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Οί Καρμιραίοι 

'Η αiκογέvε1α των έv 'Ίσαrp1 Καρμιραίωv, εΙναι ηερισσότε,ρον γνω
ση1, ,εi.ς τους έv ζωfi σήμερον παλα1οτέρους συμπολίτας, άπο ενα iερέα 
έκ τfjς οiκογεν,είας αύτfjς, τον Παπακαρμίρη και του όποίου το έν "Ισαρ1 
άρχονnκο σπίτι διατηpεϊται εiσέη. Έξa.κολουθουν δε oi κάτοuωι να όμ1-
λοϋν «Για το σπίτι του Παπcικαρμίρη», παρ' qλον αη liλλαξε κατ' έπα
νάληφιν iδ1οκη1τας. 

Oi Καρq.ηραiοι της κωμσπόλ!εως "Ισαρ1 εiχον έιπl Τουρκοκρατίαc: 
και τα ηρώτα ετη της ,απελευθερώσεως δuτλδς l<OT01KIQ(; 11 μδλλον δι
πλού\' τόπον διαμονης. ΕΙχον κατο1κίας έν "Ισαρι και τοιαύτας έyγυς 
των άγροηκων των κτημάτων, οπου :ησαν καl τα «μαντρ1ά>> των με τc1 
αiγοπρόβατα ι<αi τ' α.λλα των ζωα. 

Ai άγρ01κία1 των εύρίσκονται εiς θέσιν «τα ρωμαίικα>>, άλλα γνω
ση\ν καi ώς «Καρμφαnκα σπίnα». 

Γνωσταi οiκογένε1αι Καρ:μφαίων, μετα την άπ�:λευθέρωσιν τfjς Έλ-
λάδος, ησαν τέσσαρες. 

1. Του Παρασκευα Εύσταθίου Καρμίρη.
2. του Δημητρίου Εύσταθίου Καρμίρη.
3. Του Νικολάου Εύσταθίου Καρμίρη και
4. Τοϋ Παναγιώτου Καρμίρη, τοϋ iερέως.
Έξ ουτων οί τρεϊς πρωτ01 ησαν άδελφοi καl 6 τέταρτος, πρωτος

έξόδελφός των. 
Έπεl!δη ομως ή λέξl(: <<·καρμίρης» δηλοί καi τον φιλάργυρον - τσιγ

κούνην - oi τριεiς άδελφοi Καρ,μίρη, αγνωστον πως, άπέκτησαν άνα �ν

εκαστος ψευδώνυμον. Οϋτως, ό Παρασκευcίς έλέγετο <<Καρρας», ό Δημή
ιριος <<ΤσαΑμπο<;>> l(Ql ΝΙΚόλαος <<Μπαντfίς». Μ' αυτα δε τα ψευδώνυμα 
η σαν �οι είνω, περισσότερον γνωστοi καi oi άπόγοvοί των και iδίως τcι 
παιδιά των. 

Πέραν τούτου, ολω oi Καρμίρηδες, αγνωστον δν οiκειοθeλως η ού, 
iiλλαξαν το κατ' αύτους καrκόηχον έηώνυμόν των, μεταξυ των έτων 
1895 - 1900 καi το •μετέτρ-εψαν, ώς έξης: 

1. Ό Παναγ1ώτης (ό ίερευς) Καρμίρης, εiς Σακελλαρίου, έπειδη
εφερε καi τc,ν τiτλον της iε-ρωσύνης «Σακελλάρ10ς». 

2. Oi έν (ωϊ'i ειυρ1rn.,6μενο1 με τα ψευδώνυμα <<Τσαρμποr;» και <<Νlπαν
της>> εiς Σταθόπουλοι, έκτου όνόματος του παπηοϋ των Εύσταθίου. 

3. �·Ιε το ψευδώνυμον «Καρρας» δεν ε·ύρίσ1(!ετο, τότε, κcιτcι το χρό
νον της άλλαγfjς τοϋ επωνύμου Καρμίρης, οϋτε ό Παρασκευας, οϋτε καi 
τα τέκνα του, ΝΙ!Κόλαος καi Θεόδωρος, εi μη ,μόνο,;, εΙς !Παiς εγγονος 
του Παρασκευα καl υiος του Θεοδώρου Καρμίρη - Καρρα, 6 � Αλέξαν
δρος, και ουτος ελαβε το έπώνυμον Παρασκευόπουλος, κατα την κρα
τουσαν τότε τάξιν. 
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Κατα τ' 6.νω;rέρω οί έξ .άρρενογονίας άπόyονο1 των Καρμιραίων �χουν 
σήμερον τρία διαφορ,εηκα έπώνυμα, :ητοι: 

Σακελλαρίου, Σ ταθόπουλοι, Παρασκευόπουλοι 
01 αρρενες άπόγονσι των Καρμιραίων εΙναι: 
1. Του Παρασκευα Εύσταθίου Καρμίρη - Καρρα, τέκνα ησαν ό Νι

κόλαος καl Θεόδωρος. 'Εκ τούτων ό δεύτερος εΙχεν υiον � τον Ί-\.λέξαν
δρον Πα.ρασκευ6πουλσν - Κα,ρραν •καJ 6 τελευτuϊοc; άφfjκε τους Χρfί
στον καi Θεόδωρον Παρασκευόποuλον, τον γράφοντα το παρο1ν σηιμείωμα. 

2. Τοϋ Δημητρίου Εύσταθίου Καρ.μίρη - Τσαρrμηου άπόγονοι :ησαιv
oi Παναγιώτης καi 'Ιωάννης Σταθ6rrουλος. Έ.κ το(ηων 6 μεv Παναγiώ
της Σταθόπουλος άφηκεν άπογόνους του,ς εiς Άμερ1κηv μεταναστεύ
σαντας υiούς του , Αθανόσιον καi Δημήτρ1-0ν καi την θυγατέρα του Εύαν
Θίαν δ1αιβιοϋσαν έν "Ισαρ1. 

Ό δε ά.δ�λφός του 'Ιωάννης άφηκε τρ,εiς υiο{•ς: τον Δημ11τρ1ον, 
τον Παναγ1ώτηi\Ι καi τον Γεωρ;γάκηiV, οϊηνες καi ουτοι μετηνάστευσαν έν 
'Aμεp10:<fj. 

.3. Του Ν1κο!λάου Εύσrαθίου Καρμίρη - Μπαντfj, άπόγσv01 ησα:ν ό 
Δη,μήτρ10ς και Άθανάσιος Στ.αθ"όπουλος - :tνΙπαvτης. "Ο πρωτος :ητο 
Καθηγητης - Έλληνοδιδάσκαλος καi ό δεύτερος Συμβολαιογράφος έν 
Νlεγαλοπόλει. Τέκνα δεν άπέικτησαν. 

4. Τοϋ Παναγιώτη Καρμίρη - Σακελλαρίου, τοϋ iερ�ως, άπόγονο1
η σαν- ό Δημήτριος και ό Άθανάαιος. 

ΘΕΟΔ. ΑΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΑΡΑΙ·ι·κο ΣΥΜΒΟλΑΙΟ ΤΟΥ 1842 

Ό Είrηνοδ. }\ι{εγαλ. Σ υμβολαωγράφος 
Άριθ. 235 

Το χιλ10οτον όχτακοσιοστον τεσσαρακοστον δεύΊ'ερον ετος έν Λεοντα
ι>ίψ ΊΙlν ι;ί1<00111ν πέ ι ιητην ΛύγοίJΩ"ΙΟΙJ J]ΙΙέραν Τρί1ην καi ωραν δωδε
κότηv προμιεσηιιΗρίcιc; έ;ιιφcινιο(-)eνΓεc: κατcΊ το γι,αφεϊον 1.1ου εiρηνοδια
κον κατάστημα κεψένψ έvτοc: της κωμοη{)λεως Λεονταρίσυ καi ένώπιον 
έμοϋ του Εiρηνοδiκου λιf εγαλσπόλεως Χ. Κοκκίνου κατοίκου ένταυθα 
έκπληρων χρέη συμβολαιογράφου δυνάμε1 του αρθρου 168 του όργαν1-
σμοϋ τGJ\; δικαστηρίων καi συμβολαιογράφων παρόντων καi των :ηδη προ
συποyεγρcφμένων όύο άξ10πίmων μαρτύρων κυρίων Εύσταθίου ΤΌρολα 
το έπάγγελμα ίδιώτσυ του Ίωάννου Λιοντοπούλου το έπάγγελμα μικρο
εμπόρου κατοίκων cφφοτέρων Λεονταρίσυ cισχέτων συγγεvείας με τους 
συμβuλλομένους ώς καi tμε γνωστοί μου ό Κύριος Πέτρος Μερζ1ώτης 
κάτοικος Χωρέμι ro έπάγγελμα γεωρyος καi Παρασκ•ευας Εύσταθ-ίου 
Καρμiρης κάτο�-κος "Ισαρ1 τοϋ Δή1μου Λυκοσσύρας το έπάyγελμα γεωρ• 
γος γνωστοί μου άφ' ου τοι'.Jς έξ11γησα τcι προσόντα τοϋ αρθρου 173 του 
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αι:,του 6ρyανισμου, μου εfπαν να συντάξω το παρον άγοραπωλησίας έπί
σημον συ:μβόλωον καi να έκθέσω ώς έφεξης δη ό μνησθεiς Πέτρος :Μερ
ζιώτης ήγόρασε παρα της νεοφωτίστου Μαρίας θυγατρος του ποτε Όθω
μανοϊί Χουσε'iΎ και :ηδη σύζυγος του Νικολάκη Λ. λ'Ιπούκουρη άγρον έ-κ 
στρεμμάτων 13 �ξ και δεκατεσσάρων χιλιοστών κειμένου εiς χωρ,ίον Δε
λιχασάν1 κατα την θέσιν καψούρια και συνορευόμενος άπ' άνατολας με 
χάvδαχα πλατάν.ω KQTQ τον ποταιμόν, άπο δυσμας και άπ' αρ-κτον με ά
γρους της ibίcις πωλητρίας καi άπο μεσημβρίας με πλατάνια καi άγρούς. 

