
Τ ό 'Ίοοpι όnό τό f rot 1906 

μέχρι τό 1966-----

ΟΤΑΝ χα.τα. το ετος 1906 διωρίσθηv είς 'Ίσα.ρι ώς διευθυντης του Δημ. 
Σχολείου, δισ.δεχθεί; τον Γρηγ. Κότσιpα.ν, δ δποίος μετετέθη εις Άθή·ια.ς, το

'Ίσα.ρι 1ιτο μία συγχροτημένη κωμόπολις μέ πληθυσμο &νω των 1.500 χα.τοί
χους κα.ί τα.ς γνωστάς οικογε'ιείας των πολιτευομένων 1 α.ί δποίαι οχι μόνον τα. 
γενικά. συμφέροντα� της περιψερεία.ς επροστά.τευσα.ν α.λλα. κα.ί π9λλοuς χα.τοίχους 
της άνέδειξα.ν. 

Είχε τότε κα.ί επί ποΆλά. ακόμη χρόνια, το Δημαρχεϊqν, το Ειρηνοοικείο-ι 
&πας του μηνός, το Τηλεγραφείον κα.l Ταχυδρομείον, τ·ην Άστυνομlαν, το Δσ.
σονομείον, το Σuμ6ολαιογpαφείον, το Έλληνιχον Σχολείον με τρείς κα.θηγητα.ς 
χq.ί 80 - 100 μαθητας καί τα. δύο δημοτικα σχολεία. &ρρένων καl θηλέων με 150

μα.θητάς. Είχε τρ�ίς ία:φούς: τον Ίωά.ν. Ε. Άνδριόπουλον 1 τόν Άθανά.σιον Σιώ. 
ρην καί τόν Χρηστον Κυρια.ζην καί 6ραδύτερον τους νεώτερους Νικόλ. Κατρι-
6α.vον χ,χl Παν. Τρσ.γχαρα.ν. Είχε τρείς μορφωμένους χα.ί σεβα.σμίους ίερείζ 
τούς 'Αθαν. Σιώρην, Λεωvίδα.ν ΟΙκονομόποuλον οί δποίοι fισcι.ν κα� διδά.σχαλG� 
χα,t �όν Πανα.γ. Σακελλαρίου. 

Είχε έπίσης το 'Ίσα.pι μεγάλην έμποpικην κίνησιν, διότι εκ-τος των κα
·cοί·ι.ων καί τGJν δημ. ύπαλλήλων εις το 'Ίσα.ρι πpοσήρχοντο δια. νά προμηθευθου'J
οtά.φeιρα. τρόφιμα. κα.ί άλλα. εϊδη οί κά.τοικc;ι των γειτονικω'Ι χωρίωy Βcί.στα., Λ.υ
κοσούρσ.ς (Άστά.λα.), Λυκαίου (Δερμπουνι) κα.ί Χpοϋσα.. Έπί πλέο'ί προσήp·
χc;ντο χα.θ' ήμέρα.ν χαί πολλοί άλλοι &.πο τα. 17 χωρια του τότε δ·ήμοu Λυκοσού•
ρα.ς δια τας υποθέσεις των εις το Δημαρχείον, το Ειρηνοδικείον κι:ι.ί τ·rιν Ά'Jτυ-
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Ή κεντρικη βρύση πλημμυρισμένη άπό ... Ίσαραίους 

νομίαν κα.ί οια. τήν σύνταξιν δια.φόρων συμβολαίων καl έπl τ'Ώ εύκα.ιρί� ηγόρα• 
ζον διά.ψορα. είδη. 

'Ακόμη δε και οί μα.θητα.t του CΕλλην. Σχολείου που ·η�α.ν &πο τα. χωρία 
του Δήμου Λυχοσούρας κα.ί &πο τό Δα.σοχώριον (Λuχούρεσι) l\ΙΙεσσηνία.ς α.ψηνα.ν 
&ρκετα χρήμα.τα. δια. τρόψιμα., γρα.ψικην ϋλην και τα. ένο!κια. πού έπλήρωνα.ν 
δια κατοικία.ν. 

Καταστηματα 
Εις το 'Ίσαρι ήσαν πολλα πα.ντοπωλείι7, κα.t τα. περισσότερα. χα.t με κρεο

πωλείο'/. 'Όπως τοϋ Δημ. Σα.κελλα.ριάοη, του Άθα.ν. Τα.σιοποόλου με κρεοπω• 
λε�ον, του 'Αποστόλου Κα.ντη, δ δποίος �το κα.ί α.ριστος δικολάβος,, -::ου Ίωάννοu 
Κότσφα. με κρεοπωλείον, του Άθα.ν. Νια.ούρη, τοϋ ΙΙα.ναγ. Τσι:ι.ντίλη δ δποϊος 
είχε χαί ετοιμιχ ύποδήμα.τα. 1 τοϋ Λουκα. Κότσιpα. με κρεοπωλείον κα.ί του Γεωρ
γίου :Μ:εvτη μ� το Στα.ϋρο Γα.λάνη με κρεοπωλείον- α.ύτοί έμάζευαν κα.ί τα δέρ
μ��τα. χα.ί α.πο τα. χωριά. Έν συνεχεί� &νοιξα.ν πα.ντοπωλεϊα. οι Άvημά.κης χα.� 
Σωτ·Ιιριος Τίγκας με κρεοπωλείον, δ Θεόδωρος Γιαλαμας με το Νικόλ. lVΙεντη 
με. κρεοπωλείον, δ Παναγιώτης Κουτσουμάρης δ δποίος γρήγορα τ6 &.φηκε καί 
iφυγε για την ··Αμερική. Το παντοπωλείον ιχύτό το επηρε δ Χρηστος Ρούπα.ς 
πού ·ί).το εφημεριδοπώλης στήν , Αθήνα. καl ητο- δ πρωτος που εφερε στο 'Ίσιχ
ρι χαραμέλες ες οδ καί τοϋ εμει νε το πα.ρεπώνυμο Κα.ραμελaς. Κα.ί α.ύτος γρή
γορα. το εγκατέλειψε κα.ί έπωλοϋσε πά.λι εψημερίδες &πο Καλάμιχς, "lσα.ρι χαί 
π, ' λ ' , ' ' ) ' ς:' ) - ' ' ' ' 'λ e. δ Γ ' Β 1 ριπο ι και τ ανα.πα ,ιν, το υε πα.ντοπω ,ειον αυτο το ανε α.uε εωργ. ου--
�ιχας. 

'Άλλα. παντοπωλεία. ήσαν του Ίωάν. Πέρρου με κα.ψενεϊον, τοϋ Ίωά.vνοu 
Ρούπα.· η Κολλητήpη. Τον ώνόμα.σα.v Κολλητήρη, διότι εφκιανε ψι:ι.νάpια, λυχνά
ρια,, μπρίκια, χρισά.ρες κα,ί ά.λλι7' είδη άπιχραίτητα. δια τους κατοίκους. Του Ίω-
1✓,ν. Τίτση μέ κρεοπωλείον, του Βα.σιλείόυ Μεντη, του Κώστα Κουτσουμά.ρη, τ·οu 
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Τό "Ισαρι μετά τούς σεισμούς 

"Ιωά·,ι. Ρούπα, χcι,ί του Νικολάου Ρούπα. (Σια.σιά.γχα.) , τα, δποϊα. γρήγορα. διc
λύθησα.ν. Κα.ί έξ δλων αuτων των -πα.ντοπφλείων ύπάpχει_ ενα. μόvοv σήμερον του 
Στα.ύρού Γ αλάνη με τον Νικόλ. Μεντη. Είνα.ι και δύο νεώτερα., του ΒαGιλείου 
llαρπα.tρη ) ό- οποίος είvα.ι και. ράπτης κα.ί τοϋ Κων. Κοvτα.ξ·η'. 'Ητc χα.ί εvα &
λε�ροπωλείογ τού Περικλή Κα;φι6ά.vου κcι.ί δύο εμποριχα. χα.τcι.στήμ::-1.1:α, τcϋ 'Α·ι-

{· οpέ<1, Μεvτη, δ όποίος -cό διέλυσε χ<1,ί έγχ<1,τεστσ.θη είς Άθήνα.ς καί τ-οϋ 
1 Μεvτ·η, τό δποϊο'i οιελύθη χα.τα τηv Ίταλο - Γερμα.νιχην χσ.τοχ·ήv. ,Όλα. 

ει�πορεύμ,(Ι,"ϊ:α. μετεψέροντο ά.πό Καλάμας χαί Τρίπολιν σιδηροδρομικώς. Κα.ί 
Ίσαρ17:-ιοι. χσ.ί οί Λυκοσούριοι χα,ί οί 'Ολύμπιοι έτα.ξίδευα.ν με το τραίνο χαί ετσ�
ό Σιδηροδρομικός Σταθμός �·το πιiντα. γεμά:-cος ά.πό ά.νθρώπους κα.ί 6ποζύγισ.. Ί'σ 

'Άλλη είκόνα του σεισμοπλήκτου "Ισαρι 
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(J,ύτοκίνητο ήτο άγνωστο. Διά, τοϋτο έζ;ητήθη ά,πό τον Άλέξα.νδρον Πα.πα.να.στα.
σίοu πbύ ητο όποuργος έπt Κuοερνήσεως Βενιζέλου μία. πίστωσις και εγινε ·ίJ 
ιί.μαξιτή δδός μεταξύ "Ίσαρι καί Σιδ. Στα.θμου. 

Τα. κρεοπωλεία συvεκεντρώθησαv τi) έν:εργείq, μου κα.t κα.τόπιΥ &ποψά.σεως 
-�ης Ν ομα.ρχία.ς χα.τα. τό ετος 1920 εις το όπόγειον του έκκλησια.στικοϋ οικήμα-
τος, τό δποίοv είχε κτισθ'εί έπt Δημ,αρχία.ς Ίωάν. Κοuτσοuμά.ρη, διότι δλη 'f/ &γο-
Ρ(/, Υj'ϊ,Ο ρυπα.ρα, ά.πό τα. cι.ϊμα.τα κα.ί οι μυϊγες έκσ.λυπτον και έμόλυvοv τα, πσ,ντα..

Διάφορα έπαγγέλματα 

'Όλοι οι κάτοικοι του 'Ίσα.ρι,. έκτος έλα.χιστων, ήσα.ν γεωργοl, κτηνοτρόφοι 
Χ!:Ι.ί αμπελουργοί. Όλίγοι έξ α.ύτωy παρ�yα.γο,ν &ρκετό σιτ:ά.ρι _χα.ί το πλεόνασμα 
το έπωλουσαv στη Μεσσηvία. με 30 εως 40 λεπτα την- όκά.. Εις τους περισσοτi-

. . , 

Μια πλευρά τού 'Ίσαρι μ.έ cυραία θέα 

ρους δμως δεν έξήρκοuν τα. εlσόδήματά, των,, δι' δλον το ετος καί έχpεώνοντο διά 
νά &γοράσουv &ρα.6όσιτοv κα.ί συντηρήσουν τ·ην οίκογένειά.ν των. Δια. τούτο, δτα.ν 
" ,. δ � ' ' ' 'Α ' 11 δ " ' .., "λ) χνοιζε ορομος yια. την . μερικη Εψευγα.ν ενα.ς κα.τοπιΥ του α ,ου.

Αιγοπρό6α.τα. εfχα.v πολλοt κα.t πολλά.. 'Ίσως δ &ριθμός των χατα το 1906 
νά ύπεpέ6α.ι νε τα 15.000 (έκτος των_ οικοσίτων - μαρτίyες) . 

Πλην δμως ά,πό τό &φθονον γάλα.· ποό επαιρvα.ν,. ελάχιστα χρήμα.τα. είσi
πραττον καί μόvον ά.πό το βούτυρο,, που έπωλοϋσα.ν στη Μεγα.λόπολι εις έξεuτε
λιστιχες τιμές μέ 6 - _10 δpαχ. την οκά. 

