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Άπό εκεί έςεκίνησε ιί>ς τα,χυδρόμος δ μετέπειτα. τηλεγρα.ψη-ι:·ης Βα.σίλ. Π./ 
Ζιόι-ι,πολα.ς, πόu είναι τώρα. συγταξιουχος στ·ήv Άθήvα. Προ�ολεμικά. διετέλεσε 
διευθυντής του. 

'Άλλοι κχτώτεροι ύπάλληλοι του Τα.χυορομεlου 'Ίσα.ρι οιετέλεσα.ν οί �Ισα
ραίοι Χριστόφ. Δ·ήμας, Κων. Δήμα.ς, Δ. Σ. Σιώρης, Γ. Σ. Σιώρης. 

Ί'α.χυορόμοι έπίσης ύπηρξαy οί Φώτγ1ς Κ. Σιώρης (Πρά.χνη) , που ά.φηκε 
εποχη καί ετερπε τους πά.ντας μέ το κέφι κα.1. τό τραγουδι του, δ Άπόστ. Ρού-
6αλης, ό Ν. Ζιόμπολα.ς, Ίω. Κουτσος χ.α. 

Τώρα ύπηρετεί στο Ταχυδρομείο δ Χαράλ. Γ. Κατρι6ανος. 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕlΟ.- Οι νεώτεροι rσως δέy γνωρίζων οτι τό 1883 δ τότz 

01;uλευτ-i1ς Άρκαδία.ς Ά. Κα.τρι6ανος είχε επιτύχει νά. συσταθή Είρηνοοικε!r:ι 
γιά το Δημο Λυκοσούρα,ς, μέ εδρα, 1:0 'Ίσα.ρι. 

Άλλα δεν έχρα.τήθη γιά πολύ στο .. Ισαρι. Γιατί το 1885 καταργήθηκε, 
yιrι. λόγους οιχονομίaς, μεταξυ κα.t άλλων 13 καταργηθέντων. 
ΠΤΑΙΣΜ:ΑΤΟΔΙΚΕΙΟ.-

:Μέχρι προ δλίγωy έτων τό "Ισα.ρι ητα.ν εδρα. μετσ,οατι κου Π τα.�σμα..τοδι
χείου (τ·ης l\ιΙεyαλοπό·λεως) , π_ού συνεχέντρωνε τις ύποθέσεις τG)ν γύρω χωριών. 
ΔΑΣΙΚΠ l"ΠΉΡΕΣΙΑ.-

Πρό τ:ινων ετών ύπηρχε εγκατεστημένος στο "Ισα.ρι δα.:σικός όπάλληλος 
(οα,σοκόμος) . Σήμερa εχει καταργηθη ·ή θέσις α.ύτ·ή. 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ.-
Πρώτος συμ6ολαιοyράψος φέρετ!Χι δ Π. Χcι,ρα.λα.μι.όπvuλος χα.ι τελευτα,Έο; 

ύπηρξε ό Θεόδωρος Άvτ. ΧpόΥ-ης 1 που διωρίστηχε το 1928. 
'Άλλ9ι συμ6ολ(Ι.ιοyράψοι διετέλεσαν οί Δημ. Χα.ρα.λα.μπόποuλcς χα.� "Άγ

γελος Ν. Σα.χελλα.ριά.δης (1906 - 1907) . 
00 έκά.σ'ϊ:Οτε συμ6ολα.ιοyράφος Λυκοσούρας εχα.γε Χ'ϊ.t χρέη ύποθηκοψύ

λαχος. 
Το άρχείο του συμ6ολα.ιογρα.φείου εύρίσκετα.ι τώρα. στο 0uμ6ολα�ογραψεrο 

-cou Άλ. Θ. Ζέρ6α., στη Μεγcιvλόπολι. 

'Άποψις άπο Δημ. ΣχολεiΌ Χρουσέϊκου βουνοu. 

200 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΆΛΗ 
(Βιογpαφικο σημεLωμα τοϋ Γp. Ν. Καpαλη} 

Ό πατέρας μου Ν1κ. Άθ. Καραλiiς έγεννήθη περi το 1850 καi �μι::1νι; 
πολυ ,μικρός 1 δρφανός. Με δάσκαλο τον Παπαλεωνίδα, εμαΟε μερ1κα γρcΊμ
ματα και έν συνεχείQ. εiς ήλ1κίαν 10-12 έτων bμαΗήτεμσε εiς διαφόρους 
β1οτέχνας δια να μόθη �:τέχνην». Τελικώς εφυγε δι' Άθήνας οπου εiργά
σθη ώς ύπάλληλος εiς τους Τσαγκογεωργαiους. Μετα εφυγε ε.iς Σμύ.ρ
vην, οπου ε.μ,ε1vε έπ' 6λiγον, κcιi έv συvεχεiQ. εiς Ί\λεξάvδρειαν, Κάϊρον 
και Πc,ρ [ - Σ άϊδ.

Μιλουσε 'Αραβικα και Ίταλικα καi 6.γαποϋσε πολυ ΊΙ]V Αϊγυπτον. 
Έπίσης μιλουσε Άρβαvίηκα καi Κορακίσηκα ( Σ τεμνησ1ώtικα) . 

Εiς η1ν ξένην δεν απέκτησε χρ11ματα, απέκτησε ο:μως σχετ1101ν μόρ
φωσ1ν 

I 
εΙχε καλον χαρακrfjρcι, ητο ήθ1κος κcιi δίκωος. 

�-.. . 

Ε έ ' 'δ ' ' λ ' n � ' ~ ' ). ' Θ ' ' π στρεψε στην ηατρ1 α ε1r; ηι 1κιαν ω ετων και ι:;νυμφευ -η την 

Γρηγ. Ν. Καραλης, Κωνσταντίνα (Καραλ:fj) 'Αν. Στρ1γκλη1 καi Ίωάν. 'Αν. 
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Εύσταθίαν, θυγατέρα του Ίω. Ν. Σιώρη ( άδελφ:ην του Θ. Σιώρη _ Σε
λούλ�α). 

Άιπέκτησ.ε πολλα πα1δ1ό, δ1ότι αύτος ητο μόνος και κάποιος τον έχα
ρακτήιp,ισε κάποτε <<μονοτσίγκελο,> κάβουρα ( δίχως δηλ. συγγενη δίπλα 
του). 

�ο πρώτος υίός του ητο ό 'Αθανάο1ος, δ όποΙος έγεννήθη περi το 
1878, διότι ητο κληρωτc.ς το 1899. 'Ηκολούθησαν κατα δι.ετίαν σχεδον ό 
Φώτιος, ή Βασ1λική, ό Γιόννης, ή Κωνοταντίνα, ό ύποφαινόμενος και ό 
Δη,μήτριος. 

Έγω έγεννήθηκα την 1-3-1891 καi ό Δη,μήτριος την 28-2-1893. 
Έκ των άδελφων μου ό Άθανάσ10ς εβγαλε το Σχολαρχείον Μεγα

λοπόλεως και δύο αλλο1 Φώτης καi Γ1άννης το Δημοηκον η τάξεις αύτοϋ. 

* 

Ό πατέρας μου ήσχολήθη στο χωριο με πολλες έργασίες καi μ1κρο-
επιχειρήσε1ς. Άπέκτησε καi μερ1κα χωράφια κα.i αμπέλια. Άλλα τα οi
κογενειακα βάρη 7 παιδ1ων, της μητέ9ας του καi του ανδρογύνου,- 10 έν 
ολψ, τον εκQJμψαν καi ετσι εκαμε ενα μεγάλο καi τολμηρο ξεκί�ημα. Την 
13 Μαρτίου 1893 εφυγε .μαζi με τα 3 μεγαλύτερα πα1δ1α Άθανάσιον, 
Φώτιον καi Ίωάννην δι' Άθήνας, οπυυ και έγκατεστάθη προς έργασίαν. 
Ό Θανάσης εγινε καλος τυπογράφοι; ανελάμβανε δε καi έργολαβικως 
τυποyραφικας έργασίας, λόγψ καλης μορφώσεώς του. 

Oi δύο αλλ01 ιΊρyάσθησαν εiς διαφόρους έργασίας, κυρίως είς ξενο
δοχεία καi_ άπο τοϋ 1896 εΙχον iδικήν των έπ1χείρη01ν, μικροv ξενοδο
χείον εiς την όδc,ν Αiσχύλοv. 

Το έηόμενον ετος ( 1897) neρνοϋσcιν ά110 την 'Αθ11νcι oi έnίστρατο1 
ΊσαραiΟΙ καi των πέρ1ξ χωρίων. 'Όλοι πέρασαν άπο το μικρον πατρΗιJ

ηκον 
_ 

ξενοδοχεiον καi ετυχοv φ1λοξενίαc; καi περιπο1ήσεως. 'Ο πατέρας 
μου ιi:ο πολυ εύχαρ�στημένος, που μπόρεσε κάη να προσφέρn στους
πατριωτας καi μόλιστα τους έmστρότους. 

Oi άδελφοί μου, πλην του Φώτη, ηλθον έκ περιτροπης στο χωρ1ο 
ι<αi τους έγvώρισα, διόπ οταν �φυγαν έγω ημουν δύο έτων. 

* 

Το 1900 επληξε το σπίτι μας δ1πλουν άτύχη,μα. , Απο κατρακύλισμα 
πεσμένου δέντρου σrο αμπέλι μας στiς «ηλαγ1ές>>, έφονεύθη ή μεγάλη 
αδελφή μου Βαmλ1κη καi έτραυ,ματίσθη σοβαρα ή γ1αγ1ό μου γρια �ιf η
λιά. Τοϋτο είχε σοβαρας συνεπείας, κυρίως οiκοvομ1κάς, εφερε δε τον 
πατέρα μου όριστικως πλέον εiς το "Ισαρ1. 

!vΙετ' ολίγους μηνας ανεχώρησε δι' 'Αμερικην ό Φώτιος,. τον αλλο 
χρόνο ό Γιάννης καi τον έ-πόμενο ό Θανάσης. 

ΈγκατεστάθησαΎ εiς την Νlινεάπολιν καi άνεμίχθησαν εiς διαφόρους 
εργασίας. Oi δύο πρωτοι εΙχοv μπιλλιάρδα καi ό Θανάσης εγινε πάλ1 τυ
πογράφος. Άλλα ό τε�ευταϊος άπο μίαν τυχαίαν πυρκαϊαν το 1905 επα� 
θε θανατηφόρα έγκαύ,ματα και ύπέκυψε. 
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Τότε άκριβως έγω εΙχα βγάλει το Σχολαρχείο καi λόγψ 'rου άτ_υ
χ11ματος του Θανάση δεν π.ηγα κι' έγω εiς την 'λμερικήν. Έπηγα 3 χρό
νια εiς το Γυμνάσιον 'Ανδρπσαίνης. Το 1906 �λθε δια πρώτην φοραν 
μετα άπουσίαν 13-14 έτων ό Φώτης καi τον πρωτqγνώρισα κάi έyω για 
άδελφό. 'Έπειτα ξανασυναντηθή,καμε το 1935 1ωi 5χι πλέον. ΔιόΤΙ άπε-
βίωσε το 1961, χωρiς να iδωθ'οϋμ.ε πλέον. 

φ 

Εiς την 'Ανδρίτσα1να εβγαλα καl την Γ 1 τάξιν του Γυμνασίου το 
1907-8, τον ϊδιο χρόνον και δ Μ:ητσος εβγαλε ,Βκεϊ την Α' τάξ1ν. 