( Δυσα vάγνωστος μία σεφcι του κει,μένου) 
κατα πάντα, το ολον δραχ-μας &1ακοσίας έβδομ11-κοντα ώς το ,είς χείρας 
του άγοραπωλησίας συμβόλαιον ύπ' άρ1Θ.μcΝ διακόσια τριάκοντα ενα καi 
απο 11μερομηνία TI]V δεκάτην εκτην 'Ιουλίου έ.ε. συvτ,εταγμένον παρ' 
έμου σήμερον οiκεία βουλη καi άπαραβιάοτω θελή�ε1 πϊ?λfj τον ώς ανω 
μνημονευθέντα άγρον ώς εΙναι καi εύρίσκεται προς τον Παρασκευαν 
Εύ.σταθίου Καρμ1ρην ..... δραχμας διακοσίας όγδοήκοντα καi ..... . 
rας όποίας ώμολόγησ�ν ό πωλητης ένώπιόv μου κα1 των μαρ rύρων δη 
τας ελαβεν παρα του άyοραστου σώας και άνελλε11τ·είς οθ'εν άπο τα σή
μερον καi εiς το έξης γίνεται κύριος ό άyοραστης Παρασκευας του μvη
σθέντος άyρου καθώς καi oi μετ· αύτον κληρονόμοι 1σύτου, δύνανται να

διαθέτη αύτον ώς θέλε� καi βούλεται καi παρ' ούδενος ένοχλούμενος 
. . . . . . . . . . καi ή κυριότης αύτου δ δε Πέτρος Με.ρζ1ώτης άσταλλοτριοϋ
ται άηο ΊC)V άγροv καθώς καi oi κληρονόμοι του δι' δ καi εγένετο το ήαpον 
Σ υμβόλωον, το όποίΟ'.1 άναγνωσθεv εύJφινως 1<αi μεγαλοφώνως ,εiς έπί
Κ:ΟΟV των συμβαλλομένων καi των μαρτύrων ύπεγράφη παρα των συμ-
β λλ ' ~ ' ' ' ~ ' ' θ' ' ' 'δ α ομενων, των μα.ρrυρων κοι ε,μου και ετι .ικυρω εν με την σφραγι α
κcιl Ρ.ίc; 6vτfγραφα ιοϋ ........ σημε1ωτέον δε οη ηροκληθεiς ό Παρα� 
σκευcις να ύπογρόψη ώμολόγησεv δη δεν γνωρίζε1 γράμματα. 

Πέιρος Μερζιώτης 
Εύστάθ10ς Τορολας μάρτυρας 
'Ιωάννης Λιοντόπουλος μάρτυρας 
Ό Εiρηνσδ. J\1Ιεγαλ. Σ υ11βολαιογr6φο<; 

( Ί .Σ.) Χ. Κόκκινος 
ίιηaράλλακ rφ ιψ ηροτοτύπψ αύθημερον 

Χ. Κόκκη:ος 
(Τύ πρωτοτυπο του cίνω συμβολαίου Gρίrικετω σι.cΊ χέrηα _του Θ. Α. 

Πα ρασκευοηούλου). 

224 

.,.,._.....,,...,,,.....,,_, __ ...,........, __ ,._ 

ΠDΡΤΡΑΙΤΑ 

ΙΣΑΡΑΙΠΝ 

(' Αλφα6ητιι«i>ς) 

( Καταχωρουμεv πιο 1,άτω, σε ,άλφαβηηκη σειρά, σύν:τομα βιογρα· 
φ1κα σημε1ώμαπrι μερηcων έπιλέκτων Ίσαραiων. Δ1ευκρ1νi(ομεν δη ό 
δημοσιευόμενος κατάλογος, δεν ηερ1λσμβάνε1 βεβαίως ολους τους έπι
λέκτους Ίσαραίους) ol όποiοι εΙνα� πάρα πολλοί, ί.11ότι τουτο Θα άπήτει 
μεγάλο χωρο στο μΙκρο του το βιβλίον). 

ΑΓΑΜ. Ε. ΑΝΔΡΙΟΠUΥΛΟΣ 
�ο πρεσβύτερος υiος της οiκογ,ενείας του Ε.ύθ. 'Λ νδρ1οπούλου. Έγεν-

vήθη στc, 'Ίσαρι το 1889. Έοnούδασε Νομ1κcι καi fiσκησε η)ν δ1κηγορία 
, · στην 'Αθήνα μέχρι του θανάτου 

του. 'Υπηρξε συνετός, σεμνος καi 
άκέραιος ανθρωπος, πραyμαηκcς 
πατριώτης και άλτρουϊστής. Προ• 
σέφερε τις υπηρεσίες του άν1δ10-
τελως, με καλωσύνη καi ,με χαρά. 
Κατηλθε ,μετα το 1950 στ11ν πολ:ι
τικη ώς υποψήφιος του Λαϊκοϋ 
Κόμματος, στο νομο 'Αρκαδίας, ά.
ποτυχ6'Jν. 'Έχω-ρε μεγάλης έκτι · 
μήσεως και σεβασμού τόσον ση'.> 
"Ι ,, ' ' >Α,θ' σαρι οσον και στην Λ ηνα, με-
ταξυ των συμπατριωτών. 'Αφηικε 
δύο παιδιά: την "Αννα ) ύπάλλη
λο και τον Εύθύ.μιο, πτυχιουχο 
τ11ς Φυωκομαθηιμαηκης Σχολ:ης. 

ΙΩΑΝ. Ε. ΑΝΔΡΙΟΠΟlηΛΟΣ 
Δευτ,ερότωως υiος του Εύθ-. 'Α νδριοπούλου, γεvvηθεiς στο 'Ίσαρ1 

το 1892. Έοnούδασε Ίατρικη στο Παvεπιστή,μιο Άθηνωrv. 'Ήσκηαε την 
iατρηαΊ άρχ1κως στο "Ισαρι καi μετα το 1925 οτη Μ,εyαλόπολι, δπου ϊ

δρυσε TllV ΚλινΗ<ll <<' Ιπποκράτης� με· τον Βασ. Λαμπρόπουλο, iατρό, άπο 
τα Παραδείσια. Μετέσχε των Βαλκαν1ικων πολέμων ι�ς εφεδρος ύγειονο-
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j11κδς ά.ξιωμαηκός, φθ6.σας iJlέXpl τbυ βαθμου τοϋ σrρατ. iατρου ( λο
χαγου). 

Το 1929, μετα τον θάνατο τοϋ θείου του Σ�εφ. Σα!Qελλαρ1άδη, τον 
όnοiον δ1εδέχθη σr11ν ηολιηκή, έξελέγη το πρωτο,1 βουλευτης �1Ιεγαλο-
1 ιόλεως .με i1εγάλη πλε1οψηφiα. 

':ιi:ξελέγη πάλιν 6ουλευτ:ης Άρκαδίας το 1934 καi το 1935. Ί\πε
βίωσε το 1936, συνεπεία οiδήματος του πvεύμονος, ση1 νοσοκομεiΌ <<Εύαγ
γελισμc<:» τ,ων 'Αθηνω\..ι, σε ήλικία 47 � rων. 

'Η κηδεία του �γ��ε στο "Ιοαρι με συ,μ,μετοχη πλήθους κόσμου άηο 
1 

l5λη την έηαρχiα. Έχqροστάτησε ό τότ,ε μητροπολίτηc: Προκόπ1ος καi 
i..ξεφώνησαν έπικηδείου�: λόγους ό μητροπολίτης, οί δι,κηγόροι Κ. Στράγ-

' 

ycις καi Δ. Πα·ναγόπουλ<\ς, ό Ίσαρcιiος icιτρc><: Χρ. Κυριαζης κ.α. Παρέ-
οτησαv έπίσης στην κηδεί·ςι ό τότε δή.μαρχος Τρmόλειης θ. Πετρ1νός, oi 
τ. ύπουρyοι Δ. Γ1αν-νόπουλ.ος και Γ. Στράτος κ.α.

\ 

Ό Ίωάν. Άνδριόπουλ� σε δλη η1 ζωί1 του ι'ιπηρξε δημοφιλέστα-
τος. Έκοσμεϊτο με έξαιρετικiς αρετές. '"'Ήταν τίμ10ς, άφ1λοκερδης και 
σεμνός. Προ παντοc; δε άγαecς καi άλ τρουϊσri1c:. 

Άπο τους πιο αγαθούς, εύγενείς και σύμπαθεΤι:: 
Ίσαραίους. "Αρχ1σε άπ& δ1ανσμέας του Ταχυδρο
μείου 'Ίοαρ1 και έξελίχθηκε σε τηλεγραφηη1 καi 
ύπόλληλο αργότερα ιου ΟΤΕ. �Υπηρέτησε ση)ν 
Τρίπολ1, Καλαμάτα, 'Ίσαρ1 καl 'Α:θήνα. Τελευταί
ως έσυνταξ10δοτήθη 1ωi άποκατεστάθη καλα σr1Ίν 
Άθi1να. Εiργάσθη σκληρα γ1α την άποκατάστασι 3 
άδελφων του. Πρόσφατα ύπάνδρευσε την 1.1οναχο
κόρη του με έξαίρετο νέον έπιστήμονα. 

ΕΎ'ΣΤ'. Η. ΖfΟΜ.ΠΟΛΛΣ 

'Εξαίρετος ανθρωπος καi άπc- τους λίγους καi έκλεκτουc; έκπωδευ
τηωυς .που άνέδειξε το "Ισαρ1 1 κατα η1ν τελευταίη 50ετία. 

Έγεννήθη το 1912 καi έφοv-εύθη οτ11ν Άλ'8ανία κατα τον Έλλη
νοϊταλι.κόν πόλεμο (κατα πδσαν πιθανόcητα rον Δεκέμβριο του· 1941, 
tHO Τεπελένι). 

