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ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΙΣΑΡΑΙΟΙ 

Ό ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΡΙΣΤ. ΡΟΥΣΣΟΣ, στο σπίτι του οτ& Γιοχάννεσμπουρyκ Ν. Άφρ1-
1<ης, μεταξυ των υίων του PELEA 1<01 PAUL.

Oi άδελφοl θ. Γ1αλαμα στη Σαμπάνα ΆμερU<ής. ·Στην πρώτη σε1ρα (άπο όρισrερα) 
Άρ1στ. Π. Ρουσσος (γαμπρός τους), Χρησήνα Γ. Παλαμα. καi Γεώργ. θ. Γιαλαμα.ς. 
Στη δεύτερη:'Απ.θ.Γ1αλαμας, Β.θ. Γιαλαμας και Άνδρ. θ.Γιαλαμας(παλ�α φωτ.). 

Καλύπτεται έν μέρει άπο δάση δρυός, καοτανιας, πουρναριοϋ καi 6πο Θά-, 
μ νους (κουμαριές, ρείκια κλπ.) . 

Κυριώ-τερα βουνα είναι: ό 'Αγ1ολ1ας ,ίlσαρι, στην κορυφι1 τοϋ όηοίου είναι 
κτισμένο το όμώνυμο έξωκκλήσι. Κορυφη του 'Αγιολια είναι rΊ Π\ακίτσα, πό.νω άηι'.� 
ιο "Ισαρι. 'Απο την Ιlλακίτσα ή όραιτότης εΙναι θ'αυμασία rφος κάθ'ε κατεύθυνοι: 
Μεσσηνία, Ταυγετο,, 'Αρκαδία κλπ. Το βουνο του Άγιαντρια, που εi:χ:ε καi τα περισ• 
σότερα καi καλύτερα χωράφια των 'Ισαραί.ων, τα Κοrrρώνια, κοντα στον 'Άγιο 
Νικόλα. 

Πόρα πολλοi. λόφοι, oi ηερισσότεροι γραφικοί, καλυπτόμενοι άπο ηλσυοία βλά
οτησι, Jι'εριβόλλουν το 'Ίσαρ1. 

Είναι του 'Αγ. 'Αθ·ανασίου, άπένανη άπο• το 'Ίσαρι, δεξια του δρόμου nρος τον 
όμώνυμο Σιδηροδρο1ηκο σταθμό. Στην κορυφι1 του εχει κησθ1.η1 ό ναόc: τσυ Άγίου 
'Αθανασίου του νέου, που γιορτάζεται στiς 2 Μαiου κόθ1ε χρόνο. Το· έξωκκλ11σ1 nε
ριβόλλεται άπο πυκνο αλσος πεύκων, ΠΟ'\J έδημ1ουργi1θ11 ΤΟ 1956, με πρωτοβουλία 
καl δαπόνη του Συλλόγου των έν 'Αθήναις 'Ισαραiων . 

. 

'Απο τον "Αγω 'Αθανάσιο- ή Θέα είναι πανοραμική. Μοιάζει ό λόφος σαν σκοπ1α 
και προσφέρει τις καλύτερες έντυπώσεις στον έπισκέπτη. Άπο, κεϊ μπορεί κανεlς 
να περ16άλ11 με τι) 11απά του δλσ, τό θαυμάσιο θ:έαμα του χωρισϋ, μέ ολες τις γρα
φι)(ότητες καi όμορφιές του. Οί καλύτερες φωτογραφίες του "Ισαρι παίρνονται άπι) 
τον "Αγ10 'Αθ'ανά010. 'Απο, κεί φαίνονται δ Μεσσην�ακος κάμnος, σαν ενας τερ6-
σηος τάπητας, ή πεδιάδα της Μεyαλοπόλεως, oi απειρες βουνοσεφες τοϋ Ταϋγέτου 
καi της 'Ελληνίτσας, τα γύ(Jω χωρια (Παραδείσια, Χειράδες κλπ.), το ορος Τε-

, ζ 
,, τρα ι κ.α. 

Είναι ενας θαυμάσιος λόφος, που εχει μεγάλη τουρ�συκη σημασία καi μπορei 
να συιιβάλη σηΊν τουρ1σηκη άξιοποίηση τσϋ χωρ1οϋ μας. "Αν, φυΟJκό, καλυφΘη 
ιιι': ηεf)1οσότερο πράσινο δια φυτεύσεως, δηλ. καλλωπιστικών δένδρων, δημιουργίας 
roUf)ΙOΙ ικοϋ πcρ11πέρυυ κλπ. 

Φωτογραφία της βρύσης του «Μπόκου>,. 
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Ίσαρα.ίϊκΌ δρομόκι (προ της 
οiι<ίας 'Λ νδρ1οπούλου) . 

Παραθερ1σται Ίσαραϊο1 κοντα 
στον Ά γιώργη 

'Όμορφη cίποψις προς Μεσσηνία. 
δίru\α στην έκκληοία. 
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Θαυμάσιες βουνοκορφες προς Τσορωτα και Μεσσηνία. 

"Αλλοι λόφοι είναι της Άγ. Παρασκευης, οτiς βόρειες παρυφες του χωριοϋ, 
οηου καi τ'ο δμώyυμο έκκλησάκι, κουμαρόψυτα, � Κασrανόλσγγος, δ Άγιοβαοίλης, 
oi Κοκορεβιθιές, ό Ά γιώργης κ.<i. 

''Ολοι οί λόφοι αύτοi εΙναι άξιόλογοι άπο cίποψ1 βλαστήσεως και Ηέας. 

* 
Κυριώτερες κο1λόδες στην ηεριοχη της Κο1νότητος 'Ίσαρι είναι του υ Αϊ - Ν1• 

κόλα, με τον ώραϊο ναο και την πλούσια σε 6λόστ.η01 ηλαγια προς την πλευρα του 
"Ισαρ1 και το Μεγαμπέλι, που εΙχε αλλστε τα καλύτερα 'lσαραίικα άμπeλια. Ύ· 
πάρχουν κι' lίλλες μικρότερες, τα <<Πισαμπέλια» κλπ. 

Τα έδόφη της ηεριοοcης της Κοιν6τητος εΙναι άμμώδη, πετρώδη, μαυροχώματα 
και oi λίθοι άσβεστόλιθ'οι, μαυρόλιθΌι καl σχιστόλιθοι. 

ΤΙ βλάστησις, δπως yρόφσμεν και πιο πάνω•, είναι ηοuάλη: δcντρα και θόμνο.ι. 
Φύονται άκόμα στα αγονα μέρη κουνουκλες, άφόνες, σπάρτα, ψrέρες, γκορτσ1ες κλπ. 

* 
Πάρα πολλους χεψάρρους εχει ri Κοινότης μας. Σημειώνομε τον χείμαρρο της 

'Αγ. Βαρβάρας - Κούκη, του Βελη, τον μύλοι, του Ζαγκλακα, του σιδηροδρομικου 
σταθμου "Ισαρι κ.α. ΕΙναι όρμηηκσι τον χειμωνα καi πρόξενοι ζημιων, πολλες δε

φορες άδιάβατοι καi έmκίνδυνο1. 

* 

Πηγες έξαίρετες με θ'αυμάmα κρύα νερά, εχει να έπιδείξη η περιοχή μας, 
Τ;ΟΟΟ'\Ι μέσα στο, "Ισαρ1 καl στα χωρια Χρουσα και Πετροβουv1, οσο Και �ξω άπο Τα 
χωριά. 

Στο "Ισαρ1: ή Κεντρ1κη κτίστηκε μετα το 1902 έπι Δημάρχου� Νικήτα Σιώ
ρη), του ΜπάκQυ, τσϋ Κούκη, ή Βρυσουλα. "Εξω1 άπο το χωρ1ό, oi Κερασιές, του 

:Μορα·ιτη, της Παναγίας, ή Κρύα, του "Αϊ - Βασίλη, Τσακλ:η κ.α.
Στο 'ρουσα ή βρύση στην είσοδο. του χωριου, στο Βοϊβόντα κον-rα στον οiκι-

0110 ιω1 oro llcτροβοϋνι μιιφη πηγή ... 

Βορειοανατολικη αποψις του 'Ίσαρι. 
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Ίωόν. Μαοούρας, παλ1ος έπαγγελ-
11αι.ίας στο 'Ίσαρι. 

'Όμιλος Ίσαρώων κοντα 
στον Άγ10 Βασίλη. 

Ό Άρ. Π. Ροϋσπσς, ώς cπραηώτης 
του 1912. 

Ί-Ι «Β ρυσοϋλα» 

Τοποθεσίες απειρες έ;χει το "Ισαρι ιιε χαρακιηριοτικα όνόμοτα: Σ11μειώνσμε 
τiς σπουδαιότερες και τiς πιο γνωστές : 

'Άγιο - Θανόσης, Μαρκέσι, Μαζακόρεμcι, Κούμαρο, Πλαγιές, Μπουρλέσ1cι, Βα
θεια λάκα, Κανελόκιο, Π1οαμπέλ1α, Στουρνάρια, Κερασιές, Καλrσέϊκα, Μορ0Ίτι1, 

τελη το Λόζο, Παναγ1ά, Άγ10 - Νικόλας, Κοτρώνια, ιανια τη λάκα, Κοιωρε61θιές, 
Γοϋρνες, Καστcινόλογγος, Πλακί-rσα, Μεγάλο Πουρνάρι, Κουφάλας τον κ ... , 'Αμ
πάρα, Κουβέλι, 'Λβάφηγα, Πέταλο, Φτερόλοκα, Καλάμι, Χήρας Δάκρυο, Κο01ανίτη. 
Μικρο βουνάκι, Μεγαμπέλι, Μάραθος, Πέτρα, ιfίχου τ' αλώνι, Άγια - Κυρ1ακι1, 
Παλιοχώρι, Τυροκάλυβο, Άγ10 - Λιας, Κορακοφωλιά, Τρούπιο λιθάρι, Ποληκούρn. 
Άλωνάκι, Κοpυτες, 1ισορράχη, Τσακλη βρύση, Άγp1λ1ές, ΡωμέJκα κ.ο.

