
Σιωραίοι 

<Η οiκογένε1α των Σιωραίων ανέδειξε μόνον Δημάρχους καi δχι 
βουλευ-rάς. 

Οδτοι είναι ό Γεώργ. Άvαγν. Σ1ώρης, πατέρας του Ίω. Σιώρη 
(Κόλλια) 1<ai ό Ν1κ11τας ΆΟαν. Σιώρης (1903), ηατέρας του Άθ. Σιώρη, 
ίατροϋ στην Πάτρα καi του Νικ. Σ1ώρη, δικηγόρου στι)ν Άθήνα και 
ιτά�ος του τ. ύπουργου Ν1κ11τα 'Αθ. Σιώρη. Κόρες του είναι ή Χρ1σήνα 
Β. Ξηρόκωοτα, τ. ταχυδρομη<Qυ καl ή Άγγελ1κη Ίω. Ζ1όμπολα. 

'Άλλοι Δήμαρχοι 

'Άλλοι 'Ισαραϊοι Δήμαρχοι ύηηρξαν oi Άγyελης Κουτσουμάρης 
κal ό υiός του Ίωάν. Κουτσουμάρης, έκλεγεiς το 1906. Ό Ίω. Κου
τσουιμά:ρης :ηταν ό τελευπιΊΌ� Δήμαρχος Λυκοσούρας. 

Δήμαρχοι Λυκοσούρας έ.ξ αλλων χωρ�°ων, διετέλεσαν και οί r ηωλος 
Βούτουνας ( πρωτος δ11μαρχος Λυκοσού.ρας) άπο τiς Καρυές, ό_ Π. :Μερ
ζιώτης ( 1840), ό Χρ. Μπαλασόποuλος ( 1865) κ.α. 

Πρόεδροι της Κοινότητος 'Ίσαρι 

Μ,ετα την καθ1έρω01 τοϋ Θεσμου των Κο1νοτήτων, το 1912, το 'Ίσαρ1 
εyινε εδρα Κοινότητος, ση1ν όποία περ1ελαμβάνοντο έκτος του χωρ10υ 
μας καi oi συνοnασμοi Χρουσα, Πετροβουνι καi Βοϊβόντα. 

Πρωτος Πρόεδρος έξελέγη ό τ. Δ11μαρχος Λυκοσούρας Νικολfjς Θ. 
ΣααQελλαριάδης. 

"Αλλω Πρόεδροι_ διετέλεσαν κατcι 1ωιρους oi Άθαν. Τασιόπουλα;, 
Δη•μ. Λυμ.περόπουλος ( Τσ1ύτωορης), Γ. Ξη,ρόκωστας (Κούνουπας) 1 Χρ. 
Ν. Σ1ώρης, Βασ. Δού1ωυρης, Άνδρ. Χαρ. Κατρ1βανος, Στέφ. Άνδρ1ό-
πουλος, Δ. Στάyγας, Ίω. Κώτσιρας, Στ. Γαλάνης, Βασ. Μεντης, Δη;μ. 
ΛάμπpΌς Ν. Παρπαiρηc: Βασ. Παpπαiρης. 

ς:: έλ ( Α δ λ,f ( , ' Ώς ΓρΟJμματεϊς της Κοινότητος ωετ εσαν 01 ' ν ρ. lv. πο,,ιωτης, ο
Νικ. Ίω. Δρακ6η()υλος καi σήμερα ό Δ. Ζcι>Gαρόπουλοr,. 

Το σημεριvο Κοινοτικο Συμβούλιο 

Το Κ01vοηκο Συμβούλιο 'Ίσορ1 (1972) άποτελεϊτω άηο τούς:

Βcισ. Ν. Παρπα'iρη, πρόεδρο, καi Ίω. 'Αθ. 1nάκα, Κων. Π. Κονταξη, 
Δημ. Ίω. Ίόγκα (Χροϋσα) καi 'Ιω. Άv. Τόγκα (Πετροβούν1), συμ
βούλους. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

KAJAΛOrOI 

ΙΣΑΡΑΙDΝ 

EDIIJHMONDN 

Υ·ΟΑΛΛΗΛDΝ 

EDAf r ΕΛΜΑ ΤΙΟΝ 

H.A.n. 

Στο κεφάλαιο της Παιδείας το ''1-
σαρι εχει να έ:ττιδείξη μια λαμπρ1Ί 

_ ίστορία και :παράδοσι. 
Εtχε την τ·ύχη να άναδείξη έξαι

ρέτους έκπαιδευτικούς, κυρίως στη 
Δημοτικ1Ί έκπαίδευσι, οί όποίοι έ
καλλιέργησαν ενα πολυ μεγάλο φυ
τώριο έκλεκτων έπιστημόνων, δημο
σίων λειτουργων κ.λπ. και κυρίως 
μορφωμένων &,νθρώ:π:ων με άνώτερο 
ηθος και ύποδειγματικο χαρακτήρα. 

Είναι χαρακτηριστικο οτι άπο τα 
'Jίσαραίϊκα σχολε'ία έ6γηκαν πολίτες 
με έξαίρετα ΠQΟσόντα, πνευματικα 
και ήθικά. Οί δε κατα καιρους, Ίσα
ραίΌι η ξένοι, διδάσκαλοι, ύπηρξαν 
άπο τους πιο διακεκριμένους σε μόρ
φωσι και 11θος του κλάδου. 

Δεν εtναι γνωστσν πότε άκρι6ο)ς 
Lδρ'6θη το :πρωτο Δημοτικο Σχολείο 
'Ίσαρι. 

Ό αείμνηστος Ίσαραίος κα.θηγη
της Δημ. Σταθόπουλος (1) το τοπο
θετεί κατα το έτος 1845 και πeοσθέ
τι οτι έπι έξrϊντα χρόνια στεγάστηκε 
στον Πύργο τοί; Άγα (;) (2) .

Μετά, το Δημ. Σχολε'ίο άπέκτησε 
δικό του κτίριο άπο δωρεα του έθνι
κου εύεργέτου 'Α. Συγγeου, στο λε-

(1) Λεύκωμα Μεγαλοπσλιτων Κ.
Παπαν1κο11.6ου,, Γ. Λεσνόρδου. 

(.2,) Πrθανως έννοεϊ ΤΟ παλιο Δημ. 
Σχολεϊο θηλέων, οπου σήμερα το Κοι•• 
νοηκο κατάστημα, 

Μεσημβρινη άποψις τού Δημοτικού σχολείου 'Ίσαρι 
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γόμε,·ο -άγνωστο γιατί- «Μίχου τ' 
άλωνι>>. Ύπfjρξε για την έποχ.ή του 
πρότυ:ττο δημιο υργημα της τεχνικής, 
με μεγάλες χαι όλόφωτες αίθουσες 
διδασκαλίες, πι;ιοαύλια, σχολικους 
κήπους, γυμναστήριο κλπ. 

Διεσώθη μέχρι τοϋ ετους 1930, ό

πότε με δαπάνfς των 'J σαραίων τr\ς 
Άμερικης κτίστηκε τc) έπι6λητικο 
και περίοπτο σχολικό κτίριο στηv 
<<'Αμπάρα>►• 

Σ τ ο "Ι σ α ρ ι ύπηρχαν 2 δη
μοτικα σχολεία, ενα άρρένων και ε

να θηλέων. Το τελευτα!ο έστεγάζετο 
στο κτίριο, :ιτου έχρησψο.ϊΤοιήθηκε 

και χρησιμοποιείται άκόμα για χοι
,·οτικο κατάστημα. 'Υ:πολονίζεται u

τι συνεστήθη το 1890 περίπου. 
Το Έλληνικο Σχολείο η Σχολαρ

χε: ο, οπως έλέγετο παλιότερα, ίδρύ
θηκε το 1876 με ένέργεια του τότε 
t:ουλευτου Άθαν. Κατρι6ά-vου. Είχε 
μία τάξι ά-ρχικα και διατηρήθηκε μέ
χρι του ετους 1891, όπότε καταργή-

- θηκε, γιατι δεν είχε τον άπαι-rούμεγο
άριθμο μαθητών.

Το 1899 εγινε πάλιν άνασύστασις
αύτου με τρεϊς τάξεις και διατηρήθη
κε μέχρι του 1930.

* 

Δεν μας είναι γνωστό αν προ και 
κατα την Έπα-νάστασι του 21 ύπfjρχε 
Σχολείο στο "Τ σαρι και :rτο:Όι ήσαν 
oi, διδάσκαλοι. 

, 

Σαν πρώτος γνωστος 'J σαραίος δι
δάσκσ,λος, μετα την άπελευΟέρωσι, 
φzρεται ό Παπα-Λεωνίδας Οίκονομό
πουλος, άπόcrοιτος της Ριζαρε(ου 
Σχολής και έξαιρετικfjς μοQφώσεως 
έκπαιδευτικος και κληρικός. 

Ό Γρ. Καραλής ύπ�Jτ11ριtε, δπως 
ίΟ ίj ελεγε ό πατέρας του, δτι :το '1860

ηταν δάσκαJ. 03 ό Πα::τα-Λεωνίδας, ό

61ιο-ο;; έδίδασ)tC μέχρι και πέραν του 
1900. 

'Άλλοι δάσκαλοι 11σαν ό Παπα-Θq.
νάσης Σιώρης, ό Γρηγ. Κώτσιρας -
μαθητης τοi5 Παπα-Λεωνίδα - ό ό
πο:ο; αρχι.σε να διδάσκη περι το 1880

μέχρι το 1904-5 περίπου. Ό Γρ. Κώ
τσιρας, ώς συνταξιου-χος εδίδαξε έ.πι 
:rτολλα iΕτη σε ·yυκτερινες Σχολες τοϋ 
Πα_ρνασσοi5 'Αθηνών. 

Ύπηρξε -έπίλεκτο; έκπαιδευτικος 
και έδίδαξε έπι σειραν δεκαετηρίδων. 
Έl:οκίμασε, στο τέλος της ζωής του, 
μεγάλες θλίψεις, διότι εχασε 4 γυι
ους, ολους έ:rτιστήμονες, στην γερμα
νικη κατοχή: Τον 'Αργύρη, Κ(δστα, 
Γ'ιωργο και Δημοσθένη. 

'Λ)ωλου8ουν τα παιδια του Παπα
Οανάση Σιώρη, Γιάννης και Παντε
λης. Ό πρωτο.; εγινε έπιθωρητης της 
Δημ. 'Εκπαιδεύσrως. Ό δεύτε�ο; που 
ήταν εύσταλ1)ς και ζωηρός, έδίδαξε 
προ και μετα ΤΟ 1900. 'Έκανε χρέη 
και γυμναστοu στο 'Ελληνικο Σχο
λείο. 'Έφ�γε στην 'Αμερική, δ:rrου /.;-

'Ό,τι έχει άπομείνει άπό τό παλιό Δημοτικό σχολείο σ17μερα 
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'Ιωάν. Άθ. Σιώρης 

πεδόθη και στ11ν δημοσιογραφία, έκ
δώσαs έφημερίδα, τ-�)ν <<Μικρουλα>>. 
7 Ητο πρωτοπόρος συνδικαλιστής. Έ
πανηλθε ση)ν Έλλάδα το ·19·12 και 
πηρε μ.έρο; στον Βαλκανικο :rόλεμο 
(J)S λοχαγος; Γαρι6αλδινός. 

Τούτους διαδέχθηκαν ό Ίωάν. Δ. 
'Ανδριόποι,λος (Στέργιο;) , άγαθος 

J και εύσυνείδητο; έκπαιδευτικός, ά
ποθανών στην Κατοχή, στην 'Αθήνα, 
ό Άνδρ. Β. Μπο�ιώτης, άπο το Δέλ
γα της 'Ολυμπίας και δ Νικόλ. Ροϋσ
cοs, μοQφωμένο; και άξιοπρε.πής. 
1 Ηταν καλλίφωνος ψάλτης και ίερο
κήρυξ. 

Άνδρ. Μποζιώτης 
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Ό Ά. l\fποζιώτης;, έξαιρετικ·ης 
μορφώσεως; και δυναμικοs διδάσκα
λο; άφηκε έποχ;η με την δλη σχολι
κη και κοινωνικη δρασι του. 

Ένυμφεύθη την Πολυτίμη Κου-
τσουμάρη, κόρη του αλλοτε Δημάρ
χου Λυκοσούρα� Ίω. Κουτσουμάρη 
και fγινε �ιόνιμο; κάτοικος και πρα-
1,ματιχος 'Ισαραίος. 

