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ΕΡΓΑ Τ ΟΥ Α Υ Τ Ο Υ

ΑΧΑΊ'ΚΑ (περιοδικόν ιστορικόν καί λογοτεχνικόν). Πάτραι 1937 
-1940 καί 1943.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ (ποιητική συλλογή). 
Πάτρα, 1944.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (διηγήματα). Πάτρα, 1945.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (με
λέτη). Πάτρα, 1948.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ (β' έκδοσις του Στεφάνου 
Ν. Θωμοπούλου). Πάτραι 1950.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Πάτραι, 1954.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ (μελέτη). Πάτραι, 1954.
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6 Ξ Η Γ Η Σ Ι Σ  Β Ρ Α Χ Υ Γ Ρ Α Φ Ι Ω Ν

Έ κ  των ζώντων άναφέρονται οΐ έκδόσαντες 
ΐδια βιβλία ή έφημερίδας καί περιοδικά.

ΟΙ ναοί ν’ άναζητηθούν εις την λέξιν : Α 
γία, "Αγιοι, "Αγιος, ή όποία προτάσσεται 
του όνόματός των.

ΟΙ μητροπολΐται Πατρών εις τό όνοαά των, 
ένώ οΐ έκ Πατρών κληρικοί έν γένει εις xb έ- 
πώνυμόν των.

Τηρείται πάντοτε xb Ελληνικήν άλφάβητον.
ΟΙ 'Ελληνικοί ή λατινικοί αριθμοί δεικνύουν 

τόμους καί οΐ ευθύς άμέσως έπακολουθουντες 
άραβικοί σελίδας, 6 δέ έπ’ αύτών τυχόν δεί
κτης αριθμόν ύποσημειώσεως ή στίχου πλήν 
παραπομπών εις άρχαίους συγγραφείς.
ΆΟ—ΆΟήναι. 
αί.=αΙών,
Άνεξάρτητος=Λεξικόν κοινωνιολογικήν έφη- 

μερίδος«Ανεξάρτητος» ’Αθηνών 1935.
άρ.=άριθμός.
Ά ραβαντινός=Π. Άραβαντινού, Χρονογραφία 

της Η πείρου, έν ΆΟ. 1856, τόμοι 2 .
A rn au lt= T 0  Ναυτικόν κατά τόν υπέρ ’Ανε

ξαρτησίας της Ελλάδος πόλεμον, 
συγγραφεΐσα μέν υπό του Γάλλου 
πλοιάρχου Ch. C haubeaud  A rnau lt, 
μεταφρασθεΐσα δέ... υπό Κ. Νεστορί- 
δου, έν ΆΟ. 1882.

Ά ρχεΐον Λόντου='Ιστορ. Άρχεΐον στρατηγού 
Άνδρ. Λόντου, τομ. 2 , ΆΟ. 1914.

Άρχεΐον Ρώ μα= 'Ιστ. Ά ρχεΐον Διον. Ρώμα. 
Ά θ. Α ' 1901, Β' 1906.

V asm er= D ie  S laven  in G rieclien land  von 
M ax V asm er, B erlin 1941.

Βαρθόλδης— Καρ. Μενδελσ. Βαρθόλδη, 'Ιστορία 
της Ελλάδος... μετάφρασις έκ τού 
Γερμανικού υπό Ά γ γ . Βλάχου Ά 0. 
1873.

Β. Δ.=Βασιλικόν διάταγμα.
βλ. λ.=Βλέπε λέξιν (άρθρον παρόντος Λεξικού).
B o n = A n to in e  Bon, L e  Peloponnese b}'gan- 

tin  jusgu* en 1204, P aris , P resses 
U niv. de F rance , 1951.

B o rc h g ra v e = E . B orcligrave, C roquis d* 
O rient. P a tra s  e t P A chaie, B ru
xelles  1908.

Βουραζέλη=Έλένης Δ. Βουραζέλη. Ό  βίος τού 
Έλλην. λαού κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν επί τη βάσει των ξένων περιη
γητών, τευχ. Α ' Ά θ. 1939.

G e ll= W illiam  G ell, T he  itin e ra ry  of Greece, 
London 1819.

Γερακάρης=Νικολ. T. Γερακάρη, Σελίδες έκ 
της συγχρόνου 'Ιστορίας Α ' Ά θ. 1936.

G e r la n d = E rn s t G erland , N eue Q uellen 
zu r G esch ich te  des L atein ischen  
E rzb istum s P a tra s , L eipzig  1903.

Γερμανός='ΐπομνήματα περί τής Έπαναστά- 
σεως τής Ελλάδος άπό τού 1820 
μέχρι τού 1823, συγγραφέντα παρά 
τού μητροπ. Π . Πατρών Γερμανού 
(έκδ. β' Ά θ . 1837, υπάρχουν καί 
άλλαι).

Γούδας=Άναστ. Ν, Γούδα, Βίοι παράλληλοι 
κ.λ.π. τόμοι Α—Η ' Ά θ. 1872—6 
(άνατύπωσις).

Δ. Βιβλ.=Διεθνής Βιβλιοθήκη τού Παγκοσμίου 
έπιστημονικοΰ συνδέσμου, II, έν Πά- 
τραις 1896.

Δημαράς—Κ. Θ. Δημαρας, 'Ιστορία της Νεο- 
ελλην. Λογοτεχνίας Ά θ. 1948* υπάρ
χει καί έκδ. β'.

ΔΙΕΕΕ=Δελτίον 'Ιστορ. καί Έθνολογ. Ε τα ι
ρείας Ελλάδος.

D odw ell= E dw . Dodwell, A C lassical and  
to p og raph ica l to u r th o u g h  G reece 
d u rin g  th e  y ears  1801, 1805 and 
1806, τόμοι 2, London 1819.

Δραγούμης=Νικολ. Δραγούμη, 'Ιστορ. Α να
μνήσεις Ά θ. 1879, τόμοι 2 (υπάρχει 
καί έκδοσις Ά θ. 1925).

Δραγούμης Χρονικόν—Στεφ. Ν. Δραγούμη, 
Χρονικών Μορέως τοπωνυμικά, το
πογραφικά, ιστορικά, Ά θ . 1921.



Δρακάκης Κούνδουρος=*Αλε!;. Θ. Δρακάκη 
Στυλ. Ί .  Κουνδούρου, Α ρχεία  περί 
της συστάσεως καί έξελίξεως των 
δήμων καί κοινοτήτων 1836—1939, 
Ά θ. 1939.

D ria u lt= E d . D riau lt e t Mich. L heritie r, 
H isto ire  d ip lom atipue de la Gre- 
ce de 1821 etc. τόμοι I—V, P a ris  
1925—6.

έκδ.=εκδοσις.
Έλευθ.=Έλευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν Λε

ξικόν, έν ΆΟήναις (1926). Πλειστά- 
κις γράφουν οί Τ. Κανδηλώρος καί 
Γ. Παπανδρέου.

E x p ed ition= E xped ition  scientifipue de 
M oree, τόμοι 3, P aris  1834.

έφημ.=έφημερίς.
Ζακυθηνός L e  desp o ta t= D . Z ak )rthinos, Ee 

d espo ta t grec de M oree, P aris  
I , 1932, II  1953, A thenes.

Ζερβός=Σκεύου Ζερβού, Εθνικά κληροδοτήματα 
καί δωρεαί, Ά θ. 1925.

Ju rien  de la G raviere= 'IuTopia τοϋ υπέρ 
’Ανεξαρτησίας των Ελλήνων άγώνος 
κυρίως τοϋ Ναυτικοΰ, μεταφρ. Κ. 
Ράδου, έν Ά θ. 1894.

Ζωγράφος=Δημ. Λ. Ζωγράφου, 'Ιστορία της 
σταφίδος, Α' Ά θ . 1930.

Ζώης=Λεων. Ζώη, Ιστορία της Ζακύνθου, Ά θ. 
1955.

"Ηλιος=Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν εκδ.
τής έγκυκλ. έπιθεωρήσεως «'Ήλιος», 
Άθήναι (1957).

Ή πειρ. Χρον.=’Ηπειρωτικά Χρονικά, περιοδι
κόν σύγγραμμα, Ά θ.

H erb illo n = Ju les  H erb illon , L es cu ltes de 
P a tra s  avec  une p rosopograph ie  
P atreenne , O xford 1929.

Θεοφανίδης=Ί. Θεοφανίδου,'Ιστορ. Ά ρχεϊονΆ Θ .

Θωμόπουλος=Στεφ. Ν. Θωμοπούλου, Ιστορία 
της πόλεως Πατρών κλπ. έκδοσις β ', 
Πάτραι 1950.

Θωμόπουλος α' έκδ.=τοΰ αύτοϋ, έν Ά θ . 1888.

Θωμόπουλος Ό μπλοϋ=τοΰ αύτοϋ, Ή  ιερά μονή 
Όμπλοΰ, έν Πάτραις 1903.

Θωμόπουλος Ά πόστ. Άνδρέας=τοϋ αύτοϋ, 'Ο  
Απόστολος Άνδρέας, έν Ά θ . 1899.

Ίωάν. Κολοκοτρώνης=' Ελλην. υπομνήματα 
κλπ. συλλεγέντα ύπό τοϋ ύποστρατ. 
Ίωαν. Θ. Κολοκοτρώνη, Άθήνησι 
1856.

Κανδηλώρος Άρματωλισμός=Τάκη X. Κανδη- 
λώρου, Ό  Άρματωλισμός τής Πελο- 
ποννήσου, έν Ά θ . 1924.

Κανδηλώρος Φιλική=τοϋ αύτοϋ, ή Φιλική Ε 
ταιρία, έν Ά θ . 1926.

Κασομούλης=Νικολ. Κ. Κασομούλη, ’Ενθυμη- 
• ματα στρατιωτικά τής Έπαναστά- 

σεως των Ελλήνων 1821—33. Εισα
γωγή καί ση μειώσεις Γιάννη Βλαχο- 
γιάννη, Ά θ. Α ' 1940, Β' 1941, Γ ' 
1942.

K ah rs ted t είς H is to ria  = U lr ic h  K ah rs ted t, 
D ie T errito rien  von P a tra i und 
N ikopolis inder K aiser/.e it είς 
περ. H is to ria  1950 (B aden—Baden).

Κόκκινος=Διον. Α. Κοκκίνου Ή  Έλλ. Έπανά- 
στασις, τομ. Α '—Σ Τ ' Ά θ . 1932.

Κ. Μεταξάς—Κ. Μεταξά, 'Ιστορικά Α πομνη
μονεύματα έκ τής Έλλην. Έπανα- 
στάσεως, έν Ά θ . 1878.

Κπολις=Κωνσταντινούπολις.

Κορύλλος Χωρογραφία=Χρ. Κορύλλου, Χωρο
γραφία τής 'Ελλάδος Α' νομός Ά -  
χαΐας, έν ’ΑΟήναις 1903.

Κυριακίδης=Έπαμ. Κυριακίδου, 'Ιστορία τοϋ 
συγ/ρόνου Έλληνισμοϋ, έν ΆΟήναις 
1892.

Κώδηξ Μ έρτζιου=Ή  πόλις τών Πατρών εις 
τά άρχεΐα τής Ένετίας (1595—1794), 
συλλογή άντιγράφων έπιμε>εία Κ. 
Μέρτζιου. Εύρηται παρά τή Δημοτι
κή Βιβλιοθήκη Πατρών (1957).

Λάγαρης=Δημ. Λάγαρης, Πέντε χρόνια αίμα
τος, δόξης καί σκλαβιάς, Πάτραι 
1946.

L e a k e = T ra v e ls  in th e  M orea (1805) w ith  
a m ap  and  p lans. By W illiam  
M artin  L eak e , L ondon  (1830), τό
μοι 3.

Λέκκας=Ρύπες, Έρινεός Σαλμενϊκον ύπό Νικ. 
Γ. Λέκκα, έν Ά θ . 1916.

Λεύκωμα=Γ. Πολυμενάκου καί Δημ. Ρουτζού- 
νη, Λεύκωμα Πελοποννησίων 1821— 
1931, Ν. 'Τόρκη (1932).

L o n g n o n = Je a n  L ongnon, L ’ em p ire  L a tin  
de C)ple e t la  p rin c ip a u te  d e  M o
ree, P a ris  1949.

Μ άμουκας=Άνδρ. Z. Μάμουκας, Τά κατά τήν 
Αναγέννησιν τής Ελλάδος, τομ. 
1—8, Ά θήναι 1839—40.

M a n g e a r t= J . S. M an g eart, S ouv en irs  de 
la  M oree, P a ris  1830. Μετάφρα- 
σις έλλην. ύπό Γ. Τσουκαλά είς Ά -  
πομν. 1821 «Βιβλιοθήκης», τόμ. 20.

Μάουερ=Γεωργ. Λουδοβ. φόν Μάουερ, 'Ο  Έ λ 
λην. λαός κλπ. μετάφρασις Χρ. Πρά- 
τσικα καί Εύστ. Καραστάθη, Ά θ ή 
ναι Α ' 1943, Β' 1947.

M e y e r=  E rn s t M eyer είς 18ον τόμον τής 
R ea lencyclopad ie  P a u ly  — W is- 
sow a (1942).

Μ ΕΕ=Μεγάλη Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια έκδ. 
Πυρσοΰ (1930).
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«Φάσμα». Ούτοι έν τη πραγματικότητι, έξελ- 
θόντες είς τήν πόλιν καί έν καταστάσει μέθης 
εύρισκόμενοι, προσέβαλον τά δημόσια ήθη καί 
διετάρασυν τήν κοινήν ήσυχίαν. Συνελήφθη - 
σαν διά τοΰτο ύπό τής άστυνομίας, άλλ’ εύθύς 
ώς άνεγνωρίσθησαν ώς ναΰται άγγλικοϋ πολε
μικού πλοίου, άπελύθησαν.

Άπειλουμένου κατά τής Ελλάδος άποκλει- 
σμοΰ ύπό Αγγλικών πλοίων, οί "Ελληνες συ- 
νεσπειροΰντο προς τήν Κυβέρνησίν των. Είς 
Πάτρας άπό ώρας εις ώραν άνέμενον τήν έμ- 
φάνισιν των ’Αγγλικών πλοίων. Τό ’Έθνος 
έδειξε σταθερότητα καί ότε ό αποκλεισμός 
ένηγήρθη (1850) ύπό τον ναύαρχον ΙΙάρκερ, 
τά είς τόν λιμένα Πατρών Ελληνικά πλοία 
κατεσχέθησαν ύπό τών ’Άγγλων. Δύο Ε λλη
νικά πλοία, τά όποια μάλιστα έσωσαν άπό 
άφευκτον ναυάγιον τό φέρον τήν έπίσημον αλ
ληλογραφίαν τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως αγ
γλικόν άτμόπλοιον, κατεσχέθησαν τήν έπομέ- 
νην τής εύγενοΰς των χειρονομίας. Οί έμποροι 
τών Πατρών, καίτοι καταστρεφόμενοι εκ τών 
μέτρων τοϋ ’Αγγλικού στόλου, άπέστειλαν είς 
τόν Βασιλέα ’Όθωνα ψηφίσματα άφοσιώσεως, 
ομοίως δέ καί τό δημοτικόν συμβούλιον. 'Ο 
χειμών τοϋ άποκλεισμοϋ τού 1850 ήτο βαρύ
τατος καί άφόρητος. Τέλος τόν Φεβρουάριον 
1851 ήρθη ό άποκλεισμός. Τήν 15ην ’Απρι
λίου ή Ελληνική Κυβέρνησις έξέφραζε τήν λύ
πην της διά τήν γενομένην δήθεν προσβολήν 
είς τούς αξιωματικούς τοϋ άγγλικοϋ πολεμικού 
άτμοπλοίου «Φάσμα» καί προύνόει διά τήν 
άποζημίωσιν τών δήθεν παθόντων Ίονίων. Καί 
τόν ’Οκτώβριον 1851, ότε μία συμμορία, ή 
οποία έπρόκειτο νά δράση είς Κεφαλληνίαν, 
συνελήφθη είς Πάτρας, ό ’Άγγλος πρε
σβευτής ηύχαρίστει πλέον. Τήν 24ην ’Ιανουά
ριου 1852 εις ’Άγγλο; έφονεύθη είς Πάτρας. 
'Ο δολοφόνος συνελήφθη καί έτιμωρήθη. Τό 
Λονδΐνον τώρα ηύχαρίστει.

’Αλλά καί μέ τήν έν Πάτραις στάσιν Μερεν- 
τίτη συνεδέθησαν οί ’Άγγλοι. ’Αγγλικόν πλοΐον 
είς τόν λιμένα Πατρών παρέλαβε τούς ληστάς καί 
ήρνήθη νά παραδώση αύτούς καί τά δημόσια χρή
ματα είς τάς Άρχάς καί τούς μετέφερεν έν άσ- 
φαλείμ είς τό έξωτερικόν. Βλ. λ. Πειραταί, Ναυ- 
μαχίαι. Θωμόπουλος 4264, 494, 500—4, 510, 
538, 557 έπ. 5872, 594, 606, Χιώτης Α' 350 
—2 , Β' 188, Κυριακίδης Α' 595—600, Σταυ- 
ρόπουλος 340, 413,—4, 423—4, 518, Dri- 
au lt—Lheritier, II, 180—1, 354, 363, III, 22 .

Είς τό Α' Δημοτ. Νεκροταφεϊον διατηρεί
ται τοιοΰτο Διαμαρτυρομένων, όπου ό τάφος 
τοϋ Ερρίκου Ρόμπινσον, έμπορου, ύποπροξέ- 
νου έν ΙΊάτραις, άποβιώσαντος τω 1843 καί 
Hanver W arrington, προξένου έν Πάτραις, 
άποβιώσαντος τήν Ιην Αύγούστου 1847 (έφ. 
Καρτερία 22]9]1843). Μετ’ αύτόν πρόξενος ό 
Γεώργ. Κρώββ.

’Αγησίλαος. Πατήρ τοϋ είς νόμισμα άνα- 
φερομένου άρχοντας Πατρέων Δαμασία. M eyer 
2220.

Άγησίπολις. ’Επίσημος Δυμαϊος έκ τών 
συλληφθέντων ύπό τών Ήλείων καί Αίτωλών 
αιχμαλώτων ’Αχαιών κατά τόν πόλεμον τού

των προς τόν βασιλέα τής Μακεδονίας Φίλιπ
πον Δ καί ’Αχαιών. Θωμόπουλος 146.

Ά δη σ ιφ ώ ν . Πατήρ τοϋ Πατρέως Θεοδό
του (βλ. λ.) άρχιτέκτονος. Θωμόπουλος 162, 
H erbillon 171, 172.

Ά γ ια  Θεσσαλίας. ’Έπεσε μαχόμενος έκεΐ 
ό έκ ΙΙατρών ήρως Ινωνστ. Οίκονομίδης (βλ. 
λ.) τω 1883.

' Α γ ι α  Π α τ  ρ ώ  ν. Άκρωτήριον, όρμος 
καί ήδη συνοικισμός τής πόλεως, μάλιστα γίνεται 
διάκρισις Μέσα Ά για  (πρός τήν πόλιν) κ α ί’Έ 
ξω 'Αγια (προς τον ποταμόν Μείλιχον). ΤΙμί- 
σειαν ώραν ΒΑ τοϋ κέντρου τής πόλεως καί 
2 ·/; μιλ. ΝΔ τοϋ άκροιτηρίου Ρίου, εύρίσκεται 
ή έξοχή αύτη ξηράς, καλουμένη έπί Τουρκο
κρατίας καί Μύτικας. Ό  σχηματιζόμενος έκεΐ 
όρμος είναι πολύ ύπήνεμος καί όταν πνέη σφο
δρός άνεμος είς τον ΙΙατραίκον κόλπον, προ
σορμίζονται άκόμη καί σήμερον αλιευτικά πλοι
άρια. Κατά τήν έποχήν τών Ενετών κατέφευ- 
γον είς τον όρμον τά μικρά πλοία (Θωμόπου
λος 72, 80). Άναφέρεται είς Ένετικόν έγγραφον 
έκ Ζακύνθου τής 26 ’Οκτωβρίου 1611 ότι προ αύ- 
τής Τουρκικά πλοία ένήργουν τήν νύκτα πειρα
τείας (Κώδηξ Μέρτζιου 11). ’Αρχάς III ' αί. 
άναφέρεται Aia villa παρά τάς ΙΙάτρας καί 
G ia, όπου Τουρκικά! περιουσίαι δοθεΐσαι είς 
’Αθηναίους πρόσφυγας Πατρών, όπως έλαιών 
μέ 22 έλαιόδενδρα, άγρός καί άλλος έλαιών μέ 
70 ρί£ας καί άγρός μέ 40 έλαιόδενδρα (αύτόθι 
127, 143).

Επίσης σημειοϋται είς τόν χάρτην τής IIε- 
λοποννήσου τής Βιβλιοθήκης τοϋ Άγιου Μάρ
κου (Σάθα M om unenta, I) ώς είδος έπινείου. 
Είς τόν Έλλην. ΙΙορτολάνον τοϋ ΙΕ ' αί. (Θω
μόπουλος αύτόθι) άναφέρεται... (κεφ. οστ). Ά πό 
τό Καστέλλο (Ρίον) είς τήν Α γία  είναι μίλλια 
γ '. Ά πό τήν Ά για  ώς τήν Πάτρα όστρια σιρόκο 
(εύρώνοτον) είναι μίλλια γ '. Καί ό Pouquevil- 
le III  543, IV 398. Ουτω καί είς Στ. Σπα- 
νάκη, Μνημεία Κρητ. 'Ιστορίας (Ηράκλειον 
1940), 104, 187 δι’ όροπέδιον Ά γιας είς Κρή
την. Καί παρά Χιώτη, 'Ιστορία Ίον. Κράτους 
352, διηγούμενου διά τό άγγλικόν ύδρογραφι- 
κόν πλοΐον, τό όποιον κατεμέτρα τά βάθη έκεΐ 
τοϋ κόλπου κατά τάς παραμονάς τής Έπανα- 
στάσεως (βλ. λ.) 1821 καί ή παρουσία του
διεβλήθη. Συνήθης είναι ή γραφή Ά γυιά (δή
θεν οδός), άλλ’ αύτη δέν είναι ορθή. Πρώτος 
ό Θωμόπουλος α' έκδ. 22 , 26 ύπεστήριξεν ό
τι ή ονομασία προέρχεται έξ ένετικοΰ agio, 
έξ ού καί ή λέξις άπάγγιο, άκριβώς λόγω τοϋ 
ύπηνέμου τοϋ όρμου, έκδοχήν, ήν ύπεστήριξε 
καί είς τήν β' έκδ. σελ. 72. Άλλα τό όρθότε- 
ρον είναι οτι πρόκειται περί Ά γιας (δι’ αυτό 
καί δασύνεται ή λέξις), ήτοι ναοΰ ή μονής, λη- 
σμονηθέντος τοϋ ονόματος τής Α γίας (ίσως καί 
Παναγίας). Ουτω καί ό Πορτολάνος τοϋ ΙΕ ' 
α ί.= Ά γία , Τό τοπωνύμιον άπαντα πολλαχοΰ 
τής Ελλάδος (ΜΕΕ, Α' 505), παντού δέ έδό- 
θη ή αύτή λύσις καί έξήγησις (είς Κυδωνιάς 
Κρήτης, είς ’'Ηπειρον (Άραβαντινός Β' 482) 
καί Θεσσαλίαν, ΓΙροσεπιμαρτυρεΐ διασωζόμενον 
δημοτικόν τετράστιχον έν Πάτραις :

«Στήν Άγια τήν Παναγιά | πώχει άνώγεια
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καί κατώγεια...... Άρχάς δέ ΙΗ' at. άπαντούν
13 καθολικαί μοναί (βλ. λ.) εις Πελοπόννησον. 
Ό  M a n g e a rt (1828) εύρε τόν λιμένα καί τρία 
άναΟέματα (βλ. λ.) έκεΐθεν μέχρι Ρίου (κεφ. 
X V III) . Διό καί εις Δημ. όνομ. 25 προτείνομεν 
τήν ώς άνω όρθήν γραφήν. Εύρέθησαν καί αρχαιό
τητες εις τον οικισμόν (επιτύμβια κλπ.), μετα- 
φερερΟέντα εις τό Μουσεΐον Πατρών. ’Ή δη ό 
οίκισμός συνέχεται απολύτως τής πόλεως. "Η 
λιος Α' 212. Βλ. λ. Βάλτος.

Ά γ ια  Α Ιχατερ ίνη. Παλαιότατος ναός χρι
στιανικός των Πατρών μαρτυρούμενος ώς υπάρ
χων άπό α' Τουρκοκρατίας, εις τήν ομώνυμον 
συνοικίαν ή συνοικία τά Γύφτικα (βλ. λ.) εις 
άνο> πόλιν. Κατά τήν κατάπνιξιν τής Έπανα- 
στάσεως του 1770 οι κατελΟόντες Τουρκαλβα- 
νοί, άφου επυρπόλησαν τόν ναόν του 'Αγίου 
Άνδρέου, έστράφησαν κατά του μόνου έναπο- 
μείναντος ναού τής Α γία ς  Αικατερίνης, τού 
όποίου τά Ισχυρά τείχη δι' υπονόμου πυρίτι- 
8ος άνετίναξαν. Μέρος των αρχαίων τειχών 
διασώζεται. Ό  ναός κατέχει τήν θέσιν τού 
Ιερού της Σωτηρίας (βλ. λ.) τής άρχαιότητος. 
’Ή δη τό φρέαρ διασο>ζεται κτισμένον μέ υλι
κόν καί μάρμαρα τού αρχαίου ναού, έχον είσέ- 
τι ύδωρ. *0 Dodwell I, 117 παρέχει τήν πλη
ροφορίαν ότι έπί των ήμερων του (άρχαί Ι(-)' 
αί.) υπήρχε πηγή καί όρατά τά θεμέλια ναού 
άπό τετραγωνικούς λίθους, ύπεράνω των οποί
ων υπήρχε μία υπερκατασκευή άπό ύτιτίς πλίν
θους (τούβλα) κατά τό σύνηΟες σύστημα των 
αρχαίων. "Οπισθεν τού ναού σήμερον υπάρχουν 
έκτος τού φρέατος καί κελλία, παρέ/οντα άμέ- 
σως τήν έντύπωσιν ότι έπρόκειτο άλλοτε περί 
μετοχιού μονής. Εις τά κατάλοιπα τού άει- 
μνήστου Στ. Ηωμοπούλου εύρέΟη φωτοτυπία 
τουρκικού εγγράφου, τό οποίον δυστυχώς ε ί
ναι απόσπασμα διχοτομημένον καί ή άνάγνω- 
σίς του είναι, φυσικά, πολύ δύσκολος. Προκύ
πτει πάντως ότι πρόκειται περί σουλτανικού 
άχμανέ, άπευϋυνομένου πρός τόν μητροπολίτην 
ΙΙατρών Καλλίνικον τού έτους Ε γίρας Π 72 
(1794), αλλά κατά τό 1788—1709 μητροπολί
της Πατρών ήτο ό Γρηγόριος καί ό Καλλίνι
κος Οά ήτο ήγούμενος τού μετοχιού Σινά έν 
ΙΙάτραις, γίνεται δέ μνεία περί Πατρών, όπου 
υπάρχουν έλαιύδενδρα τής μονής τού όρους 
Σινά, ή οποία τυγχάνει ιδίας προστασίας άπό 
τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν, καί παρέχεται ή 
εντολή τά έλαιύδενδρα ταύτα νά μή Οίγωνται. 
Έ ξ  εγγράφου ΙΙατρέων προσφύγων εις Ζάκυν
θον τής 3 'Ιανουάριου 1771, δημοσιευΟέντος 
υπό Λ. Ζώη εις τά 'Αχαϊκά Πατρών IV 112, 
προκύπτει ΰπαρξις έν ΓΙάτραις έμπορου Σι- 
να'ίτη τό έπώνυμον, συνεταίρου τού Ίωαν. Κα
λαμογδάρτη. Ε πίσης είναι γνωστή πλέον ή ΰ- 
παρξις τού εκ Πατρών Παύλου ήγουμέ\ου τώ ; 
εν ΡαϊΌώ του όρους Σινά (βλ. λ.) πατέρων, τού 
όσιομάρτυρος τούτου τού 373 μ.Χ. Έ κ  τών 
ενδείξεων τούτων όδηγούμεθα νά πιθανολογή- 
σωμεν ίσχυρώς ότι ύπήρχεν έν Πάτραις άρχαι- 
ότατον μετόχιον αύτής τής έν Σιν^ μονής. 
Έ π Ι πλέον τώ 1841 άνασκαπτομένου τού χώ
ρου πρός άνοικοδόμησιν τού ήδη ναού, άνευ- 
ρέθη καί εΐκών τής άγίας Αικατερίνης, φέ~

ρουσα τήν έπιγραφήν «έν Ztvol 0pet Ά γίψ  
1741)). Κατά τό έτος 1877, ώς δεικνύει έπι- 
γραφή υπερθεν τής άρκτικής εισόδου τού ναού, 
έγινεν έπέκτασις του ναού πρός βορράν, στη- 
ριχΟείσα έπί κιόνων, έν γένει όμως ή έμφά- 
νισις τού ναού (μικρά παράθυρα καί τοίχοι εύ- 
ρεΐς) υπενθυμίζει οικοδομικήν έποχήν τής 
Τουρκοκρατίας. Ή  ώς άνω είκών τής άγίας 
διατηρείται είς τόν ναόν επαργυρωμένη, έτέρα 
δέ άξιόλογος καί παλαιά είκών της αγίας εύ- 
ρίσκεται είς τό τέμπλεον, άμφότεραι κατά τό 
ύφος τής βυζαντινής παραδόσεως (Ίωαν. Ράμ- 
φου, 'Αγιολογικά μελετήματα, Ζ ' 24). *0 Θω- 
μόπουλος είς Διεθνή Βιβλιοθήκην 409 υποστη
ρίζει ότι είς παλαιάν έποχήν έπεχώσθη ο άρ- 
χαΐος ναός καί τό φρέαρ άνώρυξαν είς πολύ 
μεταγενεστέραν έποχήν. Κατά τό σχέδιον πό
λεως σχηματίζεται πλατεία όπισθεν του ναού, 
τήν όποιαν έπροτείναμεν νά όνομασθή 'Αγίας 
Αικατερίνης, Δημ. όνομ. 30. Σήμερον λειτουρ
γεί ώς παρεκκλήσιον ενορίας Ά γιου Δημη- 
τρίου, κατέστη δέ τελευταίως καί ένοριακός 
αύτοτελής. Α λλά ήτο καί τώ 1713 ένοριακός 
καί ό εφημέριος ιερομόναχος Ζώσιμος υπογρά
φει τό υπέρ τού μητροπολίτου τότε Χριστοφό- 
ρου υπόμνημα. Θωμόπουλος 204, 427, 495,
M eyer 2202. Κατά τήν διανομήν έθνικών 
γαιών, τό Δημόσιον παρεχώρησεν είς τόν ναόν 
οίκοπεδον έπί τής οδού Νικήτα (19ον τετραγ. 
άνω πόλεως).

Ά γ ια  Ά λεξ ιώ τισ σ α . Νεκροταφείον άνω 
πόλεως. βλ. Νεκροταφεία. Περί τού ναού βλ. 
λ. ’Λλεξιώτισσα (Παναγία).

Ά γ . Άλεξιωτίσσης μάχη. Κατά τήν Κυ
ριακήν τών Βαϊων 3 Απριλίου 1821, 6τε ό 
Ίσούφ πασάς ήρήμωσε τήν πόλιν, οι οπλαρχη
γοί τών Πατρών άδελφοί Κουμανιώται καί οΐ 
παρευρεΟέντες ένταύΟα έκ Ξηρομέρου Χασα- 
παΐοι έκλείσθησαν εντός οικιών κατά τό μέρος 
τής 'Αγίας Παρασκευής καί 'Αγίας Άλεξιω- 
τίσσης καί έδειξαν ανδρείαν, κτυπώντες τούς 
Τούρκους, οί όποιοι έπροχώρουν πρός τά έκεί 
φέροντες τά δίχροα σήματα τών Ελλήνων, τά 
οποία τούς είχε προμηθεύσει 6 Γκρήν. Έ φό- 
νευσαν δι’ όλης τής ήμέοας περί τούς 100 
Τούρκους. Τέλος τήν εσπέραν, μή βλέποντες 
νά έρχεται βοήθεια, άπεσύρθησαν, έγκαταλεί- 
ψαντες τήν πόλιν. Γερμανός 24.

Ά γ ια  Α να σ τα σ ία  συνοικία. Είς έγγραφον 
τής συλλογής G erlaiu l 176—7 τήν 10 Αυγού- 
στου 1372 έν ΓΙάτραις, άναφέρεται πώλησις οι
κίας είς τήν συνοικίαν Πατρών Ά γίας Α να
στασίας. Ί Ι  'Αγία Αναστασία ή Φαρμακολύ- 
τρια μεγάλως έτιμάτο υπό τών Δυτικών (Ίωάν. 
Ράμφου, Αγιολογικά μελετήματα, Δ ' 31), όχι 
όλιγώτερον όμως καί παρ’ ήμΐν, άφοΰ καί είς 
τήν μονήν Γηροκομείου διασώζεται παλαιά εί
κών τής άγίας (Τριανταφύλλου Γηροκ. 66), 
προφανώς λοιπόν ήτο ναός είς τήν συνοικίαν 
εκείνην τής άγίας. Κατά τόν G erland  115 ή 
είρημένη οικία τού έγγράφου τής Φραγκικής 
εποχής ήτο είς τήν όδόν τών παπουτσήδων, είς 
τό τετράγωνον τής Ά γία ς Αναστασίας, έν 
τοιαύτη περιπτώσει ναός καί συνοικία οφείλει 
νά είναι πλησίον τού σημερινού ναού Αγίου
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Νικολάου Βλατεροϋ. Γενικώτερον 6 αύτός καί 
1731, 174®, 1762, 176®. Θωμόπουλος 379, ό 
όποιος άναφέρει ότι ή 'Αγία Αναστασία Φαρ- 
μακολύτρια άναφέρεται καί εις τάς orationes 
falsae των Πατρών τοϋ ΙΓ ' αί.

‘Αγία ’Αναστασία μονή. Είς έγγραφον 
Πατρών τοϋ 1645 άναφέρεται ιδιοκτησία άμ- 
πέλου είς θέσιν Παλιούργια τής μεσημβρινής 
πεδιάδος των Πατρών άνήκουσα είς μονήν 'Α 
γίας ’Αναστασίας άνευ άλλης ένδείξεως. Θωμό
πουλος 439, 603.

'Αγία Βαρβάρα. Είς τάς μεσαιωνικάς Πά
τρας έτιματο ίδιαιτέρως καί υπήρχε ναός τής 
'Αγίας Βαρβάρας, έγένετο δέ έπίκλησις αυτής 
ώς καί τής 'Αγ. ’Αναστασίας επί άσΟενειών 
είς τούς άποκρύφους έξορκισμοΰς τοϋ ΙΓ ' αί. 
Ποϋ ήτο όμως ό ναός οϋτος έξακολουθοϋμεν νά 
άγνοοΰμεν, δεδομένου όμως ότι επί Φραγκο
κρατίας κατωκεΐτο ή περί τό Φρούριαν πε
ριοχή, κάτω αύτοΰ πρέπει νά ήτο. Θωμόπουλος 
3791 καί 6174 καί βιβλιογραφία. Ό  νϋν ναός 
άσχετος μέ τον ανωτέρω έδημιουργήθη κατό
πιν ενυπνίου περίοικου ιδιοκτήτου τοϋ οικοπέ
δου, όπου κατ’ άρχάς (1920) ξύλινος καί εΐτα 
άπό τοϋ 1935 λιθόκτιστος, έγκαινιασθείς τώ 
1940, κατέστη δέ ένοριακός άπό τοϋ έτους 
τούτου, ότε πλέον είχε σχηματισΟή καί ή ο
μώνυμος συνοικία, άλλοτε Μικρό Γυρί.

'Αγία Βαρβάρα ή άλλως άπλώς Βαρβάρα 
(βλ. λ.) όνομαζομένη κοινότης, άλλοτε Κρασέ- 
τζα (βλ. λ.) χωρίου Τριταίας.

'Αγία Ειρήνη. Ό  πρώτος Αατ. ’Αρχιεπί
σκοπος των ΙΙατρών Άντέλμος έδώρησεν έκ 
Πατρών μαζί μέ άλλα, είς την μονήν H au te  
Combe τής Σαβοΐας καί τήν κάραν τής 'Α 
γίας Ειρήνης. Θωμόπουλος 308. Είς τήν μο
νήν ομιλούν άκόμη περί έκ Πατρών προελεύ- 
σεως τής κάρας, τήν όποιαν βεβαιοϋν καί οί 
δυτικοί ιστορικοί, άλλα περί τής αγίας ταύτης 
ή ναοϋ της έν Πάτραις ούδέν άλλο γνωρίζο- 
μεν. Πάντως τό λείψανον τοϋτο είναι τό μόνον 
σήμερον περισωθέν άπό τά έκ τών Πατρών πα- 
ραληφθέντα κατά τήν Φραγκικήν έποχήν. Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκ. 16.

‘Αγία Ελεούσα μονή είς Έρινεόν καί 
συνοικισμός είς Καλάνιστραν. Βλ. λ. ’Ελεούσα 
(Παναγία).

'Αγία Λαύρα Ό  θρΰλος περί ύψώσεως έν 
τή μονή ταύτη τής σημαίας τής Έπαναστά- 
στάσεως (ΜΕΕ, Α' 289, Παπανδρέου Καλαβρ. 
Έπετηρις 252, Τ. Κανδηλώρος είς Λεύκωμα 
30, Οίκονόμ.ου, 'Ιστ. Έπαναστ. Α' 84) δεν 
συμφωνεί μέ τά Ιστορικά γεγονότα τής κηρύ- 
ξεως τής Έπαναστάσεως έν Πάτραις τό β' 
δεκαήμερον τοϋ Μαρτίου τοϋ 1821 (βλ. λ. Έ -  
πανάστασις 1821). 'Η  μονή άπανταται είς 
κώδικα μονής Γηροκομείου 104 έχουσα άγρο- 
τικήν περιουσίαν είς περιφέρειαν Παυλοκά
στρου. Κατά τό 1689—1692 άπέκτησεν έξ με
τόχια έν Πάτραις, έξ ών έν είς τά Ταμπάχανα 
καί άλλα πέντε είς τήν πεδιάδα, διατηρείται 
δέ έως σήμερον τό είς 'Αγιάν μέ τον ναόν τοϋ 
όσιου ’Αλεξίου (βλ. λ.) έξ 150 στρεμμάτων 
σταφίδων, άμπέλων καί περιβολίων, άτινα σή
μερον καί έγιναν οικόπεδα (Παπανδρέου Καλ.

Έ πετ. 107, 1 1 2 ), Κατά δέ τδν Δαμασκηνόν 
Άποστολίδην, Κτιτορικόν κ.λ.π. Λαύρας τής έν 
Καλαβρύτοις, Άθήναι 1905, 30, 33, τό είς
Ταμπάχανα μετόχιον ήτο έκτεταμένον μετά οι
κιών, έλαιοτριβείων καί οίνοκαταστήματος (τα
βέρνας) προς πώλησιν τού μοναστηριακού οί
νου, ό όποιος έφημίζετο ώς έξαιρετικός. ’Ε 
πίσης ή μονή κατείχε άλλα πέντε μετόχια, 
σταφιδαμπέλους, άμπέλους, δύο έλαιοτριβεΐα, 
τρία έκτεταμένα έλαιοστάσια είς τάς δύο πεδιά
δας τών Πατρών. Ταϋτα πάντα κατεστράφη- 
σαν κατά τό 1821 (όχι υπό τοϋ Ίμβραήμ) 
καί άνεκαινίσθησαν υπό τής μονής μετεπανα- 
στατικώς. ’Ήδη τά κτήματα ταϋτα έπωλήθη- 
σαν καί σώζονται τό μετόχιον μόνον καί ό 
ναός τοϋ 'Αγίου Αλεξίου. Κατά τό 1735 ό έκ 
Τζετζεβά μοναχός Νεόφυτος τοϋ μετοχιού τής 
μονής έν ΙΙάτραις εφερεν είς τήν 'Αγίαν Λαύ
ραν «τήν Κοίμησιν τής 'Υπεραγίας ήμών Θεο
τόκου καί άειπαρθένου Μαρίας κεντισμένην διά 
μαγκάνου. ’Επίσης καί δύο επιτραχήλια καί 
αυτά διά μαγκάνου, έν Εύαγγέλιον άσημένιον 
καί έν Ουμιατήριον άργυροϋν». Θωμόπουλος 
527, 603, 6171, 630. Περί σημαίας Α γίας 
Λαύρας έν ΙΙάτραις 1895 ανώνυμον έντυπον. 
Βλ. λ. Φιλοκάλη περί ένώσεως καί διαζεύξεως 
τών δύο μονών.

‘Αγία Μαρίνα. Χωρίον τής Τριταίας. ‘Ως 
άνήκον είς τον κάμπον τής Βουντούχλας τό ά- 
ναφέρει ή E xpedition καί έχον 24 οίκογενείας 
τώ 1828. Κατά Ραγκαβή Ελληνικά Β’ 89 τω 
1851 είχε 35 οίκογενείας καί 148 κατοίκους 
καί τώ 1889 κατοίκους 270. ’Αποτελεί ιδίαν 
ομώνυμον κοινότητα, τό όνομα δέ έλήφθη έκ 
τοϋ ένοριακοϋ ναοϋ, όπως συμβαίνει καί είς 
Φιλιάτες, Τριφυλίαν κ. ά. 'Ήλιος ΙΓ ' 16. Οί 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68 άναφέρουν τό 
χωρίον άπό τοϋ 1836 ύπαγόμενον τώ 1832— 
1840 είς τον δήμον Έρυμανθίας καί έκτοτε 
1 ριταιας.

Κατά τά τέλη τοϋ 1932 ό άρχαιολόγος Π . 
Νεράντζουλης δαπάναις του Άνδρ. Τζίνη έκ 
ΙΙατρών ένήργησεν άνασκαφάς είς θέσιν Πανα
γιά έπί λόφου κατά τάς δυτικάς ύπωρείας τοϋ 
Ερυμάνθου (ύψ. 800), άκριβώς είς τήν κορυ
φήν τριγώνου, όπου τά σύνορα τών νομών Ά -  
χαίας, ’Ηλείας καί ’Αρκαδίας. Καί ουτος ι
σχυρίζεται ότι εκεί ήτο ή άρχαία Τριταία (βλ. 
λ.) καί έν τών τριών άνακαλυφθέντων κτιρίων 
ίσως είναι ό ναός τής ’Αθήνας ή ό έτερος 
τών Μεγίστων θεών. Άνεΰρε συντρίμματα 
άγγείων καί Έλληνικάς επιτύμβιους έπιγραφάς : 
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Χ Α ΙΡΕ-ΕΠ ΙΚ ΤΗ - 
ΤΗ ΧΑΙΡΕ—ΕΠ ΙΣΤΗ Θ ΙΕ ΧΑΙΡΕ. Αί άνα- 
σκαφαί διεκόπησαν. Νέαι άνασκαφαί έγένοντο 
τώ 1937 υπό Γιάννη Μηλιάδη. Τό χωρίον ά- 
ναφέρεται τό πρώτον είς ένετικόν έγγραφον 
τοϋ 1699 ώς υπόχρεων παροχής 5 στατήρων 
φορβής διά τό Ένετικόν ιππικόν (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117,118). Άπετέλει μέ τό Μαστραντώνη 
μίαν ένορίαν (αύτόθι). Τώ 1944 τό χωρίον έ- 
βομβαρδίσθη υπό γερμανικών άεροπλάνων. Λά- 
γαρης 73. Θωμόπουλος 119, 237. Π . Νεράν
τζουλης είς ’Αχαϊκά (Ζαχαροπούλου), 8—9. 
‘Αγ. Μαρίνα καί έξοχική τοποθεσία περιφε-
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ρείας Σελλών έκ του έκβι παλαιού ναΐδρίου. 
Έ κ ε ΐ ήτο παλαώτερον τό χωρίον Σελλά (βλ. λ.)

‘Α γία μονή Αίγιαλείας. Ε ίς ταύτην ά- 
νήκεν άγρός κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν εις 
την περιφέρειαν Παυλοκάστρου, άναφερόμενος 
είς τόν Κώδικα μονής Γηροκομείου φ. 104 ό
πισθεν. Ε π ίσ η ς ίσως μετόχιον μή ύπαρχον, 
δυτικώς του Ριόλου πρός τό χωρίον Λάππα, 
πάντως διατηρείται τοιούτο τοπωνύμιον έκεΐ.

‘Α γιάννης. Μεσογείως τής πεοιφερείας του 
άλλοτε δήμου Έρινεού, υπάρχει παραφυάς του 
Παναχαϊκου, ύψ. 960.32 μ. λαβοΰσα τό όνομα 
έκ τής ομωνύμου έπ’ αύτου μονής, βλ. λ. "Αγιος 
‘Ιωάννης μονή Έρινεου. ’Ισοϋψής ταύτης λό
φος, κείμενος έναντι του ‘Αγιάννη, είναι ό μι
κρός ‘Αγιάννης, άπό του όποίου ό Δελή Ά -  
χμέτ των Πατρών έστησε πυροβόλον καί έκ- 
τύπα τήν μονήν κατά τήν μάχην τής 17 ’Ιου
λίου 1827. Αέκκας 29, 131. ‘Αγιάννη φρούριον 
άναφέρει ή E x p ed itio n  II, 43, «1000 μ. δέ A 
εΐναι τά ερείπια τής Τριταίας». Προφανώς ά- 
ναφέρεται είς τήν έν Τριταία διαλελυμένην ήδη 
μονήν ‘Αγίου Ίωάννου (βλ. λ.) παρά τδ Κα- 
λέντζι.

‘Α γία  Π αρασκευή. «Τόπος είς Πάτρας μέ 
σημαίνουσαν εκκλησίαν». G erland  278. 'Η  με- 
γαλυτέρα εκτασις των Πατρών κατά τούς χρό
νους τής Φραγκοκρατίας, καλυπτομένη υπό 
κήπων, αμπελώνων, οικιών, πανδοχείων κλπ. 
έχουσα τό όνομα έκ τής όμωνύμου εκκλησίας, 
ή οποία κατείχε τήν αύτην Οέσιν περίπου τοΰ 
σημερινού ναού είς την "Ανω πόλιν (συνοικία 
Ταμπάχανα). ΓΙρό τού 1273 ψάλτης τού ναού ήτο 
ό μετά ταύτα Λ. ’Αρχιεπίσκοπος ΙΙατρών Βε- 
νέδικτος καί τώ 1414 ό κανονικός V itu s  deB o- 
n azu n tis  (canonicus c t can to r ecclesic Pa- 
tracensis). Έ κ  τού άνωτέρω ’Αρχιεπισκόπου 
Βε\εδίκτου έχομεν τήν πρώτην ιστορικήν ένδει- 
ξιν περί ύπάρξεως τού ναού, ό όποιος πρέπει 
νά είναι προηγούμενος τής Φραγκοκρατίας, 
άλλως δέν έξηγεΐται τό έλληνικόν όνομα τού 
ναού καί της κτηματικής έκτάσεώς του. *11 
εκτασις αυτή διηρεΐτο είς μικρά τιμάρια (φέ
ουδα) κατά τήν Φραγκοκρατίαν, πολλά έκ τών 
όποιων άνήκον είς τήν εκκλησίαν. Έ κ ε ΐ υπήρ
χε καί τό μετόχιον τού ψάλτου τής Λατ. ‘Αρ
χιεπισκοπής ΙΙατρών (te rrito riu m  C antorie). 
Έ κ  τού τελευταίου τούτου καί Καντουμάνικα, 
εύρεΐα κτηματική περιφέρεια άνήκουσα είς τήν 
λατ. τότε έκκλησίαν τής ‘Αγίας Παρασκευής 
έκ της ίδρυθείσης όνομαστης κατά τούς πρώ
τους χρόνους της Φραγκοκρατίας έκεΐ σχολής 
ψαλτών (C an tu ria). Τόν ναόν μνημονεύει τό 
άπό 12  ’Οκτωβρίου 1397 λατιν. έγγραφον συλ
λογής G erland  185—6, δι’ ού ό Ιατρός Α ίγί- 
διος ντε Λεονέσσα άποκτα άμπελώνα κείμενον 
«είς ‘Αγίαν Παρασκευήν πλησίον τών Π α
τρών». Αί κτήσεις τού Λεονέσσα . είς τήν ‘Α
γίαν Παρασκευήν ήσαν σημαντικαί. Έ κ εΐ έκει- 
το φέουδον (τιμάριον) τού ήγεμόνος τής Ά -  
χαΐας Κεντυρίωνος, τό όποιον ό υποτελής του 
πριγκηπάτου τής Ά χα ΐας Γουλιέλμος ντέ 
Χούγκο κατείχε καί έδωσεν είς τόν Φράγκον 
Ιατρόν Λεονέσσα. Και όσπιτοτόπια (οίκόπεδα) 
άναφέρονται είς συνοικίαν ‘Αγ. Παρασκευής ά-

νήκοντα είς Γεώργιον Κορέσην. 'Έτερον έγγρα
φον τής συλλογής Gerland, έλληνιστί τούτο 
συντεταγμένον, από Πατρών τήν 6 Αύγούστου 
1438 άναφέρεται είς «τό άμπέλιον μετά τών 
συν αύτφ όσπιτοτοπίων είς τήν ‘Αγίαν Παρα
σκευήν πλησίον του κήπου τής αύτής εκκλη
σίας έκ τής Καντουρίας». Ό  Νικολός ντέ Λεο
νέσσα παραλαμβάνει ταύτα έπΐ έλληνικής πλέον 
διοικήσεως. Τό έγγραφον έχει ιδιαιτέραν ση
μασίαν, διότι αναφέρει σταφίδα (βλ. λ.) καλ- 
λιεργουμένην είς τήν περιοχήν τού ναού τής ά
γιας Παρασκευής καί είναι ή πρώτη φορά, καθ’ 
ήν συναντώμεν τήν λέξιν. Μάλιστα τό έγγρα
φον γράφει «αμπελιού, σταπίδος οΰσης».

Ε ίς τήν άπό 16 Αύγούστου 1688 έκθεσιν 
άπό Πατρών τών Ενετών διοργανωτών τής 
Πελοποννήσου άναφέρεται συνοικία S ta  V ene- 
ran d a , ΐσως άγιας Παρασκευής. Ή  συνοικία 
κατά τήν α# Τουρκοκρατίαν κατωκεΐτο καί 
υπό Τούρκων, οί δέ Ε νετοί τφ  1700 τάς έν 
αύτή οίκίας αύτών έδωσαν είς Σκλαβούνους, 
έποικισθέντας ύπ' αύτών είς Πάτρας. Άναφέ- 
ρονται οίκίαι Μεχμέτ Τσακάλη, Χατζήμπαρα, 
Καϊνάρη, Ίμβραήμ, Κουρτάκη, Ίσμήλ Μπα- 
λαμβούνα, ’Ιμβραήμ Ταμπάκη, Άσσουμάν, 
Κουφού, Γιαννίτσαρη, Ισμαήλ Κεντούπλη, 
Ρούστεν, Μάλκο Παλαμπούρα, Μεχμέτ Μπούμ- 
πα, Ίμβραήμ Τσεπή, Χασάν Ταμπάκη (Ινώ
δης Μέρτζιου 129—130). Κατά δέ την β' Τουρ
κοκρατίαν έν τώ αύτφ τόπφ άναφέρεται ορθό
δοξος ναός μετά συνοικίας καί ένοριακού πέριξ ,| 
αύτού νεκροταφείου είς τήν αύτήν Οέσιν. Κα
ταστραφείς τώ 1821, άνορκοδομήΟη μετά τήν 
άποκατάστασιν καί έσχάτως (1954) εντελώς ;| 
νέος, ωραιότατος επί καλού βυζαντινού σχεδίου. 
Τού πρό τού 1821 ναού διεσώθη μόνον τό αρ
κτικόν τείχος ένθα μένει ή Πλατυτέρα, βυ
ζαντινής έποχής μαυρισμένη έκ τής πυρκαϊάς; 
τού 1821 τοιχογραφία. Εφημέριος τώ 1821 όι 
'Αντώνιος ίερεύς Παπαχρηστόπουλος (βλ. λ.) ι 
Μετά τήν άπελευθέρωσιν προς στιγμήν ώρίσΟη; 
γενικόν νεκροταφεΐον (βλ. λ.) τής πόλεως, άλλ* 
οί τής ‘Αγίας Παρασκευής έπέτυχον καί έγινε i 
τό τής Παναγίας Άλεξιωτίσσης, έν τούτοις έξη- 
κολούΟουν νά θάπτωνται είς ‘Αγίαν Παρα
σκευήν έως του 1873, ότε κατηργήθη τό ένο- 
ρίακόν τούτο νεκροταφεΐον.

Είς τόν νΰν ναόν εχει εύρεθή μάρμαρον.1 
λαμπρας βυζαντινής τέχνης, έφ’ ού εΐναι χαραγ- j  
μένος σταυρός καί παραπλεύρως άνά έν πτη-| 
νόν. Εύρέθη έπισης είς τόν παλαιόν ναόν έβραΐ-1 
κή έπιγραφή προφανώς έπιτύμβιος, ή όποία^ 
μετεφέρθη ήδη είς τόν ναΐσκον ‘Αγ. ’Αθανα
σίου, όστις εΐναι παρεκκλήσιον τής ενορίας. Ε 
πίσης εύρέθη έτέρα έπιγραφή, έν άποσπάσματιΙ 
μόνον, όπου σώζονται διά βυζαντινών κεφα-Ι 
λαίων γραμμάτων αί λέξεις: [Πα]ΑΑΙΩΝ|
ΠΑΤΡΩΝ». Προφανώς άναφέρεται είς τόν όρ-| 
θόδοξον μητροπολίτην Π . Πατρών, ό όποιος! 
άνεκαίνισε κατά τό ορθόδοξον δόγμα τόν κα-| 
ταστραφέντα τώ 1821 είς τήν έπανάστασιν] 
ναόν. Θωμόπουλος 277, 311, 369, 3811, 388,1 
467, 617. G erland ώς έν 278.

‘Α γ ί α ς  Π α ρ α σ κ ε υ ή ς  μάχη. Κατά την] 
Κυριακήν τών Βαΐων 1821 προς τό έσπέρας,Ι



19 Άγ(α £οφ(α

φ φ φ !

ί·" ‘Wyyj, .·:

^ β -byi
V 7·'1'*iii;A.

^  %ι·
•w 1«W fife,
ο;';γΐνωτών :ϊ; 
•Ϋ·ώ Sta ν »  
’*"."·■ ii CjVOizil
n 1Χψ£.Ά 7ol
■ ;·■ Uni X in 

1%, Άη;ί·
k·
y.T. Ίομΐ,λ Μ :ι·
ιχτ, Άίκνώ, 
ά). Hr,»rl|

Tia'Jiir, *K«· 
I ζ· φ  jj’ Τ'Λ?· 
τφ »  fy*
m:\v/.v ' :φ 
όφ fei. U- 
οιφ 'Ο Φ 

UrU;
\trxt»^'!SU

i'0
IfarX*· '?T

βτε οί είσβαλόντες είς τήν πόλιν πρός κατά
πνιξαν της Έπαναστάσεως έφθασαν έως τής 
συνοικίας *Αγίας Παρασκευής, οι Πατρινοί 
οπλαρχηγοί Κουμανιώται μετά του σώματός 
των έκράτησαν τήν συνοικίαν καί άπό οικιών 
ήμύνοντο κατά των Τούρκων στρατιωτών. Ό -  
λην τήν έπακολουθήσασαν νύκτα παρέμεινον 
πολεμοϋντες. Μάλιστα άπό καιρού είς καιρόν 
ήκούετο ή πολεμική κραυγή «'Έλληνες γρηγο- 
ρεΐτε». Ούτως έδόθη καιρός, άναχαιτισθέντων 
των εισβολέων, είς όσους "Ελληνας ήσαν κρυμ
μένοι είς τήν πόλιν, νά διαφύγουν την νύκτα 
καί νά σωθούν έκτός αύτής. Τήν έπομένην βε
βαίως έγκατελείφθη ή 'Αγία Παρασκευή. Άναφέ- 
ρονται άπώλειαι τών Τούρκων. Γερμανός 24, 
Φιλήμων είς Γερμανού 244.

Α γ ί α  Π α ρ α σ κ ε υ ή  βουνόν Ν.Α τής 
μονής Όμπλοΰ, ύψ. 935 μ., καλούμενου ούτως έξ 
έκκλησιδίου κατειρειπωμένου επί τής κορυφής. 
Έ π ί τού υψώματος τούτου πηγή καί υδραγω
γείου παλαιόν τής μονής, τό Πλατανάκι (βλ.λ.). 
Θωμόπουλος Όμπλοΰ, 33.

Α γ ί α  Π α ρ α σ κ ε υ ή  μονή Έρινεοϋ γυ
ναικεία. Είς έγγραφον άπό 20 ’Ιουλίου 1827 
τών πολεμιστών Ίω . Μαρτσέλου, Παπανίκα 
καί Χελιώτη, άναφερόντων τά τής μάχης Ά γ. 
Ίωάννου (βλ.λ.), άναφέρεται «προς τά μέρη 
τών Τσετσεβών καί Α γίαν Παρασκευήν λεγο- 
μένην» Τό τελευταίου, ώς καί τότε, είναι καί 
σήμερον άκατοίκητος περιφέρεια, υπερθεν τού 
χωρίου Μυρόβρυσις, έπί τού βουνού Άγιάννη 
καί άπέχει 20' ΝΔ τής μονής 'Αγ. Ίωάννου, 
έχει δέ τό όνομα έκ τής ομωνύμου έκεϊ εκκλη
σίας σωζομένης μέχρι σήμερον. Ιίαρέχων ταύτα 
ό Λέκκας 139, δεν συσχετίζει μέ όσα γράφει 
σελ. 203—205, καθ’ ά διακρίνονται είσέτι είς 
τό έδαφος τά θεμέλια μονής γυναικείας, άγνω
στον πότε λειτουργησάσης. Πάντως είς τήν 
πλησίον μονήν τού Αγίου Ίωάννου Έρινεοΰ 
φυλάσσονται λείψανα τής Α γίας Παρασκευής 
καί άλλων αγίων είς άργυραν θήκην (0,22χ0,32μ) 
άνήκοντα άλλοτε είς τήν μονήν ταύτην, ήτις ά- 
νήκει ώς ιδιοκτησία παλαιά τών Τσετσεβών είς 
τά έπτά Τσετσεβοχώρια, τά όποια καί έσχά- 
τως έφρόντισαν περί άνακαινίσεως τού έξωκ- 
κλησίου. ’Άλλαι πληροφορίαι περί λειτουργίας 
μονής γυναικείας πλήν τής παραδόσεως, καθ’ 
ήν αί καλογραϊαι αύτής έφημίζοντο διά τήν υ
φαντικήν τών μεταξωτών, δεν παρέχονται.

’Αγίας Λύσωνος. Ά ρχων Πατρέων γνω
στός έκ νομίσματος Πατρών έλληνικού, κοπέν- 
τος προς τιμήν τής Κλεοπάτρας (βλ. λ.), άρα 
τού έτους 32—31 π. X. Θωμόπουλος 141, 241, 
Herbillon 171.

’Αγία Σοφία. Μητροπολιτικός ναός τών 
πρώτων βυζαντινών αιώνων (έως ιγ'), κείμενος 
έπί τής Άκροπόλεως τών Πατρών παρά τό 
βυζαντινόν φρούριον, τό όποιον κατελάμβανεν 
τό άνω μέρος τού ύπάρχοντος σήμερον τοιού- 
του. ΤΗτο τρισυπόστατος, τιμώμενος καί έπ’ 
όνόμ.ατι τού ’Αποστόλου Άνδρέου καί άλλου 
μή διασωθέντος τό όνομα άγιου, ήτο δέ πλη
σίον τού ναού τών Ά γιων Θεοδώρων, όπου τό 
κοιμητήριον τών όρδοθόξων άρχιερέων Πατρών 
καί τό μητροπολιτικόν οίκημα. Ό  ναός έτιμάτο

ώς τό πρώτον έν Έλλάδι μνημεϊον τής χρι
στιανικής πίστεως, τινές μάλιστα άπέδιδον τήν 
κτίσιν αύτού είς τόν α' έπίσκοπον Πατρών 
Στρατοκλή. Τόν ναόν τούτον κατέλαβον οί 
Φράγκοι άρχιεπίσκοποι (1204), άλλά ό α' 
τούτων τών Πατρών Άντέλμος ήλθεν είς συγ- 
κρουσιν μέ τόν βαρώνον τών Πατρών Άλαμά- 
νον καί ό τελευταίος μετέβαλε τόν ναόν καί τό 
μητροπολιτικόν οίκημα είς φρούριον. Ό  Δου- 
κάγκιος άποδίδει τήν κατεδάφισιν τού ναού εις 
τόν Βιλλεχαρδουΐνον, πάντιος είς τόν μεσημβρι
νόν τοίχον τού έσωτερικού ανατολικού πύργου 
(ειρκτής) τού ύπάρχοντος φρουρίου είναι έντει- 
χισμένα, μεταξύ άλλων, καί μαρμάρινα λείψανα 
(χώρισμα ιερού, θωράκιον) τού παλαιοβυζαντι- 
νοΰ τούτου ναού τών Πατρών, ώς καί είς τό 
ύπέρθυρον τής ειρκτής ταύτης μαρμάρινου άνά- 
γλυφον παριστών θηρίον, προφανώς έκ τών ά- 
ποκρύφων παραστάσεων τής Άποκαλύψεως (καί 
δέν είναι ένετικός λέων τού Α γίου Μάρκου, 
όπως τόν έςέλαβον μερικοί περιηγηταί). Διε- 
σώζετο έως τών ημερών μας ήμικατεστραμμέ- 
νη μετά θυρεού έλληνική έπιγραφή έντός τού 
φρουρίου χρησιμεύουσα ώς υποστύλωμα έκεΐ 
ΰπαρχούσης θύρας τής ειρκτής ταύτης καθ’ ήν ό 
τελευταίος Λατίνος Αρχιεπίσκοπος τών Πα
τρών ΙΙανδούλφος Μαλατέστας (βλ. λ.) τόν 
ούτως άπό καιρού καταστραφέντα ναόν άνεκαί- 
νισε τώ 1426 καί προς δήλωσιν τού γεγονότος 
έχρησιμοποίησεν ούτος τήν έλλην. γλώσσαν. 
Ί1  άκριβεστέρα άνάγνωσις (Pouqueville , E x 
pedition, Boeckius, C urtins) είναι ή τού Θω- 
μοπούλου : CI1 MELON ΛΥΘΕΝΊΌΥ ΠΛΝ- 
ΔΟΥΛΦΟΥ ΝΤΕ ΜΑ Λ ATECTOIC Μ ΗΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Α- 
NAKA1NICANTOC ΤΟΝ ΔΕ ΘΕΙΟΝ ΝΑΟΝ 
ΤΩ ΧΙΛΙΟΕΊΏ TETPAKOCIOCTQ ΕΙΚΟ- 
ΟΤΩ ΕΚΤΩ ΕΤΕΙ. Εΐκών αύτής είς Θωμό- 
πουλον 354. ’Άλλη έπιγραφή, λατινική αύτή, 
άπόδοσις τής έλληνικής, μέ θυρεόν επίσης καί 
μέ δυσαναγνώστους γοτθικούς χαρακτήρας, έ
ναντι τής Έλληνικής κείμενη καί ούσα καί αύ- 
τη τό έτερον υποστύλωμα τής έν τώ φρουρίω 
θύρας, άνεγνώσθη πιστώς υπό τού αύτού Θω- 
μοπούλου. Συνεπώς ή άνακαίνισις ήτο έκ βά
θρων (aedificatoris), πάντως τάς δύο μαρμα- 
ρίνας έπιγραφάς οί Ιταλοί (τώ 1943) τάς έ- 
σύλησαν καί άπέστειλαν είς Ιταλίαν, όπου έ- 
ξηφανίσθησαν.

Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 416 ό ναός τής 
Α γίας Σοφίας έκειτο έπί τών έρειπίων τού 
ναού τής ΙΙαναχαΐδος Αθήνας καί ό P ouque
ville διεπίστωσεν ότι έπί τού βορείου τοίχου 
αύτού ήτο έκτισμένη έπιγραφή : ΑΘΗΝΑ Π Α 
Ν Α Χ Α Ί’ΔΙ, ήτοι ή Άθηνά πολύ πιθανόν νά 
εγινεν άγια Σοφία καί οί Τούρκοι τόν μετέ- 
βαλον είς τζαμί. Τόν ΰψιστον μιναρέν πάντως 
τούτου κατεμέτρησεν ώς άξιόλογον ή E xped. 
Scient. de Moree, I I  5 6 : Μιναρές είς τό ύ- 
ψηλότερον μέρος τού φρουρίου τών Πατρών. 
Άνασκαφή γενομένη τώ 1950 υπό Ν. Ζαφει- 
ροπούλου άπέδειξεν ότι τό μέχρι τού νοτίου 
τοίχου διασωζόμενον έκεϊ τζαμί έκτίσθη ώς 
τοιοΰτο, δέν εΰρέθησαν δέ βυζαντινά έκεϊ κα
τάλοιπα. Μετά τινα έτη άπό τής Άνεξαρτη-
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σΐας δ τότε φρούραρχος Πατρών Τριαντάφυλ- 
λος Λαζαρέτος, θελήσας νά μεταβάλη τδ κάτω 
μέρος τού φρουρίου είς περιβόλιον, κατεδάφισε 
παν 6,τι ύπ’ αύτού έΟεωρήθη δτι έφερε πρό- 
σκωμμα είς την ίσοπέδωσιν καί ουτω μόνον έ- 
ρείπια τού ναού έσώθησαν καί τινες άγιογρα- 
φίαι επί τού τοίχου. Οί περιηγηταί M an g eart 
καί P o u q u ev ille  όνομάζουν τδ τζαμί τής πό
λεως, οπού νυν ό ναός τού Παντοκράτορος, 
αύτδ ώς τζαμί τής 'Αγίας Σοφίας, παραπλα- 
νηθέντες άπδ μαρτυρίας εύφαντάστων γερόν
των, οί όποιοι ένεκα παρηγοριάς άπεκάλουν 
τούτο 'Α γία Σοφία, επειδή, καθώς έλεγον, ήτο 
δμοιον μέ τδν ναόν τής 'Α γίας Σοφίας τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Θωμόπουλος 2641, 304, 
353 καί 610. Θωμόπουλος Ά π . Άνδρέας 689.

' Α γ ί α  Σ ο φ ί α  Κωνσταντινουπόλεως. Έ κ  
τής επιστολής τού Ενετού προξένου των Π α
τρών ‘Αγγέλου Ροζαλέμ τής 28 Φεβρουάριου 
1789 (Θωμόπουλος 512) καί τής συγκεχυμένης 
πληροφορίας τού P o u q u ev ille  IV , 354, προ
κύπτει δτι ή αυτοδιοίκητος κατά τάς τελευταί
ας δεκαετηρίδας τής Τουρκοκρατίας πόλις των 
Πατρών είχε τδ προνόμιον τούτο έν ειδει βα
κουφιού τού τζαμιού τής Ά γ ια ς  Σοφίας τής 
Κωνσταντινουπόλεως, προς δ τζαμί έστέλλοντο 
τά δημόσια έσοδα τή πόλεως, τάς όποια διεχει- 
ρίζετο είς M utevelli, διαμένων είς Κωνσταν
τινούπολην. ΙΙερί δέ τών διαδόσεων είς ΙΙελο- 
πόννησον κατά τάς παραμονάς τής Έπαναστά- 
σεως τού 1770 δτι σταυρός διαλάμπων έμεινεν 
επί τρεις ημέρας επί τού Οόλου τής Ά για ς 
Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως Θωμόπουλος 492- 
καί Πολίτη, Μελέται 26, 688.

Α γ ία  Σ ιυτήρα. Ούτως ό λαός ονομάζει 
τούς ναούς τούς τιμωμένους επ’ όνόματι τής 
Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Είς περιφέρειαν 
Όβρυας δεξιά τής οδού προς Καλάβρυτα παρά 
τδ κτήμα Θεοφίλου παλαιόν παρεκκλήσιον. 
Καί αλλαχού, ιδίως είς Δ. φρουρίου Σαλμενί- 
κου, όλίγον κατωτέρω τού σημερινού ’Άνω 
Σαλμενίκου, οπού ό Λέκκας 73 σημειώνει 
ερείπια διασωζόμενα συνοικισμού πρδ τής 
Τουρκικής κατακτήσεως, ότε ήκμαζε τδ Σαλ- 
μενικον (βλ. λ.). Καί Σωτήρος (βλ. λ.) μονή 
παρά τδ Μιντιλόγλι.

Α γ ία  Τριάς· Παλαιότατος ναός καί συ
νοικία τής πόλεως. Άναφέρεται τδ πρώτον 
είς την κοινήν εκΟεσιν τών Ενετών διοργανω
τών τής ΓΙελοποννήσου τήν συνταχΟεΐσαν έν 
Πάτραις τήν 18ην Αύγουστου 1688 μεταξύ 
τών συνοικιών τής πόλεως τών Πατρών. (S ta 
T rin ita ) . Οικία Τούρκου εις τήν ένορίαν αυ
τής έδόΟη τώ 1700 είς Σκλαβούνον (Κώδηξ 
Μέρτζιου 130). Ε π ίσ η ς είς έπιστολήν 5 Μαρ
τίου 1790 τού Ενετού έν Πάτραις προξένου 
Ροζαλέμ: «Άπέθανεν έν Πάτραις μία γυναίκα 
τής ένορίας Α γ ία ς  Τριάδος. *0 "Ελλην έπίσκο- 
πος καί οί πρόκριτοι μέ δύο ιατρούς μετέβησαν 
πρδς έπίσκεψιν τού πτώματος».

Εφημέριος τού ναού Α γία ς  Τριάδος διω- 
ρίσθη δ τδ πρώτον έγκατασταθείς έν Πάτραις 
Κυριαζής Κανακάρης, ό γενάρχης τών Κανα
κάρη, μεγάλης οικογένειας τών Πατρών, κατά 
τάς άρχάς τού ΙΗ ' αί. Ή  έκκλησία τής Α 

γίας Τριάδος πάλιν άναφέρεται μεταξύ τών 
έν Πάτραις συνδρομητών τού Συναξαριστοΰ τού 
Νικοδήμου, έκδ. Βενετίας 1819. Είς τδ έξω 
του ναού νεκροταφεΐον, δπως έσυνειθίζετο τότε 
δι’ έκάστην έκκλησίαν, άλλ’ ήτο τούτο τδ 
καλύτερον ώς άνήκον είς άρχοντικήν συνοι
κίαν, έτάφη δ’ είς αύτδ καί δ Ματθ. Μην- 
τσάκης, υπήρχε καί ό τάφος τής συζύγου καί 
θυγατρδς τού β' διερμηνέως τού έν Πάτραις 
προξένου τής Ρωσσίας τώ 1813 ’Ιωάν. Τσι- 
λιάνη (βλ. λ.) Έ κειτο  δέ ό ναός είς τδ 28 οι
κοδομικόν τετράγωνον τής άνω πόλεως παρά 
τήν σημερινήν οδόν Γούναρη. Καί μετεπανα- 
στατικώς έκ συμβολαίου τής 8 Ίανουαρίου 
1836 διαπιστούται ύφισταμένη ενορία 'Αγίας 
Τριάδος είς τήν αύτήν θέσιν τής πόλεως, πλήν 
ό προφανώς κατά τήν Έπανάστασιν τού 1821 
καταστραφείς ναός δέν άνωκοδομήθη έκ νέου, 
τδ γήπεδον δέ τού ναού περιήλθεν είς τήν μο
νήν Ά γιω ν  Πάντων Τριταίας, ήτις ήδη άπώ- 
λεσε τήν έπ’ αύτού ιδιοκτησίαν. Είς τδ άρχεΐον 
οικογένειας Τωαν. Παπαδιαμαντοπούλου υπάρ
χει έγγραφον ένούπιον τής μητροπόλεως Πα
τρών άπδ 4 ’Οκτωβρίου 1811, έπικυρωμένον 
διά τής υπογραφής τών προκρίτων τής 
πόλεως Πατρών, δι’ ου «ό κύρ Γεράσιμος 
Μαντζαβΐνος, έχων έν τή ιδία αύτού εξουσία 
έν περιβόλι κατά τδν μαχαλά τής Ά για ς Τριά
δος κείμενον, όπερ έστί έν στρέμμα κύκλωθεν 
περιτοιχισμένον καί διαφόροις φυτοΐς καί 
δενδρυλίων έστολισμένον, συνορευόμενον μέν έξ 
ανατολών τοΐς περίβολοις τού Παναγιώτη Κοζά- 
φτη τής γρηαπανάγαινας, τής Παλάσενας γυ- 
ναικός Λάμπρου, έκ δέ δυσμών τή κοινή δδίρ 
καί κατά μέν τδ βόρειον μέρος τώ περιβολί<ρ 1 
τών δύο αύταδέλφων Φουρναράκη Δημητρίου ή 
Ίωάννου, κατά δέ τδ νότιον τω περιβολίφ του 
αύταδέλφου αύτού Θάνου Μαντζαβίνου... ώμο- ; 
λόγησεν ότι αύτδ τδ περιβόλι... πεπώληκεν... ! 
πρδς τούς δύω αύταδέλφους κύρ Δημήτριον καί f 
κύρ Ίωάννην ’Εμμανουήλ 8ιά γρόσια τδν άριθ-
μδν χίλια εξακόσια..... ». Ιστορική άπέβη ή έ-
νορία κατά τήν έκρηξιν τής Έπαναστάσεως 
του 1821 τήν μεσημβρίαν τής 21 Μαρτίου j 
1821, ήτις εκρηξις καί έγένετο έν αύτή, συγ- j 
κεκριμμένως «(εις τι ρακοπωλεΐον κατά τήν ένο- 'ι 
ρίαν τής Α γία ς Τριάδος» κατά τδν Τρικούπην } 
Α' 60—63. Θωμόπουλος 467, 513, 533, 555, ί 
5611, 617, 632. #  ̂ ?

Ό  σημερινός ναός καί συνοικία κατέχουν * 
όλως διαφορετικήν θέσιν, έν τή άνω πόλει ί 
πάντως είναι δέ νεώτατος, έγκαινιασΟείς τήν I 
13 ’Ιουλίου 1914. Μετά τήν Άπελευθέρωσιν, ί, 
είς συμβόλαιον Π. ΙΙαλαμά τής 5 ’Οκτωβρίου 1 
1835 άναφέρεται ενορία Ά για ς Τριάδος ώς j 
άνω, αλλά καί Α γία ς Τριάδος άλλη ενορία (ή jj 
σημερινή πλέον). Θωμόπουλος 6 1 7 ΐ

'ΑγιοβλασσΙτικα. Χωρίον τής Δύμης, με
ταξύ τής ’Άνω καί Κ. Ά χαίας, σχηματισθέν * 
μετεπαναστατικώς ύπδ άποίκων τού χωρίου Ν 
'Ά γιος Βλάσσιος είς τά σύνορα τών επαρχιών ji 
Καλαβρύτων καί Πατρών (δήμου Λαπαθών). ί|ι 
Κορύλλος Χωρογραφία. 73. Κατά τδν αύτόν, |ί, 
Πεζοπορία άπδ Πατρών είς Τρίπολιν, σ. 12, jj 
οί άποικοι ούτοι έπεδόθησαν είς τήν καλλιέρ- ί

\
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Veittv της σταφιδαμπέλου, «εΰποροϋντες καί έ- 
πεκτείνοντες όσημέραι τάς φυτείας αυτών έπί 
τοϋ είσέτι άκαλλιεργήτου τμήματος τής ωραίας 
έκείνης πεδιάδος». ’Αποτελούν σήμερον ιδίαν 
κοινότητα, ένώ προ 75ετίας ήσαν μόνον 21 
κάτοικοι. Τώ 1940—4 έπί των 90 οικοδομών 
του χωρίου, μία κατεστράφη όλοσχερώς και 
μία ήνεώχθη έξ εντόνου βομβαρδισμού 
των Γερμανών (βλ. λ.) έκ τοϋ αεροδρομίου ’Α
ράξου τφ 1944. Κατά τον Παπανδρέου, Καλα- 
βρυτ. Έπετηρίς, 85, ύπήρχεν έκεϊ καί μετόχι 
τής μονής 'Αγίου Νικολάου Βλασσίας.

' Α γ ι ο γ ρ α φ ί α  ι. Βλ. λ. εικόνες.
"Αγιοι "Αγγελοι ναός τοϋ Α' Δημοτικού 

Νεκροταφείου Πατρών (Ζαβλάνι). Τοϋ άρχικοΰ 
παρεκκλησίου τής 'Αγίας Παρασκευής κριθέν- 
τος άνεπαρκοΰς πλέον, έκτίσθη έπί δημάρχου 
Ίωαν. Βλάχου (1932) έπί σχεδίου Τ. Μιχελή 
νέος ναός, δστις άπεπερατώθη έπί δημάρχου 
Βασιλ. Ρούφου (1954), κατά τήν μεσημβρινήν 
πλευράν τοϋ Νεκροταφείου τούτου. 'Ο μητρο
πολίτης Πατρών Θεόκλητος, κληθείς ύπό τοϋ 
δημάρχου, έδωσε τό άνω όνομα τοϋ ναοϋ, οστις 
έκτοτε λειτουργεί. Εις τό Κτιτορικόν τής μο
νής 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων τοϋ Δαμασκη- 
νοΰ Άποστολίδου 57 άναγιγνώσκομεν περί τοϋ 
έκ Πατρών τώ 1752 γεννηθέντος κληρικοϋ καί 
συγγραφέως Κυρίλλου, ότι ουτος, όταν ήτο α
κόμη παιδίον, «ύπέπεσεν άσθενεία βαρυτάτη, οι 
δέ γονείς αύτοϋ φοβηθέντες τόν αύτοΰ θάνατον 
άνέθεσαν αύτόν ανάθημα τών 'Αγίων ’Αγγέλων 
είς τήν μονήν Γηροκομείου». ’Ίσως εις εικόνα 
τών αγγέλων, διότι άλλος ναός ‘Αγίων ’Αγγέ
λων δεν μαρτυρεΐται είς Πάτρας.

'Άγιοι ’Ανάργυροι. Ναός ένοριακός ήδη 
τίρ 1713, οτε ό εφημέριος αύτοΰ ιερομόναχος 
Κυπριανός υπογράφει τό υπέρ τοϋ μητροπολί
του Χριστοφόρου υπόμνημα (Κώδηξ Μέρτζιου 
171). 'Ως ένοριακόν ναόν τοϋ 1730 τόν άναφέ- 
ρει ό περιηγητής Micliel Fourm otit, ό συλλέ- 
ξας έλληνικάς κ.λ.π. έπιγραφάς, ως «Κοσμά 
καί Δαμιανοΰ». Τώ 1821 κατεστράφη, ίσως 
καί ένωρίτερον νά ήτο έγκαταλελειμμένος, διό
τι δεν άναφέρεται κατά τά τέλη τής Τουρκο
κρατίας. Μετεπαναστατικώς άνηγέρθη ώς μέ- 
τριον οικοδόμημα, πλήν τώ 1926 άνηγέρθη έκ 
βάθρων ωραίος, είς τήν αύτήν θέσιν (33ον 
τετρ. γωνία Γούναρη—Νοσοκομείου) παρεκκλή- 
σιον τής ενορίας Παντοκράτορας. Θωμόπουλος 
617.

"Αγιοι ’Απόστολοι. Ναός τής Α' Τουρ
κοκρατίας είς Πάτρας, διά τόν όποιον ό Ούέ- 
λερ (1676) γράφει ότι έκειτο έναντι όγκωδε- 
στάτου οικοδομήματος (ερειπίων κυκλικοΰ 
ναοϋ). Ό  ναός έστηρίζετο έπί μαρμάρινων στη
λών ’Ιωνικού ρυθμοΰ καί ήτο όπου σήμερον 
οικία έπί τών οδών Γούναρη καί Ά γ . Γεωρ
γίου. 'Ο Keake II, 134 εδρεν αύτόν (1806) 
έρειπωμένον. Κατά τόν Πουκεβίλλ Ίστορ. Έπαν. 
είχε καταστραφή άπό τής έπαναστάσεως τοϋ 
1770, έκειτο πλησίον τοϋ Γαλλ. προξενείου 
(γωνία Ρούφου-Σισίνη) καί είχε τάφους πέριξ 
αύτοΰ. ’Εκεί έκρύβη ό ταχυδρόμος τοϋ Γαλλι
κού προξενείου Κατσώνης κατά τά γεγονότα 
τοϋ α' έτους τής Έπαναστάσεως (βλ. λ.). Πλη

σίον αύτοΰ (άρχή όδοϋ Φιλοποίμενος) ήτο καί 
ναός Ταξιαρχών (ό έτερος τών δύο τής Τουρ
κοκρατίας). Έ π ί τής προς ’Ιτέας παραλιακής 
όδοϋ είς θέσιν Κρΰα, τό σωματεΐον τών οίνο- 
πνευματεμπόρων Πατρών, «Οί "Αγιοι ’Απόστο
λοι» έκτισαν τώ 1876, ότε διά Β. Δ. επετράπη 
ή ΐδρυσίς του, ναόν ομώνυμον έπί ωραίου βυ
ζαντινού σχεδίου, ό όποιος ήδη προ τοϋ πολέ
μου 1940 κατέστη ένοριακός. Θωμόπουλος 
427, 618s.

Ά γ ιο ι Θεόδωροι. Ναός τών πρώτων βυ
ζαντινών χρόνων, κείμενος έπί τής ’Λκροπόλε- 
ως, παρά τό παλαιόν βυζαντινόν φρούριον, τό 
όποιον κατελάμβανε τό άνω μέρος τοϋ σημερι
νού φρουρίου. Παρά τόν ναόν έκειτο τό κοιμη- 
τήριον τών ορθοδόξων καί έπειτα τών λατίνων 
άρχιερέων τών Πατρών, ήτο δέ πλησίον καί 
τό μητροπολιτικόν οίκημα. Είς τό οίκημα τού
το, έκδιωχθέντος τοϋ όρδοδόξου μητροπολίτου 
Πατρών, έγκατεστάθη ό πρώτος Λατίνος ’Αρ
χιεπίσκοπος Πατρών, Άντέλμος. ’Αλλά ό βα- 
ρώνος τών Πατρών Άλαμάνος, άναλαβών αυτός 
τήν όχύρωσιν τής ’Ακροπόλεως άντί τοϋ προθυ- 
μοποιηθέντος είς τούτο ’Αρχιεπισκόπου, μετέ
βαλε τήν κατοικίαν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου καί 
τόν ναόν είς φρούριον, έπεκτείνων τό τότε 
ύπάρχον ήμικατεστραμμένον τοιοϋτο, ώς υλι
κόν δέ είς τά τείχη έχρησιμοποιήθησαν τά μέ
ρη τοϋ ναοϋ, έπελθούσης συγκρούσεως μεταξύ 
’Αρχιεπισκόπου καί βαρώνου. Θωμόπουλος 2641 
304—5. G erland 14. Ναός ‘Αγίων Θεοδώρων 
τής Πατροϋς ένοριακός άναφέρεται τώ 1713 
καί ό έφημέριος αύτοϋ σεκελίων Στασινός υ
πογράφει αναφοράν ύπέρ τοϋ Μητροπολίτου 
Χριστοφόρου Άντωνοπούλου (Κώδηξ Μέρτζιου 
171). Πλησίον τής ’Ακροπόλεως καί ούτος τό 
πιθανώτερον.

" Α γ ι ο ι  Θ ε ό δ ω ρ ο ι ,  μονή έπαρχίας Κα
λαβρύτων, ό ήγούμενος τής όποιας μετέφερεν 
ό ίδιος είς Πάτρας, Πουρναρόκαστρον καί Ό μ - 
πλόν άρτον, οίνον καί άλλα χρειώδη είς τό 
στρατόπεδον τών πολιορκητών τώ 1821. Ν. 
Παπαδόπουλος είς «’Εκκλησίαν» (1958), 251.

"Αγιοι Πάντες Γ η ρ ο κ ο μ ε ί ο υ .  Παρεκ
κ λ ή σ ι  τής μονής Γηροκομείου, ευρισκόμενον 
είς τό έξωτερικόν προαύλιον τής μονής παρά 
τήν έξω κρήνην (δεξιά τώ είσερχομένω), όπου 
Β. Α. αύτοΰ μετεπαναστατικώς τό κοιμητήριον 
τής μονής. Τό άναφέρει ό κώδηξ τής μονής 
Γηροκομείου : «1812 : αύγούστου α' άνακαί- 
νησαν οί φιλόχριστοι ταμπάκηδες τήν έκκλη- 
σίαν τών αγίων Πάντων έκ βάθρων διά Ιδίων 
έξόδων αύτών καί δαπάνης» είς τήν α' σελ. 
τά αύτά δέ είς τήν β' σελ. Φαίνεται ότι καί 
τοΰτο, προϋπάρχον ό σεισμός κατέστησεν έ- 
τοιμόρροπον καί τό συνάφι τών βυρσοδεψών 
άνέλαβε τήν φροντίδα τής έκ βάθρων άνακαι- 
νίσεώς του. Τώ 1821 κατεστράφη, όπως καί 
όλη ή μονή ύπό τών Τούρκων, καί μετά τήν 
άπελευθέρωσιν άνηγέρθη καί πάλιν κατά τό 
άρχικόν σχέδιον, μέ θόλον, νάρθηκα καί είκο- 
νοστάσιον (τέμπλεον) ξύλινον καλής τέχνης. Τώ 
1911 τοϋ έκρήμνισαν τήν στέγην καί ουτω σή
μερον έχει κοινήν έμφάνισιν μέ κεραμοσκεπή 
στέγην, έπί τής μεσημβρινής δέ πλευράς καί
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εισόδου υπάρχουν δύο μεταγενέστεροί έπιγρα- 
φ α ί: « Ό  ναός ούτος των 'Αγίων Πάντων άνοι- 
κοδημήθη δαπάνη των βυρσοδεψών τη 1  Ιο υ 
νίου 1812», «Ηύξήθη ό ναός υπό των πρωτο
μαστόρων βυρσοδεψών έτος 1911». Τριαντα- 
φύλλου Γηροκομεΐον 36—37.

" Α γ ι ο ι  Π ά ν τ ε ς  Ό μ π λ ο ϋ .  Ναΐσκος 
κατά την κάθοδον εκ του αύχένος του όρους 
πρός την μονήν, άνακαινισθείς τώ 1867 ύπό 
Δανιήλ μονάχου κατ’ έπιγραφήν υπέρ την θύ- 
ραν του ναΐσκου. Θωμόπουλος Ό μπλός β '.

Ά γ ι ο ι  Π ά ν τ ε ς  Τ ρ ι τ α ί α ς .  Μονή 
εις τό μέσον των χωρίων Γρεβενού, Άλποχωρίου 
καί Βελιμάχι, είς τήν περιφέρειαν δέ του τε
λευταίου καί υπάγεται. Κατά παράδοσιν, τήν 
οποίαν κατέγραψε καί έξετύπωσεν ό Χρ. Π α- 
ναγόπουλος, συμβολαιογράφος έν Πάτραις, Ή  
'Ιστορία του πανοσιωτάτου Νεκταρίου, κτήτο- 
ρος της Μονής των 'Αγίων Πάντων, Πάτραι 
(1926), είς τούς πρόποδας τού όρους Ώλενού 
είς τήν περιφέρειαν τού χωρίου Ά> ποχώρι 
ύττήρχον ήδη προ τού I I I ' αί. μοναχοί έχοντες 
σκήτας είς σπήλαια καί χαράδρας, μάλιστα 
τινών εξ αυτών τά ονόματα διασώζονται (τό 
κελλί τού ΊΙσ α ΐα , τό κελλί τού 'Ιερεμία κλπ.). 
ΟΙ μοναχοί κατέφυγον έκεΐ άποφεύγοντες όχι 
^ιόνον τούς Τούρκους, άλλά καί τούς πρό αύτών 
Ενετούς. Είς τούτους προσέφυγε καί ό έκ 
Λακκιομάτων τών Νεζερών καταγόμενος μο
ναχός Νεκτάριος (κατά κόσμον Νικόλαος) ζή- 
σας κατά τά πρώτα μάλλον έτη  της β' Τουρ
κοκρατίας. 'Τπό τών έν λόγω ερημιτών καλο- 
γήρο>ν ίδρύΟη μονή είς τό μέσον τού Ώλενού 
πλησίον τών χωρίων Ά λποχώρι καί Γρεβενόν, 
άπέχουσα μίαν ώραν καί άπό τά δύο, επί 
βράχου τριακοσίων περίπου τετραγ. μέτρων, 
είς τό μέσον τού όποιου υπάρχει πεζούλα (πλά
τωμα) βατή έξ Α πρός Δ, μέ είσοδον καί έξο
δον έκ τής γης πλάτους 4 μ. καί βάθους 40. 
*0 άνεγερθείς ναός άφιερώΟη είς τούς Ταξιάρ- 
χας Μιχαήλ καί Γαβριήλ, άνηγέρθησαν δέ καί 
τινα κελλία καί έφυτεύΟησαν πέριξ δένδρα, τά 
όποια διασώζονται. Ά ντικρυς της Οέσεως ταύ- 
της υπάρχει έτερον επίπεδον χωριζόμενον ύπό 
ποταμού πηγάζοντας έκ τού όρους Ώλενού 
(Άλποχωρίτικο ποτάμι). "Ενεκα όμως τών 
χιόνων καί τών σφοδρών άνέμων, οΐ μοναχοί, 
μή δυνάμενοι νά υποφέρουν τόν άχητόν τού 
βουνού, κατήλΟον ένωρίς καί έκτισαν ναόν καί 
μονήν τού 'Αγίου ’Αντωνίου, ήμίσειαν ώραν 
άνωθι τού Άλποχωρίου. Ά λλα καί έκεΐ δέν 
εύρον ήσυχίαν ένεκα του σμήνους τών κωνώ- 
πων, ήτο δέ τό μέρος άδενδρον καί ένυγρον. 
Μετά έξαετή έκεΐ δοκιμασίαν, μή άντέχοντες 
άλλο, έγκατέλειψαν καί τό μέρος τούτο καί 
έκτισαν τούς 'Αγίους ΓΙάντας έν μέσο> δάσους 
αυτοφυούς κυπαρίσσου, πολύ έξαιρετικής, τό 
όποιον καί σιυζεται έο)ς σήμερον. 'Η  οριστική 
Οέσις τής μονής αύτη, Σέληντζα λεγομένη, 
άνήκεν είς τό χωρίον Βελιμάχι, έκεΐ δέ λέγε
ται ότι τόν Νεκτάριον ώδήγησεν έν πτηνόν με- 
ταφέρον έξ αύτού χώμα μέχρι τής Οέσεως, 
όπου εύρίσκετο διαπορών ό μοναχός ούτος. 'ΓΙ 
παράδοσις άποδίδει πολλά τά θαυμάσια είς αυ
τόν καί ότι ήμέτεροι, άλλά καί Τούρκοι εΐ-

χον ύπόληψιν είς αυτόν, χάρις είς τήν όποία\ί 
ήδυνήθη ό Νεκτάριος νά λάβη άδειαν λειτουρ
γίας του μοναστηριού, άπό τούς Τούρκους, 
άλλά καί νά όλοκληρώση τήν άνοικοδόμησίν 
του. 'Υπάρχουν είς τήν μονήν περί τά έπτά 
Τουρκικά έγγραφα, πολλά τών οποίων είναι 
παραχωρητήρια (ταπιά), πάντως έν, τό όποιον 
είναι σουλτανικόν φιρμάνι καί τό όποιον μάλι
στα παραθέτει έν τέλει τής έκδόσεώς του ό ρη- 
θεις Χρ. Παναγόπουλος, είναι του έτους 1777 
(σελ. 15—18), κατ’ αυτό δέ, τό όποιον απευ
θύνεται «πρός τούς σοφολογιωτάτους καί ένα- 
ρέτους 'Ιεροδικαστάς, δικαστάς τών καζάδων 
(επαρχιών) Παλ. Πατρών, Τριπολιτσάς, Μι- 
στρά καί Αρκαδίας» άναφέρεται μέν ό Νεκτά
ριος, άλλ* ώς προστατευόμενος είς μετόχι τού 
ορούς Σινά. Πράγματι δέ γνωρίζομεν ότι. έν- 
τός τού χωρίου Βελιμάχι υπάρχει μετόχιον 
Ά γ ιο ς  Γεώργιος άνήκον πρίν είς τόν Πανά
γιον Τάφον, έκτοτε δέ έως σήμερον είς τήν μονήν 
τών Ά γ . Πάντων. Πάντως τό εις τήν μονήν φιρ- 
μάνι έξεδόθη τη αιτήσει τού Αρχιεπισκόπου 
καί τών μοναχών τού ορούς Σινά, ζητούντων 
άνανέωσιν άναγνωρίσεως τών προνομίων τής 
μονής καί τής έκασταχού τής ’Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας περιουσίας της (μετοχίων) καί 
είδικώτερον ((είς τούς άμπελώνας καί καλλιερ- 
γημένας γαίας καί έλαιώνας, εύρισκομένας είς 
τά χωρία Λιμάν (Βελιμάχι), Καλούσα (Κα- 
λούσι), Δερσίνα (Τουρκοχώρι), Δελποχώρι 
(Άλποχώρι) καί Καλονδρίμα (ΐσως Προστο- 
βίτσα, κατά κακήν άπόδοσιν), υπαγόμενα είς 
καζάν ΙΙαλ. Πατρών έν Πελοποννήσω». Έ ν  
συνεχεία τό άποδεχόμενον τήν αϊτησιν ταύτην 
φιρμάνι όμιλεΐ περί μετοχιού είς Οέσιν Σελιμί 
(καί Σέλεντζα) καί περί τού άντιπροσώπου των, 
τό όνομα τού οποίου ό έπισήμως μεταφράζων 
δέν κατώρθωσε νά έπακριβώση, ενώ ό Χρ. 
Παναγόπουλος τό συμπληροΐ «Νεκτάριος». Ά ν  
τό έγγραφον είναι άσχετον μέ τήν μονήν, άπο- 
ρεΐ κανείς πώς εύρέθη είς τό άρχειον της. 
ΙΙάντιος όρθώς ό Θωμόπουλος Ό μπλός 37 θέ
τει χρόνον ίδρύσεως τής μονής 1715—1728. 
Ό  Νεκτάριος ζήσας μέχρι τού τέλους τού ΙΙΓ  
αί. περίπου, έτάφη έντός της μονής καί έξω- 
Οι τού ναού Ευαγγελίστριας, τού τάφου φέ
ροντας βαρεΐαν πλάκα. "Εχουν δέ κτισθή καί 
ύφιστανται τρεις ναοί είς τήν μονήν, οί "Αγιοι 
Πάντες, ό Εύαγγελισμός (καθολικόν) καί ό 
Ά γ ιο ς  ’Ιωάννης (έσωτ. παρεκκλήσιον). Ή  
μονή τών Α γίω ν Πάντων άπαντάται είς έγ
γραφον έν Πάτραις τής 21 Φεβρουαρίουί 760, 
διά τού όποιου ή χήρα τού Άνδρ. Κασή (βλ. 
λ.) πωλεΐ άγρόν είς Ψαροφάϊ Πατρών πρός 
τούς «πατέρας καθηγούμενον παπά κύρ Καλ
λίνικον καί λοιπούς πατέρας τού μοναστηριού 
τού Νεκταρίου τών Α γίω ν Πάντων στή Σέ- 
λητζα». ΠροσΟετέον ότι κατά μίαν πλευράν τό 
πωλούμενον έχει σύνορον «χωράφι τής εκκλη
σίας τού Ταξιάρχου», ΐσως άγορασθέν ήδη ύπό 
τής αύτής μονής κατά τήν πρώτην αυτής μορ
φήν. Τάς αύτοφυεΐς συστάδας της όριζοντιο- 
κλάδου κυπαρίσσου άναφέρει ήδη άπό του 
1839 ό διοικητικός έν Πάτραις ιατρός Α. Ά ν -  
νινος. Τέλος είς τήν μονήν Α γίω ν Πάντων
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ανήκε πρό 50ετίας καί πλέον τό γήπεδον 
έν τή άνω πόλει, δπου ό προεπαναστατικός 
ναός της 'Αγίας Τριάδος (κατά την οδόν Γού- 
ναρη). Θωμόπουλος 87, 49(Ρ, 599, 617. Ό  
άρχικός ναός των Ταξιαρχών (του Ταξιάρχου, 
όπως λέγεται) σώζεται, άλλα έγκαταλελειμέ- 
νος, όμβρια δέ ύδατα διαβρέχουν ύπαρχούσας 
τοιχογραφίας. 'Ο Χρ. Παναγόπουλος αύτόθι 
11  έπ. άφηγεΐται ότι παλαιότερον εις τήν τε
λούμενη V τήν 6ην Σ)βρίου έκάστου έτους >ει- 
τουργίαν έπί τη έορτη τοϋ έν Κολοσσοΐς θαύ
ματος του άρχιστρατήγου Μιχαήλ, όταν ό ιε
ρείς της μονής 'Αγίων Πάντων ιερουργών άνε- 
γίγνωσκε τό εύαγγέλιον, «ευθύς άπό τον έκεϊ 
βράχον άναβλύζει ύδωρ ώς άπό ψεκαστήρος, 
τό όποιον λαμβάνουν οί προσκυνηταί. Μετά 
τήν άνάγνωσιν του εύαγγελίου αυτοστιγμεί 
στειρεύει». 'Ο ναός άνήκει είς τήν μονήν καί 
τήν αύτήν ώς άνω ήμέραν έκάστου 'έτους με
ταβαίνει ίερεύς τής μονής καί ιερουργεί. Ό  αύ- 
τός Χρ. Παναγόπουλος, 'Ο χρωματισμός τοϋ 
κόσμου, 93 διηγείται ότι είς τήν εορτήν τοϋ 
ναοΰ Ταξιαρχών μετέβαινε διά την εορτήν καί 
ό Κουμανιώτης, τον όποιον είς Άλποχώρι έ- 
φόνευσεν ό Γιαννιάς (βλ.λ.).

Είς τήν μονήν υπάρχουν καί πέντε Πατρι
αρχικά σιγίλλια καί πολλά έγγραφα προεπανα- 
στικά άφιερώσεων άγρών καί άλλων άκινήτων 
των κατοίκων ιδίως Καλουσίου. 'Υπάρχει καί 
κατάλογος πραγμάτων μετοχιού όρους Σινα 
(βλ. λ.) 'Αγ. Γεωργίου Βελιμάχι. Άνεγνωρί- 
σθη σταυροπηγιακή ήδη τώ 1748 ύπό Πατρι- 
άρχου Αλεξάνδρου (Ευαγγελισμού ή καί των 
αγίων Πάντων μετά τών μετοχίων Ταξιάρχου 
καί άγ. ’Αντωνίου συνηνωμένων), ύπό τοϋ 
Πατριάρχου Σεραφείμ (Μάιος 1756), Κυρίλλου 
(1754), υπάρχει δέ είς τήν μονήν σιγίλλιον καί 
Πατριάρχου Κυρίλλου (1738) περί τής μονής 
'Αγ. Ίωάννου (βλ. λ.) τοϋ Προδρόμου Γρεβε- 
νοΰ, τό όποιον παρέλαβον οί τοϋ Ταξιάρχου 
καί άνεκαίνισαν. Τέλος έπιτίμιον τοϋ Πατρ. 
Κυρίλλου τω 1792 προστατεύει τήν μονήν.

Διεσώθη καί εύρίσκεται εις τήν μονήν ό 
κώδηξ της, άρχόμενος άπό τοϋ 1715, άναφέ- 
ρων τά τής κτίσεώς της ώς καί τάς πρός αύ
τήν δωρεάς κινητών καί άκινήτων ύπό περίοι
κων, έκ τής πόλεως δέ τών Πατρών δωρητάς 
τούς Θανάσην Γριμάνην τω 1744, Νικόλαν 
Σαρμοΰτζον είς Κανδριάνικα (1745), Άνδροΰτσον 
είς Βλατερόν (1747), Χρυσικόπουλον είς "Αγ. 
Γεώργιον (1748), Καλούσω Πέτρου Χασάπη 
είς Ταμπάχανα (1749), Ποντικήν είς Καλαμώ- 
να (Όβρυάν) τω 1783 καί τω 1791 τήν Παρθε
νίαν Γριμανοπούλου παρά τήν 'Οδηγήτριαν τών 
Πατρών. Τάς πληροφορίας τοϋ κώδικος χρησι
μοποιεί ό άνωτέρω Χρ. Παναγόπουλος. Τώ 
1728—42 έπερατώθη ή νΰν μονή, τω 1784 τό 
μετόχι (μαγαζί) τοϋ κυπαρισσώνος. Επίσης 
περιέχειται ή διαθήκη τοϋ άνωτέρω Νεκταρίου 
μέ ύποθήκας, κείμενον έξ σελίδων.

Τόν ’Οκτώβριον 1824 εύρίσκομεν στρατο- 
πεδευμένον είς τήν μονήν τόν Μπεν. Ροΰφον. 
Σχετικόν έγγραφον είς τό άρχεΐον Παπαδιαμαν- 
τοπούλου φέρει: «’Έλαβον παρά τοϋ Κου
’Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου γρ. 1.663 διά

μισθούς τών στρατιωτών καί γρ. 609 διά γε- 
μεκλίκια τών στρατιωτών τά όποια τοϋ έδόθη- 
σαν παρά τοϋ μισθοδότου καί έπιθεωρητοϋ νά 
μοί έγχειρίση. τή κβ ’Οκτωβρίου 1824 "Αγιοι 
Πάντες Μπενιζέλος Ροϋφος», άρα τήν άνω ή
μέραν ήτο καί 6 ΙΙαπαδιαμαντόπουλος είς τήν 
μονήν. Τόν ’Ιούλιον 1824 ή Κυβέρνησις διέτα
ξε νά γίνη συνέλευσις είς 'Αγίους Πάντας τών 
προκρίτων, δημογερόντων καί οπλαρχηγών έ- 
παρχίας Πατρών διά νά εκλέξουν άρχηγόν τής 
έπαρχίας. Βλ, λ. Έπαν. 21, 1824. Τό θέρος 
τοϋ 1821, ό Ίσούφ πασάς έκ Πατρών διήλθε 
διά τής μονής καί Βουντούχλας πρός Λάλα 
(Χρυσανθακόπουλος 201) καί τότε έπήλθον ζη- 
μίαι είς τήν μ,ονήν (διά ξιφών άπεσβέσθησαν οί 
όφθαλμοί τών άγιων είς αγιογραφίας), πάντως 
ή μονή οϋτε τώ 1770 ούτε τώ 1821 ένεκρώθη. 
Τά έγγραφα (σιγίλλια) δεικνύουν πυράν, ώς καί 
τό τέιμπλέον τοϋ καθολικού Εύαγγελιστρίας· άρα 
τό πϋρ θά κατεσβέσθη εγκαίρως. Κατά παρά- 
δοσιν υπήρχε καί σήραγξ ύπογεία οδηγούσα ά
πό τό έσωτερικόν τής μονής είς τόν ποταμόν 
(μαγαζί τής μονής). Μετά τήν άπελευθέρωσιν 
έθεωρήθη διαλελυμένη, άλλα κατόπιν διαβήμα
τος τοϋ Νομάρχου Ά χαίας άπό 9 ’Ιουνίου 
1837 έπανεσυστήθη. Ό  κώδηξ έχει έγγραφάς 
έτών 1821—1837 συνεχώς κατ’ έτος. ’Ε-ήτησε 
καί άνέλαβε τούς άγρούς της πλησίον τοϋ χω 
ρίου Βελιμαχίου, προτείνασα μάρτυρας πρός 
πιστοποίησιν τών δικαίων της τόν ’Αναγνώστην 
Τσαλαμιδαν, Άναγν. Οίκονομόπουλον κ. ά. 'Ο  
είς Ψαροφάϊ Πατρών άγρός της ήτο 16 στρεμ
μάτων καί έλαβε τώ 1838 άδειαν νά φυτεύση 
σταφίδα είς αύτόν. "Ετερον αγρόν εϊχεν είς δή
μον Δύμης (Καμενίτσαν) έκ 12  στρεμμάτων. 
Κατά γεωμέτρησιν Πράτζικα, γειομέτρου Πα
τρών, τώ 1841, ή μονή κατεϊχεν είς τήν κάτω 
πόλιν Πατρών πηχ. 26.325 σταφιδαμπέλου καί 
πηχ. 1.034 έλαιοτοιβείου τό δλον 27.359 καί 
άπεζημιώθη δι’ αύτά. Ή  μονή δι’ έγγράφου 
της τής 11 ’Απριλίου 1842 πρός τήν έπί τών 
’Εκκλησιαστικών κ.λ.π. Γραμματείαν άναφορας 
της είχε ζητήσει διά τά οίκοδοποιηθέντα ώς ά
νω κτήματά της είς κάτω πόλιν καί 2.000 πή- 
χεις πρός χρήσιν οικοδομής καί κατά τήν πεδιά
δα είς θέσιν "Αγιος Γεώργιος 30.800 μέτρα 
γαλλικά άγροϋ. Κατά Κοφινιώτην οί "Αγιοι 
Πάντες προσηρτήθησαν τώ 1886 είς μονήν Μα- 
ρίτσης (βλ. λ.). Προηγουμένως, τώ 1876 περιήλ- 
θεν είς τούς 'Αγίους Πάντας ή ένοριακή μονή 
Σωτήρος (βλ. λ.) παρά τό Μιντιλόγλι, σχετικά 
δέ συμβόλαια είναι μεταγεγραμμένα είς ά- 
ριθ. 16.403, 13.475 καί 13.476 'Υποθηκοφυλα
κείου Πατρών. Τφ 1889 ή μονή άναφέρεται 
άπό τόν Νουχάκην έχουσα 17 άνθρώπων πλη
θυσμόν. Τφ 1896 συνεχωνεύΟη μέ τήν τής Ό μ - 
πλοϋ (Ό  Θωμόπουλος Όμπλός καί Λ. Πολίτης 
Πελοπον. Α' 251 άναφέρουν τά είς αύτήν άπο- 
κείμενα έγγραφά της). ’Αλλά ταχέως έγινε καί 
πάλιν άνεξάρτητος, ήδη δέ μετά τόν τελευταϊον 
πόλεμον (1949) άνεκαινίσθη λαμπρώς ύπό τοϋ 
ήγουμένου αύτής Σάββα Δημητροπούλου (έφ. 
«Νεολόγος» 4 ’Απριλίου 1954). Ή  μονή πράγ
ματι διατηρείται είς άρτίαν κατάστασιν. Αί 
κυπάρισσοι ύψους 10 μ. καί πλέον διεσώθησαν,
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όπως καί τό άνω τής μονής δάσος άπό δρυς, 
πρίνους καί πεύκα, ύπάρχουν καί έλατα, όπως 
παρά τήν πηγήν έξω τής μονής. ’Έ χει άνοι- 
κτήν θέαν πρός βορραν, πρός τήν πεδιάδα των 
Φαρών (του ποταμού Πείρου) μέχρι Πατραϊ- 
κού κόλπου. Προ τής μονής εις άπόστασιν */2 
ώρ. ρέει τδ Ά λποχωρίτικο ποτάμι (κλάδος του 
Τευθέα). Χαρακτηριστικόν του έσωτερικοΰ του 
περιβόλου του ναού είναι αί ένετικαί άψΐδες 
των στοών τών κελλίων, άπόδειξις έργασίας έ- 
πτανησιακής ή πάντως ένετιζούσης. Καί οί 
τρεις ναοί τής μονής είναι έν συνεχεία τών 
κελλίων, τδ καθολικόν μάλιστα καταλαμβάνει 
τήν μεσημβρινήν πλευράν του μοναστηριού, έ- 
πεται δέ τοίχος προστατευτικός, ισχυρός αλλά 
καί υψηλός, κλείο>ν τόν ήλιον καί εύνοών τήν 
καταστρεπτικήν διά τόν είρημένον ναόν υγρα
σίαν. 'Ένεκα αύτής δέν διατηρείται καλώς ή 
παλαιά καί έντεχνος άγιογράφησις τών τοίχων. 
Κατωτέρας τέχνης καί έμπνεύσεως είναι παρα
στάσεις (σκηναί Κολάσεο)ς) έπί του δυτικού εξω
τερικού τοίχου (προνάου), άλλ* ή είσοδος είς 
τόν ναόν γίνεται άπό τής βόρειας πύλης εύθύς 
μετά τόν έσωτερικόν περίβολον. Το τέμπλεον 
είναι έξαιρετικής ξυλογλυπτικής, έργον κατά 
τήν εκεί επιγραφήν τού α ψ λ δ (173ύ) καί 
κατ’ άλλην επιγραφήν κάτω τής δεσποτικής 
είκόνος τού Χριστού «ΜνήσΟητι Κύριε τού 
δούλου ’Αντωνίου Νιταγιοδιώρου [ξυλογλύπτου]» 
έντός m edallion . Ξυλογλυπτικόν έργον τέχνης 
είναι καί ο πολυέλαιος τού ναού. Έ π Ι της ΒΛ 
άκρας τού ναού καί έξο>0ι αυτού υπάρχει είς 
τό ύπαιθρον παλαιά άγία τράπεζα καί πρό 
αύτής φορητή είκών σήμερον τής Παναγίας 'Ο 
δηγήτριας μέ τόν Χριστόν είς τό μέσον άρί- 
στης μεταβυζαντινής τέχνης, πρό τής οποίας 
καίει πάντοτε κανδήλα. Φαίνεται ότι εκεί Ιε- 
ρούργουν κατά τάς πανηγύρεις πρό έκκλησιά- 
σματος, τό όποιον δέν ήδύνατο νά χωρέση μία 
τών τριών έκκλησιών, είναι δέ καί ό τάφος 
τού Ιδρυτου Νεκταρίου. Κιγκλίδωμα σήμερον 
περιφράσσει τόν τόπον άπό είσοδον λαϊκών. 
’Ά νω  ακριβώς είναι τό κωδωνοστάσιον τής 
μονής, διακεκριμένον, άλλ’ όχι αυτοτελές έρ
γον, πάντως νεώτερον. Έ π Ι τής βόρειας εισό
δου τού ναού (τής καί συνήθως χρησιμοποι- 
ουμένης) έξωτερικώς ύπάρχουν δύο παλαιαί ά- 
γιογραφίαι Α γίου Μιχαήλ καί Α γίου Γεωργίου, 
όπου άκιδογραφήματα καί έν τούτων, άναγνω- 
σθέν υπό του μηχανικού Δημ. Οίκονομοπούλου 
κατά τήν έπίσκεψίν μας τής 28 ’Ιουλίου 1957 
«1819 ’Απριλίου 8 άνήμερα τήν Μεγάλην Λα- 
μπράν έκοιμήθη ο ποτέ... Νεόφυτος ηγούμε
νος τών 'Αγίων Πάντων».

Κατά τήν βορείαν πλευράν τής μονής, όπου 
καί στενή είσοδος προς τήν μονήν υπό τά κελ- 
λία, είναι ισόγειον τό έσωτερικόν παρεκκλή- 
σιον τών 'Αγίων Πάντων, διατηρούμενον, άλλ’ 
όχι ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος. Ά ντιθέτως τό 
έπ’ αύτού άνώγειον, έπίσης έσωτερικόν, ΒΛ, 
παρεκκλήσιον τού 'Αγίου Ίωάννου είναι ολό
κληρον άγιογραφημένον μέ νεωτεριζούσης τέχνης 
αγιογραφίας είς ολα του τά σημεία. Δεν φω
τίζεται παρά διά μικρού τίνος βορεινού παρα
θύρου καταστίκτου άπό τουρκικάς σφαίρας,

παραδίδεται δέ ότι άρχικώς ούδ’ αύτό ύπήρχέ. 
Έ π ί τού τρούλου (διότι έσωτερικώς πάντοτε 
υπάρχει τοιοΰτος) είκονίζεται ό Παντοκράτωρ, 
πέριξ κυκλικώς δέ άγγελοι ολόσωμοι, έπειτα 
εύαγγελισταί, προτομαί καί σώματα 'Αγίων μέ 
τό όνομα έκάστου μέ βυζαντινά γράμματα. 'Υ 
πάρχουν δέ καί δύο έπιγραφαί, τών οποίων ά- 
ναφέρει ή μία τό συνήθως είς μονάς άπαντώμε- 
νον «Τούτον τόν οίκον ό Πατήρ οίκοδόμησεν, 
τούτον τόν οίκον δ Υιός έστερέωσε, τό δέ 
Πνεύμα τό άγιον έπεσκίασεν. Τριάς άγία δόξα 
σοι. Έ ν  έτει 1766» Κατά τό έτος τούτο φαί
νεται έπερατώθη ή κατασκευή καί ή άγιογρά- 
φησις τού έν λόγω ναού. Πλείσται τών προ
σωπογραφιών τών αγίων φέρουν βεβηλώσεις 
Τούρκων, οί όποιοι διά ξιφών κατέστρεψαν 
τούς οφθαλμούς τών άγιων (θέρος 1821) κατά 
τήν διέλευσιν τού Ίσούφ πασα. Τό παρεκκλή
σιον έχει ύποστή ζημίας έκ τής παλαιότητος 
καί ρήγματα δυστυχώς παρουσιάζει. Είς τό 
παρεκκλήσιον άνήκει φορητή είκών τού γενεσί- 
ου τού Ίωάννου τού Προδρόμου, τέχνης εύ- 
ρωπαϊζούσης, υπάρχει δέ σταυρός άγιασμού χρυ
σούς μέ γλυπτικήν παράστασιν τής Σταυρώ- 
σεως.

Κατά τήν άνατολικήν πλευράν είναι ή 
κυρίως είσοδος τής μονής καί δεξιά τώ είσερ- 
χομένω παλαιά οικοδομημένη κρήνη υδατος, 
τό οποίον μετεφέρθη έκ τής παρακείμενης 
πηγής έξω τής μονής. Ί Ι  μονή έχει άφθονα 
ΰδατα καί ύπ’ αύτήν μικρόν περιβόλιον καί 
κήπον. Μετόχια τής μονής: τό Μαγαζί (α
ποθήκη) είς τόν κυπαρισσώνα τής μονής κά
τωθι αύτής παρά τόν ποταμόν, ό Ά γ ιο ς  Γεώρ
γιος μετά τής περιοχής του είς Βελιμάχι, τά 
δέ μετόχια Πατρών, Καμενίτσης, Ά χα ΐας καί 
Ιναλούσι (βλ. λ.) δέν ύπάρχουν πλέον.

Ά γ ιο ι  Τεσσαράκοντα. Ναός κύριος τού 
χο>ρίου Καστρίτσι άνεγερθείς τω 1876 κατά 
τήν έπ’ αύτού έπιγραφήν. ’Αλλά καί πριν ήτο 
έκεί ναός. Είς άναφοράν έφημερίων κ. ά. μη- 
τροπόλεως ΙΙατρών υπέρ του Χριστοφόρου 
Άντωνοπούλου μητροπολίτου Πατρών έτους 
1713 άναφέρεται «Ιωάννης ίερεύς καί εφημέ
ριος αγίων όΟ» ναού προφανώς ευρισκομένου 
έν ΙΙάτραις (Κώδηξ Μέρτζιου 171).

αγιολόγιου. Κατάλογος αγίων της Χρι
στιανικής εκκλησίας μαρτυρησάντων έν ΓΙάτραις 
ή καταγομένων έκ Πατρών δύνχται νά σχημα- 
τισθή, καίτοι δέν μνημονεύεται ομαδικόν τ ι 
μαρτύριον ή πλήθος θυμάτων έκ διωγμών τών 
Χριστιανών. Ό  ’Απόστολος Άνδρέας έμαρτύ- 
ρησεν έν Πάτραις, πιθανώτατα έπί διωγμού 
Νέρωνος ή Δομητιανού. Έ κ  τών μαθητών 
τού Άνδρέου ό Πατρεύς Σωσίπατρος κατέστη 
καί ούτος άγιος καί μάλιστα φέρεται μαρτυρή- 
σας είς Κέρκυραν. Καί περί Ήρωδίωνος αγίου, 
ένός τών 70 άποστόλων, ομιλούν ώς πρώτου 
επισκόπου Πατρών, ένώ αί περί ’Αποστόλου 
Άνδρέου πηγαί φέρουν τοιοΰτον τόν Στρατο- 
κλή, μαθηματικόν έν Άθήναις. Βεβαιωμένος 
είναι ο μαρτυρικός θάνατος τού έκ Πατρών α
γίου Παύλου τφ  373 μ. X. είς τό όρος Σινά 
κατά έπιδρομήν τών άγρίων Βλεμμύων. 'Ο  ά
γιος Αρτέμιος ώς στρατηγός τού αύτοκράτορος
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#Αγιος ‘Ανδρέας

Κωνσταντίου προσήλθεν είς Πάτρας καί μετε- 
κόμισεν εύλαβώς τό λείψανον του ’Αποστόλου 
Άνδρέου είς Κο^νσταντινούπολιν. Ό  κατόπιν 
άγιος Μαξιμιανός (βλ. λ.) χειροτονείται έν ΓΙά 
τραις επίσκοπος ύπό του Πάπα Βιργιλίου(547). 
Δεν ώνομάσθη άγιος, άλλ’ είναι έκ των κορυ
φαίοι τής ’Ορθοδοξίας ό περίφημος ώς εκ
κλησιαστικός ρήτωρ Κεφα>λήν Ήλίας Μηνιά- 
της, ό όποιος ώς έπίσκοπος Κερνίκης ύπό τον 
Π. Πατρών, άπεβίωσεν έν ΓΙάτραις την Ιην 
Αύγουστου 1714. Την 20ήν ’Ιανουάριου 1782 
έμαρτύρησεν έν Πάτραις ό νεομάρτυς Ζαχα
ρίας έξ ’Άρτης. Δεν φέρεται ώς διελθών έν- 
τεύθεν ό περίφημος έΟναπόστολος άγιος Κο
σμάς ό Λίτωλός, πάντως υπήρξαν είς Πάτρας 
μαθ/)ταί του. Επίσης άγιος ΙΙαϋλος ό έκ Σο- 
πωτοΰ (βλ. λ.) έζησεν έν Πάτραις. Πέτρος έ
πίσκοπος καί πολιούχος ’Άργους έκφωνεΐ έπι- 
κήδειον είς ’Αθανάσιον (βλ. λ.) χειρυτονηθέντα 
ύπό του Πατρών έπίσκοπον Μεθ ί>νης. Θωμό- 
πουλος 280. “Αγιος καί ό ιδρυτής τής μονής 
Νοτενών (βλ. λ .) ’Ιωακείμ. Περί ενός έκάστου 
τούτου είς την οίκείαν λέξιν.

“Αγιον ορος. Είς μονήν Ίβήρων έμόνασε 
καί ηγούμενος κατέστη ό Πατρεύς Διονύσιος 
Παπαστεφανόπουλος (βλ. λ.). Είς τό κοινόβιον 
του Ξενοφώντος ’Ιωάννης μοναχός Πατρεύς έκ 
των σημαινόντιον πατέρων τής μονής, «παιδείας 
ούκ άμοιρος, περί τούς τρόπους δέ άβροφρονέ- 
στατος» (Γ. ΙΓαπαδοπούλου, ‘ΤΙ σύγχρονος ιε
ραρχία κλπ., έν ΆΟ. 1895, 340 σημ.). Είς 
μονήν Καυσοκαλυβ ίτου ό Πατρεύς Νεόφυτος 
Καυσοκαλυβίτης (βλ. λ.), διατελέσας καί σχο- 
λάρχης τής Βατοπεδικής σχολής. Θωμόπουλος 
522.

Είς τούς κώδικας τής μονής Μ. Λαύρας 
γίνεται μνεία ’Ανθολογίου τού Πατρέως μη
τροπολίτου Διδυμοτείχου ΙΙαφνουτίου. Θωμό
πουλος 447. Είς τήν βιβλιοθήκην τής ρωσ. 
μονής τού άγιου Παντελεήμονος υπάρχουν έπι- 
στολαί προς τούς έν Πάτραις ’Αθηναίους 
πρόσφυγας. Θωμόπουλος 4763. Είς τον κώ
δικα Ε83 τής Μεγίστης Λαύρας έγγραφον τής 
μονής Γηροκομείου τού έτους 1467. Θωμόπου
λος 4191. Περί δε συγχύσεως Κυρίλλου τού 
Λαυρεώτου τού Γϊατρέως μέ έτερον τού 'Α 
γίου όρους αύτόθι 528—9.

“Αγιος ’Αθανάσιος. Ναός έν Πάτραις κα
τά τήν αρχήν τής οδού Καλαβρύτων, διατηρού
μενος καί σήμερον. Μίτο μετόχιον τής μονής 
'Αγίου ’Αθανασίου τού Φίλια κειμένης είς Κα- 
τζάνας Καλαβρύτων. Έπωλήθη τώ 1817 εΐς 
τινα Πατρέα. Τώ 1713 ήδη έλειτούργει ώς έ- 
νοριακός καί ό ίερεύς ’Ιωάννης «έφημέριος τού 
'Λγιαθανάση» ύπογράφει αναφοράν ύπέρ τού 
μητροπολίτου Χριστοφόρου (Κώδηξ Μέρτζιου 
171). Κατά τά τελευταία έτη συνετηρεϊτο ύπό 
τής οικογένειας Μ. Γερούση, ή οποία εΐχεν 
έκεΐ γειτονικόν κτήμα (ήδη άπόκτημα έκ δω
ρεάς τού Δημοτ. Νοσοκομείου). Νυν είναι πα- 
ρεκκλήσιον τής ενορίας 'Αγίας Παρασκευής. 
Προ τού ναού υπήρχε κατά τήν Τουρκοκρατίαν 
εύρύ άλώνιον, όπου κατά τάς έορτάς συνεκεν- 
τρώνοντο καί έπαιζον οί παΐδες Τούρκων καί 
έντοπίων, έκεΐ δέ διεκρίθη τό πρώτον ό

Παναγ. Καρατζάς (βλ. λ.). Παρά τό άλώνιον 
τούτο άπηγχονίσθη τώ 1804 ό Γιαννιάς, διά
σημος κλέφτης, κρεμασθείς επί μιας μελικου- 
κιάς. Τό δένδρον διεσώζετο μέχρι τού 1878. 
Είς τό μνημονευθέν κτήμα Γερούση εύρέθη 
σαρκοφάγος μήκους 2 μ. ύψους 2.80 μ. καί 
πλάτους 0.85 μ. μέ γλυπτάς παραστάσεις έπί 
τών πλευρών, ρωμαϊκής εποχής καί μέτριας 
τέχνης άποκειμένη προσωρινώς είς τήν είσο
δον τού ’Ωδείου Πατρών. Θωμόπουλος 226, 
489, 5473, Παπανδρέου, Καλαβρ. Έ πετ. 276. 
Ό  Pouqueville IV, 364 παρέχει τήν πληρο
φορίαν ότι Πατρεις τινες γέροντες τον διεβε- 
βαίωσαν ότι εΐχεν εύρεθή έξω τής πόλεως κα
τά τήν οδόν 'Αγίου ’Αθανασίου έπιγραφή, ή 
οποία άνέφερε τό όνομα τού Πατρέως Μνασέα. 
Συνεπώς ό τόπος ήτο κατωκημένος καί κατά 
τήν άρχαιότητα. ΓΙροσΟετέον ότι ή ώς άνω 
μονή 'Αγίου Νικολάου Λευκασίας εΐχεν έκ δω
ρεών αγρούς είς Θεριανού καί μετά τήν ’Ανε
ξαρτησίαν.

"Αγιος ’Αθανάσιος έρημοκλήσι σημειούται 
ΝΑ τού χωρίου Μπαρδικώστα έπί τής οδού 
προς Σάπιαν βρύσην (Μακελλαριάς οδού).

"Λ γ ι ο ς  ’Α θ α ν ά σ ι ο ς  Χαλανδρίτσης. 
'Ωραίος ναός, ούτινος είκών δημοσιεύεται είς 
είς Θωμόπουλον 298. Ό  P ouqueville  (iv,389) 
διηγείται ότι άνέγνωσεν επιγραφήν, μέ τά 
γράιχματα ΛΡ.Θ, τά όποια 6>ς άρχικά άπέδω- 
σεν είς τάς λέξεις Λ ΡΙΣΤΟ ΙΩΝ Θ'ΕΩΝ. Γε
νικώς μέ θαυμασμόν όμιλεϊ δι’ όλα τού ναού 
τούτου. Εΐδεν εικόνας όχι καλής τέχνης ένός 
Ρώσου τού 1689, άλλά έθαύμασεν ένα σταυρόν 
έπί τού τεμπλέου, στηριζόμενον είς δύο όφεις 
οί όποιοι παρίστανον τον θάνατον καί τήν α
μαρτίαν.

"Αγιος (όσιος) ’Αλέξιος. Ναός έν Πάτραις 
καί μετόχιον τής μονής 'Αγίας Λαύρας (βλ. λ.) 
Καλαβρύτων, μνημονευόμενον ήδη άπό τού 1689. 
Θωμόπουλος 617 *. Καί ή όλη πέριξ αύτού έκ- 
τασις άνήκε μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων είς 
τήν είρημένην μονήν, εντεύθεν καί ή σχηματι- 
σθεϊσα άπό τού έτους 1930 συνοικία ώνομά- 
σθη 'Αγίου ’Αλεξίου έκ τού ονόματος τού πα
ρεκκλησίου. Διατηρείται είσέτι καί οικία τών 
μοναχών (μετόχι). Κατά Νουχάκην τώ 1819 
κάτοικοι είς τό μετόχι τούτο 19. Είς τον ναόν 
ύπάρχουν λείψανα (κάρα) αποδιδόμενα είς τον 
’Απόστολον Θωμάν. Τώ 1956 έκτίσθη Ν. Δ. 
τού παλαιού νέος ναός έπί καλού σχεδίου εύρυ- 
χωρότερος. Ό  όσιος ’Αλέξιος ιδιαιτέρως τι- 
μάται είς τήν μονήν Λαύρας.

“Αγιος Ά νδρέας ’Α π ό σ τ ο λ ο ς .  Τό άρ~ 
θρον υποδιαιρείται είς κεφάλαια: Α' Δράσις
και μαρτύριον αύτού είς Πάτρας. Β' Λείψανον 
καί τύχη αύτού. Γ ' Άνδρεΐς. Δ' 'Ιστορικότης 
τής έν Πάτραις παρουσίας του. Ε ' Δεσμοί με
τά πόλεως Πατρών (παραδόσεις). Σ Τ ' Αί πα
ραδόσεις τών Σκώτων. Ζ' Ναοί έν Πάτραις. 
Η ' Μονή έν Πάτραις. Θ' Ετερόδοξοι ναοί έν 
Πάτραις. I' Εικόνες. ΙΑ' Λιτανεία. ΙΒ' Πηγή. 
«Μαρτύριον». ΙΓ ' Σταυρός. ΙΔ ' Σχολεΐον. 
ΙΕ ' Σιδηροδρομικός σταθμός, Νεκροταφείου, 
Πλατεία, οδός, Παραλία, Βάλτος, Λοιμοκαθαρ- 
στήριον.
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Α' Δ ρ α σ ι ς κ α ί  μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν  α ύ τ ο υ  
ε ί ς  Π ά τ ρ α ς .  Τερματίζων τήν μακράν ά- 
ποστολικήν του διαδρομήν ό ’Απόστολος Ά ν - 
δρέας, έφϋασεν είς Πάτρας έπί αυτοκρατορίας 
του Νέρωνος, πρωτεύουσαν πόλιν τής Ά χαΐας. 
ΦΟάσας είς Πάτρας ό Πρωτόκλητος απόστο
λος τοϋ ’Ιησού Χριστού, κατέλυσεν είς οικίαν 
άσΟενοΰς κατοίκου όνόματι Σωσσίου. Τούτον 
έΟεράπευσεν ές άνιάτου νόσου, έκ τής όποιας ύ- 
πέφερε, καί τόν έκαμε μαθητήν του. Έπίσ-ης 
έΟεράπευσε τόν τότε άνθύπατον Λέσβιον (βλ.λ.), 
προσχωρήσαντα είς τήν νέαν θρησκείαν, δι* όν 
λόγον καί άποπεμφΟέντα τής ανθυπατείας. Ά >- 
λά ό ’Απόστολος ’Λνδρέας έΟεράπευσεν άκόμη 
καί τόν παράλυτον υπηρέτην τού νέου ανθυπά
του Λίγεάτου, ό οποίος πάσ/ων έκ μολυσμα
τικής νόσου, είχεν έγκαταλειφΟή καί κατέκειτο 
είς τάς ακαθαρσίας τής πόλεως. Τά θαύματα 
ταύτα, γνωσΟέντα είς όλην τήν πόλιν, έκαμον 
έντύπωσιν καί ή Μαςιμίλλα, σύζυγος τού άν- 
Ουπάτου, έστειλε τήν πιστήν της υπηρέτριαν 
Έφιδαμίαν, (Ίφιδάμαν ή Φαιδάμιαν), ή όποια 
ήτο Ικανή γυνή είς τό νά εξακρίβωση τί ήτο 
ό Απόστολος. Βεβαίο>ς, μαζί μέ τά θαύματα 
ό ’Απόστολος ’Λνδρέας ηύαγγελίζετο τήν νέαν 
θρησκείαν τού Χριστού. Μετ’ ολίγον συνέβη 
νά άσθενήση καί αυτή ή Μαςιμίλλα καί έφΟα- 
σεν είς μέγιστον κίνδυνον ή ζωή της, ούδείς 
δέ των Ιατρών ήδύνατο νά τήν Οεραπεύση. 
Τότε έκάλεσαν διά τής Έφιδαμίας τόν ’Από
στολον, ό όποιος, σπεύσας, τήν έΟεράπευσε. 
Καί άλλα πολλά θαύματα έκχμνεν ό Α πόστο
λος καί κατέστη γνο>στός είς τήν πόλιν συγ- 
κεντρώνων καθ’ έκάστην πο>ύ πλήθος παρά 
τήν πηγήν τής Δήμητρος, έκεΐΟεν τού λιμένος 
καί πρό τού άλσους των I Ιατρών, πολύ πλη
σίον τού ναού τής αρχαίας αυτής θεάς, ή όποία 
εις όλην τήν ’Λχαΐαν έτιμάτο ώς ή σεμνότερα. 
Ό  ανθύπατος Αίγεάτης άπή)0ε κατ’ εκείνον 
τόν καιρόν είς Ρώμην καί ό αδελφός αυτού, 
μαθηματικός έν 'ΛΟήνχις, Στρατοκλής προσήλ- 
Οεν είς ΙΙάτρας νά τόν άντικαταστήση κατά 
τόν χρόνον τής άπουσίας του. *0 Στρατοκλής 
είχεν υπηρέτην πιστόν όνόματι Άλκμάνα ή 
Άλκαμανάν, πάσχοντα εξ επιληψίας. Καί τού
τον κατά μιαν κρίσιν τής ασθένειας του έΟε
ράπευσεν ό ’Απόστολος ’Λνδρέας, κληθείς ύπό 
τού Στρατοκλέους, είς τόν όποιον είχε κάμει 
περί αυτού λόγον ή άνδραδέλφη του Μαςιμίλ
λα. Ό  Στρατοκλής, ή Μαςιμίλλα καί ή Ί ίφ ι- 
δαμία ήκολούΟησαν τό κήρυγμα τού Α ποστό
λου καί έπίστευσαν είς τόν Χριστιανισμόν. Ό  
Απόστολος είχε τότε ποιάν τινα άνεσιν είς 
τάς κινήσεις του καί ίσως ηύαγγελίσΟη καί 
τήν ύπαιθρον των ΙΙατρών, κατά παράδοσιν δέ 
των ΙΙατρέων τού IP  αί. «έκέλευσεν ό Ά ν- 
δρέας εκκλησίαν γενέσΟαι μεγάλην καί γράψας 
τοϊς τοίχοις τήν παλαιάν διαθήκην καί νέαν», 
πάντως τά πράγματα ήλλαξαν, όταν επανήλθε 
μετ’ ολίγον ό άνθύπατος έκ Ρώμης. Ό  Αίγεά- 
της έμαθε τά διατρέςαντα καί έθύμωσε κατά 
τού ’Αποστόλου, τόν όποιον καί ύβριζε καί ή- 
πείλει, έν τέλει δέ καί διέταξε τήν σύλληψιν 
καί φυλάκισίν του.

Φαίνεται ότι ή Μαξιμίλλα έπιμόνως έπίε-

ζε τόν Αίγεάτην νά προσέλθη είς τό κή
ρυγμα τού ’Αποστόλου καί ήρνεΐτο νά τόν 
δεχθή ώς σύζυγόν της, άν δέν ήσπάζετο καί 
ούτος τήν νέαν θρησκείαν, τούτο δέ έξώργιζε 
περισσότερον τόν Αίγεάτην, ό όποιος καί διέ- 
ταξεν όπως ό ’Απόστολος, κατόπιν βασανιστη
ρίων καί λιθασμών ύπό των στρατιωτών του, 
(«έκταθείς ούν ύπό τών στρατιωτών έπτάκις 
τρισί καί εύτόνως τυπτυθείς, κουφισθείς...») ό- 
δηγηθή είς τόν παράλιον τόπον, όπου συνήθιζε 
νά συγκεντρώνη τό πλήθος καί νά κηρύσση, 
νά ύποστή εκεί διά μαρτυρίου θάνατον. *0 ’Α
πόστολος ’Λνδρέας, είς τήν φυλακήν άκόμη 
εύρισκόμενος, έχειροτόνησεν έπίσκοπον Πατρών 
τόν Στρατοκλή καί παρήνεσε τούς είς αυτόν 
πιστεύσαντας νά μείνουν πιστοί είς τήν θρη
σκείαν τού Χριστού. Είς τόν ρηθέντα τόπον ό 
’Απόστολος, αφού ήσπάσθη τόν σταυρόν τού 
μαρτυρίου του καί ηύλόγησε τούς πιστούς, ύ- 
πέστη είς προχωρημένη ; ηλικίαν (80 ετών) τόν 
σταυρικόν θάνατον τώ 66 μ. X. κατά τήν πε
ρισσότερον ακριβή χρονσλόγησιν. Ό  σταυρός 
ούτος άπετελειτο άπό δύο τεμάχια ξύλου ε
λαίας. ΈσταυρώΟη είς τόν τόπον, δπου σήμερον 
είναι ό ναός του παρά τό Ιερόν τής Δήμητρος, 
είς τήν παραλίαν, «πρός τό χείλος τής θαλάσ
σιας ψάμμου», δπου ήτο ήδη έμπεπηγμένος ό 
σταυρός τού μαρτυρίου του. Κατ’ άλλους έ- 
σταυρώθη όρθιος, κατ’ άλλους τούναντίον άνε- 
στραμμένος, έκ ταπεινοφροσύνης, δπως μή ύ
ποστή τόν αυτόν ώς ό Χριστός θάνατον καί 
τό έμμετρον μαοτυρολόγιον λ έγε ι: ((’Αντίστρο
φον στχύρωσιν ’Λνδρέας φέρει, | φανείς άληθώς 
ού σκιώδης άντίπους, | σταυρόν κακκεφαλής τρια- 
κοστή | ’Λνδρέας έτλη», πάντως έξ εύπρεπείας 
καί εύσεβείας είς όλας τάς εικόνας δέν φέρεται 
άντιστρόφως εσταυρωμένος. ’Άλλοι πάλιν λέ
γουν δτι προσεδέθη επί δένδρου ελαίας, τοιου- 
το δένδρον ΝΔ τού ναού έσώζετο μέχρι τού 
1821, νύν δέ δεικνύεται έπιτοπίως παραφυάς 
αυτού. Τέλος πάντα τά μαρτυρολογία, αρχαία 
καί νεώτερα, τής Ανατολικής καί Δυτικής Ε κ 
κλησίας, άπό συμφώνου όρίζουν τήν μνήμην 
του τήν 30ήν Νοεμβρίου, ημέραν του σταυρι
κού του θανάτου.

Μετά τήν σταύρωσιν ό έπίσκοπος Στρατο
κλής έσπευσε ν’ άποσπάση έκ τού σταυρού 
τό σώμα τού ’Αποστόλου. Ό  Αίγεάτης άντέ- 
στη κατ’ άοχάς, άλλ’ επειδή άπό τούς πιστούς 
έδημιουργεΐτο θόρυβος, συγκατένευσε. Κατ’ άλ
λους ό Στρατοκλής και ή Μαξιμίλλα, κατ’ άλ
λους δέ ή Μαξιμίλλα μόνη άπεκαθήλωσαν ή 
έλυσαν τό σώμα τού Αποστόλου καί τό ένε- 
ταφίασαν εντός λίθινου ιδιαιτέρου μνήματος 
καί παρά τήν θέσιν τού μαρτυρίου («πλησίον 
τού αίγιαλού»), *0 τάφος ούτος εκτοτε δεικνύε
ται έως σήμερον. Ό  Αίγεάτης φέρεται μετα- 
νοήσας διά τόν άδικον θάνατον τού ’Αποστόλου 
καί άνεβαίνων τήν παράκρημνον θέσιν τών ‘Υ
ψηλών Άλωνίων παραφρονήσας, κατέπεσεν έκεΐ 
καί συνετρίβη. Κατ’ άλλους, έφιππος διελθών 
τήν άπόστασιν μέχρι τού βραχώδους μέρους 
τών 'Υψηλών Άλωνίων, δπως δείξη είς τήν 
Μαξιμίλλαν και άλλους τήν τιμωρίαν του ’Απο
στόλου, κατέπεσεν, όλισθήσαντος του ίππου,
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καί συνετρίβη. Κατ’ άλλην έκδοχήν ούχί αμέ
σως, άλλα μετά καιρόν έκρημνίσθη ό Αίγεάτης, 
άφοΰ δεν κατίσχυσε νά παραλαβή μαζί του 
την σύζυγόν του, ή οποία άπό τοϋ μαρτυ
ρίου τοϋ Αποστόλου έμενε κατάκλειστος εΐς 
τινα οίκίσκον, πολύ πλησίον τοϋ τάφου του.

Κατά τινα γνώμην ό σταυρικός θάνατος τοϋ 
’Αποστόλου διετάχΟη έπΐ διωγμού τών Χρι
στιανών έπί Νέρωνος, τοϋτο δέ είναι καί τό 
πιΟανώτερον, δι’ αυτό άποδεχόμεΟα τό 66 μ. X. 
έτος θανάτου του, τό όποιον έξ ίσου πιθανόν 
είναι καί έτος τής είς Πάτρας έλεύσεώς του. 
Τινές φέρουν ένωρίτερον έπί Κλαυδίου καί 
άλλοι έπί Δομητιανοϋ (95 μ. X.), άλλα τό τε- 
λευταΐον είναι υπερβολικόν. Τώ 65 μ. X. είς 
Repertoire, 114 καί 62 μ. X. κατά Μελέτιον 
Έκκλ. 'Ιστ. Α' 137. 'Ο Τρεμπέλας 45 άποκλί- 
νει προς την άποψιν δτι κατά τούς τελευταίους 
μήνας τοϋ Νέρωνος, πάντως δε μετά τό μαρ- 
τύριον Πέτρου καί Παύλου. Θωμόπουλος 176 
έπ. Θωμόπουλος Άποστ. Άνδρέας 22 έπ. 
Τρεμπέλας 24—45.

Β' Λ ε ί ψ α ν ο ν κ α ί  τ ύ χ η  α ύ τ ο ϋ. Τό 
λείψανον τοϋ ’Αποστόλου εύρίσκετο είς Π ά
τρας μέχρι τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίου, 
φέρεται δέ ότι πολλά έγίνοντο δι’ αύτοϋ θαύ
ματα είς ολόκληρον την Άχαίαν («πολλών ίά- 
σεων χάριτος έπομβρίζον πάσι τοϊς νοσημάτων 
καί παθημάτων φλογμώ κεκακο>μένοις») καί ή 
φήμη αύτών προσείλκυεν είς την πόλιν τών 
Πατρών πλήθος προσκυνητών. 'Ο έπίσκοπος 
ΓΙατρών Πλούταρχος είχε συμμετάσχει είς τήν 
σύνοδον τής Σαρδικής (σημερινής Βουλγαρίας) 
τοϋ έτους 344. Έπιστρέφων έκεΐΟεν συνηντήΟη 
είς Άδριανούπολιν μέ τον αΰτοκράτορα Κων- 
στάντιον, ό όποιος συνεκέντρωνεν είς Κπολιν 
τά λείψανα τών ’Αποστόλων. Ό  έπίσκοπος 
Πατρών άνεκοίνωσεν είς τόν αΰτοκράτορα ότι 
είς Πάτρας σώζεται τό λείψανον τοϋ Αποστό
λου Άνδρέου, ό Κωνστάντιος, δέ διέταξε τόν 
παρ’ αύτώ ’Αρτέμιον (βλ. λ. μ στρατηγόν δπως 
μεταβή είς Πάτρας καί παραλάβη τό λείψανον. 
'Ο ’Αρτέμιος, άφοϋ μετέφερε πρώτον τό λεί
ψανον τοϋ Τιμοθέου έξ ’Εφέσου καί άπό τάς 
Θήβας τοϋ Λουκά, ήλΟεν είς Πάτρας καί «τόν 
Οεόπτην Άνδρέαν έκ τών Πατρών ήνεγκεν εύ- 
σεβεΐ τρόπω». Είς τό σημεΐον τοϋτο βαίνει ή 
άναληΟεστάτη παράδοσις ότι, έλθών ό ’Αρτέ
μιος καί μετ’ έπιμονής ζητήσας άπό τούς ΓΙα- 
τρεϊς τό λείψανον, δεν ήδυνήΟη νά τούς πείση 
όπως υπακούσουν είς την έπιθυμίαν του αύτο
κράτορος, δέν έδέχθησαν οί Πατρεΐς τά άποστα- 
λέντα είς αυτούς δώρα τοϋ αύτοκράτορος καί 
ούδεμίαν μάλιστα έδωσαν προσοχήν είς τάς ά- 
πειλάς τοϋ ’Αρτεμίου. Βλέποντες όμως ότι ό 
’Αρτέμιος έπιμένων 0ά παρελάμβανε καί βιαίως 
τό λείψανον, έχοντες δέ άνάγκην ποσίμ.ου ύδα- 
τος, επρότειναν είς τόν ’Αρτέμιον όπως ό αύ- 
τοκράτωρ κατασκευάση είς αυτούς ύδραγω- 
γεϊον. Ο Κωνστάντιος άποδεχΟείς τήν πρότασιν 
διέταξε τον Αρτέμιον νά έπιστατήση προσω- 
πικώς εις την κατασκευήν τοϋ έργου. Λόγω 
τής μακράς αποστάσεως καί τοϋ άνωμάλου 
τοϋ εδάφους τό έργον έπερατώΟη μετά μακρόν 
χρόνον και τοιουτοτρόπως κατεσκευάσΟη τό

άνω τής Άκροπόλεως υδραγωγείου (βλ. λ.) καί 
οί ΙΙατρεις άγογγύστως πλέον παρέδιυσαν τό 
λείψανον. 'Ως ήδη άνελ’ύσαμεν (Τριανταφύλλου 
Γηροκομ. 7), έκ τών γραπτών περί τοϋ βίου 
τοϋ 'Αγίου Αρτεμίου πηγών, όσον καί τών 
περί τής τύχης τοϋ λειψάνου τοϋ ’Αποστόλου 
Άνδρέου, ούδεμία περιέχει έστω καί έν σπέρ- 
ματι τοιαύτην έκδοχήν, ούδ’ αύτός ό Έ πιφά- 
νιος, (M igne τ. 120, 216—260). ΓΙάσαι αί πη- 
γαί άναφέρουν απλώς καί μόνον, ώς άνω, ότι 
ό ’Αρτέμιος μετεκόμισε τό λείψανον εύσεβεΐ 
τώ τρόπω καί ούδέν άλλο. Τά δέ άνωτέρω 
μυθεύματα παρέθεσε πρώτος ό Θωμόπουλος 
Άποστ. Άνδρ. 40 «κατ’ άρχαίαν παράδοσιν 
άντιγεγραμμένην καί έν ίδίω βιβλίο» υπό τοϋ 
άειμνήστου έφημερίου [έν ΙΙάτραις] ίεροϋ ναού 
τοϋ Αποστόλου Άνδρέου Παρθενίου». Ό  Παρ- 
Οένιος ούτος είναι έφημέριος τοϋ μετεπαναστα- 
τικοϋ (1836) ναοϋ τοϋ Αγίου Άνδρέου. Είναι 
προφανές ότι ή παράδοσις αϋτη είναι κατά 
πολύ μεταγενεστέρα τών γεγονότων, έφόσον ού
δεμία γραπτή πηγή τών μεσολαβησάντων αιώ
νων τήν έπιβεβαιώνει ή άναφέρεται καν είς 
αυτήν, προϊόν μάλλον τών τελευταίων χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας, κατά τούς όποιους οί Π α
τρεΐς δέν ϊσχυσαν νά επιτύχουν τήν άδειαν πα
ρά τών Τούρκων νά έπανοικοδομήσουν τόν άπό 
τοϋ 1770 καταστρχφέντχ καί έρειπωμένον έκ- 
τοτε ναόν τοϋ Πολιούχου των. "Οπως συμβαί
νει είς αύτάς τάς περιπτώσεις, άνεζήτησαν είς 
ιδίαν αύτών κακοδαιμονίαν ή καί υπαιτιότητα 
τήν μή έπιτυχίαν των νά άνταποκριΟοΰν είς 
τήν τιμήν, ή όποια διακρίνει τήν χριστανικό- 
τητά των καί τήυ πόλιν των καί ούτως έδημι- 
ουργήΟη ό ασύστατος θρύλος. Ούτος πρέπει 
νά συσχετισΟή μέ καταδικαστικήν έπίσης πα- 
ράδοσιν είς Αεόντιον οτι έκεϊ έπροδόΟη καί συ- 
νελήφΟη ό Απόστολος ή κατ’ άλλην ότι δέν 
έγινε κάν δεκτός έκεϊ. Τοιαϋτα έξ άλλου υδρα
γωγεία άκριβώς τά αύτά υπάρχουν τής αυτής 
έποχής είς Λέσβον καί άλλαχοϋ. Ό  Τρεμπέ
λας 47 κατηγορηματικούς άρνεΐται τήν «πο
λύ μεταγενεστέραν» παράδοσιν ταύτην. 'Ως έκ 
τούτου παρέπεται ότι τά Ορυλούμενα ότι καί 
σκηνάς παρά τό νϋν Γηροκομεΐον έστησεν ό 
Αρτέμιος καί ιδρυτής τής μονής ταύτης κατέ
στη, είναι έπίσης άβάσιμα. Τριανταφύλλου αύ- 
τόΟι 6—12. βλ. καί έπιφυλλίδα μου είς έφημ. 
«Πελοπόννησος» Πατρών 29 Νοεμβρίου 1953.

Μετεφέρφη δέ τό λείψανον τοϋ Αποστόλου 
είς Κπολιν τήν 26ην Μαίου 353, κατ’ άλ
λους δέ τήν 3ην Μαρτίου 357. ’Εκεί ό αύτο- 
κράτωρ μετά μεγίστης πομπής καί παρατά- 
ξεως ύπεδεχΟη τοϋτο καί τό κατέθεσε μαζί μέ 
τά άλλα λείψανα είς τόν ναόν τών Α γίω ν ’Απο
στόλων προς τό δεξιόν μέρος τοϋ άγιου βήμα
τος καί εντός πολυτίμου θήκης καλυπτομένης 
υπό βαρυτίμου πέπλου βυσσινοβαφοϋς. Τά λεί
ψανα άνεκομίσθησαν είς τόν νέον ναόν τήν 
28ην ’Ιουνίου 550 διά νέων τελετών διάρ
κειας ΙΟημέρου. Τρεμπέλας 48—49. 'Ο Τρεμ
πέλας 49—50 είς ίδιον κεφάλαιον τής συγγρα
φής του μελετά τό θέμα άν ολόκληρον τό λεί
ψανον ή μέρος μόνον του ’Αποστόλου μετεκο- 
μίσΟη είς Κπολιν, καταλήγει δέ μάλλον είς τό
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δεύτερον. Ό  Τρεμπέλας οώτόθι παραδέχεται 
ότι πολλά τμήματα του λειψάνου ένωρίς διε- 
σκορπίσθησαν εις πολλά μέρη υπό εύσεβών 
προικισθέντων μέ ταύτα. Συνεχίζων ό αυτός 
Τρεμπέλας 52—53 άποφαίνεται δτι καθίσταται 
ύποπτος καί 6χι έπΐ άδιασείστων τεκμηρίων 
βασιζομένη παράδοσις άπαντώσα είς την Δύσιν, 
καθ’ ήν κατά την κατάληψιν τής Κπόλεως ύπδ 
των Φράγκων ό καρδινάλιος Πέτρος έκ Κα- 
πύης (P ie tro  C apuano) τής ’Ιταλίας εύρε τδν 
xatp6v νά άρπάση τδ λείψανον μετ’ άλλοιν καί 
νά τδ μεταφέρη κρυφίως είς Γαέταν. ΈκείΟεν 
τδ άπέστειλεν είς τδν θειον του Ματθαίον Κα- 
πουάνον, άρχιεπίσκοπον Άμάλφης. Μόνον δταν 
τδ λείψανον έφθασεν είς Άμάλφην, άπεκαλύ- 
φΟησαν τά συμβάντα καί τούτο κατετέθη τήν 
8ην Μαΐου 1208, κλεισΟέν είς άργυράν θήκην, 
είς τδν μητροπολιτικδν ναόν τού Ά γιου  Ά ν- 
δρέου τής Ά μάλφης μετά πομπής. Τδ Ιερόν 
κειμήλιου κατεχούσΟη είς βαθύ μέρος τής έκ- 
κλησίας, ουδέ είς αυτόν τδν Πάπαν Όνώριον 
Γ ' (1216—37), άγωνισΟίντα πρδς τούτο έδω
σαν καί μέρος έστω τού λειψάνου, κατά περι
γραφήν δέ τού ΙΔ ' αί. ήγνοεΐτο έκτοτε πού 
κατεκρύβη δι* άσφάλειαν είς τδν ναόν τδ 
λείψανον, αφού εϊχον άποΟάνει οί ύποδεχΟέντες 
αυτό. Έ ν  τούτοις είς τόν ναόν τούτον δεικνύε
ται σήμερον κρύπτη, έγκλείουσα τό σκήνος, 
άπό τδ όποιον απορρέει, λέγουν, ελαιώδης θαυ
ματουργός ουσία, καλουμένη «μάννε ντί Σάν 
Άντρέα». *0 Δουκάγγιος φέρει δτι ό βραχίων 
( ; ) έδωρήΟη ήδη είς τόν ναόν τού Ά γιου  Διο
νυσίου είς Βουργουνδίαν. Δ. Σκαρλάτου, 'Ιστο
ρία Κπόλεως Λ' 394 Θωμόπουλος Ά . Άνδρέας 
57. Κατά τόν Pouquc-ville τδ λείψανον τού 
Αποστόλου, ευρισκόμενον είς Ρούμην, έβεβη- 
λώΟη ύπδ των Γερμανών στρατιωτών τού δου- 
κδς τής Βουρβώνος κατά τήν τώ 1527 άλω- 
σιν τής Ρώμης καί αιχμαλωσίαν τού Πάπα, 
έκ τού λειψάνου δέ έλειπεν ή κεφαλή. Σήμε- 
ρον, εν πάση περιπτούσει, είς τήν κρύπτην τού 
ναού τού Ά ποστ. Άνδρέου εις Άμάλφην δΐν 
ύπάρχουν παρά τά όστά ενός δακτύλου, δεν 
φαίνεται δέ καί παλαιότερον νά ύπήρχον σπου
δαιότερα λείψανα τού Αποστόλου. 'Ή λιος β ' 
464.

Έ κ  τού λειψάνου τού ’Αποστόλου έλειπεν 
ή κεφαλή, ή όποια ύπδ άγνωστου βυζαν
τινού αύτοκράτορος — ίσως τού Βασιλείου τού 
Μακεδόνος μέ τήν μεσιτείαν τής Δανιηλίδος 
— εστάλη δώρον είς τήν έν Πάτραις έκκλη- 
σίαν τού Αποστόλου, ΐσ6>ς αύτη ουδέ νά μετε- 
φέρΟη ποτέ είς Κπολιν. Τήν κάραν ταύτην συ- 
ναποκομίζων ό τελευταίος δεσπότης των 1 Ιατρών 
Θωμάς Παλαιολόγος έγκατέλειψε τήν Πελο
πόννησον τήν 20ήν ’Ιουνίου 1460, διευθυνθείς 
διά πλοίου είς Κέρκυραν καί κατόπιν εις Ρ ώ 
μην πλησίον τού Βησσαρίωνος, έπειτα άπδ 
τήν Τουρκικήν κατάκτησιν τής Πελοποννήσου. 
’Εκεί πολλοί χριστιανοί ήγεμόνες έκαμαν δε- 
λεαστικάς προτάσεις πρδς τδν Παλαιολόγον 
διά ν’ άποκτήσουν τδ λείψανον, τδν μόνον θη
σαυρόν, τδν όποιον έφερε μέσα είς τήν άθλιό- 
τητά του, ύπερίσχυσεν όμως όλων ό Πάπας 
Πΐος Β \  Τήν Κυριακήν των Βαΐων 12ην Α 

πριλίου 1462 διεζήχόη τελετή, ή οποία συνέ- 
χίσθη τήν έπομένην, κατ’ αύτήν δέ ό καρ
δινάλιος Βησσαρίων παρέδωσε τήν κάραν προ- 
σφωνήσας τδν Πάπαν, ό όποιος καί άπήντησεν. 
Ε ίς τδν ναόν τού 'Αγίου Άνδρέου τής πεδιάδος 
(tlela valle) είς τήν Ρώμην σώζεται άνάγλυ- 
φος άναπαράστασις τής είς Ρώμην έκ Πατρών 
ανακομιδής τής κάρας τού Ά γιου Άνδρέου επί 
τού τάφου τού Πάπα Πίου Β' ύπδ του Νικο
λάου dela G uard ia  καί Πέτρου da  T odi τού 
ΙΕ ' αί. Ό  Θωμάς είναι τελευταίος έκ δεξιών είς 
τδν βλέποντα, φωτογραφία αύτής εύρίσκεται 
είς τδ Μουσείον τής *Ιστορ. καί Έθνολ. Ε τ α ι 
ρίας έν ΆΟήναις. Λεπτομερεστάτη περιγραφή 
τής έκ Πατρών είς Ρώμην άνακομιδής τής κά
ρας τού Αποστόλου έδημοσιεύθη ύπδ τού κα- 
θηγητού Σπόρου Λάμπρου είς τδν «Έλληνο- 
μνήμονα, Γ (1013), 33—70 μετά συγκεντρώ- 
σεως όλων των περί αύτήν στοιχείων καί περί 
τής κατασκευής τού έν Ριύμη ναού του Ά γιου 
Άνδρέου dela valle, εναπόκειται δέ έκτοτε ή 
κάρα είς τδν ναδν 'Αγίου Πέτρου τής Ρώμης. 
Είς Βιβλιοθήκην Κίτζι, ήδη άποκειμένην εις Βα- 
τικανόν, φέρεται καί χρονικδν (;) τού Α γίου 
Άνδρέου. "Ηλιος Γ 703. Πολλά λέγονται περί 
λειψάνων τού Αποστόλου, άποκειμένων είς Ά 
γιον ’Όρος, Μόσχαν καί αλλαχού, άκόμη καί 
είς τδν Πατριαρχικδν ναδν Κπόλεως ("Ηλιος 
ΙΕ ' 615), βλ. κατωτέρω περί ναού. Τρεμπέλας 
46—56, Θωμόπουλος αυτόθι 40 έπ.

Γ ' Ά ν δ ρ ε ί ς .  Διήγησις τού επισκόπου 
Κλουσίου (Chiusi) Αλεξίου περί τής μετα
φοράς τής κάρας τού Αποστόλου Άνδρέου είς 
Ρώμην κλπ. λατινιστί γεγραμμένη έκτοτε (ΙΕ ' 
αί.) καί φέρουσα τδν έλληνικδν τίτλον A ndreis 
έδημοσιεύθη ύπδ τού Σπυρ. Π. Λάμπρου είς 
Νέον Έλληνομνήμονα, Γ (1013), 80—112 καί
44—46. Φαίνεται ότι δ όρος Άνδρείς (ή διή- 
γησις, ή χώρα κλπ. ή άνήκουσα, ή άναφερομέ- 
νη είς τόν Άνδρέαν) ήτο έν χρήσει τόν με
σαίων* καί έχομεν Άνδρεΐδα έν Πελοποννήσω 
τήν κατόπιν γνωστήν ώς Ανδραβίδαν (βλ. 
κατωτέρω). Ντίνος Ψυχογιός είς περιοδικόν 
του «ΜΙλειακά» Α' τ. β' (1951) 26—7. *0 
Τρεμπέλας 11 διευκρινίζει ότι τό όνομα τού 
Αποστόλου Άνδρέας ή Ά νδρείς ή Ανδρείας 
έκ τής λ. ανδρεία είναι έλληνικόν, άπαντα δέ 
είς τόν 'Ηρόδοτον, Πλούταρχον, Παυσανίαν 
καί Δίωνα Κάσσιον. Οί ’Ιουδαίοι υπό ελληνι
κήν έπίδρασιν πολύ τό έχρησι^ιοποίουν ήδη άπό 
τού Β# π.Χ. αί. όπως καί τα άλλα έλληνικά 
Φίλιππος καί Νικόδημος. Ό  Απόστολος έγνώ- 
ριζε τήν Ελληνικήν ; 'Ως έκ των τόπων, τούς 
οποίους διέδραμεν εύαγγελιζόμενος, άσφαλώς 
νχί.

Δ ' Ί σ τ ο ρ ι κ ό τ η ς έ ν  Π ά τ ρ α ι ς  π α 
ρ ο υ σ ί α ς  κ α ί  μ α ρ τ υ ρ ί ο υ .  Ά π δ  τούς 
νεωτέρους εκκλησιαστικούς ιστορικούς όμοιο- 
μόρφως διατυπούται ότι κατά παράδοσιν α
πλώς ιστορούνται ταύτα εν Πάτραις (Μελετίου 
Έ κκλ. 'Ιστορία Α' κεφ. ια' 137 «λέγεται πώς 
έσταυρώθη ό Απόστολος Άνδρέας είς τήν 
Πάτραν τής Ά χαίας», Α. Διομήδους Κυριά
κού, Έκκλ. 'Ιστορία Α ' 96, Γ ' 151, Χρυσο- 
στό μου Παπαδοπούλου, άρχιεπισκόπου, είς
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' 658 yin .). Οΰτω καί ξένοι (une le- 
. Ά λλ’ ol γράφοντες ώς άνω δέν άμ- 
)ϋν κατά βάσιν το γεγονός, άλλ’ έχό- 
ών θεολογικών δεδομένων, άποδίδουν 
'Ιεράν παράδοσιν παν δ,τι δέν περιέχε- 
τήν Καινήν Διαθήκην. Οΰτω συμφωνούν 

ά τήν είς Ελλάδα κλπ. παρουσίαν του 
:όλου Παύλου π. χ., διότι αΰτη κατα- 
ϊται είς τάς Πράξεις των ’Αποστόλων, 

τελευταΐον τοϋτο βιβλίον τής Καινής 
Λίαθήκης δέν όμιλεϊ περί τοϋ ευαγγελικού έρ
γου τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου κ. ά. Δέν ση
μαίνει, λοιπόν, είς τήν γλώσσαν των εκκλη
σιαστικών ιστορικών τό «κατά παράδοσιν» τι 
τδ άβέβαιον καί άμαρτύρητον καί συνεπώς ά- 
νεξέλεγκτον, ώς θά ύπεθέταμεν είς πάσαν άλ
λην παρομοίαν περίπτωσιν. Κατά τον καθηγη
τήν τής Θεαλογικής σχολής ’Αθηνών Π. Μπρα- 
τσιώτην εις ΜΕΕ Δ' 631 ή περί του ’Απο
στόλου Άνδρέου έν Πάτραις διήγησις στηρίζε
ται είς αρχαιότατα Χριστιανικά κείμενα καί 
δή τοΰ Ιερωνύμου επιστολή ιθ' προς Μάρκελ- 
λον, Θεοδωρήτου έρμηνεία 116 ψαλμοΰ καί είς 
τά απόκρυφα βιβλία (Πράξεις καί μαρτύριον 
τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου). Τά τελευταία 
ταΰτα είναι σειρά, διά τών οποίων περιγράφε- 
ται λεπτομερώς ή ολη δράσις καί τδ μαρτύ
ριον τοΰ Αποστόλου έν ΙΊάτραις. Συνεγράφη- 
σαν κατά παλαιάς μαρτυρίας ύπδ Μανιχαίου 
τίνος αίρετικοΰ, όνόματι Λευχίου Χαρίνου, ζή- 
σαντος τον Δ. μ. X. αί, ήσαν δέ προσφιλή ά- 
ναγνώσματα είς τούς Γνωστικούς καί άλλας 
τινας αιρέσεις καί προσθέτει ό II. Μπρατσιώ- 
τη ς : «χωρίς ν’ άποκλείεται εντελώς ένεκεν 
τών λόγων τούτων (τών αιρετικών δοξασιών 
τοΰ γράψαντος χριστιανοΰ) ή έν αύταϊς διάσω- 
σις τών στοιχείων άληΟοΰς παραδόσεως». Ε ί
ναι δέ τά άπόκρυφα ταΰτα βιβλία : 1) Πρά
ξεις Άνδρέου καί Ματθαίου ή Ματθία (έξιστο- 
ρεϊται ή πορεία των είς τήν χώραν τών άν- 
θρωποφάγων). 2) Πράξεις τών αγίων Πέτρου 
καί Άνδρέου (συνέχεια τοΰ προηγουμένου, ή 
δράσις των είς Σκυθίαν* δ Φώτιος (Βιβλιοθή
κης κώδηξ 114) ψέγει αύτά ώς παιδαριώδη, 
κακόπλαστα, μωρά, άσεβή καί νόθα), καί 3) 
«Μαρτύρια τοΰ άγιου Αποστόλου Άνδρέου», 
δπου ιστορείται ή είς τήν πρωτεύουσαν τής 
Άχάίας τάς Πάτρας δράσις τοΰ Αποστόλου, 
ή σύλληψίς του ύπδ τοΰ ρωμαίου άνθυπάτου 
Αίγεάτου καί ό σταυρικός του θάνατος. Τά 
βιβλία ταΰτα (τά άλλωστε άπόκρυφα) ούδέπο- 
τε άνεγνωρίσθησαν παρά τής ’Εκκλησίας, έ
κτος δμως τής μή αύθεντικής διδασκαλίας 
(τών λόγων, τούς οποίους θέτουν είς τδ στόμα 
τοΰ Αποστόλου), ρητώς καθορίζουν ώς τόπον 
τών συμβάντων τάς Πάτρας («ταΰτα έπράχθη 
έν τή έπαρχία τής Ά χαίας είς Πάτρας πόλιν» 
σημειοΰται εις τήν άρχήν καί είς τδ τέλος τοΰ 
κειμένου σχετικού βιβλίου άκόμη, τδ όποιον 
φέρεται «Πρεσβυτέρων καί διακόνων Ά χαίας 
περί τοΰ μαρτυρίου τοΰ Αγίου Άνδρέου τοΰ 
Αποστόλου» είς M igne Έλλ. Πατρολογία Β' 
1190. Τδ βιβλίον δέ τοΰτο ελληνιστί γεγραμ- 
μένον καί τδ όποιον ή Πατρολογία φέρει μέ 
τδν καθ’ ολα έλληνογενή λατινικόν του τίτλον

ό καθηγητής τής Θεολογίας Κ. Δυοβουνιώτης 
είς περ. ‘Ιερός σύνδεσμος Ά θ. Θ. (1905), άρ. 
13, 2 φέρει κατά τήν έπικρατοΰσαν γνώμην 
ο>ς γνήσιον. Αέγεται δτι υπάρχει καί Εύαγγέ- 
λιον Αποστόλου Άνδρέου, ώς επίσης καί Λει
τουργία κατηχουμένων). Αί μαρτυρίαι τών χρι
στιανών συγγραφέων Ανατολής καί Δύσεως 
περί τοϋ έν Πάτραις ιδίως μαρτυρίου καί τά
φου τοΰ Αποστόλου Άνδρέου είναι άρχαιότα- 
ται, αί πρώται δέ ανάγονται είς τούς πρώτους 
χριστιανικούς αιώνας (ΐδε συγκεντρωμ,ένας είς 
M igne αύτόθι Β' 1187—1248). Ιππόλυτος 
Ρώμης (συγγραφεύς Β' μ. X. αί.) είς τδ έρ- 
γον του «περί τών ιβ' άποστόλων» M igtie 10, 
952): «έσταυρώθη είς Πάτρας τής Ά χαίας έπί 
έλαίας καί θάπτεται έκεϊ», Παυλΐνος, Λατ. 
έκκλησ. ποιητής (350—431): «Δέδωκεν ό Θεός 
είς μέν τάς Πάτρας τον Άνδρέαν, είς δέ 
τήν "Εφεσον τον Ίωάννην». Λαμπρότατου δ
μως δλων τό έγκώμιον είς Ά π . Άνδρέαν τοϋ 
Μεγ. Αθανασίου είς M igne αύτόθι τομ. 28, 
1102—7. Συστηματικώτερα είναι τά έργα τοΰ 
Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Κερκύρας (τω 993) 
είς Μουστοξύδου Delle cose etc. X X V  καί 
τοΰ πρεσβυτέρου τής Κπόλ,εως Έπιφανίου, ό 
όποιος άφωσιώΟη είς είδικάς μελέτας καί πε
ριοδείας έκαμε, γράψας (Η ' αί.) λεπτομερώς 
τήν ολ.ην ζωήν καί δράσιν τοΰ άποστόλου Ά ν 
δρέου καί τοΰ όποιου το σύγγραμμα περιελήφθη 
είς M igne αύτόθι τομ. 120, 216—260. Τό θέ
μα άντεμετώπισεν, έστω καί παρεπιπτόντως, 
ό Στεφ. Θωμόπουλ.ος είς τό περί Αποστόλου 
Άνδρέου έργον του καί ιδίως είς σ. 31 αύτοΰ 
καί ήμεϊς έγράψαμεν ειδικήν διατριβήν είς τό 
περιοδικόν μας, «Αχαϊκά» Λ' 1937, 19—24 
καί είς Θωμόπουλον 17 C1. Καί ό καθηγητής 
Τρεμπέλας 9—10, 18—19 έσχάτως άντεμετώ- 
πισε καί έχειρίσθη λίαν αύθεντικώς τό θέμα : 
«υπάρχουν δέ έγγραφα μνημεία παλαιά, άναγό- 
μενα είς αύτόν τον Β' αί., τά όποια άναφέρον- 
ται είδικώς είς τήν άποστολικήν δράσιν καί τδ 
μαρτύριον τοΰ προστάτου τής πόλεώς μας 
Πρωτοκλήτου». Ό  Τρεμπέλας έπωφελεϊται έν 
συνεχείς τοΰ βάσει κωδίκων τοΰ ια' καί ιβ' 
αί. έργου τοΰ Bonnet «Πράξεις καί περίοδοι 
τοΰ άγίου Άποστόλου καί πανευφήμου Άνδρέου 
έγκωμίω συμπεπλεγμέναι», καί άλλο τοΰ αύτοΰ 
«Μαρτύριον τοΰ Άγίου Άποστόλου Άνδρέου» 
(Καί σύντομος έκθεσις «Passio  s. A ndteae 
apostoli»), τοΰ Βυζαντινού Συναξαριού κ. ά. 
Βλ. τδν Νικηφόρον Κάλλιστον, Έκκλ. Ίστορ. 
Β' λθ. M igne 145, 860. Νά άναφέρωμεν καί 
τδν Παυλΐνον Νολανόν (γεννηθέντα τώ 354) 
συνδέοντα τάς Πάτρας μέ τδν Απόστολον. Τό
πον είς αντίθετον άποψιν παρέχει ό Τερτυλ- 
λιανδς De pr. haere ticorun i 36, 1. Περαιτέ
ρω έπιχειρήματα υπέρ τής έν Πάτραις παρου
σίας καί μαρτυρίου τοΰ Άποστόλου ε ίνα ι: α'
βεβαίως τδ δτι ήλθεν πρδς εύαγγελισμόν είς 
'Ελλάδα ό Απόστολος Παΰλος, όπως περιγρά
φουν αί Πράξεις τών Άποστόλων, δέν άπο- 
κλείει νά ήλθον καί άλλοι απόστολοι είς τήν 
Ελλάδα, τών όποιων δμως τδ εργον δέν έπρό- 
λαβε νά σημειώσουν (άλλωστε τά γεγονότα 
τοΰ Άνδρέου είς Ελλάδα φέρονται μεταγενέ-
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MEE Γ 658 yin .). Οΰτω καί ξένοι (mie le- 
gande). Ά λλ’ ol γράφοντες ώς άνω δέν άμ- 
φισβητοΰν κατά βάσιν τδ γεγονός, άλλ’ έχό- 
μενοι των θεολογικών δεδομ,ένων, αποδίδουν 
εις τήν ‘Ιεράν παράδοσιν παν ό,τι δέν περιέχε- 
ται εις τήν Καινήν Διαθήκην. Οΰτω συμφωνούν 
όλοι διά τήν εις Ελλάδα κλπ. παρουσίαν τοϋ 
’Αποστόλου Παύλου π. χ., διότι αϋτη κατα- 
βεβαιοΰται εις τάς Πράξεις των ’Αποστόλων, 
ένώ τδ τελευταίου τοϋτο βιβλίον τής Καινής 
Διαθήκης δέν όμιλεΐ περί του ευαγγελικού έρ
γου τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέου κ. ά. Δέν ση
μαίνει, λοιπόν, εις τήν γλώσσαν των έκκλη- 
σιαστικών ιστορικών τδ «κατά παράδοσιν» τι 
τδ άβέβαιον καί άμαρτύρητον καί συνεπώς ά- 
νεξέλεγκτον, ώς θά ύπεθέταμεν εις πάσαν άλ
λην παρομοίαν περίπτωσιν. Κατά τδν καθηγη
τήν τής Θεολογικής σχολής ’Αθηνών Π. Μπρα- 
τσιώτην εις ΜΕΒ Δ' 631 ή περί τοϋ ’Απο
στόλου Άνδρέου έν Πάτραις διήγησις στηρίζε
ται είς άρχαιότατα Χριστιανικά κείμενα καί 
δη του ‘Ιερωνύμου επιστολή ιθ' πρδς Μάρκελ- 
λον, Θεοδωρήτου έρμηνεία 116 ψαλμοΰ καί είς 
τά απόκρυφα βιβλία (Πράξεις καί μαρτύριον 
τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέου). Τά τελευταία 
ταϋτα είναι σειρά, διά των οποίων περιγράφε- 
ται λεπτομερώς ή δλη δρασις καί τδ μαρτύ
ριον τοϋ Αποστόλου έν Πάτραις. Συνεγράφη- 
σαν κατά παλαιάς μαρτυρίας ύπδ Μανιχαίου 
τίνος αιρετικού, όνόματι Λευκίου Χαρίνου, ζή- 
σαντος τδν Δ. μ. X. αί, ήσαν δέ προσφιλή α
ναγνώσματα είς τούς Γνωστικούς καί άλλας 
τινας αιρέσεις καί προσθέτει ό ΓΙ. Μπρατσιώ- 
της : «χωρίς ν’ άποκλείεται εντελώς ένεκεν 
τών λόγων τούτων (των αιρετικών δοξασιών 
τοϋ γράψαντος χριστιανού) ή έν αύταΐς διάσω- 
σις τών στοιχείων άληθοϋς παραδόσεως». Ε ί
ναι δέ τά απόκρυφα ταϋτα βιβλία : 1 ) Πρά
ξεις Άνδρέου καί Ματθαίου ή Ματθία (εξιστο
ρείται ή πορεία των εις τήν χώραν τών άν- 
Ορωποφάγων). 2) Πράξεις τών άγιων Πέτρου 
καί Άνδρέου (συνέχεια τοϋ προηγουμένου, ή 
δρασις των είς Σκυθίαν* δ Φώτιος (Βιβλιοθή
κης κώδηξ 114) ψέγει αύτά ώς παιδαριώδη, 
κακόπλαστα, μωρά, άσεβή καί νόθα), καί 3) 
«Μαρτύρια τοϋ αγίου Αποστόλου Άνδρέου», 
όπου ιστορείται ή είς τήν πρωτεύουσαν τής 
Άχαίας τάς Πάτρας δρασις τού Αποστόλου, 
ή σύλληψίς του ύπδ τοϋ ρωμαίου ανθυπάτου 
Αίγεάτου καί ό σταυρικός του θάνατος. Τά 
βιβλία ταϋτα (τά άλλωστε άπόκρυφα) ουδέπο
τε άνεγνωρίσθησαν παρά τής ’Εκκλησίας, έ
κτος όμως τής μή αύθεντικής διδασκαλίας 
(τών λόγων, τούς οποίους θέτουν είς τδ στόμα 
τοϋ Αποστόλου), ρητώς καθορίζουν ώς τόπον 
τών συμβάντων τάς Πάτρας («ταϋτα έπράχθη 
έν τή επαρχία τής Ά χαίας είς Πάτρας πόλιν» 
σημειοϋται είς τήν αρχήν καί είς τδ τέλος τοϋ 
κειμένου σχετικού βιβλίου ακόμη, τδ όποιον 
φέρεται «Πρεσβυτέρων καί διακόνων Ά χαίας 
περί τοϋ μαρτυρίου τοϋ Αγίου Άνδρέου τοϋ 
Αποστόλου» είς M igne Έλλ. Πατρολογία Β' 
1190. Τδ βιβλίον δέ τοϋτο έλληνιστί γεγραμ- 
μένον καί τδ όποιον ή Πατρολογία φέρει μέ 
τδν καθ’ όλα έλληνογενή λατινικόν του τίτλον

ό καθηγητής τής Θεολογίας Κ. Δυοβουνιώτης 
είς περ. Ιερός σύνδεσμος ΆΟ. Θ. (1905), άρ. 
13, 2 φέρει κατά τήν έπικρατοϋσαν γνώμην 
ώς γνήσιον. Λέγεται ότι υπάρχει καί Εΰαγγέ- 
λιον Αποστόλου Άνδρέου, ώς έπίσης καί Λει
τουργία κατηχουμένων). At μαρτυρίαι τών χρι
στιανών συγγραφέων Ανατολής καί Δύσεως 
περί τοϋ έν ΙΙάτραις ιδίως μαρτυρίου καί τά
φου τοϋ Άποστόλ,ου Άνδρέου είναι άρχαιότα- 
ται, αί πρώται δέ ανάγονται είς τούς πρώτους 
χριστιανικούς αιώνας (ίδε συγκεντρωμένος είς 
M igne αυτόθι Β' 1187—1248). ‘Ιππόλυτος 
Ρώμης (συγγραφεύς Β' μ. X. αί.) είς τδ έρ- 
γον του «περί τών ιβ' αποστόλων» M igne 10 , 
952): «έσταυρώθη είς Πάτρας τής Ά χαίας έπί 
έλαίας καί θάπτεται έκεΐ», Παυλΐνος, Λατ. 
έκκλησ. ποιητής (350—431): «Δέδωκεν ό Θεός 
είς μέν τάς Πάτρας τον Άνδρέαν, είς δέ 
τήν ’Έφεσον τδν Ίωάννην». Λαμπρότατον ό
μως όλων τδ έγκώμιον είς Ά π . Άνδρέαν τοϋ 
Μεγ. Αθανασίου είς M igne αύτόθι τομ. 28, 
1102—7. Συστηματικώτερα είναι τά έργα τοϋ 
Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Κερκύρας (τώ 993) 
είς Μουστοξύδου Delle cose etc. XXV καί 
τοϋ πρεσβυτέρου τής Κπόλ.εως Έπιφανίου, ό 
όποιος άφωσιώθη είς είδικάς μελ.έτας καί πε
ριοδείας έκαμε, γράψας (ΙΓ αί.) λεπτομερώς 
τήν όλ.ην ζωήν καί δράσιν τοϋ άποστόλ,ου Ά ν 
δρέου καί τού οποίου τδ σύγγραμμα περιελήφθη 
είς M igne αυτόθι τομ. 120 , 216—260. Τδ θέ
μα άντεμετώπισεν, έστω καί παρεπιπτόντως, 
ό Στεφ. Θωμόπουλος είς τδ περί Αποστόλου 
Άνδρέου έργον του καί ιδίως είς σ. 31 αυτού 
καί ήμεΐς έγράψαμεν ειδικήν διατριβήν είς τδ 
περιοδικόν μας, «Α χαϊκά» Λ' 1937, 19—24 
καί είς Θωμόπουλον 1701. Καί ό καθηγητής 
Τρεμπέλας 9—10, 18—19 εσχάτως άντεμετώ- 
πισε καί έχειρίσθη λίαν αύθεντικώς τδ θέμα: 
«υπάρχουν δέ έγγραφα μνημεία παλαιά, άναγό- 
μενα είς αύτδν τδν Β' αί., τά όποια άναφέρον- 
ται είδικώς είς τήν άποστολικήν δράσιν καί τδ 
μαρτύριον τοϋ προστάτου τής πόλεώς μας 
Πρωτοκλήτου». ‘Ο Τρεμπέλας έπωφελεϊται έν 
συνεχεία τοϋ βάσει κωδίκων τοϋ ια' καί ιβ' 
αί. έργου τοϋ Bonnet «Πράξεις καί περίοδοι 
τοϋ άγιου Αποστόλου καί πανευφήμου Άνδρέου 
έγκωμίω συμπεπλεγμέναι», καί άλλο τοϋ αύτοϋ 
«Μαρτύριον τοϋ Α γίου Αποστόλου Άνδρέου» 
(Καί σύντομος έκθεσις «Passio  s. A ndteae 
apostoli»), τοϋ Βυζαντινού Συναξαριού κ. ά. 
Βλ. τδν Νικηφόρον Κάλλιστον, Έκκλ. ‘Ιστορ. 
Β' λθ. M igne 145, 860. Νά άναφέρωμεν καί 
τδν Παυλϊνον Νολανδν (γεννηθέντα τφ 354) 
συνδέοντα τάς Πάτρας μέ τδν Απόστολον. Τό
πον είς άντίθετον άποψιν παρέχει ό Τερτυλ- 
λιανδς De pr. haere tieo rum  36, 1 . Περαιτέ
ρω επιχειρήματα υπέρ τής έν Πάτραις παρου
σίας καί μαρτυρίου τοϋ Αποστόλου είναι : α'
βεβαίως τδ ότι ήλθεν πρδς ευαγγελισμόν είς 
‘Ελλάδα δ Απόστολος Παϋλος, όπως περιγρά
φουν αί Πράξεις τών Αποστόλων, δέν άπο- 
κλείει νά ήλθον καί άλλοι άπόστολοι είς τήν 
Ελλάδα, τών οποίων όμως τδ έργον δέν έπρό- 
λαβε νά σημειώσουν (άλλωστε τά γεγονότα 
τοϋ Άνδρέου είς Ελλάδα φέρονται μεταγενέ
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στερα των του Παύλου). Ά ντιθέτως 6 Παύ
λος εις τήν β' πρός Κορινθίους 1 , 1 , προσφω
νεί την «εκκλησίαν τού Θεού τήν ουσαν έν Κο- 
ρίνθω συν τοΐς άγίοις πασι τοις ουσιν έν δλη 
τή Άχαίγ.», β' τό έξ άντιδιαστολής έπιχείρη- 
μα, ότι ούδεμία άλλη πόλις ή τόπος διεκδικεΐ 
υπέρ αυτής τήν τιμήν δτι εις αυτούς κατέλη- 
ξεν ο ’Απόστολος Άνδρέας καί έθανεν, άντιθέ- 
τως ολαι αί Έκκλησίαι καί ή των Σκώτων 
(ΐδε κατωτέρω) άνέκαΟεν παραδέχονται τάς 
Πάτρας ως τόπον μαρτυρίου του. Ά ντιθέτως 
άπό της άπόψεως αυτής, ένδυναμούται ή Οέσις, 
διότι Ιστορείται δτι ό ’Απόστολος πριν έλθη 
είς Πάτρας, παρέμεινε π. χ. εις τό Βυζάντιον 
ίδρύσας έκεϊ εκκλησίαν. Καί τούτο έσχάτως 
έπιστοποιήΟη έκ τής έπακριβώσεο^ς δσων ό 
έπίσκοπος Δωρόθεος τού Γ ' μ, X. αί. (καί 
ούχί ΣΤ ') περί τού ’Αποστόλου Άνδρέου έ- 
γραψεν έν σχέσει μέ τό Βυζάντιον καί τόν 
έκεΐ σταθμόν της άποστολικής του πορείας, 
εύρεΟείσης κατακόμβης ("Ηλιος ΙΑ ' 1 G).

