
12% άπο τά κορίτσια. που είχα.ν &,
οελψους στην 'Αμερικη εμει-ια.ν ά.νύ
πα.ντρα., πρα.γμ,α.. που μπορεί νσ. δψεί
λεται και σε προσωπικούς λόγους, κι' 
οχ ι στήν έγκα.τάλειφι άπο τους α.-
δελφούς τους. 'Όλα. τα ά.οέλφια. οηλ. 
έξεπλήρωσαν το κατά την •Ελληνι
κη πα.ράδοσι οικογενειακό τους α.ύτ6 
χρέος. Έφρόντισαν νά προικήσου'ί 
και νά παντρέψουν τις &.οελψές τους. 

•π οικογενειακη κατάστασις της
πα.τρικης οίκογενεlα..ς κι' έκείνων πο•; 
2 , , t , , 3Α α.πεμει ναν πια οριστι κα.. στην με· 
ρική, κι' έκείνων πού έπέστρεψα.ν ε!
ναι ή παρακάτω : 

1) Ζουν οι γονείς τους των 17,
(7 ,9%) . 

2) Ζη μόνον ή μ·ητέρα τους των
6, {2,9%). 

3) Δεν ζη κανεtς άπcι τους γονείς
τους, 190, (89,2%) . Σύνολον 213, 
(100%). 

'Έχουν &.δελφους στο χωριο η άλ
λου στήν ·Ελλάδα οι 114 (53,7%), 
δέν εχουν άδελφ. οί 99, (46,3%) • 

"Αν κρίνουμε ά.πο τον πίνακα., που 
&χολουθεί, ή οικονομική κατάστασις 
της μεγάλης πλειονότητος δλων τ6">ν 
μεταναστών {χι' εκείνων που ά.πό
μειναν δριστικά στήν Άμ,εριχή, χ�•
έκείνων πού έγύρισα.ν) έ6ελτιώθηκε 
σημαντικά. Για.τι ά.πο τούς εγκατε
στημένους στην Άμερική: α.) ιiπέ
κτησαν σημαντική περιουσία.. στην 
Άμερική 63, (41%) , 6) &.πέκτησα.v 
σημα,ντικη περιουσία. στην •Ελλάδα 
3, {2%) , γ) ιiπέκτησα.ν άρκετή πε
ριουσία. στήν •Ελλάδα 63, 41,6%, δ) 
έ6ελτlωσαν το 6ιωτικό τους επίπεδG 
&πλώς χωρtς να &.ποχτήσουν περιου
σίαν 16, (10,6%) , ε) ύποφέρουν οι

κονομικώς 2, (1,2%) , στ) α.γνωστοy 
ή οlχονομικη κατάστασις 4, (3%) , 
σύνολον 151, (100%). 
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Άπο τους έπιστρέψα.ντας: α.) lφε
ρα.ν σημαντικην περιουσία.. 42 t (67, 
6%) , 6) εφεραν άρκετη περιουσία 4, 
{6,3%) , γ) εφερα.ν άσήμα,ντ·η περι

ουσίrι. 9, (14,8%) , δ) δέν εφεραν τί
ποτε 7, (11,3%). Σύνολον 62, (100 
:cοίς έκατόν) . 

Το θλι6ερό ε!να.ι, δτι ά.πο τους με
τανάστες πού ξα.ναρθα.ν &.πο τήν Ά
μερική, με σκοπο να έγκατα.στα.θουν 
δριστικα στον τόπο τους, οπου ύπελό
γιζαν νά. περάσουν με κάποια άνεση 
τα τελευταία χρόνι� της ζωης τους, 
με τά είσοδήματα. σημαντικών περι
ουσιών, που εψεραν σε δολλά.ρια. ιiπb 
την Άμεριχή, κα.ί που �πόκτησα.ν 
εκεί με σκληρο μόχθο, χα.τα. μεγα..λύ-

, 6 ' ' ' λλ' τερο ποσοστο ρισχονται α.πο πο α
, Ι \ • \ , ξ θλ' χρονια τωρα σε οικονομικη ε α. ι-

ωσι. Πει-ιοuν κυριο).εκτικά.. Και οχι 
ι , λ , , γιατ χσ..τασπατα. ησα.ν την περιουσια 

τους. Για.τl δλοι τους �σαν γνωστικοι 
και μετρημένοι άνθρωποι. Άλλα για
τί τίς οικονομίες τους τlς εψα.γε δυ
στυχώς το Κράτος. 

Με το να μην Έχη οηλ. ποτε το

Κρά.-::ος μας ενα. νοικοκυρεμένο κα.ί 
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, (χω
ρtς δηλ. &ργομισθίες καl α,σχ(iΠες δα.
πάνες) ·η με το να μή κα.τορθώσ� νά. 
όρyα.νώσ·r,ι έπιστημονικα μια φοροτε
χνικ·η όπηρεσία., ικα.νη να περιορL
ση στό έλάχ ιστο τήν φοροδιαψυγη 
των &.μέσων lδCα. φόρων, καταντά. στb 
τέλος κάθε οlκονομι κης χρήσεως, α
πο τότε που συστήθηκε ώς ελεύθερο 
Βα.σίλειο μέχρι σήμερα ν&χη πάντ11,, 
ελλείμα.τα. στον Προϋπολογισμό του. 
"Αλλοτε μι κρα κα.ί �λλοτε μεγάλα.. 

Κα.l κάθε φορά, οτα.ν τα έλλείμμα
τα.. αυτά εςογχώνοντα.ν σέ σημείο ΠΟΙJ 
άπειλοϋσα.ν οίκονομικη κατάρρευση, 
τότε, σ.ν δεν ύπηρχε στάδιο οα.νει-

σμοσ σ.πο το kξωτερικό, προσπα.θοϋσ� 
να. ΚCΙ,λύπτ� τά έλλείμμα.τα., 6άζοντcι.ς 
χέρι στίς οlκονομ(ες των μεταναστών. 
'Ί�τσι άρχ ικά, μετα. το 1920, άρνή
Οηκε νά έπιστρέψη τίς καταθέσεις 

' .,. � , ' .... που ειχCΙ,Υ οί μετα.να.στες σε χρυσα 
νομίσματα. Μετά ετη - ( κατά το 
διάστημα, των c,ποίων οι καταθέσεις 
cι.ύτές παρέμειναν στα Ταμεία των 
Τραπεζών άτοκες) έκάλεσε τούς δι
χαιούχ ους νά. είσπράξουν 25 δρχ. 
γιά. κάθε χρυσή λίρα. Πότε δέ; Σέ 
., , \ � , \ ,r::, -εποχη, που η α.γορα.στικη α.ςισ. της 
δραχμης εlχε έξευτελιστη ενα.ντι της 
τιμης τοϋ χρυσοϋ και τού δολλα.ρίου: 
γιατί είχε μεσολα6ήσει ή Μιχρασιcι,· 

' ι τικη κα.τα.στροφη. 
Άργότεpα. (στά 1932) έδpα.χμο

ποίησε τlς καταθέσεις σε δολλάρια.. 
Τους πήρε οη.λ ενα. όγιές νόμισμr.ι. 
και τους εδωσε δρα.χμές, μέ όποτι
μημένη ά.ξία. εναντι της τιμής, που 
εfχε τότε το δολλάριο. Με το μέτρο 
α..ύτο της δραχμοποιήσεως δέν έπλ·fι
γησα.ν μόνον δσοι είχαν έπιστρέψε� 
στην •Ελλάδα,, &λλά καί οσοι- εμεναν 
στο Έξωτερικο κα.i. είχαν έμπιστευ
θη τις καταθέσεις τους στά Ύ ποκα.
ταστήμα.τα. των Έλληνικών Τρα.πε· 
ζων του Έξωτερικοϋ, ίδί� της Άμε· 
ρικης καί της Αίγύπτου. Κι' α.υτω'ί 
τά δολλ&.ρια. έδραχμοποι·ήθηκα.ν, κι' 
εμειναν οί δραχμές στίς Τράπεζες. 
Πολλές άπο τις κα.::α.θέσεις α.ύτές χά
θηκαν έντελώς, για.τι πα.ρέμεινα.·.ι 
στις Τ ρά.πεζες μέχρι το 1941, δπότε 
'έχασαν κάθε άγοραστική τους ά.ξία 
λόγφ τοϋ τότε έπακολουθήσαντος 
�λ ηθωρισμου. 

κ , , ' , 'θ ατα πα.ρομοιο τροπο εχα ηκα.ν 
κι' οί χα.τα.θέσεις επί προθεσμίq,, πού
είχαν. ot μετανάστες σέ •Ελληνικές 
Τράπεζες, είτε έδG), εϊτε σέ Έλλη
νικες Τράπεζες, εϊτε εδώ, είτε σέ Ί-

Κων. Δ. Σακελλαρ1όδ11ς μετα της συ
ζύγου του 'Ασπασίας καl των τέκνων 
των Δημητρίου καi 'Ελένης ( Ούάσιγ-

κτων). 

πα-καταστήματά τους του Έξωτερι
κου. 

Εtδ.ικώτερα άπδ τούς 42 μετα.νά· 
στες τοϋ 'Ίσαρι που επέστρεψαν άπ� 
την Άμερικη �το χωριό τους με ση

μαντική περιουσία. σέ δολλά.ρια., οι 23 
(1,9%) εχα.σα.ν εξ δλοκλήρου την 
περιουσία. τους καi. όποφέρουν σήμε
ρα οίκονομικά, εϊτε για.τι εlχαν με
τα.τρέφει τα, δολλάρια. σε δραχμές 
κα.l τίς εlχαν καταθέσει στlς Τράπε
ζες κι' ετσι χάθηκαν στον πληθωρι
σμό, είτε για.τι τlς είχαν δανείσει 

\ , ' ' � στους συγχωρια.νους τους και τις .:.· 
χα.σαν για τον ίδιο λόγο. Οι ύπόλο�
ποι 16 (3$,1%) διέσωσαν την περι
ουσία. τους με μειωμένη ομως ά.ξία! 
εϊτε λόγφ της επελθούσης μειώσεως 
της ά,γοραστικης &ξία.ς της δρα.χμη� 
ενα.-ντι του δολλαρίου, είτε γιατί άγό
ρα.σα.ν ά.κίνητα., τα δποία νοικιασμέ
να. με το ένοικιοστά.σιο δε τούς ά.πο
δίδουν κανένα. εtσό�ημα, κι' ετσι κ�' 
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Κατρ1βάνος μετα της 

(Ούόαιγκτωv). Ίω. Φ. Σωτηρόπουλος (Ρίτσμοv) 

Κ. Γεωργίου μετα της οiκοyεvείας του ( Ούάαιyκτωv) 

cι.ύτοι όποψέρουv οικονομικά. χιχί τcι,
σπίτιιχ τους χ.cι,τερειπώθηκcι.v. 

Μόνο οσοι ξέρουν πώς ξεκίνησΙΧΥ
τα ψτωχόπΙΧιδα. ά.πο το μικρό τους
χωριουδάκι τήν πιο τρυφερή τους ·ή

λικία, (13 - 16 χροΥG)Υ) . Σε τl θυ
σίες Κ(Ι.ι στερήσεις όποβλήθηκcι,Υ, για
να έξοικονοι.ιήσουy το εισιτήριό τους
στο ά.μπά.ρι κα.vενος 6cι,ποριου καλ τα.
10 δολλά.ρια. «τά. δειχτικα.» που επρε
πε ν'&χουv μα,ζύ τους κα.τά, την εϊσοοό
τους στο λιμάνι της Νέας 0Υόρκης.
Το μαρτύριο τοϋ ταξιδιοϋ τους μέ
σα. στ' ά.μπάρια. του <<Μωραιτη» ·η

του «Πατρίς», που κάναν μήνα. πολλές
φορές yα, φτάσουν στή Ν. 

0Υόρκη. Τό
τl (δpωτα εχυσα.ν χα.l τί πίκρες θο
κ{μα,σα.v τα. ψτωχαδάκια. α.οτά, δου
λεύοντας στlς λάντζες. των μεγάλων
� 5:: Ι ' ) 'VfC--. '")\ ι.!:!.ΕΥΟ<Jοχειωv στα ,ουστραντ1:,ιοικα. t η
στις σιδηροδρομικες γραμμές 16 ιb
ρες τ); ·ήμερονύχτιο· πόσο μόχθησΙΧV
κα,l σέ τί στερήσεις ύποβλήθηκα.ν γιά.