Μέ το αλλο yά.λα επηζαv τυρί πού το ε6α.να.v σε τουλούμια. (δέρματα προ
βάτων) κα.ί &ρμη για. τήv οικογένειά. τους κα.ι ίJ.λλο το ετρωγΟ',Υ ) διότι δέν }ί

ξευραv να το συσκευάζουν τό τυρί σε 6α.ρέλια. καl να. το πωλοϋν εις Μεγα.λόπο
λι v, Καλά.μα.ς κα.ί Ί'ρίπολιν. 

"Αμπέλια. είχα.ν δλοι οί 'Ισσ�ρσ.ϊοι μεy&.λα. κα.ί χα.λα, από τα, δποία. οχι μόνον 
έγέ-μιζα.v πολλα. οαρέλια. (6α.yένια.) δ κάθενας· με μοϋστο, άλλα, κα.ι τοι:,ς έπε
ρίσσευε κα.ί τον έπωλοϋσα.ν εις τούς Βα.σταίοuς. Δερμποuvα.ίους κα.ί Χωρεμα.ίο_υς 
ι.ιε 30 - 50 λεπτα. την μπότσα. (2 'οκά.δες και ΊΟΟ δράμια) ! 
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Δι' α.ότό τήν έποχη έκείνη ήσα.ν κα.l πολλοί μπεκρήδες στο 'Ίσcφι &νοpες 
χαί γυνσ,ίκες. �ο δε Νικήτας Σιώpης έβyηκε Δ·ήμ.α.pχος,. διότι στο ύπόyειο του 
σπιτιου του, πού ήτο καί στο δρόμο, είχε πολλα. βαγένια. γ�μάτα, με α.ριστο κρα
σί κα.ι επα.ιρνε οχι μόνον ολους τούς κρα.σόφιλους 'Ισα.ρα.lους, &.λλα. καί ολους 
τούς ξεvοχωρίτα.ς πού ηpχοντο στο "Ισcφι για. 6ποθέσεις των, τούς έπήyαινε στό 
ύπόγειο κα.l ρουφάyα.vε ά.πο· 2 - 3 ποτήρια. δ καθένας. �η ψυχιχ·ην &yα.λλίασ�ν 
«σ,ίμα. να. ylνr;ι» ελεγα.ν κα.ί ά.πήpχοντο γελωντες κα.ι χα.ίροντες. 

Καί τώpσ, (1966) στα. αμπέλια. έφύτρωσα,ν κουμα.ριες κι' &φάνες, στα χω
ρά.ψια. μεγαλώνουν ol πέτρες κα.l τα. γιδοπρό6α.τα. τα. εψαγα.ν οί λύκοι! Έρήμω
σις κα.ί φτώχεια. κα.τοικοϋv. Οι νέοι κα.ί οι νέες φεύγουν για. Γερμανία. ,. Κα.να.δi 
κα.ί Αύστρα.λίσ, για μια. καλύτερη ζωή. 

Είς το 'Ίσα.pι τ.:ολλοι έκτος των κτημάτων Π01) είχον, ·ησχολουvτο χαί με

α.λλα. έπαγyέλμα.τα. . .,.Ήσαν σιδηρουργοί, μαραγκοί, 6ποδημα.τοποιοl κα.ί κουρείς. 
Σιδηρουργοί �σα.ν οί Πέτρος Ξηρόκωστας, Γεώργιος χα.l Βασίλειος Ξ·ηρόχωστα.ς 
χα.ί Άριστείδης Ρούπας. Τώρα. εϊνα.ι μόνον ενας δ Ν ικόλα.ος Ξηρόκωστας. 'Ητσ 
χαί εvα.ς κα.λαvτζης ό Νικο)5jς Ζιόμπολα.ς. 

Μα.ρα.γχοί fισα.ν στο 'Ίσα.ρι οί άδελφοί Άπόστολος, Νικόλαος καί 'Αλέξιος 
Άποστολόπουλοι (Πα.τσατζηδες) , οί άδελφοί Νικόλαος χα.ί Βασίλειος Κουτσου
μάρη χαί Ίωά.vνης Γκιμίσης (Τσανόyιανvης) . Σήμερα. είναι δ αναδεχτός μοι; 
Άνδρέας Λυμπεpόποuλος κα.ί οί εκ Βάστα. Άθα.νάσιος l\!Ιπάκα.ς κα.ί Στα.υρος :Μη
tρόπουλος. 'Πτο καί ενας βα.yεvα.ς κα.ί χατα.σκεuα.στής ύδρομύλωv ό Πάνος 
Ρούπας ·η Κα.χα.6ούλα.ς κα.ί δ μυλωνάς Γ. Πέρρος (η Κοuμοϋτσος) πού ήτο ·x.tJ.t 
χουτσος κα.ί ώς &λλος Ψuρτα.ίος με πε.τυχεμένα. ποιήματα. εσα.τύριζε δλες τίς 
χου-cοποvηρίες fι τίς ολα.κείες κα.ί τα διάφορα. παθήματα. τu)Υ Ίσα.ρα.ίων ά.vδρων 
κα.ί γυvαι κων. 

Ύποδηματοποιοt fJσα.v οί Νικόλαος κα.ί Δημήτριος Τσα.ντίλης, δ 3Ιωάννη; 
Μα.σούρας, οι &.δελφοι Παπα.θεοδώρου κα.ί οι ά.δελφοί Δημ. Λά.μπρου. 7Ησα.v κα.t 
ούο κουρεία. του Πάνου Ντόρvτα. καί του Νιχολ. Ρού6α.λη. Τ�>ρα. είvcι.� ενα., τοi) 
Άνδρέα. Ρούβα,λη - Για.ννοπούλου. 

Τό 'Ίσα.ρι είχε καl για τούς γά.μοuς, τάς &ορτάς των Άπόκρεω κα.ί τοσ 
Πά.σχα. πού έγiνον-cο οί χοροί στο 'Αλωvι, στίς σχολικές εκδρομές καί στο <ι>· 
pι:ι.ϊ:ο παvηγϋρι πού εγίvε-cο � πλήθος κόσμου άπο ολα. τα. χωριά. μέ τούς οβελίας 
(ψητcι, άρνια) κα.ί τίς γουρνοπουλες στίς 9 Μα.·tσυ είς το έξωκλήσισ 'Άγιος Νι-
κόλαος, καί τούς ορyα.νοπaίχτα.ς του. Τον 'Αpιστείδ·η Ξηpόχωστα 1 τους αδελφού.; 
Δημ. κα.ί Άθα.νά.σιοv Οlχοvομόποuλοv, τον Άθα.vά.σιον Σιώpηv χα.ί τον άμίμ:ητο•ι 
στα χα.λα.μπούρια χαί γκριμά.τζες λαουτιέρη Χρ. Κα.ρα.μελα.v. 

Αυτb ήτο το 'Ίσα.ρι 1 με το όποϊοv τόσο συvεδέθηv χα.ί. τόσον ηγάπησα., μl· 
χρι τό 1941 όπότε έvέσχηψε ώς χολέρα ·ί; κ-cηvώδης Ίταλογερμαvιχ_ή κατοχ-ή. 
Κα.ί -iJ ερήμωσις του χωριου που εψθcι.σε είς τοιοϋτον θλι6ερόv 6αθμό'y r ι'ίJστε οτα.v 
Κ.-Ζ'ϊ:C/4 'i:O 1962 έπ·ηγα στο 'Ίσα.pι χα,ί &ντίκρuσCΙ, τα 150 άδεια.να. καt ερειπωμένα, 
σπίτια. τόσον συvεχινήθην, ιΪ)σt'ε δτα.ν δυο τρείς περίλυποι γέροι μου εσφιξα.v ·t'J

χ ipt έδά:χ.ρυσα. 

Α. ΜΠ.ΟΖΙΩΨΗΣ 
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Η Ζ Ο Η Σ Τ Ο I Σ Α. Ρ 1 

ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ το 1900 

ΓΡΑΦΟΝΨΑΣ για το 'Ίσα.ρι,. α.ισθά.νομα.ι την έπιθuμία.v να . δώσω γιά 
δσοuς δια.6άσουv το οιολίο σ.ύτο - που θα μείvη μοvα,οικόv ι..ι.vημείοv - μίαν 
ειχόvα. ζωης κα.ι σφρίγους, που εγνώρισε το χωpιο &.πό ΊΟU 1860 - 70 μέχρι κ,χt 
τG)Υ πρώτων δεκαετηρίδων του 20ου α.ιωνος. 

Νομίζω πώς 1 έγ�) που γεννήθηκα. το 1891 κα.l εχω &.vαμνήσεις &πό του 
1897 χα.ί έντευθεv� πpόλα.6α. το 'Ίσα.ρι σε σχετικώς χα.λα χρόνια.. 

Μετά. την ά.πελευθέpωσιν χα.ί κυρίως &πό του 1850 κα.ί επειτα. 1. α.ρχισε 
το χωριό μ.α.ς να. α.vαπτύσσετα.ι κα.ί δ πληθυσμός του να α.υξ&vη. 

Οί γέροντες του 1900 1 πού fισα.v· &pκετοί, είχον γενvηθη πεpl το 1850. 
Θυμοϋμα.ι δτι στίς π�ρισσότερες οίκογέvειες, έκτος τω'Ι παιδιών fι. των γονέων, 
ύ1tfjρχov &πό 2 - 3 νεώτεροι εγγα.μοι η &γα.μοι κα.ί ά.pκετα εγγόνια.. Προ του 
1880 - 1890,. το χωριό είχε α.ρκετα ά.ναπτυχθ·7j εις πληθυσμeιν. Ο� κά,τοικο: 
είχον &.ποκτήσει κτ·ήμα.τα., είχον φυτέψει ά.μπέλια.. κα.l όπωροψόρα. δiνδρα.. Τ>; 
6ouvo του Χpοίίσα,, που �σα.ν τα. σιταpοχώpα.ψα r τότε έξημερώθη. 

Τα κτήμα.τα. εφτα.να.ν εως το «Έλληvικό», κοντα στο Δεσύλλα.� κοvτα στους 
Χράvοuς,. στο Κούρτα.γα. t στο Δεδέμπεη, στο Δεληχα.σά.νι,. στο Άστάλα.. Τα. χω
ριά Χpοίίσα ΧCΙ,l Δεληχα.σά,νι περιεκυκλοίίντο ά.πο Ίσαpάϊκα. κτήμα.τα.. 

Π CΙ,ρ' δλοv δτι rιλ κα.λλιεργούμεvα.ι πεpl το 'Ίσσ,ρι εκτάσεις ·ησσ:ι πολ1) 
μεyά.λαι, ή πα.ρcι.γωγη δεν ήτο ά.ντιστοίχως μεγάλη,. λόγψ του &γόνου κα.ί δρει · 
'IOU του έοάψοuς. 

'Έτσι έγεννήθη ·ή Μετσ.νά.στευσις των χα.τοίχων. 
Πpό του 1850 οί &,δελψοl Θεοδωράκης κα.ί Π αναγιώτης Τσα.γχόγιωργα.ς, 

&πό τ& Ζσ.γχλr.ι..κόρεμcι, (Π ετpο6ουvι) ευρίσκονται καλοί εμπορο� στ·ίιν οοο'ι

Αιόλου των 'Αθηνών. Καl τούτους ά.κολούθησα.v άλλοι συγγενείς των είς �Α-
θ·/1γα.ς, οί δποίοι έπεδόθησαν είς δια.ψόροuς 6ιοποpισηκάς έργα.σία.ς. 