* 

Oi κυρ1ώτεpο1 δρόμοι είναι 'Ίσαpι - Σιδηροδρομικος Σταθμός, 'Ίσοp1 - Βάστα 
(άμαξωτός), "Ισορ1 - Χpουσα (άμαξωτός), 'Ίσορι - Μεγαλόπολις (άμαξωτός), 
'Ίσαρι - Χράνοι, Παναγία, υ Αϊ - Βασίλη, Μπουρλέ01α, Βελιϊ μϋλο κ.α. 

* 
Το 'Ίσαpι εχει τρεϊς πλατείες: την Κεντρικη στην αγορά, που περιλαμβάνει 

κοi τον προ της έκκλησίας χωρον, το Άλωνι, που άποτελουσε αλλοτε τήν... πίστα 
του χοροϋ των 'Ισαρώων σriς γιορτες των 'Απόκρεω κοi Πάσχα και το προαύλιο 
του Παλαιου Δημοηκου σχολείου ( «Μίχου τ' άλώνι»), που διαμορφώθηκε σε ενα 
θαυμάσ10 έξοχικο χωρο μετα την κοτεδάφισι του δ1δοκτηpίου του Συγγρου. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΣ 1 Σ Α Ρ 1 

( 'Ίσοpι - Χροϋσο Πετpοβούνι - "Apxovτo�) 

Του ΝΙΚ. 1. ΦΛΟΥΔΑ, τ. Γυμνασιάρχου 

Ή κωμόπολις "Ισαρι(l) έκτισμένη προ Δμνημονεύτων χρόνων αμφ1θ,εατrηκιί>c: 
έπl της άνατολικης βουνοσειράς τοϋ 'Αγίου 'Ηλία, εiς ύπερθΌλάσmον ϋψος 800 μ., 
πορα τον 01δηροδρομικον σταθμον 'Ίοαρι(2) και τον αύτο1<1νητ6δρομον Μεγαλοπό
λεως - Καλαμάτας, άποτελεϊ διοικηηκως άπο του έ:τους 1912 εδραν τηι; Κοιν6τη
rος 'Ίσαρι. Πολαιότερον το 'Ίσαρι άπετέλει εδραν του δ11μου Λυκοσούρας. Περι 
τοϋ δήμου αύτου και της Κοινότητος 'Ίοαρι Θα &ναyραφοϋν l{ατωτέρω δσα τα στενα 
ορ1α τοϋ ηορόν1Ός βιβλίου tmτρέπουν. 

ΊΌ ΙΣΑΡΙ, ΕΔΡΑ ΤΟΥ τ. ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ 

Με την κατόργησιν του δηJJογεροντικοϋ συστήματος, τδ όnοiΌν ϊσχυσε κατα την 
τουρκοκρατίαν καi μετ' αύτήν, είσή:χθη το σύστημα των Δήμων εiς το νεοσυστοθεv 
Έλλι1ν1κον Κρότος, δια του Διατάγματος της 3Ι/15, 'Αrιριλίου 1833, <<11ερι της δ1α1 • 
ρέσεως του Βασιλείου και της Διοαήσεώς του». Δια δε τοϋ Νόμου της 27ης Δεκεμ
βρίου 1R30/8ης 'Ιανουαρίου 1834 <<Περi συστάσεως των Δή11ων», έξεδόθησαν διά
φορα διατ6γ11ατcι ηι;ρJ συστάσεως ηυν δ1111ων έκάστου νομου. Οϋτως, oi nρωrrσι 

ημοι του VO\IOU 'Αρκαδία(: nuνεοτι10ησαν το 1834 δια τnu Δ1οτάγι1α1ος της 9/21 
Νοεμβρίου του σύτου i::τους. 

Είς τους έnτα ( 3) Δήμους της επαρχίας Μεγολ0116λεως ( 4) περιελα11βάνετο ώr; 
τέταρτος και ό 311ς τόf,εως δημος Λυκοσούρας, δστις εΤχε πρωτεύουσαν το "Jσαρι, 
Δε&έμπι::η, Χωρέμι και Νεοοcωρι. 

Το 5νομα cίς τον Δημον έδόθ11 άπο την άρχώαν άρκοδ1κην πόλιν (!Λυκόσουρα», 
ητις εκειτο εiς τους πρόποδας του Λυκαίου και προς τα Ν.Δ. της Μεγαλοnόλεως εiς 
θέσιν Πολαιόκαστρον τοϋ Στάλα 11 Σ1δηρόκοστρον, παnα το χωρίον Άστάλcι, δπει, 
μετωνομόσGη Λυκόσουρα. ( 5) 

Το 1836, που τελικιίJς διεμορφώθησαν ot δημΟJ, δ δημος Λυκοσούρος ί,παγ6-
μενος και ουθΊς είς n1ν ύποδιοίκησιν Μεγαλσπόλεως ( 11 ύποδ1οίκησις Μεγαλοπόλεωc: 
( έπαρχία) ύπήχθη το- 1838 είς την διοίκησιν Γόρτυνος, ητις εΙχε εδραν την Κορύ
τ01ναν), ητις ύπήγετο εiς την διοίκηmν Μαντινείας, περιελάμβανε τα αύτα ώς ανω 
χωρία με την διαφοραν οτι εiς την θέσιν του Νεοχωρίου ύπηρχε το <<Χεσχωρ1» ηρο
φανως έκ λάθους (άντi «Νεοχωρ1» δηλ. έγράφη «Χεσχωρ1»). 

Με την σύνθεσιν αύτην δ1ετηρ11θη ό δημος Λυκοσούρας μέχρι τοϋ 1840, εχων 
εδραν το 'Ίσαρ1. Το- 1840 δμως συνεχωνεύθησαν oi Δημοι του Κράτους και oi έπτcι 
της έπαρχίας Μεγαλοπόλεως συνεχωνεύθησαν δ1α ·rοϋ Διατάγματος τfjς 27 Νοεμ,• 
βρίου 1840, είc τρεϊς, τούς: Μεγαλοπόλεως, με πρωιεύ(?υσαν το Σιν6νον, Φαλαι 
σίας, με πpωτεύουσαν το Λεοντάριον και εiς τον της Λυκοσούρας ( 6) με πρωτεύου
nαν το Χωρέμ1 κατ' άρχας και το 'Ί σαρι όλίγσν βροδύτερον, δια τοϋ Διατάγματοr, 
της 14/26 Αύγούστου 1843, ώς «έαρ0Θερ1νη» πρωτεύουσα. Βραδύτεpον δε δια του 
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Β. Διατάγματος της 2411ς Δεκεμβρίου 1858 ώρίοθη JJόνιμος tδρα του αύτου Δ11μου 
το 'Ίσαρι, το δποϊον παρέμε1νε το1αύτη μέχρι της καταργήσεως του παλαιου δημο
ηκου συστήματος του 18'331, των δήμων καi της έφαρμογης του ηδη °Ισχύοντος δημο
ηκου συστηματος των δήμων καi κ01νοτητων, i,τοι μέχρ1 του 1914. 

ΤΟΥ ΙΣΑΡΗ, ΕΔΡΑ ΟΜΩΝΎΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

Καταργηθέντων των Δήμων του Κράτους, κατα το 1912, δια του νόμου ΔΝΖ', 
άνεγνωρίσθησαν δ1α του Διατάγματος της 18 Αύγούστου 1912 Κοινότητες εiς 10v 

Τομ ον 'Αρκαδίας και ό δημος Τριπόλεως. 
Μία έκ τι1Jν Κοινοη1των αύτων ητο και ή Κοινότης 'Ίσα�η, με εδρον ιο "Ισοrι, 

oi πρωται κ01νοηκαl άρχαi της όποίας έγκατεστάθησαν τον Μάρτιον του 1914. 
Άπο τον τ. Δfjμον Λυκοσούρας προέκυψαν αi Κοινότητες: Άοτάλος (το 1919), 

Βάστας, Δεδέμπεη, Δερμπουνι, 'Ίσαρι, 'Ίσιωμα Καρυων, Καλυ6ίων Καρυων, Κα
ρυας 'Άνω, Κούρταγα, Κραμπο6ου, Νεοχωρίου (το 1913,), Σουλίου (το 1913·), 
Χεφάδων, Χρόνων, Χωρέμι. 

Τ11ν Κοινότητα 'Ί σαρι άπετέλεσαν, έκτος άπο το 'Ί σαρι, τα χωρία: Άστάλα ( 7), 
Νιοχώρι καl Χρουσα(8), Βοϊβόντας και Ζαyκλακα, το κοινως λεγόμενον Ζαγκλα-· 
κόρρεμα. 

Ό συνο1κ1011ος Βοϊ6οντας μετωνομάσθη το 1927 <<" Αρ-χοvτας» δια του Διατά4 

γματος της 20ης Αύyούστου 1927(9), ό δε ουνοικισμος Ζαγκλακα μετωνομάσθη το 
1928 Πετροβουνι, δ1α Δ1ατά.γματος της 11 Σεπτεμβρίου iδίου έτους. ( 10) Σήμερον ή 
Κο1νότης άπαρτίζεται άπο τους συνοικ�011ούς: ό 'Ίσαρης, το Πετροβούνιοv και ή 
Χρουσα, κατα το έπίσημον όνομοτολόγ10ν του Ύπουpγείου Έσωτεpικων. Δέχεται 
δηλ. ΤΟ Ύπουργεϊον δη δεν λέγεται «το 'Ίσαρι», άλλα <<του 'Ίσαρη». 