Έφοίτησε στην <Ιεραη,κιΊ Σχολ11 Ίiϊς Τριπόλεως, γ1ατi άρχ1κα προ
ωρίζετο Ύια το κληρικο έπάyγελμα. Τελ1κα εγ1νε δάσκαλος και ύπηρέ
ιησε σε δ1άφορcί μέρη τfjς <Ελλάδος. 

'Έπεσε στόν βωμο τfjς πατρίδος, πλάϊ σ' ενα έ-,ϊλ,εκτο φiλο του ·και 
'δ λ ' ). Κ' Ζ' ' ' ' Λ' ' " ' ). Jυνα ε- φο του, τuν ωστα αγουρα OilTO το υκα10, που επεσε κι' αυτuς

ζ, ' ' ' λ ' "λ μα 1 του απο ηα ικο 01 ,μο.
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ΔΗi\,ι ΖόΡ�1iΙΑΣ 

Ό παλωος άριστερος ψάλτης της έκκλησίας μcις. Με�λίχισς και ό.γα
θώτατος ανθρωπος, ένέ:πνε.ε σε δλους τον σεβασμδ και την bκτίιμησ1. 
τΗτην ή προσωπσποίη01ς της άρετfίς, της καλωσύνης και του κ�ου 
χριστ1ανου. 

Οiκογένεια Δημ. Ζορμπα: 
Έξ άριστερων Εύα,νθία Δ. 

Ζορμπα ( σύζυγος Βασ.

Άρ. l)ούπα), Β. Άρ. Ροό

πας, Άνδρ. Δ. Ζοpμπας, 

Βασ. σύζ. Δ. Ζορμπa. 

ΤΗτσν άκόμη �νας μεγάλος νωκοκύρης και καλος γεωργός . Το 
σπίτι του i)ταν πραγμαηκο άρχονηι«\ και άνοιχτο σε ολσυς. 

Ό Δημ. Ζορμrιας έδοκίμασε πικρίες 1ω1 θλίψε1ς γιcιτi άπώλεσε οη1ν 
;νr. 'Ασία τον ν16 του Γεώργ10. 

Ό 1::τερος γ1ός του 'Ανδρέα{;, έξαίρετο(: σε ηθοι: και χαρακrϊjρα, τψα 
oι'11ιr�f)CI 11Ίν nί1ωγένε16 του ci}(: tηΗΠf]ιΙΙΙι)\Ι ιωι Rηιι6ιηοc; λεηοιφγ(')(; (τε
λ,:1ν ι ιι:) . 

Ι,ΩΝ. ,\. ΚλΝΊ'ΙΙ� 

ΚcιΘηγη I ι'μ; 1 ϊj<; Θι.::ολογfC1ι; Krtl 110 11 βοηθος Γυμναωάρχης στο, Γύ
Θε10, οπου υπηρετεί άη() ηολλων έτι'i'Jν. ΈσυνταΕ,ιοδοΤήθη το 1971. 'Υπη
ρέτησε και στο "Ισαρι ώς καθηγητ:ης του ήμιγυμνασ.ίου. Λαμπρος iερο
κήρυf, και καλλίφωνσς iεροψάλτης έy011vευε τc, eκκλησίασμα του μη
τροπολιηκοϋ ναου μας προ πολλων έτων, δταν εΙχε έγκατασταθη στο 
''Ισαρι η έρχόταν το καλοκαϊρι η οτiς δ10:κοπες των σχολείων. 

Έξαίρετος χαρακτήρας, ένσαρκώνε1 τας άρ-ετας του γνησίου Χρ1-
σηανου καi άπστελεϊ πρότυπον πολίτου .καl έκπαιδευnκοϋ. 

ΓJJΗΓ. Ν. ΚΑΡΑ.\ΗΣ 

·Απο τους παλαιοτέρους Ίσαραίους των Άθηνων, που cιγάπη.σε και
έργάσθηκε με πάθος για το 'Ίσαρ1. 
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Μ1α όλόκληρη ζωη - ή ζωή του - εiνω συνυφασμένη 11ε τη γενέ
τειρά του. Άπο πολυ νέος εδε1ξε μεγάλο ένδιαφέρον γ1cι 'το 'Ίσαρι,, άγά-

' ά θ ' ' πησε τους ν ρωπους του, προσε-
φερε τiς ύπηρεσίες του πα.ντου με 
χαρα και με jκανοηοίησ�. 

Γεvν11θηκε το 1891. Έφοίτησε 
στο <Ελλ. Σχολείο καi στο Γυμνά
σιο τfjς Ά νδρπσαίνης. Ένεγράφη 
στην Φαρ,μακευηκη Σ χολη του .-.'"l

Πανεπιστη.μίου • Αθηνών καi εγινε 
ψαpμαΚΟΠΟlΟς το 1913. l\Ι[ετέσχε 
στους ένδόξους πολέ,μους του 191� 
- 1913 ώς εφεδρος άvθυποφαρ
μακοπ01ος καi το 1941 ώς εφ. λο
χαγcχ; του φαρμακευηκοϋ.

"Α ν01ξε φαρμ�εϊο στην • Αθή. 
να ( Προαστ;είου καi • Ακαδηrμίας ) 
μετα την άποστράτευσί του άπο 
τον πόλεμο τfjς Μ. Άσίας. Το 1947 ύπηρέτησε ως φαρμακοποιος στο ΙΚΑ. 

'Ά νωξε φαρμακείο στην Άθ11να ( Προ::ιστείου καi Άκαδη.μίας) μετcι 
την άποστράτευσί του άπο τον πόλεμο της ΝΙ. • Ασίας. Το 1947 ύπηρέτησe 
ώς φαrpμακοποιος στi Ι .Κ.Α. 

Ένυμφεύθη την Κωστία Άλ. Πρωτοπαπα, τc 1927, άπο το Δαδi 
της Φθιώηδος, άποκτήσας μ1α κόρη, την 'Έφη, σύζυγο ηδη του Γ. Τζωρ
τζάκη, δικηγόρου. 

ΝΙαζi με τον θ. Α. Παρασκευόπουλο είναι oi iδρυταi τοϋ Συλλόγου 
Ίσαραίων Άθηνων, στον όποiΌν άφιέρωσε μέγα μέρος τfjς δραστηριό
τητός του. Δ1ετέλ1εσε ταμίας του Συλλόγου καi έπρωτοστάτησε για την 
rφαγματοποfησι διαφόρων εργων στο "Ισαρ1. 'Ωργάνωσε χορούς, γ 1ορ
ι'ές, ουνεσηόσεις και έκδρομες ΟΤ() "Ισαρι 1<01 σε αλλα μέρη εξω άπο 
η1ν 'Αθήνα. 

'Εργάστηκε γ1cι η1ν ϋδρευο1, γ1cι TC• δρ61JΟ "Ισαρ1 - Μεγαλοπό
λεως ) γ1α την μετcιφορcι του 'ΗριίJου και η)ν δ1αμόρφωσι του άλωνωϋ 
κλπ. σε συνεργασία βέβωcι ΚΟ1 με τcι αλλrι μέλη των έκάστοτε Σ ΙJJΙ

βουλίων του Συλλόγου. 
Τέλος, θcι πρέπει νcι έξάρωμε και ύπογραμμίσωμεν iδιαηέρως την 

σημανηκη συιμβολή του στην εκδοαι του παρόντος β16λίου, που θ-u άπε1-
κον.ίζη, κατα το δυνατόν, τη ζωη του χωριου μας στο παρελθ'ον καi σή
μερα. 

,Υπϊjρξε άπο την πρώτη σηwη θωσώτης της iδέας της εκδόσεως της 
iστορίας καi προσέφερε τη συνεργασία του, τiς γνώσεις του, τiς άναμνή
σε1ς του. 'Ήταν ενημερωμένος επi παντος Θέματος, που εΙχε σχέσι με 
το "lσαρ1. 'Απέραντη μνήμη. Ένεθυμεϊτο πρόσωπα) γεγονότα, χρονο
λογίες, άριθμούς. 'Έδινε άπόντησ1 σε κάθε θέ,μα καi σε κάθε άπορία. 
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,Υπfjρξε ό καλύτερος συνεργάτης καi. συμπαραότάτης μας στο δύσ
κολο cιύrο εργο της συγκεντρώσεως του πωκίλου ύληωυ για την εκδοσι 
του παρόντος βιβλίου. 

Δυστ'υχως, άπεβίωσε υ1ν 201)ν 'Ιανουαρίου 19β9, χωρις να προ
φθάση να iδfj το β1βλίο αύτό, γιcι το όποϊο προσέφερε πρόθυμα την συμ
ηαράστασί του. Ή μεγαλοnρ,επ11ς 1<ηδε:ία του ηταν μια τραν:η ,ώη6δε1ξ1 
τηι: μεγάλης έκτιμήσεωc;, που εχΌιρε μεταξυ των Ίσα,ρα.ίων ... 

ΙΩΑΝ. ΑΝ. ΚΑΡΑΛΗΣ 

Έκλ,εκτος Ίσορα.ϊος, άποβιώσας τσ.ν. Αϋγουστο του 1968 ση1ν Άθ11να, 
σε ήλικία 63 έτϊίϊν. 

7Ήταν ύπάλληλος τfjς Έ,μπορ·1κ:ης, δπου εργάστηκε έτd. μίαν SΟετία. 
• Λπέκτη01ε δύο πωδ1ά, τα όποϊα ί::τυχαν έπ1μεληιμένης μορφώσεως

στι)ν Άθήνα καi Άμερ1κή. Ό �νας, ό Τάσος, εγ1νε χημικος καl ύπηρετ,εϊ 
σε μt:γάλη εταιρία του ΣΙJκάγου, ό: δε αλλος, ό Κώστας, εγινε άρχπέ
κτων - ηολ,εοδόμοr;, εργαζόμενος ώς σύμβουλος σε κραηκη Έππροπη 
τfίς Ούάσ�γκτων. 

Ύπηρξε ένάρετος, σώφρων κα,i καλος πατριώτης. Προσέφερε πάν
τοτε riς ύπηρεσίες του καi ένίσχυ:ε το-ν Σύλλογο στην πατριωηκη προσ
ηάθ,ειά του. 