Ίότε, περίπου μετα το 1850, εχομεν τους πρώτους Ίσα.ρσ.ίοuς επιστήμο· 
νrι.ς, ίσως τούς πρώτους της έπα..ρχία.ς μας. co Άθαν. Κα.τριβα.νος uίός τοu 
πολεμιστου (Φα.λσ.γyί�οu) Άλέξη Κσ,τριοά,νου, γίvετα.ι δικηγόρος κα.ί εν συ
vεχείq., σχεδόν, 6ουλευτής, εκλεγείς κα.l τό 1909, λόγφ ηλικίας, προσωριvο,; 
�ρόεδρος της Βοuλης r &.ποθαγών τό 1913 - 14. _Οί υίοί τοϋ πολεμιστοίί γs
ρουσιCΙ,στοϋ Δημ. Σα.κελλαριά.δη Κωστα.ντης γίνεται ία.τρός

1, ό Γεώργιος,. φαρ
μα.κοποιός χα.ι πpωtος διευθυvτ·ης της Έθvικης Τρα.πέζης Μεγαλοπόλεως r δ 
'Αθα.νiσίος, δικηγόρος - 6ουλεuτης καί 2 -3 α.λλοι είχον σχετικ·ηv μόpψωσιν. 
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� Από ·cου 1880 κα.l 1890 &.pκετοl οι 6ιοπα.λα.ιστα.ί εις Άθήvας, κuplως
έψημεριδοπωλαι κα.ί μικροεπα:yγελματία.ι. 

Μετα το 1895 - 97, που ά.ρχίζω να εχω τίς πρώτες παιδικές &να.μvήσεις,
θυμα.μα.ι πολλους που ήρχοντο χα.τα διαστήματα στό χωριότ κυρίως το Πάσχα,
κα.ί εδιοι:ι.v ζω17v. Προ πα.ντός ot νέοι εφερον καt τα βεγγαλικά, δια τοv Έπι
τά.ψιοv κα.t τά 6αρελόττα., τά δποϊα. μαζί με τlς τρα.κα.τροϋκες χαλουσαν τόν
κόσμο. Κα.l fιτο πολυς ό κόσμος. Τις γιορτές των ά.πόκρεω η τό Πάσχα έyί
νοvτο μεγάλοι χοροί κα.l συvεκεντροuvτο δλοι γύρω καί πέριξ του άλωνιου,
&κόμη καί οί τσοπά.νηδες καt τα τσοπανά.κια..

* 

Τίς γιορτές t Κυριακές πρωί καί άπόγεuμα. ε6γαινα.ν οί &ντpες κα.ί Qt
νέοι στ·ην άyορα και εχα.ναν παρέες - παρέες. Καμμια. φορα. έγίνετο καl κά.
ποια μικρα. παρεξήγησις καί ά.μέσως εόρίσκοντο γύρω ά.πο _κά.θε συμπλεκόμε
νοv 15 •· 20 αδελφοξαδέλψια.. 

Σε κάποια τέτοια συμπλοκή, τά. πpώτσ, χρόνια μετα. τ·ην α.πελευθέρωσιν,
δπως διηγοϋντο, ενα.ς νέος Δ. Κατpι6α.νος είχε μαχσ.ιρώσει. κά�οιόν Ντόρνταν
(Σιφαν) . Άλλα χαl οί Ντορνταίοι μαχαίρωσαν τον Δημήτρη, στόν &ποίον ελεγε
·η μάνα. του: - Σε πονά.ει Δημ:ήτpη μου, ε'i:σι πονοϋσε και τον Σιψα.ν ! . 

(Κάποιος Σιψας εψυγε πρός τ·ηv Μεσσηνία (Άσλά.να.γα.) και κατα το 1912

ήλθε στο 'Ίσα.ρι ενας μορψωμένος ίεpευς Παπα.σιφας, έλειτούρyησε στήν εχχλ•η-
, ., θ λ ' λ ' ' ' • ' ' ) σιcι, ·ι; ε ε μα. ιστα γα, μει νη κα.ι ως ιερευς... .

* 

Τό χωριό είχε πολλα. Π(Ι,ιδιά. κι:ι.ι. οσα. δέν εψυγαν για τη'Ι 'Αθήνα. χα.ί δέ'Ι
ήσχολουντο καί στί.ς εργασίες, άπετέλουν τ·ην παρέα. των γλεντζέδων του χω
ρισu. Μεταξύ α.ύτων fισα.ν δ Χαp. Π. Χα.ρα.λα.μπόποuλος, δ Κωστής Θ. Σακελ
λαριά.δης, δ Άθ. Π. Κα.τρι6ανος (Χα.ντζα.ρούλας), δ Χρ. Άν. Ί'ασιόπουλος, δ
Άθ. Πα.παικαρμίρης κ.α..

* 

Δέν ελειπα.ν, προ του 1900, καl αι δια.μά.χαι χα.t οι σκοτωμοt μετα.ξύ τών
Ίσα.ραίωγ. 

Πρό του 1890, δ Χα.ρ. Π. Χαρα.λα.μπόπουλος, σε .πα.ιγνlδια. τσακώθηκε μ�
τόν συνομίληκό του Ζιόμπολα., παιδί του γερο Ζιομπολόγιαννη, το έμα.χαίρωσε,
με άποτέλεσμα. να. πεθάνη. 

Τον ϊδιο περίπου χα.ιρο ενα. πα.ιδι. του γέρο Πα.νά.γοu Σά.ρρα, δ Θα.vάση;,
που δούλευε σε σιδηρουpyειG' - νομίζω του l\1α.στρογιά.vν-η - εχα.νε ενα. άστεί'J
στον Πανα.γη Κυρ. Ρούπα.ν (Κούyιαν) . Δηλ. με τα μουντζουρωμένα. χέρια του
έμουντζο,jρωσε τόν Κούyια,ν καί έκείνος, προσ6ληθεί.ς ψαίνεται, πηρε τό ντουφέ-

, , ' , ' '  � ,  κι απο το σπι τι του χαι τον εσκοτωσε. 
'Άλλο θλι6ερο yεyονος ελα.6ε χώρα.ν τό 1893 - 94, οτε δ Πσ.νος Πέρρος

(Ντουνοuκος) , φιλονικήσας με τον επ' σ.δελψQ γα.μ6ρόv του Νιχολο Βελη (Κα.
φά.λην), πά.ππον του Γ. Δ. Βελη (Μπίρμπιλα.), τον έσκότωσε στον λινο τ�υ Ν.
Σακελλα.ριά.δη (Ξύστρα.) , στις «Ράχες». Διεψώνησαν μεταξύ τους ποιος να «πα.
τήση» πρώτος τά. σταφύλια. του στον λινο του Ξύστρα,;
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ΜΈτά. το 1000,, ητοι τό 1917, δ Βrι.σ. Γ. Κωστόποuλος (Κουτσ;1,δά.μης) oιGG
Αr�γr.ιυς «τιμης)), ώς όπέθετε, έφόνευσε ενα &.γόρι χα.t ενα. κορίτσι του γέρο Σπ·ή
λιου Στα.μά.τη (Σταμrι.τοπούλου) .

* 

'Γο 'Ίσα.ρι, πα.ρά.. τό δρεινόν κα.ί αγονον του έδά.cρους του, εΙχε &.vα.πτύξει
καλήν πα.ραyωγ·ήν δημητριακών, πρωίμων και δψίμων, διότι είχε ι:rιαν &.πέρα.ν
τη εχτα.σιν. 

Είχε αψθονα. κηπευτικά.,, ψροϋτα. εξσlρετα (σϋκα., &.χλά.δια.,. σταφύλια. κλπ.),
τα όπ.aϊα. έπωλουντο εις τον σιδηροδρομιχόν στα.θμον 'Ίσαρι. 

Άφήνω την έξα.ιρετιΥ.ήν πα.ρα.γωyη χρα.σιοu, του δποίου εγίνετο μεγά.λη
χ(Ι.τανά.λωσις εlς τα. σπίτια κα.l μα.γαζιά.. Έλά.χιστοι έπωλοϋσα,y εις ξένους, χα�
κυρίως δ Νικήτας Σ ιώρης &.πο το ώρα.ίο &.μπέλι του στίς «ά.γριλιές». 

Άλλα. πρέπει να &,σχοληθώ περισσότερον με την κτηνοτροψία.ν. 'Όλοι σχε
δόν οί Ίσα.ρα.ίοι εΙχον στάνες, γιατl &.π' αύτέ:ς όπηpχε ή πρώτη καί καλύτερη
πηγ·η εισοδήματος κα.ί δια.τροφής τών οικογενειών. Πολλοί είχο') στά.νες πού
εψθα.να.ν τα 300 - 400 γιδοπρόοα.τα.. Οί Κα.τρι6α.να.ϊοι ) οί Σιωραίοι 1 οί Δρακα.ϊο:.,
οί Ζερ6α.ϊοι,. οί Ζιομπολα.ίοι, είχαν τά στα.νοτόπι(Ι, τους πέρα.v της Πανσ.γία.ς,, οί
Τογχαίοι, Τιγκαίοι, Κα.ρα.λα.ίοι, Ροuμ6ουτσα.ϊοι, Τσα.γκογιωργοι.ϊοι, Πουλα.ίοι στά
Ζrι,γκλα.κορέματα. 1 οί Σα.κελλαρα.ϊοι στο 0Ελληνικό, οί Τσα,ντιλαϊοι στην Άyρια,
χόνα., οί Κυρια.ζα.ϊοι περι. τον σιδ. Σταθμόν, οί Σταμα,τα.ίΌι 1 

Κονταξα.ίοι,. Ντορv
τpα.ίοι, Ρου6α.λαίοι, Βουζικα.ίοι, Να.ναίοι στίς χαράδρες κούμαρα, μέχρι "Αγιr;
Νιχόλcι., Χρονα.ίοι, Λ.7.-μπρcι.ίοι, Τζεμα.ίοι, Για.λcι.μα.ίοι, Ρουσσα.ίοι, Τσουτσουμπρα� ..
οι στοϋ Χροuσα. το οουvό, οί Τιτσα.ίοι στο Βοϊ6όντα. Υ οι Άντωναρα.ίοι, Στα.θα.ίοι
χ(Ιλ Ζαμπουκα.ίοι στο Κουοέλι'. 0Ομοίως οί Σμυρνα.ίοι, οί Ρουμ6ουτσαίοι ) Βελα'ίο�,
:iνlεντα.ίοι στις ρεμα.τιες πίσω &.πο τον 'Άγιο Θανάση, προς τα «στουρνάρια.». 

Σαν πλησίαζε τό χι:ι.λοχαίρι, άρχιζαν να. ά.νε6α.ίνουv τα. κοπά.δια δ.πό ·cα.
χειμαδισ. στα. δpει νά.. Κα.ί �σrJ.ν πολυάριθμα. του Θ. Ι. Σιώρη (Σελούλια.) , του
Ίω. Γ. Σιώρη (Κόλια.) των Κα.λογεpαίωv (Σιωραίων) ) -cοϋ Άλέξη Κα.τpι6ά-

' Σ λ� 
'·· ,,. Ι1 ' - ' � ' � , ' ' ' ' 

νου, -cα. αχε Λα.pα.ιιχα, κ.ι:ι,. ια. μας τα. πα.ιυια ,1ταv τοτε σ(J.,ν πα.νηγυρι που τα
βλέπαμε. Κι:ι.ί ύπηρχε κα.ί τό έπόμενο τρα.γοϋδι: 

Γρήγορα. νά εpθης άνοιξη,, γρήγορα κα.λοκι:ι.'ίpι 
νb, βγουν οί 6λάχοι στα. βουνά., να. βγουν καί οί 6λα.χοποϋλες
να. 6yη καί -� ΙΙα.να.γιιί)ται vα., στο άλογο καβά.λλα. 