Τήν άξιοπιστίαν του Δωροθέου έτόνιζεν ήδη 
ό IVJ. Γεοεών, Ιΐατριάρχ. πίνακες 59 έπ. 82— 
9 καί ουτω διά τής θετικής λύσεως παρεμ
φερούς καί παραλλήλου προβλήματος διευκολύ
νεται ή αυτή θετική λύσις τού ήμετέρου. γ ' Έ ν  
συνεχεία προς τά άνο^τέρω, ή ΰπαρξις τού τά
φου έν ΙΙάτραις, τού σίοματος, ή άνακομιδή 
των λειψάνων αυτού, άκόμη τά θαύματα καί ή 
έπιρροή έπί τής ζο>ής καί ό αρχαίος έν γένει 
δεσμός τού Αποστόλου μέ τήν ζωήν των I Ια
τρών, ώστε μάλιστα αυτήν «πόλιν τού 'Αγίου 
Άνδρέου» ν’ άποκαλούν, όπως ό Ίσλανδός 
Σάΐβγυυλφ τω 1102  ήδη. Κατηγορηματικός 
έπί τού έπιχειρήματος τούτου 6 Bon 5:ι. Ιΐέ - 
ραν τούτου ή διαπίστωσις δτι είς τόν τάφον 
τού άποστόλου έν ΙΙάτραις ένός τεραστίου 
«μαρτυρίου» έπιβεβαιοϊ δτι ήδη κατά τούς πα
λαιοχριστιανικούς χρόνους παγία ήτο καί ομοι
όμορφος είς όλους τούς χριστιανούς ή πεποί- 
Οησις δτι είς τάς Πάτρας ήτο ό τύπος τού 
μαρτυρίου τού Πρωτοκλήτου, δ' Τά άπαντώμενα 
εις τήν έν ΙΙάτραις δράσιν τού ’Αποστόλου δεν 
είναι καινοφανή είς τήν Ιστορίαν των Πατρών, 
άλλ* άντιθέτως οικεία. Ούτως έ/ομεν τά ονό
ματα Στρατοκλής καί Σωσίπατρος γνωστά έκ 
των νομισμάτων των ΙΙατρέων άρχόντων. Θω- 
μόπουλος 141, 240, I le rb illo n  174. Ε πίσης 
άν δχι Άλκαμάν, Ά λκάν καί ’Αλκμάν έκ τής 
αύτής άρχαιότητος( Σταυρόπουλος 46 καί 180). 
Τό ιερόν (καί τό μαντεΐον) τής Δήμητρας υ
πήρχε καί μάλιστα καί τόν Β' μ.Χ. Καί άλι- 
εΐς παρά τόν τόπον, όπου διαιτάτο έν ΙΙάτραις 
ό ’Απόστολος, εύρεν ό Παυσανίας (’Αχαϊκά 
21, 1°).

’Ανθύπατοι ήδρευον είς Πάτρας καί ό 
Πλούταρχος εύρε τω 107 μ.Χ. ενταύθα τόν 
Σώσσιον Σενεκίωνα. Καί τό όνομα Αίγεάτης 
σύνηθες είς την εποχήν του (Πολύβιος Λ Γ ' 1 
(3). Κατά τό D ictionnaire  των N acan t καί 
Iviangenot, P a ris  1911, A ' 357—8 ό Αίγεά
της ήτο άντικαταστάτης τού άνθυπάτου Λεσ
βίου. Έραστος (Έλλην άπελεύθερος) άπαντα 
οίκονόμος τής πόλεως Κορίνθου (Δ. ΓΙάλλας 
ΓΙελ. Πρωτοχρονιά 1957, 59).

Πρόσθες τήν Ισχυράν είς τούς Βυζαντινούς 
παράδοσιν περί τού Ά π . Άνδρέου είς ’Ελλάδα. 
Έ κ  ΙΙατρών δέ ηύαγγελίσθησαν καί οί Ίόνιοι 
(Ζώης 287). Βλ. λ. ’Εκκλησία. Θωμόπουλος 
176—181, 187, 253—5, 292—3, 3081, 371 έπ. 
Θωμοπ. βΑπ · Άνδρ. 22—60. M eyer 2124—5. 
M EE I, 658, H erb illon  24, 28, 372, 104L 
Τά Χέρτσβεργ Έλλαδ. Γ ' 353 συγκεχυμένα.

Ε ' Π α ρ α δ ό σ ε ι ς  Π α τ ρ ώ ν .  Περί χωρί
ων, μονών, φρουρίων καί ναών Ά π . Άνδρέου 
ΣΝ Ε Α' 71, "Ηλιος Δ ' 635, ΜΕΕ Ά  84. Καί 
είς ΨαΟόπυργον. Λέκκας 45. Καί είς Έγλυκάδα 
ένοριακός. Μέχρι 1Γ' αί. τό Άντίρριον φέρε
ται ώς cabo di sa n t A ndrea (Θωμόπουλος 
353). Ναός εις Καστρίτσι έπί του φρουρίου. 
Καί ό ναός τού άρχιεπ. μεγάρου Αθηνών. Περί 
τού υποκοριστικού Ανδρικός βλ. λ. Παροιμία 
Κεφαλληνίας, Γορτυνίας, Αθηνών κ.ά. « Α π ’ 
τού Ά η  Ά ντριώς άντριεύει τό κρύο» (Πολί
του Παροιμ. Α' 225). Περί τού τύπου Άηαν- 
τριώς βλ. λ. Γλώσσα. Έ κτος τών άναφερθει- 
σών παραδόσεων,διεσώθησαν καί άλλαι: Πρό
τού 1821 έπιμόνως δτι τό λείψανον του Ά π ο 
στόλου είναι είς τήν Ρωσίαν. "Οτι ό Α πόστο
λος συνελήφθη είς Λεόντιον (βλ, λ.). Θωμόπου
λος 179. Ναός παλαιότατος έκεΐ τού Ά ποστό
λου. L eake III, 420. Κατά παράδοσιν ΙΖ ' αί. 
ΙΙατρινός παπάς δέν γίνεται λόγω τής καταδί
κης τού ’Αποστόλου. Θωμόπουλος 431. Τόν 
ΙΙΓ  αί. ό εφημέριος τού παραλιακού ναού έπρεπε 
νά νηστεύη δλον τό έτος, κατά τήν παραμονήν 
δέ τής έυρτής τού Αποστόλου οί ΙΙατρεΐς πα- 
ρεσκεύαζον λαχανύπητταν καί έστελλον μερίδας 
της είς τόν εφημέριον καί είς τούς παρά τόν 
ναόν μένοντας πτωχούς. Είς ’Ήπειρον τήν ή- 
μέραν αυτήν βράζουν όσπρια (Άνδραλούσια). 
Φ. Κουκουλές είς περ. Έ λ . Δημιουργία, 1953, 
357. Άραβαντινός Β' 357. Έ ν  ΓΙάτραις κατά 
τήν ημέραν τής εορτής ιχθυοφαγία (διότι α
λιεύς ήτο ό ’Απόστολος). ΙΙερί δυσώδους λίθου 
βλ. λ. "Αγιος Γεώργιος, Αίγεάτης. "Υμνους 
είς τόν Απόστολον έγραψεν ό Πατρεύς Νικη
φόρος (ΙΑ' αί.). Ά πό  τά μεγαλυνάρια τής 
έορτής : «Ά ξιον έστίν ώς αληθώς τού δοξάζειν 
σε τόν Οεηγόρον, τών ΙΙατρών τόν θειον υπα
σπιστήν καί τής Ά χα ΐας άντιλήπτορα τόν θερ
μόν, Άνδρέαν τόν μέγαν...». Καί νεώτεροι ύμ
νοι : «Χαίροις τών ΙΙατρέων μέγας φρουρός, 
πρόμαχος καί ρύστης πολιούχος καί βοηθός... 
προστάτης ΙΙατρών, φρουρός άσφαλέστατος...». 
ΙΙολιούχος ΙΙατρών άπό τών βυζαντι
νών χρόνων. Βλ. λ. Σλαϋοι διά τήν τώ 805 
νίκην τών ΙΙατρέων άποδοθεΐσαν είς τόν Α π ό 
στολον. "Ετερον θαύμα τού Άποστόλου εις τό 
έκδοθέν ύπό Κ. ΣάΟα Χρονικόν Γαλαξιδίου 130 
(τό άμφισβητεΐ ό Bon 34). Τήν έπέτειον έορ- 
τήν τού 1822 άπελευθερούται τό Ναύπλιον 
(Τρικούπης Β' 249, Φραντζής Α' 138, 239) 
καί τήν τού 1826 ή Άκρόπολις τών ’Αθηνών, 
30 Ν]βρίου 1912 τό 12ον Σ]γμα ΓΙεζ. έφθανε 
πρό Κορυτσας καί 30—11—1940 τό αύτό Σύν
ταγμα είς Β. "Ηπειρον. Διά τό άνάγλυφον γορ
γόνας (βλ. λ.) Πολίτου Παραδ. 1178, 1186.

Τό Δημ. Νοσοκομεΐον, Πτωχοκομεΐον, Θε- 
ραπευτήριον φυματιώντων, Άναρρωτήριον άδε-
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νικών παιδιών κ.ά. τιμιόνται έν Πάτραις μέ τό 
βνομα τοϋ ’Αποστόλου. Σύλλογος ήθικοθρησκευ- 
τικός έν Πάτραις, τοϋ οποίου το καταστατικόν 
έξετυπώθη τω 1898. ‘Ο Θωμάς ίερ. Γίαπα- 
γιαννόπουλος έξέδωσε 1926—1931 έν Πάτραις 
καί έν συνεχεία εις ’Αθήνας μέχρι 1946 τό 
Ιδθήμερον θρησκ. περ. «’Απόστολος Άνδρέας». 
Ό  αυτός έξέδωσεν έν Πάτραις τίϋ 1932 Πα
ρακλητικόν κανόνα είς τόν ’Απόστολον.

ΣΤ' Α ΐ π α ρ α δ ό σ ε ι ς  τ ω ν  Σκοότ ων .  
'Ο κατά τόν ΙΔ ' αΐ. Σκώτος ιστορικός ’Ιωάν
νης de Fordun, γράψας την Ιστορίαν τής πα- 
τρίδος του μέχρι τοϋ 1153 καί ή οποία έξεδό- 
θη τό πρώτον είς Όξφόρδην τω 1691, άναφέ- 
ρει ότι περί τά μέσα τοϋ Λ' αΐ. τά όστά τοϋ 
‘Αγίου Άνδρέου, τά όποια έμενον άκόμη είς 
τάς Πάτρας, ήσαν ύπό τήν έπιτήρησιν ηγουμέ
νου τίνος Ρηγούλου. "Οτε ό αύτοκράτωρ Κων- 
στάντιος διέταξεν όπως τά πολύτιμα αύτά λεί
ψανα μ,εταφερθοϋν εις τήν Κπολιν, τήν τρίτην 
νύκτα πρό τής μεταφοράς άγγελος ένεφανίσθη 
έν όνείρψ εις τόν Ρήγουλον καί τόν διέτα- 
ξεν έπιμόνως, δπως άφαιρέση έκ της νάρθη- 
κος, δπου έφυλάσσοντο μίαν ωμοπλάτην, τρεις 
δακτύλους τής δεξιάς χειρός, τό όστοϋν ένός 
γόνατος καί ένα όδόντα. Ό  Ρήγουλος έξετέλε- 
σεν αύτά, δπως διετάχθη, μετ’ όλίγα 8ε έτη 
διηυθύνθη ύπό άλλης οπτασίας δπως άναχωρή- 
ση μετά των λειψάνων έκ Πατρών. Κατά τό 
ταξείδιον έναυάγησεν εις τόν λιμένα τής Σκω
τίας, δπου ό Ούγος, ό βασιλεύς των Πηκτών, 
ύπεδέχθη αύτόν καί διά τών ενεργειών τοϋ Ρη
γούλου, ολίγον έπειτα, ήσπάσθη μετά τών υπη
κόων του τόν Χριστιανισμόν. Τω 787 άναφέρε- 
ται βασιλεύς Σκώτων ’Αχαιός (Achaius). Κατ’ 
άλλας παραδόσεις τών Σκώτων, έκτος τής ανω
τέρω, ή όποια άφορά τήν πόλιν των τοϋ Ά γ . 
’Ανδρέου καί τόν έκεΐ ναόν τοϋ ’Αποστόλου 
καί τόν πύργον τόν λεγόμενον τοϋ Ρηγούλου, 
οι μοναχοί έκ Πατρών μετεκόμισαν καί τεμά
χια τοϋ σταυροΰ τοϋ ’Αποστόλου. Κατά Θωμό- 
πουλον Άποστ. Άνδρέας 441 ολα αύτά σημαί
νουν άποικίαν έκ Πατρών έγκατασταθεΐσαν τόν 
Δ' αΐ. εΐς Σκωτίαν. Ό  βιβλιοθηκάριος τοϋ Πα
νεπιστημίου Ά γ . Άνδρέου ώς άνω κ. G. ΤΙ. 
Β. Schnell έπιστέλλει ημϊν : Πράγματι ή πα- 
ράδοσις άνάγει είς τόν "Αγ. Ρήγουλον τήν ί- 
δρυσιν τής ώς άνω πόλεως. Χειρόγραφον Κόλ- 
μπερντιν εΐς τήν Αύτοκρ. Βιβλιοθήκην ΓΙαρι- 
σίων αρχίζει τήν σχετικήν διήγησιν μέ τήν 
πληροφορίαν ότι τά όστά του Αποστόλου έμε
νον είς Πάτρας καί μετεφέρθησαν είς Κπολιν, 
έκεϊθεν δέ εφθασαν είς Σκωτίαν. Τό χειρόγρα
φον τοϋ Priory είς τό Βρεταν. μουσείου πε
ριέχει τά αύτά. Τά λείψανα τοϋ Αποστόλου 
έμενον είς Πάτρας μέχρι τοϋ 345, οπότε ό έπί- 
σκοπος Ρήγουλος τά έκρυψεν έπί τή πληροφο
ρίας δτι ό Κωνσταντίνος ήρχετο διά νά έκδικη- 
Οή τόν θάνατον τοϋ Αποστόλου καί μεταφέρη 
ταΰτα είς Ρώμην. Καί ή ιερά σύνοψις τοϋ Α- 
berdeen άναφέρει τόν Ρήγουλον είς Πάτρας 
τω 360 ώς επιμελητήν τών λειψάνων τοϋ Α 
ποστόλου. ’Οπτασία τόν ώδήγησε νά τά μετα
φέρη πρός Δ καί ούτως έφθασεν είς τήν γήν 
τών Σκώτων. W . F, Skene είς Proceedings

of tb e  Society  of A ntiquaries of Scotland, 
(IV, 300—21). Κατά τόν ώς άνω Schnell εΐς 
Ρήγουλος ή Ricul, κοινώς γνωστός ώς Ρούλ, 
"Ελλην τοϋ Δ' αΐ. ήτο επίσκοπος εΐς τό Sen- 
1 is τής Γαλατίας. ‘Υπήρξε καί ’Ιρλανδός άγιος 
Ρήγουλος. Περί τούς δύο τούτους Ρηγούλους 
ύπάρχει άπελπιστική σύγχυσις κατά τούς μετέ- 
πειτα χρόνους. Κατά τόν Skene ένϋ’ άνωτ. ό 
επίσκοπος Acca (709—32) εΐσήγαγε λείψανα 
τοϋ Αποστόλου έκ Γαλλίας καί ίσιος έκ τοϋ 
Senlis, δπου τά είχε παλαιότερον μεταφέρει ό 
Ρήγουλος. Πρβλ. Scotichronicon τοϋ J.K.S. 
Gordon I, 72,91. Καί Τρεμπέλας 50—2, ό ό
ποιος παραδέχεται τήν έκ Ρώμης προέλευσιν 
τής είς τόν Άποστ. Άνδρέαν ιδίας τιμής τών 
Σκώτων. Τον ΙΑ' αί. επιλέγει, έκτίσϋησαν είς 
Αγγλίαν 800 περίπου ναοί πρός τιμήν του 
Πρωτοκλήτου. Θωμόπουλος 255—6, 0 αύτός 
Ά π . Άνδρέας 45 έπ. ‘Υπάρχει καί τεκτονικόν 
τάγμα τών Σκώτων ιπποτών τού Ά ν . Ά'»- 
δρέου ώς καί άγγλικον καί ρωσικόν. "Ηλιος Β* 
771.

Ζ' Ν α ο ί ,  ‘Ο α' ναός πρός τιμήν τοϋ ’Α
ποστόλου ύπήρξεν έπί τής Άκροπόλεο^ς ό τρι
συπόστατος (Ά γ. Άνδρέας, Ά γ . Σοφία καί... 
(άγνωστον). Μητροπολιτικός κατά τούς βυζ. 
χρόνους, κατεστράφη ύπό τών Φράγκων, άλλ’ 
άνεκαινίσθη άργότερον. ‘Ο παρά τήν παραλίαν, 
έργον τοϋ Ε ' αί. κατά Θωμόπουλον 263ι, ρυθ
μού βασιλικής, μητροπολιτικός τοϋ ΙΓ ' αί. ήτο 
οχυροί μένος μέ πύργους είς τάς γωνίας πρός 
άπόκρουσιν πειρατών, είς αύτόν δέ έφυλάσσετο 
ή κάρα τοϋ Αποστόλου μέχρι Τουρκοκρατίας. 
Οί Φράγκοι έπεξέτεινον τάς οχυρώσεις τοϋ 
ναοϋ, δεν φαίνεται δέ μακράν τοϋ ναοΰ τό 
φρούριον τής πεδιάδος τών Πατρών (Ιο ca- 
stello  del piano de Patrasso), άνήκον είς 
τήν Αρχιεπισκοπήν Πατρών. *0 Πάπας Ίννο- 
κέντιος Γ ' είδικώς τονίζει τούς κινδύνους έκ 
πειρατών τής εκκλησίας Πατρών. ‘Ο Ούέλερ 
τω 1676 εύρεν ερειπωμένου έκ σεισμού τόν 
ναόν τούτον τής παραλίας (παρά τό μαρτύριον 
τοϋ Αποστόλου), ό όποιος είχεν ήδη άπό τής 
συντριβής τών Σλαύων (Θ' αί ) υψηλούς καί 
καταλλήλους ξενώνας, δπου ύπηρέτουν οι όρι- 
σθέντες δουλοπάροικοι Σλαΰοι. Ό  ναός ήτο 
θεατός καί άπό τήν άντίπεραν άκτήν τοϋ Πα- 
τραϊκοΰ καί σημειοϋται ούτως άπό τόν έπί- 
σκοπον Λουϊτπράνδον (968), έπιστρέφοντα έκ 
Κπόλεως. Τόν είδε καί ό Άραψ E drisi (Bon 
157)· Ό  έπίσκοπος Louis de R ocheclionart 
( 1461) βέβαιοί απλώς δτι ό Απόστολος έσταυ- 
ρώθη είς Πάτρας (Βουραζέλη 143). Είς τόν 
βυζαντινόν τούτον ναόν μετέβη νά προσκυνήση 
(Θ' αί.) καί ό βυζαντινός στρατηγός Θεόφιλος 
καί μετ’ αύτόν ό τής συνοδείας του καί κατό
πιν αύτοκράτωρ Βασίλειος. Πλήθος ΙΙατρινών 
παρηκολούθει τό προσκύνημα καί ή Δανιηλίς 
(βλ. λ.) έμαθε παρά έγκαταβιοϋντος είς τόν 
ναόν μοναχοΰ τό μέλλον τοϋ άσήμου τότε Βα
σιλείου. Μέ τήν Φραγκικήν κατάκτησιν, δυτι
κοί (ιδίως Γάλλοι) κληρικοί κατέλαβαν τόν 
ναόν καί έν αύτω συγκεντρωθέντες έψήφισαν ά- 
μέσως αρχιερέα τόν συμπατριώτην των Άντέλ- 
μον (βλ. λ.) Οί Φράγκοι έκράτησαν τόν ναόν
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μέχρι των Παλαιολόγων, ή δέ σφραγίς των 
Λατ. Αρχιεπισκόπων Πατρών φέρει συχνότατα 
τόν ’Απόστολον έπΐ χιαστού σταυροΰ. Ε ις τόν 
ναόν τούτον ώς μητροπολιτικόν έγένοντο πιθα
νώς τώ 1259 οί έν Πάτραις γάμοι του Φράγ
κου πρίγκηπος της Πελοποννήσου Γουλιέλμου 
Β' Βιλλεχαρδουΐνου μετά της *'Αννας της Κο- 
μνηνής, θυγατρός του δεσπότου της 'Άρτης Μι
χαήλ, προσελθόντων όλων των βαρώνων καί 
λοιπών εύγενών της χερσονήσου, μεταξύ των 
οποίων καί ή Ελένη, Αδελφή τής νύμφης, σύ
ζυγος τού βασιλέως τής Νεαπόλεως Μαμφρέ- 
δου. Κωνσταντίνος δέ ό Παλαιολόγος, πολιορ- 
κών τάς Πάτρας άπό των Φράγκων, έλαβε 
πρό του ναού τάς κλείδας τής πόλεως παρά 
των έγκριτων τών Πατρών την 5ην ’Ιουνίου 
1429. Ναός βυζ. έποχής Ά π . Άνδρέου, εις 
τών Τριών Εκκλησιών (βλ. λ.) παρά τά Ροΐ- 
τικα. Κατά την υστεροβυζαντινήν εποχήν ό 
ναύε άπεδόθη εις τήν ορθόδοξον λατοείαν, ά- 
νε* ρέθη δέ καί φυλάσσεται είς τύ Μουσειον 
Πατρών λίθινη πλάξ μέ άνάγλυφον δικεφάλου 
αετού (έμβλήματος τών Παλαιολόγων) ιιέ μυ- 
στηοιακήν έλληνικήν έπιγραφήν («Ό  'Ά γιος 
Άνδρέας έπέτα είς τά ούράνια ωσάν αετός είς 
τά ύψη καί έβλεπε καθαρά τό κάλλος τού Θεού 
τό άμήχανον»). 'Ίσως μεταγενέστερον εργον, ή 
πλάξ δέ αύτή, τό λίΟινον κενοτάφίον καί δύο 
στήλαι έκ μέλανος γρανίτου υποδεικνύονται ώς 
τά έναπομε^ναντα τού ναού εκείνου, διά τόν ό
ποιον ο Ούέλερ (II, 9) τών μέσων τού 17/ αί. 
εκφράζεται : «κτίριον έρειπωμένον καί άρχαιό- 
τατον. Έ κ ε ΐ πλησίον σώζονται δύο μεγάλοι 
Οόλοι υπόγειοι καί αί βάσεις δύο έτέρων μή
κους 64 καί πλάτους 2 ποδών. "Ισως ό είς τών 
Οόλων άλλοτε έχρησίμευιν ώς ναός, σωζομέ- 
νου νύν δώματος κατά τήν Λ άκραν μετά με
γάλων νυμφών ^αχιβάδων) δι* αγάλματα». *0 
Αίοροζίνης (1687) ένδιεφέρΟη διά νά μεταβάλη 
τό κυριώτερον τών εν Πάτραις τουρκικών τε
μενών είς ναόν τού Ά ποστ. Άνδρέου, ό ό
ποιος «έσταυρώΟη είς αύτήν τήν πόλιν» (Ινώ
δη- Μέρτζιου 78). Κατ’ έγγραφον 16 Δ)βρίου 
1698 τού γεν. προνοητού Φραγκ. Γριμάνη 
(Κρατ. Ά ρχεΐον Ένετίας, φακ. 849, ύπόδειξις 
ήμΐν Κ. Δ. Μέρτζιου), αυτός έπανήγειρε «τον 
ναόν τού Ά γ . Άνδρέου, κείμενον παρά τήν 
θάλασσαν, άξιοσέβσστον λόγο» τού μαρτυρίου 
τού Α γίου». Αναφέρει είς τόν δόγην ότι έδα- 
πάνησε πολλά έξ Ιδίων. Ό  M an g cart (V II) 
είδε τώ 1828 έρείπια ναού είς τόν τόπον τού 
μαρτυρίου τού Αποστόλου δίδοντα έντύπωσιν 
χτισμάτων Έ νετ. εποχής, είς τό μέσον δέ τών 
μωσαϊκών τού δαπέδου ήτο ό λέων τής Έ νε- 
τίας σκαλισμένος επί μαρμάρου. Καί 6 περίη- 
γητής F r. V eron σημειοΐ έρείπια (1676) μιας 
μεγάλης εκκλησίας έν Πάτραις αφιερωμένης 
είς τόν "Αγ. Άνδρέαν. Ό  Ούέλερ πάντως ευρε 
τρεις ναούς Ά γ .  Άνδρέου έν Πάτραις, ό με
γαλύτερος δέ ήτο ό παραλιακός. Πολλαί κατα- 
στροφαί έπήλΟον καί κατά τήν 9ην ’Οκτωβρίου 
1571 μάχην έκεΐ συγκροτηΟεΐσαν μεταξύ τών 
έπαναστησάντων μετά τήν ναυμαχίαν Ναυπά- 
κτου Πατρέων καί Τούρκων. Τώ 1713 ύπο- 
γράφει τό ύπέρ του όρθοδ. μητροπολίτου Π α

τρών υπόμνημα έφημέριος του ναού (Κώδηξ 
Μέρτζιου 171) Ά γ .  Άνδρέου, πιθανώτατα, 
λοιπόν, ό παραλιακός εΐχεν άποδοθή είς τήν 
ορθόδοξον λατρείαν, ένώ όλίγον πριν (1699) 
ήτο καθολικός (βλ. λ. Εβραίοι). Παθόντα έκ 
σεισμών τά μέσα ΙΙ'Γ αί. έπεσκεύασαν οί Πα- 
τρεΐς, άλλ’ οί κατελθόντες τώ 1770 Τουρκαλ- 
βανοί προς κατάπνιξιν τής Έπαναστάσεως έ- 
σύλησαν καί έπυρπόλησαν αύτόν. Μόνον δ A 
τοίχος έσώθη (ιερόν). Έ ξ  είκόνος τών Π* U- 
n iv e rs  καί Η . W . W illiam s καταφαίνεται 
ότι έσώζετο ό τοίχος ούτος είς έν ύψος 10  καί 
πλέον μέτρων. Ε πίσης έκ τών περιβαλλόντων 
τόν ναόν τειχών έσώζετο παχύτατον τοιουτο 
είς τό 1 \  τού ώς άνω ύψους τού έρειπίου τού 
ναού, καθ* όλην τήν Α καί τήν Ν πλευράν μέ
χρι καί τής πηγής τού Ά γ . Άνδρέου, όπου 
φαίνεται μικρός οίκισκος. Τό ιερόν φαίνεται 
ότι οί Τούρκοι εΐχον μεταβάλει είς σταύλον. 
Τεμάχια στηλών καί μάρμαρα φαίνονται συσ- 
σωρευμένα είς τήν Δ. άκραν, οπού θά έξετεί- 
νετο ό ναός (περίπου σημερινή είσοδος τού 
ναού). Μέχρι τού 1853 γνωρίζομεν, οτι έσώ
ζετο καί μέρος τού ψηφιδωτού τού ναού. Οί 
έπισκεφθέντες τάς Πάτρας περιηγηταί άναφέ
ρουν ότι οί Χριστιανοί επί τών ερειπίων εΐχον 
άνεγείρει βωμόν, επί τού οποίου διαρκώς 8- 
καιον κανδήλαν καί άνέθετον διάφορα άφιερώ- 
ματα, Ιδίως κατά τήν επέτειον έορτήν τού ά
γιου, όχι μόνον οί έκ Πατρών (πόλεως καί ε
παρχίας), άλλα καί έξ άλλο>ν μερών. Καί αύτοί 
οΐ Τούρκοι μετέβαινον πρός προσκύνησίν του. 
Έ ν  τούτοις οί Τούρκοι επίσημοι ούδέποτε ένέ- 
δωσαν είς τήν επίμονον παράκλησιν τών Πα- 
τρέο>ν όπως τοΐς έπιτραπή καί ανοικοδομήσουν 
έκ νέου τόν ναόν. ΙΙρβλ. καί <le S aehu lf πα
ρά Βοραζέλη 28 σημ. Κατά τόν D epping (i,a  
(ircco , P aris  1823, II, 59) «'Υπάρχει άκόμη 
μία πηγή ή μάλλον φρέαρ σκεπάσμένον, τό ό
ποιον εύρίσκεται πλησίον τού αρχαίου λιμένος, 
είς τά έρείπια τού ναού τού Ά γιου Άνδρέου. 
*0 'Ά γ . Άνδρέας εΐναι ό πολιούχος τών Πα
τρών. Ματαίως οί ΙΙατρεΐς προσεπάΟησαν νά 
λάβουν τήν άδειαν άπό τούς Τούρκους νά έπα- 
νακτίσουν τήν εκκλησίαν, τήν όποιαν εΐχον κα
τεδαφίσει οί Αλβανοί τώ 1770. Τήν ήμέραν 
της μνήμης του οί "Ελληνες προστρέχουν είς 
τά έρείπια, τιμούν τήν σαρκοφάγον, εντός τής 
οποίας άπεκρύπτοντο τά οστά του, καί πίνουν 
μέ εύλάβειαν άπό τό ύδωρ του φρέατός του. 
Τέλος άνάπτουν καθ’ έκάστην λαμπάδας. Ω 
ραία μάρμαρα χρησιμοποιούνται ώς δάπεδον 
τής παλαιάς εκκλησίας». Ό  Pouqeville  IV , 
360 όμιλεΐ διά τήν σαρκοφάγον τού Αποστό
λου, τήν όποιαν έπεδείκνυον οί ΙΙατρεΐς επί 
τών ερειπίων τής ταπεινής παλαιάς μητροπό- 
λεως. Όδεύων έκ ΓΙατρών πρός Δύμην—ή ο
δός διήρχετο έκ τού ναού, όπου ήθελέ τις 6' 
διά νά φθάση έκεΐ—εύρε γυναίκας καί έπλυνον 
είς τήν πηγήν τού Ά γ . Άνδρέου. Πολλά ρυά
κια συναντά έκεΐθεν κανείς. Παρά τόν ναόν 
ήτο χάνδαξ, καταλήγων είς τήν θάλασσαν, παρ’ 
αύτόν δέ τά μωσαϊκά επί τού εδάφους. Τό ύ
δωρ τής πηγής του Αποστόλου ήτο κάτω της 
έπιφανείας τού εδάφους καί σκαλοπάτια ωδή-
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νουν είς τήν πηγήν. *0 Dodwell I, 120 εδρβ λίου 1821. Πλοιάρια Επτανησιακά μετέφερον
(1801) του δαπέδου του κατεστραμμένου ήδη πρόσφυγας τούς καταφυγόντας εις τήν παρα-
ναοΰ πλούσια μάρμαρα άρχαιότητος διαφόρων λίαν αύτήν Πατρεϊς, ώς μή βαλλομένης της
χρωμάτων. Τό ύδωρ της πηγής λαμβάνεται ώς θέσεως άπύ τά πυροβόλα τοϋ φρουρίου τής Ά -
άγίασμα (έλληνιστί είς τύ κείμενον). Κηρία ά- κροπόλεως. Τόν Ν)βριον 1821 φθάνει έλληνι-
νάπτονται είς τήν σαρκοφάγον. Πλήθος συγ- κύν πλοϊον μέ πολεμοφόδια (Πουκεβίλλ 388).
κεντρώνεται κατά τήν εορτήν. Παρά τά μεγά- Άναφέρεται έπίσης ότι εύΟύς μετά τήν άπε-
λα ποσά, τά όποια οί "Ελληνες προσέφερον είς λευΟέρωσιν (24 Ν)ρίου 1828) κατέπλευσεν είς
τούς Τούρκους, οί τελευταίοι δεν εδιδον άδειαν τήν πρύ τοΰ ναοΰ παραλίαν τό ’Αμερικανικόν
άνοικοδομήσεως τοϋ ναοϋ. 'Ως ένοριακόν ναόν βρίκιον Έράλδ καί διενεμήθησαν έκεϊ τρόφιμα
λειτουργοϋντα τήν Κυριακήν τόν άναφέρει τό καί ενδύματα, σταλέντα ύπό τοΰ ’Αμερικάνικου
έργον τοϋ Σποντή τοΰ 1767 (Θωμόπουλος 4923). φιλελληνικοΰ κομιτάτου (Θωμόπουλος είς Δ.

Ό  παραλιακός ναός τοϋ ‘Αγίου Άνδρέου έν Πάτρας μετά τό 1770. ΕΙκών εις 
τόν 1 /  U nivers καί είς τόν Η . W . W illiam s (εργον W . Miller), 1816

Μετέπειτα όμως έρημος 6 τόπος (Γούδας Ε' 
337—8). ‘Ο Buchon καταγγέλλει ότι τό υλικόν 
τοΰ ναοΰ μετά τήν άπελευθέρωσιν έχρησιμο- 
ποιήθη είς τήν άνοικοδόμησιν τής πόλεως. Εδ- 
ρε τήν επιγραφήν μέ τόν δικέφαλον άετόν. Ό  
Γ. Ν. Παναγόπουλος, Πραγματεία περί κατα
σκευής νεκροταφείου, έν Πάτραις 1879, 106, 
108, γράφει ότι μέχρι τοΰ 1845 εΰρισκον άρ- 
χαια ερείπια, αντίκρυ καί Δ τής πηγής, όπου 
ό εφημέριος τοΰ ναοΰ Παρθ. Πελοπίδας, άδελ- 
φός τοΰ ’Αποστόλου τής Φιλικής, άνήγειρεν οί- 
κίσκον. Τό όδωρ τής πηγής Θεωρείται καί σή
μερον ιαματικόν. ’Άλλη άσήμαντος πηγή εύρί- 
σκεται Β τοΰ ναοΰ είς συνοικίαν Τσιβδί.

Τόν Δ)βριον 1767 ό Πατριάρχης Κπόλεως 
έκήρυξε σταυροπηγιακόν τόν ναόν τοΰ Ά π . 
Άνδρέου Πατρών. Μετά δέ τήν άπελευθέρωσιν 
συνεστήθη είς τό ΒΑ τοΰ έρειπίου νεκροταφεΐον 
(βλ. λ.) τής πόλεως. Ή  πρό τοΰ ναοΰ παραλία 
κατεκλύσθη ύπό γυναικοπαιδών τόσον κατά τήν 
έκρηζιν τής Έπαναστάσεως 1770, όσον καί τής 
μεγάλης τοΰ 1821, περισσότερον όμως κατά 
τήν τραγικήν Κυριακήν των Βαίων 3 Ά πρι-

Βιβλ. 335). Ό  G ell 1 σημειώνει ^άμμώδη πα
ραλίαν έκεϊ. Ό  M angeart (V II) εΰρε τόν ’Ο
κτώβριον 1828 μικρόν ναόν λειτουργήσαντα κά
τω άπό μίαν στέγην καλάμων καί έπ’ αύτών 
Θραυσμένους κεράμους. Ή  παραλία του έχρη- 
σιμοποιεΐτο άπό τά πλοία τής στρατιάς Μαιζόν. 
Τά έτη 1836—45 άνηγέρθη ό νΰν ναός, διατε- 
λέσας μητροπολιτικός τά έτη 1845—56. Ή  
πρωτοβουλία άνελήφθη τόν ’Ιανουάριον 1835 
ύπό 148 πολιτών Πατρέων, οί όποιοι έξέλεξαν 
έπιτροπήν προς τοΰτο έκ των Μ. Ρούφου, Χρ. 
Λόντου, Φ. Κωνστάκη, Α. Καλαμογδάρτη, Π . 
Πατρινοΰ, Μ. Παναγοπούλου, Π . Χειλοπούλου, 
X. Δεσσίλα, Άναγν. Μαργαρίτη, Άνδρ. Φακί
ρη καί X. Τζεκριστιάνου, είναι ρυθμοΰ βασιλι
κής, έργον τοΰ άρχιτέκτονος Λυσ. Καυταντζό- 
γλου (Έλευθ. Ζ' 470, "Ηλιος I ' 535). Ό  Bu- 
clion κατηγορεί τάς επί τής προσόψεως τέσ- 
σαρας στήλας. Αί έπί τής όροφής ολόσωμοι ει
κόνες Πατριάρχων Π. Διαθήκης είναι εργον 
τοΰ Δ. Κ. Βυζαντίου (βλ. λ.), ταύτας δέ έθαύ- 
μασεν ό έκ Μονάχου έλθών τω 1852 Θιέρσιος. 
Ό  μέγας άργυροΰς πολυέλαιος είναι έργον τοΰ

i



•Αγιος Άνδρέας 34

Ήπειρώτου Σπυρίδ. Παπαμόσχου. Σπ, Λάμ- 
μπρου, Ν. Έλληνομνήμων Γ ' 442. Τόν Ν)βριον 
1847 6 Ρώσος Ά νδρ. Μωράβιεφ έδώρησε τε- 
μάχιον δακτύλου χειρός του Αποστόλου, παρα
λαβών αύτό έκ του άγ. ’Όρους. Ό  έλθών τώ 
1850 G ust. F la u b e r t  (N otes des voy. 1910, 
179) περιγράφει γυναίκας της ύπαίθρου γονυ
κλινείς εις τόν ναόν πρό της είκόνος του Α 
ποστόλου. Ό  ΌΟων παρηκολούθησε τόν 'Ο 
κτώβριον 1838 την κατασκευήν του ναοΰ. Τω 
1872 άνεμαρμαρώθη τό κενοτάφιον του ’Απο
στόλου (ΜΕΕ ΙΘ ' 789). Δοξολογίαν τελεί ή 
πόλις τήν 12-9-1843 διά τό Σύνταγμα. Δοξο
λογίαν τό 1 2 ον Συν)μα Π εζ. έπιστρέφον έκ του 
μετονπου τω 1913. Πριν ήδη του 1894 έορτάζουν 
οί Κερκυραΐοι κατ’ έτος την πανήγυρίν των 
(Ά γ . Σπυρίδωνος).

Ό  ναός από Τουρκοκρατίας εΐχεν Ιδιοκτη
σίας πέριξ αύτου. Ίδ ιώ τα ί τινες μετά την ά- 
πελευΟέρωσιν άνήγειρον οικίας καί τό Δημό
σιον προέβαλεν ότι αυτό είναι ό ιδιοκτήτης 
πέριξ του ναοΰ εκτάσεων, τότε και ό ναός κα- 
τέφυγεν είς τά δικαστήρια. Διά του άρθρ. 11 
του νόμου νΓΞ' του 1878 έπηλθε συμβιβασμός 
καί άνεγνωρίσΟη ιδιοκτησία του ναοΰ πέριξ 
αύτου έκτάσειος 76 στρεμ. καί 96 μ. υπό τόν 
όρον ότι τό τίμημα αυτών, έκποιουμένων, νά 
χρησιμεύση διά την άνέγερσιν νέου ναοΰ. Τό 
τελευταΐον τοΰτο προέβλεψε καί ό είδικός νό
μος ΒνΚΟΘ' τοΰ 1900 καί κατηρτίσθη έπιτροπή 
υπό τόν άρχιεπίσκοπον ΓΙατρών. Τω 1902 
προεκηρύ/Οη διεθνής διαγωνισμός διά τό σχέ- 
διον του νέου τούτου ναοΰ καί προεκρίΟη τό 
τοΰ Γάλλου Αίμιλ. Ρομπέρ διά γνωμοδοτή- 
σεως της Α καδημίας καλών τεχνών Βερολί
νου. Τήν 1 'Ιουνίου 1908 έΟεμελιώΟη υπό τοΰ 
Βασ. Γεωργίου Α '.

Ό  ναός προβλέπεται ώς ό μεγαλύτερος χρι
στιανικός τής ’Ανατολής μετά τόν τής * Αγίας 
Σοφίας Κ]πόλεως, χωρητικότητας 6.000 ατό
μων. Μήκος 55 μ. πλάτος 38 μ. ύψος τοΰ 
κεντρικοΰ θόλου 40 μ. Τω 1910 είχε συντελε- 
σθή ή Οεμελίωσις καί τό έκ μαρμάρων βάΟρον 
μέχρι 2 μ. άπό τοΰ εδάφους, όπου τό δάπεδον 
τοΰ ναοΰ. Ό  άναλαβών όμως εν συνεχεία μηχά- 
νικός Ά . Μεταξας εύρε τό έδαφος τής περιο
χής όχι στερεόν καί προέτεινε τήν παρά τά 
Υψηλά αλώνια άνέγερσιν. Έπελθόντο^ν καί 
των πολέμων, τό ζήτημα έτελματώΟη, τέλος 
δέ τφ  1927 έκρίΟη ή γενομένη Οεμελίωσις ά- 
νεπαρκής καί προεκρίθη διά σκυροκονιάματος 
σιδηροπαγούς άντισεισμική κατασκευή τοΰ όλου 
κτιρίου, ή όποια είναι καί οίκονομικωτέρα, τε- 
λικώς όμως 0ά έγίνετο μία επιμαρμάρωσις.

Τω 1934 ήρχισε νέα Οεμελίωσις καί άνέγερ- 
σις διά σκυροκονιάματος καί ό κεντρικός θόλος 
άνυψώθη, πλήν καί πάλιν έπηλθε καΟυστέρησις 
έξ επιθέσεων κατά τοΰ σχεδίου ώς μη βυζαν
τινού ρυθμού. Μετά τόν πόλεμον 1940—44 έ- 
πήλθε ποιά τις συμφιλίωσις των διαφόρων ά- 
πόψεων καί άπεφασίσθη ή άνοικοδόμησις βά
σει τοΰ άρχικού σχεδίου, έλειπον όμως πλέον 
τά οικονομικά μέσα. Ειδική φορολογία επί του 
πληθυσμού των Πατρών έπεβλήθη άπό τοΰ 
1955 καί ήρχισε πλέον ή συμπλήρωσις της ά-

νεγέρσεως χάρις Ιδίως είς τήν έπιμονήν τοδ 
τότε μητροπολίτου Πατρών καί μετέπειτα 
’Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεοκλήτου Παναγιω- 
τοπούλου. Χαραλ. Βαρυμπόμπη, Σταχυολογή- 
ματα, 192—299, Σωτ. Γκολφινόπουλος, Ό  Ά -  
πόστ. Άνδρέας και ό ναός του, Πάτραι 1945, 
12—20 , Ν. Γιαννακόπουλος είς έφημ. «Νεολό- 
γος Πατρώνυ 30—11—1948 καί έφ. ’Αντίθετος 
τοΰ σχεδίου R om bert Φ. Κόντογλου είς έφ. 
«Ελευθερία» 5—12—1954. Δ. Βιβλ. 337 έπ. 
Κληροδοτήματα καί δωρεαί: Ζερβός ώς έν σ. 
1435 (478), Τρεμπέλας 56—7. Θωμόπουλος 
68, 180, 206, 224, 244, 2533, 262—4,
272, 282, 288, 292, 301, 318», 3513, 371, 
416, 427, 435, 464, 4682, 4923, 495, 5281, 
628. G erland  65», 784, 279.

Η ' Ά γ .  Α ν δ ρ έ ο υ  έν  Π ά τ ρ α ι ς  
μ ο ν ή .  Τώ ΙΓ ' αί. ό παράλιος ναός τού ’Α
ποστόλου παρουσίαζε τήν όψιν ένός ίσχυροΰ 
μοναστηριού (Ζακυθηνός L e d esp o ta t II, 307). 
Περί μονής καί ήγουμένου «τής παρά τόν αί- 
γιαλόν τής είρημένης πόλεως [Πατρών] ευα
γούς άγίου ’Ανδρέου μονής» όμιλεΐ διά τόν 
χρόνον τής καταρρεύσεως τής τελευταίας Ε ν ε 
τοκρατίας (1715) ό Λ. Ζώης, βάσει τών έγ
γραφων τής εποχής, κατά τά όποια ό έκ Πα
τρών Ιεράρχης ’Ιάκωβος ό Σταθόπουλος, ηγού
μενος (περίεργον όμως τής μονής νά είναι η
γούμενος άρχιερεύς) τής έν λόγω μονής «έγκα- 
τέλιπε τήν ρηθεΐσαν μονήν, ένθα, πλήν τής υ
περοχής τοΰ βαθμού του, άπήλαυε καί εξαιρε
τικών προνομίων,..». Ρητήν μνείαν επίσης περί 
μονής έν Πάτραις καί δή σταυροπηγιακής τοΰ 
’Αποστόλου ’Ανδρέου έχομεν είς τό σιγίλλιον 
τοΰ Δεκεμβρίου 1767 τοΰ Πατριάρχου Κπόλεως 
Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή («πρότερον αέν μονα- 
στήριον ύπάρξαντα σταυροπηγιακόν ως καί τά 
γειτνιάζοντα τη αυτή χώρ$ τέσσαρα σταυρο
πηγιακά... έγνωμεν κοινή συνοδική διαγνώμη 
σταυροπηγιακόν άναδεΐξαι τό είρημένον μονα- 
στήριον...»). Περί μοναχού διατρίβοντος είς 
τον ναόν βλ. λ. Δανιηλίς κατά τόν Θ' αί. Θω
μόπουλος 273, 351», 486, 573—4, 603. Γε- 
δεών ΓΙατρ. πίνακες 87, 209 έπ.

Θ' Ε τ ε ρ ό δ ο ξ ο ι  ναοί. Ε π ’ όνόματι 
τοΰ πολιούχου τιμάται καί ό ναός τών δυτι
κών έν Πάτραις, κτισθείς τώ 1838 (έφ. «Αιών» 
Ά θ . 25)2)1840), πλησίον τού ορθοδόξου τής 
Ευαγγελίστριας.

Μετά τού ναοΰ έκτίσθη καί οίκία ισόγειος 
πρός κατοικίαν τοΰ εφημερίου, ή όποία άργό- 
τερον (προ 70ετίας) άνυψώθη, άλλη δέ οίκία 
έκτίσθη εις τό βάθος καί άριστερά του ναού 
διά καθολικόν δημοτικόν σχολειον. Ένεκαινιά- 
σθη δέ ό ναός υπό τού έπισκόπου Άλμπέρτη. 
ύπήγετο δέ είς τόν καθ. επίσκοπον Σύρου καί 
τώ 1874 είς τόν έπίσκοπον Τήνου Μαραγκόν, 
ό όποιος μετά ταΰτα έγινε άρχιεπίσκοπος τών 
καθολικών έν Άθήναις καί έκτοτε καί ό 
ναός υπάγεται είς τήν άρχιεπισκοπήν αυτήν. 
Ύπηρέτουν δέ καί 2—3 ιερείς, εφημέριοι (προϊ
στάμενοι) όμως διετέλεσαν : επί πολλά έτη καί 
μέχρι τοΰ 1869 ό ’Ιωάννης Ξανθάκης έκ Σύ
ρου καί άπό του 1869 ό επίσης έκ Σύρου 
Αντώνιος Παλαιλόγου. Ά π ό  του 1891—1915
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ύπηρετεΐ 6 έξ ’Ηπείρου Πέτρος Βιτάλης, 6 ό
ποιος τφ 1894 συνέστησε μουσικήν μπάνταν 
καθολικών. Χρ. Κορύλλος έν Διεθνή Βιβλιοθ. 
1896, 383, είχε δέ πολύ έργασθή έντατικώς 
διά την άνέγερσιν της Παναγίας του Ροζάριο, 
ναοϋ μνημειώδους πρός τιμήν τής προστάτιδος 
τής νίκης τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου. Αί 
Πάτραι είχον καθορισθή τόπος προσκυνήματος 
καί του ταξιδιού προς τούς 'Αγίους τόπους, 
6πως τω 1896 ύπό καρδινάλιον καί υπό τήν 
προστασίαν τοϋ Πάπα Λέοντος Ι Γ \  Αί προσ- 
φοραί έφθασαν τό έτος τούτο τάς 100.000 
αγγλικών λιρών, δι’ ών ήγοράσθη οίκόπεδον 
δύο έκταρίων (παρά τον άγιον ’Αλέξιον). Τώ 
1917 ό Πάπας Πϊος Γ διέταξε να παύσουν οί 
άνά τον κόσμον δίς τού έτους γινόμενοι έρανοι 
υπέρ τής άνεγέσεώς του, διότι αύτη θά άπήτει 
μεγάλα έξοδα. ’Από τού 1915 διατελεΐ εφημέ
ριος ό έν Πάτραις τω 1883 γεννηθείς ’Ιωάν. 
Σινιγάλιας, ό όποιος έσπούδασεν εις ’Αθήνας 
καί Βηρυττόν, διετελών ίερεύς άπό τοϋ 1906. 
Tco 1955 δι’ ειδικής έορτής έωρτάσθη τό ίω- 
βιλαΐον του έν Πάτραις. Έργον αύτοϋ ύπήρ- 
ξεν ό νϋν ναός, διότι ό παλαιός τ<ρ 1925 κα- 
τεδαφίσθη καί άνηγέρθη είς δύο τμήματα ό 
νέος (1931) έπί σχεδίου μηχανικού Καραβέλλα. 
Τό έργον έπετεύχθη δι’ έράνων έν Πάτραις. 
’Από τοϋ 1894—1940 έτελεϊτο καί ή λιτανεία 
τής Α γίας Δωρεάς. Τά δύο άλλα θυσιαστήρια 
τιμώνται έπ’ όνόματι τής Παναγίας τής Καρ- 
μήλου καί τοϋ αγίου ’Ιωσήφ. Εις τό μεσημβρι
νόν προαύλιον τοϋ παλαιού ναοϋ τω 1908 διά 
δαπάνης τοϋ Νικολάου Καστώρ, Σμυρναίου 
καθολικού έγκατεστημένου έν Πάτραις καί άπο- 
θανόντος τω 1909, είχε κτισθή παρεκκλήσιον 
τής Παναγίας τής Λούρδης (περιοδ. Αρμονία. 
Ζ' 168 (1908). Τω 1910 έκτίσθη τό έν τω 
Α' Νεκροταφείω τοϋ Δήμου παρεκκλήσιον τής 
Παναγίας των χαρίτων έντός τοϋ χώρου, ό 
όποιος διετέθη διά τήν ταφήν των καθολικών 
(1888). ’Εσωτερικά παρεκκλήσια είχον ή σχο
λή των F reres M aristes (Έμπορ. σχολή) έπί 
τής όδοϋ Ζάιμη, ή σχολή Καλογραιών (Άδελ- 
φαι τοϋ ’Ελέους) καί ή σχολή των F ra te lli 
έπί τής όδοϋ Ρ. Φεραίου. Οί Φραγκισκανοί 
μετά τον α' Παγκόσμιον Πόλεμον ήγόρασαν ά- 
κίνητον έν τή άνω πόλει (θέσις Μαρούδα), ό
που προσωρινώς έλειτούργησεν είς τό ισόγειον 
αύτοΰ παρεκκλήσιον έπ’ όνόματι τού Άγιου 
Αντωνίου. Είς τον ναόν τοϋ άγιου Άνδρέου 
νϋν εύρίσκονται εικόνες τοϋ Άγιου Άνδρέου, 
έργα έξ ’Ιταλίας προ ΙΟΟετίας, ή M ater do
lorosa τουλάχιστον τοϋ 1890, ή Παναγία τής 
Λούρδης (τού άλλοτε παρεκκλησίου), έργον τοϋ 
1906 τοϋ έν Ρώμη Βαρούχα.

Καί ό Άγγλικανικός ναός τιμάται έπ’ όνό- 
ματι τοϋ Ά γ. Άνδρέου, κτισθείς έπί τής ομω
νύμου όδοϋ. Τον θεμέλιον λίθον έθεσεν ό αρχι
επίσκοπος Πατρών κρί ’Ηλείας Κύριλλος τω 
1872. Τούτου τά έτη 1872—6 εφημέριος άνα- 
φέρεται ό ίερεύς Έρβετ Βόϋς. Θωμόπουλος 
81, Θωμόπουλος Άπόστ. Άνδρέας 72.

Γ Ε ι κ ό ν ε ς .  ‘Ο Απόστολος είκονίζεται 
«γέρων κατζαρομάλης είς τό μέσον χωρίζων τό 
γένειον, βαστών σταυρόν καί τυλιγμένον χαρτί».

Τώ 1892 άνευρέθη έν Πάτραις είκών Ttapt- 
στώσα τόν Απόστολον έπί θρόνου κρατούντα 
εύαγγέλιον καί εύλογοΰντα ως ό Χριστός, μετα- 
φερθεΐσα είς Αθήνας. Παρομοία ή είς ναόν 
Γηροκομείου Πατρών, έπεκράτησε δέ ό τύπος 
ουτος ώς πολιούχου τής πόλεως. Ά λλη είκών 
τοϋ Πατρέως ακαδημαϊκού Έ π . Θωμοπούλου 
είς Δημαρχεΐον Πατρών. Θωμόπουλος 181, 
Θωμόπουλος Ά π . Άνδρέας 75. "Ηλιος Β' 
769—70, ΜΕΕ Δ' 631. Τ. Γριτσόπουλος είς 
Πελοποννησιακά Β' 199. Είκών τοϋ 1846 ά- 
πόκειται είς τόν ναόν έργον τοϋ Μακεδόνος α
γιορείτου μοναχού Μακαρίου. Ό  Τρεμπέλας 
45 σημειεΐ ότι είς παλαιοτέρας εικόνας τοϋ 
Αποστόλου παρίσταται ουτος άνευ σταυρού, 
φέρων ένίοτε στέφανον, όπως είς τό μωσαϊκόν 
τοϋ ναοϋ Ά γ . Ίωάννου Ραβέννης καί άλλοτε 
κρατών είλιτάριον (θ' αί.). Βλ. κατωτέρω ιγ' 
κεφ.

ΙΑ ' Λ ι τ α ν ε ί α .  Τό Δημοτικόν συμβού
λων Πατρέων τήν 26ην Νοεμβρίου 1836 διά 
ψηφίσματος του ώρισεν «έπειδή έκπαλαι ή έ- 
ορτή αύτη είναι καθιερωμένη ώς εορτή τής 
πόλεως, νά τελήται ή θεία λειτουργία είς μό
νον τόν άνεγειρόμενον τότε ναόν... Μετά τήν 
ιερουργίαν νά γίνεται λιτανεία έπακολουθημένη 
άπό τήν δημοτικήν αρχήν καί άπό τόν λαόν 
καί νά παρακαλοΰνται αί πολιτικαί καί στρα
τιωτικά! άρχαί νά λαμβάνουν μέρος είς τήν 
τελετήν ταύτην. Ό  επίσκοπος καί όλος ό κλή
ρος τής πόλεως θέλει παρευρίσκονται κατ’ έτος 
τήν ημέραν ταύτην είς τόν ναόν τοϋ Α γίου 
πρός έκπλήρωσιν τής τελετής μέ όλην την ιε
ρατικήν τάξιν. Ή  έορτή νά καθιερωθή ώς 
έορτή έπιτόπιος». Έ κτοτε ή λιτανεία έγένετο 
κατ’ έτος, περιφερομένης τής έπαργύρου είκό- 
νος τοϋ Αποστόλου άνά τήν πόλιν. Αλλά 
πολλά έδημιουργοϋντο ζητήματα καί έκτροπα 
περί τού ποιον θά έκράτει τήν εικόνα σωμα- 
τεΐον άπό τά δύο, τά όποια είχον ώς προστά
την των τόν Απόστολον, τό των άλιέων καί 
ιχθυοπωλών ή τό τών βυρσοδεψών. Καί περί 
τοϋ δρομολογίου τής πομπής ύπήρχον άντιρ- 
ρήσεις καί διεδραματίσθησαν λυπηρά γεγονότα. 
Ό  άρχιεπίσκοπος Κύριλλος (1874) κατήργησε 
τήν λιτανείαν καί αύτη έπανεσυστάθη τω 1930 
(Χρ. Λαμπρόπουλος είς «Έ λ. Βήμα» Άθ. καί 
Βρ. Λεφτάκης είς «Νεολόγον Πατρών» 30— 
11—1930) όριστικώς καί μονίμως. Ή μερα κα
θολικής άργίας ώρίσθη διά Δ. ή ήμέρα τής 
λιτανείας (τοπική έορτή.). Τρεμπέλας 57. Περί 
έορτής Πατρέων έν Άθ. έφημ. «Αλήθεια» 
7—12—1865. ΜΕΕ Γ 2 10 . Θωμόπουλος Ά π . 
Άνδρέας 77 έπ.

ΙΒ' ’ Α π ο σ τ ό λ ο υ  ’ Α ν δ ρ έ ο υ  π η γ ή .  
Ή  παρά τόν ναόν τής Δήμητρος (βλ. λ.) ιαμα
τική πηγή τοϋ άλλοτε μαντείου τής θεάς είναι 
γνωστή ήδη άπό τοϋ μεσαίωνος ώς φρέαρ τοϋ 
Αποστόλου Άνδρέου ώς παρακειμένη τοϋ 
ναού. Σήμερον άναντιρρήτως μόνον περί φρέα- 
τος πρόκειται έντός μικροΰ σπηλαίου, όπου τό 
ύδωρ εύρίσκεται είς βάθος 4 μ. άπό τής έπι- 
φανείας τοϋ έδάφους (πηγάδι τοϋ Αγίου Ά ν 
δρέου). Έ κ  τής περιγραφής τοϋ άρχαιολόγου 
Κυριάκου τοϋ έξ Άγκώνος Piezzicoli, έπι-
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σκεφθέντος τάς Πάτρας τίιν ’Απρίλιον 1436 
καί Σεπτέμβριον 1437 πληροφορούμεθα: «Έν 
τω του άγιωτάτου Αποστόλου Άνδρέου ναω 
του έπονομαζομένου Δημητρίου (Δήμητρος), 
βλέπομεν θαυμάσιον άντρον υπό τήν γην, τό 
όποιον άρχαιότατον υπήρχε, μέγα καί Οαυμά- 
σιον άρχιτεκτονικόν μνημειώδες έργον έξ ακε
ραίου γεγλυμμένου λίθου. Κατέρχεταί τις είς 
αύτό διά 10  βαθμιδών, έχει δέ είς τόν θόλον 
κατά τούς τετραγώνους τοίχους 14 παράθυρα. 
Περιλαμβάνει δέ διπλας, τριπλας καί τετρα- 
πλάς νεκρικάς κάλπας χάριν τής σπονδου. 
Τούτο δέ τό άξιοθαύμαστον έργον καί άπί- 
στευτον φαίνεται. Διότι ό θόλος μέ δλα του τά 
έξαρτήματα, βαθμίδας καί λιθόστρωτον, δλα 
άπό μονοκόμματον σκληρότατον λίθον, τέχνης 
σοβαρού άνδρός, εύσυνόπτως φαίνονται». Κα
τέρχεταί τις καί μάλιστα διά 16 βαθμιδών 
(σήμερον 10 ), έόστε ήδη τότε τό ύδωρ ήτο είς 
βάθος, αλλά καί ή περιγραφή τού Παυσανίου 
δεικνύει οτι ή πηγή δέν ήτο καί πολύ υψηλά, 
αφού οί έρωτώντες τό μαντεΐον, κατεβίβαζον 
κάτοπτρον, δεδεμένον μέ νήμα, ϊνα ψαύση τήν 
έπιφάνειαν τού ήδη είς ταπεινόν βάθος ύδα- 
τος. Καί ο Ούέλερ (1675) περιγράφει τό άν- 
τρον, τό όποιον μετά 240 ετη εύρε καί ούτος 
είς τήν αυτήν κατάστασιν. Δέν αναφέρει περί 
τής αρχιτεκτονικής του αξίας, άλλ* δτι παρό
μοια εΐδεν είς Baia πλησίον τού Purzio li τής 
’Ιταλίας. Κατά Θωμόπουλον 207, 208 κατείχε 
χώρον μεγαλύτερον τού ήδη τής πηγής καί ό 
όποιος έκαλύφθη μεταγενεστέρως υπό τού ναού. 
Φαίνεται, λέγει, τά ερείπια τού άρχαίου ισχυ
ρού τοίχου τού χωρίζοντος τήν πηγήν άπό τού 
ναού τού Αποστόλου Άνδρέου, αλλά τό θαυ
μάσιου άντρον δέν ύφίσταται πλέον. Πράγματι 
δπισθεν τής πηγής καί επί τού σημερινού με
σημβρινού τοίχου τού ναού είναι εμφανή σήμε
ρον δύο τμήματα άρχαίου Ισχυρού τοίχου, ό 
όποιος όμως τοίχος διακρίνεται έμφανώς είς 
τάς εικόνας τού τοπίου τών τελευταίων δεκαε
τηρίδων τής Τουρκοκρατίας. Προκύπτει εκ τών 
ώς άνω περιγραφών δτι πρόκειται περί ένος 
m a rtu riiu n , τών μαυσωλείων έκείνων, τά ό
ποια οί χριστιανοί, έπειτα άπό τήν έπικράτη- 
σίν των, άνήγειρον διά νά τιμήσουν τόν τόπον 
τού μαρτυρίου έξεχόντων μαρτύρων τής Οριαμ- 
βευσάσης πίστεως.

Διά τό ύδωρ τής πηγής πιστεύεται καί σή
μερον OTt είναι άγιασμα καί έπίσης δτι ό έξ 
αύτού πίνων επισκέπτης τής πόλεως θά έπα- 
νέλθη υγιής διά νά πίη πάλιν. Είς Πολίτου 
συμ. Β' 293 φέρεται ώς παράδειγμα έπιβιώ- 
σεως άρχαίων παρομοίων δοξασιών. Κατά τινα 
παράδοσιν μάλιστα επικοινωνεί μέ τό ύδωρ 
τής Σωτηρίας (Ά γ . Αικατερίνης). Ό  Φωτά- 
κος Ά πομν. 304 όμιλεί περί ρεύματος Ά γ . 
’Ανδρέου, μέχρι τού οποίου έφθασαν ύποχω- 
ρούντες οί Τούρκοι τήν 9—3—1822. Φροντίς 
πρός έξωραισμόν τής εισόδου έλήφθη μετεπα- 
ναστατικώς καί τώ 1910 έγινε καί κιγκλί
δωμα. Έ π ί τής προσόψεως επί μαρμάρου υ
πάρχει έπιγραφή : «Νεμερτές (θεραπευτικόν) τό 
δ* ύδωρ | Δημήτερος ήν ποτέ νούσοις | ένθα πα- 
γείς ξύλα) Άνδρέας | Πάτρας άμφιβέβηκεν» (ά-

πετελειώθη). Άνευρέθη τφ 1876 έντδς τοΟ 
φρέατος κατά καθαρισμόν αύτου καί έδημοσιεύθη 
τώ 1877. Άναφέρεται ύπό Ν. Πολίτου καί 
Γ. Ν. Παναγοπού>ου, 6 α' μάλιστα γράφει 
δτι ή πρωτότυπος πλάξ δοθεΐσα ύπό τών τότε 
επιτρόπων τού ναού είς τόν γλύπτην Καθρέ- 
πταν, άντεγράφη πανομοιοτύπως εις νέαν, τήν 
ήδη έντετειχισμένην, ή δέ παλαιά ώς άχρηστος 
άπερρίφθη. Ή  έπιγραφή, δπως έχει χαραχΟή 
είς στίχους (σειράς) τέσσαρας, είναι λανθασ
μένη, διότι πρόκειται περί δύο. Μετρικώς ό 
α' στίχος έχει καλώς, ό β' χωλαίνει, παρου
σιάζει δέ τά αύτά λάθη (τήν αύτήν έσφαλμέ- 
νην άντίληψιν μετρικής τού δακτυλικού έξαμέ- 
τρου) οΐαν καί οί στίχοι τού είς Κοντογούρην 
(βλ. > ) επιτύμβιου επιγράμματος. Εφόσον δέ 
τό επίγραμμα τούτο άποδίδεται είς τόν μητρο
πολίτην Γερμανόν τής Έπαναστάσεως 1821, 
είς αύτόν πρέπει ν’ άποδοθή καί τό έπίγραμμα 
τής πηγής τού ’Αποστόλου, άν καί χωρεΐ α
κόμη ή υπόνοια, μήπως συντάκτης τής επι
γραφής είναι εις τών διδασκάλων τής σχολής 
(φροντιστηρίου) 'Αγίου Άνδρέου τών Πατρών. 
ΟΙ στίχοι τής πηγής κακίζί.νται καί άπό τόν 
Κ. B aedeker, G rece, 279 (έκδ. 1910). Ό  
Dochvell I, 120  εύρίσκει τόν τοίχον τής πη
γής τής αυτής ήλικίας μέ τόν παρακείμενον έ- 
ρειπωμένον (τώ 1801) ναόν. Σημειώνει δτι υ
πάρχει κάθοδος μέ όλίγας βαθμίδας, έν δέ 
σκεύος προσκεκολλημένον είς άλυσσίδα, ή ο
ποία έχει προσδεΟή είς τόν τοίχον, παρέχει 
τήν δυνατότητα είς τόν εύσεβή ή περίεργον νά 
ίκανοποιήση τήν δίψαν του. Τό ύδωρ εύρεν έ- 
ξαιρέτως καλόν καί δροσερόν. Τά αύτά καί ό
I.eak e  II, 135 τω 1806. Ό  έλθών τώ 1846 
Φρ. Κουζάνης (’Αχαϊκά Γ ' 39) άναφέρει δτι 
έκ τής πηγής τού 'Αγίου Άνδρέου ύδρεύοντο οί 
περίοικοι. Θωμόπουλος 208.

ΙΓ ' Σ τ α υ ρ ό ς .  *0 Τρεμπέλας 45 διηυκρί- 
νησεν δτι ή παράδοσις χιαστού σταυρού (X) 
κατά τό μαρτύριον τού Αποστόλου έν Πά- 
τραις, είναι πολύ μεταγενεστέρα, ίσως τού ΙΒ' 
ή ΙΓ ' αί. προερχομένη έκ τής Δύσεως. Φέρε
ται δτι τά δύο ξύλα τής έλαίας διεσταυρούντο 
λοξώς είς τό μέσον, παριστάνοντα ούτως έν X, 
διά τούτο καί ό χιαστός σταυρός καλείται τού 
'Αγίου Άνδρέου καί εύρίσκεται έπί τής πα- 
λαιάς ρωσικής σημαίας καί τής σκωτικής 
(βρεττανικής). Πράγματι ό Θωμόπουλος Ά -  
ποστ. Άνδρέας 59 σημειώνει δτι φέρεται δτι 
έξ Ά χα ΐας μετήχθη είς τήν Βουργουνδίαν · ό 
σταυρός τού Αποστόλου, μεταφερθείς πλησίον 
τής Μασσαλίας πρό τού 1250 καί έκεί σώζε
ται, είς τήν μονήν Ά γ . Βίκτωρος τής πόλεως. 
Είναι άληθές οτι έχρησιμοποιείτο τοιούτος 
σταυρός διά θανατικάς εκτελέσεις. Θωμόπου
λος 180, δπου μνεία καί τής σημαίας τού 1510 
τού αύτοκράτορος τής Γερμανίας Μαξιμιλια- 
νού Α '. Ό  σταυρός έσώζετο έν Πάτραις μέχρι 
Φραγκοκρατίας, τεμάχιον δέ αύτου έδώρησεν ό 
α' Λατ. άρχιεπ. Πατρών Άντέλμος εις τινα 
G uis Roni, άπεσταλμένον τής αύτοκρατείρας 
Μαρίας, τω 1249. Τό περίεργον είναι δτι τό 
σχήμα τού χιαστού σταυρού άπαντα είς τετρά- 
δραχμον Ποτιδανίας (Μακεδονίας), Ή λιος ΙΣ Τ '
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W ), άλλα καί εις τάς Άχαΐκάς πόλεις φέρεται, 
άλλα άποτελεΐ τό μονόγραμμα του ΑΧ (Ά - 
χαΐα). Ή  σφραγίς τοΰ α' λατ. άρχιεπισκόπου 
Πατρών Άντέλμου (βλ. λ.) φέρει τον ’Από
στολον έπί χιαστού σταυροΰ, τό αυτό δέ φέ
ρουν καί αί των λοιπών λατ. άρχιεπισκόπων 
Πατρών. Θωμόπουλος Ά π . Άνδρέας 691. Αί 
τών Ελλήνων όμως μητροπολιτών προτομήν 
τοΰ ’Αποστόλου, έχοντος βραχύ γένειον. Ουτω 
μολυβδόβουλον τοΰ μητροπολίτου Φιλίππου (I' 
αί.). Θωμόπουλος 2871. Περί έσμαλτωμένου 
μεταλλίου ΙΑ' αί. μουσείου Βουδαπέστης Έ - 
λευθ. Β' 96. Παρασήμων κ.λ.π. 'Ήλιος Β' 771.

ΙΔ' Σ χ ο λ ε ί ο  ν. Τό τοπίον τοΰ ερειπω
μένου ναοϋ τοΰ ’Αποστόλου έν Πάτραις κατά 
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τής Τουρκοκρα
τίας εκαλείτο «Σχολεΐον τοΰ άγιου Άνδρέου». 
Pouqueville IV , 14, M aury, Croyances 
etc de T an tiqu ite , 333. To τοπωνύμιου δέν 
άνάγεται εις τούς Βυζαντινούς χρόνους, όπως 
ύπέλαβεν ό Θωμόπουλος 180Γ>, άλλά εις τά 
μέσα τοΰ ΙΗ ' αί, οτε έλειτούργησεν «φροντι
στηρίου ελληνικών γραμμάτων» τών έκ Πα
τρών τριών αύταδέλφων μοναχών ’Ιωακείμ, 
Κοσμά καί Κυρίλλου, ή σχολή δέ αύτη ήτο 
προσκεκολλημένη εις τον ναόν τοΰ ’Αποστόλου 
Άνδρέου, παρά τον όποιον έκειτο. βλ. λ. Σχο
λεία. Θωμόπουλος 1805, 4952, 573.

ΙΕ ' Σ τ α θ μ ό ς .  Ό  κατά τήν μεσημβρι
νήν πλευράν τής πόλεως, πλησίον τοΰ ναοΰ, 
έπί τής σιδηροδρομικής όδοΰ τής όδηγούσης 
προς ’Ηλείαν. ’Εμπορικός καί επιβατικός δια
τηρείται άπό τοΰ τέλους ΙΘ' αί. Νεκροτα
φείου (β.λ.). Π λ α τ ε ί α .  Ή  πρό τοΰ ναοΰ πλα
τεία, ή οποία έχει μεταβληθή εις δημοτικόν 
κήπον, όπου ή προτομή Βασιλειάδου. Τριαντά
φυλλου Δημ. όνομ. 26. Ό  δ ό ς. Ή  άπό τοΰ 
ναοΰ μέχρι τοΰ τών διαμαρτυρομένων ταυτωνύ- 
μου ναοΰ παράλληλος έν Πάτραις, ευθύς άμέ- 
σως μετά τήν παραλιακήν. Τριανταφύλλου 
Δημ. όνομ. 31. βλ.λ. Σχέδιον.

Π α ρ α λ ί α .  Οΰτω λέγεται ή πρό τοΰ πα
ραλιακού ναοΰ τοΰ ’Αποστόλου ακτή συμπε- 
ριλαμβανομένης τής θέσεως Ψηλή (βλ. λ.) καί 
τής προβλήτος (ΣΝΕ, Α' 71) μετά φάρου, βλ. 
κεφ. Ζ' (ναοί). Β ά λ τ ο ς .  ’Εκαλείτο τοΰ 
Αγίου Άνδρέου τό πλησίον τοΰ ναοΰ τέλμα, 
τό όποιον έπεχώσθη τφ 1883 ύπό τοΰ δημάρ
χου Θ. Κανακάρη. Θωμόπουλος 644 βλ. λ. 
έλη. Λ ο ι μ ο κ α θ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο ν  (βλ. λ.) Έ -  
κειτο πλησίον τής παραλίας Ά γ . Άνδρέου καί 
κατά τήν σημερινήν ομώνυμον τοΰ Αγίου 
οδόν.

"Αγιος ’Αντώνιος. Μετοχιού μονής Εύαγ- 
γελισμοΰ (βλ. λ.) Νεζερών (1748) καί ναός καί 
μονή παρά τό Άλποχώριον Τριταίας, ή μετέ- 
πειτα μονή Α γίων Πάντων (βλ. λ.). Θωμόπου
λος 571, 599.

"Αγιος Βασίλειος. Κώμη ή άλλως Βραχ- 
ναίϊκα (βλ. λ,). Καί άλλη τά Γουναριάνικα 
(βλ. λ.). Καί εις τάς δύο ώς έκ τοΰ ένοριακοϋ 
των ναοΰ.

" Α γ ι ο ς  Β α σ ί λ ε ι ο ς ,  ν α ο ί .  Τφ 1688 
άπαντα συνοικία καί ναός έν Πάτραις. Θωμό
πουλος 467. Άναφέρεται καί τφ  1707 (Κώδηξ

Μέρτζιου 145). Ό  όρθόδοξος ούτος ναός διε- 
τηρεΐτο τήν β' Τουρκοκρατίαν (Θωμόπουλος 
617) εις τό τέρμα όδοΰ σήμερον Γερμανού. 
'Ά γ. Βασίλειος θέσις τφ  1817 παρά τάς Κα
μάρας Πατρών εις έγγραφα Παπαδιαμαντοπού- 
λου. Θέσις Ά γ . Βασιλείου καί παρά τήν Χα- 
λανδρίτσαν, όπου ύστερομυκηναϊκοί τάφοι.

"Αγιος Βλάσιος. Ναός τοΰ 1710 είς άνω 
πόλιν (οικία Θο^μοπούλωυ, όδός Λόντου 62) ί- 
δρυθείς ύπό Σταμ. Μποζίκη (βλ. λ.) κατά τήν 
εύρεΟεϊσαυ τφ 1884 έπιγραφήν, ήν έδημοσίευ- 
σεν ό Θοηαόπουλος 4781, 618-.

"Αγιος Γεράσιμος. Ναός έν Πάτραις έπί 
τής παραλιακής όδοΰ πρός ’Ιτέας, ευθύς μετά 
τον τοΰ Αποστόλου Άνδρέου. Τφ 1878 ή I- 
διοκτήτρια άμπέλου είς θέσιν Γυρί, ώς έλέγετο 
καί τό μέρος τούτο τότε, Α γγελική Γεωργα- 
κοπούλου μετά τής θυγατρός της Διαμάντως 
διαμένουσα παρά τον Παντοκράτορα, έδώρησεν 
είς τήν τότε «Φιλανθρωπικήν Εταιρίαν ό "Α
γιος Γεράσιμος» δύο στρέμματα έξ αυτής πρός 
τον άποκλειστικόν σκοπόν άνεγέρσεως τοΰ ναοΰ 
καί κατοικίας τοΰ ίερέως. Τήν Εταιρίαν έξε- 
προσώπουν οί ’Ιάκωβος Βερτζάγιας Ιερομόνα
χος, Ά γαπ . Α γαπητός βιβλιοπώλης, Δημ. 
Λυκούδης ζωγράφος, Νικόλ. Καρατζάς δικη
γόρος, Γεράσ. Βάρσαμος άρχιτέκτιον καί Π. 
Αυκούδης τέκτων. Ό  ναός έκτίσθη τφ 1891 
έπί σχεδίου τοΰ μηχανικού τοΰ Δήμου Δ. Λυ- 
κούδη, Κεφαλλήνος. Άνήκεν είς τήν άνω Ε 
ταιρίαν, άλλά τώ 1893 αύτη μετετράπη είς 
σωματείου, « Ό  σύλλογος τών έν Πάτραις Κε
φαλλήνιου ό 'Άγιος Γεράσιμος», τό όποιον ύ- 
πεισήλθεν έκτοτε είς τά δικαιώματα τοΰ άρχι- 
κοΰ σωματείου. Ή το  έκεΐ εξοχικός τις συνοι
κισμός «πόρρω κείμενος» τής πόλεως, ό ό
ποιος πρό τοΰ 1896 είχε συνενωθή μετά τής 
λοιπής πόλεως (Χρ. Κορύλλος είς Δ. Βιβλιοθ. 
370). Έξεδόθησαν τά κάτωθι νομοθ. διατά
γματα περί αύτοΰ : 18 Δ)βρίου 1925, 17 ’Ο
κτωβρίου 1927, νόμος 3766/1929, νόμος 5148/ 
1931, (άρθρου 2 § 1), νόμος 5439/1932 (άρ
θρου 78 § 5), νόμος 1369/38 (άρθρ. 94), νόμος 
2200/1940 (άρθρ. 66) καί Β. Δ. 27/8/1940 
«περί διοικήσεως καί διαχειρίσεως τοΰ έν Πά- 
τραις ίεροΰ ναοΰ Α γίου Γερασίμου Κεφαλλή
νιου» (Πρβλ. Κ. Ράλλη, Έ γχειρ. Έκκλησ. δι
καίου, Ά θ. 1927, 2143). Τον ναόν διοικεί τε
τραμελής έπιτροπεία, έκλεγομένη ύπό τοΰ έν 
λόγιο συλλόγου, ύπό τον Πρόεδρον αύτοΰ, ό ό
ποιος άπό 25ετίας έκλέγεται ό Βασίλ. Μαρ- 
κέτος. Τήν πρωίαν τής 9 Αύγούστου 1944 έ- 
γένετο έκρηξις είς Γερμαυικάς έκεΐ άποθήκας, 
πολλαί δέ οίκίαι κατέρρευσαν ή έβλάβησαν. 'Ο 
μοίως παρά τον "Αγιον Γεράσιμον οί ’Ιταλοί 
διετήρουν άπό 1941—3 στρατόπεδον συγκεν- 
τρώσεως αιχμαλώτων. Λάγαρης 105—6, 149.

"Αγιος Γβώργιος, ναός έν Πάτραις, σήμε
ρον τοπωνύμιον απλώς. Άναφέρεται άπό τούς 
Ούέλερ καί Σπόν II, 17 τφ  1676 καί δή τρισ
υπόστατος (Ά γ . Ίωάννου, Ά γ . Νικολάου καί 
Ά γ . Γεωργίου), τοΰτο όμως άρνεΐται ό Θω
μόπουλος 426, διευκρινίζων ότι πρόκειται περί 
τριών διαφορετικών ναών τής πόλεως. Άναφέ- 
ρεται τφ  1688 συνοικία Πατρών di S. Zonni,
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είς έγγραφον του 1700 καί τφ  1713 έφημέ- 
ριός του δ Ιερομόναχος Παφνούτιος (Κώδηξ 
Μέρτζιου 129, 171). Πρό του 1821 ήτο έγκα- 
ταλελειμμένος καί ή ένορία ηνωμένη μέ την 
της Παντανάσσης (βλ. λ.). Μετά τήν Άπελευ- 
θέρωσιν άνωκοδομήθη ώς σχολεΐον δημοτικόν 
τό «πούμπλικο», όπισθεν δ* αύτου άνεκαλύφΟη 
τφ  1889 τό Ώ δεΐον. Τό διδακτήριον διετηρή- 
θη μέχρι 1925 καί έρειπωθέν, κατεδαφίσΟη τώ 
1938 (έφ. Νεολόγος 11)9)1938).

Ό  Ούέλερ εύρεν είς τόν ναόν άνάγλυφον 
έντειχισμένον μέ ταώ, σύμβολον τής Ή ρα ς. 
’Ολίγον πρό του 1821 έκ του Λ τοίχου έξή- 
χθη άνάγλυφον Έρμου. Τώ 1816 άνευρέΟη 
σαρκοφάγος, τήν όποιαν άπέδιδον είς τόν Αί- 
γεάτην. Καί λίθος άναδίδων δυσοσμίαν πλησίον 
του ναού καί έλέγετο ότι εκεί έκάθησεν ό ώς 
άνω δικάσας τόν Ά ποστ. Άνδρέαν (Θωμοπ. 
Ά π . Ά νδρ. 32). Ά λλας άρχαιότητας άναφέρει 
δ Doc]well 118. Είς τό πέριξ του ναού νεκρο- 
ταφεΐον ένεταφιάσΟη καί ό Κοντογούρης (βλ.λ.).

Τώ 1821 ή άγορά Ά γ . Γεωργίου έπυρπο- 
λήθη υπό τών Τούρκων, πάντως ταύτην άνα- 
κατέλαβον οι Έλληνες την 22αν ’Οκτωβρίου. 
Φωτακος Ά πομν. 306. Μέχρις αύτής έκρατή- 
Οησαν οί Γερμανοί κατά τήν μάχην τής 3ης 
’Οκτωβρίου 1944. Λαγαρής 136. *11 άγορά ε
καλείτο καί Σταυροπάζαρο, σήμερον δέ έμεγε- 
Ούνθη ή πλατεία καί κατεδαφίσΟη ή ΝΑ αύ
τής οικία 1 Ιαπαδιαμαντοπουλου, πατρός του 
ποιητού. ΈκτίσΟη υπό τού Ίωάν. Παπαδιαμαν- 
τοπούλου τφ  1809 «περιεχόμενον από όλα τά 
μέρη άπό δρόμους κοινούς καί μία βρύσιν είς 
αυτόν τόν όσπιτότοπον μέσα». Στήλη αναθη
ματική μαρμαρίνη είς τό μέσον τής πλατείας 
υπενθυμίζει οτι εκεί έκηρύχΟη ή Έπανάστασις 
1821 (βλ. λ.). Θωμόπουλος 198», 200, 213, 
226*, 467, 588—9, 618, 632—3. M eyer 2202. 
’Αχαϊκά IΙατρών 13' 2.

" Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  Ναός καί είς Λεύ
καν (Οέσις Λάγγουρα), άναφερόμενος εις τό 
έγγραφον τού ΙΙατρ. Διονυσίου τού 1665. ΪΙα- 
ρεκκλησιον άρχαΐον της μονής Γηροκομείου. 
Θωμόπουλος 439—442. Τριανταφύλλου Γηροκ. 
24, 71.

" Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Ρίου. (Β λ .λ .). Ό  
Κορύλλος Χωρογραφία 64 συνδέει τούτον μέ τά 
Ζαΐμαίικα. Θωμόπουλος 415. "Αγ. Γεώργιος 
Οέσις παρά τής Γριάς τό πήδημα κατ’ έγγρα
φον τού 1817 άρχείου Παπαδιαμαντοπούλου 
(έξ δμωνύμου έξωκλησίου προφανώς). Καί με
τόχι εις Χαλανδρίτσαν μονής Χρυσοποδαριτίσ- 
σης (βλ.λ.). Ένοριακός ναός είς Νεζερά τφ  
1713. Περί δέ τού καταδρομικού πλοίου « Ά γ . 
Γεώργιος» (1806) βλ.λ. Κολοκοτρώνης.

Ά  γ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ  στεφάνι, τοπωνύμιον ά- 
παντών άπό του 1714, οριον τής κτηματικής 
περιουσίας τού Γηροκομείου (βλ. λ.), μεταξύ 
Ρωμανού καί Μπάλα. Θωμόπου>ος 483. Τρι- 
ανταφύλλου Γηροκ. 27—8.

' Α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Γηροκομείου τά 
έρείπια διασώζονται Α τής μονής παρά τό 
έκεΐ καφενεΐον, όπου παλαιότερον τό κοιμητή- 
ριον καί κατά τινας ή άρχική Οέσις τής μονής. 
Θωμόπουλος α' Ικδ. 356. Τριανταφύλλου Γη

ροκ. 9. Περί Ά γ . Γεωργίου Ένετίας βλ. λ* 
Βαβατενής, Μπεναλδής, Κασής, Θωμόπουλος 
475—7, 490. Είς άγιον Γεώργιον Σαραβαλίου 
δ P o u q u ev ille  IV , 366, άνευρε λατιν. έπι- 
γραφήν, τήν δποίαν δημοσιεύει δ Θωμόπου
λος ̂  234.

' Α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  δδός. Αυτή άποτελεΐ 
τήν μίαν τών δύο προσπελάσεων τής κάτω πό- 
λεως πρός τήν άνω, μάλιστα κατά τό ΝΔ 
αύτής άκρον έγγίζεί τήν δευτέραν τούτων ήτοι 
τήν οδόν Γούναρη. ’Από τής δμωνύμου πλα
τείας πρός τόν ναόν τού Α γίου  Νικολάου τέ
μνει τό κέντρον τής φραγκικής πόλεως καί 
άναμφιβόλως τότε ήτο είς τό χείλος κατηφό- 
ρου, άνω αυτής έχουσα τό μοναστήριον τού 
Α γίου Νικολάου (βλ. λ) τών Φραγκισκανών. 
’Όπισθεν ναού Παντανάσσης υπάρχει τόν με- 
τόχιον τής μονής Ταξιαρχών, όπου ή είσοδος 
τής πόλεως επί Τουρκοκρατίας. Κατά τό άνα- 
φερΟέν σημεΐον συντμήσεως μέ όδόν Γούναρη 
ευρίσκοντο άρχαΐον κυκλικόν οικοδόμημα (πα
ρόμοιον τού οποίου εύρέΟη είς την οδόν 'ϊψ η -  
λάντου καί ΙΙαντανάσσης), δ ναός τών ’Αγίων 
’Αποστόλων καί έτερος τών Ταξιαρχών μετά 
κοιμητηρίων, άμφότεροι προεπαναστατικοί. 
Θωμόπουλος 389, 400, 427, 6182.

Ά γ ιο ς  Δημήτριος. Μητροπολιτικός ναός 
έν ΙΙάτραις, άπαντών τώ 1688 καί ώς συνοι
κία, έπίσης είς πλεΐστα ένετικά έγγραφα τών 
έτών 1700, 1707 καί 1713 (Κώδηξ Μέρτζιου 
129, 145, 171). Καί τφ  1819 ώς μητροπο- 
λιτικός μέ τέσσαρας εφημερίους. Είς έγγραφον 
τού 1713 άναφέρεται καί μέ τό τοπωνύμιον 
«στα καλύβια», συνεπώς τότε Οά ήτο νεο- 
παγής ή ένορία. ΒΑ τού ναού τοπωνύμιον 
Βασιλικό (βλ, λ) καί έπίσης τό άρχιερατικόν 
οίκημα (βλ. λ.). Κατεστράφη ό ναός καί ή 
συνοικία τφ  1821, άλλ’ ό M an g eart XI I I  
πληροφορεί ότι έπανελειτούργησε τφ  1828. 
*0 νυν ναός άνωκοδομήθη τφ  1860. ’Απέναν
τι αυτού ή οικία τού Ίωάν. ΙΙαπαδιαμαντο- 
πούλου (βλ. λ.) Θωμόπουλος 273, 467, 554Λ,
617*, 616—7. Ά γ .  Δημήτριος Μπάδα βλ. λ. 
Μαρίτσα. "Αγ. Δημήτριος εις Νεζερά τφ  
1713 μέ εφημέριον τού Παπαντώνη. Καί είς 
τήν απέναντι Ι3ασιλικήν (’Αχαϊκά Δ ' 69, Θω
μόπουλος 289) τού αυτού τύπου Ά γ . Νικο
λάου ΙΙλατανίου. Συνοικισμός Τριταίας άπέ- 
χων 3.15' άπό Προστοβίτσαν. Νουχάκης Β' 532.

"Α γιος Διονύσιος. Ό  νυν ναός 'Α γ. Διο
νυσίου κατά τήν ομώνυμον συνοικίαν τής άρ- 
κτικής πλευράς τής παλαιάς (πρό τού 1930) 
πόλεως, ένεκαινιάσθη τήν 21 Νοεμβρίου 1927, 
μεταφερΟείσης μάλιστα είδικώς τής χειρός τού 
Ά γιου Διονυσίου έκ Ζακύνθου. Ό  παλαιός 
ναός Ά γ . Διονυσίου, κείμενος έπί τής αύτής 
οδού Ά γιου Διονυσίου καί μεταξύ τών οδών 
Ά σ τιγγος καί Γαμβέττα δέν λειτουργεί έκτοτε, 
μεταποιηΟέντος τού χώρου είς διδακτήριον (Ν. 
Δ. 842)1937). Ά ρχικώς ή όλη έκτασις άπε- 
τέλει πρό τού 1821 αγροτικήν ιδιοκτησίαν τής 
οικογένειας τού προκρίτου Ίωάν. ΙΙαπαδιαμαν- 
τοπούλου. Μετά τήν Άπελευϋέρωσιν ή οίκογέ- 
νειά του έπεθύμει είς τήν έκεΐ δημιουργουμέ- 
νην συνοικίαν νά κτίση ένα ναόν επ’ όνόματι
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Του 'Αγίου Ίωάννου πρός τιμήν τής μνήμης 
του γενάρχου της. Ά λλ’ οί Ζακύνθιοι, οί ό
ποιοι ήσαν πολλοί εις την συνοικίαν αύτήν, πα- 
ρεκάλεσαν τον Παναγ. Παπαδιαμαντόπουλον 
νά δωρηθή εις αυτούς τό οίκόπεδον τοϋ ναοϋ 
διά νά κτίσουν τον "Αγιον Διονύσιον. Ή  οί- 
κογένεια Παπαδιαμαντοπούλου (βλ. λ.) κατέ- 
φυγεν εις Ζάκυνθον τφ 1821 καί συνδέεται 
μετ’ αύτής. Έκτίσθη λοιπόν ό ναός, ό όποιος 
ενωρίς έγένετο ένοριακός, του παραλιακού τμή
ματος τής συνοικίας καλούμενου παλαιότερον 
τά Μπουτιέρικα. Τεύχος περιέχον «τον απολο
γισμόν τής άνεγέρσεως τού νέου ίερ. ναού 
1927—37» έξεδόθη ενταύθα τω 1937 δι’ επι
μέλειας τού Προέδρου τής επιτροπής Διον. Το- 
φάλου. Καί ό πρό τού νΰν ναοϋ σιδηροδρομικός 
σταθμός καλείται τοϋ 'Αγ. Διονυσίου.

"Αγιος Δονδτος. Εις ένετικόν χάρτην της 
Πελοποννήσου τοϋ 1545 (Σάθας Μνημεία Γ ' 
τόμος, Αέκκας 68) άναφέρεται μεταξύ Πατριόν 
καί Χαλανδρίτσης φρούριον προφανώς S. Do
nato (βλ. λ.) Νεζερά.

Ά γιο ς  Ή λίας. Π α τ ρ ώ ν. Παρεκκλή- 
σιον τής μονής Γηροκομείου άναφερόμενον είς 
έγγραφον των μοναχών αυτής τής 13ης ’Απρι
λίου 1714 ( ; ) Τό έγγραφον περιλαμβάνει τά 
όρια τής κτηματικής περιουσίας τής μονής, 
όπως ταΰτα καθωρίσθησαν έν συνεννοήσει μέ 
εκπροσώπους των έν Πάτραις Τουρκικών άρ- 
χώ ν: «καί μας έβαλαν τό σύνορον άπό τον Προ
φήτην Ήλίαν εμπρός οπού είναι μία πέτρα 
καί κάτω άπό την έκκλησίαν όπου είναι στρά
τα καί αύλάκι τοϋ νερού... καί άπερνά (τό σύ
νορον) τό πέρα μέρος καί ευρίσκει την στρά
ταν καθώς τρέχουν τά νερά, καί ευρίσκει πά
λιν τό αύλάκι καί την ιδίαν πέτρα είς τον
Προφήτην Ήλίαν». Ή  ρεζιμιά αΰτη πέτρα μέ 
σταυρόν χαραγμένου επ’ αύτής έμπροσθεν τοϋ 
ναού διασώζεται, άλλ’ έπεχώσθη, κεϊται δέ έπί 
τής παλαιας όδοϋ έκ τής πόλεως προς την μο
νήν, ήτις τότε διήρχετο «κάτω άπό τήν έκκλη
σίαν». Τφ 1803 ό τότε μητροπ. Μακάριος ά- 
φήρεσε τό παρεκκλήσιον τής μονής τοΰτο, άλλ’ 
ό διάδοχός του Γερμανός τήν 2αν Μα'ίου 1815 
τό έπανέδωσε, λαβών καί 350 γρ. έμβατήριον. 
Ταΰτα αναγράφονται είς τό 3 φ. τοϋ Κώδικος 
τής μονής. Ό  ναός άναφέρεται καί είς συμβό- 
λαιον 1830 τών κατοίκων Κυνηγού, πιστο- 
ποιούντων τήν έκτασιν τής περιουσίας τής ώς 
άνω μονής. Άναφέρεται ότι μέχρις αύτοϋ έλι- 
τάνευσεν ό μητροπ. Παρθένιος (1759—70) καί 
έβρεξεν, ένώ άνεπιτυχώς είχον κάμει τοΰτο 
πριν οί Μωαμεθανοί καί Εβραίοι. Ό  αρχικός 
ναός έπαθεν έκ τοϋ σεισμού τοϋ 1806, αλλά 
μέχρι τοϋ 1821, ότε κατεστράφη τελείως, ήτο 
μέ τροΰλλον καί όμοιος τού βυζαντινού τής 
μονής Γηροκομείου, ’ίσως καί τής αύτής ήλι- 
κίας. Μάχη παρά τον ναόν συνεκροτήθη τήν 
2αν Αύγουστου 1821 ΓΙατρινών ύπό τον Π. 
Καρατζαν κατά τών Τούρκων ύπό τον Ίσούφ 
πασάν μέ νίκην τών πρώτων. Περιτοιχισμέ- 
νον νεκροταφεϊον (βλ. λ.) τών έκ μεταδοτικών 
νόσων θνησκόντων ’Αράβων ήτο άριστερά τοϋ 
ναού. Θωμόπουλος 254, 483, 496, 572, 616s.

Τριανταφύλλου Γηροκομείου 12, 27—9, 37—8, 
45—6, 63—4, 68, 71, 74.

Ά γ ι ο ς  Ή λ ί α ς .  Φρούριον παρά τάς 
Πάτρας άναφέρεται είς τό μισθωτήριον έγγρα
φον τοϋ 1408 προς τούς Ενετούς τής περιο
χής Πατρών. Θωμόπουλος 337. Ό  G erland 
77·'', 273 πιθανολογεί έξ αύτοϋ τήν Έλεκί- 
στραν (βλ. λ.). Βλ. λ. Ά η  Αίας, Προφήτης Ή 
λίας, φρούρια. Σύνηθες τοπωνύμιου έκ τών πα
ρεκκλησίου έπί ορεινών περιοχών (Πολίτου 
Παροιμίαι Α' 116, 801). Ή  κορυφή τοϋ βου
νού Ζήριας (ύψ. 771 μ.). Αέκκας 9. Φυλάκιον 
100 άνδρών τοϋ Λόντου έκεΐ τω 1827. Μεσ- 
σηνέζης Μεταξάς, Τό Αϊγιον 90. Καί έπί τοϋ 
Παναχαϊκοϋ έπί τών Β κλιτύων, όπου συστά
δες έλάτης. Αέκκας 27. Ή  Α κορυφή τοϋ 
βουνού Άγιάννη (β λ.). Δ πηγή βλ. λ.) ύδατος 
μέ παραδόσεις. Αέκκας 30—1. Καί έτερον πα
ρεκκλήσιον τής μονής Γηροκομείου παρά τήν 
Βούντενην, 1 ώρ. άπό τής μονής. Τριανταφύλ- 
λου Γηροκ. 67. Αακκόπετρας, 22 χμ. έκ Π α
τρών (ύψ. 85 μ.). Θωμόπουλος 94s.

"Αγιος ’Ιωάννης Θεολόγος. Συνοικισμός 
κατά τήν Δικαστ. Χωρογραφίαν 2.30' άπό 
Προστοβίτσης.

Κατά Θωμόπουλον 373s, 602 μονή είς Γρε- 
βενόν άπό τοϋ 1802. Τω 1837 έλαβεν άδειαν 
έκποιήσεως άγρών της. Άναφέρεται είς έγ
γραφον τοϋ Πατρ. Κυρίλλου 1730, άποκείμε- 
νον είς μονήν Ά γ . Πάντων (βλ. λ.). ’Άλλη 
μονή μέ τό αύτό όνομα είς Οέσιν Βασιλικό είς 
Καλέντζι Τριταίας. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 
67, 159 τήν άναφέρουν διατηρουμένην τφ  1836 
καί διαλελυμένην τφ 1911. 'Ο  Νουχάκης δια- 
σωζομένην τφ 1899. Σήμερον υπάρχουν τά θε
μέλιά της (45 μ.Χ15 μ.) καί ναός άνακαινι- 
σθείς. Μονή Ά γ . Ίωάννου Θεολόγου καί είς 
τό ύψωμα Άγιάννης (Έρινεοϋ), έχουσα θαυμα- 
σίαν θέαν, ήν περιγράφει ό Αέκκας 201. Α 
παντάται είς έγγραφον τού Πατρ. Διονυσίου 
τοϋ 1665 (Θωμόπουλος 439 - 442). Διαπιστοΰ- 
ται έξ αύτοϋ ότι ή μονή ήρημώθη τά μέσα 
τοϋ ΙΗ ' αί. καί έπιολήθη άγρός μετ’ έλαιών 
«είς τον "Αγ. Γεώργιον κατά τήν Λεύκαν», τον 
όποιον μόλις πρό τεσσάρων έτών είχεν αγορά
σει παρά τής μονής Γηροκομείου. Άναφέρεται 
τφ  1692 μεταξύ τών κατωκημένων τόπων 
(Αέκκας 202).

Ή  παράδοσις ύποστηρίζει (Αέκκας αύτόθι) 
ότι ή μονή άγ. ’ίωάννου προϋπήρξε τής τών 
Ταξιαρχών, είς ήν προσεκολλήθη ώς μετόχιον 
βραδύτερου, κατά ταΰτα, έπιλέγει, ή μονή θά 
έκτίσθη πρό τοϋ 1425 έτους, άλλά τοΰτο βε
βαίως είναι παρακινδυνευμένον νά τό άποδε- 
χθώμεν, μή έχοντες γραπτάς ενδείξεις. Μόλις 
τοϋ έτους 1778 διατηρείται έν τή μονή σιγίλ- 
λιον Πατριαρχικόν, ούτινος τήν ύπογραφήν δέν 
άνέγνωσεν ό Αέκκας, παραθέτει όμως τό κεί
μενον (σελ. 206—208). Πρόκειται περί συνή
θους έπιτιμίου προς προστασίαν τής περιου
σίας τής μονής έκδόσεως Κπόλεως 11ης Φε- 
βρουαρίου 1778 : «Ίερώτατε συμπολΐτα παλαιόν 
Πατρών, ύπέρτιμε καί έξαρχε πάσης Ά χαίας, 
έν άγίίρ πνεύματι άγαπητέ, καί λειτουργέ καί 
ευλαβέστατοι γέροντες καί προεστώτες τών



χωρίων Σαλμενΐκον, Τζετζεβόν καί Ά ραβω- 
νίτζα...» Ε ντός του προαυλίου της μονής κεΐ- 
ται ό επώνυμος τής μονής ναός, έργον νεωτέρων 
χρόνων ΐσως μετεπαναστατικόν. Φυλάσσονται 
είς άργυραν θήκην λείψανα διαφόρων άγιων, 
άνήκοντα άλλοτε είς τήν παρακειμένην μονήν 
τής Ά γ .  Παρασκευής. Λέκκας 204—5. Ε π ί 
σης μικρόν κυτίον μέ ελάχιστα λείψανα των 
όσων κατέχει καί ή μονή Ταξιαρχών διά δω
ρεάς του 1448 του Θ. Παλαιολόγου. Ή  μονή 
πανηγυρίζει τήν 8ην Μαίου. Εξακολουθεί νυν 
νά είναι μετόχιον τής των Ταξιαρχών, svcTj τώ 
1889 εΐχεν 7 μοναχούς. Άνακαίνισιν πρό του 
1914 πρόσφατον άναφέρει ό Λέκκας 206. ’Ή δη 
αύτοκινητόδρομος οδηγεί πρός αύτήν.

' Α γ ί ο υ  * I ω ά ν ν ο υ μ ά χ η ,  (17 ’Ιουλίου 
1827). Κατά τό έτος τούτο τοποτηρητής τοΰ 
μετοχίου ήτο ό έξ Άραγοζαίνων μοναχός Ά -  
νανίας Άντωνιάδης, κατάφυτον δέ καί άπρόσ- 
βατον ήτο τό όμώνυμον της μονής βουνόν, μίαν 
έχον διάβασιν τήν τής στενο)ποΰ, ήτις φέρει 
είς τήν μονήν έκ Δ. *0 Τμπραήμ έδήωνε τήν 
Πελοπόννησον πρός κατάπνιξιν τής Έπαναστά- 
σεως. Είς τήν μονήν είχον καταφύγει οί πλη
θυσμοί τών πέριξ χωρίων, τά όποια δέν είχον 
προσκυνήσει καί τών όποίων τήν προστασίαν 
εΐχεν ό έκ Μυροβρύσεως (κάτω τής Μονής) 
καπετάνιος Γ. Ροδόπουλος. Καί διαρκούσης 
τής μάχης ό τελευταίος ούτος έπροστάτευσε 
την μεταφοράν τοΰ πλείστου μέρους αυτών είς 
τήν άπέναντι Α πλευράν τοΰ ΙΙαναχαϊκοΰ ο
ρούς, Οέσιν πλέον άσφαλή καί άπόκρυφον. *11 
πρώτη σύγκρουσις (’Ιούλιον 1827) έγινεν είς τό 
χωρίον Μυρόβρυσις, όπου οί Τούρκοι καί οί 
προσκυνημένοι έπετέΟησαν έξαφνικώς κατά τοΰ 
είρημένου Ροδοπούλου, κατόπιν δέ έπετέΟησαν 
κατά τής μονής. Στρατιωτικόν σώμα ΚορινΟί- 
ων υπό τούς Γεώργ. Χελιώτην ή Λύκον, ’Ιωάν. 
Μαρτσέλον καί Παπανίκαν καί τούς όμαδάρ- 
χας, επίσης ΚορινΟίους, Ά ντ. Μωσαΐτην ή 
Λαΐτην, Βασίλ, Μπουριώτην ή Γκουριώτην, 
Μήτρον ΓΙελήτζην, Χρηστ. Ζαχουλίτην Ζίνην, 
Γεώργιον Μωραΐτην καί Κ. Χιλίαρχον ή ’Ο
ρεινόν μέ τινας Λίγιώτας τοΰ σώματος τοΰ 
στρατηγού Μελετοπούλου είχε προχωρήσει 
πρός τήν περιοχήν αύτήν διά νά έλΟη εις Σέλ
λα καί ένωΟή μέ τόν όδηγοΰντα τούς Τούρκους 
προσκυνημένον καπετάνιον Γκολφινον Λουμπι- 
στιάνον, ο όποιος εΐχεν ύποσχεΟή ότι Οά προσ- 
ήρχετο είς τούς 'Έλληνας. *0 τελευταίος όμως 
άντιΟέτο>ς ώδήγησε τούς Τούρκους έκει καί έ- 
πολέμησε μετ’ αύτών. 01 Τούρκοι είχον ίσχυ- 
ράν δύναμιν τελοΰντες υπό τόν φρούραρχον τών 
Πατρών Δελή Ά χμ έτ  πασάν, ό όποιος κατέ
λαβε τόν Ιούλιον 1827 τόν έναντι τής μονής 
ισοϋψή αυτής λόφον τοΰ Μικρού Άγιάννη, 
στήσας έκεΐ καί εν πυροβόλον καί ένεργήσας 
τρεις αλλεπαλλήλους εφόδους άνευ αποτελέσμα
τος. *0 Τουρκογκολφινος ώδήγησε σώμα Τούρ
κων μέσ<ρ τοΰ χωρίου Τούμπα άπό τό μέρος 
τής Αίγιαλείας διά τής κορυφής τοΰ βουνοΰ.
Οί "Ελληνες τής μονής είχον προΐδει καί μίαν 
τοιαύτην έπίΟεσιν, διότι ήτο καί τό π>έον έπι- 
κίνδυνον σημεΐον τής άμύνης των. Είχον κατα
σκευάσει πρόχειρον οχύρωμα λιθόκτιστον, έν
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εί'δει πύργου είς τό χωράφι τοΰ Ρόδη Βλάση.
Οί Τούρκοι οί διά τοΰ Τούμπα έπιτεθέντες t 

προσέβαλον τήν 17ην ’Ιουλίου τό οχύρωμα κα
τά τήν κορυφήν καί τό κατέλαβον δι’ έφόδου, 
φονευθέντων πάντων τών έκει Ελλήνων. ’Α
κράτητοι δέ περί τό έσπέρας κατέλαβον καί 
ολόκληρον τό έξω τής μονής οχύρωμα. Ούδείς 
τών 'Ελλήνων έκ τής μονής ήθέλησε νά φύγη, 
άλλά ήμύνοντο, έν τώ μεταξύ οί Τούρκοι είχον | 
σημαντικάς άπωλείας, ήτοι 200 περίπου νε
κρούς. Δέν έτόλμησαν νά είσέλθουν είς τήν μο
νήν, οί δέ έν αύτή ώχυρωμένοι Έλ>ηνες περί 
τήν Γην μετά μεσονύκτιον, λαβόντες καί τούς 
τραυματίας των έξήλθον έκ τής θέσεων αυτής 
καί μετέβησαν έίς Άράχωβαν Αίγιου. Οί I 
Τούρκοι, μετά τήν μάχην, ήτις διήρκεσεν άπό I 
τής 1 ης μέχρι τής 10ης μ. μ. τής ήμέρας έ- | 
κείνης, παρέμεινον άναμένοντες τήν πρωίαν, * 
άλλά οί Έ λ)ηνες, άπολέσαντες τά όχυρώματά 
των καί μή εχοντες πολεμοφόδια άρκετά, έπρό- 
λαβον καί διά άποκρήμνων διόδων διεσώΟησαν.
Αί άπώλειαί των ήσαν μεγάλαι, ό Κολοκοτρώ- 
νης λέγει οτι έπεσαν 700 "Ελληνες. Τήν 
προ^ΐαν, ενώ καί πυροβόλον είχον έν τώ μετα
ξύ έκει μεταφέρει οί Τούρκοι καί είχον στή
σει άνω τής μονής, ό γέρων τοποτηρητής τής 
μονής Άνανίας έξήλΟε καί έζήτησε χάριν 
διά τά έν τή μονή γυναικόπαιδα άπό τόν 
Τούρκον πασάν, μεσιτεύσαντος δέ καί του 
Τουρκογκολφίνου, αΰτη έδόΟη καί τά γυναικό
παιδα διεσώΟησαν. Ε ντός τής μονής λέγεται 
οτι οί Τούρκοι δέν είσήλΟον.

’Αναφορά περί τής μάχης υπεβλήθη τήν 
19ην ’Ιουλίου 1827 έκ ΙΙαρασκευής Αίγίου 
υπό τοΰ Αίγιώτου στρατηγού Δ. Μελετοπού
λου πρός τόν γενικόν αρχηγόν Θεοδ. Κολοκο- 
τρώνην καί έτέρα τοΰ αύτοΰ είς τόν ίδιον.
Καί οί Άνδρ. Λόντος καί Σ. Θεοχαρόπουλος 
αναφέρουν είς τόν Κολοκοτρώνην οτι δέν έπρό- 
φΟασαν νά συνδράμουν τούς ύπερασπιστάς τής 
μονής, μεταξύ δέ αύτών φαίνεται οτι ήτο καί 
ό έκ στρατηγών τοΰ α' Φεϊζόπουλος, ούτος δέ 
καί ό Μελετόπουλος εύρέΟησαν τήν έπομένην 
τής μάχης εις Παρασκευήν Αίγίου Ό  Κολοκο- 
τρώνης άπήντησεν αμέσως είς τόν Μελετόπου- 
λον. ’Αναφοράν πρός αυτόν ύπέβαλον καί ol I 
Κορίνθιοι όπλαρχηγοί Μαρτσέλος, Παπανίκας ! 
καί Χελιώτης, καθ’ οΰς έχάΟησαν 80 ήμέτεροι 
είς τήν μάχην, οί δέ Τούρκοι είχαν 350 νε
κρούς καί 77 τραυματίας. Κατά Ί .  Κολοκο
τρώνην καί Μ. Οικονόμου έφονεύθησαν 75 
"Ελληνες καί 250 Τούρκοι, οί όποιοι έτάφησαν 
πλησίον τής μονής. Λέκκας 125—145, Γούδας 
I I ' 340—3, Μεσσηνέζης Μεταξάς. Τό Αΐγιον ί| 
105—8, Σταυρόπουλος 406 έπ. 449, 476, 481. ( ' 
Τ. Σταματόπουλος, Τό προσκύνημα στο Μο- ? 
ριά 41 έπ. Τήν μονήν αναφέρουν ύφισταμένην ί 
τώ 1836 καί 1861, όχι δέ καί τώ 1911, οί 1 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113.

Ά γ .  ’ Ι ω ά ν ν ο υ  ν α ο ί .  Οί Σπόν καί ; 
Ούέλερ (1676) έπεσκέφθησαν ναόν Ά γ . Ίωάν- j 
νου έν Πάτραις. Κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν I 
υπήρχε τζαμί, ή κατόπιν Καζάρμα (βλ. λ.), 
πριν χριστιανικός ναός Ά γ .  Ίωάννου. Θωμό- 
πουλος 426, 6143, "Ετερος ναός τής οίκογε-
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νείας Ιΐράτσικα (βλ. λ.) εις τήν μεσημβρινήν 
παρυφήν της πόλεως, συνοικισμ,ός σήμερον καί 
δπου τω 1890 εύρέΟη σαρκοφάγος μαρμάρινη. 
Ό  Pouqueville IV, 336 άναφέρει ναδν επί Τουρ
κοκρατίας παρά τήν Όβρυάν καί έξωκκλήσιον 
άλλο μεταξύ Όβρυας καί Παυλοκάστρου. Τοπω- 
νύμιον Ά γ. Ίιοζννου, δπου σταφιδάμπελοι, ανα
φέρει έγγραφον τοϋ 1812 του αρχείου ΓΙαπα- 
διαμαντοπούλου. Περί τοϋ ναοϋ τοϋ αρχιερατι
κού οικήματος (βλ.λ). Διά τον μέχρι τοϋ 1955 
είς κεντρικήν πλατείαν Κ. Ά χαΐας ναδν, κτΐ- 
σμα τοϋ 1852, ό Pouqueville IV, 376 λέγει 
δτι είς τήν εποχήν του ήτο ταπεινόν παρεκ- 
κλήσιον μέ υπόλοιπα αρχαίου ναοϋ. ΈΟεωρεΐ- 
το ιαματικός τής έλονοσίας. Βλ. λ. Δύμη. ’Ή 
δη (1926) έκτίσθη νέος σημαντικός. Καί είς 
νησίδα της λιμνοΟαλάσσης ’Αράξου (βλ. λ) πα
λαιός ναός.

"Αγιος Κοσμάς, ό Αίτωλός. Έπεισόδιον 
μέ υπηρέτην του έν Πάτραις βλ. λ. Γερμανός.

"Αγιος Κ ωνσταντίνος, μονή παρά τό 
Σαραβάλι. Περί αύτής όμιλοΰν τά έξης κατά 
σειράν έγγραφα, α') τό τοϋ ΙΙατριάρχου Κ)πό- 
λεως Κυρίλλου Α' τοϋ Λουκάρεως τής 9 Αύ- 
γούστου 1626. Τοϋτο άπόκειται είς τήν μονήν 
Όμπλοΰ. Λ. Πολίτης είς Θωμοπούλου 451s 
καί ΙΙελοποννησιακά Λ' 245—7. Κατ’ αύτό 
έπί μητροπολίτου ΙΙατρών Θεοφάνους, τά «δύο 
μοναστήρια τό μέν είς όνομα τιμιόμενον τής 
Παναγίας μου τοϋ Όμπλοΰ πλησίον τοϋ χωρίου 
Μπαρδικώστα, τό δέ είς όνομα τοϋ 'Αγίου 
Κωνσταντίνου άνωθεν τοϋ Σαραβαλίου, ά έκπα
λαι καί προ χρόνων άμνημονεύτων ήν ηνωμένα 
καί προσκολλημένα... μετά δέ ταϋτα τινές των 
μοναχών αύτών.,.διεσπάσαντο τήν πρός άλλήλ- 
λους ένωσιν έγχειροϋντες καί ποιοϋντες δσα 
αύτοΐς άρέσκοντα μέχρι τοϋδε, τούτου χάριν 
ή μετριότης ήμών... ού δέον έκρινεν είναι τά δύο 
μοναστήρια ταϋτα διηρημένα άλλ’ εχειν τήν 
προσκόλλησιν αύτών καί τήν ένωσιν ώς καί 
πρότερον έπί τω μνημονεύεσΟαι τά ονόματα 
των κτητόρων άδιαλείπτως ...» β') γράμμα 
τοϋ ’Ιουνίου 1647 τοϋ Πατριάρχου Κ]πόλεως 
Ίωαννικίου Β' περί ένώσεως των ώς άνω μ.ο- 
ναστηρίων, γ') γράμμα τοϋ μητροπολίτου Π. 
Πατρών Παρθενίου Β’ της 1 ης Νοεμβρίου 
1647, έπικυρώνον τήν ένωσιν καί δοΟέν είς 
τούς μοναχούς τοϋ Όμπλοΰ, καί δ') τοϋ αύτοΰ 
μητροπολίτου Παρθενίου τής 10 Ίανουαρίου 
1648 καταστρωθέν είς τόν κώδικα τής άγιω- 
τάτης μητροπόλεως Π. Πατρών, περί τοϋ αύ- 
τοϋ άντικειμένου μέ ύπογραφάς άξιωματούχων 
κληρικών τών Πατρών καί τών προκρίτων τής 
πόλεως, τών οποίων τά ονόματα κατά τήν ά- 
νάγνωσιν τοϋ Βησ. Κοσκέρη δημοσιεύονται είς 
Θωμοπούλου 455®. Κατά τό έγγραφον οί μονα
χοί τοϋ ‘Αγίου Κωνσταντίνου κατά τάς άρχάς 
τοϋ ΙΖ' αί. στερούμενοι παντελώς ύδατος καί 
υφιστάμενοι καί άλλας ένοχλήσεις, παρεχώρη- 
σαν έκουσίως τήν μονήν των μετά πάσης τής 
κτηματικής της περιουσίας είς τήν τοϋ Ό μ 
πλοΰ.

Έ κ  τών έγγράφων τούτων προκύπτει ότι είς 
τούς πρόποδας τοϋ Όμπλοΰ ύφίστατο μονή πο
λύ πριν τών άρχών του ΙΖ ' αί. ήνωμένη μέ

έκείνην του ΰπερθεν βουνοϋ. Διά της ένώσεως 
τών άρχών τοϋ ΙΖ ' αί. ή μονή 'Αγ. Κωνσταν
τίνου κατέστη άπλοΰν μετόχιον τής μονής Ό μ 
πλοΰ. Είς τόν ναΐσκον τοϋ μετοχιού τούτου ό 
Pouqueville IV, 391 διεπίστωσε κατάδηλα 
τά ’ίχνη τής Τουρκικής βαρβαρότητας. «’Άνευ 
στέγης κτίριον, γράφει, συνιστάμενον έξ έλλη- 
νικής (βυζ. ρυθμού) κατασκευής μετ’ έπισκευ- 
ής έκ τούβλων είς τά μέρη εκείνα, οπού 
άλλοτε έκοσμεΐτο μέ μάρμαρα. 'Η  θύρα τοϋ 
νάρθηκας, κατά τό ήμισυ έπιχωσμένη, συνέκει- 
το από δύο στήλας, τών οποίων τά άκαλλή 
κιονόκρανα έκοσμοϋντο μέ σταυρούς. Εις τινα 
άπόστασιν ολίγων βημάτων δέ πρός Α έφαίνε- 
το όρυγμα θολωτόν είς σχήμα νεκρικού δόγμα
τος». Ό  ναός κατεστράφη κατά τό 1770 ύπό 
τών Τουρκαλβανών, ή μονή Όμπλοΰ όμως 
έφρόντισε τόν Μάϊον 1806 Ιδίως περί άνακτί- 
σειός του. Νέαν καταστροφήν ύπέστη τήν 28 
’Ιουνίου 1821 ύπό τοϋ Ίσούφ πασά. Ό  Γερ
μανός ονομάζει τοϋτο ((μετόχι Όαπλίτικο» 
(βλ.λ .).

Τπεστηρίχθη δτι είς τήν μονήν αυτήν έμει- 
νεν ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μετά τόν γά
μον του (1425) εις Μύλους Πατρών. 'Ομοίως 
ότι κατά τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως 
συνήρχοντο είς τόν ναόν τούτον οί πρόκριτοι 
Πατρών ΐνα συσκεφθοϋν μετά τοϋ Μητροπολί
του Πατριών. Είς το έκκλησίδιον τοϋτο έώρτα- 
ζε τό συνάφι 'Ά γ . Κωνσταντίνος τών κτιστών 
καί μαραγκών (συντεχνία τεκτόνων), τό όποιον 
ύφίστατο καί πριν τοϋ 1821, καί τό έπροτίμα 
λόγια τής συνωνυμίας. Περί τό 1850 έκτίσθη Β 
τοϋ ναοϋ οικία διά τόν ζευγίτην τοϋ μοναστη
ριού Όμπλοΰ, ό όποιος έφύλαττε τά κτήματά 
της. Είς τό άνω μέρος τής οικίας ή συντεχνία 
(άργότερον Λαϊκός σύνδεσμος "Αγιος Κωνσταν
τίνος) είχε διάφορα σκεύη διά τό γεϋμα τής 
ετήσιας έορτής (21 Μαΐου) τοϋ συνδέσμου. Ού- 
τος έπίσης ίσχυρίζετο οτι έδαπάνησε διά τήν 
δεξαμενήν, ύδραγωγεΐον, μ,άνδραν καί αυλήν 
τοϋ ναοϋ, ι»ς καί διά τάς έπισκευάς τοϋ ναοϋ. 
’Επίσης οτι έτέλει έκεΐ τήν έορτήν του καί 
πριν τοϋ 1821, άλλ’ ό ναός ήτο έπιχωσμένος. 
Ό  σύνδεσμος διεξεδίκησε τό μετόχων ώς ίδι- 
κόν του. Έ π ί τοϋ Β τοίχου τοϋ ναοϋ υπάρχει 
έξωτερικώς έπί μαρμάρου κατάλογος τών έκ 
τής έπαρχίας Πατρών πεσόντων τώ 1821. Ό  
ώς άνω σύνδεσμος έορτάζων κατ’ έτος τελεί 
τρισάγιον προ αυτής. Θωμόπουλος Όμπλοΰ 
20, 37—41, Θωμόπουλος 451s, 455s, 599— 
600, 626—7.

" Α γ ι ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  ναός. Εντός τής 
άνω πόλεως Πατρών, 36ον τετράγωνον, ύπήρ- 
χεν έπί Τουρκοκρατίας ναΐσκος μετά κελλίων, 
άνήκων είς τήν μονήν Όμπλοΰ. Τό μετόχιόν 
του κατέκαυσαν οί Τούρκοι τόν Απρίλιον 
1770. Τό μετόχι άνήκεν άρχικώς είς τήν μο
νήν τοϋ Α γίου Κωνσταντίνου καί μετά τήν 
άπό τοϋ 1626 ένωσιν αυτής μέ τής Όμπλοΰ, 
περιήλθεν είς τήν τελευταίαν. Σήμερον σώζεται 
είσέτι είς τήν ιδιοκτησίαν τής μονής Όμπλοΰ 
τό μετόχι, άλλά ό ναός μετά τό 1821 δέν έπα- 
νεκτίσθη. Θωμόπουλος Ό μπλοΰ 19—20, 402. 
Είς Ένετικήν έκθεσιν τοϋ 1688 άναφέρεται
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συνοικία Π άτραν του Ά γ . Κωνσταντίνου. Εις 
έγγραφον του 1700 άνχφέρονται οίκίαι είς αύ- 
τήν Τούρκων Μουσταφχ, Μουχτούρη, Ταμπά
κη, Ρουστόγλου καί Ά χμ έτ  δοθείσαι είς Σκλα- 
βούνους. Μάλλον είναι ή περί τό άνω μετόχιον 
συνοικία. Είς έγγραφον, τό όποιον έδημοσίευσα 
είς «Α χαϊκά» Β' 66—7, της 5 ’Ιουλίου 1820, 
γίνεται μνεία άκινήτων «είς τον μαχαλέ του 
Α γίου  Κωνσταντίνου».

"Αγιος Μάνιος (S. M anii). Άναφέρεται 
είς τόν χάρταν τού Μαρκάτο (παρά ΣχΟα 
M onum enta) είς τό έσωτερικόν τής έπαρχίας 
Πατρών (ιστ' αί.).

* Αγιος Μ ιχαήλ, Ναός καί συνοικία. Είς 
την έκΟεσιν τών Ενετώ ν έν ΙΙάτραις τού 1688 
άναφέρεται καί συνοικία Πατρών τού 'Αγίου 
Μιχαήλ. *0 Θωμύπουλος 467 ένδεικννύει τόν 
ναόν τών Ταξιαρχών (βλ. λ), τής ’Ά νω  πό- 
λεως, σημαντικόν μάλιστα έπΐ Τουρκοκρατίας.

"Αγιος Νικόλαος Β λ α τ ε ρ ο ύ  (μονή καί 
ναύς). Είς Έ λλ. έγγραφον G arland  224—6 
(Θωμύπουλος 389—91) εν Πάτραις τού 1440 
έμφανίζονται οί άξιωματούχοι μονής Ά γ . Ν ι
κολάου τών Φραγκισκανών έν ΙΙάτραις. Καί 
ό Γ. Φραντζής αναφέρει τό έτος 1429 «δωμά
τια κατά τόν \αό> τού άγιου Νικολάο>» (έν- 
νοών κελλία). ’Ίσως νά ήτο πρίν Βυζαντινή 
ρ.ονή, πάντως προϋπήρχε ναός ορθόδοξος τού 
Α γίου  Νικολάου Δ. τής Άκροπύλεως, διότι 
άλλως δέν εξηγείται πώς τό τάγμα τού Ά γ . 
Φραγκίσκου διετήρει μονήν υπό όνομα άλλου 
αγίου. *0 ναός δέ αύτός κείμενος εί; τό πα
ραλιακόν τότε τμήμα τής πύλεως, έτιμάτο διά 
τού προστάτου τών ναυτικών, ύμνους δέ πρός 
τόν Ά γ .  Νικόλαον είχε συνθέσει ήδ/j ό έκ 
ΙΙατρών Νικηφόρος (Θωμόπουλος 286). Τό 
Βλατερό (βλ. λ.) προσέτι είναι Βυζαντινών 
χρόνων ήδη συνοικία τών ΙΙατρών. Ό  ναός 
καί έπΐ Φραγκοκρατίας έκειτο είς κεντρικήν 
Οέσιν, διότι πρό αυτού διήρχετο ή πλατεία ρού
γα (ή άπό τής παραλίας οδός), έκειντο δέ παρ' 
αυτόν ή άγορά.

*0 ναός ήτο μητροπολιτικός καί τώ 1332 
όσον καί τω 1335 ό άρχιεπίσκοπος ΙΙατρών 
Γουλλιέλμος άπό τού άμβωνος αυτού άπήγγειλε 
τόν κατά τών Καταλανών άφορισμόν. Εις αυτόν 
τήν έπομένην τής καταλήψεως τών Πατρών 
τώ 1429 οί ΙΙατρεΐς συγκεντρωθέντε-: ώρκίσθη- 
σαν πίστιν είς τόν Κωνσταντίνον Π λ '.ιολόγον. 
Τέλος μνημονεύεται ό ναός καί είς την εκΟεσιν 
τού Νικολάου de M artoni τού 1395. Έ κ ε τ ;  
δπου σήμερον ή κλΐμαξ Ά γ . Νικολάου πρός 
τό φρούριον καί οί έπισκεφΟέντες αύτ ν τώ 
1676 Σπόν καί Ούέλερ δέν έμειναν ευχαριστη
μένοι άπό τήν ψαλμωδίαν του έσπερινού. Φαί
νεται ότι έπί Τουρκοκρατίας ό ναός άνήκεν 
είς τούς ορθοδόξους καί μόνον κατά τάς 
άρχάς τής τελευταίας ένετοκρατίας έδόΟη καί 
πάλιν είς τούς Φραγκισκανούς, οί όποιοι όμως 
κατά ομολογίαν τών Ενετών δέν έκαμαν καί 
σπουδαία πράγματα (Θωμόπουλος 464, 474), 
πάντως τω 1713 εύρίσκομεν τόν ναόν μητρο- 
πολιτικόν τών όρθοδόξων καί ό έφημέριος αύτού 
πρώτος ύπογράφει τό ύπέρ τού μητροπολίτου 
Πατρών Χριστοφόρου υπόμνημα. Πρώτον έν

Πάτραις τόν άναφέρει καί ή έκθεσις τών ‘Ενε
τών του 1688, άναγράφεται μάλιστα δίς, ώς 
τού Βλατερού καί είς τό τέλος ώς αρχιεπι
σκοπικός (καθεδρικός). Οίκίαι Τούρκων είς τήν 
συνοικίαν έδόθησαν τω 1700 είς Αθηναίους 
πρόσφυγας, άκόμη καί είς Σκλαβούνους (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 127, 129—30, 170). *0 ναός κα- 
τεστράφη τώ 1811 έξ έκρήξεως τής πυριτι
δαποθήκης τού ύπερκειμένου φρουρίου, άλλ’ έ- 
πεσκευάσΟη και τό σπουδαιότερον, διεσώθη ώ
στε μετά τήν άπελευΟέρωσιν έτέθη είς λει
τουργίαν καί δ M a n g e a rt (κεφ. Χΐ ΐ ΐ )  περι
γράφει αυτόν λεπτομερώς ώς τυπικόν δείγμα 
τών ναών τών Πατρών (βλ. λ. Ναοί).

Τής μονής ερείπια ανευρίσκονται επί τής 
κλίμακος Ή λ . Μηνιάτη (Βασιλικών άλλοτε). 
’Ό πω ς έγραψα είς έφ. Νεολόγος Πατρών 3 ’Ιου
νίου 1934, ό έχει γεννηθείς καθηγητής μου 
Γ. Μπούμπας ένεΟυμεΐτο τοίχον μέγιστον (5 μ. 
πλάτους), ό όποιος έπροχώρει μέχρι τού ναού 
τών Είσοδίων κατ’ εύΟείαν γραμμήν. Είς τά 
ύπόγεια τών εκεί οικοδομών είναι καί σήμε
ρον θεατός, επ’ αύτού δέ καί στηρίζεται ή έν 
λόγιο κλίμαξ.

Υ πάρχει δέ έκεί πηγή υδατος γλυφού, πα
ρόμοια δε είναι καί ή έναντι τού νυν ναού. 
Πάντως μεγάλη κατολίσθησις έχει γίνει είς τό 
μέρος τούτο, μνημονευομένη άπό του ΙΕ ' αί.

*0 ναός περιεβάλλετο άπό νεκροταφείον, τό 
όποιον άναφέρει έγγραφον τής αυτής συλλογής 
G erlaud  (τόπος ταφής, όπου έτάφη μάλιστα 
τφ  1430 ή Ουγάτηρ τού Αίγιδίου Λεονέσα). 
Καί μεταγενεστέρως είς διαθήκην δημοσιευθεί- 
σαν υπό Λ. Ζώη είς τό περ. «Έλικών» τών 
Πατρών Α' 1919 άρ. 6,8 «...τό κορμί μου νά 
τό θάψουν εις τόν άγιον νικόλαον τόν βλατε- 
ριώτην, τό όποιον έπροσήκωσα καί τίς εικόνες 
διά ψυχικήν μας σωτηρίαν...». ’Ενταφιασμοί έ
γιναν καί τώ 1828. Βλ. τόν αυτόν M an g eart, 
ό όποιος αύτύθι περιγράφει πώς οΐ Πατοεϊς 
συνεκεντρώθησαν τήν 6 Δ)βρίου τού έτους έ- 
κείνου νά έορτάσουν, έπειτα άπό τόσα έτη, ε
λεύθεροι τόν Ά γιον  Νικόλαον. 01 ναυτικοί ή- 
ναψαν πυροτεχνήματα, περιεφέρθη δέ δίσκος 
διά τά πρώτα έξοδα έπισκευής του ναού. 'Έ λ
ληνες καί Γάλλοι έδωσαν προθύμως.

Διά του 379]21-11-1836 συμβολαίου Π. 
ΓΙαπαδιαμαντοπούλου οί επίτροποι τού ναού Γ. 
Τριαντάφυλλου Βαφείδης, Π . Καβρικόπουλος 
καί ΆΟ. Μανιατόπουλος άνέθεσαν τήν κατα
σκευήν τού τεμπλέου είς τόν μαΐστορα Γερ. 
Άνδρ. Ταμουλιάνον, Κεφαλλήνα : «παρόμοιον, 
καθώς τής ΓΙαντανάσσης δωδεκάορτον μέ στά
σεις δύο' ή άνω στάσις μέ τό δωδεκάορτον, ή 
δέ χχτω  στάσις μέ έξ δεσποτικών μόνον, μέ 
τρεις θύρας καί διμόΟυραν* ή είκ5να τού αγίου 
Νικολάου νά ξεπέχη άπό τό τέμπλεον, ώς τού 
άγιου Άνδρέος* ή φθιάσις όλη τού τεμπλέου 
καί λοιπά θέλει γενή χωρίς σκαρπέλο ειμή μό
νον σαστικιά μαραγκούνη, καλά δουλεμένη». 
Δέν πρόκειται βεβαίως περί τών σημερινών 
ναών.

Τώ 1885 είχον κτισθή τά θεμέλια νέου 
ναού, όπου ή νυν κλΐμαξ, άλλα γενομένης κα- 
τολισθήσεως έγκατελείφθησαν καί ό ναός έκτί-
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βθη β, όπου σήμερον. Θωμόπουλος 68, 182, 
3182, 319, 352—3, 389, 426—7, 604, 6172, 
618. Gerland ώς έν σ. 279. Βλ, λ. Δωρόστα- 
μος.

" Α γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Μ π ά λ α .  Μονή 
γυναικεία μίαν ώραν άνω καί Η Λ τής μονής 
Γηροκομείου, παρά τό χωρίον Μπάλα. Διασώ
ζεται καί σήμερον μέ τό όνομα Παλιόμονάστε- 
ρο, έν τούτοις άπό του 1932 καί πάλιν λει
τουργεί καί διεσώθησαν ό ναός ολόκληρος καί 
τα κελλία ιδίως τής Β καί Δ πλευράς, τά ό
ποια χρησιμοποιούνται. Σώζεται δε έπί τοϋ 
ναοϋ επιγραφή τεμαχισμένη άπό τοϋ έτους 1696, 
ήν έδημοσίευσε πρώτος ό Θωμόπουλος α' έκδ. 
356 (φέρει «Μαρκαταίνης» τό έπώνυμον τής 
ΐδρυτρίας μοναχής Καλλίνικης, ενώ είναι «Μαρ- 
καδάνταινας»). Άναφέρεται τφ 1707 διατη- 
ρουμένη (Κώδηξ Μέρτζιου 143), είχε δέ καί 
κτήματα εις τό χωρίον Μπάλα. ’Επί β' Τουρ
κοκρατίας παρελήφθη υπό τής μονής Γηροκο
μείου καί κατωκεΐτο ώς μετόχιον. ’Από τοϋ 
1821 όμως έγκατελείφθη καί ήρειπώθη. Ά πό 
τοϋ 1932 ή Καλλίνικη Κοιτίδου έπανεσύστησε 
τήν μονήν. Μοναχαί σήμερον 8.

Ό  Κώδηξ Γηροκομείου εις τό φ. 4 ανα
γράφει τά όρια των χωραφιών τοϋ Παλιομο- 
νάστερου εις Μπάλα, τά όποια ή νυν μονή δεν 
έχει. Άνεκαινίσθη τώρα καί αυτοκινητόδρομος 
οδηγεί είς αύτήν κατέχουσαν ώραιοτάτην θέαν. 
’Εντός τοϋ ναοϋ άνάγλυφον μεταβυζαντινόν μέ 
έγχλυμα ωραίας κεφαλής κριοϋ. Καί λείψανα 
τοϋ άγιου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως. Θω
μόπουλος 4801, 603. Τριανταφύλλου Γηροκ. 24.

" Α γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Φ α ρ ώ ν .  Είς τήν 
Expedition II , 86 συμπεριλαμβάνεται συνοι
κισμός τής επαρχίας ΙΙατρών υπό τό όνομα 
τοΰτο μέ 5 οικογένειας τώ 1828. Χωρίον τοϋ 
δήμου Φαρών άναφέρουν οί Δρακάκης Κούν- 
δουρος 67 τω 1836 καί ό Κορύλλος Χωρογρα
φία 80 κείμενον Ν. τής Χαλανδρίτσης μίαν ώ
ραν μακράν αυτής καί έχον 24 κατοίκους τω 
1903. Συνοικισμός σήμερον τά Λαλιωταίικα 
τής κοινότητος Σταροχωρίου. Ά γ . Νικόλαος 
παλαιός ναός νεκροταφείου Μπούμπα.

" Α γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Λ ε ύ κ α ς .  ’Ιδιό
κτητος ναός τοϋ συνδέσμου τών έν Πάτραις 
οίνεμπόρων καί οινοπαραγωγών όλίγον άνω τών 
’Ιτεών καί παρά τόν ποταμόν, όπου καί άλσος 
Ιδιόκτητον. Ό  ναός έκτίσθη τω 1920 έπί 
προεδρείας ’Ιωάν. Ζωγοπούλου. Διά Π. Δ. τοϋ 
1926 άνεγνωρίσθη ή ιδιαιτέρα Οέσις αύτοΰ. 
Εορτάζει τήν 10 Μαίου.

Ά γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  παρά τόν λιμένα 
(τοϋ μόλου ή τοϋ Τελωνείου). ’Λναφέρεται ώς 
ένοριακός τφ 1713, ορθόδοξος, κείμενος παρά 
τό τότε τελωνείου, έπί τής νΰν όδοϋ Ά γ . Ν ι
κολάου έναντι «Ίντεάλ». Τώ 1811 ό μόνος 
διασωθείς πλοίαρχος άγγλικοΰ πλοίου, πνιγέν- 
τος είς τόν λιμένα έκ τρικυμίας, κατέθεσεν άρ- 
κετόν πυσόν διά νά έπιδιορΟωθή. Διετηρεΐτο 
ώς ένοριακός προ 65ετίας περίπου, οτε όμως 
άνηγέρθη ό τοϋ Ευαγγελισμού (βλ. λ.) καθη- 
γιάσΟη καί έπ’ όνόματί του, διεσώθη μάλιστα 
είς αύτόν καί τό Εύαγγέλιον τοϋ ναοϋ. Θωμό
πουλος 585—6.

Π λ α τ α ν ι ο ύ .  Άκεραία καί έν χρήσει 
έοις σήμερον διεσώθη ή βασιλική τοϋ Ά γ . 
Νικολάου τοϋ χωρίου ΙΙλχτάνι, I '—ΙΑ' αί. σχή
ματος σταυρικοϋ, έξωτερικώς δέ πολυγωνικού, 
μήκους 11,65μ. πλάτος 8.20. Έκηρύχθη διά 
Β.Δ. 19 Απριλίου 1921 άρχαιολογικός τόπος 
καί είναι ένοριακός τοϋ χωρίου μέχρι σήμερον. 
Λαμπρόν κατάλοιπον τής Βυζ. έποχής είς τήν 
έπαρχίαν μας, διεσώθησαν δέ καί άγιογραφίαι 
τινες έσωτερικώς. Περιγραφήν τού ναοϋ 
έκαμον ό Γ. Λαμπράκης ήδη άπό τοϋ 1894 
καί ό Ν. Τριάντης είς Α χαϊκά Δ ' 66—9 
μετ’ εικόνων, Όρλάνδος κ. ά. Θωμόπουλος 
63, 289. Bon 144, 148.

’Ά γιος Πατάβιος. Θέσις πεοί τάς Πά
τρας, άπαντώσα τώ 1703, φερομένη οότω προ
φανώς έξ ονομασίας ναΐσκου τ ώ  Α γίου τού
του. Σήμερον οΰδέν σώζεται. Θωμόπουλος 
Όμπλοϋ 2 1 .

Ά γ ιο ς  Σπυρίδων. Εορτάζεται ύπό τών 
έν Πάτραις Κερκυραίων άπό πολλών έτών καί 
προ τής κατά τό 1894 ίδρύσεως τοϋ συνδέ
σμου των, πάντοτε είς τον ναόν τοϋ Α γίου 
Άνδρέου, είς ον υπάρχουν δύο εικόνες τοϋ ά
γιου. Ναός είς τιμήν τοϋ άγιου άνιδρύθη ε
σχάτως ύπό τοϋ παλαιοϋ περίοικου έκεϊ Παπα- 
κρητικοΰ είς Ά γιάν.

Ναός άγιου Σπυρίδωνος έπί Τουρκοκρατίας 
υπήρχε παρά τά Ταμπάχανα, οικία άλλοτε 
Τσουνούκα (ήτοι πρός Β ναού άγ. Παρασκευ
ής). Θωμόπουλος 618. Ένοριακός τώ 1713. 
Κώδηξ Μέρτζιου 144.

" Α γ ι ο ς  Σ π υ ρ ί δ ω ν ,  τό πλοΐον τοϋ Γ. 
Δενδρολιβάνου (βλ. λ.)

"Αγιος Στέφανος. ’Εξοχικός ναός κείμε
νος πέραν τής κοίτης τοϋ Γλαύκου είς τήν πε
ριφέρειαν Σαραβαλίου. Ή  παράδοσις μαρτυρεί 
ότι υπήρχε καί πριν έκεΐ έκκλησίδιον κατερει- 
πωθέν, μάλιστα είς τό ιερόν τοϋ νϋν ναοϋ εύ- 
ρέθησαν προ 25ετίας καί πλάκες μέ λατινικούς 
χαρακτήρας, ληφθεΐσαι προφανώς παρά άρχαίου 
κτίσματος ή τάφου. Ά πό  τοϋ 1892 παρελήφθη 
ύπό τοϋ Πατραϊκοϋ συλλόγου ό "Αγιος Στέ
φανος, όστις καί δίς τόν έπηύξησεν καί τόν έ- 
ξωράϊσεν. Ό  σύνδεσμος ούτος προϋπήρχε τοϋ 
1872 καί άπετελεϊτο άπό άδελφοποιτούς ώς 
σύνδεσμος άλληλοβοηθείας καί έώρταζε τήν 
έορτήν τής Άναλήψεως. Ά γ . Στεφάνου τό 
στεφάνι υπερθεν Γηροκομείου (βλ. λ.).

"Αγιος Τρύφων. ’Εξοχικός ναός διατηρού
μενος, ΒΑ τής μονής Γηροκομείου, είς άπό- 
στασιν ήμισείας ώρας. Πλησίον τής περιοχής 
του πρέπει νά άναζητηθή μάλλον ή άρχαία 
Σκιόεσσα, άναφέρεται δέ ή περιοχή τό πρώτον 
είς έγγραφον σωζόμενον έν τή μονή Γηροκο
μείου τών Πατρών άπό τοϋ 1714. Ό  ναός ήτο 
παρεκκλήσιον τής μονής, τελευταίως όμως κα- 
τελήφθη ύπό έντοπίων. Έ ν αύτώ άλλοτε (πρό 
τοϋ 1923) έώρταζον οί κλαδοΰχοι τήν Ιην Φε
βρουάριου. Άναφέρεται ότι έπετράπη ή έκποίη- 
σις άγροΰ έκ στρεμμάτων βασιλικών 27 1)2 
είς θέσιν άγιος Τρύφων διά τοϋ άπό 11ης Σε
πτεμβρίου 1843 Β. Δ. διά νά πληρωθή χρέος 
τής μονής. Θωμόπουλος 471, 483, 496, 594,
Τριαντάφυλλου Γηροκ. 28,66, 71,77. Άκολου-
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θία του αγίου έξεδόθη καί εν Πάτραις τώ 1911. 
Ίωαν. Ράμφου, 'Αγιολογικά μελετήματα, Ε ' 17.

ΤΑ γις. Α ί σ χ ρ ί  ω ν ο ς .  Ά ρχω ν των Πα- 
τρών των χρόνων 146—33 π. X. γνωστός έκ 
Πατραϊκου νομίσματος. Θωμόπουλος 141, 240. 
Ό  H erb illon  171 γράφει Ά γυ ς .

Ά γ κ ώ ν  Ιταλίας. Κατά τήν έκθεσιν τοΰ 
προξένου Έ νετίας έν Πάτραις, κατά τά έτη 
1780—7 έπτά πλοία υπό Ένετικήν σημαίαν έ- 
φορτώΟησαν τυρόν καί έρια έκ Πατρών διά 
τόν λιμένα τούτον. Κώδηξ Μέρτζιου 293. Βλ. 
λ. Μακεράτα.

άγοραί Α' Π α τ ρ ώ ν  I. Ά  ρ χ  α ι ό τ  η ς. 
Κατά τόν Β' μ. X. αί. ό Παυσανίας ευρίσκει 
τήν Αγοράν ώς τό μεγαλείτερον τμήμα των 
Πατρών, μάλιστα περισσότερον καί αυτής της 
Άκροπόλεως διακεκοσμημένον. *Η Ά γορά ε- 
κειτο Ν τής Άκροπόλεως, άφοΰ ό Παυσανίας 
λέγει ότι τό ήδη άνευρεΟέν καί διασωζόμενον 
Ώδειον «έχεται τής ’Αγοράς»). Ό  Θωμόπουλος 
200 πιθανολογεί ότι ή Α γορά άπετέλει έν μέ- 
γα τετράπλευρον, έπεκτεινόμενον άπό τοΰ ση
μερινού Δημοτ. Νοσοκομείου κατ’ ευθείαν γραμ
μήν έως άρχής ’Ιωάν. Μπουκαούρη. *ΙΊ β’ 
πλευρά άπό τοΰ τελευταίου τούτου σημείου μέ
χρι τής όδοΰ Γερμανού. *Η γ ' πλευρά, έκ τοΰ 
Νοσοκομείου αριστερά τώ βλέποντι τοΰτο, διερ- 
χομένη τό ήμισυ τοΰ μικροΰ λόφου, όπου τό 
Βρεφοκομείου καί μέρος τοΰ άλλοτε σχολείου 
Ά γιου  Γεωργίου, καί άπ>λήγουσχ εις τήν οδόν 
Γερμανού. Καί ή δ' πλευρά άπό τής όδοΰ Γερ
μανού μέχρι συναντήσεο^ς όδοΰ Ίωαν. Μπου
καούρη. *0 P ouqueville  άντιΟέτως περιορίζει 
τόν χώρ'.ν τής αρχαίας αγοράς εντός τής κατά 
τήν Ύουρκ >κρατίαν τοιαύτης (παζάρι τοΰ Α 
γίου Γεωργίου), Ό  Παυσανίας όμιλεΐ περί υ
παίθρου τής αγοράς, όπου μάλιστα άγαλμα τής 
ΆΟηνάς καί πρό αύτοΰ ό τάφος τοΰ ΙΙατρέως.

'Γπήρχεν εις άρχαίαν αγοράν ναός τοΰ ’Ολυ
μπίου Διός. Μέρος τοΰ δαπέδου τοΰ αρχαίου 
ναοΰ άνευρέΟη τώ 1839 κατ’ έκσκαφήν, ή όποια 
έγένετο πρός ισοπέδωσα τής πλατείας ΙΙαν- 
τοκράτορος. Πέραν τοΰ ναοΰ τούτου ή το ά
γαλμα τής "ΙΙρας καί ναός τοΰ Απόλλωνος, 
έντός τοΰ όποίου ή το χαλκοΰν τό άγαλμα τοΰ 
Οεοΰ τούτου, ήτο δέ όνομαστός ό ναός ούτος 
τοΰ Απόλλωνος. Έ άν δέ άκολουΟήσωμεν τήν 
έρμηνείαν τοΰ Παυσανίου, τήν οποίαν κά- 
μνει ό Κούρτιος, τότε τό άγαλμα τής "ΙΙρας 
ήτο εις τόν ναόν τοΰ Διός, πέραν δέ τοΰ Ό λυ- 
μπιείου τούτου ήτο τό ιερόν τοΰ Απόλλωνος, 
άποψις ή όποια είναι πολύ αξιόλογος. Θωμό
πουλος 198 έπ. M eyer 2197 έπ.

Β' Φ α ρ ώ ν. Μέγας περίβολος αρχαιότα
του τύπου καί είς τό μέσον τό άγαλμα τοΰ Α 
γοραίου Έρμου. Θωμόπουλος 116.

II. Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί α ς .  Παρά τόν Ά γ .  
Νικόλαον Βλατεροΰ άναφέρεται όδός υποδημα
τοποιών καί άλλη οδός κρεοπωλών, Βλατερό 
δέ, διότι εκεί ήσαν οί έριουργοί. Συνεδριάσεις 
δικαστικαί καί πλειστηριασμοί κτημάτων γ ί
νονται είς τάς οδούς ταύτας. ΈκεΐΟεν καί ή 
πλατεία όδός πρός τόν λιμένα. G erland  114, 
ΖακυΟηνός L,e d esp o ta t II, 168. Ε κ ε ί, λοι
πόν, τό έμπορικόν κέντρον τής πόλεως. Διε-

σοόθη δέ άπό Ενετών ΐό  τοπωνύμιον Μαρκάτό 
(άγορά). Ή  άγορά (τόπος, όπου τά έμπορικά 
καταστήματα) άναφέρεται είς τά Ένετικά έγ
γραφα, ύπήρχον δέ έκεΐ καί οίκίαι Τούρκων 
δοΟεΐσαι είς Αθηναίους πρόσφυγας. Κώδηξ 
Μέρτζιου 127. Ά γορά δέ (παζάρι) ήτοι συγ- 
κέντρωσις πωλητών, έγίνετο έπί Τουρκοκρατίας, 
μάλιστα κατά τήν α ' τοιαύτην οί ισχυροί τότε 
Εβραίοι (βλ. λ.) διεξεδίκουν νά γίνεται αΰτη 
Κυριακήν καί 6χι Σάββατον, ώς ήθελον οί 
χριστιανοί. Ό  ανταγωνισμός ομοίως καί κατά 
τήν β' Τουρκοκρατίαν. Θωμόπουλος 436, 492*. 
Τό Μαρκάτο έξηκολούθησεν ώς άγορά, ά)λά 
κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν περιωρίσθη είς τήν 
πλατείαν Ά γ . Γεωργίου (Χατζή Ίμπραήμ πα- 
ζάρ), Σταυροπάζαρον άλλως καλουμένη. Τά 
κρεοπωλεία ήσαν συγκεντρωμένα κάτωθι τοΰ 
Ωδείου. ’Άλλη άγορά, Μπεζεστένι (σκεπασμέ
νη) ήτο είς τό Τάσι, οπού κέντρον τοΰ Τουρ
κικού τμήματος τής πόλεως. Είς τό σχέδιον 
τής νέας πόλεως ή νυν πλατεία ’Όλγας προω- 
ρίζετο ώς άγορά δημητριακών καρπών, έν τού- 
τοις έπεκράτησε τό Τάσι ώς άγορά τής άνω 
καί τό Μαρκάτο ώς άγορά τής κάτω πόλεως, 
τό έμπορικόν όμως κέντρον μετετοπίσθη πρός 
τήν παραλίαν. Κτίρια αγορών έκτισεν ό Δήμος 
ΓΙατρέων έπί εθνικών οικοπέδων, παραχωρη- 
Οέντων πρός τοΰτο δΓ ειδικού νόμου. "Ηδη ό 
ΌΟων ένήργει πρός τοΰτο άπό τοΰ 1857 (έφ, 
ΓΙάτραι ’Οκτώβριος 1857). Έ π ί τής όδοΰ Έ ρ- 
μοΰ, καί πλατείας Καποδιστρίου (Μαρκάτο) τώ 
1884 έπί δημάρχου Θ. Κανακάρη (λειτουργή- 
σασαν έως 1936), είς τήν οδόν Γερμανού (’Η 
λείας καί Γερμανού) τώ 1879, άνακαινισθείσαν 
τώ 1928, είς την οδόν Ά γ .  Άνδρεου καί Ά -  
ράτου τώ 1879 έγκαταλειφθεΐσαν ήδη, έπί τής 
αυτής όδοΰ καί Γούναρη τώ 1881 (τά Ψαρά- 
τικα), καταστραφεΐσαν έξ έναερίου βομβαρδι- 
σμοΰ τώ 1940 (πλατεία νυν Πίνδου).

Α γο ρ α ίο ς. Προσωνυμία τοΰ Έρμου λα- 
τρευομένου εις τό μέσον τής άγοράς των Φα
ρών (βλ. λ.) όπου μικρόν τετράγωνον άγαλμα 
τοΰ Θεού, φέροντος γένεια καί Ισταμένου έπί 
τοΰ έδάφους άνευ βάθρου. Τό επίθετον άπαντά 
διά τόν Έρμήν ομοίως είς Θήβας, Αθήνας 
καί Σπάρτην. Θωμόπουλος 116.

Άγραπιδιά. ΣύνηΟες φυτώνυμον τοπωνύ
μιον. Είς Ά γρχπιδιά Συχαινών γενόμεναι άνα- 
σκαφαί τώ 19*23 έφερον είς φώς τάφους ύστε- 
ρομυκηναΐκούς. Θωμόπουλος 57. Ά γραπιδιά ώς 
κατωκημένος τόπος τώ 1889 άναφέρεται άπό 
τόν Νουχάκην Β' 532 έν Τριταίφ, 1 ω. άπέ- 
χων άπό Προστοβίτσας. Ό μοίως καί είς τήν 
Δικαστ. Χωρογραφίαν. Σήμερον ούτος αποτε
λεί συνοικισμόν 60 οικογενειών έπί πεδιάδο;.

Ά γρ ιό κ α μ π ο ς. Ό  έπί τοΰ ΙΙαναχαϊκοΰ 
Όβρυόκαμπος (βλ. λ.) λέγεται κατά παρετυ
μολογίαν. Ό  Αέκκας 35 θεωρεί τό Όβρυόκαμ
πος παραφθοράν τοΰ Άγριόκαμπος.

Ά γρ ιπ π ίν α . Πρός τιμήν της (συζύγου του 
Κλαυδίου καί μητρός τοΰ Νέρωνος) ή Ρωμ. 
άποικία των Πατρών έξέδωσε νόμισμα χαλ
κοΰν. Θωμόπουλος 243.

’Αγρονόμοι. Τό άξίωμα άπαντά κατά τήν
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τελευταίαν Ενετοκρατίαν (1688). Θωμόπου
λος 472.

’Αγροτική κραυγή. Εβδομαδιαία έφημε- 
ρίς έκδοθεϊσα έν Πάτραις ύπό Θ. Δαρείου τώ 
1936-1940 καί 1942—1945.

Άγυλλος Κ λ ε ο μ έ ν ε ο ς .  Έ ξ έπιγρα- 
φής παρά τήν Κλειτορίαν (χωοίον Καρνέσι), 
πρόξενος (βλ, λ.) Πατρεύς. Θωμόπουλος 231. 
Herbillon 171.

’ΑγωνισταΙ. Οί κατά τόν Ιερόν ’Αγώνα 
1821—8 πολεμήσαντες. Ό  Πουκεβίλλ όμιλεΐ 
περί χιλιάδων χωρικών, οί όποιοι ήκολούΟουν 
τόν μητροπ. Γερμανόν εις τήν είσοδόν του εις 
Πάτρας. Και οί Φιλικοί είς Πάτρας ήσαν πο
λυάριθμοι. Εις τά στρατόπεδα πολιορκίας ΓΙα- 
τρών έπολέμησαν ιδίως Πελοποννήσιοι κατά 
ΙΟΟάδας καί ΙΟΟΟάδας. Βλ. λ. πεσόντες.

Άδαμόπουλος. Οικογένεια έκ ΙΙατρών κα- 
ταφυγοϋσα είς Ζάκυνθον τώ 1 770. Θωμόπου
λος 494*. Δημήτριος Άδαμόπουλος Φιλικός 
Πελοποννήσιος. Μέξας 16. Άναφέρεται καί 
’Αντώνιος Άδαμίδης έμπορος Πελοποννήσιος 
είς Γαλάζι, Φιλικός. Μέξας 42. ’Ιωάννης πρω
τοπρεσβύτερος Άδαμόπουλος έκ ΙΊατρών έν 
Άθήναις θεολόγος. Έξέδωσε τώ 1948 « Ή  σι
γή καί ή άξια αυτής έν τώ βίω» εις δύο έκ- 
δόσεις.

Άδαμοχρήστος. Έ κ  Πατρών οπλαρχηγός. 
Μετά τήν άποχώρησιν του Ίμβραήμ έκ Ιίελο- 
ποννήσου, συμμετέσχεν μέ τό σώμα του είς 
τήν άπελευθέρωσιν τού Άντιρρίου καί τής 
Ναυπάκτου. Λεύκωμα 171.

Αδελφοποιτοί. Σταυραδελφοί. Πνευματι
κή άδελφότης, τήν όποιαν άπεδοκίμαζον οί νό
μοι. Τοιαύτη περίπτωσις έν Πάτραις άναφέρε- 
ται ή του Βασιλείου, του κατόπιν αύτοκράτο- 
ρος του Βυζαντίου, ότε ήτο είς Πάτρας, μετά 
τοϋ υίοϋ τής Δανιηλίδος Ίωάννου. Τό φαινό- 
μενον έπέζησε καί μετά τήν Άπελευθέρωσιν 
καί παρά τόν άγώνα τής ’Εκκλησίας. Τώ 
1863 άναφέρεται 6τι έν Πάτραις συνήφθησαν 
150 άδελφοποιΐαι (βλάμηδες) μεταξύ ανθρώ
πων διαφόρων τάξεων. Ά πό τοΰ παρόντος αί- 
ώνος τό φαινόμενον έξέλιπε. Θωμόπουλος 274. 
βλ. λ. Ά γ . Στέφανος.

Άδερνα, ή Άβερνα (βλ. λ.). Γράφεται 
ούτως ύπό τών Σπόν καί Ούέλερ. Κατά Ger- 
land 277 ίσως ή Λουκέρνα (βλ. λ.).

Άδριανός, Ρωμ. Αύτοκράτωρ. Έπισκε- 
φθείς τάς Αθήνας τώ 122  μ. X. ήλθε καί είς 
Πάτρας καί συνεβίβασεν αύτάς μέ τήν Αντίζη
λόν των Κόρινθον. ’Επί τής έποχής του βι
βλιοθήκη Αξιόλογος έν Πάτραις. Οί Πατρεϊς 
μόνοι τόν Αναφέρουν ώς Ανορθωτήν τής Ά χαΐας 
καί άνήγειρον προς τιμήν του βαλανεΐον μετά 
έλλην. έπιγραφής, έκοψαν δέ καί νομίσματα. 
Θωμόπουλος 1991, 245—6, ό όποιος Αμφισβη
τεί τήν γνώμην τοϋ Χέρτσεβργ Έλλ. Β' 376, 
καθ’ ήν ό Άδριανός άνήγειρεν έν Πάτραις ναόν 
τοϋ Διός. Bon 11.

Ά δ ρ ι α ν ό ς  Ν ι κ ό λ .  Είς έν ένετικόν έγ
γραφον τής 23ης ’Ιουλίου 1495 γίνεται μνεία 
τούτου ώς Πρωτόγερου τοΰ Μορέως, Αντιπρο
σώπου τής Κοινότητος τών Πατρών, Ζακυθη- 
νός le despotat II, 12 2 ,

Ά δ ρ ι α ν ό ς  Ν ι κ ό λ .  Ναυτικός Αγωνιστής 
έκ Σπετσών, συμμετέσχεν είς ναυμαχίαν Πα
τρών 20 Φ]?ίου 1822 καί μέ τό πλοϊον του 
παρέμεινε καί μετά ταύτην είς τόν Πατραϊκόν. 
Κόκκινος Δ' 188.

Αεριόφως. Τήν ιδρυσιν έν Πάτραις έργο- 
στασίου Αεριόφωτος, ευρωπαϊκού τότε συστή
ματος φωτισμού πόλεων, προέβλεπε τό πρό
γραμμα τοΰ δημάρχου Πατρέων Γ. Μ. Ρούφου 
(ίδε τό φυλλάδιόν του «Δημοτικά έργα», έν 
Πάτραις 1872, σελ. 29 έπ.). ’Επίσης έν Πά-
τραις τώ 1887 έξετυπώθη ύπό τόν τίτλον «Πό
λις Πατρών. ’ΈκΟεσις τής συσεαθείσης έπιτρο- 
πής ύπό τοϋ Κου Δημάρχου προς έξέτασιν τοϋ 
διά φωταερίου (jraz) φωτισμού αυτής», είς 
τήν όποιαν έκθεσιν έξετάζεται ή φωτιστική 
δύναμις τοϋ φιυταερίου τοϋ προς φωτισμόν τής 
πόλεως χρησιμεύοντας, ύπό τής Αναλαβούσης 
αύτόν έταιρίας δυνάμει τοΰ άπό 30ης Μαΐου 
1878 συμβολαίου. Το έργοστάσιον έχρησιμο- 
ποίει γαιάνθρακα έξ Α γγλίας καί οί διοχετευ- 
τικοί σωλήνες έξηπλοϋντο είς όλ'ν τήν τότε 
πόλιν, πρός φωτισμόν τών οδών, όσον καί οι
κημάτων. Τό έργοστάσιον εύρίσκετο, όπου νΰν 
ό προ τοϋ ναοΰ Ά γ . Άνδρέου κήπος. Τώ 1898 
ίδρύθη νέον έργοστάσιον είς ϋέσιν Κρύα: «Συμ- 
βόλαιον έργολαβίας τοϋ δι’ Αερίου φωτισμού 
τών Πατρών ύπό τής ήλεκτρ. έταιρίας Thom 
son—H ouston  de la M editerranee» έν Ά θή- 
ναις 1899. Έξετυπώθη έιλην. καί γαλλιστί τό 
συμβόλαιον 29)9)1898 Θάνου Κανακάρη, δη
μάρχου, μετά μειοδοτικήν δημοπρασίαν, είς ήν 
άνεδείχθη ή βελγική αϋτη έταιρία (Βρυξελλών). 
Ό  Δήμος Πατρέων έξετύπωσεν έν ΙΙάτραις τώ 
1898 τό έλλην. κείμενον μόνον, βλ. λ. Γκάζι, 
Γκαζοχώρι.

άεροδρόιχια. Κατά τόν Α' Παγκόσμιον 
Πόλεμον οί Γάλλοι ίδρυσαν Αεροδρόμιον είς 
συνοικίαν σήμερον 'Αγίου Αλεξίου, ούτινος τό 
ύπόστεγον, άνωθι τοϋ σιδηροδρομικού στάθμου 
άγ. Διονυσίου, διετηρεϊτο έως τοΰ 1930. Κατά 
τά έτη 1928 έπ. ό λιμήν Πατρών έχρησίμευεν 
ώς άερολιμήν ιταλικών πολιτικών αεροπλάνων 
γραμμής Βρινδησίου—Αθηνών. ’Ολίγον προ τοϋ 
Β' Παγκοσμίου πολέμου ίδρύθη τό πολεμικόν 
Αεροδρόμιον Αράξου παρά τό Μέσα Γκέρμπεσι. 
Κατά τόν τελευταΐον πόλεμον (1944) οί Γερ
μανοί έχρησιμοποίησαν ώς χώρους προσγειώ- 
σεως Αεροπλάνων τό παρά τόν ναόν Ά γ . Φω
τεινής γήπεδον καί την κοίτην τοΰ Χαράδρου 
παρά τά Μποζαΐτικα.

Ά ηλιδς ή άγιος Ή λίας (βλ. λ.), τοπωνύ
μια κορυφών βουνών. Καί κορυφή Μώβρης 
παρά τήν Άρλαν (ύψ. 534μ.).

’Αθανασιάδης Γεώργιος, Αγωνιστής τοΰ 
1821, γεννηθείς είς Σμύρνην, Αλλά Πελοπον- 
νησιακής καταγωγής. Τώ 1810—1820 ήτο είς 
Πάτρας καί Αλλαχού κινούμενος ύπέρ τοΰ Ά -  
γώνος. "Αμα τή έκρήξει τής Έπαναστάσεως με
τέφερε δι’ άκατίων σώμα 70 Ζακυνθίων πολε
μιστών καί πολεμών έπί τρίμηνον ένταϋθα είς 
τήν πολιορκίαν τοΰ φρουρίου Πατρών, έξηντλή- 
θη οίκονομικώς καί άπήλθεν είς Τρίπολιν. 
Λεύκωμα 171, ΜΕΕ Β' 3, "Ηλιος Α' 591, 
Έλευθ. Α' 299.
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Άθανασιάδης Σπυρος, συγγενής του Γε
ωργίου, έκ Καλαβρύτων, άγωνιστής του 1821. 
Διεκρίθη είς τήν πολιορκίαν των Γίατρών Λεύ
κωμα 171.

Ά θανασιάδης Κ. Γεώργιος. Η πειρω τικής 
καταγωγής, έγεννήθη έν Πάτραις τώ 1866, 
δπου ή οικογένεια του έως σήμερον, συγγενής 
του Γεωργίου ΆΟανασιάδη Νόβα. Ό  πατήρ 
του Κωνσταντίνος ήτο δικηγόρος έν Πάτραις, 
ώς καί ό άδελφός του Άνδρέας. Μετά τάς γυ- 
μνασιακάς σπουδάς, έσπούδασεν είς τήν Φυσι
κομαθηματικήν σχολήν των ’Αθηνών. Έ δίδα- 
ξεν είς τό Α' έν Πάτραις Γυμνάσιον από του 
1890—99, τω 1900 έγκατεστάθη είς Αθήνας 
γενόμενος υφηγητής της Φυσικής εις τό ΓΙανε- 
πιστήμιον καί από τού 1912 τακτικός καθηγη
τής, διατελέσας έως του 1937, Τό έτος τούτο 
έωρτάσΟη ή 25ετηρις τής καθηγεσίας του έν 
Άθήναις καί έξεδόθη αυτόθι πανηγυρικόν έπί 
τούτο τεύχος «Γεώργιος Άθανασιάδης, ό κα- 
θηγητής καί τό έργον του». Έξέδωσε διάφορα 
συγγράμματα, έν Πάτραις δε τώ 1899 περί 
«έμπορικής εκπαιδεύω ως», τό 8έ πολυσέλιδον 
περί ((Φυσικής» έξετιμήϋη ώς τό καλύτερον είς 
τό είδος του, έκδοΟέν πολλάκις. Ά πεβίωσε τήν 
21 Μαΐου 1949, τά όστά του δέ μετεφέρθησαν 
άργότερον είς τόν οικογενειακόν τάφον έν τφ  
Α' Νεκροταφείου ΙΙατρών. ΜΕΕ Β' 3, Έλευθ. 
Α ' 299, "ΙΙλιος Α ' 592, Ιΐανελ. Λεύκωμα Ε 
πιστημών 199.

* Αθανασιάδης Νόβας Γεώργιος. Ποιητής 
γράφων ώς Γ. ΆΟάνας, καί πολιτικός (βουλευ
τής καί έπανειλημμένως υπουργός), ακαδημαϊ
κός (1955). Έγεννήθη είς Ναύπακτον, άλλ* ό 
πατήρ του Θεμιστοκλής Γ. Άθανασιάδης έγεν- 
νήθη είς Πάτρας έπί τής σωζομένης είσέτι οι
κίας του έπί τής όδού Κολοκοτρώνη 1 1 , έμπο- 
ρεύετο δέ είς Πάτρας κατοίκων τήν παρά τήν 
γωνίαν Ά γ . Νικολάου καί Ρήγα Φεραίου οι
κίαν τού άλλοτε νομάρχου Γεωργίου. ’Ο Γεώρ
γιος έσπούδασεν είς τό Β' Γυμνάσιον ΙΓατρών 
(1905—1909), οτε έγραψε καί τούς πρώτους 
στίχους του, δημοσιευθέντας είς εφημερίδας 
ΙΙατρών ώς καί πατριωτικούς λόγους. Επίσης 
τώ 1919—1920 ύπηρέτησεν είς τήν ενταύθα IU 
Μεραρχίαν καί Β' Σώμα Στρατού ώς λοχίας. 
ΣυνειργάσΟη μέ Πατρινά περιοδικά (Α χαϊκά 
Α ' 3, 47, Β' 19) καί εφημερίδας έπανειλημμέ- 
νως. ΓΙολλαχου τού έργου του άναφέρει τάς 
προσφιλείς του Πάτρας. Ό  άδελφός του Θε
μιστοκλής, νομάρχης Ά χα ίας 1945—6, έδωσεν 
διαλέξεις είς Πάτρας. Έσπούδασεν είς Α ' γυ- 
μνάσιον ΙΙατρών.

Ά θανασιάδης Σπυρ. σχολάρχης έν ΙΊά- 
τραις, δπου έξέδωσε τώ 1866 «ΙΙραγματεία 
περί τού πώς δύναταί τις νά εύδαιμονή άληθι- 
νήν ευδαιμονίαν έν τφ  κόσμω...» Είς τήν βι
βλιοθήκην Άνδριτσαίνης, όπως έ τιστέλλει ή- 
μΐν ό διευθυντής της Ά γησ . Τσέλαλης, διατη
ρείται έπιστολή τού Ά . Ραδινού (βλ. λ.) έκ 
Πατρών τού 1858, πληροφορούσα τόν πρόε
δρον τής Αρχαιολογικής Εταιρίας δτι ό έλλη- 
νοδιδάσκαλος Σ . Άθανασιάδης προσφέρει ύπέρ 
αύτης τό ήμισυ τής μισθοδοσίας του,

’ Α θ α ν ά σ ι ο ς .  Έγεννήθη είς Κατάνην

της Σικελίας τώ 869 καί νεώτατος μετά τών
γονέων του κατεφυγεν είς Πάτρας, μετά τήν 
κατάληψιν τής νήσου υπό τών Σαρακηνών. Έ ν  
Πάτραις έσπούδασε θεολογικά καί έχειροτονή- 
θη υπό τού μητροπολίτου Πατρών Σάββα επί
σκοπος Μεθώνης. Επιτάφιον εις αύτόν έξεφώ- 
νησεν ό άγιος Πέτρος ό Σικελιώτης, έπίσκο- 
πος Ά ργους. (M igue τομ. 104, 1365). Θωμό- 
πουλος 280. Bon 651, 67.

