσταντίνος Γαλάνης 35 ποιμήν
470 Κωνσταντίνος Π. Κατήρας 30 έμπορος
471 Κωνσταντίνος Ν. Δημόπουλος 40 γεωργός
472 Κωνσταντίνος Θ. Σκόντος 40 ξυλουργός
473 Κωνσταντίνος Τσιούμπας 55 ποιμήν
474 Κωνσταντίνος Π. Συνούρης 45 ξυλουργός
475 Κωνσταντίνος Θ. Γρανιτσιώτης 30 ζωοέμπορος
476 Κωνσταντίνος Ι. Λιβάνης 24 ξυλουργός
477 Κώτσιος Ι. Λούρης 50 μπακάλης
478 Κωνσταντίνος Λούρης 55 δημοεισπρά-

κτωρ
479 Κωνσταντίνος Β. Καλομοίρης 27 τέκτων
480 Κωνσταντίνος Αθ. Κυριαζής 26 έμπορος
481 Κωνσταντίνος Α. Παπαγιαννακόπουλος50 ειρηνοδίκης
482 Κωνσταντίνος Α. Κοσμάς 40 έμπορος
483 Κωνσταντίνος Μαντάς 55 ποιμήν
484 Κωνσταντίνος Λεβέντης 55 υλοτόμος
485 Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος 60 γεωργός
486 Κωνσταντίνος Ζαχαριάς 30 ξυλουργός
487 Κωνσταντίνος Ι. Πετρόπουλος 26 έμπορος
488 Κωνσταντίνος Μπούκουρας 70 κτηματίας
489 Κωνσταντίνος Κορδής 50 υλοτόμος
490 Κωνσταντίνος Ντάνισκας 35 υλοτόμος
491 Καλόγηρος Φωτεινού 70 υλοτόμος
492 Κωνσταντίνος Βακάλης 70 υλοτόμος
493 Κωνσταντίνος Α. Βακάλης 45 ράπτης
494 Κωνσταντίνος Δ. Αργυρόγιάννης 35 υλοτόμος
495 Κωνσταντίνος Π. Κουής 22 γεωργός
496 Κωνσταντίνος Κουής 75 γεωργός
497 Καλόγηρος Π. Δάνισκας 35 υλοτόμος
498 Κωνσταντίνος Χ. Βακάλης 35 έμπορος
499 Κωνσταντίνος Γ. Κόλιας 48 βαρελοποιός
500 Κωνσταντίνος Λαμπούσης 30 γεωργός
501 Κωνσταντίνος Β. Κολόσακκας 25 ποιμήν
502 Κωνσταντίνος Παπαηλίας 50 ποιμήν
503 Κωνσταντίνος Δ. Κοτσιλίμπας 30 υλοτόμος
504 Κωνσταντίνος Ευστ. Καριώρης 23 ράπτης
505 Κωνσταντίνος Α. Οικονόμου 22 μαθητής
506 Κωνσταντίνος Ξούριας 60 ξυλουργός
507 Κωνσταντίνος Γόντικας 70 κτηματίας
508 Κωνσταντίνος Π. Περδίκης 28 υλοτόμος
509 Κωνσταντίνος Α. Καλαμόκας 22 υλοτόμος
510 Κωνσταντίνος Π. Ζιούβελος 50 μπακάλης
511 Κωνσταντίνος Α. Κούβελας 40 ξυλουργός
512 Κωνσταντίνος Α. Ζιούβελος 35 κτηματίας
513 Κωνσταντίνος Σπαλιάρας 40 υλοτόμος
514 Καλόγηρος Σπαλιάρας 35 υλοτόμος
515 Κωνσταντίνος Γ. Σαράντης 25 υλοτόμος
516 Κωνσταντίνος Α. Ξηρής 25 υλοτόμος
517 Κωνσταντίνος Γ. Πετρόπουλος 30 ποιμήν
518 Κωνσταντίνος Γ. Κοτσιλίμπας 35 ξυλουργός
519 Κωνσταντίνος Ξηρής 28 ξυλουργός
520 Κωνσταντίνος Π. Περδίκας 30 ξυλουργός
521 Κωνσταντίνος Α. Μόσχοβος 27 ξυλουργός
522 Λεωνίδας Θ. Κολόσακκας 30 ξυλουργός
523 Λεωνίδας Χαυταλεύρης 30 ξυλουργός
524 Λεωνίδας Ν. Πασιάς 30 ξυλουργός
525 Λουκάς Γ. Καλομοίρης 25 γεωργός
526 Λεωνίδας Καράμπελας 45 ράπτης
527 Λεωνίδας Καραμπαμπάς 30 ξυλουργός
528 Λισαίος Β. Κολόσακκας 30 ποιμήν
529 Λεωνίδας Γ. Πετρόπουλος 30 ποιμήν
530 Μιχάλης Σκουρντής 60 ξυλουργός
531 Μήτρος Καράς 40 ξυλουργός
532 Μιχαήλ Γ. Καλομοίρης 29 γεωργός
533 Μιχαήλ Γ. Μαραγκός 28 έμπορος
534 Μήτσιος Α. Ζιούβελος 32 μπακάλης
535 Νικόλαος Π. Μαριολόπουλος 40 ενωμοτάρχης
536 Νικόλαος Λιαρομάτης 60 υλοτόμος
537 Νικόλαος Μπαλής 50 υλοτόμος
538 Νικόλαος Ταϊτούλης 40 υλοτόμος
539 Νικόλαος Σ. Τραγουστής 40 υλοτόμος
540 Νικόλαος Φακίδας 45 ξυλουργός
541 Νικόλαος Δ. Τραγουστής 30 υλοτόμος
542 Νικόλαος Δ. Τουρλής 35 δικαστικός 

κλητήρ
543 Νικόλαος Σπαλιάρας 37 ξυλουργός
544 Νικόλαος Α. Καριώρης 25 ξυλουργός
545 Νικόλαος Τεφάνης 55 ξυλουργός
546 Νικόλαος Λαμπρόπουλος 40 ξυλουργός
547 Νικόλαος Β. Λαμπρόπουλος 23 ξυλουργός
548 Νικόλαος Βαρελάς 38 ξυλουργός
549 Νικόλαος Κοντζιάμπασης 38 ποιμήν
550 Νικόλαος Γαλής 43 ξυλουργός
551 Νικόλαος Π. Μιχαλόπουλος 25 ξυλουργός
552 Νικόλαος Π. Δεβές 50 ξυλουργός
553 Νικόλαος Γ. Ντζίνης 26 έμπορος
554 Νικόλαος Μπήσιας 35 ποιμήν
555 Νικόλαος Λ. Κατσίκος 30 ποιμήν
556 Νικόλαος Π. Ντζίνης 25 ξυλουργός
557 Νικόλαος Κοτσιόνης 43 ξυλουργός
558 Νικόλαος Δημόπουλος 70 γεωργός
559 Νικόλαος Ζερβός 60 ξυλουργός
560 Νικόλαος Π. Πεντάζος 40 ξυλουργός
561 Νικόλαος Κ. Λούρης 25 δικαστικός

κλητήρ
562 Νικόλαος Β. Τουρής 27 υλοτόμος
563 Νικόλαος Χ. Κυριαζής 35 γεωργός
564 Νικόλαος Παπαγιαννακόπουλος 70 εμπειροϊατρός
565 Νικόλαος Κ. Παπαγιαννακόπουλος 35 μπακάλης
566 Νικόλαος Κ. Κοσμάς 30 ζωοέμπορος
567 Νικόλαος Β. Κοσμάς 30 δικαστικός 

κλητήρ
568 Νικόλαος Μπιρμπιλής 30 κρεοπώλης
569 Νικόλαος Α. Ξηρής 28 ξυλουργός
570 Νικόλαος Παπαθανασόπουλος 45 μπακάλης
571 Νικόλαος Σαρδέλης 73 υλοτόμος
572 Νικόλαος Ζιούβελος 60 γεωργός
573 Νικόλαος Βέρος 53 ξυλουργός
574 Νικόλαος Δ. Κουής 28 ξυλουργός
575 Νικόλαος Δ. Τσιόκος 30 ξυλουργός
576 Νικόλαος Ν. Δημήτρουλας 30 ξυλουργός
577 Νικόλαος Δημήτρουλας 55 ξυλουργός
578 Νικόλαος Παπαηλίας 50 ξυλουργός
579 Νικόλαος Ξούριας 60 ξυλουργός
580 Νικόλαος Γ. Βασιλόπουλος 40 επισαγμα-

τοποιός
581 Νικόλαος Γ. Κατήρας 40 κτηματίας
582 Νικόλαος Α. Τσάκονας 21 ξυλουργός
583 Νικόλαος Ευστ. Τσαπαρδόνης 23 ξυλουργός
584 Νικόλαος Ηλ. Τεφάνης 24 ξυλουργός
585 Πανάγος Γ. Κονδύλης 30 ξυλουργός
586 Πέτρος Ραδιώτης 40 ποιμήν
587 Παναγιώτης Λιαρομάτης 40 υλοτόμος
588 Παναγιώτης Μίχος 40 υλοτόμος
589 Παναγιώτης Σπηλ. Κολόσακκας ποιμήν
590 Πέτρος Μίχος 40 ξυλουργός
591 Πολυχρόνης Κούβελας 42 υλοτόμος
592 Πέτρος Γ. Πολίτης 30 υλοτόμος
593 Πανάγ. Α. Πολίτης 40 υλοτόμος
594 Παναγ. Δ. Πολίτης 40 υλοτόμος
595 Παναγιώτης Ηλ. Αδάμης 60 ποιμήν
596 Παναγ. Θ. Μπόγιας 30 ξυλουργός
597 Παναγιώτης Καραλής 38 ξυλουργός
598 Πανάγος Τραγουστής 60 υλοτόμος
599 Πανάγος Τεφάνης 25 υλοτόμος
600 Παναγιώτης Ν. Δημήτρουλας 40 υλοτόμος
601 Παναγ. Καριώρης 43 υλοτόμος
602 Παναγ. Ηλ. Τεφάνης 72 υλοτόμος
603 Παναγ. Παπαδημητρόπουλος 50 κτηματίας
604 Παναγ. Θ. Αποστολόπουλος 22 κτηματίας
605 Παναγ. Κουζιούλης 40 γεωργός
606 Παναγ. Ξυπολιάς 30 γεωργός
607 Πανάγος Κρητικός 35 γεωργός
608 Παναγ. Θ. Μάτιας 22 γεωργός
609 Πανάγος Χαυταλεύρης 60 γεωργός
610 Πανάγος Κύκινας 35 υλοτόμος
611 Παναγ. Θ. Ζιούβελος 35 υλοτόμος
612 Παναγ. Ι. Σωτηρόπουλος 22 έμπορος
613 Παναγ. Χ. Φούκας 25 σιδηρουργός
614 Παναγ. Δημόπουλος 60 γεωργός
615 Παναγ. Τσούμπας 43 ράπτης
616 Παναγ. Ραμαντάνης 30 ξυλουργός
617 Παναγ. Α. Βαρελάς 30 ξυλουργός
618 Παναγ. Κοκκίνης 55 ξυλουργός
619 Παναγ. Ι. Σαράντης 28 ξυλουργός
620 Παύλος Σωτηρόπουλος 40 ζωγράφος
621 Παναγ. Σωτηρόπουλος 45 ζωγράφος
622 Παναγ. Γ. Μουσχής 30 ξυλουργός
623 Παναγ. Α. Παπαγιαννόπουλος 40 δικαστ. 