Ίσαραίο; δημοδιδάσκαλο; 11το και 
ύ ικ. Κυριαχό:πουλος η Λέντοs, που 
πέθανε πρόωρα (1897). 

"Αλλοι νεώτε�οι δημοδιδάσκαλοι 
'ΙσαραiΌι που δεν ύπηρέτησαν δμως 
στο ''Jσαρι, εlναι ό Βαο--. Λ. Κώτσι-
ρας (μετέπειτα άξ) κος της Χωρ) 

Εύστ. Π. Ζιόμπολας 

χ,ϊς) , ό Β. 'Α. Κατρι6αΥΟS, ό Εύστά
θιο� Π. Ζιόμπολας, (f ονευθείς στ-�)ν 
'Αλ6ανία, ό Παν. . Σάρρας ό Παν. 
Δ. Τόγκας (άπο τι'► Χρουσα), ό Λυμπ. 
Έμμ. r<ατριϋανος (ση) Θεσσαλονί
κη), ό Περ. l\α\Ι. Ποϋλο; (άπο τό 
Ζα·γκλακα), ί> Εύστ. Δ. Παρπαϊ:ρης 
και ό Πα,,. Άθ. Μπάκας. 

Ό Εύ. Ζιόμπολας 11τα-ν πραγματικο 
iπόδειγμα 11θους. και χαρακτ11ρο;, με
άπέραντη καλωσύ-νη και χριστιανιχες 
άρετές. 'Απετέλει δε κόσμημα του έκ
παιδευτικου κλάcου. 

"Αλλοι διδάσκαλοι, μη 'Ισαραίοι, 
που ύπηρέτησαν στο "Ισαρι, 11σαν ό 

Ι 

Γιάννης 'Αποσ,-ολόπουλος, άπο τα

Ηαραδείσια, που ένυμφεύθη την Μα
ριγώ 'Αλ Ι>ούfJσου, ό Ν. Καστραντας, 
ό 'Ι. Παπαηλίου :ττου ένυμφεύθη την 
Εύγενία Παρπαί:ρη. 

Διδασκάλισσα ύπηρέτησε στο "Ι
σαρι (δημοτικο θηλέων), μετα το 
1900, 1i 'Ολυμπία Λυμπέρη Βασιλο
πούλου άπο πατέρα Ίσαραίο, το γέ
,·ο; Ρουμ6ουτσου, γε·\Ινηθείσα στην 
ΆΟήνα.. 

Κατ& το 189J άναφέρεται ώς διδα
σκάλισσα ·ή Κορίνα Παπαντώνη, πεν
θερα του Κων. Άθ. Τσαντίλη και έν 
συνεχεία 11 Ο11ρανία Λέρτοι,, ή 'Όλγα 
Παπαντώνη κυ,i, 11 Μαρία Κροντήρη 
άπο τη Μεγαλόπολι, και αλλες. 

Νεώτερες δασκάλες είναι ή 'Ολυ
μπία Άθ. Σ. Σιώρη, 1i Πότα Ν. Δρα
κοπουι.ου και οί άδελφέ� Λίτσα και 
Ευα Βασ. Κυριαζη (έγκατεστημένες 
στην 'Αμερική) . 

Το Δημοτιχο Σχολείο ''Ισαρι άκο
λουθησε κι' αύτο την κάθετη πτωσι 
τοί3 πληθυσμου μετα τον Β' Πόλεμο. 

Προπολεμικά, οί μαθηται των δiο 
Δημοτικών Σχολείων (άρρένων και 
θηλέων) ύπερΜαιναν τους 250. Με
τα την έ-νοποίησί των - λόγω της 
μειώσεως τοϋ άριθμοϋ των μαθητιί>ν 
- άρχίζει ή άπότομος πτώσις.

Ίδου μία εϋγλωττη στατιστική,
που ύπογραμμίζει την μεταπολεμικη 
κατάρρευσι του χωριου μας. Μας την 
παρεχώρ,ησε ό τ. διευθυντης του Δημ. 
Σχολείου Περ. ΙΙοϋλοe και δείχνει 
την κίνησι του σχολείου είς μαθητας 
άπο του ετους 1948 μέχρι του 1968-69. 

Το σχολικό ετος 1948-49 το σχο
λείο μας εlχε συvολικα 103 μαθητάς, 
68 αρρενες καl 35 θ11λεις. 

Το 1949-50 είχε 104μαθηταs (61 
αρρ. + 43 θ·ή.λ.). Το 1950-51 είχε 
102 (64+48), ΤΟ 1951-52 = 100 (54 
+46), το 19.52-53 = 93 (52) 41) , το
1953-54 = 81. (42) 39), το 1954-55
= 89 (49) 40) το 1955-56 = 74 (38 
+36), τi> 1956-57 = 63 (35) 28), το
1957-58 = 55 (32+23) , το 1958-59
= 56 (33+23), το 1959-60 = 53 (31 

+22), το 1960-61 = 47 (22) 25), το
1961-62 = 42 (18+24), το 1962-63
= 42 (15+27), το 1963-64 = 38 (11 
+27) , το 1964--65 = 44 (13+31) 1 

το
1965-66 = 45 ( 18+27) , το 1966-67
= 40· (18+22), τΌ 1967-l8 = 43 (20 
+23) και το 1968-69 = 44 (24-F20) .

* 

Καθηγηταt τοϋ Έλληνικοϋ Σχολεί-
ου ''Ισαρι (δσοι εlναι γ,,ωστοί), διε
τέλεσαν προ τοϋ 1900 οι Θ. Γ; Θεοφα
νόπουλο; (1881) και Δημ. Σταθόπου
λο; ('Ισαραίος) . 

Ό πρ(οτος, αγνωστο; άπο που κα
ταγόμενο;, διηύθυνε το Σχολαρχείο 
το 1881. Τουtο γίνεται γνωστό άπο 
i;νδεικτικο του Ίωάννου Κ. Τσαντί
λη, μαθητου, τότε, της Α' τάξεως, έ
των 14, που ύ.ττάρχει στα χέρια των 
παιδιών του. 'Λ.π'1 αύτο άκόμα π.ληρο
φο.ρούμαστε ποία μαθήματα έδιδά
σκο\Ιτο τότε ot μαθηται της Α' τάξε
ως: Ίερα Ίστορία, 'Ελληνικά, 'Αρι
θμητιχη και Πολιτικη Γεωγραφία. 
ι<Και είς αύτα δημοσίς.ι κατα το τέ
λος του σχολικου ετους έξετασθεtς 
άπήντησε <<Καλώς>>. Διαγωγην δε ε

δειξεν έν τφ Σχολείφ <<'Αξίαν έπαί
,:ου>), γρά,φει το ένδεικτικό. 

Ό δεύτερος καθηγητηs Δημ. Ν. 
Σταθό:τrουλος (Μπα,,της) προέρχονταν 
άπο την οίκογeνεια των Καρμιραίων 

και ήταν συγνενης των Τσαρπαίων 
χαi. των Ι<αρραίων (Παρασκευοπου
λαίων) . 'Αδελφός του ήταν ό μετέ
πειτα συμϋολαιογρά(�Ο3 Μεγαλοπόλε
ως Άθαν. Ν. Σταθό:ττουλος. 'Υπηρέ
τησε :rrολλα χρόνια στο "Ισαρι και 
μετα στο Έλλ. Σχολείο Μεγαλοπό-
λεως. 

"Αλλοι καθηγηταί, που ύπηρέτη
σαν στο "Ισαρι, ήσαν οί Βελησ. Πα
παγεωργίου, Δημοσθ. Τριαντόποuλοg, 
Παν. Οικονομίδης (Σχολάρχης, άπο 
το Δεσύλλα Μεσσηνίας), Κων. Πα
πασπυρίδης (Σχολαρχης το 1913, άπο 
τη Δημητσάνα), Νικ. Μωρα'ί:τηs 
(Σχολάρχης), Θεόδ. Παρασκευόποϋ-

λος (άπο τό Κ�ρούμπαλι - Μεγαλο
. πόλεως, 6ραδύτερον έκλεγεις 'Εκπαι

δευτικός Σύμβουλος) , Βασ. Τσαφα
ρας, έκ Λαγκαδίων, Μιχ. Κίντζιοs (έκ 
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Λαγκαδίων, μετέπειτα Γυμνασιάρχης 

Μεγαλοπόλεως) , Μ. J< ωσταντόπου
ι.ο� (Σχολάρχης, άπο το Ψάρι Μεσ
σηνίαs) , Χρ. Ηαναγάχης, J<. Μυσί
ρης, Ι. Καραλέχας, 1,\. 'Αναγνωστό
πουλο;, Ν. Πα:n,α1,ιαννό.πουλο�, 'Αρ. 
Φιλδισάκο;, 'Λγάπ. 'ίωαννίδης κ.α.

Τέλο; ύπηρέτησαν στc) Σχολαρχείο 

"Ισαρι και Ωi 'Ισαρα:Όι καθηγηται 

Στέφ. 'Τω. Τ< crησιραι;,1 μετέ:ιτει �α Γυ
μνασιάρχης και αί.ρετος έκπαιδευτι
κc>ς Σ·ύμΒουλος; και Κωνστ. Δ. Καν
τfjς. 

Το Έλληνικο Σχολείο έστεγάζετο 
στο σπίτι τοϋ 'l. Γιαννο.ττούλου (ση

μερ. Γ. Βουζίκα) και στο κτίριο του 
Νικολη Σακε1νλαριάδη (Δημάρχου), 
έσυγκέντρωνε δε έκτος των Ίσαραί
ων και μαθητας άπο τα γύρω χωρια 

τοί5 τ. Δήμου Λυκοσούρας, άπο χωρια 
της άνω Μεσσηνίας (Δεσύλλα, Λυ

κούρεσι) κλπ. 

'Αριστ. Δ. Σιώρης 

"Αλλοι 'Ισαραίοι καθηγηται είναι 

ό 'Αριστείδης Δημ. Σιι�ρηι,;, μαθημα
τικός, υπηρετών ώς ύποδιευθυνη1ς 
στο γνωστο t·�παιδευτήριο των 'Α
θηνών <<Βυζάντιο>>, που διευθύνει ό 

'Ενδεικτικό τού Έλλ, Σχολε[οv 'Ίσαρι το·ϋ έτους 1881 
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έκ Ι{ραμποβου Λυκειάρχης Εύθ. Σι
μόπουλος 1 ό Ξε-νοφ. Λοαιcα Κώτσιρας 
(φυσικός), νυμνασιάρχης1 άπο6ιιδ

σας πρό τινων έτων, tΊ Μαθηματικος 
Νίκη 0. Παρασκε·ι:οπούλου, ό Παν. 
Ίω. Άνδριόποι-λος, Θεολόνος και ·ή 
Νίκη Στεφ. Κώτσιρα, Φιλόλογος. 

Τέλος, καθη·νητης της Λογιστικής 
σε Δημόσιες 'LμπΌQιΚες σχολες 11ταν 
<J Γειίιργ. Εύθ. Άνδριόπουλος, σπου
δάσας πολλα χρόνια στην Έλ6ετία. 
Διετέλεσε και υπάλληλος τ·ης 'Αγρο
τικης Τραπέζης. 'Απεβίωσε το 1966 
στην 'Αθήνα. 

Συνέπεια της έξαιρετικης έκπαι
δευτιχης έργασίας, που έγίνετο στα 
σχολεία "Ισαρι, άλλα και της φιλο
μαθεία� τι'ον π·αιδιων τώ·ν πτωχών -
λόγφ έδάιfους κλπ. - 'Ισαραίων, -ί)
ταν να ά·ναδειχθο5ν πολλοt έπιστ11μο-

. νες, υπάλληλοι., έπαγγελματίαι κλπ., 
που πράγματι έτίμησαν και τιμούν 
τη γενέτειρά των. 

Θα δώσωμε ενα πλήρη καi άναλυ
τικό κατα το δυνατόν πίνακα των 'Ι
σαραίων τούτων, δλων των έπιστη
μων καi δλω" των έπαγγελμάτων, 
άρχίζοντες άπο ΤΙ) 1837. χωρις να 
φέρωμεν εύθύνη για τυχον παράλει
ψι τινσς, λόγφ άγ-νοίας: 

NOMUKH ΣΧΟλΗ 

1) ΑΘΑΝ. ΛΛ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ,
γιος του άγωνιστου, δικηγόρος ση'}ν 
Άθηνα καi 6ουλευτης 'Αρκαδίας. 