Α θ α ν ά σ ι ο ς .  Μητροπολίτης πιθανός 
τών Πατρών έπί Πατριάρχου Ταρασίου (784— 
806). Θωμόπουλος 285.

’ Α θ α ν ά σ ι ο ς .  Επίσκοπος Χριστιανου- 
πόλεως. 'Ιστορείται δτι νέος καί πριν ίερωθή, 
ήρραβωνίσθη μέ νέαν έκ Πατρών τφ  1684, 
πλήν ούτος ταχέως άφωσιώθη είς τά έκκλη- 
τιαστικά. Λείψανα αύτοΰ είς μονήν Ά γ . Νικο
λάου Μπάλα. ΜΕΕ, Β' 9.

Α θανασίου ’ Α ρ γ  ύ ρ ι ο ς . Α γωνιστής 
τού 1821 έκ Κλειτορίας. Μέ 30 συγχωρίους 
του ήγωνίσθη είς Πάτρας. ΜΕΕ, Β' 10 , 'Ή 
λιος Ά  599.

’Α θανασίου Μ ά κ η ς (Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς) γρά
φων ώς «Μάκ—ΆΟάν». Λογοτέχνης καί δημο
σιογράφος έν Πάτραις, έκδώσας καί Ιδίαν κα
θημερινήν εφημερίδα τό «Φως» (1925) καί δια- 
τελέσας έπί πολλά ετη γεν. γραμματεύς τού 
Δήμου. Άπεβίωσε κατά τήν κατοχήν (1943). 
Τώ 1903, οτε ήτο 16 ετών, έπαίχθη έν Πά- 
τραις είς τό εαρινόν Οέατρον «Παράδεισος» (τά 
σημερινά Δικαστήρια) τά είδύλλιόν του «Τό παι
δί τής ζητιάνας». Ά πό  τόν θίασον Καλογερι
κού καί ΙΊλέσσα μέ πρωταγωνιστήν τόν Κοτο
πούλην, έπαίχθη τό εργον του « Ό  στοιχειωμέ- 
νος πύργος» (1911). Τφ 1919 άπό τόν Έδμόν- 
δον Φύρστ έπαίχθη, έν Πάτραις πάντοτε, τό 
εργον του «Χιονισμένη άνοιξι», τό όποιον καί 
έξετυπώθη άργότερον είς ϊδιον τεύχος ενταύθα. 
Μέ συνεργασίαν τού Τέλη Τουρνα έγραψεν 
άπό τού 1910—1919 έξ «Πατρινές έπιΟεωρή- 
σεις», δλας ά^αβιβασΟείσας είς τήν σκηνήν, μία 
δέ έξ αύτών έπαίχθη είς 30 παραστάσεις συ
νεχώς ύπο τού θιάσου Έ γελ . Έγραψε καί άλ- 
λας τρεις επιθεωρήσεις κατόπιν καί τήν τρα
γωδίαν «ΊουδήΟ», έγραψε μυθιστορήματα, διη
γήματα, ποιήματα. Μέ τήν φροντίδα του έξε- 
8όύη τό «Ακαδημαϊκόν ΊΙμερολόγιον τών ΓΙα- 
τρών 1918», Κατέλιπεν άνέκδοτον έτερον θεα
τρικόν έργον τήν «ΚομαιΟώ». ’Έδωσε πολλάς 
διαλέξεις καί ύπήρξεν έκ τών άναδημιουργών 
τής Σχολής Λαού. Ποιήματα κ. ά. έτύπωνεν 
άπό τού 1906. Πρόεδρος καί έκ τών ιδρυτών 
τής Ένώσεως συντακτών.

Ά Ο α ν α σ ό π ο υ λ ο ς  Γεώργιος ή Κουλό- 
γεωργας οπλαρχηγός τρις πληγωθείς κατά τόν 
Α γώ να, έπολέμησεν καί είς ΙΙάτρας. Έλευθ. 
Λ ' 304, "Ηλιος Α ' 600, Λεύκωμα 171.

Ά Ο α ν α σ ό π ο υ λ ο ς  Γεώργιος άπό Μαζα- 
ράκι Πατρών, άγωνιστής τού 1821 έπί κερα- 
λής 20 άνδοών. Έλευθ. Α ' 304, 'Ήλιος Α 1 
600.

Ά Ο α ν α σ ό π ο υ λ ο ς  Νικόλαος άπό Βι- 
διάκι τής Γορτυνίας, έπολέμησε κατά τόν 'Ιε 
ρόν Α γώ να έπί κεφαλής συγχωρίων του είς 
Πάτρας. Έλευθ. Α’ 304, "Ηλιος Α ' 600,
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Ά θανασόπουλος Δ. Γ. έξέδωσεν έν Πά- 
τραις «Θεωρίαν της Βυζαντινής μουσικής μετά 
πρακτικών άσκήσεων καί περιληπτικής ίστο- 
ρίας»(1952).

Ά θερίω ν. ’Έξω την ’Αγοράς τής άρχαίας 
πόλεως προς τό μέρος τοΰ ναού τοϋ ’Απόλλω
νος ήτο πύλη και έπ’ αύτής τρεις άνδριάντες 
έπίχρυσοι, τοΰ ΓΙατρέως, τοΰ πατρός του 
Πρευγένους καί τοΰ Άθερίωνος παριστάνοντες 
αύτούς είς παιδικήν ήλικίαν. Θωμόπουλος 203. 
Ό  Herbillon 1031 παρατηρεί ότι ό Άθερίων 
οδτος δέν είναι άλλοθεν γνωστός, πρέπει δέ 
νά είναι καί οΰτος έκ των ιδρυτών τής πό- 
λεω; ή άρχαίων βασιλέων.

Ά θηνα  Κλαδοΰχος. Πολιούχος θεά τής 
Δύμης, άποκαλουμένη ούτως ώς κρατοΰσα τάς 
κλείδας τοΰ κατά τό θέρος πνέοντος Δ άνέμου 
(Ζέφυρου). Οί Δυμαΐοι εΐχον ναόν άρχαιότατον 
αύτής. Θωμόπουλος 110—1 , 115.

Ά θηνα  Λ α ρ ι σ α ί α. Ό  Παυσανίας ανα
φέρει ότι ήτο πλησίον τοΰ Λαρίσου ποταμού 
(Ροϊλίτικο) ναός της. Καί πόλις άναφέρεται 
παρά τον ποταμόν τούτον, όθεν ή Άθηνα Λα- 
ριοαία ή διά την πόλιν ή καί διά τον ποτα
μόν. Θωμόπουλος 62.

Ά θηνα  Π αναχαΐς. ’Επί τής Άκροπόλεως 
των Πατρών καί έντός τοΰ περιβόλου τής Λα- 
φρίας Άρτέμιδος ήτο καί ναός τής ώς άρχαι- 
οτάτης προστάτιδος όλης τής Άχα'ί'ας Τό 
σύμβολον τής άρχαίας πόλεως ήτο καί ή Ά 
θηνα μέ δόρυ καί άσπίδα.

Επίσης ή Άθηνα ύπήρχεν είς την άρχαίαν 
Αγοράν. Αλλά καί είς τό ύπαιθρον τής Α γο 
ράς ήτο άλλο άγαλμα τής Άθηνάς. ’Άλλο ά
γαλμα μνημονεύεται (ύπό τού Παυσανίου πάν
τοτε) έκ χρυσού καί έλέφαντος καί Ιερόν αύ
τής είς τό έξω τής Αγοράς τμήμα τής πόλε- 
λεως. Αγάλματα (βλ. λ.) εύρέθησαν αύτής είς 
Πάτρας, περιφημότερου είναι τό άνω των Ύψ. 
Άλωνίων τφ 1896 εύρεθέν, είς μέρος τής ά- 
σπίδος τοΰ οποίου μάχη Αμαζόνων, καλόν 
άντίγραφον τοΰ τοΰ Φειδίου (Μουσεΐον Πα
τρών), όπου εύρίσκεται καί τμήμα άσπίδος άλ
λου, εύρεθέν τω 1939 ένταΰθα, έξαιρετικοΰ έν- 
διαφέροντος. Βλ.λ. Ά για  Σοφία. Θωμόπουλος 
196—9, 203, 216, 218—9, 240—1, 6105, Me
yer 2217. H erbillon ώς έν σ. 180. Ά θ η ν ά ς  
Τείχος. Βλ. λ. Τείχος. ’ Α θ η ν α  Τριταίας 
(βλ. λ.). Θωμόπουλος 117—8.

’ Α θ η ν α  Ψαθοπύργου. Βλ. λ. Τείχος ’Α
θήνας.

Ά θήναι. Περί των έκ τής Α ττικής έλ- 
θόντων Ίώνων βλ. λ. Περί Πελοποννησιακοΰ 
πολέμου βλ. λ. Είς τάς Αθήνας έζησαν οί Πα- 
τρεϊς Θεόξενος φιλόσοφος καί ιατρός Έ πιχά- 
ρης. Άπό τοΰ 1688 κατέφυγον πλεϊστοι Α θ η 
ναίοι είς Πάτρας, όπου τούς έδόθησαν οίκίαι 
καί γαΐαι, ούτοι δέ συνέστησαν σχολειον καί 
μετέσχον είς την διοίκησιν τής κοινότητος. 
Μεταξύ αύτών οί κόμιτες Ροίδη, Δούσμ,ανης, 
Μποζίκης.

Είς κώδικα Μέρτζιου 96—7 εύρίσκεται κα
τάλογος έκ Κορίνθου τής 25ης Αύγούστου 1691 
των Αθηναίων των κατοικησάντων είς Πάτρας, 
α* βαθμοΰ : Βενιζέλος Ζοάν, Γεωργάκης Μά-

κολας, Βερνάρδος Μάκολας, Γεώργ. Κούτρι- 
κας, Μιχ. Βενιζέλος καί τά τέκνα τοΰ ποτέ 
Νικολοΰ Βενιζέλου, β' βαθμοΰ : Ζ. Κούτρικας, 
Μιχ. Χειλάς, τά τέκνα τοΰ Ίωαν. Καρκανδίλ- 
λη, τά τέκνα τοΰ Ζ. Κονόμου, ομοίως Γεωργ. 
Κονόμου, Φιλάρετος Βωβός, Δημ. Ντέκας, 
Σταμ. Κωλέττης, Λ. Φωκάς, Σταμ. Μιγιά- 
ρης, Ζ. Μακσαντόμας. γ ' βαθμού : τέκνα τοΰ 
ποτέ παπά Κωλέττη, ομοίως Γεωργ. Κοσμά, 
Σωτ. Μικρού, Ίωαν. Κοσμάς, Δημ. Λουμπέρ- 
τος, Φρ. Μπελναλδής, Παν. Σωτήρης, Δημ. 
Αθανασίου, Σταμ. Ροΰφος, Γιαν. Μεζές, Δημ. 
Κουβέλης, Άναστ. Ζωγράφος, Άργυρ. Κοτα- 
νίσας, Γιαν. Μεγέρεμας, Λαμπρινή Λεμονάκη, 
Φυλ. Μαυρογιάννης, Δημ. Γαλάκης, Ά ντ. Σά- 
γας, Γεωργ. Μπαττής, τά τέκνα τοΰ ποτέ 
Σκαφίδα, Δημ. Άρβανιτάκης, Ίωαν. Βούρδου
λας, Μιχ. τοΰ ποτέ Κυρ. Κουρούσου, Γ. Λαϊ- 
νάς, τά τέκνα τοΰ ποτέ Μιχ. Μανδρά, ομοίως 
Νικολ. Καρεκλά, Δημ. Ποΰλος. δ' βαθμοΰ: 
Ν. Άρβανιτάκης, Παρασκευή Γαρίλλη, Σαράν- 
της Σούκαρης, Ζ. Σοΰχος, Δημ. Καζάλλης, 
Δημ. Πολέττης, Δημ. Διολάδης, Ν. Σαπανός, 
Ζ. Γιάστρας, Δ. Αιόκουρος, Κουραβάς, τά τέ
κνα τοΰ ποτέ Μιχ. Γύφτου, ομοίως τοΰ Γνί- 
κα, τοΰ Δράκου, τοΰ Στ. Βοεράκη, τοΰ Ζ. 
Μπεκή, Γιαπέχος Περβολάρης, Ά ντ. Ά ρπέ- 
της, Γεωργ. Κουμετρός, Δημ. Πουειλέδης, ή 
χήρα Γιωργαντίκη, Γ. Τσιαβός. Άνεζήτουν δέ 
νά κατοικήσουν είς Πάτρας οί Ζ. Λίμπονας, 
Ζ. ΓΙαλαιολόγος, Λ. Λάπτης, Μ. Καλιφρονάς, 
Λ. Καλογεράς, Λ. Θωμάς, Ν. Βούβαλης, Ζ. 
Καπετανάκης, Ζ. Λίμπονας, Μ. Γερένης, Γ. 
Μασαλάκκου, Λ. Βιλλάς (α' βαθμού), οί υιοί 
τοΰ Ν. Γαργανδίλλη, ομοίως Στ. Διολάδη, ή 
κ. Λιβαδίταινα χήρα, Ζ. Παλαιόγος, ή χήρα 
Βερνάρδου (β' βαθμοΰ), τά τέκνα τοΰ ποτέ 
Γιαν. Χαιραμά, ή χήρα Περόνα, ό αίδέσιμος 
Παπαδημήτρης Σαλωνίτης (άπό τά Σάλωνα), 
Στ. Μανδράς, Στ. Λούδας, Ά ντ. Μπάγλας, Γ. 
Τσιορβάς, Άνδρ. Γνίκας, τέκνα τοΰ ποτέ Γού- 
ναρη, ομοίως Δόνδενας, ομοίως Κοτοφάνου (γ' 
βαθμοΰ) καί Κυρ. Κατεργάρης, Ίωαν. Ζέρβας, 
Γεωργ. Λουκάς (δ' βαθμοΰ).

Τής 10 Φ)ρίου 1696 υπάρχει σημείωσις των 
έκτάσεων γής άμπέλων, ελαιώνων καί άλλων 
μεγάλων δένδρων, οικιών, κήπων παραχωρηθέν- 
των είς Αθηναίους πρόσφυγας είς τήν περιο
χήν τών Π ατρών: Δημ. Κουμπελλής, Λ. Ζι- 
μονής, Ί .  Μεζές, Ν. Γαγαράκης, Ν. Άρβανι- 
τάκης, Παρ. Γαβρίλης, Σαρ. Σούβαρης, Θεόφ. 
Καβαλάρης, Ί .  Γιάστας, Σαμαλταρία Κουρα- 
καβά καί μία κόρη της, Τούρκα γενομένη χρι- 
στιανή, Ί .  Κοσμάς, τέκνα Ν. Μαυρογιάννη, Γ. 
Κοσμάς, Ί .  Μαγέρεμας, Γ. Λαϊνάς, Λ. Φω
κάς, Δ. Κούτρικας, ΓΙ. Σωτήρης, Σταμ. Μπού- 
φας (Ροΰφος;), Σπ. Α γω γιάτης, υιοί Ί .  Γαρ- 
δανδίλλη, Μιχ. Χειλάς, Δ. Μπαζακλίτης, Β. 
Μακουλάς, υιοί Ν. Κούτρικα, ομοίως Ν. Κου- 
νορίγη, Ί .  Θωμάς, Ν. Μπενιζέλος, Γ. Κού- 
τρικας, υιοί Φ. Κούτρικα, Π . Φερίγος, χήρα 
Στ. Κωλέττη, Στ. Μαζαράκης, υιοί Ί .  Μπα- 
λαλά, Στ. Βοζίκης, Φλ. χήρα Καλιφρονά, Ά ργ. 
Κατάνισσα, χήρα Μαρεαδάδου, Ί .  Βίντουλας, 
Φ. Μαυρογιάννης, υιοί Λέκα, Ά γ γ , Ά γω γιά -
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τη % υΙοΙ Ν. Ραφάδα, ομοίως Μ. Μανδή, ό- 
μυίως Παπακωλέττη, Μαρίτσα Κολοκλύτη, Λά- 
σκχρης του Παπαπερδικάρη, Μ. Μπαβούτη, 
’Όρσα Ουγάτηρ του Κυριάκου, υίοί Ν. Γεο^ρ- 
γαντα, Ί .  Λούκος, οίκογένειαι Λάσκαρη, Βου- 
ράκη, Γ. Ράφτης, οικογένεια Μπουσαλούνα, 
Γ. Κορομηλας, Ί .  Γιάστας, Ά λ. Κασάφης, Δ. 
Ντούμας, Δ. Σκορδίλης, Ί .  Ροπαρτής, υίοί Λ. 
Ροπαρτή, ομοίως Ν. Καρέκλα, ομοίως *1. 
Έ βού, ’Όρσα Μαγκούνη, υίοί Δράκου, Π. Μ. 
Χειλά, Χρυσ. Μπιλβίζα, Πανταζής Βαρθολο
μαίος, Δ. Άρβανιτάκης, Ν. Ντορβές, υίοί 
Γκουστούρη, *1. Κότζικας, ίερομ. ’Άνθιμος Νί- 
τσος, υίοί Γ. Οικονόμου, Μπίλω Λαζαρή, Μ. 
Παΐγκάλη, Ά ν . ΙΙαπαζωγράφου, Ν. Κροντη- 
ρας, Ν. Σπανός, χήρα Σαμαλτάνα, Φιλ. Σκα- 
φίδας, Δ. Αουμπάρδης, Μ. Καλογερας, Δ. Α 
θανασίου, Μαρίτσα Γούναρη, Ν. ΙΙρερίκης, Ν. 
Γκάγκας, Δ. Μαυρόγιαννης, Φρ. Μπερναρνίν, 
Μαρ. Μπακλή, Ά ντ. Ζερβΐνος. Κρέουσα Δό- 
ριζα. Γ. Κουμήτρος, Γ. Κουτσεβας, Μαρ. Μό
ρα, Γεώργαινα Ζαρή, Μαρία Τ 'ύρκα γενομένη 
χρίΐτιανή, υίοί Διπλή, Μαρίτσα του Σπανού, 
Ν. Μπόνακος, Ί .  Κούσαρης, ’Όρσα Μπολλάτη, 
Γεο^ργίλα Καραμπόντσιου, Δ, IΙιτσουλίδης, Δ. 
Ντέκας, Ρετίδα, Χΐνος Μποζιεκης, Σαμάλτανα 
όρφανή, υίοί του Μπούσα, Λέων Μέγκουλας 
(αυτόθι 107). Τών κάτωθι ’Αθηναϊκών οικογε
νειών αί έν ΙΙάτραις ίδιοκτησίαι άνηρέΟησαν : 
Μιχάλης του Σπανού, Γκολφ. ΙΙουνζάκης, ’Ό ρ 
σα Καλομοίρα καί Κρέουσα του Νικολ. Μπου- 
λή, Καν. Σαφτούλης, Γ. Κουμίσσος, ΙΙαν. Μα- 
νουσατόλης, Γ. Τρέμος, Σταυρ. Δ. Ρουίτος, 
’Όρσα Μ. Γουναράκη, ΓΙαπαστεφανής Καβαλ- 
λάρης, Κων. Παναγιώτη, ’Όρσα Σταμ. Γούδα, 
Ροτ. Παπαθεοδόση, Ν. Μπουχιάνος, Ιατρού, 
"I. Χριστόφορος, Δημ. Καβαϋάς, Δάφνος Κα- 
τζαή (αυτόθι 109). Ούτοι φαίνεται δέν παρέ- 
μεινον όριστικώς εις Πάτρας. Ό ξεΐα  άντίΟεσις 
γηγενών καί ’Αθηναίων άντιμετωπίζεται έν 
ΙΙάτραις υπό των Ενετώ ν έξ αιτίας της τοπο- 
Οετήσεως δύο κληρικών τον ’Απρίλιον 1693. 
0 1  Ε νετοί τούς προτιμούν είς τήν διοίκησιν 
της κοινότατος ώς προοδευτικωτέρους. At πε- 
ριουσίαι των αύξάνονται. Είς Γαστούνην έχουν 
αξίαν άνω τών 10.000 ρεαλίων. Ά λλα ό γενι
κός προνοητής υποπτεύεται 55 οικογένειας 
Αθηνών έν Πάτραις ότι ενέχονται είς μίαν 
άπό τάς όχι άσυνήΟεις τότε καταχρήσεις τού 
Ένετικοΰ Δημοσίου Ταμείου τών Πατρών (αύ- 
τόΟι 99—102, 109).

Μετά τήν άποδίωξιν τών Ενετώ ν (1715) ,οί 
πλεΐστοι ’Αθηναίοι έπανήλΟον είς την πατρίδα 
των, τινές όμως παρέμεινον είς Πάτρας. Είς 
την άπελευθέρωσιν τών Αθηνών ό Άνδρ. Κα- 
λαμογδάρτης (βλ. λ.). Πλεΐστοι Πατρεΐς εγ
καθίστανται είς ’Αθήνας καί από τού 1930 
συνιστούν σύνδεσμον, έπιμελούμενον καί τήν 
έτησίαν έν Άθήναις έορτήν τού πολιούχου τών 
Πατρών. Πρόεδροι Ί .  Παπαδημητρίου, ΣταΟ. 
Άγουρίδης, Έ π . Πετραλιάς. Θωμόπουλος 89 
έπ. 126, 164, 469, 474 έπ. 534, 540^

Α θλη τισμός. Α' Κ α τ ά  τ ή ν  α ρ χ α ι 
ό τ η τ α .  Α ρχαιότατοι γυμνικοί άγώνες έτε- 
λοΰντο κατά τήν έορτήν τών Ριείων (είς τό

Ρίον). «Ρίεια πάλην καί πυγμήν καί παγκρά-
τιον». Τφ 756 π. X. ό Οίβώτας έκ Δύμης 
άναδεικνύεται ό πρώτος Α χαιός Όλυμπιονίκης. 
’Άλλος Όλυμπιονικης έκ Δύμης κατά τήν 71ην 
όλυμπιάδα (496 π. X) 6 Πάταικος. Έ ξ  άλλου 
έκ Τριταίας ό Άγήσαρχος ό Αίμοστράτου ένΐ- 
κησεν είς τήν πυγμαχίαν είς τά ’Ολύμπια, τά 
Νέμεα, τά Πύθια καί τά ’Ίσθμια.

Ε ίς τάς Πάτρας ύπήρχεν εντός τού άλσους 
τής Δήμητρος (παρά τόν ’Ά γιον Άνδρέαν) ευ
ρύ στάδιον, όμοιον τού έν Έφέσιρ καί τού ο
ποίου ίχνη διεσώζοντο έως τού ΙΖ ' αίώνος. 
Κατά τακτάς ημέρας είς αύτό έτελοΰντο ά
γώνες, είς τούς οποίους κατήρχοντο άθληταί έκ 
διαφόρων μερών. Επιγραφή άναφέρει άγωνι- 
στήν έκ Ααοδικείας τής Συρίας, νικήσαντα καί 
είς Πάτρας. Έτελουντο επίσης καί γυναικείοι 
άγώνες, οί όποιοι ήσαν πιθανώς άπομίμησις 
τών ΊΙραίων. Βλ.λ. Νικηγόρα. Χαλκοΰν άγαλ
μα ώραιότατον, παραστών άθλητήν διώκοντα 
λέοντα, εύρέΟη έν ΙΙάτραις είς τόν ναόν Παντα- 
νάσσης κατ’ έσκαφήν εκεί τό έτος 1857. Ε π ι 
γραφή τέλος εύρεΟεΐσα έν Δύμη αναφέρει άφιέ- 
ρωσιν είς τόν Έρμήν και ΠΙρακλέα υπό Λύκου 
γυμνασ ια ρχήσ α ντο ;.

Περίφημος έκ Πατρών αθλητής ό Χεί- 
Xojv (βλ- λ).

’Άλλοι ΙΙατρεΐς άθληταί, νικηταί διαφόροιν 
άγώνων είς πολλά μέρη τής Ελλάδος, άναφέ- 
ροντχι:.... κήδης ΙΙατρεύς (159 π. X.), έπι- 
γραφή περί τού οποίου εύρέΟη είς Αθήνας, 
νικητής είς δόλιχον παίδων. Νικίας υιός τού 
Νικίου ΙΙατρεύς, νικητής είς πάλην (200 π.Χ.). 
Αύφΐδιος ΙΙατρεύς είς τό στάδιον τφ  17 π. X. 
Πολέμων ΙΙατρεύς είς τό στάδιον. Είς τά Ε 
λευθέρια Λαρίσης τώ 50 π. X. είς τό πέντα- 
Ολον έφηβων ΙΙατρεύς τις, τού οποίου ή έπΐ- 
γραφή έχει σβημένον τό όνομα. Κατ’ άλλην τε- 
τριμμένην επιγραφήν άνευ χρονολογίας άναφέ- 
ρεται μετ’ άλλων Ν. ΙΙατρεύς, νικητής τών 
Αύγουστείων άγώνων είς τήν Νεάπολιν τής ’Ι
ταλίας. βλ. λ. σφενδονήται.

W  Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι ,  Έ ξ  έπιτοπίου 
δημοτ. τραγουδιού διά τόν Γιαννιάν προκύπτει 
ότι οί κλέφται ήγωνίζοντο είς τό λιθάρι, είς 
τήν «πιλάλα» (δρόμον), ήτο δέ καί τό παιδι
κόν άγώνισμα τού αύγατιστοΰ (άλώνι Ά γ . Α 
θανασίου), όπου άνεϋείχθη παΐς άκόμη ό Π . 
Καραντζάς. Περί ιππασίας είς τήν πεδιάδα ’Α
ράξου : Θωμόπουλος, ό μέγας Δέρκων Γρηγό- 
ριος, 2 .

Άναφέρονται περί τό 1880—90 άΟλητικός 
σύλλογος εν ΙΙάτραις «’Αχαϊκή παλαίστρα» καί 
παλαιότερον «Γυμναστική Ακαδημία».Τώ 1891 
οί Χρ. Ινορύλλος, καθηγητής Γ. Μπούμπας, II. 
Λιάλιος, ό ήρως Ίωαν. Κρητικός κ. ά. συνέ- 
πτυξαν τόν ΙΙαναχαϊκόν Γυμναστικόν Σύλλογον 
υπό τήν προεδρείαν τού Γ. Τζίνη. Τό αυτό έ
τος έξετυπώΟη ό Κανονισμός τού Συλλόγου. 
Τώ 1892—3 πρόεδρος κατέστη ό Χρ. Κορύλ- 
λος. Τόν Μάϊον 1892 έγένοντο άγώνες είς τό 
δημόσιον γυμναστήριον, όπου νύν τά Δικαστή
ρια (υπήρχε πριν άλλο). Δημ. Παπανικολάου, 
Πραγματεία άναγνωσΟεΐσα κατά τήν έορτήν 
τών εγκαινίων τού γυμναστηρίου Πατρών,
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έν Πάτραις 1892. Τό Καταστατικόν του Συλ
λόγου έξετυπούθη έν Πάτραις τφ 1894 μετ’ 
έκθέσεως τοϋ προέδρου του. ’Από του 1896 
διωργανώθησαν οί Παναχαϊκοί άγώνες κλασσι
κού άθλητισμοΰ μέ Πανελλήνιον συμμετοχήν. 
Τω 1893 μέλη του Παναχαϊκοΰ άποσπασθέντα 
ίδρυσαν την Γυμναστικήν Εταιρίαν Πατρών, 
ή οποία καί αυτή έπρόκοπτεν. Ό  Παναχαϊκός 
συνέστησε καί φιλαρμονικήν (μπάνταν) καί τό 
εμβατήριου του βραβευθέν ύπό έπιτροπής έδη- 
μοσιεύθη εις τήν έφ. Φορολογούμενος 24 Δε
κεμβρίου 1892. Έξεγύμνασε γυμναστάς Σπη- 
λιωτόπουλον, Ν. ’Αθανασίου κ. ά. ίδρυσεν δέ 
άθλητικούς συλλόγους εις Αίγιο ν, Πύργον καί 
Μεσολόγγιον. ’Απέκτησε καί ιδιόκτητον γυμνα
στήριου επί των οδών Γ. ’Ολυμπίου καί Πα- 
ναχαϊκοϋ νϋν, διατηρηθέν μέχρι τοϋ 1940. 
Πρόεδρος επί συναπτά έτη ό Κορύλλος, έκτυ- 
πώσας τάς Λογοδοσίας αύτοϋ 1892—3, 1894 
—5, έξ ών μανθάνομεν δτι είχεν ό σύλλογος 
540 μέλη (κυρίαι 11), 141 εταίρους καί 14 
συναρωγούς, Ιδιοκτήτους λέμβους μέ 77 έρέτας.

Μνημονιύονται Αΐμ. Γερούσης Ιατρός, πρόε
δρος Γυμν. Εταιρίας, Άρισ. Κρεμμύδης, πρό
εδρος τοϋ ποδηλατικοΰ συλόγου Πατρών, τοϋ 
οποίου τό Καταστατικόν έξετυπώθη ένταϋΟα 
τώ 1894 καί διωργάνωσε ποδηλατικούς αγώ
νας. 'Ο Παναχαϊκός είχε τέλος καί βιβλιοθή
κην έκ 542 τόμων. Ή  Γυμναστική άπέκτησε 
και αύτή ίδιον γυμναστήριου (γωνία νϋν Σο- 
λωμοΰ—Σμύρνης) καί μουσικήν μπάνταν. Ά μ - 
φότερα συμμετέσχον εις Τήνια 1894 καί διε
θνείς αγώνας τοϋ έτους εκείνου. ’Επίσης είς 
τούς ’Ολυμπιακούς 1896. Όλυμπιονίκης ό μα
θητής γυμνασίου τότε Ν. Άνδριακόπουλος 
(Παναχαϊκοΰ) είς άναρρίχησιν επί κάλω. Β' 
είς τά 500μ. ό Πεπανός. «Όλυμ. ’Αγώνες», 
ΆΟ. 1896, 74, 104. "Υμνους έξετύπωσεν ό
Τσιχλάκης (βλ. λ.). Είς τούς Πανελληνίους 
τοϋ 1901 νικηταί Στ. Χριστόπουλος, Δ. Τό- 
φαλος, Κωστής, Θ. Διακίδης, Β. Παπαγεωρ- 
γίου. Είς τούς τοϋ 1903 Σ. Χριστόπουλος, Δ. 
Τόφαλος, Γεωργαντόπουλος, Παλαιολόγου. Είς 
τά Σάμια Β. Παπαγεωργίου, Τουρνας. Είς 
τούς Πανιωνίους Σμύρνης (1904) Δ. Τόφαλος, 
Κ. ΓΙανταζόπουλος, Κ. Ιίοζανιτάς, Πολάκης, 
Β. Παπαγεωργίου. Είς τούς προκριματικούς 
των ’Ολυμπιακών Σ. Χριστόπουλος, Δ. Τόφα
λος, Θ. Διακίδης, Τσολιάς, Πολάκης, Θ. Μα- 
κρής καί Β. Παπαγεωργίου. Είς τούς ’Ολυ
μπιακούς τοϋ 1906 Όλυμπιονίκης Δ. Τόφαλος 
3ίς τήν άρσιν βαρών, διεκρίθησαν δέ οί Θεμ. 
Διακίδης, Κ. Κοζανιτάς καί Άνδρ. Πολάκης. 
Είς άλλους αγώνας διεκρίθησαν ώς νικηταί Κ. 
Τσικλητήρας, Κ. Δρούκας, Ν. Γεωργαντάς, 
Ά λ. Κούτρας, Κωνστ. καί Ά θ . Πανταζόπου- 
λοι. Ό  ώς άνω Κ. Δρούκας ιδρύει τήν ’Α 
χαϊκήν Σκοπευτικήν Εταιρίαν, ό δέ Β. Γρι- 
μάνης άναπτύσσει τήν άξίαν τής ορειβασίας. 
Τφ 1910 έτελέσθησαν είς Πάτρας καί Ρίον τά 
Α' ’Ελευθέρια, πανελλήνιοι σκοπευτικοί άγώ
νες, μέ νικητήν τόν Πατρέα Χρ. Γεωργίου ή 
Μώρον. Είς τά Β' έν Λαρίση νικητής ό έκ 
Πατρών Εύστ. Βουκελάτος καί είς τά Γ ' Βό
λου ομοίως Ν. Σαρδελιάνος. Πανελλήνιοι άθλη-

τικοί άγώνες έν Πάτραις τώ 1918, 1922 καί 
1928. Ttj) 1914 συνεχωνεύθησαν όριστικώς 6 
Παναχαϊκός καί ή Γυμναστική Εταιρία καί 
άπετέλεσαν έκτοτε τήν Παναχαϊκήν Γυμναστι
κήν "Ενωσιν. Αύτη έπί προεδρείας Σωτ. Σαρα- 
βαλιώτη καί Γ. Σαμαρά επέτυχε νά πωλήση 
τά δύο ώς άνω γυμνασιήριά της καί έδημιούρ- 
γησε στάδιον 32 στρεμ. είς Μέσα Ά γιά  διά 
30.000 θεατάς (1938). Τώ 1928 ίδρύθη τοπική 
έπιτροπή ΣΕΓΑΣ μέ πρόεδρον τόν Τιμ. Bot- 
λαν. Τώ 1933 ίδρύθη ή Ενω σις άθλοπαιδιών 
Πατρών.

Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο υ .  Οί πρώτοι παΐκται αύτοϋ 
ήσαν ξένοι έγκατεστημένοι είς Πάτρας, παί- 
ζοντες συνήθως είς τό παρά τό κέντρον Άλυσ- 
σίδα γήπεδον (έκεϊθεν τοϋ Σκαγιοπουλείου). 
Προσήλθον καί έντόπιοι, δλοι δέ ένεγράφησαν 
είς τήν Παναχαϊκήν Γυμναστικήν "Ενωσιν, ά- 
ποτελέσαντες τό ποδοσφαιρικόν αύτής τμήμα 
καί παίζοντες είς αυτό τό γυμναστήριου όδοϋ 
Παναχαϊκοΰ—’Ολυμπίου. Συνήθως άντεμετώπι- 
ζον ομάδας ναυτών φορτηγών αγγλικών πλοίων 
έκ τών ναυλοχούντων είς τόν λιμένα (περ. Νίκη 
Ά θ. τευχ. 1 1 —2 (1922, 183). "Οταν ήλθον οϊ 
έκ Μ. ’Ασίας, έδόθη νέα ώθησις είς τό άθλη
μα, διότι είς Πάτρας έγκατεστάθησαν καί πολ
λοί Σμυρναϊοι τής όμάδος «’Απόλλων» ’Ενωρίς 
όμως έκ τής Παναχαϊκής διαφωνήσαντες ποδο- 
σφαιρισταί κατήρτισαν άλλον σύλλογον ποδο
σφαιρικόν τόν «Λευκόν’Αστέρα», ένώ οι Μικρα- 
σιαται άπήρτισαν καί αύτοί τόν «’Ολυμπιακόν 
σύνδεσμον» (1925) μέ άθλ.ητικόν τμήμα, άπο- 
κτήσαντες έξ ένοικιάσεως καί γήπεδον παρά 
τόν ναόν σήμερον τής Ά γιας Φωτεινής (1926 
έως σήμερον). Ό  Λευκός άστήρ είχεν ώς γή
πεδον τήν παρά τό έκεϊ κέντρον Άλυσσίδα έ- 
κτασιν. Γενικώς άπό τοϋ 1922—3 μετεκάλουν 
καί ομάδας έξ Αθηνών καί οί άγώνες έγίνον- 
το μέ συναγερμόν τών κατοίκων. Τά γήπεδα 
Τασσοπούλου (Κρϋα) καί ’Ολυμπιακού (Α γία  
Φωτεινή νϋν) συνεκέντρων τούς περισσοτέρους 
άγώνας. Έ κ  τοϋ Λευκού Άστέρος διαλυθέντος 
καί άπορροφηθέντος ύπό τής Παναχαϊκής, 
προήλθεν κατόπιν ό ’Ολυμπιακός, ή Α.Ε.Κ 
(Αθλητική "Ενωσις Κπόλεως), ή Θύελλα (1930) 
ό ’Άρης, έκ τής Παναχαϊκής δέ ό Άχιλλεύς 
(1928) καί ό Πατρεύς. Ή  Νίκη καί ό Α πόλ
λων, ποδοσφαιρικά καί ταΰτα σωματεία μέ δρά- 
σιν, ίδρύθησαν αύτοτελώς τφ 1926, όπως καί 
ή Αρμένική (1946—9) ή κατόπιν «Δόξα». Ό  
Ηρακλής άπό τήν Παναχαϊκήν τφ  1929 καί ό 
Άστήρ άπό τόν Ήρακλέα τω 1938. Ά λλα 
σωματεία: Ά ρης 1930, Πατρεύς 1936, Α χ α ϊ
κή Δύμης 1944 καί Ατρόμητος Ζαρουχλαιί- 
κων 1929. Άγώνες πρωταθλήματος μεταξύ 
αύτών ήρχισαν τφ  1925. Τφ 1926 ίδρύθη ή 
"Ενωσις ποδοσφ. σωματείων μέ πρόεδρον τόν 
Κ. Σκλάβον, διετέλεσαν έν τφ  μεταξύ καί οί 
Σωτ. Σαραβαλιώτης, Γ. Σαμαράς, Θ. Ά ντω - 
νόπουλος καί ιατρός Γ. Μπίμπης. Τφ 1929 ί
δρύθη ό Ναυτικός "Ομιλος Πατρών μέ α' πρόε
δρον τόν Σοφ. Κόλλαν, διοργανώνων Πανελλη
νίους άγώνας κατ’ έτος τά «Μαραγκοπούλεια» 
πρός τιμήν τοϋ προέδρου του Β. Μαραγκοπού- 
λου. Ό  ώς άνω Άχιλλεύς ϊδρυσεν άπό του
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1950 λαμπρόν κολυμβητικόν τμήμα* *0 Ναυτ. 
’Ό μιλος πρωταθλητής Ελλάδος από 1935—45. 
Ό  ’Ορειβατικός σύνδεσμος Πατρών, πυρήν 
του Έλλην. ’Ορειβατικού συνδέσμου, Ιδρύθη 
τώ 1928. Θωμόπουλος 74, 114, 118, 132, 
160, 2 10 , 216, 236, 307. Κορύλλος εις Δ. 
Βιβλ. 383. Τ. Βοΐλας είς «Πελοπόννησον» Μα- 
ΐου 1928, ’Λνδρ. Γεωργιάδης είς «Νεολόγον 
Πατρών» ’Ιανουάριον 1951 καί ’Ά γγ . Βλαχάκης 
είς «Πελοπόννησον», Ιούλιον 1957.

Ά ΐβ α λ ιώ τ η ς  Χ ρ η σ τ ό ς ,  άγωνιστής του 
1821 έκ Κυδωνιών Μ. ’Ασίας. Έπολέμησε, 
μεταξύ άλλων, καί είς Πάτρας. ’Ή λιος Α' 652.

Α Ιγεάτης. ’Ανθύπατος τής Ρώμης έν Ά -  
χαία κατά τούς χρόνους του ’Αποστόλου Ά ν- 
δρέου, έν Πάτραις έχων την έδραν του. Φέρε
ται καί Λίγεύς καί Αίγίας καί κατ’ άλλους ήτο 
’Έλλην, κατ’ άλλους δέ βασιλεύς Έδεσσηνών. 
Μάλλον πρέπει νά ήτο "Ελλην, άφού καί ό ά- 
δελφός του έλέγετο Στρατοκλής, μαθηματικός 
έν Άθήναις. Παρά τόν ναόν του ‘Αγίου Γεωρ
γίου είς τήν όμοόνυμον πλατείαν άνευρέΟη τώ 
1816 ωραία σαρκοφάγος. Είς τούς περιηγητάς 
μερικοί τότε γραμματισμένοι άνέφερον δτι 
περιείχε τό σώμα του Αίγεάτου, δεικνύοντες τά 
έπ* αυτής διασωζόμενα γράμματα ΑΚ... PR... 
(—A egeates proconsul). Είς άλλους περιηγη
τάς (1076) Ιΐατρινοί έδειξαν τετριμμένον λίθον 
άναδίδοντα δυσοσμίαν, λέγοντες δτι εις αύτόν 
έκάθησεν ό δικάσας τόν ’Απόστολον Άνδρέαν 
ΑΙγεάτης. ’Έ κτοτε ό δυσώδης λίθος κατεστρά- 
φη. ‘Ο περιηγητής Ούέλερ προσθέτει δτι ή δυ
σωδία ήτο έκ θείου καί δτι ταύτην ήσΟάνθη 
είς πολλούς άλλους λίθους, Οραύων αυτούς. Έ ν  
τοσούτω οι μεταγενέστεροι περιηγηταί Ροιι- 
q u ev ille  καί A ldcnhoven  άναφέρουν έσφαλ- 
μένως δτι ό δυσούδης λίθος έκειτο παρά τόν 
ναόν του ’Αποστόλου Άνδρέου. Τό δνομα Αί- 
γεάτης άπαντα ώς έθνικόν τού έξ Αίγίου κα- 
ταγομένου. Ουτω Τηλεκλής ΑΙγεάτης. (Βλ. λ. 
Στρατοκλής, Μαςιμίλλα, ’’Αγιος ’Ανδρέας). Θω
μόπουλος 178—182, 226®. Θωμόπουλος Ά π . 
’Ανδρέας 24—32. Τρεμπέλας 26 έπ. 29, 30—44.

Α ΐγειρα . ’Αχαϊκή πόλις σύμμαχος των Π α
τρών τόσον κατά τήν α', οσον καί τήν μετέ- 
πειτα ’Αχαϊκήν συμπολιτείαν. Θωμόπουλος 125, 
139, 159, 170.

Α 1γιάλεια ή Αίγιαλός. Τό πρώτον δνομα 
τής Ά χα ΐας, κατά τάς παραδόσεις των Σικυω- 
νίων, άπό τόν βασιλέα Αίγιαλόν, κατ’ άλλους, 
διότι πολλά της σημεία είναι αίγιαλός. Οί κά
τοικοι αύτής Αίγιαλέες Πελασγοί. Μετέπειτα 
ή λέξις δηλοΐ τήν επαρχίαν περί τό Αϊγιον. 
Θωμόπουλος 88—9. Βλ. λ. Κόλποι, Αϊγιον.

Α ϊγιον. Τό Αϊγιον καί αί Πάτραι άνήκον 
είς τήν πρώτην ’Αχαϊκήν συμπολιτείαν, άλλά 
καί δταν αί Πάτραι κ, ά. συνέστησαν τήν β' 
τήν καί πολιτικήν, μετά πέντε έτη άπό της 
συστάσεως προσήλθον οι Α ίγιεΐς είς αυτήν. Έ π ί 
Ρωμαϊκής εποχής ό Αύγουστος έπεξέτεινεν είς 
βάρος του Αίγίου τήν περιοχήν των Πατρών, 
ϊσως δέ κατά τούς χρόνους τούτους έκ του έν 
Αίγίω ναού τής Είλειθυίας μετεκομίσθησαν είς 
Πάτρας καί Ρίον αρχαιότητες. Ά π ό  της Φραγ
κοκρατίας τό Αϊγιον άπαντα μέ τό σλαυΐκόν

δνομα Βοστίτζα, έκλείψαντος του πρώτου. Ή  
Αίγιάλεια έκκλησιαστικώς ύπήγετο ύπό τόν 
Μητροπολίτην Πατρών καί άναφέρεται ό Παρ- 
θένιος μητροπολίτης Πατρών εις τήν ϊδρυσιν 
τής έν Α ίγίω εκκλησίας τής Φανερωμένης. 
Μητροπολίτης Πατρών Παρθένιος ΰψωσεν έν 
Αίγίω τήν 29 Μαρτίου 1770 τήν σημαίαν τής 
έπαναστάσεως. Ή  κοινότης Αίγίου διαμαρτύ
ρεται τόν Μάρτιον 1712, διότι δέν συμμετέ- 
σχεν είς τήν έκλογήν μητροπολίτου Πατρών 
(Κώδηξ Μέρτζιου 169). Συμμετέχει δαπάνης 
κατασκευής φρουρίου Ρίου (βλ.λ.). Αίγιεΐς ύπό 
τόν Άνδρ. Λόντον σπεύδουν έκ τών πρώτων 
είς τήν Έπανάστασιν 1821 (βλ.λ.) εις Πάτρας. 
Θωμόπουλος 39, 42—3, 63—4, 70, 88®, 123—
5, 136, 1 3 9 -4 0 , 143, 146, 154, 160—1, 167,
170, 174, 184·, 231», 284, 291®, 313, 3152, 
321, 3222, 324, 329, 330, 335, 346, 361, 
367, 374, 397, 440», 468, 474, 493, 504, 
512, 572, 577, 607, 613, 615. Σταυρόπουλος 
36, 41, 57, 87, 172, 184—7, 232. Ν. Μετα- 
ξάς Μεσσηνέζης, Τό Αϊγιον στόν Α γώ να 29—
30, 32—7, 42, 45, 58—74, 79—90, 98—122.

Α ίγλη . Έφημερίς έν Πάτραις τώ 1871— 
1875.

Α ίγυπτος. Ό  Παυσανίας διαπιστώνει τήν 
ύπαρξιν δύο ιερών τού Σαράπιδος πλησίον τού 
άλσους Πατρών. Είς τό έτερον έξ αύτών ήτο 
μνήμα τού ήρωος Αίγύπτου, υιού τού Βήλου, 
ό όποιος φρίσσων είς τό ονομα μόνον τού 
’Άργους διά τά έκει παθήματα τών υιών του 
καί φοβούμενος τόν Δαναόν, κατέφυγεν εις τήν 
Άρόην, κατά τάς προς τόν είρημένον Παυσα- j 
νίαν διηγήσεις τών Πατρέων. Μακράς κρίσεις i 
έπί τής παρουσίας Αιγυπτιακών λατρειών είς ? 
Πάτρας είς H erb illon  82—85. Είς τήν χώραν 
Αίγύπτου έπί Πτολεμαίον εύρίσκομεν τόν έκ · 
ΙΙατρών αρχιτέκτονα Θεόδοτον, όμοίως έτερον \ 
τόν Δημοφώντα. Ε π ίσης είς Αλεξάνδρειαν ήκ- 
μασεν ό ΙΙατρεύς συγγραφεύς Μνασέας (βλ.λ.). 
Θωμόπουλος 162, 210—1.

Α ίμ ιλ ιανίδης Άχιλλεύς. Κύπριος συγγρα
φεύς, νομικός καί δημοσιολόγος. ΣυνειργάσΟη ■ 
είς την β' έκδοσιν τής ‘Ιστορίας Πατρών τού £ 
Θωμοπούλου 1124, 1131, 360®. |

Α ίνιάν Δ ημήτριος (1800—1881). Μετά 1
τήν έλευσιν τού Κυβερνήτου, διωρίσθη γραμ- i 
ματεύς τού εκτάκτου έπιτρόπου τής Ά χαΐας, | 
ώς άντιπρόσωπος δέ τούτου παρέστη είς την 1! 
παράδοσιν ύπό τών Τούρκων τών Πατρών καί |. 
έγκατέστησεν είς τήν πόλιν τάς Έλληνικάς j 
άρχάς. Στ. Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλ. 332, ; 
Γούδας, Β ' 371, 375. j

Α Ισυμνήτης Βλ. λ. Διόνυσος.
Α ίσχρίιον Λ υ σ ί ο υ  καί ΑΙσχρίιον Ε ....  

άρχοντες τών Πατρών τών χρόνων 146—32 :
π.Χ. γνωστοί έκ Πατραϊκών νομισμάτων. ΑΙσ- } 
χρίων πατήρ τού Ά γιδος καί άλλος του Ξένι- 1 
8ος, άλλος Αίσχίνας τού Σατύρου. H erb illon  L
171, Θωμόπουλος 141, 240.

Α ίτω λ ία . Αί Πάτραι ώς πόλις εΐναιέστραμ-  ̂
μέναι, ιδίως τώρα μέ τήν κάτω πόλιν, πρός . 
τόν Πατραϊκόν κόλπον καί εύθύς έν συνεχείφ |  
μέ τήν άπέναντι Αιτωλίαν, τά δρη τής όποίας 
κλείουν τόν όρίζοντά των κατά μέγα μέρος.
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Προεξέχουν ή Βαράσοβα (Χάλκεια), ή Παλιο- 
βούνα (Ταφιασσός) μέ τήν άπό Πατρών θεατήν 
Κακήν σκάλαν, τήν οποίαν τώρα τέμνει ή 
πρός Μεσολόγγιον δημοσία οδός, είναι δέ θεα
τά καί άλλα βουνά τής Αιτωλίας, τό Ρηγάνι 
μέ τήν Ναύπακτον, ό Ζυγός ΰπερθεν του Με
σολογγίου, διακρίνονται δέ καί αί κορυφαι του 
Παναιτωλίου καί άλλων εις τό βάθος Αίτωλι- 
κών βουνών. ’Απέναντι των Πατρών ήσαν 
τρεις άρχαιόταται πόλεις, ή Χαλκίς, Καλυδών 
καί Πλευρών, άρχαιοτάτη δέ είναι καί ή Ναύ
πακτος. Σήμερον είναι καί ή Βασιλική, ϊσως 
αί Άντίπατραι τών βυζαντινών χρόνων. Αί 
σχέσεις τών κατοίκων τών δύο άντικρύ στερε
ών είναι άρχαιόταται.

Οί γύρω τών δύο Ρίων (Ρίου καί Άντιρ- 
ρίου) έτέλουν πάντοτε κατά τούς ιστορικούς 
χρόνους κοινάς έορτάς, τά ΙΙοσειδώνια καί τά 
Ρίεια. Διά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον (βλ.λ). 
Τφ 281 π.Χ. έπέδραμον κατά τών Αίτωλών 
οί φοβεροί Γαλάται. Προς βοήθειαν τών Αίτω
λών, οί όποιοι διεκινδύνευον εντός τής χώρας 
των άπό τόν εισβολέα, έσπευσαν μόνοι έξ όλων 
τών ’Αχαιών οί φίλοι έκείνων Πατρεΐς, φθά- 
σαντες έως τήν παρά τήν Ναύπακτον πάλιν Κάλ- 
λιον (βλ. λ.).

Παραλλήλως πρός τήν ’Αχαϊκήν συμπολι
τείαν (βλ. λ.) έδρασε καί ή Αίτωλική. *0 Αύ
γουστος, ό όποιος τήν λοιπήν Αίτωλίαν συνώ- 
κησεν εις Νικόπολιν, τό άγαλμα της Λαφρίας 
Άρτέμιδος (βλ.λ.) μετέφερεν έκ της έρημω- 
θιίσης Καλυδώνος εις Πάτρας καί τό έχάρισεν 
εις αύτάς, εις τάς όποιας ύπήγετο καί ή έναντι 
Αιτωλία. Ό  Άλάριχος μετά τών Γότθων άρ- 
γότερον (395 μ.Χ.) διήλθεν έκ Πατρών εις Αί
τωλίαν διά μέσου Ρίου. Πλοία Μεσολογγίου 
φορτώνουν εις Πάτρας. Τφ 1821 οί Μεσολογ- 
γΐται αργούν νά δεχθούν τήν πρόσκλησιν τών 
Πατρινών όπως επαναστατήσουν. ΓΙατρινοί πο
λεμούν μέ τόν Ίωάν. Παπαδιαμαντόπουλον εις 
Μεσολόγγι. Αίτωλοί πρόσφυγες εις Πάτρας τώ 
1828. Βλ. λ. Πλατύκας. Πολλοί Αίτωλοί έγ- 
καθίστανται έν Πάτραις, έν άπό τά πρωτεύοντα 
στοιχεία τής πόλεως. Αίτωλών άκτή ώνομά- 
σΟη ή οδός προ τής Β λεκάνης τού λιμένος. 
Βλ. λ. ’Ώλενος, Περίβοια, ’Ακαρνανία. Θωμό- 
πουλος 23, 27, 74, 103 -5 , 129, 136, 144, 
151, 174, 194, 218, 258, 327, 362, 428, 432.

’Ακαρνανία. Γειτονική τών Πατρών χώρα, 
έναντι τού ’Αράξου (βλ. λ.). ’Αχαιοί έξεστρά- 
τευσαν εις ’Ακαρνανίαν τφ 455 π. X. καί με
τά τήν ναυμαχίαν τής Πανόρμου (429 π. X.) 
έγκατέστησαν εις αύτήν φρουράν. Οί Άκαρνά- 
νες έπίεζον τούς ’Αχαιούς καί οδτοι έζήτησαν 
τήν βοήθειαν τών Λακεδαιμονίων (άνοιξις 389 
π. X.). Οί Άκαρνανες ήναγκάσθησαν νά προσ
χωρήσουν εις τήν παράταξιν τών ’Αχαιών, 
άλλα καί ούτοι δέν έμειναν ευχαριστημένοι άπό 
τήν εκστρατείαν. Τόν β' αί. μ. X. άπαντώμεν 
πρόξενον (βλ. λ.) τόν Άγασίαν. Κομαιθώ δέ ά- 
ναφέρεται καί εις τήν μυθολογίαν τών άρχαίων 
Ταφίων καί Τευθέας ποταμός καί εις ’Ακαρνα
νίαν. Τφ 1339 Άκαρνανες έστειλαν εις Πάτρας 
πρεσβείαν παρά τφ Νικηφόρω β' Όρσίνη. Έ κ  
Πατρών οί Ίωαννΐται κατεπολέμησαν μέχρις

Ακαρνανίας τόν ’Αλβανόν Γκίνην Μπούαν Σπά- 
ταν. Τέλη ΙΖ ' αί. εγκαθίστανται έν Πάτραις 
Άκαρνανες πολλοί ώς καί μετά τήν Άπελευ- 
θέρωσιν. Κατά τήν Έπανάστασιν 1821 ήλθον 
καί έπολέμησαν οί Χασαπαΐοι καί ό Θεοδ. 
Γρίβας. Θωμόπουλος 54*, 61, 71, 126, 129,
231, 321, 327, 469.

’Ακμή. ’Ήδη κατά τήν προϊστορικήν έπο- 
χήν ή άλυσσις τών περί τάς Πάτρας ύστερομυ- 
κηναϊκών οικισμών δεικνύει άνθησιν πολιτισμού 
(παρά Θωμοπούλω 22, 227).

Αί Πάτραι διεκρίθησαν κατά τήν Αρχαιό
τητα μόνον διά τούς κατά τών Γαλατών (βλ. 
λ.) πολέμους των. Δίδουν διανοουμένους, έχουν 
δημόσια κτίρια (Χέρτσβεργ Έλλ. Λ' 609), κό
πτουν χρυσά καί αργυρά νομίσματα. Έ π ί Ά χ . 
συμπολιτείας είναι τό ναυτικόν αύτής κέντρον, 
ίσως καί τό έμπορικόν. Έ π ί Αύγούστου (αύ- 
τόθι A 616, 630, Β' 541) πλεΐσται πόλεις 
γύρω αύτών καθίστανται απλώς περιπολία, υ
ποτελείς εις αύτάς. Είς Πάτρας κατοικούν καί 
πολιτικοί φυγάδες, έμποροι έκ Ρώμης, είναι 
eivitas libera, έδρα άνθυπάτου τής Ά χαΐας. 
Ή  Κόρινθος διαμοιράζεται τήν δόξαν καί τά 
ωφελήματα μέ τάς Πάτρας (Σταυρόπουλος 169 
—172). Ά πό  τήν πληθύν τών άγαλμάτων, 
ναών καί δημοσίων κτιρίων έμπνέεται καί ό 
Ραγκαβής Β' 70. Είναι έδρα δημοσίου χωρο
μέτρου καί λογιστοΰ αρμοδιότητας δι’ ολην 
τήν Πελοπόννησον.

Αί Πάτραι εύημεροϋν καί έπί τών διαδό
χων τού Ίουλιανού. Έ π ί τής έπιδρομής τών 
Σλαύων (βλ. λ.) μόναι, άνευ συνδρομής άλλων, 
άποκρούουν αυτούς καί τήν πολιορκίαν των. 
Σταθμός διελεύσεως ξένων πρεσβευτών (Ζακυ- 
θηνός, οί Σλάβοι έν Έλλάδι 47, 49-). Μία τών 
έξηγήσεων τού ονόματος Βοστίτζα τού Αίγίου 
είναι ότι σημαίνει πόλιν Α κειμένην τής τότε 
έπισήμου τών Πατρών (Σταυρόπουλος 246). 
Έ π ί Δανιηλίδος (βλ. λ.) τό έμπόριον καί ή 
βιοτεχνία άκμάζει, κρίκος αί Πάτραι μεταξύ 
τού Βυζαντίου καί τής Δύσεως, ιδίως τής Σ ι
κελίας. Σημαντική πόλις καί λιμήν τώ 1102 
(Bon 128, 155, Ζακυθηνός L e despo ta t II, 
47, 49, 148, 150). Πλούσια πόλις κατά τόν 
Ίσλανδόν Σάϊβγουλφ τφ 1102. Κ. Άμαντος, 
Ίσ τ. Βυζ. κράτους Β' 26. In  ipsa te rra  est 
pu lchra eiv itas nom ine P a tra s  γράφει 6 
L,udolpL· de Subheim , De itenere  te rrae  
sanctae liber chap. 17 , έκδ. F. D eycks Bi- 
bliothek des litt. V ereins in S tu ttg a r t, 
X X V  ( 1851), 23. G erland 8, 78- 9.

Έ π ί Φράγκων τόν πλούτον των καταδει
κνύει τό ποσόν τού ληστευθέντος θησαυρού τής 
’Εκκλησίας Πατρών. Έ π ί άρχιεπ. Φραγκιπάνη 
σταθεροποιούν τήν άνοδόν των, διά τήν οποίαν 
έπεμελήθησαν καί οί Ενετοί. Ή  περίοδος τών 
Παλαιολόγων άνέδειξε τάς Πάτρας πρωτεύου
σαν τού δυτικού βυζ. δεσποτάτου. «Πανεύμορ
φη» πόλις άναφέρεται εις τόν θρήνον Κπόλεως 
«πουγγίν καί σακκούλιν» είς ολας τάς άνάγκας 
τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. «Περιώνυμος 
πόλις» κατά Δοκειανόν, ένφ 1000 έτη πριν ό 
Πολύβιος τήν έλεγεν «άξιόλογον καί εύγενή», 
ομοίως οί Κικέρων, Πλίνιος, Πτολεμαίος, Τ.

'Ακμή
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Λίβί.ος, Στράβων κ. ά. Ή  α' πολιορκία τών 
Τούρκων υπό σουλτάνον Μουράτ μάλιστα άπέ- 
τυχε. «Μαργαριτάρι τής αύτοκρατορίας των» 
τήν όνομάζουν οί Τούρκοι χρονογράφοι, «τό πιό 
δυνατό, πλούσιο, μεγάλο καί ξακουσμένο 
φρούριο... μία χώρα πολύ ωραία, πλούσια». 
Γίνεται έδρα πασαλικίου (G erland  72), ένω ή 
συγκέντρωσις έβραϊκού στοιχείου κατά τήν α' 
Τουρκοκρατίαν καταδεικνύει τό εμπορικόν αύ- 
τής ένδιαφέρον. Ό  L oredan  τόν ’Απρίλιον τού 
1713 ευρίσκει άκμήν των Πατρών* ό πληθυ
σμός ύπερέβη τόν τού Ναυπλίου καί οί Ίόνιοι 
προσέρχονται πολλοί λόγω τού έμπορίου (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 164). «Πάτρα, Πάτρα παινεμέ
νη» είς δημοτ. τραγούδι (Ν. Λάσκαρι, Ή Λ ά σ τα  
κλπ). Ή  Τρίπολις ώς έδρα τού πασά προετιμήθη 
διά τήν στρατιωτικήν της θέσιν. Μέχρι τού 
1770 ήτο άσήμαντος (Κανδηλώρος *Αρματωλ. 
141—2). ’Αλλά είς Πάτρας ήδρευον οί γεν. 
πρόξενοι διά τήν Πελοπόννησον, ήσαν δέ αί 
Πάτραι αυτοδιοίκητος πόλις (Σακελλαρίου 81). 
Πλουσιωτάτη καί άκμαιοτάτη έμπορική πόλις 
κατά τόν M endelson B artho ldy  191 σημ. Ε ί
ναι τόσον εξυπηρετική ή Οέσις της, ώστε ούδέ- 
ποτε έγκατελείφθη ή πόλις τελείως άπό της 
Ιδρύσεώς της (D odw ell I, 115). 'Η  πλέον κα- 
τωκημένη Ν των Ίωαννίνων (L eake  II, 124, 
140). Καί τώρα ακόμη, συνεχίζει, έπικυρώνουν 
τήν έκλογήν τού Αύγούστου δι’ αύτάς, πράγ
μα, τό όποιον δέν έγινε μέ τήν Νικόπολιν. 
Μέ Πατρινά κεφάλαια κινείται τό ναυτικόν 
τού Γαλαξιδίου (βλ. λ. ναυτιλία). Σαφείς έν- 
δείξεις τού πλούτου Πατρών είς λ. Κα
νακάρης, Παπαδιαμαντόπουλος, Καλαμογδάρ
της κλπ. Ό  Βύρων μόνον είς Πάτρας είδεν 
άντικείμενα πολυτελείας εις οικίας έξ όλης 
τής Ελλάδος. «*11 χαριεστάτη παραθαλάσσιος 
πόλις των II. ΙΙατρών, τταλαιοτάτη καί περί
φημος τό πάλαι καί νυν διά τό μεγαλειον της, 
τήν θέσιν της...» γράφει ό Διον. Φωτεινός τόν 
ΙΗ ' αί. Δημοτ. τραγούδι Κορινθίας καί αλλα
χού ; «Άρνήσου, Δήμο, τό Μόριά κι* αυτή τή 
δόλια Πάτρα.| Πώς νά άρνηΟώ, παιδιά μου, τό 
Μόριά κι* αύτή τή δόλια Πάτρα | πού στό Μό
ριά καζάντησα πέντε χιλιάδες γρόσια...» (Λαο
γραφία Δ' 61). Διά τόν ΙΙετιμεζάν διά νά πα- 
ρομοιωΟή ή ισχύς του, ή δημοτ. μούσα τόν 
κάνει «βοΐβοντα τής Πάτρας,| πού ήταν στήν 
Πάτρα βασιλιάς...». Β. Παπαγεωργίου είς 
Τ ίπ . Ε στίαν Ε ' 341. Τρικούπης Ίστορ. Α* 
60. Γούδας Ε ' 336. Ντ. Ψυχογιός είς Ή λει- 
ακά του 372 δημ. τραγούδι Η λ ε ία ς : «στήν
Πάτρα καί τή Βενετία ζουγράφος δέν τό φτιά
νει». Ό>βίαν άποκαλει πόλιν τάς Πάτρας ό 
Καποδίστριας (βλ. >. Σχεδιον). Καί όταν αί 
Ά θήναι έπελέγησαν ώς πρωτεύουσα τής Ε λ 
λάδος γράφει ό Πέτρος De C oubertin , S ou
ven irs  de Γ A m erique e t de G rece, P aris
1897, 135 «..... άπομονωμέναι καί έρειπωμέναι
αντί των Πατρών, τάς οποίας τή συνεβούλευεν 
ή Εύρώπη λόγω τής ωραίας θέσεώς των είς 
τόν κόλπον καί διά τό έμπορικόν μέλλον των». 
Πρβλ. M an g eart X V I, X X I δια τήν ταχύ
τητα, μεθ’ ής τφ  1828 άνεσυγκροτήΟη ή πό
λις, τήν όποίαν όνομάζει «Παρίσι τού Μόριά».
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Καί Άριστ. Καλογεράκην (βλ. λ-). Κυριακίδης ; 
Α' 541, 549. Βλ. λ. Διανόησις, Έργάται.

Τώ 1896 αί Πάτραι έκδίδουν τόν β' τόμον \ 
τής Διεθνούς Βιβλιοθήκης τού Παγκοσμίου έ- * 
πιστημονικου συνδέσμου, ό δέ Σπ. Παγανέλης, , 
Πέραν τού ’Ισθμού, 122—3 (1891) γράφει ότι ) 
μεθ* υπερηφάνειας βλέπει τις τάς Πάτρας σή- * 
μερον, προσθέτων ότι τάς Αθήνας έκαμε τό ι 
Πανελλήνιον, ένώ αί Πάτραι άνεδείχθησαν άνευ ; 
έπικουρίας τίνος. Τάς Πάτρας άνέδειξεν τό έμ- - 
πόριον τής σταφίδος (βλ. λ.), ό λιμήν (βλ. λ.) (
καί ή πρός Αμερικήν μετανάστευαις. Πρβλ. 
ήμετέρας έργασίας «Πατρινά παράλια κλπ.» είς } 
«Νεολόγον» Πατρών 26ης ’Ιουνίου έως 7ης 
Αύγούστου 1933, Μνημεία οίκον, ζωής τής 
πόλεως είς τόν αύτόν Νεολόγον 17ης Απριλίου 
1932. Ούδέποτε διεκόπη ή Ιστορική γραμμή. 
Εύρίσκονται ώς επί κέντρου, περί τό όποιον 
κινείται ό κύκλος, ό λεγόμενος Δυτική Ελλάς. . 
Δέν είναι Πελοπόνησος μόνον αί Πάτραι. Είναι 
τμήμα μάλιστα αύτης* ή Ά χα ΐα , ή ’Ηλεία καί ; 
μέρος τής Μεσσηνίας (ΒΔ άκταί τής χερσονή- ■ 
σου), ή Αιτωλοακαρνανία μετά της νυν Δωρίδος *, 
έως Άμφίσσης, αί νήσοι Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, 
’Ιθάκη καί Λεύκάς αποτελούν μάλιστα οίκο- * 
νομικήν ένότητα, έκτος της ιστορικής τοιαύτης.
Ή  καλλιέργεια της σταφίδος έδωσε καί όμοιο- 
μορφίαν είς τήν πάντοτε διατηρουμένην σχέσιν. 
Καί όταν ακόμη διαφορετικός κατακτητής κα
τείχε τμήμα του κύκλου, έν τούτοις ή ένότης ϊ 
δέν έσαλεύετο. Πρβλ. Προλεγόμενά μου είς 'Ι 
στορίαν Θωμοπούλου 27—28.

Τάς Πάτρας έπεσκέφθησαν διάσημοι άνδρες ; ! 
τής Ιστορίας ό Αλκιβιάδης, ό Πλούταρχος, ό 
Λουκιανός, ό Παυσανίας, ό Αύγουστος, Νέρων, ° 
Άδριανός, Αϊλιος Αριστείδης, Μάρκος Αύρή- 
λιος, ’Αντώνιος καί Κλεοπάτρα, Σύλλας, Πομ
πή ίος, ’Ιούλιος Καίσαρ, Κάτων ό νεώτερος, 
Κικέρων, ό Ά π . Άνδρέας, ό Πάπας Βιργί- 
λιος, οί Πατριάρχαι Ινπόλεως Διονύσιος β' 
Μητροφάνης γ ' καί Ιερεμίας ό β' καί οί δύο 1 
σουλτάνοι κατακτηται Μωάμεθ καί Μουράτ.
Τήν τελευταίαν άκμήν όνομάζομεν καί «Πα
λιάν Πάτραν» (μέχρι τού Α' Παγκοσμίου πο
λέμου), Τήν μέχρι τής σταφιδικής κρίσεως τού ■* 
1894 (κραχ) άκμήν περιγράφει καί ό Γ. Πα- 
ρασκευόπουλος, Ταξείδια, Α' (Ά θ. 1895) 151 | ί  
έπ. 153. βλ. λ, πληθυσμός, κρίσεις, Ά ντίζη- | 
λοι, Έμπόριον, Ναυτιλία, Ντόρος. Θωμόπου- ! 
λος 27—8, 173, 185, 187, 257, 269, 271 έπ. ·: 
279, 283, 306, 308', 320, 335, 440, 356, 361, [ 
363, 367, 368 σημ. 425, 466, 471, 489 σημ., . 
490,525, 606.

Ά κρατόπουλος Γεώργιος. Α γωνιστής I 
τού 1821. Ούτος φέρεται Α χαιός Έλευθ. A' t 
644, άλλ’ ώς Ή λεΐος είς τό Λεύκωμα 172, ; 
πολεμήσας υπό τόν Γ. Σισίνην είς διαφόρους ij 
μάχας. Άναφέρεται αύτόθι όμοίως καί ό ά- 
δελφός του Ιωάννης.

Ά κρατόπουλος Λουκάς. Αγωνιστής έκ r 
Καλαβρύτων, έγκατεστημένος πρό τού 1821 
είς Ζάκυνθον ώς έμποροπλοίαρχος. Έβοήθησε !| 
τήν πολιορκίαν, μεταξύ άλλων, καί των Πα- > 
τρων. Έλευθ. Α ' 646, Λεύκωμα 171—2.
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Ακρόπολις

Ά κογλου Ξεν. Συγγραφεύς καί άξιωματι- 
κός τής III Μεραρχίας έκ 
Πόντου. Έξέδωσεν έν Ά -  
θήναις τω 1945 «Τό θαύ
μα τής ’Αλβανίας άπ’ τή 
σκοπιά τής III Μεραρχί
ας». Βλ. λ. Στρατός. Έξέ- 
δωσε (1941) καί την εφη
μερίδα τοϋ μετώπου «Λόγ
χη», οργανον τής Μεραρ
χίας ταύτης. Είς τά έργα 
του εξυμνεί τήν γενναιότη
τα καί εύψυχίαν των Πα- 
τρινών πολεμιστών, μετά των όποιων συνεπο- 
λέμησεν.

Ά χρόπολις Δύμης. Περί αύτής δεν κά- 
μνει λόγον ο Παυσανίας. ’Αλλά μνεία αύτής 
ρητή κατά τούς άγώνας τής Δύμης κατά τής 
Μακεδονικής φρουράς. Θωμόπουλος 135—6, 
βλ. λ. Πόλεμοι. Οί όμιλοΰντες περί Δύμης είς 
τό νϋν Καραβοστάσι τοποθετούν τήν άκρόπο- 
λίν της 2 μιλ. Α είς λόφον, όπου ναός 'Αγ. 
Κωνσταντίνου. Ά λλ’ αυτή δέον νά άναζητηθή 
επί τοϋ δεσπόζοντος τής Κάτω Ά χαΐας υψώ
ματος, όπου ήτο καί ή λοιπή αρχαία αυτή 
πόλις.

Άκρόπολις Πατρών. Α' Ά ρ χ α ι ό τ η ς .  
'I I  άκρα πόλις κατωκεΐτο κατά τούς ύστερο- 
μυκηναϊκούς χρόνους, εύρίσκετο δέ έκεΐ ακρι
βώς ή Άρόη, άλλωστε δεν είναι μακράν καί 
ή Μεσάτις. Είς συνοικίαν Τριτάκη εύρέθη τω 
1894 ττηγή δδατος, τφ δέ 1933 φρέαρ ρωμαϊ
κής έποχής, κρήνη δέ ύπήρχεν έκεϊ καί έπί 
Τουρκοκρατίας. Άντιθέτως ό πέραν (άρκτικώ- 
τερος) γήλοφος τοϋ Σχατοβουνίου είναι άνυ- 
δρος. Ό  λόφος τής Άκροπόλεως είναι προέ- 
κτασις των υπωρειών τοϋ Παναχαϊκού προς 
τον κό>πον καί είναι μάλλον ό υψηλότερος τών 
άλλων (103 μ., 67 μ. είς τήν Δεξαμενήν) καί 
πλησιέστερος πρός τήν πεδιάδα, έξασφαλίζων 
οότω τούς καλλιεργητάς της έν περιπτώσει 
Οαλασσίας έπιδρομής. Δεσπόζει καί σήμερον 
τής πόλεως (Leake II, 139) καί άπετέλει ά- 
νέκαθεν τό φρούριον αύτής. Είχε τείχη κατά 
τούς προϊστορικούς ή καί τούς ιστορικούς χρό
νους ; Καίτοι δεν διεκρίθησαν ΐχνη άρχαίου 
τείχους άκόμη, μάλλον εΐχεν, άφοΰ παραδίδε- 
ται ότι ή Άρόη, όπως καί ή Μεσάτις περιε- 
βάλλοντο υπό τειχών, τά τείχη μάλιστα τής 
α' έμεγάλωσεν ό Πατρεύς.

Περιφανέστερος φαίνεται είς αύτήν ό ναός 
τής Λαφρίας ’Αρτέμιδος (βλ. λ.), ίσως πρός 
τό Λ μέρος τοϋ νϋν φρουρίου, όπου υπάρχει 
κροκαλοπαγής λαξευμένος βράχος. (Περί γεω
λογίας βλ. λ.). 'Ο τής Παναχαίδος ’Αθηνάς 
(βλ. λ.) έκειτο χαμηλότερου (καί Δ), όπου καί 
τό μνήμα τοϋ Εύρυπύλου (βλ. λ.). Χρυσελε
φάντινα άγάλματα τών άνω θεών ύπήρχον επί
σης. 'Υπολείμματα τών ναών ’ίσως αποτελούν 
τό άγαλμα τοϋ Ν τείχους (Πατρινέλλα), ύδρο- 
ρόη σχήματος κεφαλής λέοντος, προτομή γυναι- 
κός, άλλά κυρίως σπόνδυλοι καί άλλοι όγκόλι- 
θοι τοϋ ’Αράξου καί Ταφιασσοϋ έπί τοϋ Β 
τείχους, έπιγραφαί, άνάγλυφα κ. ά. έπί τοϋ Ν

τής ειρκτής τοϋ φρουρίου. Βλ. λ. άγάλματα. 
Θωμόπουλος 217, 230.

'I I  άκρόπολις κατά την άρχαιότητα κατω
κεΐτο καί οδός αμαξιτή εβαινεν εις αύτήν, ά- 
φοϋ δι’ αύτής διήρχετο ή πομπή τών Λαφρίων 
κατ’ έτος. Πλησίον αύτής ό ναός τοϋ 'ΙΙρα- 
κλέους (βλ. λ.), Α ήτο τό ’Ασκληπιείου καί 
Ν ή άγορά. Ερείπια Ιπποδρομίου σημειώνει ό 
περιηγητής Prockoke τω 1740 εκατόν βήμα
τα έκεΐθεν τής άκροπόλεως, άλλά περί τοϋ 
Άλσκηπιείου πρόκειται. Δ ήτο ό ναός τής 
Κυβέλης. Κατά τήν έκσκαφήν τής δεξαμενής, 
ΝΑ εύρέθη ό χαλκούς Μαρσύας τω 1870. Κα
τά P ouquev ille  IV , 355 ώραιόταται αρχαιό
τητες ήλθον είς τήν έπιφάνειαυ έκ τής έκρή- 
ξεως τής πυριτιδαποθήκης τοϋ φρουρίου 
τω 1811.

Τό αρχαιολογικόν ένδιαφέρον τής Άκροπό
λεως Πατρών ώς έκ τούτου είναι μέγιστον καί 
είναι δυστύχημα διά τήν έπιστήμην, διότι μέ
χρι σήμερον δεν άπεφασίσθησαν άξιαι λόγου 
άνασκαφαί. Τομή ένηργήθη τήν άνοιξιν τοϋ 
1950 δαπάναις τοϋ Δήμου Ιίατρέων ύπό τών 
άρχαιολόγων Νικολ. Ζαφειροπού?.ου καί Πέ
τρου Στεργιανοπούλου, κάτωθι καί Δ καί έπί 
τοϋ έρειπίου χτίσματος πρό τής ειρκτής τοϋ 
φρουρίου είς βάθος δέκα μέτρων (πλάτος 1 */2μ) 
Τό βάθος τούτο ένεδεικνύετο, διότι ή έπιχω- 
μάτωσις είναι μεγίστη καί σήμερον αύταί αί 
έπάλξεις τοϋ φρουρίου δεν είναι πολλάκις είς 
διαφορετικόν ύψος από τόν έσωτερικόν περίβο
λόν του (έπί Φραγκοκρατίας, άλλά καί Τουρ
κοκρατίας ήτο ούτος πλήρης οικοδομημάτων, 
τό υλικόν τών οποίων, όταν ταϋτα συνεσωρεύ- 
θησαν είς έρείπια, άνεβίβασεν τήν στάθμην 
τοϋ έδάφους, άλλά καί φυσιολογικώς υπάρχει 
μεγάλη έπιχωμάτωσις είς όλην τήν εκτασιν 
τής πόλεως Πατρών καί ιδίως, όπου τό έδα
φος ύπόκειται γηλόφων). Εις βάθος 4 μ. άκόμη 
άνευρέθη στρώμα μεσαιωνικών καί βυζαντινών 
χρόνων μέ είδη κεραμεικής, έτι δέ καί οικοδό
μημα ρωμαϊκών χρόνων μή άποκαλυφθέν έξ 6- 
λοκ7,ήρου, εύρέθησαν δέ πλεΐσται λεπταί πλά
κες έξ έπενδύσεως τοίχων. Π. Στεργιανόπου- 
λος είς έφ. ’Εθνικός Κήρυξ 17 ’Ιουλίου 1950. 
Άνασκαφή έγινε καί ύπεράνω τής κλίμακος 
Ά γ . Νικολάου καί εύρέθη άναλειμματικόν τε ί
χος καί θραύσματα άγγείων τών χρόνων ’Α
χαϊκής συμπολιτείας. Α τής Άκροπόλεως καί 
τό ύδραγωγεΐον (βλ. λ. ΰδατα). Κίονες μετε- 
φέρθησαν καί είς Γηροκομείου (Τριανταφύλλου 
Γηρ. 5—6). M eyer 2197. Θωμόπουλος 43, 
651, 67, 942, 96—9, 115, 133, 169, 187, 
194—7, 2062, 2093, 214, 216, 217—8, 254.

Β' Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί  χ ρ ό ν ο ι .  Ή  Άκρό- 
πολις καί κατ’ αύτούς κατοικεΐται. Άνεγεί- 
ρονται ναοί τοϋ Ά γ . Άνδρέου (Ά γ. Σοφίας) 
καί Ά γ . Θεοδώρων, είναι τό άρχιερατικόν οίκη
μα έκεΐ καί τά παλάτια (βλ. λ.) τών έξεχόν- 
των Πατρινών, άκόμη καί τό κοιμητήριον τών 
άρχιερέων. Είς τόν ’Ιουστινιανόν άποδίδεται ή 
μέριμνα νά άνακτίση τά φρούρια τών πόλεων 
τής Πελοποννήσου, αί όποΐαι έμάνθανεν ότι 
όλαι ήσαν άτείχιστοι. 'Ο  Κωνσταντίνος Πορ
φυρογέννητος, περιγράφων τήν πολιορκίαν τών
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Πατρών υπό των Σλαύων, άναφέρει ρητώς «κά
στρου οίκήτορας», οΐ οποίοι καί ήσαν οί πολιορ- 
κούμενοι, διότι οί Σλαΰοι μετά διαρπαγήν των 
οικιών, «τά πρό του τείχους πεδία κατε- 
στρέφοντο... Έ πεΙ δέ, συνεχίζει, χρόνος Ικα
νός διήλΟε καί σπάνις των άναγκαιούντων τοίς 
ένδοθεν του τείχους γίνεσΟαι ήρξατο, ΰδατός 
τε καί τροφών.... οί του κάστρου οίκήτορες, 
έπαναλαμβάνει ό έστεμμένος συγγραφεύς... ή- 
νοιξαν τάς πύλας του κάστρου καί έξήλθον...» 
κλπ.. Τέλος καί τό έμμετρον χρονικόν της κα- 
τακτήσεως, όμιλει περί βυζαντινού κάστρου των 
Πατρών, τό όποιον οί άποβιβασΟέντες εις τήν 
Κάτω Ά χα ΐαν Φράγκοι έπολιόρκησαν: « Ε ν 
ταύθα έκαβαλλίκευσαν, άπήλθον είς τήν Π ά
τραν* | τό κάστρον έτριγύρισαν, ωσαύτως καί 
τήν χώραν... Ά φου τήν χώραν άπήρασι, έκεΐ- 
νοι γάρ του κάστρου,) καί εύθέως έσυμβιβά- 
στηκαν, τό κάστρον παραδώκαν...» Θωμόπου- 
λος 260, 263—4, 294 Bon 114, 143.

Γ ' Φ ρ α γ κ ι κ ο ί  χ ρ ό ν ο ι .  Τό αυτό Έ λ. 
χρονικόν άφηγεΐται ότι οί Φράγκοι τό ουτω 
καταληφθέν φρούριον άνύψωσαν, ένίσχυσαν, «έ- 
σωτάρχησαν», οί Φράγκοι 8’ άμέσως ήΟέλησαν 
νά έτοιμάσουν νέαν όχύρωσιν, ταύτην μάλιστα 
έπροθυμοποιήΟη νά άναλάβη ό ‘Αρχιεπίσκοπος 
των 1 Ιατρών Άντέλμος συγκρουσθείς μέ τόν 
βαρώνον των I Ιατρών Άλαμάνον, ό όποιος καί 
ήρχισε τήν νέαν όχύρωσιν, μεταβαλών τό αρ
χιεπισκοπικόν οίκημα είς φρούριον, ώς έπίσης 
καί τόν ναόν τών αγίων Θεοδιυρων, ουτω δέ τό 
βυζαντινόν φρούριον έπεξετάθη πρός Δ 8ι’ ί- 
δρύσεως πύργων. Προς κατασκευήν του οί 
Φράγκοι έχρησιμοποίησαν υλικόν καί έκ τών 
αρχαίων ναών.

Έ κ  του φραγκικού τούτου φρουρίου μόνον 
έν παράΟυρον Οολιυτόν μεγάλου σχήματος πα- 
ρατ/)ρεΐται είς τό έσωτερικόν τού σημερινού, 
δηλ. είς τόν μεσημβρινόν τοίχον τού άρκτικού 
πύργου (κουλέ). Τινές τό λέγουν, «φρούριον τού 
Βιλλεχαρδουΐνου», ενώ τούτο κυριολεκτεί είς 
Καλάμας (Χρ. Κορύλλος, Πεζοπορεία είς Κα- 
λάμας, 78). Οί Ενετοί, παραλαβόντες τούτο 
διά μισΟιυσεως τώ 1408, τό έπεσκεύασαν. 
*Λπ* αύτού ήμύνθησαν οί στρατιώται τού 
Λατ. * Αρχιεπισκόπου κατά τήν πολιορκίαν του 
υπό τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (1429). 
Ό  Γ. Φραντζής, παρέμεινε δέσμιος είς αυτό, 
συλληφθείς αιχμάλωτος. Περιγράφει τόν Γού
λαν ήτοι τό ΒΛ συγκρότημα, πύργον ισχυρόν 
δΓ έσχάτην άμυναν, οπού τό διοικητήριον καί 
είς τό υπόγειον αύτού φυλακαί. Τέλος μετά εν 
έτος ό Κωνσταντίνος παρέλαβε τό φρούριον 
λόγω λιμού καί κακοπαΟειών τών ύπερασπι- 
στών του. Θέσις παρ’ αύτώ «τά αύθεντικά πα
λάτια» (διακρινόμενα οικήματα). Τώ 1454 είς 
τήν Άκρόπολιν έπολιόρκησαν τόν Θωμάν Π α- 
λαιολόγον οί Αλβανοί. ΓΙερί τών έπί τού 
φρουρίου αρχαιοτήτων βλ. λ. καί λ. "Αγ. 
Θεόδωροι. Δ τού φρουρίου διετήρησαν μονήν 
τού Ά γ . Νικολάου βλ, λ. Περί Έρέδια βλ. λ. 
Θωμόπουλος 294, 304—6, 318», 324—5, 327, 
336—7, 340, 348—9, 352—6.

Δ ' ol Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Ό  σουλτάνος 
Μουράτ έπολέμησε τφ  1446 άνεπιτυχώς τό

φρούριον τών Πατρών, τό όποιον γενναίως καί 
έπιμόνως άντέστη. Οί γενίτσαροι κατέσκαψαν 
τά τείχη τού φρουρίου, «άφ’ ών οί "Έλληνες 
ρητίνην καί πίσσαν πυρί άψάμενοι κατά τήν 
οπήν, τούς τε νεήλυδας (γενιτσάρους) έξεκρού- 
σαντο καί έκράτυνον τήν άκρόπολιν». Κατά τό 
Χρονικόν σύντομον τής έποχής έκείνης, ό Μουράτ 
ένέπρησε καί ήχμαλώτιζεν : ((ομοίως καί είς 
τήν Πάτραν χωρίς τόν Κουλάν...». Ό  Μουράτ 
ήναγκάσθη νά λύση τήν πολιορκίαν καί ή άντί- 
στασις τού φρουρίου τών Πατρών έσωσε καί 
τήν λοιπήν Πελοπόννησον. "Ό,τι δέν έπέτυχεν ό 
Μουράτ, τό έπέτυχεν ό Μωάμεθ Β' τώ 1458. 
ΟΙ Πατρεΐς, μανθάνοντες τήν έπιδρομήν του, έγ- 
κατέλειψαν τήν πόλιν, «μόνην τήν άκρόπολιν κα- 
ταλιπόντες έν φυλακή (μέ φρουράν)». Ό  σουλ
τάνος, κατά τόν Έρμόδωρον Μιχαήλ Κριτόβου- 
λον, «τήν δέ άκρόπολιν κύκλω περισχών τώ 
στρατώ καί περισταυρώσας πάντοθεν καί μηχα- 
νάς έπιστήσας έπολιόρκει. Οί δέ εντός φρουροί 
δείσαντες τόν άπό μηχανών κίνδυνον, μή, τού 
τείχους καταρριφθέντος, ληφθώσι βία τοίς ό- 
πλοις καί περί τό ζην κινδυνεύσωσι προσχωρού- 
σιν ομολογία τώ βασιλεί, έφ’ ω μηδέν τι κα
κόν παθεΐν καί μέν τοι γε ούδέν πεπόνθασι. 
Βασιλεύς δέ τήν άκρόπολιν παραλαβών, φυλα
κήν έγκαθίστησι...». Καί κατά τούς Τούρ- 
κους χρονογράφους : «...πήρε καί τό φρούριο 
πού λέγεται Μίτάλλο Μπάντρα καί πού είναι 
στήν άκρη τής θάλασσας καί προστατεύει πολ
λές πολιτείες καί πού ακόμα καί τό ίδιο είναι 
μιά χώρα πολύ ωραία, πλούσια μέ άγγελομορ- 
φους νέους καί λυγερές κοπέλλες... Έ τσ ι τό 
βιλαγιέτι τού Μόριά μέ τά δύο του ισχυρά κά
στρα, τήν Κόρινθο καί τήν ΙΙάτρα... έγινε μου
σουλμανικό καί άςιώΟηκε νά δή τά ιερά τζα
μιά μας στα 864 έγ. (=1460)». Παρατίθεται 
καί έγγραφή, κατά τήν οποίαν ό σουλτανικός 
στόλος εκυρίευσεν αμαχητί καί εύκολώτατα τά 
φρούρια Ινόρθος (Κορίνθου) καί Μπάλλη Μπάν- 
τρε (Παλιά Πάτρα) είς τό 1458, άλλά τούτο 
είναι αναληθές. "Αλλος Τούρκος χρονογράφος α
ναφέρει οτι είς Πάτρας συνηντήθη ό Μωάμεθ 
μέ τόν πρωθυπουργόν του Μαχ|χούτ Πασσάν, 
ερχόμενον έκ Σκοπιών. Κατ’ ά)>ον Τούρκον: 
«... εφθασε στήν Πάτρα (Μπάντιρε, τήν γρά
φει) πού είναι ένα ωραίο, δυνατό καί μεγάλο 
παραθαλάσσιο φρούριο καί προστατεύει τριακό
σια άλλα μικρότερα κάστρα. Μόλις μπήκαν στο 
φρούριο αυτό οί άκιντζήδες (Τούρκοι στρατιώ- 
ται), αιχμαλώτισαν πολλούς άπίστους, πήραν 
πολλές ωραίες γυναίκες... άπόχτησε τόσα καί 
τόσα φρούρια πού άναμεσά τους λάμπει σά 
σμαράγδι ή Πόλη καί σά μαργαριτάρι ή Πά
τρα...» Καί κατά μεταγενέστερον Τούρκον πάλιν 
ιστοριογράφον, τό φρούριον τών Πατρών ήτο τό 
ίσχυρότερον, πλουσιώτερον, μεγαλείτερον καί 
περιλάλητον κατά τήν άνατολικήν (;) πλευράν 
τής Πελοποννήσου άνάμεσα εις τά τόσα άλλα 
τής έποχής έκείνης.

Τό έπόμενον έτος οί Βυζαντινοί υπό τόν 
Θωμάν Παλαιολόγον καί 300 μετ’ αυτών 
όπλϊται χορηγηΟέντες υπό του Πάπα, έπολιόρ
κησαν τούς Τούρκους (γενιτσάρους, είς τήν ■ 
άκρόπολιν τών Πατρών, τήν όποιαν οί δυτι-
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koi χρονογράφοι άναφέρουν δτι την κατέλαβον, 
ένώ πρόκειται περί απλής πολιορκίας. Μάλι
στα κατ’ αυτήν «οι "Ελληνες, γράφει ό Χαλ- 
κοκονδύλης, παρασκευάσαντες τηλεβόλον έπαιον 
την άκρόπολιν, ούδέν μέν τοι διεπράττοντο, ού
τε τηλεβολιστοΰ παρόντος σφίσιν άγαθοϋ, ούτε 
παρασκευής εις την πολιορκίαν». Φαίνεται δτι 
ό στρατός τοϋ Μωάμεθ έπήλθε καί διεσκόρπι- 
σε την πολιορκίαν, ή δέ άκρόπολις εύρέθη πο
λύ όχυρά καί ήτο δύσκολον να καταληφθή. 
Καί ή επιδρομή των Ενετών τον Αύγουστον 
1466 έξελίχθη άνεπιτυχώς. «Έπολιόρκουν αυ
τήν καί τό τείχος καταρριπτοΰντες ταϊς μηχα- 
ναις...» κατά τον Κριτόβουλον.

Τό φρούριον Πατρών διετηρεΐτο πάντοτε, 
άλλα δεν ήδυνήθη ν’ άντιστή εις τήν έπίθεσιν 
των 'Ισπανών τοϋ 
Δόρια τφ 1532. Ου- 
τος έφθασεν εις Πά 
τρας διά στόλου καί 
πολιορκήσας άπό ξη- 
ρας καί θαλάσσης 
τήν πόλιν, ήνάγκασε 
τούς εις τό φρούριον 
καταφυγόντας Τούρ
κους νά παραδοθοϋν 
ύπό τόν όρον νά δια- 
βοϋν εις Ναύπακτον.
'Ο Δόριας άφησε 
φρουράν εις τήν ά- 
κρόπολιν τών Πα
τρών, τής οποίας τά 
οχυρώματα ήσαν τότε 
εις χειριστήν κατά- 
στασιν καί επλευσεν 
εις Ρίον. ’Ανέθεσε 
τήν φρούρησίν της εις τόν Ενετόν Ά ντ. Βάρβαρον 
καί οί Τούρκοι έπανήλθον εις αυτήν τόν ’Απρί
λιον 1553. Επιγραφήν έπί τοϋ φρουρίου εύρον 
οί Γάλλοι τώ 1828 καί έδημοσιεύθη αΰτη εις 
τήν Expedition I I I ,  64, άλλά τό D IO N I-
SIM r δέον ν’ άναγνωσθή D IG N ISIM I, ώς 
έπιστέλλει ήμΐν ό κ. Κ. Δ. Μέρτζιος. Διά τήν 
έπίθεσιν τοϋ 1603 βλ. λ. Μάλτα. Καί οί Ε ν ε 
τοί τφ 1645 άπεπειράθησαν νά εισβάλουν, 
άλλά λόγω τοϋ ύψους τών τειχών, έγκατέλει- 
ψαν τόν άγώνα. Κατά πληροφορίας Ενετών 
κατασκόπων τφ 1645, τό φρούριον είχε 35 
πυροβόλα, τά 5 δμως ήσαν καλά, τά άλλα μι
κρά καί άκατάλληλα. Κατ’ έκθεσιν τοϋ 'Ενετού
άξιωματικοΰ Don Cam illo G onzaga τής αύ- 
τής χρονολογίας, τό φρούριον περιβάλλεται 
άπό μερικούς πύργους πρός τό μέρος τοϋ βου- 
νοϋ καί άπό τείχος ύψους 5 μ. Πρός τό μέρος 
τής πόλεως είναι εν προπύργιον μέγιστον, έπί 
τοϋ οποίου μερικά πυροβόλα στραμμένα διά νά 
κτυποϋν τό ναυτικόν. Μία έπίθεσις είναι προ
τιμητέα άπό εκεί, διότι έχει οικίας πλησίον 
καί θά καλύπτεται, ένώ άπό τό βουνόν, τό ιπ 
πικόν θά άπέκοπτε τήν βοήθειαν τοϋ ναυτι
κού. Τό πρός θάλασσαν προπύργιον είναι άνευ 
θεμελίων ! Κώδηξ Μέρτζιου 42—3. Κατά τόν 
Φραγκ. Μοροζίνη άργότερον (1678), τό φρού
ριον είναι σημαντικόν, διότι κρίνει τήν τύχην

τής λοιπής Πελοπόννησου λόγφ τής έξοχου 
θέσεώς του. Αυτόθι 76.

Κατά περιηγητήν τοϋ 1621, αί Πάτραι δέν 
ήσαν περιτειχισμέναι, ώς άλλαι πόλεις τής 
Τουρκίας, ένώ εΐναι ή μεγαλειτέρα καί κυριω- 
τέρα δλης τής Πελοπόννησου. Εΐναι δμως πο
λύ άσφαλεϊς ύπό τήν προστασίαν τοϋ φρουρίου, 
τό όποιον περιβάλλεται άπό τείχη καί εύρίσκε- 
ται έπί ύψηλοϋ μέρους κοιλάδας, τό φρούριον 
δέ τούτο καθιστούν πολύ άξιοπρόσεκτον οί 
πύργοι, διά τών οποίων τά τείχη αύτά προφυ- 
λάσσονται εις τάς πλευράς των. ’Άλλοι άξιο- 
πρόσεκτοι επίσης περιηγηταί, οί Σπόν καί Ού- 
έλερ, έλθόντες εις Πάτρας τώ 1676, εύρον τό 
φρούριον δτι δέν ήτο πολύ άξιοπαρατήρητον 
ούτε διά τήν ωραιότητά του, ούτε διά τήν

ίσχύν του. Μόνον ένα 
στρογγύλον πύργον 
είχε πρός τό μέρος 
τής θαλάσσης, ή δέ 
πλατεία του πλευρά 
βλέπει πρός τήν πό
λιν μετά τίνος πέριξ 
αύτής τάφρου. 'Ο 
φρούραρχος εκαλείτο 
Χέμπυ βέης. Ά να- 
φέρεται ώς διατη- 
ρούμενον εις τήν Έ -  
νετικήν άπογραφήν 
τοϋ 1471 τής Πελο
πόννησου) P a trasso ). 
Θωμόπουλος 362—3. 
367-8, 370-1, 4032, 
404—5, 400—411»,
421, 425, 427 έπ.

Ε ' Τ ε λ ε υ τ α ί α  Ε ν ε τ ο κ ρ α τ ί α  κ α ί  
Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Πρός άπόκρουσιν τής ά- 
ποβάσεως τών Ενετών τφ 1687 οί Τούρκοι 
εΐχον οργανώσει στρατοπέδου καί εις τό φρού
ριον Πατρών, άλλ’ ή άπόβασις έπέτυχε καί ή 
προ τών Πατρών μάχη άπέβη κατ’ αυτών καί 
ή Τουρκική φρουρά έγκατέλειψε τήν Άκρόπο- 
λιν μ,έ ό>α τά πυροβόλα καί πολεμεφόδια. Τό 
φρούριον τών Πατρών είχε τήν εποχήν έκεί- 
νην, δπως διαπιστώνει ό διοργανωτής Κόρ
νερ, άνάγκην επισκευών, άνέθεσε δέ εις τόν 
άρχιτέκτονα Λεονάρδον Μάουρο τήν έκπόνησιν 
σχεδίων αύτών.

Διοικητής του (castellano) διωρίσθη καί τό 
ΝΑ τείχος έκρημνίσθη καί άνηγέρθη έκ νέου. 
Περιγραφήν του τού έτους 1639 έχομεν άπό τόν 
περιητήν R andolph. Πλησίον αύτού τό διοι- 
κητήριον καί ταχυδρομείου. Ταϋτα καί τό φρού
ριον ύπέστησαν ζημίας άπό τόν σεισμόν τής 27 
’Ιουλίου 1714 : «έσχίσθησαν οί τού κάστρου 
πύργοι, άνωθεν έως κάτω καί έπεσαν τινες ά
πό τάς έπάλξεις του». ’Επί τελευταίας Ε νετο
κρατίας έλειτούργησε καί ναός εκεί λατινικός 
άφιερωμένος είς τήν Σύλληψιν τής Παναγίας. 
Κατ’ έκθεσιν (Κώδηξ Μέρτζιου 83) τού C ornaro 
πρός τήν Ένετ. γερουσίαν τού έτους 1689, με
τά πορείαν μιας ήμέρας άπό τό φρούριον Τορνέ- 
ζε εΐναι τό φρούριον τών Πατρών, παλαιας κα

Τό φρούριον τής ’Ακροπόλεως Πατρών περιβαλλόμε
νου άπό τάφρον. ΕΙκώυ τοϋ 1816 άπό τό βιβλίου 
τοϋ Η . W. W illiam s καί τό τοϋ Ε ’ U nivers
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τασκευής καί άκανονίστου, κυριαρχεί 8μως 
όλης της πεδιάδος. *0 Γριμάνης τφ  1698 εύ- 
ρε τό φρούριον άρκετά καλόν, δχι δμως ικανόν 
νά άντιστη εις μίαν ίσχυράν πολιορκίαν. Είναι 
έπί υψηλού έδάφους καί περιβάλλεται άπό τά
φρον. Ή  πόλις δέν έχει τείχη, ένώ ώφειλε. 
Διέταξε επισκευήν μέ ολίγα έξοδα διά νά δια- 
τηρήται είς καλήν κατάστασιν (αυτόθι 1 1 1 ). 
Τόν Μάρτιον 1700 αναφέρει δτι διέταξε τήν έ- 
πισκευήν των είς τό φρούριον κατεστραμμένων 
οικημάτων διά καταυλισμόν 140 στρατιωτών 
(αυτόθι 115). Τ φ  1708 ό Ενετός ναύαρχος ι
σχυρίζεται δτι εύρε προθύμους τούς ΓΙατρινούς 
νά έγκαταλείψουν τήν πόλιν των, διότι ούδεμί- 
αν προστασίαν είχε καί νά έγκατασταΟοΰν περί 
τό Ρίον (αύτόΟι 149).

Κατά τήν Τουρκικήν εισβολήν τφ  1715, ή 
Έ νετική φρουρά έγκατέλειψε τό φρούριον 
«ήσύχως». Ά πετελεΐτο άπό 916 άνδρας, έξ 
ών 199 "Ελληνες υπό πέντε Ίονίους οπλαρχη
γούς (Κώδηξ Μέρτζιου 185). Είς αύτό έκλεί- 
Οησαν οΐ Τούρκοι κατά τήν έπανάστασιν τού 
1770 καί πολιορκίαν των υπό των 'Ελλήνων. 
Τόν Μάϊον 1811 κεραυνός έπεσεν είς τήν πυ
ριτιδαποθήκην του καί άνεφλέγη μεγάλη πο- 
σότης πυρίτιδας, ή όποία άνετίναξε τό ΒΔ 
πρόχωμά του καί έξεσφενδόνισε παμμεγέΟείς 
λίθους, άπό τούς όποίους πολλοί έφονεύΟησαν 
ίδίως έκ τ(7>ν Αράβων, οί όποιοι κατώκουν 
είς τήν συνοικίαν Βλατεροΰ. ΈφονεύΟησαν επί
σης έκ των λίΟο>ν καί άλλοι σποραδικώς είς 
τήν πόλιν. Ό  Θωμόπουλος Ό μπλός 22—3 ά- 
νεΰρεν είς τήν μονήν Όμπλου σχετικήν σημείω- 
σιν καί έδημοσίευσε ταύτην. Ά πό  της μεθε- 
πομένης ήρχισεν επισκευή του καί ήγγαρεύθη- 
σαν οί Έλληνες Πατρών, ύποχρεούμενοι νά 
προσέρχονται κατ' επαγγέλματα. Νέα επισκευή 
ήρχισε τω 1818 υπό τήν έπίβλεψιν τού Χατζή 
Ίσούφ άγά. Καί τήν 29ην Μαρτίου 1731 ήδη 
είχε γίνει άνατίναξις μιας πυριτιδαποθήκης τού 
φρουρίου καί οί Τούρκοι, πολύ άργότερον μέ 
τήν βοήθειαν ’Ά γγλων, έπανέκτισαν τό βλαβέν 
μέρος. Ό  Βύρων τω 1809 εύρε τό φρούριον 
κατεστραμμένον καί μή δυνάμενον κάν νά έπι- 
σκευασθή, καίτοι, όπως τόν έβεβαίωσαν ο ί'Έ λ 
ληνες των Πατρών, εις τήν αρχήν έκαστου πολέ
μου, «τό έκαναν καινούργιο μέ ένα καλό... σοβά- 
τισμα». Τά αύτά λέγει επίσης καί ό D epping 
II , 59 : «έν πρώτοις έντός τού νέου φρουρίου 
(καί αύτό έχει έρειπωΟή) αναγνωρίζει κανείς τά 
ερείπια της αρχαίας άκροπόλεως. Βλέπει τις 
έν άγαλμα άκρωτηριασμένον, φαίνεται δτι ήτο 
της θεάς Ά ρτέμιδος...» Ό  Dodwell 119 διη
γείται οτι πρό 30 έτών άπό τού 1801, δτε τό 
έπεσκέφθη, ήνοίχΟησαν πολλαΐ ρωγμαί έκ σει
σμού είς τά τείχη καί έφονεύΟησαν 40 άτομα, 
13 δέ άλλα συνεθλίβησαν άπό τήν πτώσιν μιας 
έπάλξεως των τειχών. Πράγματι, άπό χειρό
γραφον σημείωμα τού ΖακυνΟίου Δημ. Πελε- 
κάση, μανθάνομεν δτι κατά τόν μέγαν σεισμόν 
της 30ής ’Ιανουάριου 1785 κατεκρημνίσθη έν 
Πάτραις «καί μέρος άπό τό κάστρο, κατά τό 
κάστρο της Πόρτας» δηλ. άπό τόν άνατολικόν 
πύργον, δπου ή κυρίως πύλη τού φρουρίου. Ό  
D odw ell 1 ,118 εύρε νά έχη μόνον 12 τηλεβό

λα καί κατά τήν γνώμην του, έχρησίμευε μό
νον πρός έκφοβισμόν των Ελλήνων καί Α λβα
νών. Ό  αυτός προσθέτει οτι κατά τήν άνατί- 
ναξιν έκ τής πυριταδαποθήκης, έβλήθη ό κυ
κλικός πύργος είς τήν Ν γωνίαν τού φρουρίου, 
ό όποιος άπετέλει τήν πυριτιδαποθήκην καί ό 
όποιος κατεστράφη όλοσχερώς. Ό  L eake II, 
146—7 τονίζει τήν πανοραματικήν θέαν άπό τού 
φρουρίου, τήν όποιαν ευρίσκει μίαν άπό τάς 
ώραιοτέρας. Φαίνεται τό κάστρο Τορνέζε δεξιά 
τού Σκοπού τής Ζακύνθου. Ό  Πατραϊκός κόλ
πος εμφανίζεται ώς μία λίμνη. Έ π ί των τει
χών ήσαν τρία άγάλματα έντειχισμένα είς τήν 
εποχήν του (1806). Τό μεγαλύτερου ενός θή- 
λεος είς 1 ! )2 φυσικόν μέγεθος, έπί ένός πυρ
γίσκου, ήδη διερρηγμένου καί μέ τόν πρώτον 
σεισμόν Οά καταπέση καί τούτο, έτερον ομοίως 
Οήλεος προσο5που κατεστραμμένον καί άλλο ά- 
νήκον είς άνδρα, τού οποίου άγάλματος λεί
πουν ή κεφαλή καί τά άκρα. Πλησίον αύτου 
κολοσσιαία κεφαλή καί οί ώμοι ένός θήλεος, ά- 
κριβώς κάτω άπό τό φρούριον πρός τήν ΒΑ 
πλευράν. Τώ 1820 οί Τούρκοι κατά τόν Που- 
κεβίλλ 132 εΐχον άνοικομήσει τάς έπάλξεις. 
ΙΙρβλ. II. Στεργιανόπουλον είς Εθνικόν Κή- 
ρυκα Πατρών 2)10)1950 έπ.

Λεπτομερή περιγραφήν τού φρουρίου άπό 
άρχιτεκτονικής άπόψεως έπεχείρησεν ό Ram - 
sa y  T ra q n a ir  είς τό περιοδικόν τής Βρεττ. 
Σχολής ’Αθηνών, 1906—7, 279—81 (τομ. 13). 
*0 ΝΔ οκτάγωνος πύργος (ό πρός τήν θάλασ
σαν) είναι έξαίρετον, λέγει, δείγμα Ιταλικής 
φρουριακής τέχνης. Έ χ ε ι εμβαδόν 24 βασιλ. 
στρεμμάτων (40.800 πήχεις περίπου), ήτοι δ- 
σον καί τό ΓΙαλαμήδιον. Κατά τον Τράκουαιρ, 
έμφανίζοντα καί σκαρίφημα, υπάρχει μία κεν
τρική άκρόπολις (ό Γουλάς) καί εις εύρύς περίβο
λος. Ί Ι  είσοδος κεΐται υπό έν στενόν θολωτόν 
φυλάκιον, τό όποιον κλείουν σιδηραΐ πύλαι, 
εύρισκόμεναι είσετι (!) έν χρήσει καί ύπεράνω 
τού τόξου υπάρχει μία μικρά κώχη έντός δύο 
αγκυλών (ύποστηλωμάτων), Ή  άμυνα διεξήγετο 
είς δύο τομείς, τά οχυρώματα των έπάλξεων 
έπάνο> καί άπό κάτω άπό έν σύστημα δωμα
τίων μέ πο>εμίστρας. Τό σχέδιον εΐναι τυπι- 
κώς μεσαιωνικόν, ολίγον μετεβλήθη τό Φραγ
κικόν κτίριον (τού άνω μέρους).

Τό φρούριον των Πατρών, επιλέγει είναι τό 
πλέον ενδιαφέρον άπό μερικάς άπόψεις όλων 
των Ελληνικών. Διατηρείται άκόμη είς έξαι- 
ρετικώς καλήν κατάστασιν καί ούδέποτε άνω- 
κοδομήθη έκ νέου όλοσχερώς, έν άντιθέσει πρός 
τόσα πολλά φραγκικά φρούρια φημισμένα, των 
όποιων αί θέσεις δεικνύονται τώρα υπό τά ε
ρειπωμένα Τουρκικά τείχη. Θωμόπουλος 461, 
463, 465 έπ. 4682, 471, 472, 480, 4812, 482, 
493 έπ. 499, 604, 606, 607*, 608, 61Η, 613.

Σ Τ ' Έ π α ν ά σ τ α σ ς  1 8 2 1  κ α ί  νε 
ό τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Έπικειμένης της Έ πα- 
ναστάσεως, καίτοι οί Τούρκοι έβλεπαν αυτήν, 
έλάχιστα έφρόντισαν διά τό φρούριον τής Ά 
κροπόλεως, κατά τόν Τρικούπην Λ' 63 «έξ αι
τίας της συνήθους άπρονοησίας των καί μηδέ 
τάς δεξαμενάς του κάν έφρόντισαν νά καθαρί- 
σωσι καί γεμίσωσι». Πάντως ανήσυχος ό δει-



57 ’ Αλ&λαύγοί

"'· few φζ.
Wl«: χύΛ i

*·ΜΕΚ ),κ-
3· ώώ

-  '?·. ^Ιί\
• MTiwikj.
- '·χ· hik. 
s; 'Etaw Krr

) ψφη Γι 
;-ii:'TOr ό Ram· 
«  :pF ·
-SI tei. i*. 

·<■: ήνΙώκ- 
•hi lw.w,;
Λ Ίί !». 
:'-w, f,w ί·

*ΛΪ
£ * £
^  %  
!**%

& id

('1; 
x*i

' JV >,i ty.:-

f;;:i

*·*'

λός Μουσταφά βέης τών Πατρών δι’ εντατικής 
εργασίας των Πατρέων Ελλήνων ανύψωσε τα 
τείχη τής Άκοοπόλεως επί τή εμφανίσει προ 
τοΰ λιμένος Πατρών στολίσκου μεταφέροντος 
το χαρέμι του Βελή πασά κατά τάς προεπανα- 
στατικάς ήμέρας. 'Ο βοεβόδας ούτος των ΙΙα- 
τρών άπό τοΰ 1819 ευρισκόμενος ενταύθα, κα- 
τώκει μαζί μέ τούς υπαλλήλους του εντός τοΰ 
φρουρίου. Εντός τούτου ύπήρχον δύο τουρκικά 
τεμένη, ά>>οτε χριστιανικοί ναοί. Έ π ί τοΰ α
νωφλιού τής πύλης τοΰ φρουρίου, ή όποια δια
τηρείται (’Εβραϊκής ή Ζευγολατείου) άνεγιγνώ- 
σκοντο κατά τον Pouqueville τά ονόματα των 
τελευταίων διοικητών τών ΓΙατρών, άνωΟι δ: 
τοΰ ιπποστασίου τοΰ φρουρίου, παρακειμένου, 
γράμματα ελληνικά λαμπροΰ χαρακτήρες, άλλ’ 
άνευ νοήματος (Οά έπρόκειτο περί αποσπάσμα
τος επιγραφής).

Πρό τής ανατολικής πύλης ήτο είς άπόστα- 
στασιν ωραία καί πολυχρόνιος πλάτανος, ή 
όποια έσκίαζε κρήνην μέ πολλούς κρουνούς, 
τό ύδωρ τής οποίας ήρχετο έκ τοΰ υδραγω
γείου. ΤΗτο ό τόπος τής συνήθους σνναντή- 
σεως τών ’Οθωμανών καί ύπήρχεν εκεί καφε
νείου. Άνατολικώς πάντοτε τοΰ φρουρίου ήτο 
τό οθωμανικόν νεκροταφείου. Παρά τοοτο έ- 
κειτο ή οίκία τοΰ Σαήτ άγά, τής όποιας δια
σώζεται τό περιτείχισμα (εις τό περιβόλι 
Σκαμπαοδώνη, αρχή όδοΰ Μπουκαούρη). Έ ν 
γένει έκεϊΟεν ήρχιζεν ή τουρκική συνοικία τών 
ΙΙατρών. Καί έκ τοΰ άπολογισμ,οΰ τοΰ 1819 
τής δημογεροντίας Πατρών, μανΟάνομεν οτι 
υπήρχε «μαγαζί τοΰ κάστρου», δπως καί τής 
δογάνας (τελωνείου), οπού ή υπηρεσία τής 
δημογεροντίας περέδωσε τό «σιτάρι όπου έχρε- 
ωστοΰσεν ό καζάς μας είς τά εδώ κάστρα 
προς δώδεκα χρόνους», έπίσης έξ άλλου κον
δυλίου μανθάνομεν οτι ή δημογεροντία είχε νά 
πληρώση τά έξοδα τοΰ Ά ϊνά έμίνη τών κά
στρων πρό 40 γρόσια την ήμέραν.

Πάντως είς τό φρούριον τοΰτο, οί Τούρκοι 
είχον άρχίσει νά μεταφέρουν τά γυναικόπαιδα, 
καί έγκαταλείψαντες τήν πόλιν συνεκλείσΟησαν 
καί αύτοί τήν 21 Μαρτίου 1821. Τό απόγευμα 
τής ιδίας ήμέρας «οί έν τή άκροπόλει έκανονιο- 
βόλουν άνωθεν», τό έσπέρας είχον καί πάλιν έγ- 
κλεισθή είς τό φρούριον. Τήν έπομένην 22 Μαρ
τίου «οί Τούρκοι εύρέΟησαν όλοι συνηγμενοι έν 
τή άκροπόλει, όπου διέμειναν κανονιοβολοΰντες 
τήν πόλιν». Συνεχίζων δέ ό Τρικούπης γράφει, 
ότι μετά δύο ήμέρας, άφ’ ής έκλείσΟησαν, «έ- 
δίψασαν διότι οί ’Έλληνες έκοψαν τό ύδρογω- 
γεϊον, έκυρίευσαν καί τάς παρά τό φρούριον 
τουρκικάς οικίας καί δέν τούς άφιναν μήτε νά 
προκύπτωσι, μήτε τά κανόνια νά γεμίζωσι, 
είμή ύπό τό σκότος τής νυκτός». Παραστατι
κήν τούτου εικόνα έξετέλεσεν άργότερον ό 
Έςς, παριστάνων τον Μπεν. Ροΰφον (Κανακά- 
ρην επιγράφει) άνερχόμενον τά τείχη τής ά- 
κροπόλειυς. Τό γεγονός είναι ότι είς τό έργον 
τοΰτο διεκρίθησαν ώς τολμηρότεροι ό Παναγ. 
Καρατζάς καί ό Σταμάτης Κουμανιώτης, ό 
δεύτερος μαλιστα έπεσεν επί τών τειχών τήν 
22 Μαρτίου 1821. «Τολμηροί, συνεχίζει ό Τρι- 
κούπης, οί "Ελληνες τάς πρώτας ήμέρας καί

ένΟουσιώντες έστησαν κατά τοΰ φρουρίου έξ 
κανόνια μετακομισθέντα έκ τών έν τώ λιμένι 
ίονίων πλοίων». Μάλιστα ό Γερμανός άπέστει- 
λεν είς τούς πολιορκουμένους είς τό φρούριον 
Τούρκους καί έπιστολήν άπό 28 Μαρτίου 1821 
έλληνιστί διατυπωμένην. Έπέτυχον έπί πλέον 
οί "Ελληνες νά σκάψουν υπόνομον ύπό τά τεί
χη, ό "Αγγλος όμως πρόξενέ Γκρήν (βλ. λ.) 
κατέδιοσε τό μυστικόν καί οί Τούρκοι κατώρ- 
Οωσαν δι’ άνΟυπανόμου νά τήν ματαιώσουν, 
ένώ αυτή όλίγον άπεΐχε τών βάθρων τοΰ φρου
ρίου. Τόν ’Οκτώβριον 1821 οί "Ελληνες έφΟα- 
σεν πάλιν μέχρι τών τειχών, τό αύτό τώ 1822 
τόν Μάρτιον (Τριανταφύλλου Γηροκ. 49, 54).
Περί Σεράϊ τάπιας (έπάλξεως παρά τό διοικη
τηρίου) τοΰ φρουρίου άντικρύ τοΰ ναοΰ Παν- 
τοκράτορος Θεοφανίδης Β' 221. Έ ν  συνεχεία 
βλ. λ. Μχιζόν.

'Ο M angeart (κεφ. ΥΙΓ) εύρε τό φρούριον 
τόν ’Οκτώβριον 1828 καλοκτισμένον καί είς 
τάς ύψηλάς του έπάλξεις ύπήχον πολλά πυροβό
λα. Αξιωματικός τής φρουράς έπέτρεπε τήν 
είσοδον μόνον είς τούς έχοντας γραπτήν ειδι
κήν άδειαν τοΰ στρατηγού Σνέϊδερ. 'Ο  ωραίος 
πλάτανος διετηρεΐτο πρό τής εισόδου μετά 
κρήνης όδατος. ΆκαΟαοσίαι είχον σωρευΟή τό
σον εις τήν πέριξ αύτοΰ τάφρον, όσον καί ε’ς 
τό εσωτερικόν. 01 Γάλλοι κατεδάφισαν τά 
έτοιμόρροπα οικοδομήματα κατά έκατοντάδας, 
έκαυσχν τά ράκη, τά πυροβόλα έσήκωσαν καί 
έπιδιώρΟωσχν τούς κιλλίβοντας (αυτόθι κεφ. 
IX). Παρ’ αύτό έφονεύΟη ύπό σκοποΰ του ό 
Σχγιχς (βλ. λ.). Δάσος περί αύτό εύρεν ό 
Steal·) Γ [, 55.

Έ π ί Τζαβέλλα (βλ. λ.) ήτο είς χεΐρας τών 
άντικαποδιστριακών. Ό  φρούραρχος Τριαν. Τζα- 
νέτος κατεδάφισε τά κτίρια τοΰ κάτω μέρους 
καί μετά ταΰτα ή ειρκτή (Γουλάς) άπαντά 
(1875) ώς στρατών καί φρουραρχείου, κατόπιν 
δέ φυλακαί έγκληματικαί, ένώ στρατιωτικά 
κτίρια προσετέόησαν είς τόν Δ πύργον, κχτε- 
δαφισΟέντα τώ 1940 έξ έναερίου βομβαρδι
σμού. Λί φυλακαί διετηρήΟησαν έως τοΰ 1925 
καί άπό τοΰ 1950 περιήλΟεν είς τόν Δήμον 
φυτεύσαντα ώραΐον κήπον. Κατά τήν μάχην 
’Οκτωβρίου 1944 ένωρίς περιήλΟεν είς χεΐρας 
τών Βρεττανών μέ τά πυροβολεία του καί 30 
αιχμαλώτους. Λαγαρής 134—5. Έ χ ε ι κηρυχθή 
ήδη αρχαιολογικός χώρος. ’Επιγραφή διά τόν 
Κωνσταντίνον ΙΊαλαιολόγον ένετειχίσΟη τώ 
1953. Θωαόπουλος 2 1 », 27, 48* 87, 271·*',
400, 559, 562*, 592, 609 -15 , 618, 621, 628, 
632. M eyer 2197. Ά κ ρ ό π ο λ ι ς  Σαλμενί- 
κου (βλ. λ.).

ακρωτήρια. Σημαντικώτερα ό "Αραξος, 
τό Ρίον, τό Δρέπανου, άλλά καί ό Έρινεός.

άκταί. Βλ. λ. κόλποι, όρμοι, λιμένες.
’Ά κτιον . βλ.λ. Όκτάβιος, Αντώνιος, Κλεο

πάτρα. Θωμόπουλος 169, 231, K ah rs ted t είς 
H isto ria  1950, 549 έπ.

’ Α λ α γ ο ν έ ρ ι. βλ. λ. Όμπλός, "Τδατα.
Άλαλαύγα. Είς έγγραφον έν Πάτραις τοΰ 

1429 τής συλλογής G erland 209 άναφέρεται 
αμπέλων καί φέουδον κείμενον παρχΟαλασ- 
σίως είς Άλαλαύγα. Ό  αυτός Gerland 123
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φέρει ότι μάλλον πολύ πλησίον των Πατρών 
άπρεπε νά είναι ή τοποθεσία, το όνομα τής 
όποιας ύπενθυμίζει τήν λέξιν άβγα—τέλος μη- 
νύς καί άλωλος.

Ά λ α μ δ ν ο ς  Γουλλιέλμος έκ Λαγκεδόκ τής 
Γαλλίας, γερμανικής ϊσως καταγωγής. Εις 
τούτον εδόΟη ή υψηλή βαρωνεία των Πατρών 
κατά τήν φραγκικήν κατάκτησιν τής Πελοπον- 
νήσου. * Η οικογένεια των ’Αλαμανών ή Ά λε- 
μάνων ήτο μία έκ των ένδοξωτέρων τής Προ
βηγκίας καί άναφέρεται είς τάς εύγενεις τά 
ξεις εν Καταλωνία, Προβηγκία, Νεαπόλει καί 
Κύπρω. Μέ έδραν τάς Πάτρας καί μέ πολυα
ρίθμους ίππότας, δέν είχεν ούτε έχρειάζετο νά 
έχη τιμάρια (φέουδα) είς τό ύπαιθρον.

Κατά τό άραγωνικόν χρονικόν τής καταλή- 
ψεως, Γωτιέρος Άλεμανος μετά 24 τιμαρίων 
καί δουλοπαροίκων. Τούτον Οανόντα τώ 1218 
διεδέ/Οη ό υιός του Κονράδος. Άποβιούσαντα 
τω 1266, διεδέχΟη 6 υιός του Γουλλιέλμος, ό 
όποιος τήν θυγατέρα του Μαρίαν έδωσεν είς 
γάμον εις τόν ’Ιάκωβον, βαρώνον τής Βελιγο- 
στής. ΤΙ Μαρία έχήρευσε καί ήλΟεν εί; β' 
γάμον μέ τόν Γουλ. Σανούδον, δούκα τού ’Αρ
χιπελάγους. Ό  βαρώνος των I Ιατρών Γουλ. 
‘Αλαμδνος μετά τόν γάμον τής Ουγατρός του 
παρεχώρησε τήν βαρωνείαν του (βλ. λ.). Θω- 
μόπουλος 207. Κατ’ ’Οκτώβριον τού 1334 είς 
σύνοδον βαρούνων έν Γοβιάτα ’Ηλείας άναφέ- 
ρεται καί Γεώργιος Άλαμάν, άγνωστον κατά 
πόσον συνδεόμενος μέ τήν οικογένειαν των 
βαρώνων τών Πατρών. Θωμόπουλος 296, 321.

“Α λάριχος, βασιλεύς τών Γότθων, έπέ- 
δραμε καί κατέστρεψε τάς Πάτρας, σφαγιάσας 
τούς κατοίκους των τώ 359 μ. X. Μετά παρα
μονήν ένός έτους είς τήν Πελοπόννησον, διά 
I Ιατρών καί Ρίου άπήλΟεν είς Λίτωλίαν καί 
Ευρώπην, άφήσας όπίσω του τόν όλεθρον. Θο>- 
μόπουλος 258.

"Α λατόπουλος Τ ω ά ν ν η ς. * Λγουνιστής 
τού 1821 έκ I Ιατρών. Μετέσχε πολλών μαχών, 
ύπηρετήσας είς τό σώμα τού Άνδρέου Ζαίμη. 
ΈφονεύΟη πολε»χών ποός τόν Ίμ3ραήμ έν 
’Ηλεία. ΣΝΕ Η' 3, Λεύκωμα 172.

'Α λβα νο ί. Μετηνάστευσαν διά μέσου Θεσ
σαλίας κατά τάς άρχάς τού ΙΕ* αί. Τόν εγκα- 
τασταΟέντα είς Ναύπακτον Γκίνην Μπούαν 
Σπάταν έπολέμησαν οί Ίωαννΐται υπό τόν Έ -  
ρέδια (βλ. λ.), μισϋωΟέντες υπό τού Λατ. Ά ρ- 
χιεπ. Πατρών. Υ πέρ τού Θεοδ. ΓΙαλαιολόγου 
καί κατά τών Τούρκων έξηγέρΟησαν καί οί 
’Αλβανοί τής ΙΤελοποννήσου. Ά λλ ’ όταν έμα
θαν οτι ή Κπολις έπεσεν, έπανεστάτησαν. Καί 
πάλιν έπανεστάτησαν τω 1458, ότε καί έπο
λιόρκησαν τόν Θωμαν ΙΤαλαιολόγον είς Π ά
τρας άνεπιτυχώς καί διεσκορπίσΟησαν είς 
Ναύπακτον οί μέν, είς Λεοντάριον οί πολεμι- 
κώτεροι. 'Ό ταν όμως κατήλΟεν 6 σουλτάνος 
Μωάμεθ καί κατελάμβανε τήν Πελοπόννησον, 
συνεμερίσθησαν τήν τύχην τών Ελλήνων.

Φαίνεται 6τι οί ’Αλβανοί ήλΟον κατόπιν 
προσκλήσεως τού δεσπότου τού Μυστρα πρός 
πύκνωσιν τού πληθυσμού καί έζησαν ώς ποι
μένες καί άγρόται, έγκατασταθέντες είς τήν ύ
παιθρον, έντευθεν καί τά αλβανικά τοπωνύμια.

Έ π ί τού Παναχαϊκοΰ έχομεν τά Α ρβανιτοχώ
ρια ήτοι τά χωρία τής Ζουμπάτας, έκεΐθεν με
τά τήν άπελευθέρωσιν τούς ’Αλβανοφώνους τής 
Δύμης. Κατά τήν άπογραφήν 1896 έχομεν 
Άλβανοφιονους 1200 έπί τού Παναχαϊκοΰ δή
μου Πατρέων, 1330 δήμου Φαρών καί, Δύμης 
2613. ’Αλβανοί φεουδάρχαι παρά τάς Πάτρας 
οί Ματαράγκαι. ΈςεχριστιανίσΟησαν άπαντες 
ή ήλθον Χριστιανοί.

Κατ’ έκΟεσιν τού C ornaro  πρός τήν Ένε- 
τικήν γερουσίαν τού 1689, είναι πολύ ωραίας 
κορμοστασιάς, μεγάλης άντοχής εις έργασίαν, 
αλλά δέν είναι παρά καλλιεργηταί αγρών, μ ι
σούν δέ τόν στρατόν καί τόν πόλεμον. Κακο- 
τράχηλοι καί άμόρφωτοι κατ’ άλλην έκθεσιν.
13 μόνον ένεφανίσθησαν πρό τού Ενετού γενι
κού προνοηταύ κατά τό ταξίδιον τούτου άπό 
Πατρών είς Καλάβρυτα (Κώδηξ Μέρτζιου 82, 
89). Τώ 1628 άναφέρονται πλοία ’Αλβανικά 
φορτώνοντα μέταξαν έκ Πατρών δι* Ένετίαν 
(αυτόθι 18). Θωαόπουλος 327, 331, 3611, 365, 
3 6 8 \ 3691, 371,' 374, 375, 472, 614. Θωμό
πουλος Ό μπλός 13—9. Κορύλλος Χωρογραφία 
21—3.

Μωαμεθανοί ’Αλβανοί κατήλθον τφ  1770 
πρός κατάπνιξιν τής Έπαναστάσεως (βλ. λ.), 
καταστάντες έπί εννέα έτη ή μάστιξ Χριστια
νών καί Τούρκων. Βλ. λ. Πειραταί, Χαλανδρί- 
τσα, ΙΙαυλόπουλος, Κύριλλος Λαυρεώτης. Ε ί- 
χον τήν φύλαξιν τών δερβενίων (στενών). Γ. 
Βλαχογιάννης Κλέφτες τού Μόρια, 22—5, Τ. 
Κανδηλώρος Άρμ.ατωλισμός. Τ Ι έναντι τών 
ΙΙατρών ΑίτοΑία σημειούται κατά τά τελευ
ταία έ'τη τής Τουρκοκρατίας ώς Αλβανία είς 
τινας ξένους, διότι μέχρις αυτής εφΟανε τό 
κράτος τού Ά λή  πασα. Κατά τήν Έπανάστα- 
σιν 1821 οί έντόπιοι ’Αλβανόφωνοι ελαβον τά 
όπλα κατά τών Τούρκων όμού μετά τών Έ λ- 
λήνων άνευ τίνος διακρίσεως, ενώ οΐ ’Αλβανοί 
μωαμεθανοί άπετέλουν μονάδας του Τουρκικού ί 
στρατού, κατελθόντες μετ’ αυτού κατά τών έν- ί 
τοπίων. Αλβανοί στρατιώται λιποτακτούν τόν » 
Σ]βριον 1821 καί καταφεύγουν είς Ναύπακτον. , 
Καί οί ’Αλβανόφωνοι του Παναχαϊκοΰ (Νενέ- ; 
κο;) συμμετέχουν είς τό τουρκοπροσκύνημα \ 
(βλ. λ.). Σήμερον ούδείς πλέον όμιλει τήν ’Αλ
βανικήν. Λόχος ’Αλβανών μισθοφόρων τών 
Τταλών αποβιβάζεται είς Πάτρας τήν 5]6] 
1941. Λάγαοης 34. Θωμόπουλος 493 έπ. 508 
—9. 527, 606.

Ά λ ε β ΐζ ο ς  Ά  ν δ ρ έ α ς . Χοροδιδάσκαλος 
έν Πάτραις καί έμπορορράτίτης, έξέδωσεν « 'Ο 
δηγόν τού χορού», έν Πάτραις τώ 1879.

Ά λ ε β ϊ ζ ο ς  ’ Ι ω ά ν ν η ς .  ’Αγωνιστής έκ 
Καλαβρύτων. Μετέσχε πολλών μαχών υπό τόν 
Αεχουρίτην. ΤΙγωνίσΟη είς Πουρναρόκαστρον 
καί έτραυματίσθη είς τάς παρά τό Γηροκο- 
μεΐον μάχας. ΈφονεύΟη πολέμων τόν Ίμβραήμ 
τώ 1825. ΜΕΕ, Γ* 501, ΣΝΕ, Β' 23, Λεύ
κωμα 172.

’Α λεβιζόπουλος Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  έκ Καβα- 
σίλων ’Ηλείας, αγωνιστής, έπολέμησεν υπό 
τούς Σισίνας, Γεώργιον καί Χρύσανθον, έν Ά -  
χαΐφ καί Ή λείφ. Είς τήν πολιορκίαν τών Πα-
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*τρών έτραυματίσθη ε!ς τήν κεφαλήν. Έλευθ. 
Α' 728, ΜΕΕ, Γ ' 500.

’ Α λ ε β ι ζ ό π ο υ λ ο ς  Κ υ ρ ι ά κ ο ς ,  έκ 
Σμύρνης αγωνιστής του 1821, άρχηγός όμάδος 
80 άνδρών, ούς συνετήρει καί μεθ' ών ήλΟεν 
εις τήν πολιορκίαν των Πατρών. Έλευθ. Α' 
728, ΜΕΕ, Γ ' 500.

’ Α λ ε β ι ζ ό π ο υ λ ο ς  Σ ω τ ή ρ ι ο ς .  ’Α
γωνιστής, άδελφός τοΰ Δημητρίου, Ήλεϊος, 
πολεμήσας καί εις πολιορκίαν Ιίατρών. Λεύ
κωμα 172, Έλευθ. Λ' 728.

Άλεξάκης Π. Ίωάν. καί Άλεξάκης Γ. 
Ίωάν. άγωνισταί έκ Στεμνίτσης, πολεμήσαντες 
τώ 1822 εις Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη ‘II Στε- 
μνίτσα, 11 0 , 146.

’Αλεξάνδρα βασίλισσα τής ’Αγγλίας. ‘Ως 
διάδοχος πριγκήπισσα τής Ούαλλίας έπεσκέφθη 
τάς Πάτρας μετά τής Ελληνικής βασιλικής 
οίκογενείας καί των πριγκηπισσών Βικτωρίας 
τής Ούαλλίας καί Μαργαρίτας τής Έσσης τήν 
26 ’Απριλίου 1890.

Ά λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς .  Βλ. λ. ’Λλεξανδρόπου- 
λος Κ.

’Αλεξανδρόπουλος ’Α λ έ ξ ι ο ς ,  αγωνι
στής του 1821 έκ Πατρών, οπλαρχηγός υπό 
τον Σισίνην, Καρααέρον καί Φωκάν. Έλευθ. 
Α' 745, "ΓΙλιος Β; 240.

Ά λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς  Α ν α γ ν ώ σ τ η ς  
έκ Καλαμά, άγωνιστής 1821. Ούτος καί οί ά- 
δελφοί του ’Αθανάσιος καί Γεώργιος μετέσχον 
εις πολιορκίαν Πατρών. "Αλλος Αλέξανδρό- 
πουλος έξ Αίγιου, Φιλικός καί αγωνιστής. Έ -  
πολέμησεν είς τό σώμα τοΰ Άνδρ. Λόντου ώς 
ΙΟΟαρχος. "Ηλιος Β' 240.

Ά λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς  Α π ο σ τ ό λ η  ς, 
αγωνιστής τοΰ 1821. Τώ 1823 επικεφαλής σώ
ματος 150, μετέσχεν είς πολιορκίαν Πατρών 
ΰπό τον Γιατράκον. "Ηλιος Β' 241.

Ά λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί 
νος ,  έπίλεκτος άγωνιστής τοΰ 1821, γεννη
θείς έν ΤΙάτραις περί τό 1790. Είχε μεταβή 
είς Κπολιν, όπου έμπορεύετο, έκεΐ δε κατη- 
χήθη είς τήν Φιλικήν ‘Εταιρίαν υπό τοΰ Γρη- 
γορίου Δικαίου (Παπαφλέσα). Έ ξ  ενθουσια
σμού διά τήν ύπόθεσιν τής Ελευθερίας, κα- 
τήλθεν είς τάς Κυκλάδας, όπου ώς άπόστολος 
τής Εταιρίας κατήχει είς ταύτην πολλούς. 
"Οταν έξερράγη ή Έπανάστασις, ήτο είς Μύ
κονον. Οί κάτοικοι τής Μυκόνου καί Άμοργοΰ 
τόν άπέστειλαν «πρέσβυν» των είς Σπέτσας. 
Διά τοΰ Άλεξανδροπούλου έπετεύχΟη ή έγερ- 
σις τής Έπαναστάσεως είς Μύκονον, Α μορ
γόν καί Τήνον. ’Από τών Σπετσών άνεχώρη- 
σεν καί μετέσχε τής πολιορκίας τής Μονεμβα- 
σίας. Μετά τήν άλωσίν της, μετέβη είς τάς 
πολιορκίας Τριπόλεως καί Λάλα. Παραλαβών 
τόν τραυματισθέντα φίλον συμπολεμιστήν του 
Διον. Σεμπρικόν παρέμεινεν είς Ζάκυνθον μέ
χρι τελείας άναρρώσεώς του. Μέ αυτόν τώ 
1822 έκλείσΟη είς τό Μπούρτζι Ναυπλίου, πο
λέμων τούς πολιορκουμένους Τούρκους. Ή λθε 
καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών, άλλα ήχμαλω- 
τίσθη καί παρέμεινε τρία έτη έγκλειστος είς 
Κπολιν. Διά δωροδοκίας τών φυλάκων ύπό πα
λαιών του φίλων έπέστρεψεν είς Ελλάδα καί

συνέχισε τόν άγώνα ύπό τό ό'νομα Άλεξανδρί
δης είς Κρήτην, όπου έτραυματίσθη. Μετεπα- 
ναστατικώς έγκατεστάΟη είς Μύκονον καί 
Κπολιν ώς έμπορευόμενος. ΜΕΕ Γ' 636—7, 
ΣΝΕ Β’ 27, "Ηλιος Β' 240, Έλευθ. Α' 745.

Ά λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς  Μ ι σ α ή λ ,  μο
ναχός Ταξιαρχών, έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
1883 «Οί ψευδοφιλόσοφοι» καί Μέρος γ ' έπί 
διενέξεως μοναχών.

’Αλέξανδρος Π ο λ υ σ π έ ρ χ ο ν τ ο ς  (βλ.λ.).
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  έπίσκοπος Πατρών. Πα- 

ρέστη είς τήν Δ ' Οικουμενικήν Σύνοδον τοΰ 
451 είς Χαλκηδόνα. Κατά τό αύτό έτος τοπι
κής συνόδου είς Κόρινθον. Θωμόπουλος 259.

'Αλεξάνδρου Ήλίας. ΈγεννήΟη είς Π ά
τρας τι7> 1882, δικηγορήσας ένταΰΟα. Μετέσχε 
τών πολέμων 1912)1922, υπηρετών ώς άξ)κός 
είς τό 12 ον Συν)μα Πεζ. διατελέσας καί διοι
κητής του. Μέ τό τμήμα του τελευταίος έγ- 
κατέλιπε τήν Μ. Ασίαν. ‘Υπηρεσίας πρός διά- 
σωσιν τών .Πατρών προσέφερε κατά τήν ά/τε- 
πανάστασιν τοΰ 1923. Στρατηγός διοικητής 
Ναυπλίου κατά τόν πόλεμον 1940)1. Έ ν  συ
νεργασία μετά Ί. Νάκου έξέδιοσεν έν ΙΙάτραις 
τώ 1929 τήν πολεμικήν ιστορίαν τοΰ ώς άνω 
συν)τος.

Άλεξιώτισσα Παναγία. Ναός άπαντών 
άπό τοΰ 1713 ώς ένοριακός έν Π άτ αις «Θεο
τόκου Άλεξιοΰτισσας» (Κώδηξ Μέρτζιου 171) 
εις τήν αύτήν Οέσιν (συνοικία Κανδριάνικα). 
Φέρεται ώς παλαιόν παρεκκλήσιον τής μονής 
Γηροκομείου (βλ. λ.) Θωμόπουλος 496, 617. 
Τριανταφύλλου Γηροκ. 71. Μέχρι καί τών τε
λευταίων χρόνων έφέρετο ώς δήθεν ‘Αγία Ά λε- 
ξιώτισσα (καί είς τήν σφραγίδα τοΰ ναού), 
άλλά τοιαύτη άγια δεν υπάρχει, αλλά ό ναός 
τιμάται έπ’ όνόματι Παναγίας Άλεξιωτίσσης 
(τής καταδιωκτρίας τών δεινών). Έ π ί άναλό- 
γων περιπτώσεων λέγεται ή Ά γιά , ή Ά γ ιά  
Σωτήρα (ή Μεταμόρφπυσις τοΰ Σωτήοος), ή α
γία Ελεούσα, εϊχομεν δέ είς Πάτρας καί ναόν 
Παναγίας Όδηγητρίας. Είκών πα>αιά καλής 
τέχνης τής Παναγίας Άλεξιωτίσσης, 0.95X0. 
60 μ. υπάρχει είς τόν ναόν, έπενδυθεΐσα τώ 
1930 δι’ άργύρου, τήν όποιαν ή παράδοσις φέ
ρει ότι αΰτη είναι ή διασωθεΐσα ύπό τοΰ Κου- 
σινιώτη κατά τήν μάχην τοΰ Γηροκομείου, ή 
οικία δέ αύτοΰ δεικνύεται είσέτι πλησίον τοΰ 
ναοϋ. Σχετικόν φυλλάδιον έξέδωσεν ό έφημέ- 
ριος τοΰ ναού ’Ιωάννης ΙΙαπαπαναγιώτου. ‘Ο 
ναός εΐχεν άκίνητα είς Κανδριάνικα άπό Τουρ
κοκρατίας καί κατά τόν ΙΘ' αί. Άνωκοδομήθη 
είς τήν ήν εύρίσκεται τώρα κατάστασιν πρό 
75ετίας περίπου, άνεκαινίσθη δέ τά έτη 1928 
—1930, ότε είς τήν είσοδον αύτοΰ έκτίσθη ά- 
ξιόλογον κωδωνοστάσιον. Βλ. λ. Νεκροταφεία.

Άλεξόπουλος Ά ν τ .  Κ ω ν σ τ .  Άναφέρε- 
ται τώ 1831 έν ΙΙάτραις εγκατεστημένος καί 
φιλόβιβλος. Θωμόπουλος 5591.

Ά λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς  Δ η μ ο σ θ .  Κ α ΐ σ α ρ ,  
γεννηθείς είς Πάτρας τώ 1905, καθηγητής τής 
Φυσικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
άπό τοΰ 1939. Έξέδωσε «Γενικήν Φυσικήν» 
είς τρεις τόμους καί άλλα ς μελέτας τής επι
στήμης του. "Ηλιος ΙΗ ' 926.
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Ά λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς  Ν.  Ά ν δ ρ έ α ς .  Ά νθυ- 
πολοχαγός έκ Πατρών, άπεβίωσεν την 23ην 
Όκτωβρίου 1918 είς στρατ. χειρουργείον. 
Περί λοχαγού Γ. Άλεξοπούλου, βλ. λ. Πόλε
μοι. Α. Άλεξόπουλος, λοχαγός 12 Πεζ. Συν] 
τος, Καλαβρυτινής καταγωγής, ώς και ό προη
γούμενος, έπεσεν ένδόξως είς την μάχην του 
ύψ. 613 πρό τής Χειμάρρας. Βλ. λ. Στρατός.

'Α λήθεια . ΙΊερ. Ιδθήμερον θρησκευτικόν έν 
Πάτραις έκδοθέν τώ 1927—1938 υπό Άνδρ. 
Παπαγεωργακοπούλου καί άπό 1917—19 υπό 
του αδελφού του Θεοχάρους.

Ά λ η μ ο χ το ύ ρ ι. Κατωκημένος τόπος επί 
της δεξιάς όχθης τού Θολοποτάμου τω 1692. 
Λέκκας 159 σημ. Είς χάρτας τής έποχής αυ
τής άπαντώμεν A linori καί A ltori παρά τάς 
Πάτρας.

Ά λ ή  Π ασάς Ίωαννίνων. ’Αποστέλλει είς 
Πάτρας τον Ό δ . Άνδρούτσον (βλ. λ.) διά νά 
έκμεταλλευΟή την υπό )εσιν τής Φιλικής (βλ.λ.) 
έταιρίας. Τό κράτος του έφθανε μέχρι των α
κτών τού ΙΙατραϊκού. Δια μεγάλα; δαπχνας 
προμηθειών διά τόν Τουρκικόν στρατόν κατά 
τού Ά λή επιβαρύνονται οι Πατρινοί καί σο
βεί ένταύθα οικονομική κρίσις κατ’ επιστολήν 
τού προξένου G reen  18)1)1821. Βλ. λ. Καρα- 
λής καί Κώδικα Μέρτζιου 283. Θωαόπουλος 
561, 586, 629, 631*·».

Ά λ ή  σούμπαση. Χωρίον Δύμης, μετονο- 
μασθέν είς Έλχιοχώριον. Είς ένετικήν άπογρα- 
φήν τού 1699 άπαντά ώς Σούμπαση καί Ά 
λή σούμπαση μέ μεγάλην παραγωγήν. Καί είς 
Λάρισαν χωρίον Σούμπαση. Κατά τήν E x p e 
d ition  8 οίκογένειαι τώ 1828. Τώ 1851 15 
οίκ. κάτοικοι 160. Τό όνομα έκ τού τιμα
ριούχου Ά λή  άξ)κού. Κατά Κορύλλον Χωρο
γραφία 73, ύψ. 197, ?χει ύδωρ πηγαίον καί 
άπέχει 2 ' ύ ω  άπό Κ. Ά χαΐας.

Ά λ ή  Τ σελεπή  χωρίον έξ 25 οικογενειών, 
άνήκον έπί Τουρκοκρατίας είς τόν καζάν (επαρ
χίαν) Πατρών. Κατά τόν P ouquev ille  Πί ί ,  
210 υπήρχε χάνι εκεί καί κατά τόν L c ik c  II 
166—7 ώνομάσΟη άπό τόν Τούρκον φεουδάρ
χην τού τύπου (Ά λή Τσελεπή παρομοίως είς 
’Ολυμπίαν καί Μεσσηνίαν, Ν. Πολίτου, Τοπω
νυμικά, 63), ό όποιος έκτισεν εκεί μέγαν πύρ
γον, έξουσιάζων τό χωρίον, άλλα άργότερον 
διετέΟη είς τό μοναστήριον τού Μεγάλου Σπη
λαίου, τού όποίου ήτο μετόχι κατά τήν κήρυ- 
ξιν της Έπαναστάσεως τού 1821. Είναι καί 
μία λίμνη δμώνυμος, επιλέγει ό L eake, καί 
χωρίζεται άπό τήν λίμνην τής Καλογριάς άπό 
ένα βραχίονα, έν μέσω τού όποίου υπάρχει δίο
δος έπικοινωνίας των δύο λιμνών. Είς τήν λι
μνοθάλασσαν αύτήν χύνεται ό Λάοισος πο
ταμός καί έν συνεχεία προς τήν θάλασσαν. Τό 
χωρίον ύπέφερεν άπό τάς έξόδους των Τούρ
κων τού φρουρίου τών Πατρών πρός Γαστού- 
νην, διότι έχρησίμευεν ώς στρατόπεδον τών 
'Ελλήνων. Σήμερον μέ τό όνομα Βουπράσιον 
υπάγεται είς την κοινότητα Μετοχιού τής ε
παρχίας Πατρών. Ή  E xpedition  εύρε τώ 
1828 οίκογ. 25 καί τό συμπεριλαμβάνει είς τήν 
έπαρχίαν τών Πατρών. ΧρυσανΟακόπουλος 1 1 1 . 
βλ. λ. Καρά άγάτς, Μέγα σπήλαιον (είς έγγρα

φον του όποίου τού 1715 άναφέρεται δ άνωτέ^ 
ρω Τσελεπής. G ell, 11.

άλιάδα. Έ κ  τού ίταλ. agliata=σκopδαλιά. 
Λέγεται ομοίως καί έν Κεφαλληνία, όπου υ
πάρχει ή αυτή συνήθεια, όπως καί έν Πάτροις, 
όπως τό φαγητόν τούτο μετά ιχθύων παρα- 
σκευαζόμενον παρατίθεται κυρίως τάς έορτάς 
τού Ευαγγελισμού, τών Βαίων, της Μεταμορ- 
φώσεως καί τού Α γίου  Άνδρέου.

* Α λιγόρες. Ω ραία κώμη, ώς άναφέρεται 
τώ 1703 είς ένετικόν έγγραφον περί τής ιδιο
κτησίας μονής Ό μπλού. Θωμόπουλος ’Ομπλού 
2 1 . Έ άν δεν πρόκειται περί τής λ. Ά λιγαριές, 
ΐσως πρέπει νά συσχετισθή μέ τό χωρίον Λυ- 
γιές.

αλιε ία . ’Ή δη κατά τήν άρχαιότητα ήτο 
γνωστόν ότι είς τόν Πατραϊκόν κόλπον άλιεύον- 
ται πολλοί κέφαλοι όξύρυγχοι, «καί καστρεύς 
(άδηφάγος) κέφαλος καί θεόπαις λαύραξ». Κα
τά Αίλιανόν «άλίσκονται περί τόν κόλπον τόν 
Α χαϊκόν πολλοί διά τό λυττώδες αύτών είς τά 
άφροδΐσεια». Τό άρρεν τού κεφάλου κατά τήν 
έποχήν τής αναπαραγωγή; καλείται στεράδι 
καί τό θήλυ μπάφα καί ό μικρότερος κέφαλος, 
όξύς τό ρύγχος καί λίαν άκόλαστος, μύξινος, 
σήμερον μυξινάρι. Ό  Αίλιανός αναφέρει τόν 
τρόπον άλιείχς τών κεφάλων. Ά λιεΐς Πατρών 
μέ δίκτυα άναφέρει συγκεκριμμένως ό Παυσα- 
σανίας ότι άνέσυραν άπό τήν θάλασσαν τό πλη
σίον αυτής κείμενον άγαλμα τού Ποσειδώνος. 
Έ π ί Φραγκοκρατίας έχομεν καί αλιείαν άπό 
τσιπούοες, αί όποιαι μάλιστα έστέλλοντο είς 
τόν Πάπαν Ρώμης αλίπαστοι. Πρίν έπί Αύγου
στου βεβαιούται ότι υπήρχε τό ίχθυοτροφεΐον 
Μεσολογγίου νύν, τότε τής πόλεως Καλυδώνος. 
Τούτο ό αύτοκράτωρ εδωσεν είς τήν Ρωμαϊ
κήν αποικίαν τών Πατρών. Καί είς Άραξον 
(βλ. λ.) παρομοία λίμνη, ή, όπως καί αί τού 
Μεσολογγίου σήμερον, λιμνοθάλασσα καί μά
λιστα δύο, ή κυρίως παρά τό άκριοτήριον καί 
ΒΛ αυτού καί ή τού Προκόπου πρός ΝΔ αύ- 
τού. Φαίνεται ότι είναι έργον τών Φραγκικών 
χρόνων, 8ι αύτό καί λέγεται τού Πάπα, έφό- 
σον πρώτος ό Πάπας ώς Δημόσιον (άρχιεπ. 
βαοωνεία τών Πατρών) ήτο κύριος αύτής ή έν 
πάση περιπτώσει πρώτος έξεμεταλλεύθη αύτάς, 
κατασκευάσχς τόν Βόρειον λώρον (λωρίδα γης). 
Εξάγονται έκεΐθεν τσιπούρες, κέφαλοι μέ κα
λόν αύγοτάραχον, λαυράκια, μυξινάρια, λεύκι
νοι, γλώσσαι, σαργοί, έγχέλεις καί πολλά μύ
δια. Τά προϊόντα τής αλιείας καί τών γύρω 
τών Πατρών ιχθυοτροφείων έδιδον είς αύτάς 
βιομηχανικήν τινα κίνησιν. G erland  91. Είς έγ
γραφον μονής Γηροκομείου τού 1467 άναφέρε- 
ται αποστολή αύγοταράχου έκ Πατρών.

Τώ 1714 άπαντώμεν ίχθείς αλατισμένους 
(παστωμένους) καί φόρον ειδικόν επ’ αύτών έν 
Πάτραις. Κώδηξ Μέρτζιου 166—7. Τώ 1747 
άναφέρονται ναυπηγήσεις αλιευτικών πλοιαρίων 
έν Πάτραις. Μερικά τούτων ήρχισαν έπικερδώς 
άλιεύοντα είς τόν Πατραϊκόν. Ή  τιμή τών ι
χθύων προβλέπεται ένός άσπρου τήν όκάν. Αυ
τόθι 209. Τώ 1757 άπαντώμεν καί Φράγκικα 
(Ιταλικά) πλοία αλιευτικά ένεργούντα αλιείαν 
άπό Καραβοστάσι πρός τό ανοικτόν πέλαγος.
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Αυτόθι 223. ‘Αλιευτικά πλοία Πατρών άναφέ- 
ρονται καί τφ 1721, έξωπλισθέντα ύπό τοΰ Ε νε
τού προξένου Bianclii. Τά Ιχθυοτροφεία Α ρά
ξου οί Τούρκοι ένοικίαζον προς 5.500 γρόσια 
έτησίως. Τά έλαβε καί ό Παπαδιαμαντόπουλος. 
Μάουερ Β' 240, 257, Σακελλαρίου 273. Παρά 
τό Τελωνεΐον (προβλής νϋν Ά γ . Νικολάου) εις 
ξυλίνους οίκίσκους έγίνετο το πάστωμα των 
σαρδελλών. Συνοικισμός άλιέων παλαιότερον και 
ό Ψαθόπυργος (Pouqueville IV, 40*)· t T° 
φθινόπωρου του 1828 αλιευτικά άπό τήν Νεά- 
πολιν τής Ιταλίας ηύλάκωνον τον Πατραϊκόν 
καί έπρομήθευον ίχθεΐς αλατισμένους πρός 40 
λεπτά τήν όκάν. (Στ. Θωμόπουλος είς Δ. Βι- 
βλιοθ. 329). "Εν άπό τά πρώτα νομοθετήματα 
τής άπε>ευθερωθείσης Ελλάδος έρρύΟμιζε τά 
τής αλιείας σαρδελλών εις τον Πατραϊκόν κόλ
πον, τό Δ. 14/26 Μαρτίου 1834, Έφ. Κυβ. 
τευχ. 33 τοΰ 1834. Γενικώς οί πρώτοι έγκα- 
τασταθέντες έν Πάτραις ’Ιταλοί ήσαν άλιεΐς, 
διατηρήσαντες τον αλιευτικόν των στόλον μέ
χρι τοΰ β' Παγκοσμίου πολέμου (πολλοί έξ 
Άπουλίας). Λί Πάτραι είχον πάντοτε, άπό 
τής άπελευθερώσεως καλόν αλιευτικόν στόλον 
καί ιδίως κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας. 
Είς άκτήν ψηλής (Ά γ. Άνδρέου) κατεσκευά- 
σθη τώ 1949 καί ιχθυόσκαλα. Πολλά νομοθε
τικά μέτρα λαμβάνονται διά τήν προστασίαν 
τοΰ αλιεύματος. Οΰτω διά Β. Δ. τής 23 Μαρ
τίου 1920 άπηγορεύθη τό πρώτον ή αλιεία δι’ 
άνεμοτρατών έν τώ Κορινθιακφ κόλπω άπό 
Ρίου μέχρι Κορίνθου.

Κατά τήν ’Έκθεσιν των ιατρών Ί .  Α. Γιαν- 
νοπούλου καί X. Π. Κορύλλου, έν Πάτραις 
1873, 18 «οί ίχθΰς παντός είδους βρυάζουσιν 
έν τή άγορα τών Πατρών οί μέν άλιευόμενοι 
είς τό πέλαγος δι’ αλιευτικών πλοιαρίων (άνε- 
μότραται) καί είς τό παράλιον διά πάσης α
λιευτικής μεθόδου, πολλοί δέ κατά τούς και
ρούς των προερχόμενοι άπό τά ιχθυοτροφεία 
Μεσολογγίου καί παρά τό άκρωτήριον τοΰ ’Α
ράξου. Έ κ  τών αύτών ιχθυοτροφείων μεταφέ- 
ρονται καί πάμπολλοι τεταριχευμένοι ίχθΰς...».

Ό  Πατραϊκός φημίζεται διά τό καλόν του 
άλίευμα, άπό Τουρκοκρατίας δέ γίνεται έκμε- 
τάλλευσις τούτου έπικερδής. Θωμόπουλος 69, 
72, 76, 1741, 355», 420, 503, 616.

Άλισανδρόπουλος Νικόλ. καί ’Ιωάν. Ά -  
ναφέρονται είς έγγραφον Πατρών G erland 18417 
τοΰ έτους 1397.

’Αλκιβιάδης ’Αθηναίος. Βλ. λ. Πελοπον. 
πόλεμος.

Άλκισθένης. Πατήρ τοΰ Δάμωνος (βλ. λ.).
’Αλκμάν ή Άλκμανας. ‘Υπηρέτης νεαρός 

τοΰ Στρατοκλέους (βλ. λ.), Ιαθείς υπό τοΰ ’Α
ποστόλου Άνδρέου (βλ. λ.). Θωμόπουλος 178. 
Τρεμπέλας 27, 28.

’Αλληλούιας ’Ι ω ά ν ν η ς .  Πατρεύς Ιδιο
κτήτης έν Πάτραις άκινήτων (τέλη ΙΔ ' άρχαί 
ΙΕ' αί.). G erland ώς έν. σ. 257.

Άλπότρουπα λόφος άνωθεν μονής Γηρο
κομείου, άναφερόμενος τώ 1830 ώς άνήκων είς 
τήν περιουσίαν αυτής. Πλησίον αύτοΰ θέσις 
Αυκοχορός.

Άλποχωράκι, Χωρίον είς τήν πεδιάδα τής

Ά χαΐας, έχον κατά τήν E xpedition  II , 87, 
οικογένειας 1 2 . Ο πίναξ τής σ. 205 τοΰ Κω
δικός μονής Γηροκομείο » τό άναφέρει τώ 1849 
ώς κατοικούμενον, μεταξύ Μπούκουρα καί 
Μπρεχοάμι. Κατά Ραγκαβήν Β' 86 μαζί μέ 
Μπούκουρα καί Μέρτεζαν οίκογένειαι 36, κά
τοικοι 185. Ό  Κορύλλος είς τήν Χωρογραφίαν 
(1903) δεν τό άναφέρει. Οί Δρακάκης Κούν- 
δουρ^ς 67, 69 τό αναφέρουν ώς χωρίον Δύμης 
τφ  1836, 1840. ‘Ως Άλποχώρι (βλ. λ.) μικρό 
τό άναφέρει ένετική κατάστασις τοΰ 1699.

Ά λποχώ ρι (καί Άλεποχώριον), χωρίον 
Τριταίας ύψ. 530. Σακελλαρίου 103. Καί είς 
’Ηλείαν, ’Ιωάννινα, Βελλαν Άλεποχώρια, άλλα 
είς τό τής Τριταίας δεν έπιχοιριάζουν αλωπε
κές καί μάλλον έκ τοΰ Ά λπός τό όνομα τοΰ 
χωρίου. "Ηλιος Β' 408. Είς καταστάσεις ένε- 
τικάς χωρίων Πατρών τοΰ 1699 άναφέρεται 
Άλποχώρι τρανό (Τριταίας) καί Άλποχώρι 
μικρό (Άλποχωράκι Δύμης). Κώδηξ Μέρτζιου 
117, 119. Καί είς σελ. 172, 175 κληρικοί έξ 
αύτοΰ υπογράφουν άναφοράν (δύο έφημέριοι 
τοΰ τής Τριταίας). Τώ 1816 οίκογ. 15 κατά 
P ouquev ille  IV, 3921, τφ  1828 οίκογένειαι 
38. Τφ 1851 κατά Ραγκαβήν 52 μέ 296 κα
τοίκους, τώ 1899 άναφέρεται άπό τον Νουχά- 
κην μαζί μέ τον συνοικισμόν Κυπαρίσσι. 389 
κάτοικοι τώ 1901 κατά Κορύλλον Χορογρα
φία 85. Παρ’ αύτό ύψωμα Τσούκα ύψ. 690 μ. 
καί ποταμός, κλάδος τοΰ Τευθέα, Άλποχωρί- 
τικο ποτάμι, ονομαζόμενος ’Ερύμανθος είς ΜΕ 
Ε Δ ' 74 ! Είς θέσιν Πέρα χωριό πλησίον τοΰ 
συνοικισμού "Αγ.Δημήτριος εύρέθησαν τάφοι καί 
νομίσματα. Ό  Νουχάκης Β' 533 λέγει τόν πο
ταμόν ομώνυμον τοΰ χωρίου, παρ’ ού πηγάζει, 
καί διαχωρίζει ούτος τούς τέως δήμους Φα
ρών καί Τριταίας έκ τής θέσεως Τόσκεσι καί 
ένοΰται μετ’ αύτό μετά τοΰ έκ Φαρών κατερ- 
χομένου Φλώκα. Τό χωρίον γειτνιάζει μέ έκεΐ- 
νο τοΰ Γρεβενοΰ, υπήρξε δέ καί μονή Α γίου 
’Αντωνίου, Η» ώ. άνωθι τοΰ Άλποχωρίου. Τό 
Άλποχώρι έχει καί καταρράκτας έπί τών πλα
γιών τοΰ ορούς ’Ερυμάνθου, όπου υπήρχε μονή 
ό Ταξιάρχης. ’Εξ Άλποχωρίου κατήγετο ό 
Δημήτριος Άνδρικόπουλ,ος (βλ. λ.). ’Ανήκε 
(1832—40) είς δήμον Έρυμανθίας καί έκτοτε 
είς τόν Τριταίας. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68 
113.

Ά λσαφιώ της Ν ι κ ό λ α ο ς .  Κάτοικος 
Πατρών, άναφέρεται είς έγγραφον G erland 
181s τοΰ έτους 1395.

Ά λυκαί. "Ηδη έπί Φραγκοκρατίας (1414) 
άναφέρεται έμπορεία είς τά εμπορικά κατα
στήματα Ενετών έν Πάτραις άλατος άπό τάς 
Πατραϊκάς άλυκάς. G erland  9 1 . Άλυκαί τής 
περιοχής Πατρών άναφέρονται αί τής Θέρμι- 
δος καί τής Καμενίττης (καί τό Άντίρριον ά- 
ναφέρεται). Οί Ενετοί κατά τήν τελευταίαν 
των κατοχήν (169U—1715) μεγάλην προσπά
θειαν κατέβαλον διά τήν άνάπτυξιν τών ώς 
άνω αλυκών. Τό παραγόμενον άλας διηρέθη είς 
δύο κατηγορίας καί τό μέν πρώτης προωρίζετο 
δι’ έξαγωγήν, τό δέ β' πρός έπιτόπιον κατα- 
νάλωσιν. Ά πό  έκθεσιν τοΰ Ένετοΰ Κορνέρ τοΰ 
1690 πληροφορούμεθα οτι πολλά φρούρια Πιχ-
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τρων είχον άλυκάς είς τήν περιοχήν των, αλλά 
δεν παρήγον ποσότητα Ικανήν πρός έξαγωγήν.

Ε ις άλλην έκΟεσίν του ό αυτός Κορνέρ άνα- 
φέρει ότι είς τήν Ά χα ΐαν όχι μακράν τής κώ
μης Καμενίτσης υπάρχουν άλυκαί καλαΐ λευκοΰ 
καί μέλανος άλατος, δυνάμεναι ν’ αυξηθούν. Οί 
Ε νετοί 8T άποφάσεώς των τής 26ης Μαρτίου 
1096 κατέλαβον τάς άλυκάς, τάς όποιας ήδη 
καί έπί α' Τουρκοκρατίας κατεΐχεν έκεΐ ή μο
νή Όμπλού. 'Αλυκήν έχομεν τής Καμενίτσης 
καί τής Θέρμιδος, έκεΐΟεν του ’Αράξου (βλ. λ. 
Χρυσοποδαρίτισσα). Τ φ  1693 συμφωνία έν Πά- 
τραις Ενετώ ν καί Χριστοδ. Λόντου, άναλαμ- 
βάνοντος τήν έκμετάλλευσιν των αλυκών, αί ό- 
ποΐαι συνηνώΟησαν τώ 1690. Καί αποθήκη ά
λατος έκτίσΟη τώ 1093 είς ΙΙάτρας. Κώδηξ 
Μέρτζιου 103. Τώ 1691 ή συγκομιδή Πατρών 
ήτο ικανοποιητική έκ 2.680 κουβελίων. Ή  έγ- 
χωρία κατανάλο^σις ήτο 1.000 κουβέλια, οί έρ- 
γάται έλάμβανον δΤ άμοιβήν 41 καί τά υπό
λοιπα έστέλλοντο είς Ένετίαν. Αύτόθι 97. Τ Ι 
φερομένη άλυκή είς τινας περιηγητάς Κ. Ά -  
χα ΐα ; είναι ή τής Καμενίτσης, άπέχουσα του 
'Αράξου 9 μίλλια. Ό  Μάουερ IT 239 άναφέ- 
ρει ϊδρυσιν άποΟήκης άλατος έν ΓΙάτραις επί 
άντιβασιλεία; του. Βλ. λ. Άλυσός. Θωμόπου- 
λοc 468, 473—1, 512, 612.

Ά λ υ σ ό ς . Χωρίον παρά τάς έκβολάς του 
ΙΙείρου έπί εύΟείας σειράς λόφων. Έ σχηματί- 
σΟη μετά τήν ΆπελευΟέρωσιν έξ άποίκων Νω- 
\ακριδ:ων καί ολίγων ΚορινΟίων. Ό  χώρος 
πρίν άνήκεν είς τήν Λ αύτου κειμένην Ινομε- 
νίτσαν. Κάτοικοι κατά Νουχάκην τώ 1889, 
856. Υ πάρχει άνω καί κ ίτω  (μεταγενέστερος)
* Αλυσός, έκαστος άποτελών ιδίαν κοινότητα. 
Τώ 1944 έπέδραμον Γερμανοί καί έκ τών 225 
οικοδομών 4 κατεστράφησαν καί 4 έβλάβησαν. 
Έ ξ  'Αλυσού κατά Κανδηλώρον Ά ρματ. 298 
διέφυγεν ό ΙΙετιμεζάς τώ 1808 μετά τήν μά
χην τής Άναλήψεως. 'I I  ΰπερΟ^ν του Άλυσού 
πεδιάς, ύπαγομένη άλλοτε εις τόν δήμον 11α- 
τρέων, είναι πλάτους 9 χμ. περίπου καί δι
χάζεται ύπό του ποταμού ΙΙείρου τόν όποιον 
καί παρακολουθεί ώς παραποτάμιος, άνερχομέ- 
νη μέχρι Χαλανδρίτσης.

Άμφισβητούμενον είναι πόΟεν ή λέξις *Λ- 
λυσός καί ποία ή ορθή συνεπώς γραφή αύτου. 
*0 Δραγούμης Χρονικόν 242, ύπέΟεσεν ότι ή 
Λυσσαρέα τής περιοχής τών ΓΙατρών είναι ο 
'Αλυσός, ένώ ό Θωμόπουλος 3001 άντέτεινεν 
ότι ή λέξις άποτελεΐ τήν συγκοπήν τής φρά- 
σεως άγιος Έλισσαιος, άη Έλισσαιος καί 
πράγματι υπάρχει εξοχικόν παρεκκλήσιον πρός 
τά Καμίνια τιμώμενον ούτως, άλλα άπέχει τού 
χωρίου. Ούτε μέ τήν τ;ηγήν τών Καλαβρύτων 
Άλυσσον, τό ύδωρ τής οποίας έΟεωρεΐτο Ια
ματικόν τής λύσσης, ευρίσκει σχέσιν τινα, πο
λύ πιθανόν όμως, επιλέγει, νά κατφκει έκεΐ 
γυνή έπαγγελλομένη τήν κατά λύσσης ιατρόν, 
έκ τής όποιας έλαβε τό όνομα. ’Άλλη έξήγη- 
σις έκ τού άλυσσος λόφων, έφ’ ών τά χωρία. 
*0 P o uquev ille  IV , 238 άναφέρει E lisson 
ποταμόν, έκβάλλοντα είς Καραβοστάσι. Έ λίσ- 
σων ποταμός είναι είς ’Ηλείαν (Παπανδρέου 
Ή λειακά 13). Παρά τήν "Αγκυραν ποταμός

’Άλυσος. Είς Σέριφον έκ του "Αγιος Βασίλειος 
χωρίον Άβύσαλος. Ό  Παπανδρέου Καλ. Έ πετ. 
95 αναφέρει άσΟενή ίαθέντα είς Μέγα Σπή- 
λαιον έξ 'Αλυκής Πατρών (Καμενίτσης) τφ  
1684. "Ωστε κατωκεΐτο ή Αλυκή αυτή καί 
'Αλυσός έξ αυτής καί τό όνομα τού νέου χω 
ρίου. Θωμόπουλος 52, 65, 30Γ. Κορύλλυς 
Χωρογραφία 31, 68—9, 128. Βλ. λ. έλη.

Α λ ώ ν ι Ά γ . ’Αθανασίου (βλ. λ.). Μέχρις 
αύτου έλιτάνευσε τώ 1809 ό μητροπ. Γερμα
νός (βλ. λ.) καί έβρεξεν. Ή δ η  πλατεία, όνο- 
μασΟεΐσα τφ  1955 τού Γιαννιά. Θωμόπουλος 
489, 545“, 547, 585. Διά τά 'Υψηλά άλώ- 
νια βλ. λ.

Ά α α . Πηγή παρά τάς άρχαίας Φαράς 
(βλ. λ.),

Α μαλία βασίλισσα. Βλ. λ. ’Όθων.
άμαξαι. Ό  D odw ell (1806) τονίζει ότι 

εις τάς Πάτρας δέν κυκλοφορεί οίουδήποτε εί
δους άμαξα, όπως γενικώς συμβαίνει είς δλην 
τήν Ελλάδα πλήν τής Η πείρου καί Θεσσα
λίας. Τόν ’Οκτώβριον τού 1857 άναφέρεται ότι 
πρός υποδοχήν τού βασιλέως ’ΌΟωνος (βλ. λ.) 
ό Δήμος Πατρέων έφερεν τό πρώτον άμάξας 
έκ Ζακύνθου. Έ π ί Τουρκοκρατίας έχρησιμο- 
ποίουν τά φορεία (τσακίνια). Βλ. λ. ΙΙαπαδια- 
μαντόπυυλος. 'Οδούς (βλ λ.) όμως, έπί τών 
όποιων άμαξαι, άναφέρουν Ένετικαί πηγαί κα
τά τόν ΙΙΓ  αί.

Άμαράντου ’Α θ α ν ά σ ι ο ς .  ’Αγωνιστής 
τού 1821 έκ Σουδενών. ΈπληγώΟη είς μάχην 
πρό τών ΓΙατρών ΜΕΕ Δ ' J68. Ν. ΙΙαπαδό- 
πουλος είς περ. «Άμπελος» τ. 10 .

Ά μβουργερ Θεοδ. 'Ιδρυτές τής έτέρας 
μεγάλης οινοποιίας έν ΓΙάτραις τώ 1893. Βλ. λ. 
Βιοτεχνία. Τ φ  1851 (Β. Δ. 7 Δ)βρίου) άνε- 
γνωρίσΟη πρόξενος έν ΙΙάτραις τής Πρωσίας. 
Τφ  1918 το οίκημά του μετετράπη είς σχο
λήν (Άρέϋειον σήμερον έκπαιδευτήριον). Βλ. 
καί περ. Ποικίλη στοά ΆΟ. 1894, 400.

Άμβροσιάδης ’Ιωάν. Φιλικός Καλαβρυτι
νός, γραμματεύς τού Άνδρ. Ζαΐμη, παρευρέΟη 
είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών. ΈλευΟ. Α' 
884. Ν. Παπαδοπούλας είς περ. «Άμπελος» 
τ. 10 .

Άμβροσιάδης I. Νομάρχης Ά χα ίας διά 
τού Β. Δ. 20 Ιουνίου 1836. Τριανταφύλλου 
Γηροκομεϊον 57. ΜετετέΟη τήν 19 Μαρτίου 
1837 είς τήν διοίκησιν Θηβών.

’Αμερικής Ί Ιν ω μ . Πολιτειών ύποπρόξενος 
έν ΙΙάτραις τά τέλη τού ΙΙΓ  αί. ό Ν. Κοντο- 
γούρης, τόν όποιον διεδεχΟη ό άνεψιός του Ά ν- 
δρέας. ΙΙλοιον «Έράλδ» μέ βοηθήματα τού 
Ά αερ. κομιτάτου φθάνει 24-11-1828 είς παρα
λίαν ΙΙατρών καί τά διανέμει. Διά Β. Δ. 23- 
10-1865 προξενικός πράκτωρ ό Παντ. Φακί
ρης. Τώ 1896 ό Ροβέρτος Αέο Ζένκις. ’Από 
τού 1900 άρχεται πυκνή άτμοπλοϊκή συγκοι
νωνία ΙΙατρών—Ν. Ύόρκης πρός μεταφοράν 
μεταναστών (β). λ.). Θωμόπουλος 563.

Αμερόληπτος. Έ φ . έν ΙΙάτραις έκδιδομέ- 
νη κατά Δευτέραν τώ 1886,

* Αμπελακιώτης Β α σ ί λ ε ι ο ς .  Α γω νι
στής άπό τά Άμπελάκια Θεσσαλίας, έφονεύθη
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el? τήν πολιορκίαν των Πατρών. "Ηλιος Β' 
546.

Ά μπβλδς Τιμολέων, συγγραφεύς καί δικα
στής. Έγεννήθη εις Πάτρας τώ 1850 έξ οικο
γένειας Καλαβρυτινής, εγκατεστημένης ενταύθα 
προ τοϋ 1839, άφοΰ τό έτος τοϋτο γεννηθείς 
άπαντά αξιωματικός Χρηστός Ά  μπελάς έκ 
Πατρών καί ό άδελφός του ’Αλέξανδρος, υπο
στράτηγος, τφ 1847 καί Λεο,ινίδας αρχίατρος, 
τφ 1852, άπαντες έν Πάτραις. Τώ 1906 ό 
Τιμολέων διετέλει έν Πάτραις πρόεδρος τής 
Φιλοδραμ-ατικής Εταιρίας. Τον περισσότερον 
καιρόν έζησεν είς ’Αθήνας, δπου έξέδωσε πλεΐ- 
στα έργα του, δράματα. 'Ιστορίαν τής νήσου 
Σύρου κ. ά. Έλευθ. Α' 921, "Ηλιος Β' 546, 
Άκαδ. Ήμερολόγιον Πατρών 1918,13.

’Αμπελίνα. Έλατόφυτος τοποθεσία τοΰ 
χωρίου Λακκωμάτων (βλ· λ.). Θωμόπουλος 801.

άμπελοι είς Μεσάτιδα (βλ. λ.) Πατρών 
άπό μυθολογικών χρόνων. ’Αμπελώνας παρά 
τον "Αγ. Άνδρέαν ευρίσκει ό Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος, ερχόμενος να άποδιώξη τούς 
Φράγκους. Ζακυθηνός le despotat II, 246. 
Έξαίρεται ή άμπελοφυτεία Πατρών τώ 1708 
{Κώδηξ Μέρτζιου 152). ’Άμπελοι τής μονής 
Ταξιαρχών Αίγιαλείας είς τήν νυν κάτω πόλιν. 
‘Ο Dodwell εύρε «πολλάς αμπέλους μέ πυκνά 
κλήματα καί μεγάλας σταφυλάς». Κατά Χρ. 
Εύελπίδην, Γεωργ. έρευνα νομού Άχαϊοήλιδος, 
Ά θ. 1919, 149 έπ. : «Τό ήμέτερον Σμυρναίικο 
τό όποιον εύδοκιμεΐ παρά τάς Πάτρας περισ
σότερον ίσως ή όσον είς αυτόν τόν τόπον τής 
προελεύσεώς του, είναι ύφ’ όλας τάς άπόψεις 
άνώτερον τού Chasselas Dore. Αί κυριώτεραι 
ποικιλίαι αύτών (τών σταφυλών) είναι κατά 
σειράν πρωϊμότητος, ή Σουλτανίνα, καλλιερ- 
γουμένη έν Πάτραις ώς επιτραπέζιος μόνον, ή 
πρωϊμωτέρα πασών. Τό Σμυρναίικο μέ ράγα 
μεγάλην, ήλεκτρόχρουν, στρογγύλην, λεπτό- 
φλοιον μέ χυμόν άφθονον, γλυκόν καί άρωμα- 
τώδη. Μετά τούτου συγχέουν συνήθως τό 
Τσαούσι, τό όποιον έχει ράγας μακρυτέρας, ό- 
λιγώτερον χυμώδεις καί μάλλον τραγανάς, τό 
Ροζακί... Πολύ όψιμωτέρα έρχεται ή Τουρκο- 
πούλα, ποικιλία κατάλληλος μάλλον δι’ οίνο- 
ποίησιν. Τέλος τάς καθαρώς όψίμους σταφυλάς, 
τόν Πιπερώνα μέ μεγάλους καί μακρούς βό- 
τρυς καί ραγας μέλανας έπιμήκεις καί καμπυ- 
λωτάς, σταθεράς, περιεχούσας χυμόν ελαφρώς 
ροδίζοντα, γλυκόν, άλλ’ έχοντα γεΰσιν ολίγον 
δειψικήν. Τό Ξυρίχι φέρει βότρυς υπερβολικά 
μεγάλας, ζυγιζούσας συχνά περί τό χιλιόγραμ- 
μον, μέ ραγας μέλανας, μικράς στρογγύλας καί 
ζουμεράς μέ χυμόν άχρουν καί ύπόξυνον. Τό 
Ταγαίικο μέ σταφυλάς μικράς καί ραγας κιτρί- 
νουθς, μέτριας, κανονικάς χονδροφλοίους, διατη
ρούμενο ν κάλλιστα καί τόν χειμώνα, βλ. λ. Οί
νος, Τραγούδια, Γεωργία, λάγυνος.