Γραμματεύς
624 Παναγ. Σπ. Κοσμάς γεωργός
625 Παύλος Θ. Παπαγιαννόπουλος 23 στρατιώτης
626 Παναγ. Κυριαζής 55 υλοτόμος
627 Πάικος Κοτζάμπασης 40 οπλοποιός
628 Παναγιώτης Παπαθανάσης 55 κτηματίας
629 Παντελής Α. Βακαλόπουλος 28 σκαφεύς
630 Παναγ. Βακάλης 23 υλοτόμος
631 Παναγ. Δ. Αργυρόγιαννης 30 υλοτόμος
632 Πανάγος Δ. Τσιόκος 35 υλοτόμος
633 Παναγιώτης Δάνισκας 65 υλοτόμος
634 Πάνος Δ. Παπακωνσταντίνου 22 μαθητής
635 Πανάγος Χ. Βακάλης 30 υλοτόμος
636 Πανάγος Ν. Κολιογιαννάκης 30 γεωργός
637 Παναγ. Παπαγιάννης 25 γεωργός
638 Πολυχρόνης Λαμπούσης 45 γεωργός
639 Παναγ. Τσαπαρδόνης 35 υλοτόμος
640 Πανάγος Κούρος 55 υλοτόμος
641 Παναγ. Κατσιλίμπης 50 υλοτόμος
642 Παρασκευάς Π. Βελισσάρης 40 αρτοποιός
643 Παναγ. Βελισσάρης 35 ράπτης
644 Παναγ. Δ. Ξούριας 26 υλοτόμος
645 Πανάγος Γ. Βασιλόπουλος 28 βαρελοποιός
646 Παναγ. Δ. Παπαδημητρόπουλος 61 σιδηρουργός
647 Παναγ. Ν. Σταματόπουλος 30 γεωργός
648 Παναγ. Ι. Πολίτης 25 γεωργός
649 Παναγιώτης Κανελλόπουλος 55 υλοτόμος
650 Πανάγος Κ. Παπαπανάγου 22 ξυλουργός
651 Παναγ. Δ. Κορδής 22 ξυλουργός
652 Σπύρος Χ. Κονδύλης 34 σιδηρουργός
653 Σπήλιος Ν. Δημητρουλόπουλος 35 έμπορος
654 Σπήλιος Κολόσακκας 70 γεωργός
655 Σπυρίδων Βαρελάς 50 υλοτόμος
656 Σπήλιος Βαρελάς 40 υλοτόμος
657 Σπήλιος Ανδρώνης 60 υλοτόμος
658 Σπυρίδων Ζιούβελος 40 δικαστικός 

κλητήρ
659 Στεφανής Θ. Μπόγιας 40 ξυλουργός
660 Σωτήριος Τραγουστής 35 ξυλουργός
661 Σπυρίδων Δημήτρουλας 50 ξυλουργός
662 Σπύρος Χ. Ντζίνης 35 ξυλουργός
663 Σπύρος Κ. Καλομοίρης 30 γεωργός
664 Σπύρος Περδίκης 35 υλοτόμος
665 Σπύρος Ευστ. Σαράντης 22 ξυλουργός
666 Σωτήριος Π. Πεντάζος 55 ξυλουργός
667 Σπυρίδων Π. Πεντάζος 35 υλοτόμος

668 Σπυρίδων Ευστ. Παπαπολίτης 35 μπακάλης
669 Σπυρ. Α. Μπούκουρας 30 γεωργός
670 Σπύρος Κ. Μπούκουρας 35 έμπορος
671 Στασινός Μπήσιας 60 γεωργός
672 Σταύρος Γ. Τσάκονας 35 υλοτόμος
673 Σταύρος Γ. Μαριολόπουλος 48 δικαστικός 

κλητήρ
674 Σπυρίδων Πανούσης 65 ξυλουργός
675 Σπύρος Αθ. Μίχος 25 υλοτόμος
676 Στασινός Γ. Βασιλόπουλος 38 κτηματίας
677 Σπυρίδων Κ. Γόντικας 30 μπακάλης
678 Σπύρος Θ. Μίχος 40 υλοτόμος
679 Σωτήριος Σωτηρόπουλος 80 γέρων
680 Στάικος Κολιόγαμβρος 35 ξυλουργός
681 Σταμάτης Ευστ. Κουζιούλης 22 ξυλουργός
682 Σπύρος Κ. Καραΐσκος 22 ξυλουργός
683 Τριαντάφυλλος Π. Ζιούβελος 32 έμπορος
684 Φώτιος Κ. Δημήτρουλας 25 γεωργός
685 Φώτιος Δημήτρουλας 40 ράπτης
686 Φώτιος Ευστ. Καριώρης 24 ράπτης
687 Φώτιος Αργ. Κούβελας 35 ράπτης
688 Φώτιος Ν. Σταματόπουλος 25 ποιμήν
689 Φώτιος Κακουριώτης 35 ράπτης
690 Χαραλ. Σπηλ. Κολόσακκας 35 ποιμήν
691 Χρήστος Δ. Πολίτης 36 υλοτόμος
692 Χρήστος Φούκας 80 σιδηρουργός
693 Χαραλ. Χ. Φούκας 35 σιδηρουργός
694 Χαραλ. Ζιούβελος 30 σιδηρουργός
695 Χρήστος Τραγουστής 32 υλοτόμος
696 Χρήστος Π. Τραγουστής 23 υλοτόμος
697 Χαραλ. Δ. Δημήτρουλας 26 υλοτόμος
698 Χρήστος Τεφάνης 50 υλοτόμος
699 Χαραλ. Κοκκίνης 35 επισαγματ-

ποιός
700 Χαραλ. Σπ. Δεβές 40 υλοτόμος
701 Χρήστος Δ. Ντζίνης 40 υλοτόμος
702 Χαραλ. Γιωργουλής 38 ράπτης
703 Χρήστος Περδίκης 40 υλοτόμος
704 Χαραλ. Μπαλής 50 υλοτόμος
705 Χρήστος Α. Κατελούζος 30 ποιμήν
706 Χαραλ. Θ. Δημόπουλος 22 γεωργός
707 Χαραλ. Ν. Δημόπουλος 30 γεωργός
708 Χαραλ. Θ. Σκόντος 26 ξυλουργός
709 Χρήστος Ευστ. Σαράντης 30 ξυλουργός
710 Χαραλ. Π. Πεντάζος 50 υλοτόμος
711 Χαραλ. Ηλ. Λούρης 22 υλοτόμος
712 Χαραλ. Α. Μέρμηγκας 26 υλοτόμος
713 Χαραλ. Δ. Καλομοίρης 53 υλοτόμος
714 Χαραλ. Α. Ανδρικόπουλος 27 σκαφεύς
715 Χρήστος Ηλ. Κοσμάς 30 σκαφεύς
716 Χαραλ. Α. Κοσμάς 35 ποιμήν
717 Χαραλ. Φ. Σαράντης 35 ξυλουργός
718 Χαραλ. Π. Βακάλης 24 ξυλουργός
719 Χρόνης Πολίτης 55 γεωργός
720 Χαραλ. Α. Μίχος 27 υλοτόμος
721 Χαραλ. Λιατσής 25 υλοτόμος
722 Χαραλ. Ι. Κόλιας 27 ράπτης
723 Χρήστος Λαμπούσης 40 ζωοέμπορος
724 Χρήστος Α. Παπαηλίας 22 γεωργός
725 Χαραλ. Π. Κυριαζής 30 γεωργός
726 Χαραλ. Κ. Οικονόμου 45 ειρηνοδίκης
727 Χαραλ. Π. Περδίκης 35 υλοτόμος
728 Χαραλ. Ν. Σταματόπουλος 28 γεωργός
729 Χαραλ. Β. Μιχαλόπουλος 26 κτηματίας
730 Χαραλ. Ι. Δημουλάς 23 υλοτόμος
731 Χρήστος Λ. Κατσίκος 35 υλοτόμος
732 Χαραλ. Σ. Δημήτρουλας 21 έμπορος

1 Ανδρέας Δ. Βέλμαχος 27 γεωργός
2 Αναστάσιος Ι. Κάβουρας 35 γεωργός
3 Αθαν. Π. Μπουρνάς 30 γεωργός
4 Αναστάσιος Α. Κάβουρας 35 γεωργός
5 Αθανάσιος Δ. Κούκος 30 ποιμήν
6 Αθανάσιος Κουρκουζάνος 35 ποιμήν
7 Αθανάσιος Γ. Βέλμαχος 32 ποιμήν
8 Ανδρέας Ευστ. Βέλμαχος ποιμήν
9 Βασίλειος Γ. Βέλμαχος 30 ποιμήν
10 Βασίλειος Π. Σιορβανής 25 ποιμήν
11 Γεώργιος Π. Μπουρνάς 35 ποιμήν
12 Γεώργιος Σιδέρης 33 ποιμήν
13 Γεώργιος Κ. Μπουρνάς 25 ποιμήν
14 Δημήτριος Ευστ. Βέλμαχος 30 ποιμήν
15 Δήμος Γαλούσης 40 ποιμήν
16 Δημήτριος Δρακ. Κούκος 28 ποιμήν
17 Θεόδωρος Δ. Βέλμαχος 35 ποιμήν
18 Ιωάννης Κάβουρας 70 ποιμήν
19 Ιωάννης Κ. Κούκος 35 ποιμήν
20 Ιωάννης Κουρκουζάνος 30 ποιμήν
21 Ιωάννης Α. Κούκος 30 ποιμήν
22 Κωνσταντίνος Λ. Γαλούσης 22 ποιμήν
23 Κωνσταντίνος Π. Σιορβανής 30 ποιμήν
24 Κωνσταντίνος Κούκος 70 ποιμήν
25 Κωνσταντίνος Πουρνάρας 55 ποιμήν
26 Κωνσταντίνος Ευστ. Βέλμαχος 22 ποιμήν
27 Κωνσταντίνος Π. Μπουρνής 24 ποιμήν
28 Λεωνίδας Ευστ. Βέλμαχος 33 ποιμήν
29 Λάμπρος Γ. Σιδέρης 30 ποιμήν
30 Λάμπρος Γαλούσης 70 ποιμήν
31 Νικόλαος Γ. Βέλμαχος 25 ποιμήν
32 Νικόλαος Σ. Σιορβανής 30 ποιμήν
33 Παναγιώτης Σιορβανής 60 ποιμήν
34 Παναγιώτης Κ. Κούκος 30 ποιμήν
35 Παρασκευάς Πουρνάρας 35 ποιμήν
36 Πανάγος Γαλούσης 60 ποιμήν
37 Χρήστος Α. Κάβουρας 35 ποιμήν