Μετα ηλθαμε και oi δυο εiς τος �Αθήνας,. οπου έβyάλαμε, έγω· μεν 
την Δ 1 

, ό δε Μfjτσος την Η' τάξιν. 
'Εγω ένεγράφην εiς την Φαρμακευηκην Σχ:ολην του Πανεπιστη

μίου, μετα 2 δε ετη ό Μητσος, τελειόφοιτος και γνώmης Λογ1·στ1κης, Γαλ
λικης καi 'Αγγλικ:ης, διωρίσθη ύπάλληλος της Έμπορn<fίς Τραπέζης._

Τον Δεκέ.μβριον του 1912 ηλθιε άπο την Άμερικη ό Γιάννης καl π:η
ρ,ε μέρος εiς τον 'Ελληνοτουρκικον Πόλεμον, έστρατεύθην και έγω καi

τέλος τα Χριστούγεννα του 1913 συνεκεντρώθη.μεν ολοι ( και ό Μητσος)
' \ \ Ι στο χωριο και συνεορτασαμε. 

"
Ί
-Ιτο έποχη μεγάλης έθνικης χαοδς ή έποχη έκείνη καi κάθε μέρα

" λ 1 
' δ 'δ ' δ ά I ΤΗ 40-50 ' ' ε1χαμε γ ενη -και ιασκε ασι σε 1 φορα σπηια. σαν επ1στρα-

τοι έξ , Αμερικfίς καi δλα τα σπίτια i'}σαν άνοικτα και δλ'α γ;εματα άπο τρό
φιμα. Χρόνια χαρας καi εύτυχίας, που εμειναν άξέχαστα ! 

'Ένα άπόγευμα Κυρωκ:ης γλεντούσαμε στο σπίτι μας 25-30 π01-

δ1α καi ό πατέρας μου yεμδτος χαρα και εύτυχία κουτσ6πινε με αλλους

γέρους. Κόπωα οηγμη τον ακουσα να λέγη: Πστε δεν Θα βόλω γέρατα,
Ι ' ' δ / ,, - ' δ / 1 

τωρα που τα πω 10 .μου εχουν μπη σe ρομο ....
Για πρώτη φορα συνέφαγε στο οnίη του με 7 μέλη της οi-κογενείας

του. Τραγουδουσαν ολοι 1α' ό πατέρω� μου θυμήθηκε το τραγούδι: Που

λάκια μου γαλάζια και Θαλασσ1ν6, πουλια σαν περα-στε άπο τη Σμύρνη,

χαιρετίο11ατα πολλά. 
..,.Η το αρα γε κόπ01α προαίσθησις; Διότι μόλις έφύγαμε �μεiς, αύτος

πηyε να φέρη άπο τα κτήματα τα ζωα και ;μια φορόδα τον κτύπησε

στο στομάχι, επαθε περιτονίnδα καi ηΊν έπομένη 31.12.1913 τον έκηδέ

ψαμε. Τρία παιδ1ά ,και ό έξάδελφόι:; του Θ.Γ. Καραλης κρατουσαν το
Ι , φερετρο του ... 

Μετ' όλίγας ή.μέρας έγώ έπέσrρεψα εiς Άθήνας. Το Πάσχα nηρα το

δίπλωμα. τον Μάϊον ·ύπανδρέψαμε την άδελφή μας Κωνσrαντίνα με τον

"Ανδρ. Στρ1γγλ:η. Τον 'Ιούλιον ένυμφεύθη και δ Γιάννης την �Αθανα
σfαν Ν. Σακελλαριάδη. 

Oi δύο αδελφοί μου οτι1ν • Αμερ1κη έσταqιοδρόμησαν καλα και προ
σέφεραν τος ύπηρ,εσίας των εiς γνωστους και άγνώσrους ... 

)Εγώ, μετα ΤΟ δίπλωμα, υπηρέτησα και πάλιν ώς στρατιώτης εiς 
ολους τους πολέμους. Kai στο 1940 ύπηρέτησα ώς εφεδρος λοχαγος του 
Φαρμαχευnκου. ΓΡ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
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Διαπρεπεϊ ς καλλιτέχνες 

ΤΖΩΝ ΞΕΡΟΝ (ΞΗΡΟΚΩΣΤ ΑΣ) 

Στο "Jgα.ρι αντανα.χλά &:;α,μφι6όλως ·ή τιμή ιiπο τή μεγάλη προσωπικότη·· 
τα. τοϋ Γιά.ννη Πέτρου Ξηρόκωστα. (Τζων Ξέρον) , διαπρεπούς ζωγράφου. 

Πρά.γμα.τι, δ Γιάννης Ξέρον, πού πέθcι,νε το 1966, λίγο μετά ά.πb τ·ην επι
στροψή του άπό τήν �Ελλάοιχ, οπου πα.ρέστη σε μεγά.λ η εκθεσι των εργων του 
στό Ζάππειο, 6πηρξε μία φυσιογνωμία. τrις Τέχνr1ς διεθνοϋς κύρους χα.ί &.κτινο
Όολία.ς. 

Ί\..πεψοίτrισε το 1902 &πό το Σχολαρχείο 'Ίσα.ρι κα.ί λίγο άργότερα. εφυγε 
yιά την Άμερική, πcι,ρα.συρμένος &.πο το μεγάλο ρεύμα. τής μετα.να.στεύσεως. "Ε
πεσε εκεϊ στή σκληρή δουλεια. χαί στή 6ιοπιi�-η. 

Άλλά. οέν &ψησε καί τό ταλέντο του &7α.λλιέργητο. Έργα.ζότσ.ν χα.ι σπού
δαζε. Κι' αργότερα πήγε στο Παρίσι γιά. :καλύτερες σπουδές, οπου συνεδέθ·ιι 
μέ τούς γνωστοuς ζωγράφους Πιχάσσο, l\ιΙπρά.κ καί άλλους. 

l\ιΙε-;;α. αρχίζει ή καλλιτεχνικη ανοδός του. Τα εργα. του προκcι,λοόν -;;ο έν
δια.ψέρον των εlδικών της τέχνης κα.ί τοϋ κοινοϋ. Οι πίνακές του ·ησα.ν περιζ";1-
-;;ητοι στ·ην Άμερική. 

'Απο το 1939 &.νήχει στο έπι-;;ελεϊο του διεθνούς ψή11ης μουσεiου Γχού• 
γr.ενχά.ϊμ τ·ης Ν. Τ όρκ11ς, δπου είναι επιμελής εργων τ:έχvης. 

Το εργο του ήταν σημα:ιτικό κ.α.l εθεωρείτο πρωτοπόρος τ·ης σ.ψηρημέ·ηι; 
, ' , \ ' τεχvης σ-;;ην J μεριχη. 

Το θέρος του 1966 οργανώθηκε στ·ηv Άθήνα. εχθεση -;;ων εργωy του στ.::ι 
Ζάππειο, ά.πο το •r πουργεϊο Παιδείας καί -;;ο Μουσείο Γκ.ούγκενχά.ϊμ της Ν. 'Ι
όρχης. Δύο απο τα εργα. του &γορά.σθηκαv άπό η)Υ Έθνικ.ή Πινcι.κοθήκη. 

'Ο ""'' ' 'θ ' '· ' ') λ ' ' .!:ιερον ετιμη η με r,,.vωτατο ε , ηvικο παρα.σημο. 

* 

·-rοού τί εγpα.ψε α.θηνα.ϊχ·η εψημερίδα. γιcι, τό εργο του (22 .�.66, ,<Βήμα.») :
« .•. (ό Ι. Ξ.) εντάσσεται &πολύ�ως μέσα στα πλαίσια. της ά.cρηρημέ-νης τέχΨη;, 
τ·ης όποία.ς είνα.� ά.vα.μφισ6ήτητα. �vάς ά..πό τούς ιivα.γvωρισμένους δα.σκάλους στ·η·ι 
, Λ , .t-ψ.εpιχ·η .. ».

Ir , ,.... � , , , ) , , , λ \...α.ι πιο κcί:�ω: ... « .. ο .::::,. πρα.γμα.τοποιει τωρα. τη μεγα. ,η χαι α.σιγαστη ι:ι.,-

χτάρα. της ζω·7ις του - πα,λι νοστεϊ στή γενέθλιcι, γη, &πο τ-rιν 6ποία ά.πουσίασε 
έξηντα κα.ί πλέον χρόvισ,. 

'Έρχεται δα.ψνοστεcρα.νωμέvος δ πρεσ6ευτ·ης α.ύτος χα.λης θ�λ·ήσεως τ:7j; 
Έλλciοqς γιά.. μισο και πλέον αιώνα. στlς ΗΠΑ, GC/,V επίσ·ημος rφοσχεκλημένc; 
-:ης Έλληνικ·ης Πολιτείας ... 

Ή. νέα. γενεα τ�ν :Ελλήνων χαλλ�τεχvωv εχει πολλcι, να. πληpοψορηθ·η κα.ι 
vά. οιδα.χθ·η ά.πο την ά.vα.δρομικ·η. α.ύτη εκθεση ,. άλλα κα.ί πολλά. να. αντλ ήση ιiπο 
τό ήθος κα.ί τή σεμνότητα. τοϋ καλλιτέχνη, πού παρέμεινε άπλός ,.,α;ί τα.πει vός, 
χα.θώς ολοι οε γvήσιόι καλλιτέχνες». 

204 

�Αλλά τελειώνοντας τό �ιογρα.ψικό τοίiτο σrjμείωμα, γιά τον Γ. Ξέρον ) θά 
πρέπει να. πα.ρα.θέσωμε και μιά. πολύ συγκινητική· επιστολή του, που ά.πηύθυvε 
το 1963 προς τον Γρηy . Καραλη, στήv Άθήνα.. Μιλάει γιά. το 'Ίσαρι J για τα. 
παιδικά του χρόνιιχ t για. τή ζωή του: 

'Ι"' ' ,$,, ' λ ' · οου ,1 επιστο η: 

Ί\..γcι,πη·,έ μου Γρ. Κα.ραλη, 
Ν. cr όρκη 9 Ίουλίου 1963 

Το τόσο συμπαθητικο άρθρο σου γιά. μένα t π�ύ εγρcι.ψες στό ψύλλο της 
έφημερίδος «Νέα της Μεγα.λοπόλεως», της 18 Μαρτίου 1963 με συγκίνησε πάρα. 
πολu καί σ' εύχαριστώ. l\ιΓ εκαμε γrι, θυμηθώ τά. πα.λια. παιδικά μας χρόνια., εκεϊ 
στ·ην ιδια.ίτερ-lJ μας πσ�τρίοα.,, το &λησμόν-ητο 'Ίσα.ρι, καί να. ζήσω νοερά. τ·ην &· 
ι:ησμόνη-cη ζω11 του Σχολείου, δπου κατα.γιΥόμουv με τη ζωγραψικ·ή, πού θιά· 
λεξα, για. «έπάγγελμά» μου στή ζω·ή μου. 

'Όσα. γράψεις για τά. τότε χρόνιcι. για μένα. για, ζωγρα.ψιες με πρόσωπα 
Ήρώων, γιά. χαρτια. καί χρώμα.τα. αιπο μοϋρα ) μ' εκαμαν νrι, ·ιοστα.λγήσω τήν 
αμέριμνη καί τόσο γνήσια. κι' ά�,ηθινη ζω·ή μα.ς εκεί στην πατρίδα. και γύρω 
&πο το σχολείο. 