ΙΙΕΡ. ΠΑ. ΚΑ Ί'Ρ ΙΒΑΝΟΣ

Ό Περ. Κατρ1βδνος εχε1 να έπιδείξη μια μεγάλη δραστηριότητα καl 
προκοπη στη.ν ξενητε1ά. 

Ί-\ηο μηφc, παιδί, μαζi με τον πατέρα του, 'Ηλία, εφυγε γιcι ηΊv Ά
μ,ερ1κ11, δπου εύδοκfμησε καi cιπέικrησε πλουτον' που τον διέθεσε OXl

μόνον γ1α τον εαυτό του άλλα καi γ10 -rον τόπο της γενν11σεώς του. 
'Επιστρέψας στο "Ισαρι, έπεδόθη στο έμηόρ10 καi έξυπηρέτησε παν

Γοιοτρόπως εύπόρους κα, άηόρους ουμηατριώτας του. 
ΕΙχε καl εχε1 εύγενfj κ-αi όλτρουϊσηκα α�σθ1Ί,ματcι, :ηταν :πρόθυμος 

ηάντοτε για. cιγαθ'οεργίες καi ύπέσrη όγογγύοτωc; τ1c: μεταητώσε1ς ιfjc, 
έλλην1κης οίκονομίας και τlς συνέπ•ειες τfj<; 0Jκονο1.ηκης ηολιηκfjς των 
έλλην1κων κυβ-ερν11σι::ων ( δραχμοποίησις δολλαρίων κλπ.). 

'\ δ' ' 'λ λ ' ' '\. ' " ' ' 
.!: πε ημησε και πω 1ν μεταηο, εμ1κα στην f μερ1κη, υηου εσημειω-

σι:; εύδόκιμη δραστηριότητα, τελ1ικως δε έγκατεστ6θηκ,ε μονί,μως στην 
Ί\(·)ιΊνα. 

ΆΗέκτησε μεγάλη οiκογένεια και εδωσε στα παιδ1ά του έξωρεηκη 
Ι ι{φφωσι I γεγονος που τους έπέτρεψε να καταλάβουν καλες Ηέσε1ς στον 
Ω11ιιοοωij1ιcιλληλικο καi iδιωηκο τομέα. 

ΧΡΙΣΊ'ΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΤl)ΙΒΑΝΟΣ 

'Εγ�:νν1ΊΟ11 <Ηυ "Ισαρ1 το 186-9. Έσπσύδασε νομ1κα καi ησκησε την 
δικηγορία οο) Μεγαλόπολι και το Λεοντάρ1,. δπου έγκατεστάΟηκε 11ετα 
τον γάμο του με τr) Βασ�λική, κόρη του βουλευτου Ήλ. Κοσονάκου. 

'Α.νεμίχθη οτ1)v ηολπηα1, πpοσχωρήσας στο κόμμα «Δημοκραηκη 
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'Ένωmς» τοϋ Άλ. Παπαναστασίου, ύπο ιην σημαίαν του όποίου έξελέγη
βουλευτ:ης το 1924. 

Δ]Jετέλεσε έπίσης Νομάρχης. 
'';Ήταν άγαθός, εύγενης καi εύπροσήγορος, ένδιεφέρετο δε ζωηρα

για την γενέτειρά του, τα ζητήματα της όποίας παραικολουθουσε iδιαί
Ί1εpα. 

ί\ΠΜΗΣ ΑΛ. Τ<ΑΊΡΙΒΑΝΟΣ 
''Ο'rαν έξετυπώνετο το παρο-:v β11βλίο, έπ�"jλθε ό θάνατος δ1ακεκρ�,μέ

νου Ίσαραίου : του :Μίμη Κα.τρ,ιβάνου, μουσ1κοσυνθέτη. Γενν11θηκε το
1906 στην , Αθήνα. Άπο μ1κρος έτρόπη προς τη μου01κι1, γ1ατi εΙχε τα
λέντο. Ύπηρξε μαθητης των Ρ1άδη: Σακελλαρίδη και Λαυράγκα.

'Έy.ραψ ' '356 ' ' ' ' '  '
θ • ε ,μουσικη σε περεττες και πανω αησ 10 εm εωρήσεις. 

Τα τραγούδια του εΙχαν έξαφεηκή έnπυχία, μερικα δε δ1εθvη, δπως
«τα δυο πρόσινα μάnα», «σαν mω κρασi ζαλίζομαι», «α.ν ξαiΥαγύριζ,ες>>,
«πιες yλυκο κρασι>> 1<.α. 

Μίμης 'Α λ. Κατρ1βάvος

Σπ. Κατριβόνος ➔ 

ΣΙίΥΡΟΣ ΑΛ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ
Υiος του συνταγματάρχου της Χωροφυλακfi<: Άλέξη. Κατρ1βάνου,

δ Σπ. Κατρ1βάνος, εΙναι έκ των πλέον έ-γ�<ρίτων �rσαραίων, σεμνος και' ' , ευγενης συ.μπατρ1ωτης. 
Έπέδε1ξ.ε πάντοτε iδ1αίτερο ένδ1cιφέρον για τα προβλή�1ατα του

χωριου μας καl έργάστηκε γ1α την έπίλυσί τους με εiλ1κρίνε1α καi χαρό.
Διετέλεσε μέλος και Πρόεδρος τοϋ Δι01κηηκοϋ Σ υ11βουλίου του

Συλλόγου Ίσαραίων Άθηνων και προσέφερε πάντοτε με προθυμία τiς
( , \ υπηρεσΊες του στους συμπατριώτες μας. 

'Ανώτερος υπάλληλος του 0Υπουργείου Παιδείας, εφθασε καi τον 
βαθμο του διευθυντου, συνταξιοδοτηθεiς πρό ηνος. 

ΑΓΓ. lΩ. ΚΟΥΤΣΟΥ}fΑΡΗΣ 

Κορυφαiος έπ1στήμων και έιv\εκτος ανθρωπος, ό "Α γγ-ελος Κου
τσουιμάρης, άποτελεΙ μεγάλη nμ:η για το .μ:1,κρ0� χωριό του, τη γιεvέ
τεφά του, 

) 

'Εσπούδcισε νομικα στο πανεrηστϊiμιο Άθηνων καi εiσηλθε στον δι
κασηκο κλάδος, δ1ανύσας δλη η1ν 1εραρχία μέχρι καi ισυ άεροπαγίτου. 
'Ήδη -εΙνα1 συvταξιουχος. 

ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ 

'Ακραιφνης πατριώτης, έξαίρετος έπ1στήμων καi ανθ:ρυmος, άξ1οσέ-
6αστος καl .άπλος ηταιν ό συμπολίτης, που ήγήθη έτd σειραν έτων τοιυ μι
κρσϋ συλλόγου μας στην 'Αθήνα. Και συνέδεσε το, ο�ομά του με την :κα
λύτερη iστορία �α:1· τiς μεγαλ{ηερεc; rιραγ,ματοπ01ήσε1ς αύτου. 

Ό 'Αρ. Κουτσουμάρης εχε1 να έη1υείξη μια λαμnρr1 καi πολύπλευρη 
δρασι. 

Εiσfjλθε στο στάδιο τσυ άσ[UVOμIL<OU καi εφθασε ιμέχ:ρι του δ1ευ
θυντοϋ της Γεν. 'Ασφαλείας 'Αθηvων. Άπεστραι:εύθη 1ω1. έδLΚηγόρησε 
έπl πολλα χ.ρόνια, l:νω παράλληλα προσέφερε τiς πολύτιμες υπηρεσίες 
του καi σ' αλλους τομεiς ( Έρυθρο Σ ταυ ρο 1,λπ.). 

Το πάθος του δμως ηταν η πτωχη γενέτεφα και σαν πρόεδρος του 
Συλλόγου εκαμε το ηαν για να τη γλυτώση άπο, την καιrάρρ,ευσι καi 

\ ' , τον αφανισμο. 

'Εκινήθη σε κάθε καίεύθυνσι. Έηρωτοστάτησε για την όργάνωσ1 
χορών, συνεστιάσεων, έκδρομωv κλπ. 'Έγραψε αρθρα σε έφημερίδες, 
" δ β' ' < δ' ' ' ξ'δ ' 'Α ' " εκανε 1αι ηματα στους αρμο 1ους και ετα ι ιεψε στηy μερmη, οπου 
έπ1κο1νώνησε με τους ξενιτεμένους Ίοαραίους καi μετέδωσε τη φλόγα 
της λατρείας του γ1α την_ πατρίδα μας. 

κ ' Ι ,., { δ ,/ ' , 'λ ά , ' αι μονον οταν ο,ι υνα.μεις ϊου τον εγκατε ε1ψcιν, vαγκαοτηκε να 
έγκαταλείψη κι' έκεiνος η1ν προι::δρίαv του συλλόγου, χωρlς να σταμα
τήση οϋτε για λίγο ΤΟ ένδιαφέρον του για το ,, Ισα.ρι. 

•ο 'Αριστοτέλης Κουτσουμάρ11ς άποτελεϊ μία έξέχσυσα καi φωτε1νη
φυσιογνωμία του χωρ1ου ,μας t ltva ζωντανc παράδειγμα έργαηκότητος 1 
αύτοδημ1ουργίας καi άλ τρουϊσμου. 

'Απεβίωσε το 1969. 

ΧΡ. Π. ΚΎ'ΡlΑΖΗΣ 

00 γιαιρος Χρίστος Πανάγου Κυρ1αζfjς
1 

προερχόμενος άπο φτωχ11 
άγροηκη οiκογένε1α του χωρ10ϋ μας, κατώρθωσε χάρις στην έπιμέλε1ά 
του να -μορφωθη και να γίνη έπιση1μων περ1ωπης. 

