
Σημαντικη &.νάπτυξι πήρε μετά. τό 1900 ·ή δεντροκαλλιέργεια, πού εύνο
ουσε τό ορεινό εδαφος κα.ί οι κατάλληλες ρεματιές με τίς πλούσιες προσχώσεις. 

Μεγάλος ά.ριθμος ελιών, κι:ι,ρυδεων, &.χλαδιων, μηλιων,. συκιων F καστι:ι,· 
νιων εκάλυψαν πολλές έκτά.σεις, με αποτέλεσμα να σημειωθη σημαντική πα
ραγωγή φpούτωνr εξαιρετικής ποιότητος. 

Έλιές χαλλιεργουσα.ν οι Πα.πα.θα.νάσης Σιώρης, πά.νω ά.πό τον σιδηρο

δρομικό σταθμό στο μεγάλο χτήμα. του, οι Ρουσσα.ίοι στην ιδια. περιοχη κι' 

άλλοι σε &λλα, μέρη. 
Καρυδιές, μηλιές, αχλαδιές, συκιές ύπήρχαν σε πολλές περιοχές (l\1Ια,ρ

κέσι, Μαζα.κόρεμα,, Π λαγιές, Πισαμπέλια,, Κα.νελά.χια, Μπουρλέσια., Μεγα.μπέ

λι κλπ.). 
'Από τούς καλύτερους δεντροκα.λλιεργητας των τελευταίων χρόνων fισα.ν 

οί Χρ. Ν. Σιώρης, Π. Δ. Δρα:κόπουλος, Νικ. Γ. Ζιόμπολα.ς .(Βρσ�χά,κης), Νικ. Ί.

Δρακόπουλος
1 

Βασ. Τίτσης, Δημ. Άσ. Σιώρης, Χρ. Άσ. Σιώpης, Π. Βε

λης χ.&. 
Δυστυχώς:· δεν δόθηκε μεγάλη πpοσοχη στ·ην ά.νάπτυξι μιας πλουσιωτέρας 

οεντροκαλλιεργείας, τής χα.στα.νιας, που ευνοείται ά.πό το εδα.φος. CΟλόκληρος 
εκτα.σις - δ Κα.στα.νόλογγος - πού καλύπτεται με ά.πέραντι δάσος ά.πό άγρι
ες καστανιές, δίπλα στο 'Ίσα.ρι, δεν αξιοποιήθηκε &.κόμη. Την πλουτοφόρο α.ύ
τη πηγη δεν [χουν α.ντιληφθη ακόμη ουτε οί είδικοί των ύπηρεσιών 1 οί δέ κά
τοικοι δεν θέλουν καν να α.σχοληθοϋν με το θέμα τοϋτο. 

Τελευταία έπελήψθη του ζητήματος ό Σύλλογος 'Ισα.ρα.ίων Άθηνων, δ
στις προέ6η στίς δέουσες ενέργειες προς τους άρμοδίοuς, χωρις καμμιά εμπρα
κτη έκδήλωσι. 

* 

'Η πολύπτυχος δια.μόρφωσις της όρει νής περιοχής του 'Ίσα.ρι μέ την 

πλούσια 6λάστησι, ευνόησε την ά.νά.πτυξιν ποικίλων θηραμάτων (λαγοί, πέρ

δικες κλπ.) . 
Τό γεγοvος τουτο έοημιούργησε μεγά.λον αριθμο κuνηγG)Υ, καί μάλιστα 

- , ' ' tιι. L , 

μερικων περιcρημων για την οεςιοτεχνια τους. 
Παλιός χυv-ηγός (πpό του 1890) μνημονεύεται δ Άθαν. Χρόνης, που 

είχε σκοτώσει καl ενα λύκο στο «Κούμαρο». (Φαίνεται πως παλιότερι:ι, ή πυ
κνη σύστασις των δα.σων καί θάμνων εύνοοϋσε χαί τήν ϋπαρξι κιχί λύκων, ποι, 
έπέοραμον - δπως λέγεται - καί σε ισα.ραίϊκες στά.νες. 

'Άλλοι καλοί κυνηγοι �σαν δ 'Απ. Άποστολόπουλος (Πα.τσα.τζης) , πο1J 
-�το κα.l δημιουργός περιφήμων κυνηγετικών ανεκδότων (τα πα.ραθέτομε σε αλ
λη σελίοα) , οί α.δελφοί Άθανά.σιος, Νικόλαος κα.l Κώστας Ντόρτας, οί Γεώργ.
Ν. Ντόρτας κα.ί Ίωάν. Άθ. Ντόρτα.ς (δ σημεpινος ίερεύς) 1 οί άδελφοί Δημ. 
χα.ί Χρ. 'Ασ. Σιώρης, δ Κωστ. Βρετ. Κα.τρι6ανος, ό Δημ. Γιαν. Ρουσσος, -5 
Παν. Άθ. Ρουσσος, δ �Αθ. Π. Ρουσσος, δ Γεωpγά.χης, Π. Μεντης, δ Γ. Δ. 
Βελης, ό 'Ιω. Κοuτσός 1 δ Γ. Κουτσός, δ Άθ. Κουτσός, δ Άθ. Ρού6α.λης, δ Γ. 
Ρούπας (Μα.ργσ.ν<iς) r δ Άνδρ. Μποζιώτης, δ Στάθης κα.ί Δημ. Παρπα.tpης, 
')',. α. 

178 

•- Hεpt το 1930 ίδρύθηχε στο 'Ίσα.ρι καλ Κυνηyετικος Σύλλογος ή «'Άp� 
cιφιρ, που ά.pιθμουσε περί τα. 100 μέλη. 

ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟ ΙΣΑΡΙ 

Του Α. ΜΠΟΖΙΩΤΗ 

'Όπως είνι:ι�ι γνωστό, το 'Ίσαρι είνσ.ι ξαπλωμένο σέ δλες τίς;, πλευρές !νός 
6ουνοϋ, πού ή μικρότερη κορυφή του «'ή Πλακίτσα» απέχει περl τ·α. 300 μέ
τpc;,, απο το τελευταίο σπίτι του χωριοϋ. Στη ψηλότερη κορυφή του είναι το 
tξωκκλήσι «δ "Αγιος Ήλία.ς». 

Τό περισσότερο μέρος του 6ουνου αύτοϋ είναι σκεπασμένο ι.ιε πουρνά.ριοr, 
μέσι:ι, στα δποία. κατι:ι,ψεύγουν λα.γοί και πέρδικες, γιατί χαμηλότερα. είναι καl 
νερο που τους είναι &πα.ρι:ι,ίτητο. Είναι «ή J\ιΙούσyα.» καί τα άφθονα. νερα της 
J[c;,,yα,για.ς. 

Έκτός του ανωτέρω οουνοϋ πρός ολες τίς διευθύνσεις του χωριου είνα.� 
πάρα. πολλοί γήλοφοι· οπως τα. Κι:ι,λητσέϊκα. 1 οί Ρά.χες, δ 'Άγιος Άθανάσιος, 
του Κοσιανίτη, ·ή Τούρλα κα.l πλείστοι άλλοι. 'Όλοι αυτοί οί γήλοφοι είναι 
σκεπασμένοι μέ κουμαριές, με ρίκια χαί α.λλοuς θάμνους. 

Σε πολλα. α,γοίyμα.τα c;,,ότων τώy λόφων όπά.ρχουν αμπέλια κα.l κηποι ΠΟ· 
\ \ ~ (  t • Ι τιστιχοι για.τι παντου υπcφχει νερο. 

Περί τίς 80 πηγές εχω μετρ·ήσει 1. μικρές χαl μεγάλες στ·ην περιφέρεια 
του χωριου. 

Στους λόψους α.υτους καl στο οουνό πού ανέφερα., παλαιότερα -�σαν άφθο
νοι λαγοί· γι' α.ύτο �σα.ν κα.ί πολλοί κυνηγοί στο 'Ίσα,ρι. 'Από ολίγων δμ,ως 
ετών πολυ εχουν έλα.ττωθ·η. Κα.ί τουτο άσψαλως όψειλετα.ι στο χυvηyι ) ποt) γί
νεται μέ τα. χ ιόνια. πού τότε σκοτώνοvι:α.ι πολλοί λα.γοt κα.ί χα.τα. τ·ην άνοιξη 1 
πού γεννουν. 

Κα.ί κυνηγοί μέ τους δποίους έκυνiΊΎησα, επί 23 χρόνια. 'ijσα.ν: Οί &.δελ
φrλ ,Αθανάσιος καί Νικόλαος Ντόρvτας, δ Πα,παγιάννης ('Ιωάν. Ντόρντα.ς), 

... .. = 

'ΙσαραiΌι κυνηγοί: Άρωτ. Δ. Σιώρης, Γ'. Ν. Ντόρντας, Κ. Ντόpντας καi Ίω. 
Άθ. Ντόρντας (iερεύς). 
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Γαλακτοκομικες έργασίες, Άπ. Π. Κυριαζης 

οί ά.δελψοί Άπόστολος, Νικόλαος και Ήρακλης Άποστολόπουλοι, ό Νικόλαος
καί Γεωργάκης Μεντης, δ Ευστάθιος χαί Δημήτριος Πα.ρπα.ιρ·ης, δ Δημήτριος
Σιώρης (Τρα.μπουχος) , δ Ίωάννης Σιώρης (Κόλλιας) , δ Ν ιχόλ. Χρόνης, δ
Βασίλειος Μ:ποζιώτης, δ Παναγιώτης και Άθσ.-νάσιος Ροϋσος, δ- Ήλία.ς Κυρια
κόπουλος (Γκαyχα.νάς) , δ Γεώργιος Ντόρντα.ς, δ Άθανάσιος χα.ί Βασίλειος
Ρούοαλης, ot Γεώργιος Υ.-σ.ί Ίωάννης Τσα.γκόγεωρyας, δ Άθσ..ν. Κουτσός, 6
'Αθα.ν. Μπάκας χα.ί δ Γεώργιος Ρούπας (Τριτσιμπίδα.ς) .

Έχ των ανωτέρω κυνηγών όλίyοι μένουν άκόμη στό 'Ίσα.ρι. 'Άλλοι είνα.�
εοω χαί αλλοι &πεδήμησαν πρός Κύριον κα.ί μέ περιμένουν να πάω να κυνη
γi1σουμε στα. ονειρώοη τοπία. του Παραδείσου! .. 