Πράγματι πολύ και εγώ κοπίασα στήν ξενητεια. μέχρις στου πάρω τη θέση 
( πcύ κατέχω τώρα.. 'Αλλ' ετσι άκριοως συvέ6η ως τώρα κα.ί συμ6α.ίνει πά.vτα. 

Φθά.vεις κάπου μέ κόπους, μόχθους,. θυσίες κλπ.r ποτε με εύκολία.. 'Όποιος κι' 
αν είναι! 

Σ" ευχαριστώ πολυ απο καρδιάς που με θυμήθηκες χαί εγριχψες με τόσον 
ένθουσιcι.σμό κα.ί αγάπη γιά. μένα. κα.l το εργο μου. 

Με θερμες εύχαριστίες κcι.ί ψιλικά. α.ισθήματα. 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Το αλλοτε Έλληνικο ΣχολεϊΌ 'Ίσαρι (Σχολαρχείο), οiκiα Νικολfj Σακελλαριάδη. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΝΣ ΚΛΕΨΙΑΣ 

Δημοωεύομε κατωτέρω σηrμανnκη άπόφασι των ήγεru'i1ν του '' Ι σαρ1 
Άθαν. Σ1ώρη 1 Παν. Κατρ�μπάνου, Παπαδοπανάγου., Δημ. ΤόγiΚα κλπ. 1 

που rα1ρανε miς 25 'Ιουλίου 1825 καi άφορα την καταδίκη των κλεπτών. 
Το εγγραφο τοϋτο εΙναι άνέκδοτο : 

1826 Ιουλιου 25 Ισαρι 
rrηv σήμερον άποφασίσαιμε κ01vως ,}llικροi και μεγά 
λοι ( οη) να τραβήξη πασάνας χέρ1 άπο η)ν κλεψ1α τόσον μ1-
κρος τόσον καi -μεγάλος νcι τραβήξουν χέρ1 άπο το κάθε 
πραγ,μα δπου εχει πασάv-ας κρυμμένο τόσο� 1ωi ζωντανcι τό
σον καi γέννημα(τα) (να) 1μι)ν ηάρη (κανένα) πρcί\Γιμα η ντό-

,, ' ξι. 
' 

β , 'C < , Ι. S! < πω η και t.NO να τρα η�,η ο πασαινας Χϋpι . . . uτι ο 
ποιον πιάσουμε κλέφτη -καi σε ενα μπασα. . . ,μ�-
κρον πραγμα να ήξ.εύρη δη δεν θέλει του μείνει άπο ,, 'ξ , ' 0' .οτι περιποτα ει τuτοτα και · α ....... .
ΤΙ)Ν ζωή του καi οποιος εΙναι έι<έiνος οπου κά-νει διαφο
ρετικα εiς τον 1<άθε 1<λέφτη να εΙναι του άναθέιμα-

, '  δ 1 ' ' '  Α 'δ' ' τος και να παι ευετ.ω και με το χωρ1u και 1a την ..... 
ύπογραφόμαστε ολοι ;μι,κροi καi ,μεγάλοι. 

Θανάσης Σ 1ώρ,ης 
Παναγιώτ

ης Κατριμηάνοc; 
Παn:αδωταινάγος 
Δηtμήτρης Τόνγκας 

καi λomoi μ1κρο1 και 11εγάλ01 
, λ ·, υποκ ινωιμε ...

* 

Ο Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 

(10 ΗrνΙΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΙ ΤΟΥ) 

ΕΤΟΙΜΟΣ Ν' ΑΝΤΙΙΥΙΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΝ ΙλιΙΠΡΑΙ-ΙΜ: 

• ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟ το ΙΣΑΡΙ

Προς την εξοχον έν Τρmολιτζζί έmτροπην 
Χθες fiλθα ένταυθα δια να άγροικηθω καi �μψυχώσω καi τους περi 

· του το το μέρος-. Σήpερον εύθυς πρωί άπερνω εiς Δερβέν1α� Χθες το
εσπέρας i).IOU sδόθη είδησις ()ΤΙ .ό έχθρας εμε1:νεν ό:πόψε ένστρατοπεδευ
μένος εiς Σκάλαy ) καl iΊλθον iJll.Cl δεικαρια imτεϊς εως το χuνι της Τζα-
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κόvας. Εlς τη:ν θέσιν του Δερβενίου εlναι :περίπου τρ,εϊς ημισυ χιλιάδες. 
Χθες περi το δειλινον �λθεν ,εiς Β.ριι.wοσέλαν και σήιμερον πρωi ξη,μ0ρώ
νεται εiς Δερβένι κ-αi ό Στ,ρατηyος Κυρ Κανέλας (Δεληγιάινινης) με 500. 
Εiς τα Άρφαρέϊκα 0ύρίσκοντα1 ό κυρ- Γεώρ:γ'ης, 'Αντώνης, Ιvlα ρκος, Κου
ρέλης με 800. Πλησίον έκεi εiς τα ριζώ:ματα είιρ,ίσκεται �και ό Πωτατζο
νόπουλος με τους Σαιμπαζιότας των. δποίωv δ άρ1�ος δεν 1J1oi. εΙvαι γνω,.. 
στός. Ό οτρατηγος Γ. Γιατράκος εύρίσ:ι<:εται ,εiς το Δι,ρράχι με μια έκα
τον πε.νηνταριά. Ό οτρατηγος Κολιόπουλος iφθασε.v χ.Θες clς Γαράντζαv 
με 850 Καρ,υnνους και 350 Φαναρίτας. Κατόπιν Του ήκολούθει καl <'> 
Γρηγορόπουλος 

I 
mρατηγος -Μijτρος καl Γκρίτζαλης με τους Άρκαδίους, 

των όποίων ό άριθμ.cς δμοίως αδηλος. Εiς του Τζοροτα εύρίσκεται δ Γερο 
- Πέτροβας με 300. Εiς Δουσίλα ό Γερο - Σιώρης με 200 και εγραψα

' τψ Κολιοπσύλψ να άπεράσn εiς Δουσίλα, �ν μεν δια (να) όχυρωθfi 1�1 
θέσις 

I 
καi αλλο δια να εtμεθα πλησίον καi βοηθούιμεθα άμοιβώως. Ή πε

ρ-ιγραφ:η αϋτη εΙvαι άληθής r άλλα ταν άρ1θμον �γραψα κατα το μαλλον 
καi :ηποv συμπερασμαηκως, t,πειδη rκαταμέτρησ1:v ά.κόμα δεν εκα,μα καi 
με δεύτερον δε πάλιν θέλει σας γράψω περιmατικώτερσv. Βλέπετε bv 
τοσούτψ δτι ό άριθμος των στραηωτωv άναβαίνε1 εiς iκανοv άριθιμόν, καi 
πρ6φθάσατε τροφας καi έφόδια άνάλογα. 'Εχθροi κατα το μέρος της 'Αρ
καδίας (Κυπαρισσίας), δεΝ tSμειναν, άλλ' οϋτ-ε καi εiς ΚαλΟJμάταν,. καi 
εiς Καλαμάταν, ώς ιμας λέγοu� ,. δεν εκαυσαν ) ·εi ,μη τα ιμαγαζία με τον 
ζαερέν. Βιάσατε τα στρατεύrματα να προφθάσουν. 'Ίσως -ϊJ1έχρ1 τώρα θ'α
εφθ'αvαν. Λοmον ,μη βραδύνουν, άλλ' ας προφθάσουν δια να έvδυναμω
θϊομεν αύξηθέντ,ες, και να παιμε έπόνω εiς τον έχθρόν, έπειδη τώρα ώς 
εΥιμεθα, δεν ήμπορουtμεν εί,μη να τον άπαvτήσφμεν αν 5λ.Η:η κατ' έπάνω 
μας. �Απο Μυστρα βλέπετε δη στρατεύματα δεν είναι πα:ντ-ελως. (Όθεν 
μεταχ,ειρισθfίτε πάντα τρόπον να τους έκ-κινήσετ,ε. �ομοίως καl τος λοι
πας έ.κεϊσε έπαρχίας, καi γενητ,ε τα�εϊς εiς τοϋτο, εγραψα και έγω δις 
και τρις ίJ-Ιε έπίτηδες εiς Σπάρτην καi Λακεδαιμοvίαν, άλλα ό.κόμη δεν 
ελαβον άπόκρισιν. Εiς το Κλειδi εΙνω 500 Πυργιώταις τοποθετημένοι 

_καl Φαναρϊτα�. 'Έκοψαν πευκα καi το. εφραξαν καi livωξav καi την 
μπούκαν ώς τους εyραφον. Ώς ειμαθον ,εΙχεν φθάσει έικ,εϊ και 100 Γα
pτουναϊοι καi εlναι καλώς όχuρωμένη ή θέσις έ,κείvη. Γράφετέ μου καi 
αύτόθεν συνεχώς. Έπαναλαμβάνω βιάσατ·ε να προφθ'άσουν τα στρατεύ
ματα έιπειδη δλοι oi κατωμερή01οι έδε1λίασαν μεγάλως και δεν :ηιμ.πορω 
να τους έμψυχώvω. 'Όθεν δσα περισσότερα βσυνήσια στρατεύματα ερ
χονται, τόσον περισσότερον ε,μψυχώνοντω. Εiς το1αύτη,ν i)lεν κατόστα
οιν εύρίσκονται τα πράγματα, ό δε Θεος ας μας βοηθήσ:n. J\ιlένω . 

Τfί 2 'Ιουνίου 1825 'Ίσαρι 
Ό Πατριώτ

ης 
Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 

Νcι �1uς στείλετε το μετζίλι να εύρίσκεται έδω δη μας εΙναι άνα
γκαϊοv. 
(Άρχ. Βλαχογιόννη, φόκ. 12)3.6.1825). 
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Κ αl ό λ( γη ... καλ πο ν οθεία
' 

'Απ ο ηαρόδ ο ση μ ας εtvαι γν ωστu π ως tγίνον
ι·ο oi έ·κλογ ές, 

κ
υρ ίως 

π
ρο του 190 0 . 

"Αγ ριος φανατισμός, διαδηλώσεις, τραπεζώματα, μα'tκουροκαυγά-
δες �σαν στην ήμερησία n1όταξ1. Tc κά θε κόμμα �ίχ

ε τοι,ς ά νθ ρ ώπους
του, το υς μπράβους τ ου, τα μαγαζιά του. 

Οί καλποvο
θεicς, oi όνοιχτες έπεμβόσε1ς iσχυρων παραγόντ ων κα-

τα την δ16ρκε1α τ ij c; ψηφοφ ορ ί
α

ς, ή άνατροnη των JΖ
α

λπων ησαν συνη-

θισμένο φαινόμεν ο.