2) ΛΘ. ΣΑΚΕΛΛΛΡΙΑΔΙ-ΙΣ, τρι
τότοκο; γιος τοϋ Gοι,λευτου και γε
ρουσιαστοϋ Δημ. Σακελλαριάδη, δι
κηγόι:ιο; 'Αθηνιον καi 6ουλευτης 'Αρ
καδίας (1846-1939) . 

3) ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ,
άνεψιος του Άθαν. Κατρι6άνου. 'Εγ
κατέλειψε τη δικηγορία και εγινε t

πi σειραν έτ{ον Δήμαρχος Λυκοσού
.ρας. 

4) ΙΩΑΝ. Π. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ, ά
δελφος του π�οψ;ουμένου, δικηγόρος 
στην 'Αθήνα καi άκολούθως δικα
στης Άθηνων. 

5) ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑ
ΔΙ-ΙΣ, δικηγόρος στη Μεγαλόπολι και 
έπί τι διάστημα συμβολαιογρά<�ο; 
Λυκοσούρας (1906-1907). 
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6) ΑΘΑΝ. Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ,
συμβολαιογρά<rοs στη Μεγαλόπολι. 

7) ΣΤΕΦ. Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ,
δικηγόρος στην 'Αθήνα και 6ουλευ
της Μεγαλοπόλεως. 

8) ΔΗΜ. Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ
ΛΟΣ, συμβολαιογράφος Λυκοσουρας. 

9) ΑΛΕΞ. ΝΙΚ. ΚΑ ΤΡΙΒΑΝΟΣ.
10) ΧΡ. ΑΛ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ, δικη

γόροι;; και 6ουλευτης Μεγαλοπόλεως, 
άρχικιi>ς διετέλεσε δάσκαλος. 

11) ΠΑΝ. Δ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ, δικη
γόeο;:; Δράμας και 'Αθηνών. 

12) ΠΑΝ. ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ. δικηγό
ρο:; στην Ούάσι γ)(των. 

12α) ΓΡΙ-ΙΓ. Β. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ, 
πτυχιοijχος τη.;; Νομικfjς. 

13) ΑΓΑΜ. ΕΥΘ: ΚΝΔΙ>JΟΠΟΥ
ΛΟΣ, δικηγόf-ΟS στην 'Αθήνα. 

14) ΘΕΟΔ. Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΒΣ,
--νομικος Σύμtίουλος του 'Ελληνικοϋ 
Προξενείου Ν. Ύόρκης. 

15) ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑ
ΡΙΑΔΗΣ, δικηγό!}ο;:; 'Αθηνών. 

16) ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩ. ΚΟΥΤΣΟΎΊ\fΑ
ΡΗΣ, Άρεωτα1•ίτης. 

"Αγγελοζ 'Ι. Πουτσοvμάρης 

17) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚ. ΚΟΥ
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ, δικηγόρος 'Αθηνών, 
τ. Διευθυντης τ·ης Γεν. 'Ασφαλείας 
Άθηνων. 

18) ΠΑΝ. ΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟ�ΟΥ
ΛΟΣ, δικηγόρος Άθ·ηνων. 

19) ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ,
άποθανών ,,έο-;,. 

/ 

20) ΛΝΛΣΤΟΣ ΙΩ. ΚΟΤΣΙΡΑΣ, ά
ποβιιί>σας πρόωρα. 

21) ΙΙΕΊΨΟΣ ΕΥΘ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ
ΛΟΣ, ύπάλληλος της Τραπέζηg τηg 
'Ελλάδος. 

22) ΓΕΩΡΓ. ΙΩ. ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ, τ.

ύπάλληλο; τοi3 Ύπουργείου Δικαιο
σύνης. 

23) ΘΕΟΔ. ΑΝΤ. ΧΡΟΝΗΣ, συμ
βολαιογράφος 'Ίσαρι, Μεναλοπόλεωg 
και 'Αθηνών. 

24) ΝΙΚ. ΝΙΚΗΤΑ ΣΙΩΡΗΣ, δι
κηγόρος Άθη,•ών. 

25) ΠΕΡ. ΑΘ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ, δικη
γόροg Άθηνων.

26) ΑΝΔΡ. Δ. ΖΟΡΜΠΑΣ, Τελώ
νης.

27) ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡ. ΜΠΟΖΙΩΤΗΣ,
Οίκονομικος 'Έφορος.

28) ΠΑΝ. ΤΟΓΚΑΣ, Άγρονόμο3
και τώρα (1972) δικηγόρος 'Αθηνών.

29) ΙΩΑΝ. Δ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΩΡΓΑΣ,
δικηγόρος 'Αθηνων.

30) ΙΩΑΝ. Δ, ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ, δικη
γόρος Άθηνών.

31) ΙΩΑΝ. Λ. ΚΟΤΣΙΡΑΣ, πρώην
άστυνομικος και eπειτα δικηγόρος 
Άθηνων. 

32) ΙΩΑΝ. �ΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑ
ΔΗΣ, 1δικηγό_ρο5, έπιχειρηματίας τιδ
ρα στ,)ν 'Αμερική. 

33) ΙΩΑΝ. ΣΤΕΦ. l(ΩΤΣΙΡΑΣ, δι
κηγόρο; Άθηνων. 

34) ΕΜΜ. ΙΩ. ΒΟΥΖΙΚΑΣ, δικη
γόροg 'Αθηνών, -νομ. Σύμβουλος τηg 
'Εθνικής Τραπέζης, τακτικος καθη
γηηΊς της Νομικης Σ.χολt1ς του Πα
νεπιστημίου 'Αθηνών. 

35) .ΚΩΣΤΑΣ ΓΡ. ΚΩΤΣΙΡΑΣ, δι
κηγόρος Άθηνιi>ν, έκτελεσθεiς κατα 
την κατοχή. 

36) ΔΗΜ. ΙΩ. ΤΟΓΙ<ΑΣ, τ. άντι
συνταγματάρχης Χωροφυλακης. 

37) ΑΡΓ. ΓΡ. ΚΩΤΣΙΡΑΣ, δικη
γόρος 'Αθηνών, έκτελεσθειg ύπο των 
Γερμανών. 

38) ΧΡ. ΙΩ. ΤΟΓΚΑΣ, δικηγόρος
'Αθην,ων, τ. άστυνομικόg. 

39) ΠΑΝ. ΑΝΔΡ. ΜΕΝΤΗΣ, δικη
γόρος Άθηνών. 

40) ΑΛΕΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΡΑ-

ΚΟΠΟΥ ΛΟΣ, δικηγ6ροg 1Αθηνων 
και δημοσιογράφοg. 

41) .ΣΙΜΟΣ Λ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
δημοσιογράφοg. 

42) ΕΥΓΕΝΙΑ Λ. ΔΡ ΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΥ, διευθ·ύντρια Ι.Κ.Α<:> Άθηνών. 

43) ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡ. ΣΤΡΙΓΓΛΗΣ,
δικηγόρος, έπισμηναγόg, έπιχειρη
ματίας. 

44) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡ. ΣΤΡΙΓ
ΓΛΗ - ΘΕΟΦΙΛΟΎ", δικηγόρος, τώ
ρα συμβολαιογράφος 'Αθηνών. · • 

45) ΓΕΩΡΓ. ΑΘ. ΣΙΩΡΗΣ, δικηγό
ρος, ύπάλληλο:;; 'Υπουργείου Έξωτε
ρικων. 

46) ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΩΡΗΣ, δι
κηγόρος Ν. Ύόρκηg. 

47) ΠΑΝ. Θ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δι
κηγόρος στις Ι-1.Π.Α. (και μηχανι
κός). 

48) ΑΝΤΩΝ. Θ. ΧΡΟΝΗΣ, δικηγό
ι;ιος Άθηνων. 

49) ΙΩΑΝ. Ε. ΚΑΡΑΛΗΣ, δικη
γόρος στις Η.Π.Α. 

50) ΙΩΑΝ. Ν. ΚΑΡΑ�ΗΣ, δικηγό
ρος στiς Η.Π.Α. 

51) ΦΙΛΙΠ. ΑΘ. Ι. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ,
δικηγόρος 'ΑΟηνων. 

52) ΔΗΜ. ΛΕΩΝ. ΑΝΔΙ>JΟΠΟΥ
ΛΟΣ, q;ορολογικος δικαστής. 

53) ΑΘΑΝ. ΑΘ. ΣΙΩΡΗΣ (Παντελό
πουλος) , δικηγόρος. 

54) ΑΡΙΣΤΟΜ. Ν. ΣΙΩΙ>ΗΣ, πτυ
χιουχοs Νομικής. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

1. ΣΙΜΟΣ Λ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
δημοσιογράφοg στην 'Αθήνα, συνερ
γάτης άθηναϊκων έφημερίδων_. 

2. ΑΛΕΞ. Λ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δη
μοσιογράφος και δικηγόρος στην 'Α
θήνα. 

3. ΔΗΜ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
δημοσιογρά<r,ο,;: στ1Ίν 'Αθήνα. Δημο
σιογραφεί άπο του ετουg 1931. 'Εκ
δότης - Διευθυντης της έφημερίδος 
<<'Αρκαδία>>. Συνεργάτης άθηναϊκών 
έφη·μερίδων. 

4. ΕΛΕΝΗ EPSTEIN (το γένος Κ.
Δ. Σακελλαρι.άδη). Δημοσιογράφος 
είς Ούάσιγκτον. 
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- 'Επίσης διαπρέπουν είς την δη-
, ' 'Α � ' Π μοσιογραφια·ν ι,ί.ς μερικ, 1ν οι αν.

Άριστομ. Χαραλαμπόπου),ο; και Χαρ. 
'Λριστομ. Μπάκας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

'1) Ν. Α. Στριγκλ1ϊς (Άνωτ. Έμ
::τορικ1Ί) . 

2) 'Αν. Ν. Παρπαί:ρης ('Α'\·ωτ. 'Εμ
πορική). 

3) Γεώργ. Β. Κυριαζής •ι Ι -
-· 

!ι) Χαρ. Δ. Βελής (Άνωτ. Βιομη-
zανική). 

5) Λ. Δ. Χαραλαμπόπουλος; ('Αν.
'Εμπο.ρική) . 

6) Χρ. Δ. Σιώρης (Άνωτ. 'Εμπο
ρική). 

ΔΗΜΟΣJΟΙ ΥΠΑλλΗλΟΙ 

Έκτος άπο τους πιο πάνω νομι
κούς, που εγιναν δημόσιοι ύπάλλη
λοι, είναι και οί κατωτέρω: 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ: Δημ. Ίω. Γιαννό
πουλο;, Παναγ. Άριστ. J>οϋσσο;. 

TAMEIAKOl: Ίωάν. 'Αγγ. Κου
τσουμάρης, πρ. Δήμαρχο;, Δημ. Άθ. 
Σιώρης, Βασ. Άνδρ. Μπο�ιώτης, δι
ευθ1'ντης Δημ. Ταμείου, Σωκρ. Άθ. 
Τασιόπουλο;, διευθ-υντης Ταμείου, 
Ίωάν. Δ. Ρουσαο;, 'Αθαν. Σαρ. Σιώ
ρης;. 

ΕΦΟΡΕΙΑΚΟl: Βασ. Γ. l(αφφεν
τζής, Νικ. Δημ. Σι<ί)ρης, τ. Διευθυν
της 'Εq:ορίας. 

'ΓΑΧΎ'ΔΡΟΜΙJ<ΟΙ: Βασ. 'Ιω. Ξη
ρόκωστας, Βασ. Παν. Ζιόμπολας, 

Θ. Α. Παρασκευόπουλος 
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Θεόδ. Άλ. Παρασκευόπουλος,'Αποστ. 
'Αν. Κατρι6α'\·ος, Χαρ. Γ. Κατρι6α.
νο;, Χριστόφ. Δ11μας, 'Απ. Ρου6αλης, 
Κων. Δήμας. 

Oll{ONOMII(OI: Άναστ. Ν. Παρ
παϊ·ρης;, άνώτ. υπάλληλος τοϋ Γεν. 
Λογιστηρίου του Κράτους, Θεόδ. Ί. 
'Α:ποστολό:πουλο;, τ. ύπάλληλος; 'Υ
:-7Ουργείου Οίκονομικων, Νίκος; Δημ. 
Βελης (τ. ύπάλ. Έλεγκτικοϋ Συνε
δρίου) . 