1 Αθανάσιος Γ. Κονδύλης 35 υλοτόμος
2 Απόστολος Ι. Δεβές 30 υλοτόμος
3 Απόστολος Δ. Κονδύλης 63 γεωργός
4 Αθανάσιος Απ. Κονδύλης 25 γεωργός
5 Αγγελής Π. Μίχος 40 υλοτόμος
6 Ανδρέας Θ. Κολόσακκας 30 μπακάλης
7 Αναστάσιος Κολόσακκας 65 ποιμήν
8 Αθανάσιος Γ. Πολίτης 25 υλοτόμος
9 Απόστολος Π. Πολίτης 25 υλοτόμος
10 Ανδρέας Χ. Φούκας 30 σιδηρουργός
11 Αθανάσιος Λ. Βαρελάς 40 υλοτόμος
12 Αναστάσιος Λ. Βαρελάς έμπορος
13 Ανδρέας Τσαπαρδόνης 35 υλοτόμος
14 Αναστάσιος Αδάμης 55 ποιμήν
15 Αθανάσιος Ταϊτούλης 35 υλοτόμος
16 Αναστάσιος Φακίδας 40 ξυλουργός
17 Αναστάσιος Δ. Τουρλής ασβεστοποιός
18 Αναστάσιος Κ. Κοτσιλίμπας 22 κτηματίας
19 Αναστάσιος Π. Καριώρης 22 ξυλουργός
20 Αναστάσιος Καριώρης 70 ξυλουργός
21 Αθανάσιος Β. Λαμπρόπουλος 33 ξυλουργός
22 Αγγελής Βαρελάς 40 ξυλουργός
23 Απόστολος Γ. Παπαπανάγου 40 υλοτόμος
24 Απόστολος Δ. Αποστολόπουλος 28 έμπορος
25 Ανδρέας Θ. Φωτεινός 23 υλοτόμος
26 Αθανάσιος Χαυταλεύρας 22 ξυλουργός
27 Αθανάσιος Κ. Ντζίνης 26 ξυλουργός
28 Αθανάσιος Γ. Μαρνέρης 22 ράπτης
29 Αναστάσιος Μάις 40 ράπτης
30 Αθανάσιος Ι. Κούρος 30 γεωργός
31 Αντώνιος Κουής 55 ξυλουργός
32 Απόστολος Αρ. Λιαρομάτης 30 ξυλουργός
33 Απόστολος Χ. Νικολακιόπουλος 30 ξυλουργός
34 Απόστολος Νικολακιόπουλος 55 ξυλουργός
35 Απόστολος Λιαρομάτης 30 ξυλουργός
36 Αντώνιος Γ. Κατελούζος 50 ποιμήν
37 Αναστάσιος Λ. Κατελούζος 35 ποιμήν
38 Αθανάσιος Γ. Κατελούζος 65 ποιμήν

39 Αθανάσιος Κ. Ντούμας 50 ξυλουργός
40 Αθανάσιος Π. Κατήρας έμπορος
41 Αναστάσιος Ντούμας 55 εργάτης
42 Αντώνιος Αναστ. Ντούμας 24 χαλκεύς
43 Αθανάσιος Θ. Ντούμας 25 ξυλουργός
44 Ανάστος Δ. Δημόπουλος 50 ξυλουργός
45 Αντώνιος Θ. Σκόντος 35 ξυλουργός
46 Αθανάσιος Μπερέτσος 30 ξυλουργός
47 Ασημάκης Βαρελάς 60 υλοτόμος
48 Αθανάσιος Ζ. Μπόνος 30 ξυλουργός
49 Ανδρέας Ιω. Σαράντης 30 ξυλουργός
50 Αναστάσιος Π. Πεντάζος 45 υλοτόμος
51 Αθανάσιος Ευστ. Πολιτόπουλος 55 μηχανικός
52 Αθανάσιος Κακούρας 40 ξυλουργός
53 Αθανάσιος Λιβάνης 35 ξυλουργός
54 Αθανάσιος Μόσχος 60 ξυλουργός
55 Αθανάσιος Παναγή ξυλουργός
56 Αθανάσιος Δ. Γιαβής 28 καφεπώλης
57 Αθανάσιος Κολοτσούκας ξυλουργός
58 Αντώνιος Β. Καλομοίρης 25 τέκτων
59 Αθανάσιος Καλομοίρης 40 τέκτων
60 Απόστολος Χατζής 40 γεωργός
61 Αθανάσιος Κυριαζής 70 γεωργός
62 Αθ. Θεοδοσ. Παπαγιαννακόπουλος 23 ράπτης
63 Αριστείδης Α. Παπαγιαννακόπουλος 35 δικαστικός 

κλητήρ
64 Αγγελής Π. Παπαγιαννακόπουλος 30 ποιμήν
65 Αναστάσιος Γ. Μουσχής 28 ξυλουργός
66 Ανδρέας Ιω. Κανελλόπουλος 24 γεωργός
67 Απόστολος Κ. Κανελλόπουλος 33 υλοτόμος
68 Αγγελής Β. Κοσμάς 22 γεωργός
69 Αντώνης Γ. Αντρίκου 25 γεωργός
70 Ασημάκης Δ. Μαντάς 40 γεωργός
71 Ανδρέας Κοσμόπουλος 58 καφεπώλης
72 Αθανάσιος Δ. Κουής 35 υλοτόμος
73 Αναστάσιος Ζαχαριάς 26 υλοτόμος
74 Αθανάσιος Θ. Παπαγιαννόπουλος 22 μαθητής
75 Αναγνώστης Λ. Αλεξόπουλος 60 δημοδιδά-

σκαλος
76 Αθανάσιος Ξηρής 55 γεωργός
77 Αλέξιος Θ. Ξηρής 40 ξυλουργός
78 Αναστάσιος Κυριαζής 60 ξυλουργός
79 Απόστολος Μπούκουρας 80 στρατιωτικός
80 Αθανάσιος Κ. Μπούκουρας 30 μπακάλης
81 Ανδρέας Τσάκονας 60 υλοτόμος
82 Ανδρέας Π. Βακαλόπουλος 40 έμπορος
83 Αθανάσιος Βακαλόπουλος 75 γεωργός
84 Απόστολος Κ. Βακάλης 25 υλοτόμος
85 Αθανάσιος Χ. Βακάλης 48 υλοτόμος
86 Αναστάσιος Ζιούβελος 28 γεωργός
87 Αναστάσιος Δ. Κουής 23 ξυλουργός
88 Αναστάσιος Κ. Κουής 45 ξυλουργός
89 Αθανάσιος Μαντζιουράνης 28 μπακάλης
90 Αναστάσιος Δ. Δημήτρουλας 25 ξυλουργός
91 Αθανάσιος Θανόπουλος 45 ξυλουργός
92 Ανδρέας Δ. Δημήτρουλας 30 ξυλουργός
93 Απόστολος Αθ. Μίχου 38 υλοτόμος
94 Αντώνιος Λιατσής 28 υλοτόμος
95 Αντώνιος Παπαηλίας 30 υλοτόμος
96 Αθανάσιος Ν. Παπαηλίας 24 υλοτόμος
97 Αθανάσιος Τσαπαρδόνης 28 υλοτόμος
98 Αθανάσιος Ν. Κούρος 26 υλοτόμος
99 Αριστομένης Π. Οικονόμος 28 ειρηνοδίκης
100 Αντώνιος Κ. Οικονόμος 52 ασβεστοποιός
101 Αλέξανδρος Θ. Βελισσάρης 33 υλοτόμος
102 Αθανάσιος Ξούριας 40 ξυλουργός
103 Αθανάσιος Κ. Γόντικας 28 ποιμήν
104 Αθανάσιος Π. Γόντικας δικηγόρος
105 Αγγελής Π. Γόντικας 29 γραμματεύς
106 Αθανάσιος Π. Περδίκης 50 υλοτόμος
107 Απόστολος Γ. Περδίκης υλοτόμος
108 Αγγελής Γιωργούλης 35 γεωργός
109 Αργύριος Κούβελας 70 σκαφεύς
110 Αλέξιος Αρ. Κούβελας 35 ξυλουργός
111 Αργύριος Ζιούβελος 70 κτηματίας
112 Αντώνιος Κουτρούλης 55 υλοτόμος
113 Αθανάσιος Π. Ζιούβελος 40 οπλοποιός
114 Αθανάσιος Σπαλιάρας 35 ξυλουργός
115 Αλέξιος Γ. Μπούκουρας 26 ποιμήν
116 Αθανάσιος Ιω. Μαντάς 27 ποιμήν
117 Απόστολος Χ. Πολίτης 27 γεωργός
118 Ανδρέας Καραμπαμπάς 28 ξυλουργός
119 Βασίλειος Επ. Κονδύλης 60 ξυλουργός
120 Βασίλειος Κ. Κόλιας 23 ξυλουργός
121 Βασίλειος Αντ. Καριώρης 22 ξυλουργός
122 Βασίλειος Λαμπρόπουλος 70 ξυλουργός
123 Βασίλειος Δ. Αποστολόπουλος 22 έμπορος
124 Βασίλειος Ιω. Μιχαλόπουλος 30 υλοτόμος
125 Βασίλειος Καλομοίρης 60 τέκτων
126 Βασίλειος Χρυσάντος 50 υλοτόμος
127 Βασίλειος Χ. Ντζίνης 25 υλοτόμος
128 Βασίλειος Δ. Ντζίνης 33 υλοτόμος
129 Βασίλειος Χ. Ντζίνης 45 υλοτόμος
130 Βασίλειος Ιω. Κουμπούρης 40 υλοτόμος
131 Βασίλειος Ιω. Γυφτόγιαννης 35 υλοτόμος
132 Βασίλειος Τουρής 60 υλοτόμος
133 Βασίλειος Κανελλόπουλος 70 υλοτόμος
134 Βασίλειος Ιω. Κανελλόπουλος 22 υπηρέτης
135 Βασίλειος Κοσμόπουλος 60 γεωργός
136 Βασίλειος Θ. Κυριαζής 26 κεραμοποιός