\ ' , \ � ' \ ') ,. ' \ ' με τα, κατσικι(Ι, στην πουια και τ v..pνια στα. χεpια. ... 
Κcι.ί δτcι.ν ξε6γαίνα.με &.ργότερα., περί το Πά.σχα, στα. γ.τήμ(Ι,τα, κα.ί περνού

σαμε στα διά.ψορα στα, νοτόπια., ·ητι:ι,Υ ώρα.ία. y' ακοίίς τα. βελάσματα των προοά.-

\ , 
ζ 

�. ' \ f=. Ι ' ε.λ / :ι � \ ' , , ' , 
των σα.ν γυρι α.ν v.πο τη uοσκη, να, ο επης τ α.ρνια. χαι χατσικια. μεσα. στα. πρα-
σινα γρασίδια να τρέχουν για 6ύζαyμα.. Καί δλα. αύτα. μέσα σέ: μιά.. οργιώδη
6λά.στησι.

* 

Ποιος θα πιστεύση δτι το ερειπωμένο αυτό χωριό ε6yα.λε έπιστήμο·να.ς χαλ
6ουλευτά.ς, εύθυς σχεδον μετά.. την &πελευθέρωσιν. Καl �σα.ν α.ύτοί 20 - 30 μέ
χρι το 1890 κα.ί εχτοτε, κοιλ ιδίως &πο του 1900 sως τό 1930 α.ν-ηλθοv εις πλέ-
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ον τώΥ 100. Δικηγόροι, &pεοπαγίτα,ι, ίατpοι, φαρμακοποιοί, &.ξιω�τικοί, εμπο
pοι, επιχειpηματίαι, ύπά.λληλοι κλπ. 

Εις τ·ην μόpφωσιν των νέων έ6οήθησε πολύ (κυρίως οικονομιχιΙ>ς) ή μετα
νάστευσις εις �Αμεpικήν. 'Έφυγαν πολλοι νέοι, και μάλιστα: παιοια 12. έτωv, 
εις �Αμεpικήν, δπου 5 - 6 εγινα:ν έπιστήμονες, σήμερα οέ πλέον των 100 νέοι, 
πιχ,ιοιά. Ίσα.ραίων μεταναστών, εμορφώθησαν και. εγιναy έπιστή·μονες ·η έπιχει
ρηματίαι. 

Οί μετα.νάστα.ι μετά. τό 1902 - 3 άρχισαν να ερχωντα.ι γιά. λίγο κα.ιpό. Οϊ 
λ-Ιεντ·ηδες ήλθον το 1904 καl εμειναν γιrι. πάντα. 'Εδημιο6ργησrι.ν μα.γα:ζια στό 
χωριό με δλα. τα εϊδη, &.ποθήχcι.ς ξυλείας κα.t οίκοοομιχων ύλικών. 'Έσωσαν οι-
κονομιχήν ωθησιν, πρόοδον κα.ι πολιτισμον είς τό "Ισαρι. 

Ένθυμοϋμn.ι πως δ τότε (1904 - 1905) σχολά.ρχης μα.ς Κ. Παπrι.σπυρίοης 
(έχ Δημητσά.νης) εξεφρά.ζετο μέ τα καλύτερα. λόγια δια τήν μόρψωσιν κα.t έκ

πολιτιστικήν δραστηριότητα, των έπα.Υακα.μπτό-yτων έξ Άμερικης Ίσαρα.ίωy, 
π.χ:. του Κ. Δρακοπούλου (Πονηροu), Κ. Σεντη κα.ί. ίδίως των Άνδρέα κcι.l Βα-
σιλείου Δ. Μεντη. 

00 έρχομός των fιτο σωστό πανηγύρι. �Επηκολούθησα.ν γάμοι των Μεντα.[
ων, του Γ. Σωτηροπούλου, του Ί. Δ. Πέρpου κλπ. 

υο λ ~ • , ' , , ._ , ' ' • - π }7 ταν σχο ουσε ·η γεμα.τη με κοσμο εκκΑησια, με τους ιερεις α.πα. - )._αp-
μίρην, Παπαλεωνίοαν - Οικονομόπουλον, Πα.πα.θανά.σην Σιώρην, Παπα.σ·ημά:κην 
καί Κα.ντην, οί 'Αμερικάνοι πεpιεσταιχίζοντο &.πο ολους για να είπουν νέα ά.πb 
τήν Άμερικη καl ά.πο τους Ίσαρα.ίους μετα.νά.στα.ς, που εψθαναν τούς 600. 

Μετα -co 1905 �ως τό 1912 αί ά.φίξεις των μεταναστών εξ Άμερικης -�σαν 
, , " , , λ' , συχνοτεραι χα.ι τα πανηγυρια και γ εντια, περισσοτερα.. 
Είναι κατώτερον πάσης περιγραψης ο,τι εγινε οτα..ν &.ψίχθησσ.ν εξ ΌΑμερι,. 

κης οί Ίσαpαϊοι δια τον πόλεμον τοϋ 1912. Κάθε ήμέρα. εψθαναν παρέες - πα-
ρεες. 

�Εχ των πρώτων ήλθε δ Παντελης Πι✓,πιχθανά.ση Σιώρης, λοχαγός Γαρι6αλ
δινός, οι τρείς &.δελφοί Γεώργιος, Βασίλειος και Νικόλαος Γιαννάκη Ρούσσου, 
δ Ί\Θα.ν. Λουκa Κώτσιpας, επιλοχίας Γαρι6αλδινός, δ Κων. Ί. Ρσυσσος, δ Ί
ωά.ν. Ν. Καραλης, δ Ήλ. Θ. Σιώpης, δ Άλέξ. Γ. Ζιόμπολα.ς, δ Στάθης Ν. 
Σμυρν-ης, δ Χρ. Λ. Σμυρνης, δ Χρ. Φ. Βελης, δ Βrι.σ. Ί. Δρα.κόποuλος r δ Ήλ. 
Πέτρου Γιαλαμάς (ψονευθεις εις τον Βουλγαρικόν πόλεμον), δ Χρ. Άθ. Στά.
γκα;, δ Θεόο. Ν. Σακελλαριάδ·ης, δ 'Ιω. Π. Λάμπρος κ.α.. 

* 

Το χωριο παλαιά. είχε &ρκετα μαγαζιά. Στο κά.τω μέρος ήτο του Θανάσ·η 
Τασιοπούλου, δίπλα σχεδόν του Βασ. Μεντη - Άσημ. Τίγκα.,. εν συνεχείq. δεξι& 
τού Ήραχλ'Υ} Άποστολοπούλου καί Ίω. Ζορμπά.. Στό οϊκημα Ί. Σιώρη είχε μα.
γαζί ό Νικ. Τσαντίλης. Πιο πά.νω οινοπωλείον του Θεμ. Χpόνη. Άπέvα.ντι κα.ί 
παραπλεύρως του κα.ψεvείου Σολα. είχε ι..ιιχγcι.ζί δ Π. Ζέρ6ας (Τσακμά.κης) . Κά .. 
τω &πο το σπίτι του Ίω. Κατρι6ά.νου (Πετρόγιανν-η) , δ Κωv. Άθ. Σιώρης μα
γαζί, πόυ έπώλει έκτός των �λλων μπογιές κα.ί λίγα φαρμακευτικά.. Στα Χρο
νέϊκα εί.χον κατά. καιρους μα.γαζιά. δ Φ. Ντούσιας πρί.ν γίνη οικολά6ος στή Με-

.. Ύcι,λόπολι, δ Πχν. Άγγ. Κουτσουμά.ρης, δ Δημ. Άνδριόπουλος (Στiργιος). Πιό 
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πάνω, στ·ην εκκλησία, του 'Ιωά.ν. Κώτσιρα καί των άδeλφιϋν Ί ΙcιιΥ, 'ιι1ι.ι Λ f/\ Ιι• 

Τσα.ντίλη, που ε6γαζα,y καί &σπpο ψωμί, κυρίως δια τούς 20 χωpοφ11)λ(,Ι,�(/4�1 ,,�tιll 
ύπ,ηρέτουν στο "Ισαρι, εχοντες επι%εψαλης &,ξιωματικοv (κb.ποτε �rχoy t'λrψχrJν}, 

Ηιό πέρα, δεξιά) το μαγαζί. των Πα.ρπα.ϊραίων,, &.πέyrι,ντι τό πλούσιο ιι'Ι/(flι• 
ζί των Μεντ·ήδων, που έγύρισαν άπο την �Αμερική. Παραπλεύρως τοΟ γ�ρο Ν� 
κολου Σα.κελλαριά.δη καί του υίοϋ του Δημητρίου. Συνέχειrι, τοΟ �Λυα.ν. Ν Lfl,• 

'Ανδρ. Μεντής 'Ιω. Τίτσης (' Ηλιόπουλοι;) 

ούpη, το δποϊον διεδέχθη δ 'Ανορ. Στpιγγλ·ης, δ Θ. Για.λα.μας και σήι�ιφcι, rιt 
&δελψοι Κοντα.ξη. Προς την 6ρύση του Λουκα, Κώτqιpα., &,,πέναντι σ"ο ά.λwΥι τ()Ι1 
γέρο Κωνστσ.ν�η Τσα.ντα η, πιο πέρα τ·ων Ν. lVΙ_εντη καί Στ. Γα.λά.νη κα.t τίλrJΙι! 
του Ίω. Πέρρου (Περρόγια.ννη) . 

Προς τον δρόμο του Στα.θμου είχε μαγαζί δ Λυμπ. Σά.ρpας, που πι,)λr;Οσ 
' , , χα,ι υψασμn.τα. 

Καψψενεϊα, �σαν πρώτο καί καλύτερο του Οίκονομοπούλου η Σολά, η μ&.λ 
λον της Σολουςt διότι αύτη τό διηύθυνε. ''λλλο των Παρπα.ϊρα.lων (Ι<ουντάνη•

'Ιωάν. Πέρρος ·ιι,,r. /Ιιι'llζ(κιιι,,;
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δων) , ενα.ντι τ·7jς έκχλησία.ς, στό κελλί. Τρίτο του Ζήχου Πα.πα.νδρέου, τέταρτα 
της Τσοκα.νίνα.ς, πού ύπά.ρχει καλ σήμερα.. 'Άλλα., &.ργότερα., του Σ�τηροπού
λου, Ν. Ρούπα. (Σιασιάγκα.) καί του Ίω. Πέρρου, που ·ητα.ν μα.ζt κα.t παντο
πωλείο. 

"Ιπηρχον δύο κουρεία., το ενα. του Κ. Ρούπα. (Μα.ργα.να.) , τον δποϊον δ_ιεδi
χfJη δ υίός του, χα.ί το σ.λλο του Πάνου Ντόρντα.. ·Ησαν α..κόμη του Ν. Για.vvο
πούλου, που τον διεδέχθη δ υίός του Άνδρέας, κσ.t τοϋ Άπ. Γ. Σωτηροπούλου. 

Τσαγκάρηδες ήσα.ν δ Δημ. Για.ν. Ρουσος κα.ί δ Ίωά.ν. :Μα.σούρας. �rποδη
μα.τοποιεία είχον οί Νικ. Τσα.ντlλης, Δημ. Άπ. Τσσ.ντίλης χαl Βα.σ. Τίτση.;. 
Έπιδιορθωταί ύποδημάτων ησαν οί Ν. Ξηντα.6ελόνης καί 'Αθαν. Φωτόπουλος 
(Τ ρομά.ρας) 

Σιδηρουργεία. είχον οί �rω. Γιαννόπουλος (l\1α.στρογιά.νΨης) , Πέτρος Ξηρό· 
κωστας (γαμ6ρος έπί θυγατρί του πρώτου) , Βασ. Άσ. Ξηρόχωστα.ς, Γ. Ξηρό
χωστα.ς (Κούνουπα.ς), 'Λριστ. lI. Ρούπας (Πα.ρα.λιας) χα.ί Ν. Π�ν. Σά.ρρα.ς. 
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'Εξ αριστερών: Δημ. Τσαντίλης, Κων. Τσαντίλης 
καί Παν. Τσαντίλης 

Ίω. Κότσιρας 

Δια τούς σιδηρουργοuς ηρχοντο πελά.τα.ι γεωργοί &πο Βάστα., Γα.ράντζα., Καρυ
ές, Κρα.μπο6ο Υ-.α.ί από δλα τα γύρω χωριά. 