:, , , , � , ) , Υ α.ποχτησουν τις οικονομιες ΙΧυτες,
' ' 'ζ ' ' \ έ που τις μα. ευα.v, για yrι, τις ψ ρουν

έδω, στην πα.τρίοα τους,. οπου λοyά
pιοιζα.v να ζήσουν κάπως ξεκούρ(/.στα..

Μόνο α.ότά. εΙνα.ι σέ θέσι νrι. έκτι
μήσοuν πόσο 6α.ρυ ήτcι,ν το εγκλημα,,
ποϋκαμα.v εlς βάρος των τιμίων καλ
6σ.σα.νισμένων αυτών βιοπαλαιστών ο
σοι είναι όπεύθυνοι για, τήv έξα.νέμι
σι των οίκονομιωv τους. 

"Ε 2· , ' ' δ' ' ' ◄ πει τα. υ.π cι.υτο εν πρεπει να
πα.ραξεvευόμα.στε, γιατί ενα μεγάλο
ποσοστό οι.πό τους μετανάστες θά. μεί
Υ"f/ δριστικrι. πια, στήν Άμερική. 

Άπο τούς 213 μετα.νά.στες τοϋ ,Ί
σα.ρι: Πέθαναν στήν Άμερική οί 22,
δηλα.δή τrι. 10,.3%, πέθα.vα.ν στο 'Ίσα
pι οί 26, δηλαδ·η τα. 12,1%, ζουν στήν
Άμερικ·η οί 129, δηλαδή τά, 60,6% 1

ζουν στο 'Ίσα.pι οί 36, δηλα.δ·η τα
16,9%. Σύνολον 213, 100%.

"Ας δουμε τώρα. τί συμπεράσματα.
ε,_ Ι '} \ tΙ , f ξ uγα.ι νουν α.πο οσα. α.νcι.πτυ αμε πα.pα.·
πά.νω. Πρωτ' ά.π' ·δλα. 6γαlνει το συμ
πέρασμα.,. δτι ή φτώχεια. Χ()',ι ή ά.νερ
γία είναι οί χυριώτερες ά.φοpμές -
μόνιμες δυστυχώς iληγές του τόπου

• 2. •  , 
δ' rι μας - που 'J,yrι,γκα.σcι,ν τα. παι ια, τοu

'Ίσαρι να. ψύγουv γιά. την ξενητιά.
Καί αυτο το φαινόμενο δέν θά. παρα
τηρήθηκε ά.σψα.λως μόνο στο 'Ίσα.ρι,
άλλα. και σ' δλα τά. χωριά, των &γό
νων περιφερειών της χώρας μας, α
πό οπου οι νέοι τpά.πηκαν προς τήν
μετανάστευση. 

·ο τόπος μας είναι φτωχός. Άλλα.
κα.1. άνοργάνωτος. οι πόροι του (γε
ωργικοί r μεταλλευτικοί� 6ιομηχcι,νι
κοl) δεν εκμεταλλεύθηκαν συστημα
τικά.r οπως σε αλλες χωρες. Στά.· χω-.
ριά της όπαίθρου δ γεωργικός κλή
ρος είναι ά.νεπα.ρκής να. θρέψΎ,J τις &,
γpοτικές οlκοyένειες. Καί με τή στα
θερή κά.θε χρόνο α.ϋξηση του πληθυ
σμου - δπως α.ποδεικνύετv:.ι ά.πq τ·η
στιχτιστική - δλο καί μικραίνει. Ψό
εισόδημα. κά.θε κλήρου επομένως δέv
μπορεί νά. έπαρκέσ1ι1 για τη συντή
ρηση της οικογένειας του κληρούχου.

Οί Βιομηχανίες - ίσως &.πό η
λειψη φτηνής ήλεκτρικης έvέρyεια.ς 1 

δδ
ικου 

δι
κ
τύ

ου κλπ. άλλα κυρίως &
πο ελλειψη σταθεpου κυ6ερvητικου
προγρά.μματος - ίοpύθηκαν στα με
γάλα. ά.στικά. κέντρα και δεν κατΟ'.Vε
μήθηκcι,ν στlς επαρχίες, οπως εγι νε
σέ α.λλες χωρες, ωστΈ yά, μπορουy τά.
μέλη τώv αγροτικών οικογενειών v?:ι.
6ρίσκοuv δουλεια χα.ί να συμπληρu)-

�, , � , , , δ , νουν ετσι το ετησιο εισο ημα τους.
'Έτσι καί τb ά.τομιχό εισόδημα. των
χωρικών μας καί τό εθvικο είσόδημ�
εμειvε πολύ μικρό καl είναι ψuσικο
�ια μ ήν έπαpκη νrι. θρέψη τον πλ ηθυ
σμο της χώρας μας. Γι' αοτο καί το
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6ιοτικό έπίπεδο των λα.ϊκGη1 μας τά.
ξεων εμειvε πολυ χαμηλό. Είνα.ι το 
χα.μ·ηλότεpο δλων της Ευρώπης. 

Διερωτώμα,ι αν θά, κα.τώpθωνε νά. 
έπιζήσ·Q κανείς στ·ην περίοδο τ·ης 
Κατοχής, ?λν τό Διεθνές Κομιτάτο 
του Έρυθρου Στα.υροϋ δεν ά.νελά.μ-
6α.νε τότε νά, μοιρά.σ11 τά, τρόψιμσ.. 
που διέθεσα.ν οί σύμμαχοι γιά τόν 
πληθυσμό. Κα.ί σκέψτομα.ι τί μα.ύρη 
δυστυχία. θα. επιχρα.τοϋσε στον τόπο 
αυτό 1 α. ν α.πο το 1944 κι, εδώ οί Ί-Ι
νώμένες Π ολιτείες δεν μας ένίσχυα,ν 
τόσο γενναιόδωρα... 3 .200 έκα.τομ· 
μύρια. δολλά.ρια.. διέθεσε ή Άμερική 
&7:Cι ·,c�ε μέχρι σήμερα, σε μετρητά 
η σε εϊL'η, για, τη συντήρηση τοϋ 
πληθυσμοϋ μα.ς κα.l για, την ανόρθω
ση της οίκονομίσ.ς τοϋ τόπου μα.ς. 

Καl ομως πα.ρα, τ:η διάθεση τόσου 
κολοσσια.ίοu ποσοϋ &πο τις Ήνωμέ
vες Πολιτείες της Άμεριχης, έν τού
τοις ή Χώρα. μα.ς δεν μπόρεσε νά. α
νυψώσ'Ώ ανάλογα το 6ιοτικο επίπεδο 
τοϋ Λαοϋ της. Γι, αυτό κα.ί σήμερα 
&χόμα. δεκάδες χιλιάδων νέων έγκα-

, ' , ' ζ , τα.λειπουν τα. χωρια. τους χα.ι μα. ευ-
' 'λ , , , , οντω στα μεγα. α. α.στικα. κεvτρα, α-

δ , , , θ , , πό δποu έπι ιωκοuν με χα. ε μεσο να. 
μεταναστεύσουν δπουδήποτε. Άχόμσ. 

, , λ , , λ σε χώρες με κατωτερο πο ιτισμο α -
\ά μέ περισσότερο πλουτο. 

'fό πρό6λημα δηλ. της ά.στuψιλί
ας: Υ.c<.ι της μεταναστεύσεως δψείλε
-<:αι ·,ι.ατά. κυριώτερο λόγο στή μεγά.
λ η φτώχεια των χωρικών μας. 

Τό δεύτερο συμπέρασμα που 6γαί-
,. , , λ, ' , ,. ·,,ιει σ.πο τη με _ετη μας (Ι,uτη r ει νr.ι.ι

' , ., , - ' δτι στη μετα.να.στευση ετpα.πησαν 1.cι. 
πιο ζωντανά., δρ(Ι,στήρια και _έργατι
χα. παιδια, του χωριοϋ. 

Γεννα.ται τώρα το ερώτημα: .. Η. 
ταν ώψέλιμη α6τη η μετανάστευση 
,. ,, ·η οχι;
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Δέν ύπά.ρχει &μψι6ολία οτι ά.τομι
χα, ώψελήθηκα.ν οι νέοι ποό μετανά
στευσαν. Άκόμα. κα.ί κείνοι πc;υ δέν 
χα.τώρθωσα.ν να. πλουτίσουν. Πάντως 
εζησαν κι' αυτοί καί ο� οίκογένειές 
τους μέ καλύτερους δρους, &.πό κεί
νους πού θα ζοϋσαν σ.'Ι εμενα.ν στο 

' Ί'' .... ' 'δ ' χωpιο. α παιοια τους σποu α.σα.ν u-
πο καλύτερους ορους στήν Άμεpικ·η 

, 
)λ' , , , , r- - ,� , και πο, α απ α.υτα. ογηκαν εςαιρε-

τοι επιστήμονες. 
Έπίσης ώψέλησα.ν χαί το χωριό 

Γ , . , e, , 'JJ λ τους. ιατι με εμοα.σματα. που εστε -
λα.ν στούς δικούς το�ς και την ζωή 
τους κα,λυτέρεψαν, καί τις ιiδελψές 
τους πάντρεψαν &.λλα και εpγα. κοt
νης ώψελεία.ς (έκχλησίες, Σχολεία, 
.δρόμους, ύδρα.γωγεϊα) εψτια.ξα.ν στο 
χωριό. Συνετέλεσαν δηλ. στό νά 6ελ
τιώσουν τους ορους δια.6ιώσεως τών 
χωριανών τους. 

Άλλά. κα.ι τα. δημόσια. οικονομιχα. 
ώψέλ·ησε ή μετ(Ι,νά.στευσις. Για.τι με 
τα. εμ6ά.σμα.τά. τους συμπληρώνονταν 
ενα. μεγάλο μέρος απο τα έλλείμα.τα 
τοϋ έμπορικοϋ \.J.(Χ.ς ισοζυγίου. 

Είχε δμως κσ.ι τίς δυσμενείς πλευ
ρές για. την εθνική όπόσταση ή με
τσ,νάστευσις. Μέ τό πέρασμα. τοϋ 
χρόνου, μέ τό θάνατο τώv γονιών κα.ι 
των συγγενών των μεταναστών, με

το χάσιμο τώv οίκονομιών τους καί 
προ π�ντός με τήν ά.πόκτησιν δικών 
τους πλέον οlκογενειώv στην 'Αμερι
κή, παιδιών μέ την νοοτροπία. του 
τόπου, που δέν ξεύρουν κάν την έλ
ληνική γλώσσα χα,ί δέv τά συνοέει 
τίποτα. με την CΕλλάδα, δέν θα πε
pάσϊι πολυς καιρός, που κάθε δεσμος 
μέ τους υΕλληνες μετανάστες θά, κο
Π"Ώ. Θα. μπορούσε να διατηρηθt, σ..ν

ελα.μ6άνοντο ώρισμένα άλλα μέτρα.. 
Ά.λλα. α.ύτο δεν είναι της παρούσης 
μελέτης. 

Κα.τα.λ ήγουμε λοιπον στο συμπέ
ρα.σμα., πώς ή μετανάστευση tί)ψέλη
σε ά.τομικα. οσουξ μετα.νάστευσα.ν. 'Ω
φέλησε έπίσης το χωριό κα.l τόν τό
πο, αλλά μόνο προσωρινά. 