137 Βασίλειος Κ. Βακάλης 28 υλοτόμος
138 Βασίλειος Ν. Αργυρόγιαννης 40 υλοτόμος
139 Βασίλειος Ευστ. Πολίτης 40 υλοτόμος
140 Βασίλειος Δημήτρουλας 60 γεωργός
141 Βασίλειος Παπακωνσταντίνου 28 έμπορος
142 Βασίλειος Παπαηλίας 60 γεωργός
143 Βασίλειος Ν. Βασιλόπουλος 22 αρτοποιός
144 Βασίλειος Κ. Γόντικας 26 ποιμήν
145 Βασίλειος Θ. Μίχου 33 υλοτόμος
146 Βασίλειος Κουτρούλης 43 υλοτόμος
147 Βασίλειος Ν. Κολιογιαννάκης 30 γεωργός
148 Γεώργιος Γ. Τσαπαρδόνης 15 υλοτόμος
149 Γεώργιος Σπ. Κονδύλης 60 υλοτόμος
150 Γεώργιος Ιω. Δεβές 28 υλοτόμος
151 Γεώργιος Θ. Κολόσακκας 28 ποιμήν
152 Γεώργιος Κούβελας 40 υλοτόμος
153 Γεώργιος Κ. Γιωργούλης 35 γεωργός
154 Γεώργιος Κόλιας 40 υλοτόμος
155 Γεώργιος Λιατσής 40 υλοτόμος
156 Γεώργιος Λ. Βαρελάς 25 υλοτόμος
157 Γεώργιος Ζιούβελος 50 τέκτων
158 Γεώργιος Φακίδας 45 ξυλουργός
159 Γεώργιος Κοτσιλίμπας 40 κτηματίας
160 Γεώργιος Π. Καριώρης 28 επαίτης
161 Γεώργιος Αθ. Καρπακλής 25 γεωργός
162 Γεώργιος Ραδιώτης ή Παπαηλιόγαμβρ.40 ξυλουργός
163 Γεώργιος Καραλής 30 ξυλουργός
164 Γεώργιος Δ. Αποστολόπουλος 25 έμπορος
165 Γεώργιος Π. Μιχαλόπουλος 30 ξυλουργός
166 Γεώργιος Μπήσιας 30 ποιμήν
167 Γεώργιος Χαυταλεύρης 25 ξυλουργός
168 Γεώργιος Τζίνης 50 έμπορος
169 Γεώργιος Κ. Καλομοίρης 25 γεωργός
170 Γιώργος Μαρνέρης 50 ράπτης
171 Γεώργιος Μάϊς 35 ράπτης
172 Γεώργιος Ν. Κατελούζος 25 ποιμήν
173 Γεώργιος Π. Κατήρας 23 έμπορος
174 Γρηγόριος Π. Κατήρας 40 τυπογράφος
175 Γεώργιος Θ. Δημόπουλος 26 γεωργός
176 Γεώργιος Θ. Σκόντος 35 ξυλουργός
177 Γεώργιος Κ. Τσιούμπας 21 ποιμήν
178 Γεώργιος Κ. Κυριαζής 30 γεωργός
179 Γεώργιος Θεοδ. Παπαγιαννόπουλος 22 ανεπάγγελτος
180 Γεώργιος Π. Παπαγιαννόπουλος 35 ποιμήν
181 Γεώργιος Μουσχής 70 ξυλουργός
182 Γρηγόριος Β. Κανελλόπουλος 30 υλοτόμος
183 Γεώργιος Αθ. Κανελλόπουλος 35 υλοτόμος
184 Γεώργιος Ιω. Κανελλόπουλος 26 στρατιώτης
185 Γεώργιος Β. Κοσμόπουλος 26 βαρελοποιός
186 Γεώργιος Ιω. Κοσμάς 24 γεωργός
187 Γεώργιος Δ. Μπούκουρας 25 πρωτοκλ. 

εφορείας
188 Γεώργιος Κ. Αλεξόπουλος 28 γεωργός
189 Γεώργιος Χαρ. Κοσμάς 22 γεωργός
190 Γεώργιος Κ. Κοσμάς 23 γεωργός
191 Γεώργιος Θ. Παπαγιαννόπουλος 23 μαθητής
192 Γεώργιος Δ. Αλεξόπουλος 35 κτηματίας
193 Γεώργιος Κ. Κορδής 25 υλοτόμος
194 Γεώργιος Ιω. Πετρόπουλος 28 κτηματίας
195 Γεώργιος Απ. Ξηρής 22 μπακάλης
196 Γεώργιος Δημουλάς 65 υλοτόμος
197 Γεώργιος Μαραγκός 60 τέκτων
198 Γεώργιος Θ. Κυριαζής 30 κεραμοποιός
199 Γεώργιος Αλεξ. Μπούκουρας 53 γεωργός
200 Γεώργιος Κορδής 45 υλοτόμος
201 Γεώργιος Απ. Παπαθανάσης 30 αγωγιάτης
202 Γεώργιος Αθ. Βακαλόπουλος 23 έμπορος
203 Γεώργιος Βακάλης 60 υλοτόμος
204 Γεώργιος Πανούσης 70 κτηματίας
205 Γεώργιος Π. Δανίσκας 25 υλοτόμος
206 Γεώργιος Ν. Δημήτρουλας 32 υλοτόμος
207 Γεώργιος Ν. Βακάλης 30 υλοτόμος
208 Γεώργιος Ιω. Κόλιας 30 βαρελοποιός
209 Γεώργιος Ευστ. Τσαπαρδόνης 28 υλοτόμος
210 Γρηγόριος Ευστ. Καριώρης 23 σκαφεύς
211 Γεώργιος Χ. Παπαδημητρόπουλος 35 κεραμοποιός
212 Γεώργιος Γεωργούλης 40 ράπτης
213 Γεώργιος Αργ. Ζούβελος 25 σκαφεύς
214 Γεώργιος Μπελεζώνης 50 ξυλουργός
215 Γεώργιος Ν. Μοσχοβάκης 43 πρωτοδίκης
216 Γεώργιος Κ. Γόντικας 23 δασοφύλαξ
217 Γεώργιος Βασιλόπουλος 70 κτηματίας
218 Γεώργιος Α. Αδάμης 30 ποιμήν
219 Γεώργιος Χ. Κοσμάς 22 υπηρέτης
220 Γεώργιος Ν. Κολιογιαννάκης 30 γεωργός
221 Γεώργιος Κ. Μπουρνάς 25 ποιμήν
222 Δημήτριος Ι. Τσαπαρδόνης 50 υλοτόμος
223 Δημήτριος Π. Κονδύλης 30 υλοτόμος
224 Δημήτριος Απ. Κονδύλης 24 υλοτόμος
225 Δημήτριος Μίχος 35 υλοτόμος
226 Δημήτριος Σπηλ. Κολόσακκας 30 ποιμήν
227 Δημήτριος Θ. Βακάλης 33 υλοτόμος
228 Δημήτριος Π. Γιωργούλης 40 γεωργός
229 Διονύσιος Δ. Βαρελάς 22 υλοτόμος
230 Δημήτριος Γ. Βαρελάς 35 υλοτόμος
231 Δημήτριος Δ. Βαρελάς 38 υλοτόμος
232 Δημήτριος Ι. Αδάμης 35 ποιμήν
233 Δημήτριος Π. Αδάμης 35 τέκτων
234 Δήμος Μπαλάς 30 ποιμήν
235 Δημήτριος Ι. Μπουλούκος 24 ράπτης
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Ηεφημερίδα «Τα Μαγούλιανα» έκανε τα πρώτα της εκ-
δοτικά και δημοσιογραφικά βήματα αρχές του 1997. Κι-
νητήρια δύναμη και πρωτεργάτης ο τότε πρόεδρος του

συλλόγου Κώστας Β. Κανελλόπουλος, οι πρώτοι συνεργάτες οι
Μαγουλιανίτες Παναγιώτης Μαρίτσας Πάνος & Νίκος Κων-
σταντόπουλος και Αγγελική Κοσιαβέλου.

Τα επόμενα έτη η εφημερίδα ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέ-
ματα καθώς η όρεξη όσο και τα θέματα ήταν… ανεξάντλητα. «Τα
Μαγούλιανα» δεν ήταν μια έκδοση των μελών Δ.Σ του συλλό-
γου ή ανακοινώσεις αποφάσεων, ξεκίνησε δυναμικά, διεκδι-
κώντας λύσεις αλλά και προβάλλοντας την ιστορία και τα προ-
βλήματα του τόπου.

Το πρώτο φύλλο ήταν εστιασμένο στο θέμα του Σανατορί-
ου, με τίτλο «Το Σανατόριο γκρεμίζεται». Από τότε η συντακτική
ομάδα θεωρούσε ότι ήταν το διαμάντι της περιοχής μας και μέσω
των δημοσιεύσεών της προσπάθησε να το βγάλει από την αφά-
νεια. Πού να φανταστούν τότε ότι θα έπαιρνε 25 χρόνια να μπει
το νερό στο αυλάκι μέσω ΤΑΙΠΕΔ αφού μεσολάβησαν  είσοδος
στο ευρώ, Ολυμπιακοί αγώνες, οικονομική κρίση, μνημόνια, cap-
ital control, πανδημία και ποιος ξέρει τί άλλο ακόμα…

Το 1997 μας απασχόλησαν οι εργασίες για τη δημιουργία μπά-
σκετ στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου, οι συνενώσεις σε
καποδιστριακούς δήμους, αλλά και οι πιέσεις του συλλόγου για
τη μεταφορά του Νεκροταφείου.

Το 1998 η εφημερίδα ασχολήθηκε με το θέμα του Αγίου Αν-
δρέα και τη διαφωνία για την εκποίηση του κτιρίου μεταξύ κοι-
νότητας και συλλόγου, επίσης φιλοξένησε συνεντεύξεις των υπο-
ψήφιων Δημάρχων Βυτίνας.

Πληροφορούμαστε τα δύο αυτά χρόνια για τις δυο εκδη-
λώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον σύλλογο τιμώντας του
Μαγουλιανίτες δασκάλους και την Μάχη των Μαγουλιάνων, όπως
και για την έκδοση δύο ημερολογίων. Την ίδια εποχή πλούσιο
είναι το ρεπορτάζ για τον επανα-δραστηριοποιημένο σύλλογο
Νέων καθώς έχει ξεκινήσει δυναμικά με εκδηλώσεις σε νυχτε-
ρινά κέντρα τις Αθήνας αλλά και με πάρτι στο χώρο του Σχολείου
τον δεκαπενταύγουστο, ταυτόχρονα προχωρούσε  την ανάπλαση
του χώρου στον Αγιωργάκο με προσωπική εργασία και με συν-
δρομές Μαγουλιανιτών.

Τα δημοσιεύματα για το Σανατόριο συνεχίστηκαν, προ-
βάλλοντας το πινγκ πονγκ μεταξύ των εμπλεκομένων, παρόλες
τις οχλήσεις από εφημερίδα και σύλλογο οι υποσχέσεις από βου-
λευτές και υπουργούς της εποχής έδιναν και έπαιρναν.

Το 1999 έγινε το μεγάλο πολυσέλιδο αφιέρωμα για τα 50 χρό-
νια του συλλόγου, αφιέρωμα στον  Βαρθολομαίο και στην συ-
νεστίαση του συλλόγου. Το ίδιο έτος υπήρξε το πρώτο ρήγμα
στην εφημερίδα καθώς οι Μαρίτσας και Κωνσταντόπουλος απο-
φάσισαν να μην συνεχίσουν με την εφημερίδα του συλλόγου.
Ο κύριος λόγος ήταν η παρουσίαση των προβλημάτων που ανα-
δείχτηκαν από την συνένωση με τον δήμο Βυτίνας.

Έτσι από το έτος (2000) και για ενάμιση χρόνο κυκλοφόρησε
και η εφημερίδα «Μαγουλιανίτικα Νέα» με πλούσιο πολιτιστικό
περιεχόμενο, αναδεικνύοντας παράλληλα τα προβλήματα του
Δημοτικού Διαμερίσματος Μαγουλιάνων, αλλά ασκώντας και έν-
τονη κριτική στους χειρισμούς του Δ.Σ του συλλόγου. Η εφη-

μερίδα «Τα Μαγούλιανα» συνέχισε τα εκδοτικά της βήματα
ασφαλώς με ψαλιδισμένα πόδια καθώς είχε χάσει το κορμό της
συντακτικής της ομάδας.

Από το 2000 έως και σήμερα τη σελιδοποίηση αναλαμβά-
νει η Μαίρη Γασπαράκη. Το 2001 ξεχώρισε η βράβευση του Γιάν-
νη Γόντικα για τη δωρεά του ανάπλασης της πλατείας. 