Έ.σηούίδασε iατp�κ:η στο Πανεmσn1μιο Άθηνωv καl 6ραδύτερον 
σημπλήρωσε τiς σπουδές του στο έξωτερικό. 'Ήσκηοε τη1ν iατρl!Κη ( γυ
vωκολόγος - μ01ευη1ρας), άρχ1ι-:,1 στο "Ισαρ1 .καl μετέπειτα σrην Τρί
πολι, οπου έγκατ,εοτάθηκε μονίμως. 

1ιfετέσχε σε δλους τους πολέμους άπο το .1912 μέχρι του 1922 φθ"ά
οας μέχρ1 του βαθμου του έφ. έπιάτρου ( ταγματάρχου) . Δια την πολ1εμι
κη δρδαι του ετυχε πολλων ημη ΠF.ωV δ1:0κρίσεων. 
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Στην Ί ρίπολι εχαφε μεγάλης έκημήσεως ,μεταξυ του έmστημονι
κου κόσμου, πολυ δε έ.ξεημωντο ή καλωσύνη του, ή άγαθότης 1ου και ό 
άλ τρουϊσμός του. 

Δ1ετέλΘσε μέλος καi πρόεδρος του Συλλόγου Μεγαλοπολιτων Τρ1� 
πόλεως. 'Απεβίωσε το 1961. 

Χρ. Π. Κυριαζfjς Κυρ. Χ. ΚυριακόΠ:ουλος 

KY'f. ΧΡ. ΚΎ'ΡΙΑΙ,ΟΗΟ)'ΆΟΣ 

'Έφεδρος υπολοχογος του Πεζικοί>, έφονεύθη στην 'Αλβανία το 
1942 καi έτάφη �1ε rμεγάλιες τι,μες στο Άργυρόκαστρο. 

'l'Ήτα:ν νέος καi αγαμος, υπάλληλος του �ελωνείου Πειραιώς καi 
άγαπητος σε ολους τους συμπατρ1ώτcις, κυρίως δε μεταξυ -�ων νέων 
'Ισαραίων. 

ΕΙχε χcιρακτηρα άδαμάνηνο καi εύyεν1-κό, ηταν πρόσχαρος· και έξυ
πηρεηκός. Άκόμα .ηταν �νας άπο τους καλύτ,ερους γλεντζέδες του χω
ριοϋ μας, μεταξυ κυρίως των έτων 1928 - 1935. Άφηκε άγαθη μνήμη 
σε ολους έ,κιείvους που τον γνώρ1σαν, γιcι την εύγένειq ·του χαρακτηρος 

, , λ β , του και την ε ενηα του. 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔ. καi ΤΑΚΗΣ Β. ΚΥΡΙΑΖΗΣ.- Έκλεκτοι νέ
οι 'Ισαραiοι έπιστήμονες, διcmρέrωντεc; στi� Ήνωμένες Πολιτείες της 
Ά μερικfiς, ·δπου είναι έγκατεστημένοι. 

Ό Χριστόδουλος διετέλεσε καθηγητης ψυχολογίας στο GEORGE 
\ιVASHINGTON UNIYERSITY, τώρα δε κατέχει άνώτατη κυβερνηηκη 
θέσι στο ύπουρyεϊο ACTION, οπου έκτ,ελεϊ και χρέη ύφυπουργου. 

Ό Τάκης, δμοίως
1 

έσπούδασε ψυχολογία και διδάσκει στο Πανεm-• 
σrήμιο KANSAS CITY ΚANSAS. 
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:ΣΤΕΦ. Ι. ΚΟΤΣΙΡ ΑΣ 

Διω�εκρψένος Ίσαραiος .έκπαιδευηκός. Έγενv11Ηη στο 'Ίσαρ1 το

1900. Πτυχ1ουχος τοϋ Πανεπωrημίου Άθηνωv ( Φυόυωμαθη,μαηκη Σχο
λή), δ1ωρίσθη καθηγηrης το 1924 οτ.η Κσιμστηνή. Το 1925 μ·ετεrέθη στο 
"Ισαρ1, δπου υπηρέτησε μέχρ1 το 1930. Έν συ\'εχείςι μετετέθη και ύπη-

'Άνω: Άπο την έrήσκεψι στ.ο· Ε' 
Γυμνάσιο άρρένων θεσ)κης, ο
που ύπηρετουσε ώς Γυμνασιάρ
-<ψ; ό Στ. Κότσφαι:;, της πρ1γ1<ί-
rτισσας Νικολάου μετα του ύ-

πουργοϋ Μ. Μαυροκορδάτου. 

'Αριστερά: Ό Στέφ. Κώτοιραι:; 
δμιλεϊ κατα τα έγχαίνια του Α' 

Γυμνασίου θηλέων 'Αθηνών. 

ρέτησε εiς Άμαλιάδα, Πειρωα, θεσσαλον11κη, Όρεσηάδα, Θεσσαλονίκη, 
Άθήvας. Έσυνταξ10δοη1θη 10 1964. Διωρίσθη τcικηκc, αiρετο μέλος του 
Άν. Έκπαιδευτικου Συμβουλίου. Διετέλεσε πρόεδρος της ΕΛΝ1Ε 10 
χρόνια. 

Του απενεμήθησαν ό χρυσοϋς σταυρος του Γεωργίου Α' καi ήθικες 
άμοιβες γ1α η1ν έσωσχολικη καi έξωσχολ.J..κη δρασι του ση) Θεσσαλονίκη 
καi Ί\θι1νας. 

'Επίσης ή 'Ομοσπονδία Λεπουργων Μ. Έκπαιδεύσεως τον άνεκή
ρυξε το 1964 έπίημο πρόεδρό της <<ως ηροσενεγκάvτα πολλαπλας ύπη-
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ρεσίαc; εiς n)v δημοσiαν i\ιl. Πα1δείαν καi συμβαλόντα μεγάλως, μετ' άό
κνου ζήλου, σΘμνης άγων1σπκόn1 τος και άν1δ1οτελους διαθέσεως εiς την 
ήθ1κην 1�αl ύλικην εξαροιν των λειτουργών αύτης». 

Πάρα πολλες άποφάσεις, ψηφίσματα κλπ. γ1α την ΚΟΙVωφελη καi 
συνδ�καλ1οι.1,κ11 δρασ1 του εχουν έκδοθη κατα καιρούς, .μεταξυ των ό
ποίωv καi τοϋ άρχιεπισκόπου Άθηνών Ίεpωνύμου. 

Θ. ΗΑΡΑΣΚΕϊΟΠΟ)Ί\ΟΣ 

•Ανώτερος ταχυδρομ1κος ύπόλληλος, συνταξιοδοτηθεiς το 1966 με

τον βαιθμο του ύπουργ. δ1ευθυντοϋ Α Ι • Έγενν11θη το 1907. 
Eiv01, μαζi με τον Γρηy. Κα.ραλfj, ό iδριηrμ; του Συλλόγου τG,v έv 

Ά θή ναι<; Ί,σαραίων. 
Έργάστηκε φ1λόημα για να συy.κεντρωθουv το πρωτον oi δ1εσκορ

mσμένο1 Ίσαραiοι καi νcι συμπήξουν ΥΟ πατριωηκο σωμ�τεϊο τους ση1ν
'ΑΗήvα. 

ΕΙ ναι άκραιφν:ης πατριώτης καi πρόθυμος. γ1α_ κάθε θυσία για το 
'Ίσαρι. Συμπαρίστατ.αι με ένθουαιΙQσμο σε κάθ-ε ώραία iδέα και πρωτο
βουλία, που εχει σχέσι με το χωριό μας. 'Έλαβε μέρος στον πόλεμο 
της 'Αλβανίας με τον βαθμο του έφ. άvθuπολοχαγοϋ τοϋ Πυροβολικου. 
'Έχει δύο πωδιά : την Νίκην, καθηγήτρω Νlαθημαηκων καi τον 'Αλέ
ξανδρο, φοπητ:η Νομικης. 

ΣΤΕΦ. Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ 

Ό Στέφ. Σα�ελλαριόδης ύπηρξε ενας έπίλεκτος Ίσαραϊος και πο
λ1ηκόc:, που έπl μίαν 30ετίαν έπέπλε·ε στην πολιηκ:η σκηνη του νομου 
Άρκαδίας. ,.Εσπούδασε νομ1κα στο Παν,επιστήμω Άθηνων καi έδ1κηγό
ρη.σε έκεϊ. Τρ1ακονταεη1ς έξελέγη για πρώτη φορα βουλευτής. Άνηκε 
άpχlΚως στο κόμμα του Θεοτόκη 

I 
κατόπ1ν άκολούθησε τον Δημ. Ράλλη 

καi σε συνέ:2eε1α άνηκε στο Λαϊκο Κόμμα, μέχρι του θανάτου του. Στο 
νομο Άρκαδίας συνεργαζόταν με τον Νικ. Τριανταφυλλάκο. 

Έξ1ελέγη 6 φορες •βουλευη1ς στο νο.μο 'Αρκαδίας μέχρι της 6 Σε
nτεμβρίου 1929, όπότε απεβίωσε σε ήλικία 52 έτων καi τον δ1εδέχθη στ11ν 
πολπ1κη ό άvεψιόc, του Γ1άννης Εύθ. Άνδρ1όπουλος. 

'Υπi'jρξε σε,μνος και εύγενης πολιτικός, χρηοτος και μετριοπαθής. 

ΑΡΙΣΤ. Δ. ΣΙΩΡΗΣ

'' Αρ1στος Μαθημα�:J.Κυς και ένθουσ1ώδης αvθrωπος, hκδηλώνει 'lσα
ραίϊκη λεβενηά. ΕΤναι ϊσως ό γνησ1ότερος έκπρόσωπος των συγχρόνων 
Σ1ωραίων, με την άνο1χη1 καρδ1ά του, τη φ1λοnμία του, το λε:rττο ΧΙΟU

μορ του. -
ΕΙ ναι αριστος πατριώτης και έκδηλιίJνε1 παντου τα αiσθή,ματά του. 

Το πρόσωπό του φωτίζει μια πηγαία κολωσύνη, που εΙναι ο.i-κογενε1ακή 
του. Συντρέχει με χαρα οποιον ζηη1σει την συμπαράστασί του. 