ΠλΗΘΥΙΜΟΙ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1920 

Κοινότης "Ισαρι: 1.391. l)'Ίσαρι: 1.214. 2)Βοϊβοντ5ς: 69. 3)Ζαyκλακδ: 108. 

ΑΠΟΓΡΑΦΉ 1928 

Κοινότης "Ισcιρι: "Αρρενες 68r7', θήλεις 818, σύνολον 1.455. 1) "ΙσαρJ: αρρε
νες 517, θήλεις 668, σύνολον 1.185. 2) 'Άρχοντας (Βοϊβοντας): αρρενες 17, θ11.: 
λεις 18, σύνολον 35. 3ι) Πετροβοϋνι (Ζαγκλακδ): αρρεvες 45, θ11λεις 58, σύνολον 
1031

• 4) Χr,ουσα: αρρενες 58, θήλεις 74, σύνολον 132. 

ΑΠΟΓΡ ΑΦΗ 1940 

Κοινότη<� 'Ίσαρη: "Αppενες 538, θ:ήλεις 677, σύνολον 1.215. 1) Ό 'Ίσαρης . 
πρρενες 424, Θηλεις 541, σύνολον 965. 2) Το Πειρο6ούνιον: αρρενες 46, Θήλειc: 
55, σύνολον 101. 3-) Ή Χρουσα: αρρενες 88, θηλεις 81, σύνολον 149. 

ΑΠΟΓΡ ΑΦΗ 1951 

Κοινότης 'Ίοαρη: 'Άρρενες 408, θι1λε1ς 524, σύνολον 93,2. 1) Ό 'Ίοορης: 
666. 2) Το Πετροβούv10,·: 132. 3·) Ή Χρουσα: 134.

ΑΠΟΓΡΑΦΉ 1961 

Κοινότης "Ισαρη: Σύνολον 617. 1) Ό 'Ίσαρης: 434. 2) Το Πετr,οβούν1ον: 
94. 3) Ή Χροuσα: 89.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 1961 
'Απογραφέντες έντος της Κοινότητος: Όμοδημόται 575, Έτεροδημόται 42. Σ ύ

νολον νομίμου πληθ'υσμου Κοινότητος 'Ίσαρη: 1.043'. 'Εξ αύτων ηαρόντες δημότω 
.575, εiς αλλας κοινότητας 464, άπόντες προσωρινως εiς το έξωτερικον 4. 
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Πρcιγμαηκος πληθυο11ός. Κ01νότητος "Ισαρη: Συγκεντρωμένος 5-81, δ1εοηαρ
μένος 36, σύνολον 617. 1) 'Ο "Ισαρης: συγκεντρωμένος 416, διεσπαρμένος 18, σύ
νολον 434. 2) Το Πετροβούνιον: συγκεvτρωμένας 76, διεσπαρμένος 18, σύνολον 
94. 3) 'Η Χρουσα: συγι<εντρωμένος 89', διεοηαρμέvος σ, σύνολον 89'.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕ'ΩΣ ΙΣΑΡΗ 

ΚΑΤΑ ΊΆ ΑΠΟΓΡΑΦΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Πr,ο της όηοyραφης του 19·20: 16131
• 'Αποyραφη 1920: 1.2,14. Άπογραφη 19,28:

1.185,. 'Αηογραφη 1940: 965'. Άπογραφη 1951: 666. Άπογραφ11 1961: 43'4. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΕΚ'ΤΑΣΙΣ-ΕΜΒΑΔΟΝ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΙΣΑΡΗ 

ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΉΣ 

'Η έπιφάνεια της Κοινότητος, εiς τετραγωνικα χ1λ1όμετρα, εΙνα1 3θ',91 λαμβανο
μένου δε ύπ' οψ1ν, δη ό πληθυσμος της Κοινότητος εΙναι 617 κάτοικοι, κατα την τε

λευτώαν άπογραφην ( 1961), �πεται οτι ή πυκνότης εΙναι 18,15. Δηλαδη εί.ς κά.θ'ε 
τετραγωνικον χιλιόμετρον (η τα χίλια στρέμματα) άντιστοιχουν 18 ατομα. 

ΥΨΟΜΕΤΡΟΝ 

Το μέσον σταθμικον ύψόμετρον τ:fjς Κοινότητος εΙναι 720 μ. 
Το ύψόμετρον (ύπερ Θ·αλάσσιον ϋψος) του "Ισαρη εΙναι 80'0 μ., του Πετροβου· 

νίου 500-μ. και της Χρούσας 560 μ., κατα τας τελευταίας μετρ11σεις. 

ΝΙΚ. Ι. ΦΛΟΥΔΑΣ 

ΣΗΜ.: Κατα τι1ν τελευταiα άπσyραφη ( 1970) δ πληθυ01.ιος του 'Ίσαρη η ταν 268 
κάτοικοι. 

(1) Το l5νοιια "Jοαnι προέρχεται μαλλον άπο το Τουρκικον. Ίσάpι (Χισάρ),
Βωφ σημαίνει φρούριον. Το l5νομα τουτο cιcτος άπο το ήμέτερον "Ισαp1 της Μεγcι
λοιτόλεως, το l::φερον πpό τινος 1ωl δύο ίtτεραι κωμαι. 'Η μία τούτων ύπαγομένη 
είς τον τέως vοιJον 'Αχοϊο11λιδος μετωνομάοθη εiς 'Ίσ:�ωμα κα] άποτελεϊ :!iδη με το 
νέον οvομα Κοινότητα της έηαρχίας Πατρων. Το τ. "Ισαρι Πατρων κεϊτ01 Ν. τijc; 
Χαλανδρίτσης και ύπήγετο εiς τον τ. δημον Φαρων. 'Η έτέρα ι<ώμη ύπαγομένη είc; 
τον νοιιον Τr,1κάλωv μετωνομόσθη εi.ς Παλ1οκι<λή01 καi άποτελεϊ t;1αοτε <'>μιίJνυμον 
εδραv της έηαρχίας Καρδίτσης άπέχουσα της πόλεως αύτi'jς περ-1 τα 5· χιλιόμετρα. 
'Από ηνων έτίίΊv το ύπουργεiον 'Εσωτερ1κων παραδέχεται το ονομα «Ό 'Ίσαρηc;r, 
έrιειδ11 πpοφέρετω <<του 'Ίσαρη». Το χωρίον φαίνεται - κατcι την cirroψιν αύτι1ν -
ΟΤΙ �λαβε το οvομα τοπάρχου η οίκιστοu. Την γραφηv 'Ίσαρη (με η) έφcιρμόζε1 το 
ύπουργείον Τ.Τ.Τ. (Ταχ. Γραφείον 'Ίσαρι) κατα την σφράγ1σιν των έηιστολων. 

(2) 'Ο Σ 1δηροδρομ1κος Σταθμος "Ισαρι άηέχει έκ Πειραιως 280 χλμ., έξ Ά0η
νιίiν 275 χλ11., έκ Καλαμάτας 55 χλμ. ιωi έκ Τρ1π6λεwς 60 χλμ. 

( 3) Οί δijμοι άvαλόγως τοϋ πληθυσμου των διεκρίνοντο είς τρεiς τάξεις. Πρώ
της τάξεως, έθ·εωρουντο έκεϊνοι, ο[uνες εΙχον πληθ'υσμον ανω των δέκα χιλ1άδων 
κατοίκων, δευτέρας, αύτοi που είχον τουλάχιστον δύο χιλιάδας και τρί:rης, αύτοι 
που εΙχον όλιyωτέρους των δύο χιλ. Το, 1834 ό δi'jμος Λυκοσούρας εΙχε 1.295 κα-
τοίκους ( οhωγενείας 247). 

( 4) Oi έπτα πρωτοι δijμοι της έπαρχίας Μεναλοπόλ�ως :fίσαν : Φαλαιοίας ( μι:
ηρωτεύουσαν το Λεοντάριον), Θειουντίας η Θειουντος ( Γαρδίκ1), Μεγαλοπόλεωc; 
(Σινάνο,,), Λυκοσσύpας ("Ισαρι), Δασέος (Καρυαί)� Δυρραχίου (Δυρράχι) καi 
Γασεων η Γαθ'έαc; ( Χε1ράδες). 

(5,) Κατα Παυσανίαν, ή άρχαία άρκαδικη πόλις Λυκοσούρα, κησθεiσα ύπο τοϋ 
Λυκάονα<: του Πελασγου <<έθεωρείτο ώς πρεσβυτέρα πασων των πόλεων όπόσω; 
εδειξεν ιi γη, έπi της ήπείρου καi έv ταiς ν11σ01ς και ταύτηv πρώτην εΙδεv ό ηλιοr: 
καί άπο τούτης oi λο1ποi αvθ·ρωποι εμαθ'ον να κτίζωαι πόλεις». 
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ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

Εύθ. Άνδριόπουλος 

Ν1κ11τας Σιώρrις 

Άνδρ. Καηηβάνος 11ετα της συζύγου 
του. 

Ί ωάν. Κουτσουμάρης 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

Χρίστος Ν. Σ1(1ψης Βασ. Μενrijς μετα της συζύγου του 

Ό Δήμαρχος Λυκοσούρας Ν1κο11.ης Σακελλαρ1άδης. "Λνω ό γαμπρός του 
Κων. Λάμπρος κοi οί γυιοί του Θεόδωρος καl Χρϊσιος. 

