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κες γιορτές. Πολλα. βαφτίσια, το καλοκαίρι, έγίνοντο οτη Παναγίά, στον "Α γιο Ν1� 

κόλα κλπ. 
'Επίσης πολλες έκδρομες έγίνοντο στην Παναγία, "Αγιο Νικόλα, Χρουσα, στήν 

'Αγία Θεοδώρα (Βάστα), Μουσείο άρχώας Λυκοσούρας κλπ. 
Πανηγύρια θρησκευηκα ησαν του 'Αγίου Νικόλα, στiς 91 Μαιου, ιfjς Παναγίας 

(15 Λύγούστου), 'Αγίου Βασίλη, του 'Αγίου Άθ'ανασίου (2 Μαιου), Άγ. Γεωρyί
ου, Άγ. Κυριακης κλπ. 

Είχε καl ΤΟ 'Ίσαρι, κυρίως μετα το 1900, έξαίρετες σε ηθΌς, άγωγή, μόρφωσι 
και έμφάν1σι κοπέλλες, oi δπόιες έπερι6όλλοντο με την γεvικη έκτίμησι καi !:λο6ον 
nάv συζύγους λαμπρους νέους έmστήμονας 11 έmχεφηματίας κλτι. 

Μνημονεύαμε μερ1κές, κυρίως έκεϊνες που ύπανδρεύθηκαν ξένους και δχι Ί
nαραiους. 

Γεώρ. Άντ. Rουζί
κας ( πολλες φορες 
πρόεδρος), Θεώvη 
Άντ. Γ. Βοuζίκα 
και Γεώρ. Ί. Δρα-

κόποuλος. 
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Oi άδελφοl Γεωργ. Άνr. 
Βοuζίκα: 'Λπο αριστερό: 
·\ι[άριος, μιιχονολόγος (Οί,
άmyκτων), 'Αντώνης καi

Παναy1ώτης. 

./ 

Οϋτω,, άπο την οiκοyέν-εια Ε. 'Ανδριοπούλου, 11 Βσϋλα '-Ανδριοπούλου, που /:
φοίτησε στη Σχολη Χουρμουζίου Άθηνω,ν, εγινε σύζυγος τοϋ άνησuνταγματάρχου 
Παν. Παπαγιαννάκου, μετέπειτα νομάρχου έπi σεφαν έτων. Άπο ι11ν οiκογένεια 
Κqτρι6αναίων ή Τασία 'Αθ'. Κατρ16άνου εΙχε ύπανδρευθij1 τοv Άθαν. Παπαχελα, δι
κηγόρο και βουλευτη Μεσσηνίας. 

'Ano την οlκογένεια Σακελλαριάδη, ή Μαρίκα Άγγ. Σακελλαρ16δη ελα
βε ώς σύζυγον τον έκ Βάστα έmχειρηματία οτ1ς ΗΠΑ ΆθανάσlΟΙ Κ. Γαλάνη. Ή Ε,,. 
αvθία Ν. Σακελλαριάδη υπανδρεύθ'η τον γιατρο, Άθ. Παπασαραvτ6πουλο, στην Κα
λαμάτα. 'Η Τασία Ν. Σακελλαριάδη τον συμβ)φο Άθ1ηνων Άλέξ. Ζαχαρόπουλο καi 
ι'1 Παναγιώτα Ν. Σακελλαριάδη τον fμπορο Μπατζιόλα στιΊv Τρίπσλι. 

'Ι-1 Πολυτίμη 'lω. Κουτσουμόρη τον έκπαιδευτη,ο Άνδρ. Μποζιώτη, άπο το Δέλ
γα της 'Ολυμπίας. 

'Η Μαρία Φωτ. Τόγκα τον δικηγόρο Κωv. Στυφούγια. 'Η Γεωργία Άριστ. 
l:>σύσσου τον Γεώρy. Καλογερόπουλο, �μπορο καi έmχειρηματία, 11 Νίκη 'Αρ. Ρούσ
σου τον "Αγy. Ρουσσο, τηλεγραφητή, ή "Ολγα Χρ. Σ1ώρη, το,ν Κων. Κωστόπσυλο, 
ύποδιευθυνηΊ τοϋ ΤΕΒΕ1 'Αθ111νων, ή -Κάκια Δ. Σ1ώρη τον iiδη ουνταξιουχο στρατι
ωηκο Χρ. Χριστόπουλο, ή Βαρβάρα Χρ. Ρούπα τον Γ. Γιαννακ6rrουλο, έmχε1ρημα
τία, στην Καλαμάτα, κλπ. 

* 

Οί καλύτερες γιορτές, που συγκέντρωναν noλu κόσμο καi άπο τα γύρω χωριά, 
ησαν τοϋ 'Αγίου Ν1κόλα καi της Παναγίας. 

Στον "Αγ_ Ν1κόλσ έyίνετσ, ζωηρο πανηyύρ,ι με πολλσiις f,ένΩυς ΚΟΙ άπο Τρίπο
λ1, Μεyαλόπολι, Καλαμάτα κλπ. Κάπωα χρονια εΙχέ fλθει και ή φιλαρμον1κη τηι: 
Καλαμάτας στο πανηγύρι! Έστήνοντσ, πολλες παράγκες καi έyίνετο μεγάλη κατα
νάλωσις κr>αmοϋ, μεζέδω�ι, γλυιησμάτων ιu.π. 01 ·χΌροi με λαϊκά iSργανα, διαρκοϋ
σαν μέχρις άργα το βράδυ. 

'Εκδρομη στον "Α γιο Νικόλα διωpγάνωσε άηο την 'Αθ11να μεταπολεμικα καi ό 
Σύλλογος των Ίσαραίων με πολλιΊ έmτυχία. 

Διασκεδάσεις καl xopoi έγίνσντο τα παλαια χρόνια, έιηος άηο τα σπίτια ', καi 
στις συνσικίες, δπως στο <<Άλωνάκι» ma. Βελέ1κα - στο κάτω, μέρος τοϋ χωριοϋ, 
καl στο μικρο άλώνι έμπρος στο σπίτι του Δ. Τσαyκ6γιωργα (Παλιβάκου), που σή-
11ερα άνήκει στους κληρσνόμους του Ίω .. Λ. Κατρ1βάvου. 

* 
"Ας μ1λ11σω11ε τιίφα καl νια τα γλέvηα τη<; άπόκριcις ιωl του Πάσχα. 

Προ τοϋ 1900, οί yιορτες αύτες εΙχαν περισσότερα λαϊκο χαrακτijρα καl ησαv 
(ωηρότερες. 

Οί παλαιοι έvθυμσυνται cSn κό.ποιος άστυνόμος, που ώνομάζετο Παηαγεωργcι
κόrτουλος, �μπα1νε πρωτnς στο χορο 1n' iίρχ1ζε ενα μεγάλο f.εφάvτωμα με διάφορα 
Τf)αyούδια ΚΟ] χορευτικει: φιyοϋρες. 

Τότε - aς σ11με1ωθfj - οί άοτυνόμοι ί'iσαν άξιωμαηκοl του σrρατου, πολu δε

όργότερα ηρθ'αν άξ1ωματικοi η ύπαξιωματικοi Χωροφυλακης. 

* 
Στiς γιορτες της άπόκρ1ας και τοϋ Πάσχα ανοιγαν τον χορο στο «'Αλώνι» πρω-

rο1 ό γέρο Βασίλης Ρούπας ( Ντούσιας), οiκογενειακως, ό άδερcρός του Γεώργιος 
l?ούπας (Μαργανας), δ Χρ. Άσ. Σιώρης, δ· Φώτης Κ. Σιώρης κ.α.

''Επειτα εμπαιναν κι' αλλοι, νέοι, νέες, ήλικιωμένοι καi δ· χαρος είχε 2 - 3 
στροφες (γύρους). 

Συνήθως, 01 παλα101 ?'ορευταί, οταv έχόρευαν πρωτοι, ελεγαν δ1κό τους τρα
γουδι! Ό γέρο, Γιάννης Θ. Ξηρόκωστας ελεγε τό: ψηλα που εϊσαι στον ούρανό, 
ροδακ1ν1ά... Ό Φώη1ς Σιώρης: πότε θ'α βάλω1 έγω πανί. 'Ο Θ. Σιώρης ( Σελού
λιας) το <ψάζω, μηλιά, τα μijλα σου», ό yέρα Τhiνος Ρούπας ( Κακαβούλας) το <<νά
ε1Χα νεράτζι νάριχνα στο· πέρα παρεθ'ύρι .. ». Κάi στον εμrtαινε μαζι 11ε τη γυναϊκα 
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του Γιαννούλα (που ηταν κοντή), ελεγε: να μη σου κακοφάνηκε, Κοντούλα, μωpη 
κοντουλα .... ». Ό θαν. Κ. Οiκονομόπουλος το <<άρρώσrησα 6αρυόμο1ρος 45 ήμέρες ... 
11 το εύτρόπελο <<Γ1δόγιαννος αρρώστησε μέσα στο γιδομάντρι» ... 

Τελευταίος χόρευε, ό yέρο Γ1ώργ11ς Ζιόμπολας (Τρόχαλος), ψηλος με μαίίρα 
γιαλια κα.i 1aαγκούρα, χόρευε λίγες στροφες το τραγούδι του «τi τόνε ζηλεύεις Βέρ
γω μ' τον ψηλο τον αντρα κα1 τον άκαμάτη ... ». 

'Έμπαιναν έπίσης oi Τσουτσουμπραiοι (Μnεγιαϊοι), ό Δ. Λά11προς (Λαρδού
κας), oi νεοφερμένοι <<Άμερ1κόνο1», ό Σαρ. Σιώρης, ό Δ. Άσ. Σιώρης, ό Άντ. Βου
ζίκας, ό Χαρ. Μπάκας, ό Ν. Νιαούρης, oi Τασιοπουλαiοι, Κατρ16αναίο1, Δρακοποu
λαiοι κλπ. 

'Αλησμόνητος είχε μείνει δ ψεύτικος γάμος, που είχε γίνει το 1899 i1 1900, με 
το τραγοϋδι «ελα βρε Χαραλάμπη να σε παντρέψωμε ... ». Γαμπρος ηταν δ Δημ. Γιαν. 
ΡΩϋσσος καi νύφη ό Τσανόγιαννης, που τον εντυσαν γυναίκα με <<6έλο» χρωματιστο 
(ηταν της παλιας Δημαpχίνας Πηνελόπης Ά. Κατρ1βάνου (το γένος Άνδριοπούλου, 
έκ Κpαμποβου). Έγύρισαν δλα τα σπίτ�α καi έπρο1<όλεσαν nαντου χαρα καi θυμη
δία. Όργανωη1ς ηταν ό Άθαν. Σακελλαρίου (Παnακαρμίρης),, που μετανάστευσε 
στην 'Αμερικη και πρασέφερε πολλες ύπηρεσίες σε γνωστους ΚΟΙ άγνιfJστους μετα
νάστας, ώς αμισθΌς πρόξενος. 

"Αλλοι, που ελαβαν μέρος στον γάμο αύτό, ησαν ό Γ�άννης Δ. Πέρρος, ό Γ. 
Λε1βαδίτης, ό Γ. Σωτηρόπουλος, ό θ. Ζορμπας (Κολοκοτρώνης), οί Ά νόστος, Θεμ. 
καi Άνδρ. Κώτσιρας, οί Άσημ. και Σωτ. Τίγκας κ.α.

Μετεμφιέ(οντο οί Χαρ Β ελης, Γ. Ξηρόκωστας ( Κούνουπαc;), Θ. Ζορμπας, ό 
Άσημ. Τσουτσουμπρijς ( ό μετέπειτα iερεύς), Δ. Λαρδούκας (μεγάλος χορατατζής). 

* 
Άπο τους νεωτέρους χορευτας και γλεντζέδες σημε1ώνομε τους Άθαν. Δ. Σιώ-

ΡΙi (που �παιζε καi βιολί), Κυρ. Κυρ1άκόπουλο, 'Αθ. Θεοφ. Σιώρη, 'Ηλ. Ί. 'Ηλιό-
ί· πουλος, Θ. Χρόνη, Κ. Τζέμη (Μαδοϋρος), Παν. Άρ. Ροίίσσσ, Άπ. Γ. Σωτηρόπου-

t λα, Δημ. Χ. Βελfί, Δημ. Π. Στάγκα, Π. Γ. Μεντη κ.α. Κι' άπο τiς κοπέλλες (που 
i)σαν τότε ανύπαντρες); τiς Γεωργ. Άθ. Ρούσσου, Παγώνα καl Στέλλα Μπόκα ('Ι. 
Ρούπα), Μαρία Χρ. Ζ1όμπολα, 'Αθανασία Γ. Μεντ.fj, Παναγιώτα Γαλάνη κ.α.