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΙ Α ΠΟΛΑΥΣΕΙΣ TOr κrNπror

'Γό χυνηγι έχτός &.πό τη μανία. που εχουν οί κυνηγοί να. σκοτιί>σουν λ(/4-
γ◊ύς, έλά.ψια., &.γριόχοιρους, πέρδικες καί α.λλα διάφορα πουλια της ξ·ηρa.ς κα.t
της θαλάσσης γιά νά, ψανε τό νόστιμο κρέας των κα.ί α.λλα. αγptα. σα.pχοφάγα
ζιι)ιχ άιλεποϋδες, κουνά6ια,1 λέοντας, λεοπα.ρδά.λεις t λεαίνας δια yy, κερδίσ�υν
άπό -cα. δέρμα.τά. των, είναι κα.ί το πλέον άριστον ά.νδρικόν σπόρ (ψυχα.γωγίιl.,
διcι,σκέδα.σις) . Γι' αύτό κα.ί 6ασιλείς καί προύχοντες ά.σχολοϋνται μi τό χυνήγ�.

'Όταν δ κυνηγός μέ τη σκοπευτικ·ή του ίκα.νότητα σκοτώνει το iν κινήσει
θήραμά. του α.ίσθάνετα.ι μία.ν &.νέχψρσ.στη χαρά χαί ικανοποίησιν. Έπίσης ά.πο
λα.μ6άνει τίς όμορψιές της ψύσεως, που κα.νένα.ς ζωγρά.ψος δεν μπορεί να τlς
αποτυπώσ·η. 

Άλλrι, ά.κόμη τό κυνήγι δίνει ζωή κα.ί ύγεία στον κυνηγό. Διότι έπl πολ
λα.ς ωρας &.να.πνέει το αψθονον όξυγόνον της έξοχης καί διότι άλλοτε τρέχοντας
χα.ί α.λλοτε ά.να6αίνοντας χαl κα.τε6α.ίνοντα.ς 6ουνα κα.ί λόψους γυμνάζεται και.
δυναμώνει ολα τα. μέλη τοϋ σώματός του. 

Πολλά ποιήματα κιχί τραγούδια. εχουν γρα.ψεί για το χυνηγι: «Πijρα. -cά,
ζα.γα.ρά.χια. μου καί π& να κυνηγήσω, λα.γους περδίκια. για. νσ. 6ρG> καί �ίσω
να. γυρίσω» ..... 
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ΚΥ'ΝΗΓΕΤΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ rΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟr 

Μιά. cρορσ. που έκυνηγουσα. πέρδικες στήν «Πλα.χίτσα.» έτούψέχισα. μία. καί 
επεσε στην αόλη τοϋ Στά.θη Πα.ρπαtρη ! Τήν &ρπα.ξε τό γουροϋνι,. ιlλλα τ·η·ι 

εlοε ό Στά.Οης 1, του τήν έπ·ηρε κα.ί [χα.με ενα. ώρα.ίο πιλά.ψι ,, δπως μου είπε δτα.ν 
lκcι.τέ6ηκ(Ι, στό χιΙ>pιό ! � 

\ 

•· :Μία. άλλη φορά. μία πέρδικα. πού έτουψέχισα. επεσε έπά.νω ,στο σπίτι της
Κα.Υ -:αλίνας. 'Απο τόv κρότο που εκα.με έ6yηκε εξω ή Καντα.λίνα. κα.ί άρχισε 
Ξ. νr1. ατελείωτο 6pισίοι εναντίον των παιδιών, νομίζοντας δτι επέταξαν πέτρα.!.-· 

•, Μια. πα.ρα.μονη της Πα.να.γίας, πρίν ξημερώση, έπηγα. για ψύλα.μ� 
(χ(Ι,ρτέρι) στ·ην 'Αγία. Πcφα.σκευή· 50ό περ�ποu μέτρα. μα.κρυ� ά.πό του Κα.'ί-· 
ταλη τό σπίτι· ητα.ν κα.ί φεγγάρι. Έχά.θησα επί του ύψώματος που είναι στο 
χά.τω μέρος του δρόμου χαl μέσα στlς κουμαριές. Άπέναντί μου το μέρος ήτανε 
γυμνό και μόνον ενσ.. pιχά.κι ήτανε. Σε μια στιγμή είδα. ενα λcι.γο νά ερχετα.� 
&.πο το δρόμο της «Μούσγα.ς» με μεγάλη ταχύτητα. κιχί οταν εψθσ.σε στό pικάχι 
εστάθη· τή στιγμη εκείνη του ερριξα. χα.1. έχυλίστηχε πρός τό δρόμο. 'Ότο-.v 
εχατέ6ηκα. vά τόν πάρω με· κατάπληξη είδα. άλλο ενα.. λα.γό να. σπα.ρταρα, ΚΟ'ί
τά. στο ρικάκι ! Σπά.νιο στά. κυνηγετικά, χρονικά μέ μιά. ντουψεκια. δύο λαγούς. 
'Ασψα.λως οί λαγοί α.ότοί έρωτοτροπουσαν κα.l δτα.ν εψθα.σε δ πρωτος στο ρίκ� 
εφθrι..σε κα.ί δ άλλος που έγω δέν τον είδα.,. γιατt πα.ρακολουθουσα. σκοπεύοντας 
τόν πρG>το ... 

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΆ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΆ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟr 'Ή ΙΙΑΤΣΑΝΤΖΗ 

ΚΑΙ ΊΌΥ ΕΚ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟr Γ. OIKONOMOr 

Στο 'Ίσα.ρι� τό πpG>το καφενείο ήτανε της Σολους (χήρσ. Θεοδ. Οικονομο
πούλου) που εκcι.νε έξαφετικό κα.ψέ. Μετά. το θάνατό της τό είχε δ γυι6ς της 6 
χουτσο Σπήλιος κα.ί ή Σπήλια.ινα.., ή γυναίκα. του. 

Στό καφενείο αότο κάθε 6ράδυ τόν χ ειμωνα έμαζεύοvτο πολλcλ 'Ισαpα.!οt) 
οί διδ6,σχαλοι Έλληνικοϋ κα.ι δημ. Σχολείου,. δ 'Αστυνόμος, οί χωροψύλα.χ.ες 
και δ τηλεγpα.φητης και ά.ψοϋ ελύοντο γύρω από τό άνα.μμέvο μαγκάλι ολα, τ� 
ζ , 'θ , ) , , , '!,/ ..... , ) 

, , , η·τ·ημα.τα, ε νικα, πο ,ιτικα. και κοινω1ιικα α.ρχι�αν τα. κα ,σ.μπουpια χο-,ι τα. 
διά.ψορα. ά.νέκδοτα., που ελεγε ό κcι.θένα.ς καt [τσι έπα.ιpνούσα.με ευχάριστες 
βραί5υές. 

l\ιΙιά. 6pσ.δυα. εγι νε δ κάτωθι συναγωνισμός στα. κυνηγετικά. ά.νέκδοτα. μετα
ξύ του 'Απ .. 'Αποστολόπουλου κα.ί του Γ. Οικονόμου που ήτανε κι' cι.ότός κυνη
γός. Πρωτος άρχισε δ 'Αποστολόπουλος: 

-- 'Απ.: «ΊVΙια. ψορα στό θέρο επια.σα. ενα. λαγουδάκι καί τό ε6αλα. στό 
κλουβί. Στην ά.ρχή του εδινα. γάλα. μέ τό pογο6ύζι κα.ί αργότερα χόρτα. χα.ί φω· 
μι (ό λαγός ποτέ δεν τρώει ψωμί) ... 

"Οτα.ν έμεγάλωσε πολύ έκλείσα.με τήν πόρτα κα.ί τσ. παράθυρα. και τό-; 
εογάλα.με ά.πο το κλου6ί καt του !δέσαμε στο λαιμό μια. κόκκινη χορδέλλα κα.L 
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δ λα γός α.ρχισε ycι, π·ηοάη πό τε έπά.νω σε μέν
α. 

κ α ι π ό
τε επ

σ,ν
ω στη r υναίκα. 

μου σάν να ήτα ν σκυλάκι.- «Θα υμn,, Οαϋμα.» έφών αζ
α .ν οί &.κούοvτ ες.

·Όταν έκα.θήσα.με να φσ. με στό σοφρa (χαμηλό τραπ
έζ

ι
) (είχ

αμ
ε χόρτα 

κα
ί 

σαρδέλλες) &ρπα.ξε κι' δ λαγός ενα κ
ο

μμ
ατ

ά,κι φω μί. κα
ι σ.μα, το εφαrz 

θ. ρπα.ξε και μία σαροέλλα. κα.ί την εcpcι.γε !- Θσ.υ μα , θ αϋμα, το &.χροατήριο ! ..
�ο Άπόστολος, σο6αρος συνέχιζε μέ πειστ ικότητα .

«'Όταν έξεφά.γα με έπηρcι, τό λαγό στα. χέριι:ι,, άνοι
ξ
α. τήν 

π
όρτα κα ί ήρ

θα ν μέσα τα. δύο σκυλιά πού είχα τότε ·ι.αί τούς έπήγα
ι ν

α κ cντ α κον
τ

α στη 
μ ούρη το λαγό. Α ότο το εχα μ α3 ·

η 

4 fιμ!pες. •Ότσ. ν μ
ι

α. ·ήμ έ ρ α 
α.cp

η
σα κάτω 

τό λαγο μπροστσ. στα σκυλιά.. Καλ τί θαυ μα ! ά ρ χ ισα ν τα. σ κυλ ια νά πα
lζοu νμέ το λαγό. 

Λύτό r ινότανε τα χτικα. για. τι
δ ),

αγος
ή
μ

έ
ρ ε

ψε χα, ί ε
μπ

α.ιy ε χ α,ί ε6γα.ινε
στο σπίτι με τα σκυλιά.. Μόνον ή yrι.τα, τον &rριοχ οlτ αζε ,  γιατί έζ ήλεuε που τό·;,2. .... , c:.χαιοεuαμε. 

«Κσ.τά τον Όκτώ6ριο δμως μηνα δ λαγός εγι νε αψαντο
ς χα

ί. πολύ στενο
χωρηθήκαμε, που τον έθρ έφαμε σαν μαρτίνι κ α ί ο

ε
v τον έσφά ξ

rι.μ
ε να τον cpαμε. 

:Μετα. &πο ενα μ·ην(Ι., έκ U Υ'Ι}γΟύσαμε στό Ρ
οu6α),έϊχο ·Α γιο θα

νά.
σ η

.
Έyιb

' ' Ν ' ) " ' ' ' ' •

π λ- ' ' ό ά. ' ' κα ι ο ικο ,ας ειμα.στε στη ρα.χη και ο ρ cι.χ ης Q. ποκα,τω στ χωρ cp
t χ ι:ι. ι  τα. 