Ά μύκλαι. Ό  έπίσκοπος αύτών ύπήγετο 
εις Πάτρας. Βλ. λ. ’Εκκλησία, Μεσόα.

’Αμφίδαμος, στρατηγός Ήλείων. Βλ. λ. 
Ά χ . συμπολιτεία.

’Άμφισσα. Μέχρι τών όρίων αύτής ή έκ- 
τασις τών Πατρών κατά τούς χρόνους τοΰ Αύ- 
γούστου. Βλ. λ. Πανουργίας, Λιδωρίκης.

’Αναβολή άλλως ’Α ν α β ά λ τ α .  "Ελος 50 
στρεμμάτων άνήκον είς τό Δημόσιον, είς Κα
ραβοστάσι, συγκοινωνούν μέ τήν θάλασσαν. 
"Εχει άλΰυμα έγχέλεων καί φυτόν σφόϊμο κα- 
λ.ούμενον, διά τού όποιου ναρκούνται οί έγχέ- 
λεις. Θωμόπουλος 65.

Ά νάγνου  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  Πλούσιος έμπο
ρος καί κτηματίας τών 1 Ιατρών, μετά τού ο
ποίου τω 1794 συνεταιρίσΟη 6 ’Ιωάν. Παπα- 
διαμαντόπουλος μέχρι τού 1811. Άναφέρεται 
μετ’ αυτού άγοράζων καί πλοϊον. Ώ ς δημογέ
ρων υπογράφει τόν άπολογισμόν τής 1 Σ)βρίου 
1819 τής δημογεροντίας Πατρών. Θωμόπου
λος 525", 625.

Ά ναγνω σταρας X ρ ή σ τ ο ς. ’Αγωνιστής 
τοΰ 1821, έκ Αεονταρίου. Έξεστράτευσε τω 
1823 ώς ύπουργός πολέμου διά τήν πολιορκίαν 
τών ΙΙατρών. ΧρυσανΟακόπουλος 60.

’Α ναγνώστης Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  ’Αναγράφε
ται μεταξύ τών έγκριτων τών Πατρών είς έγ
γραφον τοΰ μητροπολίτου αύτών Παρθενίου 
1648. Θωμόπουλος 4555.

’Α ναγνωστήρια. Είς έφ. «’Ελπίς» Ά θ. 1 
Φ)ρίου 1837 παρ. 32 δημοσιεύεται είδοποίησις 
έκ Πατρών δτι είς Άναγνωστήριον Πατρών 
παρέχονται προς άνάγνωσιν περιοδικά καί εφη
μερίδες ’Αθηνών. Τώ 1945 ύπό Κ. Κυριακο- 
πούλου, Λ. Πολίτη, X. Βασιλ.οπούλου (α' προέ
δρου). Γ. Γεωργοπούλου, Π. Γκίνη, Ί .  Δό- 
ττικα, Ί .  Κόκκαλη κ. ά. ίδρύθη όμιλος τά 
Λαϊκά αναγνωστήρια μετά δανειστικής βιβλιο
θήκης, διοργανώνων σειράν διαλέξεων εβδομα
διαίος κατ’ έτος κ.λ.π.

’Α ναγνωστόπουλος Παναγ. Ξυλογλύπτης 
έκ Πατρών (1891—1954). "Εργα του είς ναούς 
Παναγίας Άλεξιωτίσσης, Ά γ . Γερασίμου, Παν- 
τανάσσης, Ά γ . Νικολάου κ. ά.

’Α ναγνωστόπουλος Ά ντ. ίερεύς έκ Τρι- 
φυλιας, φιλικός άγωνιστής τού 1821. Συμμε- 
τέσχεν είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών. Έλευθ. 
Β' 14, "Ηλιος Β' 633. Ν. Παπαδόπουλος είς 
περ. «’Άμπελος» τ. 10 .

’Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς  Β α σ ί λ .  ’Α
γωνιστής τοΰ 1821 έκ Σοπωτοΰ, πολεμήσας 
καί είς Πάτρας. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. 
«’Άμπελος» τ. 9 (1957).

’Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς  Δ η  μ. ’Εκ Λα- 
κεδαίμονος οπλαρχηγός. Τώ 1847 συμμετέσχεν 
ύπό τόν Χρυσ. Κουμανιώτην είς τήν καταστο
λήν έν Πάτραις στάσεως Μερεντίτου. Έλευθ. 
Β' 14.

’Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς  Κ ω ν σ τ .  ’Ια
τρός χειρουργός έν Πάτραις, έκδόσας ένταΰθα 
τώ 1946 «Προς καλλιτέραν αύριον. Μελέτη 
προσαρμογής καί άναμορφώσεως τών νέων» 
(σελ. 128). Ίατρικάς μελέτας του έδημοσίευ- 
σεν είς ιατρικά περιοδικά ’Αθηνών καί Ιίαρι- 
σίων. (Κατάλογος τούτων είς σ. 127—8 τοΰ 
ώς άνω έργου). Άπεβίωσε τφ 1958 διατελών 
πρόεδρος τού ’Ιατρικού Συλλόγου.

’Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς  Π α ν α γ .  έξ ’Ο
λυμπίας. Διετέλεσε νομάρχης Ά χα ΐας καί ’Η 
λείας πρό τοΰ 1854, δτε άπέθανε. Χρυσανθα- 
κόπουλος 222 .

’Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς  Ά ρ .  Κ ω ν σ τ .
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(Κ. Ά ναλος). Έξέδωσεν έν Πάτραις χο) 1932 
« Ό  Χριστός σά Χριστός σά Χριστιανός», διά 
τό όποιον καί έδιώχθη.

'Α ναθέμ ατα . Σωροί λίθων τεράστιοι, δταν 
καταρώνται τούς δυνάστας των (M angcart 
X V III '.  Ό  P o u q u ev ille  IV , 386—7 εύρε 
παρά τόν Γαΐδουρόκαμπον. Ό  ως άνω Man- 
g e a r t  παρά τήν 'Αγίαν. Γενικώς πολλά εις 
περιοχήν Πατρών κατά τήν Τουρκοκρατίαν 
κατά δημογερόντο>ν, τη ανοχή των Τούρκων. 
Θωμόπουλος 489. Καί τω 1916 είς πλατείαν 
Όμονοίας. ’Αναθέματα τού Άντέλμου κατά 
Καταλανών από τού άμβωνος *Αγ. Νικολάου 
(ΙΓ # αί.). Θωμύπουλος 305.

άνάκτορα. Τοιαύτα ώνομάσθησαν αί οίκίαι, 
είς τάς όποιας κατέλυσαν οί βασιλείς, ιδίως ό 
*Όθων καί ό Γεώργιος κατά τάς είς Πάτρας 
έπισκέψεις των. Ούτως αί οίκίαι Δεσποτοπού- 
λου (*Λγ. Ν ικολάου—1 ίαλαμά), Μπογδάνου
(πλ. ’Ό λγας), Κρεμμύδη (Μαιζώνος—'Αγίου 
Ν ικολάου), Φραγκοπούλου καί είτα Μαραγκο- 
πούλου (Ά γ . Άνδρέου—Ιίατρέως). Μονιμωτέ- 
ραν κατοίκησιν είς Πάτρας έζήτησαν ό Ό ϋω ν 
παρά τήν Άκρόπολιν καί ό Γεώργιος Α ' παρά 
τά 'Υψηλά 'Αλώνια, άγοράσας παρά της Ε 
θνικής Τραπέζης όλόκληρον τό άλλοτε έΟνικόν 
(Τουρκικόν) κτήμα μεσημβρ. τής πλατείας 'Υ
ψηλών 'Αλωνίων έκτάσεως 25 στρεμ. Τούτο 
δμως έπώλησεν ό υιός του Χριστόφορος ώς 
κληρονόμος του καί τό κτήμα διεμοιράσΟη, έκτί- 
σθ/·σαν δέ διάφοροι οίκίαι μέ πρώτην τήν 
Στεφ. Γκολφινοπούλου (γωνία οδού Μεσολογ
γίου καί Πλατείας). Βλ. λ. ΙΙαλάτια.

Ά ν α λ ή ψ ε ω ς  μονή παρά τό Παυλόκαστρον 
(έπί περιοχής κοινότητος Μιντιλογλι), ής δια
τηρείται νυν ό ναός καί ερείπια κελλίων καί 
εισόδου τής μονής, σώζεται δέ επί τού ναού ή 
έπιγραφή του 1703 (λίαν άνορΟόγραφος), ήν έ- 
δημοσίευσεν ό θωμύπουλος 485. Κατά τό άνω 
έτος «άνακενίσϋη» ό ναός, άρα προϋπήρχε. Τω 
1707 ή μονή εισφέρει διά τήν κατασκευήν τού 
φρουρίου Ρίου (βλ. λ.). ΆνεγνωρίσΟη ΙΙατρι- 
αρχική τιΤι 1799 υπό τού ΙΙατριάρχου Νεοφύ
του Ζ \  Ό  P ouquev ille  IV , 372 άναφέρει 
άπλώς chape lle  Άναλήψεως (1810). *0 Κώ- 
δηξ μονής Γηροκομείου πλειστίκις, διότι οι 
άγροί της ΙΙαυλοκάστρου έγειτνίαζον μέ εκεί
νης. ’Έγγραφον τού άρχείου Ίωαν. ΙΙαπαδια- 
μαντοπούλου 15 Μαΐου 1776 είναι ομολογία 
των Άναληψιωτών πατέρων περί πωλήσεως 
άγροΰ είς Σαραβάλι μέ 3 ρίζας έλαιών, 1 συ
καμινιάν καί 2 μορέας. 'Έγγραφον του βοεβό- 
δα Πατρών έλληνιστί τού 1802 προς τόν πρύ- 
τανιν Ζακύνθου έδημοσίευσεν ό Λ. Ζωής είς 
’Αχαϊκά Γ ' 62 περί τίνος Ίγναντίου μοναχού 
τής μονής, καταφυγόντος έκεΐ μαζί μέ πράγ
ματα καί έγγραφα τής μονής, ών ζητείται ή 
άπόδοσις. Μάχη έξω τής μονής τήν 18ην ’Ιου
νίου 1804 κατά τόν διωγμόν τών κλεφτών. Μέ 
τήν βοήθειαν τών καλογήρων οί περικυκλωΟέν- 
τες υπό τών Τούρκων κλέφτες ύπό τόν Κ, καί 
Ν. Πετιμεζάν καί Ί .  Λιμπερόπουλον διεσώ- 
θησαν, διαφυγόντες διά θαλάσσης. Βλ. λ. Ά -  
σημακόπουλος. Άναφέρεται ύφισταμένη τφ  
1832—6, άλλά τφ  1835 έκηρύχθη διαλελυμέ-

νη. Δρακάκης Κούνδουρος 67—8. Τ φ  1837 
έμφυτεύει άμπέλους. Κατ’ έπιτοπίαν παράδοσιν 
ήτο έκεΐ άρχαΐον κτΐσμα πρίν. Σήμερον ό ναός 
είναι παρεκκλήσιον τού Μιντιλογλίου. Θωμό
πουλος 485, 518, 543, 601.

Ά ν α λ ή ψ ε ω ς  μονή Πυτίτσης. Βλ. λ. 
Ελεούσα.

’Α ν α μ ο ρ φ ω τ ή ς .  Ιδθήμερον περ. έκδο- 
θέν τω 1930—1 έν Πάτραις ύπό Βασ. Ά ντω - 
νοπούλου καί Άνδρ. Γιαννακοπούλου.

Ά να νΙα ς . Ε ίς τούς συνδρομητάς τού Συ- 
ναξαριστού τού Νικοδήμου αγιορείτου έν Βενε
τία 1819 «οί έν τή Σχολή τών Κυδωνιών j 
συνδρομηταί... ό πανοσιώτατος κύρ Άνανίας ό 
έκ Παλαιών Πατρών τής Πελοποννήσου». Θω
μόπουλος 5545.

’Α ναργύρου. Ά ν α γ ν .  ’Α ν ά ρ γ υ ρ ο ς .
Έ κ  Σπετσών άγωνιστής τού 1821. Μέ τό 
πλοΐον του «'Ηρακλής» συμμετέσχεν έκτος άλ
λων καί είς τήν ναυμαχίαν Πατρών τής 20 |
Φεβρουάριου 1822. Ν. ίΐαπαδόπουλος πρωθιε- 
ρεύς είς «Έκκλησ. Βήμα» Ά θ . Μαΐου 1954.

Ά ναρρω τήριον  άδενικών παιδιών (Πρε- 
βεντόριον). Τόν Απρίλιον 1949 ό Σουηδικός 
’Ερυθρός Σταυρός έΟεμελίωσε διά τού Προέ
δρου του κόμ. Μπερναντόττε Οαυμάσιον οικοδό
μημα πρός τούτο επί έκτάσεως 15 στρεμ. δω- 
ρηθείσης ύπό της μονής Γηροκομείου καί τών 
αδελφών Θωμοπυύλων έπί γηλόφου άντιστοί- 
χου τής μονής, όπου άλσος έκ πεύκων. Έ δα- 
πάνησε 5 έκατ. δραχμών καί τό τριώροφον κτί- 
ριον έχει μήκος 110  μ. παραδοθέν είς λειτουρ- j 
γίαν τω 1952 διά 150 παιδία καί μέ έγκατα- jj 
στάσεις διά 500. Συντηρείται κοί λειτουργεί | 
ύπό τού Κράτους, διευΟυνόμενον ύπό διοικητι
κού συμβουλίου, τού οποίου προήδρευσαν κατά 
καιρούς οί Άνδρ. Σαμούρης, Χρ. Καποτάς, Ν. 
Βέτσος, Άνδρ. ΙΙαπαγεωργόπουλος, Κωνστ.
1 Ιαπαγγελούτσος. Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐον 
74. Κατά τήν εχθρικήν κατοχήν (1942—6) έ- 
λειτούργησεν εντός τής πόλεως τοιούτο άναρ- 
ρωτήριον ύπό τής Φιλοπτώχου Ένώσεως ύπό 
τήν προεδρείαν τής Ελένης Θ, Στεφανοπούλου,

άναρχικοΐ είς Πάτρας (1880—9). Βλ. λ. 
Έ ργάται, Μάτσαλης, ΊΙλιόπουλος.

άνασκαφ αί. Κατά Ραγκαβήν Β' 74, «τε
μάχια πολλά πλινΟίνων καί κεραμίνων σκευών 
εύρέΟησαν είς τάς οικίας, κήπους καί τά κα- 
τερειπωμένα τείχη... ούδέν τούτων... δύναται 
νά έφαρμοσϋή είς ιδιαίτερόν τι οίκοδόμημα, έξ 
όσων άναφέρει ό Παυσανίας». Ό  Θωμόπουλος 
213- δίδει έξήγησιν τού φαινομένου (καταδίω- 
ξις εθνικών, κατακτηταί, άρχαιοκάπηλοι, άμά- 
θεια κατοίκων). ΠροσΟέσωμεν τάς καταστρο- 
φάς τών σεισμών, τήν μεγάλην έπιχωμάτωσιν 
τού εδάφους ΙΙατρών από τής αρχαιότητας μέ
χρι σήμερον, τήν οποίαν παρετήρησεν ήδη ό 
Dochvell (1801), τό γεγονός δτι ή πόλις κτί
ζεται έπί τής αύτής πάντοτε Οέσεως, συνεπώς 
τά νέα κτίσματα γίνονται άφανιζομένων ή 0α- 
πτομένων τών παλαιών καί τέλος οί πολλοί 
γήλοφοι (Άκρόπολις, Παντοκράτωρ, 'Υψηλά ά- 
λώνια, πλατεία Όμονοίας, Ά γ . Γεωργίου κ. 
ά.). Τφ δέ 1821 έκ τών οικιών μόνον 4 διέ- 
φυγον τό πυρ καί τήν μανίαν τών Τούρκων,
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Άνασκαφάς έκαμε τφ 1816 6 ΠουκεβΙλλ
πέριξ του τότε Γαλλικού Προξενείου. Τφ 
1840 ό άρχαιολόγος Πιττάκης (Θωμόπουλος 
107, M eyer 2203). Περί άνασκαφών όμιλεΐ δ 
Ραγκαβής Β' 70. Ό  Ν. Κυπαρίσσης είς ύστε- 
ρομυκηναϊκά νεκροταφεία Συχαινών, Λεοντίου, 
Προστοβίτσης, Κ. Άχαΐας. Θωμόπουλος 227 
- 9 ,  124, 107. Ό  Γ. Οικονόμου ("Ηλιος ΙΔ ' 
790). *0 Γ. Μηλιάδης είς 'Υψηλά 'Αλώνια, 
Ώδεΐον. Θωμόπουλος 65, 2021, 2052. Ό
Π. Νεράντζουλης είς Τριταίαν. 'Ο Ν. Ζαφει- 
ρόπουλος είς Άκρόπολιν Πατρών, Λόπεσι. Ό  
Ν. Γιαλούρης είς Καλλιθέαν, Καστρίτσα Βλα- 
σίας, Καγκάδι καί εντός τής πόλεως. Βλ. λ. 
άρχαιότητες, άγάλματα, μουσεΐον, Νεζερά.

Άναστάσης Π α ν α γ ι ώ τ η ς  τοϋ Άνα- 
στάση. 'Υπογράφει υπόμνημα Πατρέων τφ 
1688. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Άναστασόπουλος Ά  θ α ν. 'Οπλαρχηγός 
έκ Δίβρης Ηλείας. Έστρατολόγησε σώμα 
διά τήν πολιορκίαν Πατρών τώ 1823. Έλευθ. 
Β' 71, ΜΕΕ, Δ ' 579.

Άναστασόπουλος Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς .  ’Αγωνι
στής τοΰ 1821 έκ Δίβρης. Συμμετέσχεν είς τήν 
πολιορκίαν τών Πατρών. Έλευθ. Β' 67.

Άναστασόπουλος Ά  ν α γ ν. Έ κ  Κρεσταί- 
νων; άγωνιστής τοΰ 1821. Διεκρίθη είς μάχας 
περί τάς Πάτρας. Λεύκωμα 174.

Άναστασόπουλος Μ ή τ ρ ο ς. Έ κ  Κυπα
ρισσίας, φιλικός καί άγωνιστής τοϋ 1821. 
Συμμετέσχεν είς πολιορκίαν Πατρών τοϋ 1822. 
Βλ. λ. Ντέντες. Έλευθ. Β' 71. Φωτάκου Βίοι 
103.

Άναστασόπουλος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  Έ κ  Πα
τρών συγγραφεύς τής «'Ιστορίας τής Ελληνι
κής βιομηχανίας 1840—1940)), τριτόμου έν 
’ΑΟήναις τώ 1947. 'Ο αύτός έξετύπωσεν είς 
βιβλίου έν ’ΑΟήναις τώ 1952 ταξιδιωτικάς του 
εντυπώσεις άπό Λονδΐνον, Παρίσι καί Λω- 
ζάννην.

Άνατσΐτος Δ η μ. Ναυτικός άγωνιστής 
τοϋ 1821 έκ Γαλαξιδίου, προσελθών μέ τό 
πλοΐον του τον Μάϊον τοΰ 1821 είς Πατραϊ- 
κόν. 'Ο Φιλήμων είς Γερμ. 'Υπομν. τον γράφει 
’Ανάστητον. 'Η  οίκογένειά του έγκατεστάθη 
είς ΙΙάτρας καί εχομεν ιατρόν Άνατσϊτον.

ΆνδραβΙβα. Τό όνομα αύτής έκ τοΰ Ά ν- 
δρεΐς, τόπος όπου έδούλευον οί δουλοπάροικοι 
τοΰ ναοϋ Ά γ . Άνδρέου Πατρών (Θ' αί.). Ν. 
Ψυχογιός είς «Ήλειακά» του 15, 16, 167. 
Δραγούμης Χρονικόν 61, Θωμόπουλος 295.

Άνδραβιδιώτης Κ ω ν σ τ .  ’Αγωνιστής 
τοΰ 1821 έξ ’Ανδραβίδας, τό έπώνυμον Πα- 
παδημητρόπουλος. Έ π ί κεφαλής ίδιου σώμα
τος συμπατριωτών του, διεκρίθη είς τήν πολι
ορκίαν τών Πατρών (Σαραβάλι τφ' 1822, Πόρ
τες τφ 1825 καί Σανταμ,έρι). Είς τήν α' περί- 
πτωσιν ήτο είς τό σώμα τοϋ Κωνστ. Πετιμε- 
ζα καί ήνδραγάθησε. Δημ. Οίκονομόπουλος είς 
«Ήλειακά» Ντ. ψυχογιοΰ Η ' (1956), 156—8. 
Λεύκοζμα 173.

Ά  ν 8 ρ έας. Βλ.λ. Ά γ .  Άνδρέας, Γλώσσα.
Άνδρέας τ ο ϋ  Ά  σ ή λ. ’Αναφέρεται είς 

έγγραφον Πατρών τοΰ έτους 1431 G erland 
2172δ.

Ά νδρείς. Βλ. λ. Ά γ .  Άνδρέας.
Ά νδρεόπουλος Ά ν δ ρ έ α ς .  Καθηγητής 

γυμνασίου είς ’Αθήνας, όπου τώ 1922 έξέδιδε 
τό περιοδ. «Ευτυχία». Πατρεύς, υιός τοΰ. Γ. 
Άνδρεοπούλου ή Κατσίβελου.

Άνδρεόπουλος ή Κατσίβελος Μήτσος. 
Μεταθανατίως αύτοΰ έξετυπώθη έν Πάτραις 
1948 «’Αποδεικτική άνάλυσις τοΰ Πιστεύω».

Άνδρέου Γεώργ. ’Αγωνιστής τοΰ 1821 έκ 
Λεωνιδίου. Έξεατράτευσε καί είς Πάτρας. 
Έλευθ. Β' 100.

Άνδρέου Σ ά β β α ς .  Έ ξ  "Υδρας, άγωνι- 
στής 1821. Μέ έλληνικόν στόλον φθάνει εις 
Πάτρας τήν 22 Μαίου 1821. Φιλήμων είς 
Γερμανόν 248.

Άνδριακόπουλος Π. Ν ι κ ό λ α ο ς .  Ό -  
λυμπιονίκης είς ’Αθήνας τφ  1896 εις άναρρίχη- 
σιν έπί κάλω. Ή το  δικηγόρος, κατήγετο καί 
£ζησεν είς Πάτρας, γενόμενος καί συμβολαιο
γράφος. Έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 1906 
«Πραγματείαν περί γάμου».

Άνδριάνα. Ούτως έκλαμβάνεται έν Πά- 
τραις τό θηλ. τοϋ Άνδρέας, ώς βαπτιστικόν 
όνομα.

Ά ν δ ρ ι ά τ ο ς  Ν. Φωκάς (βλ. λ.).
Άνδρικόπουλος Δ η μ .  αγωνιστής τοΰ 

1821 έξ Άλποχωρίου Τριταίας διακριθείς καί 
άναδειχθείς χιλίαρχος. Έλευθ. Β' 1 0 1 , "Ηλιος 
Β' 774, Θωμόπουλος 552-“ ΣΝΕ, Β' 146.

Ά ν δ ρ ι κ ό π ο υ λ ο ς  Δ ι α μ α ν τ ή ς  ή 
Ά λ π ο χ ω ρ ί τ η ς .  Τώ 1823 έγένετο έκα- 
τόνταρχος καί ήγωνίσθη ώς αξιωματικός, πα- 
ρασχών πολλάς υπηρεσίας είς τον Αγώνα. 
Κατήγετο καί ουτος έξ Άλποχωρίου καί ήτο 
συγγενής τοΰ προηγουμένου. Έλευθ. Β' 101.

Ά ν δ ρ ι κ ό π ο υ λ ο ς  Γ ε ώ ρ γ .  (Τσερ- 
νάγιας). Έ κ  Πατρών, υπάλληλος τοΰ υπουργείου 
Οικονομικών, έπανήλθεν είς Πάτρας, ϊνα πολι- 
τευθή τώ 1906. Ποικίλη Στοά Ά θ . ΙΓ ' 443. 
’Έγραψεν έμμέτρως δράμα «Άρκάδι ή οί μάρ
τυρες τής Κρήτης» είς 5 πράξεις καί άλλο 
«Μπουμπουλίνα» είς 4 πράξεις.

Ά ν δ ρ ι κ ό π ο υ λ ο ς  Ά .  Κωνστ., δικη
γόρος καί λογοτέχνης, γεννηθείς είς Πάτρας τίρ 
1889. Έξέδιδε τήν έμμετρον έπιθεώρησιν 
«Καμπάνα» (βλ. λ.). Ά πό τοΰ 1907 τακτικός 
συνεργάτης είς έφημερίδας καί περιοδικά Α 
θηνών καί Πατρών. Έγραψε καί θεατρικά έρ
γα, άναβιβασθέντα ένταΰθα εις τήν σκηνήν 
(ΤΙ γόησσα, Ό  κ. έξάδελφος κ. ά.).

Άνδρικόπουλος Μπουκαρύρης. Βλ. λ. 
Δήμος.

Άνδρικόπουλος Γιάννης. Λογοτέχνης έν 
Αίγίφ, έξέδωσεν έν Πάτραις τήν ποιητικήν 
συλλογήν «Αποχωρισμός» 1954.

Ά ν δ ρ ι κ ο π ο ύ λ ο υ  ’Ι ω ά ν ν α .  (Jean
ne Andris). Έξέδωσε λογοτεχνικά έργα άπό 
τοΰ 1923 έν Άθήναις, όπου διετήρει σχολήν 
άπαγγελίας. Πριν έμενεν εις Πάτρας.

Ανδρικός. 'Υποκοριστικόν τοΰ Άνδρέας, 
έπιχωριάζον είς Πάτρας. Ούτω τφ  1760 «γυ
νή τοΰ ποτέ Ανδρικού Κασή» (Θωμόπουλος 
4903).

Ά ν δ ρ ι ο π ο ύ λ ο υ  Θ ε ώ ν η  (Μύρα
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Αλόη) έκ Πατρών, 6που έξέδωσε τώ 1936 τό 
βιβλίον «Στό έπαρχιακό παρθεναγωγείο».

*Α νδριτσόπουλος Π α ν α γ .  Πατρινός κα
πετάνιος είς τό σώμα του ’Ιωάν. Παπαδιαμαν- 
τοπούλου. Γούδας Ε ' 342.

* Α νδρόνικος Παλαιολόγος. Διοικητής Πα- 
τρών αρχών ΙΒ ' αΐ. βλ. λ. Τρεις Έκκλησίαι.

'Α νδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282—38). 
Κατ’ αύτοΰ έκινήθη έκ Πατρών ό Φλωρέντιος 
b Έννεγαυικός. Έπ* αύτου οί 'Έλληνες κατέ
λαβαν την Χαλανδρίτσαν. Ε π ίσ η ς έπ’ αύτου 
ή μητρόπολις Πατρών, ώς Φραγκοκρατουμέ- 
νη, ύπεβιβάσθη (άπό 32α είς 39ην). Θωμό- 
πουλος 312, 394.

Ά νδρονόπουλος Κ. Β. Έξέδωσεν έν Π ά- 
τραις καί είς β' έκδ. τώ 1886 «Δολοφονία 
’Ό γλ  έν τη μάχη Μακρυνίτσης».

Ά νδ ρ ο ΰ ο α  Μεσσηνίας, παρ’ ής έστρατολό- 
γησεν ό Κωνσταντίνος Παλα ιολόγος διά τήν 
πολιορκίαν των Γίατρών. ΖακυΟηνός, L e  de- 
s p o ta t II , 138.

* Α νδρουτσόπουλος X α ρ ί τ  ω ν. Άναφέ- 
ρεται τά έτη 1872—1910 δρών, τρόφιμος της 
Μονής Χρυσοποδαριτίσσης, έκ Νεζερών, Ιερο- 
κήρυξ έν ΙΙάτραις καί έκδοτης του περ. «Θρη
σκευτική Ί Ιχ ώ » , μετονομασΟείς Παναγόπουλος 
εκ του πατρός του Πανάγου, συγγενής τής έν 
Καλάνω οίκογενείας Ρόδη. Μετέβη είς Α μ ε 
ρικήν καί έπανελθών έπεσκεύασε τό ύδραγω- 
γείον τής ώς άνω Μονής. Έ ν  ’Αμερική έξέ
δωσε το βιβλίον «Μέλισσα τής ’Ορθοδοξίας» 
1892, ένώ έν Πάτραις ώς Ιεροδιάκονος τφ 
1887 «Τστορ. περιγραφήν τού θεοβάδιστου 
όρους Σινά». Ε π ίσης 'Οδοιπορικόν φυλλάδιον 
τού έξ ’Αμερικής άφιχθέντος... (ΙΙάτραι 1921). 
Ν. Παπαδοπουλος είς «Εκκλησίαν» ΛΑ' 
(1954), 204.

Ά νδροϋτσ ος Γ. έκ Σπετσών. Μέ τό 
πλοΐον του «ΙΙαντοκράτωρ» έπολέμησε τφ  
1822 εις Πάτρας. Ν. ΓΙαπαδόπουλος είς περ. 
«’Άμπελος» τ. 10  (1957).

Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο ς  Όδυσ. Εύρίσκετο έπί 
πλοίου κατά τήν έκρηξιν τής Έπαναστάσεως 
1821 είς λιμένα Πατρών. Είχε προτέλθει καί 
προηγουμένως (βλ. λ. Φιλική). *0 Βλαχογιάν- 
νης Κλέφτες τού Μόριά 130 δέν πιστεύει τόν 
C arre l δτι έπολιορκήθη πλησίον των Πατρών 
καί έχασε πολλούς άνδρας. Θωμόπουλος 586, 
630, ΜΕΕ Δ ' 666, ΈλευΟ. Β' 110- "Ηλιος Β' 
792. Γερμανός κ β \

"Ανδρών Λ υ σ ι  ξ έ ν ο υ  καί "Ανδρών Δυ... 
Ά ρχοντες Πατρών (146—33 π. X.) γνωστοί 
έκ νομισμάτων τής πόλεως. Θωμόπουλος 141, 
241, H erlillon  171.

Ά ν έ ζ η ς  Γ α β ρ ι ή λ ,  Ιερεύς έκ Ψαρών. 
Συμμετέσχε καί είς τήν ναυμαχίαν τών Π α
τρών (1822). ΈλευΟ. Β' 1 1 2 .

Ά νεμ οδούρ ι. Θέσις είς τόν λόφον πρό τής 
Ά βερνας επί τής οδού από Πλατάνι (δπου 
συμπλοκαί τού στρατοπέδου Σελλών). Άνεμο- 
δούρι κορυφή λόφου είς Ζάκυνθον. Ζώης 29. 
Άνεμοδούρι (άνεμος - δέρνω) καί είς Καστρί- 
τσι είς τήν από Πατρών καί Χαράδρου οδόν, 
δπου μάχη τήν 1 ’Ιουνίου 1821 Ελλήνων καί 
Τούρκων, δτε έφονεύθη 6 Γιαννάκης Σττηλιω-

τόπουλος (βλ. λ.). Άνεμοδούρι τοπωνύμων καί 
είς Μαντινείαν, Θεοφανίδης Β' β' 374.

άνεμοι ’Επικρατέστεροι οί Β καί ΒΑ, τό 
μέν Θέρος ξηροί καί θερμοί, τόν δέ χειμώνα 
άντιθέτως, έρχόμενοι κατ’ ευθείαν έκ τού 
Παρνασσού, οί Ν, ΝΑ καί ΝΔ έρχόμενοι έξ 
Αράξου καί ’ίονίου Πελάγους. Οί τελευταίοι 
ούτοι τόν χειμώνα είναι υγροί καί θερμοί, φέ- 
ροντες βροχήν, τό δέ θέρος δροσεροί ιδίως μέ
χρι καί τού ’Ιουλίου (βλ. λ. Δύμη). 'Ο  Στρά
βων παραβάλλει τόν Κορινθιακόν πρός ζώον 
έκπνέον καί είσπνέον παλινδρομικώς. Βλ. λ. 
Ά ραξος, μαλάτσα, Γαυρολιμάδα, θύελλαι. Κα
τεβατός ό άπό τού Παναχαϊκοΰ κατερχόμενος, 
τόν όποιον ό L eak e  I I ,  142—3 εΰρε βαρύν καί 
ανθυγιεινόν, δημιουργούντα κατά τήν τότε 
(1806) άντίληψιν τούς έλώδεις πυρετούς. Θω
μόπουλος 47, 82. *0 αυτός L eake  I I I  207 
γράφει ότι ο Β άνεμος είναι πολύ ενοχλητικός 
είς τάς Πάτρας, ένώ είς τήν λοιπήν Ελλάδα 
είναι καλός. Φράσεις «Μπάζει ό άέρας» (μπα
σιά) καί «βγάζει ό κόρφος». Μετά πολλά κα
ταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι ή πορεία τών 
άνέμων μετατρέπεται άπό τά δρη. Καί άλλη 
φράσις «Τό μπογάζι [=στενόν Ρίων] βγάζει 
φίδια». Σημεία τά όποια φημίζονται διά τήν 
αύραν (φρέσκο) : τό Μπουγιούκ ντορέ καφε- 
νειον νυν έναντι Δικαστηρίων, του Γιακά ('Τψ. 
Αλώνια), τό παρά τόν νυν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν καί ή έξέδρα τής προβλήτος Ά γ . Ν ι
κολάου. Βλ. >. βροχαί. Θωμόπουλος 70, 110 
—1, 430*. Χρ. Κορύλλος, είς Δ. Βιβλιοθ. 359— 
360. Χρ. Κορύλλος, Περί αίματουρικοΰ πυρε
τού, 7.

Ά ν θ ε ια . Αρχαιότατος οικισμός, εις τών 
γνο^στών τριών οί όποιοι κατόπιν άπετέλεσαν 
τάς ΙΙάτρας. Κατά τήν έπιτόπιον μυθολογίαν, 
ό Άνθείας (ή Άνθέας), παϊς τού Εύμήλου, του 
βασιλέως τής Άρόης, κατά τήν ώραν, κατά 
τήν όποιαν έκοιματο ό Τριπτόλεμος (βλ. λ.), 
εζευξε τούς δράκοντας εις τό άρμα εκείνου καί 
έζήτησε καί αύτός νά σπείρη, άλλά οί πτερω
τοί δράκοντες έρριψαν αύτόν άπό τού ύψους 
τού αίθέρος καί ούτος έφονεύθη. Τότε ό Τρι- 
πτόλεμος καί ό Εύμηλος ιδρύουν πόλιν, την 
Άνθειαν. Οικισμός δενδροκαλλιεργητών, κα- 
τελθόντων είς τήν πεδιάδα τών Πατρών καί 
διά τούς αύτούς λόγους άσφαλείας πρός τό εσω
τερικόν αυτής καί δχι μακράν τής Άρόης. Ά ν -  
θεια καί είς Τροιζήνα, Θεσσαλίαν, Λακεδαίμο- 
να, Οίάνθεια δέ παρά τήν ’Άμφισσαν. Έπικρατε- 
στέρα διά τήν ίδικήν μας είναι ή γνώμη του 
Θωμοπούλου 97 δτι έκειτο οχι είς Συχαινά, 
άλλά είς τήν περιοχήν Έγλυκάδος, ή οποία 
ύπήρξεν άληθής ανθών. Ή  Δημήτηρ, ή οποία 
είκονίζεται συνήθως μέ στάχεις, είς τήν Ά ν -  
θειαν έξαιρετικώς έφερε δι* άνυψωμένης χειρός 
ποτήριον (ποτηριοφόρος). Πρώτος ό Ή ρωδια- 
νός έτυμολογεί τήν λέξιν έκ τού άνθώ. Κατ’ 
’Οκτώβριον 1936 είς τάς ύπεράνω τού έργο- 
στασίου Ά χα ΐα  άμπέλους άνεκαλύφθη νεκροτα- 
φειον ύστερομυκηναϊκόν. Βλ. λ. Πατρεύς, Πά- 
τραι, Ά ρτεμις. Παρά τό θέατρον Πατρών υ
πήρχε καί άγαλμα Άνθέως Διονύσου. Πρό 
30ετίας Ά νθεια ώνομάσθη συνοικισμός μεταξύ
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Ζαρουχλαιίκων καί παραλίας καί τό όνομα έ- 
πεκράτησε St* δλην αύτήν τήν περιοχήν (ψάρια 
άπδ τήν Άνθεια διαλαλοΰνται καθημερινώς είς 
Πάτρας). Θωμόπουλος 53—6, 96 έπ. 172, 204, 
209, 229.

’Άνθιμος. Ηγούμενος μονής Μπαμπιώτου 
(βλ. λ.). ’Αγωνιστής έκ Μετζαίνης πιθανώς, 
πολεμήσας είς Πάτρας, έξοδεύσας είς τον άγώ- 
να πολλά, τέλος δέ καί φονευΟείς κατά τά *Τ- 
ψηλά Αλώνια.

’’Αννινος Θ έ μ ο ς, δημιουργός καί διδά
σκαλος τής Ελληνικής γελοιογραφίας. Έγεν- 
νήθη έν Πάτραις τώ 1843 έξ οικογένειας Κε- 
φαλληνιακής (Τσιτσέλης) είς Πάτρας. Μετά 
τάς είς Πάτρας έγκυκλίους σπουδάς του, έ- 
σπούδασε νομικά είς ’Αθήνας, άλλ’ ήτο καλλι
τεχνική φύσις καί έξέδωσεν, έκτος τοϋ Γε- 
λοιογραφικοϋ Ημερολογίου (1872) καί κατό
πιν παρόμοιον Λεύκωμα καί ’ίδια γελοιογρα- 
φικά περιοδικά. ΜΕΕ, Δ' 799, ΈλευΟ. Β' 166, 
'Ήλιος Β' 908.

Ά ννοβέρου στρατεύματα. Βλ. λ. Ενετοί, 
Μοροζίνης. Θωμόπουλος 460. έπόμ.

’Αντέλμος ό α' λατϊνος άρχιεπίσκοπος τών 
Πατρών, εκ Βουργουνδίας, κατ’ άλλους όμως 
έκ Σαβοΐας, διετέλεσεν δέ αδελφός τής μονής 
C luny τών Παρισίων. Τό 1205 Γάλλοι κληρι
κοί είς τόν παράλιον ναόν τοϋ 'Αγ. Άνδρέου 
τών Πατρών όμοφώνως τόν έξέλεξαν άρχιεπί- 
σκοπον Πατρών. Ό  Σαμπλίτης έζήτησεν από 
τόν Πάπαν Ίννοκέντιον Γ ' νά έπικυρώση τήν έ- 
κλογήν. Ό  Πάπας άπεποιήθη νά αναγνώριση 
ταύτην. Ό  Άντέ>μος έσπευσε τό αύτό έτος 
τής έκλογής του νά μεταβή είς Ρώμην. Καί 
άλλας δ!ιο άκόμη φοράς μετέβη εκεί καί τόν 
’Απρίλιον 1207 άνεγνωρίσΟη ή έκλογή του 
προς δυσαρέσκειαν τοϋ Ένετοΰ πατριάρχου 
Κπόλεως, είς παράπονα τοϋ οποίου ό Πάπας 
άπήντησεν ότι ή άρχιεπισκοπή Πατρών έξηρ- 
τατο άπ’ εύθείας έξ αύτοΰ, δήλωσιν, τήν ο
ποίαν τόν ’Ιούλιον 1222 έπανέλαβεν ό διάδοχός 
του 'Ονώριος Γ '.

Ό  ’Αντέλμος (1205—1243) έζησε πολλάς 
περιπετείας έν Πάτραις. Ή το  κατ’ άρχάς πτω
χότατος. Ώ ς πριμάτος τής ’Εκκλησίας τής 
IJελοποννήσου έλαβε 8 φέουδα, ένώ οί ύπ’ αύ- 
τόν έπίσκοποι ’Ανδραβίδας (’Ωλένης), Μεθώ
νης, Κορώνης, Νικλίου (’Αμυκλών) καί Λακε- 
δαίμονος άνά 4. Ό  Πάπας Ίννοκέντιος Γ ' έ- 
ζήτει τώ 1207 άπό όλους τούς κληρικούς τής 
Άχαίας νά βοηθήσουν τόν Άντέλμον. Μέ τόν 
τελευταίου είχε πυκνήν άλληλογραφίαν διά τάς 
καταχρήσεις τών δυτικών καλογήρων, διά τόν 
προσηλυτισμόν ορθοδόξων κ.λ.π. 'Ο ’Αντέλμος 
άφήρεσε καί τήν μονήν Γηροκομείου (βλ. λ.). 
ΈδέχΟη μοναχούς ’Ιωαννίτας, Ναΐτας, τοϋ 'Αγ. 
Ρούφου, τής μονής H au te  Combe Σαβοΐας, 
τοϋ Τευτονικοΰ τάγματος κ. ά. μέ τούς τελευ
ταίους δέ συνεπλάκη, όσον κυρίως πρός τόν 
βαρώνον ’Αλαμάνον διά τήν έν τή Άκρο- 
πόλει (βλ. λ.) κατοικίαν του. Οί ίππόται 
είσήλασαν είς τήν κατοικίαν τοϋ ’Αντέλμου καί 
παρόντος αύτοΰ άπέκοψαν τήν ρίνα τοϋ επι
τρόπου του, αύτόν δέ τόν ’ίδιον έκτύπησαν καί 
έφυλάκισαν επί πέντε ήμέρας, ’Άλλη διαφορά

άνεφύη διά τό φέουδον Λαρίσης (Λάρσας). Ό  
’Αντέλμος άφώρισε τώ 1213 τόν Βιλλεχαρδουΐ- 
νον καί ’Όθωνα δέλα Ρός. Τώ 1221, ότε άπε- 
περατώθη ή οικοδομή τοϋ φρουρίου Πατρών έ- 
πετεύχθη μετά μακράς συζητήσεις ή συμφιλίω- 
σις. 'Ο  ’Αντέλμος τώρα είναι πλουσιώτατος 
καί δέν έδίστασε νά συμμαχήση καί μέ "Ελ- 
ληνας. 'Ο Πάπας δίς τώ 1218 τόν έτιμώρησε 
μέ άργίαν. 'Ο ’Αντέλμος όμως συνέχισε τό 
έργον του χειροτονών έπισκόπους καί όπου ύ- 
πήρχον τοιοΰτοι, μή πληρώνων τά έξοδά του, 
τέλος τώ 1231 έδοιρησεν είς τήν μονήν H au te  
Combe τόν θησαυρόν τής Ελληνικής Εκκλη
σίας Πατρών (300 μάρκας άργύρου, 47 χρυσοϋ, 
300 ύπέρπυρα καί άλλας 16 μάρκας άργύρου), 
άλλας 1.000 λίτρας χρυσοϋ έδωσεν είς τόν κό- 
μητα τής Σαβοΐας Θωμάν. Δ ι’ αύτών έπετεύ- 
χθη ή άγορά τοϋ φρουρίου τοϋ C liam bery. 
Έδώρησεν είς δυτικούς καί τήν κάραν τής Α 
γίας Ειρήνης, τεμάχιον σταυροϋ Ά γ . Άνδρέου 
κ.λ.π. Συχνάκις έταξίδευεν εις ’Ιταλίαν καί 
Γαλλίαν. Θωμόπουλος 301—8.

Ά ντζη λήρη ς Π α ϋ λ ο ς έκ Κεφαλληνίας 
’Αγωνιστής. Συμμετέσχεν είς πολιορκίαν τών 
Πατρών. "Ηλιος Γ ' 46.

Ά ντζουλΐνος Φραγκίσκος, Ίτα>ός φιλέλλην 
(1796—1854), πολεμήσας ώς ύπαξιωματικός 
πεζικού καί είς Πάτρας. "Ηλιος Γ ' 47.

’Αντίγονος. Βλ. λ. Δημήτριος Πολιορκητής.
Αντίζηλοι πόλεις. Ή  Καλυδών, έναντι τών 

Πατρών, δέν ύπήρξεν εμπορική πόλις, ύπήρξεν 
όμως ωραία πόλις. Πολύ άργότερον έχομεν πε
ρί αύτάς πολίχνην Άντίπατραι (βλ. λ.). 'Η  
Κόρινθος ύπήρξεν άπό ρωμαϊκών χρόνων έως 
καί τών μεσαιωνικών αντίπαλος τών Πατρών 
ώς λιμήν, ώς έμπορικόν κέντρον καί ώς πολι
τικόν τοιοΰτον. Μόνον αί δύο αΰται πόλεις κό
πτουν νομίσματα. Βλ. λ. Άδριανός, Περιγένης 
επίσκοπος. Κατά Κούρτιον Pelop. I, 453, ή 
άντιζηλία έμφαίνεται άπ’ αύτοΰ τοϋ Πελοπον- 
νησιακοϋ πολέμου. 'Η  Ναύπακτος δέν έστρεψε 
ποτέ τό μέτωπον κατά τών Πατρών, έν τοσού- 
τω ό Πατραϊκός καλείται κόλπος Ναυπάκτου 
τόν ΙΕ ' αί. Τό Μεσολόγγι δυσανασχετεί περί 
τό 1821 νά δεχθή οικονομικούς δεσμούς καί 
πολιτικούς μέ τάς Πάτρας. Τώ 1828—33 έδρα 
πρωτοδικείου καί λιμεναρχείου εκεί, ένώ τού
των έστεροΰντο αί Πάτραι (Μάουερ Β' 115). 
Τό Αίγιον ώς έδρα τών συνελεύσεων τής ’Α
χαϊκής συμπολιτείας δέν συνεκέντρωσε καί οι
κονομικήν δύναμιν (άντίθετος Σταυρόπουλος 71). 
Ή  Δύμη δέν διενοήθη νά άντιμετωπίση τάς 
Πάτρας. Ή  Γλαρέντζα επί Φραγκοκρατίας έ- 
μοιράσθη τό έξαγωγικόν έμπόριον τής χερσο
νήσου. Τό αύτό ή Μονεμβασία εΰρισκομένη είς 
χεΐρας τών Βυζαντινών. Αί Καλάμαι είναι μα
κράν, άλλά τό πρόβλημα τών σχέσεων μέ τόν 
Πειραιά έσχάτως είναι οξύ.

Ά ντίνοος. Δύο προτομαί τούτου άνευρέθη- 
σαν είς Πάτρας, ύπερφυσικοϋ μεγέθους, έκ 
Πεντελησίου μαρμάρου, υψους 0,66 μ. καί πα
νόμοιοι, μετεφέρθησαν δέ είς ’Αθήνας (’Αρχαιο
λογικόν μουσεϊον). Ή  τέχνη των είναι άξιόλο- 
γος καί έπιμελημένη. Θωμόπουλος 1871.

Άντίπατραι. Κατά σχόλιον, τό όποιον 6
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Diller άττοδίδει είς τόν Άρέθαν, είς τόν Στρά
βωνα 2 ,2 11  «Χαλκίδα τήν άρτίως Βαράσοβαν* 
ύφ’ ήν πολίχνιον Ά ντίπατραι καλούμενον, καθ’ 
δτι καί τάς Πάτρας έχει άπεναντίον». Τό άντί 
έδώ, έναντι, δπως Άντίρριον (Κ. Ά μαντος, 
Λαογραφία Ζ ' 343). Χωρίον σήμερον Βασιλική 
παρά τούς πρόποδας του δρους, παραθαλάσσιον 
δέ, διασώζει βασιλικήν τού I ' at. (ναόν).

Ά ντίρριον· Το πλησιέστερον της Στερεάς 
σημεΐον, έναντι του Ρίου (βλ. λ.). Έ π Ι Αύγού- 
στου ή περιφέρεια του έδόθη είς Πάτρας. Τον 
ΙΖ ' αί. είς τόν πίνακα τού C asta ld u s φέρεται 
ώς cabo di s a n t A ndrea. Ούτω καί είς τύν 
Γ . Φραντζήν «"Αγιος Άνδρέας Ναυπάκτου». 
ΙΙέρα Καστέλι τό όνομάζει ό Γερμανός 21. Τόν 
’Ιούνιον 1821 ήτοιμάζετο πολιορκία μέ στρα
τεύματα Ά /α ΐα ς  (Γούδας Ε ' 347—8). Ά π ε- 
λευΟερούται τφ  1828.

Ά ντω νά κ η ς Κωνστ. Πατρεύς χρυσοχόος 
(1790). "Εργα του ή έπένδυσις της είκόνος 
Μεγ. Σπηλαίου καί όμοίως τού όσιου Λουκά 
είς τήν μονήν Λειβαδείας. Θωμόπουλος 531.

Ά ντω νακόπουλος Ά ναγν. καί ’Ιωάν. Ά -  
γωνισταί έκ Καλαβρύτων. Έπολέμησαν είς τήν 
πολιορκίαν των ΙΙατρών. "Ηλιος Γ ' 139.

* Αντώνη Γ ε ω ρ γ ά κ η ς .  ’Αγωνιστής του 
1821 έκ Τριφυλίας. Έπολέμησεν είς Πάτρας. 
ΈλευΟ. Β' 238.

Ά ντω νιά δη ς ’Ι ω ά ν .  ’Α ν τ ώ ν ι ο ς .  Σχο- 
λάρχης Πατρών καί γυμνασιάρχης, έκδόσας 
καί τήν τραγωδίαν «Φώτιος Ζασσής», έν ’Α0. 
1903. "Ηλιος Γ ' 140.

Ά ν τ ω ν ι ά δ η ς  Κ ω ν σ τ .  Μετά Παυσ. 
Χοΐδά (βλ. λ.) έξέδωσαν μετάφρασιν έκ τού 
γαλλικού τής Πολιτ. Δικονομίας de B e n y a  t 
S t. P rix . ΓΙερί Κωνστ. Άντωνιάδου ή Α ντω 
νίου βλ. λ. Αντωνίου.

Ά ν τ ω ν ι ά δ η ς  Μ. Πέτρος. Έξέδωσεν 
έν Πάτραις τω 1907 «ΙΙερί ύδάτων κατά τό 
Ρ . δίκαιον καί τήν εν Έλλάδι εφαρμογήν» (σ. 
127).

Ά ντω νΐνο ι. Έπ* αυτών (138—215 μ. X.) 
ησυχία έπεκράτησεν. Ό δός (βλ. λ.) έπεσκευά- 
σΟη έκ Πατρών προς τά μεσόγεια. Νομίσματα 
χαλκά πάμπολλα έξέδωσαν αί ΓΙάτραι πρός τ ι
μήν των (Θωμόπουλος 246—7).

Α ντώ νιο ς. Έ κ  Κερκύρας ήλθεν είς Π ά
τρας τό φθινόπωρου τού 32 π. X. όπου παρε- 
χείμασε μετά τής Κλεοπάτρας (βλ. λ.).

’Α ντώ νιος τού Ά  δ ά μ η. Κάτοικος Πα
τρών είς έγγραφον G erland  18210 τού έτους 
1395.

’Α ντώ νιος α'. Μητροπολίτης Πατρών άπό 
του 1650 έως ’Απριλίου 1653, οτε καί άπε- 
βίωσε. Κατήγετο έκ Χίου. Θωμόπουλος 456.

’Αντώ νιος β '. Μητροπολίτης Πατρών έκ 
Ζακύνθου, τό έπώνυμον ΙΙαράσχης. Διετέλεσε 
άπό τού 1906 έως 3 ’Οκτωβρίου 1944, δτε 
άπεβίωσεν. Τω 1917—20 έξετοπίσθη είς Φά- 
ληρον λόγω των πολιτικών γεγονότων.

ΈγεννήΟη τω 1857, τώ δέ 1882 έλαβε τό 
πτυχίον τής θεολογίας τού Πανεπιστημίου ’Α
θηνών. Έδίδαξεν είς τά σχολεία Πύργου Η λείας 
καί Ζακύνθου, τώ 1887 μετέβη είς Κάΐρον. Τφ 
1889 εύρίσκετο είς Μόναχον καί Λειψίαν,

όπου συνεπλήρωοε τάς οπουδάς του. Τώ 1891 
έπανελθών είς Ζάκυνθον, έγινεν ίερεύς καί ίε- 
ροκήρυξ. Τώ 1893—5 διετέλεσεν έφημέριος 
τής έλλην. κοινότητος Τεργέστης, έκειθεν δέ 
μετέβη είς Λονδΐνον, εκ τού οποίου ήλθεν είς 
Πάτρας. "Εγραψε διατριβήν « Ό  έθνικός κό
σμος καί ό Χριστιανισμός» κ. ά. είς περ. «Μού
σας» Ζώη καί έφημερίδας Αλεξάνδρειάς, Λόγος 
του είς «Έκκλ. ’Αλήθειαν» 1 ης Φεβρουάριου 
1907. «Τελετή αρχιερατικής χειροτονίας» είς έφ. 
«Άθήναι» άριθ. 72, 1907. Θωμόπουλος 2851, 
591. «Θρησκ. Ή χώ »  Πατρών 31 ’Οκτωβρίου
1906. ΠατραΧκόν Ημερολόγιου Ν. Μπενάκη
1907, 24—26 (μετ’ είκόνος). Περ. «Μουσαι» 
Δ ' 87 (1896). Ζώη Δημοσιεύματα 274. «Νεο- 
λόγος Πατρών» Γ2ην Μαρτίου 1909 (Ά γγ , Βε- 
ρύκιος). Έ φ . Νεολόγος Πατρών 21ην ’Ιανουά
ριου 1907 καί «Πελοπόννησος» 29 ’Οκτωβρίου 
1906.

’Α ντω νίου Γιαννάκης τού Αντωνίου καί 
Δημήτριος του ’Αντωνίου. *Χπογράφουν υπό
μνημα Πατρέων ζητούντων τώ 1688 παρά Έ -  
νετίας αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

’Α ν τ ω ν ί ο υ  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  ’Αγωνιστής 
τού 1821 έκ Πατρών. Έπολέμησε μέ τόν Φα- 
βιέρον είς ολας τάς μάχας, δσας έκεινος διηύ- 
θυνεν. ΈγεννήΟη τώ 1805 καί κατετάγη είς τό 
τακτικόν πυροβολικόν. ΜΕΕ Ε ' 24. "Ηλιος Γ ' 
149.

’Α ν τ ω ν ί ο υ  ή Άντωνιάδης Κωνστ. Α ν 
τέγραψε τό εις χεΐρας του σωζόμενον χειρό
γραφον τού Χρονικού τού Γ. Φραντζή εις Βυ- 
τίναν Γορτυνίας τώ 1762—3. Ό  ίδιος ό Φραν- 
τζής σημειώνει δτι τό Χρονικόν του τώ 1478 
παρέδονσεν έν Κερκύρα εί'ς τινα Ιερέα ’Αντω
νίου, τούτου άπόγονος ήτο ό άνωτέρω έκ Πα
τρών Κ. Αντωνίου, περί τού όποιου καί είς 
έκδ. I. Β. Παπαδοπούλου Λειψίας σ. 13. Σπ. 
Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμωυ τομ. 17, 95.

Ά ντω νόπουλος Θάνος ή Κεχρής, άγωνι- 
στής τού 1821 έκ Μετζαίνηζ Πατρών, πολε- 
μήσας είς Πάτρας υπό τόν Άνδρ. Λόντον καί 
Θεοδ. Κολοκοτρώνην. ΈφονεύΟη είς τήν μά
χην τών Τρίκορφων Τριπόλεως. Βλ. λ. Μπαμ- 
πιώτου μονή.

Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς .  Πρό
κριτος Πατρών, υπογράφει έν Πάτραις τφ  
1761 πιστοποιητικόν. Κώδηξ Μέρτζιου 251.

Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς  Δημ. Πρόκριτος ΙΙα- 
τρών, πληρεξούσιος αυτών είς τήν έν Τροιζήνι 
Έθνοσυνέλευσιν. Ό  πατήρ του ’Ιωάννης είχε 
καταφύγει είς Ζάκυνθον τφ  1770—80. *Ως έκ 
τού έπαγγέλματός του φέρεται καί Μπακαλαν- 
τώνης. Τόν ’Ιούλιον 1822 ώρίσθη ύπό τής 
Πελοπ. Γερουσίας νά είσφέρη 5.000 γρ. Δημο
γέρων Πατρών εύθύς μετά τήν ΆπελευΟέρω- 
σιν. Θωμόπουλος 5111 καί είς Δ. Βιβλ. 325, 
335. Ό  υιός του Α ν τ ώ ν ι ο ς  έγεννήθη εις 
Πάτρας τφ  1805 και άπεβίωσε τφ  1887. Α 
γωνιστής, λαβών τόν σταυρόν τού Άγώνος. 
Τ φ  1822 πολεμει είς Πάτρας. Τφ  1847 έξε- 
λέγη δήμαρχος, άλλ* ή Κυβέρνησις δέν ένέκρι- 
νε τήν εκλογήν του ώς άντιπολιτευομένου (έφ. 
Φορολογούμενος Πατρών 30)1)1887.

Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς  Ί ω ά ν .  υιός του δη-
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μογέροντος Δημητρίου. Κατά τήν ’Επανάστα
σήν είχε σταλή εις Κέρκυραν, δπου έσπούδασε 
νομικά. Έ π ί Καποδιστρίου έπέστρεψε 18ετής 
καί έλαβε δικαστικά αξιώματα, γενόμενος επί 
’ΌΟωνος καί ύπουργός Δικαιοσύνης. Έξελέγη 
κατ’ έπανάληψιν βουλευτής Άχαΐας. Κατόπιν 
(1851) έγένετο δήμαρχος Πατρέων, είσαγαγών 
τό σύστημα των λιθοστρώτων όδών καί υπονό
μων. Έξάκις έξελέγη βουλευτής, έγένετο καί 
Πρόεδρος της Βουλής, δημοτ. σύμβουλος καί 
Πρόεδρος δημοτ. συμβουλίου. Καί ό υιός αύτοϋ 
Πίνδαρος Άντωνόπουλος έξελέγη βουλευτής. 
Ό  ’Ιωάννης άπεβίωσεν τήν 2αν Λύγούστου 
1882. ’Ανέκδοτον τούτου είς Βλαχογιάννη Ίστ. 
’Ανθολογία 104 (άριθ. 104). Έ φ. «Πελοπόννη
σος» 27 ’Ιουλίου 1912.

’Α ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς  Ά θ α ν ά σ .  (1896— 
1952), δικηγόρος καί βουλευτής Πατρών επα
νειλημμένος άπό 1933 μέχρι θανάτου του καί 
υφυπουργός των οικονομικών (1946—7). Κα- 
τήγετο έκ Χαλανδρίτσης. ’Ανεξάρτητος Α' 283, 
"Ηλιος Γ' 150.

Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς  Β. Άναστ. Δημοδι
δάσκαλος έν Πάτραις έκτυπώσας ένταϋθα άπό 
τοΰ 1933—53 13 μελέτας του περί νεότητας, 
σχολείων, χιλιασμού κλπ. Άντωνόπουλος ίερ. 
Πανάγος βλ. λ. Παπαπαναγόπουλος.

Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς  Χ α ρ ά  λ. Έξέδωσεν 
έν Πάτραις τώ 1955 «"Ηλιος στή νύχτα» καί 
ομοίως τω 1957 «Δώθε άπ’ τον παράδεισο» 
(πεζογραφήματα) υπό τό ψευδών. Λοϋκος Λ.

’Άνω ή ’Επάνω Ά χαΐα, χωρίον βλ. λ. 
Τευθέας.

Ά νω  πόλις ή Χώρ α .  Αί Πάτραι φυσι- 
κώς διαιρούνται είς άνω καί κάτω πόλιν. Ή  
μέν κάτω (νέα) πόλις κεϊται έπί πεδίου ομα
λού, τό όποιον έλαφρώς άποκλίνει πρός τήν 
θάλασσαν, συνέχεται δέ ή άνω (παλαιά) πόλις, 
τής οποίας τό άπό τής θαλάσσης μέσον ύψος 
είναι 53 μ. (23 μ. τό μικρότερον Υψηλά Α 
λώνια, 58 μ. αί δύο δεξαμεναί παρά τό φρού- 
ριον, 70 μ. τό Σχατοβούνι καί 107 τό ύψηλό- 
τερον σημεϊον τοΰ Φρουρίου Πατρών. Κεϊται ή 
άνω πόλις έπί άνωμάλου πριν τοποθεσίας έκ 
γηλόφων. Βλ. λ. Σχέδιον.

’Αξίνη. Έφημερίς έν Πάτραις τώ 1880—1.
Ά ξιώ τη ς Α λ έ ξ ι ο ς .  Διοικητής Πατρών, 

φθάσας ένταϋθα τήν 31 Δ)βρίου 1828. Man- 
geart X X  καί X X II. Θωμόπουλος 5482. Θω- 
μόπουλος Όμπλοΰ 25-.

Άπδουλδ ά γ ά ς. Διοικητής φρουρίου Ρίου 
τφ 1828. 'Υπέγραψε τήν συνθήκην τής παρα- 
δόσεώς του είς τούς Γάλλους. Βλ. λ. Έπαν. 
2 1 , 1828, Μαιζόν. Χρυσανθακόπουλος 37, 229.

άπέκης. Προσωνυμία τών Στερεοελλαδιτών 
άποδιδομένη άλλοτε ύπό τών Πελοποννησίων. 
Πρ. Μελέτη, Ή  γνώση τοϋ Μόρια, Ά θ. 
1944, 42.

Άπιδεών. Νέον χωρίον άνωθι Λάππα καί 
μεταξύ Μετοχιού καί Ριόλου έπί τής πεδιά- 
δος, άλλοτε δασική έκτασις τοϋ Δημοσίου καί 
έπειτα τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου. 'Ο συνοι
κισμός άπετελέσθη άπό άγροτικήν άποκατά- 
στασιν προσφύγων Μικρασιατών κατά τό έτος 
1926. Προηγουμένως ήτο εκεί σταθμός τοΰ

Βασιλικού κτήματος καί έλέγετο ό τόπος Ά -  
γραπιδεών ή Άγραπιδόρραχη. Ύπήγετο είς 
Ριόλον, άλλά κατέστη νυν ίδια κοινότης μέ 70 
οικίας. ΜΕΕ ΚΑ' 162.

Απογευματινή. Έφημερίς έκδιδομένη κα
θημερινώς μ.ετά μεσημβρίαν, άπό Απριλίου 
1922 ύπό Δημ. Σγουρδέλλη, διατηρήσαντος αύ- 
τήν μέχρι 6 ’Ιουλίου 1941, δτε οί ’Ιταλοί διέ
κοψαν τήν έκδοσίν της καί τόν συνέλαβον, ώς 
καί τόν συντάκτην της Έλευθ. Παναγιωτόπου- 
λον, τόν τελευταϊον δέ έφυλάκισαν έπί μήνας 
καί έν τέλει κατεδίκασαν. Καί τόν Ό]βριον 1944 
έπανεξεδόθη. Ύπό τ·Λ ανωτέρω Έλευθ. Πα- 
ναγιωτοπούλου έξεδόθη ώς «Απογευματινά 
νέα», διατηρηθεϊσα έως τοϋ Μαρτίου 1947. 
Έκτοτε δεν έκδίδονται άπογευματιναί έφημερί- 
δες έν ΙΙάτραις.

Άπόκρεω. Βλ. λ. Έορταί.
’Απόλλων. Είς τήν Αγοράν τής αρχαίας 

πόλεως ύπήρχεν ίερόν τοϋ Απόλλωνος καί έν- 
τός αύτοϋ άγαλμά του χαλκοϋν. Ό  αρχαίος ού- 
τος ναός ήτο όνομαστός καί έκ τοϋ ότι παρ’ 
αύτίό άνεγράφοντο τα ψηφίσματα τά άφορώντα 
έξέχοντας Πατρεΐς. Επίσης έπί τής κορυφής 
τοΰ καί σήμερον διατηρούμενου ’Ωδείου ϊστατο, 
κατά τήν περιγραφήν τοϋ Παυσανίου, άγαλ
μα τοϋ Απόλλωνος άξιοθέατον, τό όποιον 
«έποιήθη άπό λαφύρων ήνίκα έπί τόν στρατόν 
τών Γαλατών (βλ. λ.) οί Πατρεΐς ήμυναν Αί- 
τωλοϊς ’Αχαιών μόνοι».

Κατά τόν H erbillon 105, ή είκών τοϋ Θεοΰ 
εΐχεν άξίαν τροπαίου. Αΰτη διαιώνιζεν τήν άνά- 
μνησιν τής νίκης έπί τών Γαλατών καί θά 
έξήγουν έκτοτε ότι τήν εΐχον έπιλέξει διά τήν 
τοιχοκόλλησιν τών διαταγών. ’Εάν αΰτη εύρί- 
σκετο έξωθι τοϋ ’Ωδείου—καί τό κείμενον τοΰ 
Παυσανίου δέν άντιτίθεται είς τήν άποψιν αύ- 
τήν—αΰτη θά ήδύνατο νά όνομασθή «έπί τής 
αγοράς)). Μία άντιγραφή αύτοϋ τοΰ άγάλμα- 
τος ίσως είναι ή έπί τοϋ νομίσματος, όπου 
βλέπει τις τόν ’Απόλλωνα γυμνόν, ορθιον έπί 
τοϋ βάθρου, κρατούντα είς τήν δεξιάν χειρα 
μίαν Νίκην καί είς τήν άριστεράν ένα κλάδον 
δάφνης. ’Απόλλωνος άγαλμα άφιερώθη καί εις 
Δελφούς (Χαβέλας Αιτωλία 95) διά τήν νίκην 
ύπό Αίτωλών. Πλησίον τοϋ λιμένος Πατρών 
υπήρχε χάλκινον άγαλμα τοΰ Απόλλωνος, άλ
λά καί είς τό παρακείμενον άλσος ναός τοΰ 
Απόλλωνος μέ λίθινον άγαλμα.

Είς Λοϋβρον Παρισίων εύρίσκονται δύο 
άγαλμάτια έκ Πατρών. Καί τώ 1937 εύρέθη 
χαλκοΰν Λυκίου ’Απόλλωνος 0,51 μ. Νομί
σματα Πατρών φέρουν παραστάσεις τοϋ θεού. 
Θωμόπουλος 198, 199, 200, 206, 216, 242,
246. H erbillon  103—8. M eyer 2217. Βλ. 
λ. Αργυρά.

Άποσκίτης Ά  ρ γ ύ ρ η ς. 'Οπλαρχηγός 
τοϋ 1821 έκ Βελιμάχι τής Γορτυνίας. Συμμε- 
τέσχε καί είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών, 
ύπό τόν Καν. Δεληγιάννην. Είς τήν μάχην τοϋ 
Γηροκομείου 9 Μαρτίου 1822 έπληγώθη έλα
φρώς παρά τά 'Υψηλά Αλώνια. Φωτάκου 
Βίοι 148, Χρυσανθακόπουλος 220 , Έλευθ. Β' 
338. Δεληγιάννη Άπομνημ. «Βιβλιοθήκη» 
17,20.
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Ά π οσ τόλη ς Ν  t κ ο λ. Ναύαρχος Ψαρών 
είς τήν ναυμαχίαν Πατρών 1822, παραμείνας 
είς τόν Πατραϊκόν περιπόλων. Κόκκινος Δ ' 
186, 188. Μ ΕΕ Ε ' 235, Έ λ ε υ θ .Β ' 343. Καί 
ό υιός του Γεώργιος τόν ήκολούθησε μέ τά 
δύο πλοία του καί ό ’Απόστολος Γεωργ. 
Άποστόλης μέ τό πλοΐον του ((Μιλτιάδης». 
Έλευθ. Β ' 343.

"Απόστολοι ή "Αποστόλου χωρίον της κοι
νότατος Καραιίκων (κάτοικοι 1930, 144). Τώ 
1900 είχε 75 κατοίκους, όμιλουντας πριν τήν 
"Αλβανικήν, τφ  1889, 121, τώ 1851 οίκίας 29 
κατοίκους 169 (Ραγκαβής Β' 86), κατά δέ τό 
1828 21 οικογένειας, ή δέ E x p ed itio n  τό ά- 
ναφέρει ώς "Αποστόλη. Τό όνομα προήλΟεν έκ 
του τιμαριούχου χριστιανού (Θωμόπουλος α' 
έκδ. 238). "Λναφέρεται άπό τόν P o u q u ev ille  
IV , 378 ώς άπέχον άπό τό έτερον γνωστόν έπί 
Τουρκοκρατίας χωρίον Γομοστόν, ΒΑ τούτου 
κατά τ^ν ήμίσειαν ώραν καί εχον 20 Έλληνι- 
κάς οίκογενείας. Τέλος τό χωρίον άναφέρει ό 
ύπ’ έμού δημοσιευθείς απολογισμός της δημο
γεροντίας Πατρών τού Λύγούστου 1819 (Θω
μόπουλος 620).

Οί Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68, 113, 159 
άναφέρουν τό χωρίον άνηκον τω 1832—40 είς 
τόν τότε δήμον Άραξίων καί κατόπιν Δύμης. 
"Λναφέρεται ύπαρχον τφ  1G99. Κούδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118. βλ. λ. Μέγα σπήλαιον.

Ά ποστολόπουλος "Α ν δ ρ. Γ  ε ώ ρ γ. 
σμηναγός έκ ΙΙατρών. ΈφονεύΟη, συντριβέντος 
του αεροπλάνου του τώ 1946 είς έπιχειρήσεις 
παρά τήν Λαμίαν.

"Αποστολόπουλος Δ η μ. Λογοτέχνης είς 
Άμαλιάδα "ΙΙλείας. "Εξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
1957 την ποιητικήν του συλλογήν «Κρυφά 
ταξίδια».

"Αποστολόπουλος " Ι ωά ν ,  ή καπετάν 
Γιάννακας. "Αγωνιστής τού 1821 έξ "Αρκαδίας. 
"Ηγούμενος σώματος συμπατριωτών του, ήκο- 
λούΟησε τόν Θεόδ. Κολοκοτρώνην είς Πάτρας 
τφ  1822. Φωτάκου Βίοι 223, Έλευθ. Β' 345.

"Αποστομιές. Λοφώδης Οέσις υπερΟεν της 
μονής Γηροκομείου, εως τής οποίας έφΟανεν ή 
κτηματική αύτής περιουσία (Θωμόπουλος 47*). 
Τό τοπωνύμιον αναφέρει έγγραφον τής μονής 
Γηροκομείου τής 13 "Απριλίου 1714. "Εκεί τόν 
Αύγουστον τού 1821 έστρατοπέδευσαν οί ΛΙ- 
γιεΐς τού Άνδρ. Λόντου. Φιλήμων είς Γερμ, 
"Τπομν. 250, Τριαντάφυλλου Γηροκομείου 46.

"Άραβες. "Αναφέρονται (Σαρακηνοί βλ. λ. 
ή ’Αφρικανοί) ώς σύμμαχοι των Σλαύων. Καί 
ώς πειραταί (Bon 76—77). *0 λαός καί κλει
στοί συγγράφεις συγχέουν αύτούς μέ τούς 
Μαύρους. Οΰτοι φέρονται έγκατεστημένοι έν 
Πάτραις επί Τουρκοκρατίας. Μία γιγαντιαία 
κυπάρισσος παρά τήν Έγλυκάδα ήτο τό άντι- 
κείμενον κρυπτής τίνος λατρείας των. Ό  
D odw ell 1, 122, σημειώνει 6τι οί περισσότε
ροι Μαύροι είς τήν Ελλάδα εύρίσκοντο είς 
Πάτρας. ΉΙσαν πολύ ύγιεΐς καί μεγαλυτέρας 
μυϊκής δυνάμεως άπό τούς Τούρκους. Είναι 
ευχαριστημένοι, διότι τούς έφερον άπό τήν 
"Αφρικήν. Μετά πιστήν ύπηρεσίαν άποκτούν 
τήν έλευθερίαν των. Ό  ζωγράφος τού D odw ell

έζωγράφισεν αύτούς, γενικώς όμως ουτοι δέν 
θέλουν τάς εικόνας των. Κατφκουν είς τήν 
κάτωθι τού φρουρίου συνοικίαν τού Βλατερού, 
δι’ αύτό πολλοί έξ αύτών έφονεύΟησαν κατά 
τήν έκρηξιν τού Μαιου 1811 τής πυριτιδα
ποθήκης τού φρουρίου Πατρών. Καί ό D ep- 
p ing  εύρε πολλούς μαύρους είς Πάτρας. 'Όταν 
άποκτήσουν τήν ελευθερίαν των—οί Τούρκοι 
τούς έφερον ώς δούλους άπό τήν "Αφρικήν— 
γίνονται άλαζόνες, όπως συνηθίζουν οί νεό
πλουτοι καί φέρονται ύπεροπτικώς, 6πως πρίν 
τούς έφέροντο οί αύθένται των. Οί ’Άραβες 
είχον νεκροταφεία (βλ. λ.) ιδιαίτερα. Δεν έγ- 
κατέλειψαν τήν πόλιν καί έθερίσΟησαν υπό τής 
πανώλους τφ  1791. Οί Έλληνες τούς εξίσω
ναν μέ τούς Τούρκους (Άράπηδες) Βλ. τήν 
διήγησιν Σποντή δι" έπεισόδιον πρό Ιίαντα- 
νάσσης. Τφ 1828 ήκολούθησαν τούς Τούρκους 
καί άπηλθον. Καί παροιμία έν Πάτραις «τά 
παράπονά σου στόν άράπη», άλλα πρόκειται 
διά τό έπί τού άναβρυτηρίου τής πλατείας Γε
ωργίου Λ" χαλκούν άγαλμα. Θωμόπουλος 431, 
493, 514, 604 612, 614. Βλ. λ. Έ παν. 1821.

Ά ραβαινίτσα. Χωρίον τέως δήμου Έ ρ ι- 
νεού έπί οροπεδίου καταλήγοντυς γύρω είς 
κρημνούς. Τό πρό τήν θάλασσαν ύψωμα Σου- 
γλάκια (ύψ. 415) καί έτερον Μάκρες (ύψ. 312). 
ΓΙρός τό εσωτερικόν διακρίνονται τά χωρί* 
"Λραγόζαινα καί Μυρόβρυσις καί Α ή Μάγε- 
ρα. "Λναφέρεται είς ένετικήν κατάστασιν 1699 
ώς χωρίον Πατρών καί ό ίερεύς του τω 1713 
υπογράφει τό ύπέρ τού μητροπολίτου Πατρών 
ύπόανημα (Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118, 175). 
HI Ε xped ition  τό έχει μέ 14 οίκογενείας 
(1828), ό Ραγκαβής Β' 90 μέ 23 (μαζί μέ τά 
Καλύβια Άραβωνίτη) τώ 1851 καί τφ  1889 
κατά Νουχάκην κάτοικοι 258. ΟΙ Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 68, 113 τό άναφέρουν συνεχώς 
άπό 1832. Είς Λιδωρίκι (Καλύβια Άραβωνί- 
τσης), Συνανιά, Μαγαζειά καί Ά γ .  Θεόδωροι 
συνοικισμοί μόνιμοι.

"Η Άραβωνίτσα κεΐται έπί άργιλλώδ^υ; 
κοκκίνοχώμου προεκτάσεως τού κυρίο>ς ογκου 
τού όρους Παναχαϊκού καί τό όροπέδιον είναι 
κατάφυτον άπό άμπέλους, άνυδρον δμως καί 
έντελώς ξηρόν. ΟΙ κάτοικοι τού χωρίου αρδεύ
ονται έκ δύο φρεατίων βάθους 60—70 μ. Τέλμα 
έν εΐδει λίμνης καί μέ τό όνομα τούτο ύπήρχε 
παρά τό χωρίον. Ό  W asm er 128 άποδέχεται 
τήν γνήμην τού H ilferd ing , κατά τόν όποιον 
ή λέξις προέρχεται άπό τό σλαυϊκόν R avln ica , 
δπερ σημαίνει «έπίπεδος τόπος, πεδιάς». Ή  
έκ τού έλλην. άρραβών προέλευσις άμφισβητεΐ- 
ται όρθώς. Παρά τόν συνοικισμόν Ά γ ιο ι Θεό- 
δωροι σώζονται έρείπια παλαιών κτιρίων, έπί 
ένός των οποίων υπάρχει έπιγραφή άναφέρουσα 
τό έτος 1729. Επίσης είς Οέσιν Πρόξενα τού 
αύτού συνοικισμού διατηρούνται τείχη τής αύ
τής κατασκευής. Προφανώς άμφότερα άνήκουν 
είς τήν Τουρκοκρατίαν. Τώ 1955 έπεσημάνθη- 
σαν τάφοι άρχαϊκοί (γεωμετρ.). Έ χ ε ι καί ο
ρυχεία λιγνίτου (Δ. Κισκύρας, Πελοπ. Πρωτο
χρονιά 1957, 124). Θωμόπουλος 440*. Λέκκας 
158, 164, 188, 195, 210, ΜΕΕ, Ε ' 653. 

Ά ρα γό ζα ινα  (ύψ. 320 μ.). Τό σημαντικώ-
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ιερόν άπδ τά Τσετσεβοχώρια (βλ. λ.), νέα ό
μως καθίζησής τφ 1939 ήχρήστευσε καί τούτο 
καί το χωρίον μετεφέρθη περαιτέρω, μερικοί 
δμως παραμένουν εις τό παλαιόν.

Φαίνεται δτι ό τόπος, δπου ίδρύθη, είχε 
τδ σλαυικδν τοΰτο δνομα, τδ όποιον άπέκτησε 
κατόπιν τδ χωρίον. Πρώτος ό Θωμόπουλος α' 
έκδ. 238 διεΐδεν δτι πρόκειται περί τοπωνυμί
ου σλαυικοϋ σημαίνοντος ψάθα (άκριβέστερον 
καλάμι). V asm er 128. Φαίνεται δτι ήτο τό
πος ποιμένων. ’Αντίθετος ό Λέκκας 187—8. 
Έ πΙ Τουρκοκρατίας ύπήρχε πύργος του Ά φα- 
ήτ, είσπράκτορος εις είδος της δεκάτης (φορο
λογίας επί των εισοδημάτων των). Ούτος, 
πλήρης σίτου, έκάη τώ 1821.

Τώ 1828 είχε 75 οίκογενείας κατά τήν 
Expedition. Τω 1851 κατά Ραγκαβήν 28, τω 
1899 κατ. 237. Τω 1833 έδρα του δήμου Έ ρι- 
νεοΰ μέχρι 1869, δτε μετεφέρθη εις Σαλμε- 
νϊκον. Γενέτειρα τοϋ Ν. Λέκκα (βλ. λ.), πρω
τεργάτης εις τδ κίνημα άντιστάσεως (Μάρτι
ος 1942). Λέκκας 107, 158, 160, 163, 187, 
194, 210. Δρακάκης Κούνδουρος 68, 113. Λά- 
γαρης 66.

Ά ραγω νία . Πλοία της κατά τδν ’Ιούλιον 
1450 κατεκράτησαν εις τδν λιμένα Πατρών 
πλοΐον τής Ραγούζης. Βλ. λ. Φράγκοι, 'Ισπα
νία. Θωμόπουλος 3641.

’Άραξος. Άκρωτήριον, Πάπας ή καί Κα
λογριά, δπου ή Στερεά ποτέ ίσως συνήπτετο 
μέ τήν Πελοπόννησον. Κατά Κοραήν έκ του ά- 
ράσσω (φθάνω), κατά δέ τδν Σ. Ε. Λυκούδην 
εις ΜΕΕ Ε' 328 ήτο νησίς, δπως καί ό Χρ. 
Εύελπίδης, Γεωργ. έρευνα νομού Ά χαΐας. Δέν 
φαίνεται νά ύπήρξεν άρχαία πόλις εκεί (βλ. λ. 
Άρύμνιον), έναντι δμως εις τήν ’Ακαρνανίαν 
ήσαν αί Οίνιάδες ή κατά Ραγκαβήν β' 32 ή 
Έχινάς Δολίχη. βλ. λ. Δρεσθενά.

’Απέχει 17 μίλλια των Πατρών, όδικώς χιλ- 
λιομ. 30, έκ Κ. Ά χαΐας δέ 2*/2 ώ. Κατά τι- 
να γνώμην ’Άραξος είναι τδ νυν Καλογριά κα- 
λούμενον, δεξιά αύτής δέ είναι ό λιμενίσκος 
Αράξου καί τά υβώματα Βάρδια καί Τάπια, 
πέραν δέ αυτών οι δρμοι Καλαμάκι, Σαμακιές, 
Καραβοστάσι. ’Όπισθεν είναι τά Μαύρα βουνά 
(ύψ. 243 μ. ). Πλησίον τής Καλογριάς (Ν αύ
τής) έκεΐτο τδ Τείχος τής Άθηνάς. Ή  κυρί
ως λιμνοθάλασσα (ίχθυοτρομείον) κεϊται ΝΑ 
τού άκρωτηρίου μέ μήκος 5 χμ. Δημοσία όδδς 
έκ Κ. Ά χαΐας φθάνει εις τδ άκρωτήριον. Εις 
τήν λιμνοθάλασσαν υπάρχει νησίς μέ έκκλησί- 
διον τού Ά γ. Ίωάννου παλαιόν, γεμάτη άπδ 
κουνέλια, τά όποια ευρε καί ό Dodwell, II  312.

Μέχρις Αράξου έφθανεν ή επικράτεια Πα
τρών (Χέρτσβεργ Έλλαδ. 618), κατόπιν δέ τής 
Αρχιεπισκοπικής βαρωνείας Πατρών, δι’ αύτδ 
καί ό τόπος Πάπας, ώς άνήκων εις αύτόν. Π ά
πα δμως άκρωτήρια καί εις ’Ικαρίαν καί Τέ
νεδον (A rnault 28, 97. 128). Ε ις  Έλλην. Λι- 
μ.ενοδείκτην ΙΕ' αί. φέρεται ώς Παπάς μέ 
πύργον.

Τδν ’Ιανουάριον 1643 Κεφαλληνιακδν πλοΐ
ον άπεβίβασε πειρατάς, οί όποιοι κατέκλεψαν 
καί τούς εκεί καλογήρους (έξ οδ ή ονομασία 
Καλογριά) καί ήρπασαν ένδς ποιμένος μερικά

ζώα. Εις Ένετικδν έγγαφον τού 1645 άναφέ- 
ρεται «ίχθυοτροφεΐον τού Μορέως». Το θέρος 
τού 1645 έρχεται Τουρκικός στρατός διά νά 
συλλάβουν πλοία Ζακυνθίων καί Κεφαλλήνων. 
Κώδηξ Μέρτζιου 48. Τδν ’Οκτώβριον 1646 
αποβιβάζεται ό έμπορος Φραγκ. Bareli μέ 
άλλα 4 πρόσωπα άπδ δύο άγγλικά πλοία είς 
τά «ιχθυοτροφεία τού Μορέως», άλλα ένώ δι- 
ηυθύνοντο πρδς Πάτρας, συνελήφθησαν άπδ 
τούς Τούρκους ώς κατάσκοποι. Αύτόθι 49. Τω 
1757 ένετικαί γαλέραι προσβάλλουν καί βυθί
ζουν πειρατικόν πλοίον τού έκ Τριπόλεως Ά τ -  
ζέπ Ραΐς, καταφυγόντος είς τδ έκεΐ δάσος. 
Αύτόθι 221—4. Βλ. λ. 'Ενετοί. Τδν πύργον 
τού Πάπα άναφέρουν καί οί Σπδν καί Ούέλερ 
(ΙΗ ' αί.). Καί ό Pouqueville V, 358 εύρε 
τδν πύργον έπί υψώματος 18' δεξιά τού Ιχθυο
τροφείου, μέ τοίχους κακοκτισαένους, όμοίως 
δέ καί ό Gell 11. Ό  L eake ' Π, 160, 167 
παραδέχεται οτι αί λιμνοθάλασσα! του (ή άνα- 
φερθεΐσα καί ή τού Προκόπου) είναι νεωτέρου 
σχηματισμού. "Εν μίλλι μετά τδ Καραβοστάσι, 
γράφει, ύπάρχει έν στενόν άνοιγμα λόφων, τδ 
όποιον όδηγεΐ είς τήν λίμνην. Τδ ίχθυοτροφεΐον 
άφήνει 7—8 πουγγιά κατ’ έτος. Αί λέμβοι ει
σέρχονται είς τήν λίμνην άπδ έν στενόν, άνα- 
φέρεται δέ καί τδ έπί τής νησϊδος παρεκκλή- 
σιον. Χρήσιμα έπί τού προκειμένου όσα πε- 
ριέχονται είς σιγίλλια τής μονής Χρυσοποδα- 
ριτίσσης (βλ. λ.), ή όποια είχεν εκεί άξιόλογον 
περιουσίαν κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν. Ό  
Pouqueville IV , 378 άναφέρει οτι ό βοεβό- 
δας τών Πατρών ενοίκιαζε τά ιχθυοτροφεία 
τού Πάπα άντί 5.500 γροσίων είς Κεφαλλήνας. 
*0 Παπαδιαμαντόπουλος τά είχεν ενοικιάσει 
ώς εθνικά τω 1825 προκαταβαλών καί τδ ήμι- 
συ τού μισθώματος έπ’ όνόματι Σπυριδ. Πα- 
παλεξοπούλου καί Θεαδ. Μέγαρη, ένεκα δέ τής 
έπιδροαής τού Ίμπραήμ ούδέν είσέπραξε (Γού- 
δας Ε ' 390).

Οί Τούρκοι προφέρουν τδν Πάπαν ώς 
Μπαμπά. *Η E xpedition  καταγράφει έν έρει- 
πωμένον φρούριον τού άκρωτηρίου καί έτερον 
Νοτίως τών Μαύρων βουνών. Τδ α' ό πύργος, 
ίσως τδ F an ari di M alta. Τήν Ιην Απριλίου 
1770 ό Όρλώφ μέ τδ πλοΐον του συνήντησε 
τουρκικόν βρίκιον καί τδ έφθασεν είς Όξυάν 
(Γερμανός 28).

Οί Τούρκοι δέν είχον δώσει σημασίαν πο
λεμικήν είς τδν Άραξον. Ό  B eaujour άπο- 
ρεΐ πώς δέν έσκέφθησαν νά οχυρώσουν τήν εί
σοδον τού Πατραϊκοΰ κόλπου, ίδρύοντες έκεΐ 
μίαν κανονιοστασίαν. ’Εν τούτοις τώ 1687 οί 
Ενετοί δέν άπεβιβάσθησαν έκεΐ, διότι τούς έ- 
περίμεναν οί Τούρκοι. Ναυμαχία πρδ τού ’Α 
ράξου ήδη τώ 1427 Ιωάννου Η ' Παλαιολόγου 
πρδς Κάρολον Τόκκον (Ζακυθηνδς Le despo- 
ta t  II, 144—5). Ή  λεγομένη τής Ναυπάκτου 
(1571) διεδραματίσθη πρδ τού άκρωτηρίου. Τήν 
4ην Φ)ρίου 1822 έφθασαν ό Τουρκικός πρώτον 
καί ό Ελληνικός μετ’ αυτόν στόλοι καί έδόθη 
τήν 20ήν Φ)ρίου ή πρώτη ναυμαχία μεταξύ 
των (Ναυμαχία Πατρών). Γερμανός 100—1, 
Κόκκινος Α' 310. Ναυμαχία είς Πάπαν ση- 
μειοΰται τήν 13ην Σ)βρίου 1825 καί τήν έπο-
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μένην μεταξύ Ελληνικού στόλου υπό τούς 
Μιαούλην καί Σαχτούρην κατά του Τουρκικού 
ύπύ τούς Τοπάλ πασά, Μουχαρέμπεη καί Χα- 
λίμπεη (βιβλιογραφία είς Χρ. Βλασσοπούλου 
Ήμερολόγιον Ά γώ νος Ά θ . 1930, 254). Τήν 
3ην ’Απριλίου 1826 των Ελλήνων ύπύ τούς 
Μιαούλην. Σαχτούρην καί Τσαμαδόν κατά 
Τούρκων ύπύ τύν Ταχήρ πασάν (ό αυτός σ. 264). 
Καί τήν 22αν Σ)βρίου 1827 μεταξύ των δύο 
στόλων πάλιν (ΜΕΕ ΙΘ ' 578, ΚΒ' 10). Αί 
κινήσεις τού Ελληνικού στόλου άπέβλεπον εις 
άνεφοδιατμύν του πολιορκουμένου Μεσολογγίου 
καί τήν διάσπασιν της άπύ θαλάσσης πολιορ
κίας. Τον Νοέμβριον 1827 μοίρα Έλλην. στό
λου ύπύ τύν ’Ά στιγγα  έπί της «Καρτερίας» 
μετέφερε στράτευμα Έλλην. πεζικού άπύ ’Α 
ράξου καί Καραβοστασιού είς τήν άπέναντι 
Στερεάν.

Τά ιχθυοτροφεία τού ’Αράξου έδωρήΟησαν 
είς τύν Διάδοχον Κωνσταντίνον διά τού νόμου 
αβλη', έπανήλΟον δμως είς τήν κυριότητα τού 
Δημοσίου, τό οποίον τά έκμισθοΐ είς συνεται- 
ρισμύν άλιέων. Πλησίον της λίμνης κατά τύ 
έσωτερικόν της είναι τύ χωρίον Μέσα Γκέρμ- 
πεσι καί έξω των Μαύρων βουνών πρύς τήν 
πεδιάδα τύ ’Έξω Γκέρμπεσι, όπου ΙαματικαΙ 
πηγαί καί λουτρά καί άνωΟι αύτών τύ μνησΟέν 
κάστρο τής Καλογριάς. Έ ν συνεχεία ύπάρχει 
μέγα πολεμικόν άεροδρόμιον. Τον Σεπτέμβριον 
1944 είς αύτό έγινεν άποβίβασις Βρεττανών α
λεξιπτωτιστών (καταδρομών) ύπύ τύν συνταγμα- 
τάρχην Τζέλικο, οΐ όποιοι έν συνεχεία έβάδι- 
σαν είς Πάτρας. Ε π ίσ ης ό Ά ραξνς έχρησί- 
μευσεν ώς οχυρόν ναυτικόν κατά τύν πόλεμον 
1940)1. Έ π ί τού υψώματος Κατίνα έτοποΟε- 
τήθησαν πυροβόλα τού διαλυθέντος Οωρηκτού 
«Λήμνος» καί ισχυρός προβολεύς. Έ π Ι τής 
Βάρδιας καί άλλων υψωμάτων εϊχον γίνει ο
χυρωματικά έργα καί παρατηρητήρια, έμπρο
σθεν δέ τής Βάρδιας λιμήν δεχόμενος πλοία 
έως 1.000 τόννων, άποΟήκαι κ.λ.π. Κατά τήν 
διάρκειαν τού πολέμου καί όχι άμέσως έφρά- 
χθη τύ στενόν ’Αράξου καί άπεκλείσΟη ή εί
σοδος τού ΙΙατραΐκού διά ναρκοπεδίου. Κατά 
Δ. Ζαφειρόπουλον, Ό  Έλληνοϊταλικύς πόλεμος, 
176, εις ’Άραξον εϊχον τοποΟετηΟή οί δύο 
πύργοι τής «Λήμνου» μέ 4 πυροβόλα των 20,3 
εκατοστών, 4 πυροβόλα των 10 έκατ. καί 6 
άντιαεροπορικά των 32 χιλιοστ. Κατά Λαγα
ρήν 71, 72, 78 τά ιταλικά σχέδια τού αερο
δρομίου περιήλθον είς τάς χείρας τής πατριω
τικής έν Πάτραις όργανώσεως ΤΕΔ τύν Ιο ύ 
νιον 1943 καί έπηκολούΟησε σφοδρός βομβαρ
δισμός τού άεροδρομίου καί τής περιοχής. Είς 
αύτό οί ’Ιταλοί κατά τήν πτώσιν τής ’Ιταλίας 
(1943) παρέδωσαν εις τούς Γερμανούς 22 κα
ταδιωκτικά άεροπλάνα άνέπαφα. Ρωσικόν πο
λεμικόν τω 1833 προσεγγίζει εις ’Άραξον κατά 
Χριστ. Νέζερ 125. Νορβηγικόν εμπορικόν σκά
φος προσήραξε τώ 1865 καί τό άγγλικόν υ
περωκεάνιον I ,a e ti t ia  τίρ 1930. "Οχι άσυνήθης 
εΐναι όμίχλη περί τό άκρωτήριον. Καί λατο
μεία έχει ό Ά ραξος, χρησιμοποιηθέντα ιδίως 
μετά τήν άπελευθέρωσιν άπό τούς τέκτονας 
Πατρών καί ή ίδιοκτήτρια μονή Χρυσοποδαρι-

τίσσης διαμαρτύρεται τώ 1839. Θωμόπουλος 
62, 64, 69, 70, έπ. 80, 93, 126, 145, 218, 
3 5 5 \ 407, 461.

’Α ράξου ή Ά ρ α ξ ί ω ν  δ ή μ ο ς .  Διά Β. 
Δ. ύπ* άριΟ. 1259 ώρίσθη συνοικισμός 300 
περίπου οικογενειών σκηνιτών των Ζουμπάτογ- 
κερμπεσαίων λεγομένου, νά άποτελέσουν δήμον 
(1837—1840). Ό  διοικητής Ά χα ΐας έκοπίασε 
διά νά συγκέντρωση τάς ψήφους τών σκηνιτών 
καί έξελέγη δήμαρχος ό Γεωργάκης Βερόπου- 
λος. Ό  δήμος άπετελέσθη μέ έδραν τό Γομο- 
στό έκ τών χωρίων Μπούκουρα, Αποστόλου, 
Καραβοστάσι καί Δραγάνου καί τ<7> 1840 σ j- 
νεχωνεύΟη μέ τόν δήμον Δύμης. Δρακάκης 
Κούνδουρος 17, 67. Διά Β. Δ. 22 Mato·) / 3 
’Ιουνίου 1838 (Έ φ. Κυβ. 3)14 ’Ιουνίου 1838) 
ό δήμος ’Αράξου υπάγεται είς τό Είρηνοδι- 
κειον Πατρών.

’Ά ρατος, Στρατηγός Ά χ . συμπολιτείας 
(245—213 π. X.) έπί τής άκμής της. Έπ* αύ- 
τού είσβολαί Αίτωλών, ’Ιλλυριών, Μακεδόνων 
εις Δύμην, Φαράς, Τριταίαν. Αί Πάτραι ναυ
τική βάσις. Θωμόπουλος 142—9, 153.

"Αρατος. Έφημερίς Πατρών τά έτη 
1883—5.

'Α ρ ά χω β α . ’Ή δη εις Ένετικήν κατάστασιν 
τών χωρίων Πατρών άναφέρεται χωρίον C ira- 
cova. Ό  Ραγκαβής Β' 85 σημειώνει Ά ράχω- 
βαν Ν.Α. τών Πατρών μέ 15 οικίας καί 54 
κατοίκους τώ 1851, 2 */a ώ. μακράν τών Πα
τρών. Καί ό Κώδηξ μονής Γηροκομείου σ. 
204 τήν άναφέρει τώ 1849. Οί κάτοικοι άπωκί- 
σΟησαν έκ τού Κυνηγού, κατήλΟον δέ είς τήν 
πόλιν, έγκαταλείψαντες τό χωρίον, σήμερον δέ 
ούτε ώς τοπωνύμιον ύφίσταται. Κατά Vas- 
m er 128 ’Αράχωβα (καί είναι είς Καλάβρυτα, 
Λίγιάλειαν καί πολλαχού τής Ελλάδος) είναι 
λ. σλαυική σημαίνουσα καρυδότοπον. *0 εφη
μέριός της τώ 1713 Γεωργ. Μπού>ης ύπογρά- 
φει υπόμνημα ύπέρ μητροπολίτου Πατρών. Τώ 
1812 παρεχωρήΟησαν είς τόν Κάρολον Δρακό- 
πουλον (βλ. λ.) ώς ταγματάρχην φαλαγγίτην αί 
έΟνικαί γαΐαι (άλλοτε Σεκήρ άγα) εις Οέσιν 
Μουριαίς, Καταρράχι, Βαμβακιαΐς καί Λαγκά
δια τού χωρίου Α ράχωβα Πατρών. Τό αύτό 
έτος παρεχωρήΟησαν άλλαι γαΐαι τού αύτου 
Σεκήρ αγά είς θέσεις Αλώνι, Παλιοχώρι, Φούρ
νους καί Μούλακτος βρύσιν τού αύτου χωρίου 
εις τόν αυτόν Δρακόπουλον. Βλ. λ. Ρωμανού.

Ά ρ α χ ω β ίτ ικ α  (λέγεται καί Ά ραχωβίτι 
κατά τό Μποζαΐτι). Χωρίον Β τών Πατρών 
πλησίον τού Δρέπανου πεδινόν, τό όποιον συνέ
στησαν οί μετά τήν Άπελευθέρωσιν κατελθόν- 
τες πρός σταφιδοκαλλιέργειαν κλπ. Φελοίται 
(Αράχωβα Καλαβρύτων). Άναβλύζουν ιαματι
κά χλωριονατριοϋχα ύδατα χρησιμοποιούμενα. 
Τώ 1889 εϊχον 156 κατο'κους. Είς Οέσιν Χιώ- 
τες της περιοχής του εύρέθησαν τελευταίως αρ
χαιότητες. Τω 1944 εγινεν άνατίναξις έκεΐ Α
μαξοστοιχίας υπό Ανταρτών. Θωμόπουλος 64, 
75:i, Παπανδρέου Καλαβρ. Έ πετ. 298, Κορύλ- 
λος Χωρογραφία 64, ΜΕΕ, Ε ' 347, "Ηλιος Γ ' 
429, ΈλευΟ. Β' 388.

Ά ρ β α . Άρχαιοτάτη πολίχνη πλησίον καί 
Β τών Πατρών, όρεινή, άσημος, μόνον άναφέ-
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ρεται ότι μετά τήν ατυχίαν των Πατρέο>ν εις 
Αιτωλίαν κατά των Γαλατών, έδέχθη τούς κα- 
ταφυγόντας Πατρεΐς, οί όποιοι παρέμεινον μέ
χρι καί Αύγούστου, άν μή πριν τής Ρωμαϊκής 
κατακτήσεως ή καί κατ’ αυτήν είχον καί πά
λιν καταφύγει έκεΐ. *0 Θιομόπουλος (/.όνος ήδη 
από τής α' έκδ. 58 έτοποθέτησε την άρχαίαν 
’Άρβαν είς τό μετέπειτα γνωστόν χωρίον "Λ- 
βερνχν.

Ά βερνα  (καί Άδερνα κατά τινας), ύψ. 
576 μ. Άναφέρεται κατοικουμένη τώ 1692, ό 
PououevilJe III ,  541 καί ή Expedition εύ- 
ρον 21 οικογένειας, ενώ τώ 1851 είχε 24 καί 
τω 1889 κατοίκους 368. ’Λρχικώς μέχρι 1840 
ΰπήγετ / είς δήμον Άργυράς καί κατόπιν Έ - 
ρινεοΰ. Δρακάκης Ινούνδουρος 67, 68, 113, 159. 
Μετωνομάσθη νυν είς Άργυράν ! Θωμόπουλος 
63, 101, 138, 172. Αέκκας ώς έν ευρετήριο» 
του.

Ά ρβάλης Π α ν α γ ι ώ τ η ς .  ’Αγωνιστής 
τοΰ 1821 έκ Τριπόλεως. Είναι έκ των κατη- 
χηΟέντων υπό του Π. Πατρών Γερμανού έν 
ΓΙώτραις είς τήν Φιλικήν 'Εταιρίαν. ΜΕΕ, Ε' 
348.

Ά ρ β ά λ η ς  Ε ύ σ τ ά 0 ι ο ς. Μόνιμος λο
χαγός Πεζικού έκ Πατρών. ΈφονεύΟη είς τήν 
μάχην τοΰ Άληβεράν τής Μ. ’Ασίας τον Αύ
γουστον τοΰ 1922.

Ά ρβανιτάκης Άναστ. (Άν. Άρβάν). Ζα- 
κύνΟιος έγκατεσ τη μένος είς Πάτρας, όπου άπό 
τοΰ 1931—1958 έξέδωσε πλείστας αύτοΰ ποιη- 
τικάς συλλογάς καί πεζογραφήματα.

’Αρβανίτης Θ. ’Ι ω ά ν ν η ς .  ΈγεννήΟη 
είς Κορούνην τώ 1 8 1 ,  ή μήτηρ του μάλιστα 
ήτο Πατρινά). Έσπούδασεν είς τό Γυμνάσιον 
τών Πατρών. Μέχρι τοΰ 1925 υπηρετεί είς τό 
έν Πάτραις υποκατάστημα τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης ώς υποδιευθυντής. Τώ 1925 άπεστάλη 
πρός όργάνωσιν τοΰ είς Ν. Ύόρκην ΰποκ)τος 
αυτής. Τώ 1938 έγένετο υπουργός τής ’EOvt- 
κής Οικονομίας καί άργότερον υποδιοικητής 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος παραιτηθείς μόλις 
είσήλΟον τά στρατεύματα κατοχής (1941). Ά -  
πεβίωσεν έν Άθήναις τώ 1947.

’Α ρ β α ν ί τ η ς  Π.  Σ π ή λ ι ο ς .  ’Ιατρός 
έν Άροανεία, έκδόσας είς Πάτρας τώ 1908 τό 
έργον του «’Ιατρικά μελετήματα».

Ά ρβανιτόπουλος Ί .  Π α ν α γ. Ζωγρά
φος έκ Πατρών, άπό τοΰ 1955 έφορος Α νώ 
τατης σχολής καλών τεχνών έν Άθήναις.

Α ρβανιτοχώ ρια . Βλ. λ. Ζουμπάτα.
άργιλος. Μεταξύ τών άξιολόγων προϊόντων 

τής Άχαΐας κατά τήν τελευταίαν Τουρκοκρα
τίαν ό Dodwell II, 292 άπαριθμεΐ καί τήν 
άργιλλυν (γλύνα).

’Αργυρά. Μία τών Β τών Πατρών καί 
κατά μήκος τοΰ Κορινθιακού άρχσίων πολιχ
νών. Ή  Αργυρά ήτο Οαλασσία νύμφη, ή ο
ποία ήγάπησε τόν Σέλεμνον (βλ. λ.). ’Έκειτο, 
λοιπόν, καί ή πολίχνη πλησίον τής εκβολής 
τοΰ ποταμού ήτοι είς άπόστασιν 1200 μ., πρός 
Β τοΰ ακρωτηρίου Ρίου παρά τήν λεωφόρον, 
όπου καί ή πηγή ’Αργυρά (δεξιά μάλιστα αυ
τής). Πρώτος άναφέρει τήν πολίχνην ό Παυ
σανίας μαζί μέ τήν Βολίναν καί ’Άρβαν, άλλα

καί ιδιαιτέρως παρέχων τήν πληροφορίαν ότι 
επί της έποχής του (178 μ.Χ.) ύπήρχον μόνον 
άφανή έρείπια τής πόλεωε, ή πηγή καί ό πο
ταμός Σέλεμνος, απώτερα δέ τής Άργυράς εί
ναι ό Βολιναΐος ποταμός. Ή  Αργυρά ήτο ή 
πλησιέστερα πρός τό άκρωτήριον Ρίον πολίχνη. 
Τά έρείπια αυτής έξήτασαν καί οί Σπόν καί 
Ο/έλερ, ή Expedition καί ό Leake II, 149. 
Άναφέρεται όμως ή Αργυρά ώς παράγουσα 
πολύν καί εκλεκτόν οίνον είς επιγραφήν Ε ' αί. 
μ.Χ. (βλ. λ. Βασίλειος). Είς Άργυράν κατέφυ- 
γον μετά τό Κάλλιαν πολλοί Πατρεΐς. Θωμό
πουλος 73, 101, 138, 172.

’ Α ρ γ υ ρ ά ς  Δήμος άπό 1836—1840 καί 
περιελάμβανε τά χωρία Καστρίτσι (έδρα), ’Ά -  
βερνα, Σελλά, Πυτίτσα, Βελβίτσι καί τήν μο
νήν Έλεούσης (Κούνδουρος Δρακάκης 17, 67).

Άργυρακόπουλος Σπήλιος. ’Αγωνιστής έκ 
Σουδενών, ήγωνίσΟη είς Γηροκομεΐον. Φωτά- 
κου βίοι Α' 35—6, Παπανδρέου Καλ. έπετ. 
136, "Ηλιος Γ ' 463.

’Αργυρόπουλος Άνδρέας. Μορφωμένος έμ
πορος Πατρών πρό τοΰ 1821, άνταποκριτής 
τοΰ περ. «Καλλιόπη» Βιέννης. Απόγονός του 
ό δικηγόρος Πατρών II. Γεωργόπουλος.

Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς  Γ εωργ. Δικηγόρος 
καί βουλευτής Πατρών. 'Υπουργός γεν. διοι
κητής Θράκης τω 1935. Άπεβίωσε τώ 1953.

Άρέθας, ιεράρχης καί συγγραφεύ; έκ Π α
τρών, οπού έγεννήΟη περί τό 850 μ. X. θεω
ρούμενος ώς ό κυριώτατος άντιπρόσωπος τής 
βυζαντινής άναγεννήσεως τών γραμμάτων. Ά -  
ρέθας είναι λ. έλλ. (πρβλ. Άρέθουσα), υπάρχει 
καί άγιος Άρέθας καί άλλος άγιος Μάρκος *Λ- 
ρεθουσάνος, πολλοί Ά ρέται καί μονή Άρέθα 
είς Βάλτον. 'Ο Πατρεύς Άρέθας προβάλλει ώς 
δείγμα Έλληνικότητος μετά τούς Σλαύους 
(Bon 67). Άνήκεν είς οικογένειαν πλουσίαν καί 
εύσεβή. Είχε γονείς ζώντας είς γεροντικήν η
λικίαν, άδελφούς πολλούς καί άδελφήν χήραν 
όνόματι ’Άνναν, άποθανοΰσαν είς ήλικίαν 23 
έτών. 'Ο Άρέθας τά έγκύκλια μαθήματα έδι- 
δάχΟη είς τάς Πάτρας. Χάρις είς τήν προστα
σίαν τοΰ βασιλέω; Βασιλείου τού Μακεδόνος, 
μετέβη είς Κπολιν, όπου έτυχεν εύρυτάτης 
μορφώσεως. 'Υπήρξε μαθητής καί φίλος τοΰ 
μεγάλου Φιοτίου. Κατά τό 895 έχειροτονήθη 
διάκονος είς Κπολιν καί ήσχολ.εΐτο μέ τήν με
λέτην τοΰ Πλάτωνος. Τά μέσα τοΰ 905 προε- 
χειρίσθη είς μητροπολίτην Καισαρείας (πρωτό
θρονος). 'Ως τοιοΰτος δεν άπεμακρύνθη τής 
Κπόλεως, παραμένων είς τήν σύνοδον. Μέχρι 
τοΰ 1880 περίπου τό όνομα τοΰ έπιφανοΰς κλη
ρικού τών Πατρών εύρίσκετο είς λήθην. Πρώ
τος ό Adolf H arn ack  άνέσυρεν αύτό έκ τής 
λήθης καί έκ τών ήμετέρων ό κχθηγητής Σ. 
Κουγέας (1913). Δίεσώθησαν 59 τεμάχια έργων 
του, 12  άπολογητικαί πραγματεΐαι διά τόν δ' 
γάμον, 5 έρμηνευτικαί, 6 δογματικαί, 2 ρητο- 
ρικαί, 39 έπιστολαί καί λίβελλος κατά Χοιρο- 
σφάκτου. Είς τόν Άρέθαν δφείλομεν τό πα- 
λαιότερον πεζόν μνημεΐον τής δημοτικής γλώσ- 
σης «Πρός τόν έν Δαμασκω άμηράν προτροπή 
Ρωμανού βασιλέως επιστολή». Ή  ύπ’ αύτοΰ
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συναγωγή καί έρμηνεία έκκλησιαστικών καί 
άρχαίων συγγραφέων υπήρξε πολύτιμος.

ΕΙς την Έλλην. Πατρολογίαν του M igne 
ευρίσκονται τά έργα του : Συλλογή έκ διαφό
ρων αγίων άνδρών εις τήν Ίωάννου του ήγαπη- 
μένου καί εύαγγελιστού Άποκάλυψιν (τομ. 106, 
485—385). Λόγος είς τούς άγιους μάρτυρας 
Σαμωναν κ,λ.π. λατινιστί (αύτόθι 787—797). 
Λόγος περί της άνακομιδής του αγίου Εύθυ- 
μίου άρχιεπισκόπου Κπόλεως λατινιστί σωζό- 
μενος (αύτόθι 797—806). Πλήθος χειρογράφου 
συγγραφέων άρχαίων, κατ’ έντολήν του καί διά 
δαπάνης του άντιγραφέντων, διεσώθησαν καί οί 
κώδικές του είναι πολυτιμότατοι καί άποτε- 
λούν τήν βάσιν των γενομένων έκδόσεων.

Ε ίς τό Ά ρχεϊον Ίδ ιω τ. δικαίου ΙΣΤ , 1953, 
151—58 δημοσιεύεται ή είς τό Βυζαντινόν συ- 
νέδριον της Θνίκης άνακοίνωσις του καθηγη- 
τού Κ. Τριανταφυλλοπούλου, όπου (Ιδίως σ. 
171 έπ.) άναφέρεται ό ΆρέΟας «κάτοχος άφαν- 
τάστου κλασσικής παιδείας», ό όποιος «διεδρα- 
μάτισε μέγαν ρόλον είς τά θρησκευτικά, πολι
τικά καί διπλωματικά γεγονότα τής πολυταρά- 
χου έκείνης έποχής» καί έπιστολή του νομικού 
ένδιαφέροντος.

Ό  αύτοκρ. Λέων τόν στέλλει έπί αποστολή 
είς Αίγυπτον καί Συρίαν, ό Ρωμανός ό Λεκα- 
7Γ/)νός άργότερον άναΟέτει είς αυτόν τήν δια
πραγμάτευσήν συνΟηκολογήσεως των Σαρακη- 
νών, ήν έπέτυχε. "Εζησε βίον πολυτάραχον, 
κατηγορηΟείς άκόμη καί επί συνωμοσία κατά 
του βασιλέως. *0 Μ.Λ. S ang in  έδημοσίευσεν 
είς τά Βυζαντινά χρονικά τής Ρωσ. ’Ακαδη
μίας τομ. I (26) τού 19 47, 234—60 επιστο
λήν τού 931—4 έκ τού κο>δ. Μόσχας τού Ά -  
ρέΟα πρός τόν μητροπολίτην Εφέσου Γρηγό- 
ριον. Ε π ίσης λόγον απολογητικόν τού 73ετους 
ΆρέΟα κατά τού μητροπολίτου ΓΙατρών έχοντος 
μέ τό μέρος του τούς μοναχούς, ό όποιος κα- 
τηγορήθη ύπ’ αυτού τού ΆρέΟα επί πλαστο
γραφία: (σ. 251) «...βοα Πελοπόννησος άπασα 
τό Οηρίον καί μάλα γε ό των ΙΙατρών τής Π ε
λοπόννησου άρχιερεύς έξ ού καί κληρονομιάς 
συμβόλαιον αύτώ γραφήναι ίδιοχείρως έπλά- 
σατο, όσοι τε άλλοι τής τούτου άπέλαυσαν 
μοχΟηρίας.... ό τοίνυν πρός βασιλέα κατά τού 
ΙΙατρών μητροπολίτου γραμμάτιον σκευωρήσας 
έπί χρημάτων συλήσει δημοσίων, έφ* οίς καί 
έάλω συκοφαντίας ό δειλαιος...». Τά Byz. Zeit- 
schrif. 43, 1950, 56—7 κατακρίνουν τήν δη- 
μοσίευσιν ώς πλήρη λαθών. Ό  αυτός Ρώσος, 
έπίσης ρωσιστί, έγραψε διά τόν ΆρέΟαν συν
τάκτην τού λόγου περί είρήνης μέ τούς Βουλ
γάρους είς Is to rik  A larksist 1939 n 3. Ά λλα 
τούτον έδημοσίευσεν ό A. V asiliev  είς τό περ. 
T rad itio , 5, 1947, 178. Καί όταν άκόμη ήτο 
διάκονος, κατηγορήΟη έπί άθεΐα, άλλ’ ό Ά ρέ- 
Οης είχε φίλους πολλούς καί σπουδαίους καί 
άνήκεν είς τό έπιτελεΐον τού ενός των δύο έκ- 
κλησιαστικών κομμάτων τής έποχής του. Μα- 
Οηταί του άναφέρονται ο Νικήτας ό Παφλαγών 
καί τις ’Ιωάννης, πρός τόν όποιον απευθύνει ό 
ΆρέΟας έπιστολήν γραμματικού περιεχομένου. 
Καί στίχους έγραψεν ό ΆρέΟας ήτοι έκτός 
των δύο έπιτυμβίων είς τήν άδελφήν του Ά ν

ναν καί δμοιον έπιτύμβιον είς μοναχήν Φεβρώ- 
νίαν. Διετήρει δεσμόν μέ τήν γενέτειραν, άφοΰ 
καί περί συνωμοσίας του εκεί δίδεται εύκαιρία 
νά τόν κατηγορήσουν. Άπέθανε μάλλον κατά 
τό 933. Κλασσικόν παραμένει τό έργον τού 
Σωκρ. Κουγέα περί Άρέθα καί τού έργου 
αύτοΰ.

Διά τόν μαχητικώτατον, όπως τόν ονομά
ζει, μητροπολίτην ΆρέΟαν ό Κ. Ά μαντος, ' ι 
στορία του βυζαντ. κράτους, Ά θ . 1947 Β' 80, 
83—85, άφιερώνει ίδιον έπώνυμον κεφάλαιον : 
«’Ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία διά τήν μαχητι
κότητα της καί τήν μεγάλην συμβολήν είς 
τήν άναγέννησιν των ελληνικών γραμμάτων 
είναι ό ΆρέΟας έκ Πατρών τής Πελοποννή- 
σου, ώς ό ίδιος λέγει είς διασωθέν σημείωμά- 
του : «Έκτησάμην ΆρέΟας Πατρεύς τήν πα
ρούσαν βίβλον νν' (νομισμάτων χρυσών) ιδ'». 
Τό έτος γεννήσεως καί τού θανάτου δέν είναι 
γνωστά· Τό 909 όνομάζεται «πρεσβύτης»... 
Τελευταία γνωστή χρονολογία περί αυτού είναι 
τό 932 μ. X. ότε έζη άκόμη. ’Έζησε λοιπόν 
άνω τών όγδοήκοντα έτών' άπό έπίγραμμα 
πρός τήν αδελφήν του, οπού άναφέρει «τά λαμ
πρά τού γένους ήμών γνωρίσματα», ίσως έπιτρέ- 
πεται νά συμπεράνωμεν ότι άνήκεν είς οικογέ
νειαν εκλεκτήν, πλουσίαν δέ άν λάβωμεν ύπ’ 
οψιν ότι ό ΆρέΟας ήγόραζεν ενωρίς πολλά χει
ρόγραφα, τά όποια ήσαν τότε πολύ άκριβά. 
Μήπως ήτο συγγενής τής Δανιηλίδος; Έ ν 
Κπόλει φαίνεται ότι ενωρίς έκαλλιέργησε κα
λάς σχέσεις, τάς όποιας άλλως έβοήΟησε καί ή 
μαθητεία του παρά τώ μεγάλω Φωτίιρ ή του
λάχιστον ή φιλία του. "Οταν ό φίλος καί συμ
μαθητής του Νικόλαος Μυστικός έγινε Πατριάρ
χης (901), άνεβίβασε τόν ΆρέΟαν αμέσως είς 
τόν πρώτον μητροπολιτικόν θρόνον τής Καισα
ρείας, τόν έκαμε «πρωτόθρονον». Ό  ΆρέΟας 
έχει σχέσεις καί πρός τήν Λύλήν τού Βυζαν
τίου καί «έκφωνεί» λόγον ένώπιον τού αύτο- 
κράτορος «έπί τή χειρονία τού Νικολάου», είς 
άλλους δέ «έπιτραπεζίους» λόγους παραβάλλει 
τόν Λέοντα τόν σοφόν πρός τόν Μ. Αλέξαν
δρον....

»Είς τόν.Φώτιον όφείλει την θερμήν άγάπην 
πρός τούς άρχαίους "Ελληνας συγγαφείς* πολύ 
πρίν γίνη «πρωτόθρονος» Καισαρείας, δαπανά 
πολλά χρήματα διά τόν σχηματισμόν βιβλιοθή
κης* παραγγέλλει νά τού αντιγράψουν διαφόρους 
συγγραφείς, είς τούς οποίους έπειτα γράφει τά 
σχόλιά του. Αντιγράφει καί ό ίδιος. Σήμερον 
γνωρίζομεν πλήθος συγγραφέων άντιγραφέντων 
δαπάναις τού ΆρέΟα καί σχολιασθέντων έπειτα 
ύπ’ αύτού. Λύτη είναι ή μεγάλη υπηρεσία του 
είς τά γράμματα. Ό  ίδιος έγραψε καί πολλά 
έπιγράμματα, ίσως δ’ όπως ύπέθεσεν ό Κου- 
γέας, είς αυτόν όφείλεται ή έμπνευσις νά συγ
κεντρωθούν τά γνωοτά έπιγράμματα είς «ανθο
λογίαν» υπό Κωνστ. Κεφαλα. Τά γραφόμενα 
του δεικνύουν έπίσης τήν έπίδρασιν τής άρ- 
χαίας ρητορικής. ΤΗτο «εραστής διάπυρος 
Άριστοτέλους» άλλα παρ’ αύτοΰ έχομεν λαμ
πρόν άντίγραφον τού Πλάτωνος, τόν κώδικα 
C lark ianus, τόν έκ Πάτμου μεταφερθέντα είς 
τήν Αγγλίαν)),
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ΐόν  δεσμόν Άρέθα καί Πατριάρχου Φω
τίου καταδεικνύει καί τό κατ’ είκονομάχων έρ- 
γον τοϋ Άρέθα, όπου ούτος καί χρησιμοποιεί 
ορούς καί μέθοδον προϋποθέτοντας γνώσιν τής 
Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψεως (Β. Λαούρδα, 
Ό  Άρέθας περί είκονομαχίας, άνάτυπον έκ τής 
«Θεολογίας» ΚΕ' 1954 =  Ε. Κριαρας εις 
«Ελληνικά» ΙΔ' 243). Οί Κ. J. Jenkins καί 
Β. Λαούρδας έδημοσίευσαυ οκτώ γράμματα τοϋ 
Άρέθα διά τό ζήτη·μα τοϋ δ' γάμου τοϋ Δέον
τος τοϋ σοφοϋ εις «Ελληνικά» ΙΔ' 293—372. 
Πρβλ. «Ελληνικά» ΙΔ' 207, 243 διά τά σχόλιά 
του είς Στράβωνα. Άναστ. Χριστοφιλοπούλου 
Έλλ. Έκκλ. δίκαιον, Λ' 53. Kawar, Proco
pius and A rethas έν By'/. Zeitschrift 50 
(1957), 39 έπ. 362 έπ. Jenk ins—K aourdas— 
Mango, N ine orations of A rethas from 
cod. Marc. Cr. 524. αύτύθι 47 (1954), 1 έπ., 
D arrou7.cs, Conductions a 1’ edition dcs 
Discours d’ A rethas αυτόθι 48 (1955), 1 έπ. 
Κ. Τριανταφυλλόπουλος είς P 'estschrift Frit?. 
Pringsheim  καί Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς βυ- 
ζαντ. συνεδρίου Θνίκης, τομ. Β' (άνάτυπον). 
'Οδός Άρέθα έν Πάτραις άπό 1955 καί Άρέ- 
Οειον Έκπαιδευτήριον Γ. Μπούρα.

Ά ρη ς. Τό μόνον έν Πάτραις άγαλμα τοϋ 
Οεοΰ τοϋ πολέμου άπαντα πολύ πλησίον τοϋ 
λιμένος καί χάλκινον. Κατά τόν H erbillion 
1491 δέον νά τόν άναζητήοαυμεν καί είς τά νο
μίσματα Πατρών έπί Μάρκου Λύρηλίου καί 
Σεπτίμου Σεβήρου. Θωμόπουλος 2U6, M eyer 
2217.

Ά ρ ια . Συνοικία τής κάτω πόλεως Πά- 
τρών, ύπό τά 'Τψηλά Άλοινια, σχηματίσθεΐσα 
μετά τό έτος 1828. Σήμερον υπάρχει και 
οδός ομώνυμος, πλήν αυτή καί ή συνοικία γρά
φεται μέ ει (Άρεια) άτόπως, διότι λέξις τοι- 
αύτη δεν υπάρχει, ούτε έκ τοϋ ’Άρης γίνεται 
θηλυκόν ’Άρεια. Καί τό κατά τόν αυτόν χρό
νον σχηματισθέν προάστειον Ναυπλίου έγράφη 
ομοίως ’Άρεια, ενώ τόσον εκείνο, όσον καί ή 
συνοικία των Πατρών ώνομάσθησαν ούτως έκ 
προϋπάρχοντος τοπωνυμίου ’Άρια έκ τής άριας 
δρυός, δένδρον, τό όποιον φαίνεται ΰπήρχεν ε
κεί. Είς τήν Ρούμελην (Γ. Άθάνα, Τραγούδια 
τών βουνών, γλωσσάριον, 322) λέγεται άριά 
(άρία δρυς) καί ξάρια (αύτύθι 326) γυμνή, ά- 
δενδρος, μή έχουσα δρυς ράχη ή πλαγιά. Είς 
Πελοπόννησον φέρεται συνήθως είς πληθυντικόν 
άριες, άργιές καί Ψηλές Άριες είς ’Ηλείαν 
(Κ. Ν. Ήλιοπούλου, Τό τοπωνυμικόν ’Ηλείας, 
184). Πρβλ. Δ. Β. Βαγιανακον είς Πελοπον- 
νησιακά Β' 304—5. Ν. Βέην είς Byz. Zeit. 
XVII, 1 —2. Κατά Χρ. Κορύλλον, Περί αίμ,α- 
τουρικοϋ πυρετοΰ, έν Πάτραις 1879, συνοικία 
πτωχή στερουμένη υπονόμων, εδάφους ύγροΰ καί 
ύπό άπόρων κατοικουμένη. Είς τήν συνοικίαν 
ήτο ό άρχαΐος σκαπτός λιμήν (βλ. λ.) καί κα
τόπιν τέλματα καί έλη. ’Ήδη έςυγιάνθη πλή
ρως ό τόπος καί ή συνοικία είναι έκ τών κα
λών τής πόλεως καί κεντρικών.

Ά ρισταίνετος Τιμοκάδεος. Στρατηγός τής 
Αχαϊκής συμπολιτείας έκ τής Δύμ.ης, εκλεγείς 
τώ 205 π. X. Έπολέμησεν ώς αρχηγός τοϋ 
Ιππικού είς τήν έν Μαντινείφ τώ 207 π.Χ. μά

χην ύπό τόν Φιλοποίμενα, Οί Α χαιοί έστησαν 
είς Δελφούς τόν άνδριάντα του έφιππον, είς τό 
βάθρον τοϋ οποίου έτέθη ή έπιγραφή : «Τό 
κοινόν τών Αχαιών Άρισταίνετον Τιμοκάδεος 
Δυμαϊον ! άρετας ένεκεν καί εύνοιας | τάς είς τό 
έθνος καί τούς συμμάχους καί τούς άλ.λους 
"Ελληνας». Θωμόπουλος 142-, 150.

Ά ρίσταρχος Δ ά μ ω ν ο ς .  ’Άρχων Πα- 
τρέων, γνωστός έκ νομίσματος τών ετών 146— 
32 π. X. Θωμόπουλος 141, 239. H erbillon
171.

Α ρ ισ τείδη ς Αΐλιος. Σοφιστής καί ρήτωρ 
τών χρόνων τοϋ Μάρκου Λύρηλάου, έπεσκέφθη 
τάς Πάτρας τόν χειμώνα τοϋ 160, μείνας εύ- 
χαριστημένος. ’Άλλος, Πατρεύς ούτος, υίός Σε- 
λεύ/.ου είναι «πρεσβευτής» διά τήν συνομολό- 
γησίν ειρήνης μεταξύ τών Μιλησίων καί Μα
γνητών τό φθινόπωρου τοϋ 196 π. X. Θωμό- 
πουλ.ος 188, 232, H erbillon 172.

Ά ριστόδαμος Άρια... Οϋτω σημειοϋται 
τό όνομα άρχοντος Ιίατρέιον Α' ή IT π. X. 
αί. έπί νομίσματος Πατρών. "Ετερος πρόξενος 
Πατρεύς είς Δελφούς. Άριστόδαμος Αυκίνου 
έζησε τώ 140 π. X. Θωμόπουλ.ος 232, 240. 
M eyer 2220, H erbillon 172.

Α ριστόδημος, στρατηγός τοϋ Αντιγόνου 
ήλ.Οεν είς Πάτρας τώ 314 π. X. καί έξεδίωξε 
τήν φρουράν τοϋ Κασσάνδρου (βλ. λ.). Έ ν συ
νεχεία τόν έκάλεσαν οί Δυμαϊοι κατά τοϋ Α λε
ξάνδρου, τόν όποιον οΰτω καί άπεδίωξαν. Θω
μόπουλος 135—6.

Α ριστοκράτης, Πατρεύς, πατήρ τοϋ Ά ρί- 
ωνος (βλ. λ.).

Α ριστομένης, άρχων Πατρέων Β' ή Α' 
π. X. αί. γνωστός έκ νομίσματος. Θωμόπουλ.ος 
141, 241, Me3rer 2220, H erb illon  172.

Άρίσ>ν ’Α ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ  ε ο ς, Πατρεύς 
«πρόξενος» εις Δελφούς τοϋ 170 π. X. Έτέρα 
άνάγνωσις Ά γιω ν καί κατά Θωμόπουλον 232 
Ά ρχων. H erb illon  172.

Α ρκαδία . Ή  ορεινή Ά χα ΐα  ύπήγετο είς 
τούς Άρκάδας. Καί οί Τριταιείς (βλ. λ.) κα
λούνται ’Αρκάδες, πάντως οί Ρωμαίοι άπέσπα- 
σαν τήν Τριταίαν τής Ά χα ίας καί τήν έδωσαν 
είς τήν Αρκαδίαν. Έ π ί Τουρκοκρατίας πυκνή 
έπικοινωνία Πατρών καί Αρκαδίας. Μαγου- 
λιανΐται καί Δημητσανΐται έμποροι πρό καί 
μετά τό 1821 άποτελοϋν προ>τεϋον στοιχείου 
τής πόλεως Βλ. λ. Γορτυνία. Θωμόπουλος 24, 
49, 88, 118, 371, 373, 612. Θωμόπουλος
Όμπλοϋ 34’.

Ά ρκαδινός ή Ά ρ κ α δ ι ν ό π ο υ λ ο ς  Π έ 
τ ρ ο ς .  Αγωνιστής τοϋ 1821 έκ Πατρών. 
Έπολ.έμησεν ύπό τούς Κολοκοτρώνην, Λόντον 
καί Σισίνην είς πολλάς μάχας. ΔιεκρίΟη είς 
τάς κατά τοϋ Δράμαλη. ΣΝΕ, Β' 229, Λεύ
κωμα 174. "Ηλιος Γ ' 593.

Ά ρκαδινοϋ  ή Π α ν ο ϋ τ ζ ο ς  Κ ω ν σ τ α ν 
τ ί ν ο ς .  Έ κ  Πατρών αγωνιστής τού 1821, 
συγγενής τοϋ προηγουμένου. 'Ομαδάρχης ύπό 
τόν Π. Καρατζάν έξ αρχής τοϋ Άγώνος, τόν 
Θ. Κολοκοτρώνην καί Άνδρ. Αόντον, ήγωνί- 
σθη είς Πάτρας ιδίως άπό τοϋ 1822—1824, 
ότε ύπό τήν ήγεσίαν τοϋ ΧρυσάνΟου Σισίνη 
έφονεύΟη μετ’ άλλων 80 Ελλήνων είς θέσιν
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Μάνα (ποταμού του Ριόλου). Ό  Κ. Μεταξας 
τόν λέγε*. Χαράλαμπον. ΜΕΕ Ε ' 537.

’Άρλα. Χωρίον τέως δήμου Δύμης, άποτε- 
λουν Ιδίαν κοινότητα, άπέχον της Κ. Ά χαΐας 
2 1 / 2 ώ. Παρά τό χωρίον τούτο άρχεται ό πο
ταμός Καύκων. Λ αύτοΰ υπάρχουν στεναί τινες 
δίοδοι, ένθα έρείπια του Γυφτοκάστρου (βλ.λ.) 
ή κάστρου τής ’Άρλας (Κορύλλος Χωρογρα
φία, 72—3). Τό χωρίον άπαντα ήδη κατά την 
Φραγκικήν κατάκτησιν και άναφέρεται οτι μέ
ρος τής βαρωνείας Πατρών, ή Χαλανδρίτσα 
καί ή ’Άρουλα (Άρουλα, Δραγούμης Χρονικόν 
88, 255. 256) κ. ά. άπετέλεσαν την βαρωνείαν 
Χαλανδρίτσης. Ή  ’Άρουλα αυτή κατά Θωμό- 
πουλον 209 είναι ή ’Άρλα. ’Άρουλα άπαντα 
έξω των Ίωαννίνων, μικρόν χωρίον καλούμενον 
σήμεραν ’Άρλοι. *11 ΖακυνΟία οίκογένεια Λο
γοθέτη έλαβεν ως τιμάριον ολόκληρον τό χω 
ρίον ’Άρουλα (1638). Θωμόπουλος 465. E ug . 
Rizo R angabe , L ivre d ’ or, II I ,  116.

Του έτους 1710 διατηρείται κατάστασις σι
τηρών παραγομένων εις τά εδάφη τής ’Άρου- 
λας συνταγεΐσα από τόν Αντώνιον Κυζιανίτην, 
επιστάτην του κόμητος Νικολάου Κουτούβαλη 
καί Θεοδώρου Δραπανιώτη γέροντος τής πό- 
λεως. Σιτηρά 117 στατήρες, κριθή 27, πίτυρα 
Mil io 22, bom baso λίβραι 47, φακαί 5 στα
τήρες, έλαιον στατήρες 24. Ύοΰ χωρίου ’Άρ>ας 
περιοχής 1 Ιατρών : Καλλιεργούμενα εδάφη 1540 
στρεμ. άκαλλιέργητα 1836, ελαιώνες 200 ρί
ζας, δένδρα άγρια 100. Εις τό χωρίον υπάρχει 
μία οΙκία κεραμοσκεπής, εΐς λουτήρ, έν ελαιο
τριβείου καί 50 καλύβαι (Κώδηξ Μέρτζιου 159). 
ΕΙχεν εκκλησιαστικά κτήματα έκμισθωΟέντχ τόν 
Μάίον 1695 εις Στεφ. Μπονέρην. Έλέγετο τώ 
1699 ακόμη ’Άρουλα, ύπόχρεως παροχής φορ- 
βής μόλις 2 στατήρων διά τό ένετικόν Ιππικόν. 
ΛύτόΟι 117, 118. *0 έφημέριος όμως ’Αγάπιος 
τώ 1713 τού χωρίου υπογράφει είς ελληνικόν 
έγγραφον ώς 'Άρλας πλέον (αυτόθι 172) καί 
ομοίως είς έλλην. έγγραφον μονής Μαρίτσης 
(βλ. λ.) τού 1775 άναφέρεται επίσης ’Άρλα.

*0 B ouqueville  άργότερον 1816 σημειώνει 
(III, 536) τό χωρίον A via με 25 Έλλην. οί- 
κογενείας. Είναι πλησίον τής Φώσταινας καί 
τό κάστρον τής ’'Αρλας λέγεται καί τής Φώ- 
σταινας είς Οέσιν ΙΙοταμιά. Είναι υπό κλιτύν 
Άναμαγκρά τού Σανταμίριου όρους, με μικρο- 
οικισμούς Γυφτόκαστρο, ΜιΟμουταίικα, Δρο- 
βγενίτη. Παραδίδεται ότι ’Άρλα ήτα τό όνομα 
μιας συζύγου άγα... ΜΕΕ Ε' 555. Είς τους Βυ
ζαντινούς ήτο έν χρήσει ή λέξις άρουλα σημαί- 
νουσα φωκίον, πύραυνον (Φ. Κουκούλες, Βυζαν
τινών βίος, Β' II 98*), ίσως δέ έκεΐΟεν τό 
όνομα καί όχι ώς ό V asm er 129 ετυμολογεί 
τήν λέξιν άπό σλαυικήν ρίζαν σημαίνουσαν άε- 
τός. 'Υπάρχει καί ή έκδοχή ότι δυνατόν νά 
παράγεται άπό τό λατινικόν rivu lu s  καί κατ’ 
άλλην γνώμην (Θωμόπουλος α’ έκδ. 238) ή 
λέξις άλβανική σημαίνουσα πολλοί άγροί μαζί. 
Κατά τήν E xped itio n  τώ 1828 μέ 21 οίκο- 
γενείας, κατά Ραγκαβήν Β' 86 τώ  1851 κά
τοικοι 133 οίκογένειαι 28. Έγκατεστάϋησαν έκεί 
πολλοί έκ Βραχνίου Καλαβρύτων κατά τόν ΙΘ'

αί. (Παπανδρέου, Καλαβρ. ’βπετ. 133). Τφ  
1889 κατά Νουχάκην 227 κάτοικοι.

* Α ρλετας Ν ι κ ό λ α ο ς. Α γωνιστής τού 
1821 έκ Αεχαινών, έπολέμησε καί εις Πάτρας. 
ΜΕΕ, Ε ' 556.

Ά ρ μ α γεδ ώ ν . Έφημερίς έν Πάτραις τω 
1896, όργανον τής χριστιανικής κινήσεως Ά ρ- 
νέλλου καί Χριστογιαν>οπούλου (βλ. λ .)’

Ά ρ μ α κ δ ς . Τοπωνύμιον άναφερόμενον τώ 
1703 καί διασωζόμενον είς τήν πεδιάδα τού 
χωρίου Μπαρδικώστα. Θωμόπουλος Όμπλού 
2 1 . Γενικώτερον σο>ροί άπό πέτρας, έρμαξ ήτοι 
σωροί λίθων είς όδόν πρός τιμήν τού Έρμου. 
Ν. Άνδριώτη, Ετυμολογικό, Άϋήναι 1951, 53. 
Κοινόχρηστον έκ τούτου τό τοπωνύμιον, όπου 
έχουν συσσωρευΟή λίθοι άπό καθαρισμόν γύρω 
γης πρός καλλιέργειαν. Έτέρα θέσις Ά ρμα- 
κάδες είς Σαράβαλι, όπου αγρός 130 στρεμμά
των τής μονής Όμπλου κατ’ έγγραφόν της 
του 1846.

Α ρ μ έν ιο ι ήλθον τφ  1922 συγκροτήσαντες 
καί κοινότητα, εϊχον καί έφημέριον, λειτουρ- 
γούντες κατά παραχώρησιν είς ναόν Ά γ . Α θ α 
νασίου ή Προφήτου Ή λία. Καί ίδικήν των 
ποδοσφαιρικήν ομάδα. Πρό τού 1939 πολλοί 
άπηλΟον είς Σοβιετικήν Αρμενίαν, άπέμειναν 
8έ περί τάς 20 οικογένειας.

Ά ρ μ υ ρ ιώ τη ς  Π α ν α γ .  Αγωνιστής τού 
1821 έξ Αλμυρού τής Θεσσαλίας. Τώ 1824 
έξεστράτευσεν εις Πάτρας ύπό τόν Καν. Δελη- 
γιάννην. 'Ή λιος Γ ' 630.

Ά  ρ ν α ο ύ τ ο γ  λ ο υ αγάς, έχων κατά τήν 
τελευταίχν Τουρκοκρατίαν τσιφλίκια είς Π ά
τρας καί Χαλανδρίτσαν. Σημαντική είς Τρι- 
πολιτσχν τουρκική οικογένεια.

Ά ρνέλλ ο ς  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ,  αγωνιστής τού 
1821 έκ ΙΙύργου Η λείας. Συμμετέσχεν είς πο
λιορκίαν ΙΙατρών. 'Ή λιος Γ ' 632.

Ά ρ ν έ λ λ ο ς  ’Ιωάν. Τώ 1896 έξέδωσεν 
έν ΓΙχτραις μετά τού Ά θ . Χριστογιαννοπούλου 
έβδομαδιαίαν έφημερίδα «Άρμαγεδών». Τφ 
1918 έν Πάτραις βιβλίον: «Μεγάλη δόξα τού 
Ελληνισμού περί τής ένώσεως τών ’Εκκλη
σιών». Τώ 1914 «Έπίκρισις τής νεωτέρας φι
λοσοφίας κ.λ.π.)> έκ σελ. 47. ΙΙερί τής δρχ- 
σεώς του έν Πάτραις 'Ή λιος Γ ' 633. Βλ. λ. 
Έργάται. Ό  Δημ. Γ. Άρνέλλος γράφων έκ 
ΙΙύργου είς «Νεολόγον» τής 4 ’Οκτωβρίου 1894 
αύτοτιτλοφορείται «άρχισοσιαλιστής».

Ά ρόη . Προϊστορικός οικισμός πριν ή I- 
δρυΟούν αί Πάτραι, ό πρώτος οικισμός τών 
Πατρών. Κατά τήν μυθολογίαν, ό Εύμηλος 
αύτόχθίον βασιλεύς ολίγου λαού, πρώτος κατφ- 
κησεν αυτήν. Ό  Τριπτόλεμος (βλ.λ.) έλθών 
είς τήν χώραν τού Εύμήλου έδίδαξεν είς τού
τον τόν τρόπον τής δι’ άρότρου σποράς τού 
σίτου καί άκόμη φκισε πόλιν, ή οποία επί τή 
άρόσει τής γης έκλήΟη Άρόη. Ή  λ. Άρόη ά
παντά καί είς τόν Ησίοδον. Κατά τόν Η σ ύ 
χιον τά έκ τού άρόω, άρώ παραγόμενα Άρόη 
καί άρουρα (καί Άρόσα) σημαίνουν γήν σπί>- 
ριμον. Ή  έκ τού άροτρον άροσις (καί a r ts  ή τέ
χνη είς τήν λατιν). 'Ο  B orchgrave ευρίσκει 
ξενικόν τό όνομα, διότι ό Αιγυπτιακός Α πόλ
λων έκαλεΐτο H o ru s A roeris. Είς Τωνιάν
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τής Εύδοκίας Μακρεμβολιτίσσης (έκδ. Λειψίας 
189)... ή έν Άρόη (χωρίω άπό τής πρώτης 
άροτριάσεως, δ νυν Νέαι (sic) Πάτραι καλούν
ται). Κατά ταϋτα Άρόη συνοικισμός γεωργών 
καλλιεργητών γης, πεδιάδος.

Άναφέρεται είς τά περί Τρικλαρίας Ά ρ- 
τέμιδος (βλ. λ.). Καί Άροεύς Διόνυσος. Κατέ- 
φυγεν είς αυτήν ό Αίγυπτος (βλ. λ.).

Κατά τήν γνώμην των περισσοτέρων ή 
Άρόη έκειτο έπ’ αύτοΰ τοϋ λόφου τής Άκρο- 
πόλεως. Ζευγολατειδ Α αυτής τοπωνύμιου μέ
χρι τώρα (Θωμόπουλος 96—7, δπου τά περί 
αποικίας Εύρυπύλου). Κατά τινας ή Ά ρ β α ! 
Διά τούς Ιστορικούς χρόνους βλ. λ. Πατρεύς, 
Πάτραι. Ή  Άρόη διετηρεΐτο ως όνομασία 
των Πατρών, δπως είς νομίσματα των Ρωμαϊ
κών χρόνων.

Μετά το 1920 έδημιουργήθη ωραίος συνοι
κισμός, δπου πρίν τοπωνύμιου Χαλίλι (βλ. λ.). 
Μέχρις αύτοΰ την 2—10—1944 είσεχώρησαυ 
οί Ά γγλοι, ή περιοχή δ’ έβομβαρδίζετο ύπό 
τών Γερμανών έπί τριήμερον. Θωμόπουλος 53— 
6, 94—9, 102, 1705, 204, 211, 233. Λάγαρης 
134 έπ.

5 Α ̂ ουραίοι. Σατυρική έφημερίς καταγγε- 
λομένη ύπύ τής έφ. «Νεολόγος» Πατρών τής 
12 Σεπ)βρίου 1894.

’Αρσένιος α' μητροπολίτης Πατρών 1575— 
6, 1579—80 καί τό γ ' 1585. Θωμόπουλος 
446-7 .

Α ρ σ έ ν ι ο ς  β' Δημητρόπουλος. Μητρο
πολίτης τώ 1683 καί 1687—1711. ’Έδρασε 
παρά τύ πλευρόν τών Ενετών κατά τών Τούρ
κων. Θωμόπουλος 459, 469, 485. Ή πειρ. 
Χρον. ΙΑ' 86.

Ά ρτα. Τήν θυγατέρα του δεσπότου τής 
Ηπείρου Μιχαήλ Β' ’Άνναν ελαβεν είς τρίτον 
γάμον ό ήγεμών τοϋ Μορέως Γουλλιέλμος καί 
οί γάμοι έτελέσθησαν τίΐ> 1259 έν Πάτραις. 
Έ π ί αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου Ανδρονίκου 
Β' Παλαιολόγου συνέβησαν περίπλοκα! υπέρ 
τοϋ δεσπότου τής Ά ρτης τών έν ΙΙάτραις 
Φράγκων. Είς έγγραφον τοΰ 1441 ό Κάρολος 
Β' Τόκκος, δεσπότης τής Ά ρτης, παραχωρεί 
είς τον έν ΓΙάτραις Νικόλαον de Eeonessa ως 
τιμάριον έν τεμάχιον γής. 'Ομοίως καί οί Ε 
βραίοι τής ’Άρτης είχον επικοινωνίαν μέ τούς 
έν Πάτραις. Γενικώτερον πάντοτε ύπήρχεν ε
πικοινωνία μεταξύ τών δύο πόλεων καί άναφέ- 
ρεται δτι τώ 1782 ύπέστη μαρτυρικόν έν 17ά- 
τραις θάνατον ό έξ ’Άρτης Ζαχαρίας. Βλ. λ. 
’’Ηπειρος. Κατά τό 1821 Άρτινοί έσύχναζον 
είς χάνι Ταταράκη κατά Μακρυγιάννην. Θωμό
πουλος 309 έπ. 312, 391, 4372 498, 6291. 
Φωτάκου, Βίοι 298.

’Αρτέμιος. Βλ. λ. 'Άγιος Άνδρέας.
Άρτεμις. Έτιμάτο είς Πάτρας περισσό

τερον πάσης άλλης θεάς.
Ά ρ τ ε  μ ι ς  Τ ρ ι κ λ α ρ ί α .  Ό  άρχαιότατος 

τών ναών της ήτο ό τής Τρικλαρίας, τον όποιον 
άπό κοινοΰ είχον οί είς τά πολίσματα Άρόην, 
Άνθειαν καί Μεσάτιν κατοικοΰντες ’Ίωνες, τε- 
λοΰντες έκεΐ παννυχίδα κατ’ έτος. Τήν ίερω- 
σύνην τής Θεάς είχε μία παρθένος. Τρικλαρία 
Ά ρτεμις άπαντα μόνον έν Πάτραις. Τρίκλαροι

πόλις Μακεδονίας. Κλάριος έλέγετο καί ό Ζευς. 
Κατά Θωμόπυυλυν 531 ό ναός έκειτο έπί κοι
νού τών τριών πολισμάτων εδάφους, έρρεε δέ 
πλησίον αύτοΰ ό ποταμός. Βλ. λ. Μείλιχος, Κο- 
μαιθώ, Εύρύπυλος. 9 άνδρες καί 9 γυναίκες 
είχον τήν φροντίδα τής λάρνακος τοϋ Διονύσου 
Αίσυμνήτου. Κατά τήν εορτήν, νύκτα 6 ίερεύς 
έξήγαγε τοϋ ναοϋ αυτήν καί πολλοί παΐδες μέ 
στεφάνους στάχυων έλούοντο είς τον ποταμόν. 
17οϋ ήτο ό ναός αύτδς δεν γνωρίζομεν. ’Ίσως 
κατά τήν αρχαιότητα ό Μείλιχος άπό τόν κα- 
τάφυτον τότε Παναχαϊκόν νά ήτο πλουσιώτερος 
είς υδατα. ’Άλλοι τοποθετούν τον ναόν παρά 
τόν Γλαύκον. Ό  Θωμόπουλος α έκδ. 36 υ
πέδειξε τήν περιοχήν τών Συχαινών, τά όποια 
μάλιστα τώ 1958 μετωνομάσθησαν είς Ά ρτέ- 
μιδα.

Ά  ρ τ ε μ ι ς  Λ α φ ρ ί α .  Ναός της έπί τής 
Άκροπόλεως καί άγαλμα έκ Καλυδωνος μετα- 
φερθέν έπί Λύγούστου, παριστών αυτήν ώς κυ
νηγόν. Κατά Χέρτσβεργ Έλλ. Α’ 619 Πατρεϊς 
καί Μεσσήνιοι μόνοι τών Πελοποννησίων 7ΐα- 
ρέλαβον τήν λατρείαν τής Ααφρίας έκ Καλυδώ- 
νος. Κατέστη ή πρώτιστη Οεότης τής Ρωμ. ά- 
ποικίας Πατρών καί ή φήμη της διεδόθη μα
κράν ώς Άρτέμιδος τών Πατρών. Λαφρία δέ 
άπό τοΰ δωρητοϋ της Λαφρίου πρύς τούς Κα- 
λυδωνίους. Κατά Σουίδαν «εύδαίμονα καί βα- 
θύπλουτον είναι τήν Λαφρίαν Άρτέμιδα».

Έτησία έορτή της έν Πάτραις τά Λάφρια, 
κατά τήν άνοιξιν ίσως. Προηγείτο θυσία καί 
έκαίοντο χλωρά καί ξηρά ξϋλα είς αυτήν. Ή  
πομπή ήτο μεγαλοπρεπής καί ή ιέρεια παρθέ
νος ήρχετο τελευταία έπί άρματος, τό όποιον 
έσυρον έλαφοι. Τήν έπομένην έγίνοντο δημό- 
σιαι θυσίαι. Έθυσιάζοντο άκόμη καί άγρια 
ζώα.

Ό  ναός τής Ααφρίας είς τήν Ακρόπολη» 
ύπερεϊχε τών άλλων. Είς νόμισμα είκονίζεται 
έξάστυλος μέ διακοσμήσεις ζωηφόρων. Ά λλο 
νόμισμα πάριστά τήν ιέρειάν της τήν ώραν τής 
πομπής. Έ ξ  αύτών είναι γνωσταί ή Μούσα 
καί ή ΙΙρόκουλα, έκαλεϊτο δέ καί Αύγοόστα ή 
Ά ρτεμις αυτή.

’Ά ρ τ ε μ ι ς  Λ ι μ ν ά τ ι ς. Άντικρύ τής 
άρχαίας Αγοράς κατά τήν διέξοδον ήτο τέμε
νος καί ναός αύτής. Τό άγαλμά της ό Πρευγέ- 
νης (βλ. λ.), οδηγούμενος άπό ονειρον, ύπέ- 
κλεψεν έκ Σπάρτης. Τοΰτο τό ξόανον καθ’ όλον 
τόν άλλον χρόνον έφυλάσσετο είς τήν Μεσόαν, 
πολίχνην τής Λακωνίας, κατά δέ τήν έποχήν 
τής εορτής ήρχετο έκ Μεσόας είς έκ τών οί- 
κετών τής θεάς κομίζων τό άρχαΐον ξόανον 
είς Πάτρας. Λιμνάτις έκ τοΰ χωρίου Λίμναι 
μεταξύ Λακωνίας καί Μεσσηνίας, όπου ναός 
άλλος τής Λιμνάτιδος.

Ά ρ τ ε μ ι ς  Ν ε μ ι δ ί α  (έκ τοΰ νέμος, 
δάσος) είς τήν πόλιν Τευθέαν (’Άνω Άχα'Εαν), 
όπου ναός της.

’Άγαλμά της έπί τής Άκροπόλεως είδεν ό 
D epping άκρωτηριασμένον. Θωμόπουλος 611*. 
Τό έν σ. 2262 αύτοΰ άγαλμα είναι Έρωτιδέως 
καί όχι Άρτέμιδος. Είς τά νομίσματα Πατρών 
πλειστάκις άπαντα ή Ά ρτεμις. Θωμόπουλος
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47, 49, 5 3 -6 , 194 bn. 126*, 203, Meyer 
2216. H crb illo n  ώς έν σ. 179.

’Αρύμνιον. *0 'Άραξος (τά Μαύρα βουνά 
κυριολεκτικώτερον) είναι κατά Νουχάκην Β' 
517 πιθανώς τό ’Αρύμνιον, βουνόν τής Ά χα ΐα ς 
ή πρώτη κατοικία του θαλασσίου θεού Φορ- 
κυνος.

άρχαιοκαπηλεΐα. Ταύτην ένήργει ό ’Ά γ 
γλος πρέσβευες έν Κπόλει (1581—1644), έχων 
πράκτορα έν Πάτραις 'Έλληνα μισθωτόν. Καί 
οι ’Ά γγλοι πρόξενοι έν Πάτραις ήσαν θεματο- 
φύλακες άρχαιοτήτων δι’ εξαγωγήν. ΙΙροσεφέ- 
ρετο άκέφαλον άγαλμα ευρισκόμενον «εις τό πα
λαιόν κάστρον τής Πάτρας... τό όποιον μέ ευ
κολίαν ήμπορεΐ νά κουβαληθή έως την θάλασ
σαν». Καί ό πρόξενος Ζανίνης τής Λύστρίας 
φέρεται αγοραστής άναγλύφου. Α γάλματα έ- 
ξήγαγον καί οί Γάλλοι του Μαιζόν. Μετά ταύ- 
τα έφυγαδεύΟη ό Μ α ρ ία ς  (βλ. λ.) καί ό ά- 
Ολητής τού χώρου ναού ΓΙαντανάσσης. Θωμό
πουλος 170/198», 213», 214, 216, 218. Βλ. 
Κώδικα Μέρτζιου διά τό 1671 (άναφοραί Ε 
νετού προξένου Ιΐατρών περί εύρυτάτης άρ- 
χαιοκαπηλείας ξένων έν Έλλάδι).

άρχαιότητ€ς. Βλ. λ. Μουσεϊον.
ά ρχεΐα . Βλ. λ. ’Έγγραφα, Βιβλιοθήκη.
’Αρχέλαος. Στρατηγός Δυμαΐος 3.000 ά

ριστων Δυμαίων πολεμιστών μισθοφόρων, οί 
όποιοι εις Συρακούσας έπολέμησαν υπέρ τού 
Δίωνος καί κατά τού τυράννου Διονυσίου τού 
νεωτέραυ (356 π. X.). Θωμόπουλος 112.

Α ρχιερατικόν (αρχιεπισκοπικόν ή μητρο- 
πολιτικόν οίκημα, Επισκοπή, Δεσποτικόν). Εις 
τήν κατοικίαν τού μητροπολίτου Πατρών κα- 
τέλυον οΐ έρχόμενοι ενταύθα επίσημοι, στρατη
γοί, βασιλικοί (αύλικοΐ) καί οι έξ εθνών άπο- 
στελλόμενοι ξένοι. Βλ. λ. Σλαύοι. *11 κατοικία 
αΰτη έκειτο πλησίον τού βυζαντινού φρουρίου 
καί του ναού Ά γ . Θεοδώρων καί κατεστράφη 
κατά τήν α' Τουρκικήν κατάκτησιν. Κατά τήν 
α' Ενετοκρατίαν (1408—13) έπεσκευάσΟη τό 
μέγαρον, εις τό όποιον επί Φραγκοκρατίας έ- 
μενον οί Λατ. αρχιεπίσκοποι καί είχε τούτο 
ώραίαν στοάν μέ τοιχογραφίας, παριστώσας 
τήν καταστροφήν τής Τροίας. Τά έπιπλα τής 
Λατ. αρχιεπισκοπής μετά τήν έκδίωξιν των 
Φράγκων εκ 1 Ιατρών, μετεφέρΟησαν εις Ζά
κυνθον (Θωμόπουλος 3551). Εις τό οίκημα τού
το συνετάσσοντο τά συμβόλαια υπό νομικού, 
τόν όποιον διέθετε ή άρχιεπισκοπή (in archie- 
p iscopali p a la tio  P a traccn si εις έγγραφα 
1353 καί 1355). Έ π ί α' Τουρκοκρατίας οί μη- 
τροπολίται κατέφευγον πολλάκις εις τό πλησιέ- 
στερον μοναστήριον, «μή έχοντες αξίαν άνά- 
παυσιν έν τοϊς κελλίοις αυτών» (Τριανταφύλ- 
λου Γηροκ. 19 έπ.), πάντως είχε τό μητρο- 
πολιτικόν οίκημα ανέκαθεν άξιόλογον βιβλιοθή
κην, έξ ής έγένοντο καί τυπώσεις εις Ένετίαν 
(βλ. λ. Τριώδιον, ΈπιστολαΙ *Λπ. Παύλου). 
Έ π ί Γερμανού τό οίκημά του ήτο Α ακριβώς 
τού ναού Ά γ . Δημητρίου καί τφ  1821 κατε
στράφη αύτό καί ή βιβλιοθήκη του, Μετά τήν 
Άπελευθέρωσιν εύρίσκομεν τόν άρχιερέα κατοι- 
κοΰντα πλησίον τού τότε μητροπολιτικοΰ ναού 
ΪΙαντοκράτορος έπί τής πλατείας Ά γ . Γεωρ

γίου. Έ καστος άρχιερεός έγκαθίστατο κατά 
κανόνα είς οικίαν τής έκλογής του πλησίον του 
ναού του. ‘Οριστικήν λύσιν έδωσεν ό άρχιεπ. 
’Ιερόθεος, έκ τής τυπωθείσης έν Πάτραις τώ 
1908 έκθέσεως τού όποιου πληροφορούμεθα 8τι 
άπό τού 1892 είργάσθη καί έπέτυχε τήν ΐδρυ- 
σιν «άρχιεπισκοπείου» καί τού παρ’ αύτφ ιε
ρού ναού ό Θεολόγος ’Ιωάννης. Ό  ίδιος έδα- 
πάνησε 48.731 δρχ., τάς δέ υπολοίπους 31.240 
συνεκέντρωσε δι* έράνων έν τή πόλει. Τώ 1918 
—20 έχρησίμευσεν ώς στρατ. νοσοκομεΐον 
(πλήν ένός γραφείου). Θωμόπουλος 264ι , 2841, 
285', 340, 390, 40, 528. G erland  ώς σ. 279.

Άρχικράτης Δ ι κα ι ά ρ χ  ο υ. ’Άρχων τής 
πόλεο^ς των Πατρών των χρόνων 146—33 π. 
X. γνωσΟείς έκ Πατραϊκού νομίσματος. Θω
μόπουλος 141, 240, H erb illon  172.

Ά ρ χ ιτ έ λ η ς . ΓΙατρεύς, πατήρ του Στρατο
κλέους (βλ. λ.).

Άσβεσταριά. Ά παντφ είς έγγραφήν έτους 
1836 τού άρχείου μονής Γηροκομείου, 1  ω. 
μακράν αυτής, όπου αυτή είχε κτήματα. Βλ. λ. 
Χορυγοκάμινον. Τριανταφύλλου Γηρ. 51, 67.

Ά σ η μ ά κ α ρ ο ς  Α. Βλ. λ. Ρηγυπουλος 
Άνδ?.

Άσήμακος Κωνστ. έκ Πατρών, όμαδάρ- 
χης (μπουλουξής) υπό τόν Ροδόπουλον τώ 
1821. ΜΕΕ Ε ' 798.

Άσημακόπουλος ’ Α ν α γ  ν . άγωνιστής 
Γορτύνιος τού 1821 πολεμήσας καί είς Π ά
τρας. Έλευθ. Β' 544.

Ά σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Θ ε ό  δ. ή Κοντο- 
βαζαινίτης. ’Αγωνιστής τού 1821 (έκατόνταρ- 
χυς). Έπυλέμησεν ώς καί ό προηγούμενος υπό 
τούς Δεληγιανναίους καί είς ΙΙάτρας, Έλευθ. 
Β' 544. ΜΕΕ Ε' 798.

Άσημακόπουλος ’Ι ω ά ν ν η ς .  Διακεκριμ- 
μένος Πατρεύς τού ΙΘ' αί. Ρώσος υπήκοος, 
παράδοξος καί περιπετειώδης άνθρωπος. Έ γεν- 
νήθη είς ΙΙάτρας τώ 1766. Κατετάγη τώ 1788 
είς Πρέβεζαν είς τό Άλβανορωσσικόν στράτευ
μα, δημευθείσης τής περιουσίας του τφ  1806, 
ήχμαλωτίσΟη κατά τόν τότε πόλεμον καί ώδη- 
γήθη είς Τύνιδα, όπου είσήχΟη είς τό 'Ισπανι
κόν νοσοκομεΐον πρός θεραπείαν των τραυμά
των του. Έπωλήθη ώς σκλάβος και παρέμεινε 
17 μήνας δούλος, έως ότου έξηγοράσΟη καί 
ήλθεν είς τήν πατρίδα του. Είς Πάτρας έσω
θεν έν σώμα των οπλαρχηγών Κ. ΙΙετιμεζά 
(βλ. λ.) καί I. Μέλλιου. Πρόκειται περί τής 
μάχης μονής Άναλήψεως τής 18ης ’Ιουνίου 
1804 κατά τόν διωγμόν τών κλεφτών. Ούτος 
ήτο μεμυημένος είς τήν Φιλικήν ύπ* αύτού τού 
Θεοδ. Κολοκοτρώνη. Θωμόπουλος 543—4, Ά ρ- 
χεΐον Ρώμα, κβ' Α' Μέξας 9.

Ά σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Κωνστ. διδάσκαλος 
τής έν Λιβόρνω (βλ. λ.) παροικίας πρό τού 
1821.

Ά σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Λάσκαρης. Α γ ω 
νιστής έκ Λακεδαίμονος, πολεμήσας είς Πά
τρας τφ  1822. ΜΕΕ Ε' 798.

Άσημακόπουλος. Νικόλ. καί ό αδελφός 
τούτου ’Ιωάννης. Ή λεΐοι άγωνισταί τού 1821. 
Άνέλαβον τόν εφοδιασμόν τής πολιορκίας τών 
Πατρών (1 &22) Χρυσανθακόπουλος 127.
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Ά σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Σ ω τ .  ’Αγωνιστής 
του 1821 έκ Σόλου Καλαβρύτων. Έπολέμησε 
καί είς ΙΙάτρας. Ν. Παπαδοπούλας είς περ. 
"Αμπελος τ. 10.

Άσκληπιόδωρος. Πατρεύς δικαστής είς 
την μεταξύ των είς Θεσσαλάαν Μαγνήτων καί 
Δημητριέων διαφοράν (Θωμόπουλος 2321, τόν 
όποιον ό H erbillon 172 γράφει ’Ασκληπιόν. 
Ή  έπιγραφή έχει μόνον: ’Ασηλ/ηπ...

’Ασκληπιός. Είς τδ ύπαιθρον τής ’Αγοράς 
ήτο καί άγαλμα τοϋ ’Ασκληπιού έκ λίθου. Ό  
ναός τοϋ ’Ασκληπιού ή το υπέρ τήν Άκρυπο- 
λιν, πλησίον των πυλών, αί όποϊαι έφερον πρός 
τήν Μεσατιν, όπου καί άνευρέθησαν πρό έτών 
θραύσματα στήλης καί άγαλμα ’Ασκληπιού. 
’Άλλο ’Ασκληπιείου μεταξύ Πατρών καί Δύ- 
μης, πλησίον τοϋ παλαιού των Ώλενίων κτί- 
σματος, έκ τής Δύμης 40 σταδίους καί έκ 11α- 
τρών 80. Θωμόπουλος 106, 203, 206, Θωμό
πουλος είς Δ. Βιβλιοθ. 411, H erbillon 86—90. 
M eyer 2217.

Άσλάνης Ε ύ γ έ ν ι ο ς άντισμήναρχος. 
Έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 1956 «Σύμφωνον Βο
ρειοατλαντικής συμμαχίας».

’Ασλάπων ιατρός έν Πάτραις κατά τήν 
έποχήν τού Κικέρο>νος καί τούτου Ιατρός κατά 
τήν έκ Πατρών διέλευσίν του. Είς αυτόν ένε- 
πιστεύθη καί τήν θεραπείαν τού βαρέως άσθε- 
νήσαντος άπελευθέρου του Τύρωνος. Ό  αυτός 
Κικέρων τόν συνιστα θερμότατα δι’ έπιστολής 
του είς τόν έν Ρώμη νομοδιδάσκαλον Σέρβιον 
Σουλπίκιον, όπου ίσως νά κατέφυγε διά σοβα- 
ράν ύπόθεσίν του. Βλ. λ. ’Ιατροί. Τινές γρά
φουν τούτον Άσκλαπόν. Θωμόπουλος 167—8, 
M eyer 2220.

’Ασπρογέρακας Κωνστ. έκ Λευκάδος. Τω 
1825 μετά τοϋ Άνδρ. Λόντου έπολέμησεν είς 
Σελλά. Έλευθ. Β' 579.

’Α σ π ρ ο γ έ ρ α κ α ς  Ν ι κ ό λ α ο ς .  Ζω
γράφος διακεκριμμένος, γεννηθείς έν Πάτραις 
τω 1879 καταγόμενος έκ Λευκάδος, άπόγονος 
τού προηγουμένου. Τω 1916 έγινε καθηγητής 
τής Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ά πέ- 
θανε τώ 1939 έν Άθήναις. "Ηλιος Γ ' 797.

’Άσσος, τοπωνύμιου βυζ. χρόνων πρός τό 
έσωτερικόν της άπό Τρεις ’Εκκλησιών πρός 
Πάτρας παραλιακής γραμμής, πάντως εγγύς 
των Πατρών. Θωμόπουλος 347.

’Αστέρι. Χωρίον παρά τόν Πεΐρον ποταμόν 
όπως είς δημοτικόν άσμα τού κλέφτη Γιαννια: 
«*0 Γιάννος έκαβάλλικε στήν Πάτρα για νά 
πάη.| Βγαίνει στον Άστερόκαμπο, μές τό χω
ριό τ’ Αστέρι», τό όποιον έδημοσίευσεν πρώ- 
τος ό Χρ. Κορύλλος, Πεζοπορία άπό Πατρών 
είς Ιίαλάμας, έν Πάτραις 1891, 8—9. ‘Υπήρχε 
τώ 1697 άναφερόμενον μεταξύ τών χωρίων Πα
τρών. Κώδηξ Μέρτζιου 118. Κατά τήν περι
γραφήν τού Κορύλλου «μικρόν πρό τής γεφύ- 
ρας [τού Τευθέα ποταμού, Τόσκεσι] υπάρχει τό 
χωρίον ’Αστέρι (δήμου Φαρών) υπό 8 οίκογε- 
νειών οίκούμενον, άπό τούτου δέ τό περικείμε
νον πεδίον καλείται Άστερόκαμπος, ένθα κατά 
τό δημώδες τραγούδι τοϋ Γιαννια, έστη έκεΐνος 
έφιππος καί άπεχαιρέτησε τόν κόσμον καί τούς 
φίλους του, οίωνεί προαισθανόμενος τό τέλος

του, οτε μετέβαινεν είς Πάτρας». ΤΙ E x p ed iti
on φέρει (1828) τό χωρίον ώς άνήκον είς τήν 
περιφέρειαν Βουντούχλας μέ 7 οικογένειας. Κα
τά Γαγκαβήν ‘Ελληνικά Β' 88 μετά Τρούσας 
καί Λάλουσι κάτοικοι έν δλω 153, οίκογέ- 
νειαι 33 (1851). Τώ 1889 είχε 45 κατοίκους. 
’Απέχει 2 ώρας άπό Χαλανδρίτσης. Οι Δρακά- 
κης Κούνδουρος 67.<18, 159 αναφέρουν τό χω 
ρίον άπό τής συστάσεως τών δήμων.

’Αστεριού ’Ιωάν. ’Αγωνιστής 1821 έκ 
Ψαρών, πολεμήσας καί είς Πάτρας. Ν. Παπα- 
δόπουλος είς περ. ’Άμπελος, τ. 10 .

Ά σ τήρ . Μηνιαίου φιλολογικόν καί κοινω
νικόν περιοδικόν, έκδοθέν έν Πάτραις τώ 1905.

Ά σ τ ιγ ξ . ’Άγγλος φιλέλλην, στόλαρχος καί 
κυβερνήτης τής «Καρτερίας» τώ 1827. ‘Ωρίσθη 
άρχηγός μοίρας Έλλ. στόλου διά νά δράση είς 
Ιΐατραϊκόν καί Κορινθιακόν. Τ Ι μοίρα άπετε- 
λεϊτο άπό τήν «Καρτερίαν», τόν πάρωνα «Σω- 
τήρ», τάς κανονιοφόρους «Βαυαρία» καί «Φι- 
λελληνίς» καί δύο γολέτας. Τόν Σ)βριον 1827 
τής άνετέθη νά προστατεύση διεκπεραίωσιν 
άπό Καραβοστάσι εις τήν έναντι Δυτ. Ελλάδα 
στρατού υπό τόν Τσώρτς καί Κώσταν Μπό- 
τσαρην. "Εν τμήμα τής μοίρας είσέπλευσε (7-8 
Σ)βρίου) είς τό στενόν Ρίον ύπό τό πύρ τών 
φρουρίων καί έπηκολούθησεν ή ναυμαχία τής 
Σκάλας Σαλώνων, ή νίκη τής οποίας άπό τόν 
’Άστιγγα έξησφάλισε τήν κυριαρχίαν τοϋ Κο
ρινθιακού είς τούς "Ελληνας, έως τότε δέ ού- 
τος έλυμαίνετο άπό πειρατάς (ΣΝΕ Ε ' 643). 
"Οταν τήν 18-11-1827 έφθασεν ή «Καρτερία» 
είς τό ύψος τοϋ Ρίου ήνοιξε πύρ, κατευθύνασα 
τά μέν οβιδοβόλα κατά τοϋ Ρίου, τά δέ τών 
32 κατά τοϋ Άντιρρίου. Τά φρούρια έσείσθησαν 
επί τών βάσεών των. Δέν έβράδυνον νά άρχί- 
σουν πΰρ καί ό «Σωτήρ» καί αί κανονιοφόροι 
μή άξιωθεΐσαι μεγάλης προσοχής ύπό τών 
Τούρκων, οί όποιοι ήσαν άπησχολημένοι μέ τήν 
«Καρτερίαν». "Ολα τά τουρκικά βλήματα δι- 
ήλθον ύπεράνω αυτής, άλλ’ αίφνης οί Τούρκοι 
ταράσσονται καί ή τάξις των χάνεται. Αί έ- 
πάλξεις τού φρουρίου κατακρημνίζονται καί είς 
τά τείχη χαράσσονται μεγάλα ρήγματα, διακρι- 
νόμενα μέχρι σήμερον. Πολλοί άπό τούς Τούρ
κους πυροβολητάς φυγομαχούν. ‘Η  «Καρτερία» 
καί τά άλλα πλοία διέρχονται, έκβιάσαντα τά 
στενά, άθικτα σχεδόν.

Ό  ’Ά στιγξ καταπλεύσας μετά ταΰτα είς 
τά ΰδατα τών Πατρών, άντιλαμβάνεται ότι οί 
Τούρκοι τοϋ φρουρίου τών Πατρών εΐχον λά
βει ύπερβολικάς ειδήσεις διά τάς ζημίας, τάς 
οποίας είχε δήθεν ύποστή είς Ρίον. Οί ξένοι 
τροφοδόται των ώς έκ τούτου ένθαρρύνονται νά 
σπεύσουν πρός άνεφοδιασμόν των. ‘Ο ’Ά στιγξ 
προσεγγίζων πρός τόν λιμένα Πατρών, είδε κα
τάφορτου έφοδίων μέγα αύστριακόν τραμπά- 
κουλον, τό όποιον είχε καταπλεύσει τήν νύκτα 
ολίγας ώρας πρό τού κατάπλου τού Ελληνικού 
στόλου μέ τήν βεβαιότητα ότι ούτος δέν θά έ- 
ξήρχετο πλέον έκ τού Κορινθιακού κόλπου. Ό  
’Ά στιγξ ήτοιμάσθη νά τό καταλάβη, ότε πα- 
ρουσιάσθη είς τήν κλίμακα τής «Καρτερίας» ό 
έν Πάτραις πρόξενος τής Αυστρίας μέ λέμβον 
φέρουσαν τήν σημαίαν του, Ινώ Αύστριακοί
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καί Τούρκοι εΐργάζοντο έντατικώς νά άγκυρο- 
βολήσουν τό αυστριακόν φορτηγόν υπό τουρ
κικόν πυροβολειον. Πρώτος ό Ά σ τ ιγ ξ  παρετή- 
ρησε: « Ώ ς  πρόξενος τής Αυστρίας βεβαίως 
έχετε ειδοποιηθή ότι ή 'Ελληνική Κυβέρνησις 
έχει κηρύξει εις άποκλεισμόν τάς Πάτρας καί 
ότι Ελληνική κανονιοφόρος περιπλέει τον λ ι
μένα». Εις τούς λόγους τούτους του "Ελληνος 
στολάρχου μέ ίταμότητα μεγάλην καί ύφος σύ- 
νηΟες τότε των λειτουργών τής Αύστριακής 
αυτοκρατορίας, ό πρόξενος άπήντησεν: «Τό 
Κράτος μου δεν αναγνωρίζει Ελληνικήν Κυ
βέρνησή, ούτε άποδέχεται τό έγκυρον των πρά- 
ξεών σας». Ό  Ά σ τ ιγ ξ : «Κύριε πρόξενε, αί 
διαταγαί, τάς οποίας έχω, είναι νά κυρώσω 
διά των οπλών τάς πράξεις ταύτας καί όφείλω 
νά σάς παρακαλέσω νά μεταβήτε άμέσως είς 
τό αύστριακόν μεταγωγικόν καί νά ζητήσετε 
νά έλΟη έδώ ό πλοίαρχος μετά τών δικαιολο- 
γητικών του». Ό  αύστριακος δμως έπ ι^ένει: 
«Νομίζω δτι ομιλώ προς "Αγγλον καί επειδή 
ούτε ή Αύστρία, ούτε ή Τουρκία εύρίσκονται 
είς πόλεμον μέ τήν 'Αγγλίαν, είσθε ύπόχρεως 
νά σεβασϋήτε τήν Αυστριακήν σημαίαν». Καί 
ό Ά σ τ ιγ ξ  άμέσως άπαντά : «Ό μιλεΐτε, Κύριε, 
πρός 'Έλληνα άξιωματικόν, διοικουντα τήν 
μοίραν άποκλεισμου καί εάν τό αύστριακόν σκά
φος δέν τεΟ/ί υπό τάς διαταγάς μου, 0ά τό 
βυθίσω, ώς Οά πυροβολήσω καί τό τουρκικόν 
στρατόπεδυν». Καί προσέϋεσεν, έξάγων τό ώ- 
ρολόγιύν του : «'Ιδού πέντε λεπτά μόνον» καί 
άφησε τόν πρόξενον, ματαίως προσπαΟουντα μέ 
τήν συζήτησιν νά κερδίση καιρόν. Τέλος ό πρό
ξενος έγκατέλιπε τήν «Καρτερίαν», άλλ’ αντί νά 
μεταβή είς τό φορτηγόν, διηυΟύνϋη πρός τήν 
ξηράν. Τό αύστριακόν μεταγωγικόν πάντως έ- 
νέτεινε τάς προσπάθειας του όπως τεΟή υπό 
τήν σκέπην του τουρκικού πυροβολείου. 'I I  
προθεσμία τών πέντε λεπτών παρήλΟε καί έ
στειλε τό τραμπάκουλον είς τόν βυθόν, ενώ μέ 
έν πυρ ταχύ κατά τού τουρκικού πυροβολείου, 
τό όποιον ήτο έγκατεστημένον είς τήν παραλί
αν, ήνάγκασε τούτο νά σιγήση, έγκαταλειφΟέν 
υπό τών Τούρκων. Μετά ταύτα ή μοίρα έπλευ- 
σεν ολοταχώς πρός τό Καραβοστάσι καί "Αρα
ξαν καί παρέλαβε τό πεζικόν, τό όποιον είχεν 
έντολήν νά μεταφέρη είς τήν Στερεάν.

‘Ο Ά σ τ ιγ ξ  έδρασεν Ιδίιος περί τό Αίτωλι- 
κόν καί τό Μεσολόγγι, δπου κυβερνών τήν 
«Καρτερίαν» έπληγώΟη καί έκ τής πληγής, 
παραμεληΟείσης ύπ* αύτού, άπέΟανε. ΙΤρός τ ι
μήν του ώνομάσΟη όδός τής πόλεως τών Πα- 
τρών έως τού λιμένος. Κ. Ράδου, Ό  Ά σ τιγξ  
καί τό έργον του έν Έλλάδι, *ΑΘ. 1928, 40, 
49, 60—61. A rn au lt 130, MEE Ε ' 643, 916.