;Ύ':πουργ. Παιδείας: Σ.πϋeο; 'Αλεξ. 
Ι(ατρι6α\:ο; (Διευθυντής) , -iiδη συν
ταξιουχο;, Βασιλική Περ. J(ατρι6ά
,·ο υ. 

Ύπουργ. 'Εtωτερικων: Δημ. Ήλ. 
Φωτόπουλο; (χαι 2 υίοί του είς το 'ίδ.
ύπουργείον).

· -

Ύποr,ργ. Έσωτερικ.ων: Νικ. Χρ. 
.Σιώρης, Πα,·ο; Δ. Χαρα-λαμπόπουλος. 

Ύ.πουργ. Προεδρίας Κυβερνήσεως: 
"Αννα Στεφ. ΆνδριοJΤούλου, Σπυρο; 
Χρ. Σιώρης, Τοi5λα Περ. Κατρι6ά,·ου. 

'Ύ'πουργ. Κοιν. Πfοvοίας: 'Αλέκος 
Ν. Κατρι6α·vο:;.

Κέντρον Ηρονρα.μματισμου (Τ<Ε
ΠΕ): Χαρ. Δ. Βελης.

'Υποι,ργ. Έμποοίου: Τ<ωνστ. 'Λν. 
Μπο �ιώτης, Χρ. Δ. Σ ιιδρης, Πόπη 
Στεφ. Κώτσιρα. 

Ύπουργ. Γεωργίας: Χαρ. Β. Ι<α
τρι6α,·ο;. 

Ι.Κ.Α.: Σοq.ία Βασ. Ξηρόκωστα 
(Μπαμπούρα) , (τμηματάρχης) . 

Ο.Τ.Ε.: Κων. Ίω. 1ικολακόπουλος 
αeουσα). 

ΙΑ ΤΡΙΚΗ ΣΧΟΑΗ 

1) Ι<ΩΝ, Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ,
ίατρός, (1840 - 1895) . Έσπούδασε
στην 'Αθήνα και στο Παρίσι, έξασκή
σας το έπάγγελμα και στη Σμύρνη, 
Νυμφευθει.ς ση)ν Καρύταινα την Μα 
ρίαν Βαλαcο::οΜ oJ, κόρην πeούχον
το; χαί ύ.τ.ουρ1·ο5, έγκατεστάθη έκεϊ 
μονί,μως. Είχ$ 5 υίο�5ς, μεταξυ τών 
όJrο:ων ό <Ι;ω:�ί.<&ν, δικηγόρο; και ό 
Σωκράτης Σακελλαριάδης, ίατqός, 
.rΌλιτε�θει.ς στην ·'Αρκαδία. 

2) ΛΘΑΝ. ΝΙΚΗΤΑ ΣΙΩΡΗΣ, ία
τρος παίΌλό) ο;, άρχικως στο 'Ίσαρι 
και Μεγαλόπολι και ε:rrειτα στην Πά-

Ι 

Π. Δ . Σακελλαριάδης 

τρα. 'Εσπούδασε στο έξωτερικο και 
είναι συγγραφεi,ς ίατρικων 6ι6λίων. 
Είναι ό πατέρας του ύφυπουρ-νοϋ και 
i,πουρyοϋ Νικήτα Σιώρη. Πήρε μέ
ρο� στους Βαλκανιχους πολέμους. 

�3) ΧΡ. ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ίατρος
μαιε·υ-η)ρας, σύγχρο,:ο; του :ττροηγου
ιιέ,·ου λαβών το πτυχίο το 1909. τΗ-
, ' 

ταν γιατρός άρχικως στο ''Ισαρι και 
ε:ττειτα στην 'Τρίπολι. Συνέχισε σπου
δες στu έξωτερικό. Μετέσχε των Βαλ
κανικών πολέμων και της Μ. 'Ασίας. 

4) ΙΩΑΝ. ΕΥΘ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΎ'
ΛΟΣ, ίατρος παθολόγοί,, πτυχιουχο; 
το 1914. 'Ήσκησε το έπάγγελμα στο 
"Τσαρι και στη Μεγαλόπολι, οπου 

, Αθαν. Νικ17τα Σιώρης 

είχε κλινικη με τον ίατρο Βασ. Λαμ
πρόπουλο. 'Έγινε βουλευηΊς Μεγα
ι.οπόλεως. Άπεϋίωσε το 1936. 

5) ΝΙΚ. lΊΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑ
ΝΟΣ, παfολόγο3. Έγκατεστάθη στην 
'Αθήνα, άρχικG)ς και επε�τα στην Ά
λεξανδι;;ούπο\ι. Άπε6ί<οσε στην 'Α
θήνα. 

υ) ΠΑΝ. Ν. Τl'ΑΓΚΑΡΑΣ, παθο
λό"iΟ3 ίατρός;, ά:rιοθαν<ι)ν :ττροώρως στο 
,Ίσαρι, προ τη�, χατοχης. 

7) ΦΩΤ. ΑΝ ΔΡ. ΜΕΝΤΗΣ, στρα
τιωτικός γιατρ6ς, φέρων τον 6αθμι) 
του Γεν. 'Αρχιάτρου (1968). 'Απεστά
λη με ύ:ποτροφία στην 'Αμερική. 'Ύ'
:ττηρέτησε και στην Τρίπολι, ώς διευ
θυντης του Στρατιωτικοί, Νοσοκο
μείου. Σήμερα είναι άπόστρατος. 

8) ΣΊΈΦ. ΕΥΘ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ
ΛΟΣ, όΕοντίατρος. "Ησκησε το• έ
πάγγελμα πολλα χρόνια στο "Ισαρι 
και άκολουθως στη Μεγαλόπολι, ο

.που και άπε6ίωσε το 1958. 

9) ΡΕΝΑ λΡΙΣΤΟΤΕί\ΟΥΣ ΚΟΥ
ΤΣΟΥΜΑΡΗ, παιδίατρος στην 'Αμε
ρική. 

10) Πανάγο; Χρ. Κυριαζης, Κλινι
κάρχης στην Κόρινθο. 

.11) ΕΎ'ΤΕΡΠΗ ΦlΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ, 
ελαβε (1968) το δίπλωμα της Ίατρι
κης. 

12) ΠΗΝΕΛ.011Η ΠΑΝ. Ι. ΔΙ>ΑΤ<Ο
ΠΟΥΛΟΥ, πα€ολό"iο;. 

13) ΘΕΟΔ. i':IJ(. Γ. ΜΕΝΤΗΣ, πα
eολό-γο:; (1972). 

14) ΧΡlΣΤΟΔ. Β. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ψυ
χο \61 ο;, στn Ούάσιγκτων. 

ΙΩΓΡΑΦΟΙ 

- Γιάννης .Π. Ξηρόκωστας (ΤΖΩΝ
SEPON) , διάσημο; ζω-νρά{�ο;, άπο · 
θαν<e-ν το 1967. Λί"iΟ προ του θανά
ΤΟ"J του (σηΊ Ν. 'Υόρκη) ανοιξε εκ
θεσις των εργων του στο Ζάππειο μέ
γαι;;ο, 'Εθεωρείτο πρωτοπόρο; της ά
φηρημένης τέχνης στην 'Αμερική. 
�ίχε σπουδάσει στην Ούάσιγκτων και 
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Τζ' ,-,, (,_ Ι 
ων .:::ιερον .::ιηρο-χωστας 

στο Παρίσι, τι_ιιηθεis με άνώτατο έλ
ληνικο παράσημο. 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

1) Γιάννης Ν. Τσαντίλης (Τζων
Μπελάσκο) , ήθοποιος στην 'Αμερι
κή. 'Έχει άπο6ιώσει προ έτων. 

2) Πέπη Θ. Οίχονομοπούλου, νέα
ήθοποιός, άπό(r,οι τος της Δραμα,τικης 

Πέπη Δ. Οlκονομο7ιούλου 

Σχολής. Ή sμφάνισίς της στο θέα
τρο εχει πeοχαλέσει εύμενείs κριτι
κες για το ταλέντο της. 

ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ 

1) Μίμης Α. Κατρι6ανος, παλιοs
μουσικοcrυνθέτης με πολλεs έπιτυ
χίες. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΗ ΣΧΟΑΗ 

1) ΓΕΩΡΓ. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ,
φαρμακοποιός, ίδρυτηs του πρώτου 
φαρμακείου στη Μεγαλόπολι (1838-
1914). Διετέλεσε και πρώτος διευθυν
της τοϋ ύποκαταστήματος τ1ϊς 'Εθνι
κης Τραπέ�η� Μεναλοπόλεω�. Μετε-
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τέθη άκολουθωι;; στη Δημητσάνα. Κό

ρη του ένυμφευθη ό tατρος και πολι
τευτης Δ. Ι<ινινης, άπο την Ζάτο·υνα. 

2) ΓΡΗΓ. ΝΙΚ. ΚΑΡΑΛΗΣ, φαρ
μακοπο ιος στην Άθηνα. Πηρε το δί
πλωμα το 19·ίιί. Μετέσχε των Βαλκα
νικών πολέμων με το 6αθμο του έφ. 
Αοχαrοϋ. 

ΠΟλ YTEXNEJO 

1) Γρηγ. Β. Ι<ουτσουμάρης, μηχα
νικος - τοπογράφος. Ύπηρξε μόνι
μο3 άξιωματικος του στρατού, άπο
στρατε-υθεiς με τον 6αθμο τοϋ ύπο
λοχαγοϋ. Είσηλθε στην Χαρτογραφι
κη -όπηρεσία του ύπουργείου Γεωργί
ας. 'Έι.α6ε και δίπλωμα Νομικης. 

2) Χρηστος Γ. 1( υριακόπουλος, με
ταλλειολόγος, τ. άνώτε{Ι9ς ύπάλληλος 
σε μεταλλευτικη · 'Εταιρία. Τουριστι
κος έπιχειρηματίας σήμερα (1972). 

3) Παν. Θ. Δρακόπουλος, πολ. μη
χανικός, στ-ην 'Αμερική. 'Έχει πά
ρει και δίπλωμα νομικης. Ύπηρετεί 
σε δημόσια ύπηρεσία. 

4.) Φίλιππο(; Τίγκας, πολ. μηχανι
κός. Διέμενε στο Μεσολόγγι και ά
πε6ίωσε νε<δ ι:ατοs (έτων 35) . 

5) Άπόστ. Δ. Παρπα·ιρης. άρχιτέ
κτων. 

6) Δημ. Ν. Σιώρης, ελα6ε δίπλωμα
πολιτικοϋ μηχανικοϋ. 

ΑΞΙΩΜΑ ΤΙ κοι 
ΑΘΛΝ. ΣΙΩΡΗΣ, άξιωματικος κα

τα το 1897. Άπε6ίωσε τι) 1905 εις 'Α
θήνας. 

ΔΗΜ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ, ά.ντι
συνταγματάρχης. Άπε6ίωσε το 1955.

ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤ. ΤΑΣΙΟΠΟΥ ΛΟΣ, 
συνταγματάρχης ίππικοϋ, άπε6ίωσε 
προ έτ<i>ν. Πηρε μέeος στον Μακεδο
νικό άγ<Ϊ>να, στους Βαλκανικους πο
λέμους και στη Μικρασιατικη έκ
στρατεία. 

ΙΩΑΝ. ΚΥΡ. ΡΟΥΜΒΟΥΤΣΟΣ, ά
ξιωματικος της Μουσικής, άποθανών 
το 1943 στην 'Αθήνα. 

ΘΕΟΔ. Κ. ΣΙΩΡΗΣ, φοιτητης κα
τετάγη στο στρατό. Βγηκε το 1912 
άξιωματικος τοϋ Πεζιχου. ιrπηρξε 
συμμαθητης του Ν. Πλαστήρα. Μετέ
σχε ολων των πολέμων διακριθεiς για 
το θάρeος του. '"Έφθασε μέχρι τοϋ 

Ι 

'Ιω. Π. Ρουμ(Jοϋτσος

6αθμοϋ τοί5 ταγματάρχου. Μετέσχε 
των έπιχειρήσε.ων τοί5 Σαγγαρίου κα
τα την μικρασιατικη έκστρατεία. Συ
νελήφθη αίχμάλωτοs, στην ύποχώρη
σι και κατεκρεουργήθη μαζt με άλ
λους 300 - /4.00 άνωτέρους άξιωματι
κους, ση) Μαγνησία. 

ΝΙΚ. ΑΓΓ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ, ά
ξιωματικοs (άντιπλοίαρχος) του Ναυ
τικοϋ (οίκονομιχός). 