σ κυλια. μέσσ, στο κούμ αρο.
"\;'\' ' ' ' -

' λ ' λ' 

λ' 
) ' · ' λ

' 
' L.ΙΕ μ ι α. στιγμη σ.κοuμε τα. σχ u ια. α μ - α.μ - , α. μ χσ.ι σε ιγο στα.μα, τ

η-
σαν. Περίεργο λέμε. τί να συμ6 α.ίνη . Καί &.μέσ ως μας φω

ν
σ.ζε

ι δ Ήρακλης:
έλιiτε Υ..άτω γρ·ήγορα. Έπέσαμε μέσ(/, στό κού

μ
αρο κα.

ί 
6γήκα.

μ ε 
σ

τ·η λά,. κ α..
Κα.ί τί να ιοουμε ! Τα σχυ λια. επαιζα.ν μέ τ ό λαγ ό! ·Ήτα, vε δ

λα.γδς πού μα,ς 

εφυγε μέ τήν κόκ κινη κ ορδ
έλ λ ι:ι, στο λα. ψ.ό· τ

ο

ν έγνώ ρι σα. v τα σ κυλιά κα.ί ό λ l. 1 λ' ' ί!  ... ' \ ' �Ί α.γυς τα σκ υ ια. κα ι c.π α ι � α.ν σ αν τ α. μικρ
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
• Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΑΡΙ
• Η ΟΔΟΣ ΙΣΑΡΙ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

• ΑΛΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

Λόγφ της δρεινης θέσεως του χωριου μας ) ή συγχοινωνlα. του μέ τίς γύρω 
Κοινότητες κα.ί Έπα.ρχίες ήταν πολυ δύσχολη, πρωτόγονη χα.ι ύποτυπώδη;. 

Τά αρχέγονα. συγχοινωνιακα μέσcι. ·ησαν άπό παλαιά σέ χρησι στο "Ισcι.
ρ�: Το μουλά.ρι, γα.ϊδοϋρι, άλογο. Καί τό κυριώτερο μέσο ή ... πεζοπορία.. 

Τό αύτοκίνητο εχα.νε τήν έμψά.νισί του μετα. το 1936, οταν άρχισε με 

προσωπική έργασία των κατοίκων ή διά.νοιξις της όδοϋ 'Ίσαρι - Μεγαλοπό
λεως. 

* 

Ό σιδηροδρομικός σταθμος 'Ίσαρι ελειτούργησε &πο του ετους 1899. 
Συγκεκριμένα. ) ό πρώτος συρμός πέρα.σε &πό το 'Ίσα.ρι στις 4 Νοεμ6ρCοu 

1899. 
Κα.τα, την έπιστρσ.τευσι τοϋ 1897, οί έπίστρα.τοι έπήγα.ινα.ν στήv Τρίπολιν 

καί επα.ιρναν το τραίνο. 
Οί παλαιοί ένθυμοϋνται καί το έξ·ης χα.ραχτηριστιχό περ�στατικό: Κι:ι.τi 

το 1897, έπειδη δεν όπ·ηρχε συγκοινωνία οϋτε χαί &πό τήν πλευρα. τ·ης Κυ 
Π(Ι.ρtσσίας, επίστρατοι Μεσσ·ήνιοι πέρασαν, Υ..ατευθυyόμενοι προς τ·ην Τρίπολι 1 

&πο το "Ίσαρι. Έκεί ετυχα.ν έξαιρετικης όποδοχης κα.ί περιποιήσεως. 'Εχό
ρεψα.ν στο &λωνι και οί Άθ. Νιαούρης ) Κων. Τσα.ντίλης κ.α.. τους έχέpα.σα,γ 
κρασιά.! ... 

Οι εργασίες για. τ·η σιδηροδρομικ·η γραμμή αρχισαν πρίν τό 1890--91 
&.πο μια. έτσ,ιρία. Λακραντά.ν, ή όποία ομως γιά δια.ψόρους λόγους επτώχευσε. 
Κυρίως δε λόγφ χακών ύπολογισμων γισ. το εδαψος μεταξυ Χρά.vων - "Τ σαρι 

Δεσύλλα. Πολλά. όλιχα, εγκατεσπαρμένα σέ διά.ψορες τοποθεσίες οιηρπάγη
σαν ά.πο τους κατοίκους των γύρω χωριών. Λέγεται οτι σκ.α.πα.νιχ(ι. εργα.-

Το οϊκημα των γραφεί
ω

ν του Σταθμοί-
. 
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"Αποψ1
ς 

του σιδηροδρο}llκου σrαθμου 
"Ισαρι. 

,f 

Ί σαραίοι έργάζο,ντα1 στο «Μεγαμηέλι» ΎJΟ. την διόνοιξι
του δρόμου "Ισαρι - Μεγα

λ
ο

πόλ
εως.

λεία. ήσαν yεμα.τα. ολrι. τα σπίτια. των κατοίκων ά.πο τήν Τρίπολι μέχρι τή

:Μεσσηνία! ... 
Οί εργασίες διανοίξεως τ·ης γραμμης έπα.νελήψθησαν περι το 1895-96. 

�Η ' ' - ' ' ' ' ' Τ ' λ ' Ε
7 

'Ί 
' 

κατα.σκεuη επροχωρουσε σιγα. - σι.γrι, απο τψ; ριπο ι προς λcι.Λα.ματα. 

Πολλές έκα.τοντάδες εργάτες δούλευαν στο ερyο α.ότό καί πάρα πολλοt 
'Ισαpαίοι. 

Διηyοϋvται οί πσ.λσ.ιοt οτι στον &γιο Θανάση εΙχαν κρεμάσει μια «ράγα» 
σιδηροδρομική, την δποία κάθε πρωί (πρίν φωτίσει) κάποιος έκτυπουσε με 
σιδερένια. ρά.600. Άπό τον χα.ρακτηριστικο ήχο, που ε6yαινε, ειδοποιοϋντο οί 
sργά.τες της «Γρα.μμης» για. να. ξεκινήσουν. 

"Ανδρες, γυνσ,ίκες, παιδια ετρεχαν ά.πο ολα τα. σηι.1,εία του χωριου προς 

τόν δρόμο τοϋ Σταθμου. 
Άπο την έργrι,σlα των έργα.των αύτων πολλά. χρήματα. επεψταν στο 'Ί

σσ.ρι κάθε έ6δομά.δα. Την Κυριακή, μετα. τ·ήν έρyα.σία. 1 ολοι πήγα.ι ναν στους 
Χρ&.νους, οπου ·ητσ,ν δ ταμlας, γιά την πληpωμ·η των έρyατικων τ·ης �600-
μά.δος. 

Μεταξυ τίί>Υ έpγα.ζομένων στην σιδηροδρομική γpαμμη ήσαν καί δυο νέα 

Π(Ι,ιδιά., πο,:, �σαν ά.1.όφοιτοι του. . . «Πα.ρνσ.σσοϋ» χαλ έχρησιμοποιήθησαν σ! 

γραψικη έργασία η μικροαποστολές. 'Ησαν δ Γεώρy. Λινά.ορος (Κυριαζης) , 

πού έπηρε μετά ενσ. μαγαζάκι στον στα.θμό, καί δ Δημ. Π. Κουτσοyεωργό

πουλος (τοϋ Κόκκου) , που αργότερα εγινε &.νώτερος ύπά.λληλος στην •Εταιρίv: 

Άεριόψωτος Πατρών. 
Στο σταθμό, εγκα:�εστά.θη μόνιμα σά.ν σιδηροδρομικός όπά.λληλος (κλει

οοϋχος) δ Χρηστος Κυρ. Κuρια.κόπουλος (Ρουμ6ουτσος) . 
Μετα τ·ηv εvαρξι ·cης λειτουργίας του σιοηpοδρόμου πολλα γλέντια. εyί

νοντο στόν σιδηροδρομικό στσ,θμό, tδίως δέ οτα.ν ι:lναχωρουσα.ν νέοι για τ·ην 

'Αμερική. 
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• 

Ή δδος 'Ίσα.ρι - Μεγα.λοπόλεως εχε� κι' αύτη τη μικρη ίστορία. της. Εϊ

vα.ι δημιούργημα. τής προσωπικής ερyασία.ς των Ίσα.ρα.ίων. 
'Άρχισε το 1 9 3 6. Ή πλήρης &.ποπερά.τωσίς της, δηλ. ή είσοδος 

α.ότοκιvήτου μέσα. στο 'Ίσα.ρι, στήν έκκλησία, εγιvε περί το 1955. 
Ή δια.δρομή της όδοϋ α.πο Μεγα.λόπολι προς "Ισα.ρι είνα.ι γρα.φιχη κα.ί 

γεμά.τη πλούσιες έΨtυπώσεις. Το «μεγα.μπέλι», τα «Κοτρώvια.», ό 'Ά γ. Νι·· 
κόλα.ς, Κούκη κλπ. είναι &.πο τα ώραιότερα σημεία της διαδρομής. 

Άπο το 1971 άρχισε ή &.σφα.λτόστρωσίς της, που θα τελειώση έvτος το� 
1972. Είναι το σημα.ντικώτερο μετα.πολεμ,ικο εργο πού συντελείται για την

άvά.πτυξι του 'Ίσαρι. 

* 

'Απόπειρα μεγά.λη καί δαπανηρή εγινε να συνδεθη το "Ισα.ρι μέ ά.μα.ξωτο 
δρόμο κα.ί με τον σιοηροδρομικο σταθμό. Διετέθη &.πο το Κρά.τος το 1925 πο
σον 1.400.000 δρχ. γιά την χα.τασκευη τοϋ δρόμου α.ύτου. Έδημοπρα.τήθη 
το ϊδιο ετος κα.ί άνεδείχθη εργολήπ-cης δ Άριστ. Σιvα.vιώτης, άπο τη Μεγο:
λόπολι. 'Έγινεν ·ή διάνοιξις χαί τα τεχνιχα εργι:ι�. Άλλά ο·υστυχως δεν έσκυ
ροστρώθη κι' ετσι με την πάροδο του χρόνου κα.τεστρά.ψη. 

* 

- Μεγάλοι δρόμοι, 6α.τοl - ·ήμιοvικοί έξυπηρετουσα.ν τους Ίσα.ρα.ίους στηv
κίvησί τους προς τα γύρω χωρια. κα.ί τα κτήματά. τους. 

Τέτοιοι ήσαν προς το Βά.στα, Χρουσα., Χρά.νους, Άστά.λα., Λυχούpεσι κλπ. 
Προς τα κτήμα.τα. κuριώτεροι fισα.ν: προς το Βουνο του Χpουσα., �Αγια.vτρέα, 
.Κ6κλα, Καλά.μι, Μπουρλέσια., Πλάκα, Ρωμέϊκα., Κοκορεοιθιές, Μα.ρκέσι,. Ζά
χου, Κερασιές κλπ. 
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Ή άπο 'Ίσαρι είσοδος της μεγάλης σήραγγας (γαλαρίας 

ταυ σrαθ-μου) . 