Πέραν τούτ ω ν. δεν έστερουντο γpαφικότητος οί έmνίκιες γ1ορτες
καi πανηγυρι σμοί. Oi 1iπημένο1 ( οί «μαυρισμένοι») έξαφανίζ οντο άπο 
τα σπίτια τους καi άπο τα μαγαζιά, διόn ησα

ν
ό στόχος των νικη -των κ

α
ι 

ιων όπαδων rους πολλες �μέρες.
- Για τον άείμνηστο δήμαρχο Ν ικήτα Σ1ώρη, λένε δη πη ρε τ

η
. δημαρχιακη έκλο γη έπωφεληθεlς κό ποJΟς διενέξεω<: των άνηπόλων του

Σοκελλαρι αδcιίων καi Κατριβαναίων. Και έπειδη προσέφερε �vα βαρέλ ι
ιφασl σrους έκλογεϊς του κατc1 την ή μ

έ
ρα τfj c;  έ κλογης ! Τ ο υς πήγ

αινε

κρυφα στο σπίτι του και rους πόrιζε 1 ... 
- Χαραι<τηριστικ� των πολιτικών 11θω ν της έποχfjς έκείνης εlναι 

καΊ τ c  Π10 κάτω �γγραφο -α1τησις άκυpώσεως των παρ εδρ1κων έκλογG> V
δήμου Λ υ κοσούρας προς τ ον Πρόεδρο τωv Πρ ωτο()J J (WV Τρ 1πό λεως. Α i

των ι) 'Ηλ
. 

Σ ιμόπουλος (ΙΠ() T()V Κρ αμ ηοβό :

'Εν ., Ισαρι τfi Zl Ίον cυcιρίου 18 7 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<ΤΟ δικαίωμα ΓΩU πολίτου ι<αl παντος 'Έλληνος έδόθ
η κατα τον συν

ταy.ματικον νό μον να εχη τι1v Ι:λευθεpfαν, άνεπηρέcιστος, όπωσ δήποτε,
ν α προ:Jέρχεται εϊς τε τος βουλf"υΤη ,ός, δηιιοπκο c; καl ηαρεδρικcι

ς 
έκλο

γάς. να δίδη i:.v πλι\ρε ι έλε
υ

θερίςι κα1 εύσυνeιδ ησίςt την ψ.ηφον του, η τι
ς 

θ ε ωρεiται ro μόνον της ζωfjς iερον δ1καf ω μcι ....... Έλθων έξ "Ισαρ
ι 

ό . ..... 
1 

δηιμοnκ ο ς Πάpεδρος Λυκ ο σούρας 1 έγκαυχόμενος on δ ύναται

δι α τfίς iσχύος του, αν και κάτ01 κ ος "Ισαρ1, να έ πη ρεάση το μέλη της 

έπ ιτροπης. Και τψ ονη, κ. Πρόεδ ρε, έπηρέασε αύτήν, δ1όη χωρlς ποσω
ς 

να εΙναι ύποψήφιος η άνηπρόσωπος του συνεvν ο ηθέντο ς μετα του αύτου 

υπ ο ψηφίου '
Ιω. Γεωρyακο πο ύ λο υ (Κρα.11ποβ

ίτου), ε λα β
ε 

μέρο
ς ώς 

τοι-

2 08 

V 

ουτο ς κατέχω ν  οχι μ όνον θ
έ

σιν ύπ ο
ψ

ηφ
ίου 

η άνηπ
ροσώπου

, άλλα κα�
θέσιν άν ωτ

έ
ραν Προ

έ
δρ ου, έπi τ ω

ν 
έκλ

ο
γ

ων 
και ηνοιξε τος κάλπας και 

κατεμέτρησ ε  τα σφαιρίδια, άπο κρύψας έκτης iδικης μου κόλπης άπο το 

ΝΑΙ ψήφους 10, άντi να ευτη γυμν
η ν τη ν όλήθειαν, δη εύρέθησα ν εiς

μ
ε
ν το « να

i

>> ψfjφοι 59, άπέκρυψε τούτους και έποίηοεν ώς γνωστόν δη

� λα6cι ψήφουι: 49,, προς δέ, ε
iς μεν τον (< ()Xl)> της κάλπης τοϋ 'lω. Γ�ωp-

γακοπούλοο--εύρέθησαν ψηφο1 50, και των δποίων δ εiρημ.ένος κ ..... .
έιπο

ί
η σεν 

δ
η η

σαιν έν τ
fi 

κόλπ:n τ
ου 

45. "Ως έξάγ,εται, ώς άληθες και βέ,.
5αι ον κ

αι π αρ' 
ολ

η
ς τ ης Κ

ο
1ν ό

τ
ητος Κραμποβου δμολογούμενον δn έγιΊJ

�λ
α

βον ψή
φου ς π ε

ρ
ισ σο τέ

ρου
ς άπο τον 'Ιω. Γεωρr γακόπουλοιν 15.

Π
αρ

ακα λώ
τ
ο.ν κ Π

ρ
ό εδ

ρον 
να λάβ

n 
ύπ' οψ ιv του την �οτασίν μου

ώ
ς 

δ
ικα

ί
αν κ αl νόμ ι

μ ον καi θεω ρ ή σ η έπίση
ς 

νσμίμους και δικαίας 15

ψήφους,
ύπ

ο
κ

ρ
υ

φ
θέν

τ
ας π αρα του κ 

. .......... ιταραν6μω
ς 

}CQ
l 

με κη
-

ρ ύ
ξητ

� ν6μ1 μον πάρε
δ
ρον.

Εύπει θέστα
τ

ος κ αl ύπ οψή
φ

ιο
ς 

πάρεδρος Κραμποβοϋ 

Ήλ. Σ ψόπουλος 
- v Αλλο

περισταηκό ... ο
.ψ

όγ

ων έκλογω ν, άναφέρετα ι στην έφημε 

ρί
δα 

<�
'Αρκα

δί

α» τοϋ 
lδ72

. 
Πρόι �ε ιτ αι 

γ
ι

α άνάμιξ
ι 

Ίσαραίου κληρ1κου καi

εχε ι ώς έ
ξ

ης:
<<'.Ως έπληροφορήθημεν έ ν  τφ Δή

p
.

φ 
Λυκοσ

ο
ύρας Με

γαλοπό
λεως, 

πο
λλοι έ

κ τ
ω

ν 
i
ερ

έω
ν έξη

λθ ον
τ

ω ν όρίων τ ω ν κα1 iδίω ς oi έπ1φο ρnσμέvο 1

την 
έ
ξομο

λό
γηω ν

, ό δε έν τψ · χωρ,.f ψ "Ισαρ ι . . . . . . . . . . έπl τοσουτον 

παρεξετράπη, ωστε ελ ε γε 011 έα ν δεν ψηφοφορήσωω ύπε ρ  της μερίδο
ς 

Σα κcλλc φι
άδ ου, δεν Θ α  δώ ση α.δειαν να μ ετάσχωn 1 τfjς θ'εία ς μεταλ ή 

ψεως
! 'Ι

δ
ο

υ 

πο
υ l:

φ
θασε

ν ό κ ληρ ος ή11ω ν
, 

τί δύναται να έλη ίζη ή πολι

τεία 
6πο

το
υ

ς 
τ
ο

ιο ύ
το

υ
ς π

ο ψέ

ν
cι ς. Ό σεβ. έπίσκοπο r, Γόρτυνο ς ιωi Μεγα 

λ
ο

πό
λ

εως όφε
ίλ

ε
ι 

ν
α έξ

ετ
άση κα ι τιμ ωρ ή σ η τον !·ν λόγ ψ iερέα προτοϋ

τ
ρα

π
η 

κ αι 
εi c; με

γ
αλ υ rέ

ρ
αν κ α κ οήΗε1αν ! >>.

ν Αποψις του • Α

γιο
Θαν άση, ... κρυμ

μ έν ου 11έσα στο πευκοάλσ ος του .

1 4
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Στις �κλογtς τοt 1915 

Ο ΕΛΕΥθ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΑΡΑΙΟΥΣ 
.. 

ΤΟΝ ΠΡΟ;ΣΦΩΝΗΣΕ 

Ο ΧΡ. Π. ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Στίς 6ουλευτικές έκλοyες τοϋ 1915, οί Ίσαραίοι είχαν τήν ευκαιρία Υ�� 
ύποδεχθοϋν στόν Σιδηροδρομικό Στσ,θμο 'Ίσα.ρι και να ακούσουν τον �Ελευθέ• 
ριο Βενιζέλο, πού ·�ταν τότε Πρωθυπουργος της <Ελλάδος. 

�π α,'ί.γλη, που περιέ6α,λε τό ονομα τοϋ Έλ. Βενιζέλου τότε fμαΥ μεγά.λ'η. 
Ό κόσμος είχε τήν περιέργεια, νrι, τον ίδή άπό κοντα κcιλ νσ. τόy &κούσ·η όμ.ι· 
λοϋντα. Ή φήμη του ώς ρήτοpος μεγάλου ήταν γνωστή. 

Οί Ίσα.ραίοι εμσ.θαν πως θα. περνοϋσε άπο τόν Σταθμό � εχτιχχτη &μq,· 
ξοστασία. και ισπευσσ,ν yά, κα.τεβοϋν κα.ί τον ύποδεχθουν. 

Πράγμrι,τι, δτα.ν εψθασε ·ή &.μαξοστοιχία., δ κόσμος είχε γ�μίσει τήν πλα-
τεία. του Στα.θμου. Βγήκε δ Βενιζέλος στη'ι πόρτα. κα.ί χαιρiτησε μέ το χέρι 
του το ζητωκραυγάζον πλήθος. τΗτα.ν πρrι.γμcι,τικα νέος, γόης κσ.ί ήλέκτριζε 
με το μειδία.μά, του. 

Πα.ραπλε•Jpως του ϊστα.το εύθυτενής καl σο6αρός ό μεγάλος Νικόλrι.ος Δη· 
μητρα.-χόπουλος, δ περίψημος Καρυτινός νομοδιδάσκαλος Υ.rι.ι όπουργός Δικrι.�
cσύνης. 

Μόλις έχόπα.σα.ν οί ζ·ητωκραυγες κrι.l οί έκδηλώσεις του πλήθους δ μα.χα, 
ρί �ης Ίσαραίος ια.τρος Χρήστος Πανάγου Κυρια.ζ ής πpοσεφώνησε τόy Βενιζέι,ο 
με ώpαία λόγια. Ή δε μικρή τότε Ίσμήνη Κα:φιοά.νου, κόρη του οικολά.6ου 
Βα.σ. Κα.�ριοά.νου και &.δελψή τοϋ Χα.pα.λ. Κατρι6άνου, πού είναι �γκα.τεστημέ
yος στ:ή Θεσσα.λονίχ·η σ;nό πολλω'Ι έτώΥ, τοϋ πρόσφερε ώρ;1.[·α, ±νθοοέσμη. 

�ο Νικ. Δημητρακόπουλος, που ijταν νουνός της Ίσμήνης, ε6γrι,λε άπδ 
τ-ην τσέπη του ενα δίδραχμο κα.ί το εδωσε στήν ά.να.δεξιμιά. του. 

00 Έλευθ. Βενιζέλος, γελαστός κα.ι χαρούμενος, με ολη τή γοητείσ, του 
λόγου του &πcί.ντησε .. εόχα.ριστων για τις .εκδηλd)σεις των Ίσαρα.ίων καl έν συ
νεχείq, &νέπτυξε το &να._δημιουργικο εργο, το όποϊο έπιτελουσε -� Κυ6έρyησ[; 
του. 