'Α , � ξ " , , , , ποuει ις οτι τωρα τα. μ.ισα σπι-
τια του χωριοσ εχουν εyχαταλειψθη 
κι' ά.ρχίζουν νά, γχρεμίζωvται χα.ί τό 
χωριο ρημάζει. Δέν ά.πόμεινε οϋτε ο 
μισός πληθυσμός ά.πό εκείνον που εί
χε έοώ καl 50 χρόνια. Γιατι ϊ:ο ε�
σόδημα των χωρικών είναι πολυ μl
κρό. Γιατί έμ6ά.σματα δέν στέλλο'Ι• 
ται τώρα, απο τήν Άμερικη. Και πά.
νου ά.π' δλα; ) γιατί οί νέοι τοϋ χ._ωpιοϋ, 
πού 6γα.ίνουν κά.θε χρόνο άπο το Γυ
μνάσιο της Μεγαλοπόλεως δεν κα.λλι
εpγοϋν πια. τη γη, αλλα. γυρεόουν θέ
ση μισθωτοϋ στο Κράτος η σε ιδιώτες 
μακρυα ά.πο το χωpιο η σε ξένα. μέρη 
που προσπαθοϋv να, μετα,να.στεύουv, 
δπως οί συγχωριανοί τους έδώ κα.ί 
40 - 50 χρόνια.. Δυστυχώς δμως οϋ-

, ' Τ  ' , · ι , ι τε α.υτοι ειναι σα.ν τους νεους εκει-
νης της εποχης,, οϋτε οί συνθήκες 
τής ζωης στlς χώρες που ζ ητοϋv να. 
μετανα.στεύσουv σήμερα είναι οι ϊδι
ες. Δεν όπά.ρχουν συνεπώς πιθανότη
τες εϋκολου πλουτισμου, δπως έδιι') 
καl 40 - 50 χρόνια. 'Άν δέ δέν 
θεωpηταιr δτι ώψέλησε yενικα τό )Έ
θνος ή μετα,νά.στευσις, ποϋyινε τα πα
λια. χρόνια., τότε που ή Άμερική 
δεχόταν δποιονδηποτε να έγκατα.στα
θ'i,j στrJ χώρα. της έρωταται πρέπει να 
Βεωρητα.ι οτι ά>ψελεί σήμερα, τη χώ-

ι, ' ' , " , ρα,, οταν για, να γι νη ενας μετανα.-
στης δεχτος δπουδήποτε, &.κόμα, κα.ί 
σε καθυστερημένες χώρες, πρέπει να

, , ,  ' '  , � )πεpαση απο μια; αuστηροτατη uια ,ο-
γή α.πο ειδικη Έπιτροπή των ένδι
αψερομένων Κρατών καί άψοϋ ύπο
στη π&.σης φύσεως εξετάσεις (ύγειο
νομική, κοινωνικών cρpονημάτων κ. 

Φίλ. Ν. Τσαντίλης (Ούόσιγκτων). 

λ.π.) ; 'Όταν μέσα. &πό δεκάδες χι
λιάδες vέωy, ξεδιαλέγεται άπό τίς Έ
πιτροπες α.ύτές εvα. ποσοστο 5 - 10% 
το πολύ, δηλ. ot νεώτεροι (κάτω των 
30 ετών) οί σωματικα και πνευμα-

' e ' • , τι κα ικα.νωτεροι οι τεχvικα καταρ-
τισμένοι (οσοι ξέρουν χα.λα μια. τέ · 
χνη) ,, είναι δυνατόν ·ή μετανά.σ-cευσις 
που yί νεται [πει τα. &πό τέτοια, δια
λογή yά, θεωρητα.ι ώcρέλιμη γιά τον 
τόπο; Δέν έξασθενίζουν ετσι ot ε

θνικές ουνάμεις της Χώρας μ(/.ς, ο
ταν της ψεύγ_ουν τα πιο ζωvταvα 
στοιχεία; Ποιοι θα. μείνουν τότε έδω 
για να. δουλέψουν κα,ί yά, καλυτερέ
ψουν τίς συνθήκες της ζωης τοσ τό
που μας; Οί γέροι; Οί α.ρpωστοι } ο[ 
τεμπέληδες η μήπως οί χωρις κα,μ
μιά, έπα.γγελματικη κατάρτιση τελει· 
όψοιτοι των Γυμνασίων μας. 

Δεν άδικώ τα. παιδιά αυτά., που θέ
λουν vα. πσ.νε σ' άλλες χώρες σε ά
να.ζήτησι τύχης, άψοϋ δέν μποpουv 
να 6pοϋν δουλεια. στο δικό τους τό
πο� γιά να. ζήσουν ά.νθρωπινά. 
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'Α vαμνήσεις 

ΟΙ ΙΣΑΡΑΙΟΙ 

Αισθάνομαι μεγάλη χα.ρα γιατl 
θα 6γη 6ι6λίο με τήν ιστορία. τοϋ χω
ριου μας. Και όψείλω να συγχα.ρω 
τον ψίλο κα.ί άγα.πητό συγγραφέα. 
του, που ύπε6λ·ήθη σ' α.ότ·η τη μεyά.
λ η προσπάθεια. 

θέλω καl εγώ να προσψέρω τlς α
ναμνήσεις μου άπό τό ύπερατλαντικό 
ταξίδι μου, το 1915, για εϋρεσι Κ(Ι.,· 
λυτέρας τύχης. θ' α.ψηγηθω πρωτα. 
�ο ξεχί νημά μου α.πο το 'Ίσαρι. 

'Έψυγα. το 1912 �ε ήλικία. 13 s
των. Πηγα στην Τρίπολι, δπου έp
yά.στηχα. μέχρι τό Ν οέμ6ριο τοϋ 
1914 σε μπα.χάλι χο κα.ί τα.6έρνα.. 

Τέλος Άπριλίου 1915, μέ το ύπε
ρωχεά.νιο «Ίωά.ννα.», άνεχώρησ(Ι., για. 
τη χώρα τοϋ Κολόμ6ου. 

Θα πρέπει να. σημειώσω δτι δεν 
μπόρεσα να μορψωθω, δπως επρεπε, 
στο 'Ίσα.ρι. Τέλειωσ(Ι., το Δημοτικό 
Σχολείο. Εrχα δασκάλους τον Στερ
yιόyιαννη, τον Ί\.ποστολόπουλο κα.i. 
τόν Μποζιώτη κα.ί ενα φεγγάρι τον 
Κα.στρα.ντσ.. 

Ό μ.ακα.ρίτης δ πα.τέρας μου ·}jθε
λε να με στείλη στο Έλληνικο Σχο
λείο. Άλλα ε6λεπ(Ι., δτι επρεπε ν(/, 
6οηθήσω το σπίτι μου, πού εrχε φτώ-

κ,., ~ , Τ, '\ ,, χεια. ι οταν πηγα. στην ριποΛι 8-

στελ να τρόφιμα. 
'Όταν εψυγα &πο τήν Τρίπολι, π·η

γα στήν Άθήνα., οπου πωλοϋσα έψη
μερίδες ή κου6α.λοϋσα ψώνια &πο την 
&.γορα με καλάθι, στο σπίτι τοϋ ένός 
και τοϋ άλλου. "Ο ,τι χρήμάτα μου 
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ΤΟΥ ΡΙΤΣΜΟΝ 

Του ΑΠΟΣΤ. Ι. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

εμεναν μέ τήν οίκονομία., δεν τα ε
στελ να στό 'Ίσα.ρι 7 α.λλά. τα μά.ζευ� 
για το εισιτήριο στήv Άμεριχ·ή. 

'Όταν �ρθα. εδω, άμέσως επια.σ?. 
δουλεια. σε εστιατόριο του Γ εωρy 
Τσα.yχόyιωpγα. :Κά.θε μήνα κέρδιζα 
15 περίπου δολ., και τα εστελvα. στο 
σπίτι μου, στο 'Ίσα.ρι. iVIoυ εμεvα.ν 
τα χρ·ήμα.τα, α.ύτά., γιατί ετρωγα. κα.ί 
εχοιμόμουvα δωρεα.ν επι μία. διετία. 

Σιγα. - σιyα. άρχιζα. να γνωρίζω 
τούς εδώ. συμπα:φιώτα.ς. Μετα τον Γ. 
Τσα.γκόγιωρyα. συνάντησα. τον Γιάν
νη Ά. Σάρρα., πού ·�ταν καί ξά.οελ-

, · · ' ' Δ Π wος μου κα.ι το-; αειμΨηστο ημ. 
Δραχόπουλο-, άοελψο του πατρός μου. 
Είχσ.ν στιλ6ωτ·ήρι(Ι.,. 

Μετα έγνώρισα. τον Άθ. Σωτηρό
πουλο, πού είχε στιλ6ωτήριο κα.ι είχε 
κα.ί τον Γεώργ. 'Α. Δρα.χόπουλο ·ι) 
Ζοόνη, τόv Θεόδ. Ζορμπά η Κολοκο-

, ' Ν Ρ ' " Π λ -τρωνη, τον ικ. ουπα η α.ρα, ισ., 
δύο 'Ασταλα.ίους (δ εvα.ς ·ητ·α.ν δ Δ. 
Δημητρακόπουλος) πού εpγάζοντ() 
στον Άθ. Σωτηρόπουλο, δ όποίος ϊ:Cι 
1928 το έπώλ ησε στον ά.νεψιό του 
Χριστόψ. Σωτηρόπουλο. 

Τελευταία. έπούλησα.v το στιλ6ω
τήριο εις τόv Βα.σ. Κουτσό,;. Προ 5ε
τίας δ μέν Ν. Ρούπας εrvα.ι σύμ-
6ουλος σε μιά. Τράπεζα, δ δέ Χρι
.στόψ. Σωτηρόπουλος εχει δύο καλά. 
έστιατόρια. 

"1r ' 6 - ' 'Ι ' Ρ ' ,.l't:ιετα. pηχα. τον ωαν. ουπα η
Καπετάνιο, δ δποίος είχε και &δελψb 

. Κώσταv κα.ί τον Γεώργιον Κ. Οίκο-

Oi άδελφοi Ν1κ. καl Άnόστσλος Ί. 

Δρακόπουλος. 

vομόπουλον, δ δποίος είργά.ζετο ιος 
σερ6ιτόρος. 

'Έπειτα. &πο λίγο χρόνο ήρθε άπο 
το Ουάσιγκτον δ Άθ(Ι.,Υ, Θ. Ζορμπάς, 
δ δποϊος εκα.νε στιλ6ωτήριο με τόν 

ι , , ι "'Α πατερα του και τον γαμπρο του γ-
γελο Κυριαζrj (Λόγκο). 'Αργότερα. 
fιλθα.ν ό Κων. Ί. Κουτσουμά.ρης &
πο το Ουάσιγκτον, το δε 1922 δ Νι
χήτα.ς Κυριαζής (η Φασαρίας) , δ 
άνδρας της &δελφης μου Χρηστίνας 
(δ δποtος άπεοίωσε έοω το 1924) . 

'Άλλος συμπατριώτης �ταν δ Δημ. 
Άγγ. Βελ·ης, τον δποίον οί Άμερι
κανοι ωνόμαζαv Κά.ϊζερ,. διότι είχε 
μεγάλο μουστάκι ! . 

* 

Σήμερα στο Ρίτσμον είναι οί πιό 
κά.τω Ίσα.ραίοι: 

'Αρχίζω ά.πο τόν πιο παλαιόv r τον 
ΑΘΑΝ. Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΙ ΛΟΝ, που 
εχει 4 υίούς. Τρείς είναι εyyαμοι 
καί με χαλές επιχειρήσεις. 00 Δη
μήτριος με καθαριστήριο, δ Σωτήρις 

με καθαριστήριο και δ Γεώργιος με 
εστιατόριο καί ζυθοπωλείο. 

ΝΙΚΟΛ. Δ. ΡΟΙΠΑΣ, εχει εvrι. 
υιοv και μία. θυγατέρα. παντρεμένη. 
Ή σύζυγός το-υ εχει &ποθάνει πρό 
15ετίας. 'Έχει καλα, άποκατασταθη 
και με καλη α.κίvητη περιουσία.. 

ΑΘΑΝ. Θ. ΖΟΡΜ ΠΑΣ. Τώρα 
δεν έργά.ζετα.ι,, ά.λλά εχει πολu κι:ι.
λύ κινητή και ά.κίνητη περιουσία, με 
πολλα είσοδήματcι,. 'Έχει vυμ,ψευθη 
έλληνίδα και εχει υιόν 12 ετων r που 
όvομά.ζετσ.ι Θεόδωρος. 'Έχει κα.L τήν 
&οελψή του Μαγοα.ληνη Κυριαζη, δ 
σύζυγος της δποία.ς "Α γγελος &πε·-
6ίωσε το 1957. 