ΓΡΗΓ. Β. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ,ύπο
�.οχαγος πεζικοϋ της Σχολ1ϊς Εύελ
:ιτίδων. 

ΘΕΟΔ. Δ. ΟΤΚΟΝΟΜΟΗΟΥΛΟΣ, 
άντισυνταγματάρχης πεζικοϋ σε τιμ. 
άποστρατεία. 'Λ.πε6ίωσε. 

ΘΕΟΔ. ΑΛ. ΡΟΎ'ΣΣΟΣ, τελειόq:οι
το; της Νομικής, κατετάγη στον 
ο·τρατο (�ς άξιωματικος .πεζικοϋ. "Ε
πεσε 1iρωϊκα μσ.χόμε'\·ο; τον Ίανοι:ά
ριο του ·1913, στο Μ:ττιζάνι. 

1 Αναφέρεται σχετικα τό έξης ίστο
ρικο περιστατικο για τουτον: Την 
1iμέ.ρα της έπιθέσεως τοϋ έλληνικοϋ 
στ.ρα.τοί5 (Όκηο6ριο; ΗΗ2) ελαχε 
στη διμοιρία του τοi εσ-υ ;ττεζικοϋ 
Συντάγματο:; Ναυπλίου της ΙΥ ((.πτε
ρωτης>► λεyομέ'\'ηs μεραρχίας, να ρί
ξη, τιμης ενεκεν, τ,)ν :ττρώτη 6ολή! ... 

ΙΩΑΝ. Β. ΣΤΑΓΚΑΣ (Κωνσταντό
πουλο;), ι.οχαγος πεζικου σε άπο
στρατεία. 

ΝΙΚ. Α. ΣΤΡΙΓΓΛΗΣ, έπισμηνα
γος της άεeο.πορίας, ά:π-οστρατευθείς. 
το 1950. 

ΝΙΙ<ΗΦ. 0. ΔΡΑΚΟΠΟΎ'ΛΟ�, τα
γματάρχης διαχειρίσεως, έν ι'.ι.:πο • 
στρατεία. 

ΤΗΛ. ΙΩ. ΣΤΑΓΚΑΣ (Κωνσταντό
:τ:-ουλο:;) . 

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. ΣΙΩΡΗΣ, άντισυν
ταγματάρχης πεζικοϋ, gποΒιώσας. 

ΠΑΝ. ΙΩ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τα
γματάρχης μηχανιχοϋ σε άποστρα
τεία. 

ΓΕΩΡΓ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΎ'ΛΟΣ, 
ύ:rιολοχαγος :rrεζικου, ·φονευθεiς στην 
κατοχή. 

ΔΗΜ. ΑΓΓ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ, ύ

πίλαρχος, της Σχολής Ευελπίδων, 
φονευθείς παρα το Ά6γκtν τ·ης :Μ. 
'Ασίας, τον '\fάρτιο του 1921. 

Λ ΥΜΠ. Γ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ, άξιωμα
τικος της άεροπορίας ( τεχνικος) έγ
κατεστημέvο; :rrολλα χρόνια στη Θεσ
σαλονίκη. Άπε6ίωσε προ έτων. 

ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑ τικ οι 

ΙΩ. ΕΥθ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, �φ. 
λοχ,αγος ύγειονομικός. 

ΣΤΕΦ. Ν. ΣΛΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ. 
ΝΙΚ. Ι. ΚΑ ΤΡΙΒΑΝbΣ, εφ. λοχα

γός. 
ΧΡ. Π. ΚΥΡΙΛΖΗΣ, εφ. ταγματάρ

χης. 
ΓΡΗΓ. Ν. Κ ΑΡΑΛΗΣ, εφ. λοχαγος 

φαρμακευτικου. 
ΑΣΗΜ. Δ. ΣJΩΡΗΣ, εφ. λοχαγος 

.πυι:οβολικου. 
ΚΥΡ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 

εφ. ύπολοχαγu� πεζικοϋ, <�ονευθεtς 
π.αρα το 'Λργυρ6χαστ�ο κατα τονΈλ
λη,·οϊταλικο Π(►λεμο. 

ΔΗΜ. Π. ΧΑΡΑΛΑΜΙΙΟΠΟΥΛΟΣ, 
εφ. ύ:r.ολοχαγος π�eοfiολικοϋ. 

ΤΩ. Α. ΜΠΟΖΙΩΤΗΣ κ.α. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 

1) Άριστ. Ν. Κουτσουμά-ρης, άρ
χικιί)ς άξιωματικοι;; τηι;; ΧωροφυλαΙ
χης, μετεπήδησε στην 'Αστυνομία 
Πόλεων. "�γι·νε . άστυν. διευθυντης 
και διοικητης της Γεν. 'Ασφαλείας 
'Αθηνών. Μετά την άJΙοστρατεία του 
εγινε δικηγόρος Άθηνων. Άπευίο.1σε 
την 28ην Μα'ίΌυ 1969. Κατέλιπε η)ν 
σύζυγό του "Λννα και την κόρη του 
Ρένα, γιατρό, σύζυγο τοϋ ANSON
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HAUGHTON, έ.γκατεστημένη είς Η.
Π.Α. 

2) 'Αλέξιος ". Κατρι6ανος, συντα
γματάρχης Χωροφυλακής. 

Παιδια αύτου είναι οί: Νικόλαος, 
άπο6ιώσας (1969), Μίμης, μουσικο
συνθέτης, ά:πο6ι<οσας (1972), Σπϋρος, 
τ. διευθ. ύπουργ. Παιδείας και Βασί
λης (κινηματογραφικες έπιχειρήσεις). 

3) Άναστ. Εύθ. Άνδριόπουλος,
μοίραρχοs Χωeοφυλακής. 'Υπηρέτη
σε και στην c'ισφάλεια της Τραπέζης 
της 'Ελλάδος. 

4) Παν. Ν. Ι<ατρι6α-vος, ύποστρά
τηνος Χω�-οφυλάκη�, άπο6ιώσας το 
1968. 

Υίοi αύτου είναι οί: J<ων) νος, συν
ταγματάρχης πεζικου (1972) και Νι
κόλαος, άρχιλο1,ιστ·ης της 'Αγροτικής 
Τραπέζης. 

5) Δημ. Ί. Τόγκας, άξιωματικος
της Χωροφυλακης, άποστρατευθεtς 

,.i .. 

Δημ. , Ιω. Τόγκας 

το 1967 με το,· βαθμό του άντισυν
ταγματάρχου. 

6) Βασίλ. Λ. Κώτσιρας, άξιωματι
κος της Χωροψrλακfjς, q:ονευθεiς κα
τα τον άνταρτο.πόλεμο, μετα την ά

πελευθέρωσι. 
7) Άνδρ. \.ρ. Κυριακόπουλος, ά

ξιωματικος της 'Αστυνομίας Πόλεων, 
άποστρατευθεiς το 1967 με τον βαθμό 
του ύπαστυνόμου. 

104 

8) Γεώργ. 'Αν. ΚώτσΙ,Qας, άξιωμα
τικος τ·fj� 'Αστυνομίας :ι;Ιόλεων. Ά
πεστρατεύθη με τον βαθμο του ύπα
στυνόμου. 

9) Παναγ. l\.. Σιώρης, άνθυπασπι
στης της Χ<1)ροφυλακfjς, άποθανών 
προ έτων στi1ν Τρίπολι. 

10) Άναστ. Κ. Τσαγκάρης, άξιιι>
ματικος τής Χωροφυλακης. 

1'1) Άσημ. Α. Τίγκας, συνταξ. ύ
παστυνόμο;. 

ΥnΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ & ΟΠλΙΤΑΙ 
- Νιχ. Σωτ. Τίγκας.
- Χρ. Ίω. Τόγκας.
- Λυμπ. Δ. Λυ11;περόπουλος.

'Ασημ. Σωτ. Τίγκας.
- Πότης Σωτ. Τίγκας.
- Θεοφ. Ε. Παρπαίρης.
- Κων. Δ . .Σιώρης.

Ίωάν. Π. Στάγκας.
Βασ. Κοt-.τσός.
"Λγγ. Θ. Τσουτσουμπρης.
'ικ. Τίτσης.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ 
1. Γεώργ. Εύθ. 'Ανδριό,rουλο;, ύ

:τάλληλο; της 'Λγροτικ11ς Τραπέζης, 
σπουδάσας Λονιστικη στην Έλ6ετία. 
Διετέλεσε και καθηγηη)ς 'Εμπορι
κών Σχο\ων. Άπε6ίωσε το 1966. 

2. ικ. ΆνδΩ. Με·ντήs, τ. ύπάλλη
λο; της Έμ;πο,ρικης Τραπέζης. 

3. ημ. Ν. Καραλης, ύπάλληλο;
της Έμ:πο.ρικης Τραπέζης, μετανα
στεύσας άκο\οrθως στην 'Αμερική. 

4.. Νικ. εύQ. 'Ανδριόπουλο;, ·ύ
πάλληι,ο; της Τραπέζης 'Εμπορικής 
Πίστεως. Δίετfλεσε διευθυντης του 
{Jτ.οκαταστ11ματο; Μεγαλοπόλεως, ά
;ϊΟJιώσας. 

5. Θεοφ. Δ. Σακελλαριάδης, ύπάλ
ληλο; τής Έθνικης Τραπέζης. 'Υπη
ρέτησε στη Μεγαλόπολι, Τρίπολι κ.α.

6. Βασίλειος Σακελλαριάδης, ύ
πάλληλο; της 'Εμπορικής Τραπέζης. 

8. Ίωάν. 'Αν. Ι{αραλfjς, ύπάλλη
λο; της 'Εμπορικής Τραπέζης έπι 
30ετίαν. 'Απεβίωσε το 1968 στην 'Α

θήνα. 
9. Παν. Β. Κ.<Jυτσουμάρης, άνώ

τερος ύπάλληλος της Τραπέζης της 

Ι 

'Ελλάδος, ύ.ττηρετων στην Άθ11,1α, 
συνταξιο Εοτηθείς. 

10. Γεώργ. 'Ιω. Κώτσιρας, ύπάλλη
λο; η1ς ·,Εθνιχfjς Τραπέζης, ύπηρε
των στην Άθ{1να. 

Η. Άνδρ. Β. Μεντης, ύπάλληλος 
της Τραπέζη<;; της 'Ελλάδος, ύπηρε
των στην Άθfινα. 

12. Ά.θαν. Ίω. Σιώρης, ύπάλληλος
της Έθνικης Τραπέζης, συνταξιοϋ
χο; fjδη. 'Υπάλληλο; τοϋ Όργανι
σμοϋ Πeογναιστικών Ποδοσφαίρου 
(ΠΡΟ-ΠΟ). 

13. 'Λνάστος Γρ. Κώτσιρας, τ. τρα
πεζικός. 

14. Βαρθ. Χσ,ρ. J(ονταξης, ύπάλλ.
της •τονικής 1 ραπέζης, άπο6ιώσας. 

15. Τάκης Ξυνός, ύπάλληλος της
Τραπέζης 'Εμπορικής Πίστεως (άπο 
το Χι;ιοϋσα) , Πρόεδe-ος ηδη του Συι,
λό-νου Χρουσαίων 'Αθηνών. 

16. Σωτ. Χ. Ν ικολαχόποDλος (Γιαν
νίτσας) , (Χρουσαίος). 

·17. l{αίτη Χρ. Κυριαζη - Σινα
νιώτη, ύπάλληλο3 της Ίονικης 
Λαϊκής Τραπέζης 'Αθηνών. 

18. Χριστίνα 0. Σα.κελλαριάδη
Κ ο �ιι�κα, ύ.πι.iλλ ηλος της 'Εθνικής 
Τραπέζης. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑλλΗλΟ \ 

- Λυκ. Χρ. Σιώρης, ίδιωτ. ύπάλ-
ληλος. 

- Δημ. Χρ. Βασιλόπουλος (Ρουμ-
6ο5τσος - Κε�ές). 

- 'Απ. Γ. Σωτηρόπουλος, ύπάλλη
λος 'Εταιρίας Πατωμάτων ΕΠΑΣ. 

- Χρήστος Κυρ. Κυριακόπουλος,
σιδηροδιομικόι;. 