Ή γνωριμία των Ίσαρα.ίων με τον Έλ. Βενιζέλο είχε κάνει ζωηρή έyτύ
πωσι 

I 
στούς νέους κυρίως. Καί -ίjταν το θέμα της ήμέρας ... 
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔfί 

cH οtκογ..έ.Υειrι, Σα.κελλα.pιάθη r άπό 
τtς μεγαλύτερες καl παλαιότερες Ί · 
σαραίϊκες οικογένειες,_ δεν είνα.ι γνω
στον πότε ά.κριοως άνεψάνη. clθρυ· 
τής της φέρεται - κα.τα τήγ παρά.• 
οοσι - δ Νικολος Λάμπρου� που πρe;
ήpχετο ά.πο τήν Κωνστα.ντι νούπσλι. 
ηος τούτου ψέρεται δ Δημήτριος 
Λάμπρου, έκπα.ιδευθεις είς την Πό
λιν κα,l &κολούθως έγκα.τα.σταθεlς στό 
'Ίσα,pι, δπου έχειpοτονήθη ίερεύς. Έ
λέγετο δτι ijτo πολύ εόσε6ης κα,ί δε .. 
ξιοτέχνης εναντι των κα.τΌ:,κτητων 
Τούρκων. 

<Q Δημ. Λάμπρου άψηκε δύο υί• 
ούς: τον Κωνστα.ντην, που έφονεύθη 
σε κάποια. έξέγερσι των Μα.νια.των 
κατα των Τσύρκων κα.ί τον Πα.νά..γο, 
άποκλ ηθέντα Πα.πα.οοπανάγο. 

Σε πιστοποιητικο προς τηv- Έπ�
τpοπ·η Έκδουλεύσεων για τtς ύπηρε
σίες των άγωνιστG')Υ (Σινάνο 17 'Ι
ουνίου 1865)", που ύπογράψουν οί Γ. 
Κεψάλας ( τα.γμιΥ,τάρχ·ης) , , Α ναγν. 
Οικονομόπουλος (άνθ) γός) ,, Άλέξ. 

Νικολος Δ. Σακελλαριάδης 

Κυριαζής, Ά. ΖορμπΙΧς, Β. Ρούπας, 
Ά. Τσα.ντίλης καί Δ. J(α.ντης, άyα,
φέρονται οί &ξης πληροφορίες για 
τον ΙΙανά.γο Πα.πα.οοπα.νάγο: 

« ... δ Πανάγος Πα.πα.δοπα.νiγος, ήν 
το ετος 1821 έ τ ω Υ 6 0, α.μn, 

δ όπέρ ά,yεξα.ρτησlας άγών, �ρξα.το 
u)ς καί προ τούτου, έξελέχθη δ η
μ ο γ έ Ρ ω Υ του χωριου 'Ίσα.pι 
ϊνα συντελη εϊς τήν διοικησιν τοϋ 
χωρίου και συντρέχει κα.ί την στρα,
τολογία,ν των συγχωρίων του,, τουτέ
στιν &.ποστέλλει τροcρας κτλ. και δι
ήρκεσεν ·ή δημογεροντία. του μέχρι 
του 1830. Παρευρέθη οε μετα τώΥ 
δμοίων σ υ γ χ ω p ι α. ν ω Υ τ α υ 
�Α Υ α. r Υ. κ ώ τ σ t ρ α,, Ά
Υ (/., γ v. ο ι χ ο Υ ο μ ο π ο ύ λ ο υ

κ α. l Δ η μ . Κ α, ρ α. λ il� όπο 
την δδηγ!α.ν του Γενικου �Αρχηγοϋ 
Θεοθ. Κολοκοτρώνη ιiπο της τελευ
τα.ιας μά.χης του Βαλτετσίου, Γρά· 
νσ.ς, της πολιορκίας Τριπόλεως μέ
χρι της άλώσεως αύτης ώς κα.l ε!ς 
την 'Ί σ α. p ι κα.τα. του Ίμοpα:ι
μ,η μά.χην. Το δέ λοιπον διάστημα, 
διετέλει, ι,)ς είρηται, οημογέρων συΥ
τpέχωv εκείθεν τήν πrι.τρίδrι, καί lξ 
ιδίων δε θυσιά.σrι,ς οσον αί δυνάμεις 

- , 1 
,J του του επετρεπο1, ... ».

Σέ: α.λλο πιστοποιητικό τοϋ Ειρη
vοδίκου Μεγαλοπόλεως Σπ. Ί. Σπυ• 
ρι;ι,κ.οπούλου 6ε6αιοϋΥται τα έξης: «8-
τι δ Π. Πα.παδοπ�νάγος ελα6ε τα. 8-
πλα.t ύπηρέτησε στρα.τιωτιχως τ•�y 
πατρίδα. μέχρι τοϋ 1828 ει.; δλα.ς τα.� 
χα.τα. εχθρών μά-χας ύπο την αρχ-η
γία.ν χαί τας δισ,ταγας του ,,γέροντος 
Θ. Κολοκοτρώνη, διετέλεσε δε κα.τ?ι, 
τα ετη α.ύτά. οημογέρων της Κοινό•
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τητος �;'Ισα,ρι, στρα.τιωτικώς δε εlχε 
τον οιχθμο του «μπουλουξη ... ». 

Ιίός του Παπα.δοπα. νά.γου ύπηρξε 
δ Νικόλα.ος, ίερευς του χωρίου 'Ί
σα.ρι, δ δποίος είχε μυηθή ύπο τοσ 
έπισκόπου Χριστια.νουπόλεως στήν 
Φιλιχή Έτι:ι,ιρία. χαί μετέσχε ενερ
γG>ς στόv ίερό άγών(Ι... 

Σ ' , ' ' -το α.νωτερω πιστοπl)ιΊ1τιχl) το!) 
Είρηνοδίκου Μεyα.λοπόλεως 3.ναψέ
ρον�α,: κ,χί τα. έξης yια τόv Νικ6λα.σ 
ίερέα. Σακελλαρίου: « ... είχε λά.6ει 
, \ Ι .. \ {Τ) , ' ;:νερyητικον μφος εις την ΗΛικ·η·J 
Έτα.ιρεία..ν, τ;-ην συστι:ι,θειcα.ν κα.τά. ·c6 
ετος 1819 ... ύπηρέτησε στρα.τιωτικως 
την πατρίδα., ?ι.λλ' ώς έπt το πλεϊστο1

; 

. πολιτικώς, συνεισέφερε οέ ποσόν τι 
χρημάτων ... ». 

Έπί.σης εΙνα.ι γνωστο δτι δ ίερεuς 
Σακελλαρίου μετέσχε στις μά.χες 
Βαλτετσίου, πολιορκία. Τριπόλεως 
κλπ. 

Για τίς ύπηρεσίες του προς τήν 
πατρίδα. όπέ6αλε το 1834 στην συ
σταθείσα. Έπιτροπη Έχοοuλεύσεων 
των Άγωνιστών πιστοποιητικο δ
πλαρχηγων της Πελοπον-;ήσου μ i 
σ.λλα εγγρα.ψα., κυρίως δε εγγρι:ι.ψ�
της Φιλικής Έτα.φίας, ζητG>ν α.Ψι.· 
γνώρισιν τG1ν θυσιG>ν του. 

'Γό 1842 α.πενεμ,ήΩη σ' ωJτον τό 
&ργυp?ϋν μετάλλιο. 

'Από τό οvομι:ι, τού Νιχολcί.ου Σα-
κελλα.ρίου π·ηρι:ι.ν μετέπειτα τό ονο
μα. Σcαελλα.ριάδης οί rι.πf/(Ο'JCιί του. 

Άπέκτησε τρία. τέκνα, τόν Δημγ'1-
τpιο κα.ί τοv Θεόδωρο και μια. θυγα
τέρα, που ενυμφεύθη Κα.τρι6&.νον. 

Ό Δημήτριος μετέσχε του ά.γωνο; 
χα.ί διετέλεσε &ξιωμα.τιχός (6λ. στό 
κεψά.λα.ιο περί των Ίσα.ραίων , Αyω-

- ' \ .. ~\ νιστων σχετικα. περι ι:ι.υτουJ . 
Ό Θεόδωρος Ν. Σσ.κελλα.ριάδη; 

έξϊλέγ·η Δήμαρχος Λυκοσούρα.ς χα.-

212 

Γεώργ. Δ. Σακελλαρ1άδης 

τα το 1854. Ιίος α.ότου ύπγjρξε δ 
Ν ικόλα.ος, γεννηθείς τό 1854, δστις 
έξελέγη Δήμαρχος τό 1895, άποοιώ-
σα.ς το 1918. 

Υίος του Δημ,,. Σ(Ι,χελλα.ριάδη �το 
δ �Αθα.νάσιος, γεννηθείς το 1848. 
Οδτος έσπούδασε νομιχα χα.ί έδικ.η
γόρησε στην Άθήνα. &.πό τό 187 4 -
1932, εκλεγείς οουλευτής 'Αρκαδίας 
πολλές φορές α.πό του 1885 ι.ι.έχρ� 
�,,;:, 1900. Ί\πε6ίωσε τό 1939. 

"Ετερος υ�ός τοi) Δ. Σ,χχελλο.ρι&
δ·η ήτο 6 Κω'Ιστα.ντίνος 1 που iσπού-
ι--- "' ' ' Ι' 1 λ' ' .. ., οο.σε ιι:ι.τpικη στη ι:ι.Λ ιι:ι. κα.ι α.σκη-
σε το έπάγγελμά του στήν 'Αθήνα, 
Σμύρνη κα.ί μετα. στ·ηv Κ cι.ρύται ν11., 
δπου κι:ι.ί ενυμψεύθη. 

'Άλλα τέκνα του Δ. Σ. �σαν δ Γε-
' 

δ, 
, ωpγιος, σπου ι:ι.σας ψαρμα.κευτικην 

' (� ' ' - - ' κα.ι ιορυσα.ς το πρωτο ψα.ρμα.κειο στη 
:Μεγαλόπολι. Ό ίδιος εγι νε διευθυ-ι
της τ·ης Έθνικης Τραπέζης, μετα-

θ' ., , ' ( , τε εις α.ργοτερσ. στο υποχατα.στημ?. 
Δ , ,,, , ., 'θ .ημητσα.νης, οπου και α.πε α.νε τ'J 
1914. Ό ετερος &.δελψος α.uτου Νι
κόλαος (Ν ικολός Δ. Σα.κελλαριά.-

\ 

οης) παρέμεινε στο "Ισα.ρι και έΠΕ·

οόΗη στο έμπόpιο. 
'Έγγονοςτου Δημ. ΣrJ,κελλα.ριά.δη 

καί υίος του Ν ικολοu �ταν δ Στέφα
νος, γεννηθείς το 1877 στο 'Ίσα.ρι. 
Έσπούδα.σε Ν ομικα. και άσκησε τη 
δικηγορία. στην Άθήνα. ά.πο το 1903. 
Έξελέγη 6 φορες οουλευτης Μεγα.
λοπόλεως. Άπε6ίωσε το 1929 σε ·rι
λιχία. 53 έτων. 

'Άλλα. μέλη της οίκογενεί(Ι.ς Σ(/.-· 
κελλ(Ι.ριά.δη εlνα.ι· οι έξης: 

1) Ό Δημ. Γ. Σα.κελλα.ριάδης, &
ξιωματικός, α.ποστρα.τευθείς το 1923 
μέ τον 6α.θμο του άντισυvτ·α.γμα.τά.p
χου. :Μ:ετέσχε των Βα,λκα.νικωv πο
λέμων κα.ί τ·ης Μικpα.σια.τιχης κα.τα,
στροφης, τρσ.υμα.τισθεtς εlς τας μά.
χα.ς περί την Π ροϋσαv κα.ί τιμηθε�ς 
με άριστειο &.vδρείας. Άπέθα,,νέ τό 
1955. 