'Άποψις του 'Ίσαρι άπο τον δρόμο του Σταθμου. 'Ονηλάτης ό Παν. Άρ. Ροϋσσος 
Τ. δικαστι.κος ύπάλληλος. 
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IΣΑΡΑΙΤΚΕΣ 

IΣΤΟΡΙΕΣ 

(Τ ά παλιά ι<αλά χρόνια) 

Tou ΒΑΣΙΛΗ Π. ΖΙΟΜΠΟΛΑ 

'Εκεί προς τiς κορφες του ορους Νόμια, �χει ση1σε1 το θρσνο του το άγαπημένο 
μου χωριό. Κάποτε ηταν μεγάλο, ώραϊο και εύτυχισμένο. τΙ-Ιταν ΤΟ ώραιότερα καi ΤΟ 
καλύτερο της περιοχης. Kai τώρα εΙνα1 μεγάλο, πολυ μεγάλο, άλλα μόνον σε οηίτια. 
«"Αν τα δάχτυλα χόΘ:ηκαν, �μειναν δμως τα δακrυλίδιο», δπως λέει και ύ λαός. 

'Απο τiς κορφες που εΙνω κησμένο, σαν άπο· θεόρατο μπαλκόνι άγναντεύει τα 

'Ωραιότατη έσωτερ1κη φωτογραφία του "Ισαρ1, παρμένη απο την κεν
τρικη βρύση. Στο βάθος το ταχυδρομείο και το κωδωνοστάσω του 'Άγω 

Νικόλα. 
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β�υνα και τους κάμπους της 'Αρκαδίας καi της Μεσσηνίας καi λέει σε οσους το άν
ηκρύζουν και κουναν το κεφάλι τους. 

- Τί με τηρατε ! Έyω εΙμαι το 'Ίσαρι, που ημουν μια φορα πρωτεύουσα Δή
μου, που ημουνα έμπορικο κέντρο, της Μεγαλοnόλεως, της Όλυμrήας, της άπάνω 
Μεσσηνίας καi μέρους της Γορτυνίας. Efxa έλλι1ν1κο σχολεϊο, ταχυδρομείο, όστυ
νομiα, εΙχα όνθ'ρώπους με πολλα χρήματα, είχα, καi τi δεν εlχα: .... 

Μη φοβασθε ! Μη κουνατε το κεφάλι! Δεν πρόκειται να πεθάνω. Πρέηε1 να ζήσω 
γιατi τα παιδιά μου άργότερα θα με χρειαοθοuν. Έγω έγέννησα έξαίρετα nαιδιά, 
θαυμά01ους άνθρώπους καi δεν θcι με άφήσουν να χαθω. Μου κ6π11καν βέβαια τα 
φτερά μου καl -ιώρα Μν μπορω να πετάξω, οrιως nρωτα ... 

Αύτα λέει το ομορφο χωριο σε ϋσους κουνδv το κεφcιλι τους καi το λυrrοϋνται 
γιατi θυμοϋνται τα παλια μεγαλεία του. :Μήηω(: ομως γέρασε; 'Όχι! Δεν έγέραοε! 
Δεν έyέρασε - τα χωρια δεν ξέρουν γερατεια - μόν6 ιωτα καιρους ξαποσταί
vουv καi στεnva παίρνουν φόρα καi γίνονται καλύτεrα άπο rιριίιτα !

'Όμιλος Ίσαρώων. Διακρίνονται oi Ίω. Άθ. Ντόρντας, iερεύς, Β. Π. 
Ζιόμπολας, Ίω. Ρούπας (Κο,ληήρης), Έλέ\'η Σuντέτου - Ζιόμπολα, 

θ. Κυριαζης (Κατσιέπας) κ.lί. 

Τέτοια χωριά, χωρια σαν το 'Ίσαρι, δεν πεθώνουν και av είναι yραφτο να 
πεθάνουν τότε θα παλώψουν σαν τον Παλιο Διγενη στα «Μαρμαρένια άλών1α» και 
Θα σε1στη ό τόπος ... 

Καημένο χωριό μας, τί να σοϋ πρωτοθυμηθοuμε ! Τί να σκεφθοuμε και να 1.u1ν 
nονέση ή καρδιά μας καi υσrερα χωρiς να το νιώσουμε κάποιο δάκρυ θcι κυλήσι1 στο 
ηρόσωπό μας .... 

Ό νους ολων μας, ολων των παιδιωv σου, οπου της γης καi αν εi'μαστε 1) καρ
δια σφίγγεται οταν άκούει τιΊ λέξη 'Ίσαρι και το μυαλό μας τι1ν ήμέρα, άλλα και 
την νύχτα άκόμη με τα ονε1ρα βρίσκεται και πλανιέται μέσα στους δρόμους σου στην 
πλατεία, στiς πλαγιες καi στα καταρράχια σου. Βλέπουμε με τα μάτια τijς ψuχι1ς 
και της φαντασίας, τα ώραϊα σου σπίηα στην πλαγ1ά, βλέπουμε η1ν ομορφη έκκλη
σιά μας, τον υ Α γιο Νικόλα με τους πολιους γέροντας παπάδες, βλέπουμε, καi τί 
δεν βλέπουμε! 

* 
Καi κάποια γιαγια Ίσαραί1σα έκεi στα ξένα, ξερριζωμένη άπο το χωριό της το 

'Ίσαρ1, κάπως ετσι λέει την iστορία του χωριοϋ της στα μnφά της έγyόνια. 
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Παλαιοί ... νέοι του χωρ10ϋ. Πρώτη σεφά: Νικ. Γ. Μεν111ς (Καραγιάννης), Ν. 
Χρ. Σιώρης (Σκαρτσόρας), Άρ. Δ. Σιώρης, Άθ. Ί. Πέρρος. Δεύτερη σειρά: 
Άθ. Ήλ. Παυλόπουλος, Άσ. Γ. Δρακόπουλος, Νικ. Άθ. Δούκσυρας, Χρ. Άλ. 

Παρασκευόπουλος, Γρηγ. Χ. Κατριβάνος. 

«Μια φορα και ενα καιρό, ηωδιά μου, οταν έyω ημσυνα στα χρόν1α σας, ιο

χωριό μου iiτανε 1:1εγάλο καi τρανό. 
- Κατα που εΙvαι το χωριό σου γιαy1ά;
- Έκεϊ μακριά, άπάνου σi: Ιtνα βουνό. Έκεί παιδ1ά μου τα χρόνια έκεϊνα oi

i-ίνθρωποι εΤχαν φτώχεια, άλλα iiξεραν να χαίρωνται τη ζωή. ΕΙχαv κάθ'ε 11μέρα 
yλί:νrιcι και χαρc<; ι<αl δταν δούλευαν ίηcόμα τραγσuδουσαν! Τlς στενοχώριες τlς 
�δ ι ωχvαν. Σει610νε ιο XW()IO άrιο τα γλένηα J<01 τους χορούς, στι(; yιορΈες και σrα 
110νηγύριcι, σωυς γ6ιιους, l<Cll mo nολυ στι<: άηο1φ1ες καl ηΊ Μεγάλη Λαμπρή. 

Θα iivτανε nλούοιοι γιαγιcι γ1' αύτο γλεντάγαvε !
''Οχι, παιδιό μου, δεν iivτavε πλούσιοι, flντανε δλ01 σχεδοv φτωχοί, όλλcι 

ξέρανε να ζήσουνεl Oi πλούσιοι, παιδιά μου, δεν yλεντανε οϋτε χορεύουν γ1αι-i 

Δημήτρης Άσημ. Σιώρης με τη γυναίκα του Γαροιύφω Σιώρη (θυγατέ
ρα του Παπαθ'ανάση Σιώρη). 
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έχουνε σκοτουρες, τi θα- κόμουν τα λεφτδ. Δεν μπορουν να χαροϋν τη ζωή, τους 
τρώει :ή συλλόιση ! 

- Σύ, γιαγιό, τί δοuλεια έκανες;
- Έγω παιδιά μου :ίiμουνα 6οσκοπούλα. Τiιν l:ίνοιξη που εΙναι το άνθΌσrόλι-•

σrο πανηγύρι της φύσης έγώ �βοσκα τα πρόβατά μας έκεϊ σriς πλαγιες και στα

καταρράχια τοϋ χωριοίί μου και �εγα ώραία τραγούδια. 
- Kai τώpα, γιαγ1ά, μπορείς να μας εiπης lνα ώραίο ψαγουδι σαν αύτα. πο,,

!:λεγες τότε; 
'Αφου θέλετε παιδιά μου δε θα σας χαλάσω το χατήρ1 : 

<<Οuλα τα πουλάκια ζυγα - ζυγα 
τα χελιδονάκια ζευγαρωτα 
τορημο τ' άηδόνι το μοναχο 

περπατεϊ στους κάμπους με τον άητο 
περπατεϊ καi λέει καl κε:λαηδεί. 

Σας αρεσε παιδιά μου; 
- Μας αρεσε, γιαγιά. Γ1α πές μας, γιαγιά, ηταν ώραία έκεί;
- υΟλα τα βουνα και τα καταρράχια, παιδ1ά μου, είχαν πηγες καi πο:rαμcuαα,

ηου τα δ1αμαντέν1α καl κρουσταλλέν1α νερά τους ετρεχαν μέσα άπο ανθη καi πρα
σινάδες, μουρμουρίζοντας. Γλυκο άερόΚΙ με άρώματα φυσοϋσε πάντοτε άπο τα κα
τωτρά01να βουνα καl τις άνθΊσμένες πλαγιές. Σε ολα τα βουνα και τα καταρράχια 
έ:βοσκαν γίδ1α, πρόβατα βόδ1α καi ακουες τα τροκάνια και τiς φλογέρες να κάνουν 
].UQ γλυκεια μουσικι1- Τα πουλάκια καi προ πάντων τα αηδόνια μέσα άπο τα πυκνα 
δι':νδρα καi τiς ρεματιές, εστελναν στον Πλάστη μια yλυκεια μελωδία. 'Όταν βασί
λευε ό ίiλιος γυρίζαμε ολοι στο χωριο με χαρες και γέλια καl κτύπαε γλυκα ιΊ 
καμπάνα του χωρ1οίί για τον έσπερινό. Κείνη την ίίιρα στα μακpυνα 6ουνα εβγα1νε 
στρογγυλο χρυσο της νύχτας το φεγγάρ1 καl tλεyες: Μ1iν βλέπω ονεφο; 

- Κα1 τώf)α, γ1αγιά, είναι �τσι ώpαία;
- 'Όχι, πα1διά μου I Τώρα τα τροκάνια και oi φλογέρες σταμάτησαν, τα nου-

λάκια εφυγαν καi δεν κελαηδουν mό, οί πλαγιες δεν εχουν πολλα λουλούδ1α, δπως 
τότε ..... 

Γ�ατί, yιαγιά; 
Οί ανΘ-ρωποι παιδιά μου στολίζουν τον τόnο. υοταν οί ανθρωποι φεύγουν 

και λιγοστεύουν, τότε χάνονται και ουλα τα καλά. 
- Θα f.αναyίνουv πάλι αύτά, γιαγιά;
- Θα ξαναγίνουν, παιδιά μου, στον πόλι το χωρ10 γίν11 μεγάλο σαν καi πρώτα.
- Γλέντια και χοροl γiνονται τώρα στο χωριό, γιαγιά;
-- 'Όχι παιδιά μου. Ποιος να γλεντήση; Oi νέοι ολ01 l::φυyαν και κεi 01.0 χψ-

rηο εμειναν κάη γέροι που σμ'ίyουν έκεί στι')ν πλατεία και λένε TCI Ηεμασμένα. 
- Άφοϋ, γιαγιά, εiχες τόσο ώραίο χωριο yιατi εφυyες; 
- Mi: mϊρε και μένα το ποτάμι παιδιά μου! Με πηρε ό μπαμπά<: σας καi μi--:

i1φερε έδω στα ξένα. 
- Θα ηθελες y1αy1c1 να ξαναπας στο χωρ16 σου;
- Π01δ1ά μου αύτο είναι το ονειρό μου. Να ξαναγυρίσω στο χωρ1ό μου, να

ηιω καθαρο και δροσερο νερο άπο τiς βρύσες του, να άνασάνω καθαρο άέρα. Θέλω 
να γυρίσω έκεϊ στο οmτάκ� μου που εΙναι τώρα κλεισμένο, να άνάψω 1η φωηα σrο 
τζάκ1, να ρίξω το σάϊσμα έκεϊ στο παραγώνι καi να ξαπλώσω και να θυμηθω τα πα
Λ1α {ίJραία χρ6ν1α ...... 

- Έδω, γ1αy1ά, δενεχεις άπο ολα;
- 'Έχω, παιδιά- μου, άλλα δεν με εύχαριστουν! Στο χωριό, μου, ηου είναι και

χωρ1ό σας, είναι δλα καλύτερα! Έκεϊ στο χωριό μας ολα μου JJΙλανε, δλα μου εΙναι 
ευχάρ1στα. ΕΙπε προχθες δ μπαμπάς σας, δτι του χρόνου θα παμε δλο1 στο χωριό 
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καi θα -μείνουμε οuλο το καλοκώρι. Καi εΙπε άκόμα δη θ'α φτιάση καi θα συyυρίση 
και το σrτίη μας καi χάρηκα τόσο πολύ. Του εύχήθηκα του μπαμπά σας. χίλιες φσ
ρές. 'Εκεί παιδ1ό μου δταν πα.με θα σας εiπω πολλες iστορίες. 'Αηο, f:δω δεν μηο
ρεϊτε να καταλάβετε δλα αύτα που σας λέω.. 'Εκεί αύτα που σας λέω θα τα 6λέπeτε 
κιόλας. θα το άγαπήσετε καi σείς το χωριό μας γιατl του ά.ξίζει ! Τώρα πολλοι ξε
νιτεμένοι παιδιά μου, κατάλαβαν οτι το χωριό μας εΙναι ώραϊο και καλό, δη δίνει 
την ύγεία καi τη χαρg. καi άποφασίσανε να φτιάξουν 1<01 να διορθώσουν τα σπίηα 
rους, μερ1κοi μάλιστα άγόρασαν καΊ οh<όπεδα και σκέπτσνται να πηγώνουν στο χω
ριο να κ6θωντοι δταν μπορουν καi μερικοi θέλουν να περάσουν τα γερατε1ά. τουι� 
έκεϊ και να τους θάψουν οταν πεθnνουν σrο κοιμητήρι του Άγιο - Πέτρου. 