Τα επόμενα χρόνια η εφημερίδα πρόβαλε τα κύρια προ-
βλήματα που το Δ.Σ  προωθούσε προς επίλυση και πιο συγκε-
κριμένα τη μεταφορά του νεκροταφείου, την αγιογράφηση της
Παναγίας, την αξιοποίηση του Σανατορίου και τον καθαρισμό
των περαστικών δασυλλίων. Παράλληλα δημοσίευε τις ανα-
κοινώσεις του τότε δήμου Βυτίνας αλλά και με τις δραστηριό-
τητες και τα νέα του συλλόγου και των Μαγουλιανιτών. Αυτό το
διάστημα σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Νίκης Γόντικα
σε ότι αφορά την πολιτισμική αρθρογραφία και την διατήρηση
της μνήμης παλιών επαγγελμάτων του χωριού. 

Σταδιακά από το 2009 και ύστερα η ύλη της εφημερίδας ήταν
περισσότερο λογοτεχνική παρά ένα έντυπο με κύριο θέμα τα Μα-
γούλιανα και τους Μαγουλιανίτες. Πολύ λίγοι Μαγουλιανίτες αρ-
θρογραφούσαν πιά, οδηγώντας το έντυπο αλλά και τον σύλλογο
σε ένα φαύλο κύκλο εσωστρέφειας. 

Το 2013 ήταν χρονιά ορόσημο για την εφημερίδα αλλά και
τον σύλλογο. Η εφημερίδα του συλλόγου αφού δημοσίευσε την

επιστολή των έξι υποψηφίων για τις επερχόμενες εκλογές και το
κάλεσμα τους για συμμετοχή και στήριξη στις επερχόμενες εκλο-
γές του συλλόγου. Οι εκλογές αυτές είχαν και τη μεγαλύτερη συμ-
μετοχή τόσο στους υποψηφίους όσο και σε ψηφίσαντες στην
ιστορία του συλλόγου. Από το μεθεπόμενο τεύχος όλα άλλαξαν,
από το Δ.Σ έως τη συντακτική ομάδα και τις επιτροπές του συλ-
λόγου. Μαγουλιανίτες που είχαν χρόνια να γράψουν ασχολή-
θηκαν και πάλι με την εφημερίδα. 

Η ανανέωση ήρθε ως συνήθως με πολύ όρεξη για δουλειά,
με ταυτόχρονη ηλεκτρονική παρουσία της εφημερίδας, εμ-
πλουτισμό της ύλης και αλλαγή μεγέθους και λογοτύπου. Βασικός
αρχιτέκτονας του νέου στησίματος, αντίστοιχου εκδόσεων με-
γάλων Αθηναϊκών εφημερίδων ήταν ο Παναγιώτης Μαρίτσας.
Αρχής γενομένης το 2014 η εφημερίδα κράτησε έντονη κριτι-
κή στάση απέναντι στην δημοτική αρχή για τους χειρισμούς της,
σε σημείο που επήλθε οριστική ρήξη λίγα χρόνια αργότερα με
τον τότε δήμαρχο λόγω του τρόπου που αναδεικνύονταν τα
υπαρκτά και αμείλικτα προβλήματα του τόπου μας. 

Στην νέα αυτή πορεία η διοίκηση του συλλόγου από το 2017
και ύστερα αποφάσισε να εκδίδει τετραμηνιαία εφημερίδα
αντί τριμηνιαίας στα πλαίσια εξοικονόμησης χρηματικών πόρων
κυρίως. 

Από το 2018 το βάρος της σύνταξης και έκδοσης έπεσε και
πάλι στο Δ.Σ καθώς ο χειρισμός των θεμάτων  μεταξύ Δ.Σ και
υπεύθυνου σύνταξης οδήγησε την εφημερίδα σε πιο μοναχικούς
βίους ξανά μετά από χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η εφημερίδα
μας συνεχίζει το δρόμο της προσπαθώντας να επαγρυπνήσει και
να ενημερώνει, ίσως περισσότερο ανεκτική, προβάλλοντας
την ενότητα.

Σήμερα επειδή ούτε η εφημερίδα, ούτε ο σύλλογος αλλά ούτε
και τα Μαγούλιανα έχουν περιθώρια για επανάληψη λαθών του
παρελθόντος που μόνο σε εσωστρέφεια οδηγούν, οφείλουμε να
συστρατευθούμε ΟΛΟΙ τόσο στη διατήρηση της έκδοσης αυτής,
όσο και στην ενεργή παρουσία ΟΛΩΝ μας στην εφημερίδα ΚΑΙ
τον σύλλογο.

Από μια απλή ενημέρωση ενός κοινωνικού γεγονότος, από
ένα αποχαιρετιστήριο σε φίλο ή συγγενή, από ένα προβλημα-
τισμό ή μια πρόταση, από την συμμετοχή στις δράσεις  ΟΛΟΙ μας
έχουμε λόγο και χώρο στην εφημερίδα αλλά και υποχρεώσεις,
κυρίως ηθικές. 

Από το μακρινό 1997 άλλαξαν πολλά. 25 χρόνια είναι αυτά.
Όλοι μας αλλάξαμε από τότε εξάλλου. Η εφημερίδα μας ήταν εκεί
για να αποχαιρετήσει και αυτούς που έφυγαν αλλά και να κα-
λωσορίσει τους Μαγουλιανίτες που ήρθαν στη ζωή.  Μπορεί η
διαδρομή να μην ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα και να είχε πολ-
λές ανακατατάξεις, διαφωνίες, καλωσορίσματα και αποχαιρε-
τισμούς. Όμορφες στιγμές στην σύνταξη και έκδοσή ήταν
πολύ λίγες. Όμορφα ήταν μόνο τα πρόσωπα όσων την κράτα-
γαν στα χέρια τους λίγες μέρες αργότερα.

Επειδή όμως η ψυχή της εφημερίδας είναι οι άνθρωποι ας
δούμε τί έγραψαν μερικοί από όσους ασχολήθηκαν ενεργά όλα
αυτά τα χρόνια. 

Ερωτευτήκαμε το χωριό μας πάλι και πάλι

Οσύλλογος του χωριού μας από το 1997 μέχρι σήμερα έχει
εκδώσει εκατό τεύχη της εφημερίδας «Tα Μαγούλιανα».
Με αυτήν την ευκαιρία κάνοντας την αναδρομή μου σκέ-

φτομαι με πόση χαρά και συγκίνηση έπαιρνα κάθε φορά την εφη-
μεριδούλα μας στα χέρια μου. Μέσα σε αυτά τα 100 φύλλα βρή-
κα τους ανθρώπους μας, τα βήματά τους, τις ασχολίες τους, τις
χαρές και τις λύπες τους, τις ζωές τους. Περπάτησα στα χνάρια
τους, ήπια νερό από τις βρύσες, χόρεψα στα πανηγύρια, έζησα
την καθημερινότητά τους. Διδάχτηκα από την πείρα τους, νο-
στάλγησα την απλότητά τους και τις ζεστές σχέσεις τους, μύρι-
σα τα φαγητά τους, συμμετείχα στις γιορτές τους. Μέσα από τις
φωτογραφίες ξεπηδούσαν μορφές γλυκές, όμορφες, οικείες· οι
πατριώτες μας. Με το χαμόγελο και τις εκφράσεις τους γέμιζαν
τις μνήμες μας. Αναγνωρίζαμε χαρακτηριστικά κοινά σε παλιό-
τερους και νεότερους και έτσι δέναμε τις γενιές μεταξύ τους. 

Πόσες φορές δεν κόψαμε πίτες πρωτοχρονιάτικες, φάγαμε
απ’ τα Mαγουλιανίτικα ξελιγουριάσματα, πολεμήσαμε μαζί με τον
Φωτάκο, ερωτευτήκαμε το χωριό μας πάλι και πάλι βλέποντας
κάθε φορά τα υπέροχα τοπία του. Ανοίξαμε με την ψυχή μας τις
εκκλησιές και τα ξωκλήσια μας, τα νιώσαμε να στέκονται εκεί
γερά, προσεγμένα, περιποιημένα, φροντισμένα. Μέσα από τις
φωτογραφίες που η εφημερίδα κατά καιρούς και κατά περίσταση
δημοσίευε πήραμε μια γεύση της ύπαρξης τους.

Δεν ξέρω όλα αυτά αν διαβάζουν οι νέοι μας απορροφημένοι
από τη δική τους πραγματικότητα έχοντας γύρω τους την τε-
χνολογία που καταπίνει το συναίσθημα, το ρομαντισμό την πα-
ράδοση. Σε ένα τεύχος περιοδικού το 1979 ο αείμνηστος Στά-
θης Κόλλιας έγραφε: «…οι νέοι μας να μαθαίνουν για τους κα-

τάδικους τους ανθρώπους από τους κατάδικους τους ανθρώ-
πους. Να μαθαίνουν από πρώτο χέρι τα ήθη, τις συνήθειες, τις
ασχολίες των Μαγουλιανιτών». 

Πράγματι τότε (1979) ο σύλλογος και η συντακτική επιτρο-
πή της εποχής έκαναν μια προσπάθεια για ένα ωραίο αποτέλε-
σμα και κυκλοφόρησαν «Tα Μαγούλιανα» σε περιοδικές καλό-
δετες εκδόσεις με ποικίλη ύλη. Στην πορεία όμως οι εκδόσεις αυ-
τές σκόνταψαν. Το λόγο τον βρήκα στο δεύτερο κιόλας τεύχος
όπως ο Στάθης έγραφε με παράπονο. «…το περιοδικό για να συ-
νεχίσει απρόσκοπτα την κυκλοφορία του χρειάζεται να προστεθεί
στο συνηθισμένο μελάνι της συντακτικής επιτροπής και το με-
λάνι των άλλων Μαγουλιανιτών». Προέτρεπε τους Μαγουλιανίτες
να δουν το σύλλογο, χωριό και το συγχωριανό με περισσότερη

αγάπη και καταδεξιά. Αυτή την αγάπη για την εφημερίδα έδει-
ξε μέχρι το τέλος της ζωής του και στα περισσότερα φύλλα της
υπάρχει γραφή του, οι αναμνήσεις του, η ντοπιολαλιά του, η ευαι-
σθησία του.

Κατά καιρούς έχω θαυμάσει περιοδικά και εφημερίδες που
εκδίδουν διάφοροι σύλλογοι στα χωριά τους. Εφημερίδες που
έχουν πιο πολλές σελίδες, περιοδικά με καλόδετα τα τεύχη, με
πλούσια ύλη, άρθρα, προβληματισμούς, λύσεις, πολυφωνία. Όλα
αυτά όμως για να γίνουν χρειάζονται περισσότερα μέλη, συν-
δρομές, χορηγίες. Και εδώ πέρα από την αγάπη κινητήρια δύ-
ναμη είναι το χρήμα. Το χωριό μας όμως ακολουθώντας τη μοί-
ρα πολλών άλλων χωριών έγινε μικρό. Τα προβλήματά του όμως
είναι εκεί. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να το καταπιούν τα με-
γαλύτερα χωριά. Πρέπει να ακούγεται η φωνή του και η εφη-
μερίδα αποτελεί ένα τέτοιο βήμα. Εκεί μπορούν να ακουστούν
φωνές που να ζητάνε λύσεις, που θα κάνουν προτάσεις που θα
διεκδικούν.  Δεν ξέρω αν όλοι αγαπήσαμε ή γνωρίσαμε το χω-
ριό μας καλύτερα μέσα από τα εκατό τεύχη της εφημερίδας μας,
σίγουρα όμως προσδοκούμε σε μια καινούργια εκατοντάδα ακό-
μη καλύτερη, ποιοτικότερη και πιο γεμάτη με το αγαπημένο μας
χωριό. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στους συντοπίτες μας και στους
φίλους του χωριού μας που μέσα σε αυτά τα χρόνια προσπά-
θησαν άλλοτε καλά και άλλοτε λιγότερο καλά, πάντα όμως με
το πρόσταγμα της αγάπης για τον τόπο μας να στέλνουν στα σπί-
τια μας «Τα Μαγούλιανα». Έργο των μεγαλύτερων να μεταλαμ-
παδεύσουν αυτή την αγάπη και το νοιάξιμο στα παιδιά μας, στους
νέους μας, όπου κι αν βρίσκονται για να έχουν συνέχεια «Τα Μα-
γούλιανα».