2) Ό Δημ. Άγγ. Σα..κελλα.pιάδης,
γεννηθείς το 1898. 'Ανθυπίλα,ρχος 
της Σχολης Ευελπίδων μετέσχε της 
Μικρα.σιο;τικης έχστρι:ι.τεί(Ι.ς, φονευ
θείς σε μσ,χη πα.ρα. τό Ά6γκί ν τόv 

Μάρτιο- του 1921. Έτιμήθη μi �Αρι
στειο Ά νδρείας. 

3) �ο Νικ. Άγγ. Σα.χελλα,pιά.δης,
γεννηθείς το 1901, οlκονομικός &.ξι
ωμα.τιχός τοϋ Β. Ν., πeοαχθείς μέ
χρι του 6σ.θμου του αντιπλοιάρχου. 
Άπε6ίωσε το 1940. 

4) Ό Κων. Ι1. Σα.κελλα.ριά.δης,
άξιωματικός της Χωρ) χης,, ψθάσα.ς 
μέχρι του 6α.θμου του συντα.γμα.τά.ρ
χου. 

· "Αλλοι Σα.κελλαpια.δι:ι,ίοι είvα� ot
δικηγόροι "Άγγελος Ν. Σα,κελλα.ριά
δης, Φωκ. Κ. Σι:ι,χελλι:ι,ριά,δης στη 
Μεγα.λόπολι χαί Άλέξα.νδρος Δ. 
Σα.κελλαριά,δης, στήv Άθήνα.,, διορι
σθείς τό 1921. "Ο τελευταίος διεδέ
χθη στή δικηγορία. τους Άθα.νά.σι� 

, Σ , κα.ι· τεψα.νο. 
Οί τρα,πεζικοί Δημ. Γ. Σα.κελ�α.-

ριάδης, Κωv. Γ. Σα.χελλ�ριάδης, 
Βασ. Άθ. Σι:ι,κελλα.ριά.δης, Θεοψ. Δ. 
Σι:ι,κελλα.ριάδης, συντα.ξιουχος fJδη, 
Γεώpγ. Δ. Γ. Σα.κελλα.ριά.δης, Άλές. 
Δ. Γ. Σα.κελλι:ι,ριάδης, ύπηρετοϋντες 

' 'Αθ' 'Ε ' ' ω'τεροι στην . - ηvα.. .:.ιπισης οι νε 

Του «Μπάκου» ή βρύση, στο ανω 'Ίσαρ1, άπσ,· την όποία ύδρεύσνται oi Σαι<ελ

λαρ1αδαϊο1 και oi Ίσαραϊοι του πάνω χωρ1σϋ. 
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Δημ. Ν. Άγy. Σακελλαριάδης, χη
μικος - μηχανικός, έπιμελητης του 
Ε.Μ.Π. κσ.ι 'Άρης Ν. Άγγ. Σακελ
λαριάδης, πολιτικος μηχα.νικος Ε. 
Μ.Π. 

Ό Δημ. Κ. Δ. Σα.κελλαριάδης 
γεννηθείς στήν Ουάσιγκτων των. Η. 
Π.Α. κατ� τ� 1923, όπηρέτ·ησε_ στ·ην 
'Αμερικα.νικη Άεροπορίσ. ώς άξιω
μα.τικός, δια.κριθείς στον πόλεμο κα
τά. της Ίαπωνίας (1941 - 45) . Έ
τιμήθη με ανώτατο παράσημο άνορεί
α.ς κα.ί επωνομάσθη «·ηρως τ·ης Ουά

σιγκτων». Κατέρριψε έπτα. έχθρικά. 
, 

λ, αεροπ ανrι.. 

Τέλος, υίοι του Νικ. Σα.χελλα.p�
άδη (Δημάρχου) είναι οί Θεόδωρος 
και Ίωά.ννης. Ό πρώτος, πτυχιοϋ
χος της Νομιχης, διετέλεσε προξε
νικός υπάλληλος είς Ν. Ύόρκην,. ά
πο6ιώσα.ς τό 1971. Ό δεύτερος, i
·ιtίσης δικηγόρος, εχει έπιδοθη σε ί
διωτιχες έπιχειρήσεις εις Φοίνικα.
Άριζόνα της Άμεριχης.

ΙΣΑΡΑΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

'Ιω-άν. Στεργ. Άνδριόπουλος 
Διδάσκαλος 
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ΜΙΧ. Αθ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 

Σ , "Ι • , • το σα.ρι υπηρετησε ως σχ ο-
λάρχης άπο το 1908 - 1914, άψήσας 
τά.ς καλυτέρας αναμνήσεις, δ Μιχ. 
Άθ. Κίντζιος, &.πο τα Λαγκάδια. 'Ι
πηρξε έπίλεχτος έκπα.ιδευτικός και 
με εύλά6εια άναψέρουν το ονομά του 
οί παλιοί μα.θηταί του. 

Δίνουμε μια. ι.ιικρη καί σύντομη 
6ιογραψία του. Γεννήθηκε στα Λα
γκάδια τq 18"76 καί το 1907 ελα6ε 
πτυχίο της Φιλολογlα.ς τοϋ Πανεπι
στημίου Άθηνων με τον 6αθμο &ρι-

•r ' ' Σ ' "Τ στα.. πηρετησε στη τεμνι τσα, . -
σα.ρι, Λαγκάδια., Τρίπολι, Γύθειο, 
Φιλιατρά, Μεγαλόπολι καl 'Αθήνας. 
Διετέλεσε πρόεδρος τοϋ Δ.Σ. της Ό
μοσποvδίι:ι.ς λειτουργG>ν Μ. Έκπσ.ι
δεύσεως. 'Απέκτ·ησε 9 τέκνα., έκ τω·ι 
δποίων δ Χρίστος, μόνιμος &.ξιωματι
κός, έχτελεσθεις χα.τα την κα.τοχ·ή, 
< 'Ελ Ι ( Ι )' 

1 ~ 'Ε� η ενη συ1.:uγος τωρσ, του Λ. 
Γρηyοροπούλοu) χcι,ι δ Βcι,σlλης (τώ
ρα. έψέτης) έγεννiιθησι:ι.v στο "Ισι:ι.ρ�. 

Ό ά.είμνηστος εκπαιδευτικός &.πε-
6ίωσε το 1938 στην Άθήvα. συνεπεία 
α.ύτοκινητιστικοϋ δυστυχήματος. 

ΑΥΟ .ΑΡΑΜΑ ΤΙΚΑ UPOfUANA!TATIKA f f f ΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΙΣΑΡΙ 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΗΦΤΑΡΜΗΟΛΟΥ Μ. ΝΤΑΡΑ-ΗΛΛUlΙΙΙΣ ΚΑΙ (ΚΗΛΠΙΣ ΙΩ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΙΙ 

Στον στρα�ηγο της Έπανα.στάσεως Άθαιν. Γρηγοριάδη όψείλομε τήv 
εξιστόρησι των κα.τω.τέρω δύο δραμα.τικών γεγονότων, που έξ�τυλ(χθηκαv 
πρό της lπσ,ναστάσεως του 1821 στο 'Ίσαρι. Είνα.ι καί τα δύο &.ξιόλογα. 
κα.l γι' αυτο_ μεταφέρομε lδω, δπως εχει, τήv σχετικη περιγpα.ψή: 

Μ.ΝΤΑΡΑΣ 
'Ο διάσημος κλεψτσ.ρμα.τωλος Ντάρας, δστις κσ,τήγετο &.πό το Ψάρι τ6> 1.ι 

Σουλιμοχωρίων της Άρκσ,διας (Κυπα.ρισσίι:ι.ς) «έδολοψονήθη δια. προδοσίσ.ς ένος 
'Αλ6α.νοϋ, Γ ι ό γ κ α κσ,λουμένου, δια,τ-ελοϋντος έν τ·Ώ κλεψτικΎ,) συμμορίq. τοϋ 
Ντάρα.. �ΕδολοψοΨήθη δε δ ψο6ερος έκ.είνος κλεψτα.ρχηγος &ν τ1,j κώμr,ι 'Ί σ α ρ ι 
της επαρχίας Φανι:ι.ρ[ου (Όλυμπία.ς) τi'J 20 'Ιουνίου τοϋ ετ·ους 1745,. εν & κα
τέκειτο κλινήρης, δλομόνα.χος καl κοιμώμενος ενεκα. κα.ιρία.ς πληγης του ά.ρι
στεροϋ ποδός,. νοσηλευόμενος εν τινι χpιστια.νικr,j οϊκίq, παρά, τινος έμπειρικου 
ίατροϋ της τότε εποχής, καλουμένου Π α, ν α y ι ώ τ ο υ Τ p ο υ 6 έ λ η, 
ψ ο ν  ε u θ έ ντο ς χcι,ί τ ο ύ 1: ο υ  κατόπιν παρ& των Τούρκων». 

ΣΗl\ιΙ.: Καt δ δολοφόνος του Ντάρα, Γιόγκα.ς συνελήφθη πcφα. τοϋ τότε δια
σ·ήμου κλεφταpχηγόϋ έκ Τριψυλλία.ς Άν. Λιπετσιώτοu, πα.ρα. τήν κώμην Ι(α, ..

μά.pι Ψριπόλεως τΎ,7 10 Μαρτίου του ετους 1746 καl κατεκpεουργ1ιθη ά.νηλεως 
προς έκοίκησιν, διότι έπρόδωσε και έδολοψόνησε &.τίμως τον πεpιώνυμον ά.ρμσ,
τωλον l\ιΙ ά.ρκον Ντάρα.. 

Ό δολοφόνος κα.ί προδότης Γιόγκα.ς δ δολοψοv-ήσα.ς τον ΝτάραΥ', δι' &.ντα
μοιβ·ην 1:λα.οε τότε πα.ρα του Μώρα Βcι,λη Σουλεϊμαν Πα.σa δρχ. 50.000 εlς γρό
σια. Τουρκικά της έποχης έκείνης, τιμηθεις κα.t με οα,θμόν όποχιλιά.ρχοu (όπο-
στρα.τ·ήγου) . 

Ό Γιόγκα.ς όπηρέτει ώς πσ.λληκάpι κσλ εθεωρεττο πολυ &.ψωσιωμένος τοϋ 
Ντάρα.. 

c() Ντάρcι.ς &θεωρεΤτο δ διαπρεπέστερος των κλεψτωv καt ά.pμσ,τολωv τ·ης 
ΙΙ�λ)σου (cι.πό τοσ ετους 1720 -1745). 

'Ί I κεφυ,λ-11 του, τrι,ριχευΟείσα επεοείχΟη είς τόν Σουλτάνοv. 
-- Ί'ρ(/,γούδι του Ντι:ί..ρσ, λέγει: 

'Όπου δ Ντάρας οια.6σ.ίνει 
εχει οογγοϋν οί κάμποι κα.l τα. οουνά. 

(-· Ά νάλογη περιγρcι.ψη για τη σύλληφι τοϋ lVI. Ντ6.ρα στο 'Ίσαρι δίνει 
χα.ί ό Γορτύνιος ίστορικος Τ. Κα.νδηλωρος στο 6ι6λίο του «' Αρματωλισμος της 
Π ελοπονvήσου>; ( σ. 53} . 