"Αλλη μεγάλη συντεχνία ητα.ν των μαραγκών. Άνώτ·ερος δλων �το ό 'Α
ποστ. Άποστολόπουλος (Πα.τσαντζης) , σχεδbν λεπτουργος (είχε &ργα.σθη κα.t 
εις το σκάλισμα του τέμπλου της έκκλησία.ς μας) . �Ομοίως οί τρεϊς άδελφοί το1) 

Άλέξης, Νικόλαος και �Ηρα.κλης. Ειργά.ζοντο και εις τήν J\fεσσηνίαν μέχρι και 
της Πυλίας &.κόι-ι,η. 

'Άλλοι μαρα.γκοι fισαν οι &δελψοί Βασίλειος κα.l Ν ικολος Άyγ. Κουτσου-

Ό4ριστ. Ρούπας ( Παραλιά.ς} 

μετύ. τής συζύγου το'u 

μά.ρης. Μαζί των ειργάσθη και ό Ίωά.ν. Γκοιμήσης (Τσανόγιαννης). 'ΑκόμΥ) 
οί Πα.νά.γος Κονταξης (Λύγδας) , οί άδελφοl Θεόδ., Κωv. Οικονομόπουλος και 
Άλέςης Οικονομόπουλος. Οί ίδιοι ηργά.ζοντο κα.t ώς βαγενάδες καt στήν Μεσ
σηνία &.κόμη. Ειδικοί 6α.γενάδες fJσαν &κόμη οί Ίω. Γ. Δρακόπουλος και Ά-
ριστ. Ντόρντα.ς. 

Κτίσται ησα.ν ό Άθα,ν. Σεντης κ�.ί Πάνος Μπα.λούμης. Σαγμα,τοποιοt ήσα,γ 
οί Δ. Βουζίκας (δ Περίδρομ,ος) και Ίωάν. Π. Δρακόπουλος (Σα.μα.ρά.νης) . 

ΓΡΗΓ.Ν.ΚΑΡΑΛΗΣ 
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ΜΕΤ ΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ 
Πρό ι<αί μετά τό 1821.- 'Αθρόα άποδημία άπό 
τού έτους 1890.- Έργατιι<οί ι<αί φιλοπάτριδεc 
οί ξενητεμένοι Ίσαραϊοι. - Συμπεράσματα 

Το 'Ίσα.ρι ετνα.ι άπό τά λίγα. χω
ριά της Άρκα.δία.ς, που έτροψοδότη
σα.y τόσον πλούσια. τη μετα.νά.στευσι. 

Κατά δεκάδες οί Ίσα.ραίοι I ή α.
ψρόκρεμα. της νεολα.ία.ς, τό υγιέστε
ρο δυναμικό τοϋ χωριοϋ, έτρέπετο 
πρός τή μετc.ι�νάστευσι ά.πό τό 1890 
κυρίως. 

τΗτα.ν τότε δμα.δικη ·ή ψυγή, πρα.-
' , , - ,γμα.τικο ψα.ινομενο, α.να.γκα.ιο κα.κο. 

Ή μετα.νάστευσις ά.ποτελοϋσε τη 
μονα.δικη διέξοδο του πλεονάζοντος 
πληθυσμοϋ 1 που δέ:ν μπορουσε 1 λόγφ 
ΊΟU ψτωχοϋ εδάφους, γά, ζήση στο 
στενο χωρο της δρειν-7jς κα.t &γονης 
περιοχής του χωριοϋ μας. 

* 

ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ; 

Δέν μποροϋμε νcι, προσδιορίσωμε 
ακριοως τον χρόνο, που &ρχίζει ·ή 
μετανάστευσις των Ίσα.ραίων. 

1Ένα. μικρο στοιχείο μας οίνει πα-
) , , , , , , )Ι ,cι,ιο κειμενο, που α.να.ψερετα.ι σε . -
σα.ρα.ίο άγωνιστη τοϋ 1821. 

'Απο εκεί πλ ηροψορούμα.στε πως •) 
Άνα.στάσιος Για.λα.μα.ς, που πηρε μέ
ρος στην Έπα.νάστα.σι, fιτc.ι.ν προ της 
εξεγέρσεως μετανάστης στή Σμύρνη 
και εσπευσε, δταν τό εθνος ξεσηκώ-

, - , ,, θ θηκε χα.τα. του κα.τα.κτητη, ν� ερ η
στην cΕλλάδα.. 

Προ της έπα.να.στάσεως, λοιπόν, εl
χε α.ρχίσει ·ή μετα.νά.στευσις των 'Ι
σαρα.ίων. 
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l\ΙΙΓ '  ' ) , 

,, ' ιετα. τ·ην επα.ναστασ� εχομε τους 
πρώτους Ίσα.ραίους

1 
που ά.ποδημοϋν 

στην Άθήνα: είναι ·οί Τσαγκογιωρ
γαίοι ) τούς δποίους ολέπομεν εμπό
ρους περl το 185Q στήν έλληνικ·η 
πρωτεύουσα.. 

Τ' ,,to,,, ι ' ' ην ιοια. περιπου εποχη μετανα-
στεύουν στό εξωτερικό δ Κων. Δ.

Σα..κελλα.ριάδης, για.τρός 1 στη Σμύρ-
c, ,, � � , ' � , νη, οπου α,σχησε ευuοκψ,ως το επα.y· 

γελμά του, κα.ί δ Νικ. 'Αθ. Καραλης 
στη Σμύρνη ι:ί.ρχικως κα.l μετα στ6 
Κά.ϊρο και 'Αλεξά.vδρεια.

Τό μεγάλο δμως ρευμα τ·ης &πο
δ·ημία.ς ξεσπάει &πο το 189◊'. 

Πρωτο� μετα..νάσται ·ησα.ν δ Κων. 
'Αθ. Μεντης (Καρα.yιά.ννης) τό 1894 
κα.1. δ Άνδρέα.ς Π. Μεντης το 1896. 

'Ακολουθοϋν στα έπόμενα. χρόνια. 
οί Βασ. Ά. Μεντης, Βασ. Δ. Μεv
της, Κων. Γ. Δρα.κ6πουλος (Πονη
ρός), Κων. Άσ. Σεντ·ης χ.σ..

Μετα τό 19Οσ είναι ά.θρόα ·ή με-
, ' ι 2,, , τανα.στευσις, τα σπιτια. υ.ραιωνουv 

κα.ί συγκινητικές σκηνές άποχωρι
σμοϋ εκτυλίσσονται στόν σιδηροδpο
μι κο σταθμό 'Ίσα.ρι. 

O
C' ~ , ' ' ι πρωτοι μετανα.στες, χωpις ε-

φόδια., χωρlς μόρψωσι χα.l γλώσσα., 
δοχψ,άζουν τεράστιες δυσκολίες χα.ι 
, , , , 'δ α.πογοητευσεις στην νεα πα..τρι α. 
τους. Ή εpγ"α..σία. είνaι σκλ·ηρ·ή. Το 

e. , λλ ., , r: , Δ , περιόα. Ο'Ι ά.yνωστο χα.ι ςενο. ια.--
γουν ζω·rι πολυ δύσκολ·η. 

ιι 

"Ο "' ' �- ' 'Ε ·μως οε ν υ,1tογοητευοντα.ι. p-
γάζονται μέ πείσμα κα.l ορεξι. Δημι
ουργουν μ� τόν ίδριοτα.. χα.t τις οικο
νομίες τους μικρές περιουσίες. Βοη
θοϋν πίσω τά. σπίτια. τους r παντρεύ
ουν σ.δερψές, σπουδάζουν άδερψούς. 

Κuλουν τά χρόνια.. 'Έρχονται οί 
Βα.λκα.νικοl πόλεμοι, που ήλεκτρίζουν 
τους 'Έλλ ηνc.ι.ς, έvτος κα.ι έχτός της 
Έλλά.δος. Τα. tδια εθνικά α.ίσθήμα.·· 
τc.ι� δοκίμάζουν και οι ςενητευμένοt 
Ί σα.ρα.ίοι. Πρωτοι στο έθνικο προσ
κλητήριο. Παίρνουν μέρος στον πό
λεμο,, και μετα. τη ληξι του ξαναγυ
ρίζουν πολλοt στήν Άμερική. 

Άρχίζει νέ9' .. περίοδος έρyασί�ς, 
προόδου χα.t οίχονομικης ά.vθίσεω� 

, , , Μ , , για το χωριο. εταvα.στευτιχα. κεν-
τρα είναι ή Ουάσιγκτον, ή Ν. ciόp• 
κη,, Πίτσμπουργκ, Ρίτσιμον r Ίνδιά.
να, Μόντρεαλ κλπ. 

Τό 'Ίσα.ρι, μετά τό 1922 κυρίως, 
παίρνει άλλη οψι. Νέα.. σrcίτια. &νε
γεί"ρουν ol μετα.vά.στες Ίσα.ρα.ίοι. Κα.ί 
�έχωρα. &πό α.υτα και τό περίλαμπρο 
Δημοτικό Σχολείο (1928). 

Κάποια. ϋψεσις στη μετα..νάστευσι 
σημειώνεται μετά τό 1930 μέχρι του 
Β' παγκοσμίου πολέμου. 

Πηρε πάλι μεγάλες διαστάσεις δ
ταν έτελεlωσε δ πόλεμσς καt ή ζω·}ι 
στην ϋπα.ιθρο εyιvε βασα.νιστική. 

cπ μεταπολεμική μετανάστευσις, 
έσωτεριχη και &ξωτερική ► δπως fιτα.ν 
&πόμενο� εδωσε τη χαριστική βολή 
στην ϋπα.ρξι του χωριοϋ 1 • που είχε 
αρχίσει να. κα.τα.ρρέη μετα το 1935

περίπου. 'Έφυγαν οί νέοι πρός την 
Άθήνα, Άμεptκή και Κα.ναοα. Το

ξεσήκωμα. fιταν γενικό. Νέοι,-. νέες 
κα.ί ήλικιωμένοι ά.κόμη πηραν τόy 
δρόμο της ξενιτιάς. 

Προκα.λεί την πιό οδυνηρη έντύ
πωσι το θέα.μα. του χωριου μας μετα 

\ , 
'λ ψ , , π ' :cην εγκα..τα. ει ι α.υτη. εριψημες 

περιουσίες, που &δημιουργήθηκαν μ,έ 
σκληρη έργα.σία, έyκά.ταλείψθηκα.v 
στη τύχη τους. Κτήμα.τα. ζηλευτά., 
&μπέλια. t κηποι,. ώρα.ία. σπίτια. ερή
μωσαν κα.t έμαντα.λώθηκαv. 

Μόνον δσοι δέν μποροϋσα.ν, δέν ε-
, , , "Ι r ψυyα.ν απο το σα.ρι .... 

'Όμ1λος Ίσαραίων του Ρίτσμοντ. Έξ άρ1στερων: Γ. Κ. Οiκσνομόπουλσς, 'Απ. Ί. 
Δρακόπουλος, Κων. 'Ι. Κουτσουμάρ-ης, Άθ·. Θ. Ζορμnας :και �νας 'lθ'Οκήσιος. 
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Οι μεταγενέστεροι θά &.δuvα.τοϋν 

, . 'φ ι• , , ''Ι να. πιστε ουν οτι κα.ποτε το σα.ρι 
είχε 2.000 περίπου κα.τίκοuς κα.ί s
σφυζε &πο ζωή, κίνησι κα.ί χαρά. ... 