Άριστομ. Χρ. Κ υριαχόπουλο;. 
- Κωνστ. Χρ. Κυριακόπουλος.
- Γεώργ. Χ. Κυριακόπουλος, σι-

δηροδρομικός. 
- Κωνστ. Π. Κουτσουμάρης, έλεγ

κτης αυτοκινήτων. 
- Κωνστ. Χρ. Σιώρης, έλεγκτης

α:ύτοκι νήτων. 
- Γεώργ. Χρ. Σιώρης, έργολά.βος

οίκο δομών. 
- Άριστ. Τζ. · Παπανδρέου, λογι

στής. 
- Λάκης Δ. Χαραλαμπόπουλοι;, λο

γιστή!;. 

- 'Αντών. Γ. Βουζf.κας, ιδι.ωτικl,ς
ύπάλληλος. 

- Ξε,·οφ. Λ. l{ανηiς, ίδιωτικοι; i.1-
πάλληλος. 

- Γεώργ. Ν. Μεντηg, λογιστής.
- Γεώργ. Λ. Σάρρας, πιεστ1)ς έφη-

μερίδων. φ 

- Άσημ. Β. Ξηρόκωστας, γεωπό
vος, ιτπουδ«σας ιττην 'Αμερική. 

- Λεων. Δ. Άνδριόπουλος, γεωπό
,·03, σ:rιουδάσας στη,, 'Αμε.ριχή, διε
τέλεσε ,�ομογεωπόvο;. 

- 'Έφη Γρ. Καραλη -· · 'Γζωρτζά
κη, γλωσσομαθής, διπλωματουχος 
διακοσμητικης ΧΕΝ. 

- Άνδρ. 'Αρ. Ρούπας, έπιχειρη
ματ:ας. 

-- Άσ. r. Ξηρόκωστας, τεχνι
κος κ.α. 

ΔΙΚΟλΑΒΟΙ 
- Λυμπέρης Βρεττου Κατρίϋανος 1 

στο ''Ισαρι. 
- Άπόστ. Η αντης;, στο ''Ισαρι.
- Φώτης Ντουσιόπουλ�ς, ση) Με-

γαλόπολι. 
- Γρηγ .. Χαρ. Κατριβα-vος, στο Χα

λάνδρι 'Αθηνών. 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚλΗΤΗΡΕΣ 

- Ίω6,ν. Θ. Ξ,ηρόκωστας, q:ουστα-
νελλοφόρο; δικ. χ.λητfjρας, στ<) ''Ισα
ρι. 

- Άνδρ. 11. Ξηρόκωστας (Καφε
νές) , στό 'Ίσαρι. 

- Έμμ. Λυμπ. Κατρι6ανος στη
Θεσσαλονίκη. 

- Γεώργ. Άν. Τασιόποvλος, άδελ
φος του άξιωματικοϋ Δ. Τασιοπού
λου. Εlχε νυμφευθή θυγατέρα του 
Πα:πα.λεωνίδα. 

- 'Ασημ. Καντης (Νανος), στο
"J σαρι. 

- Χαρ. Π. Χαραλαμπόπουλος, στο
"Ισαρι. 

- Λάμπρος 'Ασ. Δρακόπουλος, στο
"Ισαρι. 

- Κων. Χρ. Ζέρβας, στο Εtρηνοδι
κείο Μεγαλο:ι:όλεως. 

- Παν. Δ. Δρακόπουλος, αμισθος,
στο 'Ίσαρι. 

- Άσημ. Γ. Δραχόπουλος, στην
'Αθήνα. 'Ήδη συνταξιΟ'ϋχος. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Ίωάν. Ν. Σακελλαριάδης (SA-
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KIS), άπόq;οιτος των Άμερικανικοϋ 
Κολλεγίου 'Αθηνών, άκολούθως της 
Νομικης Σχολής του Πανεπιστημίου 
'Αθηνών. 'Υπηρέτησε το 1937-1938 
στον Έλληνικο Στρατό. Μετανάστευ
σε στις Η.Π.Α. το 1939, οπου συνέ
χισε τις σπουδές του στα πανεπιστή
μια Μ:ινεσότας, Κολούμπια, Ν. 'Υόρ
κης καi Πενσυλ6ανίας. Έργάσθ11κε 
άκολούθως στην Έταιρία WES.TIN
GHOUS.E και το 1949 συνέστησε στην 
πόλι <Τ:οϊνιξ τη� 'Αριζόνας την 'Εται
ρία ((F ALMERS QUALITY LIQUORS>> 
στην όποία εLναι πρόεδρος. Ό Γιάν
·νης Σακελλαριάδης είναι έπίσης άν
τιπρόεδeοs της 'Εταιρίας SKOL 
μέλο; πολλών πολι τιχών καi φιλαν
θρωπικ�ν 

''Έχει νυμφευθη την έλληνοαμερι
κανίδα Εύτυχία Πουλος, μετα της ό
πο ίας �χει άποκτήσει τρία 
τον Νικόλαο, τη Μαριγώ και 

- Άνδρέαb Άρ. Ρουσσος, έπιχει
ρημα.τίας στο Γιοχάννεσμπουργκ 

- Άσημ. Δ. Σιώρης, έπιχειρημα
τίας στο Ουάσιγκτων. Στέλεχος 
τοϋ Συλλόγου 

- Γεώργ. Π. Πέρρος, 
τοϋ Πανεπιστημίου 

- Ίω. Π. Ξηρόκωστας, 
eπιστήμ<ι>ν (ές 

- Δtο υίοt τοϋ Γεωργίου 
(Χιουστον) , ί

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 

'Ανάμεσα στους έκλεκτου,; 'Ισαραί
ο-uς πρέπει νυ. συμπεριλά6ωμε καt 
μεριχους <'ί.λλους, ελκοντας έκ μητρος 
η)ν καταγωγη έξ 'Ί σαρι ii όπωσδή
:- οτε σχέσιν εχοντας με το "Ισαρι. 

1) ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, τακτι
κος καθηγηη)ς του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ίατρος μαιευτήρας 
yυναικολό·'iΟ3, Ή μητέρα του είναι 
·� "1 λ J. Τ ' εs . σαρι, τv γι,;νο;; σαγκογιωργα. 
Τι:ί'>ρα &γινε τακτικος κάθηγητης της 
Α' Μαιευτικής καί Γυναικολογικης 
Κλινικής τ·ης 'Ιατρικης Σχολής του 
Πανεπιστημ[οu Άθηνων. 

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ,
οίκονομολόγο'δ, καθηγητης της Άνω-
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τάτης Σχολης 'Εμπορικών και Οίκο
\Ομικών ΈπιfJτημών. Είναι γυιος του 
•rσαραίου Φιλοποίμε,·οs Κουτσουμά
ρη, ό όπο·:-Ό� είχε έγκα.τασταθη στα 
Καλύ6ια Καρυών Μεγαλοπόλε<ι>ς. Έ
σπο ύδασε στήν Άμερικη καi εχει ση
μειώσει άξιόί.ογη έπιστημονικη δρα
σι. Διετέλεσε Γεν. Διευθυντης του 
Κέντι:-οu Οίκο\'ομικων Μελετών. Έ
:ττισκέπτεται τυ.κτικιι το "Ισαρι. 

3) ΑΝΤΩΝlΟΣ <l>ΙΛ. ΚΟΥΤΣΟΥ
ι\'ΙΑΡΗΣ, καθηγητης Έμπορικης Σχο
λης, άδελφος του προηrουμένου. 

3) ΛΕΩΝ. ΦΤΛ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑ
ΡΗΣ, έπιχειρηματίας αύτοκινητι
στής, αυτο5ημιούργητ9ς. 

4) ΙΩΑΝ. ΜΠΕΤΣΙΟΣ, δικηγόρος,
έπι πολλας περιόδους Δήμαρχο� Ά
λεξανδρουπόλ�<ι>ς'. Εlνάι υίος της 
Εύανθίας Ί<ι>. Κατρι6άvου. 

5) ΗΛΙΑΣ ΚΑ ΤΡΙΒΑΝΟΣ, δικηγό
&ο�, τέως 6οuλευτης Άρκαδίας, υίος 
του Χρ. Άλ. Κατρι6άνο", έξ -"lσαρι, 
τ. 6οι1λει!τοϋ, γεννηθεiς στο Λεον
τάρι, έκ μητρός, το γέΥος Ήλ. Κο
σονάκου. 

6) θΕΟΔ. Χ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ, δικη
γόρος, άδελφt; του προηγουμένου, 
τ. δημοτικός 1;ύμ6οηλος Άθηναίων. 

7) ΝΠ<ΗΤΑΣ ΣΙQΡΗΣ, οίχονομο
λόrο;, ύφυπουργος Οίκονομικων καi 
ί,πουργος Παιδείας της 'Επαναστατι
κής Τ<υ6ερνήσε<ι>ς (1969-1971), υίος 
τοϋ άλλοτε (έξ "Ισαρι) tατρου ση) 
Πάτρα ·Αθαν. Νικ1'Ίτα Σι<δρη. 

8) ΑΛΕΚΟ:Σ ΑΡJΣΤ. ΜΙΧΑΛΟ
ΠΟΥΛΟΣ, χει�οϋρ1·0� μαιεuτηρ - γυ
ναιχολό'\'ο;, i!:-< μητρος 'Ισαραίας > της 
Γε(J)ργία� Πο6λοu Χρόνη. 

9) ΘΕΟΔ. Ι<ΛΙ ΓΕΩΡl'. ΑΡ. :\Π
ΧΑΛΟΠΟΥΛ:•JΣ, τραπεζιχος ό πρώ
το; και άνιί)τ. 'ύπάλληλοι;; του Χρημα
τιστηρίου 'Αθl)η.Ϊ>ν ό δεύτερο3, πτυ
χιοϋχο3 της Ά νωτ. Έμποριχηs Σχο
λής, άδελqΌι τοϋ !Υfοηγσυμέ,·ου. 

ΙΟ) Ν[Ι<. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, υί
uς τοu διδασκάλου Ί<ι>. Άποστολο-
πούλοu, πρωτοδίκης. 
11) ΒΟΥΛΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ

ΛΟΥ, φιλόλογο� - γυμνασιάρχης, Πα
ναγιώτα καi Βασιλικη διδασκάλισ
σες. 

ΤΟ ΙΣΑΡΙ, ΧΡΟΝΟΙ ΑΚΜΗΣ 
Οί Ίσοpοϊίκε� οlκογένειε� ---

Τοϋ t ΓΡΗΓ. ΚΑΡΑΛΗ 

ΔΕΝ θά άvαcρερθώ διά μcι.κρών είς τά τf]ς ίο ρύσεως του 'Ίσαρι, διότι δέν 
ύπά.ρχουν ά.κριοη στοιχεία. Πληροφορίας τινος μα.ς δίδει το 6ι6λιαράκι τοϋ �1ω. 
Πα.πcι.θα','άση Σιώρη, έπιθεωρητοϋ Δ. Σ., που στηρίζονται είς τη'ί πα.ράδοσι•J. 
Κατά τάς πληροψορίας αοτά.ςr πρώτοι οlκισταλ φέρονται οι 'Ίσα.ρης κcΔ Βρεττός. 

Ή -;ταρά.δοσις σ.ύτη cραίνετcι,ι &ληθοψανης καl έκ του γεγονότος οτι ύπηρχοv 
καl δύο όνόματα, θυμίζοντα τά όνόμα.τα των ιορυτων τοϋ 'Ίσαρι: του Δούκουρη 
('Ίσαρη}, πού εζησε προ του 1890 καl του Βρεττου Άλέξη Κατρι6άνου, ζή· 
σα.ντος καί πέραν του 1900. Τον τελευταίον έγνώρισe/4 δ ιΌιος 1• καθότι ·ήτο θείος 
τής μητρός μου. 

Δεν φαίνεται γrι, είχε ίδρυθη το 'Ίσα.ρι περισσότερον ά.πο 200 - 300 χρό
vι� προ της Έπα.νασ�ιχσεως. Το 6έ6C/4ιον είναι οτι κα.τcι. το 21 τό χωριο ητο &ρ
κετcι. καλά συγκροτημένον, δ�δομένου οτι τά όνόμα.τ-α τιί>ν Ίσcφσ.ίων πολεμι
ατων περιελάμ6σ.νον τcι. δνόματα δλων σχεδον των οικογενειών, πού !γ·)ώρισχ 
περl το 1900. 