* 

Αύτα καi αλλα πο�λα. λένε oi γιαγιές, στα έγγόνιcι τους έκεi στα ξένα. 
Έκεϊ πάλι στην πλατεία τοϋ :χωριοίί σμίγουν oi γέροι ιω1 λένε - τf lίλλο Θα 

εiποϋν oi γέρο�; - λένε γ1α τα παλιό. Έκεί τους βλέπεις 1<0μπουρ1ασμένους νcι 
άκουμπανε άπόνου στα ραβδ16 τους. 

'Ετουτοι oi γέρο�, που τώρα τους βλέπεις καi τους λυπασαι, κ6ποτε κάτι ησαν 1 ...
θυμουνται καi τi δεν θυμουνται ! 
υΕνας λέε1 στους αλλους γ1α τiς γιορτες καi τα πανηγύρια του πaλιοϋ καιρου. 

Τους μολογάει σε πσια πανηγύρια πήyωνε, πως 1ωνένας δεν τον �φτανε στο χορο -
Τrfφα δεν μπορεί να πόρη τα πόδια του, l::yιναν κούτσουρα τα ερμα - κανένας δi:\1 

τον εφτανε στα τραyούδ1α - κανένας δεν μπόρειε να πόρη τα τραγσύδ1α του -
άΗΟ ποϋ τσυ φέρνανε νυφάδες - δεν μπόρειε να κόμη, πέρα τους συμπεθέρους -
πως στο τέλος πηρε τη γριά του, καi τέλος πως άπάνου σε ενα μεθ'ύσι ηαραξηyή
θ'ηκε με κάτι Μπασταίους καi κόνιεψε να σκοτωθΌυνε ! 

"Αλλος πάλι μο�οyόει για γιδοπρόβατα; για μαντριά, για στρουyκες, γ1α 11-
νωξες και εΙπε: 

- Μια φορά fiμαστουν σμiχτες με τον ι<ακομοίρη τον Χαραλάμπη )<01 εΎχαμε
η')ν στρούγκα οηΊν <<Παλιόλακα». "Ητcινε 1ηcι χρονιά, τl χρον1α. λέτε έσεϊς I Χορτ..'ι
ΙΗCΙ 1ιε το δρεπάνι! • Λr11{:γα1ιε η:ι ηρόβατα κα1 ά1111εγ11ουc; δεν ε'ίχονε. 'Έβαλα τόη: 
Ου11011αι 40 όκ. βn{ιτυι>n, cί.nε ηια τυ 11φl 1<01 τ)ς JιΩυτί,ί(-}()ες. Τι')ν <ίλλη χρσνια Jιου 
Ι::ιωψε ΤΟ άγρί111 δυο σφαχτά. 'Αηυ 161c ΤΟ rιρα)ΙCΙ J'lη()ε ΤΟ\/ )<OTll(/)OpO. 

'' ΑλλΩς γέρος μολσγ(1ε1 ηως rιερνόγονε σιακό του οτι) Μεσσέν10 ηου nι�ναiνανε: 
γ1cι άξίνα. Ξεχώριζε τα καλα άφεντη,α άπο τα οτρη.1]1ένα J<ai ελεγε: 

- Κατα τcι άφεντικα γινότανε και ή δοuλειό. ''Αν Τ() ()1/HC:\/Tll<O δι.:ν ljφεf)\ΙΙΞ:
γοιιρνοπούλα να φαμε, έμεiς του γεμίζαμε Το άμπέλι... γουρνοηοίίλες ! 

"Αλλος πάλt μολογάει για τα ιωλα χρόνια που γινόντανε yενν11μcηα ιω1 Μν 
ε'iχcινε nου να 10 βάλουνε. 

* 

"Αλλ01 μυλογανε άπο που έpχότανε κόσμος \' ιcι το yιcιι-ρο το Γαβολα ιωί f:-
λεyαν: 

Άπ' αιφ η κόσμου έρχόντανε ανθ 'ρωπσι yι' αύτον τον y1cιτρό. Ό Γαβαλί'iι; 
iiξερε συλες τις άοθένειες και άπο τους φτωχους δεν επαιρνε λεφτά. Θεος σχωρ{; 
στον! 

!νlερικοl γέρο� μ1λανε άγιοηκά, για έκκλησίες, γ1α το�ς καλους ηωτάδες τουr: 
παλιους καi για το μεγάλο πανη.γύρ1 στου Βουλκάνου ποι, το, είχαν τάμα 1ωi πή
γαιναν κάθε χρόνο. 

* 
"Αλλοι πάλ1 γέρο� λένε γ1α τον πόλεμο το,ϋ rrT. αλλο1 για τον πόλεμο του 1912 

1913:. Λένε yια τiς μάχες που έκάνανε, λένε για τiς δόξες καi τα μεγαλεία τfις 
έποχης έκείνης. 'Ένας δε γέρος μολογάει στους lίλλους τις iστορίες του 21 οπως 
τις εΙχε άκούσ�ι άπο τον παπούλη του καl λtει: 
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- Τότε στον ξεσηκωμο το χωριό μας εΙχε διαλεχτα παλληκάρια με καπετανώ
ους τον Σιώρ11, Κοτρ1βανο και αλλους. Πήρανε μέρος σε ολες τiς μάχες. Οί άρα
πόδες του Μπροίμη εκαψαν το χωριό μας έπε1δη oi Ίσοροϊο1 τοίί εκαψαν την γούνα 
και. τον ντρόπιασαν. Τοίί σκότωσαν 300 στραηωτες καi άπο τους 'Ισαραίους σκοτώ
θηκαν 16 παλληκάρια. Και μαζi μ' αύτα τους μολογάε1 τι επαθε ό γέρο 'Αλέξης δ 
Ζιόμπολας nου πί'jγε έπi κεφαλijς μ1ας έπιτροπijς Ίσαραίων πρiν ι-ην έπανόσταση 
στου άγα του Λονταριου γ1α να τον παρακαλέσουν να τους άπαλλόf,η κείνη τη χρο
ν1α άrιό τη δεκάτη. 'Εκεί κοντα στου Κούρταγα που πέρναγαν 6ρijκαν 1ηα χελω-νο
φωλια με πολλα αύγα καi κάποιος άπο την παρέα εi'πε: «"Ας τα πάρουμε να ια 
ηciμε του άγα να τον μαγαρίσουμε καi να τοίί εiπουμε δη εΤναι περδικαύγουλα:ι>. 

Ό άγος τους καλοδέχθη, τους εύχαρίστησε y1cι το δωρο, τους έχάρ1σε ι-η δε
κάτη κοi μετα τους εβαλε τραπέζι να φανε έπειδη είχαν δρόμο. Τους εφηασε ι-ρα
χανα κοi εδωσε εντολη κοi ερρ1ξαν μέσα δλα τα αύγά. Μαζί τους στο, τραπέζι fκα
τσε καi δ άγος καi ετρωγε. Κάποια στιγμη δ γέρο 'Αλέξης εΤπε : <<' Α γα μου νοστι
JΗίπεrο τr>αχανα δεν εχουμε φαγωμένο». Τότε είπε ό άγος - <<Ό τραχανας εγινε 
ταρανανας γ1ατ1 εχει μέσα ο(iλα τα αύγα που μου φέρατε γι' αύτο·· είναι νόστιμος ... 

Οί δικοί μας κατάλαβαν το πάθ'ημά τους, άλλα δεν εΤπαν τίποτα, ουνέχ1σαν το 
φαγητό τους. Στο δρόμσ που έρχόντανε το φυσόγανε και δεν κρύωνε!! 

'Έλεγε καi αλλες πολλες iστορίες γ1α το 21 που δεν εfχαν τελειωμό. 

* 

'Άλλοι γέροι λένε για την 'Αθήνα και την Άμερικη που πηγαν. Μερικοι που 
έρχόντανε άπο την 'Αμερικη τους ρώταγαν oi χωρ1ανο.ί: <:'Ήφερες Γ1ώργη, ΠΙ<ι. 
καννια πεντάρα;>). «'Ήφερα να φανε και τα γκόν1α μου». Καi την αλλη χρον1α τήραε 
για μ101ακα χωράφια! J 

Μερικοl γέροι λένε τα ϊδια καi τα rδια. 
'Εκεϊ οπως τα λένε καi θυμουντα1 βάσανα και μεγαλεία οί γέροι δακρύζουν, 

βγcιζουν τρέμοντας το μαντήλι τους και σκουπίζουν τα μάτια τους καi λένε: 
- <<Πανε τα χρόνια τα καλά! Τώρα τί θα άποyίνουμε oi ερμοι! Πο1ός ξέρει τί

μας περψένουν ! 
Κάμποσες ομως φορες άφήνουνε αύτες τiς iστορίες και άρχινονε καi λένε 

κάτι αλλα πράματα. τα λένε ... κουρεμένα καi ακουpα καi να μη σταματανε άπο' τα 
γέλ1α ... 

Φαίνεται δη ξέρουν και ol γέροι δη τα γέλια εΤνω ύγεία ! 

* 

Στα χωριά, τα παλια χρόνια, άλλα και σήμερα tχουνε δ1κά τους θ'έατρα κrιι 
ιωραγκιόζηδες. ΕΤναι κάτι κογιόνηδες που κοροϊδεύουνε άκόμα καi τα μουτpα ιους. 
'Εκεί στα χωρια παραγνωρίζοuνται καi στο τέλος δεν άφ11νανε κανένα άπείραχrο 
Κολλανε άκόμα και του κολοβου σκυλιου ούpά ! .. 

'Ό,η χαζο να γίνη στο χωρ10 θα το πάρουνε καi Θα το φ11άξουνε Ιστορία Τους 
δίνουνε βέβαια άφορμη κάτι μωρόχαυλοι ανδρες και κάτι χαζογυναίκες. 

Σα να μην εφταναν οί ίστορίες, μερ1κοi φηόνανε καi ποιήματα 1<01 τραγούδια. 
Τα πο1ήματα δεν θα τα yρόψου11ε έπειδη εΤναι 1Jπιr ξίσκεπα και ντρέπεται καl κεϊ
νσς ΠΟΙJ θέλει να τα γράψη καi κείνος που θα τα διαβάση. "Λ ν θελήσουμε να γρά
ψουμε τα ποιήματα καi τα τραγούδ1α τοίί μπάρμπα Γιιuργη τοϋ Κουμούτσου, τοv 
Μι)λωνα, τότε Θα κοκκινίση το χαρτi καi θα μας πάρετε με κανα ξύλο ... Γι' αύτο 
ας λείπη! ... δεν 011κώ-νε1 ΤΟ χαρτi και ή πέννα σι1μερα τέτοια πράματα. Τότε οί αν
θρωπο1 i'jταν άληΘινα άγνοi καi σηκώνανε δλων των εiδων τcι άοτεϊα. 

"Αν ηη;rε γ1α iστοpίες με ίητονοούμενα.... αλλα πάλι! Μια φορα έρώταε ενας, 
ί:ναν αλλον πως είναι ή κούκλα του (δηλ. το άραποσίτι, το καλαμπόκι που λένε 
άλλου) και αρχ1σαν μια συζήτηση για την κούκλα που αστα να παν να χαθ"ουν ! uo.

001 την ξέρουν fiς την πουν σ' αύτους που δεν τη ξέρουν, 'Επίσης 0001 ξέρουν τα 
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ποιήματα του μπάρμπα Γιώργη ας τα ε;iπουν καi στους αλλους για να μη μείνουν ... 
σrρα6οίl 

'Αφου λοmον δεν μπορουμε να γράφουμε 6αριια πράματα,. γιατi δεν τα σηι<ιί�
νει ή δη.θεν ... πολιτισμένη έποχή μας καi fiς μας πηρε το ποτάμ1 όπο την άνη0ηc6-

τητα του καιρου μας, δς γράψουμε λοmον μερικό ... έλαφρό 1 

* 

'Ένας πολυ άστεiος και γλεντζες rjταν δ γέρο Τροχαλιας. Αύτός τις όποκριες 
μόλ1ς έρχόταν οτα κέφια fμπαινε στο χορό. 

- « 'Άειντε μωρ,' σκρόφες πέστε 11ου f5.να τραγούδι 1 .•
Ό γέρο, Τροχαλιας ηταν πανύψηλος και τον πείραζε ενα τραγούδι nου του .�

λε γαν. Το τραγούδι το αρχιζε ή κόρη του. 
«Τί τόνε ζηλεύεις Βέργω μου τον ψηλο τον ανδρα ... ». 