Αυτή τ·ην ευτυχισμένη ζω·ή, που 
ζήσαμε κα.ί &φησε τόσο γ λυκειες ά-

vαμνήσεις σε μσ.ς τους .παλιούς, νο
στα.λ γοϋμε ..• 

* 

�Υπολογίζεται οτι δ άριθμος των 
μετανα.στεuσά.ντων στην Άμερικη Ί
σα.ραίων όπερ6α.ίνει τους 550. Άπ' 

Βασ. Παν. Κυριαζfjς μετα της συζύγου του καl τέκνου των. 
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α.ύτους έλά.χισ1οι (10 περίπου) θα, 
' .,... ... ' ''Ι ' ' \ θ ' ' επι½,ΟUΥ στο σαρι και Α ηvα. και 
άλλοι 100 - 150 στ·ην Άμερική. -Of 
ύπόλοcποι 350 εχοuν &.πο6ι<J)σει ε

δώ κα.ί στήν 'Αμερική. 

Εύτuχώς οτι οί νέοι Ίσα.ρα.ίοι, τά 
παιδιά των παλιών i.1ετΟ'.ναστG)V-,. εί-

,
, 

1' δ' - - Σ' ναι α.ςια. πα.ι ια των γονιωγ τους. η-
ι:: , \ , , ' � μερ(Ι. υπα.ρχουν και εγγονια και Ot·· 

σέγγονα. &κόμη στην 'Αμερική. 

Κάθε χρόνο ερχοντα.ι στ·ην Έλλά.
δα., προσκυνηταί της μεγάλης πα.τρί-
,... � , - - c\ft , οος, r-:αιuια των μετα.ναστων. 1. ποφ-

, ,  , , ι: , , 

ι χ ει cι.κομα α.υτη ·η επαψη, για.τ σt-
' , " , ) 'φ , λ γα - σιγα., οτcι.ν εκ ,ει ouv οι πcι. α.ι-
, 'Ι 

-
θ \ 1. ) 'Ψ 

' , , 
οι σα.ραιοι, α 1:.κ ,ει η και cωτη. 

* 

"Ας ρίξουμε ομως χα.ί μια. μα.τια 
στις προόδους τιί>ν Ίσα.ρcι.ίων της 'Α
μερικ·ης κcι.ί των παιδιών τους. 

- Ό Γει�ργ. Π. Πέρρος εχει γί
νει καθηγητής τοϋ ΙΙα.νεπιστημίοu 
της Οόάσιγκτων. Ό uίός τού ΙΙ. Ί. 
,,.., ' 

' 'Ι ς:, , - Η ΙΙ .!:!.ιηpοκωστα., στην νυια.vα. των . . 
Α Τ ς:, .  i ,  Ι . εινα.ι σπουυαιος πυρινικυς επιστη-
μωv. 

-· Ό Γιάννης Ν. Σαχελλσ.ριάδης,
δικηγόρος,, εχει έξελιχθη σέ μεγάλο 
έπιχειρημ:1..-;;ία στήv 'Αμερική. 

- Ό Γεώργιος Ί. Κ(/,ντης εχει
δuό γιους γιατρούς: 

- Ό Παν. Θ. Δpακόποuλος, δt-
, \ ) ' \ κηγορος και πο ,ιτικος μ:ηχανικος 
, 'λ "' ' θ' κα.τεχει μεγα. η κυοερνητιχη εσι. 

- 'Ο Γ. Τζέμης στή Ν. Ίόρκη
έδημιούργησε αξιόλογη επιχείρησι 
χαί' εφάνη πολλες φορές ευεργέτ·ης 

' "Ι Τ ' ).λ ξ 
' - ' στο σαρι. ο υ. ε ικεραuνο της εκ-

κλησίας είναι προσφορά του. 

Ίω. Ν. Σακελλαριάδης (Φοίν1ξ), 

Περ. Ήλ. Κατριβανος 

Γεώργ. Κυρ. Κυρωκ6πουλος (Καναδδ.ς) 
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- �ο Άλέκος Δ. Σιώρηςr δικη
γόρος στή Ν. cϊόρκη, είναι πολύτι
μος συμπα.ρα.σ1:ά.της των Έλλ·ήνωv 
κα.ι των , Αρκάδων της εκεί παροι-
χια.ς μας. 

- Ό 'Ασημ. Δ. Σιώρης, έπρωτο
στάτησε μα.ζt με αλλου; Ίσα.ρα.ίους 
γιά. τ·ιιν ένίσχυσι κάθε προσπαθείας 
για. το "Ισαρι. ·Ητα.ν ή φυχ·η του 
Συλλόγου τG)Υ Ίσαραίωv της Ούά
σι γκτον. 

- co Γιάννης Π. Ξηρόκωστας
(XERON) r διάσημος ζωγpά.ψος 

έρyαζόταν κα.ι πcφά.λληλα. έσπούδα.·
ζε τις χα.λες τέχνες. 

-. Οί γεωπόνοι Λεωv. Άνδριό'
πουλος χαι 'Ασημ. Ξηρ·όκωστας, 
έδημιουργήθηκαv στην ,Αμεpικ·η �έ 
συνεχή έpγα,σία. 

- ϊίος του Ίω. Π. Λάμπρου ε
γι vε γιατρός; 

- �ο Παν. Εύ. Ροuμ6οϋτσος
(Ρώμας) εχει παιδιά. γιατρούς. 

- Πα.ιδιά, των &δελωώv Π. Στα-
' 

θοπούλοu εϊ ναι έπιστήμοvες ( α.ρχ ιτέ--
κ.τωv κλπ.). 

- CO Γεώρy. Χρ. Βουρνάς, εκ
μητρος Ίσα.ραίος, το γένος Σιώρη, ε
γιvε δι(Ι.πρεπης δικηγόρος στην Ού
άσιγκτον. 

crπολογίζεται δτι πάνω ά.πό 100 
είναι οί μορψωμέvοι νέοι (επιστήμο-

, , ) 
\ ,, νες, επιχειρηματιες t που εχουv γο-

νείς 'Ισαραίοuς, στ·η'Ι Άμεpικ·ή. 
. 

Τέλος f οί ξεvητευμέvοι στο &σωτε
ρικο χ(/.ι έξωτεpι¼ο '-Ισαρ(Ι,ίοι μπο-

- \ Ι \ ρουν χα.τα προσεγyισι r να χα.τα.vε-
μ ηθοϋν ώς έξης: 

Τετρα:χ.όσιοι περίπου στ·ηv 'Αθήνα 
8 - 10 οίκογένειες στ·ην Καλαμά
τα, 5 περίπου οικογένειες στη Θεσ) 
νίκη. 

Στήν Άμεpικη 550 περίπου (Ά
μεpικ·η - Κανα.δάς) . 

'Εξ άρ�σcερων Νικήτας Κυρ-1αζfίς (η Φασαρίας), Άπ. Ίω. Δρακόπουλος καi Δημ.

Άγγ . Βελης (η Κόϊζερ).
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Μια πρωτότuπη μεΑέτη 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΑΡΑ.ΙΩΝ 
ι,> 

Στατιστικα στοιχεία. - Πολuπλeυpη εpευνα του θέματοc;.-

Ώφέλ ησε η εβλαψe τόν τόπο μας; - Συμπεράσματα 

ΤΟΥ t ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ 

Διχηγόροu, τ. Διεuθuντοϋ της Γεν. 'ΑσφαλεLας 'Αθηνών, 

'ΕπιτLμοu Προέδροu τοϋ έν 'Αθηναις Σuλλόγοu ΊσαραLων 

cO διαπρεπής Ίσα.ρα.ίος 'Αριστο
τέλης Νικ. Κουτσουμιiρης εχει γρά
ψει την πιο κά.τω μελέτη για. τή με
τα.νάστευσι των Ίσα.pα.ίων, που έδη
μοσιεύθη (τό 1953) στην &pκα.δικ·� 
έψημερίδα των Άθηνων «Άpκα.δικός 
Τύπος». 

CH με),έτη αύτή, πολu πρωτότυπη 
και ένδιαψέpουσα., περιέχει &ναλυτι
ΧC/4 κα.ι &κρι6fί στοιχεία. της μετ·ανα.
στευτικης κινήσεως των σuμπα.τ·ριω
τών μας και ρίχνει φως �• δλες τις 
πτυχε:ς του προβλήματος. 

cO έκλεκτός μελετητής &να.τέμνει 
τη ζωη τοϋ χωpιοϋ μας,. iμ6αθύνει με 
συμπόνοια. στις συνθήκες δια6ιώσεως 
προ 50 και πλέον έτων και βγάζει 
τα. συμπεράσματά του με κρυστάλλι
νη διαύγεια πνευμα.τικης λογικής. 

* 
«Τό 'Ίσα.ρι είναι ενα μικρο χωριο 

της Άρκα.δίας, όpεινό, χτισμένο στή 
λ \ , ' ύφ ' ' , � π αyια, ενος ωμα.τος στο οποιον κα-
λ, � , , ., , ' Τ τα. ηγουν οι οροσειρες α.πο το ε-

τρά.ζι κα.ί τό Λύκαιο, πού πεpι6ά.λ
λοuν τό λεκανοπέδιο τ·ϊjς Μεγα.λοπό
λεως. Ή θέσις του α.ύτη του εξασφα
λίζει μια. θαυμάσια. θέα. Βλέ:πει κα
νεlς ό:π' εκεί όλόκληρο τό λεκανοπέ
διο της Μεγα.λοπόλεως, της Τριπό
λεως, τον Ταυγετο με τίς πάντοτε 
χιονισμένες κορψές του, τον κόσμο 

9 

της Μεσσηνίας, &κόμη και τον κόλ
πο των Κα.λαμων, έκεϊ πpός το Ν ησt 
των Καλαμών. 

'Ως τα. 1910 ε!χε 1800 πεp. κα
τοίκους. 'Ήταν πρωτεύουσα. Δήμου, 
κι' εΙχε Δημοτικο κι' Έλληνικο Σχο· 
λειό, που ψοιτοϋσαν και πα.ιδια. των 
γύρω χωριών. 

Γενικα. ή περιψέρεια. 'τοϋ χωριοσ 
ήτα.v άγονη κα.� τό εισόδημα. της 
χρονιάς των χωρικών ητ·αν πολu \.Μ· 
κρό. οι κά.τοικοι ά,ποζοϋσet,Υ κup(ως 
&.πο τη Γεωpγlα. καί ε·ι μέρει &πό 
την κτηνοτροcρ(α.. Έξα.φετικά, ψιλό
ποvοι τότε, κα.λλιεpγοϋσα.ν δλες τι; 
πλα.yιες των γόρω βουνών. Τά μέσ� 
τους δμως fιτα.ν πρωτόγονα.. "Ωργω
νrι.ν τα χωpάψια. με &λέτρια. σάν i-

- \ , ' χεινα. που περιγpα.cρει στη κοσμογο• 
νία. του δ "Ησίοδος η εσκα.6αν με τον 
κασμi το εοα.cρος, γιατί ητα,y πετρώ
δες κα.ί με λιyοστο συνεπώς χω11et •. 