/ 

' 

'Έpγον των Ί�αpαίων τηc; 'Αμερικης 

το ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ� ΙΣΑΡΙ 

Tou ΑΝΔΡ. Β. ΜΠΟΖΙΩΤΗ 

υΟτα.v κατά το ετος 1929 κα.τηργήθησα.ν τα Έλληνικα. Σχολεία, και εγι
ναν τα δημοτικα. έξατάξι(J; t οί μα,θητα.ί των δύο σχολείων αρρένων καί θηλέων 
εψθασα.ν εlς τον &.ριθμον 150. Τα. δέ δύο οημοτικα. σχολεία. του «Συγγρου» στου 
<(Μ·ήχου τ' ά.λωνι» κα.ί το έντος τοϋ χωρίου ΠΟ',λα.ιόν, κα.l ανεπαρκή καί &.κα.
τάλλ·ηλα. ησα.ν. Διότι το μεν του Συγypου είχε κακόν πpοσανα.τολισμον καl ήτο 
πολύ ψυχροy, τον χειμώνα το δε &λλο είς το δποίοv στεγάζεται σ1ιμεροv το

κοινοτικόν γραφείον fJτo σκοτεινόν και στενόχωpον, οιόη εις τα.ς τέσσαpας 
τάξεις, που εΙχε, προσετέθησαν κα.l δύο &κόμη άψου τα σχολεία. εγινcι,ν έξα
τά.ξια χαί ή διδα.σκά.λισσα. δεν ητο δυνατοv να. διοά,σχη είς εξη τάξεις με 50 
και πλέον μα.θητρίας. 

Κα.τ' ανάγκην επρεπε v' ά.νεγερθη νέον σχολείον ύyιεινον καί με μεγά
λας αίθούσας εις το δποίον θα εγίνετο συμφοίτησις &ρρένων κα.ί θηλέων καt 
εκα.στος οιδάσκαλος (ijσαν τρεtς τότε, δύο οιδά.σκα.λοι κα.ί μία διοασκά.λισσα) i 

θα έδίδα.σκε εις δύο μόνον τά.ξεις μέ άριστα. &.ποτελέσματα. 
Τ·ην αyrι,γκην α.υτ·ην την εγvωστΌποίησε οι' επιστολης του δ όποψαινό

μενος εlς τον έ.ν Άμερικ·η Σύλλογον τG.>ν Ίσαραίωv . 
Οί α.ξιοι ουτοι πατριωται, που τους έθέρμαινε ή &.yάπη και νοσταλγία. 

προς το ά.γcι,πr;μένο τους "Ισcφι, εΙχον προαποφασίσει την ά.νέγερσιγ σχολείου 
καί είχον μάλιστα ',Μ/."C(Ι,θέσει εvα χρηματικον ποσον στο όποκατάστημα. τ·ης 
Έθνικrjς Τραπέζης Μεγι:ι.λοπόλεως οια. τον σκοποv cι.ότόν. 

Εύθύς �)ς ελαβον την έπιστολην αυτην συνηλθον είς σύσκεφιv καί &νέ
θεσα.v τήν ά.νέγερσιν του σχολείου εες μίαν έπ�τροπην �ποτελουμένηv �πο τους 
Άνορέα.ν l\ιΙποζιώτην, Χρίστον Ν. ΣιώpηΥ t Βασίλειον Κυριαζην κα.t Νικόλαο•; 
Ρούπα.ν. 

Προς την Έπιτpοπ·ηv α.ότ·ηv &πέστειλc:ι.ν &ντιyρα.φον της &ποψάσεως του 
Συλλόγου κα.l την εξουσιοοότησιν ν' &νcι.λrι.6οuν τα εν τ� Τραπέζ·Ώ χρήμα.τα. 
καt να. έπιληφθουν τ·ης ά.νεγέρσεως του Σχολείου, ά.ψοϋ εξεύρουν το κα..τά.λ
ληλοy οικόπεδον,, εχον-τες ύπ� οψιν των·, δτι όσαδήποτε χp·ήμα.τα χρεια.σθου·.; 
θα τα εχουν α.πο τόν Σύλλογον δ όποίος ·ηθελε «ενα Σχολείον μεγαλοπρεπές 
κα.ί ώpαίον δια, τας νυν χα.l μελλο�;σας γενεάς·». 

Ή Έπιτροπη cι,ότή ευθύς ώς ελα.βε τ·ην ώς &νω εντόλ·ην εζήτησε &.πb 
τήν Νομα.ρχίαν Άρκα.δlα.ς ενα, μηχα.νικον δια τήν εξεύρεσιν του οικοπέδου. 
�ο μηχα.νικος εψθα.σε εις "Ισαρι μα.ζu με τον Έπιθεωρητήν των Δημοτ. Σχο� 
λείων καt &ψου εξήτα.σαν δλα. τα. μέρη έντος τοϋ χωρίου, δ επιθεωρητής επέ
μενε νσ. γίνη το σχολετο έκεί που �το του Συγγpοϋ. Αότο δμως το &πέκλεισε 
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χα.ί δ μ:ηχα.νιχος κα.ί ·ή Έπιτροπή, διότι τό εδαψος είναι α.ργυλωδες (γληνό
τοπος) κα.ί α.στα.θές. 

Άψου άλλος χιϊ>ρος κατάλληλος δέν εύρέθη έντος του χωρίου, ·ή 'Επι
τροπη έπέμενε yα. yίνη ενα. διώροψο σχολείον έκεί πού είναι το παλα.ιον κα.ί θα 
ήτο είς το κέντρον -cοϋ χωριου χα.ί ενα. στολίδι τοϋ χωριου� εις το δποίον θά 
προσήρχοντο τα. πα.ιδια χωρίς -:α.),α.ιπωρίας. 

Μέ τον σκοπον αυτόν ή Έπιτροπη ώδήγησε τόν Μηχανικον εlς το Πα.·· 
λcι.ιον σχολείον. Άψου nδτσς έμέτρησε τας δια.στάσεις τοϋ σχολείου κα.ί είδε 
χα.ί τα γύρω του σχολείου μέρη είπε: 

«Έδω έπ' c�1ΊδεΝί λόγφ έπιτρέπεται να. γίΥ-ΙJ σχολείο, διότι χα.ί δ χώρος 
-cοϋ σχολείου είναι &.νεπα.ρκης κα.l δύο δρόμοι είναι πλησίον του σχολείου κα.ί
προαύλιον δεν θα. ύπά.ρχϊι δια. τήν κίνησιν κα.ί τήν γυμνα.στ�κην των μn.θητών
καί μέσα. στα. χωρια. δέν γίνωντα.ι σχολεία.». Κα.ί εζήτησε να. τοϋ ύποδείξωμε
άλλο μέρος. Τότε ή Έπιτροπή -cόν ώδ·ήγ·ησε είς την θέσι•ι «Άμπά.ρα.» αψοϋ
άλλο :ιέρος έντος του χωρίου δέν εόρέθη.

Τι:ι μέρος α.ύτό ητο του Άποστόλου Ρούσου. Τό είχε περιμανδρώσει κα! 
€ίς -fί επίπεδο μέρος είχε ψυτεύσει ά.μπέλι μέ κλ ήμα:-�α που εκα,,;α.ν έχλεχτα. 

') 
, , - , 

) - . Μ ) , Ί. , • , • , , ����ψυ ,ια. 1 τα οποια. επω ,ουσε στην εγα. ,ΟΠΟΛι χαι εισεπραττε χρκετα χρ·η. 
ματα. 'Ότα.ν είδε τό μέρος αυτό ό μηχ(Ι.,νιχός κα.ί τόv &νεπεπτα.μέvο δρίζοντα, 
εvεθουσιάσθη κα.ί &vεψώνησε «Ίδού τό ώρα.ίον μέρος με τό πράσινον κα.ι τον 
μεγάλον δρίζοντα. 1 εδω θα. yίνη τό σχολείο χα.ί. σέ κανένα. αλλο μέρος». Κα.: ' ' ' · " ' 'θ - � ' ' Υ. � Σ θ ' �π εκει εψυγε κα.τ ευ εια.ν υια. τον -'Jιu. τα. μον. 

Έπειδη δμως ή Έπιτροπ·η είχε τη γvώμ·η, οτι τό Σχολείον επρεπε να. γίΨΙJ

εις τό κέντρον του χωριου, δία. να. αυξηθη δ χώρος &πεψά.σισε να. &.γορά.ση 
χαί το σπίτι τοϋ Κώστα. Δούκουρη που είνα.ι μεταξύ του Σχολείου χαί της οί
χί(/.ς κληρονόμων Ευθυμ,ίου Άνοριοπούλου. Κα.ι προς τόν σχοπον τοuτον εκλ·ή
θη δ Δούκουρης, δ δποίος έδέχθη νά δώσ·ι;ι to σπίτι του α.ντι. 60 η 80 χιλιά.δω·ι 
δραχμών - δεν ένθυμουμα.ι χα.λως - χαί όπεγράψη καί τό σχετικον προ-· 
σύμψωνον. 

Μετα τήv ένέργεια.ν α.ύτην ·ή Έπιτροπήν εζήτησε &.πό τό Ύπουργεϊο·,ι 
Παιδείας ν& στεΟ,ΙJ ενα. Μηχανικόν. Κα.ί το �r πουργεϊον εστε�λε τόν μηχανι
κον Ροϊλόν, δ δποίος &φοϋ &μέτρησε τό παλα.ιον σχο),εϊον χα.ί την οίκία.ν Δού
χουρη είπε: ΈοG) δεν yίνετα.ι σχο),είον χα.τ' ούοένα. λόγον», κα.ί &νέφερε του; 
λόγους που είχε είπεϊ κα.ί δ μηχ. της Νομα.ρχίας καί έζήτησε να τον δο·η
γ·ήσωμε στήν Άμπάρα. 1 τ·ην δποία.v φα.ίνετα.ι ειχε ά.να.ψέρει δ μηχα.νιχος της 
Ν ομα.ρχ ίας. 

'Ότα.ν εφθά.σα.με εκεί &.νεψd)νησε: «Ίδου δ κατάλληλος τόπος
1 εοG) θΙΧ 

yίΨΙJ το Σχολείο καί σε κανένα άλλο μέρος κcι.ί να. μ·η,ι ενοχλήσε-cε άλλη ψορά 
' "'� - ' ' ' θ ' θ 

' ' 

' 

' 
' 

Σ 
� Σ 

θ ' το 1- πουργειον» χα.ι εν σuνεχειq. κατηυ υν η κι (/,uτος προς τον ιu. τα μο.
υ Ολ • ' ' • ' ' 'θ • ' ' 'Α - Σ ') λ ες αuτες οι ενεργειες εγνωστοποιη ησaν εις τον εν μερικ·ι;ι υ, ογοy
του δποίου εζητήθη ·ή γνώμη τί πρέπει να γίν-ι;ι. 