ΑΘΑΝ. ΘΕΟΦ. ΛΑΜΠΡΟΣ. Κα
λός νέος, νυμφευμένος &λληνίδα, χω• 
' δ ' "Ε ' ' ' ρις παι ια. χει αριστοκρα.τικο ε-

στισ.τόριον κα.i. διετέλεσε Πρόεδρος 
του ένταϋθα, τμήμα.τ·ος της Παναρκα
οιχης Όμοσπονδίας ΆμΈριχrjς. 

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΙΩ. ΣQ'ΓΗΡΟΠΟΙ
ΛΟΣ r πρ. Πρόεδρος της Παναρκα
οικης. 'Έχει υίόν δvομαζόμενοv Ί
ωά.ννην. Πολύ εύκατάστα.τος. 

ΦΩΤΗΣ ΙΩ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. 
Είχε λίγα χρόνια έγκα.τασταθη έδω, 
έργαζότCf.Υ σε καθαριστήριο δικό του. 

'Έχε� vίόv, τόν Ίwά.ννην, νvμψευ
μέvοv με έλληνίδα κόρην, του Γεωρ. 
Φ. Ροόπα, από γειτονικήν πόλιν, μέ 
δόο τέκνα. 

ΔΗΜΗΤΡ ΑΚΗΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟ
ΠΟΙ ΛΟΣ, νυμφευμένος και με δι
κές του εργασίες (κα.θαριστήριο) . 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΙ
ΛΟΣ. 'Έχει ζυθεστιατόριο. 'Έγγ(/.,
μος με δυο πα.ιδιά.. 

ΒΑΣ. ΚΟΥΤΣΟΣ. 'Έχει στιλ6ω
τήριο κα.ί πιλοκαθα.ριστήριο. 'Έγγ(/.,
μος. Άπο τούς νεοφερμένους μετα
νάστες. 
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ΑΠΟΣΤ. ΙΩ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1

δ όποφαινόμεvος. Τελευταία. είχα.με 
&.τuχίες στις εργασίες μας (χαθαρι
στ�ρια. - πλυντήρια.) λόγω &παλλο
τριώσεως του κτιρίου. 'Έχω δύο θυ
γατέρες χα.ί εν(/� γυιό. Ό γuιός μου 
έργά.ζεται σέ &σφαλιστικη έταιρίσ.. 
Είναι εγγαμος και εχει δύο τέκνα. 
"Η μία θυγά.τηρ μου, διδασκάλισσα., 
εχει όπα.vδρευθη 'Έλληνα και εχουν 
2 παιδιά. Ή αλλη κόρ·η μου εlνα.ι δη
μόσιος όπάλλ ηλος. 

Έδω ήτο έγκατεστημένος χαί ε

vα.ς μη Ίσαpαίος χ(/,λός συμπ(/,τριώ-
< 'Ι Γ ' λ ' ' ' της, ο ω. εωργα.κοπου ος, απο το 

'Αστά.λα.. 
Π�λιότερα. ήσαν έγκα.τεστημένοι 

κι' άλλοι Ίσα.ρα.ϊοι, δπως δ 'Άγγε
λος Μπάκας, δ Ίω. Ρούπας (Κολι
τήρης) , ό Ίω. Σωτηρόπουλος (Πα.
ναγουλόγια.ννης) , δ Γ. Σωτηρόπου
λος κ.α.

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Τό 1951 ίδρύθηκε στο Ρ(τσμοντ 
παράρτημα (Τμήμα) της Π αναρκα-
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διχης "Ομοσπονδίας Άμερικης, (το 
ύπ' ά.ρ. 112 - 'Ίσα.ρι) με 12 μέλη, 
οχ_ι ολους Ίσαραίους. 

Πρώτος πρόεδρος ήταν δ Νικ. Θ. 
Ρούπας, ά.ντιπρόεδρος δ Άθαv. Θ. 
Ζορμπάς, ταμίας δ Χριστόφ. Σωτη
ρόπουλος και Γρα.μμα.τεuς δ όποφαι
νόμενος. 

Πρόεδροι διετέλεσαν δλο Ίσαραί
ροι έπί σειρα.ν έτων, οί Ν. Ρούπας, 
'Αθ. Ζορμπας1 Χρ. Σωτηρόπουλος, 
Άθ. Λάμπρος, Ίω. Σωτηρόπουλος, 
Δημ. Άθ. Σωτηρόποuλος κλπ. 

- Ό Άθ. Θ. Ζορμπάς το 1960
έστειλε στο 'Ίσαρι· 600 δολ. για. την 
έπισκευη του τρούλλου της έκ,vλ ησί

α,ς μα.ς. 
Έστείλα.με ά.κόμη στον Σύλλογο 

Ίσαpαίων 'Αθηνών 500 δολλ. για, 
την έχτέλεσι ι..ιικpών εpγων στο χω
ριό μας. Το ποσον τουτο -�το προϊον 
έράνου μεταξύ των έδιί> συμπατριω
τών μας. 

RICHMOND - Μάρτιος 1966 

ΑΠΟΣΤ. Ι. ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 

Κ4ΤΑΛο·rο1· ΤΩΝ ΙΣΑΡΑΙΩΝ Μ(ΤΑΝΑΣΤΩΝ 

'Από τού εtοuς 1895 μέχρι σήμερα 

('Οφείλεται κυρίως στην έpεuνητική προσπάθεια τ�ϋ 
&καμάτου Ίσαρα(οu Γρηγ. Ν. Καpαλη, φαpμακοποιοu) 

Πρώτοι μετα νά.στα.ι : 
ΜεΥτης Άθ. Κων. (Καραγιά.ννης) . 
:Μεvτης Π. 'Ανδρέας. 
Μεvτης Δ. Βασίλειος. 

, Α να.στασόπουλος , Αν. 'Αριστοτέλης 
(Μπαλούμης) 

Άνα.στσ.σόπουλος Άν. Δημ-ήτριος 
(Μπαλούμης). 

Άνα.στασόπουλος Π .  Νικό λα, ο ς 
(Μπαλούμης). 

Άνδριόπουλος Άθ(Ι,yά.σιος Δ. (Στέρ
γιου) . 

Άνδριόπουλος Κλεόμβροτος Δ. (Στέp 
γιου) 

Άνδριόπουλος Λεωνίδας Δ. (Στέρ
γιου Γεωπόνος) . 

Άνδριοπούλου Νικολέττr.ι. Δ. (Σύζ. 
Ν. Τσοuτσου1.1πρη) . 

Άντώ,,ια.ρος ΙΙ�νος Άντ. 
Άντώvαρος Γεώργιος Άντ. 
Άποστολόπουλος Γ. 'Αλέξιος 
Άποστολόπουλος Γ. Νικόλαος 
Άποστολόπουλος Γ. Ήρα.κλης 
'Αποστολοπούλου 'Αποστ. Μα.ριγdJ 

{σύζ. Ήλ. Παπαμιχα.λοοπύλου) . 

Βελ ης Βασίλειος _Ν. (Κα.ψά.λ ης) 
Βελης Δημήτριος Ν. (Καψάλης) 
Βελης Κωνσταντίνος Ν. (Καψάλης) 
Βελης Άπόστολος Ν. (Καψάλης) 
Βελ ης Ρίζος Ν. (Καψάλης) 
Βελης Άθανά.σιος Ν. (Κα.ψά.λης) 
Βελ ης 'Α νδρέ(Ι.ς Βασ. (Κα.ψάιλ ης) 

Βελ ης Δημήτριος (Βα.σ. (Καψά.λ ης) 
Βελη σόζυγος Άνδρέα (Καψάλη) 
Βελης Φώτιος Π. 
Βελης Δημήτριος Φωτ. 
Βελ·ίjς Χρήστος Φωτ. 
Βελης "Ηρώδης Φωτ. 
Βελ ης Γεώργιος Π. 
Βελης Άθα.νά.σιος Π. 
Βελης Ίωάννης Π. 
Βελης Δημήτριος Άγγ. 
Βελ ης Βασlλειος , Α γγ. 
Βελ ης Χαράλαμπος , Α γγ. 
Βελης Χαράλαμπος Δημ. 
Βελης , Απόστολος Χαραλ. 
Βελης Δημήτριος Άσημά.κη 
Βελ ης Π ά.νος Άσημά.κ.η 
Βελης Κώστας 'Ασημάκη 
Βελης Στ(Ι.υρος Άσημάκη 
Βουζίκας 'Αντώνιος 
Βουζtκα.ς 'Ιωάννης 'Αντ. 
Βουζίκας Μάριος Άντ. 
Βουζίκα.ς Πέτρος Δημ.
Βουζίκα.ς Ά ναστ. Ί-Ιλί(/. 
Βουζίκας Άθ(/,νάσιος Β. 
Βουζίκα.ς Κων) νος ΆΟα.να.σίου 
Βουζίκα.ς Π(Ι,yα,γιώτης Β. 
Βουζίκα.ς Νικήτας Β. 
Βουζίκα.ς Μητρος 
Βουζίκας Ίω&ννης. 

Για.λαμχς Κυριαζ ης Πέτρου 
Γιαλαμάς 'Ηλίας Πέτρου (εψονεύθη 

στον πόλεμο 1913).
Για.λαμα , Αθανασία. Π έτρου ( σύζυ

γος 'Αθα.να.σ. Τζέμη) . 
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Γιαλα.μα.ς Γεώργιος Θεοδώρου 
Για.λα.μα.ς Πα.να.γιώτης Θεοδώρου 
Για.λcι.μα.ς Βασίλειος Θεοδ<J>ρου 
Για.λα.μας Θεοδ. Βασιλ. 
Γιαλαμάς Άνδρέας Θεοδ. 
Για.λcι.μα.ς Άπόστολος Θεοδ. 

ΔούχουρηςΊωά.ννης Πέτρου ('Αστυ
νομικός) 

Δούκαρης Περικλής Πέτρου (Άστυ-
νομικός) 

Δούκα.ρης Ίωά.ννης Πα.να.γιώτου 
Δούκα.ρη rεot Ίωάν. και Πα.ν. 
Δούκα.ρης Πά.νος Παναγιώτου 
Δούκα.ρης Άθα.vάσιος Δήμου 
Δούκα.ρης Βασίλειος Δήμου 
Δούκα.ρης Βασιλείου. 
Δρα.κόπουλ�ς Κων) νος Γ. (Πονη-

ρος) 
Δρα.κόπουλος Θεόδωρος Γ. 
Δρα.κόπουλος Κων) νος Θεοδ. 
Δρα.κόπουλος Παναγιώτης Θεοδ. 
Δρακόπουλος Λεωνίδας Ίω. 
Δρακόπουλος Γεώργιος Ίω. 
Δρακόπουλος Βασίλειος Ίω. 
Δρα.κόπουλος 'Ανδρέας Δημ. (Τσά-

μη). 
Δρι>�χόπουλος Νικόλαος Δημ. (Τσά

μ,η) 
ΔρCΙ,κόπουλος Άριστείδης Δημ. (Τσά 

μη) 
Δρα.κόπουλος Γεώργιος Άσημάκη 
Δρακόπουλος Δημή-φιος Ηα.ναγ. 
Δραχόποuλος Άδάμης Παναγ. 
Δρα.χόπουλος Άπόστολος Ίωά.ννου 
Δρακοπούλου Άθα.νασία. Ν. θυγά.τηρ 

Ζομποϋχος Ά νδρέcι.ς Λ.υμπερίω 
(Μα.ρλα,γκούζου) 

Ζέρ6ας Νικόλαος Βασ. (Κίτσου) 
Ζέρ6α Ζωtτσα Π.  (σύζυγ. Νικ. Θ. 

Σιώprι). 
Ζέρ6ας Παντελής Ν. 
Ζέρ6ας Κώστας Ν. 
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Ζέρ6α.ς Χρηστος Κ. 
Ζέρ6α.ς Κώστα.ς Χρ. 
Ζέρ6α.ς Χρηστος Κ. 
Ζέρ6α.ς Γεώργιος Δ. 
Ζέρβας Θεόδωρος Δ. 
Ζέρβας Νικόλαος Π. (Τσrι,κμάκης) 
Ζέρ6α.ς Ίωά.ννης Π. (Τσα.κμά.κης) 
Ζέρβα. Κανέλλα σύζ.. Ευαγγέλου 

Ρ ουμ6οότσου. 
Ζιόμπολα.ς Δημήτριος Π. (Βρα.χά-

κη) 
Ζορμπα.ς Παν. Ήλ. 
Ζορμπας Ίωά.ννης Ν. 
Ζορμπα.ς Κ. Δημ. 
Ζορμπα.ς Θεοδ. Ήλ. 
Ζορμπάς Άθα.ν. Θεσδ. 
Ζορμπά Μα.γδα.λ. Θεοδ. 