Θε6δ. Γιαλαμας, Πρόεδρος 
Κωνότητος 

Δημ. Λυμπερόπουλσς, 
Πρόεδρος Κοινότητος

Νικ. '1. Δράκόrrουλος 
Γραμματευς Κοινότητος 

έπi 30ετ.ίαν. 
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( β) Ό νέος δijμος Λυκοσούρας, οστις προηλθεν έκ συγχωνεύσεως ( τφ 1841) 
τω,ν δήμων Λυκοσσύρας του 1834, Δασεων καl Γαθεων, περιέλαβε τα χωρία: Χωρέμι, 
'Ίσαρι, Χρουσα, Δεδέμπεη, Δεληχασάνι, Μπάστα, Καpυαί, Κραμπο66ς, Ντρεμποϋνι, 
Στάλα, Κούρταvαr Χεφάδες, Καμίνια, Σουλι, Χράνου καl Νεοχωρι. Εiχε δε 4.190 
κατοίκους πληΟuσμόν, κατα. συνέπειαν ητο δευτέρας τάξεως. 

Κατα τον πίνακα των Δήμων, το δημοσιευόμενον ύπο του Ραγκαβij εiς τα 'Ελ
ληνικά του (τ. Β' σ. 728), ό δijμος Λυκοσούρας περιελάμβανε τα έξης χωρία: 
'Ίσαρι ( εδρα τοϋ Δήμου), Καλύβια Ίσαρέϊκα (; ) , Μπάστα ( κατα τος nηγας τοϋ 
Παιιίσου), Χωρέμι, Δεδέμπεη, Χροϋσα, εοχωρι, Δεληχασάνι, Καρυαίς, Καλύβ�α, Κα
ρuώηκα, Κραμηο6ός, Άστάλα, Τερ11πούν1, Νεοχωρι, Χράνοu, Σπαρτινοίi (παρα..χεί
μασμα Χρ(ί,νοu), Κούρταγα, Σοϋλι, Χειράδες, ΦαναΊ'ταις, Μποβέρχι ( άκαιοίκητον), 
Λααρτζη (θέσις 6κατοίκητος) καi Μονη Κο1μήσεως (διαλελυμένη). 

Το 1861 εiς τον πίνακα των δήμων που δημοσιεύουν οί Θ. Δεληγιάννης και r.

Ζηνόπουλος ό δημος εfχε την έξης σύστασιν: 'Ίσαρι (πρωτεύουσα), Βάστα, Άστά
λα, Κραμπο6ός, Τσιμπουν1, Καρυές, Καλύβια Κaρυων, Νεοχώριον, Δεληχαοάνη, Χω
rέμι, Δεδέμπεη, Κούρταγα, Φωναιτης, Χοφάδες, Σούλ1, Χροίiσα, Χρόνου, ΝεοχιίJ
ριον - (Δερβένια). 

Το 1862 εiς τον χωρογραφικον πίνακα τοϋ Ι. Δ. Στα11ατάκη, εlς τη" ώς α.νω 
σύνθ'εσιν του δήμου Λυκοσούρας δεν περιλαμβάνονται τα Καλύβια Καρυων, ό Φω
ναιτης καi το Σούλι. καl εν Νεοχώρiον, καθως καl τα Δερβένια. 'Έχει δε προοτεθfί 
του Σούλου, πιθανον άντi του Σούλι, του πίνακας των Δεληγιάννη - Ζηνοπούλου. 

Το 1885 εiς τον νέον χωροyραφικον rήνακα του Ι. Νουχόκη εχομεν τήν κάτωθ1 
σύστασιν, του αύτοϋ ώς ανω δήμου: 'Ίσαρι (πρωτεύουσα), Άστά.λα, Βάστα, Δε
δέμπεη, Δεληχασάνη, Δερβένια, Δερμποϋν1, Καρuαϊς, Κούρταγα, Κραμποβός, Νεο
χώρ1 Καρυων, Σουλι, Ταιμποϋνι, Φω1ώ:της, Χειράδες, Χρά.νου, Χροϋσα, Χφρέμιον. 

' 

Το 1914, 1<ατα την έφαρμογην του νόμου ΔΝΖ' του 1912, «περi συστάσεως 
δ11μων κ:αl κο1νοτήτων», δ δfjμος Λυκοσούρας περιελάμβανε τα κάτωθι χωρία: 'Ίσαρι 
(πρωτεύουσα), Άστάλα, Βάστα, Δεδέμπεη, Δεληχασάνι, Δερβέν1α, Δερμrιοϋνι, "J -
σωμα Καρυων, Καλύβια Καρυων, Καρυα "Λνω, Κραμποβός, Κούρταγα, 1Qxωr1, 
Σοϋλι, Φωναiτη, Χειpαδες, Χράνοι, Χροϋσα, Χωρέμη. Έni πλέον: Βοϊβόντα, Ζιαν
κλακα., Χαραμέϊκη Λόκκα καi Τσιμmδα. 

(7) Ί-Ι Άστάλα όποσηασΟεϊσα το 1919 tκ της Κοινότητος 'Ίσαρι ( δια του Δια
τάγματος της 26 ,Απριλίου 1919) άπετέλεσε iδίαv Κοινότητα, ηης 1·0 1926 11ετωνn-
11cισθη καl το χωρίον Άστ.άλα, Λυκοσούρας. 

(8) Οί O,)VOU<Iσμoi Χnοϋσα και Νεοχωρίου άπεοιιάοΟηοον το 1913 άιιο ΤΙ]\'
Κοινότητα "Ιοαρι και 6πειέλεσαν ηΊν κοινότητα Χρούοης, iiτιc; η) 19'15 ι.ιετωνο
μάοθη «Νεοχωρίου» (6ρ1θ. άποφ. ύπουργ. Έσωτερικων 44690/16.4.L915). 'Η Χροϋ
σα άποοποσθεϊσα το 1928, δια τοϋ Διατόγιιατος της 18 Σεπτειιβρίου, �κ της Κοινό
τητος Νεοχωnίου, npoσιirJηJOη είς τιΊν Κοιν6τητα 'Ίσcφι, είc: ιιΊν ι'111οίον ιι�χ()ι 011-
ιιερον ύπάγεται. 

(9) Ό 'Άnχnντcις δnfχει του "Jοαρ11 rrερι τα 50 λεπτα ·ι-ης ίίιρcις ηε(οrιόροu.

(10) Το Πετροβοϋνι άπέχει τnϋ ., [σcφι μίαν ωρcιν πεζοηόnου. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΥΙ<ΟΣΟΥΡΑΣ 
(Τό 1879) 

Ό Δημος Λυκοσούρας το 1879 εΙχε 17 χωρια καl κατοίκους 7.66ί(ανδρες 3.965, 
γυναίκες 3,.702). 'Εκ τούτων, έγγρόμματοι ησαν 710 ανδρες καl 91 γυναίκες, άγράιι
ματοι 3.255 ανδρες καl 3-.693 γυναiκες. Έπαγγέλματα: Βιοτέχνες 117, εμποροι 17, 
ποιμένες 278, έργάτες 20, άγωγιάτες 2, δάσκαλοι 3, μαθητες 206, μαθήτριες 2, γ1α• 
τροi 21, δημ ύπάλληλοι 15, δημοπκοi ύπάλληλοι 1, ύπηρέτες 127, ύπηρέτριες 19, 
χωρiς έπάγγελμα 5.327. 

·,, ΜΙΚΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

. .. Ό Προϋπολογισμος τοϋ Δήμου Λυκοσούρας του !;τους 1906 ηταν: εσοδα 
21.200 δρχ. _και εξοδα 30.100 δρχ.

., 

. .. Κατα την έπανάστασι του 1821 το "Ισαρι ύm1γετο εiς την <<Δ�οίκησιν Γορ
τυνίας», μεταγενέστερα δε (1833,) εiς την έπαρχίον Φαναρίου ('Ανδρπσαiνης).

... Πρωτος δήμαρχος Λυκ:οσούρας φέρεται δ Νικόλαος Βούτουνας και τελευ-
τnίος δήμαρχος ύπijρξε ό 'Ιωάννης Κουτσουμάρης. 

. .. Ό 'Αναγνώστης Οiκ:ονομόπουλος, άγωνιστης τοιϋ '21, όνθυπολοχαγός, δ1ε-
τέλεσε πρόεδρος του Δημοηκοϋ Συμβουλίου Λυκοσούρας το 184-0.

. .. Το 185'1 το 'Ίσαρι εΙχε 1. 084 κατοίκους. 

.. . Το 1879 το 'Ίσαρι εΙχε 1.644 κατοίκους ( ανδρες 836, γυναίκες 808).

.. - Ή Κοινόη1ς 'Ίσαρι άναγνωρίστηκε στiς 18.8.1912. 

. .. Ό πληθυσμος τοϋ τ. Δήμου Λυκοσούρας το 1834 
1840 = 4)90, το 1851 = 51.801, το 1861 = 5.275, 
1889 = 7.486, το 1896 = 7.520, το 1007 = 8.08,2. 

.ηταν 1.2,95, 1<άτοικο1, το 
το 1879 = 7:838, το 

Ό Βασιλε�ς Γεώργ�ος Α' άπένειμε τον άργυρο Σταυρο στον Δήμαρχο Λυκοσούροι-; 
Άνδρ. Κατρι66νο (1886). 
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Φωτογραφία της οiκο.γενείας 'Ηλία Δ. Βουζίκα (Μεγαλόπ�λ�ς).
·ο 'Ηλ. Βουζίκας γεννήθη1<ε το 1867 και πέθανε το 1961. Απέ

κτησε 6 παιδια (2 άγόρια :ι<αi 4 1<ορίτσια). 