ΙΩ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
'Ο 'Ι Κ ) � ' ' ' ' · ' Λ « ω. ο , ο κ ο τ p ω ν η ς,, χα.τα.γομενος α.πο το χωpιοv t-

μπο6ίσι της Κα.ρuτcι,ίνης, χρηματίσα.ς εΙς εκ των περιc:ρημοτέρωv κλεψτrι.ρχηγωv 
άπο τοϋ ετους 1740 μέχρι 1770 οτε ζωγρηθεtς δίά. _πpο_δόgί�ς ένος Τούρκου Μου
σταψα Άγα καλουμένου εν τ� κ ώ μ r,ι 'Ί σ α ρ ί ·τοϋ Φα.vα.ρίοu, τ·� 20 Δε
κ�μ6ρίου μετα. 25 Κα.ρυτινών και 16 �Αρκαδίων α.πο 800 Τούρκους κα,ί 400 Άλ-
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6α.νους καλ σιοηροδέσμιος μετα των πα.λληκα.ρίων του 1 απήχθη εlς �Ανορούσα.v 
(:Μεσσήνην) . Έκεί δε τότε έψονεύθη 6α.σανισθεtς θηριωδώς κατα.χ.οπέντων διά 
πελέκεως πρώτον με'J των ποοων αιύτοϋ, κατόπιν δε των χειρών κα.ί δια πυρωμέ
νου μα.χα.ιρίου, της γλώσσης, μεληδον δε τό σωμα. α.ύτοϋ χωρtς νά. εκψέpη οδτος 
οόδε τον έλά.χιστον δδυνηpον γογγυσμόν. 

Ψα. δέ παλληκά.ριcι, του όπέστησα.ν έπίσης ψpιχα.λέογ και μα.ρτυρικον θά.να.• 
τοv πριονισθέντα. θηριωδώς. 

. ·�
,,ft"' � ;, . 

Μ1α θ'αυμάmα φωτογραφία, όφε�λομένη στον 'Άγγ. 'Ηλιόπουλο, της παλ1δς άyο
ρας του 'Ίσαρι. Τα παλ1α άρχσνηκα καi τα μαyαζ1ά, τα άνηφορ11<α καλντερίμια
καi το ανωyμα προς την πλατεiα τijς έκκλησίας, συνθέτουν 1,11α γραφnα) είκόνα

σύγχρο,νου τουρ1στuωϋ τόπου ('Ύδρα
1 

Μύκονος κλπ.). 
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ΜΙΚΡΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ Α ΙΣΑΡΑΙΩΝ 

ΣΤΗΝ KAAAMAJ A Μία κατάθεσι; του Π. Κατριβάvου 

Οί κυριώτερες έστίες &ντικα.ποδιστρια.κου &γωνος ·ητα.ν,, κα.θ<bς είναι γνω .. 
στόν, ·η 'Τδρσ, και ή Μιiνη άπ' οπου έκπορεύοντα.ν κιχl τά συνθ�μα.τα. για. τήν 
&.να.τροπη του καποδιστρια.κοϋ καθεστώτος. Το 1831 ή άντιπολίτέυση έορα.στη
ριοποιήθη και έτοιμαζότα.ν για &νοιχτή έπι:ι,νάστα.ση εναντίον του κα.θεστωτος. 
Κατά τόν Ίούλιο δ Μια.ούλης είχε κάψει τό στόλο στόγ Πόρο καλ οί l\ιΙα.γιά,τες. 
κινουντα.ν επιθετικά. έγα.ντίον της Καλαμάτας, &vώ τα όδρα.ίϊκα. κα.ρά6ια,, πού 
περιπολοϋσσ,ν στά παράλια. της Μά,νης κα.ί της Μεσσηνίας, τούς 6ο·ηθοϋσα.ν. Το· 
Σεπτέμ6ριο τοϋ 1831, λίγο πρίν τη δολοψονία. τοϋ Κυ6ερνήτη,, δ Ήλίας Κα
τσά.κος Ί\ιΙCΙ.υρομιχάλης εισέβCΙ.λε στήv Καλαμάτα με 1.500 Μανιάτες. Ψήν πόλη 
είχε διcι..tα.χθη νά. ύπερα.σπίση δ Γενναίος Κολοκοτρώνης, δ δποϊος είχε ύπο τίς 
δια.ταγές του. 300 δικούς του στρατιώτες, 350 του Βλcι..χόπουλου καί 50 τοϋ Νι
κ:lιϊ:α. Φλέσσα.. erπo τίς δια.ταγες τοϋ Γενναίου ύπηρετοϋσαv οί Ίσα.ρα.'ίοι κα.πz
τι;ι.ναϊοι Πα.vcι.γιώτης Κα.τριμπcί.vος κα.ί Καρα.λ·ης καθώς κα.ί δ Δήμος η Δημαρά; 
'Αλεςόπουλος άπο τον Κραμποοό. Στή μάχη που επακολούθησε

1, κα.ί που εκρά .. 
τησε πά.vω &.πο μία ήμέρα.,, ·ηττήθηκε δ Γενvα.Τος. Οί Μαvιά.τες μπηκα.v στΎJΥ' πό
λη κα.l την ελεηλάτησα.ν. Ή 'i]ττα του Γεγναίου. δψειλόταν, έκτος της &ριθμητι
χ·ης ύ·,-:εροχής των Μ�vιατώ·t, κα.l στο δτι)οί στρατιώτες του τάγμα.τος Βλcι..χοπού
λυυ δεν επολέμησαν με σθένος κα,ί γενvάιότητα., άλλα. κα.ί σε όλιγωρία,, rί._γ οχ�

παρασπονδία, τοϋ Νικήτα. Φλέσσα. Στη μάχη σκο•�(ί)θηκαv μ�ρικοι στρατιώτες 
του Γενναίου, μεταξύ των δποίων καί δ χα..πεταν Δημαράς, κα.ί συνελήψθησcι.ν γύ
ρω στούς 40,, τούς δποίους οί Μανιάτες 11.φ(ί)πλισα.ν. 'Ανάμεσα στους αιχμα.λd)· 
τους των Μα.νιατωv, οί δποίοι μετα. τον ά.ψοπλισμό τους ά.πελευθερώθησα.v, fιταv 
χαί οί έξης Ίσα.ρα.ίο� &γωvιστές: 

Παναγιώτης Κα.τριμπα.νος, μπουλουςης με 25 στρατιώτες, Βα.σ. Τιγκογια.v
ν6πουλος ( ;) , Κων. Δα.μα.λόπουλος ( ;) 1 Θεόδ. Δημ:ητpόπουλος, Κωv. Ρουσόπου .. 
λος, Κωv. Στα.θόπουλος,. Γισ.ν. Ζόμπολας, Άνα.στ. Τσι:ι.γκοyιώp�(ης,. Πα.v. Μα.ντα.·· 
vόπουλος ( ; ) 

Ουτοι ιiνεκρίθησα.ν από τόv 'Αστυνόμον Νησίου (Μεσσήνη) Στα.υράχη Ν�
χολα.ι6η. 

Χαρακτηριστική είνcι.ι ή κατάθεσις του ΙΙα.ν. Κα.τριμπι:ί.,ιου, της δποία.ς τ? 
, 

θ' 
, , χειμενο πα.ρα ετομεν πιο χα.τω: 

Έρώτησις: Πως δνομά.ζεσα.ι κα.t άπο ποϋ είναι ·ή πα,τρίς σου; 

·Απάντησις: Πα.να.γιώτης Κατριμπά.νος απο χωρίον "Ισαρι,. τοϋ Φcι.-ια.ρίου
&πι:ψχία 

'Ερώχ.: Με πο'ίοv χα.πετά.νιον έπηγες γιά την Κα..λα.μά.τα,; 
Ί\π.: "Ημουv ό ίδιος μπουλουξης καί έπηγcι, με είκοσιπέ·ιτε ανθρώπους κα.t 

οτ(Ι.'Ι επεσε ·ή Καλ(Ι.μά.τσ. έπιάσθημεν ενδεκα. ανθρ·ωποι. 
'Ί•;ρ.: Ί' ί σου επηραv οί Μανι.ά.tεζ είς τήν Καλαμά.ταv vrι. όμολογήσ·ης την 

&.λ ήθειαν με Ο' δpκου σου; 
'Α r]1l. , l , , , , λ • , π.: u ντουψεκι μου ... τu κοντακι του με ... Υ τα πα,φυ ια του ασημενια. ... 

γρόσια 120, 1/ μπιστόλ(/.. μου ασημένια. πέρα - πέρα. είχε γρόσια. 320, το σπαθί 
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μου ά.σημένιον γρ. 380
1 

ταίς πα.λάσκες α.σημ,ένιες 358, ή φλοκάτα μου κα.ινούp
για. γρ. 50, το αλογόν μου με σέλ<Υ- χαί λοιπά. αξιζε γρ. 600 και θύο τάλληp7 
φρα.ντζέζιχα. ... δλ<Υ- γρόσια. 1856.

Έρ.: Πόσων χρόνων είσαι; 
Άπ.: 'Έως πενηντα χρονών. 
Έρ.: Ήξεύρεις γράμματα,; 
Άπ.: Ήξεύρω. 

Έy Νησίφ τ·"Q 6 Όκτω6ρίου 1831

'Ισαραϊοι Πρωταθληταί 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΑΡΡΑΣ 
·ο Χρfίστος Σάρρας που yενvήθηκε στο "Ισαρι, είνα� μια κορυφαία

φυσιογνωμία ιου άθληησμοϋ. 
Κατο rην πενταετία 1927-1932 ηταν ό καλύηψος Νlαραθωνοδρόμσ.:; 

της Έλλάδος. Είχε πραγμαηκ:η λατρεία y1α τον άθληησμο καi ·αγωνιζό
ταν 1:πi μια όλόκληρη 30ετία ( 1926-1956). 

Δύο φορες άναδείχ,θηκε Βαλκανιονίκης στο άvών1σμα του i\1Ιαpαθω
ν.ίου δρόμου : στους προβαλκαν1κους ηnν Άθηνων το 1929 με χρόνο 3 
ώρες 14', 25' ', 8 καi ση)ν Β' έπίση.μη Βαλ'l<ΩVΙάδα ,.ων Άθηνων το 1931 
με χρόνο 3 ώρες 11'. 

Σημανηκη :ίΊταν 11 ,έππυχία του στον Δ1εθνη :Μαραθών10 των >Αθη
vισv το 1930, όπό-[ίε έυεpμά-ασε πρωτος σε 3 ώρες και 28'. Μ·ετέσχον στον 
άγωνα αύτον Μαραθωνοδρόμοι άπο 18 χώρες . 

Ό Σάρρας εΙχε έπ1δοθη καi στα ίιyωνίσιματα 5 1ωi 10 χ1λ1ομέτρων. 
'Α ν.ηκε στον Έθνικο ΓυμναmJΚο Σύλλογο καi άοκουσε το έπόγγελμcί 

του έφημερ1δοπώλη. Τώρα είναι συνταξ1ουχος. 
Καi αλλοι ΊσαραiΌι έλότρευσαν τον άθληησμο J.<αι άγωνίστηκαν γ1α 

να κερδίσουν μια καλ11 θέσ1 : 

Χρ. Ν. Σάρρας 'Απ. Χαρ. Βελης 

1) , Αν. Παν. Κουτουλάκης.
2) Άπόστ. Εύστ. Παρπαϊ:ρης. Στην �Αιμε-ρική, δπου εΙ:χιε μ.εταvα-

στεύσει έπεδόθ�η στ:ηiV πυγμα,χία. 
3) Άπόστ. Χαχ. Ηελης. Κ1° αύτος μετανάστης ση)ν 'Αμερική, εΙχε

άσχοληθij με τον άθληησμο (πυγμαχία). 