σύζ. �Αγγ. Κυρια.ζη 
Ζιόμπολα.ς Χρηστος Γ. 
Ζιόμπολας �Ιωάννης Χρ. 
Ζιόμπολας Λεωνίδας Γ. 
Ζιόμπολας 'Αλέξης Γ. 
Ζιόμπολα. Σταυρούλα Γ. (σόζ. Ίω. 

Πέτρου Ρ ούπα.) 
Ζιόμπολα. Ευγενία. Γ. σύζυγος (Άθ. 

Μπά.κα. εκ Χροϋσα.) 
Ζώης �Ιωάννης Δημ.

1 Αύστραλία. 

Καλαντζης Ίωά,ννης 
Καλα.ντζη σύζυγος Ίωά,ννου Κα-

λα.ντζη 
Καραλης Άθα.vά.σιος Νιχ. 
Καρα.λ ής Φώτιος Νικ. 
Κα.ρα.λ ης Ίωά.ννης Νικ. 
Κα.ρα.λης Δημήτριος Νικ. 
Καραλ ης Ήλία.ς Μ ήτρου 
Καραλης Νικόλαος Δημητρ. 
Κα.ρα.λης Δημήτριος Δημ. (Άλοίμο-

νος) 
Κcι.pα.λης 'Ανα.στάσης "Ιω. 
Καραλης Κωv) νος Ίω. 
Κα.ντης Πάνος Ίω. 
Καντης Γεώργιος 'Ιω. 
Κα.ντης Γεώργιος 'Ιω. (Ν ά.νος) 
Κα.ντης 'Ά ναστάσης Ίω. (Νά.νος) 

Κα.ντη Στα.υροό�σ, Ί\.ποστ., σόζυy. 
Ίω. Π. Λάμπρου 

ΚCΙ.ντη Άποστ., σύζ. Ίω. 
Π .  Λάμπρου 

Κα.ψεντζ ης Ίω. Γ. 
Κα.ψεντζης ; υίος Ίω. (&οελψός 

του Γ. Ι. Καψεντζη Δικηγόρου) 
Καψεντζη θυγάτηρ Ίω. σύζυγος 'Α

ριστ. Τόγκα. 
Κα.ψεντζη θυγά.τηρ Ίω. σύζυγος 

Συντέτου (Βά.στα.) . 
Καψεντζης Άθα.νάσιος Γ. 
Καψεντζης Γεώργιος Άθα.ν. 
Κα.φεντζης Γεώργιος Μήτρου (αστυ-

νομικός) 
Κα.τρι6α.νος Ήλίαs Χρ. (Νταμάλας) 
Κατρι6α.νος Περικλής Ήλία. 
Κατρι6ανος Ήλίας Περ. 
Κατρι6άνου 'Όλγα Περ. 
Κα.τρι6ά.νου Άθανα.�ία, Περ. 
Κατρ1ι6α.νος Ά νορέας Χα.ρ. (Ντα-

μάλας) 
Κα.τρι6ά.νος Άπόστολ. Π. (Πετρο

ναγιώτη) 
Κα.τρι6ά.νος Παναγιώτης Π.  (Πετρο

παναγιώτη) 
Κα.τρι6ά.νου Αlκατερ! νη Π. ( σύζ. 

Γεωργίου Ι. Κα.ντη}. 
Κατρι6α.νος 'Αθα.νάσιος Π.  (Χατζα-· 

ροόλας) 
Κατρι6α.νος 'Απόστολος Δ. (Χατζα-

ροόλας) 
Κατρι6ανος Άθα.νάσιος Άπ. Δ. 
Κατρι6ανος Άθ. Δ. 
Κα.τρι6άνου 'Άννα Δήμ. (σύζυγος 
• . • Αθ. Στα.θοπούλου)
Κα.τριοιχvος Γεώργιος Άλεξίου ( ά.

πεοίωσε άπό φωταέριον την πρώ
τη νύχτα. που εψθασε εlς Ν. r .) 

Κα.τρι6ανος Παναγιώτης Διονυσίου 
Κατρι6ιχνος Άθα.νάσιος Νικ. 
Κα.τρι6άνου θυγάτηρ Δημ. Νικ. είς 

Καναοαν 

10 

Κα.τpιbά.νου θυγιχτηρ Δημ,. Νικ. είς 
Καναδιχν 

Κατρι6&νος Άθανά.σιος 'Ιω. (Μού-
τας) 

Κα.τρι6ανος τέκνον �Αθαν. (l\ιlούτ·ας) 
Κατρι6ανος τέκνον 'Αθ&ν. (Μοότ·ας) 
Κατρι6ανος Κώστας Ίω. 
Κατρι6άνος Δημ. Χαρ. (Μούτας) 
Κατρι6&vος Ευστά,θιος Χαρ. (Μού-

τα.ς) 
Κατρι6α.νος Άθανά.σιος Νικ. έξ Ά-

θηνων 
Κονταξης Δημήτριος Ήλια 
Κοντα.ξης Φιλοποίμην Δημ. 
Κονταξης Νικόλαος Κ. 
Κοντα.ξης Γεώργιος Κ. 
Κονταξη θυyάτη ρ Κ. 
Κονταξης Χρηστος Π ανά.γου 
Κοντα.ξης Γεώργιος Πα.νά.γου 
Κότσιρας • Α νάστος Γ. 
:Κότσιρας Θεμιστοκλής Γ. 
Κότσιρας 'Ανδρέας Γ. 
Κότσιρας Άθα.νά.σιος Λουκα 
Κότσιρας Γεώργιος Λουκα. 
Κότσιρας Βασtλειος Θεμιστοκλέους 
Κοuτσος Βασίλειος ΆθαΥ. 
Κοuτσουμά.ρης Νικόλαος Άγγ. Νότι• 

ος Άψρικη 
Κουτσοuμά.ρης Παναγιώτης 'Αγγ. 

Άμερική 
Κουτσοuμά.ρ-ης Νικόλαος Παναγιώτη 

Άμεpι%')Ί 
Κοu·ωουμά.ρης ΔημήτρΊος (Βιρ6ης) 

'Αμερικη 
Κουτσουμά.ρης Ευθύμιος (Βιροης) 

Άμερικη 
Κοuτσουμά.ρη Έλένη Βασ. σύζυγος 

Βασταίου 
Κουτσοuμάρης Κων) νος Ίωά.ννου 
Κουτομλάκης Βασίλειος Ά νcι.στ. 
Κουτουλά.κης Γεώργιος Δημ,. 
Κουτοuλάκης Δημήτριος Λεω·ιίδα 
Κουτουλάκης Ποϋλος Γεωργίου 
Κοuτσοπετρόπουλος � Ασημάκης Ίω. 
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Κουτσοπε
τ

ρbπουλος Γεώργι ος ' lω. 
Κυρια.ζής Βασlλειο

ς Πανάγο υ
Κυριαζης Τάκης Β. 
Κυριαζης Χριστ όδ. Β.

Κυρια.ζ ή θυγ. Βασιλείο
υ 

Κυριαζη Άθα.ν
α

σια σύζ. Βα
σιλ

εί
ο υ  

Κυριαζής Άπόστο
),ος Πανά γο υ

Κυριαζής Νικήτα
ς Χα.ραλ.

Κυριαζης Σπ υρQς

Κυρι.χζης Παναγ. Εύστ α.θlου (ΜαυΗ
ροπ

α
.να

γ
ιώτης) 

Κυρια.ζης "Άγ γελος (Λ ίγκος)
Άμερική 

Κυριαζ ης Χρήστος Σά6 6α .

Κυριαζης Δημος 
(
Γυψτά. κης) 

Κυριαζ ης Γεώργιος (Λ ι νά.ροου)

Κυριαζής ' Ιωάννης (Λ ινάρδο υ
) 

Κυριαζής Θεόδωρος (Λι νάρδου) 

Κυριακόπουλος Γεώργιος Λέντος

Κυριακόπουλος 'Ηλίας Γκαγκα.νας

Κυριακόπουλος Νικολής Γκαγ κανας

Κυρα.κόπουλ ος Γεώργ ιος Κυριάκο υ
Κυριακόπο υλο ς  Ίω. Άσημάκη (

'Α

γ-
γλία) 

Κωστόπουλος Πα. να.γ. Μήτρου

Κωστόπ ο υλος Βα σ. Γεω ργl ου, Κανα.
δαν 

Κωστοπού λο υ  θυ γά.τηρ Γε ωρ γlο υ
Κ α ναδα. ν

Λάμπρο
ς 

Κώστας Π α.νά.γου 

Λάμπρος Ίωάν νης 
Π α ν

ά

γ ου  
(ε

[ς Ί


ατρος) 

Λάμπρος Δημήτ ρι ος Πα.ν
ά

γο υ  (Λαρ
δούκα.ς) 

Λάμπρος Παναγιώτης Δη μητρ ίο υ
_ # (Λαρδο

ύ
κα.ς) 

Λάμπρο
υ 

Έλέ
νη Δημητ ρ.

Λάμπρου Τα. σία. Δ
ημ ητρ. σύ

ζ
. Άχιλ.

Κότσιρα 

Λάμπρος θεοψάνης 
Γ

. 

Λάμπρος Θεόδωρος Γ. 

Λάμπρος Δημήτριος (Κα.τσούλης) 

Λάμπρος Νικό λα ος Δ
ημ., εχε ι  πα. ιδια

έπι στή
μο ν ας 

1 46 

Λάμπρος :Κωνστ α.ντης, εχε ι  πα ι
ο

ι
ιχ 

έ πι σ τή μον ας 

Λάμπ ρος Στα.uρος Ν
ι
κολά

κ
η 

Λειοα.δ ίτης Γεώργι ος 

Λυ μπερόπ ουλος Δημή
τ
ριος Αυμπ.

Λ υ μπερόπουλος Π ανα γιώτης Λυμπ.
Λυμπερόπ ουλος Θεόδωρος Λυμπ.

Λυμπε ροπούλου Γεωργlτσ α. Λυ
μπ. ,

σύζυγος Άποστ. Ν. Βε
λη 

Μα. σ ούρας Ίωά.ννης
Μα.

σούρας Άρι σ τεl δης

Μεντής Κωνσ τQ,Υtίν ος Άθ. 1  πρώτ
ο

ς 
μετανάστης

Μεντης Κωνσταντ ί ν ος.

Μεντης Βασίλε ιο ς  Ά
θ

α ν., τέτ
α

ρτ
ο

ς 
μετανάστης 

Μ
εντfjς Άν

δ
ρ

έ
α.ς Πανα γι

ώ
του, δε

ύ


τερος

μ
ετ

ανάστ
η ς 1896. 

Μεντ·ης Βασίλειος Δ
η

μ
.1 τρ

ί

τ ος με-
ταν

ά
στης 1896 - 7. 

Μ εντης Δημήτρι ος Άθαν
α.
σίο υ

Μ εντης Νιχόλα ος Πα.ναγιώτ ου 
Μεντης Ν ικολ

ο

ς Δημητρίου
Μεντης Χρησ τ ος Νικολάο υ
Μ εντης Θεόδωρος Γεωργίου 

Μεντης Γεωργσ,κης Π. (Ντζε
λέχ

ο
ς

) 
Μ εντης Ν. Γεω

ργ. (υ ιός τ ο υ) 

Μεντη Γεωργ lα. 
Ά v

δ

ρ

έ

α ( σ ύζ υ
γ

ος 

Μ εσ σηνlου) 

Μπάκας Χαρά
λα

μπ
ος

Μπάκας 'Άγγελος Χαρ.
Μπά.κα.ς Βασίλει ος Χαρ. 

Μπάκ ας 'Ιωάννης Χα.ρ.

Μπά
κ ας Άριστ ομέ

ν

ης Χα
p. 