Ό γέρος μόλις το ακοuε θ�μωνε, άλλα δεν {-.λεγε τίποτα. Μόλις τελείωνε τι, 
τραγούδι σταμάταε, διαβολόστελνε η)ν κόρη του, τiς φασκέλωνε ουλες, σι1κωνε τηv 
φουστανέλλα του λίγο, τους lίφηνε... εναν καi fφευγε. Καl ό κόσμος πέθαινε στα 
γέλια. 

Μαζi με το γέρο Τροχαλια μnαiναν στο χορό καi αλλοι γέροι. Oi γυναίκες 
όναλαμβάνανε να τούς ... περmο1ηθουνε καl αυτούς. Σε εναν ελεyαν: 

«Στ' άλάτι στα άλατόvερσ ραiζει το λιθάρι 
καi ή κόρη με το μάη της σφάζει το παλληκάρι. 
Σένα σου πρέπουν μάτια μου χίλιων δραχμωνε σέλλα 
καi πεντακόσιες αλογο καi χίλιες φουοτανέλλα. 
'Όντας σε γένναε ή μάνα σου ό ηλιος έκατέβη 
καi σούδωκε την όμορφ1α και πάλι ματανέβη. 

Σε αλλον: 

Για Θυμήσου γέρο τα ν1άτα σου, τα ιωμιί>ματό σου, τα νάζια σου ...... 
Σε αλλον: 

- Μπροστινέ μου οπου χορεύεις να σε iδω να δ1ακονεύης
καi αλλος όπο κοντα αύτος τις πόρτες να τραβα.
καi ό τρίτος άπο κοντα τα σακκούλ1α να τραβα 11

Οί γέροι αλλοι θυμώνcινε, αλλοι γελάγανε και ιίλλοι δεν i1Θελαν να βγουν άnυ 
Τό χορό. 

* 

"Αν nητε γιά iστορίες με γυναίκες α(ηες είναι πολλές, θcι γράψουμε μόνον δύο 
yι,ι δείγμα. 

Μια γυναίκα πfj,yε στο μυλο. Είχε καi τi1ν νόκα 111ς με το σερνJΚΟ παιδί της, 
'Εκεί στο μϋλο εΙχε πάει και μιcι cίλλη άπο του Ταιορωτα. Εiχε και κείνη νόκcι, άλ
λα εΙχε κορίτσι. 

Τί του ηρθ·ε του μυλωνα να τους άλλάξη τα παιδιά!. 
Κάποια στιγμη που έκεϊνες ηντανε οξω και χαζεύανε παίρνει έκεϊνος το nαι• 

διά, τους άλλάζει φασιαες καl σπαργανίδες καi τα βάνει πάλι στις νάκες. 
tνlόλις γύρισε στο σπίτι έκείνη που πijρε το κορίτσι, το βόζαξε και στερνα -rι) 

ελυσε. Κάποια στιγμη εβαλε τiς φωνές: 
- 'Άνδρα μου, κακο που πάθΌμε, oi ερμοι!

Ίί εiναι μωρή;
- Το παιδί μας fγ1νε ... κορίτσ1 ! 1 !
- "Αει να χαθης παράλυτη μου εκοψες τα αϊματα ! Ποιος ξέρει ποιος κσγιόνης

στο αλλαξε κεϊ στο, μυλο. Κείνος δ μυλωνας θα την fχει κάμει αύτη η1 δουλειά! 
Πη,γε κείνη στο Μυλω;να και του λέει: 
- Έσυ μου αλλαξες το παιδί;
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- 'Εγω στο lίλλαξα η θα στδ πijρε ή Γιώργαινα έπειδι) �χει οtλο τσιουπες:
Καi πijγε στου Τσιορωτα καi αλλαξε το παιδί της 1 

Το αλλο εγινε με μια αλλη που πήγαινε νύχτα με κόποια α.λλη, σε κάποιο μυλl) 
έκεϊ κατα την 'Ίσιωμα. ΕΙχε καi κείνη �;η νάκα με το παιδί της. Σε ενα μέρος ηταν 
ενα χαντόΚΙ καi πήδηξε για να .το πεpάση. Μόλις nήδηξε της επεσε το· παιδi άπά
νου σε κάτι χορτάρια. Θα περπάτησαν πόνου κάτου κανν1α ώρα και λέει ή αλλη 
γυναiκα: 

- «Δε 11ου δίνε1ς τη νάκα καi μένα να ξαποστάσης καi σύ; 1) 

Την παίρνει έκείνη την βάνει στον ωμο της καi άφου περπάτησαν κόμποοο της 
λέει: 

- Μωρ' τούτη ή νάκα εΙναι άλαφριά; εχει παιδι μέσα;
- 'Έχει, πως δεν εχει 1
'Εκείνη κατέβασε τη νάκα να ίδηl Τηράει I Τίποτα!
- Μωρ' έδω δεν εχει παιδί; Το �βαλες μέσα στη νάκα, το πi'jρες άπο το χωρ1ό;
- Μωρε θυμαμαι καλά, το πηρα 1
- Τότε θΊ\ τό ... εχασες στο δρόμο! Για γύρισε nίσω να ίδijς, καl έγώ θα πόω τα

άλέσματα. 
Γύρισε• πίσω καi το βρijκε άπάνοu στα χορτάρια καi κοιμότανε. Τuχερο καi δεν 

ηέρασε κανια άλουπού ! 

* 

Στερνα μου λέτε οτι τα χωρ1α δεν εχουν θέατρα! 
Τα χωρια εχουν τα καλύτερα Θ·έατρα καi χωρις λεφτά. Οί yέρο1 έκεϊ που κά

θουνται στην πλατεϊα μιλανε καi yια αλλα πράγματα. Λένε σε ποια μέρη είναι oi 
δ1άφορο1 χωρ1ανοί τους, τi προΚΟΠΙ) εκαναν, μιλανε mo nολυ yι' αύτους που 6οηθανε 
το χωpΙΟ καi κάνουν εργα, άκόμα μ1λανε γι' αύτους που τοψάζουνται να φύyουν, 
μ1λανε γι' αύτους που ερχουνται καi γι' αύτους που φεύγουν. ,, Αλλοτε πάλι πιά
νουν άπο το κάτω μέρος του χωριου καi 11ετρανε πόσα ωτίηα αδειασαν και πονε να 
ρημάξουνε, μετρανε άκόμα καi τα σπίηα που εχουν μέσα μοναχα δυο yέρους σά .. , .. 
νιογόμπρ1α. "Αλλοτε πάλι λογαριάζοuνε πόσους δαm<άλους, γιατρούς, δικηγόρους 
και 5λλους έπισrήμονες εχει βγάλει το χωριό. 'Εκεί κάθΌνται καi καμτερουνε τον 
liιανομέα να τους φέρη T(l γράμματα καi τα συστημf:να άπο τα ξενιτεμένα ηαιδιcι 
10υς. Μόλις τα παίρνουν βγάζουν τα γυαλιά τους και διαβάζουν. "Αν τηράf.11<: άrιι'> 
ιιέσcι άπο τα γυαλ1ά τους θ'α iδης δάκρυα και θα άκούσης άναο1·εναyιιο1Jς. Ποι6ς 
ξ{:ρε1 τί το1'.,ς γρόφουν ! Π(1σα πρ(ιγματα ιφύβει το κάθε '\ψ(ηψcι ! 

* 

Ά yonφ-ol Ίσαρcιϊο1, 
Το 'Ίσαρι ζη και Θα ζήση! 'Ακόμα τις Κυριακές, τις y1ορτi:ς καi στους έοπε

ριvους άκούγεται καi χτυπα γλυκα δπως τότε ... ή καμπάνα της έκκλησιας και οί 
γριες μανάδες μας άνόβουν το καντήλΙ και προσεύχονται yια τα π01δ1ά τους. Έκεϊ 
στο κοιμητήρι άγαπητοi χωριανοi βρίσκονται και τcι κόκκαλο των προyύνων μας. Έ
κεi εΙναι ... μα καi τί δεν εΙναι; 

'Αyαπημένοι χωριανοί, δπου καl να εϊσαστε, δτι καi να γίνατε στον κόσμο, οσες 
θέσεις μJκρες η μεγάλες πι1ρατε, οσα λεφτα καi αν άποκη1σατε, μη λησμονατε το 
χωριό σας, το περίφημο χωριό μας το 'Ίσαρι, που πάντα στέκει έκεί περήφανο 
και άτενίζε1 το Μοριά. Αύτο μας εδφκε πολλα πράγματα. Άπο έμας δεν θέλει τί
ποτα! Ζητάε1 μόνο την αγάπη μας! 

Ti θα κάμωμε; θα τοϋ την άρνηθουμε; 

ΒΑΣ. Π. ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ 
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♦ 

♦ 

♦ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

ΤΥΠΟΙ 

Κάποτε είχε πεθάνει ενας 'Ισαραίος. Γύρω, στο φέρετρο ησαν συγκεντρωμένες 
πολλες γυναϊκες, κλαίγοντας ομως ή καθ'εμια τόν ... δU<:6' της πεθΌμέvο,, Τ<Ηε ό γυιος 
τοϋ νεκρου εfπε στiς γυναίκες: 

- Γι' άκοϋστε δω·, γυναίκες: 'Ά ν iiρθατe έδω να κλάηπε τους δ11ωύς σας, vιι
σταματi'jοτε. "Αν Θέλετε να :κλαίτε τους δικούς σας, �πρεπε v6χετε βάλει χόμου δ1-
κό σας .... κερεστέ. Άκους έκεϊl 

* 

Μεγάλος σηχοπλόκος ηταν καi δ Γ'. Δ. Πέρρος (Κοuμοϋτσος), Άλλα τα αστεία 
του ησαν πολυ σόκ1ν, που δεν γράφονται. 

* 

'Ένας γερο - Ζορμπας ελεγε : 
'Ε ' ;,. 10· δ;,. 6αλά >- δ ' δ ' ' 6 ' ' ά ' ' - γω σε UΛΟγο εν κα αι, σι:; εντρο- εν ανε ωνω, σε πστ μι δεν nερναω,

ηοϋ θα μ' εϋι»Ί ό χάρος για να με πάρη; 11
Μ1α γυναίκα, ή Ντουκουρο .- Κανέλλα, φορουσε, χε1μων� - καλοκαϊρι, τη γιούρ• 

ντα της. Και δ1κα1ολογουοε τουτο ώς έξης: ό Θεος δ�ν εχε1 ά ναμη1στοσύνη ! ( δηλ 
ιιποροϋσε να βρέf.η κιιι το καλοκαίρ1 ! ) .

Γ. Κ. 

* 

Ό Γ�άννι1ς Φωτόπουλος ( Φωτόγιαννης) η rcιv άμίμητος, ιrοψόλογος και πνευ
ματώδης. 

Κάποτε, που λόγφ έλαφρας οίνοποοίας, είχε προσκρούσει πάνω σε 1ωλιίJνα, 
ί:βγαλε iπποτικα το καπέλλο του καi εfπε: - συγγνώμη, κΙJρία 1ωλιf1να: !

* 
Ό Σπ11λιος Οίκονομόηοuλος ( Κουτσοοπήλ1ος), που είχε τι) γνωστιΊ )<αφενεϊο 

( της Σολοϋς) έιωλλοϋσε καl του σκυλιου ούρά! 
Για τους Τσαντιλαίους ί:λεγε ( έπε1δ1) άνcικατεύοντσ, σrlς έκκλησίες), οτι πάντα 

οί Ίσανηλαiο1 κάνουν το σταυρό τους και μένουν ... άοταύρωτοι. 
(Ό γέρο Πέτρος Τσαντίλης πέθανε ώς μοναχος στον 'Άγιο Ν1κόλα και έτάφη 

έμπρος στο ίερ6. Ό γέρο Κωσταντης Τσαντίλης ηταv 'Επίτροπος στιΊν 'Εκκλησία έπι

ετη συνεχώς καi οταν εβγαιναν τα αγΙα, επεφτε μπρούμυτα καi άκουμπουσε ΤΟ κε
φάλι του στο δάπεδο. Ό uiός του Γεώργ, Κ. Τσαντίλ11ς, εχησε στην 'Αθήνα ( Παγ
κράτι) iδιόκ.τητη έκκ:λησία, τον υ Αγιο Φανούριο,. 'Ο Παν. Άπ. Τσαντίλης ηταν πολ
λα χρόνια έπίτροπος καi με προτροπ11 του ό γιός του 'Ιωόννης εΙχε έmσκευόσει τον 
'Άγιο, Θανάση). Γ. Κ. 

* 

Ό ιδιος δ Κουτσοσπήλ�ος ελεγε καi τα έξης για τον Λουκα Κώτσιρα, στον nηyε 
στη Μεγαλόπολ1 για συμπέθερος του Γρηγόρη Κώταιρα στο σrήτι του Β. Καγ1α Jωl 
έπρόκειτο να άναχωρήση. 
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'Αποχαιρετώντας την ύποψηφία νύφη του 'Ελένη (Λέλα) της ίτόν1σε: 
- "Οταν πάτησε του Λουξ (Λουκα) ή μπότα, μέσα στου Καγ1α. την πόρτα, μη

φοβασαι Λέλα ιο συγκέσιο ! ! Θα γίνη 1 ( καi εyινε). 
Τον Λουκα τον ελεγε ιωl «Πάτημα», διότι φορσυσε, ιον χειμωνα κυρίως, μπό-

τες. Καi διαρκfiΊς ελεγε: θα τον <<το1λοπατήσω» 1 Γ. κ.