Στο Παy1φάη των Άθηνων καi στο φη.μ1σμένο έκπαιδευτήριο «Βυ
ζάντιο>>, που έ,ργάζεται, εχει άφήσει έποχη άπο πολλων έτων. ΕΙναι εύ
τυχεϊς oi μαθηταίΊ που πέρασαν άπc- τα χέρια του ... 
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ΝΙΚ. ΑΝ. ΣΤΡJΓΓΛΗ� 

'Ένας σημανηκος 'ΙσαραiΌς έπιχεφη.ματίας, που έπεβλήθη καi οτ11v 
άθηναϊκη -άγορα 11ε τiς σημανηκες έξορμήσεις του. 

Εfνω σήμερα άπο τους δυναμικωτέρους μεγαλεμπόρους των Άθη
vων, -μία φίρμα πρώτου μεγέθους, που κατακτα καθημερ1:vωc; �δαφος. 

Τρία μεγάλα καταστή,ματα στο κέντρο των � ΑθηνιiJν (Ο'ψύζουν άπο 
μεγάλη πελατεία. Προσφέρονται είδη οiκια1κης χρήσεως, ή/\!Θκτp1κα είδη, 
μηχανες ραψίματος, επ1πλα, κυνηγεηκα οπλα κλπ. 

"Ε.χει πολυάριθιμο ύπαλληλι-κο προσωJΊΙΚΟ καi ί:1.ξιο συνερ,γάτη τον 
άδελφό του �Αγα.μέ,μνονα, που διαθέτει πρα:ιmκη �μπορηc:η πείρα και 1cα
λωσύνη. ΕΙνα1 καi/ oi δυο θερμοi συιμπατρ1ωται.

ΔΙ-ΙΜ. ΣΤΑΙ'ΚΑΣ 

Έμπορορρόπτης άρχικcι στο 'Ίσαρι καi Μεγαλόηολι 1ωi μετέπειτα 
ση)ν Άθήνα, εΙναι σήμερα α,ρωτα έγιωτεστημένος στ11ν Άιμερ1κ11 
(ROCHESTER .ΡΑ), οπου εχ,ε1 έπιδοθfi σε κτημcιΤΙίκες έπ1χ,εφήσεις. 

Ι ' ' λ' ' '' � δ' ' ' JJ ά Ε ναι εργαηκοc:, φι σημος και ενημος, t:.Χα1ρε ε �ωι χα1ρε1, 1 εγ -
λης έκτιμ.ι1οεως μεταξυ των συμπατρ1ωτων μας. Στην Κατοχ11 διετέλεσε 
πρόεδρος τfi·ς Κ01νότητος 'Ίσα.ρ1

1 
άπο της θέσεως δε αύτης προσέφερε 

λλ' < Ι ' "Ι ' ' δ / ' ' δ' πο ες υπηρεσ1ες στο σαρι, παρα ης υσχερε1,ες και τους κ1ν υνους 
που άνημετώπ1ζε τότε. 

ΕΤ λ' Ι ' 1να.1 κα ος συμπατρ1ωτηc; και εχε1 άποδείξε1 την άγάπη του για το 
χωρ,ιό μας ... 

llAN. Φ. ΤΟΓΚΑΣ 

Ό Παν. Τό-γκας είναι �νας έκλεκ[ος καi σεμνος Ίσαραϊος, σοβαρος 
έπωη1μων καi αψογος πατρ1ώτης. Έγενν.t1θη το 1913. 

Έσπούδασε νομ1κa καi δ1,ετέλεσε λίγα χρόνια προ του πολέμου δη
μόσιος ύπάλληλος ('Αγρονόμος) . 'Ακολούθως έγιcατεοτάθηκε οη1ν 'Α
θήνα, δπου δ1κηγορ-εϊ με έmτυχ.fα μέχρι σήμερα:. 

ΕΙναι άκέραιος ανθρωrπος με χρ1οτιανη,ες· άρχές. 'Έχε1 συμμετά
σχει πολλες φορες στη δ1οίκησ1 του συλλόγου μας καi προσφέρ·εΙ τiς

ύπη ρ,εσίες του για την άνόπτυξ1 του χωριου μας. 
Και ώς οiκσγ�εvειάρχης εΙνα1 εύτυχής, έ•κληρον6μησε δε την καλω

σύνην κα.ι εύπροσηγο.ρία της οiκοyενείας rων Τογικαίων, που η σαν γνω
στοi ώς φ1λόημ01, φιλόξένοι, άνο1χτ6καρδ01 καi γλεντζέδες. 

ΑΠΟΣΤ. Δ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ 

'Ο Άπόσrολος Τσαντίλης εΙναι 1::νας παλαιος ΊσαραϊΌς ε11πορος, με 
πλουσία hμπορικη πεiρα, χαίρων μεγάλης φήμης καi έκημήσεως μεταξυ 
του έμπορικοϋ κόσμου των Άθηνων. Το κατάστημά του στ11ν όδο Περ-1-
ΚJ\έους τώρα, εΙνα1 άπο τα καλύτερα της πρωτευούσης. 

elδρυηκο στέλεχος καi στυλοβάτης του Συ�λόγου των Ίσαραίωrν, 
έξακολουθεϊ καi σήμερα να προσφέρη τις ί,1πηρεσί,ες του. 
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οι ΙΣΑΡΑΙΟΙ 

ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 

Τη� ΝΙΚΗΣ ΔΒΛΗ - ΚΥΡΙΛΖΗ 

ΔΕΚ ΕΙ.ΜΑΙ iπό τούς παλιούς μετcι.νrί,στες Ίσα.ρ(Ι,ίοuς γιά να γvωρί·ζω 
' ' . ζ ' \ \ ('ο. - Θ \ , θ - \ (Ι ,, θ \ Λεπτομερώς γισ. την ωη χα.ι τ·ην ορα.σι τους. ,. α. (/,ρκεσ ω σε οσσ. εμα α. κα.τσ. 
την τελευταία. 15ετί(Ι., χωρίς νά ευθύνομαι για. τυχοv πα.ρcί,λειψι. 

Θα αvα.ψέρω δσους Ίc;α.ρrι,ίους &γνώρισα, ·η για. δσους εμαθσ., �(J)ψ�ΙJ.ς ·η πε-
Η(/.μέ-ιους. 

1) Παν. Τσιουτσιο•Jμ,πρης, διχηγόρος, εργάζεται στήν rι.μεριχα.νιχή Βουλ·ή.
2) Jlαv. Θ. Δρσ.κόπουλος, δικηγόρος κσ.ι μηχα.νιχός.
3) Άδελψοί Στα.θόπουλοι, έπιστήμονες με δικές τους έ:τ.:ιχειρήσεις. ΊΙ μη

τέρα. ·cou; εΙvα.ι αδελψή του Άποστ. Δ. Κατρι6ά.vου (Χα.τζα.ρούλα.) . Ή &δελψή 
'Ε) ' ., • "' θ - ' ' ' Β -τους :ι ,;;,vη εχει υπα.νορεu η τον επιχειpημα.τια ερση. 
4) 'Αδελψοί (Πzppoυ) (Λειοα.δίτη), δικηγόρος δ ενας, ·ί1-::ο &ντ�τ.:pό::;ωπος

.... :, , Σ , των επιχειρησεωv κουpα.. 
5) Μπάκας 'Άγγελος. Μεγάλος ευεργέτης. 'Έχει πεθά.·ιει. Δύο γυιοί του,

δ 'Όμηρος χαί δ Ί\pιστο-cέλης, είvα.ι έπιχειρημ:ι.τίες. lVIίcι, χόρη του, ·iι Έλένη 
Δεουδέ, εψονεύθη σέ αύτοκιΎητισπχ.6 δυστύχ-ημσ.. ''Λψησε 2 θυγατέρες. 

6). Ίωά.ν. Μπάκας �χει νυμψευθη τήv Ίσιδώρα 'Λγγ. Σr.ι.κελλαριά,δη. 
'Έχει 3 γυιού:; έπιστ·ήμονες. 

7) Πασ. Δ. Σιώρης (Τρr:ι.μπούκ.ου) .
8) Άθαν. Τόyχας (Ζιαγκλαχαίος) .
9) Ηασ. Βελ-ί'jς, εχει πεθάνει πρό πr;λλωv έτών. Γυιοί του οί 'Ηλία.ς χ(/.ί

"Αγγελος κα.ί κόρη του ·ή Τα.σ[α.. 
10) Π.α.ν. Βελης, ή σύζυγός του Γεωργίcι. Έελfι ύπ·ijpξε ·ή πρώτη πρόεδρος

τού Γυνα.ιχείου Συλλόγeιυ. Είχε 3 πωδιά,. 
. 11) Χριστόδουλος �- Κυρια.ζης, Λίτσα Χαρcι,λcί.μπους χαt Χρ1σα Ί. Κο

λοκούση, τό γέ vος Β. Κυρια.ζ ή. 
12) ''Αν'ια Δεμέκα., τό γένος Ν. Τσα.vτίλη, .zδeλψη του Φιλ. Τσα.ντίλη."Ε 2 .... ' ' Γ ' ' · Τ · . χει πα.ιοια τον εωpγιον χαι την α.σια.. 
13) Φίλ. Ν. Τσσ.ντίλης, μεϊ:ηνά.στευcε τ6 1912. "Εχει δύο πα.ιδιά.: τον

Νίκο κα.ί τον 'Ηλία. 'Α;::ε6ίωσε πρόσψατ(/,. 
14) Κων. Γεωργιά.qης, γυιος τού Γιά.ννη Δούκουρη (Κcι.μπα.vόγισ.νvη) .
15) Άqελψοί 'Απ. Κcι,τpι6ά.νου, Θα'Jάσης και Πα.ρασκευας.
16) Άδελψοt Άντ. Βοuζίκα..
17) lVΙά.ριος Γ. Βουζίχας, ηλεκτρολόγος μ:ηχανιχός.
18) Δημ. Β. Δούκουρης κα.ί Νίκη Α. Κυρια.χι:η�ούλοu.
19) Ευτέρπη Θεοψ. Λάμπρου.
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20) Δημ.. Σταθόπουλος, &πό τους ίδρυτcι,ς
'Ι , σα.ρα.ιωv.