Μπάκ ας Λυμπέpι ος 
Μπάκα. Βα σιλικ ή 

Λ
υμπ. σ

ύζυ

γ
ο

ς 

Βα σ. 'Άγ γ. Βε
λ

η 

Ντόρντσ.ς Άνδpέα.ς Άρι στεlδο υ  
Ντόρντ σ,ς Δημήτριο

ς Άpι στ ε ίδου
Ν τό ρντ ας Θεό δωρος Ά

θ
α
ν ασ

l

ο υ  
Ντόpντα,ς Παν αγιώτης

Δ
η

μη
τρ

l
ου

(Ντ ι
λ

ά ρ η) 

Ξηρ όκωστ ας Παu
λ

ος Θ.

/ 

Ξηρό

κ
ωστQ

,ς Πάνος Παύλου
Ξηp όκω

σ τ
ας llανQ

. γιώτ ης �Ιωάν
. 

Ξηρ
ό

κ
ωστα

ς Κων)Ύος Ίω. Ξηρόκ
ω

στσ# Γεωpγίτσα. Ίω
. σύζυγ

ο
ς 

�Αρ
ι

σ τομ
έν

η θ. Μεν
τ

η Ξηρόκωστας •Ανδρέας Π. (
Κα.

ψ
ε


νες) 
Ξη

p όκωστας Παναγ. Άνδρέα. (υι
ος) 

Ξηρ
ό

κ
ω

σ
τα

ς 'Αση
ι
.ιά.κης Βασιλ. (

Γε


ωπ

όνος 
ές Άμε

pι
κης) 

Ξη
ρόκωστα

ς Ίωά.ννης Πέτρ
ου 

ζω-
γρ�ψος Άμ. (JOHN XERON)

Ξηp
ό

κωσ
τ

ας Πάνος Πέτρ
ου 

Ξηρό

κ
ωστας 'Αρι στομέν ης Πέτρου 

Ξηρόκωσ
τ

ας Χpη
στ

ος Ίωάννου
Ξηρόκωστας Κων

) 
νος Γεωργlου 

(Τ
ο

υψεξης
) 

Οι

κ
οv ομόπουλ ος 'Αλέξιος, Άμερικη

Οί
κ

ον ομόπου λος 'Αλέκο ς Π.
1 

Βραζ
ι
· 

λl
α. 

Ο ι

κ
ον ομόπουλ ο

ς Άθανάσιο ς Κων ) νου 

Οικο ν ομόπουλ ος Δημήτ ρι ος Κων ) νου 

Ά μ ερι κή 

Οι
κ

ον ομόπουλ ο
ς 

Σωτή ρι ο
ς 

Δημ
. 

(υt


ο
ς) Οlκ ον ομοπούλου Έλένη Θ. σύζυ γο

ς 

Σπ
ύ

ρου Κυ
ρι

α.ζ η
Οlκονο μ όπουλο ς Νικολη ς Θεοδ. (Σ

ο
-

λας
) Οtχ. ον ο μόπουλο

ς 
• Αθα νάσιο ς Πάνου

Π
α.

πα. νορέου Θεόδωρ ος Άpιστεlδου

Πα. π
α. 
νδρ

έο

υ •Ανδρ
έ

ας 'Α
ρ

ι�
είδο

υ 
Παρα

σκευό
πουλος • Αλέξης Θεοδ.Πα υλόπουλο
ς 

- Άθανά.σιος Ήλία 

Πα υ
λό

πο
υ

λο
ς 

Κω
ν

) ν
ο
ς 'Ηλία.

Παυ
λ

οπ
ούλο

υ Βασιλικ:
η 

Ήλία σύ
ζ

. 
Ήλlα θ. Σιώp

η 
Πα

ρπ
α. tρ η ς Εύστά.θιο

ς Παp π α. tρ η
ς 

'Απόστολος Εόστ. (υtος
) Πα.

ρ
π α t pη ς υίο ς Νικολά.ου

Πέρ ρο ς Γεώρ γιος Δ
. 

(Κουμο uτσος)
Πέρρο

υ ; θυγ
. 

Γεωργ

.
i.Sπανδpο ς έν

Άμ

ερι

κ
� 

Πέρρ
ου 

; θυγ. Γεωργ. ϋπανορος �ν 
Άμερ ικi)

Πέρρος 'Ιωάννης Δημητρ(ου

Πέρρος Παναγής Γεωργίου (Κούμ
πλα) υιος Κα.θηγητης Πανεπ. 

Πέρρος Γρηγόριος Γεωργ. (Κούμ• 

πλα) 

Πέρρος • Αθανάσιος Γεωργ. (Κούμ-
πλα) 

Ποϋλος Δημήτριος · Αδαμ. 

Ρού6αλης Νικόλαος 'Ιω.
Ρού6αλης Νικ. (υtός)

Ρ ού6ι'l, λ ης Κωνστι'l.ντϊνος

Ρού6αλης Παναγιώτης Κωv
) 

νου 

(υtος
) Ρού6αλης Άσημά.κης 

Ρού6αλη υιοι Άσημά.κη

Ρού6αλης Γιαννάκης

Ρού6αλη σύζ
. 

Γιαννάκη 

Ρούοcι.λη υιο
ι 

Γιαννάκη

Ρουμοουτσο
ς 

Εόά.γγ
. 

Π
. 

(Ρόμπο
ς
) :Ρουμ6οϋτσος Παναγιώτης Εύαγγέ -

λου υtός (Ρόμπος
) 

εχει 2 uίούς

'Ιατ ρούς
Ρουμ6ουτσο

ς 
Βασιλειο

ς 
(' Αργυρο6α

σιλης) 
Ρούπα ς Νικόλαος Κ. (Τραγκαρας

) 
Ρούπας Βασίλειος Νικ. (Τρα

γ
κα

ρα,ς
) 

υtο
ς 

Ρούπας Νικ. (Τραγκαρας
) uιο

ς 
Ροόπα ς  Χpηστος Γεωpγ. ('Γpαγκ

α


ράς
) 

Ρούπας
Κώστας Γεωργ

. 
(Τρα.

γ
κ

α -

ρ&ς
) 

Ρούπας Νικόλαο ς Δημ
. 

(Κουλός

) 

Ρούπας Νικόλαο
ς 

Άθαν
. 

(Σιασι
ά.

•

γκα,ς) 

Ρούπας 'Αριστείδης Παν.
Ρούπα ς Παναγιώτης 'Άριστ. (υtο

ς) 
Ρούπα. ς Νικόλαος Πα

ν. 
Ρούπα ς Ίωά.ννη ς Παν .

Ρούπα
ς Ίωά,ννη

ς 
Πέτρου (Λόρδ�ς)

Ρούπα ς Χρηστο ς Πέτρου (Λόρδας
)ί
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Ρούπας 'Ηλίας Πέτρου 
Ρούπα.ς Βασίλειος Πάνου (Κ<"kκα6ού

λα.ς) 
Ρούπα.ς Νικόλαος Πάνου (Κα.κα6ού. 

λα.ς) 
Ρούπας Ίωάννης Νικ. (Καπετάνιος} 
Ρούπα.ς Κώστας Νικ. (Καπετάνιος) 
Ρούπα.ς Γεώργιος Νικ. (Καπετάνιος) 
Ρούπα.ς Θεόδωρος (Καπρης) 
Ρούπα Γεωργία. Βασ. (Νtούσια) σύ

ζυγος Πάνου Άσ. Βελη 
Ρούπα. 'Αλεξάνδρα. Βα.σ. (Ντούσια) 

σύζ. Νικ. Μπαλούμη 
Ρούπας Γεώργιος Δημ. (Σκουρης) 
Ρούπας Βασίλειος Δ-ημ. (Σκουρης) 

(αδελφός) 
Ρούπας Βασίλειος Θεοδ. (Σκουρ·ης) 
Ρούπα.ς Χρηστος Διαμαντή 
Ρούπα.ς Γεώργιος Διαμα,ντη 
Ροuσσος Παναγιώτης Άθανα.σίου 
Ροuσσος Πάνος Άθανασίοu 
Ροuσσος Ήλίας Πάνου (υίός) 
Ροϋσσος Γεώργιος Γιαννά.χη (πολλα 

παιδι�) 
Ροσσσος Βασίλειος Γιαννάκη (πα.ι-

δια Βασίλειος κλπ.) 
Ροσσσος Νικόλαος Γιαννάκη 
Ροϋσσος Μιχάλης Γεωργίου 
Ρούσσου Μιχαήλ σύζυγος 
Ροϋσσος 'Απόστολος Γεωργίου 
Ροϋσσος Άριστείοης Παναγιιί>τοu 
Ροϋσσος Άνδρέας Άριστείδου, Νότ. 

'Αφρική 
Ροϋσσος Χρήστος Άλέξη 
Ροuσσος Ίωάννης Άλέξη 
Ροuσσος Θεόδωρος Ίωάννου (uίός) 
Ρουσσος Χαράλαμπος Ίωά.ννου 

· Ροϋσσος Κώστας Ίωάννου (υίοι)
Ροϋσσος Νικόλαος Ίωάνvου

Σάρρας Βασίλειος Γεωργίου
Σάρρας Δημήτριος Πα.vάγου
Σάpρας Άθα.νάσιος Νικολάου
Σir;ρα.ς Άθανάσιος Χρήστου
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Σάρρα.ς Ίωάννης ''Αθανασίου (υίός) 
Σεντής 'Αθανάσιος Άνάστου 
Σεντης Κώστας Ά νάστου 
Σιώρη Νικολέττα, Κ. (σύζυγος Δημ. 

Ο lκονομοπούλου) 
Σιώρη; Θεοφάνης 'Αθανασίου 
Σιώρη Βασιλ. θυγ. Θεοφά.νους 
Σιιi,pης Ί ωάννrις 'Αθανασίου 
Σιώρης Περικλής Κων) νου
Σιιiψης Ε501μιος Γεωργίου 
Σιώρη · Αγγελικη Νικ-ήτα (σύζ. Ίω. 

Χρ. Ζιόμ�τολα) 
Σι<bρης Δημήτριος Παντελή (Τρα.

μποϋκος) 
Σιώpης Παντελ-Υjς Δημητρίου (Τρα.
. μπcϋχος (υίός) 

Σιώρης Βασίλειος Δημητρίου (Τρα.-
μπουχος (uίος) 

Σιιiφης Παντελής (παπα Θανάση) 
Σιώρης 'Αριστοτέλης Ίωάν. υlος 
Σιώρης Γεώργιος Π ολυ6ίου 
ΣιώpΥJς Φώτιος Κων) νου 
Σιώρης Κώστας Φωτίου 
Σιώρης Εύθύμιος Φωτ!ου 
Σιώρης Χρηστος Νικολάου 
Σιώρψ: Άθανά.σιος Νικολάου 
Σιώρης Άσrιμάκης Δημητρίου 
Σιώρης Ίωά.ννης Δημητρίοι:, 
Σιώρης Άλέκος Δημητρίου Δικηγό

ρος 
Σιώρη Χρηστl να Δ ημ ΥJτpίου ( σύζ. 

Παναγή Γ. Πέρρου) 
Σιώρης Βασίλειος Ίωάννου τέκνα 
Σιώρής Νικόλαος Ίωάννου τέκνα 
Σιώρης Νικόλαος Θεοδώρου τέκyα, 
Σιώρη Παναγιώτα Νικολάου (σύζ. 

Χα.ρ. Κουλούρη) 
Σιώρης Κωνσταντίνος Θεοδώρου 
Σιώρης Ήλίας Θεοδώρου 
Σιώρης Δ·ημήτριος Ήλία (υίοι) 
Σιώρης Ίωά..ννης 'Ηλία (υίοι) 
Σιώρη Κατίνα Ήλίά 
Σακε),λαριάδης Θεόδωρος Νικ., Δι-

,κηγορος 

Ι 

�cι:χελλα.ριάδης Ίωάννης Νικ., Δικη
γόρος, έπιχειρηματίας 

l:ακελλα.ριάδη Χαρίκλεια Νικ. σύζυ
γος Κώστα Λάμπρου 

�ακελλαριά.δη Άθανασία. Νικ. σύζυ
γος Ίω. Ν. Καραλη 

Σcι,κελλα.ριάδη Άννιω Νικ. σόζυγοc; 
Πά-νου , Α ντώναρου 

Σακελλαριάδη Σταυρούλα. Νικ. σύζυ
γος Παναγιώτη Εοα.γy. Ρουμ6ού
τσου 

Σcι.κελλαριά.δrις Κώστας Δημ. τέκνα 
Σακελλαριάδη Άψροδίτη Δημ. σύζ. 