<<Τ<αλτσέϊκα», <<Γοϋρνες» μέχρι «Κατρώνια�> κλπ. φαίν<>ν:rαι άπο την φωτογραφία αύτή.

1 

1 Ποpόδοσιt κοί 'Ιστορία 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΣΑΡΙ - ΠΡΩΤΟΙ.ΟΙΚΙΣΤΑl - ΙΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΤΟΣ 
- ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΉ ΕΠΟΧΗ - 1821 - ΙΣΑΡΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑ[
- ΜΑΧΗ ΙΣΑΡΙ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕfΘΕΡΩΣΙ - 1912 - 1941 --

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΙΚΡ Α ΙΣΤΟΡΙΚΆ 

Ο ΙΣΑΡΙ η 'Ίσαρη (1) δέν είναι &.κόμα γνωστό &.πο που πηρε το

ονομά του. Ίπά.ρχουν πολλές εκδοχές κα.ι ερμηνείες, πού στηρίζον• 
τα.ι κυρίως στην πα.pά.δοση κα.t σέ διάψορες εικασίες. 

Μια. σο6α.ρη εκδοχ"i] &να.ψέpει στο βιβλίο του «Ό &γωνιστης 
του 1821 Άθα.v. Σιόρης», δ μα,χαpίτης Ίωά.ν. Πα.πα.Θανάση Σιώpης, 

επιθεωpητης Δημ. Σχολείων: δτι δηλ. τ-ο 'Ίσα.pι πηρε το ονομα. του πρώτου 
οικιστοσ του ''Ισα.pη. Τήν εκδοχή α.ότη θεμελιώνει σέ «δ,τι &.φηχα.v οί συμπο
λεμιστα.t (του "Αθ. Σιώρη) δια ζώσης ψωνης και παραδόσεως», κυρίως δέ στα 
&πομνημονεύμα.τcι. του Παπα.θα.vά.ση Σιώρη. 

Γρά.φει, λοιπόν, δ Ίω. Άθ. Σιώρης: 
« . • .  Ψ1ιν Οέσιv τα.ύτηv ('Αγρια.κόνα.v) κcι,τώκει εrς &γρότης μετά τ·ης 

οικογεvείcι.ς του, ονομαζόμενος "Γ σ α, ρ η ς r ώς κα,τώκουν διεσπcι.pμέvοι εις 
τσ.ς όρειvά.ς τοποΟεσίcι.ς &λλοι κά.τοικοι &ποφεύγοντες τα.ς τουρκικας έπιδpομας 
ύπερδισ.κόσια. ετη προ της επαvα.στάσεως τοϋ 1821 ... 

Ό 'Ί σ cι. p η ς, οόσκωv τά. ποίμνιά. του μέχρι τ·ης κορυφης του ορους, 
ά..πένα.vτι του Τετpcι.γίου των Νομίωv cψέων, τοϋ σημεριvοϋ Προφήτου Ήλία, 
πρός Β. του σιδηροδpομικοϋ στα,θμοΟ 'Ίσα.pι, εδpεv εις τα.ς πλευρα.ς α.ύτου το
ποθεσίαν ύyιει νηv μέ μέγα.ν δpίζοvτα κα.ί τ·� τυχα.ί� δδηyίq., τpά.γου με βε6ρεγ� 
μ,έvην την γενειάδα, &.vεκά.λυψε θα.υμα.σία.v πηγήν ϋδα.τος, την κεντρικην οpύσιν 
της vϋν κωμοπόλεως 'Ίσα.ρι, έν μέσφ πριvα,pίωv πυκνών κα.t ύψηλωv. 

Έγκα.ίρως ά.νεχά.λυψε καί δευτέρα,y πηγήν, τ·ην Άπr!ι.νω Βρύση\{ λεγο
μέvην σγ1Jμερον. Την τοποθεσία.ν τα.ύτην έσχέφθη να. τήν συνοικήση οδτος, έπι
φυλα.χθείς νά προσκαλέσ'Ώ χα.ί α.λλα.ς οικογενείας,, α.rτι νες φεύγουσα.ι, ώς εϊπσ
μεν, την τυρα.νvίαν των Τούρκων έκ των ευψόpω� μερών της Μεσσηνίας, χα-

, � , ' ' ' ξε. ' τ.ιι)χουν οιεσπαρμ .. ενα.ι εις τα. πεpι υουνα.. 
Καί πρά:γμcι .. τι πλησίον τ·7iς κεντpιΥ .. ης πηγ-ης εκτισε πεvιχpόν οtκίσκοv, 

έκα.λλιέργησε μέρη τινά, των πέριξ κα.ί έφύτευσε πολλα.ς μωpέα,ς κα.ι συκα.μt
vέα.ς,. πολλα.ί των δποίων εύpίσχοντα.ι &.κόμη χα,ί σήμερον γηpαλέα.ι. 

(1) 'Υπάρχουν τρία "Ιόαρ1 σ' ολη ιην 'Ελλάδα. 1) 'Ίσαρι 'Αρκαδίας, 2,) "Ι
σαρι Πατρων, που λέγεται σι1μερα 'Ίσωμα, 1<αi 31) "Ισαρι Καρδίτσας που όνομάζε
ιαι τώρα Παλιοκκλήσ1. 
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Πέριξ των οίκίσκων του, άνωθεν της πηyης εκτισcι.ν οικίας πολλά.ς οί &πό

γονοί του κα.ί δια.μέ·ιουσιν εκεί εκτο-cε μέχρι σήμερον. τΗτο δε πλούσιος, χα.τα.

τ'i]Υ εννοια.ν της έποχης εκείνης, διότι κα.λλιεργων τήν γην καl συντηpών κα.ί

ποίμνια. κα.ί εζη ά.νέτως, πωλών κα.ί εκ των προσόδων του».

Αυτά. γράψει πεpl τοϋ πρώτου οίκιστοu του νlσα.pι δ Ίωά.ν. Σιώpης.

Κσ.ί πιο κά.τω χα.τα.λήγει: 

«Δύο έκδόσεις ψέpοντα.ι περί τής ονομασίας τ·ης κωμοπόλεως "lvαpι. "li,

διότι ή ψύσει δχυpωτά.τη θέσις είχε κληθη ύπο των Τούρκων �Ισά.ρ = ψpού·

ριον, εξ οδ κα.ί δ ποιμένων εκεί ώνομά.σθη "Ισα.ρης fι είχεν οδτος το ονομα. 'Ίσσ.

ρης καί, χά.pιν τιμής, ελα6ε το ονομά. του δ συνοικισμός. Ή πρώτη ψαίνετα.ι

πι θα. νωτέ ρα.». 

* 

'Υπάρχει καί μία α.λλη άποψις (1) που παραθέτει δ ί.στοριχος ΗΑΜΜΕΗ

στήν «<Ιστορία του Όθωμανικοϋ Κράτους» :

«Των παραδοθέντων προς τον Μωάμεθ Β' 'Αλ6rι,νών, &.ποπειρα.θέντωv άπc-

δρά.ναι, εψονεόθησα.ν ωμότατα. 20 προς έκψο6ισμον των λοιπών. 'Έθλα.σε δισ..

κοπά.νων τά.ς χpθρώσεις των χειρών καί των ποδιί)ν, οδτο� δ' ετελεύτησα.v όδυ

vηpως. 'Εκ της σκληρότητος ταύτης εκλήθ·η δ τόπος τουρκιστί «Τοκμά.κ Χισα.pl :>

(φρούριον τG)Υ Κοπά.νων) . �Εξ α.ύτοϋ κα.ί ·ή όνομα.σία. του σημεpινοϋ 'Ίσα.pι}).

* 

δ C 
, 'θ ' ( ' � 

Κα.τα. τήν γνώμη μας, - έφ' δσον εν υπα.pχουν α.υ ε-ιτιχα. ιστοριχα οο-

κουμέντα - ·η πιθανωτέρα. εκδοχή εΙνrι.ι δτι &πο το ονομ.cι. του πρώτου οικισ-cοii

cου "Ισcι.ρη (2) &πηρε την όνομασίrι, του το χωριό μα.ς.

Τ·η γνώμη μα.ς α.υτή τήν στηpίζομε στους έξης συλλογισμοός:

1) Στήν έποχη της 'Επα.να.στά.σεως του 21 μέχρι κα.ί σήμερα ακόμη, γρά-

φεται κα.t λέγεται « τ ο ϋ 'Ίσα.pη» κα.l οχι «τό "Ίσαpι>> .

�ο ίστοpικος Φωτά.κος (δπως κι' α.λλοι συγγρα.ψεϊς) πολλές ψορες γρά.ψει :

«εις τ ο υ ''Ισα.pψ,, «ά.πο τ ο ϋ "Ισα.ρη» κλπ. Φα.ίνετα.ι δηλ. πώς ετσι το

&νέψεpε τότε δ λα.ός. 
Το ίδιο χαί σήμερα. οί 'Ισα.ρα.ίοι, κα.ί μάλιστα οί παλιότεροι, το α.να.ψέρου ·ι

-::ϊτtς συζητήσεις τους: «εί να.ι &.πο του "Ισα.ρη», «ερχεται σ.πό τοϋ «'Ίσcι.pη- χλι..

2) 'Ανά.λογ-η εχδοχή ύποστηρίζει σε α.ρθpο ι:ου κrι:ί ό μα.κα.ρίτης &.κα.οημα."i

χός Κ. Α. Ρωμα.ίος για το χωριό του Βούρ6ουpα. της Κυνουρίας. Λέγει δηλ. οτ�

τ-χ Βούp6ουpα πηpα.ν το ονομn� κάποιου Βούρ6ουρα., που είχε ίδιοχτησίσ.. μέσ.χ

στο δριο του χωριου. Γ ιατί το χωριό λέγετα.ι «του Βούρ6ουpα.» •,ια.ί δχι <�τά. Βούp-

6ουpα.>>. 