* 
'Ο Φώτης Ντούσιας η Ντουσιόπουλος, που εζησε πολλα. χρόνια στυ χωριό, i'iταν 

πολυ ζωηρός, εύσταλης καi γλεντζές. -rΗταν, άκόμα, άν1ψιος άπο μ11τέρα, του μονα
χου τοϋ 'Αγ. Νικόλα Πέτρου Τσαντίλη. 'Επειδη αύτος έστερεϊτο, χρημάτων καi ό 
θ'εϊος είχε γερο κομπόδεμα, έσκάρωσε το έξης τέχναο11α: 'Έστε1λε τον Ήλ. Κυρ1α
ζη (Μαuρολ�α) μια νύχτα στον "Αγιο Ν�κόλ(Ι, οστις άvέβηκε στο κελί, εβγαλε με
ρ1κα κεραμίδια καi είπε πολυ σοβαρό καl έmτακηκά : 

- Πέη>ε, Πέτρε, τα λεπτα που εχεις να τα δώσης τοϋ Φώτη καi ΤΙΊ μπιστόλα
σου στον Μαυρολια ! ! 

'Έντρομος ό μοναχος γ1α τό ... Θαϋμα, έρώτησε: 
- "Αν είσαι ό "Αγιος να άστράψης !
Τό.τε αναψε μπαρούτη ό Μαυρολιας καi εφεξε ! ! 
Κατόπιν τούτου ό Πέτρος εδωσε τα ζητούμενα! .. 

* 

Γ. Κ. 

Στου «Μορα:ιτη>> εγινε μια πολυ υμορφη φάρσα, που έπροκάλεσε (ωηρη άνηου
χiα καi φόβο στους Ίσαραίοuς, προ του 1910, δταν ό λι1σταρχος Καράμnελας άλώ
νιζε καi την περ1φέρε1ίι μας. (Πολλοι 'Ισαραίοι, οπως διηγουνται oi παλαιοί, εiχαν 
δη ιόν Καράμπελα στα Ντρα8έϊκα Καλύβια, στόν "Αγιο Νικύλα, καi όλλαχου). 

Οί vεαροi τότε 'Ιω. Άνδρ16πουλος (γιατρός), Γρ. Καραλijς κ.α. εiχαν αρπάξει 
μια - δυο κόηες, που έξειωκκάλισαν στου «r-.11,οραiτφ. Γ1<\ νcι προκαλέσουν ομως έv, 
τύπωσι στο χωριό, στον έτελείωσαν, αφησαν πάνω στα κόκκαλο των δρνiθων, μια 
άνακοίνωσι, που ελεγε: 

- Έδω πέρασε δ Καρόμπελας 1
Φόβος και τρόμος έπροκλfιθη στους Ίσαρ_αίους, που εμοθαν δη ό Καράμπελα,� 

είχε το θράσος να ζυγώση τόσο· κοντα στο "Ιοαρι 1 ... 

* 
Κι' έπειδη ό λόγος περi Καράμπελα, θα πρeπει να ι.ινημονεύυωμεν δτι γύρω 

στα 1905 ό άρχιληστης συνέλαβε στην <<11αναγ1α1> τον Νικολο Σακελλοριάδη, ηατέρcι 
τοϋ βουλευτου, καi τον αφησε έλεύΟερο μόνον ί1ταν κcιτεβλιΊΘη, ιbς λύτr10, ί;νcι ση
μαντη,ο ::φημαηκο ποσό ... 

* 

Τοϋ Κούκη το ρέμμα πijρε το ονομα κάποιου Κούκη ( άπο τους Ζcρβαίοuς ητο, 
συγγενης του Τσακμάκη). τΗταν ό φόβος καi ό τρόμος των πωδιων. Γύρ1ζε με

ι<άμποσα ραβδιcι κάτω 6πο τή μασχάλη του. 
"Αλλος, διανοητικα άvόπηρος, ηταν ό Χρηστος Διον. Κατριβανος. "''1-Ιταν ύδρο-

�έφαλος καi περπατουσε συρόμενος έπi της γης. 
Το σπίη του ηταν πάνω άπο το Κοιvοηκο Γραφείο ( σ111.ιερa. δεν ύπcιρχει) κι:ι; 

έχρησ1μοπο1εϊτο παλ1α για Έλλiιν1κο Σχολείο. 
.,.Ηταν άγαθος άλλα φλύαρος καi 1i κατάστασίς του έπροκαλουσε ιον yεν1κο οί-

κϊο. 'ι\πέθανε f'ε ήλ�κία 18 - 2Q έτων. 
''Ενας παλιος τύπος ηταν ό γέρο Παν. Ρούπας, που ηταν γνωστος με το ονομα 

Καησιος Ντουνια.ς. "Εκανε 0-�λfιματα, κουβαλουσε νερο στα μαyαζ1ά, εmνε· τcι «βι
-.ιάνια» (κρασια που εμεναν - άποπλύματα) καi ελεγε δ1άφορα αύτοσχέδια πο1,1>μ-..,α. 

Γ. Κ. 
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1
' Αλλοι εϋθυμοι καi καλοκάγαθοι rοπόι ησαν ό 'Αντρέας Ρούπας (η 6ασwα.ς) 

καi ό Παν. Κυριακόπουλος ( η ΜJύτσης) . 
·ο πρωτος �καν� Θ·ελήματα, ηταν πρόθυμος καl έξυπηρετικός, έκαμάρωνε δε με

τά ... λιλιά, που κρεμουσε στο σακκάκι του. 
'Όταν τον πείραζαν άπαντοϋσε στερεότυπα: dx, καημένε! .. 'Ο Παν. Μπίτσης 

διετέλεσ� καi ταχυδρόμος "Ισαρι - Σταθμου. Έκαμάρωνε οταν τον παίνευαν καi 
έφερνε το χέρι του στο μουστάκι. 'Έκανε τον καλλίφωνο δταν τον εβαζαν να τρα
γουδήση. 

* 

'Όταν έδολοφονήθη δ βασιλιας Γεώργιος στη Θεσσαλονίκη, έφώναξε δ Χρίστος
Κυριακόπουλος που ητανε κλειδοϋχος στο Σ. Σταθμό, του γέρο Λινάρδου που έπό
τιζε τον κηπο του έπάνω άπο το Σταθμό-: 

- «Λινάρδοl 'Έ ρέ, τόμαθες ρέl - "ΟοΧΙ, τί �γινε ρέ!
- Το Βασιλια τον έσκοτώσανε ρέl - Ντόου Ντόl τl τους �κανε ό ιiντρωπος

ρέl 
Καi εκανε το σταυρό του ! 1 

Α. ΜΠ. 

* 

Μιά, που ιο τραβουσε ή καρδουλα της το κρασάκι, ονομα καi μη χωριό, cίμα 
τελείαισε το ζύμωμα έκατέβη στο κατώγι, έγέμισε η1ν κανάτα, άνέβη έπάνω:, το έρ
ρούφηξε καi άποκοφήθη. 

'Ύστερα ποιος ξέρει άπο πόση ωρα έξύπνησε στουπi οτο μεθύσι καi καθώς εΙδε 
τον ηλιο στο άνοιχτο παράθυρο ένόμ1σε πως ητανε ό φο�νσς. Άμέσαrς έπηΙρε τό 
πλαστήρι κ.ι' έπέταγε τα καρβέλια στο δρόμο-. Κάποια γυναίκα που έπερνοϋσε fτρε• 
ξε στο σπίη της κι' έπρόλαβε τα μισα καρβέλ�α καi της τα εψησε καi της ελεγε: τί 
εκαμες μωρ μαύρη μωρ κουρούνα, έτάϊσες τα σκυλια καi τα γουρούνια με ζυμάρι; 

Α. ΜΠ. 

* 

'Όταν i'jρθε το παιδi τοϋ Γλαντζινογ1άννη άπο η)ν 'Αμερικη του αφ11σε δταν εφu-
yε το ήμίψηλο, το ώρολόγι καi τα κιάλια. Καl οταv δ Γλαντζινόγ1αννης έπερνοϋσe 
άπο την άγορα γ1α να πάn στα πρόβατα καi έφορο,υσε τη ψουστανελλίτσα του, ro 

μαϋρο ήμίψηλο, το ώρολόγι με την καδένα και τα κιάλια κρεμασμένα στο· στηΟΌς, -
θέαμα άποκριάτικο, - αλλοι έχεφοκροτουσαν, αλλοι τοϋ έφώ-ναζαν είσαι ώραϊος 
μπαρμπαγιάννη. Τα δε παιδια τον fπαιρναν άπο κοντα καi τον ρωτουσαν: ΕΙναι δέ
κα ( ή ωρα) μπαρμπαγιάννη, - στον πόντο παιδί μου 1 

Α. ΜΠ. 

* 

'Όταν δ Τιιλέμαχος του Μαυρολιa, που έργαζότανε στην Άθηνα, έκατέβη στο 
χωριό, fκλεψε το κορίτσι του Γλαντζ1ν6γιαννη, 

"Αμα τόμαθε ό Γλαντζ1νόγ1αννης λέγει σηΊ γυναίκα του : Έγω Μ αρια θα πάω 
για κλαρi y1α τις γίδες :ια' έσυ να πας σrον ντελέγραφο να μάθ11ς τα μαντάτα, τί 
τόκανε το κορίτσι δ 'Αλέρμαγος, ( άντi Τηλέμαχος) να ντελεγραφηΌτε να to φέρ11 
nίσω! 1 

Α. ΜΠ . 

* 

Ό μακαρίτης Κώστας Ζ�ρβας (Τζιούμας) περίφημος για τiς οiνοποο:ίες tου, :<.-

λεγε δταν τον ρωτουσαν για τον γυιό του Χαράiλ.αμπο (τί δουλεια κάνει στην 'Α
θήνα). 

- ΕΙναι σεφέρης ( σωφερ) ό Λαμίας 1 ••
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Καρμιραuκο άνέκδοτο, που διηγεiτα1 ό Θ. , Αλ. Παρασκευόπουλος : Κάποτε πη
γαν στο- χωράφ1 του , Αλ.. Παρασκευοπούλου οϊ Γ1άννης Τσαρnος και Τέλης Ζαμπου• 
κος, για να καλλ1ερy11σουν με τα άροτpιωντα ζωα τους. Άλλα επιασε ή βροχή. Μπη
καν στο καλύβι καi περίμεναν να σταματήση το νερό. Με την εύκαιρία αύτη έσυμ
φώνησαν να κάτσουν να φανε. 

Και κάθε φορα που �βγαινε δ Παρασκευόπουλος να iδη· πως πάει ό καιρος και 
παρακαλοϋσε: κράτα θεούλη μου 1 .. δ Τέλης i:λεγε σιγά: βρέξε θ-εέ μου! !

* 

Ό yνωστος εύφυολόγος και λαϊκος σατιρ1στης r·ρηy. Δι1μητρακόπουλος, άπο τι) 
Μ εyαλόπολι, εiχε στιχουργήσε1 λαϊκο τραγούδι, μια πεrηκοπη του <>ποίοι, i;λεγε: 

-... Στοϋ Μπάστα και στου ''Ισαρι 
που ναι οί δανοφιλijΌτρες ! ! 

Δεν είναι γνωστον που έστήρ1ζε τον iσχυρισμό του δ Γρι1γόρης (για δαvοφιλϊι
στρες στο 'Ί σαρι και Βάστα) ! ... 

* 

Για τον πάππο τω-ν Βουζικώων Δημήτρη (άnόγονοι Δ. Ήλ. Βοuζiκος Μεγαλό-
πολις, Έμ. Ί. Βοuζίκας, καθη;γητης Πανεπιστημίου, Άθ'ijναι κλπ.) λέγουν το έξης 
άφελες άνέκδοτο: Πij.yε κάποτε στο :Δήμαρχο Λυκοσούρας να «δηλώσφ το γάϊδα
ρό του. 

Ό Δήμαρχος τον ρώτησε : 
- Τί θέλεις, Δημήτρη;
- "'Ι-Ιρθα να δι1λώσω τον Δ.ήμαρχό μου 1, άπάντι1σε έκεϊνος.
Ό Δήμαρ,χος, πoi:J εκαvε πως δεν ακουσε ξαναρωτο για να βεβαιωθfj:
- Ti είπες Δημήτρη; 
- .,.Ί-Ιρθα να δηλώσω τον Δ.ήμαρχό μου! ξαναλέει ό γερο Βουζίκας.
- Ποιον Δι1μαρχό σου; άπορεϊ ό Δήμαρχος.
- Νά! τον γάϊδαρό μου, διευκρινίζει δ γέρος.
Οί παριστάμενοι σκάσανε στα γέλια. Και άπο τότε κολλ11σανε στον Δ. Βουζίκα

το παρατσοϋκλι <<Δι1μαρχος», που το ξέρανε oi παλαιότεροι. 

Νά φοβάσαι ... 
Την π λ -ά ν η του Πατσιατζ:η, 
την π έ ν ν α του Κα:ντ:η, 
το φ α κ ο του Γαβαλα ! 

(' Ι σ α ρ α i 1 κ ο) 

'Ένας πετροπόλεμος 
Ό έmσυμβας τελευταίως θ'άνατος του Ίσαραίου Χρήστου 'Αλέξη Ρούσσου, μου 

θύμισε μαζi με την άξιόλογον δρασιν του εiς την 'Αμερικην καi τας · Αθ-ι1νας και τον 
περiφημοv πετροπόλεμον μετα το 1897, οτο "Ισαρι. 