Βασ. Ί. Σιώρη. 
Σακελλαριάδη Λαμπρινή 
Σακελλιψιά,δη Μαρίκe1� Άγγ. σύζ . 

Άθ. Γα.λά.νη έκ Βάστα 
Σα.κελλιχριάδη Δώρα Άγγελ. σύζυ.-

γος Ίω. Χαρ. Μπάκα 
Σακελλαριάδη Εύτυχία Κ. σύζυγeι,; 

Γορτυνίου 
.Σακελλαρίου Άθα.νάσιος Πα.πα -

Καρμίρη 
Σμυpνης Εύστά.θιος Νικολά.ου� τέκvιχ 
Σμυρνης Άνδρέας Νικολά.ου 
Σμυρνης Ίωάννης Λεωνίδα. 
Σμυρνης Παναγιώτης Λεωνίδα 
Σμυpνης Χpηστος Λεων!δα 
Σμυρνη σύζ. Λεωνίδα 
Σμυρνη θυγά.τηρ Λεωνίδα 
Σταθόπουλος Άθα.νά.σιος Πα.ναy. 

(τέκνα.) 
Σταθόπουλος Δημ·ήτριος Πα.νci,γ. τέ

κνα 
Σταθόπουλος Δημήτριος Ίωά.ννου 

τεκνα. 
Σταθόποuλος Γεωργά.χης Ίωά.ννοu 
Στα.θόποuλος Παναγιώτης Ίωά.ννου 
Στάγκας 'Αθανάσιος 
Στά..γχα. σύζ. Άθανασίοu 
Στά.γκα.ς Χρηστος , Αθανασίου 
Στciγκας Ίωά.ννης Άθα.νασίοu 
Στά.γκας Θεοφάνης Άθα.νασίου 
Στά.γκα.ς Ι(ωνστα.ντίνος Άθα.vασίου 

Στάγκας Θεόδωρος 'ΑΟανασlc;ο 
Στά.γκα. Πολυτίμη Άθ. Ουγ. σι,�, 

Θεοcρ. Λά.μπρου 
Στά..γκας Βασίλειος 
Στά.γκα.ς Παναγιώτης 
Στά.γκας Ίωάνvης Πα.να.γιώτοu 
Στά.γκας Δημ. Π α.να.γι.ώτοu 
Σταματόπουλος Ν ικόλα.ος Δημητρίου 
Στα.ματόπουλος Άθα.vά.σιος Δημητρί-

ου (έπιστρέψας έφΌνεύθη εις μά
χην Σα.γγcι.ρίοu) 

Στα.μα.τόπουλος Δημητρίου 
Στα.μα,τόπουλος Δημητρίου 
Σωτηρόπουλος Ά�α.νά.σιος 
Σωτηροπούλου υιοι Άθα.να.σίου 
Σωτηρόπουλος Γεώργιος 
Σωτηρόπουλος Ίωά.ννης 
Σωτηρόπουλος Χριστόφορος �Ιωάν .. 
Σωτηpόπουλος Φώτιος �Ιωάννου 
Σωτηροποόλου Φωτ[ου Ίωάννο"υ δύο 

τεκνα 
Σωτηρόποuλος Σωτήριος Ίω . 
Σωτηροπούλου Σωτηρίου Ίω. σύζυ

γος 
Σωτηρόπουλος Δημήτριος Ίω. 

Τα.σιόπουλος Χρήστος 'Α να.στα.σίου 
Τα.σιοπούλου Χρήστου 
Τζέμrις Ν ικόλcι,ος Θεοψά,νους 
Τζέμ.ης Ίω�ννης Ήλίcι.
Τζέμης Χρήστος Ήλία. 
Τζέμης Γεώργιος Δ. 
Τζέμης Θεόδωρος Δ. 
Τζέμης Άθrι.νά.σιος Φωτίου 
Τζέμης Άνορέα.ς Ιlα.vάγου 
Τζέμης Παναγιώτης Άνορέα. 
Τζέμης Χρήστος Φωτίου 
Τζέμης Ίωά.ννης Φωτίου 
Τζέμης Δημήτριος Φωτίου 
Τζέμης Φωτίου 
Τζέμης Παϋλος Φωτίου 
Τίγκα.ς Ίωάννης ΙΙα.vα.γιώτου (Αϊ

γυπτος) 
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Τιγκας Σωτ.ήριος Παναγιώτου (Ά-
μερική) 

Τίτσης Γεώργιος Ήλlα 
Τιτσης Μητρος Ήλία 
Τίτσης Κυριά.χος Ήλία 
Τόγκας )Ιωάννης Δημητρίου 
Τόyκας Ν ικήτα.ς )Ιωά.ννου 
Τόyχα σύζυγος Νικήτα 
Τόγκα τέκνα Νικήτα (2 τέκνα) 
Τόyκας Γεώργιος )Ιωά.ννου 4 τέΥ.να 
Τόyκας Φώτιος Δημητρίου 
Τόyκας ) Αλέξιος Π. 
Τόγκας Άριστομένης Π. 
Τόyκας Σωτήριος �. 
Τόyχας ) Αθανάσιος Γ. 
Τόγκας Άθανάσιος Δ. 
Τόγκας Ίωάννου 
Τσα:yκόyιωργας Δημήτριος )Ιωά.ννου 
Τσαγκόyιωργας Χαράλ. , Αντωνίου 
Τσα.γκόyιωpyας Θεόδωρος Γ. 
Τσα.yκόγιωργας Γεώργιος Θεοοοσ. 

(υίος) 
Τσαγκόyιωργας 'Ιωάννης 
Τσουτσουμπpης Θεόδωρος Κυριά,χο1J 
Τσουτσουμπρης Ίωάννης Κυριάκου 
Τσουτσουμπρης Βασίλειος Κυριά.κου 
Τσουτσουμπρη Βασιλείου σύζυγος 
Τσουμπρης Άντώνιος Κυριάκου 
Τσουτσουμπρης Ήλία.ς Κυριάκου 
Τσουτσουμπρη Σοψία Κυριάκου σύ-

ζυγος Ίω. Π. Βελη 
Τσουτσουμπρης Νικόλαος 'Ανορέα. 

τέκνα. 
Τσουτσουμπρης Στέφανος 'Ανορέα. 

τέκνα (εrς υίος του Τσουτσουμπρ·η 
επεσεν ώς άεροπόρος εις τον πόλε
μον Άμερικης - 'Ιαπωνίας) 

ιrσα.ντίλης Πάνος Κων) νου 
Τσαντίλης Βασίλειος Κων) νeιυ (τέ

κνα.) 
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Τσαντίλης Νικόλαος Δημ. 
Τσαντίλης Κων) νος Νικολάου, 8όο 

τέκνα 
Τσα.ντίλη Κωνσταντίνου σύζυγος 
Τσα.ντίλης Δημήτριος Νικολά.ου τέ

κνα. 12
t έν ζωij 11 και πολλα εγ

γόνια και δισέγγονα 
Τσαντίλη Λοuλουοια σύζ. Δημητρίου 
Τσα.ντίλη 'Άννα Νικολά.ου 
Ί'σα.ντίλης Φίλιππος Νικολάου 
Τσαντίλης Ίωάννης Νικολά.ου 
Τσαντίλης Άθα.νάσιος Άσημά.κη 
Τσαντίλης Θεόδωρος Ίωάννου 
Τσαντίλη Δήμητρα Ίωά.ννου σύζυ-

γος Εύστ. Σμυρνη 
Τσαντίλη 'Όλγα. Ίω. σύζυγος Άρ . 

Τόγκα 
Τσα.ντίλης Παναγιώτης Νικήτα 
Τσαντίλης Χρηστος Παναγιώτη 
Τσαντίλη 0Ελένη Παναγιώτη σύζ. 

Βα.σταίου 

Φωτόπουλος Ήλίας Δημητρίου 
Φωτόπουλος Ίωά.ννης Άθανα.σίαJ 

(Ύ) Φωτόγιαννης) 
Φωτόπου),ος Κώστας Θεοδώρου 

Χαρα.λα.μπόπουλος ) Αριστομένης Πά
νου 

Χα.ραλαμ,πόπουλος Φώτης Πάνου 
Χαραλα.μποπούλου Σταυρούλα Πάνου 

σόζ. Κοκκίνου έξ Ναυπλίου 
Χα.ρα.λαμποπούλου Γεωργία. Χαρα-

λάμπους 
Χρ��νης Κώστ�ς Χρήστου 
ΧρόνΎ6 Εύθύμιος � Αθανασίου 
Χρόνη; 'Ηλίας Άθανα.σίου 
Χpόvης Νιχ,Jλαος �Αντωνίου 

Χρόνης Νικόλαος Λεωνίδα 
Χρόνης �ΑΗανάσιος Χρήστου
Χρόνης Θεμιστοκλης Χρήστου 
Χρόνης Π αναγιώτης Θεμιστοκλη 
Χρόνης @εμιστοκλη 

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Θα πρέπει, με την εύκαιρία, αυτή, 
νά μΥημονεύσουμε και δσους Ίσα.
pcι.ί�υς εχουν έγκα.τα.σταθη στο έσω
τερικο 'tής 0Ελλάοος - έκτος έκει
νων, που εrναι στην �Αθήνα,. και οί 
δποίΌι εrνα.ι πάρα πολλοί > ύπερ6αί
νοΥ-:ες τους πεντακοσίους. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Πολλοt )Ισα.ρα.ϊοι, απο πολλών t-

1ων εχουν έγκατασταθη στή·ι πόλι 
��ης Κα.λαμάτα.ς και εχουν δημιουρ
γήσει δtάψορες 6ιοτεχνικε:ς εργασίες. 

- )Απο τους πρώτους ήσα,ν οί Θε
οψ. Λάμπρος και Βασ. Δούκουρης l

πού :ί.ιcιςαν ενα άπο τα καλύτερα. 
στιλβωτήρια. - καθαριστήρια, χα.τα, τ?J 
') ' , ' , ~ α.μερικανικο συστημα., στο κεντpο της 
Κα;,ιz.μάτας. Το κατάστημα. τουτο συ
νεχ!ζει χcιl σ·Ιιιιερα τlς εργασίες του 1

ύπο τήν διεύθυνσιν του Δημοσθένη 
Β. Δούκουρη. 

- "Αλλος Ίσαpαίος είvcι.ι δ Άν-
.... ' Τζ ' "Α ξ , ) ' ορεας 11.νετος. νοι ε κι α.υτος 
καθαριστήριο - στιλ6ωτήριο t που πε
ρ�·Ύjλθε τώρα στην κCΙ.τοχη των παι
διών του Κωνσταντίνου καl Φάνη. 

Στην Καλα.μά.τα εχει μαγα.ζt 

Άγγ. καi Μαγδαληνη Κυριαζfjι 
(Ρίτσμον). 

(χα.φφενείο) καl δ Νικ. Ζέρβας κον
τ& στον σιθηροδρομικο σ1α.θμό. 

- Μεγάλο κεντρικό κα1ά.στημα
είοων παντο,πωλείου κλπ. εχουν άπ6 
τιvων έτων και οί άθελψοl Κυριάκος 
κα.ί Πανα,γιd}της Βασ. Τσουτσου
μπρης. 

-- Στην Καλαμάτα εrχε ίδρυθiΊ 
χαt μικρό έpyοστάσιο ζα.χαpοπλαστι
κης ά.πό τον Γεώργ. Γιαννακόπουλο, 
που παντρεύτηκε την Βαρ6άρα Xp. 
Ρούπα: καl συνεχίζει καl σήμερα τις 
2. , ' ' θ' -c.pyασιες ·cω, μετα τογ α.νατο του 
ίδρυτου του, με συμμετοχη κα.t του 
Ίσα.ραίου Βίκτ. Χρ. Ροόπα. 