218 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

(ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝ. Δ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ) ()> 

Στην Ίσ·cορική κα.ί Έθvολογικ:η Έτα.ιpεία της Έλλάδος εχουν κα.τcι.τεθη 
τά. κα.τωτέpω εγγρα.φcι. της οικογενείας Κα.τρι6άνου όπό τοϋ Πcι.ν. Δ. Κα.τρι-
66.νου, δ�κηγόρου (&ριθ. 18459-18466):

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
'Έλα..6ον &πό τούς Ίσcι.ρα.ίους τήν άvcι.λογία.ν ,c..υς δια. τα, &ρμcι.τ-α. δπου 

εχουy π�φμ.ένα ελcι�6ον γpόσιcι. έχα.τόν ογδο·ήντcι. ητοι γp. 180 κcι.ί δίδω τό 
πcι.ρόν μου εις ενδειξιν. 

T·Q ( .) '1:ι:ιουcι.ρίου 1825 Λεοντάρι 
ΝΙΚΗΤ ΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ( ;) 

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΙ ΑΣΤΑΛΛ 
Έλληνιχ·η Πολιτεία. 

ή έπ<Υ-pχια.κ·η Δημ,ογΞpοντί<Υ. Λεοντσ.pιοϋ 
π . ' , - >,\ ') ρος τους χα,τοι κους του .. '1.:στα. ,<Υ-
Ε ιδοποιε tσθε δτr. δ Κ. πrι.νcι.γιώτης Κα.τρψπά,•,•ΓJς κα.l ό Άλέξιος Κα.τpι• 

μπά.νος ελθων προς την Δημογεpr>ντία.ν τα�:,την, δια τον μύλοv δπού έποίησcι.ν, 
ή Δημ.ογεpοντ!α. έζ ήτησεν ά.ποδείξεις κα.t οϋτως α.Jτοt μα.ς έπα.pησία.σα.ν εy
yραφον τcι,πίου ρωμ,α.ϊκοv έσφρσ.γιστοv από το Δημόσιον νοτά.ριον κα.t α,υτος δ 
μϋλος είναι tδιόκτητός τους κcι.ί (μένει εις αυτόν;) κύριοι κα.ί παρ' ούδεvος 
&.νενόχλητοι. Διcι.τάττεσθε λοιποv να. μη'i τούς ενοχλήσετε καί ·ή Δημογεροντία 
θέλει έξετά.σει άκολούθως· &κολουθήσατε ώς &νωθεv. 
τiί 5 Άπριλίου 1829

.Λ.εοντάpι Ή Δημογεροντίcι, 
( ...... ..... ) 
Δημ. λ'Ιιλέτζης 

(Τ .Σ.) "Ο Γρcι.μ. 
Ι(ων. 'Αλzξcί.νδρου 

«ΠΡΟΣΟΔΟΙ» Ι<ΑΙ ΠΡΟΒΑΤΙΔΡΙΚΑ 
'Αδελφοί χαπ. Παναγιώτη Κα.τr,ιμπά.vο� 

κα.ί λοι ποt σας α.σπά.ζομcι.� 
:Μέ α,πορίcι.ν μου 6λέπω νά. μ·ην ηλθcι,τε εδώ δπο1J σα.ς έγραφα. 'Όθεν τώρα 

tί.μα. λ&6ετε 10 παρόν μου Υ?. ελθης χcι.πετά.ν Παναγι.ώτη, διότι σο,ί.i ήλθε το δί
πλωμα: νά τό λά6ης χα,ί vα ελθη καί νέας δημογεροντίας σας ·η οί δυο εκλέ
κτορες yα, φέρετε κα.ί τα. γρόσια του χωρίου σα.ς δια. τά,ς προσόδους. καί ερχον-

, ,,.. - , :ιΑ ) , , , � , ι:.. , , , τcι.ι κcι.ι �ι στρcι.τιωτrι.ι σϊ:η'Ι ' μπε ,ιωνcι. να. συνα."'ουν τα, πpουα..τια.τιχα. και ψε-
ρετέ ια yα, μή μn.ς ελθουν στρcι.τιιοτcι.ι. Μένω 

"Ο &δελψος χcι.ί φίλος 
τ·� 25 Μα.'tου 1832 Α. Κανελόπουλος 

Στείλε ;,,,α,ί τρία. πα.ιδια. κcι,λ&. να στα,θουνε ε�ς τ·ην πολιτα.ρχία. (έδω) χωρίς &λλο 
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Η ΠΙΣΤΌΛΑ 'ΓΟΙ ΑΛΕΞΗ ΚΑ ΤΡΙΒΑΝΟΙ

Κα.τά. πολύ αγαπημένε μου αδελφέ Πα.νσ.γιώτη 
α.δελψικώς ασπά.ζομα.ι, 

Με τό αδελφικό μου δεν λείπω να σου φα.νερώσω χαλώ(, κα.ί ύγεία.ν εχο-
μεν εως ωρας, διά. τήν πιστόλα. σου δπου είχε παρμένη δ ( ..... ) τοϋ Άλέξη 
εόρέθηκεv χαί δεν εύρέθ-η εϋλογον δια νά. τ.:λ-ηρωθη ά.πο τον ( ........ ) δμως 
αδελφέ τό πήρα.μεν εϋλογον έγ�) κα.ί ό ( ........ ) διά. νc: λά6η δέκα. γρόσια. 
ό 'Αλέξης &.πό τον ( ........ ) καί νά. ξε·κόψετε ά.πο τ·ην όπόθεσιν δια να· 
μείν-η ( ........... ) 

τή 21 lVIα.tou 1828 
Στεμνίτζα 

ΙΙΩΛΗΤΗΡΙΑ 

δπου χα.ί μένομεv 
ώς ά.δελφοί 

Ι'εώργιός ( ...... , ... ) 
Θωδωpά.χης Κολοκοτρώνης 

1706 θεριστή πρώτΥJ 2 18459 
Ί'ήν σ·ήμερον φα.νερώνuμε εγώ λά. (μ) προ (ς) χ.χι α.ντρουτσ(ις Κομνόπουλα.

πως τη11 σήμερον έπώλησα. το χωράφι στοy "Λγιον 'Α:ηθcι,νά.ση το έπώλησrι. 
-cοϋ Πα:ια.γιώ-;;η Άσημα.κόποuλου α.πο "lπι.ρη νά, zίvα.ι ίδιος 'ίοικοκύρης χcι.ί 
κα.0ολιχος νοικοκύρης ( ;) κα.ί εμείς τα. Κομνόπουλα. ,,?.ι. εϊμα.στε ξέyοι κα.ί α.πό
ξεΥοt και έμείς και τά -παιδιά. μα.ς κcι.ί να. είνσ,ι νοικeιχόρης κα.θολιχός δ Πανα
γιώτη (ς) δ 'Ασημα:κ6πeιυλο; κα.ί γρά.ψομε ϊ:ά. συ•iεpα &πού 1-άνοu είναι το σ.γριο 

, . ,.... ' δ στο λεμουλι σιμ.α. σι τ .......................................... . 
. . . . &πουκά.του είναι δ 6χτι::ις καί δια πίσ-:ιy εδωσα. τό Π?.pόν είς χείρ (α.ς) ϊ:Cιυ 
llα.να.yιώτη ε (μ.) προστεv των ύποκά.τωθεν yεypαμμiνι,,ν μcι.ρτύρω (ν) Θcι.νiσης 
σακα.λης μα.ρωρος γιά.ννης κουλούρης μάρτυρος Γεράσιμος μαρτυρώ lΊ α.πο:νι
κόλα.� εγρcι.ψα. κσλ μα.ρτuριί). 

17 40 θεριστ·η πpώϊ:η 

( τούρκι ΚQ. γράμμα.Ία) 
· (Τ. Σ.) 18467 

:Μ:ε τό πσ.;;ον γρά.μμα. ψα.νερώvω εγώ c., Χου�ε.ί 'ιr1.γ:zς ( ............... . 
. . . . . . . ) πως επούλησcι. τό χωράψι στή Κοτζιλeιύ το� Δημ·Ιιψη 1'�7.ν'ιόπουλου, 
"ϊ:ό επώλησα του Πα.να..yιώτη Άσημcι,κόπουλου γιά. Υ[Jόσισ. ( ...... ) ήτοι γρό-
σια. ( ..... ) τό επούλησα του Πα.ναyιώτη νά εlvα.ι ϊοιος χα.ί χα.θολιχός νοιχο
κύρ·ης κσ..ί εγώ ό Χουσεtνα.yα.ς να, μ·ην εχω 'Ια. χiμω &πο το χωρά.φι μή-;;ε τά. 
παιδιά. μου μονε να είναι νοικοχύpης δ Πα.νσ.γιώτ-ης χα.:. γράψω τά. σύvορα. &που 
πάνω είναι α.yριο ά.πού χά.του είναι δ Κωνσϊ:α.ντά.κης &.πό τα ( ..... ) ά,�b δώθε 
είναι ( ........ ) . 
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;Έϊ:ος 1778 Μσ,ρτίου πρJηη Μέ -;6 παρόν ψχνερd)νω κα.ί δμολογω έγιt) 
.'Αμέτης Πά.γες δ ά.πο ί:·ην Τρcπολιτζα α.πό τ·ην σή-

μερον έπούλησα τα χτη ( ;) μες ϊ:ΟU 'Ίσαρη ( ) το έπούλησσ, 
τοϋ ΙΙα.να.γιώηJ Άσημ.α.κόπουλου κσ.ί Ίου ( ) κα.ί τοϋ Θα-
νάση Σώρη γρό-133- ήτοι έκατον τριαντα. τρία :1τ� δποίyια. ( .......... ) 
ελα6α έπί χεϊρα.ς μετρητα. κα.ί οσες σπέζες είνα.ι εξω �πό το παξά.ρι της_ όμο-
λοyία.ς κα.ί ±πό Ίά (u) πόλοιμπσ. δσα τρέχον τοϋ σπα.γη νά είναι ( ........ ) 
ϊ:όν χρόνο το μα.ρτη εlς αυτό εγινε -;;ό παρόν μου είς ϊ:ά (ς) χείρας τους γιΙJ, 

- , , χα.ι,η ϊ:ους ::;ι yουρητcι ..
(Τ. Σ.) 

ΧΙJ..ληλης Παyες κεχcι.για.ς Ίου Τετέπεγη μcι.ρτυρω 
Όμερ Σ-παyης μσ.pϊ:υpά) 

1799 Γενα,ριου πρωτ·η 
Την σήμερο τή ψα,νερω (νω) καί δμολογώ έyώ Πανάγιος τό χωράψι, στο 

Τζιά.ση τ·η λάκκα. &πό τη σψάτα. και κά.του τό τvούλησα του Π ανα,γιώτη 
Γεντεχο (υ) καί ναι είμα.ι ξένος και απόξενος να μ)ιv εχω να κάμω 6έ6α.ια το 
( το πούλησα. με χα.λως μ.α.pτυρω Θα.νάση ψηλο μαρτυρώ� Κόλια.ς Κοβελ�ώτης 
μcφτυρω, Σ τάθης ( ................. ) περα.σχονα. γράφω και μαρτυρώ 
δ Πσ.νά.yο (ς) ( ........ ) δημητρόπουλο, (ς) ελα.6� ( ...... ) yρό (σια) 180. 

�·· .. . 

-���;: -.f\{�.:ί·,_- ,

".Αποψ1ς της <<Έλληνίτσας» κλπ. άπο το 'Ίσαρ1. 
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