Ά σ τ ρ δ ς  Δ η μ. άγωνιστής τού 1831 έκ 
Λειβαδιών "Ανδρου, πολεμήσας καί είς Π ά
τρας. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. «"Αμπελος» 
τ. 10 .

δσ τυνομ ία . Ά πόφασις τού 1688 τών συν- 
δίκων άγρονόμων προβλέπει περί ποιμένων έμ- 
ποδιζόντων γεωργούς. Θωμόπουλος 492. Ό  
Ε νετός προβλεπτής Ζέν τω 1691, ένω ό Κορ- 
νέρ όμιλε! περί άποκαταστάσεως τής τάξεως, 
αναφέρει δτι συνέστησε σώμα 50 Ιππέων διά

τά κακοποιά στοιχεία τά έλθόντα έξ *Ιονίων
καί δρώντα είς Γαστούνην. Θωμόπουλος 414, 
433, 434.

Ή  κοινότης Πατρών, δσον καί ή τού Αί
γιου ζητούν τφ  1708 νά έγκατασταθοΰν άνά 
10 μίλλια επί τής άκτής φυλάκια μέχρι Κόριν
θου προς άντιμετώπισιν εισβολής πειρατών καί 
ληστών έκ τής Στερεας. Ιΐροσφέρονται είς ερ
γασίαν καί χρήματα (Κώδηξ Μέρτζιου 149). 
Ενετός ταγματάρχης διώκει τούς ληστάς, οί 
όποιοι είναι πολύ πονηροί. Είχον ήδη άπό τού 
1689 στρατολογηθή εντόπιοι 18—45 έτών διά 
τήν τήρησιν τής τάξεως. Αύτόθι 12, 82, 91. 
Βλ. λ. Ληστεία, Πειραταί, Ό δοί. *0 Ενετός 
πρόξενος Ροζαλέμ τώ 1790 όμιλε! περί πολι
τοφυλακής, σχηματισθείτης διά τήν άσφά- 
λειαν τής πόλεως κατ’ επιδημίαν πανώλους, 
δτε οί κάτοικοι έγκατέλιπον τήν πόλιν καί οί 
Τούρκοι έλεηλάτουν τάς ιδιοκτησίας. Θωμό
πουλος 513. Άρχομένου τού ΙΘ ' αί. αί 11ά- 
τραι ήσαν καταφύγιον κακοποιών. Θωμόπου
λος 519.

Τω 1803 οί Τούρκοι είχον έν Πάτραις 
φρουράν 800 άνδρών, άναφέρεται δέ φόνος ένός 
έξ αυτών. Λ. Ζώης εις Ά χ . Α' 63. Διά τήν 
φύλαξιν τών σταφιδαλωνιών συνιστάται έκτακτον 
σώμα. Θωμόπουλος 626. Ζαπίτην (άστυνόμον) έν 
ΙΙάτραις, ό όποιος μάλιστα έμαθε τήν άφιςίν του 
καί εζήτει νά τόν συλλαβή, αναφέρει ό Μα- 
κρυγιάννης β' έκδ. 117. Περί Τούρκου άστυνό- 
μου Μπουλούμπαση βλ. λ. Θωμόπουλος 562-, 
Οί δημογέροντες τώ 1828 συνιστούν περίπολον 
40 άνδρών νά περιέρχεται τήν νύκτα τήν πό
λιν λόγω κλοπών καί πυρκαϊών. *0 M an g eart 
(κεφ. 18) τούς περιγράφει ώπλισμένους μέ γαϊ- 
ταγάνια καί πιστόλια, τυλιγμένους μέ κάπας. 
*11 κυκλοφορία άπηγορεύετο μετά τήν 8ην έ- 
σπερινήν, εάν δέν προηγείτο φανός άνημμένυς. 
βΟ Διοικητής Ά ξιώ της (1829) έκτισεν επί τής 
όδού πρός τήν παραλίαν οίκημα αστυνομίας 
(κεφ. 22 ).

Μετά τήν άπελευΟέρωσιν καί μέχρι τού 
1894 ή αστυνομία ήτο δημοτική (ύπαγομένη 
καί συντηρουμένη υπό του Δήμου). Τώ 1833 
ύφίστατο ή Μοιραρχία Ά χα ΐας, αλλά άπό τού 
1864 ή Χωροφυλακή άνέλαβε καί τήν τοπικήν 
αστυνομίαν, κυρίως τήν Ιη ν ’Οκτωβρίου 1900 (έν 
τώ μεταξύ ήτο ή στρατιωτική αστυνομία). Διά 
τού νόμου 1370 τού 1918 ώρίσθη ότι είς Hoc- 
τρας θά συσταθή ειδική ύπηρεσία αστυνομίας 
διά τά κυρίως αστυνομικά έργα, περιοριζομέ- 
νης τής Χωροφυλακής είς τά καθήκοντα δημο
σίας άσφαλείας. Τέλος τφ  1920 άπεφασίσΟη ή 
σύστασις τού τοιούτου Ιδιαιτέρου σώματος, 
'Αστυνομίας τών πόλεων, ή οποία τήν 21 'Α 
πριλίου 1922 έγκατεστάΟη είς Πάτρας. Ί .  
Νάσκου, Ή  Ελληνική αστυνομία, 1932, 192, 
197, 208. Ν. Τρουπάκη, Αστυνομία. Έφημε- 
ρίς ’Αθηνών «Πρωτεύουσα» 10—12 Μαίου 
1922. "Ηλιος Γ ' 844. Στρατών τής Χωρ)κής 
καί είτα τμήμα μεταγωγών, όπου σήμερον ή 
Δημοτική βιβλιοθήκη.

Ε ίς έφ. «Ε λπίς»  'Αθηνών 2 Αύγούστου 
1844 άναφέρεται παΰσις τού υπουργού Δικαιο
σύνης A. X. Αόντον ένεκα έπιστολής του πρός
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τόν μοιράρχην Π . Πανταζόπουλον. Είς έφ. Ε λ 
πίς 8)12)1846 δημοσιεύεται άναφορά έγκριτων 
Πατρέων κατά της διαγωγής του μοιράρχου. 
Τφ 1833 έχομεν έΟνοφύλακας καί χωροφύλα
κας (δημοτική καί άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1894 
ή στρατιωτική καί άπό τοϋ 1906 ή νυν Χω
ροφυλακή). Θεμ. Κ. Θεοδωροπούλου Ιστορία 
τής Έλλην. άστυνομίας, Ά θ. 1947. Βλ. λ. 
Πόλεμοι.

Ά σ υλον  α ν ι ά τ ω ν .  Συνεστήθη τφ 1957 
παρά τοΰ σωματείου «Κοινωνική ’Αλληλεγγύη» 
καί τό επόμενον έτος έλειτούργησεν έν Πά- 
τραις κατάστημα πρός νοσηλείαν των.

’Ά σ υ λ ο ν  α σ τ έ γ ω ν .  ΣυνεστήΟη τω 
1912 σωματεϊον πρός λειτουργίαν υπνωτηρίου 
έν Πάτραις, τό όποιον καί έκτοτε λειτουργεί. 
Καταστατικόν του έξεδόΟη τω 1913 έν 11ά- 
τραις. ’Απέκτησε τό οίκημα, όπου ή Φιλαρμο
νική (οδός Ρ. Φεραίου 7) καί έκ κληρονομιάς 
τοϋ Λεωνίδα Θεοφίλου (1938) άλλο άκίνητον.

άσφάλειαι. Ταύτας καί μόνον μεταφοράς 
εμπορευμάτων έξωτερικοΰ εμπορίου έπί Τουρ
κοκρατίας ένήργουν ξέναι έταιρίαι καί τό 
«Έλλην. άσφα> ιστικόν γραφεϊον» Τεργέστης. 
Έγγραφα 10 Μαρτίου καί 20 ’Ιουλίου 1821 
τοϋ άρχείου Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου 
κάμνουν λόγον περί αύτών. Δύσκολοι κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ Άγώνος, γίνονται τακτικώς πλέ
ον μετ’ αύτόν καί ιδρύεται έν Πάτραις ή 
«’Αχαϊκή ’Ασφαλιστική τής Θαλασσοπλοΐας 
Εταιρία» τήν 3 Ίανουαρίου 1836, έγκριθεΐσα 
διά Β. Δ. 1—6—1836. Τφ 1841 ίδρύΟη καί 
«ή Εμπορική Τράπεζα)) έν Πάτραις καί Πει- 
ραιεΐ δι’ άσφαλείας έπίσης μεταφορών. Τω 
1849 ή ’Ασφαλιστική Εταιρία μεταφορών αί 
«Πάτραι», άνανεωΟεΐσα τφ 1854. Κατά τό τε- 
λευταϊον τοΰτο έτος ίδρύΟη έν Πάτραις «ή 
Πρόοδος» δι’ άσφαλείας μεταφορών. Τφ 1856 
δύο νέαι άσφάλειαι μεταφορών, «ή ’Ανατολή» 
καί «ή ’Αμαλία». Τφ 1858 ίδρύΟη ομοίως έν 
Πάτραις «ό Σωτήρ», τφ 1859 «ή Πρόνοια», 
άναλαμβάνουσα έκτός τών άσφαλειών μεταφο
ρών καί άσφαλίσεις κορασίδων πρός προίκισιν 
καί άρρένων πρός έξασφάλισιν σπουδών. Τφ 
1860 ίδρύΟησαν «ή Ά χαΐα», «ή Πελοπόννη
σος» καί «ό Μιαούλης», ή τελευταία δέ ήσφά- 
λιζε καί τήν άφερεγγυότητα τών οφειλετών εμ
πορικών γραμματίων. Τω 1862 ίδρύθησαν έξ 
νέαι άσφάλειαι έν Έλλάδι, άπασαι έν Πάτραις 
δι’ άσφαλείας μεταφορών, «ή Ελλάς», «’Όθων», 
«Κανάρης», «’Άγκυρα», «’Ελπίς» καί «Κολο- 
κοτρώνης». Τφ 1871 ίδρύΟη ή «’Ανατολή» έν 
Πάτραις μέ κεφάλαιον 200.000 δρχ. καταβλη- 
Οέν έξ ολοκλήρου, τφ  1879 ό «Άστήρ», τφ 
1880 αί «Πάτραι», άπασαι διά μεταφοράς/Όλαι 
αύται έπί μικρόν έζησαν καί ούδεμία διετηρή- 
Οη κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Κατά τοΰ 
πυρος άσφάλισιν έδέχοντο αί κατά τό 1862 
ίδρυθεΐσαι Πατριναί άσφαλιστικαί «’Ελπίς» καί 
«Κολοκοτρώνης». Γεωργ. Α. Παπαδιαμαντο- 
πούλου, Τστορ. σημειώσεις 1750—1850, Ά θ. 
1938, 19—27, Πανελλήνιον Λεύκωμα Έθν. 
ΙΟΟετηρίδος, 1921, 273. Φυλλάδιον τυπωθέν έν 
Πάτραις τω 1859 « Ή  Πρόνοια» άσφαλιστική 
έταιρεία τής προικίσεως τών παίδων καί ταμιευ-

τήριον, (Ιδρύθη 10 ’Ιουνίου 1859, έδρα αί Πά- 
τραι, σύμβουλοι Μ. Ροΰφος, Ν. Θωμόπουλος, 
Θ. Κρεμμύδης κ. ά.).

’Ατζαβές Μ ή τ ρ ο ς .  ’Αγωνιστής τοΰ 1821 
έκ Αακεδαίμονος. Έπολέμησε καί εις Πά
τρας. ΜΕΕ', ΣΤ ' 57.

Ά τζα ϊώ λ α ι. Ίσχυροτάτη οικογένεια κατά 
τήν Φραγκικήν έποχήν. Έ κ  τής οικογένειας 
ταύτης άνεδείχθησαν Λατ. ’Αρχιεπίσκοποι Πα- 
τρών ό ’Ιωάννης Ά τζαϊώλης, ό Ά γγελος Α' 
Άτζαϊώλης καί ό ’Άγγελος Β' Άτζαϊώλης. 
Διά τής κατοχής τής Αρχιεπισκοπής τών Πα- 
τρών, τοΰ πλούτου καί τής Παπικής ύποστηρίξεως 
οί Ά τζαϊώλαι έρρύΟμιζον τά συμφέροντα των 
έλευΟερως, έχοντες έν Πάτραις καλάς σχέσεις 
καί μετά τής Ένετίας. Θωμόπουλος 323—4, 
330. G erland  138—149 καί ώς έν σ. 256. 
Διά τόν άρχιεπ. Ίωάννην έγραψεν είς M elan
ges offerts a Μ. Ν. Iorga, P aris  1933, 513 
έπ. ό Ε. G. Leonard, παραΟέτων άνέκδοτα 
έγγραφα έκ τοΰ C arteggio  Acciaiuoli.

Ά τζα ρ ίτη ς  Ν ϊ κ ο ς. Ζωγράφος έκ Πα- 
τρών. Κατά τήν Κατοχήν 1942—43 αί ίταλι- 
καί άρχαί τόν συνέλαβον καί τόν έφυλάκισαν. 
ΣυνεργάσΟη μετά τοΰ άειμνήστου Στεφ. Θωμο- 
πούλου, έργα του δέ είναι προσωπογραφία του 
άποκειμένη είς τήν Δημοτ. βιβλιοθήκην Πα- 
τρών, άγιογραφίαι είς ναούς Α γίου Γερασί
μου, Ά γ . Άνδρέου καί Ά γ .  Άνδρέου καθο
λικών έν Πάτραις.

Άτίθασσος. Έφημερίς έν Πάτραις, έκδο- 
θεϊσα τω 1844—6 καί πάλιν τώ 1884.

Άτσιτήρης Παύλος, Κεφαλλήν οπλαρχηγός, 
στρατοπεδεύσας τόν Μάϊον 1821 είς Ζωητάδα 
μετά συμπατριωτών του. Φιλήμων είς Γερμα- 
νοΰ Ύπομν. 248.

Ά τ τ η ς .  Μόνον έν Πάτραις καί έν Δύμη (πι
θανώς καί είς Πειραιά, άλλά άπό τοΰ Β' μ. 
X. αί.) υπήρχε λατρεία τοΰ μικρασιατικού αύ- 
τοΰ θεού. Είς Πάτρας μετά τόν λόφον τής Ά -  
κροπόλεως ήτο τό ιερόν τοϋ Ά ττεω ς καί Διν- 
δυμήνης. ’Ίσως κατά Θωμόπουλον 198 μεταξύ 
τών οδών σήμερον 'Τψηλάντου, Παντανάσσης, 
Καραϊσκάκη καί Έρμοΰ. Είς τήν Δύμην τό ιε
ρόν ήτο πλησίον τοΰ ναοΰ τής ’Αθήνας. Βλ. λ. 
Κυβέλη, Δινδυμήνη, Ρέα. Θωμόπουλος 115, 196 
—8, H erb illon  80—1, Έλευθ. Α' 676.

Αύγεραίικα. Συνοικισμός Φώσταινας έκ 
δέκα οικογενειών Αύγέρου τό έπώνυμον.

Αυγερινός Ά  π. Ή λεΐος άγωνιστής πολε- 
μήσας καί είς Πάτρας. Χρυσανθακόπουλος 91.

Αυγερινός Γ ε ώ ρ γ. Ή λεΐος άγωνιστής. 
Συμμετέσχεν είς τόν άνεφοδιασμόν τής πολιορ
κίας Πατρών. Χρυσανθακόπουλος, 61.

Αυγερινός X ρ ι σ τ ό δ. Ανήκει είς διακε- 
κριμμένην οικογένειαν τής ’Ηλείας, είς τήν 
οποίαν καί οί δύο προηγούμενοι. ’Επιστολή 
του πρός Γ. Καλαμογδάρτην καί ένέργειαί του 
(τφ 1826) έκ Ζακύνθου διά τήν πολιορκίαν 
Πατρών είς Χρυσανθόπουλον 63—68.

Αύγερόπουλος Γ ε ώ ρ γ. Αγωνιστής τοΰ 
1821 έξ Α γίου Βλασίου Καλαβρύτων. Ί ίγ ω -  
νίσθη καί είς Πάτρας. ΜΕΕ, Σ Τ ' 173.

Αύγουστος. Κυρίως ούτος 'ίδρυσε τφ  27 
π. X. μίαν αποικίαν απομάχων έν Πάτραις, ή

ι
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δποΐα έλαβε καί τδ ίνομά του (Colonia Au- 
g u s ta  A roe P a tren s is) . At* άποφάσεως του 
αύτου Αύγούστου ύπήχθησαν, καταστάσαι φό
ρου υποτελείς είς τούς Πατρεΐς, ή Δύμη, αί 
Φαραί, ή Τριταία, ή Μυωνία, ή Οίάνθεια καί 
ή Ναύπακτος. Είς μόνους τούς Πατρεΐς έξ 
6λων των παλαιών ’Αχαιών έδωσεν ό Αύγου
στος τύ προνόμιον νά είναι έλεύθεροι. Αί ΓΙά- 
τραι ήσαν αυτοδιοίκητοι, ήτοι εΐχον βουλήν, 
σύγκλητον καί άρχοντας. Χαλκούς άνδριάς του 
Αύγούστου είς υπερφυσικόν μέγεθος έστήθη είς 
Πάτρας. ’Αλλά ή ρωμαϊκή αποικία Πατρών 
ώς καί έκείνη της ΚορίνΟου τάχιστα έξελλη- 
νίσΟη. Ό  Παυσανίας άσφαλώς ύπερβάλλων, 
λέγει ότι ό Αύγουστος διέταξε την κατεδάφι- 
σιν τών Ρυπών (βλ. λ.).

Τέλος διέταξε καί μετεφέρΟησαν είς Π ά
τρας πολλά άγάλματα καί τό τής Λαφρίας Ά ρ - 
τέμιδος (βλ. λ.)- Πλεΐστα νομίσματα έκόπησαν 
έν Πάτραΐς μέ τό όνομά του. *0 Αύγουστος 
πιΟανώτατα έπεσκέφθη τάς Πάτρας τώ 27 π. 
X. καί τώ 23 π. X. Θωμόπουλος 2 2 , 118,
12 0 , 158,' 170, 1963, 241. K a h rs te d t εις 
H is to r ia  549—561.

α ύ Ο ε ν τ ι κ ά ,  τά τού αύθέντου, τού βασι- 
λέως (ή σουλτάνου). Γενικώτερον ό,τι προσήκει 
είς αύΟέντην (άφεντικό μαγέρεμα τά βρύα). 
Θωμόπουλος 86, 483. Τριανταφύλλου Γηροκ. 
27. Καί αύΟεντικά πρόβατα τά μή άνήκοντα 
εις τόν βοσκόν. Γ. ΆΟάνα, γλωσσάριον είς 
Τραγούδια τών βουνών, 322. Τριανταφύλλου 
Γηροκ. 61—3 περί τού συνήθους τύπου συμβά- 
σεως (έταιρίας), καθ’ ήν τά διδόμενα μικρά 
ζώα είς ποίμνιον Οά αποδοθούν μετά παρέλευ- 
σιν συμφωνουμένου χρόνου τά αύτά κατ’ άριΟ- 
μόν καί τό ήμισυ τών καρπών των (νεογεννή- 
των, γάλακτος, έρίου).

Α υλός Γ έλλιος. Έπεσκέφθη τάς Πάτρας 
έπΐ Τραϊανού καί εύρεν άξιόλογον βιβλιοθήκην. 
Θωμόπουλος 186.

Α υστρίας υποπρόξενος άναφέρεται έν Πά- 
τραις ό Κεφαλλήν Τζανίνης κατά τά έτη 1816 
—21. Παρουσία αύστριακών πλοίων είς λ ι
μένα Πατρών κατά τά πρό τής Έπαναστά- 
σεως 1821 έτη καί συγκοινωνία αύτών μετά 
Τεργέστης (βλ,λ.). Οί Λύστρ. εστελλον έφό- 
δια είς Τούρκους. Περί σχεδίων Αύστριακών 
καί ’Ά γγλων προξένων κατά τής Έπαναστά- 
σεως Φωτάκος Βίοι 14. Τό αύστριακόν προ- 
ξενεΐον παρέσχεν άσυλον είς τούς Πατρεΐς κα
τά τήν καταστροφήν τής Κυριακής τών Βαΐων 
1821, άλλά ή διαγωγή τών Αυστριακών δέν 
ύπήρξεν εύνοϊκή. (Γερμανός 61, Θεοφανίδης 
Α ' 225,6).

Τό Α πρίλιον 1826 διηύθυνε τό έν Πάτραις 
προξενεΐον ό άββάς δόν Βικέντιος Μικαρέλλι. 
Τούτου έπιστολή έκ Πατρών πρός τόν υπο
πρόξενον τού Πάπα Ί π π . Μωρέττην είς Ά ρ - 
χεΐον Ρώμα Β' 164—7, Β' 202. Διηγείται κα
τά ανθελληνικόν τρόπον τά τής εξόδου τού 
Μεσολογγίου. Τόν ’Ιούνιον τού αύτου έτους 
άναφέρεται υποπρόξενος Ναρδίνι έν Πάτραις 
(αύτόθι Β' 251, 253). Βλ. λ. ’Ά στιγξ. Θωμό
πουλος 198s*, 505, 538, 563.

Α ύτεσ ίω ν. Αγνώστου π. X. έποχής.

'Έγραψεν Αχαϊκά μή διασωθέντα. Θωμόπου
λος 194.

αύτοκ ίνητα . Τό α' είσήγαγεν δ έμπορος 
Γερούσης (1900), άλλά μετ’ όλίγον ήχρηστεύ- 
θη. Μέχρι 1910 έλάχιστα ήσαν, πολύ μικρά, 
θορυβώδη, έκπέμποντα καπνούς. Τώ 1912)3 ύ- 
πήρχον μόνον στρατιωτικά καί κατόπιν πολλά 
ιδιωτικά. Ά π ό  τού 1920 είσήχθησαν λεωφο
ρεία.

Α ύτοκράτης. Ε π ικός ποιητής έκ Βήνης 
της Κρήτης (390 π. X.). Έγραψεν Α χαϊκά, 
μή διασωθέντα. Θωμόπουλος 193.

Α ύφ ίδ ιος. Βλ. λ. ’Αθλητισμός
Ά ψ α ή τ  πύργος είς Άραγόζαιναν (βλ. λ.),
Ά φ ιό ν  καρά χισάρ. Βλ. λ. Στρατός.
άφ ορισμοί. Έ ν  χρήσει κατά τήν Τουρκο

κρατίαν. Θωμόπουλος 4851, 4891. Βλ. λ. Ε 
λεούσα.

'Α φ ρ ικα νο ί. Βλ, λ. Πειραταί, Ά ραβες, 
Σλαΰοι.

'Α φ ροδ ίτη . Ναός ταύτης είς τό έξω τής
’Αγοράς τμήμα τής άρχαίας πόλεως μέ άγαλ
μα μέγιστον λίθινον. Καί παρά τήν θάλασσαν 
Ιερόν τής ’Αφροδίτης. 'Εγγύτερον πρός τόν λι
μένα τέμενος πάλιν αύτής μέ άγαλμα ξύλινον. 
Είς τό άλσος τέλος καί άλλος ναός έκεΐ.

Ε κτός τών δύο περιφήμων αγαλμάτων 
(βλ. λ.) τών εύρεθέντων έν Πάτραις, καί εις 
νομίσματα άργυρά Πατρών φέρεται κεφαλή 
τής Αφροδίτης. Βλ. λ. Γυναίκες. Θωμόπου
λος 203, 205, 206, 216, 220, 238. M eyer 
2217. H erb illon  77, 143—8.

'Α χ α γ ιά . Επιτόπιος τύπος του Ά χα ΐα  
καί δή είς τόν πληθ. Ά χαγιές (’Άνω καί Κά
τω Ά χαΐα), τάς όποιας ό Ν. Βέης ('Ήλιος Β' 
1 1 ) καλεΐ διμερές χωρίον. Βλ. λ. Δύμη.

Ά χ α ιά ,  έρια μαλακά καί ’Αχαιός έριουρ- 
γός. A ntliologia P a la tin a  73·

Ά χ α ΐα  καί ’Αχαιοί. Είς τήν σημερινήν 
Ά χαΐαν εύρίσκοντο πρίν οί ’Ίωνες, άλλά περί 
τό 1104 π.Χ. έγένετο διά τού Ρίου ή κάθοδος 
τών Δωριέων είς Πελοπόννησον. Οί 'Αχαιοί, 
διωχΟέντες άπό τούς Δωριείς άπό τήν Λακε- 
δαίμονα, έζήτησαν άσυλον πλησίον τών έδώ 
Ίώνων. ’Ίωνες όμως καί ’Αχαιοί περιήλθον 
μετά ταΰτα, παρά τήν άρχικήν ειρηνικήν συμ- 
βίωσιν, είς ρήξιν καί οί ’Αχαιοί έπεκράτησαν 
(1189 π .Χ .) Έ κτοτε ή χώρα έλαβε καί διετή- 
ρησε τό ένδοξον όνομα Ά χαΐα .

Ή  Ά χα ΐα  τής άρχαιότητος περιελάμβανε 
τάς σημερινάς δύο έπαρχίας Πατρών καί Αί- 
γιαλείας μέ τήν τής Πελλήνης. Έ ξ  αιτίας τής 
’Αχαϊκής συμπολιτείας (βλ. λ.) ή όνομασία έ- 
πεξετάθη έφ’ ολοκλήρου τής Πελοποννήσου 
καί ακόμη τής σημερινής παλαιάς Ελλάδος, 
πράγμα, όπερ καθιερώθη έπί Ρωμ. έποχής. 
Καί οί Φράγκοι τό πριγκηπάτον τής Πελο
ποννήσου τό ώνόμασαν τής Ά χαΐας. Ά χα ΐα  έν 
τοσούτω κατά τήν άρχαιότητα ύπήρχεν είς Ευ- 
ξεινον πόλις, όμοίως καί είς Ρόδον καί Αχαιών 
ακτή είς Κύπρον, άπό δέ τού Μεσαίωνος τό ό
νομα έντοπίζεται καί είς τήν άρχαίαν Δύμην 
(Κάτω Ά χαΐα).

Έ π ί 'Ενετών ήδη (1687) ίδρύθη νομός Ά 
χαΐας μέ έδραν τάς Πάτρας (Θωμόπουλος 465).
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Έ πΙ Καποδιστρίου καί ’Όθωνος άπετέλει ή έ- 
παρχία Πατρών Ιδίαν διοίκησιν, άλλα διά του 
Β.Δ. της 20 ’Ιουνίου 1836 Ιδρύθη ή Διοίκησις 
Ά χαΐας μέ έδραν τάς Πάτρας. Δρακάκης Κούν- 
δουρος 67 ‘, ’Ιωάν. Βαλέττα, Γεωγραφία της 
Ελλάδος, Έρμούπολις 1839, 51. Κατά Μά- 
ουερ Έλλην. λαός Β' 85—6, ήδη άπό τοϋ 1833 
ιδρύθη ό νομός Ά χαΐας καί ’Ήλιδος μέ έδραν 
τάς Πάτρας, έως δτου διά τοϋ ν. ΒΧΔ' τής 8 
’Ιουλίου 1899 έδιχάσθη καί παρέμεινεν είς Πά
τρας ή έδρα της Άχα'ίας, πράγμα, δπερ συμ
βαίνει έως τώρα. Βλ. λ. Νομάρχαι. Αχαιών 
πλατεία ώνομάσθη ή κατά την αρκτικήν είσο
δον τής πόλεως. Θωμόπουλος 262'\ Bon 159. 
G erland 272 καί I.ongnon 74—5, 115, 175. 
Βύαγγελίδου ‘Ιστ, Καποδιστρίου 174.

Ά χ α ' ί α  άνω βλ. λ. ΤευΟέα. Ά χαΐα  κάτω 
βλ. λ. Δύμη.

Ά χ α ΐ α .  Έφημερίς έν Πάτρας τω 1853 
καί άλλη τω 1869—1891. Καί οίνοποιητική 
εταιρία. Βλ. λ. Κλάους.

Ά χ α ΐ α ς  επισκοπή βλ. λ. ’Εκκλησία. 
Δύμη.

Ά χ α ιδ τ ις , ή χώρα των ’Αχαιών, ή Ά 
χαΐα. ’Έκφρασις τοϋ Πολυβίου Δ 17,3. Θω
μόπουλος 139*.

’Α χαϊκά. Συγγράμματα διά τήν Άχαΐαν. 
’Έγραψεν ό Παυσανίας 178 μ. X. διασωθέντα 
καί πρό αύτοΰ μή διασωθέντα ό Αΰτοκράτης, ό 
Ριανός καί ό Αύτεσίων, ό Αριστοτέλης δέ Α 
χαιών Πολιτείαν μή διασωθεΐσαν.

Ά πό του 1937 έως 1940 έξεδίδετο έν Πά- 
τραις τριμηνιαΐον λογοτεχνικόν καί ιστοριοδι
φικόν περιοδικόν υπό τόν άνω τίτλον. ’Έν τεύ
χος άκόμη έξεδόθη τω 1943 άφιερωμένον είς 
τόν θάνατον τοϋ Κ. Παλαμά. Τό τεύχος κα- 
τεσχέθη υπό τών ιταλικών άρχών. Είς ιδιαί
τερα τεύχη έξέδωσε τό περιοδικόν τάς έργα- 
σίας Θεοδ. ΙΙαπαγεωργίου ίερέως διά τόν Α ν 
δρόνικον Δημητρακόπουλον έκ σελ. 24 καί τού 
Γ. Βαλέτα «Φιλολογικά στον Καρκαβίτσα» έκ 
σελ. 27, κατά τού οποίου ή Νίκη G rezjm ka 
έξέδωσεν είς Αθήνας 1940 έτερον βιβλίον υπό 
τόν αυτόν τίτλον. (Δημαράς Β' 280) Θωμό
πουλος 291, 301, 31, 33, 35, 4 3 y ,  44», 70, 
176, 183, 192, 212, 218, 289, 291», 298, 
313®, 347, 363, 382, 475, 481», 4991, 515, 
524®, 5871, 6151, 631®.

’Αχαϊκή δ ι ά λ ε κ τ ο ς .  Βλ. λ. Γλώσσα.
’Αχαϊκή συμπολιτεία. Κατά τήν α' αύτοΰ 

μορφήν ό σύνδεσμος τών Α χαϊκών πόλεων, 
ήτο μάλλον θρησκευτικός, μετά δε τήν είς Χαι- 
ρώνειαν μάχην έξέλιπε καί ούτος. Μερικαί Ά -  
χαϊκαί πόλεις εΐχον καταληφθή υπό τών Μακε- 
δόνων, δτε κατά τήν 124ην ’Ολυμπιάδα, οί 
Πατρεΐς, οί Δυμαΐοι, οί Τριταιεΐς καί οί Φαραι- 
εϊς ήτοι αί Πάτραι καί ή περιοχή των σήμερον 
συνέστησαν τήν Αχαϊκήν συμπολιτείαν (Συμ
πολιτείαν Αχαιών, Σύστημα τών Α χαιών, 
Συνέδριον τών Αχαιών, Αχαϊκόν σύλλογον, 
Consilium Achaicorum). Μετά πέντε έτη άπό 
της συστάσεως προσήλθον οί Αίγιεΐς καί οί 
Βουραΐοι. Κατόπιν προσήλθον ή Κερήνεια, τό 
Λεόντιον κ. ά. καί άντί τών δώδεκα πριν πό
λεων, συνεκροτήθη τώρα ή Α χαϊκή συμπολι

τεία έκ δέκα. Δύο φοράς του έτους κατά τό 
τέλος τής άνοίξεως καί τού φθινοπώρου συνήρ- 
χετο έπί τριήμερον ή γενική συνέλευσις είς τό 
Αΐγιον αύτόκλητος, έλάμβανον δέ μέρος άδια- 
κρίτως οί συμπληρώσαντες τό 30όν έτος τής 
ήλικίας των. Έξελέγοντο οί στρατηγοί, οί ό
ποιοι διώκουν τάς στρατιωτικάς δυνάμεις καί 
πραήδρευον τής συνελεύσεως. Έξελέγετο έπί- 
σης ό γραμματεύς καί ΰπήρχον καί οί υποστρά
τηγοι, εις έξ έκάστης πόλεως ή έκ πολλών μι- 
κροτέρων όμοΰ. 'Τπήρχεν έπίσης καί ναύαρχος. 
Επίσης δέκα δημιουργοί συνάρχοντες τού στρα
τηγού, καλούμενοι καί «προεστώτες τών Α 
χαιών». Έκάστη πόλις άπέστελλεν έπίσης καί 
νομογράφους διά νά νομοθετούν. Αί πόλεις δ- 
μως αί μετέχουσαι τής Συμπολιτείας εΐχον έ
κάστη τήν αυθυπαρξίαν της καί έπιτοπίους άρ
χοντας. Δύο πόλεις της Συμπολιτείας αί ΙΙά- 
τραι καί ή Δύμη έκοπτον καί ίδια νομίσματα 
αυτών.

Στρατηγοί τής Συμπολιτείας άναφέρονται ό 
Φαραιεύς Έπήρατος, ό Δυμαϊος Άρισταίνετος 
κ.ά. Διάδοχος τού πρώτου ό Σικυώνιος Ά ρα- 
τος. Ε π ’ αυτού είς τήν Αχαϊκήν συμπολιτείαν 
προσήλθον έκτός τής πατρίδος του Σικυώνος 
καί ή Κόρινθος, τά Μέγαρα, αί Κλεωναί, ή 
Τροιζήν, ή Επίδαυρος, ή Μεγαλόπολις, Ά ρ 
γος, Έρμιόνη, Φλιοΰς, Αίγινα, Σαλαμίς καί 
δλη ή Πελοπόννησος πλήν τής Σπάρτης, ’Ή λ ι
δος, Τεγέας, Μαντινείας, καί Όρχομενοΰ. Καί 
εις τήν Στερεάν έξηπλοΰτο ή Αίτωλική συμ
πολιτεία, ή Σπάρτη διεξεδίκει τήν ηγεμονίαν, 
ένώ οί Μακεδόνες ήθελον τήν κυριαρχίαν τής 
Πελοποννήσου. Είς τούτους ό ’Άρατος καί τήν 
παρέδωσεν. Ό  βασιλεύς τής Σπάρτης Κλεομέ
νης κατήλθεν έξ Αρκαδίας καί διά τών Φα
ρών κατηυθύνθη είς Δύμην, οπού είς δοθεΐσαν 
μάχην ένίκησε τούς Αχαιούς. Μέ τήν βοήθειαν 
τών Μακεδόνων έπέτυχεν ό Ά ρατος όχι μόνον 
νά έκδιώξη τούς Σπαρτιάτας, άλλά νά προστεθή 
καί ή Σπάρτη είς τήν Α χαϊκήν συμπο>ιτείαν. 
Οί Αίτωλοί όμως διά Ρίου καί μέ πλοία Κε- 
φαλλήνων διεπορθμεύθησαν καί είσήλασαν είς 
τήν Πελοπόννησον. Διερχόμενοι άπό τήν χώ 
ραν τών Πατρέων, τών Φαραιέων καί τών Τρι- 
ταιέων έλεηλάτησαν αύτάς, προχωροΰντες πρός 
Μεσσηνίαν. Είς τήν συνέλευσιν τοϋ Αίγιου οί 
Πατρεΐς καί οί Φαραιεΐς άπηρίΟμησαν τάς κα- 
ταστροφάς των. Άπεφασίσθη νά έκστρατεύση 
ό ’Άρατος, ό όποιος συνεκέντρωσε τάς δυνά
μεις του είς Μεγαλόπολιν. Έ ν  τώ μεταξύ ό 
Αίτωλός στρατηγός Εύριπίδας ένήργησε κατα
δρομήν κατά τών Δυμαίων, Φαραιέων καί Τρι- 
ταιέων καί άποκομίσας μεγάλην λείαν άπήλθεν 
είς ’Ηλείαν. *0 υποστράτηγος Μίκκος ό Δυ- 
μαΐος μέ δύναμιν έκ τών τριών ώς άνω πό
λεων έσπευσε νά πολεμήση τούς Ήλείους, 
άλλ’ έπεσεν είς ένέδραν καί είχε 40 νεκρούς 
καί 200 άπολεσθέντας. 'Ο  Εύριπίδας μετ’ ό- 
λίγας ήμέρας κατέλαβε καί τό παρά τόν Ά -  
ραξον τείχος τών Δυμαίων. Οί Δυμαΐοι, Φα- 
ραιεΐς καί Τριταιεΐς έζήτησαν βοήθειαν άπό τόν 
Άρατον. 'Ο Ά ρατος ήδυνάτει καί οί άνωτέρω 
άπελπισθέντες έπαυσαν νά καταβάλουν τάς εισ
φοράς των είς τήν Συμπολιτείαν καί συνέστη
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σαν σώμα μισθοφορικόν έκ 300 πεζών καί 50 
Ιππέων, ot Αίτωλοί όμως καί Ή λεΐο ι κατεΐ- 
χον τό φρούριον του ’Αράξου υπό τον Εύριπί- 
δαν, έως ότου ό βασιλεύς των Μακεδόνων Φ ί
λιππος Δ ', διελθών έκ Πατρών καί Δύμης καί 
έπικουρούμ,ενος ύπό των Δυμαίων, προσέβαλεν 
αυτούς καί τούς εξεδίωξεν. Τό φρούριον παρε- 
δόθη εις τούς Δυμαίους, ό Φίλιππος έπροχώ- 
ρησε προς ’Ηλείαν, άπό την οποίαν έπανήλθεν 
μετά τής στρατιάς του καί πολλών λαφύρων 
παραμένων είς Δύμην, οπού προσήλθε καί πα- 
ρεδόθη ό στρατηγός των Ή λείων Άμφίδαμος.

ΟΙ Ή λεΐοι ήτοιμάζοντο κατά τού Φιλίππου, 
άλλά καί ό Φίλιππος συνεκέντρωνε μισθοφό
ρους ’Αχαιών, Κρήτας και Γαλατικούς Ιππείς, 
έπιλέκτους δέ πεζούς ’Αχαιούς 2.000 έπί πλέον. 
'Ό λοι ούτοι έμενον είς την Δύμην. Ήτοίμασεν 
έπίσης έφεδρείας καί προφυλακάς πρός τήν Η 
λείαν. Πράγματι οι Ή λεΐοι ήλθον, έστησαν έ- 
νέδραν καί πολλούς έφόνευσαν, έλαβον δέ αιχ
μαλώτους έκ τών πολιτών καί έπισήμους μά
λιστα. Ε κ τό ς τών Ή λείων ό παρ’ αύτοΐς α
πεσταλμένος στρατηγός τών Αίτωλών Πυρρίας, 
έπόρΟει τήν χοόραν τών Δυμαίων, τών Φα- 
ραιέων, άλλά καί τών ΓΙατρέων. Είχε 1.300 
Αίτωλούς καί τούς μισθοφόρους τών Ήλείων, 
πολίτας δέ πεζούς 1.000 καί Ιππείς 200, ήτοι 
δύναμιν 3.000 άνδρών. Στρατοπεδεύσας έπΐ 
τού Παναχαϊκοΰ όρους, έδήωνε καί αυτήν τήν 
πρός τό Ρίον καί Αΐγιον περιοχήν.

Ό  Ά ρατος έδωσε τούς μισθοφόρους του 
είς τόν υποστράτηγον τής περιοχής Λύκον τόν 
Φαραιέα. Ό  Πυρρίας άνεκλήΟη καί ήλθε στρα
τηγός τών Αίτωλών ό Εύριπίδας. Ούτος, πα- 
ρατηρήσας ότι οΐ Α χα ιο ί ήσαν άπησχολημένοι 
μέ τήν σύνοδόν των εις Αΐγιον, μέ 60 Ιππείς 
καί 2.000 πεζούς έξήλΟε καί διά τής χώρας 
τών Φαρών κατέδραμε τήν Ά /a tav  μέχρι τού 
Αίγιου. Γεμάτος λάφυρα, άπεχώρησε διά τού 
Αεοντίου. Οί περί τον Λύκον έδραμον έσπευ- 
σμένως, έδωσαν μάχην ές εφόδου καί τόν κα- 
τετρόπωταν. 400 έφόνευσαν καί 200 ήχμαλώ- 
τισαν. Συγχρόνως ό ναύαρχος τών ’Αχαιών έ- 
ξήλΟεν είς Μολυκρίαν (Άντίρριον] μετά 100 
στρατιωτών. ΈκεΐΟεν έπλευσεν εις Χάλκειαν 
(Βαράσοβα) καί έκυρίευσε δύο μικρά πλοία 
μετά τών πληρωμάτων των. Έ π ί Άράτου είχε 
συγκροτηΟή έκτος τής μοίρας τού Άργολικού 
κόλπου καί τοιαύτη είς ΙΙάτρας καί Δύμην έκ 
τριών νηών.

Ό  Εύριπίδας έκ τής Ή λιδος μέ τούς Α ί
τωλούς του έξήλΟε πάλιν καί έλαφυραγώγησε 
τήν χώραν τών Τριταιέων. ΟΙ ’Αχαιοί ύπό τόν 
Λύκον, συναΟροίσαντες τούς Πατρεΐς καί τούς 
Φαραιεΐς, έχοντες δέ καί τούς μισθοφόρους, εί- 
σέβαλον είς Η λείαν. Έ ν  τώ μεταξύ ό Φί> ίπ
πος κατέβαλε τούς Αίτωλούς καί έπήλθεν ει
ρήνη. ’Αλλά κατά τόν πόλεμον τούτον (συμμα
χικόν, 220—217 π. X.) αί Πάτραι ύπέστησαν 
τά πάνδεινα. Τέλος ύφίσταντο καί πειρατικάς 
έπιδρομάς Ιλλυριών. Έ ν  τφ  μεταξύ οί Ρωμαίοι 
ωθούν τούς Αίτωλούς είς νέον έπταετή (211— 
204 π. X.) πόλεμον κατά τών Μακεδόνων. Τώ 
213 π. X. άποθνήσκει ό Ά ρατος, τόν όποιον 
διαδέχεται ό έκ Μεγαλοπόλεως Φιλοποίμην. Είς

τήν δοθεΐσαν έν Μαντίνείφ μάχην άρχηγός του 
Ιππικού ήτο ό Δυμαΐος Άρισταίνετος. Έ ν  τφ  
μεταξύ οί Ρωμαίοι έκήρυξαν τόν πόλεμον κατά 
τών Μακεδόνων (200—197 π. X.). Μόνον ή 
Δύμη έξ όλων τών Α χαϊκώ ν πόλεων έμεινε 
πιστή είς τόν Φίλιππον τόν Δ ' «καί έπί τή αί
τιοι ταύτη ό Σουλπίκιος ήγεμών καί ούτος 
τών Ρωμαίων έπέτρεψε τή στρατί^ διαρπάσαι 
τήν Δύμην». Ό  Φίλιππος συνήψεν ειρήνην με
τά τών Ρωμαίων ύπό δυσμενείς δι* αυτόν ό
ρους, έξηγόρασεν όμως τούς έν αιχμαλωσία διε- 
σκορπισμένους Δυμαίους, οί όποιοι άπελευθε- 
ρωθέντες ήλθον είς τήν πατρίδα των.

ΟΙ Αίτωλοί περιήλθον είς ρήξιν μέ τούς 
Ρωμαίους. Οί Πατρεΐς ήσαν μεταξύ έκείνων, 
οί όποιοι παρακινούμενοι ύπό τών Αίτωλών, 
άντετάχθησαν είς τούς Ρωμαίους. Ά λλά οί ΑΙ- 
τωλοί τελικώς ύπετάγησαν. Οί Α χαιοί συνε- 
κρούσθησαν καί δή κατά θάλασσαν μέ τόν τύ
ραννον τής Σπάρτης Νάβιν. Ό  Φιλοποίμην 
μόλις έσώθη είς Πάτρας, τό πλοΐον του διε- 
τρυπήθη καί τό πλήρωμα ήχμαλωτίσθη. Ή  
Σπάρτη καί όλόκληρος ή Πελοπόννησος πε
ριήλθον είς τήν Α χαϊκήν συμπολιτείαν. Οί 
Ρωμαίοι δέ, οί όποιοι πάση δυνάμει προσεπά- 
Οουν νά διαφθείρουν τάς συνειδήσεις τών Α 
χαιών, εύρον ένα αϊσχιστον οργανόν των τόν εκ 
Αεοντίου Καλλικράτη. Κατά τήν είς Αΐγιον 
σύνοδον τού 167 π. X. προσήλθον Ρωμαίοι ε
πίτροποι ίσχυριζόμενοι ότι έπίσημοι Α χαιοί 
συμπράττουν μέ τόν διάδοχον του Φιλίππου Δ' 
βασιλέα τής Μακεδονίας ΓΙερσέα. Χίλιοι περί- ■ 
που επιφανείς Α χαιο ί έκλήΟησαν είς Ρώμην ι 
νά άπολογηθούν έπί της κατηγορίας καί οί 
όποιοι έκρατήθησαν έκεΐ ώς όμηροι έπί 17 ο
λόκληρα έτη. Οί πλεΐστοι τούτων λόγω τών 
κακουχιών άνά τάς πόλεις τής Τυρρηνίας άπέ- 
Οανον. Κατά τάς άρχάς τού 147 π. X. έφθα- 
σεν είς Κόρινθον ή άναμενομένη άπό πολλοΰ 
ρωμαϊκή πρεσβεία, ή οποία έκήρυξε τήν άπό- 
σπασιν πολλών Έλλην. πόλεων άπό τής Α χ α ϊ
κής συμπολιτείας. Οί Α χα ιο ί δυσαρεστηθέν- 
τες, εξύβρισαν τούς πρεσβευτάς. *0 Ρωμαίος 
στρατηγός Μέτελλος, νικήσας ήδη τούς Μακε- f  
δόνας, έπήλθε κατά τών Α χαιών είς Σκάρ-j 
φειαν Λοκρίδος, πολλούς φονεύσας καί αίχμα-j 
λωτίσας. Τέλος φθάσας είς Κόρινθον, προέτει-j 
νεν είρήνην ύπό τόν όρον νά περιορισθή ή Ά -? 
χαϊκή συμπολιτεία είς τάς κυρίως Ά χαϊκάςΐ 
πόλεις. Τάς προτάσεις ταύτας άπέρριψεν ό5 
Δίαιος, στρατηγός τής Συμπολιτείας, είς τήν' 
συνελθοΰσαν έν Κορίνθω σύνοδον* είς αυτόν αίί 
Πάτραι καί ή περιοχή των μόλις πλέον ήδύναντοί 
νά πέμψουν νέαν δύναμιν, λέγει ό Χέρτσβεργ,Ι 
Ίστορ. Ελλάδος Α' 356.

Κατά τών Α χαιών έπέδραμε μέ μεγάλην* 
στρατιάν ό ώμος Μόμμιος. Ή  μάχη μέ τόν Δ Η  
αιον έδόθη είς τήν παρά τόν Ισθμόν Λευκόπε-^ 
τραν (146 π. X.). Είσήλθον κατόπιν οί Ρωμαίοι· 
είς Κόρινθον καί τήν κατέστρεψαν. Κατέλυσαν* 
τά δημοκρατικά πολιτεύματα καί έπέβαλον ά- 
ποζημιώσεις καί φόρον ετήσιον είς τήν Ρώμην.( 
Στάσις έσημειώθη είς Δύμην ύπό τόν Σώσον 
(βλ. λ.). Φαίνεται όμως ότι ή Ά χ . συμπολιτεία: 
διετηρήθη ώς τοπικός θεσμός μέχρι τών χρό-?
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νων του Άδριανοΰ (καί. νομίσματα έκόπτοντο). 
Καί ουτω «καλοΰσιν ούχ Ελλάδος, άλλ’ ’Α
χαιός ήγεμόνα οί Ρωμαίοι, διότι έχειρώσαντο 
"Ελληνας δι’ ’Αχαιών τότε τοϋ Ελληνικού 
προεστηκότων».

Προστάτις έλατρεύετο ή Δημήτηρ (βλ. λ.). 
Τήν ’Αχαϊκήν συμμαχίαν ένεθυμήθησαν οί του 
1821. Παν. Σοϋτσος είς έφ. «Αιών» 24 Μαΐου 
1852, F in lay  είς III κεφ. Φωτακος Βίοι, 60 
—1. Θωμόπουλος 23, 125—6, 140—160, 186, 
209, 238. Σ. Κουγέα, Ή  ιδέα τής ΚΤΕ παρ’ 
Έλλησι, 106, 116. Είς τήν Ιβιβλιογραφίαν 
H erbillon V III πρόσΟες: Andre A ym ard, 
Les assemblees de la confederation Ackai- 
enne, Bordeaux 1938, J. A.O. Larsen, The 
E arly  A chaean L eague Studies presented 
to D. M. Rombinson II, S. Louis, M issou
ri, 1953.

’Α χ α ϊ κ ή  άσφάλεια (βλ. λ.)
’Α χ α ϊ κ ή  άτμοπλοΐα. Βλ. λ. Ναυτιλία.
’Α χ α ϊ κ ή .  Μηνιαΐον δελτίον τής ομωνύ

μου έταιρίας τά έτη 1947—9 έπιμελεία ’Ιωάν. 
Δράκου κ.ά. Ή  αύτή έταιρία έξέδωσε τήν 
28—10—1945 τεύχος «’Ό χι» έκ σ. 32. Πρόε
δρός της ό ιατρός Άνδρ. Σαμούρης.

’Αχαϊκόν. Βλ. λ. Μπεντρόνι.
’Α χ α ϊ κ ό ν  βέλος. Βλ. λ. σφενδονήται.
’Αχαϊκόν διευθυντήριον. Ευθύς μετά 

τήν κήρυξιν τής Έπαναστάσεως 1821 (βλ. λ.) 
έσχηματίσθη έν Πάτραις είδος τι Κυβερνήσεως, 
τό α! έν Έλλάδι, γράφει ό Φιλήμων Δοκ. 22 
έπ. Τό διευθυντήριον ύπό τόν μητροπολίτην 
Γερμανόν καί άπό τούς προκρίτους Ά χαΐας ά- 
ποτελούμενον, έκινήθη καθ’ ολον τό έτος 1821, 
έπιστατήσαν τήν πολιορκίαν των Πατρών. Έ 
ξέδωσε προκηρύξεις, έχορήγησε ναυτιλιακά έγ
γραφα κλπ.

’Αχαϊκός κήρυξ. Έφημερίς έν Πάτραις 
τήν 29 ’Ιουνίου 1840, έβδομαδιαία έμπορική, 
φιλολογική καί των ειδήσεων.

’Αχαϊκός κ ό λ π ο ς  (βλ. λ.).
’Αχαϊκός σύνδεσμος. Έφημερίς έν Πά- 

τραις τφ 1889.

’Αχαιός. Έφημερίς έν Πάτραις κατά Σάβ- 
βατον τω 1891.

Ά χ α ΐς . Πόλις ώς άλλη Ά χα ΐα  είς τήν ’Α
σίαν. Παρ’ ήμϊν ώς συνθετικόν (Παναχαΐς ’Α
θήνα). Καί λογίως Ά χαΐς, ή έξ Ά χαΐας (Θω
μόπουλος 1672).

’Αχελώος. Κατά Στράβωνα ό Πείρος 
(βλ. λ.).

’Αχίλλειος. Πρωτοσύγκελλος τής μητρο- 
πόλεως Πατρών, έξελέγη τήν 26 Απριλίου 
1626 μητροπολίτες Σερρών, άποβιώσας τόν 
’Ιούλιον 1628. Θωμόπουλος 451.

Ά χιλλεύ ς. Πατρεύς, πατήρ του Θεοξένου 
(βλ. λ.).

Ά χ μ έτ  γ ’, σουλτάνος, φθάσας τόν ’Ιού
λιον 1715 καί άποδιώξας τούς Ενετούς άπό 
Πάτρας καί Ρίον. Θωμόπουλος 481.

Ά χ μ έ τ  π α σ ά ς .  Διοικητής Πατρών ήδη 
τω 1790, γαμβρός τοϋ σουλτάνου. Άπαντά καί 
τω 1803 είς έγγραφον έλληνικόν έκ Πατρών 
είς Ζάκυνθον, ύπογραφόμενος «άχμέτ αγάς αύ- 
τάδελφος τοϋ βαλή δέ σουλτάν κεχαγιασί βοε- 
βόδας παλαιάς Πάτρας» (Α χαϊκά Α' 60—2). 
Ή  οικογένεια τοϋ Σουκήρ Ά χμ έτ  άγά ήτο ή 
έπισημοτέρα τουρκική τών Πατρών, ή όποία 
κατήγετο άπό τίνος Μπιμπασή Ά χμέτ, έγκα- 
ταστηθέντος είς Πάτρας άπό τής άρχής τής β' 
Τουρκοκρατίας (1715) Άμβρ. Φραντζή, Ε π ι 
τομή κλπ. Δ ', 146, Θωμόπουλος 516, 6141. 
Κατά τόν Σακελλαρίου 46, φεουδάρχου (σούμ- 
παση) όνομαστή οικογένεια έν Πάτραις ήτο ή 
τοϋ Ά χμ έτ  άγά μέ 200 σπαθιά. Ταύτην άνα- 
φέρει καί ό Χρυσανθακόπουλος 16 ώς πολύ 
πλουσίαν. Ό  Κανδηλώρος Άρματωλισμός 49 
άναφέρει ότι ό σουλτάνος είχε δώσει τόν βαθ
μόν τοϋ συνταγματάρχου (μέ 200 στρατιώτας) 
είς τούς έπτά άρχηγέτας τουρκικών οικογε
νειών, αί όποϊαι ήλθον είς Πελοπόννησον μετά 
τό 1715. Περί Δελή Ά χμ έτ πασά βλ. λ.

Ά χ ο λ ο ς  Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς .  Ή λεΐος άγωνι- 
στής τοϋ 1821. Έ π ί κεφαλής συμπατριωτών 
του έπολέμησεν καί είς Πάτρας. Χρυσανθακό
πουλος 109.

ά ψ ϊ  δ ε ς Βλ. λ. Ρίον, Τρόπαια, ’Όθων.
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«’Εκκλησία els τάς Πάτρα**. ΕΙκών παρατιθεμένη άττό τόν C. W ordsw ortbe  
(μεταφρ. R ey n au lt) , G rece p itto re sq u e  e t h is to rique , P a ris  1841, 302. 
Είναι τό  πρό τής ειρκτής τής Άκροπόλεως τέμενος (υποτιθέμενος ναός 'Αγίας 

Σοφίας). Ό  μιναρές έχει μεταβληθή είς κωδωνοστάσιον (;)

Βαβατενής Ν ι κ η φ ό ρ ο ς ,  ίεροδιάκονος έκ 
Λεβαδείας, έκ των 'Αθηναίων προσφύ
γων, έδίδαξεν είς Πάτρας έπιτυχώς τά 

£τη 10 0 1—3. ΚαταδιωχΟείς υπό των Ενετών, 
έξωρίσθη. Τφ  1700 έγένετο έπίσκοπος "Ελους. 
Θωμύπουλος 475—477, Π . Ζερ>έντου, Ή  έν 
ΙΙελοποννήσω Έλλην. 'Εκκλησία έπί Ε νετο 
κρατίας, 'Λ0. 1921, 30.

Βαγενας Δ ι α μ α ν τ ή ς .  Έ κ  Πατρών, 
του άπενεμήΟη τό από 29-4-1844 Ά ριστεΐον 
τής Γ ' Σ)βρίου «διά τήν σύμπραξίν» του «ώς 
πρός τήν ΈΟνοσωτήριον ταύτην μεταβολήν».

Βαθύ. "Οπου κοίλωμα. Ή πειρω τ. Χρον. 
Θ' 219. Είς νήσους (Ιθάκην, Σάμον) καί είς 
Μεσσηνίαν. "Ορμος μεταξύ Ψαθοπύργου καί 
Λαμπίρη, πλησίον ΙΙαναγοπούλας (200 σιδη- 
ροδρ. χμ.), υπό τήν "Ανω Ζήριαν. Τό βουνόν 
κατέρχεται έκεί μέχρι θαλάσσης σχεδόν, μή έ- 
πιτρέπον δίοδον, ό δέ πυΟμήν είναι βαθύτατος. 
Α ποτελεί τείχος, τήν κλείδα τής άπό Πατρών 
είς Αίγιον παραλιακής όδοϋ, δέν είναι όμως τό 
Τείχος τής ’Αθήνας (βλ. λ.). Ό  P ouquev ille  
III  546 λέγει τό Βαθύ στενόν του Τειρεσία ! 
Αέκκας 43—4. Φωλεά ληστών τόν ΙΕ ' αί. Βλ. 
λ. ΨαΟόπυργος. Θωμόπουλος 3641. Σταυρό- 
πουλος 568. Τφ  1790 έκεΐ ό Πετιμεζάς (βλ. 
λ.) έφόνευσε Τούρκον καί φεύγων κατέστη κλέ
φτης. Τ φ  1827 έφύλαττον 100 στρατιώται 
Αίγίου καί Έρινεου υπό τόν Λέοντα Μεσσηνέ- 
ζην καί Ίωαν. Μελετόπουλον. Τήν 16ην Μαρ
τίου 1827 ουτοι υπό τόν Μεσσηνέζην άπέκρου- 
σαν άπόβασιν Τούρκων. Μεταξά Μεσσηνέζη, 
Τό Αίγιον στόν ’Αγώνα 87, 90, 91. Θεοφανί- 
δης Β' β' 348. Δεικνύεται μέχρι σήμερον θέσις 
Καζάρμα (στρατών), οίκημα διασωζόμενον πρό 
50ετίας, ώς καί ναός έρειπωμένος Ταξιαρχών. 
Τ φ  1845 ληστεία είς Βαθύ τού Άθαν. Μιαού- 
λη καί άλλη τφ  1876 είς βάρος του Πατρινου 
έμπόρου Στ. Θωμοπούλου καί άλλη τφ  1725.

Βλ. λ. Ζήρια, Δερβένια, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
ληστεΐαι.

βαλανεΐα (δημ. λουτρά) των ρωμ. χρόνων 
Ιδίως σημειοΰνται είς ‘Υψηλά ‘Αλώνια, είς τά 
σημερινά Δικαστήρια, κατά τήν οδόν ‘Αγ. Ά ν -  
δρεου, είς τήν αυλήν του Νοσοκομείου παίδων 
(1956), παρά τό άρχαΐον Θέατρον. "Εν διεσώ- 
ζετο έως του 1843 (πλησίον οδού Γούναρη νυν, 
άρχ. Θέατρον παλαιά). Παρά τήν Μελικουκιάν 
ό M an g eart κεφ. 18 τφ  1828 εύρε πλίθινα 
κτίσματα μέ πολυαρίθμους σωλήνας. Έ π ι Ά -  
δριανοΰ κατεσκευάσθη βαλανείον άφιερωθέν είς 
τόν προκάτοχόν του Τραϊανόν μετά έλλ. έπι- 
γραφής έπ’ αύτοΰ. Θωμόπουλος 186, 205-, 224.

βάλανοι. Μεταξύ των έπί Τουρκοκρατίας 
έξαγομένων έκ τού λιμένος Πατρών προϊόντων. 
Σακελλαρίου 260.

Βαλατούνα, χωρίον έπί τού Παναχαικοΰ 
(ύψ. 640 μ.). Άναφέρεται τφ  1699 είς έγγρα- 
φήν τού κώδικος μονής Όμπλοΰ περί δωρη- 
τού είς αύτήν Τέφα. Τό αύτό έτος είς ένετικάς 
καταστάσεις χωρίων Πατρών (Κώδηξ Μέρτζιου 
117, 118). Ό  P ouqueville  IV , 394 σημειώ
νει 15 οίκογενείας, κατά τήν E xped ition  6. 
Τό θέρος 1821 μέχρις αυτού φθάνουν οι Τούρ
κοι των Πατρών. Τφ 1832 ύπήχθη είς τόν 
δήμον Παναχαΐας καί κατόπιν Πατρών. Τφ 
1851 είχε 14 οικίας καί τφ  1889 κατοίκους 
146. Μετωνομάσθη νυν Πετρωτόν. Τό όνομα 
άλβανικόν καί 6χι ώς ό Θωμόπουλος α' έκδ. 
237 ένετικόν. Θωμόπουλος 596. Θωμόπουλος 
Ό μπλός 17, Δρακάκης Κούνδουρος 67—8, 
112, 159.

Βαλερεΐνος Β ι τ έ λ λ ι ο ς  κ ό μ η ς .  Δη
μόσιος λογιστής Πελοποννήσου των χρόνων τού 
Ούεσπασιανού, έχων τήν έδραν του εν Πάτραις, 
τόν όποιον άναφέρει Ελληνική επιγραφή έν 
Σπάρτη. Θωμόπουλος 184.

Βαλματούρα* Ή δη  είς Έ νετ. χάρτας ΙΗ '



Βαρκός

Ά  ϊψ}., 

λ w  ψ*
Άυϊχ s; ·ι 
'*■, Ά·;. 'Α-
. n:.", Χ.'ΜϊΙ

Μ®*

W

r ‘Â 1
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bet. άναφέρέταί παρά τήν Χαλανδρίτσαν θέσις 
Salm atura, σήμερον δέ υπάρχει συνοικισμός 
ΝΑ της κωμοπόλεως ‘ / 2 ώρα Βαλματούρα, τό 
όποιον καί ένθυμίζει Φραγκικήν καί Ένετικήν 
εποχήν. Βαλμας ό βοσκός βωδιών, άλλα καί 
ίππων εις Στερεάν (Γ. Άθάνα, Τά τραγούδια 
των βουνών, γλωσσάριον, 322). Βαλμάδα εις 
Μακεδονίαν, παρά τόν ’Αξιόν. Πολύ πιθανόν 
τό Salm atura έγινεν είς τό στόμα του λαοϋ 
Βαλματοϋρα ώς προσιδιάζον εις τήν λ. βαλμας 
(πρβλ. Βόντε, ύδωρ, Βωδιάς),

Βαλότας Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς .  Φρούραρχος τοΰ 
Φραγκικού φρουρίου τής Καμενίτσας. Τώ 1429 
παρέδωσεν εις τόν Κωνσταντίνον Παλαιολόγον 
τάς κλείδας τού φρουρίου, οπού μάλιστα ό 
Κωνσταντίνος μετά τοΰ άδελφοΰ του Θωμά 
διενυκτέρευσαν τήν νύκτα τής 3 προς 4 ’Ιου
νίου του έτους τούτου, προπαραμονήν τής κα- 
τακτήσεως ύπ’ αύτών των Πατρών. Ό  Βαλό
τας ήθέλησε νά φθάση είς Χαλανδρίτσαν, ό Γ. 
Φραντζής διετάχθη νά τόν συνοδεύση, άλλά 
καθ’ όδόν ό Θωμάς Ραούλ, ό όποιος έπολιόρ- 
κει τήν Χαλανδρίτσαν, ήθέλησε νά συλλάβη τόν 
Βαλόταν, ό Φραντζής δμως τόν έπροστάτευσε. 
Θωμόπουλος 351.

Βαλουά Α ι κ α τ ε ρ ί ν η  (de Valois). Χή
ρα Φιλίππου τοΰ Β' τοΰ Ταραντίνου, πρίγκη- 
πος τοΰ Μορέως, άνέλαβεν αύτή τήν διοίκησιν 
τοΰ πριγκηπάτου, τοΰ τέκνου της Ρογήρου ον- 
τος άνηλίκου. ’Επέτυχε τήν άναγνώρισίν της 
(1333) ώς ήγεμονίδος τής Ά χαΐας πλήν τοΰ 
άνεξαρτήτου βαρώνου καί άρχιεπισκόπου Πα
τρών Φραγκιπάνη καί τοΰ βαρώνου τής Χαλαν- 
δρίτσης Κεντυρίωνος Α' Ζαχαρία. Ό  κατόπιν 
επίτροπός της Βερτράνδος δέ Βώ έκ Προβηγ
κίας προσέβαλε κατά τό 1338 τήν πόλιν τών 
Πατρών. 'Ο άρχιεπίσκοπος Ρογήρος άπετάνθη 
είς τόν Πάπαν Βενέδικτον ΙΒ ', ό όποιος διεκή- 
ρυξε περιφρονητικούς δτι αί Πάτραι άνήκον είς 
τήν Παπικήν άρχήν καί οχι είς τό Πριγκηπά- 
τον καί έπέβαλεν είς ολόκληρον τόν Μορέαν 
τήν γενικήν εκκλησιαστικήν αργίαν. *0 Βώ έ
λυσε τήν πολιορκίαν τοΰ φρουρίου τών Πατρών, 
ή δέ Αικατερίνη Βαλουά ήλθε καί παρέμεινεν 
είς Πάτρας τρία έτη (1338—40). Ή  Αικατε
ρίνη έπέστρεψεν είς ’Ιταλίαν καί είς τήν Ά -  
χαίαν έστελλεν έπιτρόπους έως τοΰ θανάτου 
της (1346). Θωμόπουλος 320—323.

Βαλσαμίδης ’Ι ω ά ν ν η ς .  Ποιητής έξ Αί
γιου, γεννηθείς είς Προποντίδα τω 1907 συ
νεργάτης τοΰ περιοδικού «’Αχαϊκά». Συνελή- 
φθη έν Αίγίω υπό τών Γερμανών καί έξετελέ- 
σθη είς Πάτρας (παρά τούς στρατώνας) τήν 24 
Δεκεμβρίου 1943 μετά τοΰ έξ Αίγιου ίερέως 
Θεοδ. Παπαγεωργίου (βλ.λ.). Ό  Βαλσαμίδης έ- 
πέδειξε θάρρος καί προ τής έκτελέσεώς του 
«ύπό τό κράτος υψηλής έμπνεύσεως, αυτοσχε
διάζει καί άπαγγέλει ενθουσιώδες πατριωτικόν 
θούριον—τό κύκνειον άσμα του—ύπό τάς ένθου- 
σιώδεις ζητωκραυγάς τών εύγενών θυμάτων». 
Σταυρόπουλος 487,616, Έλλ. Όρειβ. συνδέσμου, 
Τό βουνό, Ά θ. 1946,3.

Βάλσαμος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  σύνδικος τής 
νήσου Ζακύνθου, διοικητής τοΰ κατέργου τής 
Ζακύνθου, παρά τόν Ίωαν. Μοροζίνην τφ  1645

είς έπίθεσιν κατά τών Πατρών. Θωμόπουλος 
421. Ζώης 168.

Βάλτος. Σύνηθες τοπωνύμιον. "Οπου ύπάρ- 
χουν τέλματα ή ένυγρα έδάφη. Βάλτος είς ένε- 
τικόν έγγραφον τοΰ 1703 περί τής κτηματικής 
περιουσίας τής μονής Όμπλοΰ. Θωμόπουλος 
Όμπλοΰ 21. ’Ιδιαιτέρως Βάλτος ή μεταξύ τών 
ποταμών περί τάς έκβολάς τών Μειλίχου καί 
Χαράδρου χώρα (έκτασις 1.000 στρεμ.). Έ γ 
γραφον Πατρών τής 25ης Αύγούστου 1784 τοΰ 
άρχείου Παπαδιαμαντοπούλου αναφέρει χέρσους 
έκεΐ άγρούς καί άμπέλο >ς, άνήκ όντας είς 
Τούρκους, ήμετέρους, άλλά καί είς μονήν Ό μ - 
πλοΰ.

βάμβαξ. Έκαλλιεργεΐτο είς τήν μεσημβρι
νήν πεδιάδα καί τήν τής Δύμης ήδη άπό 
Φραγκοκρατίας (G erland 91) καί Τουρκοκρα
τίας (Σακελλαρίου 266, Θωμόπουλος 468). 
Φορτώνουν πλοία έκ Πατρών διά Αιβόρνον 
1780 έπ. Κώδηξ Μέρτζιου 293. Καί μετά τό 
1821 καί έχομεν έργοστάσιον είς Παλαιόπυρ- 
γον (βλ. λ.) καί 10 νηματουργεία τφ 1872 έν 
Πάτραις. Ή  σταφιδοκαλλιέργεια έξηφάνισεν έ- 
κείνην τοΰ βάμβακος. Διά τήν βύσσον τής άρ- 
χαιότητος βλ. λ. Γυναίκες.

Βάναρδος Π α φ ν ο ύ τ ι ο ς .  Έ κ  Πατρών 
μητροπολίτης Διδυμοτείχου (1587—1596). Θω
μόπουλος 447—8.

Βανδήλοι καί Βάνδαλοι. Έ ξ  ’Αφρικής έρ- 
χόμενοι έλεηλάτουν τά παράλια καί τω 468 μ. 
X. καί αύτάς τάς Πάτρας μέ Ισχυρούς στό
λους. Θωμόπουλος 259.

Βαράσοβα. Βλ. λ. Χαλκίς.
Βαρβαρΐγος ’Ι ά κ ω β ο ς .  Ενετός γενικός 

προνοητής Πελοποννήσου, ό όποιος έπέδραμε 
κατά τών Πατρών τόν Αύγουστον τοΰ 1466. 
Έ τυχε τής συνδρομής τοΰ Μιχ. Ράλλη (βλλ.), 
άλλά μή έκτιμήσας τάς συμβουλάς τών έντο- 
πίων, κατετροπώθη είς Σιδηρόκαστρον καί κα
θώς έκάθητο επί ήμιόνου, έφονεύθη ύπό τών 
Τούρκων, ό διοικητής τών όποιων Όμάρ βέης 
(βλ. λ.) έκρέμασε τό πτώμα του επί τοΰ φρου
ρίου τών Πατρών προς έκφοβισμόν. Θωμό
πουλος 402—3.

Βάρβαρος Ά ντ. Φρούραρχος Άκροπόλεως 
(βλ. λ.), όρισθείς ύπό Άνδρ. Δόρια.

Βαρβαρόσας Χαϊρρεδίν. Τούρκος στόλαρ
χος, φθάσας είς Πάτρας τήν 2 ’Ιουνίου 1543 
καί παρέμεινεν μέχρις 9ης ’Ιουνίου. Κατά Σπ. 
Φ. ’Αργυρόν, Ή  πειρατεία, Ά θ . 1956,36, 
άφοΰ έλήστευσεν τάς Πάτρας, βλ. λ. Ναυμαχίας 
Θωμόπουλος 412.

Βάρβογλης Γ ε ώ ρ γ ι ο ς. Έ κ  Τριπόλεως, 
χιλίαρχος. Τώ 1824 καί 1825 έστρατολόγησε 
1.000 άνδρας διά τήν πολιορκίαν τών Πατρών 
ΜΕΕ, ΣΤ ' 685, Έλευθ. Β' 934.

Βαρδαλιά. Κατ’ έγγραφήν τοΰ έτους 1836 
είς τόν κώδικα τής μονής Γηροκομείου θέσις, 
δπου ή μονή είχε κτήματα, άπέχουσα μίαν 
ώραν άπό τής μονής. Τριανταφύλλου Γηροκ. 67.

Βαρκανάρι. Συνοικισμός τοΰ χωρίου Λακ- 
κόπετρα.

Βαρκός τόπος. Κατά Κ. Δ. Μέρτζιον Ή -  
πειρ. Χρον. Θ' 190, 202 μάλλον έκ τοΰ ίτ.
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v arco  δίοδος, πόρος (αυτόθι Θ' 220). Βαρκά 
μέρη, βαρκότοπος, βάλτος.

Βαρνακιώτης Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  Άκαρνάν ο
πλαρχηγός, του όποιου «άνθρωπος» (απεσταλ
μένος) σημειώνεται υπό του Μακρυγιάννη, Ά -  
πομνημ. Α # 117 ότι εύρίσκετο είς Πάτρας κα
τά τάς παραμονάς της Έπαναστάσεως τοΰ1821.

Βαρνάκοβα βλ. λ. Τρεις Έκκλησίαι.
Βαρυμπόμπης Χαράλ. Έξέδωσεν έν Π ά- 

τραις 1934 τόμον, όπου συνεκέντρωσεν άρθρα έκ 
του ημερησίου τύπου, «Σταχυολογήματα».

βαρωνειαι. Κατά τήν Φραγκικήν κατάκτη- 
σιν (1205) τό πριγκηπάτον της Ά χα ΐα ς ή Μο- 
ρέως διηρέΟη εις δώδεκα βαρωνείας, των Πα- 
τρών δέ έδόΟη εις τόν Γουλ. Άλαμάνον. Πε- 
ριελάμβανεν όλόκληρον τήν έπαρχίαν σήμερον 
ΓΙατρών, έκ τής οποίας άργότερον άπεσπάσΟη 
μέρος πρός σχηματισμόν της βαρωνείας Χα- 
λανδρίτσης. Μετά τό 1218 έξεχωρήθη είς τόν 
Λατ. άρχιεπίσκρπον Πατρών άντί 16.000 ύπερ- 
πύρων. Θο>μόπουλος 296 έπ.

Βασιλειάδης Σ π υ ρ ί δ. Ποιητής καί δι
κηγόρος, γεννηθείς έν ΓΙάτραις τω 1845. Ε μ 
μανουήλ Βασιλειάδης, άγωνιστής του 1821 έκ 
Σμύρνης, έπολέμησεν είς Πελοπόννησον (Φωτά- 
κου Βίοι 280). Ό μοίω ς Παντελής Βασιλειά- 
δης άγωνιστής έκ Σμύρνης είς Πελοπόννησον. 
ΜΕΕ Σ Τ ' 763. Είς «Μικρασιατικά χρονικά» 
Ά 0 . Γ ' 1940, 307—27 δημοσιεύει 6 Λέων,
ΙΙολυδ. Κυβετός αυτοβιογραφίαν του πατρός του 
ποιητού Νικολάου, έπιγραφομένην ύπ* αύτού 
«Συνοπτική διήγησις των σημαντικωτέρων πε
ριστάσεων είς τήν περίοδον τής ζωής μου» (μετ’ 
εικόνων). *11 οίκογένειά του έμπορεύετο είς 
Σμύρνην καί Μάλταν. Τω 1837 ήλΟεν έκ Σύ
ρου είς ΙΙάτρας, κατοικήσας είς τήν οικίαν 
Σωτ. Γερούση, άναλαβών υπηρεσίαν είς τούς 
έμπόρους τούτους αδελφούς Γερούση. Τόν Σε
πτέμβριον ίδίου έτους έφΟασε καί ή οικογένεια 
του. Είς Πάτρας έγεννήΟησαν τά τέκνα του 
Βασίλειος, ’Αριστείδης, Ουρανία, Σπυρίδων (6 
Δ)βρίου 1845 «κατά τά ξημερώματα»). Έ βα- 
πτίσθη τήν 29 ’Απριλίου 1846 Κυριακήν μέ 
άνάδοχον τήν Ελένην συζ. Χαραλ. Γκίκα, εμ
πόρου. Περί Σπυρίδωνος πολλά τά ένδιαφέρον- 
τα αύτόΟι είς σχόλια τού A. II. Κυβετου 323 
—5. Τω 1847 6 πατήρ τού ποιητού άπεσύρθη 
από τόν Κωνστ. Γερούσην καί άνέλαβεν έργα- 
σίαν είς τό γραφεΐον Γ. Στρούμπου. Τφ  1848 
απέκτησε καί άλλον υίόν έν Πάτραις, τόν Γεώρ
γιον. Τόν Μάϊον 1849 άπεσύρθη άπό τόν 
Στρούμπον και μέ τήν βοήθειαν του άναδόχου 
τού υιού του Σπυρίδωνος, ιδρυσεν έν ΙΙάτραις 
«άσφαλιστικόν κατάστημα αί Πάτραι» μέ 300 
μετοχάς, αί όποΐαι συνεπληρώΟησαν. «Αί Πά- 
τραι» έδωσαν αμέσως κατά τήν α' έξαμηνίαν 
καθαρά κέρδη 27 °/ο* Τω 1851 άπέκτησε τέ- 
κνον τόν Ίωάννην, βαπτισΟέντα με άνάδοχον 
τόν Ίωάν. Οικονόμου. ΠρόσΟες ότι Ν. Βασι- 
λειάδης άπαντα τω 1851 συνδρομητής της έκ- 
δόσεως 'Υπομνημ. Γερμανού. Καί Χαριλ. Βα- 
σιλειάδης, άμφότεροι έν Πάτραις.

*0 Σπυρίδων άπεφοίτησε τού έν Πάτραις 
γυμνασίου τω 1862. Μαθητής έγραφε στίχους 
καί τούς έδημοσίευεν είς ’Αθηναϊκά περιοδικά

μέ τό ψευδώνυμον Ώ ρίων (ποίημα άνέκδοτού 
τού 1861 έδημοσιεύθη είς Είρ. ’Ασωπίου Ά τ τ . 
Ήμερολόγιον τού 1876, 408). ’Έκτοτε έγκατε- 
στάθη είς ’Αθήνας, όπου μετ’ αυτόν καί ή οί- 
κογένειά του, όταν άκόμη, κατά τινας, ήτο 
φοιτητής ούτος. Έξέδωσε τάς Ά ττικάς νύκ
τας (τόμ. 4) μέ ποιήματα καί δράματα. Ά π έ -  
θανεν ενωρίς (30 Αύγούστου 1874) συνεπ:ία 
ύπερκοπώσεως καί έξ αύτής φυματιώσεως. 
Ώ ς  δικηγόρος φέρεται ότι ήλθεν είς Πάτρας, 
είς τόν παιδικόν δέ φίλον του Σπ. Κομπότην 
έν Πάτραις έγραψε νεκρολογίαν τω 1869. Έ άν 
ό θάνατος δέν διέκοπτε την δράσιν του (ιδρυ
τής καί έφορος καί τής σχολής άπόρων παί- 
δων τού ((Παρνασσού»), θά εΐχομεν ένα μέγι- 
στον δραματουργόν. Τω 1898 επιτροπή έν Πά- 
τραις μέ πρωτοστατούντα τόν Ίωάν. Φαρμα- 
κίδην έστησε την προτομήν του (έργον Φιλιπ- 
πότη), κατά τά άποκαλυπτήρια δέ αύτής έξε- 
φώνησε μακρόν ποίημά του επί τούτο ό Πα- 
τρινός ΊΙλ ία ς Λ. Συνοδινός, άναφρθείς καί είς 
τούς δεσμούς τού Βασιλειάδου μέ τήν γενέτει
ραν: «Λϊ, πώς εδώ ; Πόθ’ έρχεσαι, τής Π ά
τρας μας στολίδ ι;! Σέ ποιό, για  πές μου, μα- 
κρυνό μάς έλειπες τ α ξ ί δ ι Γ ι α  δέ φιλεΐς 
τη Μάνα μας, πού σέ σφικταγκαλιάζει) καί 
άπό τά φυλλοκάρδια της μέ δύναμι φωνά
ζει :|«Καλώς το τό αηδόνι μου, καλώς το τό 
παιδί μου,| πού τώχω δόξα μου, χαρά, κα
μάρι, παντοχή μου!|... Θυμάσαι πού βρισκό
μαστε καμμιά φορά μονάχοι! έπάνου στ’ άη 
Τρύφωνα τήν άνθισμένη ράχη ;|... Παντού άν- 
0οί τριγύρω μας, παντού χλωρό χορτάρι,! παν
τού χαρά, μοσχοβολιά, παντού ζωή καί χάρι|... 
*0 κόσμος έλεγε γ ι’ Αυτόν: ’Αθάνατος 0ά μέ- 
νη| κ ι’ ή χώρα πού τόν γέννησε, άς είν’ εύ
λογη μένη...... Ή  ένδειςις παρά τού κ. Γ.
ΓΙ. Μπούρα.

Καί όδός Πατρών τιμάται άπό τού 1930 
μέ τό όνομά του. Στ. Σπεράντζας, έπιφυλλί- 
δες είς «Πελοπόννησον» Πατρών 19—28 Μαρ
τίου 1952. Δ. Κοκκινάκη, Παν. Ανθολογία, 
ΆΟ. 1899, 157—8, 490, 496, 534, 566. Πο
λίτου Έγκυκλ. Λεξικόν Β' 741. Κ. Σκόκου 
Ίίμερολ. 1890, 240, 244. Ή  'Ελλάς είς τούς 
Ό λυμπ. ’Αγώνας 27, 341. Μπ. ’Άννινος. Δύο 
Έ λλ . ποιηταί, ΆΟ. 1917, Δημαράς καί I. Μ. 
Παναγιωτόπουλος (Ίστ. Λογοτ.). Γ. Φιλαρέ
του, ’Από τού 75ου πατώματος, 18. Δεβιάζης 
«Ποιητ. Ανθών» Ζακύνθου 26)4)1887, περιοδ. 
«Ινλειώ» Λειψίας 1889, 177 έπ. A. R angabe, 
H is t. litt. ΓΙ, 140, 190. Α χαϊκά  Δ ' 20—2, 63 
—4. Είς τόν Βασιλειάδην άποδίδεται κακώς τό 
τετράστιχον τής έποχής του : «Οϊμοι ! μη μ’ 
έρωτάτε, j τάς πένθιμους κλαίω Πάτρας, | άφού 
τά κάλλη άλλος \ χαίρεται τής Κλεοπάτρας».

Βασίλειος Ό ξ υ λ ί δ η ς .  Ά ρχω ν Πατρών 
περί τά έτη 360—425 μ. X. Επιγραφή εύρέθη 
τά τελευταία έτη έν ΙΙάτραις έπί τής οδού 
Κανακάρη 137, ή όποια άνήκεν είς βάΟρον ά- 
γάλματός του. Έδημοσιεύθη υπό τού Βέλγου 
Jean  B ingen εις τό B ulletin  de corresp. 
H ellen ique  1954, 74—82, γραμμένη είς άψο- 
γον ήρωικόν έξάμετρον καί ομηρικήν γλώσσαν, 
έχει δέ αυτή ; «Ούτος ό κυδαλίμης γενεής Πε-
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λοπήίδος όρπηξ | Όξυλίδης Βασίλιος ομώνυ
μος εΐο τοκήϊ | είθυδίκω πινυτώ θ[ε]οπειθέϊ 
δς τέ μιν olov | άρχόν πενταέητηρον έκών ναέ- 
τησιν όπασσεν. | "Οσσα δ’ άριστονόου βουλής 
ύπό νεύμασι φώτας | έστι θέμις κατά άστ[υ] 
τ[ε]λειέμεναι μάλα πάντα, | μοΰνος έών θεσμοί- 
σιν άνύσσατο και ναετήρας | πάντας όμως ξεί- 
νους τε τελεσφόρον ές λυκάβαντα | ήνεκέως 
λοετροϊσιν άρέσσατο' ήδ’ άρα φώτας είλαπί- 
ναις χρυσώ τε καί ε’ίμασι δηθά γεραίρων, | δέ- 
χνυ[τ]’ ένί μμεγάροισι’ θεμιστοπόλε δέ τε 
βουλή | καί δήμω κτεάνω[ν σφε]τέρων πόρε 
μύρια μέτρα | σπυροΰ Έλευσινίοιο τον εύουχό- 
ρω ένί Πείση | Δημήτηρ λαγάνων σταχυηκόμος 
έξανέηκεν | έπτάκι δ’ αύ δέκα χειλιάδας με- 
λιηδέος οίνου | ώπασεν ’Αργυρής ζαθέης άπο- 
ένδεκα δ’ αδτε | χειλιάδας γλαυκαΐο πύρ’ έννα- 
έτησιν έλαίου. | Τον μέν άρ’ εν μεγάροισι 
πανημαδόν ύμνείοντες, | ήδ’ άρα μιν γεράεσσιν 
άμειβόμενοι μάλα πάντες, | είκόνι λαϊνέη πα- 
νομοίϊον έστήσαντο». Καί κατ’ έλευθέραν άπό- 
δοσιν : ’Ιδού ό βλαστός του ενδόξου γένους τοϋ 
Πέλοπος, ό απόγονος τοϋ Όξύλου Βασίλειος, 
ό όποιος φέρει τύ αύτό όνομα τοϋ πατρός του. 
Αύτός ό άνήρ μέ τήν εύθεΐαν κρίσιν καί ό ό
ποιος γνωρίζει καί ύπόκειται είς τήν Οείαν 
θέλησιν, ό όποιος προσεφέρθη έκουσίως είς τον 
λαόν ώς μόνος δικαστής τής πενταετίας. Παρ’ 
ότι υπήρξε μόνος, διά των άποφάσεών του έπέ- 
τυχε ό,τι ήτο δίκαιον, ΐνα οί άνθρωποι κάνουν 
διά τήν πόλιν, μέ τήν επιδοκιμασίαν ενός δι
καστηρίου καλώς διατιθεμένου διά τοϋτο. Κα
τά τήν διάρκειαν ενός έτους ολοκλήρου καί συ
νεχώς άπέκτησε τήν συμπάθειαν των γηγενών 
καί τών ξένων διά τών λουτρών καί έπιδαψι- 
λεύων τούς ανθρώπους μέ γεύματα, χρυσόν καί 
ένδύματα τούς έδέχετο είς τήν κατοικίαν του. 
Διά τό δικαστήριον, τό όποιον άποδίδει τήν 
δικαιοσύνην, καί διά τον λαόν είσήγαγε άπό 
τάς ίδικάς του γαίας 10.000 «μέτρα» άπό αυ
τόν τον Έλευσίνειον σίτον, τον όποιον ή Δη
μήτηρ, προστάτις τοϋ στάχεος, κάνει νά προ
βάλουν άπό τούς λοφίσκους είς τήν έκτεταμέ- 
νην Πίσαν (’Ηλείαν). Προσέφερε 70.000 «μέ
τρα» γλυκέος οίνου, προϊόντος τής θείας Ά ρ- 
γυρας, έφερε διά τούς κατοίκους 11.000 έλαί
ου πρασινοχρόου. "Οθεν αισθανόμενοι αύτόν είς 
τάς κατοικίας κατά τό μήκος τής ήμέρας καί 
άπαντώντες είς αύτόν διά δώρων, τοϋ ύψωσαν 
αύτό τό άγαλμα έκ λίθου μέ όλην τήν ήθελη- 
μένην ομοιότητα (πρός αύτόν).

Ήλεΐος λοιπόν ό Βασίλειος καί έξ εύγε- 
νοΰς οικογένειας, έχων μεγάλας έκτάσεις γης 
είς ’Ηλείαν, άλλα καί άμπέλους είς Άργυράν. 
Είς Πάτρας ήτο «αρχών πενταέτηρος», ίθύδι- 
κος, θεσμοπόλος, δικαστής. Ό  Bingen αύ- 
τόθι καταλήγει νά παραδέχεται αύτόν ένα de
fensor civ itatis τοϋ Θεοδοσιακοΰ κώδικος. 
Εύεργέτης τοϋ λαοΰ τών Πατρών, είς τον ό
ποιον ούτος οφείλει τήν διατήρησιν τών μονί
μων λουτρών, τών έορτών, τών διανομών χρυ
σού, ενδυμάτων καί άλλων ομαδικών διανομών. 
Έντύπωσιν κάμνει ή διατήρησις τής άρχαίας 
θρησκείας πλήρως είς Πάτρας. Ή  έπιγραφή 
είναι σπουδαία, διότι φωτίζει μίαν έποχήν ά

γνωστον κατά τά άλλα. Ή  μεγάλη δέ ιδιοκτησία 
βλέπομεν νά διατηρήται. Βλ. άνακοίνωσίν μου 
είς περ. Ήλειακά Ντ. Ψυχογιού, 267—8.

Βασίλειος Α' Μ α κ ε δ ώ ν. Βλ. λ. Δα- 
νιηλίς. Έπροστάτευσε νέους έκ Πατρών διά 
σπουδάς. Βλ. λ. Άρέθας. Κατεδίωξε τούς Σα- 
ρακηνούς, στείλας τον ναύαρχον Ώορύφαν Νι
κήταν. Θωμόπουλος 271 έπ. 279, 281.

Βασιλείου Ίωάν. Άρχιτέκτων έκ Πατρών, 
έργασθείς έν Πάτραις καί έν Άθήναις. Τώ 
1958 προέβη διά δαπάνης του είς άναμαρμά- 
ρωσιν τού κέντρου τοϋ ’Ωδείου Πατρών.

Βασιλικάρι (ύψ. 420 μ.). Λόφος Α τών 
Σελλών, οπού διαρκής σκοπιά κατά τον ’Αγώ
να 1821 Ϊνα έπιτηρή τήν άπό Πατρών οδόν 
πρός Βοταίνην. Λέκκας 107—8.

Βασιλικό. Μέχρι τών τελευταίων χρόνων 
είχε διασωθη ή ονομασία τοϋ όπισθεν τοϋ να
ού 'Αγίου Δημητρίου χώρου ώ ; «Βασιλικό». 
Οί παλαιό τεροι έλεγον είς τόν Θωμόπουλον 
2731 ότι έκεϊ ύπήρχεν άλλοτε παλάτι (Βασιλι
κό παλάτι). ’Ίσως όθεν σημαντικόν πρόσωπον 
καί δή ή Δανιηλίς νά κατώκει έκεϊ. Βασιλικός 
πύργος είς Γρεβενόν (βλ. λ.) καί Οέσις Βασι
λικό Δ. Καλέτζι (βλ. λ.), όπου μονή άλλοτε 
'Α γ. Ίωάννου καί ήδη συνοικισμός.

Βασιλόπουλος ’Α δ ά μ η ς. ’Αγωνιστής 
τοϋ 1821 έκ Μεγαλοπόλεως. Μετά τοϋ υίοϋ 
του Κωνσταντίνου έπολέμησε καί είς τήν πο
λιορκίαν τών Πατρον. Άμφότεροι έπεσαν άρ- 
γότερον είς τό Μανιάκι. ΈλευΟ. Γ ’ 27, ΣΝΕ 
Β’ 326, ΜΕΕ Σ Τ ’ 799.

Βασιλόπουλος Ά  ν τ ώ ν ’ λναφέρεται είς 
έγγραφα Πατρών έτους 1431 G e land 217?4 
καί 220Λ τοϋ έτους 1436 ώς εύγενής άνήρ, 
μέλος δικαστηρίου τώ 1436. Ζακυθηνός Le 
despo ta t II, 128’. Θωμόπουλος 386.

Βασιλόπουλος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  Μηχανικός 
τοϋ Δήμου Πατρέων άπό τού 1932 καί διευ
θυντής τεχνικών υπηρεσιών αύτοϋ άπό τού 1945.

Βαυαροί. ’Από τού 1833, άλλά περισσό
τερον μέσα Μαρτίου 1834 έρχονται βαυαρικά 
στρατεύματα είς Πάτρας. Χρ. Νέζερ ’Απομνημ. 
132. Φθάνουν διά πλοίων τακτικοί καί έθελον- 
ταί φέροντες καί τάς γυναίκας των. Τόν ’Απρί
λιον 1835 είχε συγκεντρωθή ολον τό τάγμα 
«’Όθων» είς Πάτρας, έπιβιβασθέν Έλλ. πλοί
ων καί έπιστρέψαν διά Τεργέστης είς Βαυα
ρίαν. Νέζερ αύτόθι 191—6, όπου περιγράφε- 
ται άποχαιρετιστήριον γεΰμα παρά τοϋ Έ λ -  
ληνος φρουράρχου είς Γηροκομείου.

Βαφιόπουλος Ά ν δ ρ έ α ς  ή Σ υ ν ο δ ι -  
νός .  ’Αγωνιστής τοϋ 1821 έκ Πατρών, άδελ- 
φός τοϋ Δημητρίου. 'Υπήρξε έπί άρχιστρατη- 
γίας τοϋ Τζούρτζ, φροντιστής όλων τών στρα
τιωτικών σωμάτων εις Ναύπλιον. Έλευθ. ΣΤ ' 
861.

Βαφιόπουλος Δ η μ. ’Αγωνιστής τοϋ 1821 
έκ Πατρών, ύπηρετήσας ώς άξιωματικός, άνα- 
λαβών τήν συμπλήρωσιν όχυρώσεως τοϋ Με
σολογγίου, μάλιστα τήν ξυλείαν, ήν έπρομηθεύθη 
έκ Ζακύνθου, διέθεσεν έξ ιδίων. Γραμματεύς 
τώ 1828 τοϋ έκτ. επιτρόπου Πατρών Γ. Μαυ- 
ρομμάτη. Στ. Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλ. 332, 
Έλευθ. Σ Τ ' 861.
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 ̂ Βαχατώρης ’Ό  0 ω ν . ’Ιατρός έκδόσας τήν 
«’Ιατρικήν Έπιθεώρησιν» έν ΙΙάτραις τφ  1879 
μηνιαίως.

Β γενόπουλος Τ ά σ η ς .  Έγεννήθη τφ  1898 
είς Τριταίαν. Βουλευτής Πατρών τω 1946 καί 
1950. 'Υπουργός επί των υφυπουργείων ’Αερο
πορίας καί Στρατιωτικών τω 1950—51.

Βεζούλαγας. Τούρκος του Λάλα παραμεί- 
νας είς τό φρούριον των Πατρών (1821—8) 
μέχρι παραδόσεώς του είς τούς Γάλλους, τήν 
συνθήκην της οποίας καί υπογράφει. Χρυσαν- 
Οακόπουλος 36, 229.

Βέης Ν ί κ ο ς .  Πολυγραφώτατος καθηγη
τής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί 'Ακαδη
μαϊκός. Συνέβαλε σπουδαίως είς τήν ερευνάν 
τής μεσαιωνικής καί νεωτέρας Ιστορίας καί 
τών Πατρών. Συνεργάτης τού περ. «Α χαϊκά». 
Θωμόπουλος 30, 33, 269*, 363, 382 έπ. 4 4 3 \ 
4 4 6 \ 471 *, 481 έπ. 491*.

βεκίλης (επίτροπος). ’Αντιπρόσωπος τών 
δημογερόντων Πελοπόννησου, ύπ’ αύτών όρι- 
ζόμενος καί παραμένων πλησίον τής 'Υψηλής 
πύλης είς Κπολιν. *0 Σακελλαρίου 96*, άνα- 
φέρεται είς «’Αχαϊκόν» κόμμα, περιλαμβάνον 
τούς προκρίτους Ά χα ΐα ς , 'ΊΙλιδος καί Κόριν
θου, άλλα ό Θ. Κανακάρης (Πατρών) συνέ- 
πραττε μέ τόν I. Δεληγιάννην. Τ φ  1821 εύ- 
ρέΟη βεκίλης Μορέως ό Θάνος Κανακάρης (βλ. 
λ.), διατρέξας είς Κπολιν μέγιστον κίνδυνον. 
Θωμόπουλος 536. Σακελλαρίου καί 94, 250.

Β ελβΙτσ ι. Χο>ρίον παρά τόν Χάραδρον. Το- 
πωνύμιον επί Τουρκοκρατίας μεταξύ Ά λυ- 
σού καί Μπεγουλακίου κατά τόν κώδικα μο
νής Γηροκομείου σ. 205. Άναφέρεται άπό τόν 
P o uqucv ille  Υ, 400 καί άπό τήν Iixped ition  
μέ 14 οίκογενείας. Καταλαμβάνει τόν χώρον, 
όπου τό Ρήγιον τής Ά χα ΐας (βλ. λ. Σλαύοι). 
Βελβίτσι καί είς "Ηπειρον καί είς Ναυπακτίαν 
Βερβίτσαινα. Ό  λαός τό προσήρμοσεν είς Βερ- 
βίτσι (διά νά ένΟυμίζη τόν σκίουρον). Λέξις 
σλαυική, τόπος Ιτεών. Μ. Τριανταφυλλίδης, 
Ξενηλασία, 3, V asm er 129. Καί ο παρ’ αυτό 
ποταμός Βελβιτσάνος (έκ τού ονόματος τού 
χωρίου καί όχι ώς ό Θωμόπουλος 02—3). 
’Ή δη καί τό χωρίον άπό τού 1880 φέρεται 
Χάραδρος (καί Χαράδριον). Τώ 1832 ύπήγετο 
είς τόν δήμον Άργυράς, άλλα ενωρίς προσήλ- 
Οεν είς τόν δήμον ΙΙατρέων, είς δν καί άνή- 
κει. Δρακάκης Κούνδουρος 67—8, 1 1 2 , 159. 
Τ φ  1851 οίκίαι 16 καί τφ  1889 κάτοικοι 
65, τφ  δέ 1930 266. Μία ενορία μέ τό
Μπάλα καί Βούντενη καί παραδίδεται οτι εφη
μέριος άποκοιμηΟείς καί μή προλαβών «νά 
άναστήση» καί τά τρία χωρία, άνήλΟεν επί 
υψώματος καί διελάλησε : « Βούντενη καί Μπά
λα καί σύ διαβολοχώρι πούσαι πίσω στ’ άλλα 
«καλή * Ανάσταση ».

Β έλγιον. Τούτου πρόξενοι έν Πάτραις άνα- 
φέρονται άπό τού β' ήμίσεος τού ΙΘ ' αί., ώς 
ό Αλβέρτος Μπίρκελδ τώ 1894 κ. ά.

Β ελέλης Β ί κ τ ω ρ  καί Π έ π ο ς .  Έ κ  
τών έν ΙΙάτραις έγχατεστημένων ’Ισραηλιτών. 
ΈφονεύΟησαν τόν ’Ιούλιον 1944 έν υπηρεσία 
είς τήν Α γγλικήν διασυμμαχικήν αποστολήν

υπό άνταρτών. Έλλ. Ό ρειβ. Συνδ. «Βουνό»; 
Ά θ . 1946, 3.

Βελή, πασάς, διοικητής τής Πελοπόννη
σου, υίός τού Ά λή  πασά. Ά ρχάς 1807 στρα
τός του έκ 4.000 άνδρών διήλθε διά Ρίου πρός 
Τρίπολιν.

Β ελ ίζι. Χωρίον (ύψ. 195 μ.) παρά τό Σα- 
ραβάλι. Ά παντα τφ  1699 είς Έ νετ. κατάστα- 
σιν. Κώδηξ Μέρτζιου 117—8. Παλαιότατος οι
κισμός αύτού οί Ταράδες (βλ. λ.) καί άνωθεν 
ή Ζωητάδα (βλ. λ.). Βελίζι καί είς δήμον ’Ο
λυμπίων, άλβαν. ρίζης Βίλιζα (Κ. Ν. Ή λιο- 
πούλου, Τοπωνυμικόν ’Ηλείας 176, Δραγούμης 
Χρον. 132). Κατά Θωμόπουλον α ' έκδ, 237 έκ 
τού villegio, χωρίον Ιταλιστί ώς έκ τού πλη
σίον S a rrav a le . Κατά V asm er έκ τού σλαυι- 
κού (λευκός), ώς καί Βελή Βοιωτίας. Φέουδον 
άνήκον είς τόν Βελήν κατ’ άλλην γνώμην, άφοΰ 
πλησίον έχομεν Μουσταφάμπεη. Πειστικωτέρα 
ή άλβανική καταγωγή τής λέξεως. Τό χωρί
ον άποτελει ίδιαν κοινότητα, μετονομασθεΐσαν 
είς Κρήνην ! Η μ ε ίς  (Δημ. όνομ. 23) προετεί- 
ναμεν τό Ζωητάδα (βλ. λ.). Τό Βελίζι τφ  1851 
κατά Ραγκαβήν Β' 85 είχε 18 οίκογενείας καί 
74 κατοίκους καί κατά Νουχάκην τφ  1889 κα
τοίκους 400. ΓΙαλαιότερον είχε καί έλη, έπιχω- 
ματωθέντα άπό καιρού. Κατά τήν τελευταίαν 
έχΟρικήν κατοχήν έπι 120 οικοδομών τού χω 
ρίου 5 κατεστράφησαν καί 5 ήνεώχθησαν. "Η 
λιος ΙΑ ' 474.

Κατά Χρ. Κορύλλον Πεζοπορία άπό Π α 
τρών είς Καλάμας 24, Ν. Πολίτου, Παραδ. 
274—5, 1119—23 «Τό στοιχειό τού Βελιζιού 
έκαΟότανε στή μελικουκιά, τό δέντρο πού ώς 
τά σήμερα είναι άπόξω άπό τό χωριό. Καί ή- 
τανε κ ι’ αυτό βόιδι άστεράτο, γιατ’ είχε ένα 
αστέρι στό κούτελο, ένώ τής Όβρυάς δέν είχε. 
Έπάλευε μέ τό στοιχειό τής Όβρυάς καί τό έ- 
νίκαγε καί έγενότανε πολύ κακό έκεΐ τριγύρω. 
Μιά νύχτα ένας ζούδιαρης, ό Γιώργης Καπε
τάνιος άπό τού Μίραλη (χωρίον Φαρών), άκου- 
σε μιά φωνή πού τού είπε νά σηκωΟή νά ρίξη 
νά σκοτώση τό άστεράτο βόιδι. ΈσηκώΟηκε 
εκείνος καί τό είδε πού έπάλευε μέ τό στοι
χειό τής Όβρυάς καί τού έρριξε μέ τό ζερβί χέ
ρι καί τό έσκότωσε τό άστεράτο βόιδι. Κι* έ
τσι χάθηκε τό στοιχειό τού βελιζιού. Εκείνος 
ό ζούδιαρης έκάρφωνε τά στοιχειά καί έκάρ- 
φωσε καί τό στοιχειό τού Σουλιού (χωρίον επί 
τού Παναχαϊκοΰ) πού έπαρουσιαζότανε σά γέ
ρος. Καί γιά τούτο μιά φορά, πού πήγαινεν ό 
ζούδιαρης στή Γουρζούμισσα, έμαζωχτήκανε τά 
στοιχειά καί έπαρουσιασθήκανε σά λαγωνικά 
καί τόν έφαγανε καί έπέθανε. Καί όντας έπέ- 
Οανε, τόν έψάξανε καί δέν ηΰρανε πουθενά δαγ- 
κωματιά σκυλιού, ένώ άκούσανε τίς βουηξιές 
καί τό κακό πού γινότανε όντας τού πέσανε 
άπάνου νάν τόν φάνε, κάτου στό λαγκάδι». Έ -  
πεξήγησις τού θρύλου είς Πολίτην αύτόθι 
1119—23.

Β ελ ιμ ά χι. Χωρίον Τριταίας, πλησίον τού 
όποίου ή μονή Ά γ . Πάντων ίβλ. λ.). Βελιμάχι 
καί εις Γορτυνίαν. Τό τών ΙΙατρών άναφέρε- 
ται είς κατάστασιν Ένετικήν τού 1699. Προε- 
στώς τού χωρίου ό ’Ιωάν. Τσαλαμιδάς τφ  1713.
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kci>S-/£ Μέρτζιου 117 -8 , 172. Τφ 1828 οίκο- 
γένειαι 13, 19 τφ 1851 καί τφ 1889 κάτοικοι 
132. 'Τπάρχει καί εις ’Ηλείαν, τό όποιον ό 
Ν. Χριστόπουλος «Ήλειακά» 208 εξηγεί, διό
τι έδόθη μάχη Βελή. Κατά Θωμόπουλον α' 
έκδ. 238 έκ τού Αλβανού τιμαριούχου τδ όνο
μα. Άλλου άπαντα καί είς πληθυντικόν.

Βελισσάριος Κ. Ά ν α γ ν ,  έκ νΓαρών, έ- 
πολέμησεν είς τήν ναυμαχίαν Πατρών υπό τον 
ναύαρχον ’Αποστολήν. Καί Νικόλαος υποπλοί
αρχος, έπολέμησεν ομοίως (1822) ύπό τόν Παγ- 
κάραν. ΜΕΕ, ΣΤ ' 933, "Ηλιος Δ' 313.

Βελίτσα. Παρά τό χωρίον Σκούρα Τριταί- 
ας, προς άριστερά, παρά τήν όχθην μικρού 
χειμάρρου, ό Χρ. Κορύλλος, Πεζοπορία άπό 
Πατρών εις Καλάμας, 1 1 , εύρε πηγήν δροσε
ρού ΰδατος.

Βελιτσές. Χωρίον είς τό πρός ’Ηλείαν &- 
κρον της επαρχίας Πατρών, τέως δήμου Δύ- 
μης, παρ’ ής άπέχει 7 ώ. Τό χωρίον άναφέρει 
ό Pouqueville IV 392 ώς κατοικούμενον πα
ρά 10 ελληνικών οικογενειών καί ή Expedition 
άπό 17 οικογένειας. Τω 1851 οίκογένειαι 20 
κάτοικοι 105 κατά Ραγκαβήν Β' 86. Κατά 
Νουχάκην τώ 1889 κάτοικοι 218. ’Αποτελεί 
σήμερον ιδίαν κοινότητα ύπό τό όνομα τούτο 
καί άποτελεΐται ήδη άπό 1850 άπό τήν ’Άνω 
καί Κάτω. Κατά V asnier 129—130 είναι έλ- 
ληνικόν τό όνομα (φυτώνυμον). Ανήκε τό χω
ρίον είς τόν δήμον Τριταίας. Δρακάκης Κούν- 
δουρος 67, 68 μέχρι 1840 καί είτα Δύμης (οί 
αυτοί 113, 159). Τό χωρίον άναφέρουν ένετι- 
καί καταστάσεις χωρίων ΓΙατρών τφ 1697. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 118.

Βελόνης I. Ά  ρ γ. Αγωνιστής τού 1821, 
πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη, 'I I  
Στεμνίτσα 110, 166.

Βελόπουλος Γ ε ω ρ γ. ΓΙρωτοπαλλήκαρο 
τού Νενέκου. Βλ. λ. Έπαν. 1821.

Βελούσι. Θέσις, όπου άγρός μετά 40 ελαί
ων δοθείς είς Άθηναΐον πρόσφυγα τών Π α
τρών (1690). Κώδηξ Μέρτζιου 127.

Βελούχι. Πηγή ΰδατος γενικώς σημαν
τική. Είδικώτερον έν Πάτραις καί τό Κεφα- 
λόβρυσον πηγή παρά τό παλαιόν μοναστήριυν 
τού Αγίου Κωνσταντίνου. Θωμόπουλος Ό μ - 
πλού 39. Ά λλαι πηγαί άνήκουσαι είς τόν έκ 
Βελβίτσι Ίωάν. Κουτρουμπάνον, ό όποιος καί 
τάς παρεχώρησεν είς τόν δήμον ΙΙατρέων, 
κεΐνται έπί τής άριστερας τω άνερχομένω όχ
θης τού χειμάρρου Χαράδρου (ύψ. 451 μ.) Ό  
Άνδριώτης, Έτυμολ. Λεξ. 35 λέγει μεσαιω
νικήν τήν λέξιν, δηλοΰσαν πηγήν ΰδατος.

Βεναρδής Άργυρός. Βλ. λ. Μπεναλδής καί 
Βεναρδαίικα.

Βενάρδος. Διάκονος τοΰ Πάπα Ίννοκεντίου 
Δ' έξελέγη τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1243 αρχιε
πίσκοπος Πατρών. Θωμόπουλος 308.

Βενεζης κόμης, (Venezzi) έρχεται τώ 1867 
είς τάς Πάτρας νά έπιΟεωρήση τάς 7Γηγάς τού 
τοπου έπί τή προόψει προσεχούς πολέμου. 
D riault II 486, 487, III 487.

Βενεράνδος Π έ τ ρ ο ς .  Είς πιστοποιητι- 
κόν έκδοθέν έν Πάτραις τω 1706 υπογράφεται 
Pietro Venerando σύνδικος.

Βενετάντες Χ ρ η σ τ ό ς .  Φέρεται είς τόν 
πίνακα τών έκ τής έπαρχίας Πατρών πεσόντων 
τώ 1821 τής μονής Όμπλοΰ καί τοΰ μετοχιού 
της άγιου Κωνσταντίνου.

Βενετία. Βλ. λ. Ενετοί. Βενετιά θέσις τώ 
1703, οπού περιουσία τής μονής Μπαμπιώτη 
καί Όμπλοΰ. Θωμόπουλος Όμπλός 2 1 . Είς 
τόν κώδικα τής τελευταίας άναφέρεται καί τω 
1836, άλλά σήμερον δέν διατηρείται. ’Ίσως 
έπί τής μεσημβρ. πεδιάδος Πατρών καί λόγω 
καλλιέργειας σταφυλής τού είδους Βενετιά.

Βενετόπουλος Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς  έκ Πα
τρών (1912) κληρικός, θεολόγος, μοναχός άπό 
τού 1945 τής μονής Γηροκομείου. Τριαντα- 
φύλλου Γηροκομ. 79. Ίεροκήρυξ Πατρών καί 
άπό τοΰ 1950 Ίωα^νίνων, τόν Ν)βριον 1957 
έγένετο βοηθός έπίσκοπος τού Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Θεοκλήτου τιτουλάριος Κερνίτσης.

Βενετσανόπουλος. Παλαιά οικογένεια έν 
Πάτραις' ό Βασίλειος ήτο διδάικαλος. Στεφ. 
Θωμοπούλου, Λόγος έπικήδειος έπί τού νεκρού 
είς έφ. Φορολογούμενος τής 20-12-1891. "Ε
τερος φαρμακοποιός, έρχόμενος είς σύγκρουσιν 
ώς μέλος τού άδελφάτου τοΰ Δημ. Νοσοκο
μείου μέ τόν Χρ. Κορύλλον καί Αναστάσιος, 
διευθυντής έπιμελητείας στρατιάς Μ. Α σίας 
('Η  δίκη τών έξ, 218 έπ. είς ήν έξητάσθη ώς 
μάρτυς κατηγορίας).

Βενιζέλος Έλευθ. Ή  α' αυτού διέλευσις 
έκ Πατρών τήν 19 ’Ιουλίου 1910, ότε μετέ- 
βαινεν άτμοπλοϊκώς είς Εύρώπην. ’Έκτακτον 
παράρτημα τής έφ. «Σέλας» άνήγγειλε τήν &- 
φιξίν του. Έ φ . «Πάτραι» 20—6—1910. Έ δεί- 
πνησεν είς οικίαν Ρούφων. ’Επανήλθε την 21— 
8—1910. Καί τω 1883 είχε διέλθει έκ τοΰ λι- 
μένος μας. 'Ως πρωθυπουργός ήλθε πλειστάκις 
Ιδίως κατά προεκλογικάς περιοδείας. Τελευ
ταία οΰτως έπίσκεψίς του τώ 1932.

Βενιζέλου Φ. Ελένη. Έξέδωσε τω 1887 
ίστορ. διήγημα « 'Η  βοσκοπούλα» έν Πάτραις 
όπου έζησε. Καλαβρυτινής καταγωγής.

Βέννιγκσεν ΌΟων Γουσταύος, φιλέλλην, 
άποβιώσας είς Πάτρας τφ  1830. Θωμόπουλος 
είς Δ. Βιβλ. 413. Είς «Εβδομάδα» Α' 1884, 
9, γράφεται ότι κατήγετο έξ Άννοβέρου καί 
άπέθανε τόν ’Οκτώβριον 1830 έξ άσθενείας. 
Νέος παραδόξου χαρακτήρος. Τφ 1829 κατά 
τήν πολιορκίαν τής Ναυπάκτου άνήλθε φέρων 
έντυπωσιακήν έρυΟράν στολήν τόν έλικοειδή α
νήφορον τής πλευράς τού όρους δεσποζομένης 
ύπό Τουρκικών κανονιοστοιχιών.

B epalota. Θέσις τοΰ χωρίου Α ράχοβα, 
ύψ. 780 μ. έπί τοΰ Παναχαϊκοΰ, έως τής ό
ποιας ή έκτασις τοΰ τέως δήμου Έρινεού, έκ 
τών λειβαδιών έκεΐ τής οικογένειας Βέρα. Υ π ά 
γεται ό συνοικισμός πάντοτε είς τάς Φαράς 
(Λαλικώστα βλ. λ.). Λέκκας 1591 καί 79)55 
Είρην. Έρινεού (δικηγόροι Σπ. Στέφος, Κ. 
Τριανταφύλλου, Θ. Γαλανόπουλος). Βεραίικα 
συνοικισμός είς τάς νύν Φαράς (Λαλικώστα).

Βερβαινΐκον. Χάνι κατά τήν άπό Πατρών 
είς Καλάβρυτα οδόν έπί Τουρκοκρατίας, όπου 
έδόθη εύκαιρία είς τόν προσκυνημένον Νενέκον 
νά έξολοθρεύση τόν Ίμπραήμ τόν ’Ιούνιον 1827.
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Λέκκας 149, Τ . Σταματόπουλος, Τό προσκύ
νημα 191.

Βερβίτας. Ή λειος οπλαρχηγός του *Αγώ- 
νος, έπολέμησε καί εις Πάτρας υπό τόν Θ. 
Κολοκοτρώνην καί έπειτα υπό τόν Γ, Σισίνην. 
ΧρυσανΟακόπουλος 98, 113.

Βερδενΐκον. Βλ. λ. Δερβενΐκος.
Βερίνου. Χωρίον τέως δήμου Έρινεού πα

ρά τήν μονήν Ίωάννου τού Θεολόγου. Λέγεται 
καί Βερΐνον (όνομ.), άλλα όρΟότερον, ώς ό Λέκ
κας 184, εις τήν γεν. (στού Βερίνου) ώς άνα- 
φερόμενον εις τό όνομα τού άρχικού κτήτορας. 
Τό Βερίνου είναι έν άπό τά Τσετσεβοχώρια, 
δημιουργηΟέν κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν. Θ ω
μόπουλος 440*. Συνεπώς έγκαταλείπεται ή ά- 
ποψίς του τής α ' έκδ. 238 ότι ή λέξις είναι 
παραφθορά τού Έρινεός. Κατάκλειστον εντός 
πετρωδών υψωμάτων. ’Έ χει έδαφος επικλινές 
καί τό πρός μεσημβρίαν ύψωμα Λακατίσκα ή 
Λακαβίτσα, όνομα όπερ συναντάται έξω τής 
Καβάλας εις Μακεδονίαν ώς όνομα χωρίου. 
Κατά Σταυρόπουλον 488* σώζεται ό πύργος 
τού γενναίου καπετάνιου Γ. Ροδοπούλου (βλ.λ.). 
Κατά τήν E xped ition  είχε τώ 18*28 οικίας 
33, τώ 1851 κατά Ραγκαβήν Β' 90 οικογέ
νειας 41, κατοίκους 252 καί τώ 1889 κατά 
Νουχάκην 371 κατοίκους. Εις Έ νετ. έκΟεσιν 
1097 άπαντά χωρίον ΙΙατρών V utrov i. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 118. Δρακάκης Κούνδουοος 08, 
113, 159, Λέκκας 30, 158, 164, 184, 192, 210.

ΒερναρδαΙικα καί Μπερναρδαίικα, χωρίον α
ποτελούν ίδιαν κοινότητα σήμερον, παρά τό 
Ρίον, συσταΟέν 8ι* έποικήσεως Νωνακριδέων 
(Καλαβρυτινών) έπειτα άπό τό 1850. Κάτοικοι 
τώ 1889 κατά Νουχάκην 135 καί τώ 1903 
κατά Κορύλλον Χωρογραφία 64, 135. Τό όνο
μα, διότι ήτο έκεΐ κτήματα τού έν ΙΙάτραις 
Ιατρού Βερναρδή. Παπανδρέου, Ιναλαβρ. Έ πε- 
τ*ηρίς 305. Καί είς Ζάκυνθον Μπεναρδακαίικα 
έκ τού Βερναρδάκη. Ζώης 57. ΟΙ Δρακάκης 
Κούνδουρος 159 άναφέρουν τό χωρίον μόνον 
άπό τού 1911.

Βερναρδής Ευγένιος, Γάλλος φιλέλλην ά- 
ποβιώσας είς ΙΤάτρας τώ 1851. Θωμόπουλος 
εις Δ. Βιβλ. 413. Ούτος ύπηρέτει είς τόν στρα
τόν τού Φαβιέρου ώς ιατρός είς ολας τάς εκ
στρατείας του. ΆποσυρΟείς τής στρατιωτικής 
υπηρεσίας ήσκησε τήν ιατρικήν έν Πάτραις, 
όπου ένυμφεύΟη καί άπέΟανε τυφλός τήν 23ην 
Ν]βρίου 1851. Περ. Έβδομάς Λ' 17. Έ κ  τού 
κτήματος αυτού παρά τό Ρίον τά Βερναρδαίικα.

Β ε ρ τ ί ν ν ι ,  Γάλλος (βλ. λ.) πρόξενος έν 
Πάτραις τώ 1828 καί έπειτα,

Βερύκιος Μ ό κ ι ο ς. ΖακύνΟιος άγίονιστής 
τού 1821. ΙΙολεμεϊ είς τόν ληνόν τού Χουσεΐν 
άγά παρά τό Γηροκομειον Πατρών τό α' έτος 
τού άγώνος. Χιώτης Ίον. Λ ' 418.

ΒεσκουκαΙικα. Χωρίον άπέχον έκ Κ. Ά -  
χαΐας 2 */2 ώ. παρά τό χωρίον Φράγκα. Συν
οικισμός τής οίκογενείας Βεσκούκη. Κατά 
Νουχάκην τώ 1889 κάτοικοι 38 καί κατά Κο
ρύλλον Χωρογραφία 74 οί κάτοικοι ώμίλουν 
τότε καί τήν άλβανικήν. 'Υπάγονται εις 
Ριόλον.

Βεταίΐκα καί Βιταίικα ή Βυτιναίικα συνοι

κισμός τού χωρίου Γουρζούμισα (Λεοντίου βλ. 
λ.). Τώ 1889 άπό τόν Νουχάκην σημειούνται 
ώς θέσις μόνον (4.30' άπό Χαλανδρίτσης). Β. 
Λ. Γριμάνη, ‘Αναμνήσεις κατά τήν άνάβχσιν έπί 
τού Παναχαϊκού, Πάτραι 1893. Έ κ  τής οίκο
γενείας Βέτα ό οικισμός, τά δέ «Βιταίικα» καί 
«Βυτιναίικα» παρεισέσφρυσαν. Είναι άποικοι 
άπό ΙΟΟετίας έκ Χειμάρρας Β. Η πείρου.

Βέτσος Λ. Ν ι κ ό λ α ο ς .  Διετέλεσε δή
μαρχος Πατρέων τώ 1949—50 καί έπί πολλά 
έτη πρόεδρος τού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Πατρών.

Βήμα τό, καθημερινή έφημερίς έν Πάτραις 
τω  1907 υπό Γεωργ. Πετρούτσου έπί έτος, 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν κατ’ άρχάς.

Β η σ σ α ρ ί ω ν .  Β>. λ. Παλαιολόγος Θ ω
μάς. Θωμόπουλος 369, 372.

Β η σ σ α ρ ί ω ν  Χαριουπόλεως, βοηθός ε
πίσκοπος τού μητροπολίτου Πατρών Γερμανού, 
κατεστάθη τήν 15 ’Οκτωβρίου 1824 εκκλησια
στικός τοποτηρητής Δηαητσάνης. Ούτος κατη- 
χήΟη πρό τού 1821 είς τήν Φιλικήν Εταιρίαν 
υπό τού ώς άνω Γερμανού καί έδρασε κατά τόν 
’Αγώνα. Θωμόπουλος 588, Έλευθ. Γ ' 225, Καμ- 
πούοογλου Γερμανός 31, Φιλήμων Προλεγό- 
μενα είς Γερμανόν στ'. Ό  Γούδας 7J 281 καί 
ό Φωτάκος βίοι άναφέρουν πρωτοσύγκελλον τού 
II. Πατρών Βησσαρίωνα. Ό  Βησσαρίων άνε- 
πλήρωσε τόν Γερμανόν τώ 1817 κατά τήν ά- 
πουσίαν του είς Κπολιν. Τριανταφύλλου Γηρο- 
κομεΐον 38—39.

Β ιάζης, Σπυρίδων. ΖακύνΟιος ιστοριοδί
φης, πολλά προσενεγκών καί είς τήν 'Ιστορίαν 
τών ΓΙατρών. Ούτως έγραψε διά τόν Α λέξαν
δρον Μαυροκέφαλον περιοδ. «’Ίρις») ’Αθηνών 
Β' 1898, 55—6 καί έφημ. «ΙΊελοπόννησος» 
Πατρών 15 Ν]βρίου 1889, « Ό  σταφιδόκαρ
πος έν τη Τουρκοκρατουμένη Έλλάδι» έφημ. 
«Πελοπόννησος» Πατρών 14 ’Οκτωβρίου 1889 
κ.ά. Θωμόπουλος 423 έπ., 4341, 4741, 487,
498, 505, 509*.

Β ι β λ  ι ο γ ρ α φ ί α  μελετών περί τάς Πά
τρας. Πλουσιωτάτη βεβαίως παρά Θωμοπού- 
λω. Καταγεγραμμένη είς κατάλογον παρά Κο- 
ρύλλω Χωρογραφία σελ. θ' έπ. M eyer έν τέ- 
λει, iie rb illo n  ώς έν σ. VI I ,  V III .  V asiner 
έν τέλει.

βιβλιογράφοι. Οί άντιγραφείς βιβλίων καί 
ιδίως τόν ΙΘ ' αί. Διον. Καλογερόπουλος Βι
βλιογραφία Εύβοιας κλπ. Άθήναι 1937 προλε- 
γομ. ΙΙρο τής έκτυπώσεως τών βιβλίων άπε- 
τέλουν κατηγορίαν καλλιτεχνών. ’Ή δη ό Ά ρέ- 
Οας (Θ' αί.) είχε συνεργεΐον ολόκληρον πρός 
τούτο έκ κατωτέρων κληρικών καί οί βιβλιο- 
γράφοι γενικώτερον δέν έκινούντο δι’ έμπορείαν, 
άλλ’ άντέγραφον δι’ έαυτούς. Ό  Θωμόπουλος 
529—531 παρέχει κατάλογον τοιούτων βιβλιο
γραφίαν τής Τουρκοκρατίας Πατρέων. Ο υτω : 
γραμματικός Μιχαήλ είς 'Ιεροσόλυμα τώ 1533, 
Γαβριήλ ό έξ Εβραίων είς Ρουμανίαν τώ 1624, 
Δημ. Ρόδης είς 'Ιεροσόλυμα τώ 1627, Παρθέ- 
νιος Ιερομόναχος είς "Αγιον όρος τώ 1638, 
Σωφρόνιος ομοίως τφ  1708, Θεοδ. Γεωργίου 
είς Ρουμανίαν τώ 1715, Κυπριανός είς Μ. 
σπήλαιον τφ 1754, ’Ιωακείμ Ιεροδιάκονος
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«μουσικώτατος» εις ‘Ιεροσόλυμα τώ 1769, ό- 
μοίως υίός Παπα ’Αρσενίου διδάσκαλος καί 
'Ονούφριος μοναχός είς "Αγιον όρος τώ 1790.

ΕΙς τά του άειμνήστου Θωμοπούλου προ
σθετέα : Κατά Τάσον Θ. Γριτσόπουλον, Κατά
λογος των έν τω ίστορικώ άρχείφ Σπάρτης 
χειρογράφων κωδίκων καί λοιπών έγγράφων 
(άνάτυπον έκ τοΰ Ν' τόμου περιοδ. «ΆΟηνά») 
31, εύρίσκεται εκεί κώδηξ χάρτινος 0.20X0.12 
μ. τοΰ ΙΖ ' αΐ. μέ τήν θείαν λειτουργίαν, είς 
τήν οποίαν προσετέθησαν καί άλλαι τινές εύχαί 
δι’ άλλων χειρών. Πρός τό τέλος έπΐ φύλλου 
τίνος : «-(-έτελειώθ(η) ή παρούσα λειτουργία 
διά χειρ(ός) γρηγορίου |Τερομονάχου μοραήτου 
παλαιώ πατρίτου τό έ|πίκλιον ποιητής ένετίησι 
αχωβ' (1682) Ίανου)ρίω κζ' ής τήν κωνστ 
(αντινου)πολην κ(αί) έ γραψαμ(εν) είς ενθύμη- 
σιν κ(αί) όστις δια)βάσι κ(αί) γνωρήσει τήν 
αμαθίαν μ(ου) άς μας | συγχωρησι διά τον 
κ(ύριο)ν |αίρωσ0αι. Βλ. λ. Γηράρδος.

βιβλιοθήκαι. Έ π ί Άδριανοϋ μαρτυρεΐται 
άξιόλογος δημοσία βιβλιοθήκη έν Πάτραις (Bi
bliotheca Patrensis), ήν ό Δ. Μάργαρης εις 
περ. Ν. Ε στία  1 Μαρτίου 1938 θεωρεί έκ 
των άρχαιοτάτων έν Έλλάδι. Κατά τήν α’ ήδη 
Τουρκοκρατίαν άναφέρεται τό άρχιερατικόν οί
κημα μέ πλουσίαν βιβλιοθήκην, ήτις έπυρπο- 
λήθη δυστυχώς τμ> 1821. Τό αυτό καί μέ τήν 
βιβλιοθήκην τής μονής Γηροκομείου, διεσώθη 
δμως καί έδημοσιεύθη ύφ’ ήμών (‘Ιστ. Γηρο
κομείου 41—2) κατάλογος τών βιβλίων αυτής 
(τό Έπιστολάριον «σκοριδάλε» ν’ άναγνωσθή 
Κορυδαλέως καί άντί Άδάμ Τουρνικαβίου τό 
ορθόν «Ζοιρνικαβίου»), Ή  ώς άνω μονή έχει 
καί σήμερον μίαν βιβλιοθήκην (Τριαντάφυλλου 
Γηροκ. 73, 140 έπ.), τό νυν δέ άρχιερ. οίκημα 
κέκτηται κατά πολύ άξιόλογον έκ δωρεών τών 
μητροπ. ’Αντωνίου καί νϋν Κωνσταντίνου. Δη
μοσίαν βιβλιοθήκην έχει ό Δικηγορικός σύλ
λογος άπό τοΰ 1900 είς τό Δικαστ. Μέγαρον, 
ταξινομηθεΐσαν τώ 1932 υπό τοΰ Προέδρου του 
Ά γγ. Άγγελοπούλου, ύπ’ έμοΰ τώ 1938 καί 
τώ 1946 ύπό X. Πετροπούλου, έφορων της. 
Βλ. λ. ’Αναγνωστήρια.

‘U Γ. Π. Μπούρας είς έφ. «Νεολόγος» Πα- 
τρών 6 Δ)βρίου 1947 άναδημοσιεύει άρθρον 
τής έφ. «Μίνως» τών Πατρών τοΰ 1842 : ((Και
ρός, ώ άγαθοί Πατρεϊς καί όσοι μετ’ αύτών 
φιλογενεΐς καί φιλόμουσοι πολΐται, ΐνα κατα
στήσετε άρξάμενοι έξ ολίγου μεγάλην βιβλιο
θήκην είς κοινήν χρήσιν καί ώφέλειαν τών πε
ρί ήμάς Ελλήνων καί ύμών αύτών, κοσμοΰν- 
τες άμα έκάστοτε τήν πόλιν υμών...». Ή  έφ. 
«’Ηχώ τών ’Επαρχιών» Πατρών τής 4 ’Οκτω
βρίου 1842 δημοσιεύει τό άπό 26 Σεπ)βρίου 
1842 έγγραφον τοΰ Διοικητοΰ Πατρών πρός 
τούς A. X. Λόντον δήμαρχον, ’Ιωάν. Ζαΐμην, 
Παν. Χαλκιόπουλον, Κωνστ. Κωστάκην, Ν. 
Μανιάτην, Θ. Τζιλιάνην, Άριστοβ. Χρυσανθά- 
κην καί Γ. Κανέλλον, οί όποιοι διορίζονται μέ
λη προσωρινής έπιτροπής πρός συλλογήν βι
βλίων βιβλιοθήκης είς τον δήμον Πατρέων. Κα
τά τόν αύτόν Γ. Μπούραν είς τήν έφ. «Λόγος» 
28 Μαρτίου 1945, πρώτος ό ’Εμπορικός σύλ
λογος «’Ερμής» συνέστησε μικράν βιβλιοθή

κην, Ό  Σύνδεσμος τών έμποροϋπαλλήλων μέ 
πρόεδρον τόν Δημ. Καλέκαν άνοίγει είς τό ι
σόγειον οικίας X. Ράπτη έπί τής πλατείας 
Γεωργίου Α' 34 άναγνωστήριον <ΰφε> ίμων β ι
βλίων (1894). Ή  Βιοτεχνική Εταιρία μέ 
πρόεδρον τον Σταμ. Θεοχάρην εύθύς μετά ταΰτα 
Ιδρύει λαϊκήν βιβλιοθήκην Πατρών μετ’ άνα- 
γνωστηρίου είς τήν οικίαν Ά ρ. Μεσσηνέζη 
(Ά γ. Νικολάου—Ρ. Φεραίυυ). Είς περ. «Μοΰ- 
σαι» Ζακύνθου 15—3—1899 τά ονόματα τής 
εφορίας: Μ. Σακελλαρίου, Ί .  Φαρμακίδης, ΓΙ. 
Βουρλούμης, Ν. Άναγνωστόπουλος, X. Φακής, 
Γ. Π. Παπανδρόπουλος, Γ. Άθανασιάδης.

Τώ 1908 ό δήμαρχος Βότσης, παραλαβών 
τήν βιβλιοθήκην τής Βιοτεχνικής Εταιρίας, 
συνιστα δημοτ. βιβλιοθήκην, τής οποίας ή ε
φορευτική έπιτροπή ύπό τήν προεδρείαν του 
άπετελέσθη έκ τών Μιχ. Σακελλαρίου, Στ. 
Θεοχάρη, Χρ. Δριβελοπούλου καί Β. Γριμάνη. 
Τό έπόμενον έτος ό Χρ. Δριβελόπουλος άνέλα- 
βε τήν ταξινόμησιν τών βιβλίων της καί έδη- 
μοτιεύθη τήν 6ην Αύγούστου Β. Δ. προκληθέν 
ύπό τοΰ ΙΙατρέως ύπουργοΰ Εκκλησιαστικών 
καί Έκπαιδεύσεως Κ. Γεροκωστοπούλου περί 
τής συστάσεως τής βιβλιοθήκης ταύτης, τά 
έγκαίνια τής όποιας έτελέσθησαν τήν 29 ’Ιου
νίου 1910 παρουσία καί τοΰ καθηγητοΰ τοΰ 
Πανεπιστημίου Σπ. Λάμπρου, όμιλήσαντος. 
Τόν μακρότατον λόγον του είς έφ. «Πάτραι» 
10—16 ’Ιουλίου 1910. ’Από τής 1ης ’Οκτω
βρίου 1910 άνοίγει είς το έπί τής όδοΰ Γού- 
ναρη (Β' Γυμνάσιον Άρρένων κατόπιν) οίκημα 
μέ έπιμελητήν τόν Βασ. Γριμάνην, έχουσα ά- 
ναγνώστας τφ 1910,1 1511, 1911/2 1912,
1912/3 609 (Βαλκαν. πόλεμοι), 1913/4, 368 
άλλά τφ 1918—9 4053. Τώ 1915 βιβλιοφύλαξ 
ό λογοτέχνης Σωτ. Γιαννιτσόπουλος καί άργό- 
τερον ό Γ. Παναγιωτόπουλος. Τώ 1923 έγινεν 
άπόπειρα άνασυγκροτήσεως ύπό τόν Διον. Βο- 
ρίσην, άλλά έκλεισε τώ 1926, τώ δέ 1933 ό 
δήμαρχος Βλάχος άπεφάσισε τήν άνέγερσιν τοΰ 
νΰο ιδιοκτήτου αύτής μεγάρου (Διον. Παπα- 
γιαννοπούλου, Ή  βιβλιοθήκη Σπυρ. Δεβιάζη, 
Ά θ. 1931, 17. Δημ. Μάργαρη, «Βιβλιολογία 
καί βιβλιοθηκονομία» Ά θ. 1939, 185).

Ό  Άθαν. Άθανασόπουλος διά διαθηκών 
του άπό 1909 έκληροδότησεν είς Δήμον Π α
τρέων μίαν οικίαν του Μαιζώνος—Φι)οποίμε- 
νος διά ναόν ή παρθεναγωγεΐον. Διά τόν όρον 
τοΰτον παρητήθησαν οί κληρονόμοι. Ήγοράσθη 
τώ 1928 τό παρακείμενον οίκόπεδον, συνολικώς 
δέ άπηρτίσθη οίκόπεδον 1.500 πήχεων.

Ή  άνέγερσις άρχίσασα τώ 1931, έπερατώ- 
θη ύπό τοΰ δημάρχου Β. Ρούφόυ μόλις τώ 
1954. ’Εν τώ μεταξύ άπό τοΰ 1944 άνεσυγκρο- 
τήθη ή Δημοτ. Βιβλιοθήκη, συμπεριλαβοΰσα 
τήν διασωθεΐσαν βιβλιοθήκην Θάνου Βουρλού- 
μη, τάς τοΰ Δημ. Γούναρη, Άνδρ. Μιχαλακο- 
πούλου, Λ. Γιδοπούλου, Ί .  Φαρμακίδου, Γ. 
Τοπάλη, Ί .  Βιτάλη κ.ά. Προσωρινώς έλειτούρ- 
γησεν είς τό Καραμανδάνειον μέγαρον άπό 
τοΰ 1947 καί άπό τοΰ 1955 είς τό νΰν ώς 
άνω κτίριόν της. Τήν 20 Μαΐου 1957 έτελέ- 
σθηταν καί πανηγυρικώς τά εγκαίνιά της πα
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ρουσία του Βασιλέως, συγκεντρώνει δέ ΙΟΟάδας 
άναγνωστών. Τόμοι σήμερον 42.000.

Μεγάλας καί άξιολόγους βιβλιοθήκας έχουν 
έν Πάτραις καί οί Άνδρ. Γαλανάκης, Μάρ. 
Πραπόπουλος, Ν. Ράλλης, Μ. Κόλλας κ. &.

Β ίβολης Ν , Φ ω τ ό ς .  Σουλιώτης άγωνι- 
στής του 1821 πολεμεΐ είς Πάτρας τό φΟινό- 
πωρον του 1821. Βλ. λ. Έ παν. 2 1 .

Β Ιγλα . Σύνηθες τοπωνύμιον λόφων ή καί 
άλλων υψωμάτων κειμένων ίδίως έγγύς φρου
ρίων ή χωρίων. Μεσαιωνική λέξις (=σκοταά), 
Ν. Άνδριώτης, Έτυμολ. Λεξ. 35, άλλα καί 
υπό των Αλβανών αύχήν, στενόν μεταξύ βου
νών (είς την γλώσσαν τών Τόσκηδων). Ή πειρ. 
Χρον. Θ' 194. Θέσις περίοπτος. Βίγλα λόφος 
παρά τόν ποταμόν Μείλιχον του χωρίου Συ- 
χαινά. Θωμόπουλος 57. Βίγλα ή πρός άνατο- 
λάς του όρους Όμπ>ου προσΟία συνεχομένου 
βουνού τίνος πολύ χαμηλοτέρου κορυφή, έκ της 
όποιας Οαυμασία θέα πρός τήν μεσημβρινήν 
πεδιάδα τών ΙΙατρών καί τήν πόλιν. Τοποθε
σία έπίσης Παυλοκάστρου (βλ. λ.). Θωμόπου
λος Όμπλού 15.

Β ίδοβα. Χωρίον άναφερόμενον μετά τήν 
ΆπελευΟέριοσιν παρά t /jv Κ. Ά χαΐαν, έκ της 
όποιας άπέχει μίαν ώραν. Τφ  1889 κατά Νου- 
χάκην είχε 107 κατοίκους καί τφ  1903 κατά 
Κορύλλον Χωρογραφία 74, όμοίως, κατοικού- 
μενον άπό αλβανοφώνους, οί όποιοι έδωσαν 
καί τό όνομα. Θωμόπουλος α' έκδ. 238, ση
μαίνει βαλανιδότοπον. Ό  V asm er 130 καί 
190 φέρει τό όνομα σλαυικόν, άνευ σημασιο- 
λογικής έξηγήσεως. ΜετωνομάσΟη έπιτυχώς 
Καλαμάκι (βλ. λ.) ΜΕΕ, ΙΓ ' 527. Βίδοβη καί 
Βίδαβη υπάρχει εις Λωρίδα (Πάνορμος) καί 
είς Καστοριάν. Εις Τριφυλίαν Βιδίσοβα. Πρβλ. 
καί Βιδόνησος. Οί κάτοικοι ήλΟον άπό τά 
Ζουμπατοχούρια καί είς τόν Όβρυόκαμπον υ
πάρχει άνέκαϋεν βουνό της Βίδοβας, έκεΐΟεν λοι
πόν τό όνομα. ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 113, 
159 άναφέρουν τήν πεδινήν Βίδοβαν άπό τού 
1851.

Β ιδούρης Τ ά σ ο ς .  ΈγεννήΟη τφ  1888 
εις Δρόβιανην Β. 'Ηπείρου καί ήλΟεν είς Πά
τρας έκ Κπό>εως τώ 1922. Έξέδωσεν «Ή λύ- 
σια», ποιήματα, Κ)πολις 1910 καί «Διηγήμα
τα» έν ΙΙάτραις 1938. Τώ 1923 έν ΙΙάτραις 
καί έβδομαδιαΐον περιοδικόν «Εθνική Ε στία» , 
διατηρηθέν επί έτος. ΙΙλεϊστχι συνεργασίαι του 
έδημοσιεύΟησαν είς περιοδικά 'Ηπειρωτικά, Α 
θηνών, Κπόλεως, ΙΙατρών (’Αχαϊκά Α' 27—9, 
Β' 96).

Β ικέλα Κ. Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η τό γένος Δόκου. 
*0 γάμος της εγινεν έν Πάτραις τώ 1840. Έ -  
λευΟ. Γ ' 258. ΜΕΕ, Σ Τ ' 271.

Β ιλαέτης Χαρ. Κωνστ. ’Αγωνιστής 1821 εκ 
Πύργου ’Ηλείας. Τώ 1824 υπό τόν Άναγνω- 
σταραν έξεστράτευσεν είς Πάτρας. ΜΕΕ Ζ' 
282.

Β ιλιέρης Θάνος. Έ κ  Πατρών, έξέδωσε τώ 
1940 είς ’Αθήνας τήν ποιητικήν του συλλογήν 
«Πρελούντια». ’Αχαϊκά Δ' 64.

Βίλλα» Τόπος κατωκημένος άναφερόμενος 
τφ  1849 είς τόν κώδηκα της μονής Γηροκο

μείου, σελ. 204 («Βύλα», έκτός d£v πρόκειται 
περί κακής γραφής τής Βόλας ή Βίγλας).

Β ιλλεχαρδουίνος Γ  οδεφρεΐδος, είς τών 
Φράγκων καταχτητών τής Πελοπόννησου. Τόν 
Μάρτιον 1210 ό Πάπας τόν ώνόμασε πρίγκη- 
πα της Ά χαΐας. Συνέστησεν επιτροπήν έκ τών 
έπισκόπων Πατρών καί άλλου όπως προβή είς 
διαίρεσιν της Γίελοποννήσου εις φέουδα. Ό  
Βιλλεχαρδουίνος διέμενε καί είς *Ανδραβίδα 
άλλα καί έν Πάτραις, όπου ήλθεν είς σύγκρου- 
σιν μέ τόν Λατίνον αρχιεπίσκοπον αύτών Ά ν- 
τέλμον. Ή  έρις παρετάθη έπί πολύ καί τφ 
1218 άπεβίωσεν ό Βιλλεχαρδουίνος καί τούτον 
διεδέχΟη ό πρωτότοκος υιός του Γοδεφρεΐδος 
Β' (1218—1245). ΆποΟανόντος τού Γοδεφρεί- 
δου Β' ατέκνου, παρέλαβε τήν ήγεμονίαν ό ά- 
δελφός του Γουλλιέλμος (1246—1278). Ό  
Γουλλιέλμος ό άποκαλούμενος Καλαμάτας (είχε 
γεννηΟή εις Καλάμας καί ώμίλει άπταίστως 
τ)]ν Ελληνικήν), ύπεδέχθη τόν πενΟερόν του 
Μιχαήλ, δεσπότην τής Η πείρου τφ  1259, έ- 
τοιμάσας δέ δραστηρίως έκστρατείαν υπέρ του 
πενΟεροΰ του άγωνιζομένου όπως έπεκτείνη τό 
δεσποτατον του καί άπελευΟερώση τήν Κπολιν, 
έξεκίνησεν έκ Πατρών μέ Ικανόν στράτευμα 
περί τά μέσα Σεπτεμβρίου τού αύτοΰ έτους 
καί διά Ταθοπύργου διεπεραιώθη είς Ναύπα
κτον καί έκεΐΟεν είς "Αρταν. Ό  Γουλλιέλμος 
άπεβίωσε τφ  1278, όρίσας έκτελεστήν τής δια
θήκης του μαζί μέ άλλους καί τόν άρχιεπίσκο- 
πον Πατρών. Είς τόν Γοδεφρεΐδον Α ' Βιλλε- 
χαρδουΐνον αποδίδεται καί ή άνακαίνισις τού 
φρουρίου τής άκροπόλεως (βλ. λ.) Πατρών, τό 
όποιον τινες καί φρούριόν του έξακολουΟούν νά 
τό ονομάζουν. Θωμόπουλος 293, 305, 309, 374 
έπ. ΖακυΟηνός Le despo ta t, II ως έν σ. 405.

Β ίνι. Άναφέρεται είς Ένετικήν κατάστα- 
σιν χιορίων τών ΙΙατρών Vilmi τφ  1699. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 117, 118. Μήπως ή "Λβερνα ;

Β ιργίλιος. Πάπας Ρώμης, κληθείς υπό τού 
'Ιουστινιανού είς Κπολιν, κατήλΟεν διά Σικε
λίας καί 'Ιλλυρίας καί έφΟασεν είς Πάτρας, 
συνοδευόμενος υπό τού αρχιεπισκόπου Μιλά
νου Δακίου, την 14 'Οκτωβρίου 547. Είς Π ά
τρας έχειρότησεν επίσκοπον Ραβέννης τόν έκ 
Πόλας διάκονον Μαξιμιανόν. Θωμόπουλος 259.

β ιομ ηχανία , β ιοτεχνία . Α' ’ Α ρ χ  α ι ό- 
τ η ς .  ’Ονομαστοί ήσαν οί λαγυνοι (βλ. λ.) τών 
ΙΙατρών πρός διατήρησιν τού οίνου καί έπίσης 
τά έκ βύσσου πλεκτά καλύμματα της κεφαλής, 
έσΟήτες κλπ., είς τήν κατασκευήν τών οποίων 
είργάζοντο πολλαί γυναίκες. Α λλά καί πη- 
λουργοί ΙΙατρεΐς σημειούνται είς εγχρώμους 
λυχνίας, αί όποΐαι εύρέθησαν παρά τό Ώδεΐον. 
Θωμόπουλος 126, 2021, 212.

Β' Μ ε σ α ί ω ν .  Μεγάλη ήτο ή άκμή τού 
Θ' αί. είς υφαντουργεία (μεταξωτά, λινά καί 
πορφυρά υφάσματα καί τάπητες). Βλ. λ. Δα- 
νιηλίς, Βλατερό, Σλαϋοι. Θωμόπουλος 271, 
275, 277. Αί Πάτραι ήσαν άπό τάς πρώτας 
βιομηχανικάς πό>εις, άλλα ό Bon 133 δέν 
συγκρίνει τά προϊόντα αύτών μέ εκείνα τής 
Κπόλεως. Bon 122, 128—9. Ή  μέταξα (βλ.λ.) 
έκτοτε έπεξεργάζεται είς Πάτρας έντατικώς. 
Θωμόπουλος 453—4, Ζακυθηνός despo tat
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II, 252. ‘Υφαντουργία, βαφεία, έργοστάσια 
σαρδελλών καί σταφίδος άναφέρονται είς τάς 
φραγκικάς Πάτρας. G arland 91 καί ώς έν 
σελ. 284.

Γ ' Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  ’Ιδίαν συνοικίαν ά- 
πετέλουν τά Ταμπάχανα των βυρσοδεψών, έ- 
χομεν δέ καί συνάφια, συντεχνίας έπαγγελμα- 
τιών. Μαγαζειά έκαλοΰντο αΐ άποθήκαι, ενώ τά 
καταστήματα «εργαστήρια» λόγω τής βιοτεχ
νίας. ‘Υπήρχον άλατοπηγεΐα, ελαιοτριβεία, μύ
λοι κ, ά. Επίσης πυριτιδόμυλοι.

Έ π ί τελευταίας Ενετοκρατίας εχομεν καί 
νιτροποιεϊα έν Πάτραις, τά όποια άπησχόλουν 
150 "Ελληνας. Έξήγετο κατράμι, οινόπνευμα 
κ.ά. Ή  βιοτεχνία σημειοϋται ώς ελάχιστη τφ 
1709 είς Ένετικήν έκθεσιν. Σίδηρος εΐσάγεται 
εκ Θνίκης, σάπων δέ κατασκευάζεται έν Πά- 
τραις μέ έντόπιον έλαιον. Κώδηξ Μέρτζιου 
107—8, 151—2, 156, 167. Οί πρόξενοι είχον 
ΐδιον άρτοποιόν έκαστος. Αυτόθι 212. Τά σι- 
δηρικά έπεξεργάζοντο Γύφτοι. Κεραμοποιεία ευ- 
ρεν ό Pouqueville είς Θεριανοΰ, παρήγετο δέ 
είς Πάτρας καί κηρός είς ράβδους. Τεχνϊται 
(βυρσοδέψαι) Πατρεϊς είς Τρανσυλβανίαν απαν
τούν τον ΙΗ ' αί. Καί χρυσοχόοι (Άντωνάκης) 
έν Πάτραις. Θωμόπουλος 4281, 468, 496, 531, 
505, 6151. Ύπήρχον καί ίστοποιοί, οί όποιοι 
άνέ?αβον τφ 1821 την κατασκευήν έθνοσήμων 
(Θωμόπουλος 633) καί όπλοποιοί (Γερμανός 
243, Γ. Παπαδιαμαντοπούλου, Ίστορ. σημειώ
σεις 47), καφενεία πολλά (Φιλήμων Φιλ. 361) 
καί ρακοπωλεΐα (Κ. Τριανταφύλλου «Πατρινά 
ρακοπωλεΐα» είς έφ. Νεολόγος 1 1  Δεκεμβρίου 
1937), γενικώς ή πόλις είχε περιώνυμα μαγα- 
ζειά (Κανδηλώρος Φιλική 160. Σάκε)λαρίου 
ώς έν εύρετηρίω του).

Δ' Μ ε τ ά  τό 1 8 2 1 .  ‘Ο M angeart κεφ. 
25 περιγράφει πώς τφ 1828 έκ τοΰ μή οντος 
έδημιουργήθησαν 50 καφενεία έν Πάτραις, έξ 
ών 15 μέ μπιλλιάρδο. Ξυλουργοί, βυρσοδέψαι, 
έπιπλοποιοί, κλειθροποιοί άνοίγουν τά έργαστή- 
ριά των. Περί έργοστασίου γιάμπολης τφ 1831 
βλ. λ. Καποδίστριας. Ζώης 285>. Διά τοΰ νό
μου ΜΓ' τοΰ Μαΐου 1846 δίδεται είς τον έκ 
Σοπωτοϋ έν Πάτραις έπιχειρηματίαν Π. Φω
τεινόν «ό κατά τήν θέσιν Σαραβάλιον τών Πα- 
τρών δημόσιος υδρόμυλος μετά τής περιοχής 
80 στρεμ. γαιών, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
έρειπίου έθνικοΰ Παλαιοπύργου... διά νά άνε- 
γείρη κατάστημα τής βαμβακοκλωστικής», δί
δεται δέ άτέλεια διά τήν εισαγωγήν τών μη
χανημάτων. Τό έργοστάσιον έλειτούργησεν άπό 
τοΰ 1846 χρησιμοποιούν βάμβακα ‘Ελλάδος, 
ήτο δέ έργοστάσιον νημάτων δι* ύδρομύλου καί 
άλευρόμυλος. Διά νόμου τοΰ 1861 έχαρίσθησαν 
οί πρός τό Δημόσιον τόκοι λόγω τής διεθνούς 
τότε κρίσεως. Τήν 28)12)1857 συνιστάται 
«Άνών. Εταιρία Οινοποιίας Εύρωπαικής». Τφ 
1873 ιδρύεται ή «Άχαΐα» τοΰ Κλάους καί 
τφ 1893 ή τοΰ ’Άμβουργερ. Τώ 1858 ή Οίνο- 
ποιητική έταιρία (έφ. Αιών 16)9)1859). Τφ 1861 
«’Ανών. Έταιρία Έλλην. Χαρτοποιία» σκο
πούσα τήν κατασκευήν καί πώλησιν χάρτου.

Τφ 1869 ύπήρχον έν Πάτραις τρία άτμο- 
κίνητα έργοστάσια. Τφ 1875 είναι 7 δυνάμεως

1 1 1  ί'ππων. Κλωστήρια 14 άπασχολοΰντα 58 
έργάτας καί 78 γυν. Αλευρόμυλοι τφ  1876 
δύο μέ 105 έργάτας. Λειτουργούν, έκτος άλ
λων, καί δύο έργοστάσια τριβής τοΰ θείου διά 
τάς σταφιδαμπέλους, έπίσης άγγειοπλαστεΐον, 
3 κηροποιεία, 1 μηχανουργείου, 4 οινοποιεία, 
7 οίνοπνευματοποιεΐα, 4 τυπογραφεία. Τφ 1885 
κιβωτιοποιεΐον σταφίδας άτμοκίνητον. Ε ρ γο 
στάσιου πριονισμοΰ ξυλείας, ταμβάκου άλλα καί 
κατασκευής λουμινίων. Τφ 1884 Ιδρύεται Ε μ 
πορικός καί βιομηχανικός σύλλογος έν Πά- 
τραις. Τφ 1892 βιομηχανία φανελλοποιΐας Ά ν. 
Άναστασοπούλου, ή οποία τφ  1925 έγκατε- 
στάϋη είς έργοστάσιον έναντι σιδηρ. στάθμου 
Ά γ . Διονυσίου, ύπήρχον δέ καί άλλα.

Κατά Χρ. Κορύλλον είς Δ. ΒιβλιοΟ. 385—7 
(1896) ή πρώτη άτμοκίνητος μηχανή έλειτούρ- 
γησεν έν τφ  έργοστασίω Γεωργ. Κόγκου έν 
έτει 1857, έν ω κατεσκευάζετο ή γιάμπελη 
(οπός γλυκορρίζης συμπεπυκνωμένος). Τό έρ- 
γοστάσιον μετεβλήθη κατόπιν είς νηματοποιεΐον, 
άτμόμυλοι Τριάντη καί νϋν ήλεκτροκίνητοι τής 
έταιρίας «Άγιου Γεωργίου». Υπάρχουν καί 
έργοστάσια τεχνιτών άνθέων, 3 καρφοβελονο- 
ποιΐας. Αλευροποιίας καί ζυμαρικών είναι τοΰ 
Αάλιου, ίδρυθέυ τφ 1870, Τριάντη (1873), Κα- 
ράμπελα (1872), έργοστάσιον άρωματοποιΐας 
καί παγοποιείου άπό τού 1895. Τφ 1885, ώς 
δείκνυται έκ τού σχεδίου πόλεως έκδόσεως 
Τζέντζου, έλειτούργουν τά έξης σημειούμενα 
σημαντικά έργοστάσια: άτμόμυλοι Α. Τσακα- 
σιάνου, Καράμπελα καί Καρέλη, θειοτριβεϊον 
Βιτάλη, χυτήριον έπί τής οδού Γερμανού, βα
ρελοποιείου Αποστόλου (όπου κατόπιν σταφι- 
δεργοστάσιον Βουρλούμη), κλωστήριον Κλ. 
Παπαθεοδώρου, άτμόμυλος Λ. Αάλιου καί Α. 
Ρηγοπούλου, προκοποιεΐον Τζίνη, φωσφορο- 
ποιεΐον Καρόκη, θειοτριβεΐα, κλωστήρια κλπ. 
Κατά Σταμ. Θεοχάρη, Λεξικόν τοΰ έμπορίου, 
Ά θ . 1901, 546 έπ. αί Πάτραι καυχώνται ότι 
ύπήρξαν ή κοιτίς τής βιομηχανίας έν Έλλάδι. 
Πρώτη έρχεται ή οινοποιία (3 έργοστάσια). 
Ή  «Ά χαΐα» παράγει έτητίως 120.000 βαρέ
λας (έκ 50 όκ. έκάστη) οίνων (μαυροδάφνη καί 
κονιάκ), έξαγομένων είς Ευρώπην. Ή  τοΰ Ά μ 
βουργερ έξάγει 30.000 έκατόλιτρα. Ή  τοΰ Κ. 
Συψώμου (1867) παράγει 200.000 έπιτραπε- 
πεζίων οίνων. Τρία έργοστάσια ζυμαρικών, 
τού Λιάλιου ύδροκίνητον, Καράμπελα καί υιών 
Γ. Τριάντη ατμοκίνητα. Παράγουν έτησίως 15 
έκατ. όκ. αλεύρων καί 50.000 όκ. ζυμαρικών. 
Τά κλωστήρια Τριάντη (1878) καί Κλ. Παπα
θεοδώρου (1882) παράγουν 180.000 όκ. νημά- 
μάτων. Ξυλουργικά έργοστάσια Μαμάκη, ΐα -  
σοπούλου, Φραγκοπούλου κλπ. σχίζουν 200.000 
κορμούς έλάτων. Τό έργοστάσιον Γιαννακο- 
πούλου (1892) παρασκευάζει πλάκας έκ τσι
μέντου χρωματιστάς. Εργοστάσιου Πραπο- 
πούλων άδελφών ψεκαστήρας σύγχρονου. Τφ 
1901 έγένετο βιοτεχνική έκθεσις έν Πάτραις.

Πρό τοΰ α' παγκ. πολέμου εχομεν βιομηχα
νικήν άνάπτυξιν τών Πατρών. Τά σημαντικώ- 
τερα τών έργοστασίων Πατρών είναι, είς τήν 
άρκτικήν ζώνην : Ζυθοπωλείου Πέτρου Μά-
μου, οινοποιία ’Άμβουργερ (μετά τον α' παγ-
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κόσμιον πόλεμον Έλλ. Έμπορ. Έτ. Είσαγω-
γής Ε ξαγω γής), ζυμαρικών Μίσχο (Παπα- 
χρυσάνθου), Τζαμαρία Μπουχάγερ (καρότσες 
αύτοκινήτων). Εις τήν μεσημβρινήν: ΓΙειραϊκής 
Πατραΐκής δύο εργοστάσια κλωστοϋφαντουρ
γίας (βιομηχανία βάμβακος), Β. Γ. Μαραγκό- 
πούλου ομοίως, Π . X. Κρητικού δύο εργοστά
σια νηματουργίου καί κλωστηρίου, ΒΕΣΟ δύο 
εργοστάσια (Άλεξοπούλου) πυρηνέλαιων, σά- 
πωνος, οινοπνεύματος, γλυκόζης καί άμύλου, 
Β. Γ. Σπηλιοπούλου οινοπνευματοποιίας, Ε .Γ . 
Λαδοπούλου χαρτοποιίας (δύο έργοστάσια), 
θερμικόν του «Γλαύκου». ’Εντός της πόλεως : 
Μύλοι βΑγ. Γεωργίου, Ήλιοπούλου καλτσών, 
Ν. Γ. Βέτσου όμοίως, ΙΙραποπούλου μεταλ
λουργία. Γ. Άναστασοπούλου Τστορ. Έ λλ. 
βιομηχανίας ώς έν σ. 1620. MEE I ' 143 έπ.

Βιτάλης ’Ι ω ά ν ν η ς  Β α σ ι λ ά ς .  Έ γεν- 
νήθη εις Πρέβεζαν, άλλα άνετράφη είς Π ά
τρας, καθηγητής τών Μαθηματικών είς τήν 
Σχολήν Εύελπίδων (1872—1924). Τήν βιβλιο
θήκην του κατέλιπεν είς τόν Δήμον Πατρέων, 
άλλα καί τήν βιβλιοθήκην τού φίλου του καί 
συμμαΟητού Δημ. Γούναρη κατέγραψε καί έτα- 
ξινόμησεν (Έ φημ. «Σκρίπ» 13 Αύγούστου 
1924).

Βλάμης Δ ρ ό σ ο ς .  ’Αγωνιστής τού 1821 
έκ Γαλαξιδίου. Κατά τό θέρος τού 1821 κυ- 
βερνών τό Ιδίαις δαπάναις του έξοπλισθέν είς 
πολεμικόν πλοΐον του έπεχείρησε ν’ άποκλείση 
έν συνεργασία μετ’ άλλων πλοιάρχων Γαλαξι- 
διωτών καί Κεφαλλήνων τόν κόλπον τών Πα- 
τρών. Κατόπιν ήνώθη μετά τού λοιπού Ε λ λ η 
νικού στόλου. ΣΝΕ, Β' 364.

Βλασόπουλος ’Ιωάν. Ιθακήσιος, γεν. πρό
ξενος της Ρωσίας έν ΙΙάτραις (1816—21). Έ -  
μυήθη είς τήν Φιλικήν έν ΙΙάτραις τω 1819 υ
πό Ά ρ . ΙΙαπά τη υποδείξει τού μητρ. Γερμα
νού (Φιλήμων Δοκ. Λ' 389, Θεοφανίδης Α' 
215 έπ.). Πρόεδρος τής τοπικής Εφορίας τής 
Φιλικής. Δ ι’ αυτού ήλθον τά έγγραφα τής 
Ρωσ. πρεσβείας πρός τόν Καποδίστριαν είς 
Κέρκυραν. "Αμεσος βοηθός του ό διερμηνεύς 
του Κ. ΙΙαπαρρηγόπουλος. Ενεργεί ατενώς με
τά του μητρ. Γερμανού διά τήν προπαρασκευήν 
τής Έπαναστάσεως (βλ. λ.). Δανείζει μεγάλα 
ποσά τούς Τούρκους, ΐνα τούς καΟησυχάση 
(Ιούδας Ε ' 195). Παρέσχεν άσυλον είς τίν  
Μακρυγιάννην. Τήν Κυριακήν τών Βαίων 1821 
καίεται υπό τών Τούρκων τό πρυξενεΐον του 
καί ό ίδιος εκινδύνευσε, καταφυγών είς Ίονί- 
ους. Επανήλθε τώ 1830 ώς γεν. πρόξενος καί 
άπέθανε τφ  1836 είς Ναύπλιον. Έ ν  ΙΙάτραις 
ήσκει τήν έμπορείαν καί ήτο εύπορος. Θωμό- 
πουλος 518, 538, 561, 564—5, 6291, 631*, 632. 
Α. Ζώης είς ’Αχαϊκά Δ ' 15. Γούδας Ε ' 181 — 
202. Φιλήμων Δοκ. Α ' 389, Β' 351, Γ ' 403. 
Ά ρ χ . Ρώμα Α' ιθ \

Β λαστός Φ ρ α γ  κ. καί Ε  ύ σ τ. τού εν Ζα- 
κύνΟιρ κλάδου τής άρχαιοτάτης ταύτης Κρητι
κής οίκογενείας. Έξώπλισαν δύο πλοία δι’ ε
ξόδων των καί ετάχθησαν μετ’ αύτών κατά 
τών Τούρκων, συμμετασχόντες είς τήν άπόβα- 
σιν καί τήν μάχην τών Πατρών τω 1687 μέ 
τόν Μοροζίνην. Είς τό στενόν Ρίου καί Ά ντιρ-

ρίου κατετρόπωσαν πολεμικόν πλοΐον. ΜΕΕ, 
Σ Τ ' 410, Έλευθ. Γ ’ 325. Είς άρχεΐον Παπα- 
διαμαντοπούλου υπάρχει συστατική επιστολή έκ 
Τεργέστης 9 ’Ιουνίου 1821 ν. ή. Άλεξ. Σαρη- 
γιάννη πρός ’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλον «είς 
Πάτραν» διά τούς άδελφούς Πέτρον καί Γεώρ
γιον, «δύο έκ τών υιών τού πολυφήμου Χίου 
κυρίου Βλαστού, οί όποιοι κατά προτίμησιν 
τής παρούσης έποχής φέρονται εις τά αύτόσε 
πρός περιδιάβασιν».

Β λ α τ ε ρ ι ώ τ η ς ,  'Ά γιος Νικόλαος (ναός) 
Βλατερου.

Βλατερό. Συνοικία έως σήμερον τών Π α
τρών. Άνενδοιάστως άπό τών βυζ. χρόνων, ή 
μόνη πρός τό μέρος τής θα)άσσης καί τής ση
μερινής κάτω πόλεως είς τούς πρό τού 1828 
χρόνους. Οί Βυζαντινοί βλάττην καί βλάττιον 
καί βλαττίον ώνόμαζον τήν πορφύραν καί τά 
έκ τού χυμού της βαφόμενα μεταξωτά ύφά- 
σματα. Έ κ  τούτου ό έριουργός βλαττας καί 
μονή έως σήμερον βυζαντινή είς Θεσσαλονίκην 
τών Βλαττάδων. Ή το  λοιπόν ή συνοικία τών 
έριουργών, τών έπεξεργαζομένων τά μεταξω
τά υφάσματα καί ίσως κατά Θωμόπουλον 
276* έκεϊ ήσαν καί τά βιομηχανικά καταστήμα
τα της Δανιηλίδος ή γενικώτερον τών βυζ. χρό
νων. Πρός έπίρρωσιν Θωμοπούλου πρόσΟες: 
Φ. Κουκουλέ, Βυζ. βίος Β' II, 39, 40, 80. 
Γ. ΆΟάνα, Τραγ. τών βουνών 323, Άνδριώ- 
τη, Έ τυμ . Λες. 36. Βλατερόν καί είς τήν 
Έλλην. Σμύρνην. Λαογραφία Ζ ' 372. Ό χ ι  έκ 
τού b la tero  φλύαρος, καίτοι ό μητρ. ΠαρΟέ- 
νιος τω 1768 έκαμε χρήσιν τής ξύλινης πατε
ρίτσας του κατά φλυαρούντων είς τόν ναόν 
Ά γ . Νικολάου (βλ. λ.). Πρβλ. Ελληνικά 
Θ)νίκης ΙΑ’ 54-. Έ π ι Φραγκοκρατίας ή άγο- 
ρά έκεΐ καί μονή Φραγκισκανών, ( ie rlan d  ώς 
έν σ. 279. Συνοικία κεντρική τω 1688. ΙΙερι- 
βόλι Τούρκου έκεΐ παρεδόΟη είς ΆΟηναΐον 
πρόσφυγα. Κατά P ouquev ille  IV , 357 μέ- 
χρις αύτής έπεξετείνετο ή αρχαία πόλις (καί 
ήτο ναός τής Κυβέλης). Άνευρέθησαν επιγρα
φή Φαίδρου, άνάγλυφον κανηφόρων κ. ά. Τήν 
Κυριακήν τών Βαΐων 1821 ή συνοικία έπυρπο- 
λήθη υπό τών Τούρκων. Ή τ ο  καί ή οικία τού 
Κοντογούρη (βλ. λ.), ή οποία όμοίως κατε- 
κάη. Τον Ν)βριον 1821 οί 'Έλληνες επανέρ
χονται προσκαίρως. Θωμόπουλος 198, 276, 
318*-’, 467, 5 7 2 \ 604, 610*, 616, 618, Κ. 
Γκαβΐνος είς περ. Α χαϊκά Β' 58—9.

Βλαχέρνας Π α ν α γ ί α .  Τώ 1855 καί 
1857 (είς κατάλογον συνδρομητών Πατρών έκδ. 
Υπομνημάτων Γερμανού) άπαντώμεν Αγάπιον 
Κωνσταντινίδην καί έπειτα Γαβριήλ ηγούμε
νον Βλαχερνών. Ή  μονή ήτο 1)4 ω. άνω τής 
Νερομάνας επί τού ΓΙαναχαϊκού, οπού νύν είς 
Οέσιν Καλογερικό καλουμένην εύρίσκονται ερεί
πια κτισμάτων. Κατά παράδοσιν έκεΐ διετη- 
ρεΐτο τό ποίμνιον τής μονής Γηροκομείου (οχι 
άσφαλές) καί εις τών κωδώνων σήμερον τού 
Γηροκομείου έκεΐΟεν μετεφέρΟη (επίσης επι
σφαλές). ’Ίσως τήν μονήν αυτήν αφόρα τό σι- 
γίλλιον τού ΓΙατρ. Παισίου Β’ τού 1741. Θω- , 
μόπουλος 603. Λέκκας 209. Παναγία Βλάχε- : 
ραινα επί τής πρός ’Άραξον οδού πλησίον των 1
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Αλυκών, ‘Υπήρχον εΙκόνες του τύπου τής Βλα- 
χερνών Παναγίας καί έντεΰθεν ή όνομασία. 
Βλ. λ. Ελεούσα. Τριανταφύλλου Γηροκ. 62.

Βλαχία. Μετέβαινυν μοναχοί Γηροκομείου 
δι’ εράνους (1815—9 δ Γρηγ. Σταματόπου- 
λος). Είς φ. 100 κωδ. Γηροκομείου διά Μολ
δοβλαχίαν. Βλ. λ. Τρανσυλβανία, τεχνϊται, 
βιβλιογράφοι. Θωμόπουλος 564. Τριανταφύλ- 
λου Γηροκ. 60, 67.

Βλαχοπαπαδόπουλος Θ ε ό φ ι λ ο ς  κατά 
κόσμον Θεόδωρος. 'Ο Γούδας Α ' 103 διηγεί
ται ότι ό μητροπολίτης Γερμανός Δ ', έπισκε- 
πτόμενος τά σχολεία προς ένθάρρυνσιν, συνήν- 
τησε μικρόν μαθητήν, τοΰ οποίου τοΰ εκαμεν 
έντύπωσιν τό παράστημα καί τό ήθος. ’Αμέσως 
τον έλαβεν υπό τήν προστασίαν του καί άργό- 
τερον τον έκαμε διάκονόν του. Ούτος είναι ό 
Πατρεύς Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος. Θω
μόπουλος 521, 547, 585, Καμπούρογλου Περί 
Γερμανού 2376, 102—7. Υιός τοΰ ’Αντωνίου, 
έγεννήθη εις Πάτρας τφ 1790, είσήχθη διά 
προστασίας τοΰ μητροπ. Γερμανού εις τήν Πα- 
τριαρχ. άκαδημίαν Κπόλεως, έχειροτονήθη τω 
1819 διάκονος, έπέστρεψεν είς Πάτρας καί 
συμμετέσχεν ένεργώς τοΰ Ίεροΰ άγώνος. Χρυ- 
σοστ. Παπαδοπούλου, Ή  Έκκλ. τής Ελλάδος, 
Ά θ. 1928, 83 έπ. Συμμετέσχε τής συσκέψεως 
είς οικίαν Δεσποτοπούλου τον ’Ιανουάριον 1821 
είς Αίγιον (Νέος Έλληνομνήμων ΙΖ ' 30 Σ)βρί- 
ου 1923, 312, 313). Κατά Γούδαν Ε ' 208 εϊ- 
χεν ευειδή άδελφόν, είς τον όποιον λέγεται ό
τι άπέβλεπεν ή άγρευσις τοΰ υίοΰ τοΰ Ποντική 
(βλ. λ.). Τω 1826 ήτο αρχιδιάκονος είσέτι καί 
διετέλεσεν άπό τοΰ θανάτου τοΰ Γερμανοΰ έως 
τής άπελευΟερώσεως των Πατρών τοποτηρητής 
τής έπισκοπής. Άρχεΐον Ρώμα Α' 775, 794
—5. Τω 1849—51 τον εύρίσκομεν πρωτοσύγ- 
κελλον έν Πάτραις (Σταυρόπουλος 350—1). Έ - 
ξελέγη τω 1852 καί διετέλεσεν επίσκοπος ’Α
καρνανίας (Διομήδους Έκκλ. Ίστορ. Γ ' 167 
καί τέλος μητροπολίτης ’Αθηνών (1862—71), 
άποβιώσας τφ 1873 (Χρυσοστ. Παπαδοπούλου, 
Ή  Έκκλ. ’Αθηνών 83). Είκών του μετ’ άφιε- 
ρώσεως είς μονήν Γηροκομείου (Τριανταφύλ- 
λου Γηροκομ. 73) καί είς Λεύκωμα Εκκλη
σίας 204. Προς τιμήν του οδός έν Πάτραις. 
Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 40. Τάφος οικο
γένειας είς Α' Νεκροταφείον Πατρών επί Ν 
υψώματος. ΜΕΕ ΙΒ ' 545. Κ. Βοβολίνη Ή  
’Εκκλησία κλπ. 142.

Βλαχοπαπαδόπουλος Κ ω ν σ τ. Έ κ  Πα
τρών, Αγωνιστής τοΰ 1821, συγγενής τοΰ προ
ηγουμένου. Ύπηρέτησεν είς τάς πολιορκίας 
καί μάχας τής Πελοποννήσου επί κεφαλής συμ
πολιτών του. Έγένετο μετά τήν άπελευθέρω- 
σιν λοχαγός τής Φάλαγγος. Θωμόπουλος 553 
σημ. Έλευθ. Γ ' 332. Λεύκωμα 175, ΜΕΕ Ζ' 
418, "Ηλιος Δ' 594.

Βλαχοπαπαθύμιος Κ ω ν σ τ., Αξιωματι
κός έκ Πατρών ύπηρετήσας τον Αγώνα τοΰ 
1821. ΜΕΕ Ζ' 418, Έλευθ. Γ ' 332.

Βλαχόπουλος Ε υ σ τ ά θ ι ο ς .  Κάτοικος 
καί άμπελοκτήμων έν Πάτραις. Άναφέρεται 
είς τά έγγραφα έτών 1429 καί 1440. G erland 
20910, 2253. Ζακυθηνός L,e despotat II, 216.

Βλ α χ ό π ο υ λ ο ς  Ήλ ί ας ,  Ιερομόναχος, 
έν Πάτραις ίεροκήρυξ. Έξέδωσεν ομιλίαν του 
περί Χριστ. ’Ηθικής, τό β' περί Αγάπης έν Πά- 
τραις 1884, τώ 1886 Ό μιλία Α' έν τή Σχολή 
λαού καί τό αυτό έτος. Λόγοι έκκλησιαστικοί 
έκφωνηθέντες έν τοϊς των Πατρών ένορ. ναοϊς, 
έν Πάτραις 1885 καί «Περί τοΰ θείου λόγου» 
1886.

Βλάχος Ά χιλ. ’Ιωάν. Δήμαρχος Πατρέων 
τφ 1924—1932 καί τφ  1942. Άπεβίωσε τφ  
1954. Συγγενής καί ιατρός τοΰ Δημ. Γούναρη. 
Τφ 1855 άπαντφ Άχιλλεύς Βλάχος, Ιατρός έν 
Πάτραις.

Βλόγιας Κωνστ. έκ Πατρών. Φροντιστής 
στρατοπέδου πολιορκίας Πατρών τφ 1821. Βλ. 
λ. Έπαν. 21, Παπαχρηστόπουλος Ά ντ. Περ. 
«Εφημέριος» Β' 500.

Βλοντέλ. Ό  Ιατρός Δημ. Δεσσύλας (βλ. 
λ.) Αναφέρει οτι έκ Μεσολογγίου Απεβιβάσθη 
είς Μονοδένδρι μετά τοΰ φιλέλληνος τούτου, δ 
όποιος έφθασεν είς τό ’Αχαϊκόν στρατόπεδον 
(1821).

Βογιαντζής Β α σ ί λ ε ι ο ς .  ’Αγωνιστής 
τοΰ 1821 υπό τόν Β. Ροϊλόν πολεμήσας καί 
είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη Ή  Στεμνίτσα 174.

Βοδιας. Βλ. λ. υαναχαϊκός.
βοεβόδας. Είς Πάτρας πόλιν αύτοδιοίκη- 

τον οι έντόπιοι "Ελ>ηνες εΐχον περισσότερα δι
καιώματα, διώριζον καί έπαυον Ακόμη τόν βοε- 
βόδαν καί τόν κατήν καί συνελάμβανον Ακόμη 
Αγάδες. Κατά τάς άρχάς τής τουρκικής κα- 
τακτήσεως ή δικαιοδοσία τοΰ βοεβόδα τοΰ 
Χλουμουτσίου έπεξετείνετο καί έπί τών Π α
τρών. Έ κτοτε άπαντώμεν βοεβόδαν Πατρών, 
έφόσον μάλιστα αί ΙΊάτραι υπήρξαν καί έδρα 
τοΰ διοικητοΰ (βαλή) τής Πελοποννήσου. Οί 
Σπόν καί Ούέλερ Αναφέρουν βοεβόδαν Πατρών 
τφ 1676 τόν Ά βδή άγαν, διά τόν όποιον διη
γούνται κατά τρόπον εύτράπελον τά τής αίτη- 
θείσης δωροδοκίας του παρ’ αΰτοΰ. Ό  Αδελ
φός τοΰ βοεβόδα Ά λή ήτο τελώνης Πατρών. 
Κατά τήν β' τουρκικήν κατάκτησιν (1715) 
βοεβόδας καί ζαπίτης (Αστυνόμος) Πατρών δ 
Μουσταφα Αγάς. Γίνεται έπίσης γνωστός άπό 
τάς έκθέσεις τοΰ Ένετοΰ προξένου Μπιάνκι ώς 
είς τών τιμαριούχων Γαστούνης, τόν όποιον δ 
Ενετός περιγράφει ώς μισοΰντα έκ μέσης καρ- 
δίας τούς Ενετούς. Ό  βοεβόδας Πατρών είχε 
νά είσπράττη τούς φόρους καί άπό τήν Μικρο- 
μάνην, ή όποια ύπήγετο είς τό βοϊβοδιλίκι του. 
Τφ 1801 ύπογράφεται είς έλληνιστί συντεταγ
μένου έγγραφόν του ό Ά χμ έτ (βλ. λ.) Τφ 
1819 μέχρι 1821 δ Μουσταφα βέης, κατοικών 
μαζί μέ τούς υπαλλήλους του είς τό φρουρών. 
Γ. Παπαδιαμαντοπούλου, Ίστορ. σημειώσεις, 
32. Είς ένα βοεβόδαν τής Πάτρας Αποδίδει δ 
Θεόδ. Κολοκοτρώνης (Διήγησις συμβάντων 
Έλλην. φυλής, 13) τήν έκδοσιν τοΰ κατ’ αύ- 
τοΰ καί Πετιμεζά φιρμανίου περί έπικηρύξεώς 
των άπό τοΰ 1802. Βλ. λ. όρια, Τούρκοι. Θω
μόπουλος 4092, 428, 483, 502, 5112, 512,
605, 610, 619 σημ. 627. Λ. Ζώης είς «’Αχαϊ
κά» Δ' 42. Σακελλαρίου ώς έν σ. 290.