ΣΤΗ :Μ:ΕΓΑΛΟΠΟΛΙ 
Είχον έγακτασταθη κα.t είργά.ζοvτα 

έκεί παλλοt Ίσα.ρα.ϊοι έπαγyελματί
α.ι: 

- Πα.λα.ιος Ίσαpαϊος έπαγyελμα-
-;;ίας στη Μεγαλόπολι, &ξιοσέβcι,στος 
κα.l με καλή ψήμη 'ijταν δ Ήλίcι,ς Δ. 
Βουζίκα.ς,. κουρέας το έπάyγελμα, δ 
δποϊος ά.νέδειξε πολυμελή οικογέ
νεια. Πολλα πα.ιοιά. του έγκατεστά.
θηκαν στον Καναδά και εό-ημέρησαν. 

--

00 Γεώργ. Π. Γαλά.νης, έμπο
pορρά.πτης. Είχε πολλα χρόνια. το 
μα.γαζί αύτ6. Μεταπολεμικα εχει με
:τ:cι.νιχστεύσει στον Κα.ναδ&. 

-

00 Δημ. Παν. Στάγκας,, εμπο
ρορράπτης. Είχε καλο εργαστήριο s
πί_ πολλα ετη, συνεργαζόμενος με

τους άδελcρούς του Γιάννη (που εγι-
, , \ . , , νε μετεπειτα αστυνομικος και αρyο-

τεpα μετανάστευσε στήν 'Αμερική, 
στην πόλι ROCHESTER) και τον 
Άπ6στολο. Και δ Δηι1. Στά.γκα.ς �
ψυγε μετα.πολεμικα στήν "Αμερικ·ή, 
έγκατα.στ·αθείς στην πόλι ROCHE-
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ΙΣΑΡΑΙΟΙ 

'Αδελφοi Δ. 'Ασ. Σιώρη. 'Εξ άριστερων: 'Αλέκος 
(Ν. 'Υόρκη), 'Ασημάκης, Χρ1στiνα (Πέρ-ροu) και 

Γιάννης ( Ούάσιγκτων) . 

�-- . 

. ;!J 
Γεώργ. Καντης μετα της συζύγου 1ου. 
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Ίσαρώοι του Ρίτσμον. Έξ όριστε
ρων: Ίω. Φ. ,Σωη1ρ6ποuλος, Xp. 
Ί. Σωτηρόποuλος, 'Απ. Ί. Δρακό
ποuλος καi Δημ. Ί. Σω;τηpόπουλος 

θ:::όδ. Κ. Δρακόποuλος 

Φώτης Δ. Τόγκας. 

STER, δπου εχει επιδοθεί σε κτη-
11cι.τι κες επιχειρήσεις. 

- <Q Πα-ι. Λάμπρος (Μπουρά.
νης) , όποδηματοποιός. 'Έχει &νοί
ξει μεταπολεμικα όποδηματοποιείο 
στήν κεντριχη πλατεία. της πόλεως. 

- <Q Νικ. Νιαούρης, παντοπώ
λης. Τό κατάστημά. του επί της δδου 
Καλσ.μάτας οιηύθυνrι.ν οί υίοl του Ά
θανά.σιος καt Λεωνίδας. 

Έπlσης προπελεμικα είχε έγχrι,· 
ταστα.θη κα.ί δ Βαγγέλης Ρουμ6οϋ
τσος {Γεωργακόπουλος) , δ γυιός τοϋ 
όποίου Παναγιώτης fιτα.ν όπάλλ ηλος 
της Έθνικης Τραπέζης Μεγα.λοπό-. 
λεως, μέχρι της συντ11,ςιοδοτ·ήσεώς 
του. 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

Ε'ίχον έγκατασταθη οί αδερφές 

Βα.ρ6ά.ρα Κ. Κυριακοπούλου καt Σο
φία Κοντόγιωργα, τό γένος Π. Οικο
νομοπούλου. <Ομοίως εχει έγκα.τα
σταθη &πό πολλών έτων δ έκ της 
Κοινότητος 'Ίσα.ρι Χpουσα.ίος Γιάν
νης Ά ντωνόπουλος. "' 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

'Έχουν έγκατ·ασταθη οί Έμμ. Κα.
τριοανος, οικαστικος κλητηpα.ς καt 
Χcφ. Β. Κατpι6ανος, όπάλλ·ηλος του 
°Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλο
νίκη. 

-- Έκεί είχε έyκα.τα,στα.θij καλ � 
Λυμπέpης Γ. Άντώναρος,. δ δποϊος 
εyινε στρατιωτικός, (τεχνικος της &
εροπορίας) . 

- 'Επίσης δ Δημ. Σαρ. Σιώρης,
κρcι,τικός ύπά.λληλος (Τοπογρα.ψιχή 
ύπηρεσία) 

Oi άδελφοi 'Α νδpέας, Γιόννης καi Χpϊστος Ρούπας 
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'Ένα� έμπvεuσμέvο� παιδαyωyό� 

4ΝΔΡ( 4! 8. MUOZIΩTU! 

♦ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ

Πάνω απο 4 δεκαετη,ρίδες καλύπτει με την πολυσύνΘετη δρα.σι του 
ό Άνδρέας Νlποζιώτης. Σ' αύτη η)ν έποχ:η gδωσε τη σφραγϊδα τfjς δucfjc 
του προσωπικότητος! 

Δάσκαλος έμπνευαμένος, κ01νωνικος πα.ράγοντ:ας 1 ρsκτης καi προο
δευηκός, φωτισμένος ανθρωπος, ϊιεικίνητος καi ακάματος. Πρωτος καi 
καλύτερος! Πανταχοϋ παρών! 'Εκρηκηκος 1cai θυελλώδης στiς έξορμή
σε1ς του! Συναρπασπκος με την 1,αταπληκηκη εύγλωπία του. Πρόσχα
ρος, καλωσυνάτος 1 άλλα και σοβαρος καl αί1στηρός ... 

Άμφ1βάλλο.μeν α:ν αλλο<; αφησε τόσον άδρα ίχνη στο πέρασμά του 
απο το "Ισαρ1. Άyάπησε ΤΟ χωρ-10 και άγαπήθηκε άπο έκεϊνο. 

Oi ,μαθηταί του - έκατοντάδες νέοι και νέες - που ακουσαν τη 
διδασκαλία του, ολο1 άσφαλως έδο:κίμασαν 

I 
χ ω ρ i ς κ α μ μ ι α έ -

ξ α ί ρ ε σ 1, τη βέργα του κα.i η)ν παλάμη του !
.,.Ηταν αλλη έποχη έκείνη ! Koi το ξύλο ηταν ση)ν ή,μερησiα διάτα

ξι, σαν nαιδαγωγικο μέσο. Δεν γινόταν άλλιως ! Oi μαθηταi ησαν cmεί
θαρχο1 1 ατακτ01 καi συνήθως l:Sxι μελετηροί. 

Ό Ά. ΝΙ-nοζ:ι:ώτης οταν πάτησε στο 'Ίσαρ1, αλλαξε ρ1ζ1κα την κατά
στασι αύτή. ""Ηταν έπ1βλ1γηκός. Και δεν τολμοϋσε μαθητης αμελέτητος 
να βγfj μπροστά του. 

Άλλα ολοι oi μαθηταί του και bκεiνω που έδοκίμασαν την αύστη
ρότητά του καi έκεϊνω, που δεν TIJV έδοκίμασαν 1 1ηλανε - οσα χρόνΙα 
κι' αν περάσουν - ,με άγάπη καi με σaβασμc, yια ΤΟ\/ έμπνευσμένο δά
σκαλο και το εργο του. 

Κοινη :ηταν ή όμολογία οτι <<ΟΩΌl πέρασαν άπο τον i\ιJποζιώτη εμα
θαν γράμματα» !

l\1' αύτο βhβαια δεν μπορεϊ να ύποημηΗη ή έρyασία που κατέβαλαν 
καi τόσοι αλλοι έκλεκτοi έκπωδευτηωί, Ίσαραiο1 καi ξέν011 για την 
μόρφωσι καi διαπαιδαrγώγηαι των πα1δ1ω.ν των 'Ισαραίων. 
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Άλλα ό Μποζιώτης α.ν01ξε νέους δρόμους. Έκαινοτόμησε. '' Αφη01ε 
" ! εργο ... 

* 

Στο "Ισαρι eμφανίζετα1 το, 1906, .σε ήλικία 24 έτων". ΤΗρθε να κα-
λύψη την κενή, λόγφ -μεταθέσεως, θέσι του μεγάλου 'Ισαραίου δασκάλου 
Γρηγ. Κώτσφα1 που έμόρφωσε έm δ0κάδες έτων έκαrτονταδες πα1δ1ων 
του χωριοϋ μας. Κατήγετο άπο το χωριο Πέτρα (Δέλyα) της 'Ολυμπίας. 

Άνέλαβε την διεύθυνσι τοϋ σχολείου, καθ' ο άριστοβόθμιος. 

'Η αγόπη του προς Τ() ''Ισαρ1, τους μαθητός του και το έπόγγελμά

του, φάνηκε ι1,μέσως και εκανεν !:ντύπωσ� στη μικρη κοινωνία TOU
1 χω

ριου μας. Περιεβλήθη ,με η1ν έκτίμησι των κατοίκων καl των μαθιητωrv.

ΤΙ-Ιταν έJnβληπκος και άξωπρεπής, -εύθυτεν:ης και παρασωnκός, 

εύοταλής, καλος χορευτης και καλος τραγουδ1οτής. Σ υvήρπαζε τους
μαθητάς του. 

Για πρώτη φορα oi έθνικοi έορτασμοi ( 25 Μαρτfου) καl oi liλλες 

σχολικες γ10ρτες γιορτάσθιηκαν με μ,εyαλοπρέπ-εια καi έπ1βλητικότητα.
Άναπαραστάσεις, ποιήματα, μικρες κωμωδίες, έγίνοντο για πρώτη φορα 

κηi άποτελοϋσαν πραyμααι<α κοσμ1κο γεγονός, άλλα έπροκαλοϋσαν καi

αiσθ:ήματα πατριωηκα και έθνικα iδεώδη 1 τόσον στους μαθητας οσον καi 
' , στους κατο1κους. 

* 

'Επροκαλουσε ρίγη iερfjς συγκινήσεως δταν έτραγουδουσε κ1ι' t.μά-
θαιν-ε τους μαθητάς του πατριωηκα τραγούδια KQl έιμβατήρια. 

Tq πατριωηκο τραyουδι <<τί σημαίνει ή κλαγγ:η των κωδώνων ... » 
η ταν άπ' τcι καλύτερά του, που διατηρείται άσφαλως στη μνήμη των μα
θητων καi σήμ0ρα άκόμη. 'Ένα αλλο θαυμάσω, πολυ ύποβληηκο καl με

βαθύτατο νόη,μα, που το τραγουδουσε θαυμάσια με την γάργαρη φωνή 
του ηταν καi ή «λαφίνα:ι> : 

ολα τα λάφια κάθονται 
κ1' δλα δροσολογιουντα1 
Και μια λαφίνα τωτεινη 
δεν πόει .μαζι με τ' αλλα 1 ...

* 

"Ας δοϋμε τώ,ρα καl 111ν οiκογεν�ιακή του πλευρά. 
Πολυ νέος άκόμη 

I 
το 1908, έζήτησε σε y,άμο την έξαίρετη άρχοντο

ποϋλα Πολυτίμη Κουτσουμόρη, κόρη του τότε δημάρχου Λυκοσούρας 'Ιω. 
Κουτσουμάρη, που t}ταν 19 έτων. Την εΙχε γνωρίσε1 καi εΙχε συνδεθfj 
μαζί της με άγνο αμοιβαϊο αϊσθημα. 

Ό 'Ιω. Κουτσουιμάρηι�, iσχυρος τότε τοπικας παράγοντας καi αρ

χοντας, δεν συγκα-τετέθιηκε σ' αύτη την πρότασι. Γιατί ό Μποζ1ώτης :ηταν 
ενα 1μικρος καl φτωχος ύπόλληλος. 

Άλλα στην αρνησι αύτη ό δάοχαλος άπάντησε κεραυνοβόλα, με μια 
τολιμηρη πραξι: Άπήγαγε έκουσίως την έικλεκη1 της καρ'διας του και 

155 