3) Πα.pεμψεpείς ονομασίες γειτονικών χωριών, πού &.να.ψέpο'Ιτα.ι στή γε-

νική τού ένιχου είναι «-coD Δεδέμπεη», «του Κούpτcι,γα.» κλπ.

( J.) Θ. Βαγενας: Το ονομα «"Ι σαρι», χρον1κο οτην έφrψερίδα του <<'Αρκαδικά>>.

(2) 'Η nιο όρθ11 γραφη της λέξεως 'Ίσαρι - αν προέρχεται άπό τον :n:ρωτΙJ

υiι<l<ΗΤ\ ., Ισαρη - πρέπει να εiνΟΙ με 11 καi UXl με 1.
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4) Δέ.ν μπορεί νά. ευστσ.θ·�ση δ ισχυpισμος δτι το 'Ίσα.ρι ύπηpξε ψρούpιο
(' Ισα.ρ}) η λόγφ της δχυp·ης θέσεώς του ώνομά.σθη φρούριο - "Ισοφι. Για.τι μ� 

τον ϊδιο ίσχυpισι..ιο πρέπει να. ·ητcι.ν ψpούριο χci..t -co 'Ίσα.pι των Πα.τρων γιά. vά 
εχη ονομα.σθη ετσι. Ί.\..λλά.

1 
οπως είναι γνωστο κα.ί δπως το λέγει κα.l το σημε

ρινό δνομά του ('Ίσωμα.) , το 'Ίσσ.ρι ι:ων Πατρών κά.θε &λλο η οpειvο κα.ί φρού
ριο είναι.' 

5) Ύπά.pχει κα.t σήμερα. οικογένεια, (Δούκουpη) με πα.ρεπώνυμο 'Ίσα.ρη,
f, JπoLv. ·ϊepέπει yά, ύπηρχε άπο τούς προεπσ,να.στσ..τικούς η έπα.να.στα.τικους 
χpονους. 

Πότε ίδρύθη; 
Το 'Ίσαρι, ε[να.ι 6έ6α.ιον χσ.ί &ποδεδειγμένον,. δτι υπήρχε πcλλά. χρόνι� 

προ της επα.ναστά.σεως του 21. Τουλάχισ-cον 250 χρόνια.. 
Δέν ύπά.ρχουν δμως ίστοpικές πηγές για. να. κα.θοpίσωμεν έπα.χρι6ώς το·1 

χρόνον της ιδρύσεως τοϋ συνοικισμοϋ 'Ίσσ.ρι. 
:i\1[6γον μια αξιόλογη τέτοια. πηγή μάς προσδιορίζει δτι τό "Ισα,ρι Όπηpχε 

προ του 1690. 
00 Βενετός ίεpεuς PIER ΑΝΤΟΝΙΟ Ρ ACIFICO &φηχε το 1704 δδο�

ποpικη περιγραφή τοϋ Μοpια., στήν δποία. &να.φέρονται λεπτομερώς τα. οριrι, 
;._ f ' Ι , -

-=-χα.στης επα.pχ ια.ς α.υτου. 
0Η πεpιοδείrι, αύτ·η τοϋ Ρ ACIFICO στ·ην ένετοκpα.τούμενη τότε πατρίδα. μα.ς 

κράτησε 1 Ο χρόνια. περίπου καί πρέπει να. άρχισε: κατά. ,;ο 1690. 
Ί•;πι Ί•;VΕ'i,'(Ϊ)Υ λσιποv ·ή Ηελοπόννησος ητα,y διαιρεμένη σε 4 έπα.ρχίες: 
1) τ1ιι;:. Ι 1ομcι.νlcι,ι;:., ιιe πpωτεύουσcι, το Ιαύπλιο, πού πεpιελά.μ6α.νε τίς πε:ρ�

ψ&peιει; ''ι\pγοΙJι;:., l\οpινΟου, Ί'pιπόλε:ως και 'λγ. Πέτρου Τσα.χωνια.ς. 
2) τής Ί\χαιας, μe πρωτεύουσα τήv l\άτpcι. χcι,ι τίς περιψέρειες Βοστίτσας,

Καλαβρύτων καί Γαστούνης. 
σ) τής Μ.εσση-ιίcι.ς, πού πεpιελά.μ6ανε τη Μεθώνη, Κορώνη > Άνδpουσα 1 

Κα.λα..μά.τα, Λ ε ο ν τ 6, ρ ι� Κ α p ύ τ α ι ν α., Φανάρι (Ά νδρίτσα.ιναΊ 
κα.ί Κυπαρισσία. (' Αρχσ..διά.) , χα.ί 

4) τ·ης Λακωνίας με τtς περιοχές Μιστρά, Βαρδούνια., Κελεψα.,, Πασσα.60.
κcι.ί Ζα.ρνά.τα.ς. 

ΊΌ 'Ίσα.pι &.ναψέρετα.ι στήv περιοχή Λεοντα.ρίου της επαρχίας Μεσσηνίας. 
Σι:ήν fδια περιγρα.ψή άvα.φέpοντα.ι επίσης ώς έξης κα.ί τα. γειτοvικα. χω

ριά,: Χpά.νου r Δεpμπούνι, Γpοψπο6ό, Κροϋσα (Χpουσα.) , Κοupτ-άγi, Νιοχωρι 
ΚΛΠ. 

co πρώτος οίκισμός 

(Κα.τα την παpάδοσι) 
Σύμφωνα με την πα.pά.δοσι και τlς πληροφορίες τοϋ Πα.πcι..θανάση Σιώρη, 

C "Ι δ , \ ο σα.ρης - πρώτος οιχιστης του χωpιοu ._ εδέχθη κα.t πεpιέθο�λψε στο'/ 
οικισμό του τόν Βpετόν, κα.τα.διωκόμεvον ύπο των Τούρκων καί ετσι οι δυb 
τους &να.φέρονται σάv οί πρώτοι οικισταί. 
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Ό Βρετός έγκα,τεστάθη στο δυτικό μέρος του χωριου, στα. Σιωρέϊχα., 
ένGJ αρχισα.v χι' α.λλοι περίοικοι να. συγκεvτρώvωντα,ι στόν νέο συνοικισμό. 

'Έτσι, ά.πό τα. «Μπουpλέσια.» fιρθα,ν οί Ντελα,ίοι, που πηρα.ν αpγότερ,χ 
τό ονομα, Σα,κελλα,ρ:α,δα,ίοι, οί Λα.μπρα.ίοι, οί Ά ντωvα.ρα.ίοι, Πα.pπα.ϊρα.ίοι, Ξυ
ν·α.ίοι (Μεντσ,ίοι) , Κα,στα.νcι,ίοι κα.ί. Ρουσα,ίοι.

'Από τη·ι Ά γρια,χόνα. cλ Κυρια.ζοι.ϊοι κα.ί οι Κουτσουμα.pα.ιοι, ά.πο τή 
Φα.λα.ισίcι, (Ρουπάκι) οί Ρουπα.ίοι κα.t έγχα.τα.στά,θηχα,ν στα. «Ρωμέίχα,,;, α.πr; 
τό Τζαμί Μεσσηνίας οί Τζεμα.ίοι χα.ί. ά.πό το Κου6έλι οί Κα.pμφαίοt, 1Ια.
ρα.σχευόπουλοι κι:ιλ Στα.θόπουλοι. 

Φέρονται δε απόγονοι τοϋ 'Ίσα.ρη οι έξης οικογένειες: Μπα.κα,ίοι, Μπα.
σa:χ.α.ϊοι, Ξηροκωστα.ίοι, Τσουτσουμπρα.ίοι, Κα.vταίοι� Δουκουραίοι, Ντοpντα.ίοι, 
2Ί'Jρμπα.ίοι, Τσα. ντιλα.ίοι χα.ί. Χcφτα.ίοι (Ζιομπολα.ίοι) . 

Του δε Βρετοϋ οί Σιωpα.ίοι, Κα.τριοα.να.ίοι, Ζεpοα.ίοι, Δρα;l(.οπουλα.ίοι, Μt
χα.Ιοι, Ρουμ6ουτσα,ίοι, Τογκα,ίοι, Τιγκσ,ίοι, Λυμπεpα.ίοι, Τσα.yΥ.ογιωργα.ίο�, 
Σαppα.ίοι, Σμ,α,vτα.ίοι (Κυpια.κα.ίοι) , Κα.φψετζα.ίοι, Κωτσιρσ.ίοι κα.ί. Πουλα.ίο�. 

Ό μα.χα.ρίτης Ίσα.pα.ίος χα,θηγητης Δημ. Στα.θόπουλος ά.να.ψέρει στό 
«Λεύκωμα. των Μεγα.λοπολιτων» οτι ή οικογένεια. τοϋ 'Ίσα.pη ά.pιθμοuσε 80 οι

χοyένειες κα.ί ή τοϋ Βpετοϋ 70. 

Προεrταναστατ-ικοl χρόνοι 

Δέ-ι εχομε πολλές κα.ί επίσημες πλ -ηροφορίες για. το 'Ίσα.ρι προ τής με
yά.λης έπα.vα.στά.σεως τοϋ 1821. 

Δέγ σημειοϋτ·α.ι (η μα.λλοv δεν είvα.ι γνωστόν) αν περιλα.μ6ιivετcι.ι στην 
Ένετιχ+ι α.πογρα.ψή τοϋ 1689. 