Βοΐλας Τ ι μ ο λ. Συμβολαιογράφος έν 
Πάτραις άπό τοΰ 1924—1957, γεννηθείς είς



Βόλβ

•Ιωάννινα τώ 1893, άξιωματικός άπό του 1913, 
τραυματίας. Ε ίς ’Ιωάννινα είχεν έκδώσει τω 
1915—6 τήν έμμετρον σατυρικήν έφημερίδα 
((Καραβίδα». Ε ίς Πάτρας συνειργάσθη τακτι- 
κώς είς τό φιλολογικόν περιοδικόν «Κόσμος» 
(1920—4), δημοσιεύσας είς αύτό τήν κοινωνι
κήν σάτυραν «Κριτικός», στίχους κ. συνειρ- 
γάσθη έπίσης καί είς άλλα περιοδικά καί εφη
μερίδας Πατρών, Ίωαννίνων καί Αθηνών. Έ 
γραψε δύο μονόπρακτα «'Όλα για  τήν Ε λλά 
δα» καί «λίαντώ Μαυρογένους» (1951), τά ό
ποια έκτοτε έπανειλημμένως έπαίχθησαν είς τό 
Δημοτικόν Οέατρον Πατρών.

Β ο ι ω τ ί α .  Βλ. λ. Χαιρώνεια, Χειλών.
Βόλα» χωρίον καί νυν συνοικισμός, άπέχων 

2 */2 ώ. άπό Τσαπλαναίικα. Κεΐται πλησίον 
του συνοικισμού Λυγιά παρά τήν θέσιν Κουμ- 
πάραις, χωρίζεται δέ διά μικράς κοιλάδος άπό 
τήν μονήν Άναλήψεως καί Παυλόκαστρον. Ώ ς  
Ιδιον χωρίον άναφέρεται ήδη τώ 1697 (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 118) καί τώ 1703 είς έγγραφον 
περί κτηματικής περιουσίας μονής Ό μπλοΰ 
(Θωμόπουλος Ό μπλός 21). Καί άπό τήν E x 
ped ition  τώ 1828 μέ 5 οίκογενείας. Ό  Νου- 
χάκης (1889) δέν άναφέρει αριθμόν κατοίκων. 
Τω 1920 κάτοικοι 23, (15 οίκίαι σήμερον έλ- 
Οόντων έκ Μπαρδικώστα καί Δρεσθενών). ΟΙ 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68 άναφέρουν τό 
χωρίον ώς υφιστάμενον τω 1836 καί 1840. 
Τόν ’Οκτώβριον 1824 κατέρχονται οί 'Έλληνες 
έκεΐ είς τήν «σημαντικήν πολεμικήν αυτήν θέ
σιν». Ά ρχεϊον Αόντου Β' 277, 281. Θεοφανί- 
δης Β' β' 215. Τό αύτό τοπωνύμιον πλησίον 
*Αλυσοΰ καί Δ. Μπρακουμάδι.

Β ολίνα ή κ α ί  Β ο λ ί ν η  κ α ί  τ ό  Β ό- 
λ ι ν ο ν .  Μικρά πόλις ΒΑ τής Ά ργυρ ϊς καί 
κάτωθι τοΰ ακρωτηρίου Δρεπάνου, κατεστραμ
μένη ήδη άπό του 278 π. X. Μυθολογείται οτι 
ό ’Απόλλων ήγάπησε παρθένον Βολίνην, ή οποία 
φεύγουσα, έπεσεν είς τήν θάλασσαν καί έγινεν 
άθάνατος. Καί ό Θεός τόν τόπον ώνόμασεν Βο- 
λίναν έκ τής β ο λ ή ς  τής νύμφης. 'Άλλως ό 
Γ . Παπανδρέου είς Έλευθ. Γ ' 379, (κατά τό 
θέρος). Τω 281 π. X. είς αύτην κατέφυγον οί 
άτυχήσαντες είς τόν κατά των Γαλατών πόλε- 
μον Πατρεΐς. Θωμόπουλος 63, 64, 101, 138, 
P o u q u ev ille  IV , 497.

Β ολιναΐος ποταμός, τό νυν Δρεπαναίικο 
ποτάμι. Πηγάζει έκ των ΒΑ υπωρειών τοΰ 
Παναχαΐκοΰ καί έκβάλλει παρά τό χωρίον Δρέ- 
πανον. Λέγεται Βολιναΐος έκ τής Βολίνας. Ε ί
ναι ορμητικός χείμαρρος μάλλον. Βλέπομεν κώ
νους άπό θέσεις έξεχούσας πρός τήν θάλασσαν 
σχηματιζομένους άπό τής καλουμένης ποταμο- 
γενοΰς παραλίας. Σφάλλονται οί Γ . Παπαν
δρέου, Έλευθ. Γ ' 379 καί Π . Νεράντζουλης 
είς «Παυσανίου Α χαϊκά» 165 ταυτίζοντες αύ- 
τόν μέ άλλον ποταμόν, τό Πλαταναίικο, τόν 
δλως άσχετον. Θωμόπουλος 63—4 Χρ. Μουλο- 
πούλου, Οί χείμαρροι τής Π. Ελλάδος, Θ)νίκη 
1929, 14, 15 καί 59.

Β οναφ εύς Ίω άν. Ζακύνθιος λόγιος. Ε π ι 
στολή του διεσώθη έκ Πατρών τής 3 ’Ιανουά
ριου 1556. Καί τόν Α πρίλιον 1554 ευρίσκετο

είς Πάτρας πρός ύποδοχήν του Πατρ. Ιερεμία
β' Θωμόπουλος 413.

Βορέλη Π α υ λ ί ν α ,  ποιήτρια, μήτηρ της 
Ματθίλδης Σεράο (βλ. λ.).

Β ο ρ ί σ η ς  Σ έ ρ γ ι ο ς  Ταγματάρχης Π ε
ζικού, συμμετασχών των πολέμων 1917—1940. 
Έφονεύθη επί κεφαλής τοΰ τάγματός του τόν 
Ν)βριον 1940 είς τόν κεντρικόν τομέα τοΰ Με
τώπου. Β ο ρ ί σ η ς Διονύσιος αξιωματικός έν 
πολ. διαθεσιμότητι έκ Πατρών, έπολέμησε τφ  
1912—22. Διευθυντής επί έτη τής Δημ. Ε μ 
πορικής σχολής Πατρών. Περί Βορίση τώ 
1496 G erland  241**.

Βορσγκράβ (E m ile baron  de B orchgra- 
ve), συγγραφευς τοΰ περί Πατρών έργου Cro* 
qu is d ’ O rien t, P a tr a s  e t 1* Acba'ie, B ru
xelles  1908. Έ ργον όχι τόσον σημαντικόν, ά- 
πασχολούμενον Ιδίως μέ τήν Φραγκοκρατίαν.

Βόσος Δ η μ .  Έ κ  των κυριωτέρων έμπο
ρων τών Πατρών τοΰ ΙΖ ' αί. έν Πάτραις. Θω
μόπουλος 427.

Β ο τ α ν ε ά τ η ς .  Βλ.λ. Σλαΰοι.
Β οτένη καί Βοταίνη (ή), άλλά καί Βοτένι 

(τό) καί Βοτένιον καί Βοτέλι (καί Βοτάλη, τό 
τελευταΐον τούτο είς Ραγκαβήν Β' 90) κατω- 
κημένος τόπος ΒΔ δήμου Έρινεοΰ. Συνοικι
σμός κάτωθι μονής Έλεούσης, 4 */2 ώ. έκ Π α
τρών καί 1.40' έκ Καμαρών. Ό  Νουχάκης Β' 
530 τό άναφέρει τώ 1889. Ή  E xped ition  
ώς έχον 3 οίκογενείας. Ή  Βοτένη έν τούτοις 
αναγράφεται είς τήν Ένετικήν άπογραφήν τοΰ 
έτους 1692 ώς χωρίον (Λέκκας 159). Εύρίσκε- 
ται έπί της παλαιας (μή παραλιακής) δδοΰ 
άπό Πατρών είς Αΐγιον, δι* αύτό έπί τοΰ Βα- 
σιλικάρι (βλ.λ.) διαρκής σκοπιά.

Βότσης Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  Δήμαρχος Πα- 
τρέων. Έγεννήθη έν Πάτραις τώ 1847 είς συ
νοικίαν Τσιβδί, υιός τοΰ ΆΟαν. Βότση έκ Πα
ραμυθίας τής Ηπείρου. Ά πό  ήλικίας 22 ετών 
έδικηγόρησεν εύδοκίμως έν Πάτραις. Τώ 1891 
έξελέγη δημοτικός σύμβουλος και ΙΙρόεδρος τοΰ 
Δημοτ. Συμβουλίου. Τφ 1895 βουλευτής Πα
τρών. Τώ 1899 έξελέγη δήμαρχος Πατρέων, 
παραμείνας επανεκλεγείς έπί δύο τετραετίας. 
Άποτυχών είς τάς έκλογάς τοΰ 1914, άπεβίω- 
σεν έν Πάτραις τώ 1917 καί έκηδεύθη δημο
τική δαπάνη, έστήθη δέ μετ’ όλίγον ή προτο
μή του έκ μαρμάρου είς τήν παραλιακήν πλα
τείαν. *Ακαδ. Ήμερολόγιον Πατρών 1918, 
203—217, έφημ. Νεολόγος καί Τηλέγραφος 
Πατρών 30, 31 ’Οκτωβρίου καί Ιην Νοεμ
βρίου 1917. Θωμόπουλος 67. Π . Ήμερολό
γιον 1927 20 έπ. Ν. Ίγγλέση, Όδηγός Ε λλά
δος 1910-1 .

Βούδ Θ ωμά Γουλλιέλμος. Τής έν Πάτραις 
έγκατασταθείσης αγγλικής οίκογενείας. Έφο- 
νεύθη τόν Νοέμβριον τοΰ 1870. Εις τό περιο
δικόν «Εθνική Βιβλιοθήκη» τών ’Αθηνών 
Ν)βρίου 1870 άριθ. 540 δημοσιεύεται «Έλε- 
γεΐον είς τόν πολύδακρυν θάνατον τοΰ Γουλλιέλ- 
μου Θωμά Βούδ») τοΰ Ά χιλλέως Παράσχου. 
Πρβλ. τοΰ αύτοΰ «Ποιήιχατα» έν Άθήναις 
1881. 319—323. Ό  περιηγητής C. Τ. New- ; 
ton  τόν άναφέρει ώς υποπρόξενον τής Μ. j 
Βρεττανίας τφ  1852 έν Πάτραις,
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Βούδ Θωμάς,  Πατήρ τοϋ προηγουμέ
νου. ‘Ο Βούδ διηύθυνε τόν σταφιδικόν οίκον 
του Μπάρφ (1867). Σταυρόπουλος 424, 518. 
Διά Β.Δ. 11 Ιουλίου 1846 άναγνωρίζεται ώς 
πρόξενος έν Πάτραις τής Μ. Βρεττανίας. Δι’ 
άλλου δ)τος τής 29 Σ)βρίου 1846 αναγνω
ρίζεται ώς πρόξενος καθ’ δλην τήν Πελοπόν
νησον. Παρεμβαίνει είς τήν ληστείαν τοϋ Με- 
ρεντίνη υπέρ αυτοΰ. Βιογραφία αύτοϋ είς τό 
περιοδικόν «Ποικίλη στοά» των Αθηνών τοϋ 
1895 σ. 192. 'Η  έπαυλις Βούδ παρά τό άνω 
μέρος αριστερά των Υψηλών άλωνίων καί τό 
κτήμα του, όπου σήμερον τά διδακτήρια, έλέ- 
γετο πρίν «τό Ελληνικό». Θωμόπουλος 204, 
220, 222.

Β ο ύ δ  Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ ο ς .  Έγεννήθη είς 
Πάτρας τώ 1849 καί άπεβίωσε τφ 1928. Πρό
ξενος της ’Αγγλίας είς Πελοπόννησον άπό τοϋ 
1919.

Βούλγαρης ’Ιωάν. ’Αγωνιστής εξ 'Ύδρας, 
συμμετέσχεν είς τήν ναυμαχίαν Πατρών (1822) 
ΜΕΕ Ζ' 622.

Βούλγαρης Σ τ α μ ά τ ι ο ς .  Μηχανικός, 
ζωγράφος καί άξιωματικός τοϋ Γαλλικοϋ στρα
τού, γεννηθείς έν Κερκύρα: τφ  1774. Κατά τήν 
άπό 29 ’Οκτωβρίου 1828 επιστολήν τοϋ Κα- 
ποδιστρίου (Έπιστολαί Ί .  Α. Καποδίστρια, 
έκδοθεϊσαι δέ παρά Ε. Βετάν ...Ά θ. 1841, Β' 
294) : «Ίδόντες, Κύριε, τήν έπιτυχίαν υμών τε 
καί τοϋ λοχαγού κυρίου Γαρνότου [τής Γαλλι
κής στρατιάς τοϋ Μαιζόν] περί τό έργον ό άμ- 
φότεροι άνελάβατε, τήν καταρχήν δηλαδή τής 
κανονικής άνιδρύσεως τής Τριπολιτσάς, έρχό- 
μεθα νά σάς παρακαλέσωμεν είς τήν αύτήν άν- 
τίληψιν υπέρ τής τών Πατρών πόλεως. Οί 
μέν Τούρκοι καί ’Άραβες [έννοεϊ τούς τοϋ Ί μ -  
πραήμ] ήδη έκεϊθεν έξέλιπον, έρείπια επί έρει- 
πίοις άφήσαντες· οί δέ πολΐται αύτής, τής άλ
λοτε όλβίας καί άκμαζούσης, συντρέχοντες καί 
τάς ιδίας εστίας άναζητοΰντες, λιπαρώς έξαι- 
τοϋνται παρά τής Κυβερνήσεως μηχανικούς άν- 
δρας χαράζοντας τάς γραμμάς, καθ’ άς οί πο- 
λϊται σήμερον μέν καλύβας πήξουσιν, είσαΰθις 
δέ Οεοΰ εύδοκοΰντος οικίας καί πλατείας καί 
πόλιν οίκοδομήσουσι. Διό σάς παρακαλοΰμεν 
νά μεταβήτε εις Πάτρας, προβάλλοντες καί εις 
τόν κ. Γαρνότον νά συγκοινωνήση καί τούτου 
τοϋ έργου.... ’Εάν όμως ό Κ. Γαρνότος θέλει 
νά μείνη είς Ναύπλιον άπεκδεχόμενος άλλην 
τινα παραγγελίαν, τότε καί μόνος υμείς πο- 
ρεύθητε είς Πάτρας, οσον ενεστι τάχιον». Τήν 
5ην Δεκεμβρίου 1828 άνέλαβε τό έργον νά έ- 
τοιμάση τό σχέδιον τής νέας πόλεως Πατρών 
καί τήν 26ην Ίανουαρίου 1829 ύπέβαλε τοΰτο 
είς τόν κυβερνήτην, ό όποιος καί τό ένέκρινεν.

Είς τήν άνωτέρω χρονολογίας έκ Πατρών 
άναφοράν του ό Βούλγαρης προέτεινεν όπως ή 
πόλις ώς νέα (κάτω πόλις) όνομασθή προς τιμήν 
τοϋ Καποδίστρια Ίωαννούπολις, τήν άμοιβήν 
του δέ διά σύνταξιν τοϋ σχεδίου τήν διέθεσεν 
ό Βούλγαρης διά νά φυτευθοΰν δενδροστο ιχίαι 
είς τήν πόλιν. Ό  Καποδίστριας, έγκρίνων κα
τά τά άλλα τό σχέδιον τοϋ φίλου του, προσέ
θετε : «άφοΰ θέλετε νά φυτεύσετε μέ έξοδά σας 
δενδροστοιχίας, έπιτρέψατέ μου νά συνεταιρι-

σθώ μαζί σας, καταβάλλων τό ήμισυ τών έξό- 
δων τής δενδροφυτεύσεώς σας, διπλασιάζοντες 
τοιουτοτρόπως τόν άριθμόν τών δένδρων. Δέν 
θέτω παρά ένα μόνον όρον : Ή  πόλις νά φέρη 
τό άρχαϊον της όνομα». Δ ι’ εγγράφου του ό 
Βούλγαρης άπό 22 Φεβρουάριου 1829 πρός 
τούς δημογέροντας τών Πατρών Μ. Ροΰφον, 
Θάνον Μαντζαβϊνον καί ’Ανδρέαν Καλαμογ
δάρτην παρεκάλεσεν όπως οί Πατρεϊς «άνασκά- 
πτοντες πρός θεμελίωσιν τής νέας πόλειυς, μή 
καταστρέφουν τά άθάνατα μνημεία τών προ
γόνων μας, τά όποια θά χρησιμεύσουν νά έλ- 
κύουν είς τήν χώραν μας σοφούς ξένους». Έ κ  
Πατρών ό Βούλγαρης ήκολούθησε τόν Αύγου- 
στΐνον Καποδίστριαν διά τήν έκκαθάρισιν άπό 
Ναυπάκτου τής Στερεάς άπό τούς Τούρκους. 
Οί Πατρεϊς τόν άνεκήρυξαν έπίτιμον δημότην 
καί μία οδός τής άνω πόλεως φέρει τό όνομά 
του. Βλ. λ. Σχέδιον, Καποδίστριας. Λαυρέντιου 
Σ. Βροκίνη, Βιβλιογραφικά σχεδάρια κλπ. Κέρ
κυρα 1877, 28, 29, 145 έπ. ’Ιωάν. Καλλονά, 
Κερκυραϊκόν ήμερολόγιον 1911, 8 (ώς ζωγρά
φου), Χιώτου Ά πομ. ΣΤ ' 351, Τρ. Εύαγγε- 
λίδου, Καποδίστριας 116, 118, 122, Δραγού-
μης Α' 103, ΜΕΕ, Ζ ' 622, Έλευθ. Γ ' 472. 
Κ. Τριανταφύλλου είς έφημ. «Κερκυραϊκά νέα» 
Κερκύρας 13 καί 20 Ν)βρίου 1955. M ange- 
a r t XXV.

Β ο ύ λ γ α ρ η ς  Σ π ϋ ρ ο ς .  Ζακυνθινής κα
ταγωγής γεννηθείς έν Πάτραις καί γράφων ύπό 
τό ψευδώνυμον Νότης Νησιούτης. Έξέδωσεν 
«Εικόνων είδωλα» Πάτρα 1939 (ποιητική συλ
λογή) καί συνειργάσθη είς λογοτεχνικά περιοδι
κά. Τώ 1927 έξετυπώθησαν «Δύο διαλέξεις» 
του. Έξέδωσε τήν καθημερινήν έφημερίδα 
«Μεσημβρία» τι» 1919 καί τό περιοδικόν «Κε
ραυνός» (1919—20), άπαντα έν Πάτραις.

Βούλγαροι. Κατά τήν έπιδρομήν των τοϋ 
981 δέν έφθασαν είς Πάτρας. Ένετ. έγγραφα 
τοϋ 1Η' αί. καλούν τούς Σκλαβούνους (βλ. λ.) 
Βουλγάρους.

βουλευταί. Κατά τήν αρχαιότητα β>. λ. 
δημιουργοί, νομογράφοι.

’Ε π ί  Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  1 8 2 1 .  Γε
ρουσιαστής τής έν "Αργεί Έθνοσυνελεύσεως 
τής 1 Δ]βρίου 1821 ό Ίωάν. Παπαδιαμαντόπου- 
λος (Φιλήμων Δοκ. Δ' 526). Βουλευτής τής 
Συνελεύσεως 1821 (Γούδας Ε ' 352), επανε
κλέγεται τώ 1823 (Γούδας Ε ' 381). Είς τήν 
Έθνοσυνέλευσιν τής ’Επίδαυρου 16 Ίανουαρίου 
1822 συμμετέχουν οί Π . Πατρών Γερμανός 
καί Ίωάν. Παπαδιαμαντόπουλος, τής Έρμιόνης 
9 Ν]βρίου 1822 ό Παπαδιαμαντόπουλος. ’Αρ
χεία Παλιγγενεσίας Α' 1,55/6, Μάμουκας Α' 
110, 123, 125, Β' 36, 54—5.

Τής έν "Αστρει Β' Έθν. τών Ελλήνων 
Συνελεύσεως (1823) ό Άνδρ. Καλαμογδάρτης 
(αύτόθι Β' 79), Ί .  Παπαδιαμαντόπουλος (σ. 87, 
95, 106), Γεώργ. Τζέρτος (σ. 106), Νικόλ. 
Λόντος (σ. 106), ύπογράφουν δέ τό Σύνταγμα 
τό ψηφισθέν ύπό τής Συνελεύσεως ταύτης (σ. 
149—50). Τής Γ ' Έθν. Συνελεύσεως τό β' συγ- 
κροτηθείσης έν Έπιδαύρψ κατά μήνα ’Απρί
λιον 1826 συμμετέχουν ό μητροπολίτης Γερμα
νός, καί Μπ. Ροΰφος (Μάμουκας Δ ' 49, 50, 98,
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101, 107, 110, 133, 139), Τής έν Τροιζήνι Γ  
Έθνοσυνελεύσεως συμμετέχει (’Απρίλιον 1827) 
6 Άνδρ. Καλαμογδάρτης (αύτόθι Ζ ' 158, ΙΓ  
16, πρβλ. Θ' 57, όπου γίνεται μνεία των πλη
ρεξουσίων Πατρών, Θ' 153. Βουλευταί Π α- 
τρών επίσης κατά την περίοδον αύτήν οί Γερ. 
ΚομποΟέκρας (Μάμουκας Β' 149), Δ. Ά ντω - 
νόπουλος. Τής έν ,#Αργει Δ. Συνελεύσεως (’Ιού
λιος 1829) οί Μ. Ρούφος, Α. Καλαμογδάρτης 
(Μανσόλας, ΙΑ ' 3, 10, 13 έπ.). Τφ  1827 ό 
Ά γ γ .  Σακκέτος (Μάμουκας Θ ' 82). Τω 1829 ό 
Άνδρ. Καλαμογδάρτης καί μέλος έπειτα τής 
Γερουσίας. Τής έν ’'Αργεί 7 Ν]βρίου 1831 Α. 
Παπαδύπουλος καί ό Δημήτρης Χρυσανθακό- 
πουλος, (Χρυσανθακόπουλος 241, άλλ’ είναι ό 
Δ. Κουμανιώτης).

Έ π Ι  Ό Ο ω ν ο  ς. Πληρεξούσιοι Πατρών 
τω  1843 κατά την ψήφισιν τού Συντάγματος : 
Α. Λόντος, Κ. Τσερτίδης, Κ. Κωστάκης, Α. 
Καλαμογδάρτης, Δ. Κουμανιώτης (Άσπρέα 
Πολιτική ‘Ιστορία Α' 187). Καί Π . Χαλ- 
κιόπουλος, εισηγητής τού Συντάγματος (καί 
Φωτήλας). βΩς γράφει ή έφ. Ε λ π ίς  Ά θ . 27) 
7)1844, «γενομένων βουλευτικών έκλογών έπέτυ- 
χον ό Ά ντ. Καλαμογδάρτης, Κ. Τσερτίδης καί 
Δ. Κουμανιοίτης καί άπέτυχον οί έπιλαχόντες 
Λ. X. Λόντος, Βενιζέλος Ρούφος καί Σιδέρης 
Πράτσικας». Τω 1844 οί Ά ντ. Καλαμογδάρ
της, Παν. I. Παπαδιαμαντόπουλος, ’Ιωάν. Δ. 
Άντωνόπουλος, Χριστόδ. Ντζινος καί Δ. Κου
μανιώτης. Είς άρχεΐον Γ. ΓΙαπαδιαμαντοπού- 
λου υπάρχει καί τό ύπ* άρ. 3850 της 19 Ιο υ 
νίου 1847 έγγραφον τού Νομάρχου Ά χα ίας 
περί της εκλογής. Τω 1861 οί Μ. Ρούφος, Α. 
X. Λόντος, Κ. Κωστάκης, Π . I. Χαλκιόπου- 
λος.

Κατ’ άνταπόκρισιν έκ ΙΙατρών τού Ε. 
Ποσσέ, δημοσιευομένην είς τήν έφημ. «Εθνική 
Γνο>μη» των ΙΙαρισίων τής 23 Φεβρουάριου 
1861 σχετικώς μέ τάς διεξαχΟείσας βουλευτι- 
κάς έκλογάς, άναφέρονται αί αύΟαιρεσίαι τού 
νομάρχου. «Τήν ημέραν των έκλογών ό νομάρ
χης έπΐ κεφαλής των λοιπών αρχών τρομοκρα
τεί τά έκλογικά τμήματα, απειλών αυτοπρο
σώπως τούς έκλογείς. Είς τόν δήμον Τριταίας 
ή καλπονόθευσις αντικαθιστά τήν βίαν. Είς τάς 
κάλπας τής κυβερνήσεως εύρέΟησαν 1600 ψη
φοδέλτια, άν καί 800 μόνον ήσαν οί έκλογείς. 
Είς τόν δήμον Έρινεού εξαναγκάζεται ό δή
μαρχος παρά τάς διαμαρτυρίας του νά λάβη 
ψηφοδέλτια άπό τήν Νομαρχίαν. Είς τάς Φα- 
ράς άπομακρύνονται βιαίως 400 έκλογείς. Είς 
τήν Δύμην έκδιώκουν τρεις άξιοτίμους πολί- 
τας καί άπαγο ρεύουν πάσαν μέ τήν πρωτεύου
σαν τηλεγραφικήν συνεννόησιν».

Τ φ  1863 έξελέγησαν Μπ. Ρούφος, Χρ. 
Μπουκαούρης, Άνδρ. Ρηγόπουλος. Μετά τήν 
μεταπολίτευσιν ό Εύστ. Ήλιόπουλρς, τήν 28 
Μαΐου 1865 οί Άνδρ. Ρηγόπουλος, Βεν. Ροΰ- 
φος, Α. Μπουκαούρης, Θ. Κανακάρης.

Έ π Ι  Γ ε ω ρ γ ί ο υ .  Τφ 1875 (έφ. Φορο
λογούμενος 26)11)76, Έθνοφύλαξ Ά θ . 22 ’Ιου
νίου 1875) : Π . Νεζερίτης, Θ. Κανακάρης, Γ. 
Ρούφος, Α. Ρικάκης, Δ. Π . Πατρινός. Τφ  
1884 (έφ. Ε λ π ίς  Ά θ . 1884): Ά ντ. Καλαμο

γδάρτης, Κ. Τσερτίδης καί Κουμανιώτης. Τφ 
1891 : Ά χ . Γεροκωστόπουλος, Χοϊδάς, Κοντο- 
γούρης. ΒουλευταΙ έπίσης οί Βέρροιος, Σ. Α 
γαπητός, Χρ. Κορύλλος, Εύθ. Καράκαλος, Ά λ . 
Στριφτόμπολας, Κ. Πεταλάς, Πινδ. Άντωνό
πουλος, Γ. καί Ίωάν. Τσερτίδης. Τ φ  1908 : 
Δ. Γούναρης, Κ. Γεροκωστόπουλος, Κ. Γκό- 
τσης, Ίωάν. Ρούφος, Κλ. Σπηλιωτόπουλος. Τφ 
1910 : Άνδρ. Μιχαλακόπουλος, Ν. Κοντογού-
ρης (πεσών έν πολέμιο 1913 ως βουλευτής), 
Ά νδρ. Καφεντζόπουλος, Α. Παπαγιαννακόπου- 
λος, Ά χ .  Χοϊδάς, Σπυριδ. Δουκάκης, Διον. 
Γκλαβάς, Δημ. Γούναρης, Ά ρ. Φωτήλας, Λουκ. 
Φλαμής, Λουκ. Κανακάρης, Κ. Γεροκωστόπου
λος, Άνδρ. Μάρκου, Μανιάκης, Τριάντης, Γκό- 
τσης, Τσερτίδης. ΓερουσιασταΙ ΙΙατρών : Χρ. 
Φακής, Διον. Γιαννουλόπουλος, Γ. ΙΙανταζής.

Βούντενη ή, χωρίον ΒΑ τών Πατρών (ύψ. 
223 μ.), ήδη Σκιόεσσα (βλ. λ.). Σλαυικόν το- 
πωνύμιον έκ τού vode ύδωρ. Βούντενη τοπο
θεσία καί είς Σαλμενικον. ‘Τδραγωγεΐον Πα
τρών έκεΐ. Άναφέρεται είς έν. έκΟεσιν χωρίων 
Πατρών τού 1699 (Vueni). Κώδηξ Μέρτζιου
117. V u tin i είς σ. 118 αύτού. Έ γγραφα μο
νής Γηροκομείου τού 1836 τό γράφουν Βούν- 
τελι. Τώ 1889 κάτοικοι 146. Τφ 1930 266. 
Τό Γηροκομεϊον είχε κτήματα είς θέσεις Ά -  
σβεσταριά, Λαμπρηφόρα, Σκαμνούλα, Γούρνα. 
‘Υπάρχει αύτοφυής λόχμη όριζοντιοκλάδου κυ- 
παρίσσου κατά Π. Κοντόν (1919). Τφ  1836 
ύπήγετο είς δήμον Άργυράς καί άπό 1840 είς 
τόν Πατρέων έως σήμερον. Θωμόπουλος 461, 
56s, 86, 94, 270. Δρακάκης Κούνδουρος 67—8, 
112, 159. Τριανταφύλλου Γηροκ. 67. Δημ. 
όνομ. 22. Ό  Ραγκαβής Β' 85 τό γράφει Βούν- 
τελι καί λέγεται καί σήμερον (ή Βούντελη). Καί 
ο Μείλιχος, κατερχόμενος διά τού χωρίου, λέ
γεται Βουντεναίικο ποτάμι. Θωμόπουλος 563.

Βουντοΰσα. Συνοικισμός ΒΔ Καλλιθέας, 
πλησίον Βελίζι καί Μουσταφά έφένδη (παρά 
Θωμοπούλω 623, οπού ό άπολογισμός 1819 
όμιλεΐ περί έξαφανίσεως έκει Τούρκων). ‘Η 
E xped ition  αναφέρει (1828) πληθυσμόν τριών 
οικογενειών. Άνήκεν είς τόν δήμον Πατρέων 
τφ  1836 (Δρακάκης Κούνδουρος 67), έκτοτε 
δμως δέν άναφέρεται. Άναφέρεται τφ  1697 ώς 
χωρίον Πατρών (Vatussa). Κώδηξ Μέρτζιου
118.

Β ουντούχλα . Λοφώδης χώρα Δ. τού Ώ λε- 
νού, καταλαμβανομένη άπό τήν σημερινήν Τρι- 
ταίαν (βλ. λ.). Πρόκειται περί εύρέος οροπε
δίου ύψ. 409 μ. (Θωμόπουλος 39, 53) «κάμπου 
της Βουντούχλας» καλουμένου, σιτοφόρου, έχον- 
τος άριστερά τόν Ώλενόν καί δεξιά τό Τσερ- 
νοβούνι καί Σκόλλιν. *Ως σύνολον τήν αντιλαμ
βάνεται ή E xped ition  II, 86, μέ τά χωρία 
τφ  1828 : Τόσκεσι, Αστέρι, Χιόνα, Τουρκο- 
χώρι, Κυπαρίσσι, Προστοβίτσα, Κούμπερι, Κα- 
λέντζι, Λαζαριό, Βελιμάχι, Γρεβενόν, Άλεπο- 
χώρι, Γολέμι, Α γία  Μαρίνα καί Μάνεσι. 'Ο 
μοίως καί ό Χρ. Κορύλλος, Πεζοπορία είς Κα- 
λάμας, έν Πάτραις 1891, 9 «...,άφικόμεθα.... 
είς τό κέντρον περίπου τού όνομαστού καί εύ- 
ρυχώρου, λίαν δέ σιτοφόρου πεδίου τής Βουν
τούχλας, ένθα εΰρηνται καί τά ομώνυμα χάνια
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(χάνια Βουντούχλας), άνήκοντα εις Τριταιεΐς 
κυρίους (χάνι Καραχάλιου, Μάνεση, Μπαλάση 
καί μετά ταΰτα Πανοπούλου). Κατά παράδοσιν, 
ή Βουντούχλα ήτο μία πολιτεία παλαιά πού 
άπδ Καλεντζαίΐκα έως Βελιμάχι τδ κατσίκι 
πήγαινεν άπδ κεραμίδι σέ κεραμίδι (άπδ σκε
πής εις σκεπήν, ήσαν πολλαί οίκίαι), πράγματι 
δέ ό τόπος είναι κατάσπαρτος άπδ συντρίμματα 
κεραμεικών καί άλλου (άραιά βεβαίως) οικοδο
μικού υλικού.

’Εάν παραδεχθώμεν σλαυικδν τδ τοπωνύμιου 
καί συνδυάσωμεν οσα ό V asnier 87, 99, 133, 
μάς δίδεται ή έξήγησις δτι σημαίνει τόπον κα- 
ταστραφέντα συνεπείφ ταραχής, έξεγέρσεως. 
Πάντως Βουντούχλα κυριολεκτεί τόπος μεταξύ 
Ά γ . Μαρίνας καί λοφοσειράς Καλάνη Δ Τουρ- 
κοχωρίου.

Βουπράσιος ό Λάρισος (βλ. λ.).
ΒοΟρα. Σύμμαχος ’Αχαϊκή πόλις κατά τήν 

α' καί β' συμπολιτείαν. Ό  παρ’ αύτήν Βου- 
ραϊκδς ποταμδς χωρίζει τδ συγκρότημα τού 
Παναχαϊκοΰ άπδ τδν Χελμόν. Θωμόπουλος 38, 
125, 139, 609.

Βουρβωνοι. Βλ. λ. Μαρία των Βουρβώ- 
νων.

Βουρέκας Ν. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  Ψαριανός ναυ- 
τικδς άγωνιστής τού 1821. Συμμετέσχεν είς 
τήν ναυμαχίαν των Πατρών. ΜΕΕ Ζ ' 712.

Βουρλούμης Θε οδ . ,  ιδρυτής μεγάλου στα- 
φιδοεξαγωγικοΰ οίκου των Πατρών. ΈγεννήΟη 
είς Κούμανι ’Ηλείας τώ 1851 καί ήλθεν είς ή- 
λικίαν ετών δκτώ είς Πάτρας. Έξέμαθεν μό
νος ξένας γλώσσας. Μετά τού έκ Σμύρνης Γ. 
Παππα ίδρυσε σταφιδικόν γραφείου καί έστά- 
λη είς Λονδίνου ώς διευθυντής. Έμεινεν είς 
’Αγγλίαν έπί 43 έτη καί άπέθανεν έντδς τού 
γραφείου του τφ 1919. Είς τδ σταφιδικδν ζή
τημα ύπήρξεν ό πατήρ της παρακρατήσεως 
καί τής Προνομιούχου Εταιρίας τής σταφί- 
δος «Ενιαίας». ’Έγραψε περί σταφίδος είς 
τδ Λεύκωμα ’Ολυμπιακών άγώνων του Βλ. 
Γαβριηλίδου (1896) καί «Τδ σταφιδικόν ζήτη
μα», έν Πάτραις 1893. Ζωγράφος Α' 11—12.

Β ο υ ρ λ ο ύ μ η ς  Θάνος. Πρόεδρος δημοτ. 
συμβουλίου Πατρέων. Πρόεδρος Έμπορ. Ε π ι
μελητηρίου, διανοητής (f 1943). Ή  πολύτιμος 
βιβλιοθήκη (βλ. λ.) του διεσώθη. Ό  θείος του 
Παναγιώτης έπολιτεύθη- άπδ τού 1910 βου
λευτής Πατρών, υπουργός έπισιτιτμού (1918 
—20), ’Εθνικής Οικονομίας 1928—33. Οικο
νομολογικά! μελέται του έδημοσιεύθησαν καί 
ή έκθεσίς του έπί τού οικονομικού έκ σ. 115 
έξετυπώθη τώ 1927. Έλευθ. Γ ' 494, ΜΕΕ, 
ΣΤ' 714, "Ηλιος Δ' 779, ’Ανεξάρτητος 597.

Β ο υ ρ λ ο ύ μ η  Θ ά ν ο υ  Έ λ σ α .  Έ γεν- 
νήθη είς Λειψίαν τώ 1882, σπουδάσασα είς τδ 
Πανεπιστήμιου τού Μονάχου. Συλ)ηφθεΐσα ύπδ 
τών Γερμανών άπέθανεν έπειτα άπδ φρικτά 
βασανιστήρια τήν 28 Ίανουαρίου 1944. Έλλ. 
Όρειβ. συνδ. «Βουνό» Ά θ. 1946, 3—4.

Β ο υ σ ν ο υ σ α ί ι κ α ,  περί ών Θωμόπου
λος α' έκδ. 238. Τδ ορθόν Βεσκουκαίικα (βλ. λ.).

Βουτζαρόπουλος Μ α ν ο υ ή λ .  Έλλην ίε- 
ρεύς έν Πάτραις, άποκτφ δι’ άγορας άμπέλια

καί περίβολον είς Λόγγον διά του άπδ έτους 
1395 έλληνικοΰ έγγράφου G erland 181—2.

Βουτιερίδης Π. Ή λ ί α ς ,  λογοτέχνης. Δι- 
ήλθε τά μαθητικά του έπη έν Πάτραις καί 
συνειργάσθη είς Πατρινά φύλλα. Ά καδ. 'Η μ ε
ρολόγιου 1918, 17.

Β ο υ τ ρ ό β ι .  Βλ. λ. Βερίνου.
Βραγκάδα, χωρίου άνήκον είς τδν δήμον 

Φαρών τφ 1836 (Δρακάκης Κούνδουρος 67), 
μή έκτοτε άναφερόμενον. Μάλλον πρόκειται 
περί κακής γραφής τού δνόματος Λαγκά- 
δα (Βαθειά Λαγκάδα), άπαντοόσης μεταξύ Χα- 
λανδρίτσης καί Μέντζαινας, δπου υπάρχουν 
έρείπια προσφάτου συνοικισμού,

Βρανας Σ τ α μ. Σακελλάριος Πατραίος. 
'Ο ίερεύς ούτος άπαντα είς Πάτρας τώ 1831. 
Θωμόπουλος 550*.

Βραχναίικα ή "Αγ. Βασίλειος. Κωμόπολις 
άνήκουσα μέχρι 1911 εις τδν δήμον Πατρέων, 
έκεΐθεν τών Ροϊτίκων έπί τής παραλίας. Ά π ω - 
κίσθη έκ κατελθόντων έκ τού Βραχνί τών Κα
λαβρύτων. Βραχνί λέξις έλληνική έκ βυζ. 
στρατηγού ή άλλου κυρίου τής γης (Βραχνός). 
Οΰτω καί V asnier 132. Tip 1889 ήδη κατά 
Νουχάκην 517, κάτοικοι 750. Βραχναίικα υ
πάρχουν καί είς τήν ’Ηλείαν παρά τά σύνορα 
Ά χαΐας (άνω Λεχαινών) καί είς τήν κοινότητα 
Σαγαιίκων Πατρών ίδιος συνοικισμός. Βραχναϊ- 
οι άπωκισαν καί τήν ’Άρλαν. Παπανδρέου, 
Καλαβρ. Έ πετ. 173, 240, Κορύλλος Χωρογρα
φία 68 καί 129. Προεπαναστατικώς ή περιφέ
ρεια ύπήγετο είς τά Δρεσθενά (βλ. λ.). Ό  τό
πος ήτο κατάφυτος άπδ δάση, έν τούτοις δ 
L eake II, 154 καί Gell 10 άναφέρουν βοσκο
τόπους καί πεδιάδα 3)4 άγγλ. μιλλίου πλάτους 
(παραλιακήν). Τά Βραχναίικα μέχρι τέλους ΙΘ' 
αί. εΐχον έλη, πλήρως έξαφανισθέντα (Θωμό
πουλος 65). Οί κάτοικοι τδ θέρος άνέρχονται 
είς Βραχνί Καλαβρύτων προς παραθερισμόν, 
διατηρούν δέ είσέτι έκεί ιδιοκτησίας. Ε σχάτω ς 
(1955) ευρομεν ερμαϊκήν προτομήν μέ έλλεί- 
πουσαν κεφαλήν μετ’ έπιγραφής είς τήν στρογ- 
γύλην βάσιν της τρίστιχον, έκ της οποίας άνα- 
γιγνώσκονται μόνον τά V A L E R IA N  / ΕΤ. 
Λύτη άποκειμένη είς τδν έξοχικδν ναόν 'Αγίου 
Παντελεήμονος μετεφέρθη είς τδ Μουσείου Πα- 
τρών. ’Επίσης πριν φθάσωμευ είς τδν ναόν τού
τον, 500 βήματα άπδ τής δημοσίας οδού πρδς 
’Ηλείαν εύρέθη τάφος είς τδ κτήμα Ν. Τσιλί- 
ρα ύστερομυκηναϊκδς μέ πήλινα άγγεΐα. ’Αλλά 
πρδς τδ μέρος τών Δρεσθενών ύπάρχει άρχαιο- 
λογικδν ένδιαφέρον, πείθεται δέ τις έκ τών έν- 
δείξεων τούτων δτι ό τόπος έχει ύστερομυκη- 
ναϊκήν ζωήν καί άρχαιότητος (τουλάχιστον ρω
μαϊκών χρόνων), ιδίως είς θέσιν Μελίσσια. 
Είς θέσιν υψώματος Προφήτης Ή λία ;, δπου 
ναός παλαιός τής Α γίας Μαρίνας, προκύπτει 
δτι υπήρχε παλαιός συνοικισμός, Σοφόκο (βλ.λ.) 
χωρίου. Ό  έκ Βραχνίου ιεράρχης έν Ρουμανία 
Τιμόθεος Χρονίδης ώκοδόμησε τδ παλαιόν σχο
λείου καί έπλήρωνε διά κληροδοτήματος τούς 
διδασκάλους αυτού (Πολίτου Έγκυκλ. Λεξ. Β' 
746). ’Ήδη ύπάρχει νέον μέγα καί άνετου δι
δακτηρίου κτισθέν ύπδ τού έκ Βραχναιίκων έν 
Πάτραις Βασιλ. Μαραγκοπούλου. 'Ο  πρώτος
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συστηματικός γεωργικός συνεταιρισμός έλειτουρ- 
γησε τφ  1914 του πριν συλλόγου «'Αρμονία» 
μέ καθοδήγησιν του τότε διδασκάλου Βασιλ. 
Παπαγεωργίου (βλ. λ.). ΟΙ Δρακάκης Κούνδου- 
ρος 159 μόλις τω 1911 άναφέρουν τήν κώμην. 
Δ ι’ άθλοθετήματος Ιατρού Γ. Παπανικολάου έκ 
Βραχναιίκων εις μνήμην του υίου του Νικολά
ου έγραψαν εκτενείς μονογραφίας διά τήν κω- 
μόπολιν καί τό Βραχνί οί Δημ. Τσιλίρας καί 
Βασιλ. Παπαγεοφγίου, άμφοτέρας βραβευθεί- 
σας. ΈλευΟ. Γ ' 540, ΓΉ λιος Δ' 815.

Β ρεττός. Μεγάλη έλλην. οικογένεια, ή ο
ποία άνεφάνη εις Ζάκυνθον τφ  1775, έλΟουσα 
έκ ΓΓατρών. MEE 7J 774.

Β ρεφοκομείου. fO A. L o redan  περιγρά
φει πρός τόν δόγην έκ Πατρών τήν 8 ’Απρι
λίου 1713 τήν κακήν έντύπωσιν, τήν όποιαν 
είχε, μόλις άφίχΟη εΐς Πάτρας, διά τήν έγκα- 
τάλειψιν είς τάς δημοσίας οδούς των νόθων, 
τά όποια παραμένουν άνευ μερίμνης. 'Η  κα- 
τάστασις αύτη έδημιουργήθη κατά τούς χρό
νους τής διοικήσεως του Γΐηιο (προκατόχου 
του), ό δέ I ,o red an  εύρήκεν ώρισμένους ένό- 
χους καί τούς ύπεχρέωσε νά πληρούνουν 5 ρε- 
άλια διά τήν συντήρησιν αύτών των άγνώστων 
γονέων παιδιών. Καί μεγαλύτερα ποσά έπέβα- 
λεν είς άλλους (Κώδηξ Μέρτζιου 164). Τφ  
1714 άρχίζει ή λειτουργία τού Ιδρύματος τού
του είς ίΐάτρας καί δημοσιεύεται υπό τού Λο- 
ρεντάν 6 κανονισμός του άπό ΙΙατρών 12 Σε
πτεμβρίου 1714. Κατ’ αυτόν, διά διατάγματος 
της Ένετικής γερουσίας τής 26 ’Ιουλίου 1714 
ένεκρίΟη τό άπό 20 Απριλίου 1713 διάταγμά 
του περί συστάσεως είς ΙΙάτρας ένός Ilo sp i-  
ta le  dei b asta rd e lli. "Ολοι ol ύπεύΟυνοι διά 
τά παιδιά αυτά Οά καταβάλουν δύο σολδία επί 
έκάστου ρεαλίου τού ποσού τής συντηρήσεαύς 
του. Ό  Ιατρός καί χειρουργός μισθοδοτούνται. 
Υπάρχουν δύο πτέρυγες, ή λατινική υπό τήν 
donna A ngela G rassi μισθού 30 λιρών μηνι- 
αίως καί ή Ελληνική (di rito  greco) ύτό τόν 
Λοράνδον Βωβόν.

Κατά τήν 'ΈκΟεσιν των Ιατρών I. Α. Γιαν- 
νοπούλου καί X. ΓΙ. Κορύλλου, έν ΙΙάτραις 
1873, 9—11, «τά νόθα έκτίΟενται συνήθως είς 
τούς νάρθηκας τών εκκλησιών, 60εν ύπό των 
εύταξιών παραλαμβανόμενα παραδίδονται εις 
τήν άστυνομίαν, ήτις φροντίζει καί παραδίδει 
αύτά είς τροφούς ύπό τού δήμου μισΟοδοτου- 
μένας». Ή  μισθοδοσία των είναι άνεπαρκής, 
αύται δέ άσυνείδητοι, ούδεμία δέ υπάρχει επι
στημονική έπιτήρησις. Τώ 1872 ό Δήμος διά 
νοΟοτρόφους, έμβολιασμόν καί φάρμακα έξώ- 
δευσε 39.493 δρχ. Διά τής ύπ’ άριΟ. 105]1873 
πράξεως τού Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων 
συνεστήΟη τό Δημοτ. Βρεφοκομεΐον μέ α' 
άδελφάτον ύπό τόν δήμαρχον Γ. Ρούφον έκ 
τών Δημ. Ψαρού, Ν. ΙΙράτζικα, Γ. Παναγο- 
πούλου καί Γ. Λύτρα. Κατά τήν α' σύσκεψιν 
αυτού τής 13 ’Ιουλίου 1873 άπεφασίσΟη ή μί
σθωσις τής επί τής όδού ’Ανεξαρτησίας οικίας 
Στ. Κοντογούρη πρός προσωρινήν λειτουργίαν, 
διηυκρινίσΟη δέ δτι «διά τής λέξεως Βρεφοκο- 
μειον εννοεί τό κατάστημα είς δ Θέλουν είσέρ- 
χεσθαι τά έκθετα βρέφη». ’Όντως άπό τού

έτους έκείνου ήρχισεν ή λειτουργία του, τόν 
Αύγουστον 1875 όμως έμισθώθη άλλη οικία 
(Γ. Κωνσταντινίδου) έν τή άνω πόλει (οδός 
Νοσοκομείου). Τφ  1898 έκθετα 100. *0 Ί .  
Γερούσης παρεχώρησε προσωρινώς οικίαν του 
είς Ταμπάχανα διά τά εξ αύτών άσθενοΰντα, 
ή θνησιμότης όμως ήτο μεγάλη. Τω 1880 ό 
Γεωργ. Σωτηριάδης όνομάζεται εύεργέτης καί 
τώ 1898 έκλέγεται μέλος τού Αδελφάτου. 
Συνεζητήθη ή έγκατάστασις είς τό άνεγειρόμε- 
νον Παρθεναγωγεΐον έπί γηπέδου διατεθέντος 
ύπό Γεωργ. Στρούμπου (νΰν Βρεφοκομεΐον). 
Οί έκτελεσταί τής διαθήκης τού τελευταίου 
τούτου Θωμάς Βούδ καί Γεωργ. Σωτηριάδης 
άπεδέχθησαν τώ 1899, ό τελευταίος μάλιστα 
πολλαπλώς συνέτρεξε τήν σύστασιν, ώστε καί 
πρός τιμήν του ώνομάσθη ή πρό αυτού οδός. 
Κατά έπιγραφήν άνω τής θύρας αύτοΰ άνη- 
γέρθη τούτο τω 1899 ύπό Δ. Γ. Σωτηριάδυυ 
υπέρ τών αποκλήρων της τύχης. Λειτουργεί 
ώς δημοτικόν ίδρυμα είς τό άνω οίκημα έ'κτο- 
τε κανονικώς. Ζερβός 1435.

Β ρ ε φ ο κ ο μ ε ί ο υ  ύψωμα, αριστερά τού 
ναίσκου τών Είσοδίων, άλλοτε ύψωμα Σακκέ- 
του λεγόμενον ώς έκ τού Ιδιοκτήτου. Τφ  1885 έκ 
τής πολυομβρίας κατέπεσεν έκ τού υψώματος 
όγκώδης λίθος μέ έπιγραφήν F U N D  AM. Ρ. 
τήν οποίαν ό Θωμόπουλος 1821 άνέγνωσε 
F u n d a in en tu m  P ub licum  (δημόσιον θεμέλι
ον, οικοδόμημα). Τώ 1876 άπέναντι τής εισό
δου τού Βρεφοκομείου, είς οικίαν Γ. ίερέως 
Σιγαλού εύρέθη άγαλμάτιον του Γανυμήδου. 
Τέλος εύρέθη είς τό ύψωμα τούτο Ελληνική 
έπιγραφή πρός ιέρειαν τής Δήμητρος, ήν δη
μοσιεύει ό Θωμόπουλος 209η. Έ π ί Τουρκο
κρατίας ή Πλατεία όδός (Μπολσοκάκ) έφθα
νε μέχρι τού ύψώματος τούτου καί δή Δ τής 
οικίας Τσερτίδου (Σαντίκ άγά) γωνία ΒΑ 
Παντοκράτορας καί Σωτηριάδου σήμερον. Θω
μόπουλος 194®, 199, 610.

Βρής Ά ν δ ρ έ α ς  (1895—1953). Έξέδωσε 
τήν έφημ. «Λαϊκόν Βήμα» (1935) καί «Τα
χυδρόμον» κατόπιν όνομασθεΐσαν «Έθν. Ινή- 
ρυκα».

Βρινδήσιον, λιμήν τής ’Ιταλίας αμέσως 
καί άπό Ρωμαιοκρατίας έπικοινωνών μέ τάς 
Πάτρας. Θωμόπουλος 167, 170. ’Από τού ΙΘ ' 
αί. τακτική δι’ άτμοπλοίων ιταλικών κατ’ άρ- 
χάς καί έπειτα έλληνικών έπιβατηγών συγκοι
νωνία.

Βρούβας Γ ε ώ ρ γ .  ’Αγωνιστής τού 1821, 
πο>εμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη, ‘ΙΊ 
Στεμνίτσα 110, 167.

Βρουλος Κ ω ν σ τ. Τό πλοΐον του είς τήν 
ναυμαχίαν Πατρών τφ  1822. Ν. Παπαδόπου- 
λος είς περ. «Άμπελος» τ. 10. j

βροχαΐ. Κατά Κορύλλον είς Δ. Βιβλιοθ. j 
356—9, «έν ώρα χειμώνος τε καί έαρος βρέχει ji 
έν Πάτραις άφθόνως, πνεόντων ιδίως ΝΔ καί ji 
Δ ανέμων, αί δέ βροχαΐ διαρκούσιν ένίοτε επί it 
ήμερονύκτια μετά βραχυτάτων διακοπών. Αί ji 
βροχαΐ είσί συνήθως ούχί ραγδαΐαι, οί κεραυνοί ; 
συνήθεις κατά τε τό φθινόπωρον καί τόν χει- !■ 
μώνα, ή δέ χάλαζα συνηθεστέρα τό έαρ... 'Ως ρ 
ο έκ του βαθμού της έντάσεως της διά νεφών \{
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ϋαλύψεως του ούρανοΰ δήλον γίνεται, αΐ Πά- 
τραι δύνανται, ώς καί αί Άθήναι, να καυχών- 
ται διά τόν αίθριου αύτών ουρανόν καί τον κα
θαρόν καί ποικίλου ορίζοντα». Κατά Θωμόπου- 
λον 82 «αί Πάτραι θεωρούνται έξ ίσου βροχεραί 
μέ τήν Κέρκυραν καί τά Χανιά Κρήτης, όλιγώ- 
τερον δέ άπό τήν γειτονικήν ’Ηλείαν. Τοϋτο, 
διότι κεϊνται μεταξύ δύο όροσειρών, τοϋ Πανα- 
χαϊκοΰ καί τής άπέναντι Στερεας...». "Τψος 
βροχής 602—790 χιλιοστόμετρα. Ό  M angeart 
κεφ. X X IV  παραπονεϊται ότι τόν ’Ιανουάριον 
1829 δέν είδε μίαν ήμέραν άνευ βροχής. Οί Ε 
νετοί όμως τώ 1688 παραπονοϋνται διά ξηρασί
αν, παρατηρηθεΐσαν καί τά έπόμενα έτη (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 84). ’Από 20ετίας παρατηρεϊται 
μείωσις βροχοπτώσεως. Τήν 15—16]2]1842 
ραγδαιοτάτη βροχή κατέστρεψεν έξ ολοκλήρου 
τήν παραγωγήν ’Άνω Ά χαΐας καί Ριόλου. 
Έφ. « Έλλην. Παρατηρητής» 28—2—1842. 
Βλ. λ. Κλίμα, Μετεωρολογία, μαλάτσα, βρο- 
χαί, άνεμοι.

Βροντή. Έφημερίς έν ,Πάτραις τω 1866.
Βρωμολάγκαδο. Ρύαξ είς τήν άνω πόλιν 

(συνοικία Ταμπάχανα) έπίφοβος είς εποχήν 
ραγδαίων βροχών. Τήν 8 Σεπτεμβρίου 1877 
κατά ένσκήψασαν θύελλαν έξογκωθείς παρέσυρε 
50 οικίας καί έπνιξε 2 άνθρώπους. Καί έκτοτε 
άναφέρονται ζημίαι έξ αύτοϋ, έως ότου έσκεπά- 
σθη άπό θαλάσσης έως κάτωθι θέσεως Καμά- 
ραις όπόθεν αρχίζει καί δι’ Έβραιομνημάτων, 
Ταμπάχανα καί Σκαγιοπουλείου κατέρχεται. Καί 
συνοικία Βρωμολάγκαδο μεταξύ τέρματος όδοϋ 
Γ. Ρούφου, όδοϋ Έϋνάρδου καί δεξιά συνοικίας 
Γύφτικα. Θωμόπουλος 82.

Βρωμολίμνη. Είς αύτήν έπιπτε τό ύδωρ 
τοϋ ποταμού του Δρεπάνου παρά τόν Ταθόπυρ- 
γον (βλ. λ.). Pouqueville IV, 401.

Βρωμονέρι. Σύνηθες τοπωνύμιου είς τό
πους έχοντας θερμά (ιαματικά καί άλλα θειού
χα) υδατα. Ούτως οπού τό φρούριον Νεζερών 
καί πράγματι είναι έκεϊ πηγή θερμού ΰδατος. 
A. Philippson, Der Peloponnesos, 433—4. 
Τό τοπωνύμιου σύνηθες καί είς τήν έπαρχίαν 
Καλαβρύτων. Παπανδρέου, Καλαβρ. Έ πετ. 166. 
Καί είς ’Ήπειρον (Ήπειρ. Χρον. Ζ' 225, Θ' 
224).

βυζαντινοί. Αί Πάτραι άπό τοϋ 330 μ. 
X. άνήκουν είς τό Ά νατ. ’Ιλλυρικόν θέμα (Βυ
ζάντιον). ’Ήδη έπί ’Ιουστινιανού είναι κέντρου 
(Ζακυθηνός le desp. II, 148, G erlaud 67 
έπ.). ’Απαντούν εύγενή γένη. Βλ. λ. Άρέθας. 
Gerland 7. Βλ. λ. Δανιηλίς. ’Ισότιμοι μέ τήν 
Κόρινθον διά τό έμπόριον καί τά εργαστήρια 
(Bon 161), καίτοι αύτη προτιμάται διά στρα
τιωτικούς λόγους ώς έδρα θέματος τόν Θ' αί. 
(Bon 45).

Δυστυχώς άπό τού 1204—1429 αί Πάτραι 
φραγκοκρατοΰνται. Τόν υπόλοιπον μόλις 30ετή 
έλεύθερον βίον τών Πατρών υπό τούς Βυζαντι
νούς καλοϋμεν υστεροβυζαντινήν περίοδον (έως 
1459) ή γενικώτερον εποχήν τών Παλαιολό- 
γων. ’Αρχαιότητες βυζ. έλάχισται διεσώθησαν 
λόγφ τών έν τφ  μεταξύ καταστροφών τής πό-

λεως. Τώ 1933 άνευρέθη έπιχωματωμένον άπό 
1,5 μ. έως 6 μ. οικοδόμημα είς είς τήν αυλήν 
οίκίας ’Ιωάν. Ζωγοπούλου (Θωμόπουλους 1824),

3.5 μ.
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τοϋ όποιου σχεδίασμα υπό Θεοδ. Ά θ . Σαρμα 
παραθέτομεν.

Βυζάντιος Δημ. Κ. Χατζηαλσάνης. Έ -  
γεννήθη είς Κπολιν τω 1790, δι’ αύτό έλαβε 
καί είναι γνωστός μέ τό έπώνυμον τοϋτο. ’Έ - 
ζησε περιπετειώδη ζωήν καί έσπευσε να έλθη 
είς τόν ’Αγώνα είς Πελοπόννησον. Διετέλεσε 
μετ’ αυτόν δημόσιος υπάλληλος καί κατόπιν 
έπεδόθη είς τήν άγιογραφίαν, τήν οποίαν είχε 
διδαχθή καί έξήσκει άπό μικρός. Έξέδωσε τώ 
1836 καί τήν «Βαβυλωνίαν», ή όποια έπαίχθη 
καί είς τό Έθν. θέατρου. Είς Πάτρας ήλθε τώ 
1848 καί έδίδασκε ζωγραφικήν. Άνέλαβε καί 
έξετέλεσε τήν άγιογράφησιν τής οροφής τοϋ 
ναοΰ Ά γ . Άνδρέου, τά έργα του διασώζονται 
καί έκτιμώνται (περισσότερον ό 'Ιερεμίας) πα
ρά τήν εύρωπαΐζουσαν τέχνην των. Ή  άγιο- 
γράφησις αύτη είναι τό τελευταίου έργον τής 
ζωής του. Άπέθανε πτωχότατος έν Πάτραις 
είς ήλικίαν 73 έτών, ταφείς είς τό τότε νεκρο
ταφείου Ά γ . Άνδρέου. Μαθητής του ό Αί- 
γιεύς Κ. Φανέλλης. Τρ. Εύαγγελίδου Τά μετά 
τόν ’Όθωνα 75, Φωτάκου Άπομν. Β' 470, Κ. 
Μπίρης είς έκδ. «Βαβυλωνίας», 20. ΜΕΕ Ζ ' 
922, "Ηλιος Δ ' 882.

Βυξιόλ (Buxiol) φρούριον (βλ. λ.) καί τό
πος τής Λατιν. άρχιεπισκοπής Πατρών (1364), 
πολύ πλησίον αύτών, ίσως κατά G erland  77®, 
272 τό μεσημβρινώς τών Πατρών Μπεγουλάκι 
(Beyli).

βυρσοδεψεία. Βλ. λ. Ταμπάχανα.
Βύρων. Διά α' φοράν έφθασεν είς τήν Ε λ 

λάδα καί τάς Πάτρας τόν Σεπτέμβριον τοϋ 
1809 έκ Μάλτας, συνοδευόμενος άπό τόν φίλον 
του Χομχάους, έπιβαίνων τοϋ βρικίου «’Αρά
χνη» (Spider), τό όποιον έπροστάτευε περί τά 
50 μικρά έμπορικά πλοία, διευθυνόμενα είς Π ά
τρας καί Πρέβεζαν. Ή  «’Αράχνη» είχεν άγκυ- 
ροβολήσει είς τόν λιμένα Πατρών τήν 26 Σε
πτεμβρίου 1809. 'Ο  Βύρων διά πρώτην φοράν
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έπάτησεν τήν όνειρεμένην Ελληνικήν γην, ά- 
ποβιβασθείς μετά του φίλου του καί περιπλα
νήσεις μαζί του έπί τινας ώρας άνά τάς βο- 
ρείως της πόλεως άμπέλους. Έ κ  Πατρών άνα- 
χωρήσαντες, άπεβιβάσθησαν είς Πρέβεζαν καί 
έκεΐθεν κατέληξαν είς 'Ιωάννινα. Ά π ό  τά 
’Ιωάννινα τήν 3ην Ν)βρίου διά νά έπιστρέψουν 
είς Πάτρας, έσκέπτοντο νά μεταβουν μέσω Πρε- 
βέζης διά θαλάσσης, άλλά έπιχειρήσαντες τού
το, λόγω θαλασσοταραχής μεγάλης, έπανήλθον 
είς Πρέβεζαν καί ήλθον διά της ’Ακαρνανίας. 
Έ κ  Μεσολογγίου τήν 23 Ν)βρίου, έφθασαν είς 
Πάτρας, καταλύσαντες είς τό Ά γγλ . Προξε- 
νεΐον. Έ μεινον μερικάς ήμέρας καί έπεσκέφθη- 
σαν τό φρούριον. Αί έντυπώσεις του άπό τήν 
έμπορικήν κίνησιν τής πόλεως ήσαν καλαί. Τό 
άπόγευμα τής 4ης Δ)βρίου ό Βύρων καί ό φί
λος του άνεχώρησαν άπό τάς Πάτρας καί ά- 
κολουθούντες τήν παραλιακήν όδόν, μετέβησαν 
είς Αϊγιον. Ά π ό  τάς Πάτρας έως τό χάνι (τής 
Ζήριας) δέν συνήντησε παρά μόνον μίαν οίκίαν 
παρά τό Ρίον I Έ ξ  ’Αθηνών, όπου κατέληξε 
μετά ταύτα 6 Βύρων γράφει τήν 27 ’Ιουλίου 
1811 πρός τήν μητέρα του: «Σήμερον φεύγω 
διά τόν Μόριά». Έφθασεν είς Πάτρας, όπου 
είχε μερικάς υποθέσεις μέ τόν πρόξενον. Τήν 
30 Ιουλίου γράφει έκ Πατρών πρδς τήν μητέ
ρα του : «.... ό καύσων αύτάς τάς ήμέρας είναι 
τρομερός.... Φυσικά ό ήλιος μέ έχει μαυρίσει, 
άλλά κάμνω κανονικήν ζωήν καί ποτέ ή υγεία 
μου δέν ήτο καλυτέρα». Έπεσκέφθη τό Ά ρ -  
γος κ. &. καί έπανήλΟεν είς Πάτρας. Τήν 2 
’Οκτωβρίου έγραψεν είς τήν μητέρα του έκ 
Πατρών, τήν δέ έπομένην είς ένα φίλον του είς 
Α γ γ λ ία ν : «Ε πειδή  μόλις έγλύτωσα άπό ένα 
Ιατρόν καί ένα πυρετόν πού μέ έκράτησε πέντε 
ήμέρας είς τό κρεββάτι, μήν περιμένης πολλήν 
εύθυμίαν είς αυτό τό γράμμα μου...». Ά λλά 
καί κατά τό β' ταξίδιόν του είς Ελλάδα ό 
Βύρων τω 1823 εύρεν είς ’Ιθάκην πολυαρίθμους 
πρόσφυγας έκ Χίου καί Πατρών καί έδωσεν είς 
τόν διοικητήν τής νήσου διά νά διανεμηθούν 
είς αυτούς 3.000 γρόσια. Τέλη του έτους τού
του τό έτερον των υπό τού Βύρωνος ναυλωθέν- 
των πλοίων, δι’ ού μετεφέροντο αί άποσκευαί 
του, ήχμαλωτίσθη καί ώδηγήθη είς Πάτρας ύπό 
τουρκικής φρεγάτας, ό πλοίαρχος όμως τής ό- 
ποίας άνεγνώρισε παλαιούς εύεργέτας του έν 
αύτφ καί μετά τριήμερον άφέθη έλεύθερον 
τό πλήρωμα. *0 Βύρων ένα ύπ’ αυτού κρατού
μενον αίχμάλωτον ήλευθέρωσε καί άπέστειλεν

είς Πάτρας, άλλά καί άλλους τέσσαρας ζητή- 
θέντας ύπό των Τούρκων τών Πατρών. Τόν 
’Απρίλιον 1824 έγραψεν ό έν Πάτραις Ά γγλος 
τραπεζίτης Μπάρφ είς αύτόν προσφέρων τήν 
οικίαν του είς περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν ή 
υγεία του Βύρωνος άπήτει μεταβολήν έκ τού 
άνθυγιεινου κλίματος τού Μεσολογγίου. Ά λλ ’ ό 
Βύρων άπεποιήθη. *0 οίκος Μπάρφ καί Χάγκοκ 
έν Ζακύνθω προσέφερεν υπηρεσίας είς τούς 
έκεΐ πρόσφυγας Πατρεΐς. 'Ο  Βύρων έπίσης 
μίαν ευπορον άλλοτε καί τώ 1823 έν έσχάτη 
πενία εύρισκομένην οικογένειαν έκ Πατρών, 
παρεκίνησε νά διεκπεραιωθή έξ ’Ιθάκης είς Κε
φαλληνίαν, όπου έχορήγησεν είς αύτήν κατοι
κίαν, παρέχων έξ ιδίων καί μηνιαΐον χορήγημα. 
Βλ. λ. Χαλανδριτσάνος. S. C. A tch ley , Βίος 
καί δράσις τού Βύρωνος έν Έλλάδι Ά θ . 1919, 
17, 19, 20, 22—23, 44—5, 55, 65, 80, 83, 85, 
H aro ld  S pender, B3rron and G reece, L on
don 1924, Μπάμπη Άννίνου, Ό  Βύρων έν 
Έλλάδι, 'Ιστορ. σημειώματα έν *Α0. 1925, 
514, 527, 538, 544, περιοδ. Μελέτη ’Αθηνών, 
1909, 130 καί 143,· Ε σ τ ία  περιοθ. 1881, 610 
έπ. Θωμόπουλος 605—7.

βύσσος. Βλ. λ. Βάμβαξ, γυναίκες.
Βωβός Φ υ λ α κ τ ό  ς. Έ κ  τών ’Αθηναίων 

προσφύγων εις Πάτρας, ύπογράφει πιστοποιη- 
τικόν «ως έπίτροπος τών ’Αθηναίων» περί τοΰ 
διδασκάλου Βαβατενή άπό του 1691. Είς έπι- 
στολήν έξ άλλου του Ενετού έν Πάτραις προ
ξένου Κ. Μεσσαλα του 1774 άναφέρεται μετα
ξύ φορτωτών έμπορευμάτων καί Φυλακτός Βω
βός. Βλ. λ. Άθήναι, Βρεφοκομεΐον. Θωμόπου
λος 476, 509.

Βώκος Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς .  Λόγιος, δημοσιο
γράφος, ποιητής καί ζωγράφος. ΈγεννήΟη έν 
ΙΙάτραις τήν 20 Απριλίου 1868, κατάγεται δέ 
έξ "Υδρας. ΈγκατεστάΟη ενωρίς είς ’Αθήνας, 
όπου έξέδωσε τό μυθιστόρημα « Ό  κύριος 
πρόεδρος» (1893), τό «Περιοδικό μας» (1900) 
έν ΙΙειραιεί ΙδΟήμερον, ήΟογραφίας, αίσθητι- 
κάς μελέτας, θεατρικά έργα. Έξέδωσε τφ  1910 
καί τό περ. «Καλλιτέχνης». ΈγκατεστάΟη τέλος 
είς Παρισίους, ώς ζωγράφος. Ά πεβίωσε τόν 
Ιούνιον 1927. Κ. Σκόκου, ΈΟν. 'Ημερολόγ. 
Ά θ . 1911, 1 1 , MEE, 7J 945, "Ηλιος Δ ' 901, 
ΈλευΟ. F  657.

Βώ, Βερτράνδος δέ Βώ, έκ Προβηγκίας, 
επίτροπος (1336—8) τής Λίκατ. Βαλουά (βλ. 
λ.), πολιορκήσας τω 1338 τάς Πάτρας. Θω
μόπουλος 320.



Σχεδιάγραμμα των Πατρών είς φλαμαυδικόν χάρτην (χειρόγραφον Dapper 16SS). ΕΟρΙσκε- 
ται els την Γεννάδειον βιβλιοθήκην ’Αθηνών. Άττόδοσις τής συμττολίτιδος Εύης Τσιλιμηδοϋ

Γαβριήλ α' μητροπολίτης Πατρών επί Βα
σιλείου τοϋ Πορφυρόγεννήτου. Θωμόπου- 
λος 286.

Γ α β ρ ι ή λ  β'. μητροπολ. Πατρών τώ 1592 
—3. Παρητήθη τοϋ θρόνου «διά την προς αυ
τόν άκραν άπείθειαν καί άνυποταξίαν τοϋ έκεΐ- 
σε λαοΰ», ήτις ήτο, φαίνεται, έργον τοϋ προ- 
κατόχου του, όστις καί τόν διεδέχθη. Θωμό- 
πουλος 448-9.

Γ α β ρ ι ή λ  γ '.  μητροπολ, Πατρών τώ 1771 
—80, έλΟών έκ τοϋ θρόνου Ίωαννίνων, κατα- 
στάς Οΐκουμ. Πατριάρχης. Έ κ  Πατρών άνε- 
χώρησε τόν Ν)βριον 1780. Κώδηξ Μέρτζιου 
288. Θωμόπουλος 575—6, 5003.

Γαγάτσος Π. Παναγ. Θεολόγος, γυμνα
σιάρχης έν Πάτραις, τοϋ όποιου «Ερμηνεία ε
κλεκτών περικοπών Π . καί Κ. Διαθήκης» έ- 
ξεδόθη υπό τοϋ Όργανισμοΰ σχολ. βιβλίων 
τφ 1953 (βραβευθεϊσα).

Γάζο (Gago). Μικρόν χωρίον της επαρ
χίας Πατρών κατά Ένετικήν κατάστασιν τοϋ 
1699 κατά τήν πεδιάδα τής Δύμης. Μεταξύ 
Φράγκα κοί Μπούκουρα θέσις σήμερον Γκύζα.

Γαϊδουριάρη. Καί Γαϊδουρόκαμπος καί Γαϊ- 
δουροχώρι. Βλ. λ. Καλλιθέα.

Γαϊτάνης Θεόδ. ή Παπαθοδωρής. Γορτύ- 
νιος άγωνιστής τοϋ 1821. 'Τπό τόν Πλαπού- 
ταν έπολέμησεν εις Πάτρας, όπου καί έφονεύθη. 
ΜΕΕ, Η ', 26.

Γαλανάκης Άνδρέας. Δήμαρχος Πατρέων 
τώ 1941. Άξιολογωτάτη πινακοθήκη καί συλ
λογή σπανίων εκδόσεων κλπ. είς τήν οικίαν 
του. Έξέδωσεν είς τεύχη διάφορα μελετήματά

του (Οί ιστορικοί διά τήν σταύρωσιν τοϋ Κυ
ρίου. 1957 κ.ά.).

Γ α λ α ν ά κ η ς  Ά ντ. ’Αγωνιστής έκ Κα
λαβρύτων, συλλαμβάνει μητο. Γερμανόν είς 
Χρυσοποδαρίτισσαν. "Ηλιος Δ' 939.

Γ α λ α ν ά κ η ς  ή Γαλάνης ’Ιωάν. ’Αγωνι
στής έκ Λεχουρίου. Έτραυματίσθη είς τήν μά
χην Γηροκομείου, παρά τοϋτο έφόνευσε τρεις 
Τούρκους. Λεύκωαα 176, ΈλευΟ. Γ ' 697, "Η 
λιος Δ ' 939.

Γαλάνης Έ μμ . Δημήτριος. Χαράκτης καί 
ζωγράφος, μέλος τής Γαλλ. ’Ακαδημίας (1945). 
Ή  μήτηρ του ήτο έκ Πατρών, κόρη τοϋ έν 
Πάτραις δικηγόρου Γεωργ. Ραυτοπούλου, ’Ιθα
κήσιου τήν καταγωγήν. Ό  πατήρ του Ε μ μ α 
νουήλ έκ Κύμης, γυμνασιάρχης είς Πάτρας 
τώ 1870—81 έξέδωτεν ένταϋθα τω 1878 «Γραμ
ματικήν της ομηρικής διαλέκτου υπό τήν γλωσ- 
σολογικήν έποψιν κατά τόν Koch». Έ κ  Πα
τρών μετετέθη είς ’Αθήνας, όπου έγεννήθη ό 
άνωτέρω Δημήτριος, ό όποιος κατά τά νεανι
κά του έτη ήρχετο καί παρέμενεν είς Πάτρας.

Γαλανόπουλος Ί ω ά ν .  Δημογέρων Δύ
μης πιστοποιεί έγγραφον τής 26ης Μαρτίου 
1775 τής μονής Μαρίτσης (βλ. λ.).

Γ α λ α ν ό π ο υ λ ο ς  Ί ω ά ν .  ’Αγωνιστής 
τοϋ 1821 έξ ’Αροανίων Καλαβρύτων. Έ π ί κε
φαλής όμάδος έπολέμησε καί είς Πάτρας. Έ 
λευΟ. Γ ' 698.

Γ α λ α ν ό π ο υ λ ο ς  Γ ε ω ρ γ .  κ α ί  Δ η- 
μ ή τ ρ ι ο ς .  Είς Λεύκωμα 176 φέρονται Ή -  
λεΐοι πολεμήσαντες είς Πάτρας, Λάλα καί Κό
ρινθον. Ό  Χρυσανθακόπουλος δέν τούς έχει.
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Είναι Δυμαΐοι, μάλιστα Γεωργ. Γαλανόπουλος 
άναφέρεται είς έγγραφον μονής Μαρίτσης διά 
τόν Ίω άν. Γαλανόπουλον. Δημ. Γαλανόπουλος 
Πατρεύς άναφέρεται δτι ώρίσθη ύπό της Πε- 
λοπον. Γερουσίας νά είσφέρη τόν Ιούλιον 1822 
γρόσια 2.000 εκτάκτως υπέρ του άγώνος. Καί 
Γαλανύπουλος Παναγ. Πατρεύς, αγωνιστής 
του 1821, πρωτοπαλλήκαρο του σώματος του 
Μπεν. Ρούφου είς τήν πολιορκίαν Πατρών. Έ -  
λέγετο καί Σανταμεριάνος (έκ Σανταμερίου) 
καί υπογράφει μετ’ άλλων οπλαρχηγών έκ Μα
ρίτσης έγγραφον 5-10-1824. Λόντου Άρχεΐον 
Β' 298. Έφύλασσε τά  σύνορα Πατρών τόν 
Μάιον 1821. Βλ. λ. Σανταμέρης.

Γ α λ α ν ό π ο υ λ ο ς  Ί .  "Αγγελος. Καθη
γητής της Σεισμολογίας είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Έγεννήθη είς Ριόλον τφ  1913. Με
ταξύ άλλοιν έπιστημο κκών του έργασιών έγρα
ψε καί περί σεισμικότητοε τής Ά χα ΐα ς (περί- 
ληψις είς περ. ’Αχαϊκά Γ ' 50—54).

Γ α λ α ν ό π ο υ λ ο ς  ’Ι ω ά ν ν η ς .  Σταφι- 
δέμπορος. Βουλευτής Πατρών τφ  1932—5.

Γαλανούλης Δημ. Α γω νιστής τοΰ 1821 
έκ Πατρών. Κατά τήν έναρξιν της Έπαναστά- 
σεως έπολέμησεν είς Πάτρας επί κεφαλής 60 
άνδρών. Τώ 1822 κατά τοΰ Δελή Ά χμ έτ  είς 
Κορινθίαν καί έπειτα είς "Υδραν καί Β. Σπο- 
ράδας. ΈτιμήΟη διά τοΰ χαλκού αριστείου τών 
’Αγωνιστών. ΜΕΕ Η ' 42, ΈλευΟ. Γ ' 699, 
’Ή λιος Δ' 942.

Γαλαξίδι. Βλ. λ. Ναυτιλία, Παπαδιαμαν- 
τύπουλος, Έπανάστασις 1821.

Γάλαρος, χωρίον τής Βουντούχλας, 3 ’/? «>* 
μακραν τής Προστοβίτσης, άναφεοόμενον είς 
τήν E xped ition  τώ 1828 μέ οικογένειας 13. 
Κατά Ραγκαβήν Β' 89 τώ 1851 είχεν 11 καί 
66 κατοίκους καί τώ 1889 κατά Νουχάκην 77 
κατοίκους. Κορύλλος Χωρογραφία 86. Γάλαρος 
καί Γαλαρία έν ’Ηλεία τοπωνύμιον όπου μάν- 
δραι, στάναι, ΙΤρβλ. ΓΙαλιογχλαρα καί Γαλάρα, 
χωρίον Ζακύνθου, Ζοΰης 28. Ύ πάρχει Οέσις 
Τουρκομνήματα, όπου εύρέθησαν εσχάτως νο
μίσματα τουρκικά καί τάφοι παλαιοί, είς δε 
έξ αυτών λίθινος έξ δλων τών μερών περιείχε 
τρία άνΟρώπινα κρανία καί ξίφος. Άνήκεν είς 
τόν δήμον Τριταίας, Δρακάκης Κούνδουρος 67, 
68, 113, 159.

Γαλάται. Τώ 279 π. X. οΐ έπιδραμόντες 
κατά τής Μακεδονίας Γαλάται έφΟασαν μέχρις 
Αιτωλίας. Δέν είχεν έπανασυσταθή ή Ά χ . συμ
πολιτεία, έν τούτοις μόνοι έξ δλων τών Α χ α ι
ών οί Πατρεΐς έσπευσαν πρός βοήθειαν τών 
Αίτωλών. Ή  σύγκρουσις αυτών μετά τών ά- 
μυνομένων Αίτωλών καί Πατρέων έ,ανε παρά 
τήν πόλιν Κάλλιον εγγύς τής Ναύπακτού. Οί 
Πατρεΐς αγύμναστοι δντες καί έμπεσόντες είς 
άνισον άγώνα ήττήθησαν υπό τών βαρβάρων 
καί διαφυγόντες τήν μάχαιραν, έπέστρεψαν είς 
τάς Πάτρας. Έπηκολούθησε πενία είς τήν πό
λιν καί κρίσις καί πολλοί έγκατέλειψαν αυτήν, 
καταφυγόντες είς τά πλησίον πολίσματα Μεσά- 
τιν, ΆνΟειαν, Βολίνην, Άργυραν καί Άρβαν. 
Διά τόν έκ τών λαφύρων ’Απόλλωνα βλ. λ. 
L eak e  II, 125, P ouquev ille  IV , 349. Καί 
άλλη έκστρατεία κατά Γαλατών υπό τόν Πα-

τρέα Δάμωνα (βλ. λ.) έπεχείρησαν οί Πατρεΐς. 
Γαλατικοί ΐπποι έν Πάτραις τόν Γ ' π . X. αί. 
Καί επιγραφή θεάς Τριταίας, τής οποίας ή 
λατρεία μετεφέρθη είς Γαλατίαν (Μ. ’Ασίας). 
Θωμόπουλος 117*, 137, 146, 200.

Γάλβας. Βλ. λ. νομίσματα.
Γαληνός. Βλ. λ. νομίσματα.
Γ αλιάτσας ’Ιωάν. Δικαστής έν Πάτραις 

1854—73. Μετέβη είς Πίζαν διά σπουδάς καί 
έγκατεστάθη όριστικώς είς Πάτρας, δπου καί 
άπεβίωσε. Χιώτης Ά πομν. Σ Τ ' 365, ’Ελευθ. 
Γ ' 715.

Γ α λ ι ά τ σ α ς  ’Ιωάν. Άνδρέας. Έγεννήθη 
είς Πάτρας, άναδειχθείς καί είσαγγελεύς Έ φ ε- 
τών Πατρών. Τελειόφοιτος τοΰ έν Πάτραις 
γυμνασίου έτύπο^σεν ένταΰθα τώ 1866 μετάφρ. 
έκ τοΰ γαλλ. «Τρεις παΐδες κλπ.». Έ ν  Κερκύρα 
τώ 1877 μελέτην Περί όπλοφορίας, έν Κερκύ
ρα πάλιν 1877 « Ή  είσ. αρχή επί πτωχεύσεων» 
καίέν Πάτραις 1903 μετάφρ. «Περί έμμαρτύρου 
άποδείξεως». Διά τόν εύ/άριστον χαρακτήρα 
του Γερακάρης 57. Χιώτης Ίον. Β ' 15,328. 
Περ. Χρυσαλλίς Δ ' 499 (1866) καί Ε στία
1878, 89—93.

Γάλλιος Ά  λ ε ξ. Β α σ t λ. Έ κ  Πατρών, 
δπου έγεννήθη τώ 1913. Άπωλέσθη τήν 7-12- 
1942 κατά τήν βύθισιν τοΰ ά/π «Σαρωνικός». 
Προήχθη μεταθανατίως είς άνθυποπλοίαρχον 
τοΰ ΓΙολ. Ναυτικού.

Γάλλοι. Βλ. λ. Φράγκοι. Γάλλοι έμποροι 
έν Πάτραις (Αεονέσσα κ. ά.). G erland  89. 
Ά π ό  τοΰ 1600 έπισκέπτονται τάς Πάτρας 
Γάλλοι περιηγηταί. Θωμόπουλος 426 έπ. Κα
τάλογος αυτών είς Βουραζέλη. Συναντούν Γ άλ
λους έμπόρους ένταΰθα. Φορτώνουν πορ :οκά- 
λια εξ Έγλυκάδος τόν ΙΖ ' αί. Γαλλικός στό
λος φθάνει τώ 1557 είς Πάτρας, καταφυγών 
λόγω θαλασσοταραχής. Ά π ό  τοΰ 1610 άπαντα 
είς Ζάκυνθον πρόξενος Γάλλος διά τάς Πάτρας 
καί χώρας τοΰ Μορέως. Τώ 1058 είς Πάτρας 
πλέον ό Κλαύδιος S an tacroce . Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 56. Καί έμπορος έν Πάτραις 6 A gosti 
τφ  1699 (αυτόθι 124).

Τ φ  1708 άναφέρεται οτι έξήγετο είς Γαλ
λίαν τυρός, έρια καί έλαιον Πατρών. Αυτόθι 
155—6. Άναφέρεται Γάλλος πρόξενος τφ  1715 
—8, ό όποιος τό τελευταΐον τοΰτο έτος όνο- 
μάζεται όλης τής Πελοποννήσου, τήν οποίαν 
καί περιοδεύει. Άναφέρονται επίσης Γάλλοι 
έμποροι έν Πάτραις. Αύτοθι 187.

Τόν Νοέμβριον τοΰ 1758 κατέπλευσεν είς 
τόν λιμένα Πατρών ένετικόν πολεμικόν πλοΐον 
χαιρετ ισΟεν διά κανονιοβολισμών παρ’ δλων 
τών είς τόν λιμένα πλοίων (Τουρκικών, Αύ- 
στριακών, Νεαπόλεως) πλήν ενός Γαλλικοΰ. 
Ό  Ενετός πρόξενος διεμαρτυρήθ/) είς τόν έν 
Πάτραις συνάδελφόν του Rose. Ό  πλοίαρχος 
δέν έδωσεν εξηγήσεις. Ό  Ενετός πρόξενος έ- 
κάλεσε τότε τόν κατήν καί βοεβύδαν καί δλοι 
μαζί μετέβησαν είς τό Γαλλικόν προξενεΐον, 
οπού ό πρόξενος άνεγνώρισε τό δίκαιον τοΰ 
Ένετοΰ καί τούς έκράτησεν δλους είς γεύμα 
(αυτόθι).

Τώ 1764 κατελήφθη τό Γαλλ. προξενεΐον 
Πατρών νά έχη διερμηνέα όίνευ άδειας τών
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Τούρκων. Ό  "Αγγλος πρόξενος έδωσε έγγύη- 
σιν υπέρ τοϋ Γάλλου συναδέλφου του (αύτόθι 
267).

Κατά των ψευδολογιών των Γάλλων εμπό
ρων καί τοϋ ύποπροξένου Feraud 6 Ενετός 
πρόξενος Ροζαλέμ στέλλει τήν 2 Δ)βρίου 1775 
άναφοράν καί πιστοποίησιν των εν ΓΙάτραις 
Γάλλων εμπόρων G ateigne, Μ. David, I. J - 
Eyinin βεβαιούντων δτι ό Ενετός πρόξενος 
δέν τούς ήνώχλησε (αύτόθι 287). Φορτωτής 
σταφίδος έκ ΓΓατρών διά Τεργέστην τω 1783 
ό comte W. Frades. Αύτόθι 296.

Ό  πρόξενος V ictor T aitbou t de M arigny 
φέρεται έγκαταλείψας τό ποοξενεϊον, συναποκο- 
μίσας τό ταμεϊον έξ 780 πιάστρων και ζητήσας 
’Αγγλικήν προστασίαν. Πρόξενοι τω 1717 ό
J. M aillet καί ό άδελφός του M athieu, Ro
se (1719), C lairem bault (1720), Bonnet, 
άποβιώσας εις Πάτρας τω 1728, Ρ. Bonnet, 
Ν. Rose, άποβιώσας τω 1772, Feraud, άπο
βιώσας και ουτος, ώς και οί προηγούμενοι εις 
Πάτρας, τω 1777 (ύποποοξ. J. Jusquien). Τω 
1795 ό Pierre Bermond (Κώδηξ Μέρτζιου 31), 
τω 1809 Vial, τω 1810 Roussel.

Ό  Τάκης Δεμοδός εις Πελοποννησιακά Α' 
455—8 διορθώνει τό R oustant τοϋ Θωμοπού- 
λου 556 εις Joseph J. Β. H ercul de Rous
sel (1810 καί μετά τήν άπελευθέρωσιν γενικός 
πρόξενος τής Πελοποννήσου είς Πάτρας). Ό  
ίδιος άναφέρει τον Joseph M aillet έκ Μασσα
λίας έμπορον, είς τον όποιον άνετέθη ή ΐδουσις 
υποπροξενείου και είς Πάτρας. Τοϋ Roussell 
ό Δεμοδός αύτόθι άνευρε καί δημοσιεύει έπι- 
στολάς έκ Πατρών 10-1-1812, 17-8-1812 καί 
20-1-1813. Ιίρβλ. Γούδαν Ε ' 206.

Τω 1814 τοποθετείται ό Φρ. Πουκεβίλλ 
(βλ. λ.) καί άπό τοϋ 1817—21 ό αδελφός του 
Ούγος. Τουρκαλβανοί τω 1770 καίουν τήν οι
κίαν τοϋ Γάλλου προξένου. Τώ 1803 ό τελδί
νης Πατρών δημιουργεί έπεισόδιον είς βάρος 
πλοιάρχου Γαλλ. πλοίου.

Πατρινοί έμποροι καταθέτουν έγγραφον εύ- 
Οαρσή κατηγορίαν τοϋ γεγονότος έλληνιστί. 
Τώ 1829—34 πρόξενος ό B ertini, λαβών σύ
ζυγον Πατρινήν. Tip 1755 τό προξενεΐον είχε 
καί παρεκκλήσιον. Γάλλος έμπορος έν Πάτραις 
ληστεύεται τώ 1768 είς τον λιμένα. "Αλλος, ό 
Felix G ravie, συλλαμβάνεται ύπό τών Τούρ
κων. Θωμόπουλος 508, 510. Γάλλοι πειραταί 
έξ άλλου εμφανίζονται τόν ΙΗ ' αί. ’Αχαϊκά 
Δ' 79—80. Τήν Δευτέραν 22 Ν)βρίου 1798 
μετεφέρθησαν μέ ίσχυράν τουρκικήν δύναμιν 
1.200 Γάλλοι καί τινες νησιώται, άποτελοΰν- 
τες ri)v παραδοθείσαν φρουράν Λευκάδος. 'Υ
πήρξε καί σχέδιον να παραδοθή τό φρούριον 
τών Πατρών μαζί μέ άλλα είς τούς Γάλλους 
τώ 1809 έπί Ναπολέοντος. Οί Γάλλοι ίσχυρί- 
ζοντο δτι είχον τήν άγάπην τών Ελλήνων. 
Κανδηλώρος Φιλική 403. Ό  L eake II, 143 
γράφει τώ 1806 δτι προ 40 έτών ύπήρχον 
πολλοί Γάλλοι έμποροι είς Πάτρας, άλλα έξη- 
φανίσΟησαν μετά τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν. 
Καί ό Σακελλαρίου ώς έν σ. 291 όμιλεΐ, βάσει 
ιδίως τών πληροφοριών τοϋ Pouqueville περί 
άκμαίου έμπορίου Γάλλων έν Πάτραις, Έ κ  τοϋ

άρχείου Παπαδιαμαντοπούλου γίνονται γνω
στοί Γάλλοι έμποροι P ierre  M ertud καί C. 
Barie e t Cie (1819). Βλ. λ. Μαιζόν, Τζαβέλ- 
λας. "Εργον γαλλ. έταιρίας ό λιμήν τοϋ 1880 
(διά τοΰτο «γαλλικός μόλος» ή προβλής παρά 
τό νϋν Τελώ ;εΐον), τό ύδραγωγεΐον κλπ. Τώ 
1837 πρόξενος ό Α. Δενώ, τώ 1875 ό Γουστ. 
Κλάους. Βλ. λ. Μιχαλόπουλος Κ.

Τό προξενεΐον, τό ώραιότερον της ’Ανατο
λής, έκειτο έπί τής γωνίας Σισίνη Ρούφου σή- 
μ,ερον, δπου άνασκαφαί τοϋ 1955 έδειξαν οι
κοδόμημα μετά μωσαϊκού. "Ασυλον τών Ε λ 
λήνων τώ 1821, κατεκάη ύπό τών Τούρκων. 
Θωμόπουλος 204, 306, 359, 412', 426, 429, 
464', 494, 502‘, 504 έπ. 505', 508, 513·, 510, 
519, 565, 578, 607. D riau lt Β* 211, 486—7.

γανιοί έκαλοϋντο περιπαικτικώς οί έν ΓΙά- 
τραις ’Ιταλοί άλιείς τόν ΙΘ' αί. οί όποιοι α
πευθυνόμενοι είς τήν διάλεκτόν των, έφώναζον 
άπό πλοίου είς πλοΐον «ούανιά τάδε» (βρέ τάδε).

Γάργαλος Σ ω τ ή ρ ι ο ς .  Ναυτικός άγω- 
νιστής έκ Ί ’αρών. Μέ τήν γολέταν τού Κ. 
Κοτζιά έπολέμησεν είς Πάτρας. ΜΕΕ Η ' 141.

Γαρδίχας Κωνστ. Καταγωγής Γορτυνιακής 
έγεννήθη είς Πάτρας τώ 1896, δπου ό πατήρ 
του ήτο γυμνασιάρχης. Καθηγητής τοϋ Ποινι
κού δικαίου εις τό Πανεπ. ’Αθηνών έξέδωσε 
πολλάς ποινικάς μελέτας εις ’Αθήνας. ΜΕΕ Η ' 
142.

Γαρταγάνης Βασίλ. Δημήτρ. καί ’Ιωάννης. 
Άγωνισταί τοϋ 1821 έκ Στεμνίτσης, πολεμή- 
σαντες καί είς Πάτρας τώ 1822. Δ. Γαρταγά- 
νη, Ή  Στεμνίτσα 110, 167.

Γαστούνη (καί Γαστούνης κάμπος, καζας). 
Ή  ΝΔ όμορος επαρχία τών Πατρών ήδη άπό 
Φραγκοκρατίας. Οί κήποι της ήσαν περίφημοι 
έξίσου μέ τούς τών Πατρών τώ 1687. Μεγάλη 
ύπήρξεν ή συμβολή τής έπαρχίας είς τήν πο
λιορκίαν τών Πατρών, πολλοί δέ ΓΙατρεΐς κα- 
τέφυγον κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821 είς 
Γαστούνην. ’Εξασφαλίζει τόν επισιτισμόν τών 
στρατοπέδων πολιορκίας καί συμμετέχει είς τόν 
άγώνα (1821—3) διά στρατευμάτων. Βλ. λ. 
Σισίνης. Οί Τοΰρκοι Γαστούνης κατέφυγον είς 
Πάτρας τώ 1770, δτε κατελήφΟη ή πόλις ύπό 
2.000 Ζακυνθίων, λαβόντες άπό τούς πολιορκη- 
τάς τούτους 24ωρον προθεσμίαν προς έκκένω- 
σιν τής πόλεως. Σακελλαρίου 173. Καί κατά 
τήν κήρυξιν τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821, έκ
τος τού Αάλα, πολλοί προσέτρεξαν είς Πάτρας, 
Οί Χοτομάνηδες, παλαιά Τουρκική οικογένεια, 
συνεκέντρωσε τήν κινητήν περιουσίαν της καί 
κατέφυγεν είς Πάτρας, διαμείνασα είτα είς 
Ρίον, άπό δπου διεσκορπίαθη πάμπτωχος. 'Ο 
Μαχμούτμπεης, γόνος έπίσης παλαιάς οικογέ
νειας, άπέθανε καθ’ οδόν προς Πάτρας τόν 
Μάρτιον τοϋ 1821. 'Ο δέ άδελφός τοϋ Μεχμέτ 
Χατομάν, μεγαλοκττματίας είς Γαστούνην, λέ
γεται δτι στασιάσας άπεκεφαλίσθη προ τής 
στάσεως Μπαχουμά μεταξύ τών μνημάτων τών 
έκεΐ Ζουμπατογκερμπεσαίων (Δύμης). Πύλη καί 
όδός Γαστούνης είς τό σχέδιον (βλ. λ.) τών 
Πατρών τοϋ 1829, ήδη όδός ’Ηλείας. Έ π ί 
Φραγκοκρατίας έν Πάτραις έλέγετο «τοϋ Γά- 
στουνα τά μέρη» ή έπαρχία. Βλ. λ. Παγώνα,
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Θωμόπουλος 4292, 468, 517, 535, 542*, 621. 
Λεύκωμα 112. Χρυσανθακόπουλος 60, 159.

Γατόπουλος Δημ. Έγεννήθη εις Πάτρας 
καί άπεβίωσεν εις ’Αθήνας τω 1956. Πρωτο- 
ειργάσθη είς τήν έφ. «Σέλλας)) Πατρών. Έ ξέ- 
δωσε σειράν ολόκληρον Ιστορικών βιβλίων Ι
δίως περί την Έπανάστασιν 1821. Διευθυντής 
του γραφείου Ά λεξ. Ζαΐμη. ’Ή λιος Ε ' 40, 
Ανεξάρτητος Α ' 710.

Γατσόπο»λος Μ ή τ  ρ ο ς. ’Αγωνιστής τού 
1821 εξ Άργολίδος. Έπολέμητε καί είς Πά
τρας. ΜΕΕ Η ' 158, "Ηλιος Ε ' 41.

Γαυρολιμάδα. Ό  από Γαυρολίμνης ή Κα
βουρολίμνης τής άπέναντι Αίτωλίας παρά τό 
όρος ΧαλκΙς (βλ. λ.) σφοδρότατος Δ άνεμος, 
πρός προστασίαν άπό του οποίου έκτίσθη καί 
άνυψώθη περαιτέρω ό κυματοθραύστης τού λι- 
μένος Πατρών. Κατέρχεται άπό απόκρημνου 
πρός τήν θάλασσαν κλίσεο>ς τού ορούς ΧαλκΙς 
καί είναι άκρως επικίνδυνος διά τά μικρά 
πλοία. Καί παροιμιώδες «Κατεβάζει ή Κα
βουρολίμνη». Θωμόπουλος 82, 512. "Ηλιος Δ1 
151.

Γίγλες Σ. Σ ω τ ή ρ ι ο ς .  Θεολόγος, κα- 
θηγητης τού έν ΓΙάτραις Γυμνασίου. Έ ξέδω - 
σεν έν Πάτραις τώ 1887 'Ερμηνείαν τής επί 
τού ’Όρους όμιλίας, έπίσης έν Πάτραις τω 
1889 Λόγον του έκφωνηΟέντα είς Σχολήν Λαού 
έπΐ τή 25η Μαρτίου.

Γελαδινόν, Συνοικισμός Γ^εβενού Τριταίας, 
άναφερόμενος υπό Νουχάκη IV 532 χω 1899. 
Είναι συνοικισμός 5—G οικιών σήμερον μεταξύ 
Βελιμάχι καί Καλέντζι. Τό όνομα έκ των αγε
λάδων τού κάστρου (τόπος βοσκής αγελάδων). 
ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 159 τόν άναφέρουν 
μόλις είς τό έτος 1911.

Γελινιώτης Ά . ’Ιωάν. Έζέδωσεν εν Πά- 
τραις 1899 «ΤΙ έναρξις τής Έλλην. Έ πχνα- 
στάσεως» δράμα είς 5 πράξεις.

Γ€μήλλος Γάΐος Μέμμιος. Ρωααΐσς έξ 
έπισήμου οίκογενείας. Κατηγόρησεν ώς μοιχα
λίδα τήν σύζυγον τού Πομπηίου, άλλ* έδικά- 
σΟη αυτός καί δι* έξαγοράν τής ύπατείας τω 
53 π. X. είς εξορίαν. Κατέληξεν είς Πάτρας, 
δπου έγκατεστάΟη, υίοθετήσας τόν Λύσωνα (βλ. 
λ.). Θωμόπουλος 168, M eyer 2220, Χέρτσ'ίεργ 
Έ λλ. Α' 543.

Γεννάδας πρόσωπον άναφερόμενον είς τό 
«Περί τής Πελεγρίνου τελευτής» εργον τού 
Λουκιανού. Ό  Γεννάδας έκ Πατρών φέρεται 
ώς ό έπισημότερος των κυνικών. ’Ίσως εΐχεν 
ύπ’ οψιν του τόν Θεαγένη (βλ. λ.) ό Λουκια
νός. Θωμόπουλος 191.

Γένουα. Έ ξ  αύτής ό οίκος των βαρώνο>ν 
της Χαλανδρίτσης Ζαχαρία. Οί Γενουάται έ- 
λεηλάτουν τω 1294 περίπου τάς Πάτρας. *0 
άνταγωνισμός των πρός τούς Ενετούς, τούς έ
φερε τφ  1351 νά ζητούν, ώς καί οΰτοι, άπό 
τόν λατ. άρχιεπίσκοπον Πατρών νά έχουν ναύ
σταθμον είς τόν Πατραΐκόν καί τό έπέτυχον. 
Καί είς τούς μετέπειτα χρόνους οί έμποροι 
τής Γενούης δεν έπαυσαν νά έχουν έλεύθερον 
δ ι’ αύτούς τόν λιμένα των Πατρών. Τω 1389 
στέλλουν καταδρομικά είς τόν Πατραΐκόν. Πο
λίτης της Γενούης ό ήγεμών τής Ά χα ΐας Ιίεν-

τυρίων β' έζήτησε τήν βοήθειάν της. Ή  Έ -  
νετία έπενέβη διά τού στόλου καί ό Αατ. ’Αρ
χιεπίσκοπος πρός συμβιβασμόν. Έ κ  Γενοόης 
ό Άνδρ. Δόρια. Έ π ί Τουρκοκρατίας γίνεται 
έξαγωγή έκ ΙΙατρών είς Γένουαν. Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 293. Θωμόπουλος 300, 312, 322», 328, 
330, 332—4, 340, 409, 506. Bon 83—4.

Γερακάρης Ν ι κ ό λ α ο ς  (1782—1842).
’Απόφοιτος Νομικής σχολής Παδούης, ιατρο
φιλόσοφος. Ό  Χιώτης Ίον. 373 φέρει αύτόν 
Ζακύνθιον, άντιτιθέμενος πρός τόν Φιλήμονα, ό 
όποιος λέγει ότι ήτο Κεφαλλήν. Οίκογένεια Γ ε
ρακάρη βυζαντινή έγκατασταΟεΙσα είς Κεφαλ
ληνίαν. Τσιτσέλης 614. Διετήρει έν Πάτραις 
φαρμακεΐον καί κατηχήθη είς τήν Φιλικήν έν 
Πάτραις (Φιλήμων Δοκ. Α' 390, Κανδηλώρος 
Φιλική 338). Τάς παραμονάς τής Έπαναστά- 
σεως 1821 βοηθεΐ ώς φιλικός είς τήν άπελευ- 
θέρωσιν τού Π . Αιδωρίκη (βλ. λ.). ’Αρχηγός 
των Ίονίων τουλάχιστον φιλικών έν Πάτραις 
σπεύδει πρώτος είς τό Τάσι, έπικεφαλής τού- II 
των, όπλισθέντων, τό άπόγευμα τής 21 Μαρ- Η 
τίου 1821 καί ούτως ηγείται τού πρώτου ένό- Π 
πλου σοόματος τής Έπαναστάσεως. Ά νήγγει- Η 
λεν άμέσως τήν έγκατάλειψιν της πόλεως υπό Π 
των Τούρκων καί τά τής συμπλοκής είς τούς 
έξω τών Πατρών προκρίτους Πατρών.

Τό έσπέρας τής αύτής ήμερας «ό ρηΟείς 
φαρμακοποόλης, αρχηγετών τών έν Πάτραις 
Έπτανησίων ενόπλων, διέσπειρεν άνθρώπους 
είς διάφορα μέρη τής πόλεως, φωνάζοντας τήν 
νύκτα ά λέρτα, ΐνα έννοώσι πληθύν Ελλήνων 
έν τή πόλει οΐ έν τφ  φρουρίω άποκλεισθέντες 
Τούρκοι καί νά μή επιχειρήσουν έξοδον διά νυ- 
κτός, είχε δέ ανοικτόν τό φαρμακεΐον του διά 
τούς πληγέντας». Χιώτης αύτόθι 374). Έ φω- 
δίασε διά φαρμάκων τό συσταθίν νοσοκομεΐον 
τού Άγώνος (Φιλήμων είς Γερμανόν 243, 253). 
Υποστηρίζεται ότι ήλθε κατά τήν έναρξιν τής 
Έπαναστάσεως μέ έθελοντάς Ίονίους, άλλ’ οδ- 
τος εύρίσκετο ήδη είς ΙΙάτρας. Μετά τήν Κυ
ριακήν τών Βάίων 1821 μετέβη εις Στερεάν 
(Φιλήμων αύτόθι 245). Κατά τήν άφιξιν τών 
Ίονίων είς ’Ήλιδα (εκστρατεία Λάλα), ό Γερ
μανός άπέστειλε τόν Ν. Γερακάρην πρός Σισί- 
νην είς Γαστούνην, ΐνα τούς κρατήση έκεΐ μή- 
πο>ς οί Τούρκοι τού Λάλα έλθουν πρός τούς 
Τούρκους τών Πατρών (Φιλήμων αύτόθι 248, 
386). Ό  Γερακάρης ήτο παρών είς τό στρατό- \ 
πεδον τής πολιορκίας Πατρών τό θέρος καί τό 
φθινόπωρον 18*21. Συμμετέσχεν είς τήν μάχην 
τού ληνού Χουσεΐν άγά (6—8 Αύγ. 1821). I 
Τριανταφύλλου ΓηροκομεΤον 46. Είχε σώμα I 
Ίονίων μετά τού Γ. Άθανασιάδου, τό όποιον i 
έπολέμησε καί έκτός τών Πατρών. Μετέπειτα j 
τόν εύρίσκομεν είς Ναύπλιον. Μετά τήν άπε- * 
λευθέρωσιν διετέλεσε δικαστής του Έκκλήτου 
έπί ’ΌΟωνος καί έξαίρεται υπό Δραγούμη Α'
171, 197. Θωμόπουλος 630, 632. Τήν 25 No- I 
εμβρίου 1955 τό Δημ. συμβούλιον Πατρέων έ- ί 
ψήφισεν οδόν μέ τό ονοαά του. Τριανταφύλλου i 
Δημ. όνομ. 38, Ή λιος Ε ' 100, ΈλευΟ. Γ ' 810, , 
ΜΕΕ ΙΓ  210, Χιώτης 435.

Γ ε ρ α κ ά ρ η ς  Ν.  Σ π υ ρ ί δ ω ν ,  ΐ ίό ς  τού ; 
προηγουμένου, έγκατεστημένος έν Πάτραις, ;
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ίπου καί έγεννήθη. Άνεμίχθη είς τήν πολιτι
κήν καί έτυπώθη έν Πάτραις λόγος του τώ 
1862 έν τω ναώ τοϋ Αγίου ’ Λνδρέου κατά 
τό μνημόσυνου των κατά τήν Ναυτιλιακήν έ- 
πανάστασιν πεσόντων (Λεωτσάκου, Μωοχΐτίνη 
1862 κλπ.), «δαπάνη των έμπόρων καί τής 
νεολαίας».

Γ ε ρ α κ ά ρ η ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  (Είσαγγελεύς 
Έφετών), εκ Πατρών τής αυτής οικογένειας, 
συμφοιτητής και φίλος τοϋ Δημ. Γούναρη. Έ - 
ξέδωσεν έν Άθήναις 1936 «Σελίδες εκ τής 
συγχρόνου Ιστορίας», οπού άπδ σ. 37 πολλά 
περί Πατρών κατά τήν εφηβικήν του ήλικίαν.

ΓερακΙνης Νικολ. Αγωνιστής, φονευΟείς 
είς τήν ναυμαχίαν Πατρών 20 Φ)ρίου 1822. 
Κόκκινος Δ' 185.

Γεραναίϊκα. Συνοικία μεσημβρινή άνω πό- 
λεως Πατρών, δημιουργηθεϊσα τώ 1890—1900 
έπί έκτάσεως άνηκούσης είς τον δικηγόρον Γε- 
ρανόπουλον, έξ ού τό όνομα.

Γεράσιμος. Μητροπολίτης Πατρών 1733— 
50 καί 1757—9. ’Απέκτησε καί κτήμα είς τήν 
επαρχίαν Πατρών. ΆποσυρΟείς είς τήν γενέτει
ράν του Θήραν, άπεβίωσε τ<ρ 1772. Θωμόπου- 
λος 570—1.

Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς  μοναχός, Πελοποννήσιος ά- 
γωνιστής καί ήρως του 1821, πολεμήσας καί 
είς Πάτρας. Φιυτακος βίοι 304.

Γέρλαντ Έρνέστος. Έ κ  τών θεμελιωτών 
τής Βυζαντινολογίας, καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου Φραγκφούρτης. Τω 1903 έξέδωσεν έν 
Λειψίφ τό περί Πατρών περισπούδαστου εργον 
του, χρησιμοποιήσας τά είς Μακεράταν ’Ιταλίας 
άνευρεθέντα έκ Πατρών έγγραφα, τά όποια, 
καίτοι πριν καί ύπό άλλων δημοσιευθέντα, τά 
όνομάζομεν τής συλλογής Gerlatid ώςΰπ’ αύτοΰ 
ένδελεχώς παρουσιασθέντα. Άπεβίωσε τώ 1936, 
αντίτυπου δέ μετά προσθηκών ιδιογράφων του 
τοϋ βιβλίου του άπέκτησεν ή Γεννάδειος Βι
βλιοθήκη Αθηνών.

Γερμανοί. Εύρίσκονται έγκατεστημένοι έμ
ποροι έν Πάτραις έπί Φραγκοκρατίας. Ό  Ger- 
land 895 αναφέρει τά ονόματα δύο έξ αυτών 
Κάουπ καί Σρότερ. Γερμανοί ίππόται κατά τούς 
χρόνους τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου κατε- 
κράτουν φρούρια είς τήν Πελοπόννησον. Έμφά- 
νισιν έπίσης έκαμον καί μοναχοί Τευτονικών 
ίεροπολεμιστικών ταγμάτων. Τον ’Ιούλιον 1687 
μετέχουν τοϋ άποβατικοΰ στρατού τοϋ Μοροζί- 
νη, ύπό τόν πρίγκηπα τοϋ Λουξεμβούργου Μα- 
ξιμιλιανόν Γουλιέλμον, στρατολογηθέντες ύπό 
τοϋ πατρός του (τρία παλαιά συντάγματα τοϋ 
Άννοβέρου). Έφονεύθησαν 30 άνδρες, ό ύπο- 
λοχαγός Butler καί ό εθελοντής λοχαγός Ra- 
be. Τφ 1809 άναφέρεται ό έν Πάτραις Γ. Πά- 
ουλ ώς πρόξενος (Κόνσολος του ίμπεράτορος 
τής γερμανίας). Είς τήν πολιορκίαν Πατρών ό 
φιλέλλην Κάουεν Ρίντερ, άπέθανε δέ ό Καΐ- 
ρινγκ (1829). Θωμόπουλος είς Δ. βιβλ. 413. 
Ή  έξυπηρέτησις τοϋ μετά τής Γερμανίας έμ- 
πορίου άρχικώς έγίνετο διά Τεργέστης, πολύ 
όμως προ τοϋ τέλους τοϋ ΙΘ’ αί. άνεπτύχθησαν 
άπ’ ευθείας άτμοπλοϊκαί γραμμαί, έξαγομένων 
έκ Πατρών σταφίδος, ο’ίνων καί καπνών. ’Ή 
δη άπό τών μέσων τοϋ ΙΘ' αί. εύρίσκομεν

γερμανικήν παροικίαν έν Πάτραις, ό δέ Κλάους 
(βλ. λ.) ονομάζει τήν τοποθεσίαν τών έργοστα- 
σίων του οινοποιίας Outline! (Καλή χώρα). 
Οινοποιίαν ανέπτυξε καί ό ’Άμβουργερ (βλ. λ.), 
τόν όποιον εύρίσκομεν πρόξενον τής Γερμανίας 
έν Πάτραις, ώς καί A lbert B ir^teld . Βλ. λ. 
Πρωσία, πόλεμοι. Θωυόπουλος 346, 4G0—3, 
561—3.

Γερμανός α '. Μητροπολίτης Πατρών (1561 
—72). Τόν ’Οκτώβριον 1571 έκήρυξεν, εύθύς 
μετά τήν ναυμαχίαν τήν λεγομένην Ναύπακτού, 
έπανάστασιν έν Πάτραις κατά τών Τούρκων 
καί μάχη συνήφθη παρά τόν "Αγ. Άνδρέαν. 
Τό επόμενον έτος οί Τούρκοι έπικρατήσαντες 
έτεμάχισαν τόν μητροπολίτην καί τόν άνεψιόν 
του καί τούς έκαυσαν. Εύπαίδετος καί τολμη
ρός έγραψεν ήδη έκ Πατρών τώ 1565 κατά 
τών Τούρκων. Θωμόπουλος 25, 416, 445. Τριαν-. 
ταφύλλου Δημ. όνομ. 34. Γ

Γ ε ρ μ α ν ό ς  β'. Μητροπολίτης Πατρών 
1673—83. Θωμόπουλος 459.

Γ ε ρ μ α ν ό ς  γ ' (τούτον ό Καμπούρογλου καί 
ήμεΐς είς Θωμόπουλον 584 έγράψαμεν δ'). Έ 
γεννήθη είς Δημητσάναν τώ 1771, αρχιδιάκο
νος κατόπιν τοϋ μητροπ. Κυζίκου. Τώ 1800 
έρχεται είς Πελοπόννησον ώς έξαρχος τοϋ Π α
τριαρχείου. Πρωτοσύγκελλος Κυζίκου καί τώ 
1806 μητροπολίτης Πατρών, τυχών πανηγυρι
κής ύποδοχής τήν άνοιξιν τοϋ έτους τούτου, ο- 
τε έφθασεν είς Πάτρας. Δ. Γρ. Καμπούρο
γλου, Μελέτη περί τοϋ βίου κλπ. Ά θ . 1916, 
14 έπ. Στ. Θωμοπούλου *0 μέγας Δέρκων Γρη- 
γόριος, 52 έπ. Εύαγ. Σαβραμής, Ίστορ. ση
μείωμα περί τής έν Ινυζίκω σχολής, Θνίκη 
1932, 8 έπ. Τώ 1809 έλιτάνευσεν έπί άνομβρία, 
άφοϋ ειχον προηγηΟή παρόμοιαι δεήσεις ύπό 
μωαμεθανών καί Εβραίων. Είς δέησιν είς τό 
αλώνι Ά γ . ’Αθανασίου (βλ. λ.), ή βροχή ήλθε. 
Τώ 1811 ενώ τό πλήθος είχε παρασυρΟή ύπέρ 
ύπηρέτου τίνος τοϋ Ά γ . Κοσμά τοϋ Αίτωλοΰ 
προαναγγέλλοντος λιμούς κλπ. έπεβλήθη καί ά- 
πεδίωξε τόν ψευδοπροφήτην. Ή  γοητεία του 
ήτο μεγάλη έν Πάτραις. Τώ 1818 ότε έπα- 
νήλθεν έκ Κπόλεως, όπου είχε διαμείνει άπό 
τοϋ 1815 ώς συνοδικός, έτυχε παλλαϊκής ύπο
δοχής. Έ κ  Πατρών έπεσκέφθη καί τήν γενέ
τειράν του, κομίζων δώρα είς τήν μητέρα του, 
άλλά καί ευεργετών τούς συμπατριώτας του. 
*0 Κανδηλώρος *Ιστ. Δημητσάνης 20 άναφέ- 
ρει τόν Γερμανόν ώς έφορον τής σχολής Δη
μητσάνης.

Είς τήν Φιλικήν έμυήθη τώ 1817 ύπό τοϋ 
Ά ντ. Πελοπίδα, κατόπιν δέ αύτός έμύησε πολ
λούς (Καμπούρογλου ένθ’ άνωτ. 31, ό Τρικού- 
πης 'ϊστ. Έπαν. Α' 351 διαφορετικώς). Είς 
Μέξαν 23 άναφέρεται ή σημαντική εισφορά 
τοϋ Γερμανού κατά τήν εισδοχήν του έκ γρ. 
5.000. Ό  ’ίδιος διηγείται ότι διωρίσθη έφορος 
τής Φιλικής τό φθινόπωρου τοϋ 1820. Ό  
F in lay  κεφ. III δέχεται ότι ύπήρξεν ό έπιφα- 
νέστερος τών έφόρων. Ό  Πουκεβίλλ τόν ονο
μάζει τόν Ισχυρότατον τών έν Πελοποννήσω 
άρχιερέων. Μέ τούς Βλασόπουλον καί Παπαρ- 
ρηγόπουλον συνειργάζετο στενώτατα. Ματαιώ
νονται ούτω τά σχέδια τοϋ Ά λή πασά Ίωαν-
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νίνων νά έκμεταλλευΟή τήν Φιλικήν (βλ. λ.) διά 
του Ό δ . Άνδρούτσου καί ή στρατολογία των 
’Ά γγλω ν διάτων Κουμανιώτη. Συμφιλιώνει τούς 
προκρίτους Ζαΐμην καί Χαραλάμπην τον Μάϊον 
1819, Περιθάλπει τον καταδιωκόμενον κλέφτην 
Παλαιόπουλον. Συγκρούεται μέ τύν Παπαφλέ- 
σαν καί οργανώνει τήν σύσκεψιν του Αίγιου 
(‘20—80)1)1821 εις τήν οικίαν του εκεί άρχιερ. 
έπιτρόπου του Π . Δεσποτοπούλου (Σταυρόπου- 
λος 350—1).

Κατά Μ. Οικονόμου Τστ. Παλιγγενεσίας 
664 «ήτο άναστήματος πλήρους, σώμα εχων 
ισχνόν, πρόσωπον ωοειδές καί μελάγχρουν, ο
φθαλμούς στίλβοντας, βαθύ δέ καΟειμένος τύ 
γένειον καί λεπτή τύ σώμα διαπονών διαίτη». 
Κατά Δραγούμην 76 «ήτο καθάριος, προσηνής, 
άστεΐος καί έτέρπετο έπιδιδόμενος εις αλιείαν». 
Έ π ί των ημερών του άνεκαινίσθη ή μονή Γη
ροκομείου (βλ. λ.). Ε ίχε παρ’ αύτώ αρχιδιάκο
νον τύν ΙΙατρέα Θεοφ. Βλαχοπαπαδόπουλον 
(βλ. λ.). Συστηματικόν τι σύγγραμμα δέν έγρα- 
ψεν ό Γερμανός, τά δέ Υπομνήματα του εις 
τήν Έ λλ. Έπανάστασιν κατακρίνει ό Δημαρας 
Α ' 247 ώς στερούμενα φιλολογικής αξίας. Έ -  
γραψεν έπιγράμματα (Κοντογούρη, πηγής Ά γ .  
Άνδρέου), Εισηγήσεις ή κατηχήσεις, Περί ει
σαγωγής άρχιερέων κλπ., τύ δέ υπόμνημά του 
τού 1826 ώς προέδρου τής επί Έ κκλ. έπιτρο- 
πής αναφέρει ό Χρυσ. Παπαδόπουλος, *Ιστ. 
τής Έ κκλ. τής Ελλάδος 29 έπ. «Θεολογία» 
Λ ' 9. Ίδικαί του ή προκήρυξις πρύς τούς προ
ξένους ΙΙατρών 26-3-1821, ή πρύς τούς Τούρ
κους τού φρουρίου ΙΙατρών επιστολή 28-3-1821 
καί ή πρύς τύν Γκρήν διαμαρτυρία ’Απριλίου 
1821.

Εις άρχεΐον Παπαδιαμαντοπούλου, άπόδει- 
ξις χρημάτων τού Γερμανού 5 Μαρτίου 1821, 
19 Φ)ρίου 1823, έπιστολή 20—4—1822. Ό  
I Ιαπαδιαμαντοπουλος ήτο ό τραπεζίτης του 
(Καμπούρογλου ένϋ. άν. 51). Περί λογαριασμών 
του καί πρύς αύτύν οφειλών Τάκης Α. Σταμα- 
τόπουλος « Ό  II . ΙΙατρών Γερμανύς καί ή δρά
ση του κατά τήν Επανάσταση», Ά 0. 1958, 
73*. Είς Γιαν. Βλαχογιάννην Τστ. ΆνΟολ. 1 1 , 
136 άνέκδοτα περί τού πατριωτισμού τού Γερ
μανού (ήρνήΟη νά έγκαταλείψη τάς Πάτρας τώ 
1821). Βλ. καί Κασομούλην Α' 155. Ευμενείς 
κρίσεις καί ό G onlon , Έγκυκλ. Λεξ. Πολί
του, Γ. Α. Μαυροκορδάτος πρύς Φαρμακίδην, 
*Α0. 1859, 19, Έ μ μ . Πρωτοψάλτης «Βιβλιο
θήκη» τομ. 21, 10, Ά ντιθέτως ό M uller cle 
C h ris tian  (P a ris  1822, 2 1 ), ό Γιαν. Κορδάτος, 
Νεοελ. Πολ. 'Ιστορία Α ' 242—3. Ό  Τάκης 
Σταματόπουλος ώς ανωτέρω άναγνωρίζει καί 
τά προσόντα του καί τάς υπηρεσίας του είς τον 
’Αγώνα, δέν τύν παραδέχεται όμως προεξάρχου- 
σαν μορφήν τού ’Αγώνος, ώς ό Ε. Π. Φωτιά- 
δης είς "Ηλιον Ε ' 162—5 διά τά δύο πρώτα 
έτη αύτου. Πιστοποιητικύν περί δράσεως αυτού 
έξέδωσαν τήν 24 Ιουλίου 1825 οί πρόκριτοι 
ΙΙατρών (Άρχεΐον Α γωνιστών). 'Ο  Ίσούφ πα
σάς έστειλεν είς Κπολιν τά άμφιά του (Φιλή- 
μων Δοκ. Γ ' 165, 435). Βλ. λ. Έπαν. 1821. 
Άποστέλλεται πληρεξούσιος των Ελλήνων είς 
’Ιταλίαν (1822—4). Έπιστολάς του έξ ’Ιτα

λίας πλείστας είς Ά ρχεΐον Ρώμα. Τύν 'Ιανουά
ριον 1825 είχεν άποσυρθή είς Χρυσοποδαρίτισ- 
σαν όπου 50 στρατιώται του στρατηγού Γκού- 
ρα τύν συνέλαβον ώς άντιπολιτευόμενον τήν 
Κυβέρνησιν καί μέσω Δίβρης τύν μετέφερον 
είς Γαστούνην, όπου ό στρατηγός τύν απέλυσε 
(Φωτάκου Βίοι 28, 203, Άπομν. Α' 4 καί Ν. 
Παπαδόπουλος είς «Εκκλησίαν» 1954, 261—6, 
295—301 καί είς «Έ κκλ. βήμα» ’Ιουλίου 1952). 
Μετ’ αυτού συνελήφθη καί ό ήγούμενος Νικη
φόρος καί ό μονάχος Νεκτάριος. *0 έπί κεφα
λής του άποσπάσματος Ν. Σοφιανόπουλος κα- 
τηγορεΐται ότι τον έλήστευσεν. Τφ  1826 φρον
τίζει διά τήν νέαν τάξιν τής ’Εκκλησίας ( Ε 
ναίσιμα είς Ά ρχιεπ. Χρυσ. Παπαδόπουλον 253 
—4). Προσβληθείς ύπο τύφου άπεβίωσε τήν 30 
Mat ου 1826 έν Ναυπλίω. Τά όστά του, άπο- 
κείμενα είς Δημητσάναν, ήλΟον εις Πάτρας τήν 
23—3—1930 έπί τή ΙΟΟετηρίδι τής ’Ανεξαρ
τησίας. Άνδριάς χαλκούς τού ιεράρχου έστήΟη 
τήν 10/4—20/3—1923 είς Υψηλά αλώνια δι* 
έράνων ήδη άπύ τού 1884 συγκεντρωνομένων, 
έργον Ά ντ. Σώχου. *0 Γερμανύς είχε καί 2- 
παυλιν εις Οέσιν Κούτσα Έγλυκάδος.

Έ πιμανίκια καί κτένιον είς το Μουσεΐον Χρ. 
Εταιρ ίας. Δελτίον αύτής Γ ' (1903), 543. 
ΤαμβακοΟήκη του είς Μουσεΐον *Ιστορ. Ε τ α ι
ρίας. Δ ΙΕΕΕ Σ Τ ' (1901). Είς μονήν Ά γ . 
Λαύρας δεσποτικύς σάκκος καί ράβδος αποδί
δονται εις τύν Γερμανόν. Ήμερολ. Μεγ. Έ λλ. 
1925, 197. Μέ τύ όνομα του Γερμανού ή τε
κτονική στοά Πατρών. Έ κτύς τής βιογραφίας 
του Καμπούρογλου, Γούδας Α ' 93 έπ. Θωμό- 
πουλος 496 σημ. 539—40, 5483, 5631 564,
594, (501, 6151, 6164, 617, 630, 633, G34.
Ανεξάρτητος 774, "Ηλιος Ε # 162 (Εύαγ. Φω- 
τιάδης). Δραγούμης Α' 69, Β' 79—1, 76. Χιώ- 
της Ίον. Λ' 850, 358, 373, 487. Ή  Ελλάς 
είς τούς Όλυμπ. άγ. 246, 250—I, ΜΕΕ ΙΓ  
249, Τ. Κανδηλώρος Γρηγύριος Ε ' ΆΟ. 1921, 
22, 47, 77, 78. ΙΙανελ. Αεύκ. ΙΟΟετηρ. ΆΟ. 
1922 ΣΤ ' 20. Θεοφανίδης Β' 24, 158. Τά 
κατά τύν αοίδιμον πρωταθλητήν... Γ . Γ. Πα- 
παδοπούλου Ά 0 . 1865, Α ' 67, 113, 215—268, 
374, 377. ΧρυσανΟακόπουλος 279.

Γβρμανός. Εβδομαδιαία έφημερίς Πατρών 
τώ 1872—7, άλλα καί κατόπιν (1922) έπανεξε- 
δύΟη άραιότερον ύπο Ί .  Τούντα.

Γερμανού οδός. Μέ μόνον τύ όνομα, ούτως 
απλώς ή κεντρικωτέρα όδύς τής άνω πόλεως, 
μέχρι 1900 όδύς Τασιού (Τριανταφύλλου Δημ. 
όνομ. 42). Ί Ι  διαμόρφωσις αύτής είς επίπεδον· 
ώς σήμερον συνετελέσθη πρύ 50ετίας. Έ π ’ αύ
τής ύπο τύν ναύν Παντοκράτορος, οικία Ίωαν. i 
Ζωγοπούλου έπιχωματωμένον βυζαντινόν (βλ.λ.) \ 
οικοδόμημα. Έ ω ς  αυτής έφΟανεν ή άρχαία άγο-ι 
ρά. Έ π ί τής άρχής τής οδού καί παρά τήν] 
πλατείαν Ά γ . Γεωργίου (ώδεΐον) εύρέθησαν πρύ; 
ΟΟετίας ευρήματα τάφων τής κλασσικής άρ-·, 
χαιότητος. Μέχρι τής όδοΰ έφΟανεν ή τουρκική ν 
συνοικία έπί Τουρκοκρατίας. Είς τύ άκρον τήςί! 
οδού (κήπος Γλαράκη, όπου τώρα τά διδακτή- !ί 
ρια), έκειτο ό ναός του Ά γ . Βασιλείου καί είςΐ* 
τετραγ. 12  τής οδού, ΒΔ τού ναού Παντοκράτο-ύ 
ρος, ήτο καί ό ναός των Ταξιαρχών πρύ τού 1821.
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Δήμοτ. άγορά άνω πόλεως ίίναντι τής θέσεως 
ταύτης. 'Ιστορική ή όδός, διότι εις αύτήν εις 
θέσιν Τάσι (βλ. >.) έγινεν ή πρώτη σύγκρουσις 
ενόπλων Ελλήνων καί Τούρκων τό απόγευμα 
τής 21ης Μαρτίου 1821. Θωμόπουλος 182J, 
200, 203, 610», 617 -8 , 632.

Γερογιώργης. Αγωνιστής τής επαρχίας 
Πατρών του 1821, άναφερόμενος εις έγγραφον 
των οπλαρχηγών των ΓΙατρών τού 1824. Βλ. λ. 
Έπαν. 21, 1824.

Γεροκωστόπουλος Άχιλλεύς. (1850-1900). 
Έ ξ ’Ηπείρου καταγόμενος, δικηγόρος καί βου
λευτής Πατρών. Ό  θείος του Χριστόδουλος 
άπαντα δικηγόρος έν Πάτραις τώ 1832. Τα) 
1890 έγένετο υπουργός Εκκλησιαστικών. Διά 
τής διαθήκης του κατέλιπε πολλά ύπερ κοινω
φελών σκοπών έν Πάτραις. Τρ. Εύαγγελίδου, 
Τά μετά τον ’ΌΟωνα 677, Ζερβός 660—1, 380, 
1348. Γεωργ. Ί .  Λινάρδου, Τό περί Έθν. 
’Ιδέας κεφάλαιον... ΓΙάτραι 1912. Νεκρολογία 
εις « Ί . Σύνδεσμον» Ά θ. 29)2)1900, Άρσένη 
Ήμερολ. 1891, 412 έπ. ΈλευΟ. Γ  841, ΜΕΕ 
Η ' 250 καί I ' 398, "Ηλιος Ε ' 169, ’Ανεξάρ
τητος 774.

Γ ε ρ ο κ ω σ τ 6 π  ουλ ο ς Κωνστ. (1865— 
1921). ’Ανεψιός του Άχιλλέως. ΈγεννήΟη καί 
οδτος είς "Ηπειρον, ήτο δικηγόρος έν Πάτραις. 
Έξελέγη βουλευτής Πατρών τώ 1902, έγένετο 
δέ υπουργός τής Παιδείας τώ 1909. Πληρεξού
σιος ών έν τή έθνοσυνελεύσει του 1920 άπε- 
βίωσεν έν Άθήναις τήν 26ην Νοεμβρίου 1921 
καί έτάφη είς Πάτρας. Έλευθ. Γ ' 841, ΜΕΕ, 
Η ' 251, Ή λιος Ε ' 169, Ανεξάρτητος Α' 744, 
Ή  Ελλάς είς τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας τοϋ 
1896, 74.

Γ ε ρ ο κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ς  Κ. Ά χ ι λ λ ε ύ ς ,  
υιός τοϋ προηγουμένου, γεννηθείς είς Πάτρας. 
’Εκλέγεται βουλευτής Πατρών άπό τοϋ 1950 
συνεχώς, ύπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
τρίς (1952—1958). Ό  λόγος του, Ή  διαλεκτι
κή ως δημιουργός κοινότητος Ιδεών καί συνερ
γασίας τών λαών έξεδόθη έν Άθήναις τα) 1955 
(άνάτυπον έκ τοϋ Ζ' τόμου περ. «Πλάτων»)."Η
λιος ΙΗ ' 1967.

Γ ε ρ ο κ ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ  ο δ ό ς  κ α ί  κ λ ί 
μα ξ, πρότερον Ανεξαρτησίας καί άπό τοϋ 
1900 ώς άνω προς τιμήν του. Ή  κλΐμαξ επί 
δημάρχου Α. ΓΙατρινοϋ. Άνεβαίνοντες αύτήν 
δεξιά εΐχομεν τό νεκροταφεΐον τών Αράβων έπί 
Τουρκοκρατίας. Δεξιά δέ τής σημερινής κλίμα- 
κος ήτο καί δημόσιος ταμβακόμυλος είς θέσιν 
προεπαναστατικώς Σπηλιά. Θωμόπουλος 616.

Γερολυματος Δ η μ. οπλαρχηγός Κεφαλλήν, 
έπολέμησε κατά τό α' έτος τής έπαναστάσεως 
1821 είς Πάτρας. ΣΝΕ, Β' 455.

Γ ε ρ ό ν τ ι α  Γραικών ώνομάσθησαν υπό 
τοϋ Κάτωνος τοϋ πρεσβυτέρου οί 1000 δμηροι 
τής Αχαϊκής συμπολιτείας (βλ. λ.) είς Ρώμην 
έν τή συγκλήτίρ : «ώσπερ ούκ εχοντες, ό πράτ- 
τομεν, καθήμεθα τήν ήμέραν δλην περί γερον
τίων Γραικών συζητοΰντες, πότερον ύπό τών 
παρ’ ήμϊν ή τών έν Ά χαΐα  νεκροφόρων έκκο- 
μισθώσι». Θωμόπουλος 155. Έλευθ. Δ ' 109.

Γερουλανος Ίωάν. Μαρίνος. Τακτικός κα
θηγητής τής ’Ιατρικής σχολής Αθηνών, δια

πρεπής χειρουργός Ιατρός, συγγραφεύς καί ά- 
καδημαϊκός. ΈγεννήΟη τήν 21 Φ)ρίου 1867 έν 
Πάτραις, οπού είχε καταφύγει ή οίκογένειά του 
έκ Κεφαλληνίας, λόγω τών έκεΐ σεισμών. Είς 
Πάτρας διήνυσε καί τάς γυμνασιακάς του σπου- 
δάς. Ζ. Γαϋέπη, Βιονραφίαΐ ζώντων καθηγη
τών κ.λ.π. Ά θ. 1919, 4 5 -5 0 , ΜΕΕ II ' 254, 
"Ηλιος Ε' 174, ΈλευΟ. Γ ' 844. _

Γερουσαίικα. Συνοικισμός τής κοινότητος 
Σαγαιίκων. Τώ 1889 κάτοικοι 106 κατά Νου- 
χάκην, τώ 1920 μόνον 56. Έλευθ. Γ ' 845, 
"Ηλιος Ε ' 175. 'Τπήρχεν έκεΐ (1866) άγρό- 
κτημα υποδειγματικόν τοϋ Θεμ. Έ μμ. Γερού- 
ση καί έπί τής έκτάσεως αύτοϋ καί περί αύ
τήν Ιδρύθη τό χωρίον.

Γερούσης. Ό  Α.Π. Κυβετός, δημοσιεύων 
είς Μικρασιατικά χρονικά Γ ' 317—9 άνέκδοτον 
αυτοβιογραφίαν του Ν. Βασιλειάδη, πατρός του 
ποιητοϋ Σπυρίδωνος, έπισημειοΐ δτι οί άδελ- 
φοί Γερούσηδες, είς τό εμπορικόν γραφεΐον 
τών όποίων προσήλθεν ό Ν. Βασιλειάδης ήδη 
άπό ’Ιανουάριου 1837 έν Πάτραις, ήσαν έκ 
Σμύρνης, καταγόμενοι άπό τήν Λέσβον (Γέραν), 
άλλ’ ήδη οί έκ τής λ. Γέρα καλούνται Γεραώτες. 
'Ο  Σωτήριος Γερούσης ένυμφεύθη είς Πάτρας, 
κόρη δέ τοϋ Κωνσταντίνου ή Ουρανία χήρα τοϋ 
Ζακυνθίου δικηγόρου έν Πάτραις Διον. 'Γρούσα 
καί Ιατρός Αιμίλιος Γερούσης, φθάσας είς Πά
τρας έκ Γερμανίας, 6που είχε τελειώσει τάς 
σπουδάς του. 'Ο  Μανουήλ Γερούσης ήλθε τόν 
Σ)βριον 1837 έκ Σύρου (αύτόθι 321). Περί τής 
οικογένειας καί τοϋ έμπορίου αύτόθι 322, 323, 
325—6.

Είς τήν έφ. «Καρτερία» τών Πατρών τής 
23 Δ)βρίου 1890 άναγιγνώσκομεν δτι πάσχων 
έκ χρονίου νοσήματος άπεβίωσεν 6 Περικλής 
Γερούσης, είς τόν όποιον ή πόλις καί τό έμ- 
πόριον τών Πατρών πολλά όφείλουν. «Ά ν έν 
χρόνοις δυσπραγίας συνεκρατήθησαν αί τιμαί 
τοϋ σταφιδοκάρπου, οφείλεται μόνον είς τόν 
οίκον τούτων τών Γερούση. Ή  πόλις τών 
ΓΙατρών προ 20ετίας παμψηφεί τόν άνέδειξε 
δήμαρχον, καίπερ διαμένοντα έν τή ξένη, άλλοι 
λόγοι δμως δεν έπέτρεψαν νά άναλάβη τήν δι- 
οίκησιν τοϋ δήμου». Ό  Σωτ. Γερούσης ΐδρυ- 
σεν άσφαλ. έταιρίαν «Ανατολή» καί ναυτ. τρά
πεζαν έν Πάτραις. Τό σταφιδεμπορικόν του 
γραφεΐον ήτο, δπου νΰν τό έστιατόριον Δ. Τζί- 
μη. Ή  έπαυλις παρά τόν Ά γ . Αθανάσιον 
Μαρούδα. Ό  Αριστομένης έξέδωσεν έν Π ά- 
τραις 1904 «Παρατηρήσεις έπί τοϋ νέου στα
φιδικού νομοσχεδίου».

Γ ε ρ ο ύ σ η ς .  Μπεντερμάχερ Αίμιλ. νομι
κός έκ Πατρών. Έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
1943 «'Ο Γερμ. νόμος περί διαθηκών» καί έν 
Άθήναις «Ees effets du  m an ag e»  κ.ά.

Γ’έτας. Βλ. λ. νομίσματα.
γέφυραι. Γέφυραν έντός τών Πατρών έπί 

τής όδοΰ, ή όποια ώδήγει είς τόν παραλιακόν 
ναόν Ά γ . Άνδρέου (παρά τά σημερινά Είσό- 
δια) μνημονεύει ό Γ. Φρατζής (ΙΔ' αί.). Έ π ί 
τοϋ ποταμού Γλαύκου ήδη τφ  1815 κατά τόν 
P ouqueville  διεκρίνετο άρχαία λίθινη γέφυρα 
μέ τρία χαμηλά τόξα. ’Ίσως ήτο έπί τής όδοΰ 
άπό Πατρών είς^Νεοχώριον, Τσουκαλά, Δύμην,
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πάντως παρά τόν νυν Ά γ. Νικόλαον Λεύκας 
υπήρχε τό γεφύρι του Ά λάμπεη. Έ π ί του Π εί
ρου παλαιαί γέφυραι είναι ή του Γιαννιά, παρά 
τόν Πρέβεδον, κατασκευασθεΐσα δαπάναις μο
νάχου τίνος έπΐ Τουρκοκρατίας (Κορύλλος Π ε
ζοπορία εις Καλάμας 5), της Ιίολυχρονιάς, 
του Ρουμπαίικα καί του Σκάγια (νεωτέρα). 
"Ητοι επί τοΰ Π είρου: Ή  της Χρυσοποδα- 
ριτίσσης, Γιαννιά (όδοΰ πρός Τριταίαν), όδοΰ 
πρός Καλούσι, Λαλιώτη (Σταροχώρι), ’Ισώμα
τος, Ρουμπαίικα (Περιστέρα). "Αλλη γέφυρα 
άπό Τουρκοκρατίας επί της παλαιας δημοτικής 
όδοΰ πρός Αΐγιον καί Συχαινά λίθινη. 'Ιστορι
κή τέλος ή γέφυρα τοΰ φρουρίου Σαλμενίκου 
(Αέκκας 35—0). Γέφυραν έπί τοΰ Τευϋέα (Τό- 
σκεσι) αναφέρει ό Κορύλλος ένθα άνωτέρω 8. 
Βλ. λ. Ό δοί.

Γεωγραφία. Βλ. λ. Χωρογραφία, Τοπο
γραφία, Σχέδιον, Στίγμα, Μνασέας.

Γεωλογία (γεωλογική Ιστορία, μορφολογία 
τοΰ έδάφους, γεωλογική κατασκευή της περιο
χής των Πατρών). Κατά *Λλκ. Ταγκαλάκην 
(Θωμίπουλος 3#—45, περιοδ. ’Αχαϊκά Α' 4—9) 
ή περιοχή των Πατρών περιλαμβάνει δύο όρει- 
νά συγκροτήματα, τά τοΰ ΓΙαναχαϊκοΰ καί τοΰ 
Ερυμάνθου καί τήν μεταξύ αυτών χαμηλοτέραν 
χώραν. *11 περιοχή τών ΙΙατρών άνήκει γεω- 
λογικώς κυρίως εις τήν ζώνην Ώλενοΰ—Πίν
δου. Ή  ζώνη είς τήν Πελοπόννησον εκτείνεται 
υπό μορφήν έπιμήκους ταινίας έκ Β πρός Ν 
τοΰ ΙΙαναχαϊκοΰ καί Ερυμάνθου μέχρι τοΰ ά- 
κρωτηρίου Α κρίτας έν Μεσσηνία. Τά πετρο)- 
ματα τής ζώνης ταύτης είναι κυρίως πλακώ
δεις ασβεστόλιθοι, σχιστόλιθοι καί κερχτόλιθοι. 
*Η Βουντούχλα καί ή άπό ΒΛ της Χαλανδρί- 
τσης έκτασις επί τών δυτικωτάτων χαμηλών 
προεξοχών τοΰ ΙΙαναχαϊκοΰ άνήκουν είς τήν 
ταινίαν φλύσχου. Ό  λόφος ΒΛ Χαλανδρίτσης 
άποτελεΐται έξ όλοκλήρου έκ τοΰ πετρώματος 
τούτου. Έ π ί τοΰ ΙΙαναχαϊκοΰ (βλ. λ.) συναν- 
τώνται δύο κυρίους συστήματα στρωμάτων 
(φλύσχης καί πλακώδης ασβεστόλιθος (ασβεστό
λιθος Ώλενοΰ) όμοΰ μετά κερατολίΟων. Β τού 
ΙΙαναχαϊκοΰ υπάρχει εύρεΐα ζώνη εκ στρωμά
των τοΰ Νεογενούς. *11 ζώνη διακόπτεται υπό 
τής πεδιάδος τών ΓΙατρών, άποτελουμένη έξ 
όλοκαίνων (άλλουβίων) προσχώσεων, συνεχίζε
ται δέ πρός τά ΝΔ, έκεΐϋεν δηλ. τών λόφων 
Μιντιλογλίου. ΟΙ νεογενείς οΰτοι σχηματισμοί 
κατέρχονται έκ τοΰ Παναχαϊκοΰ κατά βαθμί
δας, ή άνωτέρω τών οποίων άποτελεΐται άπό 
κροκαλοπαγές πέτρωμα, έν μέρει με άμμον έ- 
ναλλασσόμενον, αί δέ κατώτεραι έξ άργίλλων, 
μαργών, ψαμμιτικών μαργών καί μαργαϊκών 
ασβεστόλιθων. Οί έγγύς καί πρός Α της πό- 
λεως Πατρών λόφοι αποτελούνται κυρίως έκ 
ψαμμιτικών μαργών καί άργίλλων. Τά κροκα
λοπαγή συναντώμεν κυρίως άνεπτυγμένα παρά 
τό Καστρίτσι, άλλά καί δυτικώς καί Ν τής 
Χαλανδρίτσης (λεκάνη ποταμού Πείρου). Ό μοίως 
νεογενή κροκαλοπαγή, άνευ υποκειμένου στρώ
ματος έκ μάργης, εύρίσκονται παρά τό Λόπε- 
σι, τό Λεόντιον, Δεμέστιχα κ. ά. Είς τά κρο
καλοπαγή σπανίως εύρίσκονται άπολιθώματα, 
ένώ άντιθέτως είς τάς μάργας τοιαΰτα συχνό

τατα άπαντώνται καί έν άφθονία, κυρίως θα
λάσσιας «δψεως». Μή θαλασσίας δψεως πανίς 
παρετηρήθη Α τής Άκροπόλεως τών Πατρών. 
Παρά τάς Πάτρας έ'χομεν έκτος τών νεογενών 
σχηματισμών (λόφοι), καί προσχώσεις, αί ό- 
ποΐαι είναι θαλάσσια άποθέματα, συνεπείς 
μιας έπικλίσεως τής θαλάσσης. Τά κροκαλο
παγή άποθέματα έπί τών πλειοκαινικών μαρ
γών παρά τά Ταμπάχανα Πατρών είναι θα
λάσσια ή ποταμοθαλάσσια, σχηματισθέντα κα
τά τό Τερτατογενές. Ποταμίας τεταρτογενείς 
άποθέσεις έχομεν έπίσης Ν τών Πατρών. Είς 
>ατομεΐον Κωστάκη (παρά τά Ταμπάχανα, νυν 
Χριστοπούλου, έναντι πλινθοποιείου Γιαννακο- 
πούλου) εντός τών τοιούτων ψάμμων άνευρέθη 
όδούς (τραπεζίτης) έλέφαντος, χαυλιόδους άγριο- 
χοίρου καί όστοΰν άπό μετακάρπιον έλάφου α
ναστήματος όνάγρου.

Κατά Χρ. Κορύλλον είς Δ, Βιβλιοθ. 347— 
350, τό Παναχαϊκόν όρος καταλέγεται είς τήν 
κρητιδικήν περίοδον, αί δέ πλευραί του αί πρός 
τάς Πάτρας είς τήν τοιτογενή. 'Επομένως ό
ταν αί κορυφαί έξεΐχον τών θαλασσών, αί 
πλευραί έΟαλάσσευον. Είς τό κροκαλοπαγές πέ
τρωμα τής Άκροπόλεως ενυπάρχουν ένιαχοΰ 
άπειρα άπολιθώματα θαλασσίων κογχυλίων, 
ήτοι καί τούτο είναι προϊόν θαλάσσης. Κογχύ- 
λια έν αφθονία εύρίσκονται είς τόν πηλόν βά
θους 30 μ. καί πλέον άνορυσσόμενον είς Οέσιν 
Καμίνια (άνω τοΰ Βλατεροΰ). Οί υπέρ τήν Ά -  
κρόπολιν εως τοΰ ΙΙαναχαϊκοΰ γήλοφοι (ύψ. 
300 μ. το πολύ) έγεννήΟησαν έκ χρονιάς ρικ- 
νώσεως ή στολιδώσεως τοΰ στερεού τής γής 
φλοιού. Κατά τόν Φ. Νέγρην είς περ, «Α ρχι
μήδης» ΆΟ. II ', άριθ. 1 (Μάιος 1907), ή τα- 
πείνωσις τών ύδάτων έγένετο άπό προσφάτου 
χρόνου, άν όχι άπό ΰψους 350 μ. τουλάχιστον 
άπό 320 μ. Έπισκεφϋείς τά έργα τοΰ υδρα
γωγείου ΙΙατρών, είδε τήν επιφάνειαν τών έ- 
πιχώσεων διαμορφωμένην κανονικώς καί έπι- 
πέδως μέ κλίσιν ομαλήν πρός τήν θάλασσαν 
σχημχτίζουσαν ούτως είπεΐν κρηπίδωμα κανο
νικόν άρχόμενον άπό τήν απότομον κλιτύν τών 
άνωτέρω λόφων τών συνισταμένων έκ τών αυ
τών έτπχώσεων. ΤΗτο φανερόν οτι ή θάλασσα 
διαβιβρώσκουσα τάς έπιχώσεις άπό τοΰ ύψους 
τών 352 μ. έξήπλωνε ταύτας κανονικώς είς τόν 
πυθμένα της, ταπεινουμένη δέ βαΟμιαίως, άφι- 
νεν επιφάνειαν κανονικήν, τήν οποίαν παρηκο- 
λούΟησε μέχρις ΰψους 300 μ., δπου διακόπτε
ται ύπό χαραδρών, τάς όποίας έσχημάτισαν τά 
όμβρια υδατα. 'Ίχνη τοΰ φυσικού τούτου κρη
πιδώματος άναφαίνονται έπίσης είς τό Σχατο- 
βούνι είς ύψος 90—120 μ. Εις τήν κορυφήν 
τών λόφων, άνωθεν τοΰ Χαράδρου καί πρός Α 
αύτοΰ συναντώμεν νέον κρηπίδωμα πολύ ύψη- 
λότερον (μέχρι 600 μ.), καθ’ δλα παρεμφερές 
μέ τό πρώτον. Ά μεσος συνέπεια τών έκτεΟέν- 
των είναι δτι εχομεν εδώ τάς μάργας τής Α 
νατολής, καλυπτομένας ύπό κροκαλοπαγών δια
στρώσεων. Τό αύτό παρουσιάζεται καί διά τόν 
φλύσχην τόν ήώκαινον, τόν σχιστοειδή καί μή 
παρουσιάζοντα άντίστασιν είς τήν διάβρωσιν. 
Είς τό ρεύμα Πουρναροκάστρου παρουσιάζει ό 
φλύσχης επιφάνειαν επιπέδου έπικλινή άνερχο-



113 γβω^γΐβ

ftv’i
^ Α :·

ί . τ' = 5
ΐ ; ^ '  “«·

'^ν ivaji.

I ρ * *
ω 1!ι·ίΜ. Ei: 
ΐψ-ητη, <,], 

"fSi Γκν.κο- 
?»*»
'1'Α'·̂ 'λ; χί··Λ.

SijVj ί · ' 

Β έ κ Α  3 1 ί -
% »  ε!; ήν

Έ“··ώ(ιΐ: ό· 
feicwi, ι! 

'Μ Ο Ζ  ύ· 

ityn Ν.ψ) 
ΐή zr/viuv,
.inr,:. hv;;j· 
:ΐ»σ/ΐν j;i- 
?w i'.: few 

: ώ  τ τ ν  ’Α -
yV'r* ϊ* 
ψΜ f;f 

■S:J ή; ';ΐ 
s:. ι|Ά?'/.'· 

1»:ϊ. Ά
i ψά'·'»

3 71) '■¥' 
ΐ,-Μ'Ι ’°]
λ *» k· 
b W** 
tea wf;
v
rl, :iil Ir
f
: Vj :>ί̂
,ώί*"·

w

i-JP'v s»?v
fjV

lEW

V ^

·«:;■
i * y;.

jSi».

i#i f

μένην κανονικώς μέχρις 600 μ. Κατά τδν συμ
πολίτην Κ. Μητσόπουλον, Στοιχ. Γεωλογίας, 
Ά θ. 1894, Β ', 655 δ Πατραϊκδς είναι άβαθής 
λεκάνη, της δποίας τδ μεγαλύτερον βάθος εΐναι 
125 μ. καί τήν οποίαν περιβάλλει ζώνη νεογε
νών στρωμάτων θαλασσογενών εις μικρόν ύ
ψος άπδ της έπιφανείας της θαλάσσης. 'Ο κόλ
πος οθεν υπήρχε μ.έν κατά την πλειόκαινον έ- 
ποχήν, δεν συνεκοινώνει όμως μετά των λιμνών 
τής Αιτωλίας καί Ακαρνανίας καί κατά τήν 
εποχήν ταύτην έπαθε συστένωσιν, χωρίς νά γ ί
νουν σημαντικαί μετακινήσεις. Νεώτατον γεω- 
λογικώς προϊδν θεωρείται (σ. 582) ή ερυθρά 
γη, δπως τής πεδιάδος Πατρών, παραχθεϊσα 
έξ άποσαθρώσεως άσβεστολίθων μετά μαρμά
ρων σιδηρομιγών.

Κατά τον αύτδν Φ. Νέγρην (Comniimca- 
tion a Γ Union etc, Ά θ. 1927, 6,20) ωραία 
άνδηρα (μικροοροπέδια) εις Βερίνου, Άραβωνί- 
τσαν, Δ Ρίου, Ν Καστρίτσι, τδ έφ’ ου τά έρ- 
γοστάσια «Άχάία» ΝΑ Πατρών καί Πουρνα- 
ρόκαστρον. Κατά Άνδρ Κορδέλλαν, 'Ο μεταλ. 
πλούτος κλπ. Ά θ. 1902, 28 πυρόλιθος εύρίσκε- 
ται κατά νεφροειδή σχήματα. Λυδία λίθος με
ταξύ Πατρών Δίβρης Β μονής Παναγίας (Νο- 
τενών;). Άκονόλιθος εις Πάτρας καί Σιδηρόκα- 
στρον. Γαιάνθρακες είς Πάτρας, ομοίως κερα- 
μΐτις γή (άγγειοπλαστικής). Κ. Μηττόπουλος, 
Γεωλ. διαμόρφωσις, περ. «Προμηθεύς» Α' 
347 έπ. Κατά χάρτην Δημ. Κισκύρα είς Πε- 
λοπ. Πρωτοχρονιάν 1957, 126, ή Τριταία έχει 
λιθάνθρακας. Ά λλαι του παρατηρήσεις άφοροϋν 
τδ Σούλι καί τήν Άραβωνίτσαν.

Πλεΐστα περί Πατρών είς Ph. N egris, 
Roches christallophylliennes etc, Ά θ. 1914, 
Άβερνα σελ. 75, 79, Μπάλα 73, 75s, Μπου
μπά 79, Χαλανδρίτσα 75, 86, Χάραδρος 54,
97, 73s, 78, Δενδρά 74, 75, 80, Ελεούσα 753 

! Καλάνιστρα 81, Καλούσι 65, Καστρίτσι 54, 74,
| ?53, 77, 97, 98. Κοκκινόβρυσις 58, 59, 66,
1 79, 80. Πυτίτσα 53-, 54, 73, 75, 79. Πουρ
ί ναρόκαστρο 75, 86, Πρασσούδι 52, 73, Προ-
ί στοβίτσα 58, Ψάθι Παναχαϊκοϋ 85, 97, Ρίον 
S 93, 98, 99, 1012, Σαλμενϊκον 79, Σελλά 53, 
!ι 54, 72, 75, 80. Γεωλογικόν φαινόμενον σπου- 
!! δαϊον έν τή έπαρχία αί κατολισθήσεις (βλ. λ.)
I είς Τσετσεβδν (β' ήμισυ ΙΗ ' α!.), Γουρζούμισαν 
' (Θωμόπουλος 1241), Άραγόζαινα (έσχάτως), 

Καστρίτσι καί Νεζερά. Καί είς τδν λιμένα 
; (βλ. λ.) Πατρών. Κατά τήν άρχαιότητα ή έ

ναντι Καλυδών καί ή παρά τδ Αΐγιον Έλίκη. 
D. Eginitis, Sur le trem blem ent de te rre  
de Corinthe, Α. Κορδέλλα Ai έπιθήσεις είς τήν 
Πελοπόννησον (περ. Αρχιμήδης Θ' 90—3), Κ. 
Μητσόπουλος περ. Φύσις Θ' 192—4, Έπιστημ. 
Ή χώ  Β' 195—7. Θωμ,όπουλος ’Ομπλοΰ γ 1.

Γεωργακόπουλος Ά ν α  γν . Αγωνιστής 
τοϋ 1821 έξ ’Ολυμπίας. Έπολέμησε καί είς 
Πάτρας. "Ηλιος Ε ' 225.

Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο ς  Π . Χρ. Ιατρός. Έ -  
ξέδωσεν έν Πάτραις τω 1924 «Έτησία έκθε- 
σις ύγιειονομικοϋ έπιθεινρητοΰ των σχολείων 

. κλπ.».
γεω ργία . Οί πρώτοι κάτοικοι των Πα

τρών έν άντιθέσει μέ τούς πρδ αυτών ποιμέ

νας, πρέπει νά ήσαν γεωργοί. Άρόη, 6 πρώ
τος συνοικισμός, ’Άνθεια (έκ των άνθοφορούν- 
των δένδρων) ό έτερος, ένώ τάς μέχρι σήμερον 
περιλαλήτους άμπέλους τής Μεσάτιδος κατέ- 
στρεφον κατά τήν μυθολογίαν οί Πάνες (κτη- 
νοτρόφοι). Είς τούς ιστορικούς χρόνους γίνον
ται γνωσταί αί έκ τών Πατρών λάγυνοι, μέ
τρα οίνου. Τδν Ε ' μ. X. αί περίφημοι άμπε
λοι τής Άργυράς άποδίδουσαι 70 χιλ. μέτρα 
οίνου. Βλ. λ. Βασίλειος. Καθ’ όλην τήν Φραγ
κοκρατίαν άλλα καί μετ’ αυτήν ή πόλις τών 
Πατρών περιεβάλλετο άπδ κήπους (τής Α γίας 
Παρασκευής κ. ά.). Έ π ί Βυζ. εποχής οί κή
ποι καί εΐς τινα μέρη οί άμπελώνες ήσαν έλεύ- 
Οεροι φορολογίας. Δουλοπάροικοι ήδη άπδ τών 
χρόνων τής Δανιηλίδος (βλ. λ.). Δουλοπάροικοι 
καί οί Σλαϋοι. "Εχομεν όμως καί κωμιτούρας, 
συνοικισμούς έλευθέρων χωρικών (π.χ. είς Λόγ
γον), έπεβάλλοντο όμως φόροι πρδς τδν αύθέν- 
την τοΰ τύπου. G erland 79, 80, 84—89 καί
ώς έν σ. 283. Ό  έλθών τίρ 1641 Du Loir 
καί οί Σπδν καί Ούέλερ (1676) άναφέρουν 
πορτοκαλέας, λεμονέας καί άμυγδαλέας έν ζη
λευτή άνθήσει. Ή  κορινθιακή σταφίς τών Πα
τρών έκτιμάται ώς ή καλύτερα. Οί κήποι τών 
Πατρών παράγουν τά ωραιότερα λεμόνια τοΰ 
κόσμου. Ή  λεμονιά φαίνεται ότι είσήχθη είς 
Πάτρας άπδ τοϋ ΙΕ ' αί. καί εύδοκιμεΐ έκτοτε 
ιδίως ή δίφορος ή κιτρολεμονιά (καί Πατρο- 
λεμονιά). Καί τά σαγκουΐνια (έχοντα αιματώδη 
σάρκα) πορτοκάλια, μόνον είς Πάτρας. Τά 
πορτοκάλια ήλθον είς τάς Πάτρας τάς άρχάς 
τοϋ ΙΖ ' αί. Ή  νεραντζιά τά τέλη ποϋ ΙΕ ' αί. 
Καί τά Πατρινά κεράσια. Παροιμιωδώς : Σά 
κίτρο, σάν τριαντάφυλλο, σαν Πατρινό κεράσι. 
Καί είς τήν δημοτικήν ποίησιν : σάν Πατρινδ 
λεμόνι. Άλλο : θά βρής δυδ μήλα κόκκινα, δυό 
Πατρινά λεμόνια («Ήλειακά» Ντ. Τ’υχογιοϋ, 
262). 'Ολόκληρον πλοΐον φορτώνεται λεμόνια 
διά Τεργέστην ολίγον ύστερον τοϋ 1780. Ινώ- 
δηξ Μέρτζιου 293. Βλ. λ. Έγλυκώδα. Καί γι- 
γαντίαν κυπάρισσον (βλ. λ.) άναφέρουν οί πε- 
ριηγηταί. Πρδς τδν Σπδν ό C hevalier Cle- 
m ont έπέδειξε πρδς άπόδειξιν τής γονιμότητος 
τοϋ έδάφους τών Πατρών τρία είδη λεμονιών 
γλυκέων καί όξινων κατ’ έγκεντρισμόν. Ό  
B eaujour παρομοιάζει τούς κήπους τών Π α
τρών μέ τούς παρά τήν Τουλώνα τής Γαλλίας 
H ieres. 'Ο Ά γγλος H obhouse, δ συνοδεύσας 
τδν Βύρωνα, άναφέρει: «ή πόλις τών Πατρών
εΐναι εΐς άνθίζων κήπος φυτειών έκ πορτοκα
λιών, λεμονιών, έλαιώνων, άμπελούνων καί καλ- 
λιεργουμένων γαιών. Τά όπωροφόρα καί τά 
κλήματα ένδύουν τάς πλευράς τοΰ λόφου τοϋ 
εύρισκομένου όπισθεν τής πόλεως θαυμασίως. 
Τά ρεύματα τών ύδάτων αύλακώνουν κατ’ ΐσην 
καθέτως διεύθυνσιν τήν πεδιάδα. Άφθονος γλυ- 
κόρριζα». Ό  L eake  I I ,  227 ευρίσκει τδ έδα
φος τών Πατρών κατάλληλον διά καλλιέργειαν 
λόγω τής άργιλλώδους συστάσεώς του καί έ- 
ξηγεϊ ουτω τήν ευφορίαν σταφιδαμπέλων, σι
τοκαλλιεργειών καί έλαιοδένδρων. Ό  D odwell 
I, 116 ευρίσκει σίτον, βάμβακα καί καπνδν είς 
τήν γόνιμον, δπως λέγει, πεδιάδα τών Πατρών. 
'Η  βλάστησις τών Πατρών εΐναι πλούσια καί



γιωργία 114

έντυπωσιακή, έπιλέγεί 6 Pouqueville IV, 
368—9. Ή  περιοχή των είναι εύφορος καί Ικα
νή δι* βλας τάς καλλιέργειας. Ό  αύτός V , 358 
ευρίσκει εύρείας φυτείας βάμβακος καί αραβο
σίτου. Καί είς Θεριανου εδρε βαμβακοκαλλιέρ
γειαν, της οποίας περιγράφει τόν τρόπον, ώς 
καί τής συγκομιδής της μέ βόας (IV , 373).

Ε ίς τήν μεσημβρινήν πεδιάδα (Οέσις Πα- 
λιουριας) καλλιεργείται ή Τουρκοπούλα, πολύ 
έρυθρα καί γλυκεία σταφυλή. Καί ή μαυροδά
φνη καί ό σιδηρίτης ('Ήλιος ΙΓ ' 118). Κατά 
τόν D epping , L a  G rece, P a ris  1823, II, 59 
έπ. ό Βάκχος έμοιράζετο τήν λατρείαν των 
Πατρινών μέ τήν Ά ρτέμιδα, δικαίως. ΟΙ κλη
ματαριές είναι θαυμάσιαι, μέ μέγα φύλλωμα 
καί μέ ρόγας των σταφυλών μεγάλας, προσφέ- 
ρουσαι μίαν εύχάριστον σκιάν. "Αμπελοι καλύ
πτουν τήν κοιλάδα, ή όποια διασχίζεται άπό 
ένα ρωμαϊκόν υδραγωγόν. Ε κτός των άμπέ- 
λων είς τά πέριξ των Πατρών φύονται μορέαι, 
συκέαι, μυρτιαί καί σχοΐνοι. "Τσσωποι, γαρύ- 
φαλα καί άλλα άνθη έπιστρώνουν τήν παραλί
αν. Έ καστη Πατρινή οίκογένεια διετήρει καί 
άπαραίτητον διά φάρμακα ήδύοσμον καί μαν
τζουράναν. Κατά τήν Τουρκοκρατίαν γεωργικά 
προϊόντα έξαγόμενα έκ ΙΙατρών : σταφίδες, έ- 
λαιον, οίνος, βάμβαξ, μέταξα, σιτηρά, τετρά- 
γαΟον, βελανίδια, γλυκόρριζα καί πρινοκόκκι 
(έκ των δένδρων). Κατά L eak e  I I ,  145 τό ή- 
μερομίσΟιον ήτο 60 παράδες, άπό δέ του Μαΐ- 
ου 40, άλλά έδίδετο καί οίνος. Κατά Σακελλα- 
ρίου, 124* έχομεν πολλάς πληροφορίας άπό τόν 
G a lt καί L eak e  διά τήν κα>λιέργειαν Ά χα ΐα ς 
έπί Τουρκοκρατίας.

’Απαντάται κατά τούς άρχαίους χρόνους πε- 
ρίσσοτέρα ή σήμερον ή φυτεία τραγακάνΟης διά 
τό παραγόμένον κόμμι (γόμα, κόλλα), όνομα
στόν έπίσης ήτο καί τό ΙΙατραϊκόν δαΰκον 
(καρόττο). Φύεται είς Πάτρας καί ή ορεινή 
βρυά ή όβρυά. *11 πολύτιμος μελία, έκ τής ό- 
ποίας στάζει ή Ιατρική μάννα (άερόμελι). Το
πωνύμια Ζευγολατεΐα είς Πάτρας καί Ζήριαν.

*Π μεσκουλιά (μεσπιλέα) είσήχΟη έπί Κα- 
ποδιστρίου καί ηύδοκίμησεν ιδιαζόντως είς Πά
τρας (Α, Χωματιανου, Γεωπονικά, 170). Τφ  
1848 έφυτεύΟη τό πρώτον έν Πάτραις ή μαν- 
δαρινιά, ή όποία μόλις τφ  1805 εΐχεν είσαχΟή 
έκ τής Σινικής εις τήν 'Αγγλίαν. Θ. Όρφα- 
νίδης, «Γεωπονικά» περ. Ε ' 144 του 1872. *0 
P o u q u ev ille  IV  102—3 προσέτι είδεν είς τόν 
κήπον τού έν Πάτραις Γαλλικού προξενείου 
(1816) τήν βανάναν καί τό ροδάκινον νά αύξά- 
νουν καί νά φέρουν έξαιρέτους καρπούς. Ή  
άγκινάρα, οί μπάμιες, τά κουνουπίδια μέ καρ
πόν βάρους 20—30 λιβρών, τά κοκκινογούλια 
(10—12 λίβρες βάρος έκαστος καρπός), πράσα 
καλλιεργούνται άπαντα εύδοκίμως. Ή  δύναμις 
του κλίματος υποστηρίζει μόνη τό λίνον καί 
τήν δρυζαν. Περισσότερον φροντίζουν είς Π ά
τρας διά τόν βάμβακα, τού όποίου ή λεπτότης, 
ή λευκότης καί ή καΟαριότης έπρεπε νά τού 
δίδουν θέσιν μαζί μέ τάς πρώτας ποιότητας 
τής Μακεδονίας. Δ. Ζωγράφου, Ηστορ. τής 
Έλλην. Γεωργίας, Α ' 1821—1833. Ή  Φραγ- 
κοσυκή (όποντία Ινδική) φαίνεται δτι ήλθεν

έπί Φράγκων ίέξ οδ τό όνομα), άλλ* είς Πά
τρας δέν έχει ιδίαν τινα έπίδοσιν. Σπουδαία ό
μως τά σύκα τού Ιουνίου καί τού Αύγούστου, 
τά όποια έΟαύμασεν ήδη ό Σπόν (έν Ά γιφ), 
Τέλος καί τά άπίδια ευδοκιμούν.

Γεωργικαί έκΟέσεις έν Πάτραις διωργανώ- 
θησαν. Ά π ό  τού 1912 γεωργικός σταθμός υπό 
τόν Γάλλον γεωπόνον Μπρυσσέ καί άπό του 
1923 φυτοπαθολογικός είς Ιδιόκτητον έκτασιν 
παρά τό Α' νεκροταφεΐον καί γεωργικόν σχολεΐ- 
ον (βλ. λ.) καί αγροτικόν όρφανοτροφεΐον (βλ. 
λ. Σκαγιόπουλος).

Ά π ό  δέ τού 1927 Ιδρύθη Γεωργικόν Έ π ι-  
μελητήριον έν Πάτραις μέ πρόεδρον Σωτ. Χαι- 
ρέτην, άντιπροέδρους Πλάτ. Παλούμπην καί 
Νικολ. Νικολακόπουλον καί γεν. γραμματέα 
Άνδρ. Κοσμάν. Έξέδωσεν έν Πάτραις τφ  1932 
έκ 46 σ. «Συνοπτικήν άνασκόπησιν πεπραγμέ
νων 1927—1931».

Γεωργικοί σύλλογοι καί συνεταιρισμοί άνε- 
πτύχΟησαν Ιδίως άπό τού 1914 μέ α' τόν των 
Βραχναιίκων μέ ιδρυτήν τόν Β. Παπαγεωργίου. 
Τήν 4ην Αύγούστου 1918 συνεστήθη ύπ’ αύ- 
τών ή Γεωργική συνεταιριστική Τράπεζα Πα
τρών, ήτις έκτοτε λειτουργεί. Βλ. λ. Πεδιάδες, 
Έμπόριον, Δάση, άμπελοι, οίνοι, κυπαρίσσι, 
γλυκόρριζα, κόμμι, δαύκον, όβρυά, έλαΐαι, βάμ
βαξ, μέταξα. Χρ. Εύελπίδου, νομογεωπόνου, 
Γεωργική έρευνα τού νομού Άχαΐοήλιδος, Ά θ. 
1919. Θωμόπουλος 84—5, 347, 392s, 425—430, 
438, 468, 471» 515, 605, 610, 611», 619 σημ.

Γ€ωργικόπου?νθς X. Κ ω ν σ τ .  Καθηγη
τής τής τεχνικής μηχανικής είς τό Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης, γεννηθείς είς Πάτρας τφ  
1899. Διετέλεσε καθηγητής τής τεχνικής μη
χανικής καί είς τό Πολυτεχνεΐον Αθηνών, 
άπό τού 1928 όμως είς Θ)νίκην. Έδημοσίευ- 
σεν έπιστημονικάς του εργασίας έν Άθήναις. 
ΈλευΟ. 1Β' 1090, ΜΕΕ, Η ' 312.

Γεώ ργιος α ' βασιλεύς. Ό  «Αίών» Ά 0. 
16-11-1867 γράφει: «διερχομένου τού βασι-
λέως Γεωργίου μετά της άρτι νύμφης βασιλίσ- 
σης ’Όλγας έκ Κέρκυρας δι* Αθήνας διά τού 
ά)π «Πατρίς», τά πλήθη ήσαν παρατεταγμένα 
είς τήν προκυμαίαν Κόγκου [Τριάντη έργοστά- 
σιον] έως Ά γ . Άνδρέου. ΈξήλΟον είς τήν πό- 
λιν οί νεόνυμφου). Τρ. Εύαγγελίδης, Τά μετά 
τόν ΌΟωνα 299. Προηγούμενη τής 11-11-67, 
άλλη έπίσκεψις, ώς ή αυτή έφ. «ΑΙών» 4-9-1866. 
Έφιλοξενεΐτο είς τό κάτω τής δμωνύμου αυτού 
πλατείας μέγαρον Ίωαν. Μπογδάνου (Σταυρό- 
πουλος 513). Είδικώς διά τήν Οεμελίωσιν ναού 
Ά γ . Άνδρέου τφ  1906. Πρβλ. G reek of the 
tu rn  2otk  C en tu ry  γεωγρ. 1913 Α. Ά ν- 
δρεάδου.

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Α' πλατεία. Αυτή άρχικώς 
έφέρετο ώς «εθνική» πλατεία, πράγματι όμως 
ώνομάζετο Καλαμογδάρτη ώς έκ τής παρακει- 
μένης κατοικίας Καλαμογδάρτη (φαρμακεΐον 
νυν Ά ντ. Παπαδημητρίου). *0 Ά ντ. Καλα-·ί 
μογδάρτης εις τήν τότε ύπάρχουσαν βρύσην, 
μόλις άνηγγέλθη είς Πάτρας τό Σύνταγμα τοΰί 
1843, άνέγνωσε τό κείμενόν του υπό τάς επευ
φημίας τού λαού. Ώνομάσθη ή πλατεία έπι- 
σήμως ’Όθωνος καί μετά τήν έκθρόνισίν του,'
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ώς ίίνω. Τώ 1902 ή πλατεία έλαβε τήν σημε
ρινήν αύτής μορφήν, ίσοπεδωθεΐσα διά γης 
συμπαγούς έκ Κεφαλληνίας, έπλακοστρώθη δέ 
γύρωθεν καί έδενδροφυτεύΟη καί πάλιν. Τά 
δύο έκ χαλκού άναβρυτήρια αυτής ήλΟον έκ 
Γαλλίας μέ λέοντας καί Πάνα τό έν, το δέ 
άλλο μ’ άρχαίαν κόρην τώ 1873. Τής σημερινής 
πλατείας έφήπτετο κατά τήν ΒΛ γωνίαν αυ
τής ή προεπαναστατική οδός ή βαίνουσα άπό 
τοΰ λιμένος προς τήν πόλιν. Κατά τήν άνόρυ- 
ξιν των θεμελίων τής έπί τής διασταυρώσεως 
τής όδοϋ Κορίνθου και πλατείας Γεωργίου Λ' 
οικίας Γκρήν (παλαιά δικαστήρια) άνευρέθησαν 
καί εύρίσκονται σήμερον εις τό μουσεΐον 11α- 
τρών τρία τεμάχια έκ ζωηφόρου ναού των Πα- 
τρών τοΰ Δ' αί. π. X. ’Αρχαιότητες εύρέΟησαν 
καί εις τήν Ιδιοκτησίαν Κόλλα παρά τήν όδόν 
Κορίνθου. Θωμόπουλος 221, 224, 5414. Κορύλ- 
λος Χωρογραφία 54.

Γεωργίου Σπυρίδων καί Λάζαρος. Άμφό- 
τεροι, συγγενείς, έκ Πατρών. Άγωνισταί τοΰ 
1821, πολεμήσαντες είς πολλάς μάχας καί δια- 
κριθέντες διά τήν άνδρείαν των. Λεύκωμα 176. 
ΜΒΕ Η ' 325.

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Μ ι χ α ή λ .  Πολιτευόμενος 
Πατρινός, διατελέσας Νομάρχης Κεφαλληνίας. 
Άπεβίωσεν τω 1949.

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ά . Ά . Έφέτης έξέδωσεν έν 
Πάτραις τω 1913 Μελέτην έπί των ν. ΓΩΤΙΓ 
κ.7.π. έκ σελ. 115.

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Διον. Θεοδόσιος. Πρόεδρος 
Γεωργικού ’Επιμελητηρίου Πατρών. Έφονεύθη 
κατά τον βομβαρδισμόν των Πατρών τής 28— 
10—1940 υπό τής Ιταλικής αεροπορίας.

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Π α ΰ λ ο ς ,  ύπολοχαγός έκ 
Πατρών, άποβιώσας τήν 8 Ν)βρίου 1918 είς 
στρχτ. νοσοκομείο ν.

Γεωργόμωραΐτης. 'Οπλαρχηγός έκ Κουνι- 
νας Αίγίου, πεσών είς τήν μά/ην 'Λγιάννη 
(1827). Έκράτει τό έξωτερικόν οχύρωμα τής 
μονής μέ 70 πολεμιστάς του. 'Ο Σταυρόπουλος 
305, 449, 479 ονομάζει αυτόν Γεώργιον Γιαν- 
νακόπουλον, άλλ’ ό Γ. Θ. Γίαπαγεωργίου έξη- 
κρίβωσεν οτι έλέγετο Άνδρεακόπουλος. 'Ο  Λέκ- 
κας 130, 136, 142—3 δμιλεΐ περί Γ. Μωραΐτη 
καί παραθέτει καί τό δημ. τραγούδι του.