"Η μηχαvικη καλλιέργεια. fιτα.ν 
κα.ι είναι αyνωστη. Άλλά. κα.t είνα� 
αδύνατο νά. έcρα.ρμοσθη λόγω της ψύ
σεως του έδάcρους. Γιά λιπάσματα 

- rJ � , χpησιμοποιουσα.ν, οσοι ειχα.ν στα.νες, 
ζωϊκο λlπο-.σμα,. Οί άλλοι τίποτα.. Τα 
χημικά λιπάσματα ·�ταν άγνωστα.. 
Κι' επειδή τα. χωράcρια. 6ρίσκονταν 
2 και 3 ώρες μακρυά άπο "'ο χωριό, 
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f , , ' θ , οι. χωρικοι σηκωνονταΥ το ψ ινοπω-
ρο, την έποχη της σποpα.ς, 2 χα.ί :1 
ώρες νύχτα. κα.ι ξεχινοϋσα.ν να πα.νε 
πεζοπορία. στό χτημσ. τους. Το 6ρά
δυ ςα.νάρχονταν πάλι πεζοπορία., άρ
γα τ-i; 'i1χτα. στό σπίτι τους. Τό κα.
λeικα.ίρι. σϊό θέρο, πουτα.ν κα.λος καt• 
ρbς κοιμώντουσα.ν στα χωράφια., γιχ 
νά α.ποψεύγουν το πήγαινε - ελα., 
πρωt χαί ορά.ου. 

Το εισόδημα. της χρονιάς τους ή
ταν πολυ μικρό. Τό εδα.φος ητα.,ι 
ψτωχό χα.ί δέν &.πέδιδε. Πολλές <ψ)
pές δέν επαιρνα.ν οϋτε τό σπόρο. Τά. 
άλλα. είσοδήμα.τά τους �ταν λιγοστά. 
Λίγο κpα,σί, λίγα οσπρια κα.ί άpκετi 
λα,χα.νικά 7 πού κα.λλιεργοϋσαν οί γυ
ναίκες στοϋ σπι τιου στούς κήπους, που 
:'fιτα,ν μικροί, για.τι δεν ύπηρχε αρκε
τό νεpο για να κα.λλιερyοϋν μεγαλύ
τερες εκτάσεις. Κα.μμιά, χα.τσί κα. γισ. 
τό γάλα. των παιδιών κα.ί μερικiς 
κόττες για. τα αύγα κα.ί ενα. χοιρινό, 
που τοτpεφα.ν δλοχρονίς καί τοσψα.• 
ζα.ν τίς ά.πόκριες. Αύτά. ήταν τα ει-

� , , σοuημα.τα τους. 

Π ΤΟΚΟΓΛΙΦΙΑ 

Ί·Ι προστασία. του Κράτους έκείνη 
την εποχη ήταν ά.νύπα.ρκτη. Οϋτε γε
ωπόνοι, οϋτε 'Αγροτικη Τράπεζα., 
οϋτε κτηνίατροι, οuτε δημοσία. σ.σψά• 
λεια. Ή κοι νωνικη πρόνοια ήταν κά
τι τό άγνωστο. Τα μόνα. χρα,τικα ορ
yανα. που έμψα.νίζοντα.ν στα χωριά. 
-ητα.ν δ δημόσιος εισπράκτορας καt eιί
χωροφύλακες πού τον συνόδευαν, C:
τα.ν πήγαινε στά. χωριά για. γά, είσ
πράτ11 τό ψόρο της δεκάτης ά.πο τούς
χωρικους (τότε οί χωρικοί πλήρω
ναν τό 10% της πα.ρα.γωγης τους σάν 
φόρο στο Κρά.τος) . 

Μη εχοντα.ς ετσι οί χωρικοί οϋτε 
το σιτάρι της χρονιάς για νά. θρέ-

130 

φου·ι τά παιδιά τους, ά.ναγκά.ζοντα.v 
να. δα.νείζωνται &.πο τους τοχογλύ.-. 
φους, 6άζοντας ύποθήκη τά χτ·ήμα.τά 
τους η προπουλωντα.ς στό δανειστή 
τη μέλλουσα, σοδειά τους. Οι τόκο� 
τότε ήτα.ν ουσ6άστα.χτοι. Κα.ι 100% 
κα.ί 200%, οσο 6α.στοϋσε ή φυχη των 
τοκογλύφων. Ν όι.1ος που νά. τιμωρi'/ 
την τοκογλυφία. δέν όπ·ηρχε. 

(Ό πρώτος νόμος που κα.θώρισ$ 
τον τόκο σέ 8% κα.t δίωξε την τοχο
γ λυφία., φηcpίστηχε στα. 1911 ά.πό 
την Κu6έρνηση .Βενιζέλου. Τό νομο
σχέδιο τό εισήγαγε στή Βουλη ό ά.
λησμόνητος Ν. Δημητρακόπουλος, 
τότε cr πουργός της Διχα.ιοσύνηςt ΠΟ'J 
fιτα.ν κι' α.ύτός Άρκάς ) κι' ·ηξερε, ;;ί 
τρα.6οϋσε ή φτωχολογια. της 'Αρκα
δίας άπό τους «λύκους» της τοκογ λυ
ψίας. Με τόν νόμον α.ύτον &.ποσ6έ
στηχαν ολα. τα χρέη των χωρικώ'i, 
γιατί ωριζε πως κάθε ποσο πού εί
χε πληρωθεί μέχρι τότε &.πό τους 
όψειλέτα.ς εις τόκους, έλογα.ρια.ζότα.ν 
οτι έπληρώθη εναντι του κεψα.λα.ίΟ'J. 
Κι' έπειδη ολοι οι χωρικοί είχαν ΧΟ:· 
τα.6άλει τόκους ύπέρογχους, δλα. τσ, 
ποσα. α.ύτά. κα.τα.λογlσθηκα.ν ώς κα.· 
τα.6ολα.ί εναντι το9 κεψα.λα.ίου, κι' ε
τσι δλα. τά χρέη ά.ποσ6έστηκσ.ν. 
Πρσ.γμα.τικη «σεtσiχθεtα.» ·ηταν γι� 
τους χωρικούς μας δ νόμος α.ύτός. 
Χάρις σ' αύτόν χα.ί στόν άλλον περί 
«Δήμων και Κοινοτήτων» πο1J έφη· 
ψίσθηκε επίσης στα 1911, κατήργη
σε τους Δημάρχους των μικρων άγρο
τιχων περιψερειων χαί είσήγα.γε το'J 
θεσμό των Συμ6ουλίων χα.ί Κοι νοτή
των κατά. χωριό, οί χωρικοί μας ά
πελεuθερώθηκαν άπό δuό σκλα.6ι4ς: 
Τή σχλα.6ια των τοκογλύφων κα.ί τη 
σχλα.6ια. του 6λα.χοδήμα.ρχο�, που ά
ποτελουσιχν τούς πιο δυνατούς χομμα 
πχούς παράγοντας της έποχης έκεί-

νης. Ί'α.ς ψήψο_υς των χωρικών, πού 
είχαν ά.πό τήν διπλ·η έπιρροή τους -
τοϋτοκογλύψου καί του Δημάρχου-
εκμεταλλεύονταν μέ κάθε τρόπο. Σ' 
α.ύτή την α.ίτία. δψείλετα.ι ή κομμα.τι
κη συναλλα.γη κα.ι ή πάσης φύσεως 
δια.φθορά. της Δικαιοσύνης, άπό την
όποία.ν ύπέφερε δ τόπος και άπο την 
δποία. τόν άπήλλαξε δ Βενιζέλος, 8-
ταν στα 1910 &.νέλα.6ε να πρα.γμα.το
ποιήση τίς άρχές της έπα.να.στάσεως 
τοϋ 1909. Άλλα το ξερρίζωμα της 
διπλ ης α.ύτης Λερναίας ϋδρα.ς δεν ή
τcι.ν εδκολο. Oi ουό αυτοί πα.ράγο•ι· 
τες - οί τοχογλύψοι κι' οί Βρα.χο
δήμαρχοι - συσπειρώθηκαν Υ.α.ί &,. 
ποτέλεσα.ν τούς πρώτους πυρήνας που 
&ντέδρα.σα.ν με φανατισμό κατά. της 
άναμορψωτιχης προσπαθείας του με
γάλου κυ6ερ'iήτου. Άπό μιά είδικη 
ερευνα. πού εχω χά.μει, εχω δια.πιστώ
σει οτι τα. πρG,τα ψα.να.τικα στελέχη 
των ά.ντιπάλων του Βενιζέλου κα.τr/4 
μεγάλο ποσοστό, σε κάθε χωριο της 
ύπα.ίθρου ήτσ,ν οί πα.λαιοt τοκογλύ
φοι καλ οί πρώην Δήμαρχοι) . 

Κι' οι κλητηρες της Δημ. ά.στU'ΙΟ
μίας ( που μέχρι τό 1905 διωρlζον
τα.Υ άπό τον Δήμα.ρχον δηλ. το τοκο
γλύφο) - κατά. προτίι.1ησι ά.πο τα 
πρωτοπαλλ ήκαρα 6έ6α.ια. τοϋ κόμμα-

, � - - ' τος - τον εσερναν χακ:�ι κσ.κως στα.
μπουντρούμια. και στά. δικαστήρια 
και τόν ρήμαζαν ... 

ΔΙΣΤΥΧΙΑ 
ι , l. ' • , \ , 

λ ιυ. ν α.ποφυγουν ;;ους εκπ ειστη· 
ρισ.σι ιούς τώ'Ι χτημιiτωy και των σπ�
τιιί)γ τους ά.να.γκάζονταν oi χωρικοt 
&πι χρόνιcι. να κάνουν το έξης: 'Ό.
σοι εlχα.ν μικρα ά.γc,ράκια. άπό 12 -
15 χρονιί)ν, τά πα.ράδιναν ενα.ντι ώ
ρισμένου ποσοϋ, που είσέπρα.ττον προ• 

e.λ , l , ' , χα.τσ�ςιο ικα, σι:; κατι επιχειpημn.τιες, 

πού fιτα.ν εγκατεστημένοι στην 'Αθrι•
να., να έργα.στοϋν μα.ζύ τους t γιά. Υ((. 
6γάλουν τό πα.τρικό χρέος. Κα.t άπό 
τότε δ έπιχειpηματία,ς α.ύτός τά.πα.ιρ
)Ιε μα.ζι του και τα ύπpχρέωνε yα έρ• 
γά.ζωντα.ι γιά. λογαριασμό του. Τα
έγκαθιστοϋσε δέκα - δέκα σε τίποτε 
όπόγει(Ι. στην Άθήνα κι' &.πο τα χα
ράματα. τάστελ νε νά. κουοα.λοϋνε ψώ
νια άπό τήν άγορά στά. σπίτια η νά 
έργάζωντα.ι λουστράκια., στο.:, στα.υρο
δρόι.ιια. μέ τά κα.σελά.κια.. u Ο ,τι ε-

6γα.ζαν &πό τη δουλειά τους, επρεπε 
τό 6ρά.δυ νά τα. πσ.ρα.δίδουν στ' άψεΥ
τικό. Άλλοίμονο σ' εκείνο πού ξι�
δευε για κανένα. κουλοϋρι ·7ι για καμ
μιά λιχουοιιχ παιδιάτικη κα.l το μά
θαινε τ' &.ψεντικό. 'Έπεφτε ξύλο ά.-
λ, 

J
T ,  , , ' � 'υπητο. �α.ι τα. κα.κομοιρα. τα. πα.ιuια

όπόφερΥα.Υ άγόγγυστα. τη ζωη α.ύτ�ή, 
για.τι ΎJζεpα.ν πως ετσι εξασφάλιζαν 
τό ψωμάκι τής μα.νούλα. τους :καί των 
μικρότερων ά.δελψων τους, που ζου
σα.ν στο χωριό. 