Χριστίνα Π. Λαμπούση

Εκατό τεύχη μο-
ναξιά 

Έφτασε αισίως τα
100 τεύχη η εφη-
μερίδα «Τα Μαγού-

λιανα». Τελικά γράφει
ιστορία το έντυπο του
Συλλόγου Μαγουλιανι-
τών, το οποίο έκανε πρω-
ταγωνιστές τους ανθρώ-
πους του χωριού μας. 

Ήταν μια ιδέα του
τότε προέδρου του Συλλόγου Κώστα Κανελλόπουλου, η οποία ξάφ-
νιασε ευχάριστα, τόσο με την ύλη της, όσο και τη στάση που κρά-
τησε για τα τεκταινόμενα στον τόπο μας. Από τότε, βέβαια, πολύ
νερό μπήκε στο αυλάκι. 

Η εφημερίδα πορεύτηκε άλλοτε με περισσότερη, και άλλοτε με
λιγότερη κριτική διάθεση. Επιδίωκε αντικρουόμενες απόψεις,
ακόμη για το ίδιο θέμα. Γενικά δεν ακολούθησε κομματικές, πολι-
τικές γραμμές. 

Η ελευθερία έκφρασης κατά διαστήματα ενοχλούσε, ενίοτε και
τη διοίκηση του Συλλόγου. Προσωπικά τουλάχιστον πέντε με έξι
φορές είχα ακούσει μη γράψουμε αυτό ή το άλλο για να μην ενο-
χληθεί ο βουλευτής, ο δήμαρχος, ο πολιτικάντης, ο γείτονας, ο συγ-
γενείς, ο φίλος. 

Οι εκάστοτε διοικήσεις του Συλλόγου είχαν ένα μούδιασμα, ει-
δικά όταν στο στόχαστρο έμπαινε ο εκάστοτε δήμαρχος και κοι-
νοτάρχης.

Προσωπικά τουλάχιστον δύο φορές διάφοροι τοπικοί παρά-
γοντες με είχαν προειδοποιήσει – απειλήσει με αγωγές. Η απάντηση
ήταν στερεότυπη: «Η εφημερίδα ευχαρίστως να καταγράψει τις από-
ψεις σας». Κανένας τους τελικά δεν έγραψε κάτι. 

Δεν κρύβω ότι υπήρξαν φορές που τηρήθηκε ευμενή στάση
απέναντι κυρίως σε υποψηφίους δημάρχους και κοινοτάρχες,
αλλά η εφημερίδα δεν δίστασε να σταθεί κριτικά στα έργο τους και
να τους κρεμάσει στα «μανταλάκια». 

Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού ήταν η ύλη και ο χειρισμός
των θεμάτων. Τίποτα δεν είναι αναμενόμενο και τίποτα δεν είναι
δεδομένο. Αυτοπεριορισμοί δεν υπήρχαν. 

Οι αναγνώστες δεν μπορούσαν να υποψιαστούν τί θα διάβα-
ζαν στο κάθε καινούργιο τεύχος. Υπήρξαν φορές που ξένιζε κά-
ποιους η ανυποχώρητη  μαχητική στάση. Το βασικό είναι ότι τέθηκαν
θέματα, τα οποία στη συνέχεια λύθηκαν. Άλλωστε, «ό,τι κρύβεις κάτω
απ' το χαλί θα το βρει η πεθερά…». Έτσι δεν λένε; 

Ο κόσμος και η ιστορία θα κρίνει αυστηρά τον καθένα μας για
το τί έκανε καλά και τί όχι. 

Προσωπικά με χαροποιεί το γεγονός ότι υπήρξε στιγμή που στα
Μαγούλιανα κυκλοφορούσαν τρεις εφημερίδες!  

Π.
❁❁❁❁

Εφημερίδα: Ο ενημερωτής, ο οργανωτής, ο συνδετι-
κός κρίκος - «Πάτα-
ξον μέν, ἄκουσον δε» 

Ημετρήσιμη αποτελε-
σματικότητα του
συλλόγου, του χω-

ριού συνολικά, εξαρτάται
από την δυναμική των
ενεργών μελών. Το, κάθε
φορά, ΔΣ θα παρουσιάζει
έργο, αν μια κρίσιμη μάζα
των μελών  βρίσκεται στην πρωτοπορία.

Η εικόνα του συλλόγου είναι ΚΑΙ η εφημερίδα του!
Η διοίκηση ενημερώνει, τα μέλη γνωρίζουν, οι ΓΣ αποφασίζουν.

Η διοίκηση κινείται με βάση τις αποφάσεις των ΓΣ. Αυτή πρέπει να
είναι η ιδανική πορεία των πραγμάτων. 

Τα μέλη που έχουν διαφορετικές ιδέες, πρέπει να διευκο-
λυνθούν για να συμμετέχουν με κείμενά τους, για να ελέγχουν, να
προτείνουν, να προβληματίζουν, να αμφισβητούν. Χωρίς διαρκή
αμφισβήτηση , η κοινωνία (πρωτίστως η επιστήμη) δεν προ-
χωράει μπροστά!

Η εμπειρία μου, σαν μέλος του ΔΣ πριν πολλά χρόνια, είναι τραυ-
ματική. Διατυπώνω (τότε) τις απόψεις μου στο ΔΣ και αυτές αγνο-
ούνται επιδεικτικά. Διαμορφώνω τις προτάσεις σε κείμενο και ζη-
τάω να δημοσιευτούν στην εφημερίδα. Το προεδρείο αρνείται, δεί-
χνοντάς μου την έξοδο. Πράγματι, έμεινα πολλά χρόνια έξω, μέχρι
που η Σοφία επέμεινε-απαίτησε να ενεργοποιήσουμε την  ομά-
δα. Και το κάναμε…

Ο σύλλογος  την τελευταία δεκαετία, έχει και την δική μου υπο-
γραφή. Για 20 περίπου μήνες έπαιξα και τον ρόλο του προέδρου.
Με βάση αυτήν την εμπειρία, η εικόνα των πραγμάτων (στο μυα-
λό μου) είναι η εξής:
✔ Η κάθε φορά διοίκηση, χρησιμοποιεί την εφημερίδα με  υποκει-

μενισμό. 
✔Η Διοίκηση αφαιρεί (αντικειμενικά) την δυνατότητα της έντονης δη-

μόσιας αμφισβήτησης.
✔ Οι Γενικές Συνελεύσεις καταλήγουν διακοσμητικές.
✔Οι τοπικές Δημοτικές Συνελεύσεις είναι εξ’ αρχής διακοσμητικές.
✔ Τα μικρά συμφέροντα πνίγουν τις τοπικές κοινωνίες. 
✔ Ο «φόβος» κυριαρχεί στους περισσότερους.

Σήμερα εκφράζω ανοιχτά τις σκέψεις μου, για να είμαι χρήσι-
μος.
Νοιώθω την ανάγκη να υπενθυμίσω:
✔Οι δημοτικές εργασίες στο σχολείο έχουν (πολλά χρόνια) σταμα-

τήσει.
✔Ο δρόμος στο Πετροβούνι δεν ανοίγει, (ο Δήμος δεν τον ανοίγει)

όπως ρητά ορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις.
•✔Η αλλαγή του καταστατικού μπλοκαρίστηκε. (έτσι, τουλάχιστον, νο-

μίζω.)
✔Από το Σανατόριο μέχρι το χωριό, δεν υπάρχει σωστός δρόμος. Θα

το βρούμε μπροστά μας…
Υπάρχουν και παλαιότερες «πληγές» που δεν πρέπει να ξεχνάμε:

✔ Τα παλιά εικονίσματα του χωριού, καταλήξανε στις αγορές και γί-
νανε περιουσίες ιδιωτικές.

✔ Οι εθνικές φορεσιές «απαλλοτριώθηκαν».
✔ Οι δωρεές παλαιών αντικειμένων «ξεχάστηκαν».
✔ Ο φόβος καλά κρατεί…

Η ζωή όμως προχωράει και πρέπει να κοιτάμε μπροστά!
Ο βαθμός εμπιστοσύνης των απλών μελών προς το ΔΣ, μετριέται

(κυρίως) από το μέγεθος και την δυναμική της συμμετοχής.
Για να συμμετέχει το μέλος, πρέπει να έχει καθαρό τον στόχο,

την κατεύθυνση, το συγκεκριμένο μεσοπρόθεσμο και μακρο-
πρόθεσμο πρόγραμμα που έχει ανάγκη το χωριό. Εδώ, ακρι-
βώς, η εφημερίδα έρχεται να παίξει τον ρόλο της. Τον ρόλο του
ενημερωτή, του οργανωτή, του συνδετικού κρίκου.

Το περιεχόμενο της εφημερίδας, καθρεφτίζει τις προθέσεις,
τις ικανότητες, την δυναμική και την απλότητα της Διοίκησης.

Η εμπιστοσύνη μου στις καλές προθέσεις των μελών του
ΔΣ, είναι σταθερή και δεδομένη! Σ’ ό,τι με αφορά, είμαι στην διά-
θεση του ΔΣ και του χωριού. 

Για να έχουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, απαιτούνται θαρ-
ραλέες ριζοσπαστικές αλλαγές! Είμαστε έτοιμοι για Ριζικές Αλ-
λαγές;
Η Οικονομική Ενίσχυση της Εφημερίδας είναι απαραίτητη!

Μόνο η δυναμική αύξηση της συμμετοχής στις υποθέσεις
του χωριού, θα φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα στον διαρ-
κή Συλλογικό Αγώνα!

Παναγιώτης Κυριακόπουλος

❁❁❁❁

Εφημερίδα «Τα Μαγούλιανα»  - 100 τεύχη 
ενδιαφέροντος
για… ζωή

Όταν τα καλοκαι-
ρινά απογεύμα-
τα χτυπάει το τη-

λέφωνο, μόλις έχεις ξυ-
πνήσει από τον μεσημε-
ριανό σου ύπνο, σίγουρα
δεν είναι για καλό! Και
αυτό συμβαίνει κατά κα-
νόνα, ανεξαρτήτως προσώπου, πόσο μάλλον όταν σε παίρνουν από
την συντακτική ομάδα της εφημερίδας.

«Θέλουμε, μου λέει,  να γράψεις ένα άρθρο στην εφημερίδα,
όχι όμως για κάποιο συμβάν, αλλά για το γεγονός ότι φτάσαμε τα
100 φύλλα από το έτος 1997 που ξεκίνησε να βγαίνει μ’ αυτήν την
μορφή».

Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία φύλλα δεν μου ζητήθηκε να
γράψω γιατί έβγαζα την ψυχή της ομάδας μέχρι να τους παραδώσω
το κείμενο, αλλά και γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο  να γράφου-
με τα ίδια συνεχώς πρόσωπα σε κάθε τεύχος μιας και ο αείμνηστος
Στάθης Κόλλιας είχε πια φύγει. 