Ό Σύλλογος &.πήντησε, οτι κι' αότος επιθυμεί να. γίv-{) τό Σχολείο μέσα.
στο χωριό κα.ί έα.ν είvα.ι δυνατόν να άγοράσωμε κα.ί την οικί'αν τ6)ν κλ-ηρονόμω·ι
Ευθ. 'Ανδριοπούλου. 
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Κατόπιν της &παντήσεως ιχότης ή Έπιτροπη έκά.λεσε τον μεγσ,λύτεροv 
·tω•ι κληρονόμων Άγαμέ.μνον(/, 'Ανδριόπουλοv είς τογ δποίογ εκαμε την σχε··
τικην &νακοίνωσιν της έπιθυμίας του Σμλλόγου με θεpμήν παpά.κλησιν να �τα
ρα.χωρήσουν τό σπίτι με μία.ν λογικην τιμήν.

Ή &πάντησις ήτο: «Εύχα.pίστως σ&ς δCνουμε το σπίτι μ,ας 1 ά.λλα θα μ&ς
διύσετε 400.000 δραχμάς»! Κα.ί πότε; στο 1929. 1' 

Ή Έπιτροπ·η κατόπιν συσκέψεως τοϋ προσέφερε 250.000 δραχμάς. co
μaκαρίτης δμως δ Άγαμέμ,νωy όπεχώρησε μόνον κατα 50.000 δρχ.

Το γεγονός α.ύτό τό εγραψε ή Έπιτροπη είς τόν Σύλλογον, 6 δποίος, ά.
ψου έξέψρασε τήν λύπην του κα.ί την κατάπληξίν του 1, εγραψε στήν έπιτροιπην 
να κτίσ"Q τό Σχολείον στήν «Άμπά.ρα»

1 
δπου όποδεικνύουν καί οι μηχανικοί. 

Ι((Ι,τόπιν της απαντήσεως α.ύτης του Συλλόγου, ή Έπιτροπή προέ6η εlς. 
τήv ciγορα.ν του κτήμα.τος του Άπ. Ρούσου &ντί 60.000 δραχμών�, καί εν συ
vεχείq. έζήτησε άπό τήν Νομαρχία Άρκα.δία.ς την σύνταξιν του &ρχιτεκτο
Υικου σχεδίου του Σχο•λείοu, το δποίον πράγματι συνέταξε κα.ί εψερε ό Μηχα· 
νιχός Βασίλε�ι:ις Γεωργούλης κα.ί ύπέοειξε καί τήv θέσιν εις τήν δποίαν 0� 
&νεγερθη τό Σχολείον. 

Μετα τα.ϋτα ·ή Έπιτροπη προεκήρυξε μειοδοτικον διαγωνισμόν, κατα τόν 
όποίον ουδέίς έRγολά.6ος προσηλθε. Ή 'Επιτροπή έπα.νέλα6ε τον διαγωνισμόγ 
χα.τα. τον δποϊον δ συμοολαιογράψος Θεόδωρος Χρόνης έκάλεσε &.πο το Ζευ
γολατιό της Μεσσηνίσ.ς τόν έργολCΧ6ον Γειίψγιον Τσακούμ-ην,, ό δποίος προ• 
σέψερε μίαν τιμήν χα.τα. κυ6ικόν μέτρον. Κσ,τόπιν αύτου ή �Επιτροπή &κάλεσε 
-cόν l\ιl-ηχανικόν Γεωργούλην, δ δποίος προσηλθεν, ενέκρινε ώς σuμψέρουσα.ν 
την τιμ:ην καί συνέταξε τό συμψωνητικόν

1 
το δποίον ύπεγρά.ψη &πό τον έργο

λrί.6ον καί τή·ι Έπι ψοπήν. 
Καί κατα. τό θέρος του 1930 ηρχισε ·ή ανέγερσις του Σχολείου, τήν δ-

ποίσ.ν παρηκολούθη δ Μηχα.νικος με lδιαίτερον ενδιαφέρον καί δ όποϊος κάθε 
20 ήμέpες ΚΟ'.τήρχετο είς 'Ίσα.pι κα.ί έπ�θεώρει τήν έργασίιχν. 

:Μετα, το κτίσιμο του Σχολείου ·ή Έπιτροπη έψρόντισε δια. τήν κα.τα
σκευην της στέγης του Σχολείου, της όροφης, των παραθύρων, των θυρωv, του 
μωσαικου χαι -�ης διαιρέσεως των �ιθ'ουσων. Άπεπερατώθη δέ κατά το ετος 
1933 κα.ί ή δαπάνη του &.νηλθε εις ενα. ακριβώς έκατομμύριον (1.000.000) 
.. -ορα.χμων. 

Ποίος δε έψα.ντάζετο, δτι θα έπηκολούθουν τ·όσο συνταρσ,κτικά γεγονότα 
χα.ί το 'Ίσα.ρι να εύρίσκεται έν πλήpει δια.λύσει, ωστε σήμερον είς το μεγα.
λοπρεπες αύτο Σχολεϊοy να φc;ιτοϋν μόΥΟΥ' 30 μαθητα.ί ! 

Κατά δε τα εγκαίνια. του Σχολείου δ τότε μαθητής Βα.σιλειος Π. Ξηpό
κωστα.ς ά,πήγyειλε ποίημα., εργον του όποψαινομένου t τό δποΙον έπροκάλεσε 
δσ,κρυα χαρας χαί εύγνωμοσύνης πρός τούς έν Άμερικf,ί πολυαγc,,πημένους πcι.·· 
τριώτα.ς 1 πού με τον ίδρωτα των α.νήγειρον το ώρα.ίον Σχολείον κα.t τόσα. σ.λλα 
χοιΥωψελη εργα. καί &κόμη συνεχίζουν να. έκτελουγ και &λλα. εργα. διά yσ., 
συγκρcι.τηθη ή έξαψάνισις του αγαπημένου τους χωρίου 'Ίσα.ρι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΖΙΩΤΗΣ 
Άθηναι 5 Φε6pουα.ρίου 1966 
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Διακεκριμένοι Ίσαραίοι 

ΕΜ. ΙΩ. ΒΟΥΖΙΚΑΣ 
Καθηγητης τοu Παvεπιστημίοu • Αθηvώv 

Βουζίκας Έμμανοu·ηλ τοϋ Ίωά.ννου) διαπρεπής νομομαθης καί δικηγό
ρος, τακτικός καθηγητης τοϋ Άστικου Δικαίου έΥ τφ Πανεπιστημίφ Άθηνων.

Έγεννήθη εις 'Ίσαρ� τό 1916. 

Ό πρ�ά.ππος αυτου Π έτρος Ντόρντα.ς1 α.κολουθήσας μετα.ξu των πρώ
των τόν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην ) επολέμησε ύπό τ·ην ήγεσlαν τούτου είς τήν 
μάχην τοϋ Βαλτετσίου κα.ί είς πλείστας &λλα.ς μά.χα.ς της Έλληνικης 'Επσ.
να.στάσεως του 1821 ) διακριθείς ώς είς των επιλέκτων &.γωνιστG)ν του 182 L 
και τuχ�)Υ μετα τ·ην άπελεuθέpωσιν μεταλλίου ανδρείας. 

Τας εγκυκλίους σπουδ�ς ό Έ. Βουζίκας διήκουσεν είς τό δ·ημοτικον κα.t 
έλληνικον Σχολείον της ίδιαιτέpα.ς του πατρίδος (1923 - 1929) ) ά.pιστεόω,ι 
πάντοτε χαl διακρινόμενος. Τό γεγονός τουτο εψείλκυσε την πpοσοχ·ην τοσ &-· 
ειμvήστου Γυμνασιάρχου κα.ί εύερyέτου Τριπόλεως Δημ. Γουοη, δστις τον έ-
κάλεσε τό 1929 είς Άθήνα.ς ίνα τόν ένισχυσ'Q είς τ·ην συνέχισιν των σπου
δωv του. 

Ένεγράψη εν συνεχείq. είς τό πρότυπον κλα.σσικον γυμνάσιον 'Αθηνών, 
έξ οδ ά.πεcροί τησε το 1933 1 με τόν 6αθμον άριστα. 

Έvεγpάψη εις τήν Νομικ·ην Σχολήν του Πανεπιστημίου Άθηνων. 'Αρι
στεόσας δε καθ' &.πάσας τας τμηματικας έξετάσεις, ύπέστη τ·ήν επι πτuχίφ δο-
κιμασίαν τό 1939, άξιωθείς του 6αθμου άριστα. 

Κατα τό ετος 1937 ετυχε καί του Πτυχίου τοϋ ΤμήμΟ'.τος Πολιτικωy κcι.ι 
Οίκοvομιχών Έπιστημων. 

Έν συνεχείq. (1939) ετυχε της ύποτpοψία.ς τοϋ ίδρύματος ALEXANDEH 
rON HUMBOιDT, ής δμως δεν εχα.με χρησιν λόγφ τοϋ έν τψ μετα.ξu κη
ρυχθέντος έλληνο'ίτα.λικου πολέμου καί της ενεχα. τούτου στρατεύσεώς τ·ου. 

Έχπληρώσα.ς τα.ς στpατιωτικά.ς του όποχρεώσεις κατά. τα ετη 1938-
1939, &χλήθη εν συνεχείq. έχ των πρώτων ύπο τα. δπλα. χcι,τα. τό·, έλληνοϊτ�
λικόν Πόλεμον 1940-1941. Έπολέμησε δε κατα τόν Πόλεμον τουτον εις τήν 
γpαμμην των πρόσω (χα.ί OYJ είς το Άλ6α.νιχ6ν μέτωπον του Τεπελενίου) , τι
μηθεtς χα.τ' αύτον οι' άριστείου ανδρείας. Τυγχάνει δε και τραυματίας του 
έν λόγφ πολέμου, ύποστα.ς έκ των κακουχιών α.υτοϋ κρυοπαγήματα. α.' και β' 
6αθμου. 

Τυχωv της ά.δεία.ς του δικηγορείν εν ετει 1941, δικηγορεί εκτοτε λί.σ, •J 
ευδοχίμως εlς 'Αθήνας, χειpισθείς πλείστας σο6α.ρωτά.τα.ς ύποθέσεις, έπι6λη· 
θείς εις τόν νομικον κόσμον της χώρας δια της δικηγορικής καί σuγγραψικης 
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α.ύτοϊl δράσεως. Πλείστα.ι των ύπ' αότου ύποστηριχθεισων γνωμών έπεκρά.τη
σΓJ.ν εις την έλληνικ:ην νομολογίσ,ν. 