Το 'Ίσα.ρι, λόγφ της &.πpόσιτης θέσεώς του, των πυκνών δα.σωv του, τώ·ι 
με.γάλων χα.ρα.δρωv του ήταν τό καταφύγιο κα.ί το πέρασμα. των κλε:pτών κα.l 
ι1.ρμα:cολών. 

Ό στρατηγός τοϋ Άγωvος Άθ. Γρηγοριάδης γράψει σχετικα. τα έξης ί:i.
43) : «Ώς όρμ-ητήρια. οι κλέφτες κα.ί α.ρμα,τολοι είχο·� ... 

1 
την κώμ,ην 'Ίσα.pt,

χειμένηv ύπό τήv κορυφήv ύφηλου κα.ί πετρώδους δουνοϋ, ώς όρεινήν κα.t πολυ
όχυpά.v 1 ά.πο την δποίαv κα.τεψα.ίνοντο σχετικώς α.ί επα.pχία.ι Φα.να.ρίου, Λεο'ί
τα.pίου κα.ί α.uτη ή Μεσσηνία.. Ή κώμη α,ϋτη ύπήγετο τότε εις την επα,ρχία.v
Φα. vα.ρίου». (1)

Άπό τα &πομνημονεύμα.τα. του .Πα.πα.θα.vά.σ·η Σιώρη, ι.ληροψορ(ιύμα.στε πώς 
δυο φορές μπά τ·ηv επανά.στα.σι τοϋ Όρλώψ (1770) , οί Ίσα,ραίοι συνηψαv μά
χες μέ ΌΑ.λ6α.νούς επιδρομείς, στο 'Ίσα.pι. 

( 1) Φανάρι: Βυζανηνη όνομασία της έπαρχίας Ό'λυμπiας, nου διετrφήθη καl

επ1 Ένετων, Τούρκων καi μέχρι Καποδίστρ10, όπότε μετωνομάσθη σε έπαρχία Ό
λυμηiας. Περιελάμβανε καi τους Δήμους 'Ολυμπίων, Λυκοσόύρας ("Ισαρι) και Εί
ιιας ( Άμπελ1ώνα). 
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Μάχη στον C ΑγιοΛια 

Συγκεκριμένα, ά.vα.ψέρετα.ι δτι τμήμα. � Αλ6α.νωv «ωδευε προς Φα.νάριο'ι 
'Αvδρίτσα.ιvα.v) χα.τα. τώv επα.ναστα,τωv &πο του οροπεδίου Μεγα.λοπόλεως. Ό 
Κα.τpιμπάνος συνα.θροίσα.ς τούς Ίσα.ρα.ίους κα.ί τους Ν τρέδες άπο' �οϋ Σουλιμi, 
Ψάρι, Γ_α,ρά.ντζα., συγγενείς της μητρός του και της συζύγου του καl πολλούς
α.λλους, περί τούς 800 έΥ δλφ, έξεκέvωσε τό 'Ίσα,pι χα.ι ώχυρώθη εις τήv κο
pυψηv του 6ουvοϋ, τον προψήτηv Ήλίσ,ν. Οί Τουρκα.λ6αvοί, όπερτριπλά.σιοι ο-ι
τες r σ,φου έλεηλά.τησα,ν τό 'Ίσα.ρι καί εθεσαν πυρ εις δλα.ς τα.ς οικίας, έπρο
χώρησα,ν χα.τα των ώχυρωμένων περt το έκκλησίδιοv Έλλήνωv,. συνά.ψα.ντε; 
μά.χηv μετά τρομερα.ς επιθέσεως. 00 Κατpιμπα.νος με τόν στρα.τόν του ήμ.ύνετQ 
γεvvα.ίως, ά.λλ' ή ένδεχομένη ελλειψις έψοδίων κα.ί τό πληθος της εχθρικής 
στρατιάς τα.χ έως θά χα,θίστων την θέσι v του δυσχερή, τήν διεμή·)υσε:ν εγκα.ί-• 
pως εις τον αδελφόν του Άθα..νάσιον στpατολογοϋντα. εις τα. χωρία Καρυές, 
Κρα.μ.πο6όν, Δεpμποϋvι κλπ. 00 Σιώρης λα.6ών την είδησιv καl εχων μαζί του 
τούς &.δελc:ρούς του Ζέρ6α.v χαί JVΙιχ.αηλ εσπευσε μετά δεξιότητος έκ των πλοι,
yίωv κατά των Τούρκων προξεvήσα.ς τόσην κατάπληξιν εις τον έχθpόν, ωστε. 
ηpχισεν οδτος να. όποχωρη &γνοωv το μέγεθος της έχθpικης έπικουρ!α.ς. "Επω
φεΑ ηθέντες οί πολιορχούμεvοι έκ τΎjς άμηχιΥ.νία.ς των Άλ6α.νων έξηλθον επιο:ι
θέμενοι κα.τα των ύποχωpούντων Τούρκων καί έντος όλίγου ή όποχώρησίς των 
μετεβλήθη εις &τα.κτον φuγήv. 00 Κα.τριμπα.νος ξιψήρης επροπορεύετο πάντων 
(λέγετα.ι δτι είχε το μ .. ακpότεροv ξίφος το όποiοv ούδεtς &λλος ήδύνα.το νά έξα.

γά,γϊ) της Οήχης χpα.τωv τοϋτο έκ της λα,6rjς) κα.τα.διώκω·ι και δια.μελίζωv τοϊ.ις 
φυγάδας �ως εις τις «Γοϋpvεςι> τα.ς όπωρεία.ς τοϋ Ίσα.ρίου. 

Ί1:κ τιί)ν Ψουpχα,λ6α,νG>ν ηpιΟ μ .:ήΟησα.ν ογδσήκοντα, πτώμα.τα.. Τήν πίεσ�'Ι 
τGΊν ψυγά.οωv -lισΟ<ivΟη εξ ολοκλ-/ιpου το μικρόν σώμα τοϋ Σιώρη 1• δπου έπλη
yώΟη ό 'ίδιος κα.t δ αδελφός του Ζέp6α.ς, έc:ρονεύΟη δε vεαρώτατος 6 τελευταϊσς 
αδελφός των Μιχα.ηλ δ δμιλων τήν Ψουρκικην ώς μητρικήv γλωσσα.v, &λλοτε 
α,ίχμά.λωτος χα.ί. έy σχολείφ τουρκικψ της Τριπολιτσα.ς δια.τελέσας. Οί Άλ6α.
νοι φεύγοντες έκείθεν ε.πα.v-ϊ)λθοv εις Τριπολι τσα.v χα.ί έγκα..τεστά.θησαν εκεί. 

Και άλλη μάχη 

Οί Άλ6αvοί έξήρχοvτο έκ Τριπολιτσα.ς προς λεηλασία.v των πεδινών χω · 
ρίωv του οροπεδίου Μεγα.λοπόλεως,, πλην άπέφευγον ν' ά.vέλθω·σι καt εις 'Ίσαρr., 
εχοντες ύπ' οψει το προηγούμενον πά.θημά, των. Έv τούτοις δύο ετη 6ρα.δύτεpοv 
α.πό της μά.χης τοϋ προψήτου Ήλία. έπεχείρησαν οί Άλ6α.νοt έκστρα:�εία.v χα
τα τοϋ επα.να.χτισθέvτος 'Ίσαρι. 

Εις τήν θέσιν δμως «Κόκκι vo Διάσελο» συνήντησα.v δια.κοσίους Ίσα.pα.ίους 
ύπο τόν Σιώpηv. Κα.ί καθώς έπροχ.ώροuv άμέpιμνοι προσβληθέντες εξ ά.προ6-
πτου κατελήψθησα,ν ύπο πα.νικ.ου κα.t ετράπησα,y είς &τα.κτον φυγηv άcpήσαντες 
πεντήκοντα. δύο πτώμα.τα.. Έκ των �Ισα.ρα.ίωv εφοvεύθησαν τpείς χαt έπλ ηγώθη 

· πάλιν έvτα.υθα. δ &δελψος του Σιώpη, ό α.χ.ώριστος Ζέρβας .. . ».

21 



Προεπαναστατικοι άγώνες 

'Αρματολοl και κλέφτες 

Μετα.ςύ -τ:ωv περιψήμωv κλεψτων και &ρματολωv του Μορια μετα. την i
τυχη έπα.vάστασι του Όρλώψ, μνημονεύονται (1) κα.1. οί Ίσαρα.ίοι Άθαν. Σιώ
;,ης κα.ί )Ηλlας Νταμάλας. 

Οδτοι ) &vα.ψέρετα.ι &κόμη, δτι «ά.πήρχοvτο μετα. lσχυρωy σωμάτων κα.i. εις 
την Στερ. Έλλά.δα., ;ησα.v δε οί έςης: «Μ:. Ντάρα.ς ... δ Σιώρης ... κα.1. διά.ψο
ροι ο.λλοι έκ των έπιψα.vεστέρωv κλεψτα.ρχηγωv καt ά.ρμcι.τολG>ν τfις Πελοπc.ι-,
vήσου». 

co διωγμός τοϋ 1805 

Μια. δραματική περιγραψη τοϋ μεγάλου διωyμοσ που εξαπέλυσαν οί Τοϋp
κοι χα.τα. των κλεφτών το 1805 μας δίνει πιο κά.τω δ στρα..τηγος Άθ. Γρ·ηγο
ριά.δης. Στ·ηv μάχη πα.ρα. τα Φουρτσα.λοκά.μαρα. της Μεσσηνίας (Φε6ρουά.ριος 
1805) ήσαν 170 &ρχηγοι μέ 1200 παλληκά.ρισ,, μετσ,ξυ τούτωy οέ χαί :; 
Σιώρης. 