Γεωργόπουλος Άνδρ. στρατηγός τής τά- 
ξεως 1917 έκ Πατρών.

Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς  Άνδρ. Άλέξ. Έ κ  Πα
τρών, (Πρόεδρος Έφετών 1931). Έγραψε «Πε
ρί άρμοδιότητος Είρηνοδικών καί περί βαθμών 
δικαιοδοσίας», Άθήναι 1908.

Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς  Μ. Γεώργ. Δικηγόρος 
έν Πάτραις. Έδημοσίευσεν έν Πάτραις 1896 
«Φιλολογικάς ομιλίας» του είς τήν Σχολήν τοΰ 
Λαοϋ περί τοΰ «συνεταιρισμού καί τοΰ καθή
κοντος τοΰ πολίτου». Είς Ημερολόγιου Σκό- 
κου 1893 έτους, 381 «ό Θεογέλαστος, σύγχρο
νος Πατραϊκή είκών, 6 αυτόκλητος ιεροψάλτης». 
Είς τοΰ έτους 1894, 406 «Είς τά ένδότερα τοΰ 
Παραδείσου, Πατραϊκόν σκαλάθυρμα». Καί 
ποίημα αύτόθι σ. 394.

Γεωργούλας τ ό λ ι θ ά ρ ι .  Βράχος παρά 
τήν θέσιν Δερβένι ΝΔ τής μονής Όμπλοΰ πρός 
τήν περιφέρειαν Καλλιθέας, όπου κατά έπιτό-

πιον δημοτικόν άσμα ηύτοκτόνησεν ή μετά 
κλεφτών συνεργαζομένη Γεωργούλα. Βλ. λ. 
Γυναίκες, Τραγούδια. "Ηδη τό τοπωνύμιον ά
παντα το) 1715 είς τον καθορισμόν τών ορίων 
μονής Όμπλοΰ (βλ. λ.).

Γεώρμας Ή  λ. Αγωνιστής έκ Στεμνίτσης, 
πολεμήσας καί είς Πάτρας τώ 1822. Δ. Γαρ- 
ταγάνη Ή  Στεμνίτσα 110, 168.

Γή. Ά γαλμα αυτής ήτο είς τόν ναόν τής 
Δήμητρος (βλ. >.) έπί τής παραλίας. Θωμό
πουλος 206, M eyer 2218, H erb illon  ως έν 
σ. 181.

Γηράρδος. Αντέγραψε χειρόγραφα τοΰ έν 
Βενετία έλληνιστοΰ Φρ. Φίλελφου τών χρόνων 
τών Παλαιολόγων, σημειώνει δέ ό ’ίδιος «ταϊς 
χερσΐν Γηράρδου έκ ΙΙατρών παλαιών». 'Ο 
αύτός κατά τήν ομολογίαν του τώ 1431 αντέ
γραψε τόν Κυνηγετικόν τοΰ Ξενοφώντος. Καί 
τούς βίους τοΰ Πλουτάρχου («Γυράρδος έκ 
Παλαιών Πατρών»). Είς χειρόγραφον όμως της 
’Οξφόρδης τοΰ Ίσοκράτους σημειοΰται ώς «Γυ
ράρδος έκ πόλεως Μεθώνης». Θωμόπουλος 357, 
Ζακυθηνός, Le despo ta t II, 317.

Γηροκομείου ιερά μονή (Γηροκομειό καί 
Γεροκομείο) άπό τάς παλαιοτέρας τής Πελο
πόννησου, κεΐται ανέκαθεν είς τήν αυτήν θέσιν, 
οπού καί σήμερον, ήτοι έπί υψώματος κατά τήν 
Α παρυφήν τής πόλεως Πατρών, είς τούς ΝΔ 
λόφους (ύψ. 185 μ.). Ανέκαθεν άνδρική, τι- 
μάται έπ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου, ή «έν τώ Γηροκομείω τών Πατρών Ιερά 
μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου» (οΰτω καί 
είς έγγραφόν της τής 6 Μαίου 1830).

Ή  τοποθεσία τής μονής κατά τήν αρχαιό
τητα άνήκεν είς τήν περιοχήν τής Μεσάτιδος. 
Δεν πρέπει νά ήτο άκατοίκητος κατά τήν άρ
χαίαν εποχήν. ’Ήδη είναι γνωσταί ώς εύρεθεΐ- 
σαι είς τό Γηροκομείου έξ λατινικαί έπιτύμ- 
βιοι έπιγραφαί (καί μία είς τούς έν Σαμακια 
άμπελώνας). Θωμόπουλος 233—4 καί 98:ι

Κυρίους ό Θωμόπουλος 254, α' έκδ. 213, 
Ά π . Άνδρέας 40, συνεσχέτισεν τήν ίδρυσιν τής 
μονής μέ τήν έν Πάτραις άγαθοεργίαν τοΰ ά
γιου ’Αρτεμίου (βλ. λ. καί λ. Ά γ .  Άνδρέας). 
Έ ν  τούτοις ό Γ. Σωτηρίου («Αί μοναί τής Ε λ 
λάδος καί ή εθνική αυτών δράσις», Ά θ . 1936, 
9) παραδέχεται ΰπαρξιν παλαιοχριστιανικών 
μοναστηρίων έν Έλλάδι, καταστραφέντων ύπό 
βαρβάρων έπιδρομέων, συμφωνεί δέ καί οδτος 
οτι άπό τοΰ I' αί. άρχεται ή άκμή τών έν Έ λ 
λάδι μονών. Αί μοναί έν τή κυρίως Έλλάδι 
όντως άναφαίνονται άπό τών χρόνων τούτων, 
ότε πολλοί καλόγηροι, πλεονάζοντες είς Κπολιν, 
κατέρχονται έως τής ΙΙελοποννήσου, είς τήν 
οποίαν κερδίζουν έδαφος διά τής προστασίας 
τοπικών άρχόντων, στρατηγών ή δεσποτών 
("Ηλιος ΙΓ ' 730—1. Πρβλ. Ζακυθηνοΰ Οί 
Σλαΰοι έν Έλλάδι, 96—97). Διά τό Γηροκο
μείου γνωρίζομεν ότι οί Φράγκοι, καταλαμβά- 
νοντες τφ  1204 τάς Πάτρας, ευρίσκουν ύπάρ- 
χουσαν τήν μονήν καί μάλιστα κινεί τόσον τό 
ενδιαφέρον τών διαφόρων ίεροπολεμικών ταγ
μάτων τής Δύσεως ή κατάληψίς της, ώστε νά 
σημειοΰνται καί διαπληκτισμοί μεταξύ αύτών 
δι’ αυτήν. Βάσει, λοιπόν, γραπτών πηγών δυ-

i
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νάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν Ιστορικήν 
πλέον ζωήν τής μονής άπό του 1204. Άλλά 
διά νά εύρεθή αΰτη κατά τήν Φραγκικήν έπι- 
δρομήν τόσον περιζήτητος, άναμφισβητήτως 
πρέπει νά έχη καί ένα προηγούμενον χρόνον 
ύπάρξεως, ένός ή καί περισσοτέρων αΙώνων.

Είς τήν Κπολιν καί είς τάς σημαντικωτέ- 
ρας πόλεις της αυτοκρατορίας άναφέρονται λει- 
τουργούντα γ η ρ ο κ ο μ ε ί α ,  είς τά όποια έ- 
τύγχανον περιΟάλψεως γέροντες, άνδρες ή γυ
ναίκες, γ η ρ ο κ ο μ ΐ τ α ι  καλούμενοι (Κου- 
κουλέ, Βυζ. βίος Β ', I 168 έπ.). Ά λλα συγ
χρόνως καί αί μοναί γενικώτερον άπετέλουν 
κέντρα εύποιΐας. Είς τούς πυλώνας αύτών έ- 
μοίραζον τά υπολείμματα της τραπέζης (Κου- 
κουλές, αύτόΟι, 91). Είδικώς δέ αί μοναί των 
Ελληνικών χωρών ήσκουν τήν φιλανθρωπίαν 
τοσούτω μάλλον έπιβαλλομένην ένεκα των εί- 
δικών συνθηκών, υπό τάς όποίας έτέλουν αδ- 
ται Ιδία άπό Γ καί έπέκεινα αί. (ΣωΓηρίου, 
αυτόθι). Α λλά καί των γηροκομείων ή έπί- 
βλεψις άνήκεν είς τόν οίκειον έπίσκοπον, κλη
ρικός δέ ήτο συνήθως ό διευθυντής των (γηρο- 
κόμος). Τό Βυζάντιον είχε καί νοσοκομεία, 
άλλά καί είς τά γηροκομεία περιεΟάλποντο 
καί γέροντες καί παρ’ αυτούς άσΟενεΐς άνιάτων 
νοσημάτων, Ιδίως λεπροί (λωβοί), (Κουκουλές, 
αύτόΟι 131), έκαστον δέ τών παντός είδους φι
λανθρωπικών Ιδρυμάτων του Βυζαντίου είχε 
καί ναόν ιδιαίτερον παρ’ αύτώ πρός εκκλησια
σμόν τών τροφίμων του (αυτόθι σ. 146).

ΑΙ ΙΙάτραι έπί βυζαντινών χρόνων (Θ' αί. 
καί εφεξής) άκμάζουν, άφου δέν υπάρχει καν 
έγχειρίδιον απλώς τής Βυζαντινής Ιστορίας χω 
ρίς νά συμπεριλαμβάνη ένδεικτικώς καί τά 
πλούτη της Δανιηλίδος. Ή  πόλις είχε μέγαν 
πληθυσμόν, έπεξετείνετο δέ μέχρι της μονής 
σχεδόν. ΕύΟύς άνω του Γηροκομείου διατηρεί
ται καί σήμερον χωρίον Ρωμανού, τό όνομα 
του όποίου ενθυμίζει όπωσδήποτε Βυζαντινήν 
έποχήν. Είς τήν παρυφήν, λοιπόν, τής πόλεως, 
είς πράγματι ώραίαν τοποθεσίαν, μέ ξηρόν καί 
υγιεινόν κλίμα, μέ έπαρκές ύδωρ έκ του υδρα
γωγού (ή ύπ’ aptO. 304/1910 άπόφασις του 
Άρείου Πάγου αποδέχεται τήν έκπαλαι ύπάρ- 
χουσαν τοιαύτην παροχήν ΰδατος κατά προνό- 
μιον), έκεΐ έλειτούργησε τό Γηροκομεΐον τών 
Πατρών ώς φιλανθρωπικόν κατάστημα. Τούτο 
ύπεστήριξε κατά τήν α' έκδοσιν της 'Ιστορίας 
του (σ. 356) καί ό Θωμόπουλος: «τό κατ’ άρ- 
χάς έκτίσθη έπί της θέσεως του αύτόθι άλλοτε 
ναού Α γίου Γεωργίου (άνω του σήμερον ύπάρ- 
χοντος καφενείου) εύαγής οίκος πρός περίθαλ- 
ψιν τών έκ του γήρατος καταπεπονημένων πε- 
νήτων, άλλά καταστραφέντος ύστερον τούτου 
έκτίσθη μονή είς χθαμαλοτέραν καί νήνεμον 
θέσιν».

Τόν ναόν Γηροκομείου Πατρών καί αύτό 
τό οίκημα, τό πιθανώτερον, δταν τούτο έπαυσε 
νά εύρίσκεται έν λειτουργία, παρέλαβον ή καί 
κατέλαβον οί καταφθάσαντες μοναχοί κατά τά 
τέλη της Α ' χιλιετηρίδος καί ίδρυσαν τήν I- 
στορουμένην μονήν, συνείδησις δέ τούτου ύπάρ- 
χει είς τούς μετέπειτα χρόνους, δτε καί δια
τηρείται ή λεκτική διατύπωσις: ή έν Γηροκο-

μείφ μονή* προϋποτίθεται συνεπώς τοπωνύμιου 
έστω Γηροκομείου, δπου κατόπιν έγκατέστη ή 
μονή. Δέν αποκλείεται έν τοσούτιρ οί κατελ- 
θόντες μοναχοί νά ίδρυσαν αύτοί τήν μονήν 
ώς γηροκομεΐον, δπου καί έγκατεστάθησαν καί 
ούτοι, Πρβλ. Α. Διομήδους, Βυζ. μελέται Α' 
39—40. Οί δυτικοί, καταλαβόντες τήν μονήν, 
έγραψαν τό δνομα τής μονής ώς H ie ro k o  
m ion καί τήν Παναγίαν τήν Γεροκομήτισσαν 
S ancte  M aria H ierocom ata , γραφήν τήν ο
ποίαν έκτοτε διετήρησαν (Pouqueville  I I I ,  
538, 541, Buchon, E xped itio n  II, 83 κ. ά.) 
δηλαδή άντελήφθησαν τόν δρον Γηροκομεΐον 
ώς άντιστοιχοΰντα εις ευαγές ίδρυμα, οίκον 
ίερας εύποιΐας. Μέχρι του 1806, δτε έκ σει
σμού κατεκρημνίσθη, διετηρεΐτο ό άρχαΐος 
ναός τής μονής, τόν όποιον οί περιηγηταί άνα- 
φέρουν ώς καθαρώς βυζαντινού τύπου, μέ θό- 
λον, κίονας κλπ. Έ κ  τού ναού τούτου διεσώθη 
τό είς τήν εσωτερικήν κρήνην τής μονής έντει- 
χισμένον μαρμάρινον άνάγλυφον (έπιστύλιον ή 
ύπέρθυρον μέ σταυρούς καί άλλας διακοσμή
σεις), έργον άνήκον όπωσδήποτε είς τόν Θ' 
ή Γ τό πολύ αιώνα. Τό άνάγλυφον είναι ά- 
ναμφισβητήτως κατάλοιπον τού βυζαντινού 
ναού τής μονής, υπάρχουν καί τινα άλλα, δευ- 
τερευούσης άξίας, κιονόκρανα, κίονες κλπ. χρη 
σιμοποιηθέντα έπίσης ώς οικοδομικόν ύλικόν 
είς τήν μονήν καί ναόν, ό όποιος είναι ό μεθε
πόμενος τού βυζαντινού, άφου ό τού 1806 κα- 
τεστράφη έπίσης πυρποληθείς υπό τών Τούρ
κων τώ 1821. Καί ό ναός τού Προφήτου Ή λία 
υπό τήν μονήν ήτο καί ούτος μέχρι τού 1821 
βυζαντινός καί θολωτός. Συνεπώς καί μνημει- 
ακώς άκόμη δύναται νά εύρη σπουδαίως έδα
φος ή βεβαία ούτω καθισταμένη άποψίς μας 
οτι ή μονή Γηροκφμείου, είχε καί παλαιοτέραν 
άκόμη Ιστορίαν καί ακμήν ομοίως, άντιστοι- 
χούσαν είς διάστημα δύο ή τριών τουλάχιστον 
είσέτι αιώνων τής Φραγκ. εισβολής.

Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί α .  Τήν μονήν κατέλαβον 
οί Ν α 'ΐ'τα ι, τούς έγκατέστησε δέ ό ίδιος ό 
Σαμπλίττης καί δή άπό τών πρώτων ήμερων 
τής Φραγκ. κατακτήσεως. Ό  Λατ. δμως άρ- 
χιεπίσκοτος τών Πατρών Άντέλμος, έσκέφθ/j 
άλλως, έξ ευγνωμοσύνης διά τήν παλαιάν πρός 
αύτόν ευεργεσίαν, ώς Ισχυρίσθη, καί «διά τήν 
σωτηρίαν τής ψυχής του» καί παρεχώρησε τό 
Γηροκομεΐον είς τήν μονήν του ταύτην, έξ ής 
προήρχετο, καταστήσας τούτο μετόχιον τής 
Γαλλικής μονής τού C luny. Τό μετόχιον ώ- 
φειλε νά στέλη είς αυτήν κατ’ έτος «έν άριστον 
ώμοφόριον». Τό έγγραφον τής δωρεάς συνε- 
τάγη έν Πάτραις τόν ’Ιανουάριον του 1210 καί 
διασώζεται είς Παρισίους. Τό τάγμα τών Ναϊ- 
τών έξώσθη βιαίως υπό τουΆντέλμου (βλ. λ.).

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Διεσώθη είς τόν κώ
δικα Ε83 τής έν Ά γ ίω  ’Ό ρει Μεγίστης Λαύ
ρας έγγραφον τής μονής Γηροκομείου τού 1467, 
φέρει δέ τήν σφραγίδα τής μονής μέ τήν Θεο
τόκον καί κύκλιο αύτής βουλωτήριον τής Πα
ναγίας Γεροκομείου, ή οποία τονίζεται ήδη ώς 
βασιλική (οχι ένοριακή). Ε ίς τούτο γίνεται έκ- 
κλησις συνηγορίας διά τήν κτηματικήν περιου* 
σίαι της μονής.
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Ό  K. Σάθας είς τό έργον του «Βιογραφι- 
κόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου 'Ιερεμίου 
Β'» τό α' (σ. 168—170) δημοσιεύει, «Γράμμα 
εύεργετικόν διά τό Γηροκομείον πρός τον Πα
λαιών Πατρών κύρ Νεκτάριον 'Ιερεμίου τοϋ 
Πατριάρχου» τής 9 άπριλίου ζγ0’ δηλ. 1589 
και ούχί 1591, δπως άνέγνωσεν ό Θωμόπου- 
λος 419. Ό  μητροπολ. Νεκτάριος διεξετραγώ- 
δησεν είς τόν Πατριάρχην «τούς έπηρεασμούς 
καί τάς καθ’ ήμέραν οχλήσεις άς περ ύφίστα- 
ται διατριβών έν τω κελείω αύτοΰ» δηλ. είς 
τό μητροπολιτικόν του οίκημα έντός τής πό- 
λεως Πατρών καί δτι ταλαιπωρείται («άδυνάτως 
έχει»), 'Η  άποχώρησίς του γίνεται είς «τό έξω 
του άστεος κείμενον πατριαρχικόν σταυροπή- 
γιον τό Γηροκομεΐον», όπου καί οί ποοκάτοχοί 
του άνευ ούδεμιάς άλλης άνάγκης παρά μόνον 
«τής άπό τών ένοχλούντων μερικής άνέσεως 
καί ελευθερίας», έφρόντισαν καί έδαπάνησαν α
φειδώς καί έγκατεστάθησαν είς τό Γηροκομεΐον, 
προτιμήσαντες τούτο άπό την έν τή πόλει κα
τοικίαν των καί είς αυτό τόν περισσότερον και
ρόν διαμένοντες, διά τούτο κατέστησαν αυτό 
«είς δ νΰν όράται» καλόν σημεΐον «καί έκ τών 
εισοδημάτων τής μητροπόλεως εσχε τήν φαινο- 
μένην άνάκτησιν καί βελτίωσιν», «καλ> ιεργηθέν 
καί αύξηθέν». Έζήτησε, λοιπόν, ό μητροπ. 
Νεκτάριος, ΰπαινισσόμενος καί τήν φοβεράν 
τύχην τών προκατόχων του (τού Νεοφύτου τω 
1466 καί Γερμανού τω 1571), «φοβούμενος καί 
τρέμων ΐνα μή καί αυτός τε πάθη τοΐς πρό αύ
τοΰ παραπλήσιου», νά τού έξασφαλισθή ή πα
ραμονή του είς τό Γηροκομεΐον. Ά λλ’ ήδη τό 
Γηροκομεΐον ήτο «σταυροπήγιον πατριαρχικόν», 
δηλαδή μονή απ’ ευθείας έξαρτωμένη άπό τοϋ 
Πατριάρχου καί είς τήν οποίαν ούδεμίαν ήδύ- 
νατο νά έχη άνάμιξιν ό έπιτόπιος έπίσκοπος. 
'Ο Πατριάρχης άπεδέχΟη τήν αίεησιν. Βλ. καί 
Ζακυθηνόν I,e  despo ta t II ώς έν σ. 393. 
Μεταθανατίως τοϋ Θωμοπούλου 439—42 δ’ 
έδημοσιεύθη σιγίλλιον τού Πατρ. Διονυσίου τού 
1665, ύπ’ αύτοΰ άνευρεθέν.

Διά τούτου έπικυροΰται πώλησις άγροτικοΰ 
κτήματος «είς άγιον Γεώργιον κατά τήν Λεύ
καν)) τής μεσημβρινής πεδιάδος Πατρών άπό 
τήν μονήν αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου Έ ρι- 
νεοΰ πρός τήν μονήν Γηροκομείου.

Τίρ 1676 οί Σπόν καί Ούέλερ ευρίσκουν 
τήν μονήν μέ δώδεκα μοναχούς. Περιηγήθησαν 
τόν άρχαΐον βυζαντινόν ναόν (έλληνικοΰ τύπου, 
ώς γράφουν). Έ π ί τού λιθοστρούτου εύρον με- 
ταγενεστέραν έλληνικήν έπιγρ»φήν, ή όποια 
όμως ήτο έφθαρμένη ήδη. Επίσης ό Ούέλερ 
αναφέρει ότι ό ναός τής μονής ήτο έσωτερικώς 
άξιος ενδιαφέροντος λόγιο τοιχογραφιών, έπι- 
γραφών, εικόνων άγιων, πρό τών όποιων έ- 
καιον άργυραΐ κανδήλαι, άλλα παρατηρεί δτι 
οϋτος ήτο κακώς οίκοδομημένος. Πρός βορράν 
άν«)θι τής μονής (Σαμακιά) τό μέρος ήτο κα
τάφυτου έξ έλαιώνοιν. άμπέλιον καί σίτου.

Έ κ  τής Ιστορούμενης εποχής διεσώθησαν 
είς τήν μονήν άργυρά έπένδυσις Εύαγγελίου 
(εξώφυλλου)- έπί τού άνω κλείστρου (συνδετήρος) 
τού άνοίγματος τού Εύαγγελίου φέρεται επι
γραφή ; ΓΡΚΙ / ΓΓΡ ( ΑΧΜ ή =  ΓηΡοΚομεΙον

ΓρηΓόΡιος ΆρΧιΜανδρίτης. ’Αξιόλογος (τού 
ΙΣ Τ 'α ί ), είκών *Αγ. Ίωάννου Προδρόμου εύρι- 
σκομένη σήμερον είς τόν ναόν τής μονής. Μή
κος 1.09 μ. πλάτος 0,487 έπί ξύλου. Δύο πα
ραστάσεις. ’Άνω : Ό  Πρόδρομος, πτερωτός ό- 
λόσωμος κατ’ ένώπιον, κρατεί σταυρόν καί 
δέλτον. Κάτω άριστερά ή κεφαλή έπί πίνακι. 
Κάτω : ή σκηνή τοϋ άποκεφαλισμοϋ.

Είκών τής Παναγίας, ένυπόγρχφον έργον τού 
Δαμασκηνού (ΙΣΤ' αί.), άποκειμένη προσωρι- 
νώς είς τό μητροπολιτικόν μέγαρον Πατρών. 
'Ωραιότατου έργον 1X1.20 μ. άρίστης τέχνης 
καί διαφυλάξεως. Κατά σημείωμα τοϋ μητρο
πολίτου Πατρών ’Αρσενίου τής 10 ’Απριλίου 
1707 ή μονή εισφέρει 50 ρεάλια διά τήν κα
τασκευήν τού φρουρίου Ρίου. Κώδηξ Μέρτζιου 
142. Βλ. λ. Μοναί.

Σημαντικόν, τέλος, έγγραφον τής μονής διε- 
σώθη έν αύτή καί φυλάσσεται, φέρον χρονολο
γίαν άρχικήν 13 ’Απριλίου 1714 καί άναφε- 
ρόμενον είς τήν β' Τουρκικήν κατάκτησιν, συν- 
ταγέν, οπωσδήποτε άργότερον καί τής 3 Μαίου, 
ή όποια άναφέρεται είς τό κείμενόν του. Τό 
έγγραφον έδημοσίευσεν ό Θωμόπουλος 483—4. 
Κατά τήν Ενετοκρατίαν, φαίνεται, οι μοναχοί 
τοϋ Γηροκομείου δέυ έξώσθησαν, παρόλον οτι ή 
Θρησκευτική καί λοιπή διαγωγή τών Ενετών 
ήτο έλεεινή.

’Αποτελεί μαρτυρίαν τών παλαιοτέρων τής 
μονής περί τής άναγνωρισθείσης υπό τών Τούρ
κων κτηματικής περιουσίας αύτής («ταϋτα έ- 
γράψαμεν είς ένθύμησιν τών μεταγενεστέρων») 
καί υπογεγραμμένου καί βεβαιωμένον δπως εί
ναι, Ισοδυναμεΐ πρός τίτλον ιδιοκτησίας καί 
ώς τοιοϋτος έτυχε τοιαύτης έπιμελοϋς διατηρή- 
σεως έως σήμερον. Οί Τούρκοι, άφαιρέσαντες 
τό 1 /2 τής περιουσίας της, τής άνεγνώρισαν 
κτημ.ατικήν έκτασιν πέριξ αύτής ήτοι άπό τήν 
«ρεζιμιάν πέτραν» ναού Πρ. Ή λ ία  καί μέ τό 
αύλάκι σύνορον έως τό ρυάκι τοϋ Κυνηγού έχά- 
ραξαν τήν μεσημβρινήν πλευράν ταύτης. Ά πό  
τοϋ Κυνηγού τό σύνορον «κάνει έπάνω», δη
λαδή πρός τά υψώματα καί χαράσσεται πλέον 
ή άνατολική πλευρά, ή οποία καί αύτή βαίνει 
κατ’ εύθεΐαν γραμμήν πρός τό άνατολικώτερον 
σημεΐον τής άπομεινούσης είς τήν μονήν πε
ριουσίας της, άλλά ή γωνία μέ τήν μεσημβρι
νήν εύθεΐαν γίνεται άμβλεΐα. Ά πό  τής φρά- 
σεως «καί δλην τήν ράχην, καθώς γέρνουν τά 
νερά, κάνει κάτω τήν κώχην τής ράχης» ορί
ζονται πλέον τά βορεινά 8ρια έπί εύθείας τών 
υψωμάτων τής Σαμακιας (άρχαίας Μεσάτιδος) 
ούχί πλέον έπί τής εύθείας γραμμής, άλλά ε
ξογκωμένης πρός Β καί τέλος άπό τής θέσεως 
Γριάς τό πήδημα (παρά τό σημερινόν Δασύλλιον 
Πατρών), προκεχωρημένον ΒΔ άκρον, χαράζον
ται τά δυτικά όρια έπί εύθείας περίπου γραμ
μής, ή οποία όλονέν κλίνει πρός τό έσωτερι- 
κόν τής ιδιοκτησίας τής μονής καί φθάνει εις 
τό άρχικόν σημεΐον τής οροθεσίας («τήν ιδίαν 
πέτραν είς τόν Προφήτην Ή λίαν»). Τό οΰτω 
σχηματιζόμενον τραπεζοειδές καλύπτει έκτασιν 
γηλόφων καί άλλων υψωμάτων 6.000 τούλάχι- 
στον στρεμμάτων καλλιεργουμένης γής, μέ τήν 
μονήν γείτνιάζουσαν πρός τήν μεσημβρινήν
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πλευράν του τραπεζοειδούς. Κατά την έπιδρα- 
μην των Τουρκαλβανών τήν Μ. Παρασκευήν 13 
’Απριλίου 1770 ή μονή προσεβλήθη ύπ’ αυτών 
λεηλατηΟεΐσα καί πυρποληΟεΐσα.

Ε ίς άντικατάστασιν τοΰ άρχαίου σιγιλλίου, 
διά του οποίου είχεν άνακηρυχθή τδ Γηοοκο- 
μεΐον μονή σταυροπηγιακή, έξεδόθη έτερον, του 
Πατρ. Γρηγορίου Ε ' του έτους 1798, τδ ό
ποιον καί εύρίσκεται έκτοτε είς τήν μονήν. 
Πρό τινων μόλις έτών, τδν Μάΐον του 1755, ό 
Πατρ. Κύριλλος Ε ' έκύρωσε τά σταυροπηγιακά 
δίκαια ((του Γηροκομείου παρά τάς Πάτρας». 
Πάντως τδ έξαιρετικδν είς τδ σιγίλλιον του 
1798 είναι οτι δίδεται «καί τδ προνόμιον κατά 
Πατριαρχικήν φιλοτιμίαν, ώστε τδν κατά και
ρούς ήγούμενον έν ταΐς έορτασίμοις ήμέραις 
φορεΐν έπ’ έκκλησίας μανδύαν προχειριζόμενον 
καί πατερίτζαν».

Έ π ί τεμαχίου λίθου, εύρεθέντος τφ  1935 
υπάρχει άνάγλυφος παράστασις πρόχειρος δύο 
δένδρων καί ΠΝΓ_7 1798 αύγ. ιγ (ό πρώτος 
δημοσιεύσας τήν έπιγραφήν Θωμόπουλος 596 
άνέγνωσε : ΜΓΙΓ 1798 αύγ. λ), τά όποια άπο- 
δίδονται: ΙΙαΝ αγία ΓΗροκομίτισσα 1798 Αύ- 
γούστου 13. Του έτους 1790 διατηρείται ή 
σφραγίς της μονής (Θιυμόπουλος 593). Διε- 
σώθη έπίσης καλής τέχνης άργυρούν δισκοπό- 
τηρον του 1774, δπου επιγραφή: Χειρ ΓεωΡ- 
ΓΙου < ΞΙΝΟ 1794 ΓηΡοΚοΜεΐον ΓρηΓόριοΟ 
ΆρΧιΜανδρί'ΓηΟ.

Είς τήν μονήν διασώζεται κώδηξ αυτής, 
άρχόμενος άπδ 20 'Οκτωβρίου 1807. Τήν Ιην 
Νοεμβρίου του έτους τούτου, (φύλ. 106—7) κα- 
τεστάΟη ηγούμενος, έλΟών έκ Μεθώνης, ό ιε
ρομόναχος ’Ιάκωβος Σιδερόπουλος (είχε καί 
τδ παρώνυμον Κορο>ναΐος, φύλλον 2 του κώ- 
δικος), είς τήν πρόνοιαν τοΰ οποίου όφείλεται 
ή κατάστρωσις τού νέου τούτου κώδικος. Ό  
’Ιάκωβος παρέμεινεν ηγούμενος (καί έπιμελού- 
μενος τδν διασωΟέντα κώδικα) μέχρι τού 1815 
τουλάχιστον, άπδ δε τού 1819 αί έγγραφα! 
τού κώδικος όφείλονται είς τδν νέον ήγούμε
νον Δανιήλ, εις τδν όποιον καί όφείλομεν τήν 
διάσωσίν του κατά τήν πυρπόλησιν τής μονής 
κατά τήν Κυριακήν των Batov 1821.

Ε ίς τήν συλλογήν τών διασωΟέντων ύπδ τού 
Δανιήλ έγγραφον άπδ 10 Ν]βρίου 1809 τής έν 
Αίγιαλεία μονής Ταξιαρχών. "Αλλο έγγραφον 
είναι ΓΙατρ. γράμμα Κυρίλλου άπδ ’Ιουλίου 
1815, συστατικδν πρδς ενέργειαν έράνων διά 
πληρωμήν χρέους άνοικοδομήσεως τού ναού 
Ά γ . Ίωάννου του Προδρόμου είς τήν περιφέ
ρειαν τής μητροπόλεως Δέρκων. Πόσον καιρδν 
άπησχολήθη μέ τήν άποστολήν αύτήν 6 Δα
νιήλ δέν γνωρίζομεν, ήδη όμως τφ  1820 ευ- 
ρίσκετο είς Πάτρας καί πρδς αύτδν άπευΟύ- 
νονται δύο Πατριαρχικά έγγραφα τής 26 
’Οκτωβρίου 1820 Γρηγορίου Ε ', τά όποια σώ
ζονται είς τήν συλλογήν Δανιήλ. Τδ έν απευ
θύνεται είς τούς μοναχούς τής Μονής Ταξιαρ
χών καί προτρέπονται ούτοι νά ομονοήσουν, τδ 
δέ άλλο άπευΟύνεται είς τδν Δανιήλ, ό όποι
ος καί εξουσιοδοτείται, δπως ώς Πατριαρχι
κός έξαρχος έπέμβη παρ’ αύτοις. Κατά τδ αυ

τό έτος 1820, άλλά άπδ ’Ιανουάριου μηνδς 
έξεδόθη έπιτίμιον τοΰ αυτού Πατριάρχου, ύπο- 
γραφόμενον καί ύπδ οκτώ συνοδικών αρχιερέ
ων διά τούς οΐους δήποτε καταπατητάς τής 
κτηματικής καί άλλης περιουσίας τοΰ Γηρο
κομείου.

ΙΙοΙαι αί ύπέρ τής μονής φροντίδες του 
άκαταπονήτου ήγουμένου Δανιήλ (Ρούσου, ήτο 
δμως γνωστότερος μέ τδ παρώνυμον Μπομπό
τας) μανθάνομεν έκ τοΰ ύπ’ αύτοΰ συμπληρω- 
θέντος κώδικος τής μονής τοΰ 1807.

*0 «κώδηκας» έκ περγαμηνής, διαστάσεων 
0.26X0.40 μ. μέ έξώφυλλον χαρτόδετον, έπί 
τοΰ όποιου καί διακοσμητικδν σχεδίασμα, άπο- 
τριβέν ήδη, φέρει έπιμελημένην καλλιγραφικώς 
τήν α' σελίδα του καί προτάσσεται τδ έτος 
1807 (ΑΩΖ'). Ή  έν λόγω σελίς τού κώδικος 
έδημοσιεύθη διά πρώτην φοράν ύπδ τοΰ Θω- 
μοπούλου 496.

Ά π δ  της οπίσθιας σ. τοΰ φ. 4 6 νέος ή- 
γούμενος Δανιήλ κατέγραψε συμφωνητικά γράμ
ματα έμφυτύσεων μέ ένα έκαστον τών έμφυτευ- 
τών μέ τήν σφραγίδα τής μονής έπί κεφαλής 
(κατά τήν συνήθειαν τής έποχής) καί τάς ύπο- 
γραφάς τών συμβαλλομένων έπί τοΰ κώδικος. 
Τά έγγραφα τούτα παρέχουν ιδιαίτερον νομι
κόν ένδιαφέρον καί είναι άξιόλογα μνημεία τοΰ 
κρατοΰντος προεπαναστατικού δικαίου μεταξύ 
τών Ελλήνων είς τήν τουρκοκρατουμένην Ε λ 
λάδα. Φέρουν τήν αυτήν χρονολογίαν 14 Σε
πτεμβρίου 1819, είναι δέ 23 τδν άριθμόν, έπί 
πολλών δέ έξ αύτών έχουν γραφή έν συνεχεία 
ή είς τήν όπισθεν σελίδα αί έπελθοΰσαι μετά- 
βολαί, ένίοτε αντιγράφονται νεώτερα συμβόλαια 
άφορώντα τάς έμφυτεύσεις ταύτας. ’Επακολου
θούν (φύλλον 33 έπ.) δύο έμφυτευτικά σύμφω
να τής 14 Σ)βρίου 1820 καί έν συνεχεία άπδ 
τοΰ φύλλου 35 μεταγράφονται παρόμοια σύμ
φωνα τής 14 Σ)βρίου 1833, δέκα τέσσαρα τδν 
άριθμόν, άλλά δέν υπογράφει πλέον ό Δανιήλ. 
Τέλος μέ ήμερομηνίαν 14 £)βρίου 1834 έπα- 
κο>ουθούν καί έτερα έξ.

Ά λλά τδ έγγραφον, διά τό όποιον εϊμεθα 
εύγνώμονες πρδς τδν ήγούμενον Δανιήλ δτι συ
νέταξε καί διέσωσεν, είναι ό έστω προχείρως 
καί ένδεικτικώς γενόμενος κατάλογος τής βι
βλιοθήκης τοΰ Γηροκομείου του 1820. Είς τδ 
άρχείον ’Ιωάν. Παπαδιαμαντοπούλου περισώζε
ται έγγραφον τής 12ης Ιουνίου 1814, δι’ ού ή 
μονή πωλεΐ έν χωράφι είς σύνορον Ζαβλάνι 
στρεμμάτων δέκα πέντε. Καί μέχρι τοΰ 1930 
ή μονή εΐχεν οικόπεδα είς Καμίνια (κάτωθι 
άλσους), ομοίως εντός της παλαιάς πόλεως πα
ρά τήν όδδν Ά γ . Γεωργίου.

Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  1821. Τήν Κυριακήν 
τών Βαΐων (3 Απριλίου 1821) ή μονή έπυρ- 
πολήθη ύπδ τών Τούρκων.

Τήν 26 ’Ιουλίου 1821 συνεπλάκησαν Τούρ
κοι μέ σώμα 100 Έ>λήνων πολιορκητών, προω- 
θηΟέντων μέχρι Γηροκομείου. ΟΙ "Έλληνες έ- 
πεβλήθησαν, άλλ’ επειδή τδ λοιπόν στρατόπε- 
δον ήτο μακράν, ή θέσις έγκατελείφθη καί κα- 
τελήφΟη ύπδ Τούρκων, οί οποίοι διετήρουν έ- 
κεί έκτοτε φρουράν. Γερμανός 59. Τήν 2αν



i i9 Γηροκομείου

17/j r?·.:
3

^  \hmj 

1/TOj illj·.,,.
■ to;.' 'rJ
T'

Wvn. Kr
7 % * ·^'■•TJ! 7,

■'» -mhir,
'■> vu Ha-

?·  ̂'> ir. r- 
><ρϊ·:ρι· 
'< "ill Ml.")·

waq;
: ni :i; - -  
r/i ate.

fix» rai- 
i  ;iv? i:ii r/i

:zi:w am 
•̂ysn< '&.· 

7.-.T) li -

ip 'iii H 

? ti W/P 
ίτΛ. ρ ·

■ Έοώ.»·
iti/i

Ά Ϊ:·ΑϊΛ J
,v j i»#. 
IS»

•"ον
v.i;.}/λ ^

■.: i : Λ 
υ &·5>* · .j
,%»T.
■JM
*1#Z
oov I'·’

"ϊ

tv W'

> v
^ {·
%»

Αύγούστου 1821 έπετέθησαν κατ’ αύτής οί Πα- 
τρεύς Παυαγ. Καρατζάς καί Θεοδ. Γρίβας. Οί 
Τούρκοι ύπεχώρησαν εις τύ νεκροταφείου των 
’Αράβων ύπύ τον Προφήτην Ήλίαν. Έτοποθέ- 
τησαν εκεί καί τρία πυροβόλα. Ό  Ίσούφ πα
σάς ήγήθη άντεπιθέσεως, άλλα μέχρι της νυ- 
κτός, μέχρι τής οποίας παρετείνετο ή μάχη, 
οί "Ελληνες έπεβλήθησαν καί μόνον τά τρία 
πυροβόλα δεν κατέλαβον. Οί ύποχωρήσαντες εις 
το φρούριον τής Άκροπόλεως Τούρκοι είχον 
μεγάλας άπωλείας (100 νεκρούς, 15 αιχμαλώ
τους καί πολλούς τραυματίας), οί "Ελληνες δέ 
15 νεκρούς καί 40 τραυματίας, οί όποιοι καί 
αύτοί ύπέκυψαν. Νέα μάχη επακολουθεί τήν 
6—8 Αύγουστου 1821 μέ τύν Ίσούφ πασάν είς 
Γηροκομείου, έπετεθέντα κατά τοϋ ληνοϋ Χου- 
σε'ί'ν άγά (πρό του χωρίου Ρωμανού), άντιστα- 
θέντων έπί 3ήμερον έπιτυχώς. Οί Τούρκοι έγ- 
κατέλειψαν τύν άγώνα. Είς τύν ληνόν ήσαν Πα- 
τρεΐς καί Άκαρνάνες, των άνω οπλαρχη
γών, άλλοι είς Ρωμανού, οί Αΐγιεΐς μέ τύν 
Άνδρ. Λόντον είς Άποστομιές καί Κεφαλλή- 
νες καί άλλοι Ίόνιοι είς τον ληνόν. Τον ’Οκτώ
βριον 1821, έως τού οποίου καί διετηρεΐτο τύ 
οικοδόμημα τής μονής (Φιλήμων είς Γερμ. ύ- 
πομν. 252) κατήλθον οί ’Αχαιοί πολιορκηταί 
μετά Ίονίων, άλλά καί πάλιν ή πολιορκία ή- 
τόνησε. Τω 1822 επακολουθεί ή έκστρατεία 
τού Θεοδ. Κολοκοτρώνη καί ή περίφημος κατά 
Φωτδκον Άπομν. 49, 184, 188 καί βίοι 117 
μάχη τού Γηροκομείου, διά τήν οποίαν λεπτο
μερώς βλ. λ. Έπαν. 21, 1822. Προπύργιου τοϋ 
στρατοπέδου τής πολιορκίας των Πατρών άπο- 
καλεΐ τύ Γηροκομείου 6 Καν. Δεληγιάννης (’Α- 
πομν.’Αγων. 21 «Βιβλιοθήκη») 17, 18. Τύ άνω 
έτος οί Τούρκοι άνετίναξαν διά δυναμίτιδος καί 
αύτά τά έναπομείναντα έως τότε θεμέλια τής 
μονής, ΐνα μή χρησιμεύση πλέον ώς έρεισμα 
των Ελλήνων ή κατεστραμμένη μονή.

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Κατά Θωμόπουλον 
594—5 ή μονή ώς κατεστραμμένη τελείως έθε- 
ωρήθη διά Β. Δ. τώ 1834 διαλελυμένη. Πρύς 
τήν Βασιλικήν έπί των Εκκλησιαστικών Γραμ
ματείαν υποβάλλεται «αϊτησις περί διατηρήσε- 
ως τής Μονής Γηροκομείου. Πάτραι α' Μαΐου 
1836. Παρακαλεσθέντες ένθέρμως τε καί έπι- 
μόνως άπύ τούς κατοίκους τής πόλεως ταύ- 
της καί τούς προεγκαταβιώσαντας είς τήν δια- 
λυθεϊσαν Μονήν Γηροκομείου Πατέρας, ύπο- 
βάλλομεν είς την Βασιλικήν ταύτην γραμμα
τείαν αναφοράς αυτών, δι’ ών ένθέρμως αίτοΰ- 
σι τήν κατάταξιν τής μονής ταύτης είς τύν 
άριθμύν τών διατηρουμένων. Είς τήν Βασιλ. 
Γραμματείαν άπόκειται νά διατάξη 6,τι έγκρί- 
νει. Ό  Νομάρχης Ά χαΐας κλπ. I. Άμβρο- 
σιάδης».

Διά Β.Δ. 12)24 ’Ιουνίου 1836 ή μονή έθε- 
ωρήθη διατηρουμένη. Διατηρουμένην τήν μο
νήν φέρει σημείωμα τού 1832 (Χαρ. Βαρυμ- 
πόμπη, Σταχυολογήματα, 212). 'Ομοίως είς 
Δρακάκην Κούνδουρον 67, 68, 112, 159 διά 
τά έτη 1836, 40, 61, 1911 Μάμουκας 154.
Απύ τού 1833—1836 έκτίσθη ό ναύς (τύ κα

θολικόν), τά κελλία άπύ τού 1833 έως καί πέ
ραν τού 1836. Τούτο άποδεικνύει πλάξ έντει-

χισμένη είς τύν βόρειον τοίχον (καλυμμένη σή
μερον δι’ άσβεστοκονιάματο:), είς δέ τύ υπέρθυ
ρου της εισόδου τού ναού έπιγραφή : « Ό  Θείος 
ίερύς ουτος ναύς τής ύπεραγίας Θεοτόκομ άνε- 
καινίσθη έπί βασιλέως Όθωνος τύ σωτήριον 
έτος 1833 ’Ιούνιος α'». Ή  έπιγραφή δυστυχώς 
άπεκρύβη. Πρβλ. Χρ. Νέζερ Άπομν. 134—6.

Ή  κατασκευή έγένετο μέ τήν συνδρομήν 
τών περίοικων καί κυρίως τών Πατρινών τών 
συνοικιών Κανδριάνικα καί Ταμπάχανα καί τής 
Έγλυκάδος. 'Ο  δικηγόρος Διον. Μαυρόγιαννης 
έδημοσίευσεν είς έφ. «Πελοπόννησος» 31)3) 
1954 τύ άπύ 23)11)1836 συμβόλαιον Π. Πα- 
παδιαμαντοπούλου περί τών υποχρεώσεων τών 
κτιστών προς τύν άναλαβόντα τήν άνέγερσιν 
Κωνστ. Συνοδινόν.

Έ κ  «πίνακος όροθετικής καταγραφής καί 
έκτιμήσεως τών κτημάτων κλπ.» τού 1836 
εύρίσκομευ δτι ή μονή είχε κτήματα είς χωρία 
ή θέσεις: Έγλυκάδος, Μπάλα, ’Άνω Συχαι- 
νών 1 ώρ. Προφήτην Ή λία, Βούντενι, Ά σβε- 
σταριά 1 ώ. Λαμπρηφόρα, Γούρνα, Σκαμνού- 
λα 1 ώ. Μιντιλόγλι, Βαρδαλιά, Τρεις Έκκλη- 
σιαΐς 2 ώρας μακράν τής μονής.

Τέλος τήν Ίην ’Ιουλίου 1838 καταρτίζον
ται τρεις νέοι κώδικες τής μονής, θεωρημένοι 
ύπύ της διοικήσεως Ά χαΐας.

Κατά τύν Εύαγγ. Κ. Κοφινιώτην τω 1897 ή 
μονή έχει 15 μοναχούς, 3 δοκίμους, 9 ύπηρέ- 
τας, ποιμένας, μαγείρους. Το Γηροκομείου άνα- 
φέοεται ύπύ τοϋ Νουχάκη, 1899, ώς κατωκη- 
μένη θέσις μέ 35 κατοίκους. Κατά δέ Κορύλ- 
λου Χωρογραφίαν 69, ή μονή είχε 17 μονα
χούς καί ύπηρέτας. Τω 1852 κατεσκευάσθη τύ 
μαρμάρινου τέμπλεον τοϋ ναοϋ ύπύ Τηνίου 
γλύπτου.

Είς Γηροκομείου έωρτάσθη ή μεταπολίτευ
σή τοϋ ’Όθωνος. Ή  μονή διελύθη τω 1885 καί 
έγένετο μετόχιον τού Όμπλοϋ διά Β.Δ. της 25 
’Ιουλίου 1885 (202 φύλλου Έφημ. Κυβ.). Έ π ί 
αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού (1886) καί Δημάρ
χου Πατρέων Θάνου Κανακάρη Ρούφου, φρον- 
τίδι Ιδίως τού τελευταίου, ή μονή κατέστη 
καί πάλιν αύτοτελής.

Ή  μονή έορτάζει δίς, έκάστην Ι5ην Αύ- 
γούστου (Κοίμησις Θεοτόκου) καί τήν Τρίτην 
τοϋ Πάσχα.

Έσυχνάζετο καί ύπύ Τούρκων, δι’ αύτύ 
περί τοϋ Πατρέως Κυρίλλου Λαυρεώτου γρά
φεται είς Κτιτορικύν Ά γ . Λαύρας δτι οί γο
νείς του άνέθεσαν αύτύν άνάθημα τών Α γίω ν 
Αγγέλων είς τήν μονήν Γηροκομείου. «Λα
βών δέ τήν ύγείαν αυτού παρ’ έλπίδα έκομίσθη 
ύπύ τών γονέων αυτού είς το Γηροκομεΐον 
πρύς μοναδικήν πολιτείαν, ένθα καθίσας τρία 
έτη, καί πρύς δν τηνικαΰτα 14 έτών διά πυκ- 
νάς έλώσεις τών άλλογενών καί τά πυκνά συμ
πόσια αυτών άηδιάσας ήλθεν είς τήν ήμετέραν 
Μονήν εις τά 1761 Μαΐου 12».

Κατά τύ 1943—4 ή μονή είχε σκληράν πε
ριπέτειαν. Τήν 17ην Ίανουαρίου 1943 έπετά- 
χθη ύπύ τών άρχών κατοχής διά νά χρησιμο- 
ποιηθή ώς άποθήκη πολεμοφοδίων.

Τήν πρωίαν της 18ης Ίανουαρίου 1943 εΐ- 
χεν έπιτευχθή ή μεταφορά πάντων τών κινη-
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των της μονής καί έτελέσθη διά τελευταίαν 
φοράν λειτουργία ύπό του ήγουμένου τής μονής 
άρχιμανδρίτου ’Αρτεμίου Δρόσου καί του προη
γουμένου αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρασκευο- 
πούλου καί άλλων Γηροκομιτών. Πλήρη περι
γραφήν εις Λάγαρην 50—57. Οί μοναχοί κατέ- 
φυγον εις Παλιομονάστερο. Ή  προσφυγιά διήρ- 
κεσε μέχρι τής έκδιώξεως των Ιταλώ ν (καί δή 
Ν)βριον 1943).

Κατά την μάχην των Πατρών 2—4 ’Οκτω
βρίου 1944 έζήτησαν καταφύγιον γυναικόπαιδα 
ιδίως έκ τής άνω πόλεως. Τώ 1955 ή μονή 
προώρισε γήπεδον 8 στρ. Β αυτής διά ήρώον 
αυτής. Τ φ  1958 προνοία του μητροπολίτου 
Κωνσταντίνου άνηγέρΟη νέα άνατολ. μάνδρα 
καί είσοδος τής μονής βυζαντινού ύφους.

Γηροκομΐται αξιομνημόνευτοι καί οί Θεοφ. 
Ίωάννου, έπίσκοπος ΦΟιούτιδος, Μητροφ. Πα- 
ναγιωτόπουλος, Σωκρ. Οίκονομίδης, Γερβ. Π α- 
ρασκευόπουλος, Εύστ. ΕύσταΟόπουλος μητρο
πολίτες, Χρυσοστ. Βενετόπουλος έπίσκοπος, 
Ίακ . Λιαρομμάτης καί 'Αρτέμιος Δρόσος, ή- 
γούμενος συνεχώς άπό του 1923 μέχρι σήμε
ρον. Βλ. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον.

Γ η ρ ο κ ο μ ε ί ο υ  ό δ ό ς .  Ή  πρός τήν μο
νήν όδός έκ Οέσεοίς Σύνορα. 'Αλλά καί κάθετος 
καί υπέρ τήν πλατείαν 'Τψ. Άλωνίων. Τριαν- 
ταφύ>λου Δημ. όνομ. 42.

Γ ιαλούρης Ίωάν. Πλοίαρχος έκ Ψαρών, 
διαπρέψας είς τήν ναυμαχίαν του Πάπα. ΜΕΕ 
ΙΓ  342.

Γ ιαλούρης Ν ι κ ό λ. Έφορος άρχαιοτήτων 
είς ΙΙάτρας από 'Οκτωβρίου 1952 μέχρις ’Ιου
νίου 1955. Ένήργησε τάς άνασκαφάς Καλλι
θέας, Αίγιου, Καγκαδίου, Πλασίας καί έπί των 
όδών IΙαντανάσσης καί Σισίνη. ΈπεμελήΟη 
τής επαναλειτουργίας του άρχαιολ. μουσείου 
Πατρών.

Γ ιαννάκης Ά  ν δ ρ. Έ κ  Πατρών άγωνι- 
στής του 1821, φονευΟείς τό α' έτος τής Έ -  
παναστάσεοίς. ΜΕΕ ΙΓ  346.

Γ ιαννακόπουλος Δ ή μ ο ς .  'Οπλαρχηγός έκ 
Γορτυνίας, μετασχών υπό τόν Γενναΐον καί τής 
πολιορκίας των ΙΊατρών (1822).

Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς  Δ η μ ή τ ρ  έκ Αει- 
βαρτζίου. ΤΙΙτο έμπορος έν Πάτραις. Κατήρ- 
τισε κατά τήν Έπανάστασιν του 1821 άπό του 
έτους τούτου έως 1827 ΐδιον σώμα καί έπολέ- 
μησεν υπό τούς Σισίνη καί Πετιμεζά. Τώ 1827 
συνελήφΟη υπό του Ίμβραήμ εις Χλεμούτσι 
καί έπί διετίαν παρέμεινεν εις τάς φύλακας 
Μεθώνης. ΆνεγνωρίσΟη διά τάς υπηρεσίας του 
αξιωματικός.

Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς  Κ ω ν σ τ .  όπλαρχη- 
γός εξ Άλωνισταίνης τής ’Αρκαδίας. Τφ  1822 
ήκολούΟησε τόν Πλαπούταν είς τήν πολιορκίαν 
τών Πατρών.

Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ό λ .  οπλαρχη
γός ομοίως εξ Άλωνισταίνης, φιλικός. Έ πο- 
λέμησε καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών. ΈλευΟ. 
Γ ' 904.

Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ό λ .  διετέλεσε 
δήμαρχος ΓΙατρέων τώ 1945 καί Πρόεδρος του 
Δικηγ. συλλόγου.

Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς  Π α ν α γ. Έκ Πα

τρών άγωνιστής του 1821. Ήχμαλωτίσθη υπό 
τών Τούρκων καί άπό του 1826—1828 έκρα- 
τεΐτο είς Μεθώνην, δτε ήλευθερώθη δΓ άνταλ- 
λαγής. ΜΕΕ, Η ' 347, 'Ή λιος Ε ' 381.

Γ ιάννης. Μιχάλης τού Γιάννη υπογράφει 
υπόμνημα Πατρέων τού 1688 ζητούντων αύτο- 
διοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Γ ιαννιας (’Ιωάννης, γυιός τού Παπανδρέα). 
Όνομαστός κλέφτες τής επαρχίας Πατρών, 
γεννηθείς περί τό 1760 είς Προστοβίτσαν Τρι- 
ταίας. Καί ό πατήρ του, ίερεύς είς τήν Προ
στοβίτσαν, γνωστός είς όλην τήν έπαρχίαν ώς 
παλληκαρας ό Παπανδρέας. Καί ό υιός του, 
λοιπόν, Γιαννιας (μεγεθυντικόν τού Γιάννης) 
άνδρωθείς έλέγετο ((γυιός τού Παπανδρέα». 
Νεώτατος έγινε κλέφτης, αλλά ή κυρία δράσις 
του άρχίζει άπό τού 1787—1804 υπό τήν αρ
χηγίαν τού Ζαχαρία. Ό  πρώτος του άθλος ήτο 
νά συλλάβη τόν έφιππον έκ Μυστρί Μαχμούτ 
μπέην. ΟΙ κλέφτες τού Μόρια συνεσυσπειρώ- 
Οησαν τότε υπό τόν Ζαχαρίαν, ό δέ Γιαννιας 
είχε δύναμιν 60 παληκαριών. Τόν Ζαχαρίαν, 
άλλά καί τόν Γιαννιαν ιδιαιτέρως έπροστάτευε 
καί ό έκ Ζουμπάτας Πατρών μητροπολίτης τότε 
Λακεδαίμονος καί είτα Δέρκο>ν Γρηγόριος. Διε- 
σώΟησαν δημοτ. άσματα διά τήν δρασιν του : 
«Μές στό Βάλτο, στό πηγάδι | ρίχνουν κλέ
φτες τό λιθάρι’ | τό πετ ίν  οί Αρβανίτες καί 
περνούν τούς Μοραΐτες. | Τού Γιαννια τού κα- 
κοφάνη | καί ψηλή φωνίτσα βάνει* | «Καραχά- 
λιο παλληκάρι, | έλα ρίξε τό λιθάρι | κ ι’ άν 
περάσης ένα αχνάρι, | μιά ασημένια στό ζωνά
ρι | κι* άν περάσης στήν πηλάλα, | χάρισμά 
σου καί μιά πάλα». Καί άλλο κατ’ άνακοίνω- 
σιν Β. Παπαγεωργίου (βλ. λ. ) :  « Ε μ είς  καλά
καθόμαστε έδώ στόν ξένον τόπο | κ ι’ άν μας 
πειράξουν τίποτα τής Πάτρας οί άγάδες, | τό
τε νά μας γνωρίσουνε, τότε νά μας ίδούνε, 
νά δούν τό Γιάννη τού Π α π ί, | τό γυιό του 
Παπανδρέα ( πώς πιάνουν σκλάβους ζωντανούς, 
σκλάβους κοτσαμπασήδες, | πιάνει καί τόν Ά -  
χμέτ άγα, | τής Πάτρας βοϊβόντα». Γέφυρα 
τού Γιαννια έπί τού Πείρου παρά τόν ΙΙρέβε- 
δον (λόγω έκεΐ άνδραγαΟήματός του), πλάτα
νος είς Προστοβίτσαν καί Δένδρο τού Γιαννια 
τοπωνύμιον διατηρούμενον παρά τήν Σάπιαν 
βρύσην.

"Οπως διηγείται ό Θ. Κολοκοτρώνης 
καί ’Ιανουάριον τού 1806 ήλθε τό διάταγμα καί 
μας κυνήγησαν. Ό  Πετμεζας, ό Γιαννιας καί 
ό Ζαχαρίας ήταν χαημένοι προτήτερα...... Τώ
1804 έφονεύΟη ό Γιαννιας, Κατά λαϊκήν παρά- 
δοσιν ό Γιαννιας εδηλητηριάσΟη διά δωροδο- j 
κίας Τούρκου ύπό ένός τών πολλών κουμπά
ρων του, εκδοχήν διδομένην διά τούς πολλούς \ 
τότε φόνους κλεφτών. Πβλ. Τούλαν Παπαχρο- | 
νοπούλου είς περιοδ. «Α χαϊκά» Δ' 59. Κατ’ ! 
άλλο δημοτικόν τραγούδι κατά τό κείμενον Χρ. ' 
Κορύλλου : «Σήκω, πουλί μου, τήν αυγή καί >, 
κάτσε στό κλαράκι ( καί τίναξ’ τή φτερούγα ί 
σου νά πέσουν οί δροσιές σου | καί μή λαλής | 
παράωρα, ώρα τού μεσανύχτου, | τ ’ είναι ση- ϊ 
μάδια τών κλεφτών καί τών καπεταναίων. ( | 
Πολλά ντουφέκια πέφτουνε καί σιγαλά βροντά- j 
νε, | Κάνε σέ γάμο πέφτουνε, κάνε σέ πανη- |
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γύρι; I Μάειδε σέ γάμο πέφτουνε, μάειδε σέ 
πανηγύρι. | Ό  Γιάννης έκαβάλικε στην Πάτρα 
για νά πάη. | Βγαίνει στον Άστερόκαμπο, μέσ’ 
στό χωριό τ ’ ’Αστέρι. ( Κοντοκρατάει τ ’ άλο
γο καί τα βουνά άγναντεύει. | «’Έχετε γειά ψη
λά βουνά καί σεις κοντορραχούλες | καί σείς 
κουμπαροπούλες μου στά μαϋρα νά ντυΟητε». | 
Κατά τινα παραλλαγήν άντί «μ.ές στο χωριό τ ’ 
’Αστέρι» έχει «στη Αυσαριά τή ράχη» καί ε
πακολουθούν οί έξης ακόμη σ τίχο ι: «καί σύ 
κουμπάρα Γιώργαινα, πρώτη μου φιλενάδα, 
βγάλτ’ τό άσημοζούναρο, τό φλώρινο γιορτάνι 
καί φόρεσε τό γεμενί τό λάθουρο φουστάνι | κι’ 
έβγα σ’ ένα ψηλό βουνό, σέ μιά ψηλή ραχού
λα, | τραγούδησε τά πάθια μου καί πέστα μοι- 
ρολόγι». Είς άλλην παραλλαγήν (Κωνστ. Δρού- 
κα) άντί «μές τό χωριό ’Αστέρι» τίθεται «στής 
Ίσαριάς τον κάμπο», επίσης άντί «καί σεις κον
τορραχούλες» | τίθεται «Βόδια καί Σανταμέρι», 
άντί δέ του τελευταίου στίχου «καί σείς κουμ
παροπούλες....» τίθεται ή έξης συνέχεια: «καί
σύ γυναίκα μου καλή, άξια καί παινεμένη | νά 
μοϋ φυλάξης τό παιδί κι όταν Οά μεγαλώση, | 
νά του φορέσης τ’ άρματα πού τάχω κρεμα
σμένα | εκεί ψηλά στήν εκκλησία, πίσ’ άπό τ ’ 
άγιο βήμα | καί νά του πής νά έκδικηϋή, τό 
αίμα μου νά πάρη | άπό τον άτιμο κατή, τον 
Τούρκο Ταταράκη». Κατά έμμετρον διήγησιν 
τού Χρ. Παναγοπούλου, «Χρωματισμός τού κό
σμου ήτοι συλλογή διαφόρων ποιημάτων κ.λ.π.» 
έν Πάτραις 1896, 80—96, ό Γιαννιας είχε βα- 
πτιστικόν του παλληκάρι, τον συμπατριώτην 
του Τζιμΐκον. Διηγείται δτι 22 ετών είς Προ - 
στοβίτσαν ό πατήρ του τον ήρραβώνισε μέ μίαν 
νέαν, άλλ’ ένώ έπρόκειτο νά γίνουν οί γάμοι, 
ήλθεν ό Τούρκος Καψου.άλλης δι’ είσπραξιν, 
άγριος καί θηριώδης. Ό  Γιαννιας έξανέστη διά 
τάς βιαιότητάς του καί άφησε καί έγινεν ό γά
μος μέ τον μικρότερον άόελφόν του. Την έπο- 
μένην τού γάμου έξεκίνησε διά τήν Μπαρμπίτ- 
σαν (’Αρκαδίας), δπου επέτυχε νά συναντήση 
τον Ζαχαρίαν. Ό  τελευταίος έπείσθη περί της 
ίκανότητός του είς μίαν συμπλοκήν μέ Τούρ
κους, οπού ό Γιαννιας ήνδραγάθησεν. Τού έφό- 
ρεσεν άρκετά άρματα (δπλα) καί τόν έκαμε 
μπουλουξήν (ομαδάρχην) καί θά λέγεσαι, τού 
είπε, Γιαννιας πλέον. Μέ τά άρματα καί τούς 
άνδρας του μετέβη είς Προστοβίτσαν, κινήσας 
τόν θαυμασμόν των συγχωριανών του. Έ π ί 
τρία έτη έδρασε καί άπό τού Λάλα έως Βουν- 
τούχλας ούδείς Τούρκος έτόλμησε νά διέλθη. 
Έπολέμησεν είς ’Ωλενόν, κατόπιν διέβη είς 
Βάλτον Αιτωλίας, δπου άναφέρεται τό άνωτέρω 
δημοσιευόμενον δημ. τραγούδι. Εύρέθη είτα είς 
’Αλεξάνδρειαν, δπου άναφέρεται τό ύπό τού 
Παναγοπούλου παρατιθέμενου έκεΐ επίσης δη- 
μοτ. τραγούδι: Πουλάκι μου ’Αλεξανδρινό.... 
’Επιστρέφει τέλος είς Πελοπόννησον. Νύκτα 
φθάνει είς Μπρακουμάδι είς τήν οικίαν ένός 
Μονοέδρα, ό όποιος τόν έπρόδωσεν είς τούς 
Τούρκους, ό Γιαννιας όμως διέφυγεν. Κατά 
σύμπτωσιν είς τήν οικίαν έκείνην εύρέθη καί ό 
Κουμανιώτης, ό όποιος καί έτρα.υματίσθη έλα- 
φρώς είς τόν πόδα άπό πυροβολισμόν. Οί Τούρ
κοι, λοιπόν, έμαθαν τήν άφιξίν του καί ανησύ

χησαν. Ό  κατής Πατρών παρουσιάζεται δτι 
έπέτυχε τήν άμνηστείαν του μέ φιρμάνι, τό ό
ποιον έστειλε μέ τόν μπουλούμπαση (ύπαξιω- 
ματικόν) Ταταράκην (χάνι μέ τό όνομα τούτο 
άναφέρετα είς τήν πόλιν τών Πατρών τώ 
1821). Μέ έξ παλληκάρια του φθάνει καί αύ- 
τός είς Πάτρας καί παρουσιάζεται είς τόν κα- 
τήν. Τό άρματωλίκι (κατηλίκι) τό διετήρησεν 
έπί εννέα έτη, έπιβαλών τήν τάξιν. Τότε ένυμ- 
φεύθη, άλλ’ είς Άλποχώριον Τριταίας είς έορ- 
τήν τού μονιδρίου Ταξιαρχών, λόγω ραδιουρ
γιών τού πενθερού του Καραβάνα, έφόνευσε τόν 
Κουμανιώτην. ΗΊλθεν ώς έκ τούτου είς έριδα 
μέ Τσαλαμιδάν καί Καυκαν, τοπικώς ίσχύον- 
τας είς τήν έκεϊ περιφέρειαν, τέλος δέ ένεπλά- 
κη εις παγίδα παρά τήν θέσιν Πετρωτή καί 
πάσχων καί άπό ποδάγραν, συνελήφθη καί ώ- 
δηγήθη έπί ίππου δεμένος είς Πάτρας μέ με- 
γάλην συνοδείαν Τούρκων, είς αύτό δέ τό ση
μείου άναφέρεται τό άνωτέρω καταχωρηθέν δη
μοτικόν άσμα περί τού θανάτου του, μέρος τού 
όποιου δημοσιεύει καί ό ΙΙαναγόπουλος. Μετά 
πολλάς βασάνους, διότι ό Γιαννιας ήρνήθη ν’ 
άλλαξοπιστήση, άπό τό φρούριον ΙΙατρών διά 
μέσου τής πλατείας 'Αγίου Γεωργίου καί Τάσι 
ώδηγήθη προ τού ναού "Αγιος ’Αθανάσιος (Μα- 
ρούδα) καί άπηγχονίσθη, ούχί νύκτα ώς οί άλ
λοι, έπί δένδρου μελικουκιάς. Μετ’ αύτοϋ ά- 
πηγχονίσθη καί ό ιατρός του καί ό Τζιμϊκος 
τό πρωτοπαλλήκαρόν του. Τέλ.ος κατ’ άλλο δη
μοτικόν : «Τρία πουλάκια κάθονται στόν Ώ λο- 
νό στη ράχη, ! τόνα τηράει τά Νεζερά, τ ’ άλλο 
τή μέσα Μάνη, j τό τρίτο τό καλύτερο μοιρο- 
λογάει καί λέει. ) Ό  Γιάννος τί νά γίνεται, ό 
γυιός τού Π απ’ Άνδρέα ; | — Ούτε στή Μάνη 
φάνηκεν, ούδέ στόρημο Θιάκι | κι ούδέ στής 
ΙΙάτρας τά χωριά πού τώχει άρματωλίκι. | — 
Τάχα νά μην περπάτησα κι’ έγώ σ’ αύτόν τόν 
τόπο ; | — Τά παλληκάρια μου μπροστά μ’ έ- 
ξήντα μέ τριάντα | καί τώρα πάγω μοναχός καί 
πάω νά μέ κρεμάσουν. ] ’Αφήνω γειά, ψηλά 
βουνά καί χαμηλοί μου κάμποι». Καί παροιμία : 
«Κουμπάροι φάγαν τόν Γιαννιά, κουμπάροι καί 
τόν Ζαχαρία». Ή  δέ έπί τού άλωνίου τούτου 
κατόπιν πλατεία (1955) ώνομάσθη πλατεία 
Γιαννια.

Γιαννιας Γεώργιος ή Δελή Γιώργης τού 
Γιαννιά. Υιός τού άνωτέρο), πρωτομάρτυς τής 
’Επαναστάσειυς. Μέ τήν έκρηξιν τής Έπανα- 
στάσεως, εσπευσε καί ούτος είς τόν άγώνα, 
μαχόμενος Ιδίως μέ τούς Τούρκους τού Λάλα. 
Λέγεται δτι τόν ’Απρίλιον 1821 οί Λαλαΐοι 
Τούρκοι έπέδραμον είς τήν μονήν Νοτενών Τρι- 
ταίας καί τήν προσβολήν έκδικούμενος, ένέπε- 
σεν είς πολύ άνισον άγώνα. Μέ ολίγους συν
τρόφους του ένεκλείσθη εις τι έρημοκλήσι πα
ρά τό χωρίον Κάψα ’Ηλείας καί πολλούς Τούρ
κους έφόνευσεν, άλλ’ έπί τέλους έσωσε τά πο
λεμοφόδια. Οί Τούρκοι τού έπρότεινον νά πα- 
ραδοθή, άλλ’ ό Γιαννιας ήρνήθη. Τούρκοι καί 
’Έλληνες έλιανίσθησαν μέ τά σπαθιά. «Τό δέ 
όνομα τού Γεωργίου Γιαννια έγράφη διά τήν 
παλληκαριάν του εις τήν στήλην τής άθανα- 
σίας», έπιλέγει ό Φωτάκος Βίοι, 8 παραθέτων 
καί τό περί αυτού δημοτικόν τραγούδι: «Πολ-



λές μανούλες θλίβονται κι* ούλες παρηγοριών- 
ται. | Τού Γιώργ’ ή μάνα θλίβεται, παρηγο
ριά δέν έχει. | Στό παραθύρι κάθεται, τούς 
κάμπους άγναντεύει. | Τά ριζοβούνια τ ’ Ώ λε- 
νοΰ βλέπει σκοτιδιασμένα. | — Μην άπ’ τά χιό
νια τά πολλά, μην από τόν χειμώ να; | — Μήτ’ 
άπ’ τά χιόνια τά  πολλά, μήτ’ άπό τόν χει
μώνα. | Τό μαύρο Γιώργη έκλεισαν οί άπιστοι 
Λαλαΐοι. | Αύτοί δέν ήταν λιγοστοί, ήταν δυό 
τρεις χιλιάδες. | Κι* ό Γιώργης ήταν μοναχός 
μέ δώδεκα νονάτους. Ντερβής Ά ράπης φούνα- 
ξεν άπό τό μετερίζι. — Έ β γα , Γιώργη, προ
σκύνησε καί δώσε τ ’ άρματά σου. | — Μουρ- 
τάτη, πώς μέ πέρασες νά βγω νά προσκυ
νήσω ; | Μήγαρις είμαι νιόνυφη τά χέρια νά 
φιλήσω ; | Έγώ* μαι ό Γιώργης τού Γιαννια 
τού προύτου καπετάνιου, | καί θά βαστάξω πό
λεμο μέ δώδεκα νομάτους». | Μικροπανάγος 
φώναξεν άπό ψηλή ραχούλα. | — Βάστα. Γιώρ
γη, τόν πόλεμο, βάστα καί τό ντουφέ<ι | κι’ 
έγώ μεντάτι (έπικουρία) σ’ έρχομαι μέ δυό, μέ 
τρεις χιλιάδες. | — ΤΙ νά βαστήξω, θειε μου, 
τρεις μέρες καί τρεις νύκτες, | δίχως ψωμί, 
δίχως νερό, δίχως καμμιά κυβέρνια (κουμπάνια 
προμήθεια τό όρΟόν); | Ποιός είν’ άξιος καί 
γρήγορος νά πάη στήν ΙΤροστοβίτσα, | νά πάη 
νά πή τής Γιώργαινας τής νεοπαντρεμένης, | νά 
μην άλλάξη τή Λαμπρή, φλωριά νά μην κρε- 
μάση, | τόν Γιώργη τόν έσκότωσαν...» ΙΙρβλ. 
Σπυρίδ. Ζαμπέλιον, ’'Ασματα δη οτ. Κέρκυρα 
1852, 039 άρ. 51. Κατά Καν. Δεληγιάννην, 
Άπομνημ. «Β βλίοΟήκη» 16ον 221, «έπιστρε- 
φόντων δέ καί διαβαινόντων άπό τάς υπώρειας 
τού Ώλονού, τυχαίως συνηντήθησαν [οί Τούρ
κοι τού Λ άλα] μέ τόν 25ετή υιόν τού παλαιού 
άρχιληστού Γιαννια Γεώργιον, εύρεθέντα έκεΐ 
μέ 100 περίπου στρατιώτας, αλλά μετά την 
συμπλοκήν άπεδειλίασαν άπό τό πλήθος τών 
Τούρκων ώς πρωτόπειροι, καί έλιποτάκτησαν 
κρυφίως άφήσαντες τόν άτρόμητον εκείνον νέον 
μέ 25 συντρόφους μαχητάς, οΐτινες κατελαβον 
ένα χάνδακα καί έπολέμησαν μέ τόσην πληθύν 
Τούρκων υπέρ τάς 5 ώρας καί αφού έτελείωσαν 
τά πολεμοφόδια, έσυραν τά ξίφη καί έπέπεσαν 
κατά τών Τούρκων, ώστε έφονεύΟησαν άπαντες, 
χωρίς νά σωΟή ουδέ είς, μ’ όλας τάς προτρο- 
πάς, υποσχέσεις καί παρακλήσεις φίλων του 
τινων Ααλαίων διά νά παραδοθή, έστάθη αδύ
νατον, >έξας πρός αυτούς ότι δέν προδίδει τήν 
πίστιν του καί τήν πατρίδα του διά μίαν πρόσ- 
καιρον ζωήν. ΈφονεύΟησαν καί έπληγώΟησαν 
είς τήν μάχην έκείνην υπέρ τούς 100 Τούρ
κους, οί όποιοι έφριξαν διά τήν τόσην τόλμην 
αύτών τών μαρτύρων τής πατρίδας»». ΓΙρβλ. 
Γερμανόν 35, Χρυσανθακόπουλον 40, 177—8, 
279. Χρ. Κορύλλος Πεζ. είς Καλάμχς 5,8. 
Περί Γιαννια εις Κόρινθον βλ. λ. Πετιμεζάς. 
Θωμόπουλος 61, 488', 544 έπ. 5803, 600. Καν- 
δηλώρος Άρματωλ. 140—7, 150—7, 298, 303, 
314, 322. Ό  Γ. Βλαχογιάννης Κλέφτες τού 
Μόρια 263 μονολεκτικώς άποφαίνεται δτι τό 
τραγούδι 1821 τού Γιαννια είναι πλαστόν.

Γ ιαννιτσ ιάνικα  Μεσσηνίας (παρά τάς Κα- 
λάμας), περιοχή ή όποια, όπως καί ή τής Μι- 
κρομάνης, έσχημάτιζον χώραν ύπαγομένην άπό

Γιαννιτσιάνικοί

της cl ήδη Τουρκοκρατίας καί έκτοτε συνεχώς 
είς τό βοΐβοδιλίκι ^ών Πατρών. Θωμόπουλος 

; 5112.
Γιαννίτσης Ά ν δ ρ .  Ναυτικός άγωνιστής 

έκ Ψαρών. Εμπροσθοφυλακή κατά τήν ναυμα
χίαν τών Πατρών 20-2-1822, παρέμεινεν είς 
τόν Πατραϊκόν καί μετ’ αυτήν. Κόκκινος Δ ' 
184, 188.

■ Γιαννιτσόπουλος Σωτ. Έγεννήθη τω 1880 
; είς Πάτρας, καταγόμενος έκ Κέρτεζης. Έ ξέ- 

δωσεν «Ά πό τόν Κάτω κόσμο» (λυρ. ποίημα), 
Ά θ . 1898, «Τό τραγούδι τής Ρίνας» Πάτραι 
1911 καί «Γιαλαμά» (επικολυρικόν). Συνειργά- 
σΟη είς έφ. καί περ. (Ά κ. *Ημερολ. Πατρών 

: 1918, 104—7, 130 μετ’ είκόνος). THro ύψηλός,
: ολιγόλογος, άπόκοσμος. Βιβλιοθηκάριος τής

Δημ. Βιβλιοθήκης Πατρών έως τού 1926. Κα
ί τόπιν μετέβη είς Αθήνας, όπου άπεβίωσε.

Γιαννόπουλος Γεωργ. βλ. λ. Γιαννιάς.
Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς  Ίωαν. Έλλην, έκ τών 

ύποστ-ηριξάντων είς Χαλανδρίτσαν τώ 1316 τόν 
Φερδινάνδον τής Άραγωνίας. Θωμόπουλος 3152*

Γιαννόπουλος ΓΙανχγ. ή Νεζερίτης. Προε- 
στώς είς τά 13 χωρία τών Νεζερών πρό τού 
1821. Φιλικός. Έπολέμησεν ώς οπλαρχηγός 

I μετά τών υιών του Γεωργίου, Αντωνίου καί 
Θεοφίλου (έξ ού η οικογένεια Θεοφίλου έν Πά- 
τραις) είς Πελοπόννησον καί Στερεάν. Άνεγνω- 
ρίσΟη είς τήν β' τάξιν τών πολιτικών άγωνι- 
στών τού 1821. Έλευθ. Γ ’ 906, ΜΕΕ Η ' 351,

, "Ηλιος Ε ' 386. Κατά Φωτάκον Βίοι 6 «έπί- 
σημος νοικοκύρης καί είς έκ τών τότε πρου
χόντων τού μέρους εκείνου τών Νεζερών καί 
ήτο γνωστός». Κατήγετο έκ Καλάνου. Έ σπευ- 
σεν είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών. Κατά 
Χρυσανθακόπουλον 164 όμοίως είς Λάλα (’Ιού
νιος 1821), διατηρώ» ίδιον σώμα. Έ κ  τών 
υίών του άναφέρονται ό Νικόλαος καί ό Σπύ- 
ρος, αρίστευσα; είς Λεβίδι (Γερμανός 28, Θω
μόπουλος 550, Λεύκωμα 194, ΣΝΕ Ε ' 42) 
κχί ό Γεώργιος. Π :ρί αυτού εύρεν ό πρωΟιερ. 
Ν. ΙΙχπαδόπουλος τήυ άπό Πχτρών 5-5-1865 
αναφοράν τών όρφχνών τέκνων του «...έπε- 
φορτίσίίη παρά τών τότε έν άγίςε Λαύργ συνα- 
ΟροισΟέντων άρχηγών ινα προπαρασκευάση τά 
διά τήν συνάΟροισιν ταύτην άπαιτούμενα, ήτοι 
τροφάς, πολεμοφόδια καί στρατιωτικήν δύνα- 
μιν, πρός δέ έπεφορτίσΟη Ενα προσέχη τούς 
έν ΓΙάτραις Τούρκους Ενα έν περιπτώσει έξό- 
δου αύτών άντιτάξη ένοπλους. "Ολαι δέ αί 
προπαρασκευαί αύται έγενοντο δι’ ίδιων του 
έξόδων. Έκραγείσης δέ κατά τόν Μάρτιον τού 
1821 τής έν Πάτραις έπαναστάσεως έκ πυρ- 
καϊας ό Γεώργιος Γιαννόπουλος ή Νεζερίτης 
έπί κεφαλής 200 (διακοσίων) καί έπέκεινα 
στρατιωτών είσήλθεν είς τήν πόλιν τών Π α
τρών, όπου μετ’ άλλων έπολιόρκησαν άπαντας 
τούς έκεΐ Τούρκους είς τό φρούριον. ’Έκτοτε 
είς διαφόρους περιστάσεις εύρίσκετο πάντοτε 
είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών έπί κεφαλής 
ικανών στρατιωτών...». Γ. Π. Γιαννόπουλος 
άπαντα τω 1837 δήμαρχος Νεζερών. Ό  Γιαν
νόπουλος Ά ντ., δημογέρων Νεζερών (βλ. λ.), 
τφ  1832. Παπανδρέου Τστ. Καλαβρ. 177.

Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς  Στ.  ή Κουτσογιαννό-
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Λουλος. ‘Αγωνιστής του 1821 έκ Τριπόλεως. 
: Έπολέμησε καί είς Πάτρας. ΈλευΟ. Γ ' 906.

Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς  ’Ιωάν. Παλαιός κλέ- 
. φτης άπό τό Γκέρμπεσι, έκ των πρώτων κα- 

τελθόντων εις τήν Δύμην (Γκέρμπεσι ’Αράξου). 
Έπολέμησεν είς Νεζερά κατά τήν έπανάστασιν 
του 1821 καί έφονεύΟη πολέμων τον ’Ιούλιον 
1826 παρά τό Μετόχι Μεγ. Σπηλαίου. Είχε 
τραυματισΟή παρά τήν όχθην της λίμνης καί 
πεσών είς αυτήν, έπνίγη. Αεύκωμα 103. ’Εκ 

' της οικογένειας αύτοϋ (Κάτω Γκέρμπεσι καί 
Κάτο> Άχαΐα) δήμαρχοι Δύμης καί πολιτευταί. 
'Ο ’Ιωάννης Θ. Γιαννόπουλος (έγγονος του α
νωτέρω) διετέλεσε βουλευτής Πατρών 1915— 
1920 καί 1936, ό δέ έπίσης άπόγονος του 
όπλαρχηγοΰ Ά θ. Γ. Γιαννόπουλος έξελέγη βου
λευτής τώ 1916—50, 1951—2 καί 1956, διατε- 
λέσας καί γεν. γραμματεύς του υπουργείου Δη
μοσίας τάξεως τφ 1950—1.

Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς  Περικλής. ΈγεννήΟη είς 
Πάτρας τω 1869, υιός του έκ Μεσολογγίου ια
τρού ’Ιωάν. Γιαννοπούλου καί τής Ευδοκίας 
Θεοφράστου Χαιρέτη έκ Κπόλεως. 'I I  πατρική 
του οικία είναι έπί τής ΒΑ γωνίας οδών Ρήγα 
Φεραίου καί Ζαΐμη. Μετά τάς γυμνασιακάς 
του σπουδάς, μετέβη διά νά σπουδάση εις ’Α
θήνας ιατρικήν, άπεσύρθη όμως ταύτης καί με
τέβη είς Παρισίους δι’ αίσΟητικάς σπουδάς, έ- 
πανελΟών δέ είς Ελλάδα, έγκατεστάθη είς ’Α
θήνας, οπού άπέθανε τήν 10 ’Απριλίου 1910 
είς ήλικίαν 40 έτών. Είς ίδια τεύχη έξέδωσε 
«Τό νέον πνεύμα» καί «Έκκλησιν προς τούς 
νέους», ΆΟήναι 1907, σελ. 75. ΤΙΙτο ωραίος τήν 
μορφήν καί ό θάνατός του (αυτοκτονία είς τήν 
θάλασσαν του Σκαραμαγκά έπί ίππου) έσχολιά- 
σθη πολλαπλώς, όπως καί τό έργον του. Βλέπε 
έφημ. «Νεολόγος Πατρών» 13 ’Απριλίου 1910, 
περιοδ. «Παναθήναια» 23ος τ. (1911—2), 334 καί 
τοϋ 1910—1, 62—63 (έκτενής βιογραφία), 20ος 
τόμος, 35. 'Τπάρχει ά. έ. τευχίδιον «Σικελιανός 
’Άγγελος Περικλής Γιαννόπουλος». Έπίσης τώ 
1935 τό περ. «Γράμματα» Αθηνών έξέδωσεν 
πολυσέλιδον ειδικόν τεύχος δι’ αύτόν, καί τά 
«’Αχαϊκά» Πατρών πολλάς σελίδας τοΰ τεύ
χους ’Ιουλίου 1938 (Β' 35—40 καί 56). Ό  Δη- 
μαρας Β' 129—130 έξαίρει τό έργον του, πα- 
ραθέτων καί κείμενον τοΰ Γιαννοπούλου. Έλευθ. 
Γ' 906, ΜΕΕ, Ι-Γ 351, "Ηλιος Ε ' 386, ’Ανε
ξάρτητος Α' 818.

Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς  Άναστ. Έξέδωσεν «’Α
νατολικόν πνεύμα» έν Πάτραις τφ  1853. Γιαν
νόπουλος Κ. Α. έξέδωσεν έν Πάτραις τω 1885 
«Σύνταγμα ορθογραφικόν τής Έλλ. γλώσσης». 
Γιαννόπουλος Βασ. Έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
1903 «ΊΙΘικόν οδηγόν» έκ. σ. 158. Γ ι α ν ν ό 
π ο υ λ ο ς  Νικολ- βλ. λ. Εύεργέται.

! Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς  Π . Άναστ. Κατάγεται 
! έξ Άραγοζαίνων Έρινεοΰ, ό πάππος τοΰ ο
ι ποιου ήτο δήμαρχος έπί ’ΌΟωνος. Λέκκας 211. 
j Έξέδωσεν είς Αΐγιον τάς έφημερίδας «Σταφι- 
ί δικήν ένωσιν» έπί έτη (1926) καί «Σταφιδο- 
: παραγωγός». Συνειργάσθη είς Πατρινά φύλλα 

έπί σταφιδικών θεμάτων. 'Ιδρυτής τών γεωρ- 
ι γικών συνεταιρισμών Αίγιαλείας.

Γ ι α ν ν ο υ λ ό π ο υ λ ο ς  Γ. Δ ι ο ν .  Γε

ρουσιαστής Πατρών 1928—1935. Έγραψε «Τό 
έμπόριον τών Πατρών» είς τήν «Έργαζομένην 
Ελλάδα» του Β. Γαβριηλίδου» Γ ' 332 έπ.

Γιαντή ά γ ά πρανές μεταξύ άνω καί κάτω 
πόλεως Πατρών υπό τό φρούριον, όπου Ιδιο
κτησία τοΰ ώς άνω Τούρκου, άπό τοϋ οποίου 
ό Σταμ. Βούλγαρης προσέθεσε τό σχέδιον (βλ. 
λ.) τής κάτω πόλεως. Ν. Τριάντης, Πελοπ. 
Πρωτοχρονιά 1957, 1 10.

Γιατρδκος. Οικογένεια άγωνιστών έκ Μά
νης (ΈλευΟ. Γ ' 910). Ό  Παναγ. Γιατράκος 
άρχηγός πολιορκίας Πατρών τώ 1823, άλλα 
καί τόν ’Απρίλιον 1822 άποστέλλεται υπό τοΰ 
Θ. Κολοκοτρώνη έκ τοϋ στρατοπέδου Πατρών 
είς Στερεάν (Θεοφανίδης Λ' 283). Κατά τήν 
μάχην Γηροκομείου έπολέμει είς τόν ληνόν τοϋ 
Σα'ίτ άγά (Θεοφανίδης Α' β' 195). Καν. Δε- 
ληγιάννη Άπομνημον. «Βιβλιοθήκη» 17,30. 
Κατά Μ. Θεοδο>ροπούλου Π. Γιατράκου Σπαρτ. 
Ήμερολόγιον 1,53 στρατηλάτης Δυτ. Πελοπον- 
νήσου (4 Μαΐου 1822). Βλ. Έπαν. 21.

Γιδόπουλος Λουκάς. Είσαγγελεύς τοΰ Ά -  
ρείου ΙΙάγου καί συγγραφεύς. ΈγεννήΟη είς 
Πάτρας τώ 1876 καί άπεβίωσεν έν ΆΟήναις 
τήν 10 Φ(ρίου 1939, ταφείς είς τήν *,εΑτειραν. 
Διά τής διαθήκης του ώρισεν όπως μία τών 
βιβλιοθηκών του περιέλθη είς τόν Δήμον Πα- 
τρέων (’Αχαϊκά Γ ' 143). 'Ο Σταυρόπουλος 674 
καταγράφει τοΰτον ώς Αίγιέα, ένώ κατήγετο 
έκ Καλαβρύτων. Έγραψε δικονομικάς μελέτας 
καί έξέδωσε Τό δίκαιον τής άναγκχστικής έκ- 
τελέσεως, Ά 0. 1933 κ. ά. "Ηλιος Ε ' 405.

ΓιουλαΙικα. Συνοικισμός είς Μέρτεζαν, τόν 
όποιον άπο τελούν οί τής οικογένειας Γιούλη.

γιούλια. Παλαιότατον άγα7τητόν άνθος είς 
τάς Πάτρας (ία καί τουρκικά μενεξέδες). Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκ. 70, έφ. Νεολόγος 11—3—1895.

Γιρμονής ’Ι ω ά ν ν η ς .  'Υπογράφει υπό
μνημα Πατρέων 1688 έτους περί αύτοδιοική- 
σεως. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Γκαβΐνος Κ ω ν σ τ. Συνεργάτης τοΰ περ. 
«’Αχαϊκά» καί τών τοπικών έφημερίδων. Νι
κητής δρόμου 100 μ. είς τούς Παναχαΐκούς ά- 
γώνας τοΰ 1903. Θωμόπουλος 30, 192 σημ. Ά -  
πέθανε τώ 1951 έν Πάτραις, όπου έγεννήθη 
καί έζησεν.

Γκάζι. Νεογενής συνοικία όπισθεν τοΰ έρ- 
γοστασίου αεριόφωτος τοΰ Δήμου εντεύθεν τής 
θέσεως Κρύα (παρά τήν σιδηροδρ. γραμμήν). 
Γκάζι καί Γκαζοχώρι έκαλεϊτο άπό τών άρ- 
χών τοΰ ΙΘ’ αί. καί ή περί τήν άρχήν τών 
οδών Μπότσαρη καί Παπαδιαμαντοπούλου, 
ΝΛ τοΰ φρουρίου, συνοικία (παρά τό κτήμα 
Σκαμπαρδώνη), διότι ύπήρχεν έκεϊ σταθμός 
αφής καί σβέσεως τών δι’ άεριόφωτος φανών. 
Βλ. λ. άεριόφως.

Γκέκας Μ ή τ ρ ο ς .  Άναφέρεται είς τόν 
κατάλογον τής μονής Όμπλοΰ καί ναοΰ Ά γ . 
Κωνσταντίνου τών πεσόντων Πατρέων κατά 
τό 1821. Θωμόπουλος 600.

Γκενεέκ. Γάλλος στρατιωτικός έλθών τώ 
1832 να ζητήση άπό τόν Κ. Τζαβέλλαν (βλ. λ.) 
τό φρούριον τών Πατρών. Κολοκοτρώνη Αύτο- 
βιογραφία § 378.

Γκβντιλίνης Άναστ. Κεφαλλήν, άρχηγός
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σώματος συμπατριωτών του διακριθείς είς Π ά
τρας κατά τόν άγώνα του 1821. Είναι έκ των 
έγκλεισθέντων είς τον πύργον τού Χουσεΐν 
άγά (6—8 Αύγούστου 1821). Φιλήυιονος Δοκ. 
240, Χιώτης Ίον. Α ' 418, Ή λ . Τσιτσέλης Α' 
83. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 46,

Γκέρμ πεσ ι. Χωρίον παρά τόν’Άραξον (βλ.λ.) 
έξ άποίκων κατελθόντων ήδη καί πρό του 1821 
έκ του όμωνύμου χωρίου 1 ώ. άπό Γουρζού- 
μισας καί του οποίου 6 έφημέριος 1713 υπο
γράφει τό υπέρ τού μητροπ. Πάτριον υπό
μνημα. Κώδηξ Μέρτζιου 175. Π αρ’ αυτό καί 
ή μονή Ευαγγελισμού τού χωρίου Δενδρά Νε- 
ζερών. Χαρ. Παναγοπούλου, Ή  έπαρχ. Κα- 
λαβρ. Πειραιεύς 1928, 10. Θωμόπουλος 601, 
ό αύτός είς βιογραφίαν Γρηγορίου Δέρκων. Ό  
G ell 11 άναφέρει τό παρά τά Μαύρα βουνά 
ώς καλύβια (ήσαν σκηνϊται). Κατά Νουχάκην 
τω  1889 κατ. 185. * Απαντα καί είς ’Ή π ε ι
ρον καί Η λείαν, όμοίως είς Καρδίτσαν καί 
Ναυπλίαν. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 238 έκ 
τού όνόματος τού τιμαριούχου ή όνομασία, 
άλλά ή λέξις είναι σλαυϊκή, σημαίνουσα ύψο>μα, 
ράχην (V asm cr 132). Γκέομπεσι καί εις Ζά
κυνθον. Λεξικόν Ζώη 61. Σύν τω χρόνιο έγι
ναν δύο Γκέρμπεσι, τό Μέσα Γκέομπεσι (α') 
έντός των Μαύρων βουνών καί παρά τήν λι
μνοθάλασσαν (Λιμνοχώριον σήμερον) καί τό 
"Εξω Γκέρμπεσι, είς την πεδιάδα, άνω τού α
εροδρομίου. Παρά τό έξω τούτο υπάρχει τό 
φρούριον της Καλογριάς (βλ.λ.) ή των Μαύ
ρων βουνών (E xped ition  44), τό άρχαΐον Τ εί
χος τής * Αθήνας (βλ. λ.) ή Λάρισα. Κατά 
P o u q u ev ille  IV , 360 πλησίον έκεΐ ή Κουνό- 
πολις ή άγιος Πέτρος. *0 Κούρτιος (Del Pe- 
loponnes Α') αναφέρει έκεϊΟεν τού Γκέρμπεσι 
πρός τήν θάλασσαν έ'κτασιν μέ τό όνομα Alania 
(είναι ή Μάνα, ό ποταμός Αάρισος). Πλησίον 
τού φρουρίου τούτου, άναβλύζουν Ιαματικά ύ- 
δατα χρησιμοποιούμενα πρός λουτροθεραπείαν. 
Τω 1823 οί Νενέκος, Σαγιάς, κ .ά . παρεχεί- 
μαζον έκεΐ, φιλοξενούντες 1.000 στρατιώτας 
έπιστρέφοντας έκ Μεσολογγίου. Ό  Κ. Μετα- 
ξας 190—1 διηγείται δτι μέ 40 έκ Γκέρμπεσι 
μετέβη τίο 1825 έως ’Αρκαδίας νά μάΟη τί έ
γινε μέ τόν Ίμβραήμ. Θωαόπουλος 124, 472, 
580, 601, 613®, ΈλευΟ. Γ ' 931.

Γ κερμ πεσ ιώ της Κώστας. Καπετάνιος τού 
άγώνος τού 1821, άλλά τω 1827, παρασυρΟεις 
υπό τού Νενέκου, τόν ήκολούΟησεν εις τό προ
σκύνημα. Δ ι’ ένεργειών του Γενν. ΚοΑοκοτρώ- 
νη ένωρίς άνένηψε. Προφανώς είναι έκ τού 
Γκέρμπεσι δι* δ τό όνομα. Λέκκας 115, 146. 
Τ. Σταματοπούλου, Τό προσκύνημα 52.

Γ κέτο  έν Πάτραις. Βλ. λ. Εβραίοι.
Γκίκας Γεώργ. Ναυτικός αγωνιστής έκ 

Σπετσών. Υποπλοίαρχος τού Ν. Μπούκουρα 
συμμετέσχεν είς ναυμαχίαν Ιΐατρών 1822 (ΜΕ 
Ε, Η ' 452), άρχηγός των Σπετσιώτικων πλοίων. 
Ά ρ χ . Ρώμα Α' 58.

Γ κ ί κ α ς  Ά λεξ. Κωνστ. έκ Πύργου ’Η 
λείας. * Οπλαρχηγός Γαστούνης ύπό τόν Σισί- 
νην, παρευρέΟη καί είς τάς μάχας πολιορκίας 
Πατρών, όπου καί διεκρίΟη. Έλευθ, Γ ' 933,

Χρυσανθακοπουλος 121, Φωτακος, Βίοι 53. 
Λεύκωμα 177.

ΓκΙμας ΆΟαν. Έ κ  Κυπαρισσίας άγωνιστής 
τού 1821. Έ π ί κεφαλής Τριφυλίων έπολέμησε 
καί είς Πάτρας. Έλευθ. Γ ' 934.

Γκίνης Γ. ’Ιωάν, Ναυτικός άγωνιστής έκ 
Σπετσών. Έπολέμησεν ώς πλοίαρχος τώ 1822 
είς Πάτρας είς τήν εμπροσθοφυλακήν, άναδει- 
χθείς καί ναύαρχος, καί είς Πάπαν. ’ΕλευΟ. Γ ' 
934. Κόκκινος Δ ' 184, 186.

Γ κ ιώ νης Έλευθ. Χατζηϊωάννου. ’Αγωνι
στής τού 1821 έξ "Υδρας, έχων ιδιόκτητον 
πλοίον «’Αριστείδης», επί του όποίου έπέβαινε 
καί ό αδελφός του Σταμάτης ώς υποπλοίαρχος. 
Συμμετέσχε καί είς τήν ναυμαχίαν Πατρών. 
ΈλευΟ. Γ ' 935.

Γ κ ι ώ ν η ς  Θ ε ο δ ω ρ ή ς .  'Υδραίος άγω- 
νιστής τού 1821, υποπλοίαρχος τού ιδιοκτήτου 
πλοίου του «Αίολος», μέ τό οποίον διεκρίΟη είς 
τήν ναυμαχίαν των Πατρών, πολεμήσας μετά 
των υιών του. ΈλευΟ. Γ ' 935, ΜΕΕ, Η ' 460.

Γ κλουμενίτης. Παραπόταμος τού Φοίνι- 
κος, παρά τόν οποίον ό Λέκκας 11 τοποθετεί 
τό άρχαΐον Λεύκτρον. Ό  ποταμός πηγάζει ύ- 
ψηλυτερον τού χωρίου Πυτίτσα έκ τής Οέσεως 
Κονταρά καί ένοϋται μέ τόν Φοίνικα παρά τό 
Κάτω Σαλμενίκον (Λέκκας 35).

Γκογκόπουλος Γεώρ. Λοχαγός Πεζικού 
μόνιμος εκ Πατρών. ΈφονεύΟη τήν 20 Αύγού
στου 1921 είς Μπολατλή της Μ. ’Ασίας.

Γκολιόνι. Είς ένετικήν κατάστασιν χωρίων 
της επαρχίας ΓΙατρών άναφέρεται τοιοΰτο Go- 
lioni και μάλιστα έγγός Πατρών. Συνοικισμός 
Σταροχωρίου πλησίον ’Αστέρι λέγεται Γκολο- 
ναίικα ώς άπαρτισΟείς έξ οικογένειας Γκολών/). 
Μήπως τό Γολέμι, Γκολέμι ;

Γ κολφ ΐνος. Βαπτιστικόν όνομα έπιχωριά- 
ζον είς έπαρχίαν Πατρών ιδίως προ τού 1821, 
αντίστοιχον τού Οηλ. Γκόλφω. Γκολφΐνος Λουμ- 
πιστάνος. Βλ. λ. Αουμπιστάνος.

Γ κολφ ινόπουλος Παναγ. ’Αγωνιστής τού 
1821 έκ Καλαβρύτων. Έπολέμησε καί είς Π ά
τρας. ΜΕΕ II ' 779, Ε ' 491.

Γ κ ο λ φ ι ν ό π ο υ λ ο ς  Κλεάνθης. Ταγμα- 
τάρχης φονευΟείς τήν 6 Απριλίου 1897 κατά 
τόν πόλεμον. ΈνεταφιάσΟη είς Α ' Δημ. Νε- 
κροταφεΐον Πατρών.

Γ κ ο λ φ ι ν ό π ο υ λ ο ς  Σωτηρ. Δικηγόρος 
έν ΙΤάτραις όπου έξέδωσε τό νομικόν περ. 
«ΓΙνύξ» 1896, όμοίως «Τό χρήμα έν τή κοι- 
νωνηΛογία», « Ό  "Αγιος Άνδρέας καί ό ναός 
του» 1940, « Ή  έορτή τών Γραμμάτων» 1946, 
«Πρός τιμήν τού Μακ. κ. Θεοκλήτου» (1957). 
Βλ. «Πρός τιμήν καί παραδειγματισμόν» έν 
ΙΙάτραις 1953.

Γ κ ο λ φ ι ν ό π ο υ λ ο ς  Γ ε ώ ρ γ .  Έξέδω- 
σεν έν Πάτραις τώ 1883 τό έργον «Σεμίραμις 
έκ τού θεάτρου τού Βολταίρου παράφρασις έμ- ! 
μετρος έλληνιστί έκ τού Γαλλικού ύπό Γ...». | 
σελ. 67.

Γκότσης. ΙΙαλαιά οίκογένεια άπό τό Μα- 
ζαράκι έπί τού Ιΐαναχαϊκού, πολυειδώς ύπηρε- 
τήσασα τήν ΙΙατρίδα καί τόν τόπον. ’Ονομα
στός κλέφτης τής επαρχίας Πατρών, ό Γκότσης 
Γκότσης, έκ τών πρώτων τού περιφήμου Ζα-
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χαριά, μετά του όποιου συνειργάσθη έπί 20 
ο>όκληρα έτη (1785—1805). Έπηκολούθησεν ό 
διωγμός των κλεφτών καί ό Γκότσης κατέφυ- 
γεν ε!ς Ζάκυνθον, δπου τον κατεζήτησε προ- 
σωπικώς αύτόν, μεταξύ εξ Ιν 6λω μόνον κλε
φτών ό πασάς τής Πελοποννήσου, κατά 11α- 
πανδρέου, Ίστ. Ιίαλαβρ. 191 άντί 150 φλωρι- 
νίων πληρωνόμενον. Αί άρχαί Ζακύνθου δεν 
τόν έξέδωσαν, άλλ’ άργότερον ό Γκότσης, πα
ραπλανηθείς άπό υποσχέσεις των Τούρκων, έ- 
πέστρεψεν εις τό χωρίον του, δπου απόσπασμα 
Τουρκ. στρατού τόν έδολοφόνησε. Κατ’ άλλην 
εκδοχήν, γέρων ών πλέον, συνελήφθη ύπό τών 
Τούρκων παγιδευΟεις καί μεταφερθείς εις Τρί- 
πολιν, έκρεμάσΟη ύπό τού Βελή πασά. Συγγε
νής ό Γεώργ. Γκότσης, εγκατασταθείς εις Τρι- 
φυλίαν καί ό Ίο>άν. Γκότσης ή ’Αναγνώστης, 
άγωνισταί τού 1821, ό τελευταίος μάλιστα ε- 
πεσεν εις τό Μανιάκι. Την Έπανάστασιν 1821 
(βλ. λ.) ύπηρέτησεν ό υιός τού κλέφτη τών 
Πατρών Κώστας. Εις έγγραφον 27-7-1824 
τών οπλαρχηγών Πατρών φέρεται «Δημητρά- 
κης Γκοτζόπουλος». Έπολέμησεν εις διαφό
ρους μάχας καί άνεδείχθη ταξίαρχος, τιμηθείς 
μέ χαλκοΰν άριστεΐον. Θωμόπουλος 553, Λεύ
κωμα 177, ΜΕΕ Η ' 494, Έλευθ. Γ ' 937, 
"Ηλιος Ε ' 499.

Γ κ ό τ σ η ς  Κωνστ. ’Απόγονος τών άνωτέ- 
ρω γεννηθείς εις Ναλανδρίτσαν τφ 1867. Μετά 
τάς έν Πάτραις γυμνασιακάς του σπουδάς, έ- 
σπούδασε νομικά εις ’Αθήνας καί έκτοτε έδι- 
κηγόρησεν εις Πάτρας, πολιτευΟείς από τού 
1902, άφότου καί έξελέγετο βουλευτής. Τφ 
1915 έγινε γενικός γραμματεύς τού 'Υπουργείου 
Οικονομικών καί γεν. διοικητής Ά ν. Μακεδονίας 
μέ έδραν τήν Δράμαν. Τώ 1924 υπουργός τών 
Οικονομικών καί είτα Δικαιοσύνης καί πάλιν 
Οικονομικών μέχρις ’Ιουνίου 1925. Τόν ’Ια
νουάριον 1933 υπουργός 'Υγιεινής. Καί τώ 1945 
ύπουργός Ναυτικών. Άπεβίωσε καί έτάφη εις 
Πάτρας τώ 1958. Πρός τιμήν τών Γκότση τό 
Δημοτ. συμβούλιον Πατρέων τώ 1955 ώνομά- 
τισεν όδόν τής πόλεως. Έλευθ. Γ ' 937, ΜΕΕ 
I, 373, ’Ανεξάρτητος Β' 857.

Γκοτσουλαίικα συνοικισμός τών Σαγαιίκων 
Δύμης 2 ώρ. άπό Κ. Άχα'ίας (Κορύλλος Χω
ρογραφία 75) άναφαινόμενος κατά τό τέλος τού 
ΙΘ' αί. Κατά Νουχάκην τώ 1899 κάτοικοι 89. 
Τό δνομα άπό τήν οικογένειαν Γκοτσούλια. 
ΜΕΕ, Η ' 495.

Γκόφας Κωνστ. 'Οπλαρχηγός έκ Πτέρης 
Αίγιου, πολεμήσας είς τάς Πάτρας τώ 1821. 
Έλευθ. Γ ' 938.

Γκρέκα χωρίον νΰν Αίγιαλείας είς τά σύ
νορα ταύτης καί Έρινεοΰ, δπου επί Φραγκικής 
εποχής ό πύργος τής Λιστρίνας (βλ. λ.) υπα
γόμενος είς τήν βαρωνείαν τών Πατρών. Θω
μόπουλος 330. Τφ 1713 ό εφημέριος αύτοΰ υ
πογράφει υπόμνημα ύπέρ μητροπολίτου Πα
τρών, συνεπώς τό χωρίον έξηκολούθει νά άνήκη 
είς τήν επαρχίαν Πατρών.

Γκρήν Φίλιππος. Γεν. Πρόξενος τής ’Αγ
γλίας (βλ. λ.) έν Πάτραις τφ  1821, δνομαστός 
μισέλλην. Κατέδωσεν είς τούς Τούρκους τήν 
ύπό τών Ελλήνων ύπονόμευσιν τής Άκροπό-

λεως, έφερε δέ τόν Ίσούφ πασαν είς Πάτρας 
πρός καταστροφήν των (Θωμόπουλος 559, 631, 
Γερμανός 23). « Ό  δε κόνσολος Γκρίν καί οί 
ύπάλληλοί του, όμοίως καί ό 'Ισπανός Πρόξε
νος, οίτινες έκ πρώτης αρχής μετεχειρίσθησαν 
μυρίας έπιβουλάς καί προδοσίας κατά τών Ε λ 
λήνων, εύρύντες καιρόν τήν ήμέραν εκείνην 
[Κυριακής τών Βαΐων 1821], έγύμνωσαν πολλά 
όσπήτια καί εργαστήρια, τά όποια ήσαν γεμάτα 
άπό διάφορον πράγμα καί ένεκα τούτου καί 
διά τήν φυσικήν του πρός τούς "Ελληνας κα
κίαν, ό Γκρίν έδειξε πάν είδος απανθρωπιάς 
είς εκείνην τήν 7ϊερίστασιν, επειδή έζήτησάν 
τινες γυναίκες άδύνατοι μέ άνήλικα βρέφη νά 
καταφύγωσιν είς τό κονσολατον του καί τάς 
έδιωξε καί τάς έκλεισεν έξω» (Γερμανός 25). 
« Ό  δέ Γκρίν δεν έπαυε (1821) νά έφοδιάζη 
τούς έν Πάτραις καί Καστέλι [Γίον] έχθρούς, 
μεταφέρων τροφάς καί εί τι άλλο άναγκαΐον έκ 
Ζακύνθου, 6τε ό Π. Πατρών έγραψεν έν προ- 
τέστον [=διαμαρτυρίαν] κατ’ αύτοΰ» (αύτόΟι 
35). Τον Ν)βριον 1821, ό άδελφός τού Φιλίπ
που Ριχάρδος «ήθέλησε νά άναχωρήση άπό τάς 
Πάτρας έγκαταλείπων τό Προξενεϊον. Ά λλ’ 
οί πρόκριτοι άρχηγοί δέν τόν άφινον νά άνα
χωρήση προτού δώση είς αυτούς έγγραφον δια- 
λαμβάνον δτι δέν έπειράχθη άπό τούς "Ελλη
νας, άλλ’ οτι έκουσίως άναχωρεΐ, τό όποιον 
δόσας έλαβεν δλα τά τού προξενείου καί άνα- 
χωρήσας συνωδεύθη διά στρατιωτών μέχρι τής 
έπιβιβάσεούς του είς τό πλοΐον. Ά λλ’ ούτος, 
ένώ μετέβαινεν είς τόν αίγιαλόν, έκαμε σημεϊά 
τινα είς τούς έν τή Άκροπόλει Τούρκους, ο'ί- 
τινες άμέσως μετά τήν έπιβίβασίν του είς τό 
πλοΐον, άρχισαν κανονιοβολούντες καί βομβαρ-
δίζοντες τούς έπιστρέφοντας στρατιώτας__»
(Φιλήμων είς Γερμανόν 235). Τόν φιλοτουρκι- 
σμόν του ό Γκρήν είχε δείξει άπό τής έγκατα- 
στάσεώς του είς Πάτρας καί οί Φιλικοί (βλ. 
λ.) ιδιαιτέρως έφυλάσσοντο άπ’ αυτού, 6 όποιος 
άλλωστε τούς είχε διά τών όργάνων του ύπό 
τήν συνεχή παρακολούθησιν. Διέφυγον ταύτης 
άποστείλαντες τόν Παπαρρηγόπουλον μέχρι 
Κερκύρας πρός τόν Καποδίστριαν καί ό Μαί- 
τλανδ έπέπληξε τόν Γκρήν. Ή  Φιλική Πατρών 
έπιτυγχάνει πάλιν είς βάρος τού Γκρήν μέ τό 
άγγλικόν ύδρογραφικόν πλοΐον. Ό  Γκρήν έπα- 
νειλημμένως είχεν άναφερθή είς τόν πρεσβευ
τήν του εις Κπολιν καί πρός τόν ’Άγγλον αρ
μοστήν τών Ίονίων νήσων Μαίτλανδ καταγγέ- 
λων τήν έπικειμένην κήρυξιν τής Έπαναστά- 
σεως τών Ελλήνων (Φιλήμονος Φιλ. 322, 365). 
«Τά καράβια τά Τούρκικα δπου έδώ ήρθαν καί 
χάλασαν τό Γαλαξεΐδι ήταν καί δύο καράβια 
Ίγκλέζικα μέ τόν άδελ,φό τού Κόνσολου τής 
Πατρός». Θεοφανίδης Α' 114—5, 214—224, 
299. Είς τούς Ίονίους Πατρών είχεν άπαγο- 
ρεύσει νά μετέχουν τής Έπαναστάσεως (Χιώ- 
της Ίον. 374).

Τόν ’Οκτώβριον 1821 άπεσύρθη είς Ζάκυν
θον, συνεχίζων έκεΐθεν τό έργον του (Χιώτης 
Ίον. Α' 406). Κατά τήν άναχώρησίν του συλ- 
λαμβάνεται τό πλοΐον του άπό τόν Γ. Δενδρο- 
λίβανον (βλ. λ.). Καί ό Κ. Μεταξάς 49 άναφέ- 
ρει δτι τόν κατήγγειλεν ό Γκρήν ώς πολεμή-
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σαντα είς Λάλα. 'Ώφειλε μεγάλα ποσά είς Πα- 
τρινούς έμπόρους (Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον) 
καί εΰρε τήν εύκαιρίαν του Ά γώ νος νά μή 
τούς πληρώση. Μάτην έκ του πολιορκουμένου 
Μεσολογγίου 6 τελευταίος γράφει τήν 20ήν 
Ιουνίου καί Ιην Αύγούστου 1825 ζητών νά 
δοόση τουλάχιστον έναντι τού χρέους του (καί 
των συναλλαγματικών του) είς τήν καταφυγού- 
σαν είς Ζάκυνθον οικογένειαν του. ’Αργότερου 
πρός άπολογίαν του έτυπώθη είς Λονδίνου φυλ- 
λάδιον, S k e tc h es  of th e  w ar in G reece, όπου 
έπιστολαί του έκ Πατρών 1821—6. Ό  Γκρήν 
είχε καί ίδικήν του σκούναν καί μεταβιβάζει 
έπιστολήν τών Μεταξάδο>ν προς τούς εν Λάλα 
(Κ. Μεταξας 49,58). Δέν άπεμακρύνΟη τών 
Πατρών και τον βλέπομεν τήν 4ην ’Οκτωβρίου 
1828 νά συν'/δεύη τούς Τούρκους άξιωματικούς 
τών Πατρών προσερχομένους είς τούς Γάλλους 
διά διαπραγματεύσεις παραδόσεως τού φρουρίου 
(Στ. Θωμόπουλος εις Δ. Βιβλ. 322). Ή  θυ- 
"'άτηρ τού Γ. Καλαμογδάρτη (καί τής Χρυσάν
θης συζύγου του, άδελφής τού μητροπολίτου 
Γερμανού) Ά3ροκόμη ένυμφεύθη τόν Ριχάρδον 
Γκρήν, Οανόντα έν Πάτοαις τόν Φ)ριον 1878. 
Τού ανωτέρω υιός ύπήρξεν ό Ερρίκος Γκρήν, 
διατ?λέσας διευθυντής τού υποκαταστήματος 
Πατρών τής Ίονικής Τραπέζης. Μετέφρασεν 
είς τήν Ελληνικήν είς στίχους έπιτυχεΐς τύν 
«Μάνφρεδ», δραματικόν ποίημα τού λόρδου 
Βύρωνος, έν Πάτραις 1864. Ό  γάμος τής ανε
ψιάς τού Γερμανού μέ τόν άδελφόν καί συνερ
γάτην του μισέλληνος Φιλ. Γκρήν ένεποίησεν 
έντύ :ω σ ι» είς τούς Πατρεις καί ήκούοντο οΐ 
στίχοι «ώ πώς άλλάζουν οί καιροί, στον κό
σμο έδώ κάτο>». Βλ. Φιλήμονος Δοκ. Γ 1 169. 
Καί ό R ene P ie  m ίγραψεν είς τόν «Χρόνον» 
τών Παρισίων (πρβλ. έφ. «Έθνος» Αθηνών 
12 Σ)βρίου 1933). Είς Πάτρας αστική ιδιο
κτησία τών Γκ^ήν καί στενόν Γκρήν (τά πα- 
λαιά Δικαστήρια) Γκρήν Ά γγλος πρόξενος μέ 
άνθελ^ηνινήν δράσιν καί είς ’Αθήνας μέ τά 
Πσρκερικά τω  1850 (Κυριακίδης. Ίσ τ. συγχ. 
Ελληνισμού Α ' 697, Δ. Φωκά, Χρονικά Ε. Β. 
Ναυτ. 102). Ίω αν. Γκρήν ιδρύει έν Ναυπλίω 
τώ 1837 καί xc7> 1840 έν Πειραιεΐ «Ε μπορι
κήν Τράπεζαν Πειραιώς—Πατρών» (Δ. Ζω
γράφου, Ίσ τ . τής ίδρύσεως Έθν. Τραπ. Β' 
195—9, 260, 281). Είς Α' νεκροταφείου ΓΙα- 
τρών τάφσι H e n r \r Γκρήν (γεννηΟέντος είς 
Πάτρας 1832 καί άποβιώσαντος τώ 1896), 
τής ανωτέρω Άβροκόμης (1811—86) του Ρ ι
χάρδου συζύγου της έκ Λονδίνου (1798—1878) 
καί Ίω αν. Γκρήν. ΈλευΟ. Δ' 157, ΙΑ ' 408, 
M EE I ' 367, ΙΣ Τ ' 60.

Γ κρ ίτζαλης Δ η μ. Έ κ  Τριφυλίας ’Αγωνι
στής. Μετά τού Θ. Κολοκοτρώνη έπολέμησε 
καί είς Πάτρας (1822). ΈλευΟ. Γ ’ 939.

Γλαράκης Γ  ε ώ ρ γ. Νομάρχης Ά χαΐας 
καί ’Ηλείας. Ά παντα τώ 1836 έμποδίζων τόν 
Μπ. Ρούφον νά μεταβή είς Ακαρνανίαν κατά 
τό κίνημα Ξηρομέρου. Θωμόπουλος 537. Τόν 
’Ιανουάριον 1836 τόν άναφέρει ό Στόϊμπ. Θω
μόπουλος είς περ. «Α χαϊκά», Β' 3. Κτήμα 
του Γλαράκη κατά τό τέρμα τής όδου Γερμα
νού, δπου προεπαναστατικούς ό ναός του Ά 

γιου Βασιλείου καί σήμερον τά διδακτήρια |  
(Γλαράκη σχολεία) καί ή συνοικία έπίσης Γλα- |  
ράκη, δπου δ μύλος Ρουπακιώτου έο>ς τέλους |  
ΙΘ ' αί. Γενικώτερον περί Γλαράκη, πρβλ. Γ. |  
Βλαχογιάννη, Ιστορική Ανθολογία άν. 126 σ. I 
110, Χιώτης Ίον. Β' 509, Φωτάκου, Βίοι 283, 
Δραγούμης Α' 5, Β' 191, ΜΕΕ ΙΓ  451, Έ -  \ 
λευΟ. Δ' 5, 'Ή λιος Ε ' 531. Πανηγυρική ήτο ή( 
έγκατάστασίς του ώς Νομάρχου (βλ. λ.) Ά -  \ 
χαΐας. Ό  Χρ. Νέζερ Άπομνημ. 115, 120—1 
παρουσιάζει αύτόν «εύΟυμότατον άνθρωπον, ζή- · 
σαντα είς τήν Γερμανίαν καί κατέχοντα τήν ι 
Γερμανικήν», συναναστρεφόμενον έν ΙΙάτραις; 
καθ’ έκάστην τούς Βαυαρούς καί άλλους φιλέλ- ■ 
ληνας ένταύθα άξιωματικούς.

Γλαρέτζα. Ί ί  αρχαία Κυλλήνη, λιμήν κ α ί. 
φρούριον μεγάλης σημασίας ιδίως κατά τήν ι 
Φραγκοκρατίαν, άντίζηλος τών Πατρών έν πολ- · 
λοΐς, άν καί πολλάκις εύρέθη ύπό τήν δεσπο- - 
τείαν τού Λατίνου άρχιεπισκόπου τών Π ατρών.. 
Καί συνέλευσις βαρώνων έκεΐ ύπό τόν άρχιεπ. 
Πατρών (1285). Θωμόπουλος 3129. Κατά τόν ι 
άγώνα 1821 έκεΐθεν διεκπεραιούντο οΐ Έ πτα - 
νήσιοι άγωνισταί οί κατερχόμενοι είς τήν Πε- ■ 
λοπόννησον, όταν τά γύρω τών Πατρών ήσαν ι 
επίφοβα έκ τής παρουσίας τών Τούρκων τής ; 
Άκροπόλεως ΓΙατρών. ΜΕΕ Ι-Γ 451. Τον Ίού- ■ 
νιον 1823 αποβιβάζονται έφόδια έκ Ζακύνθου ι 
8ta τό στρατόπεδον Πατρών. Χρυσανθακό- ■ 
πουλος 60.

Γλαύκος, Ποταμός Ν Πατρών, είς τήν ι 
μεσημβρινήν πεδιάδα αυτών, άπό μεσαιώνος; 
καί έκτοτε Λεύκα (ή). Πηγάζει έκ τού ΓΙανα- 
χαϊκού όρους (Λ καί ΝΑ). Έ κ  μικροτέρων πη
γών τού ορούς (Κεφαλόβρυσο, Βερδενίκου κ . . 
ά.) τροφοδοτείται. Διέρχεται άπό φάραγγα, ή; 
οποία χωρίζει τον κυρίως ΙΙαναχαϊκόν άπό τόν. 
μικρόν ΙΙαναχαϊκόν (υψώματα: Σαρακηνόκα- ■ ( 
στρον, Όμπλού κ.λ.π.). Διέρχεται «ού πόρρω»Μ 
τής πόλεως Πατρών, μά>ιστα ύπό τών αρχαίο-·; 
τερών ετίθετο ώς δριον τής πόλεως τών ΓΙα- ■ 
τρών. fO ποταμός χρησιμοποιείται έντατικώς; : 
πρός άρδευσιν, διοχετευόμενος είς τούς αύλακας; 
Σαραβαλίου, Μπεγουλάκι, Λαλαίικο, Ρουμα-1 
ναίικο, Έγλυκάδος καί πόλεως Πατρών καί; 
έκβάλλει παρά τάς Ιτέας, δπου τό βάθος τής ί 
θαλάσσης λόγω τών προσχώσεων ποικίλλει i 
άπό 10—32 μ. Στερείται κοίτης τεχνικώς ά- \ 
σφαλούς καί είναι καταστρεπτικώτατος τόν χει- -ί ; 
μώνα, οπότε κατέρχεται όρμητικός καί προξε- j 
νει πλημμύρας είς μεγάλην εκτασιν. Ά πό  του ί ■ 
1815 τουλάχιστον εως σήμερον ήλλαξε κοίτην ( 
κατά 200 μ. πρός μεσημβρίαν καί κατ’ όλίγον * 
έλαβε τήν σημερινήν κατεύΟυνσίν του. Κατέρχε- ■; 
ται άπό ύψόμετρον 741 μ, δπου τά ύδροηλεκ- 
τρικά έργα, παρά τήν Ιίεριβόλαν ύψ. 120 μ. . 
εκτοτε άπό Γίεριβόλας έως Ά γιου Νικολάου! ΐ 
Λεύκας διαπλατύνεται καί τέλος, δσον πλησιά- | ι 
ζει πρός τήν παραλίαν, κλείει (ύψ. 11 μ.). Ε ίς; Ε 
τά πέριξ κτήματα είς βάθος 8 μ. ευρίσκουν * .» 
είσέτι λίθους αρχαίας κοίτης τού ποταμού, ή ; , 
έπιχωμάτωσις δέ φθάνει τό ώς άνο> ύψος τών i : 
8 μ. Έ π ί τών τελευταίων έτών τής Τούρκο- · < 
κρατίας μόλις διεκρίνετο άρχαία λιθίνη γέφυρα ί j 
μέ τρία χαμηλά τόξα.
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Ωραίος ποταμός κατά Cell, 10 άπέχων 
47' άπό ΓΙατρών διά τής όδου. "Ελος, τό ό
ποιον υπήρχε παρά τάς έκβολάς τού ποταμού 
περί τό 3ον χμ. τής νυν ό8οΰ προς ’Ηλείαν, έ- 
πεχώσθη ήδη άπό έτών. Κατά Χρ. Μουλόπου- 
λον, Οί χείμαρροι τής Ιίαλαιάς 'Ελλάδος, 
<Θ)νίκη 1929, 42 αί καταστροφαί τοϋ Γλαύκου 
καί επί των έργων όρεινής κοίτης προέρχονται 
έκ τής καταστροφής μεγάλων έκτάσεων δασι
κών εις τάς κλιτϋς τοϋ ορούς. Έ ν τούτοις συ- 
στάς 200 περίπου στρεμμάτων αύτοφυοΰς όρι- 
ζοντιοκλάδου κυπαρίσσου διεπιστώθη τφ 1919 
είς τήν άριστεράν όχθην τοϋ Γλαύκου άπό χω- 
ρίον Σούλι έως των εγκαταστάσεων οίνοπνευ- 
ματοποια; «’Αχαία».

Κατά Θωμόπουλον 57 τό όνομα έχει ό πο
ταμός έκ των άποικησάντων τήν μετέπειτα 
καί νϋν Άχαΐαν Ίωνων πρός τιμήν θαλασσίου 
θεοΰ. ’Εκ των τελευταίων ερευνών διεπιστώθη 
οτι ή λέξις Γλαύκος είναι έκ των άρχαιοτέρων 
τής Έλλην. γλώσσης, ίσως λοιπόν τό όνομα 
άρχαιότερον καί των Ίώνων. Είς νόμισμα 
Σεπτ. Σεβήρου είκονίζεται ό ποταμός.

Λεύκα κυρίως λέγεται ό ποταμός άπό Ό -  
βρυας μέχρις εκβολής. Μέχρις εσχάτων ήσαν 
πανύψηλοι λεϋκαι έκεΐ. Τοπωνύμιον είς ένετ. 
έγγραφον 1703. Θωμόπουλος Όμπλοΰ 21. 
Λεύκη βυζ. τοποθεσία είς Πελοπόννησον. Ζα- 
κυθηνός He despotat II, 183. Λευκά άποικία 
Άκαρνάνων. Λεύκα τοπωνύμιον σύνηθες είς 
’Ήπειρον. Ή πειρ. Χρον. ΙΒ' 197. Καί είς έκ
βολάς Φοίνικος καί Λευκάκια είς τόν Όμπλόν. 
Έ κ τοϋ ονόματος τοϋ τόπου λοιπόν τό όνομα, 
Λεύκας είς χειρόγραφον μονής Βαρνακόβης. 
Ό  Θωμόπουλος 57 καί 288 διείδε παραφθο
ράν τής άρχαίας ονομασίας, άλλά είναι φυ'ώ- 
νυμον τό νϋν όνομα τοϋ ποταμού.

Εις έγγραφα τής Τουρκοκρατίας : Λεύκα (ή). 
Καί είς σιγίλλιον ΙΤατρ. Διονυσίου 1665 («είς 
τόν άγιον Γεώργιον κατά τήν Λεύκαν»), Περί 
τοϋ Γλαύκου κατά τήν πολιορκίαν ΓΙατρών 
1821 βλ. λ. Έπαν. 21. Τήν Ι5ην ’Ιουλίου 1821 
έξήλθεν έως αύτοΰ ό Ίσούφ πασας καί έστη
σε κανόνια κατά Σαραβαλίου. (Γερμανός 55). 
Έ πί τής ορεινής κοίτης τοϋ ποταμού (πλησίον 
χωρίου Σούλι έως άνωθι Περιβόλας) έγένοντο 
τά πρώτα έν Έλλάδι υδροηλεκτρικά έργα. 
Πρώτος συλλαβών τήν Ιδέαν ταύτην είναι ό 
άείμνηστος Στεφ. Θωμόπουλος, ό όποιος ώς 
δημοτικός σύμβουλος είς τήν συνεδρίασιν 
τής 3ης ’Ιουνίου 1898 τοϋ δημοτικού συμβου
λίου, έζήτησεν όπως άποτελέση ή χρησιμοποίη
σα; πρός παραγωγήν ηλεκτρικού ρεύματος τοϋ 
ΰδατος τοϋ Γλαύκου, ένδελεχή μέριμναν τοϋ 
Δήμου Πατρέων. Έφημ. Νεολόγος Πατρών 4 
’Ιουνίου 1898 καί Δ. Θεοφίλου είς περιοδ. ’Α
χαϊκά Γ ' 102. Ά λλ’ ό Δήμος δεν ήδύνατο μό
νος νά άναλάβη τό έργον. Τόν Σ)βριον 1919 
ήλθεν ό μηχανικός Μίχας τή προσκλήσει τοϋ 
Δήμου καί μετά μελέτην άπεφάνθη ότι δύ- 
ναται νά γίνη τό έργον (έφ. ’Έθνος 24-9-1919).

Μέ τήν φροντίδα τοϋ έκ Πατρών πρωθυ
πουργού Δημ. Γούναρη, ψηφισθέντος τοϋ ν. 
2789 τόν ’Ιούνιον 1922, συνήφθη μέγα δάνειον 
τοϋ δήμου Πατρέων παρά τής Εθνικής Τρα-

πέζης. Τά έγκαίνια τών έργων έγιναν τήν 10 
Ιουλίου 1927. Κατεσκευάσθη είς Οέσιν Κουρ- 
νάμπελα Σουλίου ύδροφράκτης 15 μ. μήκους 
καί σήραγξ έκεΐθεν μήκους 1700 μ. έκ τοϋ ύ- 
δατοπύργου δέ (ύψ. 151 μ.) διοχετεύονται τά
ϋδατα διά χαλύβδινων σωλήνων 0.90 μ. δια
μέτρου μέχρι τών υδροστροβίλων. Επίσης δε
ξαμενή είς Ινουρνάμπελα 15.000 κυβ. ϋδατος.

Τό παραγόμενον ήλεκτρικόν ρεϋμα, υψηλής 
τάσεως 8.000 βολτ, διαβιβάζεται μέχρι τοϋ 
παρά τόν ναόν τοϋ 'Αγίου Άνδρέου άνεγερθέν- 
τος συγχρόνως θερμικού έργοστασίου δι’ έναε- 
ρίου γραμμής μήκους 8.000 μ. Έκεΐθεν δι’ υ
πογείων καλωδίων διοχετεύεται είς τούς έν τή 
πόλει τών Πατρών καί περιχώροις εγκατεστη
μένους 15 υποσταθμούς, όπου μετατρέπεται είς 
ρεϋμα χαμηλής τάσεως 220 βολτ διά τήν βιο
μηχανίαν καί 125 διά τόν φοντισμόν. Μηχανι
κοί τοϋ έργου ήσαν ό Ελβετός L. Senn καί 
ό Γ. Άνδρουτσέλλης. Τήν 7 Φεβρουάριου 1928 
τό έσπέρας κατέπεσεν έκ τοϋ βουνού Λυκο- 
βούνι όγκώδης βράχος έξ Έρυμανθίου άσβε- 
στολίθου 500 μ. καί έκτάσεως 600—700 μ. 
καί άπέφραξε τήν κοίτην τοϋ ποταμού. Νεολό
γος καί Τηλέγραφος, έφημ. Πατρών 8 καί 9 
Φ)βρίου 1928. ΙΙρβλ. δημοσίευμα είς ίδιον 
τεύχος, έν Πάτραις 1935, περί τών άπαιτουμέ- 
νων μέτρων διευθέτήσεως τοϋ Γλαύκου, έκδο- 
θέν ύπό τής Έλλ. 'Τδροηλεκτρ. Εταιρίας 
Γλαύκου, είς ήν συμμετέχουν ό Δήμος Πατρέων 
καί ή Έθν. Τράπεζα. Έ π ί δημάρχου Β. Ρού- 
φου ό Δήμος κατέστη κύριος τού */2 τών μετο
χών της. Τό διοικ. συμβούλιον είναι μικτόν 
(Πρόεδρος ό δ)ντής τού ενταύθα ύποκ)τος τής 
Τραπέζης συμπολίτης κ. Ά ριστ. ΓΙανούσης, 
άντιπρόεδρος ό δήμαρχος κ. Β. Ροΰφος καί 
μέλη Τ. Ινοτρωνόπουλος, Γ. Σταθόπουλος δημ. 
σύμβουλοι, Γ. Τσάμης, Γ. Σαράντης, Σπ. Σπη- 
λιωτόπουλος δικηγόροι). ’Έργα καί Ιδιους άνα- 
δασώσεως έπετελέσθησαν έπί τής ορεινής κοί
της τού ποταμού άπό τοϋ 1935. Διά τοϋ Ν. Δ. 
4 Μαρτίου 1926 συνεστήθη ειδικόν υδραυλικόν 
ταμεΐον Γλαύκου διά τήν άρδευσιν τών δύο πε
διάδων Πατρών. Τό ώς άνω Ν. Δ. έκυρώΟη 
διά τού ν. 5542, τροποποιηθέντος διά τού Ν. 
Δ. 1443/1942 καί ν. 608/1948. Περί τού θρύ
λου Λεύκας βλ. λ. Παν. Φωτήλας. Θωμόπου
λος 39, 46', 53, 56, 57—9, 65, 70, 86, 199, 
249, 283, 441, 4202.

Γ λ α ύ ξ .  Έφημερίς έν Πάτραις τφ  1875.
Γ λ ε ν τ ή ς  Α.  Κ ω ν σ τ .  Έξέδωσεν έν 

Πάτραις τφ  1953 «Χριστιανικήν ’Ηθικήν».
Γ  λ ή ν ε ς. Τοπωνύμιον όπου άργιλλος (βλ. λ)
Γλίλψορδ. Φιλέλλην ’Ά γγλος διοικητής 

Ίονίων νήσων, διελθών έκ Ιΐατρών τφ  1812, 
είς τό βρετταν. προξενείου τών οποίων έγνώ- 
ρισε τόν Σπυριδ. Τρικούπην (βλ. λ.). Θωμό
πουλος 5003.

ΓλογοβΙτης ή Σ τ α θ ό π ο υ λ ο ς  Λ ά μ 
π ρ ο ς .  ’Αγωνιστής τού 1821 έκ Γλόγοβας 
’Αρκαδίας. Συμμετέσχεν καί είς τήν πολιορ
κίαν τών Πατρών. Έλευθ. Δ ' 15.

Γλυκάδα. Βλ. λ. Έγλυκάδα.
Γλυκαδιώτης Δ η μ .  ’Εφημέριος *Λγ. Δη-
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μητρίου Πατρών τφ 1819 (Θωμόπουλος 589 
σημ.)·

γλυκόρρ ιζα . Φύεται εις τήν ΒΔ παραλίαν 
τής Πελοποννήσου καί είναι κατά τόν Θ. Χελ- 
δράϊχ δύο ειδών, ή άτριχος και ή άδενοφόρος. 
*0 Γ. ΙΙαλαιολόγος, Γεωργική καί οικιακή 
οικονομία, Ναύπλιον 1833, Α ' 226 μάς πλη
ροφορεί ότι διά τήν γλυκόρριζαν φυομένην φυ- 
σικώς εις πολλάς έπαρχίας τής Ελλάδος «έσυ- 
στήΟη έσχάτως (1831) άδείφ τής Κυβερνήσεως 
καί μέ πενταετές προνόμιον μονοπωλίου είς 
Πάτρας έργοστάσιον διά τήν κατασκευήν γλυ- 
κορρίζης» (γιάμπολης). Ζώης 385. Βλ. λ. Βιο- 
μηχανία. Παρά τήν Νεάπολιν Πατρών τοποθε
σία Γλυκόρριζο τφ  1841.

γ  λ ύ π τ  α ι. Βλ. λ. Σώχος, Μαλτέζος, Κα- 
Ορέπτας Μιχ.

Γ λ υ φ ή . Σύνηθες τοπωνύμιον, όπου βρύση 
γλυφή, (ΰδατος γλυφού, αλκαλικού). Οΰτω καί 
έν τή πΟλει Πατρών συνοικία Γλυφή, δπου τό 
περιβόλι άλλοτε τού Θάλη μηχανικού παρά 
τόν ναόν των Είσοδίο>ν. Γλυφή βρύση ή έναντι 
τού σημερινού ναού άγιου Νικολάου Βλατερου. 
Γλυφή καί υπό τήν κλίμακα όδού Πατρέως. 
Βλ. λ. ΙΙηγαί. Θωμόπουλος α' £κδ. 31,202.

Γλώ σσα. Κατά Θωμόπουλον 1414 ή γλώσ
σα τών ΙΙατρέο^ν ήτο ή Άχαιοδωρική. Κατά 
Γ. 11. Άναγνωστόπουλον ΜΕΕ Γ 694 κατά 
τούς χρόνους τής Ά χ . συμπολιτείας άνεπτύ- 
χϋη ή Α χαϊκή  κοινή. Κατά τόν αύτόν είς ΜΕΕ 
ΙΘ ' 903 είχεν έπικρατήσει ή Δωρική, άλλα 
διετηρήΟησαν καί Α χα ϊκά  στοιχεία. ΈλευΟ. 
Β' 753. B erliner Philo log. AVochenslirieft 
1650—6. 'Επιγραφή Δήμητρας είς Δραγάνου 
Δύμης είναι είς Αιολικήν διάλεκτον. Θωμόπου
λος 209% 230*-. #1Ι αλλαγή κατόπιν τής προ
φοράς είναι αισθητή είς παλαιοχριστιανικήν έ- 
πιγραφήν IΙατρών. Θωμόπουλος 226—7. Ου
δέποτε ή έλληνική έπαυσε νά είναι ή γλώσσα 
τού τύπου, ακόμη καί τής Ρωμ. αποικίας (δη
μοσία καί ιδιωτική, Θωμόπουλος 20—1, 2021). 
Καί επί Φραγκοκρατίας συμβαίνει τό αύτό. 
G erland  99. Καί οί Τούρκοι τών Πατρών 
γράφουν έλληνιστί πρός τούς ξένους προξένους 
(Θωμόπουλος 21, 409% 516 έπ. 556% 557). 
Καί οί Ε νετοί. Κώδηξ Μέρτζιου 9, 17, 23, 
36, 69, 70, 71, 94, 104, 143, 146. Έ κ  τών 
πρώτων δημοτικιστών οί ΙΙατρεϊς Καλαμογδάρ- 
ται κα ίό  Ν. Κοντογούρης. Έ φ . είς τήν δημοτι
κήν «*ΙΙ Έ λλ. δημοκρατία» τφ  1873. ΙΙρβλ. 
έν τοσούτφ Κ* είς Α χα ϊκά  τ. 16, 2—11. Κα
τά Χρ. Κορύλλον (έφ. Νεολόγος 14-9-1894) 
πυλλαί έπιΟέσεις διά τήν δημοτικήν.

’Ιδιωματισμοί έλάχιστοι απαντούν είς Π ά
τρας, ή διάλεκτος μάλιστα τών ΒΔ παραλίων 
τής Πελοποννήσου άπετέλεσε τήν βάσιν τής 
συγχρόνου δημοτικής γλώσσης. Παρατηρήσεις 
τού έτους 1574 είς Θωμόπουλον 413. βλ. λ. 
Ρουσάνος. Ένδεικτικώς : Είς τάς δισυλλάβους 
ή κλητική είς—ο (Πέτρο), άλλά είς τρισυλ- 
λάβους εις—ε (Στέφανε). Κάτου, άπάνου, κα- 
τακάτου. Καί άκλιτα—στήν οδός, τού Καστρί- 
τσι. Τού ’Ά η  Ά ντριώ ς (γεν.). Πολίτου Πα- 
ροιμ. I. 243, III, 666. Γινόσαν, καθόσαν (γι- 
νόντουσαν, καθόντουσαν). Τής Πατρώς (=της

Πάτρας). Θωμόπουλος 347% Τού *Άη Αουκός. 
Ά νοιώ (=άνοίγω). Τό έπίθετον ούλος (όλος). 
Τό Σαββάτο (Σάββατον). Πεντάνουσα (Παντα- 
νασσα, ναός). Τούς μήνους (μήνας), σάματι 
(σάμπως), άλαφαδιά (ευθύ), τόκιωσε (το έτε- 
λείωσε, ρ. κιώνω). Τούς πήρε τού κυνήγου— 
κυνήγησε. Κράνη=έλλειψις χόρτου λόγω ξηρα
σίας, ή άνέχεια γενικώτερον. Άτσόπανα (πρό
βατα). Μπροστόβαρο (κάρο). Άλοκιάδα=έν τφ  
συνόλω. Κάμποσος (άρκετός), μπόλικος, πούν- 
τος (πού είναι ούτος;).

Γ ολέμ ι καί Γκολέμι καί Γουλέμι. Χωρίον 
Τριταίας Βουντούχλας, ώς καί ή E xped ition  
(1828) μέ 13 οίκογενείας. Τ φ  1699 άναφέρε- 
ται είς Ένετικήν κατάστασιν Κώδηξ Μέρτζιου 
117. Ά πετέλει μίαν ένορίαν μέ Κουτροχώρι 
καί Χιόναν τω 1713. Τό αναφέρει καί ό Pou- 
quev ille  III, 240 G oulem i. Κατά Ραγκαβήν 
Β' 89 τώ 1851 οίκογένειαι 11, κάτοικοι 62. 
Κατά Νουχάκην 79 κάτοικοι τφ  1889. Έ π ί 
όρεινού εδάφους τού ’Ωλενοΰ μέ κορυφάς γύ- 
ρωθεν Κοκκαβαίικα, Βιταίικα 1090 μ. Στερφο- 
βούνι 1159, Ζουμπάτα 1343, Ράψωμα 1422, 
τό χωρίον ύψομ. 1092 μ. Γκολέμι υπάρχει καί 
παρά τάς Θήβας, εις Δέλβινον ’Ηπείρου, είς 
Τριφυλίαν, Αιτωλίαν καί Λάρισαν. Ό  Θωμό
πουλος 270 σημ. τό άποδέχεται σλαυϊκόν, έ- 
ξηγούμενον μέγας, άκριβέστερον ό V asm er 
69, 104, 132, 147 μέγας τόπος. Μήπως ό
’Αλβανός ό εγκατασταθείς είχε τό όνομα τούτο ; 
*0 V asm er αυτόθι τό άρνεΐται, Πρβλ. Θωμό
πουλος α' εκδ. 238. Γολέμι ύψωμα καί είς τήν 
περιφέρειαν τού χωρίου Ζουμπάτα.

Γσμοστόν. Χωρίον δήμου Δύμης καί ποτα
μός, ώρα άπό Κ. Ά χαΐας. Ά παντα τώ 
1699 χωρίον έπαρχίας Πατρών. Ά πετέλει τώ 
1713 ίδιαν ένορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 117. 118, 
172. Κατά τόν C ell 11, 10' πρό αυτού καλύ
βια καί έλος αριστερά. Ά π ό  τής οδού τό χω 
ρίον απέχει ώρας. Μία εκκλησία άριστερά. 
10' μετά τό χωρίον πρός ’Ηλείαν, ερείπια ά 
ριστερά Παλαιοκάστρου, σωρός λίθων. Έ κ εϊ ό 
G ell τοποθετεί τήν Δύμην, εύρε δέ τάφους μέ 
άγγεΐα. Κατά Dodwell, II, 3 1 Β D ouiosto 
χωρίον 3 μίλλια άπό Κ. Ά χαίαν, κατά τόν 
P o u q u c \Fille IV , 378 μίαν ώραν ΝΝΔ άπό 
τής αλυκής, χωρίον μέ 15 έλληνικάς οίκογε
νείας (18ί6). Τώ 1828 κατά τήν E xpedition  
52 οίκογένειαι. "Εδρα τού δήμου Άραξίων 
(1837—1840). Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68, 
113, 159. Τώ 1851 οίκογένειαι 140, κάτοικοι 
890 κατά Ραγκαβήν Β' 86 πλησίον δάσους. 
Τώ 1899 κατά Νουχάκην καί Κορύλλον Χωρο
γραφία 74 κάτοικοι 199 Αλβανόφωνοι (1903). 
Ά π ό  Γομοστοΰ πρός Η λείαν ύπήρχον τόν ΙΖ ' 
αί. πυκνότατα δάση μέ ναυπηγήσιμον ξυλείαν. 
Θωμόπουλος 473. Σήμερον τό χωρίον υπάγε
ται είς τήν κοινότητα Καραιίκων.

Γονατάς Στυλιανός ’Αξιωματικός τού Ε λ 
ληνικού στρατού (πεζικού), καταγόμενος έκ 
Κυδωνιών Μ. Α σίας, ύπηρέτησεν έν Γίάτραις j 
κατά τά πρώτα έτη τής ’Ανεξαρτησίας. eO Ά λ. ! 
Ραγκαβής, Άπομνημ. Ά θ . 1894 Ά  231—2 I 
άναφέρει ότι ένυμφεύθη, παρά τήν θέλησιν τών ί 
οικείων της, τήν πρωτότοκον θυγατέρα τού ύ- j
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129 Γ ούνοφ η ς

ποπροξένου της Ρωσίας έν Πάτραις Καλογε- 
ράκη, Babe. Άργότερον ήλθεν εις διάστασιν 
μετ’ αύτής καί ή μέν «γυνή άπέθανε καταλε- 
λειμένη, ό δέ νέος εκείνος ον οΐ γονείς άπεδο- 
κίμαζον ώς γαμβρόν, άνεδείχθη εις των μάλ
λον διακεκριμένων άξιωματικών τοΰ Έλλ. 
στρατού καί κατέλαβεν έπειτα καί θέσιν ύπουρ- 
γοϋ». Ό  Γονατας πάντως έγκατεστάθη εις 
Πάτρας, δπου έγεννήΟησαν καί τά τέκνα του 
έκ του γάμου του μετά της Κυπρίας Ευφρο
σύνης Οΐκονομίδου. Ό  Επαμεινώνδας (1836— 
1913) δικαστής έξέδωσε καί έφ. «Τό κέντρον 
τοΰ λαοΰ», ό Δημοσθένης διετέλεσε καί καθη
γητής τοΰ Πολυτεχνείου. Υιός τοΰ Έπαμεινών- 
δου ό Στυλ. Γονατας.

Γ  ο ν α τ ά ς Δημοσθ. Άναστ. Έγεννήθη εις 
Πάτρας τω 1877. Ναύαρχος τώ 1926. "Ηλιος 
Ε ' 582.

Γ ο ν α τ α ς  Σ τ υ λ .  Στρατιωτικός καί πο
λιτικός. Έγεννήθη έν Πάτραις τω 1876. Μετά 
τάς γυμνασιακάς του σπουδάς ενταύθα, έφοίτη- 
σεν είς τήν σχολήν Εύελπίδων. 'Υπό τό ψευ
δώνυμον Γρηγορίου ύπηρέτησεν είς Έλλ. Προ
ξενεία τής Μακεδονίας κατά τόν Μακεδονικόν 
άγώνα. Μετέσχε των πολέμων 1897, 1912/3, 
1917—1923, διατελέσας διοικητής μεραρχίας, 
έπιτελάρχης σώματος στρατού. ’Αρχηγός τής 
Έπαναστάσεως 1922, Πρόεδρος τής Κυβερνή- 
σεως καί υπουργός των Στρατιωτικών κατά τό 
1922/3. Πληρεξούσιος ’Αθηνών εις τήν Δ ' ’Ε 
θνικήν συνέλευσιν. 'Ο  βαθμός τοΰ άντιστρατή- 
γου τοΰ άπενεμήθη διά τοΰ άπό 30 Μαΐου 
1924 ψηφίσματος τής Δ' τών Ελλήνων Έθνο- 
συνελεύσεως. Άπεστρατεύθη τω 1924, λαβών 
καί τόν Μεγαλόσταυρον τοΰ Σωτήρος. Έξελέ- 
γη α' γερουσιαστής ’Αττικής τω 1929. Διετέ- 
λεσεν υπουργός Ναυτικών, Στρατιωτικών, 
Γεωργίας καί ’Εξωτερικών. Ά πό τοΰ 1929— 
1932 υπουργός γενικός διοικητής Μακεδονίας. 
Άπό τοΰ 1932—1935 Πρόεδρος τής Γερου
σίας. Κατά τήν κατοχήν έφυλακίσθη είς Χαϊ- 
δάρι. Τω 1945 ί'δρυσεν ίδιον κόμμα τών ’Ε
θνικών Φιλελευθέρων καί έτάχθη υπέρ τής ε
παναφοράς τοΰ Βασιλέως. Συνεργασθείς μετά 
τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος κατά τάς έκλογάς τοΰ 
1946 έφερε 30 βουλευτάς. Διετέλεσεν υπουρ
γός τών Δημοσίων Έργων έπί πολλά έτη. Τω 
1958 έξέδωσε τά «Απομνημονεύματά» του. ΣΝΕ 
Β' 486, ΜΕΕ, ΚΖ' 835, Έλευθ. Δ' 57, "Η 
λιος Ε' 582, Ανεξάρτητος Β' 801.

Γορανίτης Ε ύ σ τ ρ .  Αγωνιστής τοΰ 1821 
έκ Μυστρά. 'Ομαδάρχης είς τήν πολιορκίαν 
Πατρών. Έλευθ. Δ ' 63—4.

Γοργόνα. Βλ. λ. Σκύλλα.
Γορδιανός. Βλ. λ. νομίσματα.
Γόρδιος Άναστ, Εύπαίδευτος μοναχός καί 

πρεσβύτερος, αύτοΰ 8έ καί τοΰ άδελφοΰ του 
’Αθανασίου διεσώθησαν έπιστολαί πρός τούς έν 
Πάτραις καί Ένετίςι Αθηναίους πρόσφυγας 
τών ετών 1690, 1691, 1716. Θωμόπουλος 
4761-®.

Γορτύνιοι. Πλεϊστοι είς Πάτρας καί πρό 
1821 άκόμη. Τφ 1930 ύπελογίζοντο εις 5.000. 
Καί συνοικία Μαγουλιανίτικα. Πλεϊστοι ιδίως 
έκ Δημητσάνης καί Στεμνίτσης έπολέμησαν

τώ 1821. Διατηρούν παλαιότατον σύνδεσμον. 
Οί Δηματσανϊται έορτάζουν κατ’ έτος τήν 
Ά γ . Κυριακήν.

Γότθοι. Βλ. λ. Άλάριχος.
Γούβα. Σύνηθες τοπωνύμιον ώς έκ τής δια- 

μορφώσεως τοΰ έδάφους, λάκκος (Ή π. Χρον. 
Θ' 235). Οΰτω σήμερον ή κάτωθι τοΰ δασυλ- 
λίου νεοπαγής συνοικία παρά τό Ζαβλάνι καί 
Σχατοβούνι. Αλλά καί ή έκτασις, όπου σήμε
ρον οί προσφυγικοί συνοικισμοί καί τό Έαρο- 
φάι, έλέγετο Γούβα, ώς είς συμβολαιογραφικά 
έγγραφα άπό τοΰ 1856 καί έντεΰθεν. Γούβα ή 
περί τά Έβραιομνήματα συνοικία. Γούβα έλέ
γετο καί ή κοίλη ΤΙΊλις κατά τούς χρόνους 
τοΰ 1821. Χρυσανθακόπουλος 36, Θεαφανίδης 
Β' β' 281. Κατά Κ. Δ. Μέρτζιον είς Ή πειρ. 
Χρον. ΙΓ  191 άλβανική λέξις, σημαίνουσα χά
σμα, σπήλαιον, στόμιον, άνοιγμα. Παρ’ ήμΐν 
όμως λάκκον.

Γουμένιτσα Κ ά τ ω  (Καλαβρύτων). Α νή
κε κατά τήν αρχαιότητα είς τήν Ά χαίαν, 
όπου εύρέθη καί ύστερομυκηναϊκόν νεκροτα- 
φεϊον. Θωμόπουλος 227. Παπανδρέου Ίστορ. 
Καλαβρ. 259 δίς.

Γουμευιτσάνικα. Συνοικισμός Ροϊτίκων 
έλθόντων έκ Γουμένιτσας Καλαβρύτων.

Γούναρης Δημήτριος. Έγεννήθη είς Πάτρας 
τήν 5ην Ιανουάριου 1866 έκ πατρός έμπορου 
καταγομένου έκ Νωνάκριδος. Γούναρη Δημ. οι
κογένειαν άπαντώμεν είς Πάτρας τω 1837 βλ. 
λ. Δίκαιον (ένορκοι). Τα> 1855 Ά ριστ. Γούνα- 
ρην. Έπεράτωσε τάς γυμνασιακάς του σπουδάς 
ένταΰθα καί είς Αθήνας έσπούδασε νομικά, ά- 
ριστεύσας (1889). Μετέβη είτα καί είς Γερμα
νίαν, Παρισίους καί Λονδΐνον. Ά πό  τοΰ 1893 
έδικηγόρησεν έπιτυχώς είς Πάτρας, διακριθείς 
καί ώς δικανικός ρήτωρ είς ποινικάς δίκας. 
Τω 1902 έπολιτεύθη, έκλεγείς βουλευτής Π α
τρών ώς ανεξάρτητος. Κατά τάς έκλογάς τοΰ 
Φεβρουαρίου 1905 άπέτυχε καί έπεχείρησε τα- 
ξείδιον είς τά Βαλκάνια. Είς τάς διεξαχθείσας 
τό έπόμενον έτος (26 Μαρτίου 1906) έκλογάς 
ήλθε πρώτος βουλευτής Πατρών. ’Ανέλαβε τό 
ύπουργεϊον Οικονομικών είς τήν κυβέρνησιν 
Θεοτόκη, άλλά τήν 13 Φεβρουαρίου 1909 ύπε- 
βαλε τήν παραίτησίν του. Κατά τάς έκλογάς 
τής 9 Αύγουστου 1910 έξελέγη βουλευτής, ή- 
γηΟείς τοΰ Θεοτοκικοΰ συνδυασμού. Είς τάς έ- 
νεργηθείσας τήν 28 Νοεμβρίου νέας έκλογάς 
δεν συμμετέσχε. Τήν 11 Μαρτίου 1912 συμμε- 
τέσχεν είς τάς έκλογάς καί έξελέγη. Τόν Φε
βρουάριον 1915 άνέλαβε τήν πρωθυπουργίαν, 
τήν όποιαν κατέλιπε μετά τάς έκλογάς, κατά 
τάς όποιας ΰπερίσχυσαν οί Φιλελεύθεροι, έξε
λέγη όμως ούτος βουλευτής. Αί άγορεύσεις του 
έν τη Βουλή.... έπί τοΰ έξωτερικοΰ ζητήματος 
έξετυπώθησαν έν Ά θ. 1915. Έπηκολούθησεν 
έξορία του είς Κορσικήν, έκ τής όποιας διέφυ- 
γεν είς ’Ιταλίαν. Κατά τάς έκλογάς τής 1ης 
Νοεμβρίου 1920 έξελέγη βουλευτής Πατρών 
μετά τοΰ συνδυασμού του. Μετέσχεν τής ύπό 
τόν Δ. Ράλλην σχηματισθείσης κυβερνήσεως, 
παραιτηθέντος δέ τοΰ Ράλλη, έσχημάτισε κυ- 
βέρνησιν, ή οποία παρέμεινεν έπί έτος. Μετά 
ταΰτα συνεκροτήθη συμμαχική κυβέρνησις ύπό
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τόν Π. Πρωτοπαπαδάκην, μέ κύριον παράγον
τα τόν Δ. Γούναρην. Ή  κυβέρνησις αΰτη διε- 
τηρήθη μέχρι της καταρρεύσεως του μικρασια
τικού μετώπου. Ή  Έπανάστασις του 1922 τόν 
συνέλαβε (17—9—1922) καί οΰτος κατεδικάσθη 
εις θάνατον. Βαρέως άσθενής υπό τύφου, έξε- 
τελέσθη έν Ά θήναις τήν 15/28 Νοεμβρίου 1922 
παρά τό Γουδί. Διά της ιδιογράφου του δια
θήκης της Ιδίας ημέρας κατέλιπε τήν βιβλιο
θήκην του είς τον Δήμον ΙΙατρέων. Βλ. λ. 
Γλαύκος. I. Μάλλωση, Πολ. 'Ιστορία του Δημ. 
Γούναρη, τομ. 2, Ά θ . 1926 καί 1928. Ά ρ. 
Καμπάνη, Ό  Δημ. Γούναρης καί ή Έλλην. 
κρίσις των έτών 1918—1922, Ά θ . 1946, Ή  
δίκη των έξ, έκδοσις «Πρωίας», Ά θ . 1926. 
Σ Ν Ε  Σ Τ ' 634, D ria u lt V , 213 Γερακάρης 
39, Έλευθ. Δ ' 97, ΜΕΕ Η ' 652 (καί Γ πολ- 
λαχου), Ανεξάρτητος (Β') 807, "Ηλιος Ε ' 629, 
ΤΒ' 38, έφημ. Νεολόγος Πατρών 9 Μαρτίου 
1912.

Γ ο ύ ν α ρ η  Δημ. όδός βλ. λ. Νέος δρόμος.
Γουναριάνικα ή Ά γ ιο ς  Βασίλειος πέραν 

του Ρίου καί πλησίον τού χωρίου Πλατάνι. 
Νεώτερον χωρίον, σχηματισθέν έξ άποίκων έκ 
Νωνάκριδος κατελθόντων μετά τήν ΆπελευΟέ- 
ρωσιν. Τ φ  1889 κατά Νουχάκην κάτοικοι 369. 
’Ή δη τό αρχικόν χωρίον Γουναριάνικα επί τής 
Νωνάκριδος έγκατελείφθη τελείως. Τό όνομα 
έκ τού κτίτορος Γούναρη. Παπανδρέου Καλαβρ. 
Έ πετ. 256, 261, 305, Έ>ευθ. Γ ' 18. Κορύλλος 
Χωρογραφία 64. Ό  Δραγούμης Χρονικόν 235 έ- 
τυμολογεΐ έκ τού φραγκικού G uerra ines.

Γουργούτης Μ ι χ  ά λ η ς. Άναφέρεται εις 
έγγραφον 1398 G erland  137lfi ώς κήρυξ έν 
Πάτραις.

Γουρζούμισα. Βλ. λ. Λεόντιον.
Γούρνα. Τόπος άναφερόμενος είς τόν κώδι

κα της μονής Γηροκομείου τω 1836, άπέχων 
1 ώραν άπ* αύτής. Τριαντάφυλλου Γηροκομ. 67. 
Προφανώς ήτο κρήνη εκεί μετά λάρνακος. 
Σγούρνα σήμερον παρά τήν Βούντενην.

ΓουρνοκουμασαΙικα, συνοικισμός τού χω 
ρίου Λουσικά, κάτοικοι εσχάτως 100. "Ηλιος 
Ε ' 636. Ή σαν έκεΐ πρότερον χοιροστάσια (κου
μάσια γουρουνιών).

Γουσταυος Άδόλφος, βασιλεύς Σουηδίας. 
"Εκπτωτος του θρόνου ήλθεν είς Πάτρας τήν 2 
Ίανουαρίου 1810, ταξιδεύων πρός 'Ιεροσόλυμα, 
φιλοξενηθείς ύπό τού Γάλλου προξένου Που- 
κεβίλλ. Θωμόπουλος 607.

Γραβιά Οέσις παρά τήν Ά γ . Μαρίναν Τρι- 
ταίας.

Γραβίνας βλ. λ. Φράγκοι, Φραγκισκάνης, 
Βαλουά.

Γραίτζας Παλαιολόγος. Βλ. λ. Παλαιολό- 
γος Γραίντζας.

ΓραμματΙκας Α. Έξέδωσε μετά συμπλη- 
ρώσεως «'Οδηγίας πρός τάς μητέρας περί ύ- 
γιεινής τής πρώτης παιδικής ήλικίας» τού S. 
T ab n ie r καί J. C h an trev il έκ σελ. 168 έν 
Πάτραις τφ  1887,

Γραμματικόπουλος Γιαννάκης. Γορτύνιος 
αγωνιστής τού 1821. Έπολέμησε καί εΐς Π ά
τρας. Έλευθ. Δ ' 115, Ή λ ιο ς  Ε ' 649,

Γράνα. Συνήθως στενή δίοδος πεζών άνά

μέσον κτήματος καί Ιδία μετά τό πρανές. *Εν* 
τεΰθεν σύνηθες τοπωνύμιον.

Γρανμπώπολις (καί Μαρτόπολις) θέσις 
παρά τόν "Αγιον Βλάσιον Καλαβρύτων, όπου ό 
von D uhn (iMitteil. d. arch . In st, in A then, 
1878, I I I ,  74) άναζητεΐ τήν άρχαίαν Τριταίαν 
καί σήμερον αί αρχαιότητες των άποδίδονται 
είς τό Λεόντιον. Παπανδρέου 'Ιστορ, Καλαβρ.
99.

Γρεβενιώτης Ιωάννης καί Γεωργάκης. ‘Υ
πογράφουν υπόμνημα Πατρέων ζητούντων τφ  
1688 αύτοδιοίκησιν παρά τής Ένετίας. Κώδηξ 
Μέρτζιου 86.

Γρεβενόν. Φρούριον καί χωρίον Τριταίας. 
Α παντάται ήδη επί Φραγκοκρατίας, μά>ιστα 
άναφέρεται δτι ό μητροπολίτης Πατρών Μά- 
ξιμος συνέλαβε δι’ απάτης τόν έκεΐ τοποτηρη- 
τήν τού δεσπότου Θεοδ. Παλαιολόγου όνόματι 
Φραγκόπουλον κατά τά τέλη τού ΙΔ ' αί. καί 
παρέδωσε τό φρούριον είς τινα έχθρόν τού 
δεσπότου, τόν πρωτοστράτορα Σαρακινόπουλον. 
Τφ 1460 ό Ζαγανός πασάς προσέβαλε τό 
Γρεβενόν, πόλιν ώς άναφέρεται όχυράν, άλλ* 
άπεκρούσθη άνευ δυσκολιών, δι* 6 καί έγκα- 
τέλιπε τήν θέσιν. Τό Γρεβενόν άνθίστατο, άλλ* 
έπίστευσεν έν τέλει είς τήν διαλαληθεΐσαν ε
πιείκειαν του σουλτάνου καί παρεδόθη είς τόν 
Ίσάν, υιόν τού πασά τών Σκοπιών, άλλά καί 
πάλιν τό */3 των κατοίκων άπήχθη είς αιχμα
λωσίαν. Σήμερον κατάκειται είς έρείπια, κα- 
λύπτοντα τήν άκρόπολιν, έπί βραχώδους υψώμα
τος εύθυγράμμου. Άναφέρεται εις έγγραφον 
τού 1395 «ο κουλάς τού κάστρου» τού Γρεβε- 
νοΰ. Ζακυθηνός, L e d esp o ta t II, 168—9. 
Κατά Θωμοπουλον 373Λ τό όνομα έκ του 
" ra v e  ή greve, τραχύς, ισχυρός, ένώ κατά 
V asm er 133 σλαυϊκόν, σημαίνον κτένα. Κατ’ 
άλλους (ΤΙπειρ. Χρον. Θ ' 236) έκ τού σλαυι- 
κού "rehen  — οροσειρά. Γρεβενόν καί Γρεβενή 
είς Κόνιτσαν ’Ηπείρου και είς Μακεδονίαν: 
Γρεβενόν καί (πληΟ.) τά Γρεβενά. Καί χω
ρίον τής Ινυνυυρίας. Πρβλ. Δ. Ζακυθηνού, Οί 
Σλάβοι έν Έλλάδι, Ά 0 . 1945, 79 έπ. Ό  Θω
μόπουλος αύτόθι καταλήγει δεχόμενος τήν λέ- 
ξιν κουτσοβλαχικήν, σημαίνουσαν οχυρόν (φρού
ριον). Τό χωρίον άναφέρεται τφ  1697, τφ  δέ 
1713 υπογράφουν εφημέριοι Στάμος, Χριστό
δουλος καί Ίωάν. Βαρελάς είς υπόμνημα υπέρ 
τού μητροπολίτου Πατρών Χριστοφόρου. Κώ
δηξ Μέρτζιου 118, 175. Τό χωρίον εΰρε (1828) ( 
ή E xpedition  μέ 28 οίκογενείας. Κατά Ραγ- 
καβήν Β' 88, οίκογένειαι 39 κάτοικοι 190 τφ  ) 
1851. Κατά Νουχάκην Β' 532 τό Γρεβενόν | 
μετά τού Γελαδινού συνοικίας του, τφ  1889 I 
κάτοικοι 329. Ε κτός του φρουρίου απαντούν I 
δύο κρήναι, 10  έκκλησίαι καί μία διαλελυμένη j 
μονή τού Α γίου Ίωάννου τού Θεολόγου (Εύαγ- I 
γελιστού). 2 ώρας μακράν τού χωρίου είναι ' 
πύργος τουρκικός κατερείπωμένος, «Βασιλικός» 
καλούμενος. 'Υπήρχε καί έτέρα, ό Ταξιάρχης, : 
νυν μονή Α γίω ν Πάντων (βλ. λ.). Κατά τόν 
πόλεμον 1940—4 επί 75 οικοδομών τού χω
ρίου αί 45 κατεστράφησαν όλοσχερώς καί 45 
παρέμειναν άνεωγμέναι έξ έπιδρομής Γερμανών 
τφ  1943. Μεταξύ Γρεβενου καί Καλούσι, 2 u
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&ρας μακράν του πρώτου είς περιφέρειαν Σκα- 
μνές περιφερείας Καλούσι καί άριστερά ταύτης 
είς θέσιν Βαρδιούλα (μικρά βάρδια, σκοπιά) υ
πάρχουν πολλά μνήματα. Οί Δρακάκης Κούν- 
δουρος 67, 68, 113, 159 άναφέρουν τό χωρίον 
πάντοτε, άνήκον είς δήμον Έρυμανθίας μέχρι 
1840 καί έπειτα Τριταίας. Θωμόπουλος 331, 
333, 373—4, 398, 599, 602. ΜΕΕ, Η ' 713, 
Έλευθ. Δ' 141, "Ηλιος Ε ' 666.

Γρηγοραίικα τά καί Λαλιωταίικα παρά τό 
Μπούμπα οικισμός.

Γρηγορίνης Νικόδημος. Ένεφανίσθη τά 
τέλη τοϋ ΙΣΤ ' αί. είς Πάτρας οργανον τοΰ 
Πάπα. Θωμόπουλος 448.

Γρηγόριος Α' μητροπολίτης Πατρών τφ 
1545. Θωμόπουλος 444.

Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς  Β' Καλαμαράς. Μητροπο
λίτης Πατρών 1781—1799. Ό  πρόξενος Ένε- 
τίας έν Πάτραις είς έπιστολήν του άπό 23-10- 
1785 όμιλει δι’ αύτόν ως έξαιρετικόν άνδρα μέ 
μεγάλην επιρροήν είς τήν πόλιν. Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 290. Διετέλεσε συνοδικός εις Κπολιν τώ 
1786, έπανελθών τω 1789. Τω 1782 μετέβη 
είς Άργοστόλιον καί κατ’ έντολήν τής συνόδου 
έχειροτόνησεν έπίσκοπον τον Κεφαλλήνα Γερά- 
σιμον Κλαδάν. Διετέλεσε καί τοποτηρητής ’Ω
λένης (’Ηλείας). Τον ’Ιούλιον 1799 έξώσθη 
τής μητροπόλεως Πατρών «άπό καταδρομάς 
των έπαρχιωτών του καί τοϋ Ά χμέτ άγά, βοε- 
βόδα τών Π. Πατρών καί άδελφοΰ τοϋ Κρητι
κού Γιουσούφ άγά βελεδέ κεχαγιά». Τόν ’Ια
νουάριον 1800 έτοποθετήΟη μητροπολίτης Ναυ
πλίου καί ’Άργους. 'Ως όμηρός είς τήν Τριπο- 
λιτσάν, άπέθανεν έκ τών ταλαιπωριών είς τήν 
φυλακήν τά τέλη Σεπτεμβρίου 1821. Θωμό
πουλος 576—8,608.

Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς  Γ'  Δ ε ν δ ρ ι ν ό ς .  ’Επί
σκοπος Εύδοκιάδος, Φιλικός καί αγωνιστής 
τοΰ 1821 μέ δράσιν μέχρι λιμένος Βηρυττοΰ, 
αίχμαλωτισθείς έν ’Αλεξανδρεία, όπου άπηλευ- 
θερώθη. Τοποτηρητής τοΰ μητροπολιτικοϋ θρό
νου Πατρών τώ 1828. Τό β' έπανήλθεν είς 
τόν θρόνον ώς Επίσκοπος Ά χαΐας άπό 1842— 
1852. Θωμόπουλος 590. Γούδας Ε ', 94, 105, 
183. Έλευθ. Δ' 156,371, ΜΕΕ Θ' 36. "Ηλιος 
Ε' 865, Χιώτης Άπομν. ΣΤ ' 394, Ίον. κρά
τους 365, υπογράφει πρακτικόν συνελεύσεως πε
ρί άνακηρύξεως τής Εκκλησίας Ελλάδος αύ- 
τόθι Β' 134.

Γρηγόριος Δ έ ρ κ ω ν  μητροπολίτης (1801 
—1821). Έγεννήθη ολίγον προ τών μέσων τοΰ 
ΙΗ' αί. είς Ζουμπάταν τοΰ Παναχαικοΰ. Ό  
ποιμενόπαις Γρηγόριος διεκρίνετο είς τάς ά- 
Ολοπαιδιάς καί Ιδίως τήν ιππασίαν παρά τήν 
Δύμην (Ζουμπαταίικα καλύβια). Ό  πατήρ του 
Κανέλλος (ή μήτηρ του έλέγετο Μαλάμω, είχε 
δέ μόνον άδελφόν τόν Μήτρον) άπεφάσισε νά 
τόν στείλη είς τόν συγγενή του μοναχόν είς 
τήν μονήν τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου τοΰ Φίλια 
τών Καλαβρύτων, όπου πράγματι μετέβη. Έ -  
κεΐθεν δέ κατώρθωσε νά μεταβή είς Κπολιν, 
όπου έπεράτωσε τάς σπουδάς του είς τήν Με
γάλην Σχολήν τοΰ Γένους. Ό  πατριάρχης Σω
φρόνιος, έκτιμήσας τήν άξίαν του, τόν έχειρο- 
τόνησεν άπό άπλοϋν ιερομόναχον μητροπολίτην

Λακεδαιμόνιας τόν Φεβρουάριον τοΰ 1777 καί 
συγχρόνως τόν προσέλαβεν ώς συνοδικόν.

Είς Λακεδαιμονίαν (Μυστράν) ό πασάς της 
Πελοποννήσου Σαλαμπάσης τόν έφυλάκισεν επί 
έννέα μήνας καί έζήτησεν άπό τήν Υψηλήν Πύ
λην νά έπιτρέψη τόν άποκεφαλισμόν του. Δεν 
τό έπέτυχε καί άπηλευθέρωσε τόν μητροπολί
την Γρηγόριον, άφοΰ έλαβε παρ’ αύτοΰ 30.000 
γρόσια. Ό  Γρηγόριος έπέστρεψεν εις τήν μη- 
τρόπολίν του, άλλά κατά τά μέσα τοΰ 1790 
προσεκλήθη υπό τοΰ πασά νά μεταβή είς Τρί- 
πολιν. Προ τοΰ αποσπάσματος, τό όποιον ε
στάλη δήθεν διά νά τόν συνοδεύση, έπήδησεν 
άπό τό παράθυρον τοΰ κοιτώνος του καί έφιπ
πος κατώρθωσε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα νά 
φθάση είς τό παραλιακόν Μαραθωνήσι καί έ- 
κεϊθεν διά πλοιαρίου είς "Υδραν. ΊΙλΟεν έν 
τέλει είς Κπολιν καί ή σύνοδος τον μετέθεσεν 
είς Βιδύνην τής Βουλγαρίας τον Νοέμβριον τοϋ 
1791. Νέαι έθνικαί περιπέτειαι τόν άνέμενον 
καί έκεϊ καί μόνον κατά τόν αύτόν τρόπον διε- 
σώθη διά τής έξαιρετικής ικανότητάς του είς 
τήν ιππασίαν. Είς Κπολιν έφθασε τόν ’Ιού
λιον 1801 καί ό Πατριάρχης Καλλίνικος Ε ' 
τόν μετέθεσεν είς τήν μητρόπολιν Δέρκων (έξω 
τής Κπόλεως). Τόν περισσότερον καιρόν (1801 
—1821) ήτο συνοδικός. Έπροστάτευε καί έ- 
βοήθει Ιδιαιτέρως τούς Πελοποννησίους (Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκομεΐον 33). Φιλικός. Οί Τοΰρ- 
κοι τόν έφοβοϋντο καί τόν έλεγον Μώραλι σει- 
τάν. Κατά Ν. Σπηλιάδου, Άπομνημ. Α' 100, 
έν συνεδρία τής Ίεράς συνόδου προέτρεψε τόν 
Πατριάρχην νά μεταβοΰν είς Πελοπόννησον καί 
νά τεθούν έπί κεφαλής τής Έπαναστάσεως, 
άφοΰ ζητηθή ή άδεια τής 'Υψηλής Πύλης υπό 
τήν πρόφασιν ότι ό Πατριάρχης 0ά μετέβαινεν 
έκεϊ προς καταστολήν τής Έπαναστάσεως, δ 
Πατριάρχης όμως δέν έδέχθη τήν πρότασιν, 
είπών προς τόν μητροπολίτην Δέρκων ότι τό 
καθήκον επέβαλε νά άποθάνουν είς Κπολιν. 
Τόν ’Απρίλιον 1821 συνελήφθη ύπό τών Τούρ
κων μετά τοΰ Πατριάρχου καί άλλων ιεραρ
χών. Τήν αύγήν τής 3ης ’Ιουνίου 1821, άφοΰ 
παρεστάθη είς τό μαρτύριον τών άλλων, ώδη- 
γήθη τελευταίος είς αύτήν τήν πύλην τής μη- 
τροπόλεώς του είς Θεραπεία καί έκεϊ άτάρα- 
χος, άφοΰ «άπέκρουσε τόν δήμιον προσελθόντα 
ίνα δέση τάς χεΐρας αύτοΰ καί παραλάβη τό 
ώρολόγιόν του, είπών ότι «αύτοΰ ζώντος, ού- 
δείς θέλει έπιθέσει χεΐρα έπ’ αύτοΰ, ώς ούδείς 
μέχρι τής ώρας έπέθηκεν», άνέβη είς τό βά- 
Ορον τής άγχόνης, έθηκε τόν βρόχον περί τόν 
τράχηλον, έποίησε τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ 
καί, άπολακτίσας τό βάθρον, παρέδωσε τό 
πνεΰμα είς τόν Κύριον». Διά τόν θαυμάσιον 
τοΰτον μητροπολίτην—ήτο ύπερεβδομηκοντούτης, 
άρχιερατεύσας 44 ολόκληρα έτη·—όμιλών τήν 
ΙΟην ’Απριλίου 1822 είς τήν Έλλην. έκκλη- 
σίαν τής ’Οδησσού δ Οικονόμος Κωνσταντίνος 
ό έξ Οικονόμων είπε : «Δέρκων δέ λέγω, πώς 
δύναμαι νά παρέλθω σιωπών τόν άείμνηστον 
τοΰτον άρχιερέα; . ώ μεγάλε τών Δέρκων
καί τής Ά γιας Συνόδου φωστήρ, ώ Γρηγόριε, 
τό καύχημα τής Πελοποννήσου καί πάσης Έ λ-
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λάδος, ή λαμπάς τής Εκκλησίας καί τής Θεο
λογίας, ή σάλπιγξ του Θείου κηρύγματος».

Bt-ογραφίας του έδημοσίευσαν οί Κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλος είς περ. «Ε στία» *ΑΘ. Α ' 1876, 
53—6 καί ό Σ τ. Θωμόπουλος είς Δ ΙΕΕΕ Α' 
(1929), τ. 2, άποκαλοΰντες αύτόν μέγαν. 
Χρυσοστ. Παπαδοπούλου, Ή  Έ κκλ. Κπόλεως 
καί ή Μεγ. Έ λλ. Έ παν. Ά θ . 1950, 22. Θω
μόπουλος 579—582.