Ό Χρ. Ρουσσος iiτσ ό άρχηγος του έπά"·ω Χωριοϋ, των Όρε1νων, καi ό 'Ιωάν. 
Άvδρ. Κατριβανος, του Κέντρου καi λ01πωv νοτίων .

.
... Ησαν τότε καi oi δύο ]Jα

θηταi τοϋ Γυμνασίου Τριπόλεως. 
Βραδύτεροv έγνώρισα κοl τους δύο, καλά, άλλα δεν τους έρώτησα πως καi διατι 

προεκλ11θη ό πετροπόλεμος αύτός. 
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Το αϊηο:v τούτου rσως θα πρέπει να άποδοθijι εiς άντιζηλίας τijς· έφηβ1κης ήλι
κίας 11 είς πολιτικας άντιθέσεις η το πιθανώτερον, κατ' άπομίμησιν ι-ω,ν nετροηο
λέμω-ν, που η σαν τότε τijς μόδας εiς τας 'Αθήνας. 

Παιδια του χωριοϋ, που εiργάζοντο εiς Άθ'ήvας <φογιασμένω> εiς άφεντιιcα 
για μικροδουλειές, έmστρέφοντας στο χωριο κατα τας έορτας καi iδίως το Πάσχα, 
έκτος των βαρελότων καl τω,ν βεγγαλικων που �φερναν άπο τος ΆθΊ1νας, εφερναν 
καί τος έντυπώσεις των για τοrυς πετροπσ,λέμους. "'

"Ας σημειώσωμεν έδω πι:ίΊς διεξήγοi\Ιτσ 01 περίεργοι αύτοi πετροπόλεμοι εiς τας 
'Αθήνας. Παιδια των ουνοικιων, ανεργοι, <<κσυτσαβόκια» άπο τας συνοηάας των· Πε
τραλώνων, Ψυρρ.η., Μεταξουρ,γείου, Πυ8'αράδικων κλπ. iiρχοντο νια άοημάντους 
άφορμας η άπο «φιλότιμο» εiς όρμητικας συρράξεις. 

Εiς τας συγκρούσεις αύτας έχρησιμοποίουν πέτρας καi σφεvδόvας, τα άποτε
λέσματα δε πολλάκ1ς ησαν αiματηρά .. 

Εiς τους πετροπολέμοuς αύτους πολλ�ς φορες μετεϊχον καi τcι πατριωτάκια μας, 
που αφ11ναν γι' αύτους την έργασfο των, δηλ. τα θελήματα. Εiς αύτην ηΊν ηερί
πτωσιν οταν γύριζαν το βράδυ εiς τα άφεντικα �μειναν νηστικα και δούλευε ό Ηε
ρίφημος βούρδουλας ... 

Τόσον ζω,ηραi i'jσav ai σuμπλοκαi των Άθ:ηνωv της έποχijς έκείνης, ίόστε ϋχ1 
όλίyας φορας έπεvέβαινε δια να διαχωρίσι1 τους οuμπλεκομένους καi ή 'Αστυνο
μία. 'Αλλα συνέβαινε τότε καi το έξης καταπληκτικόν: παρεσύροντο, άπο το μένος 
των συμπλεκομένων και oi άστυνομικοi καi μετεϊχον εiς την μίαν :η την αλλην δ
μάδα ! ... 

Κάπως παρόμοιος ητο και δ Πετροπόλεμος του χωρωϋ μας, που έξιστο,ροϋμε. 
Ξεσηκώθ'ηκαv ολα σχεδον τα π01δ1α άπο 10 έτων και ανω καi έπ:l πολλας έβδο

ι.ιάδας το· χωριο εύρίσκετσ εiς ... πετροεμπόλεμυν κατάστασιν. 
Κόθε Σάββατον μεσημέρι η Κυριακας η έοrτας ξεκινοίίσαv άπο τας συνσ,ικίαc; 

το Ηcιιδιcι γιcι τιΊv έιcστρατεία, διηρημένα, ά ναλόγως της γειτονιας, συγyενείας η φι
λί αr, εiς δύο nαncι ι:όf.εις. 

Κcι ι cι Ί 11v 1 ιεσολαβουσαv ί:βδομάδα κατεβάλλσνιο e1ωτέρωθεv μεγάλοι Πf)οσπά
Uειcιι Ιψοσε Ι ΟψJUΙJΟϋ σημαινόντων άγωv1στων, και κυρίως των τuxov t·ύρ1σιωμέvων 
ciς "Ιοα11ι άηοδι1μω,ν νέων εiς Άθ1ήvας. 

Έγω προσωπικως, λόyψ 11λ1κίας, δεν παρεούρθηv εiς την περίεργη αύτη μα
νία ϊων νέων του χωριοϋ μας. 

Ό Χρ. Ροϋοσος είχε ύπαρχηγόν, σαν έπιτελέρχην να ποϋμε, τον ζωηρον Στ{ι. 
Οηv Ν. Σμυnνηv και πσλλους αλλους έmτελεϊς. 

Ί\λλα. και δ Ίωάv. Κωριβαvος εiχε όμοίως τα iδικά του στελέχη. 'Ε ,γίvοντο 
συσκέψεις καi έοτέλλσντο ώς άν1χνευταi κυρίως oi μικρότεpω. Oi. βόρειοι ησαν προ
νομιοϋχοι καi κατελάμβαvοv η)ν υπεpθεv της συv01κίας των «Πλακiτσαν». 

'Όπως δ�; μοϋ ελεγε κόποτε δ Άσι1μ. Β. Ξηρόκωστας, γεω!Πόνος εiς Άμερικήν, 
μαθηη)ς τότε του Έλλην. Σχολείου Μεγαλοπόλεως, οστις ελαβε 1iέρος εiς τας έπι
·χΡ.ιpήσεις του ηετροπαλέμου, και οί Νότιοι κοτώρθωσαν να ύπερφαλαγyίσουν τουι�
βορείοuς απο τον 'Άγ. Βασίλειον - Μεγάλο Ποuρv6ρ1 - Τυροκάλυβο, καταλα
βόντεc; μάλιστα :καi τον 'Άγ. Ήλίαl ..

'Όλα τα μεγάλα παιδια τω•v διαφόρων οiκογενειων έλάμβανον μέροc; εiς τους
πετροπολέμοuς, Ρουσσαiοι, Κατριβαναϊοι κατ' άρχάς, και άκολούθως Μπακα'iοι, Ρου
παϊοι, -Σκοuρηδες, Ξηροκωσταϊοι, Δουκοuραiοι, Τσουτσουμπραϊ01, Τσανηλαϊοι, Σμυρ•
νηδες, ΒουζικαϊΌι, Νταμαλαiω, Δρακοπουλαiοι, Κυρ1αζαϊο1, Ζ1ομπολαί01, Καφεντζαϊο1,
Βελαίοι, Ζερ6αϊοι, Κοτσιραϊο1, Τιyκαίοι, Λαμπραϊοι, ΧρΌναϊοι, Τζεμαϊω κλπ.

'Εκ τω·ν πρωτεργατών του πετροπολέμου δ μεν Χρ. Ροϋσοος μετηνάστευσε εiς
την 'Αμερικην καi προώδευσε, δ δε άτυχης Ίω. Κστριβανος, σπουδάσας νομικά, με-
τέσχε τοϋ πολέμου 1912, - 13, άποθ'ανων ώς ψυχοπαθης εiς Κέρκυραν.
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Δ�ν γνωρίζω πως ό.ντέδρασαν εiς αύτbν τόν tμφύλιον πόλεμον ή 'Αστυνομία, 
που διέθ'ετε 20 χωροφύλακες, ol διδάσκαλοι καl oi Ύονεϊς. 

Θυμουμαι μόνον δη κάποια ήμέρα εΙδα τον έκ των άρχηγων Ίωόν. Κατρι6α
νον με δεμένο κεφάλι. "Ισως αύτο να συνέτεινε είς την κατ6παυ01ν των έχθρο
πραξιων ... 

+ ΓΡΗΓ. Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ

Ίσαραfικα tοπωνύμια 
'Αβάφηγα, 'Ασπρόχωμα, 'Αγ1α - Κυριακή, 'Ασφόκα, 'Άοηρο Λιθ'όρι, Άγιοθοδι�J-

ρα, 'Αμπάρα, Άγιαντριάς, Άγριλιές, Άλουπότρυπα, 'Αγιο - Βασίλης, 'Αμυγδαλιές. 
Βαθεια Λάκκο, Βαρ1κά, Βρuσοϋλα, Βραχάκι. 
Γουρνες, Γκλιάτα τη φτέρη, Γλύνα, Γερακοφωλιά. 
Δάφνη, Έλλην1κό, Ζάχου. 

Κατσούλας Χορός, Κορύτες, Κου6ελ6κι, Κοτρών1α, Κοκκινόλακκα, Κούμαρο, 
Κούτσουρα, Καλουπάκι, Κρύα, Κανελλόκια, Κερασιές, Κουφάλας .τον κ .... , Καλτσέι
κα, Καστανόλογγος, Κ1ουπάκ1α, Καλάμι, Κοκορεβιθlές, Κουβέλι, Κούκ11, Κοτρω
\'άκι. 

Λαιμούλια, Λυκοκούμαρο, α 

Μικρο Βουνάκι, Μίχου τ' άλώνι, Μπαληκούρα, Μεγαμπέλ�, Μπαλη βαρικό, Με
γάλο Πουρνάρι, Μεγ. Χωράφι, Μαρκέm, Μαραθιές, Μεγάλη λάκκο, Μνήματα, Μού
σγα, Μορα'ίτη, Μαζακόρρεμα, Μπουρλέσmα, Μεσορρ6χη. 

Ντελη το λόζο, Ξυνtικα. 
Παναγία, Πλιάκα Βρύση, Πλαγιές, Πλάκα, Πλακίτσα, Παλιοχώρ1, Περι6ολάκι, 

Π10αμπέλ1α, Παλιόσmτα. 
Ράχες, Ρωμέ1κα, Ρίγανες. 
Στουρνάρια, Σπαη Λάκκα. 
Τσιακλη Βρύση, Τυροκ6λυ6ο, Ταβέρνα, Τούρλα. 
Φτερόλακκα. 
Χήρας δάκρυα, Χρουσα βουνό, Χοντρό. δέντρα. 

'Ισαραfικα παραtσούκλια 
'Αλούπης, Άρτσαβέλας, 'Αλόκος, Βαρβάτος, Βαρθολόμης, Βραχόκης, Ήέζος, 

Βιnβης, Βασιλιας, Γκαγκανας, Γιούκας, Δήμαρχος, Ζιούνης, Θήτας, 'Ίσαρης 
Κούνιας, Κϊτσος, Καψάλης, Κυλίτης, Κουντάνης, Κοαιανίτης, Κοράκης, Καφ

φενές, Κόλλιας, Κουμουτσος, Κολιη1ρης, Κατσούλης, Καραγιόννης, Καρμίρης, Καp
δcισ11ς, Κακαβούλας, Καvταλης, Καy1αvας, Καμπανόγιαννης, Καρας, Κατmέπας, 
Κλόηας, Καπετάνιος, Κορύτος, Κού11πλας, Κούγιας, Κόκκος, Καλαντρης, Κολοκο
τριίιvης. 

Λαρδούκας, Λύγδας, Λιβανο - Γ�αννης, Λύγκος, Λάγιος, Λέντος, Λόρδας, Λουξ 

Μrάρμmλας, Μούτας, Μπουρδούλης, Μπρότσος, Μπαζοίίκος, Μπέης, Μαρλαγ
γnϋζος, Μαν1κάκης, Μπψπίτας, Μ

τ
ήτσης, Μπρατσόνης, Μαδουρος, Μπλεζένης. 

Ντράβαe;, Ντασιακλijς, Νταμόλσς, Ντού01ας, Ντουνοϋιι:ος, Νωυρλουτσος, Νανος, 
Νηλάρης, Ντουφεξης, Ντόσκας, Ξύστρας. 

Πλατσιας, Πατσιατζης, Παπαφτέρης, Παζαράκος, Περίδρομος, Παλιβακος, Πο
νηρός, Ραμαντάνης, Ρεπετσέλης, Ρήγας. 

Σωζος, Σελούλης, Σ1α01άγκας, Σκλάβος, Στέργιος, Σκυλομύτης, Σολας, Σα
ραμπούκας, Σαμαράνης, Σκαρτσόρας. 

Τζ10ύμας, Τζελίνης, Ταιάμης, Τσουλας, Τσιακμάκης, Τρόχαλος, Τσανόyιαννης, 
Τρομάρας, Τραμποϋκος, Τ01ότσορης, Τζελέχος, Τmργιός, Ταιοτης. 