* 

'lΌ 'Ίσαρι εύρίσκετο εις τήν μεγα.λυτέρcι.ν του ο.κμ-rιν χα.ί cί,νάπτυξιv από 
�οϋ 1880 - 90 μέχρι του 1912. Θυμοϋμα.ι τήν έπιστpάτευσιν του Ί 897. "Rγν�)-

Μία ώρα{α άποψις του 'Ίσαρι dπο τον 'Άγιο-Θανάση 
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ρισα τον ξεvητεμο των Ίσα.ραίωv εlς τα.ς Άθήνας, διότι είχον ξενητευθη καί τά. 
&δέλψια μου. Πα.ρηκeιλούΟησα τήν μετι:ι..νά.στευσιν της Άμεpικης, που ήρχ�σε πρό 
τοϋ 1897, μέ πρώτους μετα.νά.στας τούς Μεντα.ίους. 

Είδα. γιορτές, Πάσχα., &πόκριες 1 πανηγύρια.. Είδα. χα.pές t γά.μους οα.φτίσια. 
Θυμci.μcι,ι σποuδαστά.c; έπιστήμονα.ς, συμμα.θητά.ς, συμφοιτητά.ς. 

·Ένθυμοϋμα.ι τους πρώτους μετα.νάστα.ς πού έπέστρεφον μετά. τό 1903 - ·± 1

μορφωμένοι, καλοντυμένοι κα.ί οίκονομικως εuχα.τά.στατοι. 
'Ήλθον το 1912, ένθουσιώντες 30 - 40 έθελοvτα.t είς τ6ν πόλεμον, είς το·ι 

οποίον ελα.6α. μέρος κα.ί εγώ, ώς κληρωτος του 1912, συvεχίσα.ς καί είς δλους 
τούς α.λλοuς πολέμους ώς εφεδρος &.ξιωμα.τικός του Φαρμαχεuτικου. 

Είvα.ι δύσκολον να. γρα.φη προχείρως ·ή ίστορία. του ,. Ισα.ρι κ�ί οιά. τc,ίιτr; 
θά γρά.ψω πρό πα.ντος δια. τα.ς οικογενείας ) πού θα χρησιμεύσ11 tσως τοϋτο κά-
, 

';i;Otε ..• 

* 

'Αρχίζομεν &.πό τόν �Αλέξη Κυpια.ζην 1 άpκετα. χα.λον νοικοχύρ·ην 1 πού ζοϋ
σε στή «Φτερόλα.κα.» κα.ί απεκόμιζε καλά. είσοδήμα.τα. καί εόπορία.ν. Περt το 
1860 ό Κυριαζ·ης είχε 2 παιδια. φοιτητά.ς, πού άπέθανον εις τα.ς Άθήvας. Είχε 
ά.δελψόν, μάλλον τον Βασ. Κυρια.ζ ην, πού είχε _τό σπίτι του εις τα. Κυρια.ζέϊκv. 
(αργότερα. το -1Jyόρα.σε δ Θεόδ. Γ. Μεντ·ης). Τ·ην χήρα του την είχε νuμψευθη 5
επίσης εν χηρείq, δια.τελών Θεοδωριiκης Σα.κελλαριά.δης, ά.δελφός τοϋ γερουσια.
στοϋ Δημ. Σα.κελλα.ριά.δου κα.ί Δήμαρχος επί σειρα.ν ετων (περί το 1850 χα� 
επειτα, &.πο6ιώσα.ς πρό του 1890) . 

Ό γρά.φων τό παρον έvθυμεϊτα.ι περί το 1897 Δ·ήμαρχον τόv υίόv τούτο:J 
Ν ιχολ·7jν Σα.κελλα.ριά.δην

1 πατέρα. τω'J είς Άμεριχην έγκα.τεστημένωv α.δελφω•; 
Θεοδώρου, δικηγόρου, κα.l Ίωά.ννου, έπίσης δικηγόρου του Έλληνικοϋ Πα.νεπt
στημίου. 

* 

Είς την ιδίαν περιοχ·ήν, <,Φτερόλα.κα.>; κα.ί «Άyριαχόνα.», -ΊJσαv έγχατεστη
μένα.ι κα.ί αλλαι οίκογένεια.ι, κα.λλιεργοϋσα.ι τα κτήμα.τα. τ·ης περιοχ·ϊjς. Ί'οια.υτω 
ήσαν τιί>ν Κυρια.ζαίων: του Πα.νά.γου 1 πα.ψός του ιατρού Χρ. Κυριαζη 1 του Χ.α.
ρα.λά.μπους, του Λινά.ρδου. Έπίσης οί Λα.γα.ί.οι, Γυφτά.χηδες,. Κουτσοπετραίοt, 
Κουτσογιωργαί.οι, Σταμα.τcmουλαί.οι 1 Δ. Κuλίτης 1 οί δποίΌι φαίνεται ;Ίσα.v Κυριcι..• 
ζα.ίοι, καθώς καί οί Πα.ντα.ζα.ίοι. Ένθυμουμα.ι τόv γέρο Πα.ντα.ζόyια.νvη κα.ι τ·ην 
οίκοyέvεια.v Φουλάχου 1 πού ·ητο Πι:ι..ντα.ζης. 

Μεγάλη οίκογέ'ιεια ·ητο κα.l fι των Ροuπα.ίων. Έξ α.uτ·7jς προέρχοντcιι πολλοί 
κλάδοι. 

Ρουπαίοι fισα.ν Τρα.γκα.ρά.δες, γόνος των δποίων ·ητο κα.ί ό προώρως ικλt
π1l>ν κα-;;α. τ·ην Κα.τοχ·ην νέος ίcι..τρος Πα.να.γ . .ι

1
. Τρα.yκcι..ρα.ς. 

Ρουπαίοι ·ητα.v δ Κυριάκος Κούγια.ς 1 ·ή οίχογένεια. Φου::ϊέχη (ύπηρχε εις 
Άθήνας ά.πό του 1890 6ιοτέχνης Νι χ. Ρούπα.ς - Φουσέχης) 1 οί α.δελψοί Ι(ιχχα-
6ουλα.ί:οι (εκ των όποίωv ύπά,ρχοuν εις Άμερικ·ηv οί Βα.σ. κα.ί Νικ. Πά.νου Ρού
;.ας) , οί τρεί.ς ευσταλείς &.δελφοl Πέτρου Ρούπα. (Ίωά..v. Ρούπα.ς - Λόρδας 1 Χρ1j-· 
σ'ϊ:ος κ�l Κώστας) , οί Πα.ρα.λιά.δες (υίοί τούτων 'Ι.α.λοί έπιχειρηματία.ι εν Άθ·ή-
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vσ,ις) 1 ο� Ιlερραϊοι (Περροδημήτρη; κα.ι τα. πσ.ιδιά, του Περρ6γιανvης, Γιώργης 
- Κούμουτσος πατήρ των έν Άθήνα.ις ά.δελφώv Δημητρίου, Ίωά.vνου, Σωτηρίου
κλπ.) , δ Γέρο Ντούσια.ς,. δ uϊός του Φ. Ντουσιόπουλος και� τα. εγγόνια. του εv 'Α
θ·f1ναις Έα.σlλειος χα.t Πέτρος) .

Άκόμη Ρουπα.ίοι �σαν ό γερο Γιώργης Ρούπα.ς (Μα.ργανας) ,. ά.δελψος το,j 
Βα.σιλείοu > δ Ν. Ρούπα.ς (Κουλος) (!γyοvός του έκ θυγατρος δ έV Άμερικ1ι1 Β.

"Αθ. Κουτσός) , ό Δια.μα.vτης Ρούπσ,ς1 οι Ρουπα.ί.οι του Ζαyκλι:ι.χ&, 1, Δελ ηχα.σά,,,ιι 
κα.t Χροϋσιχ, ό Χρ. Ρούπας (Κα.ραμελάς) 1 δ Θεόδ. Ρούπσ.ς 1 έγκατεστημέyος εις 
Φίλια Μεσσηνίας κ.α.. 

"Αλλη οικογένεια.. είναι ή των Σιωρσ.ίωv, πολυμελrJς κα.ί μέ ίστορία.v. Κα.t

α.u.:οί κατάγονται ά.πο τον οlκιστην Βρεττόν. Πρόγονος όπηρξεν ό Άθα.ν. Σιώ
ρης 1 πολεμιστ·ής. Ύπηρχοv πολλοί κ.λά.δο� χα.ί πολλοί ά.πόγονοι κα.ί ύπά,ρχουv 
εγγονοι κα.ί δισέγγονοι. Άνα.ψέρομεν τους Άθα.v. Δ. Σιώρην, &ξιωμα.τικόv > κα.i 
tΟ'ι υίόv του Πλάτωνα., τον Θεόδ. Κ. Σιώρην, τσ,yματάρχην,, φονευθέvτα είς Μ. 
Άσία.ν 1 ·;ον Άθ. Σιώpην, &ξιωμα.τικόv, τον Νιχ·ήτα.v Άθ. Σιώρην,. Δ·f1μα,ρχον 
1902 - 1906, τους υίούς του Ά.θα.vάσιοv, ία.τρόv 1

• κα.l Ν ικόλα.01;1 δικηyόροv, τον 
εyγuνοv Νιχήτα.v Άθ. Σιώρην, επιχειρημα.τίαν, τόv Γεώργιον ·_ι\.θ. Σιι6ρ·φ 1. δι-

0 ' Ν ' ' ' ' 'Αθ ' ζ ' ' ' · ' ' ευ υvτηv ομαρχια.ς, τον υιογ του α.vα.σιον, τρεπε ικοv 1 και τον Uί.ΙJ'i τουτου 
Γεώργιοv, ά.κόλουθοv του Ύπουpγείου Έξωτερικωv. Τον Παπα:θα.vά.σηv, μέ πο
λυμελή οικογέvειCΧΥ,. τον υίόν του Ίωά.vνηv, έπιθεωpητηv Δημ. Έκπαιδεύcεω-::; 
χα.ί παιδιά, του τον Άριστοτ:έλην έv Άμερικ·Ω χα.ί τόv "Αθα.vά.σιοv Ίω. Σιώρηv 1

τρα.πεζικόv. Τον Παντελή Πα.πα.θα.νά.ση Σιώρην, δημοδιδά.σκα.λον κα.ί δημοσιο
γρά.ψον εις Άμερικήv, που εχει πα.ιδια έκεί. Άπο τά.ς θυγατέρας του δ Ιlσ.πα.-
θα.vάyης εχει έγγόvους_ τούς Ξενοφώντα. Λουκα. Κώτσιραν, yυμνασιά.ρχην, το·,

Βασίλειον, τcι.γμα.τά.ρχην Χωρ) κ·7jς, τον Ίωά.νvην 1 δικηyόρον εν Άθήνα.ις, τούς 
έv 'Αμερικ1) άριστα. εγκατεστημένους Άσημ6-.κην 1 Ίωά.vνην κα.ί 'Αλέξαvδρον Δ. 
Σιώρην11 διχηyόρον,. έΥ Ν. Ύ όρκ"Ώ, τούς Άριστείδηv καθηγητην χ.α.ί 'Αθανά.-
σιο'Ι, τούς Γεώργιον Χρ. Βουρva.ν, δικηγόροv είς Ούά.σιγκτων καl Ίω. Χ. Βουρ
Υάν, επίσης 1 διχηγόροy καί δεκά.δα.ς άλλων !γγόvωv. 

'Έτερος Σιώρης ήτο δ 'Αθανάσιος (Καλογερόπουλος) μέ παιδιά. του τον 
Σα.ράvτον και Δημήτριοv (τα.μια.κόv) χα.ί έγyόvι� τούς Νικόλαοv Δ. Σιώρηv, 
οίκον. εφοροv t Χρηστον καί Κων) vov_t σ..στυνομικόν. 'Απόγονος του Ν ικολά.κη 
Σιώρη fιτο δ iχ μητρός πάππος τ·οϋ γρά.ψοντος 'lω. Ν. Σιώρης. 

Σιωρα.ίοι είνα,ι &κόμη ό Πολύ6ιος,. ό Δημή,:ριος Πα.ντ. Σιώρης (Τρα.μ:;τοϋ
χος) 1 δ Φώτης Κ. Σ�ι�ρης,, ό Παν. Κ. Σιώρης, α.vθυπα.σπιστ·ης Χωρ) χης, ο[ Δ-ι; 
μ:fιτpιος zα.ί Χρηστος Άσημ. Σιώρης κα.ί ό Ίωά.v. Γ. Σιώρης (Κόλια.ς) , μέ πα.ι 
οι&. στήv Άμεpική τούς Βα:.σίλειον κα.ί Νϊκον. 