(Για. την προστασία. α.ύτων τ·ων 
πα.ιδιG>ν κα.ί τών άλλων ορεινών χω
ριών της έπα.ρχlα.ς Μεγα.λοπόλεως 
κλπ., που έμισθώνετο κα.τά. τον tδιο 
τρόπο fι δουλειά τους, κι' �ταν κα.τα. 
κανόνα. εξυπνα., έργα.τικα κα.t προ 
παντός τίμια, ίδρύθηκε fι Σχολη Ά
rcόρων · Πα.lρων Πα.ρνα.σσοϋ, στην δ-

. λλ' 2 ' ' � ' ' 'ποιαν,. πο α. υ.π τα. πα.ιuια. α.υτα.
6ρηκα.ν στέγη, κα.ι την εύκα.ιρία. γα 
μήν μείνουν &.γράμμα.τα.) . 

'Όταν ομως εψυγα.ν οί πρωτοι με
τα.νά.στες γιιχ την Άμερική, κι' εγρα.
φα.ν οπο κεί πως ύπά.ρχει οουλεια 
χα.t προ πα.ντος &μα. εστειλα.ν τα. 
πρώτα. έμ6άσματα. στους δικούς τους, 
"λ • ' ' λ ' ' "λ ' ο α, α.υτα, τα ουστρα.κια κι ο α. τα 
πα.ιοιιχ του χωριοϋ άπο 14 χρόνων 
κι' απάνω ξεσηκώθηκαν χρόνο μέ. τό 
χρόνο χι' εφυγα.ν για την Άμερική. 
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213 γiα. παιδιά Μχουν μετα.ναστεύ-
i ' ό ' ' 1.. "Ι ' ' σει v,πο τ τε α,πο τυ σα.ρι χι ε-

πήγαν: 
Στίς 0Hv. Πολι-cείες 
στον Κα.vα.δa, 
στο lVΙεξικο 
στήν Ν. 'Αψpικ·η 

Σύνολον 

208-- 97,7% 
2 
1 -2,3%
2 

213 -100% 

Το 9 7 , 7 % δη λα.δή μετα. vά.στευσε 
σ,έ διά.ψοpες πόλεις των 0

Η vωμέvων 
Πολιτειών της Άμεριχης, μά οι πε
ρισσότεροι χ(Ι,τι7.στά.λα.ξcι,ν στήv Οόά.-

, ' Ν ι")" ' Σ' " σιyχτων χcι.ι στη . 1. οpκη. ενα. 
ταξίδι μου στήv Άμερικ.η στα. 1940 
6ρηχα. στην Οuά.σιγκτωv τους περισ
σοτέρους α.πο τους συvομιλ ήχους μου, 
που πηγαίναμε μα.ζt στο Δημοτικό, 
εvφ οταν επιστpέψΟ'/τας πηyα, στό 
"Ι ' ' ' λ ' ς: ' σσ.ρι για. να. εκτε εσω υισ,ψορες
πα.pα.γyελίες τους, οεv 6pηκcι. παpα. 
έλά.χιστόυς. 'Όλοι σχεδόν είχαν με
ταναστεύσει. 

0Η μετα νά.στευσις 11.ρχι.σε μετα. τον 
πόλεμο του 1897. 

Τότε (στά 1897) μετανά.στευσα.v 
4, (1,4%). Μεταξυ 1898 - 1900 (μέ
σα σε 3 χρόνια, δηλ.) μετα.νάστιωσα.v 
16 (7 ,6%). lVΙεταξυ 1901 - 1912 
(μέχρι οηλ. τοϋ Βcι.λκ. πολέμου με-

τανάστευσαν 121 t (56,9%) , στα. 
1913 κατά. τ·η διάρκεια. τ{J)y Βα.λχα.
•ιικωv πολέμων, Ο, (0%), στά. 1914 
και 1915 &μέσως μετά. τούς Βαλχαν. 
πολέμους 50, (23,7%) , στα. 1916 -
1920 13, (.6,1%), στά. 1921 - 1952 
σε 30 χρόv. μετανάστευσαν 9, (4, 

Το μεγαλύτερο ποσο.στό, δηλ. 56, 
3%). 
9% μετανά.στευσέ μεταξυ 1900 κα.t 
1912, προ των Βαλκανικών πολέμων. 
Χαpα.κτηριστικο είναι 8τι στά 1913 
δεν μετσ,νάστευσε κανένας. 'Αντίθε•-
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τα. -�λθσ.ν πολλοί, ελα6οv μερος στους 
) , ;) ι, , , θ πο ,εμους κι οταν αποστρσ,τευ ηκ(Ι,Υ 

ξσ,vα.yύpισα.ν στις δουλειές τους στην 
Άμεριχη χι' εστειλα.v καt σ' άλλους 
συγγενείς τους τους ναύλους νσ. με-

, ' 'Α ' Γ ' ' τcι.ναστεuσοuν στην μερικη. ι α.υ-
το χαλ στά. 1914 χα.ί 1915, άμέσως 
δηλ. μετα. τον Βουλyαρικο πόλεμο ε
ψυyε άπο τό 'Ίσοφι γιά. την Άμε
pι κή ενας σημα.ντικος ά.ριθμος 50 νέ
ων, πού άvτιστοιχεί στ&. 23, 7% τοϋ 
συνόλου μεταναστών. 

'Α '" - ),, � .,  θ' � πο εκει κι επειtα ο α.ρι μος των 
' ') 'θ 'Α μετcι�να.στευοντων ε ,αττω ηχε. ρ-

χιχά. μέv λόγφ τG>ν πεptbpιστιχων 
μέτρων της 'Αμερικής, αργότερα. δε 

\ ' tl ., ό λ' Γ \ ' χα.ι γιrι, εvα ακ μη ογο: ια.τι χpο-
νο μέ το χρόνο, 8λο κα.ί χαλαρώνον
ταν οί δεσμοί των α.ρχικων μετα.vα
στG)Ι/ με τό χωριό. Αότοί. πα.vτρεύο-ι
τcι.v κα.t ψτιά.χνα.ν δικές τους οίχογέ-

' 'Α ' 'Α ' ' ' vειες στην μερικη. πο το χωριο 
εξέλιπαν οι γονείς χι' άλλοι διχοί 

, ,, \ \ 2. ξ ' τους κι ετσι σιγα. - σιyα. �πο εvω-
, ' ' ' 'Αλλ' ' �' 'νοντα.ν οπ σ,υτο. α ποτε υεν το

λησμονουσσ,v. Ζουσαv με τ·η \.·eιστσ,λ
γία του. Καί ποvοϋσαv χσ,ί το χω
ριο κα.ί τους άνθpώπους του. 'Έστελ-

' 6' �,ι 1":: (Ι να.ν εμ ασμα.τcι, κι εψτια.ςαν εvσ, πσ-
λύ χα.λα Δημοτικο σχολείο γιά τά 

� 'Δ' θ ' � λ ' ' παιοια.. ιωρ ωσα.ν την εκκ ησια.ν χα: 
στά.θηκα.v έvισχυτα.ι του χωριού σέ 

, θ , , , <Q κα ε του γεvιχωτερη ανα.γκη. τα-
χυδρόμος εψθα.vε κιiθε 6ρά.δυ ι.ιέ πά-

, , , , , �Α , χα τα. γραμμα.τα. α.πο την μερικ'η. 
"Ολοι εστελ ναv χρήματα να. έπισκευ
α.σθ'Ώ τό ποι,τριχό τους σπίτι η να. χτι
στr, και vούργιο, να. τ.:α.ντpευτουν οι

αδελψές τους. 'Όσοι είχαν δανειστεΙ 
τά εξοδα του ταξιδιού" τους,, τά. ξι,')
ψλ ησα.ν με το παpα.πά.νω στο πρώτο 
χρόνο. 

Άπο τους 213 νέους που μετα.νά.-
,, δ ' ' 'Α στευσαν εμειvα.ν ριστιχα. στην με-

pιΚΎJ οί 151 δηλ. τα. 70,,9%, εγύpι
σrι,v στο χωριο, οι 62 δηλ. τα. 29,1%, 
σύνολον 213 δηλ. (100%). 

Άλλά χα.ί α.πο δσους γύp�σcι. Υ σ-cο 
χωριό, εvσ. σημα.ντικο ποσοστο επα
σχα.v cι,ότοί η τά μέλη της οίκοyενεί
ας τους &πο οαρειές και ανίατες άp
ρώστειες. 'Έπασχαν π.χ. &πο ψυμα
τίωσι 10, κα.pδιcι.κ·� πά.θησι 1, κα.t 
πά.θησι των μα.τιων 1. Έπί πλέον άπό 
τα μέλη των οίκ.ογενειων τους: "Έ
πασχαν ά.πό ψυμα.τίωσι, σύζυγ. 1 χα,l 
τέκνα. 12� έπιληψία. τέκνα. 1, ψρεvο-
6λci6ε ια. -cέ κ να. 1. 

Δεν άποκλείεται επομένως χα.t ίl.
να. ποσοστο ·ΙΧΠΟ α.ύτούς νrι. μην επέ
στρεψαν στην πσ,τρίδα, σ.v δέν &pρώ
στα.ι να.ν. 

Το μεγάλο δηλαδή ποσοστο (701

9%) των μετα.ναστων δεν πρόκειται 
\ , ' ! να επιστρεψη. 
<Ή , '"Ι , , τωρι vη οικογενειcι.χη χα.τα.στα-

, , ' , � σις εκειvων που μετα.vα.στευσαν εινcι.� 
( � � --η εςης: 

ΕίνC'Ι.ι παντρεμένοι κι' εχσυv πα.ι-
� ' ' 'Α ' 86 (r-:ηο/) "'' ,, οια. στην μερικη ,. ::>, �Ό οεv ί:.-
χουv πα.ιδια 24,. (15,2%) &.νύπαν
τροι 30, (19,, 87%) αyνωστον 11, 
(8, 11%) . Σύνολ. 151 (100%) . 

Στο χωριό παντρεμένοι κι' εχοu•; 
παιδιά 56, (90 ) 3%) δεv εχουv πα.ι
οια. 6,. (9, 7%). Σύνολον 62, (100%) . 

Έπ·ηρα.ν συζύγους &πό το 'Ίσcφι 
64, (30%, ά.πο τα γύρω χωριά. 35 
(16, 4%) . "Ελληvιοε� που γεννήθη·· 

χα.ν στήv 'Αμερικη 52,, (24,4%) . Ξέ
νης ύπηΎvΟότητος 13, (6,19%), α.γα.
μοι 34, (16%) , &γνωστον 15,. (7, 
1%} . Σύνολον 213, (100%) . 

Άλλα κι' εκείνοι ποy 11.πόμειvαv 
δ , , 'Α , :1 ,, ι, ριστικα στην . μερικ.η,. κι οσοι υ-
στερα. &.πο χρόνια ξα,vα.γύρισα.ν στό 
χωριό, δεν ξέχα.σΟ',Υ τους δικούς τους. 
κ ,  , J.. l , , , 

α.ι προ παντυς τ ς οι,νυπαντpες cι,.· 
δελφές τους. 

Είχαν &γα.μες &δελψες κι' εστει
λα,ν εμ6ά.σματ0', κα.ί τίς πάντρεψα.·; 
93, (43,.6%). 'Έχουν ακόμα. &γα.μες 
&δελψές 13� (6,1%) . Δεν εχουν &
δελψές αγα.ι.ι. 107, (50,3%) . Σύνο
λον 213 (100%) . 

Τά 88% δηλ. &πο τους μετ(Ι.vά•• 
στC'Ι.ς, που είχα.v άγαμες &.δελψές στο 
χωpι6, εστειλcι.ν έμβά.σμα.τα. καί ·rι τις 

' ' 'Α ' ιπηραv χοντα τους στην · μερικη χcι. 
τtς πcί.vτρεψα.ν εχεϊ με πα.τριωτε; 
το�ς μετα.νcί,στες ;� εστειλα.ν τrιv πpοτ
κα. τους χα.ί τις πάντρεψαν. Μόνοv 

Τρεϊς υioi του Γεωργ. Καντij•. 
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