Φυλάκος, Φασαρίας, Φλουτσος, Χαντζαρούλας, Χυλοπίπας, Ψεφοφον1ας, Ψύ
χραιμος. 
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Σπάνια Ίσαραfικα όνόμαtα 

Δημοαιεύομεν mo κάτω μερ1κα σπάνια iαφηστικα όνόματα 'Jσαραίων, που �κα• 
ναν κάποτε έντύπωαι: 

"Ισαρης (Δούκαρης), Βρετος (Άλ. Κατριβανος), Βαρθ'ο�ομαίος (Κονταξης, 
πατέρας του Γ. Κονταξη,), 'Αγαμέμνων (Ε:. 'Ανδρ1όπουλος), 'Αδάμης (Π. Δρακό
πουλος), 'Αρ�στομένης (Γιαννόπουλος κλπ.), Άριοτοτέλης (Δ. Σω<ελλαριόδης, Ν. 
Κουτσουμάρης κλπ.), Δ1αμαντης (Ρούπας), Βίκτωρ (Χρ. Ρο,ύπας), Δημοσθ1ένης ( Κ. 
Τσαντίλης, Δούκουρης κ.λπ.), 'Ελευθ'έριος ('Αγγ. Σακελλαρ16δης), Ήραι,λης 
(Γ. 'Αποστολόπουλος), 'Ηρώδης (Φ. Ήελης), θεμιοτοκλης (Χρ. Χρόνης, Γ. 

Κότσιρας), Κλε6νθ11ς ('Ηλ. Τζιέμης), Κλεόμβροτος (Δ. Άνδριόηουλος), Λάμ
προς ( 'Ασ. Δρακόπουλος), Λ1νόρδος ( Κυριαζης), Λουκας (Ά ν. Κότσιρας), 
Λυκουργος (Χρ. Σιώρης), Μιλτιάδης, (Άθαν. Τα01όπουλος), Νικήτας (Άθαν. 
Σιώρης κλπ.), Νικηφόρος (Θ. Δρακόπουλος), ΞενοφιΤιν (Λ. Κώτσιρας, Καντης 
κλπ.), 'Οδυσσευς (' Α. Κστριβανος, Ξηρόκωστας), Πλάτων (Άθ1

• ΣΗuρης), Παϋλοr; 
(Θ. Ξηρόκωστας, Φ. Τζέμης), Παντελης (Σιώpης), Περ1κλfjς (Κατριβανος, Τσαv
τίλης κλπ.), Πουλος (Χρό-νης, Κουτουλ6κης), Σαρ6vτος ( Άθ1

• Σιώρης), Στέφα
νος (Ν. Σακελλαρ1όδης, Ε. 'Ανδριόπουλος κλπ.), Σωκράτης (Άθ. Τασιόπουλος), 
Φίλ1ππος (Π. Τσαντίλης κλπ.), Τηλέμαχος ('Ηλ. Κυριαζfίς · Μαυρολ1α). 

'Απο τα γυναικεία σπάνια όν6ματα ?ίσον τά: Είρήνη, Χρυσοϋλα, · 'Α νδριόνα, Ού
f)ανία, Εύθυμία, Εύσταθία, Εύανθία, Εύγενία, Δέσποινα, Σοφία, Μαργαρίτα; Γα
ρούφω, Μαρίνα, Κο�δύλω, Κρυστόλλω:, Δερβένω, 'Αθηνα, Άγλαiα, Άνηγόνη 'Α
φροδίτ

η, Βενετία, Γλυκερία, 'Εξακουστή, Εύρυδίκη, Εύτυχία, Θεοφανία, 'Ισιδώρα, 
'Ισμήνη, Χ(λειώ, Λα11πρινή, Λυκόσουρα, Νίνα, "Ολγα, Πηγή, Ρουμπίνη, Φιλομήλα, 
Χαρίκλε1α, Χρυσάνθη. 

Ο! νουνοί, τόσον των άνορ1ων οσο και των Οηλέων, �διναν ηολυ ιmάν1α καl άr· 
χσιο1φε11 η 11 χf)ωτεηώνυμα όνόματα. 

τίλη. 

Σώγαμπροι ... ο-ιό 'Ίσαρι 

Το "Ισαρι εfχε πολλους ξένους γαμπρους (σώγαμπρους). Τους άηαρ1θμουμε: 
1) 'Ανδριόπουλος Δ. Στέργιος, παντοπώλης, ένυμφεύθη άδελφη Νη<ήτα Τσαν•

τ 

2) 'Ανδρ1όπουλος Ε.ύθύιιιος, Δι1μαρχος, έκ Κραμηοβου, {:ν1ηιφείJθη τιΊν "Λνναv
Ν. Σακελλαριόδη. 

3) Νιαούρης 'Αθ·αν., έκ Καρυων, εμπορος, ένυμφεύθη η1ν Δ. Άθ. Σ1ώρη.

4) Στριγγλης 'Ανδρ., έκ Βάmrα, ένυμφεύθη την Κων)νcιν Ν. Καραλjj.

5) Μασούρας 'Ιωάν., έκ Κακαλετρίου, ύποδηματοποιός, ένυμφεύθη την Βcισι
λ1κη Π. Ρούπα. 

6) Μασούρας 'Αρ1στ. έκ Κακαλετρίου, ένυμφεύθη την Βαmλικην 'Ηλ. Βελη.

7) Ξηνταβελόνης Ν. έκ Καρυων, σανδαλοποιός, ένυμφεύθη την κόρην Ί-Ιλ. Ζορ-
11πα η Ντόρντα. 

8) Ζώης Στάθης, έκ Βάστα, ένυμφεύθ'η κόρην το γένος Γιαλαμα.

9,) Μπέτσιος Δημ. έκ Λυκούρεσι, ένυμφεύθη την Εύανθίαν Ί. Κατριβάνου. 
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10) Γ1αννόποuλος Ίωάν. (ΜασrροΥ1άνν11ς) 01δηρουργός, 6πο την 'Ολυμτήα 11
'Ηλεία. Ένυμφεύθη το γένος Κουτσοuμάρη. 

11) Παπανδρέου 'Αριστείδης ( Κουτσαρ1σrείδης), έκ Βάστα, ένυμφεύθη Β ελο
rrούλα. 

12) Παπανδρέου Ζijκος, έκ Βάστα, ένυμφεύθη την ,, Αννα Σακελλαρίου.

13) Γαλάνης Ήλ. (Σιαραμπούκας), δραγάτηc, έκ Βάστα, ένυμφεύθη Άσιη.ι.
Δρακοπούλου. 

14) Γαλάνης Χρηστος, έκ Βάστα, ένυμφ. Δ. Κυρ1αζfj, - Κυλίτη.
15) Γαλάνης Κωοταντfίς, έκ Βόσrα, ένυμφ. Γ. Γεωργακοπούλου.
16) Γαλάνης Περηcλης, έκ Βάστα, ένυμφ. την 'Άννα Κυριακοπούλοu.
17) Γαλάνης Πανος, έκ Βάστα, ένυμφ. κόρην το γένος Ρούσσου.
18) Γαλάνης Σταϋρος, έκ Βάστα.
19) Τζανέτος 'Ανδρέας, έκ Βάστα, ένuμφ. το γένος Λάμπρου.
20) Πέρρος Γεώργιος (Κούμπλας).
21) 'ΑθΌνασόπουλος Ίω., έκ Βάστα, ένuμφ. κόρη Γ. Ξηρόκωστα (Τσιργιοϋ).

22) Κολοφύρας η Σπανος Ήλ., έκ Λυκούρεσι, ένυμφ. την Σταυρούλα Φου-
σέκ11. · -. -�

• .  Ί

23·) Γεωργίου Δημ. (τ. χωροφύλαξ) ένυμφ. κόρ11 Ν. Ρούπα (Παραλ1α). 

24) Τσαγκάρης Δημ .. ένυμφ. Πέρρου η Λειβαδίτη.

25) Τσαγκάρης 'Ηλίας, έκ Μεσσηνίας, ένuμφεύθη την Νικολέττα Β. Σάρρα.

26) Βλαχον1κολος Νικ.

27) Τζανος Γεώργ., έκ Μεσσηνίας, ένυμφεύθ'η την Γεωργία Περ. Γαλάνη.

28) Ντοuνοίίκος Γεώργ., ένυμφ. ιην Βασιλlκη Λεων. Χρ6ν11 (Δρακοπούλου).
ΓΡ. Κ, 

IΣΑΡΑΙΙΚΟ Γ ΛΩΣΣΑΡΙΟ 

(Ίδιωματιι<εc λέξεις) 

Άβανια = συκοφαντία, άγλέοpας = άοθένεια λαψοίί, άγκοϋσα = στενοχώ
ρ1α, άγκωνή, άγύριγος, άθέωτος, όκλαδοίίρα, άκοu11πέ.η, άκούτραφος = κρόταφος, 
άλλαργεύω = άπομακρύνομ01, άλλαξοκώρι = άλλαγι) κ01ροίί, άμπάρι, άλοφροiσκιω-• 
τος, άλικοντάω = δυσκολεύω, άμποδένω = δένω με μάγια, άμπροσταίνω = πρσ
ηγοίίμαι, άμορίλα = τεμπελιά, άναyελάω = περ1γελω, άνάκαρο = άντοχή, άνα
mάνω = ζυμώνω με προζύμι, άναχρικα = οίκιακα σκεύη, άνεβάοταγος = άιφάτ_η
τος, άνεσίφταγος = λώμαργος, άνθ·ρωπολάσι = πληθος κόσμος, ανταφλος = όπρό
σεκτος, άνυφάντρα = ύφάντρια, άξημέρωτος, ά11άγγε10 = ύπήνεμο, άπίστωμος =

άκοινώνητος, άποκαης = καημένος φοϋρνος, άποκορωιϊέ\,ο = φίδι, άπολιφάδι, δ
ποσπερου = 6πόψε, 6πpόφταγος, αρβαλσς = ftόρυβος, αραχλος, άριολόϊ = κόσκι
νο, άριάν1 = 6ποβοuτυpωμένο yόλα, άρουλ1έμαι = ούρλ1άζω, άσίφταyος = άπρό
φταστος, άστpάχα, αταρος = άδύνατος, άτός (μου), ατσαλος, αύγατάω = πολλαπλα
αιάζω-, άφαρεσμένος, άφρουγκάζομαι, άχρόνιαγος, άχαηρευτος, άλλαpγινός. 
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Βαγιόλι, βαρυγκόμισμα = δυσφορία βασταγο = γαϊδούρι, βατσίνα, 6αστα
γούρα - γαϊδούρα, βεργασιο - 6ερyάτης, βερέμης, βίτσα, βιδάνιο, βολα = φορά, 
βολόω = άξίζω, βουρλίζομαι, βούτα, βρωμόστομος. 

Γανίλα = άγανωσιά, γαρς =

γιοίίκος, γκαν1άζω = διψάω, γκαβός, 
γκλαφουνόω = ζητάω JJε κλάματα. 

μήπως, γεράνια = μπλέ, γάγκλα = στροφ11, 
γλύνα, yου6ίτσα = παιδ. παιχνίδι, γούπατο, 

Ι' 

Δι6-τανος, δυχατέρα, δράκος - αρσ. βρέφος. 

vΕγγομος = χοντρός, έδεφτσύ, έδιάκα = έπηγα, έμπατη - ε!οοδος, έφτοϋ-
νος. 

Ζάβαλη = καημένη, ζάγκλα = στροφή, ζάμπακας, ζαμπουνεμέvος = ίlρρω
στος, ζάφτω, = πίνω ( κραοi), ζάπι (κάνω) = ν1κω, ζαρούγκλα = πιέτα, ζερβοδί
J.ιητα = άνόποδα, ζεβζέκης = στραβόξυλο, ζουλάπι, ζυγια = ζευγος, ζακόν1. 

θέλημα = παραγγελία, θεριακωμένος = ύπερφυσ1κός, θ'ροφίματα, Θέρμες -
έ.λονοσία, θ1ράσιος = ψόφιος. 

Ίνάn = καπρίτσιο, iταϊρι = σύντροφος. 

Κα = κάτω, 1<αγιανας = τηyαν. αύγά, καζ6.ντι = κέρδος, κακοντέλης -==

ό εχων κακο τέλος, κακαράντζα, καλαμίζω. = μασουρίζω, καλσφάyωτο, καπροδόν
της, κάργα = πλι1ρως, καρκάσελος = δλόγυμνος, κάρμα = ψοφίμι, :καρούτζαφλας 
= λάρυγκας, κακοζόκανος = κακοφηαγμένος, καστραβέτm = άγyουρ1, κατσικά
δα = μικρη γίδα, κατσιφάρα = δμίχλη, κατσούλα = γάτα, :κάφυρο, καψαλlά, κα
ψερός, κίβούρι, :κιοτεύω - κ1οτής, κ1ώνω = τελε1ώνω, κλάπα, κλειδοπίνακα, κλιμαν
τήρα = λαχτάρα για φαγητό-, κλήρα = άπόyονος, κορκοσούρα, ι<λωνά, :κσγι6νος =

εΥρων, κοκοmέλι = χαλάζι, κολαντρίζω = περ1ποιοϋμω, 1ωλησάκ1 = γάτζος σα-
11αρ1ου. κολέγας = φίλος, 1ωλορρίζι = δuναη� r�ίζα δέντρου, ιωλοφωηα = nuνο
λαμruδα, κοπιάζω = /Ερχομαι, κόρα (ψωμ1ου), ιωρακιάζω = διψάω ηολύ, l<όρδα, 
κοrδονούρα = ύπερι1φανη, κορφιάς, κοριf1νω = βρωμάω, κοτάω ·= Τολμω, κουβέ
λ1, κουμάσι = άκάθ·αρτο, ύπόγειο, ·κουμπ�ς = τρουλλος, κουρούνα = μαϋρο πουλί, 
χήρα, κουτσούνα, κουτουλάω = νυσrόζω, κοχεμένος, κοψίδι, κριάτινη ( άτωιφιό), 
Jφισάρα, κυρούλα = γιαγιά. 