21) Κώστ(Ι,ς Νιχ. JΙ(/.pπσ:tρης.

κα·. πρόεδρος το□ συλλόγου 

22) 'Ασημ. Δ. Σιώpης, στέλεχος τοϋ συλλόγου 'Ιc;αρα.ίωv.
23) Γιάννης Δ. ΣιιJψης. � 
24) Χρηστίνα Πέpρου (Σιώρη) ν τρείς γυιοί έπιστήμοvες.
25) Κω'Ι. Δ. Σι;ι,κελλ(Ι,ριά.δης, δύο πι;,,ιδιχ Δημ·/1ψιος κα.ί Έλένη.
26) Νικ. Π. Ρούπσ.ς (Κcι.κα.6ούλα.ς) .
27) Άvτ. Τσα.γκόγιωργcι.ς, έπιστήμωv.
28) Στά.θης Χαρ. Κατρι6cί,νος.
29) Μπέσσυ Ζcί,ρpα, το γένος Ίωcί,ν. Ρούσσου.
l\O) Χρύσα. Άλε.ξ. Ηελη, το γένος Μτ.ά.κα..
31) L'Ξωpγίcι. 11. Μητράχο!J, το γένος Θεοψ. Λάμπρου χ.&.

ΟΙ ΙΣΑΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ 

ΔINOl'l\ffi πιο κά.τω τιχ, δνόι..ια..τα τώv Ίσv-,ρα.ίωv, που εγκcι.τεστάθησα.ν στον 
Κcι..vα.δα: &.πο πολλών έτωv χα.ι των νεομετcι,yα,στων (μετ(Ι,ΠΟλεμικωv) . 

Άπο τούς πα.λα.ιούς Ίσα..ραίους -�σαν οί Πέτρος Δ. Βουζίχα.ς, �σ.σ. Μεv
της, Ήλ. Φωτόπουλος, τα. πα,ιοια, τοϋ 'Ηλ. Δ. Βουζίκα ('Αvcι.στ-ά.σιος,. Πανα
γιώτα, Ευτυχία,, Βcι.σιλικη) Γεώρ. Κ. Κυρια.χόπουλος, -χ:,&. 

Άπό τούς νέους,, είναι έγκα.τεστημέvοι είς: 
ΜΟΝΤΡΕΑΛ: Νιχ. Γ. Ντόρvτας (τεχνικός σε έργοστά.σιο έτοίμωv έvδυ

μάτωv) , Νικ. Β. Ζέρβας {τεχ'Ιικος) χα.ί ή σύζυγό� του 'Αλεξάνδρα. (τό γένος 

Ν1κ. Γ'. Ντ6ρντας Β. Γ. Ντόρvτος 

Ί\θ. 1\ίπιiκα) , Βασ. Γ. Κωστόπουλος (ύπά.λ. έσ·cιατορίου), Θε6δ. Παν. Δρακό
ποuλος (έστια.τόριο), &.φοί Δημ. Τίτση (Ίωά.vΥης, Σπυρος χαί Χρίστος, Νίκη 
χαί Γεωργία) . 

ΊΌΡΟΝΤΟ: Γειί>ργ. Άθ. Κουτουλάκης,. Λεωv. Άθ. Κουτουλά.κης, Δημ. 
Ν. Κατρι6ά.νος� Νίκος Δ. Κ(Ι:φιοσ,νος, Γειίψ. Δ. Κα.τρι6ά.vος,. Πα..ν. Δ. Κα.τριβά.vος 
καί οί &.δελφες Νίκη χα.ί "Ελένη Δ. Κα.τριβά.vοu, Ίω. Κ. Ζορμπα.ς, Χρ. Β. Στά.γ
γας, Βουλcι, Ν. Δρcι,κοπούλοu, Κική Ν. Δρακοπούλου. 

ΟΤΤΑΒΑ: Τα πα.ιδια του Εύθ. Φ. Σ�ώρη (Λεω'Jίδα.ς� Παντελής, Δημ·ή
τριος, Ίωά.vvης -ι..cι,ί δύο κορίτσισ,) . Έργασία διχ'ή τους . (τά.πητες) . 

Ν . .Γ. ΝΤΟΡΝΤΑΣ 
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'Ήθη ι<οi 'Έθιμα 

Γ AMDI ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΔΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 

ο ΓΑΜΟΣ τον παλιο καιριΥ ηταν το μεγαλύτερο κοσμικο καl KOl\lWVll<O γενr>, 
νος στο χωριό μας. ΈποίΚ11\λε την μονότονη ζωη των συμπατριωτων μας.
ΤΗταν ενα είδος πανηγυριοϋ, με πλούσια έθιμοτuπία, με ώραϊες και γραφ1-

κες λεπτομέρειες, που έτηροϋντο, μπορεi να πfί κανείς, με τελετουργητη αύστηρότφα. 
Δεν εχει καμ�uα σύγκρωι ό παλιος έκεϊvος γόμος με τον σι1μερινό, που εχει 

έκσυγχρονισ(Ηj καi στα χωριά, εχει άπλοποιηθij και nροσαρμοσθij στην τυπικότητα της 
σημεριν:fjς ζωijς. Ό παλιος εΙχε λαμπρότητα, όμορφια καi αίγλη. ""Ηταν το σημανrι
κί.ίπερο γεγονος η)ς ζωijς κάθε Υέοu ζευγαριοϋ. ΕΙχε άyνότητα καi iερότητα. Κώ μi; 
μερικες άκόμα ύηερβολές του, i)ταν σιτοuδαϊο κοινωνικο γεγονός. 

Oi περ1σσότεροι γόμοι - ον δεν ύπηρχε κ6ποιος λόγος βιασύνης - έγίνοντο 
συνήθως τον Αϋγουστο, Σεπτέμβριο, 'Οκτώβριο. ΕΙχαν σχεδον τελειώσει οί J.ιεγάλει; 
δουλειες (θf:ρeις, άλώνισμα κλπ.). Μένει άκόμα το σπάρσιμο καi μπαίνει ό χειμωνας. 

* 

Μετα τους άρραβωνες, που ησαν κι' αύτοi εύκαιρία μεγόλου γλεντιοϋ καi δια-
σκεδάσεως έπαιωλουθοϋσε ό γόμος. Στα καλα καi άpχονηκα σπίτια επpεπε να μεσο
λcιβ11ση πολυς κωρος y10. να γίνουν oi μεγόλες προετοιμασίες t.νος καλοϋ γόμου, ηοι', 
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Βαφτίσια Κατpιβανώων στην Παναγία: Διακρίνονται oi Άνδρ. Γ. Κα
τρ1βανος, Άνδρ. Χ. Κατpιβάνος, Χαρ. Γ. Κατρ1βάνος κ.l:ί. 

/ 

θα lκανε «ντόρο�- καi θα, «i:ίφηνε έποχή». "Έπρεπε νά έξασφαλ�σθουν �να i\ περ1σσό
τερα καλα σφόγ1α ( μ1λ1ώρ1 η ζυγοϋρι κατα πρΌrτίμησι), που θ'α άπσrελσϋσε τη βάσι 
του μεγάλου φαγοποτιου καi ξεφαντώματος. Γιατί, έκτος άπ' αύτα τα σψάVJα τοϋ οi
κοδεσπότη, θα εφεpναν καi oi καλεσj.tένοι τα «ντανταρούκ1α» τους ( σφαχτό, πίπα, 
κρασί). "Επειτα έγίνοντο τc

{

καλέσματα στους συγγενείς καi φίλους. 
Τα κορίτσια. της yειτον1ας θ'α fφερναν τα ξύλα για τα μαγεφέμq.τα. �α έζυμώ

νοντο και θ'α έψήνοντο oi rήπες με ώραϊα κεντίδια καi γαpνιτουpες. 
"Αν 1i νύφη ηταν άπο αλλο χωριο το σ,,;μπεθεριο ηταν εφιππο. Ξεκινουσαν δλοι 

με τραγούδια και με γισρτινeς φορεσιές, καβόλλα σε lίλογα η μουλάρια που εφερναv 
ομορφες κουβέρτες t) κιλίμια. Συνήθως', 'j1αζi με τη νύφη, παίρνανε ol συμπεθ'έρο1 
κni τα προ1κ1ά της. 

"Αν ή νύφη ηταν άπο το "Ισαρι, τα προικια τα κουβαλοϋσαν άπο το, Σόββα
τσ η άπο την Κuριακη προ του J.1εσημερ1οϋ. Έκεϊνσι, που εΙχαν έπιφορησ0ηι να τα 
μεταφέρουν ησαν στολισμένοι με τα καλύτερα ροϋχα τους. τΗταν νέοι καi συνή
θως άνύπαντροι. 'Όταν εφταναv στο σπίn της νύφης έγίνετο μεγάλο παηρντί. Κε
(Η'lσματα, χαρές, εύχές. Φ1λοφρον11σε1ς και χαp1εντίσματα J.ι� τους νέους καi τlς 
νέες. .,, 1 

' . ' J 

Λαϊκ11 ... όρχήοτρα 11ε τους Ίσαρώοuς Γ. Ρσύπα, (Μαργανα), Χρ. Ρούπcι (Κcφα11�
λα) κ.lί. στο· Άλwνι. 

Τα προuαα. είναι έκτεΘειμένα σαν σε εκθιε01 πανηyuριοϋ. Είναι ενας θησαυ
ρός, που βγηκε άπο τα μπαοϋλα η άπο το «VJOUKO». Καl είναι τώρα σε κο1:ν11 θέα, 
πρΌκαλώντ_ας το θαυμασμο καi χίλιες δυο εύχές. ., 

ΕΙναι ή προίκα το προϊον μιας έργαοίας της κόρης καl TOU ΟΠΠΙΟU της, πσλυ
τραγοuδισμένη άλλα και γεμότη θυσίες, κόπους ICai στερησεις. 