Ο τίτλος του θέματος όμως ήταν πολύ ιδιαίτερος και φυσικά προ-
κάλεσε αλυσιδωτές αναμνήσεις για όσα συνέβησαν εδώ και 25 χρό-
νια! Τότε που ξεκίνησα δειλά – δειλά να γράφω στην εφημερίδα με
υπεύθυνο τον μακαριστό Κώστα Κανελλόπουλο.  Το πρώτο μου άρ-
θρο ήταν για το πώς βρέθηκα στα Μαγούλιανα  και το δεύτερο ανα-
φερόταν στην πρόοδο του τεχνικού πολιτισμού που αντικαθιστούσε
σιγά – σιγά τον τρόπο ζωής στην αγροτική κοινωνία.  Σ΄ αυτό το άρ-
θρο είχα αναφέρει και την πώληση των δύο γαϊδουριών του Θο-
δωρή Δουλουγέρη όταν εκείνος έφυγε για τους ουρανούς.  Τα εγ-
γόνια του, μου διηγούνταν την έκπληξη της γιαγιάς τους, όταν διά-
βασε το άρθρο, γιατί φυσικά δεν περίμενε αυτό το γεγονός να πά-
ρει τέτοια δημοσιότητα.  Από τότε ακολούθησαν αρκετά κείμενα,
όμως αυτά τα δύο πρώτα τα θεωρώ από τα καλύτερά μου.  Ένα γε-
γονός όμως που μου κάνει πάντα εντύπωση, είναι πως ενώ όταν
γράφω το κείμενο μου φαίνεται αρκετά καλό, όταν το βλέπω τυ-
πωμένο στην εφημερίδα δεν μου προξενεί καμμιά συμπάθεια.  Το
διαβάζω γρήγορα – γρήγορα και προτιμώ να διαβάσω τα υπόλοι-
πα κείμενα που μου φαίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα.  Αν δεν υπήρ-
χαν κάποιοι αναγνώστες να τα επαινούν, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν
αδιάφορα. 

Τα άρθρα που διάβαζα δυο και τρεις φορές είναι  της Χριστί-
νας Λαμπούση και του Στάθη Κόλλια που το καθένα για τους δικούς
του λόγους είναι πολύ αξιόλογα.  Η μεν Χριστίνα γράφει φοβερά
λογοτεχνικά κείμενα, ο δε Στάθης μας μετέφερε σε εποχές πολύ κον-
τινές, αλλά και τόσο άγνωστες για μας που μεγαλώσαμε στα αστι-
κά κέντρα.  Διαβάζοντας τα άρθρα του μακαριστού Στάθη, που τόσο
συμπαθούσα, προσπαθώ να γίνω κι εγώ μέτοχος των συνθηκών
ζωής αυτής της κοινωνίας, που έζησαν σίγουρα οι πατεράδες και
οι παππούδες μας, αλλά ποτέ δεν μας διηγήθηκαν, τουλάχιστον τόσο

γλαφυρά!  Επιπλέον πολύ μου αρέσουν και τα κείμενα της Γωγώς
Φούκα και του Πέτρου Αλεξόπουλου γιατί ταιριάζουν στην δική μου
ψυχοσύνθεση.  Όμως στην εφημερίδα δεν αρθρογραφούν μόνο
όσοι ανέφερα.  Πολλοί προσφέρουν για να βγει η ύλη.  Και είναι σί-
γουρα καλό να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι γραφής και προ-
σέγγισης ενός θέματος, γιατί και οι αναγνώστες είναι διαφορετικοί.    

Μετά από 25 χρόνια λοιπόν φτάσαμε στα 100 φύλλα! Μακά-
ρι να φτάσουμε και στα 200 και στα 300.  Και ας μην βγαίνουν σε
έντυπη μορφή, ας είναι και σε ηλεκτρονική ή και σε κάποια άλλη
που αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να φανταστούμε!  Το σημαν-
τικό είναι να μαθαίνουμε τα νέα των Μαγουλιάνων, γιατί αυτό συ-
νεπάγεται ότι στο ψηλότερο χωριό της Πελοποννήσου, υπάρχει ακό-
μα ζωή και υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την ζωή αυ-
τών των ανθρώπων…

Πανίκος
❁❁❁❁

Θα γράψεις κάτι
για τα 100 τεύχη 
της εφημερίδας…;
Να γράψω… 
Ανοίγω τον υπολογιστή
και μπροστά μου τρέ-
χουν αναμνήσεις και συ-
ναισθήματα… 

Πώς να τα βάλω σε
σειρά…; 

Για εμένα, η εφημερίδα είναι η συνέχεια των περιοδικών που
είχε εκδώσει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών στις αρχές
της δεκαετίας του 1980. Εκείνα με το χρωματιστό εξώφυλλο, τα δα-
κτυλογραφημένα σε γραφομηχανή κείμενα, και τις ασπρόμαυρες
φωτογραφίες, έδωσαν τη σκυτάλη σε ένα έντυπο με νέα για το χω-
ριό και τους Μαγουλιανίτες και όχι μόνο… 

Τα νέα, τα έργα, οι εθελοντικές δράσεις, οι δραστηριότητες, οι
συνελευσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών, οι χαρές και οι λύπες,
οι ιστορίες και οι αναμνήσεις, οι συναντήσεις των νέων, η κοπή πί-
τας μικρών και μεγάλων, οι εργασίες στην Αποθήκη, τα ξενύχτια και
τα γλέντια στην Αποθήκη και στην πλατεία του χωριού και ότι άλλο
συνέβαινε και αφορούσε τους Μαγουλιανίτες, βρήκε τη θέση του
σε ένα έντυπο που με συνέπεια φτάνει στις πόρτες μας με τις όποι-
ες δυσκολίες. 

Μια ομάδα κάποτε, ανέλαβε να συλλέγει τα κείμενα, να τα διορ-
θώνει, να τα ψηφιοποιεί και να ετοιμάζει το έντυπο και κάπως έτσι
τρύπωσα κάτι φορές στα γραφεία της Ελευθεροτυπίας, γνώρισα Μα-
γουλιανίτες που δεν ήξερα, συνεργάστηκα με άλλους συμπατριώτες
και έμαθα για το έργο τους και τη ζωή τους, μίλησα με βουλευτές
και έμαθα να βλέπω όσα συμβαίνουν γύρω μας και από άλλες οπτι-
κές γωνίες. Η ομάδα άλλαξε σύσταση και η εφημερίδα άλλαξε και
αλλάζει προσαρμοζόμενη στους καιρούς και στις συνθήκες. Ακό-
μα και οι διαφωνίες και οι διαφοροποιήσεις όμως, ήταν και είναι για
εμένα πολύτιμες.

“Ανηψιά… διάβασα που γράψατε για το… ”, έλεγε στο τηλέφωνο
ο θείος ο Αντρέας από την Αυστραλία… “να σου στείλω να γράψετε
και για …” συνέχιζε και περιμένει ακόμα και τώρα το επόμενο τεύ-
χος να δει λίγο από χωριό, να μάθει τα επόμενα νέα… Και δεν εί-
ναι ο μόνος…

Δε θα βάλω τις αναμνήσεις σε σειρά. Δε θα κάνω ιστορική ανα-
δρομή. Δε θέλω… Αισθάνομαι πολύ τυχερή για όσα έζησα μετέ-
χοντας σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ θέλω την εφημερίδα να τη
ζουν όλοι. Να τη διαβάζουν, να γράφουν σε αυτή, να είναι η εφη-
μερίδα ένα βήμα ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες.

Η εφημερίδα έγινε η αφορμή να συνεργαστούν, έστω και εξ απο-
στάσεως, διαφορετικές γενιές και διαφορετικά άτομα, έδωσε
βήμα και λόγο σε πολλούς συμπατριώτες μας και ενημέρωσε και
συνεχίζει να ενημερώνει τους Μαγουλιανίτες όπου Γης, για ότι συμ-
βαίνει και αφορά το χωριό μας και τους συμπατριώτες μας. Επιπλέον,
έχει γίνει ένας συνδετικός κρίκος με τις ρίζες. Ακόμα κι αν κάποι-
ος έχει καιρό να έρθει, ακόμα κι αν η άφιξη της εφημερίδας στην
πόρτα μπορεί να είναι ένα ακόμα από εκείνα που κρατούν την πα-
ρουσία του γονιού ζωντανή…

Κάποιοι από αυτούς που χρόνια τώρα διαβάζαμε τα κείμενά τους
δεν είναι πια μαζί μας. Εκείνα τα κείμενά τους όμως είναι ακόμα εδώ
και περνούν στις επόμενες γενιές όσα διαμόρφωσαν και σμίλευ-
σαν το σήμερα. 

Μέσα σε 100 τεύχη πολλά άλλαξαν.  Μαγουλιανίτες, και αγα-
πημένα μας πρόσωπα, έφυγαν από κοντά μας, αλλά και άλλοι ήρ-
θαν. Τα παιδιά έγιναν ενήλικες και απέκτησαν δικά τους παιδιά που
τώρα παίζουν στην πλατεία και ξεσηκώνουν το χωριό με την πιο
γλυκιά φασαρία. Καμαρώσαμε για σπουδές και επιτυχίες, χαρήκαμε
και λυπηθήκαμε, διαφωνήσαμε και συμφωνήσαμε, γνωριστήκαμε
και μοιραστήκαμε… 

Αυτό το καλοκαίρι, επισκεφτείτε το σχολείο. Ρίξτε μια ματιά στα
παλιά τεύχη και ζητήστε από τα πιτσιρίκια να γράψουν κάτι… Γράψ-
τε κι εσείς κάτι… Μια ιστορία του παππού και της γιαγιάς, μια ανά-
μνηση, μια ιδέα, μια πληροφορία… Ζήστε το, γιατί η εφημερίδα μας
δεν είναι μόνο η ανάγνωσή της…

Υ.Γ: Σε ένα από τα πρώτα τεύχη της εφημερίδας, υπάρχει μια
φωτογραφία από μια συγκέντρωση του Συλλόγου στην Αθήνα.
Σε εκείνη τη συνάντηση κρατούσα στην αγκαλιά μου κάποια στιγ-
μή ένα τόσο δα πιτσιρικάκι με το οποίο τώρα κάνουμε τηλε-
διασκέψεις ως μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, μαζί και με άλλα τότε
πιτσιρίκια που τώρα θυσιάζουν από το λίγο χρόνο τους και στρι-
μώχνουν στις υποχρεώσεις τους το ενδιαφέρον και την έννοια
τους για το χωριό. Εγώ αυτό το λέω ελπίδα και μου δίνει πολύ
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100 Τεύχη Εφημερίδας, 25 χρόνια γεμάτα έντονες στιγμές



Της Χριστίνας Π. Λαμπούση 

100 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την
κορύφωση της μικρασιατικής καταστρο-
φής. Η πυρπόληση της Σμύρνης το Σεπτέμ-
βριο του 1922 είναι η μεγαλύτερη τραγωδία
που βίωσε ο ελληνισμός. Με την καταστρο-
φή της ολοκληρώθηκε η γενοκτονία των χρι-
στιανικών πληθυσμών και ο ελληνισμός της
Ιωνίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας και της
ανατολικής Θράκης ξεριζώθηκε οριστικά
μετά την παρουσία 35 αιώνων εκεί.