Κατόπιν γpα.πτου διαyωνισμοϋ, διεξαχθέντος κατα. Μά.ϊον 1940,. καθ' ο')
ηpίστευσεν, διωρίσθη οοηθος πα.pα τr,j Α' εδρq. Άστικοϋ Δικαlου τοϋ Πανε
πιστημίου Άθηνων. 

Το 1946 &.vηγοpεόθη διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΊΙαvεπιστημ1ου 
'Αθηνών με τ·όν 6αθμόν «άριστΟ',». 

Τό 1951 έξελέγη ύψηγητής του Άστικοσ Δικαίου όπο της Ν ομικης Σχο• 
λ·ης του Πα.νεπιστήμίου Άθηvων. 

Το 1958 εξελέγη ύπο της αότης Νομικής Σχολής έντετα.λ�:ιένος όψηγη
τ·ης του άστι κου δι χα.ίου. 

'Fό 1967 έξελέγη ύπό της ιδίας Σχολής εκτα:κτος κι:ι.θηγητ·ης του ά.στι-
κοϋ δικι:ι.ίου. 

llσ,ρα.λλήλως διωρίσθη α.πο του ετους 1958 Κ(Ι,θηγητης τοϋ α.στικου δι .. 
χαίου εις τα.ς σχολα.ς Χωροψυλα,χ·ης χαί αστυνομίας Πόλεων κα.ί μετεκπα.ιδεό
σεως Μοιράρχων. cΩσαύτως έδίδα.ξε χα.τα διαστήμ(Ι,τα Στοιχεία Δικαίου

_ 
εις

τ·ην Σχοληv έπισκεπτριωv &.δελφωv, είς τ·ην Σχολήν επισκεπτριών του ΙΙΙΚΠ� 
κα.ί εις τ·ην Άνωτάτηv 'Γαχυδpομικηv- Σχολήv. Άπο δε του ετους 1969 διδι:ι.
σκει α.στικον δίκαιον είς τήv Άνωτέρα.ν Σχοληv του Ο.Τ.Ε. 

Ή συγγρα.ψικη αυτου εργασία. είναι πλουσιωτάτη. Μεταξυ τ_ων όπ' a/J
τou έκπονηθεισών πολυαρίθμων μελετών κα,τα.λέyονται κα.l α.[ &ξης: </Η εν

στα.σις τοϋ δόλου κα.ι ή παρα.yραcρ-η» (1942) 
1 

«Κατάρτισις συμοάσεως ύπό την 
βίαν του έχθpοϋ» (1945) , «Ή &yωγη του &δικαιολογήτου πλουτισμοϋ κα.l Ύ) 
χρ-ησικτησία» (1948) t «Κτησις ενεχύρου παρα ι.ι,ή κυρίου» (1951», «Μετ�6ί-
6ασις κυριότητος πpός έξασψάλισιν ά.πα.ιτήσεωρ; (1951 > 1954, 1964), « Ε,;. 
τολη προς &γοpάν &χιvήτου» (1954, 1961, 1965) ,. «Δάνειον κα.t &νώμα.λος 
παρα.κατ·αθήκη» (1961), «Δά.νειοv» εν cEpμ. ΑΚ (1962), «Κτησις πλασμα.
τικοϋ ένεχόρου παρα. μη κυρίου» (1965) , </Η εικονικότης περt τό πρόσωπον 
τοϋ άγορα�του ακινήτου» (1966), «Ζητήματα. &δικα.ιολογήτου πλουτισμοϋ έκ 
τ·ης εν τφ συμοολαίφ πωλήσεως &κιvήτοu &ναγpv',φής τιμήματος έλά�σο�ος
του άλ ηθους τοιούτου» (1966) , «Τινά περί κτήσεως κλ ηρονομία.ς κο-.τά τ·οv Α
στικόν Κώδικα.» (1967) , «Ή περί καταχρήσεως δικαιώματος διάταξις τοη &p
θpου 281 Α.Κ. χα.ί το δημόσιον δίκαιον» (1968) , «Ζητ·ήμcι.τα εκ τοϋ οικαίου 
της νομίμου μοίρας» (1968) κλπ. 

" _ 'Άξιον μνείας εΙvσ.ι οτι τυγχάνει είς έχ των ίορυτων του Συλλόγου των
εν Άθήναις Ίσσ,ρα.ίωv», του όποίου μάλιστα εχει συντάξει και το καταστα-
τικόν. 

Ίδιαιτέρας δε μνείας χρήζει οτι διατελεί Γενικος Γpαμμα.τευς της ύπό 
τήν επίτιμον Προεδρίαν του Μα.καpιωτά.του Άρχιεπισκόπου Άθηνων χαι πά
σης cΕλλάδος τελούσης «Όpθοδόξοu Χριστιανικής cΕτα.ιpείας πρός διά.δοσ� 'Ι 
της cΑγίας Γραψης», fις Πρόεδρος τυγχάνει δ &καδημα.'ίκός κα.θηγητ·ης Π.

Μπρατσιώτης κσλ ητις εχει ώς εργον τήν ευρυτάτηv δωpεαν διάδοσιν έχκλη
σιαστιχως εγκεκριμένου κειμένου της cΑγία.ς Γpα.ψης μετ' ορθοδόξου έρμη
νευτικης πα.pcι.cρpάσεως. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΜΕΝΤΗΣ 
(1874-1967) 

Ό Άνδρ. Π. Μεντ·ης όπηρξε &.πb τούς πιό σημαντικούς καl γνωστούς 'Ι
σαρα.ίους, πού &νέπτυξε σημαντικη πρόοδο καί πατριωτικη δρα.σι. 

Γεννήθηκε τό 1874 χαί το 1896 μετανάστευσε στ·ην 'Αμερική. τΗτα-ι 
από τούς πρώτους 'Ισαρα.ίους μετανά.στας. Έγκα.τεστάθη είς Ίνδιuνά.πολι 'ly
διό:να.ς, δπου σ,jyτομα. έστα.οιοδρόμησε. Προσέφερε πρόθυμα. τίς όπηρεσίες του 
στους συμπα.τριώτα.ς μετανά.στας, πού κατέφευγαν έκεί. 

Τό 1903 έπέστρεψε στ·ην Έλλά.δα., οπου έγκατεστάθη δριστικά., χωρίς 'ί?. 
ξαy(Ι,yυρίση στην 'Αμερική, δπως εκανα.ν οι περισσότεροι 'Ισα.pι:ι.ίοι. 

Έγύρισε στο 'Ίσcφι, χαί τό 1904 ένυμφεύθηκε τήν 'Αγλαια, Σακελλα
ριάδη, κόρη του &λλοτε δημάρχου Λυκοσούρι:ι.ς Ν. Σαχελλαριάδη. 

Ό Άνδρ. Μεντης α.φησε έποχη και έπροξένησε μεγάλη έντύπωσι ό έp
χομός του στην πι:ι.τρίδα.. Τπ·ηρξε νέος ύψηλός, ευσταλής, πολιτισμένος, σε
μνος καί ενάρετος. Καί τ·ην κα.λή του ψήμ·η έκρά.τησε σ' δλη του τη ζωή. 'Η
τr/4Υ κάτοχος της Άγγλιχης και δλόκληρης 6ι6λιοθήκης. 

'Η έ ' ' 1 "Ι έ ' ' ' ' ' "Ιδ ' yχαταστ<χσις του στu σαρι σημα,νε μια νεα εποχη. ρυσε προ-
τυπο κα.τά.στημα χονδρικής χαί λιανικης πωλήσεως τροφίμων,. οlκοδομικών 
ύλών, όψασμά.των κλπ. Έτόνωσε την έμπορικη χαί οικονομικ·η κίνησι τοϋ χω
ριοϋ κα.ί συνέβαλε στ·ην κοιvωνικη ά.νά.πτυξί του. 

Στόν Άv. Μεvτην εστελλαv οί ά.πόδημοι 'Ισα.ραίοι διά.ψορα: ποσό:, μέ τα

όποία κσ,τεσκευάζοντο πολλα ερyrι.. 'Έγινα.ν τότε με τήν συμ6ολή του ό μα,v
δρότοιχος τοϋ Ν εκροταψείου, ή μάντρα της κεντρικής έκχλησίαςf ή μέ μάρμα
ρα. επένδυσις των θυρών καί παραθύρων τοϋ ναου του �Αγ. Νικολάου καί δ 
έςωρα.ϊσμος του ιbρα.ιοτά.του τέμπλου αότοϋ. 

Το οvομα. τοϋ 'Α. Μεvτη ήτσ.ν φημισμένο χα.t ενέπνεε, εδώ καt στηv 'Α
μερική, εμπιστοσύνη. 

Τό 1920 - 21 εγχατrι,στάθηκε στην 'Αθήνά για νά μορψώσ·η κι:ιλ σπου
οά.σει τα παιδιά. του. 

Ίπ·ηρξε εύτυχης πα:i:έpας, παρα τίς πολλες δοκιμασίες, που ά.ντιμετώ
πισε. Άπέχτησε έγγόνια χαί δισέγγονα.. 

'Έχασε σε μεγάλη ·ηλικία. 3 παιοιά. του, τή Ντίvα., τον Κωστάκη Κ(Ιλ τ·η'J"Ε) 1 , �' " Ύ 1 'Α λ .ι . 
1 ,ενη, προωρα οε τ·η συ�υyο του y αω,. 

Τα ζώντα. Π(Ι..ιδιά. του σήμερα. (1972) είvα.ι 6: δ Νϊχος, συvτα.ξιουχος τρα
πεζικός, δ Τάκης, δικηγόρος, δ Φώτης, γεν. αρχίατρος, ό Μίμης, έμπορος, ·ή 
Γεωργία. Δημητρίου καί ·ή Σοψία. Καστα'Ισ.. 

'Όλη ·ή οικογένεια χαίρει μεγάλης εχτιμήσεως, οπως καί δ ίορυτης της. 
Ό Άvδρέας Μεντ·ης ά.πε6ίωσε στ·ην Άθήνα, στtς 27 Νοεμ6ρίου 1967 καί 

έχηδεύθηχε με την συμμετοχή ολωv των οιχείω'Ι, συγγενών χαt συμπατριωτών. 
Σύσσωμος -�ταν καί ·ή συμμετοχή τοϋ Συλλόγου των εν Άθήνα.ις Ίσα.ραίω-.,ι 1
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Ιι δποlος &ξέθωσε σχετικο ψήφισμα και κατέθεσε στέφανον, έκτιμωντας την πρό· 
rJιι)πικότητ(Ι, του έκλιπόντος 'Ισα.ραιου. 