'Όμορφα ύφαντό·, πολύχρωμα καi κεντημένα με λεπτότητα καi γοϋστο - τα 
περισσότερα εχουν βγεί άπο το <<λάκκο>> τ'οϋ σrπηοϋ . -, ΙCΟ�βέρτες' άτιαλες καi φ1-
γοuρατες, φοu_στ·άν1α, μαξιλόρια καi έσώρουχα λεητης λαϊκης -rέχνης, αποτελσυν 
το βιος του σmτιοϋ του νέου ζευyαρ1οίί. 

'Γα έπίκα�ρα τραγούδια δίνουν καi παίρνουν. 
- Μασε, νύφη, τα προικιά σου, τα μεταξοφο�σταν6 σου 1 ..
Το γύρισμα (παρέλασις), των νέων με ·τη <<λεία» τους καi τiς <ψεσσίνες» άηο 

το .σπίτι της νύφης - καi μ�στα δταν περνοϋν άπο την άγορα - προκαλεί συ-
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Δ1ασκέδασ1ς στο Άλων1 · 

ναγερμο μuφων και μεγόλων, στα αιόπα κα1 τους δρόμους. υΟλοι θ-έλόυν να iδouv 
τα πρ01κ1α της νύφης, να τα ραντίσουν με ρύζι καi να δώσουν τiς ευχές τους, 

'Έλεγαν τότε ( γ1α να δώσουν μια iδέα των προηαων της νύφης) : 
- Μπράβο, καλη προϊκα ! 'Οκτώ φορτώματα 1 ..
Έθεωρουντο πολλα τα προnαα av περνουσαν τα 4 - 5 φορτία! ..

* 

'Η τελετη του γόμου συγκεντρώνει πολλες φροντίδες. Θέλει μεγάλη rrροετοι
μασία καi πολλους άνθ'ρώποuς στο πόδι. Γιατι δεν είναι το ·rελετουργικο 11όνο, της 
f:κκλησίας. Πρέπει να έτοιμασθοQν τα ψητά, τα κρασιά, τά φροϋτα, oi <<χόρες» (τιι 
δώρα), να γίνη καλη περιποίησις των κουμπάρων κλπ. καλεσμένων. 

Το ξεκίνημα για η1ν τελετη της στέψεως, άρχίζει 1.ιε τι'ιv έπίσκεψι του qυμπε-
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Βαφτίσια σrον υ Αyιο Νικόλα.

θεριοϋ του yαμπροϋ στο σπίη τfίς νύφης. 'Εμπρος τά 61ολιά, πίσω oi κοπέλλες και

ξοηίσω οί μεγά�οι. Συνήθως, ξεl{lνουσαν με μερικα ώραiα τραγούδια της παλιας

αiοθηματικης ζωfjς: ; .ι

- "Ας παν να iδοϋν τα μάπα μου, πως τα περνάει i'ι α.γ6πη μου ... η ... Κινfί

σαν τα τσαμόπουλα, Σαν πηρα εναν pινήφορο, κανέλλα καl yαρύφάλλο κλπ.

Τα λένε πρωτα με το στόμα oi σuμπεθέροι και τα έπαναλαμβάνουν oi όργα-

vοπαϊκτες. 

'Η σiκογένεια Δη11. 'Ασ. Σιώρη, παιδια καi γαμπροί. 

Μεταπολεμικη διασκέδασις στο 'Ίσαρι. Δ�ακρίνονται oi Γεώργ. Φ. Κουτσουμάρης, 
καθ:ηγη-iής," 'Ιωάν. Λ. Κώτσφας, δικηγόρος, Βασ. Χρονό-πουλος, γιατρός, άπο Το 

Βάστα κ�ii. 
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Κι' δπωςr yρhφομέ ία' άλλου, ησαν καi καλοi. βΊοΛΙνrζϊϊδες αιτο 10 ,;Ισαρι, 
οπως δ Άρ1στ. Ξηρόκωστας (Τίρλας), ό Άθ. Δ. Σιώρης, δ Δημ. Οiκqνομόπουλος, 
δ 'Αθ. Οiκονομόπουλος, δ Γεώργ. Καντης, δ Χρ. Ρούπας ( Καραμελας). Γνωστοi 
ξένοι κλαριτζηδες ησαν δ Σοφιανος Κύρ1ακόπουλος άπο τiς Καρυές, ό Χρ. 'Αδα
μόπουλος, άπο τη Μεσσηνία, κ.lί. Κλαριτζης ητανε καi εΙvαι άκόμα δ Γεώργ. Ρο(1-
πας (Μαργανας). 

Τα δυο συμπεθερια σμίγανε καi ξεκ1νουσαν μαζi για την έκκληαιά. Ή Ιερο
τελεστία στα παλια χρόνια ηταν συγκινητική. Oi ίερεϊς ηταv άξιοσέβαστοι, καλ-

Μικρη κρασοκατάνυξ1ς στο "Ισαρ1: Άθ. 
Ν. Βουζίκας, Άθ. Ί. Φωτόπουλος 
(Τρομάρας), Μπίλης Π. Ξηρόκωστας 

και Χρ. 'Ι. Πέρρος. Παν. Ζέρβας (Τσακμάκης) μt: την ά
θcινατη φουστανέλλα. 

λίφ(J}νοι καi σοβαρα πρόσωπα. 'Η έκκληοιό μας του 
κατάμεστη άπο κόσμο. Το προαύλιο αύτης έπίσης 
μαγαζιά. 

Άγ. Ν1κολάου riταν συνήθως 
γεματο, καθώς καi τα γύρω 

Ποϋ σήμερα τόση κοσμοσυρροη στ.ην έκκλησία μας, άφοϋ έξαφcινίοτ11κε ό πλη
θυσμος και οί ycψOI άν11κουν ... · στο παρελ�όν ! 

* 
Ξεχώριζαν μετα η1 στl:ψι τα δύο «άσκέρ10>>, του yαμπρου καi της vύφ11ς, κα--

τευθυνόμεvα προς TCI οnίτια nuv νεονύμφων, με χαρες και τραγούδια. 
'Αργότερα οί συμπέθεροι του yαμπρου έ_mοκέπτοντο τους συμπεθl:ρους τ.ίjς νύ

φης σι-ο σπίτι της και έκεϊνοι άκολούθως άνταπέδ1δαν την l:πίοκεψι οτο σπίτι του 
γαμπρου (πιστρόφια κώ ξεπίστροφα). 

Τα βραδυνα και. δλονύχτια γλέντια στα δυο σπίτια που συμπεθ'έρεψαv, ijταν 
άπο τα ώραιότερα και λαϊκώτερα. 

Χοροi και τραγούδια διαδέχοντο το πλούmο φcιγοπόη, 6στεϊα καi πειράν1Jατα 
στους νεονύμφους, <<κουπάρια» με ώρώες προπόσεις, πrοσφωνήσεις καi εύχες fίσαν 
στην ημερησία η μαλλον στή ... νυχτερ1νη διάτοξι. 

ΕΙχε το 'Ίσαρ,ι πολλους γλεντζέδες καi καλλιφώνους τραγουδιστάς, ηου έλάμ
πρυναν τiς γαμήλιες αύτες γιορτές. Τέτοιοι καλλίφωνοι τραγουδισταi i'ίσαν, μετα� 
ξυ των αλλων, άπο τους παλαιούς: οί Θαν. Βουζίκας, Φ. Ντούαιας, Γι6νν11ς Δ. 
Τόγκας (Καγιοvόγιανν11ς), Άνδρ. Μποζιώτης, Γιάννης Ξηρόκωστας {θ11τας), καi 
άπο το!)ς νεωτέρους Γ. Θ. Δρ_οκόπουλος, Κυρ. Χρ. Κυριακόπουλος, θ. Α. Χρόνης,
'Απ. Π. Στάγκας, Γιάννης Λ. Κώταιρας, 'Αρ10τ. Δ. Σιώρης κ.ο. 

Μερικά τραγούδια του τραπεζιοίί (τάβλας) καl του χορου ησαν περίφημα, 
��= / 

Κάνουν ν' άνθίσόuν 1α κλαρια κι' δ πάγος δεν τ' άφήνε1. 
Θέλω κι' έγω να σ' άρνηθ'ω· κι' ό πόνοs δεν μ' άφ11νε1 .. . 

- Τ' εκεις καημένε, πλάτανε, που στέκεις 11αραμένος .. .
- Νόειχα vερότζι νάριχνα στο πέρα παραθ·ύρι ...
- Κλεi4"Jαν ο1 στράτες τοϋ Μοριίi, κλεϊσαν καi τα δερβέν1α .... 
- Με γέλασε μια χαραυγή, τ' 5στρι και ΤΟ φεγγάρι ...
- Μία φορά 'ναι ή λεβεντιά, μια φορα ν' 1α ν1ατα ...
- Χαρ.η,τε ν1οi τις ομcφφες καl νιες τα παληκάρια ...
- Μπερδεύτηκε μια λεμονια μi: μια νεραντζοπούλα

�τσι μπερδεύτηκα καi γω με μια γεπονοnουλα ...
- Σπ'ι μέση στα Καλάβρυτα, στον πλόταν' άπο, κάτω, ...
- Μαζεύτηκαν ol �μορφες να χτίσουν μοναστήρι

τα χελιδόν1α κουβαλοίίν, τα περιστέp1α χτίζουν .. .
- Φα.τε καl mέτε, ρε π01δ1ό, χαρijτε να χαρουμε ... 1,λη.

* 

'Ανάλογα σε λαμπρότητα καi σε λαϊκο χαρακτηρα ησαν l{Q]. τα ίίλλα κο1vων1κα 
γεγονότα του χωρισυ, δπως τα βαφτί01α, oi έκδρο11ές, τα γλέντια καi oi θ'ρησκευη-

.. � .. 
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Σεφα iδ1ωηκων αύτοκινήτων έκσυγχροviζει το θ-αυμάαιο φυαικο τοπίο της Παναγίας ... 
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