Σύμφωνα με την περιγραφή της εφη-
μερίδας της εποχής ένα εκατομμύριο και πλέ-
ον πρόσφυγες, η μεγάλη πομπή θλιμμένων
και αστέγων τουρκο-κυνηγημένων και θα-
λασσοδαρμένων ναυαγών της ανατολής
γράφουν την ιστορία των πόλεων, του
έθνους και της ανθρωπότητας.

Το προσφυγικό ζήτημα ως συνέπεια
της μικρασιατικής καταστροφής αποτέλεσε
για την Ελλάδα οικονομικό, κοινωνικό, πο-
λιτικό και πολιτιστικό ζήτημα μεγάλης σπου-
δαιότητας. 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που
αφορούσε την αιφνίδια, συνεχή εισροή ενός
πρόσθετου πληθυσμού που είχε ανάγκη
άμεσης περίθαλψης και μόνιμης αποκατά-
στασης υπήρξε πρόκληση προς τον ανθρω-
πισμό και την ευρηματικότητα κράτους και
πολιτών.

Τη φτώχεια και τις άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης φροντίζουν να απαλύνουν άνθρωποι
με αλτρουισμό. Ένας από αυτούς είναι η
γνωστή ιδιαίτερα στον τόπο μας «η Μάννα»
Άννα μελά Παπαδοπούλου έμεινε γνωστή ως
η μάννα του στρατιώτου, γιατί βρέθηκε και
στάθηκε σαν μάνα στο πλευρό των στρα-
τιωτών στους Βαλκανικούς πολέμους, στον
Βορειοηπειρωτικό αγώνα, στον Α’ παγκό-
σμιο πόλεμο, στη Μικρασιατική καταστροφή.
Τους περιέθαλπε ως εθελόντρια νοσοκόμα,
άκουγε τον πόνο τους, φρόντιζε να τους πα-
ρέχει αυτοπροσώπως γράμματα, δέματα και
άλλα χρειαζούμενα.

Μετά τη μεγάλη καταστροφή επιστρέφει
στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην
περίθαλψη των προσφύγων με ίδρυση συλ-
λόγων και ομάδων εθελοντών, κινητοποιεί
όσους μπορεί εκτός και εντός Ελλάδας.

Διαβάζουμε για τη μάνα του στρατιώτη
που στη συνέχεια γίνεται επάξια «μάννα των
προσφύγων» σε ένα κείμενο που είναι δη-
μοσιευμένο στο «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ», Αθήνα 1926
σελίδα 60-61.

Ο τίτλος του είναι: «Το πολυδαίδαλον και
φωτεινότατον έργον του Θαρσείν χρή. –
Η κ. Άννα Παπαδοπούλου - Μάννα».

Το όνομα και μόνο αυτού του έργου εί-
ναι ικανό να δίνει ελπίδα στους ξεριζωμένους
(να έχετε θάρρος ίσως αύριο να είναι καλύ-
τερα έτσι είχε πει η Αθηνά στους πολιορκη-
τές της Τροίας). Το ίδιο λέει και η «μάννα» σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές στους πρόσφυ-
γες που προφέρουν το όνομά της με ιερό σε-
βασμό. Το έργο της αυτό αποτελεί το ιδεώ-
δες της αυταπάρνησης, ενσαρκώνει την πρό-
νοια και την ακούραστη προσφορά της.
Προλαβαίνει τις πραγματικές τους ανάγκες.
Δεν σκόρπιζε τις προσφορές των ανθρώπων
σε πράγματα ανούσια. Κάθε δραχμή έπιανε
τοπ κάθε προσπάθεια κατάφερε να γίνεται
χρήσιμη πράξη για τους πρόσφυγες. Αυτός
είναι ο λόγος που έγινε η «μάννα των προ-
σφύγων». 

Η Μάννα αποτέλεσε από τους πρώτους
μήνες της επανάστασης το κυριότερο στυ-
λοβάτη του προέδρου της δημοκρατίας

ναυάρχου Κουντουριώτη και την τοποθέτη-
ση των εράνων των ομογενών της Αμερικής.
Πρωτοστάτησε η ίδια στη δημιουργία αξιό-
λογων πόρων και εντός της χώρας και στο
εξωτερικό για την ανακούφιση των προ-
σφύγων. Οργάνωσε τα πλούσια συνέργεια
Μπενάκη και Δέλτα και έχοντας κατά νου τις
ανάγκες των προσφυγικών γκολ των ορφα-

νών προσέφερε πολύ χρήσιμα αντικείμενα
στις οικογένειες, οι οποίες με αυτά και μόνο
να ζούσαν, αρκετά για να μην πεθάνουν
από το κρύο και τις ταλαιπωρίες. Αρκέστη-
καν σε αυτά, αφού ήταν τα πλέον ωφέλιμα για
να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Το μεγαλειώδες έργο της το «θαρσείν
χρή» είχε δύο παραρτήματα το ένα έφτιαχνε

παπλώματα (ήταν εφαπλωματοποίειον) και
το άλλο έφτιαχνε παπούτσια (ήταν υποδη-
ματοποιείον).

Και μόνο γι’ αυτά μπορούσαν να είναι πε-
ρήφανη, γιατί παρείχε πολύτιμες υπηρεσίες
στους πρόσφυγες. Τους προστάτευε από το
κρύο, και τους ζέσταινε τα πόδια. Πάνω από

αυτά τα δύο παραρτήματα υπήρχε η
«προσφυγική γωνιά», ένα απλό ατελιέ εκ-
θέσεων και πωλήσεων χειροτεχνημάτων
που έφτιαχναν τα κορίτσια των προσφύ-
γων και οι χήρες. Με αυτό τον τρόπο
εξοικονομούσαν τα απαραίτητα για να ζή-
σουν και δεν αναγκάζονταν να πέφτουν
στην παγίδα της ατίμωσης και του υπο-
χρεωτικού ξεπεσμού. Έτσι με αυτό το πο-
λύτιμο έργο τα κορίτσια και οι χήρες κα-
τάφεραν να ζήσουν με άκρως αξιοπρέπεια
και με βάση τον ηθικό τους κώδικα.

Η Μάννα όταν γύρισε από την Ευρώ-
πη, όπου συνόδευσε τον αρχηγό της επα-
νάστασης κύριο πλαστήρα στην περιοδεία
που έκανε για τη θεραπεία του, σταμάτη-
σε να αναμειγνύεται προσωπικά στην κί-
νηση για την περίθαλψη των προσφύγων.
Το καλο-θεμελιωμένο και φωτεινό έργο
της ζει μόνο του και συνεχίζει τη λει-
τουργία του με θαυμαστό τρόπο δίχως εμ-
πόδια. Άλλωστε και με μια κίνησή της και

μόνο μπορεί να προλαμβάνει κάθε
δυσκολία και το έργο της «προσφυ-
γικής γωνιάς» είναι λαμπρό και ισάξιο
των άλλων παραρτημάτων «θαρσείν
χρή» και το όνομα της μάννας εξα-
κολουθεί να υμνείται από τα χείλη των
προσφύγων. 

Μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας φυ-
σικών της εποχής είναι όμως και οι αρ-
ρώστιες, κυρίως η φυματίωση. Για την
αντιμετώπισή της η μάννα μεταβαί-
νει σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία
αλλά και την Αίγυπτο συγκεντρώ-
νοντας χρήματα για την ανέγερση σα-
νατορίου. Έφτιαχνε και η ίδια αντι-
κείμενα που πουλούσε στους από-
δημους Έλληνες και από τις δωρεές
τους ίδρυσε το 1930 το σανατόριο
στην Κορφοξυλιά. Εκεί μέσα στο ελα-
τόδασος τα πνευμόνια των αρρώ-
στων γέμισαν καθαρό αέρα και ανα-
κουφίζονταν. Το σανατόριο λειτούρ-
γησε ως το 1938. Τότε το πρότυπο
αυτό θεραπευτικό κέντρο έκλεισε,

την ίδια χρονιά που πέθανε χτυ-
πημένη από τη φυματίωση και η
Μάννα, αυτή η αρχόντισσα της
εθνικής φιλανθρωπίας. 

Σήμερα τα 100 χρόνια μνήμης
είναι κάτι περισσότερο από μια
επέτειο. Η περίπτωση του 1922
και των Μικρασιατών προσφύγων
στην Ελλάδα μας επιτρέπει να δού-
με τη ζωή περιμένει τους ανθρώ-
πους, όταν βρεθούν ξένοι σε έναν
τόπο, μας κληροδοτούν πολύτιμα
διδάγματα σε αυτούς τους ταραγ-
μένους καιρούς. Ο τραγικός ξερι-
ζωμός από την πατριωτική γη μάς

μεταδίδει σήμερα μεγάλες αλήθειες. Οι δικές
τους εμπειρίες συνδέονται άμεσα με την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα
δεκάδες εκατομμύρια ξεριζωμένοι έναν αι-
ώνα μετά.

❏Οι φωτογραφίες μαζί με τις λεζάντες είναι από
το αρχείο του Ευστράτιου Ανδριάνη,  γιο του Ακτι-
νολόγου του σανατορίου Γρηγόριου Ανδριάνη.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 20228

1922-2022,  Επέτειος μνήμης 
του προσφυγικού ελληνισμού

Επιτροπή για την εξέταση της λειτουργίας του σανατορίου το έτος 1935, σύμφωνα με του
κώδικές της τότε εποχής. 

Αναμονή προσκεκλημένων για γεύ-
μα στο σανατόριο. Πέραν της σχε-
τικά μεγάλης ηλικίας της, υπέφερε
από τις κακουχίες στο Μακεδονικό
μέτωπο και στην Μικρασιατική εκ-
στρατεία περιθάλπωντας όχι μόνο
του Έλληνες τραυματίες αλλά και
εκείνους των εχθρών.

Μερική άποψη του δωματίου
ενός εκ των δύο θεραπευτών του

Σανατορίου της Μάννας του
στρατιώτη στα Μαγούλιανα.

Η Άννα Παπαδοπούλου στον περίβολο
του σανατορίου μαζί με τον ακτινολόγο Αν-
δριάνη και την νεαρή γυναίκα η οποία την
φρόντιζε από πολύ πρωί όπως συνήθιζε.

110000  χχρρόόννιιαα  σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι  φφέέττοοςς  ααππόό  ττηηνν  μμιικκρραασσιιααττιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή..  ΗΗ  εεφφηημμεερρίίδδαα  μμααςς

ττιιμμάά  ττηηνν  εεππέέττεειιοο  ααυυττήή  μμέέσσαα  ααππόό  ππηηγγέέςς  κκααιι  κκεείίμμεενναα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννεειισσφφοορράά  ττηηςς  ΆΆννννααςς

ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  σσττηηνν  ππρροοσσφφυυγγιικκήή  εεκκεείίννηη  κκρρίίσσηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ιιδδέέαα  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  σσααννααττοο--

ρρίίοουυ  φφυυμμααττιικκώώνν  ααππόό  όότταανν  ήήτταανν  σσττοο  σσττρρααττιιωωττιικκόό  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ττοουυ  ΑΑϊϊδδιιννίίοουυ  ττοο  11991199..  
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