Ό Άν. Μεvτης έκάλυψε μια σχεδον αιωνόοια, 
ζωή, μεστη δράσεως πα.

·cpιωτικης χrι.ί κοινωνικης,. καί Όπήρξε &να.μφιοόλως ά.πο τους πιο οια.λεχτους
κι:ι.ί ύποοειyμα.τιχούς Ίσαρα.ίους ) που έτίμησα.ν το χωριό μας. 

(Ρ 

Μ]ΚΡΑ 1 Σ Α Ρ Α 1 · ι · κ A��1�aJ;ι\�t��i�λ1 
:J�.:.!•i�� 
.,,. ,·,Ίφ.,ιι;ι,--

* .Πρώτος 'lσαραϊος έπ1στήμων εΙναι δ Άθαν. Κατr�1βανος, υiος του

ηολεμισιη Άλέξη Κατρ1β6νου. Έφοίτησε άρχu«:ι στο Γυμν6σ10 Δημη

ωόνης καi μετα στο παλcηο Πcινεπ10η1μ10 ( της Πλάκας).

*· .'Ένας Τζέμης, ,άδε,ρφος του Μαυροθεοφάνη, eφονεύθη έπi 'Όθω

νος σε μάχη προ του Σάλεσι.
* "Ο διαπρεπης κληρικQς -καl δάσκαλος Πωτα - Λεωνίδας Οiκονομό
πουλος εΙχε δεινα οiκογενειακα πλήγματα. Μιεταξυ τούτων i}ταν καi ή 
άπώλεια υiων του, φοπητων του Πανεπιστημίου Άθηνων. 

* Στη θέσι <<ΝΙοϋογω> κοντα στον Πλάτανο υηάρ,χε1 μια άρχαισλογm::η
τοποθεσία, που λέγεται «Παγχώρα» (Πάνω Χώρπ). 'Έχ•ε1 λεχθ:η δη 
ϊσως υπάρχουν άρχαιολογ11Κα κεφήλια, άλλα μέχρι ω1μερα δεν εγιν1ε 
καμ,μια ερ,ευνα άπο εiδ1κούς. 
* Κατα μια παράδοσ1

1 
που δεν εχει έπιβεβαιωθfj 6πο καμμια πηγή, το

'Ίσαρ1 •εΙχαν tπισκεφθη oi πρώτοι βασιλεϊς 'Όθων 1<01 Άμαλία, oi όποi01
έφ1λοξενήθηκαν στο σπίτι των Σακελλαριαδαίων. 
* Μεγάλη ηυρκαϊά

1 
που έξερράγη ιο 1963 1 πίσω άπο τον 'Άγ10 θα-

ά έ , δ , ,, ν ση, κατ στρεψε οημανηκ.η αωκη ε1<.τασ1.

* Τον �1ούλ10 του 1965 επεαε θυμα αύτοκ1νηηοτ1κου δυστυχήματος
στην Ν. Ύ όρκη, &του εΙχε έ-γκατασταθη δ Γιάννης Κατριβάνος, γυιδς του

Χαρ. Β. Κατρ1βάνου, που μένει πολλα χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

* Κατο τήν διόνοιξι των θεμελίων ·ι.ης οiκίας rοϋ Νικ. Ρούπα ( Σ1α
σιάγκα), το 1928, βρηκε τραγικο θάνατο,· καταπλακωθεiς άπο ογ1<0 χώ
ματος, ό έ,ργάτης Παν. Φ. Β-ελfjς ( Κοράκης).

* Πρό ηνωv έτων παράΘέριζαν στο 'Ίσαρ1, .έyκατεστημένα στο κ01-
νούργ10 Δημοηκc, Σχολείο, έκατοντάδες κορiτσ�α της Χρ�σηαν1κfjς 'Ε
νώσεως Βύρωνος 'Αθηνών. <Η πρωτοβουλία άνηκε στον συμπατρ1ώτη μας
Κλεάνθη �Ηλ. Τζέμη.

* Το (�Προσκυνητάρι>> ηταν 6 τόπος του άναθέματος του Βενιζέλου, δ.
τόπος δηλ. που ερρ1ξαv ol Ίσαραϊοι την πέτρα.

* <Ο άνηκυβερνηηκος συνδυασμος Άρκαδίας τοίί 19112
1 

οτο,ν όποϊο 
μετεϊχ.ε ώς ύποψήφ1ος καi ό Ίσαραiος Στέφ. Ν. Σακ.ελλαρ,ιάδης, άπε�
τελεϊτο απο τους Ν. Τρωνταφυλλά.κο, Έπ. Δεληγιάννη, Π. Άλεξ6κη,

'Ιω. Μπακόπουλο, Άλ. Π-αηαναστασίου Β. Τουρκο6ασ.ίλrι Σπ. Τσακό

πουλο, Π. Σωκράτη, Ίω. Καλούτση, Φ. Διγενόπουλο καi Β. Σε.ραψείμ.
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘ. ΑΝΔΡΙ-ΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΠΘpi το 1880 έγκατεστόθηκε στο 'Ίσαρι ό Εύθ. 'Ιω. 'Ανδριόπουλος, 
άπο το yειτον1.κο χωριο Κραμποβο της Λυκοσούρας. 

ΕΙχε σχετικη μόρφωσι, που του έπέτρεψε να άσκnση καθήκοντα 
συμβολαιογράφου καi εiρηνοδίκου στη Μεγαλόπολι, :tνlελ1γαλα καi άλ
λαχου. Γεννήθφ<-ε το 1849 και άπΒβίωσε το 1922 σε ήλ1κία 73 έτων. 
Ένυμφεύθη την "Α ννα, θυγα�τέρα του Ν1-κολοϋ Σcικελλαριάδη καi άδελ
φr1 τσυ βουλευτου 11εγαλοπόλεως Στεφ. Σακελλcιριόδη. 'Εξελέγη Δή
μαρχος Λυκοσούρας το 1898 - 1902.

'Απέκτησc: 8 παιδιά, 7 γ10υς καi μία θυγατέρα, qτα όποϊα εδωσε άνω
τάτη μόρφφσι, γεγονος πολυ σπάν10 γ1α την έποχη έκείνη, που συμπί
πτει με τiς πρωτες οε•καετηρίδες του αiωνα ,μας. Δύο έκ το�τών, oi Γεώρ
γιος καi Πέτρος, έQΠούδασαν καi στην Έλβετίcι. 

Καtα Qειραν ήλικίας τα π01δ1ά του εΙναι oi: Άγαμέμνων, Ίωάννης, 
Γεώργιος, Πέ1ρος, Βούλα, Νίκος, Στέφανος καi 'Αναστάσως. 

"Ο Ά γαμέμνων έyεννήθη το 1889 καi απεβίωσε το 1957 . .'Εσπούδασε 
Νομικα καl εδικηγύρησε στην Άθήνα μέχρι του θανάτου του, διαδε
χθεiς στ<'., γραφείο του τον θείο του Στέφ. Ν. Σακελλαριάδη. 'Απέκτησε 
2 παιδιά, την 'Άννα, ύπάλληλο και τον Εύθύ1-110, πτυχιουχο ηδη της 
Φυσικομαθηματικ.fjς Σχολfίς. 

"Υπfjρξε ευγενής, λεπτός ) εύπροm1γορος, bκδηλώσας πολλόκ1ς τα 
πατρ1ωηκά τομ αiσθήμαιτα προς τους συμπατριώτας 'Ισαρcιfους καi το

"Ισαρι. 

Γεώργ. Ά νδρ1όπουλος ΝΙΚ. Άνδριόπουλος 
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'0 'Ιωάννης έγεννήθη το 1892 κα\ ,tσπούδασε 'Ι.ατρμq,. Μετl:σχc
OTOUC Βολκανuωυς πολέμους μf; τον βαθμο ·τοϋ λοχαγου του υyε1ονομ1-

ιωυ ;ώ,ματος. 'ΕγκατεστάΘη στην Μεγαλόπ'ολ1, οπο1.1 ϊδρυσ:ε μετα του iα
ι·rοϋ Β. Λαμπροπούλου την Κλ1ν1κη <>

0 lππ01φ6της)>. Έποληεύθη μετα 
ιυν Θάνατο rου Θείου του Στεφ. Σακελλαριάδη, το J929 ) έκλεγεiς βου-

(1;> .  

λευη1ς ΜεγαλΟJrόλεωι: με μεγάλη πλειοψηφία. 'F:ξελέγη, __ έπίσης βου-

,,, 

Βουλα και• Πανος Παπαγ1αννάκος την έποχη τω,ν γάμων τους. 

λι:1ηΛς 10 1934 και 1935. -t'Ητο πολυ δημοφιλής, λύγψ του_ άλι:ρο':'ϊσμοu
, ου ., rι1 τ ίjς άψ]λω,ερ<'i:=:fc•c: τοι;, εχαφε δε μεγάλη:; 1:\�<ημήσεως μεταξυ 
l(Ι)\Ι ΟΙJΙΙΙΤΟΤpιωτων τσυ. 'Έρyάοτηκε με iδ1αίτερq tνδ1αφέρον·y1α τα ζη-
1 ι'ι ι 1( ι ι ι ι της έπαρχίας Μ-εγαλοπόλεως . .'-Απεβίωσε 5-γαμος- .το 1937 σε 11λι
tί, Ι11 ιlι) f:Ι(Ϊ)\Ι καi έτάφη στο ''Ισαρι με μεγόλες τιμέ�. 

,Ο ι· •ι�ργιος καi ό Πέτρος .έγeνινηθησαν.το 1894(δ1δu1μο1). Ό πρωτος 
(;01101'1[ΗΗΙΙ' οί ιωvομ1κας καi έ:μπορικας" έπισ-τ11μας Οτ() Πανεπιστήμιο της 
Ζυι)( λ ψ; ι Ιι<; 'Ι�λβετίας καi διωρίστηι<:� .με-�α η1,; �ιιόνοδό του στην Έλ
λάδu, 1<ι1Οι1γ11111<: σε cμπορικες Σχ9λές. _Διετέλεσε έπίσης υπάλληλος 
ΤpαΗεζιΤ1ν ( Ά Yf)CHn<r) κλπ.). �Αηέ'βί�σε το 1966. 0Ο.(δείJ 1ϊερος μετέβη 
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"Α νν α  Εύ
Ο
·. 'Λ νδρ1 οποίιλο υ  

Τάσος Εύθ. Άνδ ριόπουλ ος. 

Π. ΠΑ
ΠΑΓΙ

ΑΝ
Ν

ΑΚΟΣ
ο τ αν ητ αν νομάρχης.