''Αλλη οικ.οyένεια. είναι ·ή των Κουτσουμαρα.ίων, 2 - 3 κλάδοι. 

"Ο χυριώτερος με yεvάρχην τον γέρο Άγγελη Κουτσουμά.ρην, διατελέσαν 
-;;(Ζ δ·Ιιμαρχοv, είχε πα.ιδια τον Ίωάννηv, πρ. τα.μιιχχοv καί επει τα Δrιμα.ρχο·ι
(α�ο τοϋ 1906 - 1914) 1 δτε κα.τηργήθησσ,ν οί Δ·ημοι. Ιίοί α.υτοσ είναι ό &ρεο-. 

παγίτης 'Άγγελος Κουτσουμά.ρης χα.ί ό Κωνσταντίνος Κουτσσυμά.ρης. 
Ό Βασίλης μέ υίούς τον Γρηy. Κου-cσουμάρηv, δ:ξιωματικό1,ι τrjς Σχολης 
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Εόελπίδων και κατόπιν Γεν. Διευθυντην �rπουpγείου Γεωργίας, �α.ι Πα.νον, 
όπάλληλον της Τρcι,πέζ ης της Έλλάδος. 

Ό Νικολός, με υίοuς τον Άριστοτέλην,, τ. Άστυνομικον διευθυντήν, διοι
κ.ητήν �ης Γεν. 'Ασφαλείας και δικηγόpον και τόν Γεώργιον, έπιχειp·ηματία.ν. 

Ό Φιλοποίμην με υιούς, τόν Γεώργιον, κα.θηγητην της Άνωτάτης Σχολής 
Οϊκονομικών Έπιστημών, τόν Λεωνίδα.ν, έπιχειρ·ημα.τία.ν κcι.ί Άντι1νιον καθη· 
γητήν. 

Ό γέρο - �Αγγελής έζησε καλ πέραν του 1900. 
'Άλλη οίκογένεια. είναι των Άνδριοπουλαίων. Ό Ευθύμιος Άνδpιόπουλος, 

γαμ6ρός του Νικ.ολού Σα.κελλα.ριά.δη, μέ 8 παιδιl.ι,: τούς Άγαμέμνονα ► δικηγό
ρον 1 Ίωά.ννην, εα.τρόν - 6ουλευτήν, Γεώργιον, καθηγητήν, Πέτρον,, δικηγόρον 
ύπάλληλον --cfiς Ψpαπέζης <Ελλάδος, Νίκον, τρα,πεζικόν, Στέφ":νον, όδοντία.τρον,
Τάσον, αξιωματικόν Χωρ) κ.ης, κ.α.ί Βουλα.ν, σύζυγον τοϋ σ.ντ) ρχου και νομάρχου 
Π. Παπα.για.ννάκου. 

Ύπηρχα.ν πολλα.ί οίκογένεια.ι με πολλα μέλη, πού άπέκ-cησαν μεγά.λα.ς κτη
μα.τικας περιουσίας. Π .χ. οί Χpονα.ιοι (Τζεμοχρονα,ίοι) , έξ Φν δ Θεόδ. Ά ντ. 
Χρόνης, συμ6ολα.ιογράφος Άθ·ην<i)V, εχων δύο υίούς, ενα. δικηγόρον και εν�
σπουδα.στ·ην τοϋ Πολυτεχνείου. Οί Τογκ.αϊοι_, ιξ ων οί Π α.ν. Φ. Τόγκα.ς, δικηγο
ρος έν Άθήναις, Δημήτριος Ί. Τόγκας, ά.ντ) ρχης Χωρ) κης, Χρηστος, Ίω. 
Τόγκα.ς, δικηγόρος, Κώστα,ς Δ. Τόγχσ.ς, έπιχειpημα.τία.ς. Οί 'Γιγκ.σ,ίοι, Οί Κα.
ρα.λα.ίοι, έξ ων δ γράφων Γρηγ. Καpαλης, ψιχρι.ιακοποιός, κα.ί δ έν Άμερικr,ι εγ
κατεστημένος Δημ·ήτριος Ν. Κα.ρα.λ-i)ς. Οι Τσα.γκογιωpγα.ϊοιt εξ ων δ δικηγόρος 
'Ιω. Δ. Τσα.γκόγιωργας. Οί Δρα.χόποuλοι, έξ ων οί &ξιωμα.τικοl Νικηφόρος Θ. 
Δρα.κ.όπουλος, Παναγιώτης 'Ι. Δρακόπουλος, ό έν ΆμερικiΊ δικηγόρος Πα.ν. Θ. 
Δρcι,χόπουλος, δ Άλέχος Δ. Δρα.χόπουλος, δικηγόρος - δημοσιογράφος, δ Σίμος 
Λ. Δρακόπουλος, δημοσιογράφος κα.ί ·ή ά.δελc:ρή τG)ν τελευταίων Εύγεvία. Λ. Δρα.
κσπούλου, διευθύντρια. τοϋ ΙΚΑ Άθηνων. 

'Άλλοι οΕ Ζερ6α.ίοι, οί Ζιομπολα.ϊοι, έξ ών δ Βασ. Π. Ζιόμπολcι.ς, τ. όπά.λ
ληλος ΟΊΈ, οί Μπακ.α.ϊοι, οί Ρουσσαίοι, οι Για.λα.μα.ϊοι, οί Τσουτσeιυμπpα,ίοι, οι
Λα.μπρα.ίοι, οί Βελα.ίοι, οι Ρουμ6ου-cσα.ίοι, Κυριακοπουλα.ίοι χαί Κυρια:κα.ϊοι, Κα.
c:ρεν-�ζα.ϊοι, Βουζιχα.ίοι, έξ ων δ καθηγητ·ης του Πανεπιστημίου Άθηνων Έμ. Ίω. 
Βοuζίκα.ς ) οι Μενταίοι, εξ ων ό πρώτος μετανάστης εις Άμερικην Άνδρέας Π. 
Μεντr1ς, μέ παιδια. τούς Νίκον, τραπεζικόν, Τά.κην, δικηyόρον, Φώ-cην, γεν. άρ
χία.τρον του στρα.τοϋ, Μίμην, επtχειρημα.τία.ν, οί Ντοpνταίοι, οί Ρου6α.λcι,ίοι, Οι
κονομοπουλα.ίοι, εξ ων ό έν π. δ. α.ντ) ρχης Θεόδ. Δ. Οικονομόποuλος κα.ί δ διχη· 
γόρος Πα.ν. 'Αλ. Οίχονομ6πουλος, οί Κοτσιραίοι,. έξ ων δ Στέcρα.νος, Ι'υμνα.σιά.ρ
χης, δ Ίωάννης, δικηγόρος κ.ά., οι Σαρραίοι, οί Κωστcιλοι, οί Κο�το�λά.κηδε�,
οί :ΝΙπα.λουμα.ίοι, οί Σταθόπουλοι, Κα.ρμιpα.ίοι, Πα.ρα.σκευόπουλοι έζ ώγ 6 Θεο
δωρος Άρ. Πα.ρασκευ6πουλος, &νώτ. ύπά.λληλος 3Τ κλπ. 

Έπlσης είς Άμερικ·ην πολλοί πολύτεκνοι Ίσα.ρα.ίοι με πα.ιδια. έπιστήμονα.ς, 
ιί>ς δ Δημ. Ν. Τσα.,;τίλης, δ Άριστομ. Θ. Μεντης, δ Γεώργ. Ίω. Κα.ντης κλπ. 

Θυμοϋμαι προ χαί μετα το 1900 γέροντας αγαθούς, έpγα:cιχούς, προγόνους 
των διαψόρων οίκογενειών. Πολλοt απ' αυτούς,. τίς γιοpτες κα.l Κυρια.κες περ�-
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εστοίχιζον τόν &.γι:ι,θόν πα.πά Καρμίρην, κα.θ-ι'jμενοι εις τήν μάνδρα.ν της εκκλη
σίας. 

Είς 8λα.ς τά.ς οίκοyενεία.ς �σα.ν πολύτεκνοι οικογενειά.ρχαι. 'Όπως α.νεcρέ
ρ�μεν, δ πολεμιστης Άλέςης Κα.τρι6α.νος είχε 6 - 8 παιδιά, ό Δ. Σα.κελλα.ριά
δης (γεροuσιcι,στ·ης) 5 - 6 υίο,;ς επιστήμονας,, οί 3 ίεpείς Παπα l(αρμίρης, Πα

πα. Λεωvίδας καl Παπαθα.νά.σης είχαν άπο 6 - 7 πα.ιδια εκα.στος. Έκ τούτων 
�8οκιμά,σθησα•,ι σκληρώς ώς οιχοyενειά.ρχα.ι, οι ούο πρώτοι. 

�ο γέρων Χρ. Κατρι6α.νος Ύ) Ντα.μάλας είχε δμοίως 6 - 7 πα,ιδtά., δ Δημ. 
Ν. Σcι,κελλα.ριάδης είχε 10 παtδια. (&ξ ιΤ>ν δ 'Αλέκος, δικηγόρος,. καί Θεοφάνης, 
τραπεζικός) , δ δήμαρχος Ν. Σcι,κελλα.ριά.δης 6 - 7 παιδιά, δ Δημ. 'Ασημ. Σω)
ρης 1 Ο πα.ιδιά.. Οί δημοδιδάσκαλοι Γρηγ. Κότσιρας ε'ίχε πολλα. παιδιά., εξ ων •1 
ετελεύτησαν εlς τ·ην yερμ. κατοχήν, Άνδp. Μποζιώτης 6 - 7 πα.ιδια. (έξ &v 
δ Βασίλειος διευθ. Ταμείου, δ Ίωά.ννης, οlκονομικος 'Έφορος, δ Κώστας, χημι
κός χλπ.) . Ό γέρων Πaνος Χα.ραλαμπόπουλος είχε 7 - 8 παιδιά,. έξ ι'bν δ 
Δημ-fιτριος,. συμ6) φος, κα.ί δ Μιχάλης,. δικηγόρος� &.ποθα.νων έν πολέμφ. co Θ. 
ΓιαΑα.μάς καί δ Χαρ. Μπάκας είχαν &.πο 6 - 7 πα.ιδιιχ εκαστος. rO Φ. Τζιέμης 
είχε 6 - 7 παιδιά., ό Χρ. Κυριακόπουλος (Ρουμ6οϋτσος) 8 πα.ιδια. (έξ ωv δ 
Κυριάκος, εφεδρος όπολοχα.yός,. επεσεν εΙς Άλοα.νία.ν) . CO Νικσλης Βελης 
(Καψάλης) είχε 9 παιδιά χα.ί οί &λλοι Βελα.ίοι &.πο 5 - 6. ,Ο πα.τέρας μου Νικ. · 

Καρα.λης είχε 7 παιδιά, δ Χαρ. Δ. Κατρι6α.νος 6 - 7, δ Ρουσσόγια.ννηg κα.l 6 
Γιαννάκης Ρουσσος άπο 5 - 6 παιδιά., δ Πα.ν. Κονταξης είχε 7 · �, δ Δ. Στα, .. 
ματόπουλος 5 - 6, δ ΠαΥ. Άπ. Τσα.ντlλης 6 - 7. 

Γενικώς, ολα.ι αί οίχογένειαι είχον ά.πό 4 - 5 παιδιά χα.τα μέσον δρον. 'Έτσι 
π�ρί το 1900 και μέχρι τό 1912, πα.ρα. τήν μεγάλην μετα.νάστευσιν, το χωριό 
α.ριUμοϋσε 2.000 περίπου κατοίκους. Κά.θε χρόνο έγενν6.>ντο περί τα. 100 παι
διά. Έγώ, γε•ινηθείς τό 1891, (1 Μαρτίου) , είχον αυξ. &.p. μητρώου σ.ρρένων 
13. Καί έγράcpοντο κα.τ' ετος είς τα σχολεία. άρpένων - θηλέων 60 - 60 πcι,ιδιά,
ένιό σήμερα. (1968) έγγρά.φονται μόνον 1 - 2 καί τα περισσότερα. προέρχονται
από έ,σωγάμπρους ! Οί έσώγαμ6ροι, σ.ν &.pχίσωμεν από τόν γέροντα Μαστρο ..
yιά.ννην (Για.ννόπουλον) , γα.μοpόν Κουτσουμά.ρη, μέχρι σήμερα. φθάνουν τόυς
50 ...

(:Μάϊος 1968) 
ΓΡΗΓ. Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ 
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