Λαyκεύει (το μά.τι) = παίζει, λαι,όω = τr1έχω, λαλαγκίδες. λανάρια, λαχί.
δα - κομμάτι άγροίί, λαψάνα, λαλούδια, λ1όρα (γίδα) = πλουμ1σο'1, λιθαροπάη =

τραϋμα πατοί�σας, λιμαντέρα = πειναλέα, λιμπίζομαι = λαχιαρίίΊ, λtχνάω = λ1χνί
ζω, λοβ1άρα - λόβα, λουμπουοι = στάχυ άραποσ., λούρα = βέργα, λύπηση =

συμπόνο1α, λωβος = άδύνατος, λωτος = κληρος. 

Μαγάρα-ίζω, μαγκούφης, μαγκούφικο, μαλέτσ11<0 κακόμοιρο, μάνταλα =

σύρτης άσφαλείας, μαράζι, μανωλο = μεγάλο μπουκάλι μαρayκσίίλα ( συκο), μαn
τίνα, μασιά, μαστραπας = κύπελλο, με χέρι, ματαράτο1 = στρώμα, μαχιας ( σκεmϊς), 
μαχτο = χuλος γουρουν10υ, μελιγκόνι, Μεσσένια = Μεσσηνία, μεσ1κα =· έντόσθΙΟ, 
μοιράδ1 = μερίδιο, μιίJκος = βλάκας, άμίλητος, μονοβέργημα (άμπελιοίί), μονοψ{J
σι = απνευστί, μοuστερης = πελάτης, μουλαΊ'μικος, μούργα = λάδι άκάθαρτο, 
μουρ;χ:ούτα = πήλινη λεκάνη, μουστρίζω,, μπακανιάρης, μπαντανία, μπαράκι . νό
θο, μπαραμπάτης, μπαρέζι = μαντηλι καφέ, μπασια = εϊσοδος, μπελερίνα = πλε
κτο σάλ�, μπενετάδες = άπο,χ01ρεησμός, μπερκέτι = βιός, παραγωγ11, μπεσfκι =

κούνια, μπίη = διόλου, μπλεζεν1ά; μπόλια = μανη1λα, μποξιάς, μπόλκα, μπουλα
μάς, μπουρλ�άζω, μπουχος = σκόνη, μπραζέρης, μπατόι<α, μπατατσύκα, μωρώνω· -
J.{αλοπιόνω μικρό_. 
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Νάκα, νισάφι = σταμάτημα, νογάω = έννοω, νοματαίοι, νόσημο, νταγιαν
τάω = ύπομένω, ντεμmχ1άζω = εiδοποιω, ντερλ�κώνω = χορταίνω;• ντηριέμαι =

διστάζω, ντορβάς, ντωτος = άρα�ός, ντώνω,, ντουμάνι = πολυς καπνός, ντοϋρος =

ύyιής, νυφαρ�α = ή νύφη ( εlρων.), νωμος = ωμος, νταμόχι = πλεονεξία, νταμα
χιόρης, νταμπλος - συμφόρησις, νταντανιόζω·. 

Ξαμήνια, ξεβράκωτος, ξεγάνωτος, ξάγναντο, ξεμnροσrαίνω, ξεiγκλωτος, ξε
καπίστρωτη, ξεκλ1J1αντηρίζω, ξέλαση = δωρεαν δμαδη<η έργασία, ξελόντζα, ξεπε• 
ταροuδι, ξερολiθΊ, ξερολιθιά, ξεροσακαή, ξέσκουρα = έmπόλα1α, ξεφερτmάζω, ξe
συνέρια, ξεχλιαίνω = δ1ασκεδόζω, ξομπλ1άζω, ξωμάχος. 

Όλοντρόγυρα, όλοϋθε, όλημερίς. 

Παγανιά, παιδοκομάω = γεννω, πανούiΌτ = πάνω γάϊδαρε (προσταγή), πα
νωγόμι, πανωκόρμι, πισωκάπουλα, πανουκλ1άρ1κο πανωπροίκ1,. παπαρώνω, παπα� 
ρούντα, παραγγολάω - παραγγσλή, παρα&αρρεύω, παραθάρια, παρακά(τω), παρασάν
ταλος, παραπόρτι, πάτερο, πεδουκλώνω - πεδΌύκλτ, πεντόβολα, περ1κοπά, περικοπός, 
πεiρος, πέταβρο = ξύλο σκεπης, m1δουλας, π1'λάλ�. π1λαλόω, mργιόν1, περονιάζω =

διαπερνω, mσrρόφ1α, rότσι, πλαντιάζω, πλεύρα = πλαγ16, πλ1α = πλέον, πλούντρα 
= πουδρα, ποδεμή - ποδεmά, πσι.1πή, nορτογύρα, πουλακίδα, πουρνό, πόχα = άπό
χη, προγκάω, προκάνω = προφταίνω, προ<ηJποϋκ1 - κολατ016, πρωτόκολλο = 1,1ή
νυ01ς, rruρ1ακόν1 = λίμα. 

Ράmνο = μάλλινο, ρεκαλίζω = κλαίω γοερά, ρέντι = ράνΤΙσμα άμπελιου, 
ριζάφτι, ρο8ολάω, ρετζουλάω - ρετζούλα, ρογΙάζω, ροδίκ1 = ραδίκι, ροκώνω =

χορταίνω, ροσόλι = σορόη1, ρούντζα = μοίιτρωμα, ρουτζώνω = μουτρώνω. 

Σάϊσμα, σαλαγάω, σαλιόρα = άλατιέρα, σόμαη = μήnως, σκαρί, σκυλοβρω-
, β ά ό ' ' ' ' ό'' ' μαω, σ ουνι , σy ρτσα, σyουμπα, σγουψιμο = σκυψιι.10, σε1ρ1α = σ 1, σεργουνης =

έξευτελ.ισμένος, σιαδαι - σιακεί - mακά, συγενmο = σεληνιασμός, σιδερωστιά, συ
μπόω (τη φωτιά), συνεπαρμένος, mουρόω, 01ουpίχτρα, mουτος (χωρiς κέρατα), 01-

φλογιόρης = 6λογοκομμένος, mφουνάω = στεγνώνω, mχασ1ά, σκαλούνι, σκαλτσού• 
νι, σκαμrάλ1, οκαπετάω, σκαpίζω, σκουρουχ1ά, σγόρτσα, σκ1άζο11αι = φο6αμαι, σκού
ξιμο, σκουράντζος. σκουτί, σκοuηκό, σμιρδάκι, σοϊλίηκος, σοuλη.10.ς = άρμυρός, 
Ο()υρτοϋκο = ριχτο παλτό, σοφρας = χαι.τηλο τραπέζ1, σπερνα = κόλλυβα, σπέτσα 
= πιπεριά, σπολάη. σπυραλατίζ'ω, σrάκα = στάσου, σταφυλοπάη, σrαχτοκοuλούρα, 
στερνά, στιχιερό, στουφάτο, στραβέγκλω = ι.11σόστρα6η, στρατολάτης, σrρ1γyλ1άpικο, 
σφιγγλιάτα, σrρουτζα = μούτζ'ωμα, ο-n,λοκαρδίζ'ω, συνω:οί ι.1ας, συριόνι, συφορ1α
σμένος, σφαpδάκλι = βάτραχος, σφοντύλι. 

Τακίμι = φορεσιά, τα'iν1 = τόϊσμα, ταρακουνάω, ταρναρίζω,, τάm, ταχε1α =

αϋριο, τέμπλα = μακρυ ξίιλο, τέσσα, τζαμ1λίΚΙ, τηλωmά, τηλώνω, τηράω, τίγκα =

πληρες, ηκλιάζω, τίλογα ( εΙναι), τόκα, τραπέτm, τουpπίτσα, τόuραγνία, ·τουράκι, 
τσίτmδο, τpόϊστο, τρακαδιάζω, τρόμπα, τραχηλια ( ροϋχο), τριβέλι, τρίβολος ( διά
βολος), τριδών1α = φαyοϋρες, τρίμερα, τριφτάδια, τρ1χ1ά, τριψιάνα, τρογύρω, τρό
μπα = δυνατη βροχή, τρόχαλος, τσάγγουρο, τσαγγοuρολογάω, τσεράνα = δύστυχη, 
τσ1άγκρα, τσιανάκ1, τmγαρίδα, τmέm, τmέπη, τ01ν1όρ1κο, τσιοκάνι, τmότρα, τmοuλάω, 
τσιουλίστρα, τmοϋλο, τmουρόm, τσίτσα, τσίλικος = κλίτσικας, τσελίκι = δυνατό, 
τfζα, τεζάχ1, τσαγyλίζω = χτενίζω, τσόγγλα, τσακόνι. 

Φάγνα, φορτωτήρα, φουρκα, φούρλα, φτερακάω, φώλος, φακλάνα, φαρμα
σωνος = άγέλαστος, φαφατιάζω, φελόω = άξίζω, φέρτσα, φλέντζα, φοpτσέρ1, φου
μίζω, φανταλιά. 

Χαϊλώνω, χα6δαλιάζω, χαλές, χαλ.ιουράω, χαρανί, χαράρια, χασαπουλειό, χα
σκαράω, χαφταλευρης, χάχαλα, χεριά, χερόβολο, χλε11Πονιάpης, χλ10 (νερό), χλ1-
αίνω, χλίψη, χόβολη, χολ16ω, χορίδ1, χούϊ, χουλ1άρ1

1 
χουνέρι, χούνη, χουχουλιέμαι, 

χουγιάζω. 
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1 

Ή λαϊκή θυμοσοφία 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ 
'!\ 

Μερικες παροιμίες, που χρησιμοποιοίίσαν συνή�ως oi nαλιοi '!σαραiοι, rφοδί-
νουν το βάθος της λαϊκης θυμοσοφίας. Παραθ'έτουμε τlς πιο κάτω : 

- 'Άνθρωπος άπο οηίτι και σκ:υλi άπο μαντρί.
- 'Ανύπαντρος προξενητης για λόγου του δουλεύει.
- Τη 11ύτη του να πέση χόμοu, δεν σκ:ύβει να την πάρη.
- Θέρος, τρύγος, πόλε11ος 1
- ΒοήθΌ με φτωχε να l.lr\ σσϋ μοιάσα}.
- Γαϊδουρινα μοϋτρα δεν γερνοϋν ποτέ.
- Γειά μου, πλούτη μου 1
- Κλαϊν' oi χηρες, κλαίν' κι' oi παντρεμένες.
- Ψύλλους στ' fucυρα\
- Ό βήχας, ό παρας καl ή ξυπολυmα δεν κρύβονται.
- 'Εγγυητής, :καλοπληρωτής.
- Άπ' ο,τι φορεϊ, κλέφτη δεν φο8αται.
- Ή φτώχεια φέρνε1 γκρίνια.
- Μάθε τέχνη κι' αστηνε κι' οταν πεινάσης πιάστηνε.
- Ό τρελλος εΙδε τον μεθυσμένο καi λόκησε.
- 'Άβουλος ό νους, διπλος δ κόπος.
- "Αλλο1 παπάδες, αλλα βαγγέλια.
- Μπi}κε δ λύκος στ' δ.ντερα.
- Θα βάλω τον κόπανο� να κλάψη.
- Έπη,γε σαν το σκυλi στ' άμπέλι.
- Τί να κάνη δ κρύος του πεταγωμένου;
- Σαν τ' αύγο στα δυο λιθ'άρια.
- Τί το θέλεις το χρυσο λαήνι καl να φτης το αΙμα μέσα;
- Έγω το λέω τοϋ σκύλου μου κι' δ σκύλος στην ουρά του.
- Κάθε τόπος καi ζακόνι.
- Το μηλο κάτ' άπ' Τη μηλια θα πέση·.
- Κατα φωνη κι' δ γόϊδαρος 1
- Σαν τη στάλα στο κλαρί.
- Ζωη καi κόττα 1
- 'Εκεί που τρώει τό σκυλί, γαυγίζει.
- Για ψύλλου πήδημα!
- Άλλοϋ δ παπας κι' άλλοϋ τα ρόσα του.
- 'Άλλα τα μάτια του λαγοϋ κι' αλλα της κουκουβάγιας.

Βγηκε ιi πομπη στο δρόμο καi κοροϊδε.ύει τους διαβάτες.
- 'Έρμα 11αντρ1α γεματα λύκους.

Προλήψεις 
'Απο· τiς πιο συνειθισμένες προλήψεις των παλαιων 'Ισαραίων, ησαν καl oi έξης: 
- Τη νύχτα δεν δανείζουν κρισάρα καi άλάτi.
- Δεν κυττάζονται τη νύχτα στον καθ'ρέφτη.
- 'Όταν l{ώει ή mδερωσπά, θόρθ'ουν λεφτά.
- υοταν σε τρώει το άριστερο, χέρι θα πάρης λεφτά.
- Στήν πλάτη των σφαγμένων ζώων 11 στο στijθ'ος τijς κόττας οταν υπάρχη

τρύπα σημαίνει θάνατος. 
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