- «Πολιορκηθέντες δε τότε έδω άπο εν σωμα ισχυρόv, συγχείμενοv ά.πh
5:000 Άλ�σ.,νους πε,ζούςr 4.000 Τούρκους μετα. 2.000 ίππέ.ων Ντελ·ήδωv, ψε
ροντων κα.ι 20 μεγα.λα. τηλε6όλα., διοικουμένους ύπο τοϋ ά.ντιστρα.τ·ήγου Άλ
οανοϋ Ίσλαμ μπέη, όvομα.στοϋ έπι ·ήρωϊχ·� ά.νδρεί� κα.ί πολεμικϊΊ εμπειρί�, χcι.i. 
iφοΟ &πό τ·ης 18 - 21 Φεβροuσ.ρίου δλοι οί κλέψτες και ±ρματολοt έκεί'ιCιι ύπό 
·61v διοί χησι ν του γεν. ά.ρχηγοϋ Θ. Κολοκο-ρώνη χσ,1. τοϋ Ί. Μέλιου έπολi-
μ ησο-,ν ·ήρωϊκώς εναντίον των Τούρχων καί Άλβσ.vων χαί έξηντλ·ήθησα.ν πλέο,ι
- ' λ 'δ ' Ο' δ ' ' ' ί,σ. πο εμοφο ια. των, χα· και στερουμενοι και τροψών καί. ϋδα:'ζος, ήγοuμl-
νου τοϋ Κολοκοτρώνη χα.ί Μέλιου, μετα τών όπαρχηγων Νικητα.ρci., Μητροπέ
-cροβα., l'χρίντζαλη, Σ ι ώ ρ η, Κεψάλα, καί Παν. Ντούψα,

1 εξώρμησο:ν ολο�
μαινόμενοι &χρι6ως περί τήν 10 ωραv π.μ. της ·ήμέρας 21 Φεβρουαρίου οι' ά.λ
λαλα.γμων, α.λλοι μέ τα ξίφη κσ.ί αλλοι μέ τα. για.τα.γά.νια. &vά. χείρcι,ς, έv τ{J)
μέσψ των έχθρων, πεζων κα.l ίππέων, σψά.ζοντες κα.ί κατα.σφα.ζόμενοι

1 κα.τώρ
θωσα.ν μέ ήρωϊκην ά.νδρεία.ν κα.ί 6ρμ·ην γα, δια.σχίσωσι τά.ς έχθριχα.ς τάξεις.
Διαψυyόvτες οέ εκείθεν διεσώθΊ)σα.ν προς τ·ην Λα.χωνία,ν η Τριψuλλία.ν, οπου
φθά.σαντες ελα6ον μεγάλην προστα.σία,y εις τους οϊχους των έπιφαν(ί)V κα.ί ίσχυ
ρωv προυχόντων Μα.υρομιχαλαίωv

1 
Γρηγοριcι.δωv».

Κατόπιν δια πλοίων οί κλέψτες καί αρματολοί διεσώθησ(Ι,y εις τήν <Επτcί..
vησον (μετα.ξυ τούτων κα.ί δ �Αθαν. Σιώρης) . 

Οι εκατέρωθεν απώλειες χα.τα. την μά.χη α.υτ·η fισα.ν τεράστιες. 

co 'Αθ. Σιώρης είς cΕπτάνησον

Άπο τον ϊδιον Άθ. Γρηγοριά.δην πλ·ηροψορούμεθα. τα. έξης για τον Άθ. 
Σιώρη: 

( 1) Γ. Βλαχσγ�άννη : Κλέφτες καi 'Αρματολοί.
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- «Ό Σιώρης πηγε κα.1. αυτός εις Έπτά.νήσοv κα.l μετα. τήν διά.λυσιν τG)'I
lf ελοποννησιακων κcι.ί Ρουμελιωτικϋ>ν ταγμάτων ύπο τG)V "Αγγλων περί το ετος 
lR14,. ό Κολοκ.οτρώνης μετά, των συγγεvων του Μάρκου, Άποστόλη, 'Αντώνη 
κcι.ι ΔQ,σχούλι(/, Κολοκοτρώνη, τοϋ Ίω. Μέλιου, τοϋ Ν ιχητα.ρα. τοϋ Μητροπ:f.
τρο6α., Κεψάλα. καί Σ ι ώ ρ η μετα. 200 πα.ληκα.ριωv του διέμεν,9γ &κόμη 
Ξtς Έπτά.νησοv. 

Άλλα. κατόπιν, τ·ζι 21 Ία.νουα.ρίου τοϋ ετοω; 1821, ό Θ. Κολοκοτρώνης 
μετ?.. τGη1 λοιπων ά.ρμα.τολωv εlσηλθον εις την Πελοπόννησοv κα.ί κατά. μr1νcι, 
Μά.ρτιο'ι ελα6ον ένεργον μέρος είς τήν Έλλη.νικη'ί Έπα.νά.στα.σιv>i. 

t Ιστορικες παραδόσεις 

:Μ:ερικά χα.ρα..κτηριστιχα Ίσαρα.ίϊκα. επεισόδια της προεπα.να.στα.τικης επο
χ·ης, όψειλόμεvα. σε διηγήσεις γέρων Ίσα..ρα.ίωv, μα.ς μνημονεύει 6 Γpηγ. Κ,:ι,,
ρα.λης (1)

Ί'ο πρωτο: 
Κάποτε εγινε γνωστό στο χωριό οτι θα. fιρχετο &πό του Δεδέμπεη δ Βελ·η -

μπέης, για να. εισπράξη φόρους. Δύο Ίσα.ρα.ϊοι, ενας Ρουμβοϋτσος χαί ενα.ς Ζέρ
βας (Τζελίvης) εστησα.v κσ.ρτέρι στο ϋψωμα. «Κοκοpεφιδιές,) μετ?ι.. τό Κούκη, 
χα.ί καθώς προχωροϋσε κα6ά.λα. δ Βελη - Μπέης ερριξα.v και τον έσκότωσα.-ν. 
<Η α:χ.ολοuθία του, δπως fιτα,γ έπόμενο, έγκατέλειψε τον νεκροv χα.t εφυyε προς 
τον κάμπον. Τότε οί ψοvείς του τοϋ &ψήρεσαν ο,τι εψερε μα.ζί του χαί δ :Ρουμ-· 
οουτσος έπεδειχνύετο στην '.Αγορά ψορωντα.ς το φέσι χαί το σπαθί του τούρχΟ') 
και τού εδιι)Ο(Ι,V το παρώνυμο Βελης ) το όποίοv επεκρά.τησεv επειτα ώς tπώvu·
μr,y, ΤοίJτο πιοτοποιείτιχι κα.ί &.πο το γεγονός οτι α.ί οlκογέvεια.ι Βελα.ίωv κα.� 
l'ΓJυμf)(.ιυτσcι.ίων εχουv χωρά.ψια εις Οέσεις συνεχομένας, δπως π.χ. στά Στουρ
γύ.pια 'Χ,(/,ί αλλΙΧχοΟ. Ί�αv λά.6ωμεv ύπ' οψιν \ί,(Ι.ζ τά. ιχ:τ;;ομ·ιημοvεύμ1χτσ, του ΙΊα.

π:χθανάση Σιώρη, πού τά εξέδωκεν εις 6ι6λ1οv ό uίός του αείμνηστος Ί.ω. Σιώ· 
ρης,, χQ,τα. τα. δποία οί Ί σαρα.τοι προέρχονται από τον πρG)τοv έγκα.ταστα.θέντ� 
έχεί Βρετόv κα.ί &.πό διά.φορQ. περιστα.τικα. επα.ιpνC'Ι.V έπώvυμcι., μπορούμε vά. 
πούμε δτι κάτι τέτοιο συμβαίνει μέ τί.ς οίχογέvειες Κα.ραλη κα.ί 'Γσα.yκόγεωργα. 
οί &.ρχηγοί τGJV δποίων ·ησσ,ν &δελψοί κα.1. δλα τά. χωράψια τους εlνα.ι μο-.ζί είς 
:οποθεσίQ.ς συνεχομέvα.ς. ΠG>ς έπεκράτησα.ν τα. έπώνυμα. τG>ν οίχογεvειωv σ�υτ6)•) 
χ�ι των σ.λλωv τοϋ χωριοϋ δεν μας λέγει τlποτε ή πα.ρά.δοσις. 

'Γ' δ ' ο ευτερο: 
Στο 'Ίσα.ρι δεν sμεvα.ν μονίμως Τοϋρκοι, κατά τους χρόνους της σχλα.

διiς. Μόνον στην επιδρομή τοϋ Ίμ6ρσ,ήμ επά.τησα.ν το χωριο πολυάριθμοι ά.ρα..
πά.δες, zπειτα ά.πό σκληρές μcί.χες στις Γοϋρνες χαί στίς Ρά.χες, χα.ί εχα.μα.-ν με
γάλες καταστροφές. 'Έχοψα.v δέντρα. ) εκαψα.v κα.ί γκρέμισα.ν σπίτιιχ κα.ί τ·η μισi1 
έχκλησίσ.. προς το <Ιεpο καί εψυγαv μετά. τή ψοvική μάχη της Πλα.κίτσα.ς 1 δπως 
γράψει χα.ί εις το 6ι6λίο του περί. 'Ίσα.pι δ Ίω. Άθ. Σιώρης. 

Στή θέσ·η τοϋ πα.λα.ιου Σχολείου θηλέων �τα,ν το Τούρκικο «Κονάκι»
1
, ο

που εμεvα.ν Τοϋρχοι ύπάλληλοι, δταν ηρχοvτο για ύπηρεσία.. Έκε[ 1 δπως διη-

( l) Δημοσιεύθηκαν στην έφημερίδα <<Ν έcι της Μεγαλοπόλεως)>.
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