ση1ν Έ\βετία για άνώτεrιεc: σπουδές, άλλα δεν παρέμεινε πο
λυ έκ εί, 

λόγψ τοϋ έκρcιγέντος έv τψ μεταξυ Β' παγκοσ μίου πολέμο υ. 'Έλαβ
ε πτυχ ίο r1

1 ς Νομικης Σχολης Άθηνων. Διωρiστη κε ύπ άλ ληλος ·r
η ς  Τρα

πέ ζης της Έ λλάδο ι; . Ά πε βίωσε το 1950. 

Ί-1 Βοϋ λα έγεννήθη τι;, 1900. 'Έτυχε έn ιμελημέv ης μορφώ σεως, 
φ

οι
τήσασα στι)ν 1όrε περίφημη ίδ1ωυκ1 1 Σχολ η Χου ρμο υζίου των Άθηνωv.
Σί >ζυγός της ηταν ό Παν. Παπαγιαvvό .κ ος, οσης ύηηρξ ε μόvψος άξ1ω
μcιηκος τοϋ στριιτου, όηοσrρατευθ-εiς με τον βαθμυ τσ υ άντισ υνταγμα-
1 άρχο υ 1ω l οστις δι ε τέλεσε έnl σειραν έτων Νομά

ρχης
. Άπ έκτ ησα

ν δύο rιιιιδ16, ιοv Γεώργιο, ύ τι;άλληλο της Τραπέζης τfjc; �Ελλάδ ος και τον Ε ύ

Ι➔ι'ψιο. iα ιρό, σπουδ όο αντcι έπ i 5 ετη στι1ν Ά γγλfα. 

'Ο Νίιωι; ί:γεν ν 11θ11 1ι':- 1901 και c'ι Ηεβίωσε το 19.52. Ί-Ι1(ολούθη σ
ε 

1ον
Ί'ι>ωιεζικον κλάδον I φθάσας μέχρι

το υ  δ1ευθυvιο υ  ύποκατ αστ ή ,ι cιτος της
Τι 1 u11έ(.ης Έμ πορι κ ης Πίστε ως.

·ο _:τέφανος έγε"νr1θη 10 1904 καi c 1 nc .βίωσ c.  ro 1 956. 'Έλαβε πτυ
' fo I Γμ; ·οδον ιιατρη<ηϊ; κ ατ 11σκηοε το έπόγγελμα στο '' Ιοαρ1 κα i Με

γ
α

λt'1 1 1ολ ι. Ι�νυμφεύθ η 111 ν "Α νvα l1έτρου, δ1δα σι<άλ ισσα
, 

με n1v όπ
ο

ία 
ιΊιt(·ι 1111)1· 111c1 κόρη, την "Ανvα, ηδ η  ύπάλλ ηλ ο  τ ο υ 'Υπ ου ργείου Προ ε
/ψfω; Κ11 (�η>ν11σεως. 

ΙΊ·λοι;, Λ Τ{ιοος έγεvνήθη τυ 1907 και άπε βίωυε το 1953. Κατε
τ

άγη 

εi<; 11 )\1 Χιι)jΗ)ψ\Jλ(11α1ν ) άπο οn ου άπ ε σ
rρ

ατεύθη πο λύ ένωρ iς μ ε  τον βα-
θμον του 11οφ( ιρ χου. ' 

1
9
7
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΤΟ ΙΣΑΡΙ 
Tou Β. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 

Μια πρόσκλ-αση τοϋ μα.χα.ρίτη έπιθεωρητη των Δημ. σχολείων Μεσσην[
α.ς L'_iαννη Άθ. Σ·ι·φρη μου εδωκε τήν εόκα.ιρία. να. έπ1.σκεψτώ το 1911 γιχ πρώ
τη ψ�ρά τήν ακμάζουσα, τότε κωμόπολη "Ισα.ρι. "Εψτα.σα. στο σιδ. στα.θμό τίς 
προμεσημ6ρινές ώρες μι&ς ά.νοιξιά.τιχης ήμέρα.ς. co Στα.θμός 6ρίσκετα.ι στό 6ά.-

/ 

θος μιας ά.πόκρημνης χα,ρά,δρας κα.ι •ή τοποθεσία, είνrι.ι μα.γευτική. Οί γύρω 
πλαγιές ήταν ντυμένες μέ 6ελανιδιές, πού τα πουλια είχα,ν στήσει τήν πιό γλu
χεια σuνrι.υλία., ενώ τό χαντάκι μουρμούριζε ά.οιά.κοπα.. 

. 

Πηρα. τό μονα.δικο μονοπάτι κι' α.ρχισα. σιγ.α σιγα. ν' άνε6α.ίνω στήν πλα.-
' 

J.. ' "Ι κ, θ , - , , θ ' ζ ' Α, 
' -για. προς το σαρι. α. ε τοσο στα.μα.ϊουσα κι α.πο α.υμα, α το uε�μα. που ζε-

τυλίγοντα.ν στό Μεσσηνια.κο χά.μπο. Κα.τάψυτος από στα.ψίοες, αμπέλια. , ελιές 
κι' δπωροψόρα μέ τ·η λα.μποκοποϋσα. θάλασσα. στό βάθος) εμοια.ζε εξαίσιο ζω
γραφικό πίνακα. Τέλος εψτασα σ' εvα. μικρό επίπεδο &πο το όποΙον αντίχρυσσ, 
τήν ομορφη κωμόπολη χτισμένη αμψιθεα.τρικα. σε μιά ά.πότομη πλα.για τών 
Νομίων. 

Τό θέα.μσ, τ·ης κωμόπολης εχ των κά.τω παρουσιάζει τίς οίχοοομες πανύψη
λες, που εδιναν την εντύπωση μεσαιωνικών πύργων. Προχωρώντας εφτασα, στο 

, 1 ) , ' • � , < ' ' 
'ζ ' Ί κα.τα.ψυχρο κεφα. ,αρι που υuρευοvτα.ι οι κα.τοικοι και ποτι οντα.ι μικροι Λαχα-

νόκηποι. Γυρίζοντα.ς στους στενούς κα.ί χσ,λντιριμωμένους δρόμους &.ποθα.ύμα.ζcι. 
τ' ά.ρχοντικά. των μεγάλων οίχογενειων, πού &.πέοωκι:ι..ν στο Κρά..τος δια,λεχτούς 
α.ντρες δια,κριθέντες στήν πολιτική, στ·ην πα.ιοεία, στό στρατό καί σ' άλλα. δη 
μόσια λειτουργrιμι:ι,τα. Δε θα ijταν ύπερ6ολή, α.ν εδίνα.με στό 'Ίσαρι τήν επω
νυμία. τοσ εϋαντρου ! 

Στή μέση της κωμ,οπόλεως όψώνεται ή έπιβλητικ·η έκκλησία. του Άy. Νι
κολά,ου. Οί λειτουργοί της Παπαθανάσης κα.ί Πα.πα. Λεωνlδα.ς είναι μορψω-
1.ιένοι,. μ' έμψά.νισ11 πατριαρχική. Μπροστά στην έκκλησία είναι ή μικρή πλ�-
τεία. &.πό τήν δποίαν απολαμβάνει κανείς το θέαμα. του κάμπου της Μεγαλό·• 
πολης. Γύρω &.πό τήν πλατεία. είνσ.ι τα, καφενεία. κα.ί μικρομά.γα.ζα ) πού κά.Οε 
Κυριακη γίνετ�ι ή 6δομαοιά.τικη &γορα, ·καί συναλλαγή μέ τά. γύρω χωρίrι�. 

Τό 'Ίσα..ρι την εποχή εκείνη ορίσκονταν στ')jν &.κμή του. Πρωτεύουσα. τοϋ 
μεγάλου Δήμου Λυκοσούρας ) με είρηνοδιχείο� συμ6ολαιογραψεϊο, αστυνομικό 
σταθμό, cΕλληνικο Σχολείο κα.ί διθέσιο Όημοτιχό r με τ·ην σχετικη εμπορικ·η 
, , - κ . , CH , , , λ ' \ , , κινηση ευημερουσε. α.ι τωρα,; μεταναστευσ·η, ·η αστυψι ια. -co α.ποστερησα.•) 

του πληθυσμοσ του. co οε τελευτα,ϊος σεισμος το χα.τά.ντησε ενrι, &.σήμα,ντο μα 
,, � , ομορφο χωριουuακι ... 
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ΒΑΣ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 

σ. Έκπαιοευτικος 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Λ �'J'ϊΝΟl\ΠΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.-
ιΡ 

Τό 'Ίσα.ρι ά.πό πολλων ετων εχει δρισθεϊ εδρα Άστυνομικου Στα.θμου, μ,� 
&πικεψα..λης ένωμοτά.pχη. Παλαιότερα, προtστα,το ά,yθυπασπιστής. Άvα.ψέρετα. •. 
σχετικά. οτι στα πολύ πα.λιιχ χρόνια (προ του 1900) προtστατο &,ξιωμα,τικός-τοϋ 
στρα.τοϋ καλ κάποτε ... ϊλαρχος με 20 χωροcρύλακες. 

Ό άστυνομικος σταθμός 'Ίσαρι σ11μερα καi άρ1στερα το ταχυδρομεΊο. 

►• ' 

'Α .. πο ά.στυνομικό εγγpαψο τοσ 1904 1 πληροψορούμεθα δτ� ό cι,σ�ωvομικ6ς 
Στ(/,θμος ώ')ομάζετο ((

? Αστυνομία. Λυκοσούρα.ς>) καί προ·ίστ(Ι.το (J,lYt·rις δ &vθυπα.-• • 
σπιστ·ης πεζικCιυ Κ. Γεωργόπουλος. 'Άλλοι αστυνόμοι μνημονεύονται οί Παπα-· 
γεωργόπουλσς 1 Π. Φρα.γχατος, δ ύπιλαpχος Τυπά.λοος κ.α.. 

ΤΑΧΙΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.-

Το Ταχυδρομείο του χωριου μα.ς είνι:ι,ι Γ' τά.ξεως κα.l στα πcι.λια χρόν�ο, 
είχε πολύ μεγάλη κίνησι t λόyφ τοϋ μεγάλου πλ·ηθυσμου του. 

Τό γραψεϊο οιηύθυνα,v χα,τιχ κα.tpούς αξιόλογοι ύπά.λληλοι ) οπως δ Λ. ΙΙα.
πα.vορέου, άπο τό Άστciλα.,. πού εψθα.σε στή κορυcρη της ύπαλληλιχης ίεραρχί
α.ς, (διευθυντης Ύπούργείου) , δ 'Άγγελος Ρουσσος� &πό τα Παρα.δείσια y γα.μ
προς του Άρι:Jτ. Π. Ρούσσου,. που πρόωρα. . εδρε τραγικο θά.vα.το στ·ην 'Αθήνα, 
δ Άπόστ. Ά. Κα.τρι6ανος κ.&. 
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