Γριάς τ ’ άπήδημα. Σύνηθες τοπωνύμιον, 
βπου τάφρος φρουρίου, δπως της Λιστρίνας. 
Λέκκας 94. "Η  φάραγξ, δπως ΒΑ Πατρών έπί 
του υψώματος Σχατοβούνι, δπου έφθανεν ή 
κτηματική περιουσία της μονής Γηροκομείου 
Πατρών. Άναφέρεται είς έγγραφον αύτής του 
1715, έπισης είς έγγραφον Παπαδιαμαντοπούλου 
29 ’Ιουλίου 1817 «είς σύνορον αγίου Γεωργίου 
δ καί γραίας άπήδημα καλούμενον». Τοπωνύ- 
μιον καί είς Ζάκυνθον (Ζώη ’Αναγραφή δημο
σιευμάτων άρ. 265), είς Μακεδονίαν (Πολίτου 
Παραδόσεις Α ' 165) καί είς Αϊγιον (Κορύλ- 
λου Χωρογρ. 104). Κατελαμβάνετο τήν νύκτα 
υπό 100 Ελλήνων κατά τήν πολιορκίαν του 
φρουρίου Πατρών του 1822, έκεϊΟεν δέ ήρχι- 
σεν ή μάχη Γηροκομείου. Τριανταφύλλου Γη- 
ροκ. 28, 49, 64.

Γρίβας Θεόδωρος. ΤΗλθε μετά του Ά λ. 
Μαυροκορδάτου (βλ. λ.) τήν 31 Ιουλίου 1821 
μέ 100 άνδρας. ΣυνειργάσΟη μετά του Πα- 
τρινου φίλου του όπλαρχηγού Π. Καρατζά. 
Μετ’ αύτοΰ έκτύπησαν τό Γηροκομεΐον τήν 
1 Αύγούστου 1821 καί έπί 3ήμερον έμάχετο 
είς τόν ληνόν του Χουσεΐν άγά. Μετεπαναστα- 
τικώς ό στρατηγός πλέον Γρίβας έτέΟη έπί 
κεφαλής του κινήματος Βονίτσης, τό όποιον 
δμως έτακτοποίησαν συμβιβαστικώς οί έν ΙΙά- 
τραις. Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐον 45—6, "Η 
λιος Ε ' 684.

Γρίτσας Παν. έκ Δούκα ’Ηλείας, προφα- 
σιζόμενος τόν κασσιτερωτήν κατά τά τελευταία 
έτη πρό της Έπαναστάσεως του 1821 μετέφε- 
ρεν έμπιστευτικάς πληροφορίας καί έπιστολάς, 
έρχόμενος έξ Η λείας είς Πάτρας.

ΣυλληφΟείς υπό των Τούρκων μεταφέρων 
σημείωμα πρός τόν μητροπ. Γερμανόν, κατώρ- 
Οωσε νά τό καταβροχθίση, άλλά έπειτα άπό 
φοβερά βασανιστήρια έξετελέσΟη ύπ* αύτών. 
ΧρυσανΟακόπουλος 146.

Γρόπα, έν άπό τά Τσετσεβοχώρια. Τό άνα- 
τολικώτερον του Έρινεού, έχον ύδραγωγεΐον 
(1910) έκ τής Οέσεως Μάρκου. Κειται έπί το
ποθεσίας θεαματικής του ύψώματος 'Αγιάννη, 
τό όποιον ύπέρκειται αυτού άποτόμως. Μικρόν 
έλος Δ του χωρίου άπεξηράνθη.

Τό ονομα άλβανικόν=κοΐλος τόπος κατά 
Θωμόπουλον α' έκδ. 238, τό αύτό υποστηρίζει 
καί ό Λέκκας 184, έννοια, προσθέτει, μή συμ- 
βιβαζομένη μέ τήν έδαφικήν διασκευήν του 
χωρίου. Γρόπα καί είς ’Ήπειρον. Δέν είναι 
άπίθανον νά ώρμάτο έκεΐθεν ό πρώτος κάτοι
κος. Άκριβέστερον άπαντα είς ’Ήπειρον το
πωνύμιου Γρόπες λ. ρουμανική καί άλβανική, 
δηλουσα κοιλότητα, χάσμα. Κ. Δ Μέρτζιος 
είς Ή π . χρον. Θ ' 188. Τοπωνύμιου θέσεως στε
νής μεταξύ βράχων. Γκρόπες=τά μικρά σπήλαια.

Αύτόθι, Η ' 112, 130, ή λάκκος Θ' 234. Καί 
Γρόπε Σκίπε άετόλακκος ή άετοφωλιά. Αύτόθι 
1, 88. ’Αλλά Γρόπα οίκογένεια έν Ζακύνθω 
Ελληνική μέ εθνικήν δρασιν. Χιώτης Ίον. 
Β ' 329, 807. Μετωνομάσθη είς Λάκκα. Τό
είς Θωμόπουλον 472 χωρίον είναι τό Λόπεσι 
καί 6χι τό Γρόπα. Κατά τήν E xped itio n  
οίκογ. 19 τώ 1828, κατά Ραγκαβήν 19 
τώ 1851, κάτοικοι 321 τώ 1889 κατά Νου- 
χάκην. Δρακάκης Κούνδουρος 68, 113, 159.

Γ υ ιώ ρκ  Σπυρ. Ζακύνθιος παιδαγωγός καί 
συγγραφεύς ξένων γραμματικών καί μεταφρά
σεων. Άπέθανεν είς Πάτρας τώ 1886. Χιώτης 
Ά πομν. Σ Τ ' 378.

Γυνα ίκες. Ό  Παυσανίας τελειώνει τήν περί 
Πατρών άφήγησίν του μέ ειδικήν μνείαν τών 
έν Πάτραις γυναικών, αί όποΐαι κατά τήν έ- 
ποχήν του (Β' αί. μ. X.) ήσαν διπλάσιαι τόν 
άριθμόν τών άνδρών, έκέρδιζον τά πρός τό ζήν 
κατασκευάζουσαι πλεκτά καλύμματα τής κεφα
λής — κεκρυφαλοπλόκοι — καί ΰφαινον διαφόρο>ν 
ειδών έσθήτας έκ τής έν Ή λ ιδ ι φυομένης βύσ- 
σου. Καί προσθέτει: «Αφροδίτης δέ, εΐπερ 
άλλαις γυναιξί, μέτεστι καί ταύταις». Ή  φρά- 
σις κατά τήν κρατούσαν έρμηνείαν σημαίνει 
δτι ή λατρεία τής ’Αφροδίτης (βλ. λ.) ήτο 
πολύ ανεπτυγμένη εις Πάτρας μεταξύ τών γυ
ναικών, ακόμη καί τής Μυλίττης (’Αφροδί
της), ενώ ό P ouquev ille  IV , 398 έπεξέτεινε 
καί ύπεστήριξεν δτι αί ΙΙατριναί ήσαν tres 
po rtees a Γ am our. Καί ό L eake  II , 125 
ευρίσκει οτι ό άριΟμός αύτών ((δέν έπέδρασεν 
εύνοικώς έπί τών ήΟών τής πόλεως», ακολά
στους δέ τάς φέρει καί 6 Χέρτσβεργ Έλλ. Α' 
619. Κατά Θωμόπουλον 211 ή φράσις του 
Παυσανίου είναι Ισοδύναμος μέ τό έπιθ. «έπα- 
φρόδιτος», γυναίκες δηλ. στολισμέναι μέ τάς 
χάριτας τής ’Αφροδίτης, ώραΐαι, καλλοναί. Ό  
M eyer 2220 τελευταίους ευρίσκει τό δλον ζή
τημα περί όνου σκιάς. Ό  ’Ανακρέων είς τήν 
32αν ώδήν του εΐπεν : «Ά χαΐης γάρ έστίν ) ό
που καλαί γυναίκες)). Καί ό "Ομηρος Ίλιάς Γ. 
75 Ά χαιίδα καλλιγύναικα. Καί Ά χαϊάδες (γυ
ναίκες μέ αλαβάστρινα σώματα). Είς τήν έορ- 
τήν τής Δήμητρος δέ αί γυναίκες ώφειλον νά 
μή φέρουν χρυσίον πλέον ένός οβολού βάρους, 
μήτε ποικίλου χρώματος φόρεμα ή πορφύραν, 
νά μή φέρουν ψιμμύθια, νά μή αύλουν, τέλος ε- 
χομεν καί γυναικείους άθλητικούς αγώνας (κατά 
τήν άρχαιότητα ό άθλητισμός εΐχεν ίεράν ύπό- 
στασιν). Αί Πάτραι εΐδον καί ωραίας γυναίκας 
τής άρχαιότητος, τήν Κρητησίπολιν, τήν Κλεο
πάτραν κ. ά. Ή  Δανιηλίς όνομαστή καί αύτή ; 
καλλονή (Θ' αί.) γίνεται διάσημος μέ τάς οί- ί.; 
κονομικάς καί πολιτικάς της επιτυχίας. Τόν ! 
ΙΕ ' αί. ή Μαρία Πάτρας, ή «πλέον ωραία γυ
ναίκα τού Α ’γχίου πελάγους» (Ί . Στάνου Βί- ! 
βλος χρονική, 5 ,  316), ό νόθος υιός τής ό- ! 
ποιας έγινε βασιλεύς, δρα είς Κύπρον. Έ κ  
Πατρών έξεκίνησαν ή Σοφία Θωμά Παλαιό- , 
λόγου καί ή Ελένη, βασίλισσα Κύπρου. Οί 
Τούρκοι αιχμαλωτίζουν γυναίκας τώ 1446. Βλ. 
καί τό έγγραφον 1577 τού πατριάρχου * Αντίο- : 
χείας περί τίνος έν Πάτραις Γ. * Αγίου. Ό  πε- ι 
ριηγητής Bransen τφ  1818 μόνον άπό τούς ·.
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καλούς τρόπους των γυναικών έν Πάτραις ϊ-  
μεινεν ευχαριστημένος. Μία τοϋ Τούρκου Σεή 
έν Πάτραις έξηφανίσθη τον ’Ιούλιον 1746. Φέ
ρεται δτι την άπήγαγεν άκουσίως εις καραβο
κύρης καί την ώδήγησεν εις Ζάκυνθον. Ή  Ό -  
θωμανίς έπέμεινε νά έπιστρέψη εις τον κύριόν 
της είς Πάτρας, ένήργει δέ προ τούτο καί ό 
ώς άνω Τούρκος. Τέλος τον Ιανουάριον 1747 
παρελήφθη έκ Ζακύνθου ύπό τοϋ προξένου έν 
Πάτραις καί ούτω παρεδόθη είς τον κύριόν της 
ενταύθα (Κώδηξ Μέρτζιου 206, 112). Ή  Π. 
Μαγδαληνή Βάβαλη άναφέρεται προς τον διοι
κητήν των Πατρών ώς επίτροπος θεία ορφα
νών πατρός καί μητρός. Αύτόθι 140. Είς το 
χαμάμ έπήγαινον καί γυναίκες άκόμη καί Έ -  
βραΐαι. Μία Έβραιοπούλα ερωτεύεται χριστια
νόν καί άπάγεται ύπ’ αύτοΰ (καί δημ,οτικόν 
τραγούδι). 'Υπήρξαν καί κλέφτες γυναίκες ; Πα- 
ραδίδεται διά την Γεωργούλαν παρά το Σιδη- 
ρόκαστρον. Τό τοπωνύμιον πάντως Γεωργούλας 
τό λιθάρι άπαντα ήδη τάς άρχάς ΙΗ ' αί. Διά 
τάς έριδας τών καπετανισσών to 1821 Λέκ- 
κας 1111. Διά τούς χαιρετισμούς τών γυναι
κών Pouqueville IV, 372, 399. "Ολαι αί έρ- 
γασίαι, έπιλέγει, βαρύνουν τάς γυναίκας.

Διά τάς μουσουλμανίδας τών Πατρών ό 
Dodwell (1806) άναφέρει δτι αί τών κατω
τέρου τάξεων ήσαν τόσον άμόρφωτοι, ώστε 
μία έξ αύτών, μαύρη σκλάβα, έδέχθη μέν νά 
της κάμη ό συνοδεύων αύτόν ζωγράφος την 
προσωπογραφίαν της, άλλα δταν την είδε, μέ δά
κρυα παρεκάλεσε νά καταστραφή, διότι π ι
στεύουν δτι μετά θάνατον ή ψυχή των θά εί- 
σέλθη είς τήν είκόνα καί θά την τιμωρούν αι
ωνίως είς τόν τάφον των οί άγγελοι τοϋ Κο
ρανίου. Άντιθέτως είς άλλα κοινωνικά στρώ
ματα δεν φοβούνται τοιαύτας προλήψεις καί 
άδρά πληρώνουν μίαν προσωπογραφίαν των.

Πλούσια τά δημοτ. τραγούδια (βλ. λ.):  
Γιαννιώτισες μέ τύ φιλί | καί Πατρινές μ’ ά- 
γάπη. Πολίτου Παροιμ. I, 78. «Στο Κάστρο 
τον άνήφορο ] μού ρίξανε τά μάγια. | Φατιμέ 
τι μούκανες, | ντέρτι, μαράζι μούβαλες. | Μάδε 
γιατρός μέ γιάτρεψε, | μάδε παπάς μέ τ ’ άγια. | 
Φατιμέ τί μούκανες κλπ.». Προφανώς τούτο 
είναι τής Τουρκοκρατίας, δεδομένου δτι μόνον 
είς Πάτρας καί Τρίπολιν συνφκουν 'Έλληνες 
καί Τούρκοι. Βλ. λ. Βρεφοκομείου διά τούς Ε 
νετούς. Είς Βλατερόν εταιρισμός κατά τάς άρ
χάς ΙΘ' αί. Έ κ  Βλατεροΰ καί ή Ζαχαρούλα 
(Χρυσαυγή), συνεργός τού Παπουλάκη (βλ. λ.). 
Καί μέ τούς στρατιώτας τού Μαιζόν, έχομεν 
νέαν άνάπτυξιν τής πορνείας έν Πάτραις. Ό  
M angeart κεφ. Χ ΐ πάντως διηγείται δτι αί 
γυναίκες τών Πατρών ήσαν σοβαραί καί ένε- 
δύοντο ελληνικά καί εύρωπαϊκά (1828), έδέ- 
χοντο δέ έπιθέσεις τών Γάλλων είς τάς καλύ
βας των καί τούς άπέκρουον «άειτε εξω», 
«σκύλε φράγκε», ούτοι δέ, άφοΰ αί έκκλήσεις 
των «κοκόνα, κοκόνα» άπερρίπτοντο, έθετον 
πΰρ μέ τό σιγάρον των καί έκαιον τάς καλύ
βας των. Αναφέρει έπίσης δτι γυναίκες τών 
Πατρών έθρηνολύγησαν Γάλλους στρατιώτας 
θανόντας έν Πάτραις (κεφ. X III). Ό  αυτός 
(κεφ. XVI) περιγράφει τούς άθλους καί θησαυ

Γυρί

ρούς τής καταφθασάσης ενταύθα Τουρκομαρίας, 
ή οποία όμως έπ’ ολίγον είχε την άποκλειστι- 
κότητα, διότι οί επιτήδειοι έφερον άπό τό ύ 
παιθρον περί τάς 20 δυστυχείς γυναίκας, αί 
όποϊαι είχον πελάτας Γάλλους καί έντοπίους. 
Είς τήν άναδημιουργουμένην πόλιν (άρχαί 1829) 
έντύπωσιν έκανεν ή έμφάνισις Ζακυνθίας εις το 
ταμεΐον έμπορικοϋ καταστήματος «Ζακυνθινοΰ 
καφενείου» (χορευτικού κέντρου καί παντοπω
λείου) καί ομοίως έγγάμου γυναικός συνοδευο- 
μένης άπό Γάλλον άξιωματικόν (M angeart 
X X II). Διά τήν Πατρινήν καλλονήν Φιορού- 
λαν Πατρινοΰ (1791) καί Μαρίαν Ποντίκη, 
Θωμόπουλος 550. Διά τά έπί Τουρκοκρατίας 
γυναικεία ύφάσματα, Θωμόπουλος 505. Θαυ
μαστής τών γυναικών Πατρών ό Στόιμπ τώ 
1836 (Ά χ. Β' 7). Αί περισσότεραι νέαι έφε
ραν εύρωπαϊκήν πλέον ένδυμασίαν. Ό  Ραγ- 
καβής Άπομν. Α' 232 έκφράζεται έπίσης μέ 
θαυμασμόν διά τάς Πατρινάς καί τόν χορόν εις 
οικίαν Ραΐκου. Κατάπληκτοι δμως οί ΠατρινοΙ 
διά τάς γυναίκας τών Βαυαρών στρατιωτών, 
αί όποϊαι έμέθυον δημοσία ή έγύοιζον νύκτα 
είς τάς οδούς (1834). Επαίνους έγραψε καί ό 
πρίγκηψ de P ukler—M uskau, έλθών εις Πά
τρας. Ό  Γ. Ν. Παναγόπουλος, Πραγματεία 
περί κοιμητηρίου, έν Πάτραις 1879, 110 όρί- 
ζει τόν άριθμόν τών γυναικών είς τό */3 τών 
άνδρών έν Πάτραις καί βλέπει νά άγαποϋν τήν 
πολυτέλειαν. Δύο Πατριναί εύθύς μετά τήν ά- 
πελευθέρωσιν έπιβάλλονται πανελλήνιος, ή Καλ
λιόπη Παπαλεξοπούλου (βλ. λ.) μέ τόν δυναμι
σμόν της καί ή Θεώνη Δρακοπούλου μέ τήν 
ωραιότητά της.

Ή  έφ. «’Αχαϊκός κήρυξ» τού 1840 πλη
ροφορεί δτι «έφθασεν είς τάς Πάτρας ό κ. Χρ. 
Άργυρόπουλος νεωτεριστής τών γυναικείων Ευ
ρωπαϊκών φορεμάτων, όστις έχει σκοπόν νά 
μετέλθη εδώ τήν ραπτικήν τέχνην. Κατ’ αύτάς 
έφθασε καί ό κ. Ξενοφ. Άνέτης διδάσκαλος 
καί αυτός τών χορών τών συνηθιζομένων είς 
δλην τήν Εύρώπην, έχων καί αυτός σκοπόν νά 
μείνη είς Πάτρας διά νά διδάξη τήν τέχνην 
του...». Διά τάς γυναίκας τού 1847 Jo u rn a l 
cl’ un  voyage en L evan t... de vice C hre
tien, P aris  1848, I 61. Βλ. λ. Ό θων. Είς τά 
α' καλλιστεία (1927) ή έκ Πατρών ’Ασπασία 
Καρατζά (ΜΕΕ ΙΓ ' 581). Τώ 1887 έχομεν 
τήν έν Χριστφ άδελφότητα Κυριών πρός άνατ 
κούφισιν τών έν φυλακαΐς Πατρών έγκλειστων, 
καταστατικόν τής οποίας έξετυπώθη τώ 1889 
(Πρόεδρος Κυριακούλα Θ. Κανακάρη, σύμβου
λοι Νίνα Θ. Βούδ, Ελένη Δ. Πατρινοΰ, Καλ
λιόπη Π . Πράτσικα). ’Επιτροπή κυριών διευ
θύνει τό νηπιαγωγεΐον (1915). Ή  Λαμπρινή 
Σοφή ιδρύει τφ  1931 τόν Μορφωτικόν σύλλο
γον κυριών μέ πλουσίαν έκτοτε δρασιν. Τώ 
1950 ιδρύεται ό Σύνδεσμος τών έν Πάτραις 
έπιστημόνων γυναικών. Τώ 1954 έκλέγεται ή 
α' δημοτική σύμβουλος Πατρέων Κατίνα Γε- 
ωργακοπούλου. Διά τήν έκπαίδευσιν θηλέων 
βλ. λ. Σχολεία. Θωμόπουλος 136, 209—11, 
3602, 363, 4362, 442—3, 5586, 6042.

Γυρί. ’Έκτασις άλλοτε καί ήδη συνοικία 
Ν τών 'Υψηλών άλωνίων μέχρι Ψαροφάι καί

it



Γυφτάκηζ

παραλίας (Ά γ . Γερασίμου). 'Τπήρχον δύο κυ
κλικοί δρόμοι άπό τά Ύώηλά αλώνια (μεγάλο 
καί μικρό Γυρί), προσφιλής περίπατος των Π α- 
τρινών πρό 40ετίας καί πλέον. 'Τπήρχον έξο- 
χικαί οίκίαι καί άπό του 1930 είναι τμήμα 
πλέον τής πόλεως. Άνευρέθησαν λείψανα τει
χών (γήπεδον Δ. Μαλτέζου) καί σαρκοφάγος 
(κτήμα Α. Κοντογούρη). Θωμόπουλος 127, 
226. Κατά Δ. Καμπούρογλου Τοπωνυμικά καί 
είς Αθήνας άντιστοίχως Μεγάλος καί Μικρός 
Γύρος παρά τήν Τεράν όδόν. Τό Γυρί ένέπνευ- 
σεν όμώνυμον μυθιστόρημα είς τόν Κοσμαν Π ο
λίτην (1938).

Γυφτάκης Θ. Σωτ. ’Αεροπόρος άνθυπολο- 
χαγός, έκ Πατρών, έφονεύΟη τήν 7 ’Ιουνίου 
1917 είς Μούδρον.

Γύφτικα καί Γύφτοι. Κατά τόν ΙΖ ' αί.
άπαντά έν Πάτραις έμπόριον πυρεστιών (φο- 
φούδων), τάς οποίας κατά Θωμόπουλον 4271 
κατειργάζοντο οί κατά τήν συνοικίαν Ά γ . Αι
κατερίνης (παρά τόν ναόν) ή Γύφτικα κατοι- 
κούντες τότε καί σήμερον είσέτι Άτσίγγανοι. 
Ούτοι, συνεχίζει ό Θωμόπουλος, μετφκησαν 
είς Πάτρας έπΐ των Άνδηγαυών βασιλέων τής 
Νεαπόλεως έκ τής Έπτανήσου (1309—1383), 
διότι είς Κέρκυραν ύπήρχον τοιούτοι καί μνη
μονεύεται τιμάριον ’Αθιγγάνων έκεΐ. Γενικώτε- 
ρον περί Γύφτων έν Πελοποννήσω Δ. ΖακυΟη- 
νός, Ive despotat' Π , 44—5. Άραβαντινός Β'
170. MEG Σ Τ ' 141. Κατά Θωμόπουλον, αυτό
θι, χαρακτηριστική καί αρχαία ή συμμετοχή 
των Γύφτων είς τόν έορτασμόν τής Πρωτομα
γιάς μέχρι των ήμερων μας είς Πάτρας. *Τ- 
πήρχε τελευτουντος τού ΙΘ ' αί. εύσταλής Πα- 
τρινός φουστανελλοφόρος, ό Καπετάνιος των 
γύφτων, όπως προσεφωνειτο, τόν όποιον οί έν 
Πάτραις ’Αθίγγανοι, καίτοι δέν ήτο όμόφυλός 
των, άνεγνώριζον ώς αρχηγόν των.

Γυφτόκαστρον. 20' Α τού χωρίου Ά ρλα  
(βλ. λ.) καί έν μέσω στενο>πών διόδων, διά 
των όποίων τώρα διέρχεται ό αύτοκινητόδρο- 
μος πρός Σανταμέρι, έπί γηλόφου παρά τήν 
όδόν εύρίσκονται έρείπιά του. Πολυγώνου σχή

ματος 35X75 μ. περίπου, έχει είς τό μέσον δε-; 
ξαμενήν, ένώ ή είσοδός του είναι έξ Α, άπό 
ύψους 15 μ. άπό τήν όδόν. ’Έναντι αύτοΰ καί 
πρός τήν διεύθυνσιν τού χωρίου Φλόκα είναι 
παλαιός άνεμόμυλος πρός τριβήν σίτου. Γυφτό^ 
καστρον μεσαιωνικόν χωρίον ύπήρχεν εις ’Ή 
πειρον, φρούριον δέ εις τήν έναντι Αιτωλίαν 
παρά τήν άρχαίαν Πλευρώνα έπί τού δρουρ 
Ζυγού (Χαβέλας 11, Πολίτου, Παραδόσειρ 
86, 772), ώς καί έπί του Κιθαιρώνος. Είς ΓΙελο^ 
πόννησον υπάρχουν πολλά (Πολίτου, σύμμ. Α'ι 
135, 136), δπως τό πλησιέστερον έγγύς των 
λουτρών Καϊάφα. ’Αλλά καί παρά τό Άλπο- 
χώρι Τριταίας Δ αύτού. Είς Μακεδονίαν ύπάρ-ι 
χει Γ  υναικόκαστρον πόλις (Άραβαντινός Β1 
42), ένώ είς Κόνιτσαν Πετεινόκαστρον (Ήπειρ; 
Χρον. 1Γ' 159), καί εις Αιτωλίαν Κωλόπυρ-; 
γος. Γυφτοχώρι καί είς ΦΟιωτιδοφωκίδα, διό 
τό όποιον ό Ν. Πολίτης, Τοπωνυμικά, έν ΆΟ. 
1915, 41 σημειώνει δτι ή τοπωνυμία, καθώρ 
καί ή όμοία καί συνηΟεστάτη Γυφτόκαστρο. 
σημαίνει τόπον λυπρόγεων, άπρόσφορον να δια-: 
θρέψη κατοίκους άλλους είμή νομάδας χαλκεϊς: 
φύσει όλιγαρκεστάτους. ’Ομοίως διά τόν έν Ή - 
πείρω Γυφτόκαμπον ό Γ. Άναγνωστόπουλορ 
είς ’Ηπειρ. Χρον. Α' 90, διά τήν αφορίαν τού 
έδάφους ή διά τήν διατροφήν δνων (πρβλ. τό 
παρεμφερές Γαΐδουριάρι, Γαϊδουρόκαμπος). Κα-; 
τά Νουχάκην, Β' 530, ό όποιος άναφέρει τό 
Γυφτόκαστρον μεταξύ κατωκημένων τόπων έ-: 
παρχίας Πατρών «πιθανώς έκ τών ιδρυτών αύ  ̂ι 
τού Αιγυπτίων». Καί οτι υπήρξε συνοικισμόο; 
(χωρίον) Γυφτόκαστρο παρά τά έρείπια τον 
φραγκικού πύργου, τούτο άναφέρει ρητώρ > 
ό P ouqueville  II I ,  536 καί μέ 20 μάλιστα 
Έλληνικάς οικογένειας (1814), ένώ ή E x p ed i
tion  άναφέρει φρούριον έρειπωμένον είς Ά - 
χαΐαν (1828), δχι όμως καί χωρίον. Γυφτόκα-: 
στρον περιφρονητικώς διά τό άδοξον τού φρου-< 
ρίου άπό πολεμικής Ιστορίας καί διά τήν το- : 
ποΟεσίαν, ή περιοχή του όποίου, δασώδης άλ-.< 
λοτε, δέν ήτο άποδοτική οίκονομικώς καί ή θέ- 
σις δχι έπίζηλος, δχι δέ διότι δήθεν έγκατε-; 
στάθησαν Γύφτοι ή Αιγύπτιοι.
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ΕΙκών των Πατρών τής α τουρκοκρατίας- ΕΟρέθη ύττό τοϋ άειμυή- 
στου Λ. Ζώη έν Ζακύνθω καί μας έδωρήθη ύπ’ αύτοϋ (1953)

αβιέ. Γάλλος φιλέλλην, έλθών έκ Μεσο
λογγίου εις Μονοδένδρι καί έκεΐθεν εις 
στρατοπέδου πολιορκίας Πατρών τδ θέ

ρος του 1821 μετά του ίατροΰ Δημ. Δεσύλλα 
(βλ. λ.). Έπολέμησε μέχρις αύτης της πόλεως 
ΙΙατρών κατά την είσοδον των Ελλήνων φθά- 
σας είς την οικίαν Περόγλου.

Δαιμονογιάννης Γεώργ. Ταρχανιώτης, μέ- 
γας στρατοπεδάρχης Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιο- 
λόγου. Έγκατεστάθη είς Πάτρας κατά την υ
στεροβυζαντινήν περίοδον, μεγιστάν κατά Θω- 
μόπουλον 357.

Δαλιέρος ή Δαλιέστας Γεώργ. ’Αγωνιστής 
τοϋ 1821 έκ Πατρών. Εγκατεστημένος έν 
Μολδαυία, είχε ιδιόκτητον έκει ποταμόπλοιου. 
Κατετάγη είς τδν στρατόν τοϋ ’Αλεξ. Ύψηλάν- 
του καί έπολέμησεν είς τδ Γαλάτσι, δπου έχα- 
σε τήν μίαν του χεΐρα καί έτραυματίσθη άκό- 
μη καί είς τδν μηρόν, έχασε δέ καί τδ πλοΐον 
του. ’Έπειτα κατήλθευ είς τήν Ελλάδα, δπου 
κατώρθωσε νά άποκτήση γολέταν, έπί της ό
ποιας καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ Άγώνος 
ύπηρέτησεν ώς πλοίαρχος. "Ηλιος Β' 752—3.

Δαμακίνι. Χωρίον έγγύς Σαλμενίκου καί 
τοϋ παλαιοτέρου Τσετσεβοΰ, τδ όποιον ό Λέκ- 
κας 158, 160, 164, 210, έν τούτοις δεν τάσσει 
μεταξύ των Τσετσεβοχωρίων (βλ. λ.). Τδ χω
ρίον άπαντα τώ 1699 είς Ένετικήν κατάστα-

σιν (Κώδηξ Μέρτζιου 118) καί έπί Τουρκοκρα
τίας καί ή E xpedition  σημειώνει δτι είχε 
(1828) οίκογενείας 26. Κατά Νουχάκην (1889) 
είχε 180 κατοίκους, τώ 1907 160. Κατά Θω- 
μόπουλον α' έκδ. 238 τδ όνομα έκ τοϋ ποτέ 
τιμαριούχου της έκτάσεως, κατά Λέκκαν 160 
συνεστήθη άπδ άποίκους της Λουμπίστας. Οί 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 159 άναφέρουν 
τδ χωρίον άπδ της συστάσεως τοϋ δήμου Έ -  
ρινεοΰ.

Δαμαλας Θεόδ. ΤΗλθεν έκ Ζακύνθου μετά 
τήν άπελευθέρωσιν είς Πάτρας καί έγκατεστάθη. 
Μετά τήν καταστροφήν της Χίου ή Βυζαντινή 
αϋτη οικογένεια των Δαμαλα εις τήν νήσον 
ταύτην (Hopf, A cta e t d ip lom ata  IV , 35) 
διεσκορπίσθη μέχρι καί Ζακύνθου. Αί θυγατέ
ρες τοϋ έν Πάτραις καταφυγόντος ένυμφεύθη- 
σαν τούς Ί .  Γεράκην καί Άνδρουτσόπουλον καί 
κόρη τής τελευταίας τδν Νικόλ. Θεοφίλου ια
τρόν.

ΔαμασΙας. Έ κ  δύο νομισμάτων Πατρών 
των χρόνων 146—33 π.Χ. άνευρίσκομεν τδ ό
νομα ώς άρχοντος Πατρών. Θωμόπουλος 141, 
239 έπ. H erbillon  172.

Δαμασκηνός Χρηστόπουλος ’Αρχιεπίσκο
πος Πατρών καί Η λείας. Έχειροτονήθη τήν 
15 Ιουνίου 1886 καί διετέλεσεν έως τοϋ 1892. 
Έ π ’ αύτοϋ, τδν ’Ιούλιον 1899, άπεσπάσθη ή 1



Δαμίράλης 136

Η λεία  τής έπισκοπής Πατρών, καταστάσα καί 
αΰτη έπισκοπή. Θωμόπουλος 591. «Λόγοι έκ- 
φωνηθέντες είς την χειροτονίαν του είς τόν μη- 
τροπολιτικόν ναόν καί είς την έν Πάτραις υ
ποδοχήν του έν τφ  καθεδρικφ ναω του Εύαγ- 
γελισμοΰυ ΆΟ. 1887. «Λόγος έπί τή έορτή 
του Ευαγγελισμού έκφωνηθείς έν τω μητροπο- 
λιτικφ  ναω του Εύαγγελισμοΰ)), έν Πάτραις 
1888» φυλλάδιον 13 σελ. Ώ ς  καθηγητής γυ 
μνασίου Πειραιώς, έν Άθήναις 1874 έξέδωσε 
«Γυιζώτου Μελέται περί τής παρούσης κατα- 
στάσεως τής Χριστ. θρησκείας». Άπεβίο^σεν 
είς την έν Τραπέζη ΑΙγίου έπαυλίν του καί έ- 
τάφη είς τό έν Πάτραις κοιμητήριον τής Α γία ς  
Παρασκευής τόν Σ)βριον 1892.

Δαμίράλης Μάρκος. 1 Αγωνιστής του 1821, 
εύρεθείς κατά τήν Έπανάστασιν είς Πάτρας, 
όπου ήτο έγκατεστημένος. Συνεργαζόμενος μέ 
τόν ’Ά γγλον πρόξενον Γκρήν, μετέδιδεν είς τόν 
μητροπολίτην Γερμανόν τάς ανθελληνικάς εκεί
νου ένεργείας. ΈμυήΟη είς τήν Φιλικήν έται- 
ρίαν ύπό του Αποστόλου αύτής Πελοπίδου. Έ -  
σχημάτισε σώμα έκ δέκα άνδρών, τό όποιον 
έπολέμησε τόν Ίσούφ πασάν έν Πάτραις (1821). 
MEE II/ 850, ΈλευΟ. Δ ' 255.

Δαμίρης Δημήτρ. Έ κ  Κέρκυρας ’Ηπειρω
τικής καταγωγής, συγγενής των Γερούση, παρά 
των όποίιον καί έκληρονόμησε τό μέγα τούτων 
Αγρόκτημα παρά τόν "Αγιον Αθανάσιον (Μα- 
ρούδα). Διά διαθήκης του, έκτελεσταί τής ό
ποιας ώρίσθησαν ύπ' αυτού οί Δημ. Θεοφίλου 
καί ό υποφαινόμενος, έκληροδότησε τούτο έξ 
ήμισείας είς τό Δημοτ. Νοσοκομεΐον καί τό 
ΓΙτωχοκομεΐον Πατρών, τά όποια καί τό πα- 
ρέλαβον.

Δαμουλιάνος Δημήτριος έπιλεγόμενος ΓΙα- 
τρινός. ΈγεννήΟη έν ΙΙάτραις τφ  1792, Ζα- 
κυνΟίας καταγιογής. Α γω νιστής του 1821 |χέ 
τό όνομα ΙΤατρινός ώς γεννηθείς καί έγκατε
στημένος έν Πάτραις. Μετά του συγγενούς του 
Ευσταθίου Δαμουλιάνου έβοήθησε τόν Ά λεξ. 
Μαυροκορδάτον είς τήν α' πολιορκίαν του Με
σολογγίου. Κυρίως υπηρέτησε τόν Α γώ να είς 
τήν θάλασσαν μέ τό βρίκιον (("Αγιος Νικό
λαος», έως ότου τούτο κατεστράφη κατά μάχην 
μέ Τούρκους. Τω 1827 συνελήφΟη ύπό των 
"Αγγλων καί ένεκλείσθη είς 'Ιθάκην, καταδι
καστείς είς ΙΟετή ειρκτήν. Διαφυγών έκεΐθεν 
μετά έν έτος, ήλΟεν είς Ναύπλιον. Τώ 1832 
διωρίσθη κυβερνήτης του πολεμικού πλοίου 
«Γοργώ», δι’ ού έπέβαλε τήν τάξιν είς τόν Ά μ - 
βρακικόν. ΈλευΟ. Δ' 257, "Ηλιος Ε ' 771.

Δάμων ΆλκισΟένεος. Είς έπιγραφήν έπΐ 
βάσεως ίππέως είς τήν 'Ολυμπίαν εύρεΟεϊσαν 
Ν τού Πρυτανείου τόν 'Ιανουάριον 1940 άπό 
τόν Γερμανόν αρχαιολόγον S chneider προκύ
πτει ότι ούτος ήτο άρχηγός έκστρατείας μετά 
τού Ρωμαίου στρατηγού υπάτου Γναίου Δομη- 
τίου εναντίον των Γαλατών. Προς τόν Πατρέα 
τούτον «αρετής ένεκεν» έστησαν είς 'Ολυμπίαν 
οΐ έν τη έπιγραφή άναφερόμενοι τόν ανδριάντα 
του. «Α χαιώ ν ΙΙατρεΐς, Δυμαϊοι, Φαραεΐς, 
Θριάσιοι, Ή ραιεΐς, Θελφούσιοι, Ψωφίδιοι, 
Κλειτόριοι, Κυναιθεΐς, Καλλιστάται, | Ά σχεΐς, 
Αεοντήσιοι, Τριταιεΐς, Αίγιεΐς, | Αίγιράται,

Πελλανεις, Βούριοι, | Φενεάται, Καρυνεΐς οί 
στρατευσάμενοι | μετά Γναίου Δομετίου στρα- 
ταγοΰ υπάτου | Ρωμαίων έπί Γαλάτοις Δάμωνα 
ΆλκισΟένεος | Πατρή τόν αυτών άγεμόνα ά- 
ρετάς ένεκεν | Δ ιί Ό λυμπίω». Ό  E m il K unze 
είς τό V. B erich t liber die a u sg rab u n g en  
in O lym pia, B erlin 1956, 161—4 άσχολούμε- 
νος είδικώς μέ τήν έπιγραφήν (Έ ν  Ελληνιστι
κόν μνημεΐον ίππέως), μελετά τό θέμα άν οί 
άναθέται ήσαν αί Ά χαϊκαΙ πόλεις ή μόνον οί 
στρατευθέντες μισθοφόροι καί καταλήγει είς τό 
τελευταΐον. Κατά τίνων Γαλατών έξεστράτευ- 
σαν; "Οπως έπί Εύμένους Β' βασιλέως τής 
Περγάμου κατά τών Ανατολικών (είς Μ. Α 
σίαν). Ό  Δομήτιος ύπατος τής έπιγραφής 
πρέπει νά είναι του 189 π.Χ. Οί Α χαιοί αύ- 
τοί τής έπιγραφής του έχρειάσθησαν ώς ιππείς 
καί ψιλοί (ελαφρώς ώπλισμένοι) όπλΐται ή 
σφενδονήται (βλ. λ.). Τστορικάς πληροφορίας 
περί τών προσώπων καί γεγονότων τής έπι
γραφής άλλαχόΟεν δεν έχομεν. Ή  έπιγραφή 
δέν είναι νεωτέρα τού Β' π.Χ. αί.

Δάμων. Έ κ  νομισμάτων Πατρινών (146—
33 π. X.) άνευρίσκομεν μεταξύ τών όνομάτων 
άρχόντων Πατρών ένα Δάμωνα καί ένα Ά ρ ί- 
σταρχον, υιόν Δάμωνος (έπί δύο μάλιστα δια
φορετικών νομισμάτων). Θωμόπουλος 141, 240. 
I le rb illo n  172.

Δανάμπασης Ά ναγν. Ναυτικός Αγωνιστής 
τού 1821 έκ Σπετσών. Συμμετέσχεν είς τάς 
ναυμαχίας Πατρών καί Πάπα. ΈλευΟ. Δ ' 260.

Δανία. Κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν βε- 
βαιούται ή παρουσία Δανικών πλοίων είς Πά
τρας, έν έξ αυτών καί ληστεύεται ύπό τών 
Τούρκων είς τόν λιμένα ΙΙατρών. Μετέφερον 
σταφίδα. Θωμόπουλος 506, 508, Ζωγράφου 
Τστ. σταφίδος 147. Προξενεΐον ύφίστατο ήδη 
τώ 1767 έν ΙΙάτραις. Κώδηξ Μέρτζιου 278. 
"Ηδη πρόξενος ό Κ. Φαρμακίδης.

Δανιήλ Α' Μητροπολίτης Πατρών. Ά να- 
φέρεται είς τό έτος 1597 ώς συνοδικός. Θωμό
πουλος 449.

Δ α ν ι ή λ  Β' Μητροπολίτης Πατρών (1653 
—1674). Διασώζεται είς Μετέωρα «Νομοκάνο- 
νον πρόχειρον πρός τό διορθούσθαι τούς πνευ
ματικούς πατέρας έκαστον τών προσερχομένων 
τή μετανοία καί εξομολογήσει* έγεγόνει δέ διά 
προτροπής τού πανιερωτάτου μητροπολίτου Π α
λαιών Πατρών κυρού Δανιήλ χάριν τών άπει- 
ροτέρο>ν...... Ούτος καΟηρέΟη τφ  1674 έπί
Πατριάρχου Γερασίμου Β'. «Θηριοπρεπώς γάρ j 
καί ούκ άνθρωπίνως τού ποιμνίου προέστη». » 
Προσκληθείς νά προσέλθη είς Κπολιν, «είς j 
ούδέν έλογίσατο τήν συνοδικήν Απόφασιν καί [ 
τήν πρόσκλησιν μήτε παραγενέσΟαι έδέξατο». [: 
Θωμόπουλος 456—8.

Δ α ν ι ή λ  Γ ' Μητροπολίτης Πατρών (1717 ί 
—1727). Έ π ί τών ημερών του ή Ωλένη άπε- 
σπάσθη τής μητροπόλεως Πατρών. *0 Δανιήλ 
κατέθλιβε τόν ύπ' αύτόν έπίσκοπον Ωλένης ί 
Ζαχαρίαν. Θωμόπουλος 533, 566—7. Σα^ελ- 
λαρίου 156b ^

Δανιήλ Ρ ο ΰ σ ο ς  ή Μ π ο μ π ό τ α ς  η
γούμενος μονής Γηροκομείου (βλ. λ.) κατά τήν 
Έπανάστασιν 1821. Τριανταφύλλου Γηροκ, 32



137 Δανιηλίς

ι’·'ό ν.

:4ν > ι  
■ Vi r ' ;ftvi ί·* I t is
K b f S n

w iSSr
-Z Y m

ΰ:<« fe-fill r Ι·'ϊ/..1)·
:i Mtk· -}.
*  (k JL-C
* ά: ί-'■··■,-'
Jr W
^ i b i ;  
'̂•i wib i 

«;
wfi i; b  
*■ 'H i'lyiKI)
. i.
Πισινών jliii—
J Tift Wijlirjw 

i Hi rvi Ά:ί·
Λ b ira jii· 
■ν;), κ  111, S i ,

:x,: vw-i; 
:sp ά ά; 
Έ-γΑ  ϋ Μ 
:ϋΊ/:ιτΙη &■
)',!ων :ί: lii- 
■ π: ν'ο 'μί 
Γ, ϋΙ^« 
Α, ΖονρϊζΛ 
ί;!πκο

Ι ίψ Α  A *

lib* .
, ιιΝ«';/·Μ1'

fflifcw.1
V

ΙΜ ?
ie*  >'Ι? 

llE'
>  *
': 0 ^ ·

'0%?.

■Jr\
I -fi■Λ
Γΐί■β· ‘

r

έπ. Πρέπει νά ήτο φιλικές, κατηχητής τοϋ 
Άντων. Άδαμίδου. Μέξας 42.

Δαυιηλίδης, Αθανάσιος Βήττου, έκ Πα- 
τρών αρχιμανδρίτης άγιορείτης. Προϊστάμενος 
τοϋ μονυδρίου Α γίων Πατέρων τοϋ άγιογρα- 
φικοϋ (ζωγράφων) οίκου αδελφότητος Δανιηλί- 
δων εις Κατουνάκια 'Αγίου όρους. Άγιογρά- 
φος περιοδεύων καί έγκατεστημένος κατά τάς 
άρχάς Κ' αί. είς Αθήνας. Έξέδωσεν έν ΆΟή- 
ναις τφ  1922 α*0 άρτος τής ζωής ήτοι ή 
θεία κοινωνία κλπ.)>. Ύπό τό αυτό όνομα συγ
χρόνως έτερος άγιορείτης Πατρεΰς ίερεΰς καί 
Ιατρός έν Ά γίω  ορει. Τό Δαυιηλίδης είναι έ- 
πώνυμον άγιοταφικής άδελφότητος, Βήττος δέ 
τό κατά κόσμον έπώνυμον.

ΔανιηλΙς. Πλουσιωτάτη δέσποινα των Πα- 
τρών κατά τα μέσα τοϋ Θ' αί. Ούδεμία ιστο
ρία της Βυζ. αυτοκρατορίας, ούδέ έγχειρίδιον 
απλώς αυτής υπάρχει δίχως νά άναφέρη καί τά 
αμύθητα πλούτη τής χήρας Δανιηλίδος καί την 
ώραίαν αύτής ιστορίαν, ή οποία πλησιάζει κα
τά πολύ τόν μΰθον, είναι όμως ύπό πάντιυν 
των συγγραφέων αποδεκτή καί άποδεικνύει, 
σύν τοΐς άλλοις, καί τήν οικονομικήν άκμήν 
των Πατρών κατά τούς χρόνους της. Τήν περί 
αύτής λεπτομερή έξιστόρησιν εύρίσκομεν άπό 
αυτόν τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνον τόν 
Πορφυρογέννητου (Θωμόπουλος 271—7), άλλά 
καί ή Συνέχεια Θεοφάνους περιλαμβάνει αυτήν. 
Ή  οικογένεια τής χήρας Δανιηλίδος ήτο εντό
πια. Εκαλείτο ΔανιηλΙς ή Δανηλίς έκ τοϋ ο
νόματος τού συζύγου της, ό όποιος είχε μεγά- 
λην κτηματικήν περιουσίαν. ’Αξιόλογου μέρος 
τής ΙΙελοποννήσου άνήκεν είς αύτόν. Είχε μυ
ριάδας δούλων, άπειρα καταστήματα καί άμε
τρου χρυσόν καί άργυρον είς χρήματα καί 
σκεύη.

Ή  Δανιηλίς θά έπλησίαζε τό 40όν έτος 
τής ηλικίας της, είχε δέ καί υιόν Ίωάννην καί 
εγγονον άκόμη καί διετήρει Οαυμασίαν τήν καλ
λονήν της, οτε κατά τό 850 είσήλθεν είς τήν 
πόλιν των Πατρών ό Βυζαντινός άρχων Θεό
φιλος, ό όποιος εΐχε σταλή είς τό θέμα τής 
Πελοποννήσου ύπό τοϋ βασιλεύοντος τότε Μι
χαήλ Γ ' ή καί ύπό τοϋ θείου του Καίσαρος 
Βάρδα πιθανώς κατά έκστρατείαν κατά Σλαύων 
ή άλλων άνησυχησάντων τήν αυτοκρατορίαν. 
Πλήθος συνέρρευσεν είς τον ναόν τοϋ Α π ο 
στόλου Άνδρέου, όπου ό Θεόφιλος έσπευσε νά 
μεταβή μετά πολλής ακολουθίας διά νά προ- 
σκυνήση. Ό  ίδιος ό Θεόφιλος ήτο μικροΰ α
ναστήματος, άλλά είχε μετ’ αύτοϋ ύψηλούς καί 
ρωμαλέους ακολούθους. Είς έξ αύτών ήτο καί 
ό Βασίλειος, 40ετής τότε τήν ηλικίαν, μέ ά- 
Ολητικόν παράστημα καί κομψήν ένδυμασίαν ό 
όποιος μέ κάθε εύκολίαν έχαλιναγώγει άγέρω- 
χον ίππον. Ό  Βασίλειος ούτος δέν ήκ,ολούθησε 
τόν Θεόφιλον είς τό προσκύνημά του, άλλά 
μετέβη άργότερον μόνος. Είς τόν ναόν παρέ- 
μεινε μοναχός, ό όποιος έφημίζετο είς Πάτρας 
ώς έχων τό χάρισμα νά προβλέπη τά μέλλον
τα. Ό  μοναχός ούτος, όταν είδε τόν Θεόφι
λον νά εισέρχεται είς τόν ναόν, ούδεμίαν έδειξε 
συγκίνησιν. Ά λλ’ όταν ύστερον είσήλθεν ό Βα
σίλειος, όχι μόνον έσηκώθη όρθιος, ωσάν νά ύ-

πεδέχετο επίσημον άνδρα, άλλά καί τόν είς 
τούς βασιλείς οριζόμενου χαιρετισμόν άπέδω- 
σεν. Είς όλην τήν πόλιν έκοινολογήθη ή Ιδιαι
τέρα αυτή ύποδοχή. Τήν εϊδησιν έπληροφορή- 
0 η καί ή Δανιηλίς, ή όποια τόν μοναχόν έκά- 
λεσεν είς τήν οικίαν της. Ούτος μετέβη είς τήν 
Δαννηλίδα καί είς έρωτήσεις αύτής άπήντησεν 
ότι έχαιρέτησε μετά τόσου σεβασμού όχι τυ
χαίου άνθρωπον. Καί είς ούδένα μέν άλλον θά 
έλεγα, είπε, ποιον έχαιρέτησα, είς σέ όμως τήν 
άγαθήν καί φιλάνθρωπον προστάτιδα τής χώ 
ρας αύτής, λέγω ότι είδον τόν μέλλοντα μέγαν 
βασιλέα τοϋ Βυζαντίου.

Ή  Δανιηλίς παρήγγειλεν είς τόν υιόν της 
’ίωάννην νά σχετισθή μέ τόν Βασίλειον καί νά 
τόν καλέση είς τήν μεγαλοπρεπή κατοικίαν της, 
είς τήν όποιαν ούτος έθεωρήθη μετ’ ολίγον φί
λος καί οικείος. Ό  Θεόφιλος μετά δύο μηνών 
παραμονήν είς Πάτρας, άνεχώρησεν, άλλ’ άνευ 
τοϋ Βασιλείου, ό όποιος ήσθένησε καί ώς έκ 
τούτου παρέμεινεν είς Πάτρας τόν έπακολουθή- 
σαντα χειμώνα είς τόν οίκον τής Δανιηλίδος. 
Τήν άνοιξιν όμως ό Βασίλειος έζήτησε νά άνα- 
χωρήση διά Κπολιν. Ή  Δανιηλίς έστερξεν, 
άλλ’ οχι νά φύγη ώς ήλθεν, άλλά μέ πλούσια 
δώρα, πολύν χρυσόν, τριάκοντα άνδράποδα 
πρός ύπηρεσίαν του, ιματισμόν καί πλούτον. 
Τοϋ έπανέλαβε τήν παράδοξον προφητείαν ότι 
έχει προορισθή νά άνέλθη είς ύπατον αξίωμα, 
έζήτησε νά μή τήν λησμονήση έν μέσω τών 
μεγαλείων, τά όποια τόν άνέμενον, καί είς έγ- 
γύησιν τοϋ τελευταίου έπρυΟυμοποιήθησαν ό 
υιός της ’Ιωάννης καί ό Βασίλειος καί έγιναν 
άδελφοποιτοί.

Μέ τά χρήματα τής Δανιηλίδος ό Βασί
λειος ήγόρασεν είς τήν Μακεδονίαν κτήματα 
πολλά, τά όποια τοϋ έξησφάλισαν ευπορίαν. 
’Έγινε σταυλάρχης τοϋ βασιλέως (πρωτοστρά- 
τωρ), προήχθη είς άρχικοιτωνίσκον τών άνα- 
κτόρων, έλαβε τόν τίτλον τοϋ Αύγουστου καί 
τοϋ Καίσαρος καί τέλος άνήλθε μετά 16 έτη 
άπό τής είς ΙΙάτρας έπισκέψεώς του είς τόν 
θρόνον τού Βυζαντίου. Είναι έκεΐνος, ό όποιος 
έκήρυξε τήν Ελληνικήν γλώσσαν ώς μόνην έ- 
πίσημον γλώσσαν τοϋ κράτους. Δέν έλησμόνη- 
σε τήν Δανιηλίδα. Ευθύς μετά τήν στέψιν του 
έκάλεσεν είς τήν Κπολιν τόν υιόν της Ίωάννην 
καί τόν ώνόμασε πρωτοσπαθάριον. Ή  Δανιη
λίς έζήτησε τήν άδειαν νά ελθη καί ή ιδία είς 
τήν βασιλεύουσαν. *0 αύτοκράτωρ έδέχθη καί 
ή πλούσια τών Πατρών έπραγματοποίησε τό 
άπό Πατρών είς Κπολιν ταξιδιού διά ξηράς 
(500 μιλλίων άπόστασιν, τήν όποιαν θά διήνυ- 
σεν είς 40—50 ημέρας) μέ πολυτελέστατου τρό
πον. Ί Ιτ ο  κατακλιμένη έπί μαλακού σκίμπο- 
δος, τόν όποιον έφερον 300 ύπηρέται της, άνά 
δέκα άλληλοδιαδόχως σηκώνοντες τήν κλίνην 
της εκείνην. Συνωδεύετο ύπό πολ.λών δορυφό
ρων, οί όποιοι είχον άποσταλή έξεπίτηδες διά 
τούτο άπό τόν βασιλέα. Καί προσέφερε δώρα 
«οία τών έθνικών βασιλέων ούδείς σχεδόν μέ
χρι τότε πρός βασιλέα Ρωμαίων είσήγαγε» καί 
τά περισσότερα τών όποιων άποδεικνύουν τήν 
βιομηχανικήν άκμήν τών Πατρών. Ή σαν δέ 
αυτοί πεντακόσιοι δούλοι, έκ τών όποιων έκα-
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τόν ευειδείς εύνούχοι, έκατόν σκιάστριαι (κεν- 
τήτριαι) γυναίκες, 100 πορφύραι ποικίλων χρω
μάτων, 300 λινά υφάσματα διαφόρων ειδών, 
100 μεταξωτά ίμάτια, λεπτά ώς αράχνης και 
«είς καλάμου κόνδηλον ένεβέβλητο», «100 λινο- 
μαλοτάρια (καλόν γάρ έπί τούτοις κοινολε- 
κτεΐν)) έπισημειώνει δ Κωνσταντίνος) σκεύη 
πολυτελή έκ χρυσοΰ καί αργύρου «καί σινδόνια, 
έργα παμποίκιλα» κλπ.

cO Βασίλειος τήν ύπεδέχΟη εις τό μεγαλο
πρεπές άνάκτορον της Μαγναύρας, δπου έτε- 
λούντο συνήθως οί γάμοι των βασιλέων καί 
δπου οΰτοι έδέχοντο τούς ξένους ηγεμόνας καί 
πρεσβευτάς. Άπεδόθησαν μεγάλαι τιμαί είς 
αύτήν καί της άπεδόΟη ό τίτλος της βασιλομή- 
τορος. Ή  ΔανιηλΙς εύχαριστοΰσα τόν βασιλέα, 
του έδώρησεν, ώς υίόν της πλέον θεωρούμενου, 
καί μέγα μέρος των κτημάτων της είς Πελο
πόννησον. Ιϊαρέμεινε πολλούς μήνας είς Κπολιν 
καί έπέστρεψε τέλος είς Πάτρας, Οεωρουμένη 
ώς βασίλισσα των χωρών έκείνο>ν.

Διά τόν κτιζόμενου τότε έν Κπόλει ναόν 
του Σωτήρος, του αρχαγγέλου Μιχαήλ καί του 
προφήτου Ή λία , του όποιου τό έδαφος άπετε- 
λεΐτο έκ πολυτίμων λίθων, ή Δανιηλίς, λαβοΰσα 
τό μέτρον τού έμβαδού, κατεσκεύασεν είς Πά
τρας νακοτάπητας μεγάλους καί λαμπρότατους 
διά νά καλύψουν τό θαυμαστόν έκεΐνο έδαφος. 
Ε π ίσης κατ’ έτος, έκτός τού δώρου τούτου, 
άπέστελλεν, ένόσω έζη ό βασιλεύς, δώρα όχι 
μικρότερα τών άρχικώς προσφερθέντων. 'Η 
ΔανιηλΙς έπέζησε τού Βασιλείου Λ' τού Μακε- 
δόνος, τόν όποιον διεδέχθη ό υιός του Λέων 
Σ Τ ' ό σοφός. ΊΙΘέλησε νά ϊδη καί τόν διάδο
χον τούτον τού Βασιλείου είς τόν θρόνον του, 
διό καί ύπερ70ούτις έπεχείρησε πάλιν τήν 
μακράν άπό ΙΙατρών είς Κπολιν πορείαν. ’Έ - 
φερεν είς τόν Λέοντα έπίσης θαυμαστά δώρα 
καί κατέστησεν αύτόν γενικόν κληρονόμον τής 
περιουσίας της, καθόσον ό μέν υιός της Ίιοάν- 
νης είχεν άποθάνει, τόν δέ έγγονόν της Δανιήλ 
είχε περιορίσει είς μικρόν μέρος τής περιουσίας 
της. Έ ζήτησε νά σταλή βασιλικός έπίτροπος 
διά νά άπογράψη καί παραλάβη τήν περιου
σίαν της. Έπανελθούσα δέ εις Πάτρας, άπέθα- 
νε μετ’ όλίγον, «ζώντος δέ έτι καί τού προο
ρατικού έκείνου μοναχού, ήκουσε παρ’ αυτού 
δτι μετά δεύτερον χρόνον μέλλει άπαίρειν τού 
ζην».

Ό  πρωτοσπαθάριος Ζηνόβιος, ό όποιος διώ- 
ρίσθη υπό τού βασιλέως ώς έκτελεστής τής 
διαθήκης, έμαθε τόν θάνατον τής Δανιηλίδος, 
δτε έφθασεν είς Ναύπακτον. Οί εύρεθέντες θη
σαυροί ύπερέβαλον δλας τάς προσδοκίας. Μό
νον τά κινητά τής κληρονομιάς ήτοι τά χρή
ματα, τά χρυσά καί άργυρά σκεύη, τά πολύ
τιμα ένδύματα καί υφάσματα, τό πλήθος τών 
δούλων καί τών κτηνών ήσαν άξια βασιλέως. 
ΟΙ δούλοι ήσαν τόσοι, ώστε δ Λέων 3.000 έξ 
αύτών τούς άπηλευθέρωσε καί τούς έστειλε νά 
άποικίσουν τήν Λογκοβαρδίαν τής ’Ιταλίας. Ή  
τεραστία έκείνη περιουσία περιήλθεν ολόκλη
ρος είς τήν Μακεδονικήν δυναστείαν, ή όποία 
διήρκεσεν έπί 190 έτη. ’Ή δη τώ 1199 ή βα- 
σιλόπαις Ειρήνη, θυγάτηρ ’Αλεξίου Γ' Κομνη-

νού άναφέρεται δτι είχε γαίας καί πλησίον τώ\) 
Πατρών. Θωμόπουλος 3023. Τά ονόματα δύο 
συνοικιών τής πόλεως, διατηρούμενα μέχρι σή
μερον, τού Βλατεροΰ (βλ. λ.) καί Κανδριανίκων 
(βλ.λ.) πρέπει νά έχουν σχέσιν μέ τάς βιοτεχ
νίας της. Θωμόπουλος 2922.

Ήσχολήθησαν οί ιστορικοί περί τού είδους 
τού δεσμού τής Δανιηλίδος πρός τόν Βασίλειον. 
Πιστεύουν πολλοί (Θωμόπουλος 273-) δτι έ- 
πρόκειτο περί αισθήματος. Είς τούτο συνετέ- 
λεσε καί ή φήμη τής Δανιηλίδος ώς διατηρού- 
σης τό έξαιρετικόν αύτής κάλλος. ’Αλλά τό 
θέμα φαίνεται πολύ πεζόν. Έ νώ  ό Κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλος δέν άνελάμβανεν, ώς γράφει (είς 
περιοδ. «Πανδώρα» ’Αθηνών Λ' 59—69), τήν 
λύσιν τού περιπεπλεγμένου τούτου ζητήματος 
τής καρδίας τής Δανιηλίδος, ό ύπ’ αύτού άνα- 
φερόμενος Γίββων συνεπέρανεν δτι ή πρόνοια 
τών πολιτικών συμφερόντων τής Δανιηλίδος 
έκαμεν αύτήν ν’ άγαπήση τόν Βασίλειον. Κα
τά δέ τούς νεωτέρους συγγράφεις δέν πρόκει
ται κάν περί αισθήματος. Κατά R uncim an, 
T he  widow D anclis είς E tudes dediees a 
la m em oire d* A ndreades, 1940, 425 έπ. 
είς τάς Πάτρας, πρωτεύουσαν τού θέματος 
Πελοποννήσου, ή Δανιηλίς, γυνή μέ έπιχεφη- 
ματικόν πνεύμα, παρέσχεν εις τόν Βασίλειον 
φιλοξενίαν καί δώρα ώς άνωτέρω. Έξεπλάγη 
πολύ μετά ταύτα ό αντιπρόσωπος τού Δέοντος 
άπό τά αποθέματα τής Δανιηλίδος είς χρυσόν, 
άργυρον καί χαλκόν, άπό τόν άριθμόν τών 
ποιμνίων καί τών δούλων. Ή  περιουσία της; 
έκτήθη έκ τών περιστάσεων, τάς οποίας, ευ
φυής αυτή, έξεμεταλλεύθη. Πολλαί έρμηνειαι. 
είς τόν Bon 121 έπ. 127, ό όποιος, δπως καί. 
ό R uncim an, σημειώνει (σ. 74) δτι ή βασι
λεία τού Βασιλείου σημειώνει την έπανάληψινι 
τών σχέσεων τής Πελοποννήσου μετά τής βα- 
σιλευούσης, ίΐρβλ. Δ. Ζακυθηνόν, οί Σλάβοι, 
έν Πελοπ. 42, 47, ΜΕΕ, Η ' 870, Γιάννης; 
Κορδάτος, ’Ιστορία βυζαντινού κλπ. 25. ’Αλλά 
τήν ορθήν καθ' ημάς έρμηνείαν, διάφορον τών 
άνωτέρω, έδωσεν ο Κ. Ά μοντος, *Ιστ. Βυζαντι
νού κράτους Β' 25—28 (Ά θ. 1950) : «Καθ’ δν < 
χρόνον [ό Βασίλειον] ύπηρέτει είς τήν αύλήν, 
τού άνετέθη έκτακτος έντολή είς τήν Πελοπόν- . 
νήσον, περί τής όποιας οί Βυζαντινοί χρονο
γράφοι αναφέρουν στοιχεία χρήσιμα είς τόν i 
κλεΐσμόν τού Βασιλείου.... Γίου εύρέθη δ τό- ; 
σος πλούτος; ΠιΟανώτατα ή Δανιηλίς έκληρο- ΐ 
νόμησε τήν άπίστευτον περιουσίαν παρά συγ- ; 
γενών στρατηγών, οί όποιοι συχνά έπλούτουν j< 
είς βάρος τών στρατιωτών καί τών έπαρχιω- | 
τών, ίσως δ* ώς ύποπτος πλούτος έπροκάλεσε *-■ 
τήν προσοχήν τής Αύλής καί τήν άποστολήν j1 
τού Βασιλείου είς Πελοπόννησον. Ή  Δανιηλίς, 
εις τήν οποίαν κάποιος καλόγηρος προεΐπε : 
τάχα δτι 6 Βασίλειος θά βασιλεύση, ευφυής · : 
γυνή, ένόησε ταχέως πώς θά έξέλθη έκ τής !■ 
δυσκόλου θέσεώς της· περιποιήθη έξαιρετικά ? 
τόν Βασίλειον, έδωκεν είς αυτόν δούλους καί 
μεγάλας ποσότητας χρυσού, ώστε ήδυνήθη ού- ; 
τος νά άγοράση ((κτήματα κατά Μακεδονίαν 
μεγάλα», νά βοηθήση τούς συγγενείς του καί ι 
νά γίνη «πλούσιος καί αύτός, ώσπερ ταΐς άρε- j
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ταΐς (!) οΰτω δή καί τοΐς κτήμασι», κατά τήν 
άφελή Συνέχειαν του Θεοφάνους. Διά νά είναι 
άσφαλεστέρα ή Δανιηλίς, συνέδεσε τον υιόν της 
μέ τόν Βασίλειον διά τής άδελφοποιίας, έξηκο- 
λούθησε δέ καί άργότερα νά στέλη δώρα είς 
τόν Βασίλειον καί τόν έπεσκέφΟη μάλιστα είς 
τήν Πόλιν.....  Ό  Βασίλειος, σταλείς μετ’ άλ
λων είς τήν Πελοπόννησον ε’ίτε επίτηδες, διά 
νά έξετάση τά τής περιουσίας τής Δανιηλίδος 
είτε δι’ άλλας «του δημοσίου δουλείας», έχρη- 
σιμοποίησε τήν άποστολήν του διά νά ώφεληΟή 
αυτός δσον τό δυνατόν περισσότερα, 5χι διά 
νά τιμωρήση τάς άδικίας καί αυθαιρεσίας, αί 
όποΐαι συνετέλεσαν είς τήν τεραστίαν αΰξησιν 
του πλούτου τής χήρας είς χώραν άλλως τόσον 
πτωχήν. Μόνον ή άργότερα γενομένη άποκα- 
τάστασις 3.000 δούλων τής Δανιηλίδος είς ’Ι 
ταλίαν δύναται νά ΟεωρηΟή ως βελτίωσις τής 
τύχης αύτών τοϋτο έγινεν, δταν ή Δανιηλίς 
έγήρασε καί δέν έχρειάζετο τούς δούλους, ό δέ 
υιός της έμενε πλέον έν Κπόλει». Πρβλ. καί 
’Αλεξάνδραν Ν. Τριάντη είς «Πελοπον. Πρω
τοχρονιάν» 1957, 230—7. Τή προτάσει Στ. 
Θωμοπούλου ώνομάσΟη οδός Δανιηλίδος καί 
υπάρχει είς τήν άνω πόλιν, διά νά ύπενΟυμίζη 
τήν άκμήν τής πόλεοις έπί των ημερών της 
(Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 41). Περί κατοι
κίας της βλ. λ. Βασιλικό.

Δαπόντης Μ. Διδάσκαλος τοΰ αλληλοδιδα
κτικού έν 11. Πάτραις σχολείου. Έφημ. Αί- 
γιναία έν Αίγίνη, σελ. 4, 10ης Φ)ρίου 1831.

Δαραλέξης Χρ. Ήλεΐος άγωνιστής 1821. 
Συμμετέσχεν είς τήν πολιορκίαν Πατρών. Χρυ- 
σανθακόπουλος 126,

Δαρδανέλλια μικρά (Κουτσούκ Τανάκ Κα
λέ) τό στενόν τοΰ Ρίου (βλ. λ.).

δάση. Έ π ί τής ορεινής χώρας τής περιο
χής των Πατρών καί ιδίως έπί τών όρέων Πα- 
ναχαϊκοΰ καί Ερυμάνθου φύεται Ιδίως ή έλάτη. 
Τά δάση τοΰ Παναχαϊκοΰ έπυρ—ολήΟησαν έπί 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου, περισσότερον δέ πά- 
σης περιπτώσεως κατά τό 1770—1780 κατά 
τήν έπιδρομήν τών Τουρκοαλβανών. Είς Θω- 
μόπουλον 47, ό όποιος τό λέγει δημοτικόν: 
«Φαλάκρασες, γέρο Βοϊδιά, μέ τά κρυά νερά 
σου, | τίς γλυκολάλες πέρδικες καί μέ τά έλα
τά σου». 'Τπήρχον δάση άπό έλατα, κέδρους, 
πρίνους καί άλλα δένδρα, μικρά τμήματα αύτών 
έλάτης άπέμειναν άνωθι τοΰ Πουρναροκάστρου, 
τοΰ ’Άνω Καστρίτσι, παρά τήν Θάναν (Ζουμ- 
πάταν), Λεόντιον καί πρός τό μέρος τοΰ Σαλ- 
μενίκου. Πάντως μέχρι 1821 ή διά τοΰ Πανα- 
χαΐκοΰ όδός πρός Καλάβρυτα διήρχετο έκ πυ
κνών δασών, λίαν επικινδύνου άσφαλείας. Βλ. 
λ. 'Οδοί. Καί ό Ώλενός (’Ερύμανθος, ό «δεν
δροκόμης» κατά τήν άρχαιότητα) διατηρεί εί- 
σέτι μεγάλα δάση πρίνων, κέδρων, δρυών καί 
έξ έλάτης τοΰ ’Απόλλωνος.

Είς τόν ποταμόν Πεΐρον υπήρχε κατά τήν 
άρχαιότητα άλσος πλατάνων γηραιών. Ή  έπί 
τοΰ ’Αράξου Ν άκτή έξακολουθεΐ καί σήμερον 
νά είναι δασώδης (Πρόκοπος) έκ μεγάλο>ν πεύ
κων. Πευκώνες άπαντοΰν πολλοί καί άλλαχοΰ 
τής περιοχής τών Πατρών. Άρχομένου τοΰ 
παρόντος αίώνος ή έπαρχία Πατρών είχε 5—10

3ά<«)

χιλ. έλάτας, 10—15 χιλ. πρίνους, φιλίκας, κο- 
μάρους κ. ά. καί 2—3.000 πεύκας. Δάση τώ 
1929 δημόσια : είς Ζήριαν 16.000 πεΰκαι, Χροΰ- 
τσα πεΰκαι 800, Σαλμενΐκον 2.000, Πυτίτσα 
300, Καστρίτσι 1.000 έλάται, Λεόντιον, Θάνα, 
Πριόνι 2.000 έλάται, Λακκοόματα 2.000 έλά- 
ται, Σπονδιάνα 500 έλάται, Κούμανι 500 έλά- 
ται, Καλούσι 500 δρΰς, Σκιαδα 1.000 καστα- 
νέαι, Τσαπόγα 500 καστανέαι, ΓΙροστοβίτσα
2.000 καστανέαι καί 1.500 έλάται, Κούμπερι 
1.500 έλάται, Καλέντζι 3.000 έλάται, Γρεβε- 
νόν 2.000, Άλποχώρι 2.000 πεΰκαι, Χιόνα
2.000 πεΰκαι, Κάλφα 2.000 πεΰκαι, Ριόλος 
1.200 δρΰς, Καραίικα 2.500 δρΰς, Στριγγλαίι- 
κα 2.500 δρΰς, Πόρτες 3.000 πεΰκαι, Χατζού- 
ρι 2.000 πεΰκαι, Χωράράκι 220, Μονή Έ -  
λεούσης 480, πρόσΟες τά τοΰ Μετοχιού (Λάπ- 
πα) καί Καγκαδίου δρΰς καί πεύκας τοΰ άλλο
τε βασιλικοΰ δάσους. Άναφέρεται έπίσης συ- 
στάς 200 περίπου στρεμ. αύτοφυοΰς όριζοντιο- 
κλάδου κυπαρίσσου έπί τής άριστεράς όχθης 
τοΰ χειμάρρου Γλαύκου, λ»χμη περί τά χωρία 
Βούντενη, Μπάλα καί είς μονήν Ά γ . Πάντων. 
"Ολη ή περιοχή τής Δύμης άπ’ αυτής τής άρ- 
χαιότητος ήτο καλυμμένη άπό πυκνότατα δάση. 
Ώραΐον έναπομεΐναν δάσος τό τής μονής Ό μ - 
πλοΰ, οπού άγριοι βόες μέχρι σήμερον. Καί 
άνω τοΰ Γηροκομείου παλαιά, έξ ού τά τοπω
νύμια Λυκοχορός, Άλπότρουπα κ. ά.

’Άλσος είς τάς άρχαίας Πάτρας παρά τόν 
λιμένα (νιόν τής Δήμητρος) μέ δρόμους διά 
περίπατον. Έ κεΐ ναοί τοΰ ’Λπόλλο^ν^ς, τής ’Α
φροδίτης καί δύο τής Σεράπιδος. Κατά Ροιι- 
queville IV , 360 έφθανε μέχρις άμπέλων Κα
λαμογδάρτη.

Έ π ί Φραγκοκρατίας άπαντα παρά τάς Π ά
τρας πύργος (φρούριον) τοΰ δάσους (G erland 
77s, 16417, 272). Άναφέρεται είς τήν κατα
γραφήν φρουρίων τοΰ 1364, οσον καί είς τό 
μισΟιοτήριον τών Πατρών πρός Ενετούς τώ 
1408 (Θωμόπου>ος 337). Περιηγητής τοΰ 1436 
ευρίσκει τά γύρω τών Πατρών κατάφυτα άπό 
δάση. 'Ο  στρατός τοΰ Μοροζίνη μέ δυσκολίαν 
έκινήθη τώ 1687 διά τής μεσημβρινής κατάφυ
του άπό δάσος πεδιάδος τών Πατριόν.

Είς ένετικήν έκθεσιν τοΰ 1688 καί τοιαύ- 
την τοΰ γεν. προνοητοΰ Κορνέρ τοΰ 1689 (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 80, 83) άναφέρεται μέγας ε
λαίων είς μεσημβρινήν πεδιάδα Πατρών καί 
έκεϊθεν τοΰ ποταμοΰ Πείρου μέγα δάσος άπό 
βελανιδιές (roveri) μήκους 20 μιλλίων καί πλά
τους 10. Τό έδαφος τών Πατρών κρίνεται κα
τάλληλον διά βοσκάς. ’Ολίγον έξω τών Πατρών 
έπί τής όδοΰ πρός Αίγιον, εΰρίσκοντο πολλά 
δάση μέ καλήν ξυλείαν διά καταστρώματα 
πλοίων. Είς δάσος πλησίον τών Πατρών εδ- 
ρεν ό Ενετός προνοητής 1000 τεμάχια τετραγω
νισμένα ξυλείας τω 1690 (αυτόθι 90). Τώ 
1693 είς τάς άκτάς τών Πατρών ύπήρχον 700 
κορμοί πρός φόρτωσιν (αύτόθι 99). Τώ 1714 
έκόπησαν 1500 δένδρα διά νά γίνουν σανίδες 
(αύτόθι 165, 180). Τώ 1780 φορτώνεται πλοΐον 
μέ πρινοκόκκι διά Τεργέστην (αύτόθι 293).

Ό  P ouqueville  IV 373. V, 359 εΰρε δά
ση έκεϊθεν τοΰ Μονοδενδρ ίου, τά ξύλα τών ό-

.1
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ποίων έστελλον ώς καυσόξυλα εις Ίονίους νή
σους, Μάλταν καί Αίγυπτον. Λόγγος δέ είς τό 
έτερον άκρον της περιοχής Πατρών, μόνον κα- 
τοικούμενον σημείον έν μέσω δασών εκεί. Ό  
D odw ell I I ,  307 εύρεν εις Ζήριαν ώραΐον δά
σος πεύκων, ό αύτός (αύτόθι 312) παρά τά 
Μαύρα βουνά. Καί ό G ell 11 είς τό αύτό μέ
ρος δρυς άξιοσημειώτων δ ιαστάσεων.

Δασώδης ή περιοχή του Τσουκαλά, όπου 
τόν Φ)ριον 1822 διήλΟον 'Έλληνες καί Τούρ
κοι καί διεξήχΟη έκεί μάχη έως Ίσαρι. Καί 
μέχρις Ό βρυάς (Θεοφανίδης Λ ' 262). Τ φ  1836 
ό S te u h  II, 55 σημειώνει ότι εύρεν τήν Ά -  
κρόπολιν Πατρών έπί λόφου δασώδους καί τόν 
Παναχαϊκόν έλατοβριΟή. Κατά τήν έφ. «*Α χαϊ
κός Κήρυξ» (1842) αί αύστηρχί διατάξεις κα
τά τήν υλοτομίας έκαμαν τούς στύλους όπου 
δένονται τά κλήματα σταφιδώνων, νά φΟάσουν 
75—80 δρχ. τήν χιλιάδα, άκόμη καί τά καυσό
ξυλα ύπερετιμήΟησαν. Μικρόν δάσος παρά τάς 
έγκαταστάσεις οΙνοποιίας «’ Λχαΐα» καί χεί
μαρρος Φύλλουρας έξ αυτού. ’Αναδασώσεις πολ- 
λαΐ έγένοντο περί τόν ποταμόν Γλαύκον καί 
είς τόν Ξηρόκαμπον Έλεκίστρας. Τ φ  1913—4 
έγινεν άναδάσωσις έκ πεύκης των ΒΛ της Ά -  
κροπόλεως των 1 Ιατρών λόφων, τυύ ουραίου δέ 
άλσους καταστραφέντος υπό των Ιταλώ ν κατά 
τήν κατοχήν, έγινε νέα άναδάσωσις έπίσης ε
πιτυχής. Τέλος είς γήπεδα μονής Γηροκομείου 
έγιναν άπό τούς 1927 καί ύφίστανται τά έξής 
πέριξ αυτής άλση; τό ’Αγγέλου Ρηγοπούλου 
έκτάσεως 10 στρεμ. έκ πεύκης, τό ΒΔ της 
μονής έκ 15 στρεμμάτων ποικίλου καί έλευΟέ- 
ρας βλαστήσεως έκ ‘καλλωπιστικών δένδρο>ν. 
Τμήμα τού άλσους είναι άνωΟι τής όδού πρός 
Μεσάτιδα. Τριαντάφυλλου 1 'ηροκομειυν 7 4. 
Βλ. λ. Χόρτον. Μάουερ IV 117, Θωμόπουλοε 
47, 49, 50, 52, 60, 71, 72, 8 4 -7 , 98*, 111, 
11G, 206, 210, 3243, 337, 358, 462—3, 473
—4, Κορύλλος Χωρογραφία 9. M eyer 22υΟ. 
Λέκκας 27 έπ. διά τά δάση Ανατολικού 11α- 
ναχαϊκού.

Δασκαλόπουλος ή Φλούδας Γεώργ. Κα
λαβρυτινής καταγωγής, έγκατεστη μένος είς 
Πάτρας. 'Υπηρετών είς τ))ν εθνικήν όμάδα του 
ταγμ. Χρ. Καραχάλιου (Ίΐλείχς) έφονεύΟη τήν 
νύκτα τής 8ης ’Οκτωβρίου 1943 πρό τής Κον- 
τοβάζαινας υπό ανταρτών τού ΚΛΛΣ. Κ. Κα- 
ραλή, Ίσ τ . των δραματικών γεγονότων. ΆΟ. 
1958, 137—9. Δασκαλόπουλος ή Φλούδας Τά- 
κης, έξάδελφος τού προηγουμένου. ΣυνελήφΟη 
τήν 9ην Φ)ρίου 1944 έν ΙΙάτροας υπό τών 
Γερμανών διά τήν πατριωτικήν του δράσιν καί 
έξετελέσΟη είς τό Χαϊδάρι τήν 8ην Σ)βρίου 
1944. *0 αυτός 246—249. Λάγαρης. 80—7.

δαύκον τ ό  Π α τ ρ α ΐ κ ό ν  (καρότον). Ό 
νομαστόν κατά τήν αρχαιότητα καί διά τάς 
ρίζας του, φυόμενον ενταύθα. Θωμόπουλος 84— 
5, M eyer 2219—2220.

Δ έδες ’ Ιωάν ’Αγωνιστής τού 1821 έκ
Σπετσών. Ώ ς  ναύκληρος συμμετέσχεν ύπό τόν 
πλοίαρχον Λεμπέσην τής ναυμαχίας I Ιατρών. 
Έλευθ. Δ. 319.

Δ εδούσης Κωνστ. Πλοίαρχος έκ Γαλαξι
δίου πλοίων τού έν Πάτραις Παπαδιαμαντο-

πούλου. Ά π ό  τής ένάρξεώς του άγώνος τού 
1821 είς τήν υπηρεσίαν αύτοΰ. Φιλήμων εις 
Γερμανόν 249.

Δεκάπολις ’Αχαϊκή. Ή  ίδρυθεισα τόν 
Γ ' αί. π.Χ. άπό τάς Πάτρας καί Δύμην νέα 
’Αχαϊκή συμπολιτεία, έν άντιΟέσει μέ τήν Δω- 
δεκάπολιν τής α' περιόδου τής Συμπολιτείας. 
Είς τήν Δεκάπολιν τώρα ήσαν αί ΙΊάτραι, ή 
Δύμη, αί Φαραί, ή Τριταία, προσετέθη τό 
Λεόντιον, τό όποιον δέν ήτο είς τήν ’Αχαϊκήν 
Δωδεκάπολιν, αλλά δέν άναφέρονται τώρα αί 
Ρύπες καί ή Ώλενος (βλ. λ.), Θωμόπουλος 
139.

Δεχής Άνδρ. ’Ιατρός έν Πάτραις έκ Χα- 
λανδρίτσης. Βουλευτής Πατρών τώ 1953 καί 
1956.

Δελαβιλάς. Γάλλος φιλέλλην, άποβιβα- 
σΟείς μετά του ιατρού Δημ. Δεσύλλα είς Μο- 
νοδένδρι έκ Μεσολογγίου τό θέρος τού 1821 
κατευΟυνΟείς είς τό στρατόπεδον πολιορκίας 
Πατρών. Έπολέμησε καί διεκρίΟη είς τήν εί
σοδον τών πολιορκητών είς τήν πόλιν, τραύμα- 
τισΟείς.

Δελαπόρτας Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς .  ΈγεννήΟη τώ 
1741 είς Ληξούριον Κεφαλληνίας. 'Υπήρξε με
ταξύ τών αποφοίτων τού φροντιστηρίου Πα- 
τρών (βλ. λ. Σχολεία) τού ΙΙΤ  αί. Λόγιος κα
τόπιν μοναχός καί κατά τώ 1782 μητροπολί
της Νέων Πατρών. Πολιτικός, έγινεν είς Ρω
σίαν καί άντιβασιλεύς Καμπεσίας. Θωμόπου
λος 5741, ΈλευΟ. Δ ' 351.

Δέλβινον. Έ κ  τής κωμοπόλεως ταύτης 
τής Β. Η πείρου καί τής περιοχής της πολ
λούς άπαντώμεν εγκατεστημένους είς Πάτρας. 
Ούτω τώ 1831 «Βασιλ. Ιΐράτζικας έκ Δελβί- 
νου» άλλα καί πολλοί έμποροι διακριΟέντες έν 
τη άγορα τών Πατρών. Βλ. λ. Στρατός. Θω
μόπουλος 5501.

Δελή Ά χ μ έτ  πασάς (Δελήμπασης). Ί Ι λ -  
Οεν είς Πελοπόννησον κατά τήν Έπανάστασιν 
1821 πρός ένίσχυσιν τών ομοεθνών του ώς αρ
χηγός 8.000 Τούρκων ιππέων «ντελήδων». Ή το  
γενναίος στρατηγός καί μεταξύ τών πρώτων 
έμάχετο. Πολλάκις έσωσε τά φρούρια Πατρών 
καί Ρίων προ τής έλεύσεως του Ίμπραήμ. Τή 
προτάσει τούτου ό σουλτάνος τού άπένειμε τόν 
βαθμόν τού πασά. Έξηπάτησε τόν Νενέκον καί 
άλλους καί έπέτυχε τό τουρκοπροσκύνημά των. 
Είς Πάτρας ήλθε τφ 1823 καταφυγών έκεί 
καί διασωθείς ύπό τού Ίσούφ, καταδιωκόμενος 
έξ Άκράτας. 'Έδρασεν είς Αίγιάλειαν κατ’ εξό
δους του έκ Πατρών, ώς καί μετά τού Ί μ 
πραήμ. ΕΙχεν έλθει ό Καποδίστριας, δτε Τούρ
κοι λιποτάκται δι* Αίγίου έφΟασαν είς Ρίον 
καί έζήτουν νά είσέλΟουν είς τό φρούριον. Ό  
Δελή Ά χμ έτ δέν έπέτρεψε τούτο καί έξήλΟε 
τού φρουρίου διά νά τούς όμιλήση. Έ κεί έπε- 
τίμησεν ένα Αλβανόν μπέην, ό όποιος όργι- 
σΟείς καί πριν ό Δελή Ά χμ έτ προφΟάση νά 
όμιλήση, έρριξε μέ τήν πιστόλαν του καί τόν 
έφόνευσεν, έξω τού φρουρίου τού Ρίου. Σταυ- 
ρόπουλος 401, 411, Φωτάκου Άπομνημ. Β' 
472—3, ΜΕΕ Θ' 10.

Δεληβορίας Βασίλ. αγωνιστής έκ Λαγκα- 
δίων τής Γορτυνίας. Έπολέμησεν είς Πάτρας
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τίρ 1822. Έλευθ. Δ' 346, ΜΕΒ Θ' 7, "Ηλιος 
33' 848.

Δ ε λ η β ο ρ ι ά ς  ’Ιωάν. ’Αγωνιστής πολε- 
μήσας καί είς Πάτρας (1822). Δ. Γαρταγάνη 
ή Στεμνίτσα ΓΙΟ, 168,

Δεληγιάννης Καν. "Αμα τή κηρύξει τής 
Έπαναστάσεως ΓΙατρών οί αρχηγοί αυτής τόν 
ειδοποιούν δπως καί αύτος κάμη το ίδιον. 
Γερμανός 17. Τον Μάρτιον 1822 εύρίσκεται 
εις την πολιορκίαν Πατρών μέ 600 άνδρας το
ποθετηθείς κάτωθι τού Πουρναροκάστρου. Διε- 
κρίθη εις την μάχην Γηροκομείου καί προήχΟη 
μετ’ αύτήν εις στρατηγόν. Τόν Σ)βριον 18*24 
εύρίσκεται εις Καρούσι καί Δεμέστιχα κατερ- 
χόμενος προς Πάτρας, ό δέ Δημ. Δεληγιάννης 
εις Γουρζούμισαν. Ό  Κανέλλος κατέλιπεν α
πομνημονεύματα, προσφάτως δημοσιευΟέντα, 
τά περί Πατρών μέρη των οποίων βλ. λ. Έ -  
παναστ. 21. Γερμανός 102, 163, Φωτάκου Βίοι 
114, Γούδας Ζ' 231, Ά ρχ. Λόντου Β' 266, 
270, 337. ’Ελευθ. Δ ' 348, Τριανταφύλλου Γη
ροκομ. 47 έπ.

Δεληγιάννης Εύάγγ. άρχιμανδρίτης έφη- 
μέριος Ά γ . Παντελεήμονος Δ. Μακεδονίας 
γεννηθείς είς Πάτρας τω 1885. Βούλγαροι άν- 
τάρται τόν συνέλαβον την νύκτα τής 19ης 
Μαίου 1947 έν τή οικία του, τόν έλήστευσαν, 
τόν έσυρον άπό την γενειάδα είς τόν δρόμον 
καί τόν άφησαν διάτρητον είς δλον τό σώμα 
μέ διάφορα φονικά δργανα. Την έπομένην έκη- 
δεύθη είς τό στρατιωτ. νεκροταφεϊον ’Αμυν
ταίου. Κ. Βοβολίνη, Ή  ’Εκκλησία είς τόν α
γώνα τής Ελευθερίας, 31G.

Δελογκάκης Γεώργ. Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις τώ 1862 Γραμματικήν τής ’Ιταλικής 
γλώσσης. Τήν εκδοσιν ήρχισεν ό Σεράο (βλ. λ.), 
άλλά διέκοψε μεταβάς είς ’Ιταλίαν.

Δελούκας ’Ιωάν. ’Αγωνιστής τού 1821 έκ 
Χαλκιανίκων Άκράτας. Έπολέμησε καί είς 
Πάτρας. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. ’Άμπελος 
τ. 9.

Δελτίον μηνιαΐον τσΰ εμπορίου Πατρών 
μετά τού ’Εσωτερικού, έκδιδόμενον υπό τού 
συνδέσμου τών έν Πάτραις υπαλλήλων ή « Έ - 
νωσις» τώ 1895.

Δελτίον τού Εμπορικού καί Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου Πατρών (βλ. λ.).

δελφ ίν. Είς τά νομίσματα τών χρόνων 
τής ’Αχαϊκής συμπολιτείας τών Πατρών φέρε
ται είς τά πλεΐστα έξ αυτών ό δελφίν ως έμ
βλημα (βλ. λ.) τής πόλεως. ’Αλλά καί είς τά 
τών Ρωμαϊκών χρόνων, είς μερικά δέ ό δελφίν 
μετά τού Ποσειδώνος. Θωμόπουλος 238, 241, 
248, 250.

Δελφοί. Είς τούς χρησμούς τής Πυθίας 
κατέφυγον οί έν Πάτραις διά τήν Κομαιθώ 
(βλ. λ.) δίς. Τών Δελφών πιθανώς ήτο καί χρη
σμός άφορών τό μέλλον τής ’Αρόης. Είς τούς 
Δελφούς κατέφυγεν αύτοπροσώπως ό έκ Ρυπών 
Μύσκελλος (βλ. λ.)

"Οταν ό Ξέρξης κατερχόμενος ήπείλει τούς 
Δελφούς, οί κάτοικοι αύτών έστειλαν τά γυ
ναικόπαιδα είς Άχαΐαν πρός ασφάλειαν. Καί 
προξένους Πατρεΐς εύρίσκομεν είς Δελφούς, 
Άρχοντα καί Άριστόδαμον. Κατά τήν ρωμ.

έποχήν μέχρις αύτών έφθανεν ή περιοχή τών 
Πατρών. K ahrsted t είε H isto ria  552. Θω
μύπουλος 55, 99, 122, 126’, 231, 236», 237.

Δεμένικας Γεώργ. Μεγαλοκτηματίας κατά 
τήν περιφέρειαν Σαραβαλίου, σύγχρονος τού 
μητροπολίτου Πατρών Τιμοθέου (1612—4). Ά -  
ναφέρεται είς τόν κώδικα τής μονής Όμπλού 
«...καί περάσοντας καιρός ήλθεν ό έντιμότατος 
κύριος Γεώργιος Δεμένικας καί έκτισε τήν έκ- 
κλησίαν έπ’ όνόματι τής 'Υπεραγίας δεσποίνης 
ήμών τών Είσοδίων, καθώς εύρίσκεται άχρι 
τής σήμερον, άρχιερατεύοντος τού πανιερωτά- 
του Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών κυρίου 
Τιμοθέου...». Μέχρι σήμερον ή κάτωθι τού χω 
ρίου Σαοαβάλι ΒΔ αύτοΰ αγροτική έκτασις 
μέχρι τού ποταμού Γλαύκου καλείται Δεμένικα 
(προφανώς ώς άλλοτε Ιδιοκτησία του), ή μονή 
Όμπλού δέ είχεν έως προσφάτως ιδιοκτησίας 
έκεΐ. Ό  ναός κεϊται έν τώ μέσω τής αυλής της 
μονής, κοσμούμενος ύπό καλών αγιογραφιών, 
άμαυρωθεισών έκ τών έμπρησμών καί εϊτα έ- 
ξαφανισθεισών δι’ άσβεστοχρωμάτων. Έπυρπο- 
λήθη τώ 1770 ύπό Τουρκαλβανών, δτε έκάη 
τέμπλεον, άμβων καί δεσποτικόν, τά όποια 
ήσαν σπουδαίας ξυλογλυπτικής τέχνης. Ε π ί 
σης ό ναός πολλά ύπέστη έκ σεισμών, διό τώ 
1806 έπεσκεοάσθη φροντίδι τού ήγουμένου 
Παρθενίου. Διασωθείς καί άπό τάς περιπέτειας 
τού άγώνος τού 1821, διατηρείται έως σήμε
ρον, έπισκευασθείς τελείως τώ 1899, οτε άν- 
τικατεστάθη καί ή στέγη καί έκαλύφθη μέ κε
ράμους γαλλικού τύπου. Κατά τήν Ν πλευράν 
τού ναού έπί μαρμάρινης πλακός έπιγραφή: 
«Διμιτρίου μαστώρου | Γεόργιως Δεμένικ(ας) | 
ίδρ(ύσατο))). Καί ύπόλοιπον έπιγραφήε, κειμέ- 
νης έπί τής πύλης άρχικώς τού ναού φέρει.... 
ΜΕΝΗΝ, ΝΑΟΝ M E H C T C .....  Ό  Θωμό
πουλος, ύποστηρίζει δτι τό πρώτον δνομα 
άνήκει εις τόν κτίτορα τού ναού Δεμένικαν. 
Ό  Λίνος Πολίτης δμως ΓΙελοποννησ. Α' 240 τό 
άρνεΐται καί ύποστηρίζει δτι άφορα αΰτη τόν 
κτίτορα τού πρώτου (Βυζαντινού) ναού. Θωμό
πουλος Όμπλός 17, 18, 21 σημ. 26—31.

Δ εμέστιχα  (ύψ. 652 μ.) χωρίον έπαρχίας- 
Πατρών (δπως καί κατά άρχαιότητα ύπήγετο 
ή περιοχή εις Ά χαΐαν). Είς αυτό καί ό συνοι
κισμός Μιχαλαίικα. Τφ 1713 ύπήγετο έκκλη- 
σιαστικώς είς Πάτρας (Κώδηξ Μέρτζιου 175). 
Παράγει έξαίρετον οίνον, τόν όποιον ή οινο
ποιία «Ά χαία» πωλεϊ έμφιαλωμένον μέ τό δ
νομα τού χωρίου. Τόν Σ)βρΐον 1821 συναντιόν
ται έκεΐ Ζαίμης καί Χαραλάμπης (Φιλήμων Δοκ. 
Γ ' 313). Βάσις στρατοπέδου πολιορκίας Π α
τρών τφ 1824. Άρχεΐον Λόντου Β' ώς έν σ. 
468. Καί τώ 1827, δτε συνηντήθησαν έκεΐ οί 
στρατηγοί Κολιόπουλος, Αόντος, Μπεν. Ροΰ- 
φος, Πετιμεζάς. Ν. Μεσσηνέζης Μεταξάς, Τό 
Αΐγιον 115—6. Μάχη Γερμανών τόν ’Ιανουά
ριον 1944 μέ άντάρτας. Λάγαρης 96. Παπαν- 
δρέου *Ιστ. Καλαβρ. 259. Κορύλλος Χωρογρα
φία 167.

Δενδρά χωρίον τών Νεζερών, τά όποια 
έπί Τουρκοκρατίας ύπήγοντο είς τόν καζαν (έ- 
παρχίαν) Καλαβρύτων. Έκκλησιαστικώς δμως 
είς Πάτρας καί ό εφημέριος Μπενιζέλος ίερεύς
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ύπογράφει ύπόμνημα ύπέρ μητροπολίτου Π α- 
τρών τω 1713. Κώ8ηξ Μέρτζιου 175. Γεωλο- 
γικώς ένδιαφέρον έχουν άφθονα άπολιθώματα 
Τριασίου και Μεσοζωικού αίώνος εντός κερα
τολίθου καί έττί τής σημερινής δημοσίας όδοΰ, 
Ταγκαλάκης παρά Θωμοπούλφ 41. Κατά Κούρ- 
τιον P eloponnes I, 433, όνόματα χωρίων, ώς 
Δενδρά καί Πλάτανος, δεικνύουν πλούτον δέν
δρων. Δένδρα τοπωνύμιον υπάρχει καί εις Η 
λείαν. Τό χωρίον άναφέρει καί ό L eak e  IΓ, 
118 «είναι άπέναντι άπό τό Κομπηγάδι». Παρ’ 
αύτό έκειτο ή μονή Εύαγγελισμού (βλ. λ.). 
Κατά την E x p ed itio n  οίκογ. 8 τω 1828. Κα
τά Ραγκαβήν ϊ ί \  88 κάτοικοι τι7> 1851 102, 
οίκογένειαι 24, κατά Νουχάκην 98 κάτοικοι τω 
1889. Κατά Κορύλλον Χωρογραφία τω 1903 
κάτοικοι 98. Κεΐται έπί τού όρους Ερυμάν
θου καί απέχει 3 J/2 ώρ*ς άπό Χαλανδρίτσης. 
Σήμερον έγκατελείφΟη συνεπείγ κατο>ισΟήσεως.

Δ ενδρολίβανος Γεωργάκης. ΖακύνΟ.ο; ναυ
τικός αγωνιστής τού 1821. Έ π ί τή έκρήξει 
τής Έπαναστάσεως ηλικίας τότε 22 ετών μετά 
τού θείου του καί των άδελφών Δραναγίνου 
κ. ά έρχεται μέ τό Ιδιόκτητον πλοΐον του «"Α
γιος Σπυρίδων» τόννων 190, είς Πάτρας καί 
προσφέρει τούτο καί τάς υπηρεσίας του είς τον 
’Αγώνα. Κατ' έγγραφον, διασωζόμενον εις τήν 
Εθνικήν Βιβλιοθήκην Αθηνών κατά τον Νι- 
κολ, πρωθιερέα ΙΙαπαδοπουλον εν ΆΟήναις: « Ό  
καπετάν Γιωργάκης Δενδρολίβανος μέ τριάκον
τα σχεδόν ανθρώπους άρμάτωσεν ένα μπρίκι, 
όνομαζόμενον «"Αγιος Σπυρίδων» διά άδειας τού 
Ελληνικού Χριστιανικού γένους, με σημαίαν 
εθνικήν, πρός διαφύλαΕιν των παραλίων καί ύ- 
περάσπισιν τών ομογενών άπό τούς εχθρούς 
’Οθωμανούς. ΙΙαρακαλούνται λοιπόν οί καπετα- 
νέοι άπαντες τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων ΐνα 
γνωρίσοισιν αύτούς ώς τοιούτους καί νά μή 
τούς ένοχλώσι οπού ήθελε τούς άπαντήσωσι. 
Έ π ί τούτω γάρ έδόθη αύτοΐς το παρόν ενδει
κτικόν 1821 ’Ιουνίου 18 Ά χαια» . Τό έγγρα
φον (πιστοποιητικόν έθνικότητος) συνετάγη 
υπό τού μητροπολ. Γερμανού, τού οποίου φέρει 
τήν υπογραφήν, ώς καί τών Άνδρ. Ζαίμη καί 
Νικολ. Λυντου (’Αχαϊκού διευθυντηρίου). Μα
ζί μέ 4 Γαλαξιδίου, 2 Κεφαλληνιακά καί έν 
έτερον ΖακύνΟιον περιέπλεε τον Μάϊον 1821 
τόν ΓΙατραΐκόν μέχρι Γλαρέντζης καί τό 
πλοΐον τού Δενδρολιβάνου, άπυκλεΐον τό φρού- 
ριον τών ΙΙατρών.

Ενταύθα, συνεχίζει ό Χιώτης Α ' 405 έπ. 
ό περιπλέων Δενδρολίβανος συνέλαβε πλοιάριον 
ερχόμενον άπό Μούρτον. Τούτο έρευνήσας καί 
υπό μάστιγα Οέσας πατέρα καί υιόν, τούς 
κυρίους τού πλοίου, άνεκάλυψεν εντός χαρά
δρας κώπης φάκελλον τουρκιστί γραμμένον, δν 
έπεμψε πρός τόν Π . Πατρών καί Λόντον. Ούτοι 
δέ άνέγνωσαν ότι ό καπετάν πασάς [—ναύαρ
χος] έγραψε πρός ολα τά φρούρια τού κόλπου 
τών Πατρών νά μ.ή παραδοθώσι, διότι μετά 4 
ήμέρας έμελλε νά είσπλεύση είς τον κόλπον... 
Ό  Γερμανός τήν 2 ’Ιουνίου 1821 τού άπαντα: 
((Γενναίε καπετάν Γιωργάκη Δενδρολίβανε, έ- 
λάβομεν τό γράμμα σου καί τόν φάκελον μέ τά 
τούρκικα γράμματα. Λοιπόν ιδού όπου σου

στέλνομεν γράμμα διά τόν Θεοσυντήρητον στό
λον διά νά τό στείλης μέ τά γράμματα μαζύ, 
καθώς σέ γράφομεν σέ ένα άλλον τεσκερέν 
[λ)σμός είσπράξεως] νά άκολουθήσης. Λάβε καί 
ένα τεσκερέ διά τήν άπάνω καί κάτω Ά χα ΐα , 
διά νά λάβης μερικά άλεύρια. Γράφομεν καί 
εις τούς ναυάρχους καί μαζύ μέ τά άλλα γράμ
ματα στείλατε καί τό δικό μας». Μέ μίαν 
λέμβον ό Δενδρολίβανος, ήν ώπλισε υ,έ έν κα- 
νόνιον, διά νυκτός διαπλέει τό φρουριον του 
Ρίου, άλλ’ εκεί, κραυγάσας δυνατά πρός τούς 
άνθρώπους διά νά λάβωσι λέμβους τινας Τουρ- 
κικάς, άραγμένας εκεί πρός μετακόμισιν τών 
έχθρών άπό τού ενός φρουρίου είς τό άλλο, 
διήγειρε τήν προσοχήν τών έν Ρίω Τούρκων καί 
έκανονιοβολίσθη. Τέλος φθάσας είς τό πλοΐον 
τού Καπανδρίτου, έδωκε τόν φάκελλον καί τήν 
αγγελίαν. Οΰτω προεφθασαν τά Ελληνικά πλοία 
καί έξήλθον πριν είσπλεύσωσι τά Τουρκικά εις 
Πάτρας, τά δέ διαμείναντα Κεφαλλωνίτικα καί 
Γαλαξιδιώτικα πλοία συνέλαβον δύο πλοία Το- 
νικής σημαίας, διαπλέοντα τό Ίόνιον,

Τήν 8ην ’Ιουλίου 1821 τού γράφει ό αυτός 
μητροπ. Γερμανός : «Έμάθομεν ότι οί έχθροί
τού γένους μας έχουν σκοπό νά βγουν άπό τήν 
Πάτρα είς τόν κάμπον όπου θερίζουν οί Χρι
στιανοί διά νά τούς σκλαβώσουν. Έστείλαμε 
εύθύς στρατιώτας διά νά πιάσουν τούς στενούς 
τύπους. ΙΙλήν επειδή ένας δρόμος παραθαλάσ
σιος, όπού είναι είς τό στενόν του Τσουκαλά, 
δεν πιάνεται παρά διά θαλάσσης, διά τούτο νά 
εχης τήν ευχή τού Θεού, εύθύς χωρίς άργοπο- 
ρίαν νά πλησιάσης μέ τό καράβι σου, ή μέ 
μία φελούκα όπού νά εχη κανόνι καί νά στα- 
0ής κοντά είς τό στενόν τού Τσουκαλά, όπού 
άν περάσουν οί εχθροί έκειίε νά τούς χτυπή
σουν καί νά τούς εμποδίσουν. Τ Ι άνδρεία σου 
είναι γνωστή καί δέν άμφιβάλλομεν ότι, εύθύς 
θέλεις ακολουθήσει καί θέλεις άνταμειφθής καί 
τιμηθής. ’Υγίαινε». Ό  Δενδρολίβανος κατηυ- 
Ούνϋη άμέσως είς τό ύποδειχθέν μέρος (τά ση
μερινά Τσουκαλαίικα). ΤΙ μάχη διήρκεσεν επί 
Οωρον. Οί Τούρκοι έτράπησαν είς φυγήν. Δύο 
άνδρες τού Δενδρολιβάνου έφονεύθησαν, ό ΐδιος 
δέ έτραυματίσθη είς τόν πόδα. Έ φιππος όμως 
κατηυθύνθη είς τό στρατόπεδον Πατρών διά 
νά άναγγείλη τήν έπιτυχίαν. Ό  μητροπολίτης 
Γερμανός περί πολλοΰ είχε τον ΖακύνΟιον ά- 
γωνιστήν, τόν όποιον άργότερον είς Τριπολι- 
τσάν συνέστησεν μέ εγκώμια διά την δράσιν 
του είς τον Δημ. ‘Τψηλάντην, ό όποιος μάλι
στα τήν ΙΟην Ιουλίου 1824 τού ένεπιστεύθη 
τήν πολιορκίαν τών φρουρίων Μεθώνης καί Κο
ρώνης. Μετά τρεις μήνας ό Δενδρολίβανος εύ- 
ρίσκετο πάλιν είς τόν Πατραϊκόν κόλπον. Κα- 
τηυθύνθη είς Μεσολόγγι καί άπηρτίσθη μοίρα 
άπό τό πλοΐον του Δενδρολιβάνου, μίαν σκού
ναν, τήν όποιαν προσέφερεν ό Κωνστ. Μετα- 
ξάς, έν Αυστριακόν βρίκι, τό όποιον ήτο 
λάφυρον, διότι μετέφερε λαθρεμπόριον πολέμου 
είς τούς Τούρκους καί μίαν γολέταν. Ή  μοίρα 
μέ τά τέσσαρα πλοία καί πλήρωμα 250 άν- 
δρών, περιεπόλει μεταξύ Πατρών καί Μεσο
λογγίου. Τό μεσονύκτιον τής 2ας Φεβρουάριου 
1825 ό Δενδρολίβανος διακρίνει πλησίον του
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Ακρωτηρίου ’Αράξου μίαν ’Αγγλικήν γολέταν, 
την όποιαν διέταξε νά σταματήση πρός ένέρ- 
γειαν νηοψίας. Ό  ’Άγγλος πλοίαρχος ήρνήΟη. 
Έτόνισεν ότι τό πλοϊον ήτο ύπό άγγλ.ικήν ση
μαίαν καί έχει έν τάξει τά έγγραφά του, άν 
δέ δεν τοϋ έπέτρεπε νά είσέλθη εις τον λιμένα 
των Πατρών, νά τόν άφήση νά έπιστρέψη είς 
Ζάκυνθον. 'Ο Δενδρολίβανος ύπωπτεύΟη ότι 
διενεργεϊτο λαθρεμπόρων πολέμου καί διά πυ
ροβολισμού διέταξε την γολέταν νά σταματή
ση. Αυτή έσταμάτησε καί οί "Ελληνες ένήργη- 
σαν νηοψίαν. Έ π ’ αύτής εύρέθη ό Ριχάρδος 
Γκρήν, άδελφός του έν Πάτραις ’Άγγλου προ
ξένου, 6 όποιος ήπείλησε τον Δενδρολίβανον 
ότι Οά τόν κατήγγειλεν εις την άγγλικήν κυ- 

I βέρνησιν, τής όποιας ήτο υπήκοος ώς Έ πτα- 
νήσιος. Ό  Δενδρολίβανος άπήντησεν ότι ή 
άγγλική σημαία δέν έπρεπε νά καλύπτη πολε-

Ι
μικόν λαθρεμπόρων καί διέταξε τήν γο
λέταν νά τόν άκολουθήση είς Μεσολόγγι. Με
τά του Ριχ. Γκρήν επί τής γολέτας έταξί- 
δευε καί ό Όμέρ άγάς άπό τήν Κρήτην μέ 
σπουδαία έγγραφα καί χρήματα διά τούς Τούρ
κους τώς Πατρών. Ούτοι καί τό πλοϊον, πα- 
i ρά τάς διαμαρτυρίας των, παρεδόθησαν άπό τήν 

I μοίραν τοϋ Δενδρολιβάνου είς τάς άρχάς τοΰ 
ί Μεσολογγίου. Τά κατασχεθέντα έγγραφα ήσαν 
! τοΰ ’Άγγλου διοικητοΰ τής Ζακύνθου, ό ό- 
ί: ποιος έμήνυεν εις τούς Τούρκους των Πατρών 
|* ότι έφθανε ταχέως στόλος άπό τήν Κπολιν με- 
j τά στρατού καί πολεμοφοδίων καί έζήτει νά 
ι; περιμένουν ολίγον, έως ότου φθάσουν αί ένι- 
Ε σχύσεις.
: *0 Δενδρολίβανος είς τά ύπ’ αΰτοϋ δήμο
ι σιευθέντα άπομνημονεύματα έν Σμύρνη τώ 1849 
.ι διηγείται πώς άντηλλάγησαν οί συλληφθέντες 
! Τούρκοι μέ επτά "Ελληνας οπλαρχηγούς κρα- 
: τουμένους είς τό φρούριον Πατρών. Διαφορε- 
.· τικώς διηγείται ό Πουκεβίλλ, πάντως τό γε- 
1 γονός είναι ότι ό Γκρήν έπέστρεψεν είς Ζά- 
ι κυνθον, όπόθεν ύπέβαλεν εκθεσιν τών γενομέ- 
ι νων είς τόν διοικητήν καί ούτος είς τόν έν 

Κπόλει πρέσβυν. Τήν δράσιν τοΰ Δενδρολιβά- 
ι νου, τό πλοϊον τοΰ οποίου κατεδίωξαν έκτοτε 

οί Ά γγλοι δι’ έξωπλισμένου βρικίου, πε
ριγράφει καί ό Κ. Μεταξάς 58 έπ. Χιώτης 
Ίον. Α' 383-4 , 397, 405, 407, 418. Κ. Και- 
ροφύλλας είς Φιλολογ. Πρωτοχρονιά 1957, 146.

Δενδροφυτεία. Τοπωνύμιον. Τό άλσος έπί 
τοϋ Σχατοβουνίου. Γενικώτερον, τοπωνύμιον 
όπου τεχνητή άναδάσωσις. βλ. λ. δάση.

Δεξαμενός. Βασιλεύς τής Ώλένου. Μυθο
λογείται ότι έφιλοξένησε τόν Ήρακλέα, όταν 
ούτος άπεπέμφθη άπό τόν βασιλέα τής ’Ή λι- 
δος. Τόν Δεξαμενόν εδρεν ό Ηρακλής πολύ 
στενοχωρημένον, διότι ό κένταυρος Εύρυτίων 
έζήτει νά λάβη βιαίως σύζυγόν του τήν θυγα
τέρα τοΰ Δεξαμενοϋ. Ό  'Ηρακλής έφόνευσε 
τόν κένταυρον καί έσωσε τήν βασιλόπαιδα. Θω- 
μόπουλος 561, 105.

Δερβένια. Τοπωνύμιον σύνηθες έν Ά χαΐα 
καί ΉλεΙφ, όπου στενόν, δίοδος μεταξύ βου
νών, κλεισώρειαι (λέξις Τουρκική). Οΰτω ΝΔ 
μονής Όμπλοΰ πρός Καλλιθέαν. ’Εκ τοΰ Τουρ
κικού derbent, στενόν, δίοδος μεταξύ βουνών.

Ήπειρ. Χρον. Θ' 238. ’Απομένει έπίσης τό 
τοπωνύμιον έκεϊθεν τών Καμινίων καί πρός τό 
μέρος τοϋ Άλυσοΰ. Έ π ί Τουρκοκρατίας, ότε ή 
περιφέρεια άνήκεν είς Καμενίτσαν, ύπήρχεν 
έκεΐ στενή διάβασις τής άπό Πατρών όδοΰ κα- 
τερχομένης άπό Θεριανοΰ πρός τήν θάλασσαν 
(l’ouqueville IV , 374). Δερβένια ύπήρχον 
καί είς τά Νεζερά (βλ. λ.) όπου οί εντόπιοι έ- 
φύλασσον κατά τήν διάρκειαν τής Έπαναστά- 
σεως διά νά άποκλείσουν τήν οδόν είς τούς 
Τούρκους τών Πατρών πρός τήν ένδοχώραν 
τής Πελ.οποννήσου, άλλά καί πριν ήτο φυλάκων 
άρματωλών έγγύς τοϋ Λόπεσι. L eake II, 121. 
Κυρίως Δερβένια ήσαν είς τήν Ζήριαν, τά ό
ποια μάλιστα έφύλασσον χριστιανοί άρματω- 
λοί πρός άσφάλειαν τής όδοΰ (Σακελλαρίου
143—144). Κατά τόν P ouqueville  IV , 401 
είδικώτερον, χριστιανοί άρματωλοί ένοπλοι 
προσφέρονται είς Ζήριαν νά συνοδεύσουν τόν 
ταξιδιώτην κατά τήν άπό τοϋ στενού διάβασιν, 
ή οποία είναι επικίνδυνος λόγω έπιθέσεως λη
στών. Μετά τινα ρυάκια άνήλθον είς τήν Ζή
ριαν (βουνόν), ερχόμενοι έκ Πατρών. 'Τπήρχεν 
έκεϊ έν χάνι καί έν προσκυνητάρι. Διήλθον 
τρία ρυάκια είς τήν δίοδον, έπειτα άπό ένα ψή
λωμα 48 ποδών άπό τήν θάλασσαν είδον τόν 
Κορινθιακόν κόλπον μέ τάς νήσους, πλοιάρια 
κ.ά. καί μετά 20’ πορείαν έφθασαν είς τό χάνι 
τοΰ Λαμπίρη. Τό βουνόν ήτο πυκνοδενδροφυ- 
τευμένον. Βλ. λ. οδοί, Στενά.

Δερβενΐκος ή Βερβενΐκον. Κατά Θωμό- 
πουλον 57 πηγή έπί τοΰ Παναχαϊκοΰ, τροφο
δοτούσα τόν ποταμόν Γλαύκον, είχε δέ έκεΐ ή 
μονή Γηροκομείου άγρόν, ώς δεικνύει ό κώδηξ 
της είς σελ. 100. Είναι χείμαρρος καί μάλι
στα ό κυριώτερος τών συμβαλλόντων είς τόν 
κύριον κορμόν τοΰ Γλαύκου. Ί Ι  λεκάνη τοΰ 
Δερβενίκου έχει έκτασιν 11.000 περίπου στρεμ. 
καί διαδρομήν 4.000 μ. περίπου. Διέρχεται έκ 
διολισθαινόντων καί εύκόλως διαβιβρωσκομένων 
εδαφών ('Η διευθέτησις τού χειμάρρου Γλαύ
κου, έκδ. έτ. «Γλαύκου» 1935, 31).

Δεσποτάτου δυτ. Πελοπόννησου. Βλ. λ. 
Βυζαντινοί, ύστεροβυζαντινή, Παλαιολόγος Θω
μάς.

Δεσπότη βρύση έπί τοΰ Παναχαϊκοΰ, πη
γή ΰδατος πλησίον τής θέσεως Τ’άρθι παρά 
τοΰ Μπάλα καί άλλη πλησίον Λαπαναγών. 
Κατά παράδοσιν επίσκοπος διερχόμενος πρός 
περιοδείαν έπιε καί άσθενήσας άπέθανε. Κατ’ 
άλ,λην έκδοχήν ό διερχόμενος δεσπότης έθεσε 
στοίχημα νά κρατήση τόν δάκτυλόν του έπί πο
λύ έπί τοΰ ψυχροτάτου ΰδατος τής πηγής καί 
τό έχασε. Δεσπότη βρύση καί έν Σάμα> (Πο
λίτου παραδόσεις 10734). Μάλλον διότι έκτί- 
σθη δαπάναις δεσπότη (μητροπολίτου), ώς ό 
Καμπούρογλου Βιογραφία Γερμανού 2581. ΐία -  
πανδρέου, Καλαβρ. Έ πετ. 317. Σταματοπούλου 
Τό προσκύνημα 191. Κατά Λέκκαν 149—150 
ό Ίμβραήμ τόν ’Ιούνιον 1827 βαδίζων άπό 
Πατρών εις Καλάβρυτα, παρεδρόμησεν είς τό 
χάνι τοΰ Βερβενίκου χωρισθείς άπό τήν φρου
ράν του παραπλανηθείς είς τό δάσος. Είς τήν 
άνω τοποθεσίαν έκοιμήθη έπί ώραν πολλήν κά->
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τωθι δένδρου έως 6του παρήλθεν δ καύσων 
της ημέρας.

Δεσποτόπουλος ’Ιωάν. ΈγεννήΟη εις ’'Αρ
ταν τφ  1709, ανεψιός του έκεΐ μητροπολίτου 
Ίωαννικίου. Τώ 1810 οί Τούρκοι τόν συνέλα- 
βον καί τόν έκλεισαν είς σκοτεινοτάτην φυλα
κήν. Α ντί μεγάλων λύτρων ήλευθερώθη καί ά- 
πηλΟεν είς Πάτρας αμέσως, οπού έγκατεστάθη 
μέχρι του θανάτου του τφ  1846, διακριΟεΙς 
είς τό έμπόριον καί φανείς εύεργετικός είς 
τούς Πατρινούς. ΤΙός αύτοϋ ήτο ό Ιατρός Δημ. 
Δεσποτόπουλος, είς τήν οικίαν του δέ επί ΝΔ 
γωνίας των οδών ΚορίνΟου καί Ά γ .  Νικολάου 
(παλαιόν Ταχυδρομεΐον) έδόθη χορός υπό του 
δήμου ΓΙατρέων τω 1857 πρός τιμήν των έπι- 
σκεφΟέντων τάς Πάτρας ’Όθωνος και Αμαλίας. 
Ή τ ο  πολύ ευρύχωρος καί επισημότατη διά 
τάς αίΟούσας της οίκοδομή. Ή  οικία έκείνη 
δέν σώζεται, διότι έκτίσΟη ή νυν. Θωμόπουλος 
547, Χρ. ΙΙαλααάς είς Ά καδημ. ΊΙμερολ. Πα- 
τρών 1918, 23.

Δεσποτόπουλος *Α0. Ά λέξ. Δικηγόρος 
κλπ. έκ Βραχναιίκων έξέδωσεν έν ΙΙάτραις τώ 
1952 «’Αναμνήσεις έκ τής έπαρχιακής διοι- 
κήσεως τού τέως έπαρχου Ιθάκης Ά λες. Ά 0. 
Δεσποτοπούλου» έκ σελ. 38.

Δεσύλας Δημ. Ιατρός έκ Πάργας, αγω
νιστής τού 1821. Κατ’ έγγραφα περί αυτού, 
τά όποια άνευρζν είς τό Άρχεΐον άγωνιστών 
ό πρωΟιερεύς Ν. ΙΙαπαδ'ίπουλος, ούτος τό θέ
ρος του 1821 άπεβιβάσθη έκ Μεσολογγίου είς 
Μονοδένδρι μετά φιλελλήνων καί τού σώματος 
Θ. Γρίβα (βλ. λ.) καί έπολέμησε μετ’ αυτού 
είς τάς περί τό Γηροκομεΐον τότε μάχας. Ά -  
νήλΟεν έως τού φρουρίου 1 Ιατρών καί κατεκλεί- 
σθη είς τό ’Αγγλικόν προξενεΐον, όπόΟεν πολιορ- 
κηθέντες, άπετόλμησαν έξοδον. Ι3λ. λ. Έπαν. 
21. ΈτραυματίσΟη καί κατόπιν άπήλϋεν είς 
Καλάβρυτα καί Ά ργος, λήγοντος του φθινο
πώρου.

Δημάχης Λαλικωστίτης. (Έ κ  Λαλικώστα 
έπί τού ΙΙαναχαϊκοΰ) υπό τόν Άνδρ. Λόντον, 
αγωνιστής τού 1821. Κατά Φιλήμονα είς Γερ
μανού Τπομνημ. 250, είς επικουρίαν των ά- 
γωνιζομένων είς τόν ληνόν τού Χουσείν άγά 
(παρά τό Γηροκομεΐον) Κεφαλλήνων έστειλεν ό 
Ά νδρ. Λόντος τούτον μέ 50 άνδρας (6 Λύγού- 
στου 1821). Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 4G.

Δημακόπουλος Άντών. καί I Ιαναγ. Α 
δελφοί, έκ ΓΙατρών άγωνισταί τού 1821. Έ -  
πολέμησαν άνδρείως καί ό μέν Αντώνιος έ- 
φονεύΟη είς Πάτρας τώ 1827, ό δέ Παναγιώ
της είς εμφυλίους τχραχάς τώ 1831. Λεύκωμα 
177.

Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Χαράλαμπος. Συγγε
νής τών ανωτέρω άδελφών. Έ κ  ΙΙατρών άγω- 
νιστής του 1821 έν ξηρά καί έν θαλάσση. Έ -  
τιμήϋη μέ χαλκούν άριστεΐον. Λεύκωμα 177.

Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Γεώργιος. Έξέδωσεν 
έν ΙΙάτραις τώ 1891 άνατύπωσιν τής «’Ανα
τροπής τής Θρησκείας τών Εβραίων».

Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Δημοσθένης. Ποιητής 
γεννηθείς είς Πάτρας τώ 1886 καί άποθανών 
νέος είς Αθήνας. Ά πό  του 1909 έδημοσίευσε 
ποιήματα σύντομα. Ήκολούθησε τόν Μαρτζώ-

κην καί έπειτα τόν M oreas, του τελευταίου 
δέ μετέφρασε καί πολλάς άπό τάς Στροφάς του 
είς τήν δημοτικήν. Ή  ποίησίς του χαρακτηρί
ζεται άπό λεπτήν θλΐψιν καί μελαγχολίαν. Ν. 
Καράμπελα, Μοραΐτικη ποιητ. άνθολογία, 445,

Δήμας Θεόδ. Ή  παρουσία του είς τόν Α 
γώνα 1821 προκύπτει έξ επιστολής τού Άθαν. 
Κανακάρη τής 8 Ν)βρίου 1822 εξ Έρμιόνης 
πρός τόν Ίωάν, Παπαδιαμαντόπουλον όπως 
μεταφέρη τών 'Τδραίων 6.200 γρόσια (άρχεΐον 
ΓΙαπαδιαμαντοπούλου).

Δημήτηρ. Ναός, πηγή, μαντεΐον καί άλσος 
ταύτης διετηρούντο παρά τόν λιμένα τής αρ
χαίας πόλεως. Ό  ναός τάσσεται ύφ’ όλων είς 
τόν τόπον, όπου σήμερον ό τού πολιούχου τών 
Πατρών αποστόλου Άνδρέου. Είς αύτόν τά ά- 
γάλματα της Δήμητρος καί τής Κόρης (ΓΙερ- 
σεφόνης) ήσαν όρθια, τό δέ της Γης καθήμε- 
νον. ΓΙρό τού ναού υπήρχε πηγή. Τό πρός τόν 
ναόν μέρος τής πηγής ήτο χωρισμένον μέ τοί
χον. Τό δέ έκτος ήτο άνοικτόν καί έχρησί- 
μευεν ώς μαντεΐον διά τούς άρρώστους. Φαί
νεται ότι ή πηγή καί κατά τήν αρχαιότητα 
ήτο χαμηλοτέρα τού εδάφους (βλ. λ. Μαντεία, 
Ά γ . Άνδρέας). Περί του άλσους ύπάρχει άμ- 
φισβήτησις έκ τού περί αύτου κειμένου τού Παυ- 
σανιυυ, άν τούτο εΐπετο του ναού τής Δήμη
τρος ή προετάσσετο. Τό α' φαίνεται ορθόν.
*II Δημήτηρ έλατρεύετο καί είς τήν Άνθειαν 
(βλ.λ.) («Τιμάται δέ καί έν Ά χα ΐα  Δημήτηρ 
ποτηοιοφόρος, κατά την Άνθέων χώραν, ώς 
Αύτοκράτης ιστορεί έν δευτέρω Αχαϊκών» 
Άθήνχιος).

*11 Δημήτηρ, προστάτις τής Α χαϊκής συμ
πολιτείας, έλατρεύετο καί είς τήν λοιπήν Ά -  
χαΐαν. ’Ά ν 0εωρήσο>μεν ούχί έξ ’Ηλείας μετα- 
φερθεΐσαν πλησίον τής Δύμης (χωρίον Δραγάνου) 
την έκεΐ εύρεθεΐσαν επιγραφήν τού Γ ' π. X. αί. 
περί τής Δήμητρος, μανθάνομεν έξ αύτής 
ότι είς τούς ναούς της καί κατά τάς έορτάς 
της (τά Δημήτρια) άκρα σεμνότης, Ιδίως είς 
τάς γυναίκας, έπεβάλλετο διά νόμου. Είς τόν 
αύτόν τόπον εύρέθη καί άλλη επιγραφή μέ μό
νην τήν λέξιν «Δαματρι[οις]. Κατά τήν Ρω 
μαϊκήν εποχήν ή Δημήτηρ τιμάται παρά τής 
Ρωμαϊκής άποικίας καί έχομεν καί άναθήματα 
είς τόν έν ΙΙάτραις ναόν της. Θωμόπου>ος 97, 
206, 209. M eyer 2217. H crb illon  ώς έν εύ- 
ρετηρίω του.

Δ ημητρακόπουλος Ά δάμ, 'Οπλαρχηγός 
έξ ’Ολυμπίας, πολεμεΐ είς Πάτρας τώ 1822. 
ΈλευΟ. Δ' 427, ’Ήλιος Ε ' 923, ΜΕΕ Θ' 113.

Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς  Γεωργ. (Άλωνι- 
σταίνης). Α γωνιστής τού 1821 καί είς Πάτρας 
πολεμήσας, άφοσιωμένος τού Θ. Κολοκοτρώνη. 
Έλευθ. Δ ' 428, Χρυσανθακόπουλος 91, Θεο- 
φανίδης Α ' 286.

Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς  Ίωάν. έξ Ά ν- 
δριτσαίνης. Είς πολιορκίαν Πατρών τφ  1822 
(τούτου έγγονοι ό Νικολ. καί Πολυβ. Δημη- 
τρακόπουλοι). Έλευθ. Δ ' 427.

Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς  Παναγ. έξ Ά λω - 
νισταίνης, ήρίστευσεν είς τήν μάχην Γηροκο
μείου 1822. Φωτάκου Βίοι 117, 144—5.

Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς  Προκόπιος. Ά - .
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γωνιστής έκ Λαγκαδιών Γορτυνίας. «Εύρέθη 
είς τήν περίφημον μάχην των Πατρών» (1822). 
Φωτάκου Βίοι 117. Έλέγετο καί Παπαδημη- 
τρακόπουλος. Τριαντάφυλλου Γηροκ. 51.

Δημήτριος Π ο λ ι ο ρ κ η τ ή ς .  Υιός του 
’Αντιγόνου, άνταγωνιζομένου τον Κάσσανδρον, 
είς τήν κυριαρχίαν της Ελλάδος μεταξύ των 
έπιγόνων του Μ. ’Αλεξάνδρου. Τούτον ό πα
τήρ του έστειλεν είς Πειραιά τφ  307 π. X., 
οδτος δέ έφθασεν είς Πάτρας κατά μήνα ’Ιού
νιον, άφήσας τήν δύναμίν του είς τά Μέγαρα. 
Αί Πάτραι κατείχοντο υπό τού στρατηγού τού 
Κασσάνδρου Πολυσπέρχοντος. *0 Δημήτριος ό 
καί Πολιορκητής άποκληθείς ώς εφευρέτης πο
λιορκητικών μηχανών, έμαθεν ότι είς τάς Πά
τρας ήτο ή σύζυγος τού ’Αλεξάνδρου, υιού τού 
έν λόγω Μακεδόνος στρατηγού, Κρατησίπολις 
(βλ. λ.). Μετά περιπέτειαν ενταύθα, άπήλθεν 
άμέσως είς Μέγαρα. Έπανή>θε τήν άνοιξιν 
τού 303 καί πάλιν μετά τον θάνατον τού πα- 
τρός του. Θωμόπουλος 136—7.

Δημητρίου Εύθύμιος μοναχός. Κατά τήν 
έν έτει 1828 άρξαμένην άνακαίνισιν της έν Μο- 
νάχω Έλλην. εκκλησίας προσεκλήθη είς κατα
σκευήν τού καταπετάσματος καί τών εικόνων 

I ό έκ Πατρών έν λόγω μοναχός. Έπετηρίς 
ΐ Φιλολογ. συλλόγου Παρνασσού, Ζ ' 90 (Άθή- 
f ναι 1903). Άναφέρεται καί Δημητρίου Άθαν.
I Φιλικός Πελοποννήσιος, άγνωστον όμως &ν καί 
jj έκ Πατρών (Μέξας 9). Δημητρίου ’Ιωάννης έ- 
1 γραψεν «έν δάκρυ είς τόν τάφον τού ’Όθωνος».
! Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Σ. Άνδρ. Συνέγραψε καί 
ί έξέδωσεν έν Πάτραις «‘Ιστορίαν τού Αίτωλι- 
( κοΰ» (1929) καί «‘Ιστορίαν Αίτωλοακαρνανίας».

Δημητρόπουλος άγωνιστής έξ ’Ολυμπίας 
f τού 1821. Μεταξύ άλλων έπολέμησε καί είς 
ί Πάτρας. "Ηλιος Ε ' 934.

Δ η μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς  Πανάγος. ’Αγωνιστής 
.· τού 1821 έξ ’Ολυμπίας. Έπολέμησε καί είς 
ί Πάτρας. "Ηλιος Ε ' 934.

Δ η μ η τ ρ ό π ο υ >  ος  Πανάγος έκ Πα
τρών δικηγόρος. Φοιτητής τυγχάνων έδημοσίευ- 
σεν είς «Πανδώραν» ΣΤ ' 172—6 τού 1855 
διατριβήν «Τό ύδωρ τής Στυγός».

Δ η μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς  Ί .  Κωνστ. Παιδα
γωγός καί συγγραφεύς, υφηγητής τής Φιλοσο
φίας είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, διετέλεσε 
διευθυντής τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Πα
τρών άπό τού 1949. Έκτος άλλων δημοσιευ
μάτων του έν Πάτραις, έξέδωσεν ένταϋθα 
τά βιβλία του : «Ή  προσχολική αγωγή» (1950), 
«’Εξελικτική ψυχολογία» είς δύο έκδόσεις (1951 
καί 1954) καί « Ή  παιδεία καί ή άγωγή τής 
σχολικής περιόδου» (1952).

Δημήτρουλας καπετάνιος, έκ Δίβρης ’Η 
λείας. Ήγωνίσθη καί είς τήν πολιορκίαν Π α
τρών. Χρυσανθακόπουλος 119.

Δημητσάνα. Πατρίς τών μητροπολιτών 
Πατρών Θεοφάνους τού Φλωρία, Γερμανού, ό 
όποιος διετέλει καί έφορος τής σχολής Δημη- 
τσάνης, καί Θεοκλήτου (1944—57). Έ κ  Δημη- 
τσάνης στέλλουν τό θέρος 1821 πυρίτιδα. Μη
τροπολίτης έκεϊ τφ  1955 ό έκ Πατρών Εύστά- 
θιος Εύσταθόπουλος. Θωμόπουλος 450, 478, 
6151. Κανδηλώρου Ή  Δημητσάνα, 20.

δ η μ ιο υ ρ γ ο ί, συνάρχοντες μετά του στρατη
γού τής Ά χ. συμπολιτείας βλ. λ. ‘Ο τής Δύ- 
μης Φορμΐσκος Έχεσθένιοε έπί κεφαλής στά
σεως κατά τών Ρωμαίων. Θωμόπουλος 140—1, 
158.

«Δημοκράτης» Έφημερίς δημοκρατική έκ- 
δοθεϊσα ύπό Εύσταθ. Θωμοπούλου (βλ. λ.) έν 
Πάτραις δι* όλίγον καιρόν τφ 1922.

δημοκρατία. Τό πολίτευμα τών Πατρών 
καί όλων τών άλλων ’Αχαϊκών πόλεων κατά 
τήν κλασσικήν άρχαιότητα. Οι τελευταίοι βα
σιλείς ήσαν άπόγονοι τού Τισσαμενού (βλ. λ.) 
άλλ’ ένωρίς έξέλιπον οΰτοι κατά τούς πρώτους 
Ιστορικούς χρόνους, ότε καί συνεστήθη καί ή 
πρώτη ’Αχαϊκή συμπολιτεία (βλ. λ.). Οί όλι- 
γαρχικοί έτεινον νά έπικρατήσουν κατά τούς 
χρόνους τού Επαμεινώνδα (370—362 π. X.) 
ιδίως μετά τήν έπικράτησιν τής Σπάρτης. Οί 
άρμοσταί τών Θηβαίων έξεδίωξαν τούς ολιγαρ
χικούς μέ τήν βοήθειαν τού λαού καί έγκατέ- 
στησαν είς τήν Ά χαΐαν δημοκρατίας. Οί όλι- 
γαρχ^ικοί όμως κατώρθωσαν νά έπανέλθουν καί 
νά εγκατασταθούν είς τάς Ά χαϊκάς πόλεις. 
Έ π ί τών έπιγόνων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
ένεφανίσθησαν αί αύταί πολιτειακαί άρρυΟμίαι, 
έως ότου άπηρτίσθη ή ώς πολιτικού καί στρα
τιωτικού οργανισμού άνασύστασις ύπό τών Πα- 
τρέων τής ’Αχαϊκής συμπολιτείας, ή οποία ί- 
δρύθη ακριβώς πρός προάσπισιν τής δημοκρα
τίας είς τάς Ά χαϊκάς πόλεις. Τούτο έπετεύ- 
χθη έν πολλοϊς κατά τά έτη τής Συμπολιτείας 
έως ότου τφ 146 π. X. οί Ρωμαίοι, είσβαλόν- 
τες καί καταστρέψαντες τήν Ελλάδα, κατηρ- 
γησαν τό δημοκρατικόν πολ.ίτευμα καί τό άν- 
τικατέστησαν διά τιμοκρατίας (αριστοκρατία 
πλουσίων, όχι εύγενείας). ‘Ο Γ. Φιλάρετος, 
Ά πό  τού 75ου ύψώματος, 794, παρέχει τήν 
πληροφορίαν ότι τήν 1 Ν)βρίου 1923 έγένετο 
δημοκρατικόν συλλαλητήριον είς Πάτρας καί 
Θνίκην παρά τόν υφιστάμενον τότε στρατιωτι
κόν νόμον. Έ ν Πάτραις έξεδόθη καί έφημερίς 
«Ελληνική Δημοκρατία» (βλ. λ.). Δημοκρατι
κός ό Άνδρ. Ρηγόπουλος (βλ. λ.). Καί Δημο
κρατικός σύλλογος. Βλ. λ. Έργάται.

Δημόκριτος. Έ κ  τών είς Ρώμην Α χαιώ ν 
ομήρων, στρατηγός τής Α χαϊκής συμπολιτείας 
μετά τόν Δίαιον (148 π. X.). Θωμόπουλος 155.

Δημόπουλος Διον. Αγωνιστής τού 1821 
έκ Μουσουλούμπεη, πολεμήσας καί είς Π ά
τρας. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. «Άμπελος» 
τ. 9. "Ηλιος Ε ' 941.

Δ η μ ό π ο υ λ ο ς  Θεοδ. Έ ξ  ’Ολυμπίας ά- 
γωνιστής τού 1821, πολεμήσας καί είς Π ά
τρας. "Ηλιος Ε ' 941.

Δ η μ ό π ο υ λ ο ς  Ή λίας. Δημοσιογράφος 
έν Πάτραις, γράψας έπί δεκάδας έτών καί χρο
νογραφήματα είς «Νεολόγον» ώς «Εφήμερος». 
Άπεβίωσε τφ 1957. Υιός του ό διευθυντής 
τής Δημ. Βιβλιοθήκης ’Ιωάννης Δημόπουλος.

Δήμος Πατρέων. Ή  αύτοδιοίκησις τής πό- 
λεως (καί τής περιοχής της), ή έπιτόπιος άρ- 
χή τής πόλεως ή έξ αύτής προερχομένη καί 
αύτήν διοικούσα. Τοιαύτη αρχή έμφανίζεται έξ 
αύτής τής άρχαιότητος είς τάς Πάτρας, αί ό- 
ποΐαι, όπως καί αί λοιπαί Ά χαϊκα ί πόλεις,
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εΤχον ΐδιον σώμα πρός διοίκησή (βουλήν) *αί 
προεδρεύοντα άρχοντα. 'Άρχοντες δέ (δήμαρ
χοι) Πατρέων έγένοντο ήμΐν γνωστοί περί τούς 
18 έκ νομισμάτων των Πατρών, άνευ περαιτέ
ρω πληροφοριών. Καί έπί Ρωμαϊκής κατοχής 
αΐ Πάτραι διετήρησαν τήν αύτοδιοίκησίν των, 
ιδίως δέ άπύ Αύγούστου, δτε άνεκηρύχθησαν 
έλευΟέρα πόλις. Ά ντιθέτως, ύποστηρίζεται, έπί 
των βυζαντ. χρόνων έχασαν τάς προνομίας 
των. Έ ν  τούτοις ό Ν. Μοσχοβάκης, Τό έν 
Έλλάδι δημ. δίκαιον έπί Τουρκοκρατίας, Ά θ . 
1882, 72 φέρει τάς Πάτρας είς άπόδειξιν τής 
διασώσεως των άρχαίων θεσμών καί κατά τήν 
βυζ. περίοδον, δτε αΐ Πάτραι μόναι των ώρ- 
γάνωσαν άποτελεσματικώς τήν άμυνάν των κα
τά των Σλαύων (805). Κατά τήν υστεροβυζαν
τινήν περίοδον, δτε άναφέρονται όνόματα διοι
κητών, άναφέρονται καί προεστώτες πλαισιοΰν- 
τες αύτόν (τουλάχιστον είς τα δικαστικά του 
καθήκοντα). Κατά τήν τελευτάίαν Ενετοκρατίαν 
ή έπαρχία Πατρών διηρέθη είς 11 χωρία μέ 
σκοπόν φορολογικόν. Κώδηξ Μέρτζιου 116. 
Τόν Σ)βριον 1688 50 κάτοικοι των Πατρών 
δι* υπομνήματος έκ 33 άρθρων ζητουν νά συ
στήσουν κοινότητα, νά τούς δοθή δέ ή παρά τό 
φρούριον οίκία του Δερβίς άγά πρός έγκατά- 
στασιν του συμβουλίου τής κοινότητος.

Καί τώ 1691 υπεβλήθη νέον υπόμνημα. 
Κώδηξ Μέρτζιου 85, 95. Τώ 1693, έπικειμέ- 
νων έκλογών είς τήν κοινότητα, ό γεν. προνο- 
ητής φθάνει είς Πάτρας, βλέπων μετά συμπα- 
θείας τήν έκλογήν Αθηναίων είς τήν διοίκησιν. 
Τρεις 0ά έκλεγούν διά νά άντιπροσο^πεύσουν 
τήν κοινότητα είς Ένετίαν. Αυτόθι 103. Έ κ -  
τοτε συναντώμεν συνδίκους Πατρών. Είς έγ
γραφον του γεν. προνοητοΰ Ζέν του 1693 
μνεία συνδίκων καί προκρίτων Πατρών. Θω- 
μόπουλος 469. Συντηρεί ή κοινότης Πατρών 
σχολεΐον. Είς ένετικόν πάλιν έγγραφον του 
1693 μνεία 20 θέσεων του συμβουλίου τής κοι
νότητας Πατρών.

Τώ 1700 ήδη οί της κοινότητος Πατρών 
εύρίσκονται κεχωρισμένοι είς φατρίας γηγενών 
καί 'Αθηναίων. Οί γεν. προνοηταί κινούνται 
πρός συμφιλίωσιν. Κώδηξ Μέρτζιου 114. Σύν- 
δικοι κοινότητος Πατρών τόν Μάϊον 1707 οί 
Πέτρος Βενιτάντος καί Γεωργάκης Σταυράνος, 
τόν δέ 'Ιούλιον του αύτοΰ έτους Γκολ. Πουγ- 
κάκης, Ίωάν. Άντωνόπουλος, Χρυσ. Τραγου
διστής. Αυτόθι 146. Σύνδικοι χωρίων υπογρά
φουν τώ 1713 υπόμνημα υπέρ του μητροπολί
του Χριστοφόρου. Αύτόθι 173, 175. Σύνδικοι 
τώ 1714 Πατρών οί Γεωργ. Καρκαδίλης, 
Λεον. Βωβός καί Ά ποστ. Καρδάρας. Αύ
τόθι 179.

Τήν αύτοδιοίκησίν άνεγνώρισαν οί Τούρκοι. 
Καί έκαστον χωρίον έξέλεγε τόν δημογέροντά 
του, οι τών χωρίων τούς επαρχιακούς καί 
οΰτοι τούς κεντρικούς προεστώτας (πρωτόγε- 
ρους) τού Μορέως, ώς καί τόν βεκίλην (βλ. λ). 
Τφ  1751 οί δημογέροντες Πατρών ενεργούν 
έρανον δι* ΐδρυσιν γυμνασίου έν Πάτραις, άνοι- 
κοδομουν δέ σχολήν παρά τόν *Άγ. Άνδρέαν. 
Θωμόπουλος 573.

Περί μειώσεως φόρων Πατρών τφ  1810

Σακελλαρίου 56—8. 'Ή δη δ Ενετός πρόξενος 
Μπιάνκι (1718—21) δνομάζει τούς Τούρκους 
δνομαστικούς κυρίους τών Πατρών, ή πόλις 
πράγματι, προσθέτει, άνήκεν είς τούς Έ λλη 
νας. Τώ 1759 ή κοινότης πληρώνει έξοδα με
ταφοράς 40 ένοπλων είς ’Άραξον έξ 800 πιά- 
στρων. Κώδηξ Μέρτζιου 242.

'Αναφέρει ήδη άπό 22 Φ)ρίου καί 23 'Ο 
κτωβρίου 1785 δ πρόξενος τής Ένετίας έν 
Πάτραις δτι πολλά γίνονται είς Πάτρας, άφ’ 
6του αύται έκηρύχθησαν βακούφιον ύπαγόμενον 
άπ' εύθείας είς Κπολιν. Ό  καδής καί δ βοε- 
βόδας είναι ή σκιά τών διοικούντων τήν πόλιν 
έκτελοΰν τάς έπιθυμίας τών ό>ίγων προκρίτων. 
Διακρίνονται οί πρόκριτοι Κανέλλος Οίκονομό- 
πουλος καί Σιμός, διατελέσας καί βεκίλης, είς 
τόν άγώνα κατά τών ξένων καί ίδίως τών Ε 
νετών. Ό  Μπενιζ. Ροΰφος δεικνύει ένδιαφέρον 
υπέρ του Ενετού προξένου, άλλά καί αύτός 
δλίγον πρόκειται νά τόν βοηθήση, διότι ή πό
λις έχει κηρυχθή βακούφιον καί υπάγεται απ' 
εύθείας είς τήν Κπολιν. Οί πρόκριτοι συλ
λαμβάνουν τούς μή πληρώνοντας τό χαράτσι 
Ενετούς υπηκόους (αύτόθι 289 έπ.). Τώ 1786 
ή κατάστασις ήτο φορτικωτέρα έκ μέρους τών 
Ελλήνων προκρίτων, οί όποιοι κατά τόν πρό
ξενον τής Ένετίας ήσαν οί άρχηγοί τής πό- 
λεως, έκλέγοντες τόν Τούρκον διοικητήν. Ε ξ έ 
λεξαν μάλιστα κατά τό έτος τούτο τόν υίόν 
τού Ά χμ έτ  άγά, τού δποίου πρίν ή πόλις ήτο 
φέουδον καί ή περιουσία του κατεσχέθη διά 
παρατηρηθείσας άτασθαλίας. Ό  Ά χμ έτ άπέ- 
Οανεν είς έξορίαν καί λέγεται, έπιλέγει ό πρό
ξενος, δτι φιρμάνι έξεδόθη νά μή δύνανται οί 
τής οικογένειας του νά διατελούν διοικηταί. 
Παρά ταύτα τόν υιόν του εξέλεξαν οί Πατρι- 
νοί (αύτόθι 292). 'Ό τε τήν άνοιξιν 1788 ήλθον 
είς Πάτρας 600 Τούρκοι στρατιώται ένεκα τού 
τότε πολέμου Ρωσίας καί Τουρκίας, ό αρχη
γός των άπήτησε νά άναλάβη ή πόλις τήν 
διατροφήν των, άλλ* οί πρόκριτοι ήρνήθησαν, 
έπικαλουμενοι τά σουλτανικά φιρμάνια υπέρ 
αύτης (αύτόθι 300). Τ φ  1789 έρριψαν είς τάς 
φυλακάς τόν Μέντη άγαν, πλουσιώτατον, καί 
τόν άλλοτε καδήν Σαλή έφέντην. Ό  προεστώς 
Χρυσανθάκης ένδιαφέρεται είς ύπόθεσιν πυρίτι- 
δος. ΟΙ πρόκριτοι υπογράφουν τά εις τήν μη- 
τρόπολιν συντασσόμενα συμβόλαια καί συχνά
ζουν έκεΐ. Καί ό ΙΙουκεβίλλ τφ  1816 εύρε τάς 
Πάτρας βακούφιον διά τήν προικοδότησιν μιας 
τών σουλτανών καί ένός διερμηνέο>ς τής 'Υψη
λής πύλης. Κατά τόν I,e ak e  I I ,  151 τής 
συζύγου αύτης τού σουλτάνου ό άδελφός άπέ- 
θανεν είς Πάτρας ώς διοικητής. Τά έκκλ. ει
σοδήματα άπετέλουν μέρος τού βακουφιού τού 
τεμένους 'Αγίας Σοφίας είς Κπολιν.

Παρά Θωμοπούλω 619—26 έδημοσίευσα 
τόν διασωζόμενον είς τήν Δημ. Βιβλιοθήκην 
Πατρών άπολογισμόν τής 1ης Σ)βρίου 1819 
της δημογεροντίας επαρχίας ΙΙατρών, ύπογε- 
γραμμένον παρά τών μελών αύτης. Πρόκειται 
περί σπουδαίου μνημείου τής αύτοδιοικήσεως 
της έπαρχίας μας.

Ό  M angeart κεφ. X II  διηγείται τήν κα
τά τό 1828 έκλογήν τών πρώτων μετά τήν
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άπβλευθέρωσιν δημογερόντων έν Πάτραις. 'Έ γ ι
νε τήν 30 Ν)βρίου του έτους έκείνου είς τό 
ύπαιθρον, παρουσία του έκτάκτου έπιτρόπου 
της Άχαΐας καί όλων των έχόντων ηλικίαν 
τουλάχιστον 25 έτών. Ή  συνέλευσις έξέλεξεν 
όμοφώνως πέντε έξ αυτής, οί όποιοι άπεσύρθη- 
σαν μέ τδν έπίτροπον καί συνέταξαν τόν κατά
λογον των υποψηφίων. Εις ίερεύς έκαμε δέησιν, 
άνεγνώσθη ό κατάλογος των υποψηφίων καί ό 
έπίτροπος, ό όποιος πράγματι έτήρησεν άμερο- 
ληψίαν, συνέστησεν είς τούς έκλογεϊς να ψηφί
σουν κατά συνείδησιν. Έγιναν δύο ψηφοφορίαι 
καί έξελέγησαν τρεις κατά πλειοψηφίαν, έκ 
των οποίων οΰδείς ήτο έκ των προσωρινώς 
διορισθέντων. Ή  συγκέντρωσις διελύθη ήσύ- 
χως μέ ζητωκραυγάς υπέρ του Κυβερνήτου της 
Ελλάδος.

Τόν ’Ιανουάριον 1829 δημογέροντες είναι 
οί Θάνος Ματζαβϊνος, Άνδρ. Καλαμογδάρτης 
καί Άποστ. Πέρκας (Στ. Θωμόπουλος είς 
Διεθν. Βιβλ. 335). ’Εντός του 1829 είναι ό Μ. 
Ροΰφος καί οί Θ. Ματζαβϊνος καί Άνδρ. Καλα
μογδάρτης, οί καί ζητήσαντες τήν σύνταξιν 
νέου σχεδίου (βλ. λ.) τής πόλεως. Είς άλλο 
έντυπον (Ίον. ’Ανθολογία, Βενετία 1833) άνα- 
φέρονται Γ. Μπουκαούρης, X. Χρυσανθακόπου- 
λος, Ά γγ . Ρηγόπουλος καί Ά γγ . Σακκέτος. 
Τήν 30 Απριλίου 1836 άπαντα δημογέρων 
Πατρών ό Δ. Ρετηνιώτης. Τριανταφύλλου 
Γηροκ. 57. Είναι ό τελευταίος των Πατρών. 
Έφ. «’Αθήνα» 27)5)1836.

Κατά Αρακάκην Κούνδουρον 67 ό δήμος 
Πατρέων άπετελέσθη τώ 1833 περιλαμβάνων 
καί τά έξής χωρία : ’Επάνω Συχαινά, Κάτω 
Συχαινά, Έγλυκάδα, Βοζαίτι, Μονή Γηροκο
μείου, Σαραβάλι, Σκούρα, Βελβίτσι, Όβρυά, 
Μουσταφά έφέντη, Ψαράδες, Βουντοϋσα, Γαϊ- 
δουριάρι, Βόλα, Παλαιόκαστρον, Μιντιλόγλι, 
Νεοχώρι, Δρεσθενά, Πουρναρόκαστρον, Έ λε- 
κίστρα, Ζάστοβα, Παλαιόπυργος, Μονή Ά να- 
λήψεως. To Β. Δ. 14)8)1842 προέβλεπε καί 
επαρχιακούς συμβούλους. Θωμόπουλος 141, 
173, 185, 264, 472, 474, 475. 4772, 489 490, 
501, 503, 510, 511 έπ. 533, 519—20, 619 
έπ. Τό έν σ. 635 φιρμάνι άφορ^ άλλο θέμα 
(μονήν Σινα).

Διά τοΰ ν. 26—12—1833 ώρίσθησαν τά 
των δήμων, πίναξ δέ αύτών έδημοσιεύθη είς 
παραρτ. Έφ. Κυβερν. 1837. Είς έφ. «Άθηνα» 
29—8—1836 διατριβή περί μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων τοΰ δήμου Πατρέων. Περί άποφά- 
σεως δημοτ. συμβουλίου 1836 διά λιτανείαν 
βλ. λ. "Αγ. Άνδρέας.

Κατάλογον των άπό τοϋ 1836 δημάρχων 
Πατρέων συνέταξεν ό Στέφ. Θωμόπουλος καί 
έδώρησεν είς τόν Δήμον είς άνάμνησιν τής έπί 
12ετίαν δλην (1891—1903) υπηρεσίας του ώς 
δημοτ. συμβούλου, έδημοσιεύθη δέ είς τό φύλ- 
λον τής 10ης Σεπτεμβρίου 1930 τής εφημερί
δας «Νεολόγος Πατρών». Φροντίδι τοϋ δημάρ
χου Β. Ρούφου (1957) αί προσωπογραφίαι των 
άνηρτήθησαν είς τό Δημαρχείου.

’Ιω άν. Ά  σ η μ. Ζ α ΐ μ η ς. Διωρίσθη τφ 
1836 (Έφημ. τής Κυβερνήσεως 26 ’Ιουνίου 
1836). Τω 1837 παρητήθη. Έφ. «Άθηνα» Άθ.

τής 10 'Οκτωβρίου 1836. Πρόεδρος Δημοτι
κού συμβουλίου ό Φίλιππος Κωνστάκης. Δημ. 
πάρεδρος τφ  1836 Ά γγελή; Χρυσανθακόπου- 
λος. «Έφημερίς ’Αγγελιών» 44/1836.

’Ι ω ά ν .  Μ π ο υ κ α ο ύ ρ η ς .  Διωρίσθη τώ 
1837 (Έφημ. τής Κυβερν. 26 ’Ιουνίου 1837). 
Διετέλεσε μέχρι τοϋ 1841. Έ φ . «Αιών» Ά θ . 
8 Μαρτίου 1839 σελ. 46.

Ά ν δ ρ .  X. Λ ό ν τ ο ς. Διωρίσθη τφ 1841 
(Έφημ. τής Κυβερν. 30 ’Ιουλίου 1841). Διε- 
τέλεσεν έως τοϋ 1843.

Κ ω ν σ τ .  Σ κ ο υ ρ λ έ τ η ς .  Δημαρχών α' 
πάρεδρος άπό 1844—1847. Δήμαρχος διωρίσθη 
τφ 1847 (Έφημ. Κυβερν. 2 Μαΐου 1847). Διε- 
τέλεσεν έως 1851.

’Ι ω ά ν .  Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς .  Διωρίσθη 
τώ 1851 (Έφημ. Κυβερν. 23 Ν)βρίου 1851). 
Διετέλεσε μέχρι τω 1855. Έφημ. «Πελοπόν
νησος» Πατρών 27 ’Ιουλίου 1912. Διετέλεσε 
καί Πρόεδρος τοϋ Δημ. συμβουλίου, δημοτ. 
σύμβουλος έπί 16 έτη.

Μ π ε ν ι ζ. Ρ ο ϋ φ ο ς. Διωρίσθη τώ 1855 
(Έφημ. Κυβερν. 13 Σ)βρίου 1855). Διετέλεσεν 
έως τής 20 Σ)βρίου 1858, οτε παρητήθη. Θω
μόπουλος 537.

Π ε ρ ι κ λ .  Κ α λ α μ ο γ δ ά ρ τ η ς .  Διωρί- 
σθη τφ  1859 (Έφημ. Κυβερν. 24 Σ)βρίου 
1859). Διετέλεσεν έως τοΰ 1862.

Σ π υ ρ ί  δ. Χ ρ υ σ α ν θ α κ ί δ η ς .  Δημαρ
χών α' πάρεδρος άπό 1862—1866. Ψηφίσματα 
19 καί 20 ’Οκτωβρίου 1862 τής Προσωρ. Κυ
βερνήσεως. Περί αύτοϋ τό τετράστιχον «Χρυ
σανθακίδης δήμαρχος | κι ό Λόντος αστυνό
μος | κι ό Μαρμαράς γραμματικός, | έτσι τό 
θέλει ό Νόμος».

Π ε ρ ι κ λ .  Κ α λ α μ ο γ δ ά ρ τ η ς  τό β'. 
Έξελέγη είς τάς δημαιρεσίας τής 4ης ’Απρι
λίου 1866. Διετέλεσεν έως τοΰ 1870.

Π ε ρ ι κ λ .  Μ. Γ  ε ρ ο ύ σ η ς. Έξελέγη είς 
τάς δημαιρεσίας τής 19 Μαρτίου 1870, άλλά 
δεν άπεδέχθη. Κ. Κεραμιδάς α' δημοτ. πάρε
δρος.

Γ ε ώ ρ γ .  Μ.  Ρ ο ΰ φ ο ς .  Έξελέγη εις δύο 
περιόδους 1870—4 καί 1874—5, δτε έπαύθη υπό 
τοΰ πρωθυπουργού Δ. Βούλγαρη (5 Απριλίου 
1875).

Π ε ρ ι κ λ .  Κ α λ α μ ο γ δ ά ρ τ η ς  τό γ ' 
1875—1879.

Θ ά ν ο ς  Κ α ν α κ ά ρ η ς  1879—1883. Ό  
Καλαμογδάρτης έδημοσίευσε τώ 1884 έν Πά- 
τραις «έκθεσιν έξελέγξεως τής πρώην δημοτι
κής άρχής».

Δ η μ .  Π α τ ρ ι ν ό ς .  1883—1887.
Γ ε ώ ρ γ .  Μ.  Ρ ο ΰ φ ο ς  1887—1891 (Πρβλ. 

Γεράσ. Κόγκος, υποψήφιος δήμαρχος, Τό φώς 
έπί τών δημοτικών έκλογών, έν Πάτραις, 
’Απρίλιος 1891).

Ά  ρ ι σ τ. Σ. Κ ο ν τ ο γ ο  ύ ρ η ς .  1891— 
1895.

Θα ν .  Κ α ν α κ ά ρ η ς  τό β' 1895—1899.
Δ η μ .  Β ό τ σ η  ς. 1899—1903, 1903—7 

καί 1907—14. Δημήτρ. Βότση, Λογοδοσία 
1900—1903, έν Πάτραις 1903. 'Ο  προϋπολο
γισμός τοϋ Δήμου τοΰ έτους 1901 μετά τής 
προεισαγωγικής έκθέσεως τοϋ Δημάρχου έδη-
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μοσιεύθη έν Πάτραις τώ 1900. Άκαδ. Ήμερ. 
Πατρών 1918, 2 03 -217 .

Δ η  μ. Β. Ά ν δ ρ ι κ ό π ο υ λ ο ς  Μπου- 
καούρης 1914—1925. Ά καδημ. Ήμερολόγιον 
Πατρών 1918, 191—193. Έξελέγη τφ  1914, 
άλλά παρέμεινε καί κατά τά έπακολουθήσαντα 
έτη, διότι λόγω των πολέμων δέν προεκηρύ- 
χϋησαν δημοτικαί έκλογαί.

’Ι ω ά ν .  Β λ ά χ ο ς  1925—9 καί 1929—34. 
Πρόεδροι Δημοτ. συμβουλίου Δημοσθ. Καλλιά- 
φας καί Δημ. Θεοφίλου.

Β α σ ί λ ε ι ο ς  Θ. Ρ ο ΰ φ ο ς .  Έξελέγη τφ 
1934 καί διετέλεσεν £ως του 1941, διότι έν τφ  
μεταξύ δέν προεκηρύχθησαν έκλογαί. Τω 1941 
τόν ’Ιούλιον έπαύθη υπό των Ίταλ . άρχών 
κατοχής, διότι ήρνήΟη νά ύπογράψη δήλωσιν 
υποταγής εις τόν ’Ιταλόν βασιλέα. Πρόεδροι 
Δημοτ. Συμβουλίου Κ. Σταμπουλόπουλος, Θά- 
νος Βουρλούμης, Δημοσθ. Καλλιάφας, Δημ. 
Θεοφίλου. ΑΙ είσηγητικαί έκΟέσεις επί του ά- 
πολογισμού 1935)0 καί 1936)7 έδημοσιεύθησαν 
είς τεύχη, όμοίως 6 Κανονισμός των έργασιών 
του Δημ. συμβουλίου καί τέλος «’Υποχρεώσεις 
έκ κεκλεισμένης χρήσεως» (1936).

Ά ν δ ρ .  Γ α λ α ν ά κ η ς .  Διώκησεν τόν 
Δήμον τω 1941.

’Ι ω ά ν .  Β λ ά χ ο ς  τό β' όμοίως, άλλά δι* 
ό>ίγους μήνας καί παρητήθη.

Ά ν δ ρ .  Ζ ω ϊ ό π ο υ λ ο ς .  Ό μοίω ς τφ  
1942_3.

Γ. Π α ν τ α ζ ή ς  1943—1944.
Β α σ ί λ. Θ. Ρ ο ΰ φ ο ς  τό β '. Ά π ό  ’Οκτω

βρίου 1944 έως Μαρτίου 1945. Τά τέλη 1944 
έλειτούργησεν «Επαρχιακό συμβούλιο Πάτρας» 
(ή σφραγίς παρίστα αετόν), τό όποιον προέβη 
είς άνατύπωτιν ένταΰΟα του «Κώδικα τοπικής 
αύτοδιοίκησης».

Νι κ ό λ .  Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς  άπό Μαρτίου 
1945 καί δι* όλίγους μήνας.

Ή  λ. Λ ά ζ α ρ η ς. Ό μοίως κατά τό έτος 
1945.

X ρ. Φ α κ ή ς .  Διωρίσθη τφ  1945 καί διε- 
τέλεσεν έως του 1948. Πρόεδροι Δημ. συμβου
λίου Φωτ. Παλαιολόγος καί Άνδρ. Σαμούρης.

Θ ε ό  δ. Ζ α φ ε ι ρ ό π ο υ λ ο ς .  Τω 1948—9.
Ν ι κ ό λ .  Β έ τ σ ο ς .  Ά π ό  1949 έως 1950.
Έπηκολούθησεν ό διορισμός δύο υπη

ρεσιακών δημάρχων τών δικαστικών Κ. Λαμ- 
πρινοπούλου καί Κωνστ. Μαρμαρά (1950—1), 
έφετών.

Β α σ ί λ .  Θ.  Ρ ο ΰ φ ο ς  τ ό  γ ',  έκλεγείς τφ  
1951 καί 1954. Πρόεδροι Δημοτ. συμβουλίου 
Π . Κοτρωνόπουλος, Θ. Πολυχρονόπουλος, Κ. 
Μπάρλος, Κ. Φαρμακίδης (1955), Π. Κοτρω
νόπουλος (1956—9). Ά π ό  τοΰ 1911 πλεΐστα

?μορ(α άπεσπάσθησαν τοΰ δήμου, άποτελέσαντα 
δίας κοινότητας. Πίνακα δημάρχων Έρινεου 

Λέκκας 211.
Δ η μ α ρ χ ε ί ο  ν. Ά ρχικώ ς μέχρι 1900 είς 

οΐκημα ΝΑ τής πλατείας Γεωργίου Α '. Κατό
πιν έμισθώθη καί τφ  1909 άπεκτήθη τό μέ- 
γαρον Μακρυγιάννη, όπου έκτοτε τό δημοτ. 
κατάστημα. Διακόσμησις δι’ έλαιογραφιών 
(1936) ύπό Έ π α μ . Θωμοπούλου. Έδόθησαν οί 
πρώτοι δημόσιοι χοροί (ιδίως υπέρ Βρεφοκο

μείου), γεύματα καί δεξιώσεις πρός τιμήν έπι· 
σήμων ξένων.

Δ ήμος. Ό , Έφημερίς έν Πάτραις τφ  1869 
(Φ)ρίου). Βλαχογιάννης Τστ. άνθολογία 59, ό 
όποιος όμιλεΐ περί παραρτήματος αύτής.

Δ ημότιμος. Πατρεύς, πατήρ τοΰ Λύκω- 
νος. H erb illon  172.

Δ ημουλάς Ίωάν. Σπαρτινός επιλεγόμενος 
Ριτζαρδόπουλος έκ Κεφαλληνίας έαπορος έν 
Πάτραις, άποθανών τώ 1759 έν Πατραις έν 
έπιδημία άνευ διαθήκης, άφήσας υιόν καί δύο 
άδελφούς. Κώδηξ Μέρτζιου 237.

Δ η μ οφ ώ ν. Ά ρχιτέκτων έκ Πατρών είς 
Αίγυπτον έπί Πτολεμαίου Δ' τοΰ Φιλοπάτορος 
(220—202 π. X.). Γίερί αύτοΰ Έ λλ. έπιγραφή 
έπί μεγάλου ναοΰ εκεί, έργου του. Θωμόπου- 
λος 162. M eyer 2220.

Δ ιαβολολάχκαδα . Παραποτάμια τοΰ Πείρου 
κατερχόμενα έκ τών ΝΔ προβούνων τοΰ Παν- 
αχαϊκού έν τω δήμω Φαρών, παρά τήν Μέν- 
τζαιναν. Κορύλλου Χωρογραφία 76. Ώνομά- 
σθησαν ούτως 6χι τόσον διά τάς ζημίας, άλλά 
διότι είναι «ενδιαίτημα δαιμόνων» (Κορύλλος, 
Πεζοπορία πρός Τρίπολιν 8).

Δ Ιαιος. Βλ. λ. Ά χ . συμπολιτεία, Στρα- 
τίος.

δ ία ιτα . Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 52—3 
έν Πάτραις οί άνθρωποι τρέφονται ώς έπί τό ί 
πλεΐστον διά κρέατος νωποΰ καί Ιχθύων, οί ό- ] 
ποιοι καί άφθονοι καί εΰωνοι είναι. Κατανα-

ί.

Βύ*

Ρ·

λίσκονται (1903) 350 χιλ. όκ. έτησίως, άλλαιι 
100 χιλ. όκ. αλιπάστου γάδου (βακαλάου) καί 
άλλων ιχθύων έν βαρελίοις κομίζομένων (σαρ-· 
δελλών, σκόμβρων κλπ.). Άφθονοΰν τά νωπάι 
καί έκλεκτά λαχανικά, όσπρια καί ποικίλοι ι 
καρποί. Οίνου μέτρια γίνεται χρήσις, οίνοπνευ- 
μάτων δμως κατάχρησις καί ίδίως τής ρακής; 
«ώς δήθεν έπικεντούσης τήν όρεξιν». Ό  αυτός; 
είς ΔιεΟ. Βιβλιοθ. (1896), 370—2 παρέχει πε-· 
ρισσοτέρας πληροφορίας. Ή  κατανάλωσις κρέα
τος γράφει, αυξάνει κατ* έτος. ΓΙρό 30ετίας: 
κατά τάς ημέρας τής 40στής μόνον είς τήν1 
κεντρικήν άγοράν ήδύνατό τις νά εΰρη κρέας, 
τώρα καθ’ έκάστην υπάρχει είς κεντρικά καί 
συνοικιακά κρεοπωλεία. Τφ  1879 έσφάγησαν 
είς Πάτρας 1.500 βόες καί 20.000 λοιπών σφα
γίων. Τφ 1895 έσφάγησαν 2.500 βόες, 1.500] 
χοίροι καί 56.000 αιγοπρόβατα καί 7.000 διά; 
τάς έορτάς τοΰ Πάσχα κατ’ οϊκον. Τυρός έλ- 
ληνικός καταναλίσκεται 850.000 όκ. έτησίως ί 
καί 5.000 ξένος, οίνος παράγεται 4.500.000 όκ-.j 
κατ’ έτος. Μέθυσοι είς Πάτρας δέν ύπάρχουν.«:

Ή  κατάστασις αυτή, ή όποια σήμερον έχει; 
άπείρως καλλιτερεύσει, είναι άντίθετος πρός; 
τήν έπί Τουρκοκρατίας καί Ενετοκρατίας. Ό ’; 
Σάθας («Κλειώ» Τεργέστης 4)16 Ίουν. 1883)j 
ορίζει ώς τρισαθλίαν τήν διατροφήν τών κα
τοίκων έπί τελευταίας Ενετοκρατίας. Τό καλύ-| 
τερον φαγητόν ήτο ό παστός βακαλάος (Θω-j 
μόπουλος 471). Κατά τήν Έκθεσιν τών ιατρών 
I. Α. Γιαννοπούλου καί Χρ. Π. Κορύλλου, έν| 
Πάτραις 1873, 17—8, έν Πάτραις τρώγουν| 
άρτον έκ σίτου, «οί πέριξ οίκοΰντες χωρικοίί 
τρώγουσιν άραβόσιτον». Κατά Στεφ. Θωμόπου-ιί 
λον είς Δ. Βιβλιοθ. 329, κατά τήν άπελευθέ-j:
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ρωσιν (1828) ή διατροφή ιών Πατρινών ήτο 
δυστυχής : «έτρωγον άραβοσιτόψωμον καί τοϋτο 
ούχί αφθονον, μετά μολοχών, άς άπάλυνον εν 
ΰδατι ψυχρφ !» Ό  M angeart (κεφ. XXV) 
περιγράφει πόσον αύστηρώς (1828) έτηροΰντο 
αί νηστεΐαι. Σαλιγγάρια καί χόρτα συνεκέντρω- 
νον άπό τά έρείπια του ναοΰ του 'Αγ. Άνδρέου 
πλησίον τής ακρογιαλιάς καί πλησίον τοϋ πο
ταμού. Έ π ί τελευταίας Ενετοκρατίας λιμός έ- 
κράτει εις τάς Πάτρας. Ή  τιμή του άρτου 
είχε διπλασιασθή. Οί Ενετοί ήνοιξαν νέον κλί
βανον καί έζήτησαν δύο πλοία άπό τήν Ζάκυν- 

^ΙΙθον πρός μεταφοράν σίτου. Ό  λαός, γράφουν 
έργάζεται, άλλα ύποφέρει. Κώδηξ Μέρτζιου 
83, 84.

Διακίδης Θεμιστ. Βλ. λ. άθλητισμός. Έ -  
φονεύθη τήν έσπέραν 8 Μα'ίου 1944 κατά συμ
πλοκήν άνταρτών μετά Γερμανών έν Πάτραις. 
ΜΕΒ Θ' 219, Λαγαρής 100.

Δ ι α κ ί δ η ς  Ί ω ά ν .  Ευεργέτης τής πό- 
ώ2 "r; ‘̂ λεως. Άνήγειρε καταφύγιου ’Ορειβατικού έπί 

Λ2·1·· wi τού Παναχαϊκοϋ, δημοτικήν σχολήν, τήν Δια- 
ίνιρώ; κίδειον σχολήν λαού, Χριστ. Εστίαν, Ά γ . 

Κωνσταντίνου οδόν καί μετόχι (Σαραβαλίου).
Διακονιάρης. Χείμαρρος ή ποτάμι τής Έ - 

λεκίστρας καλούμενος ή Έλεκιστριάνος. Ά ρ - 
ic:;y:2j:i 52-ϊ χεται άπό τάς πρός Δ υπώρειας τοϋ Παναχαϊ- 

κοΰ παρά τό χωρίον Έλεκϊστρα καί έκβάλλει 
έν χλμ. Δ τών Πατρώυ. Άναφέρεται άπό τον 
Pouqueville IV , 385. Κατά τούτον ή ονομα
σία έδίδετο γενικώς εις όλους έκείνους τούς 
χείμαρρους έν Ά χαΐα, οί όποιοι τό ύδωρ λαμ
βάνουν άπό βροχάς (τό διακονεύουν). Ή  έξή- 

ΐγησις δέν διασώζεται λαογραφικώς σήμερον. 
Εις 1/ i λεύγας ό Pouqueville εΰρε τόν χεί
μαρρον καί μετά 200 βήματα τάφον καί φρέαρ 
(βαδίζων πρός ’Ηλείαν), ό Gell 10, 10' άπό 
τοϋ ναοΰ τού 'Αγίου Άνδρέου έπί τής όδοΰ 
! συναντά τόν ποταμόν καί άριστερά σημειώνει 
άμπέλους καί έλαίας. Ό  Διακονιάρης άπέχει έν 
μίλλιον τού Γλαύκου καί συναγωνίζεται τούτον 

! εις καταστροφάς. Τώ 1949 κατεσκευάσθησαν 
;δύο φράγματα είς τήν κεντρικήν του κοίτην 
καί παρά τό χωρίον Έλεκίστρα. Θωμόπουλος 
59-60.

Διάκος Διον. Ήλεΐος άγωνιστής τού 1821, 
πολεμήσας καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών, 
έπί κεφαλής σώματος στρατιωτών. Χρυσανθα- 
κόπουλος 125.

Διάκου. Νεώτερον τοπωνύμιον ΒΔ τού Γη
ροκομείου ώς έκ τής έκεϊ άγροτικής περιου
σίας καί κατοικίας τού διακόνου Κυρίλλου 
Γιαννακοπούλου, άπό τού 1925.

Διάλ ά γ ά ς ,  άρχηγός τών ένόπλων Τούρ
κων έν Πάτραις τώ 1820, 700 τόν άριθμόν 
(μετά τού Ρίου). «Ποικίλη στοά» 1886, 20—21.

Διαμάντης. Πελώριος Ήπειρώτης γέρων, 
συγγενής τού Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου, είς 
τήν οίκίαν τού οποίου έφονεύθη τό άπόγευμα 
τής 21—3—1821 υπό τών Τούρκων, κατ’ έπί- 
θεσιν τούτων κατά τής οικίας ταύτης. Γούδας 
Ε' 343.

Δ ι α μ ά ν τ η ς  Πέτρος. ’Εκ τών καταφυ- 
γόντων είς τό Ισπανικόν βασίλειον τής Νεα- 
πόλεως Πατρέων (Stradiotti). ΆπέΟανε καί
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έτάφη τώ 1567 είς τόν Έλλ. ναόν Νεαπόλεως. 
Θωμόπουλος 413.

Διαμαντόπουλος Γ ε ώ ρ γ. ίατρός. Έ ξέ- 
διδεν έν Πάτραις τήν «’Ιατρικήν Έπιθεώρη- 
σιν» μετά τού ιατρού Βαχατώρη.

Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς  ή Διαμαντάκος 
Κωνστ. άγωνιστής τοϋ 1821 άπό τού χωρίου 
Άγιωργίτικα. Μετέσχε τής πολιορκίας Πα
τρών. Έλευθ. Δ' 502. Έ κ  Καλυβίων καί έ- 
τραυματίσθη. ΜΕΕ, Θ' 242. Έ κ  Καλυβίων καί 
διεκρίθη. "Ηλιος Ε ' 1017. 'Οπλαρχηγός άπό 
τά Άγιωργίτικα τής Αρκαδίας. ΣΝΕ Γ ' 63.

Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ι  άγωνισταί τοϋ 1821 
Ήλεΐοι. Αθανάσιος έκ Μουσουλούμπεη ’Ηλείας, 
Πανάγος έκ Καρδιακάφτη υπό τόν Γ. Σισίνην, 
Πανάγος έτερος έκ Μπράτι ύπό τόν αύτόν Σ ι
σίνην καί Φώτης έκ Πύργου ’Ηλείας έπί κεφα
λής σώματος 50 άνδρών, έπολέμησαν έκτός 
άλλων καί είς Πάτρας. "Ηλιος Ε' 1018.

Διανόησις. Έ ς  δ)ων τών Α χαϊκών πό
λεων, μόνον αί Πάτραι έχουν νά έπιδείξουν 
διανοουμένους κατά τήν άρχαιότητα (Σταυρό- 
πουλος 180). Βλ. λ. Δημοφών, Μνασέας, Φαι
δρός, Θεόξενος, Έπιχάρης, Θεόκριτος, Λού- 
κιος, Λουκιανός, Θεόδοτος. Λειτουργεί βιβλιο
θήκη (βλ. λ.).

Κατά τόν Θ' αί. συγκεντρώνονται νέοι είς 
Πάτρας έξ ’Ιταλίας πρός έκπαίδευσιν. Βλ. λ. 
Σχολεία, Άρέθας, Νικηφόρος. Ή  Εβραϊκή 
παροικία τόν ΙΕ ' αί. έμφανίζει άνθησιν πνευ
ματικήν. Θωμόπουλος 432. Αντίθετοι είς τά 
άνω Ζακυθηνός I,e  despo ta t I I , 320, Bon 
136. Βλ. λ. Γηράρδος.

Ά πό τού ΙΗ ' αί. πλειάς σημαντικών Πατρι- 
νών διανοητών. Βλ. λ. Καυσοκαλυβίτης Νεό
φυτος, Κύριλλος Λαυρεώτης, Διον. Φωτεινός, 
Κ. ’Αντωνίου, Ά ντ. Εμμανουήλ, Κ. Α γ ά 
πιος, βιβλιογράφοι, Σποντής, Τρικούπης. Ά πό  
τής Άπελευθερώσεως έχομεν έντονον πνευμα
τικήν ζωήν, ώστε ό Δημαρας Β' 43—4, 309— 
10 όμιλεΐ περί «σχολής Πατρών» μέ τούς με- 
τασολωμικούς ποιητάς Καλαμογδάρτας, Παπα- 
διαμαντόπουλον, Π . Συνοδινόν. Μετέπειτα δέ 
άναφαίνονται οί Ή λ. Συνοδινός, Σωτ. Γιαννι- 
τσόπουλος, Δημακόπουλος, Μάκης Αθανασίου, 
Ήλιόπουλος, Κορύλλος, Θωμόπουλος, Τουρ- 
νάς. Βλ. λ. Ζωγράφοι, Μουσική, έφημερίδες. 
Φιλολογικά σωματεία: Κάδμος τω 1877, Έ νω - 
σις Φιλομούσων (1890), Φιλοδραματική Ε τ α ι
ρία ύπό τόν Τιμ. Άμπελαν (1905), Α καδη
μία Γραμμάτων (1916), Φίλοι τής Διανοήσεως 
(1932), "Ομιλος Λαϊκών ’Αναγνωστηρίων 
(1945). Τφ 1954 ίδρύθη παράρτημα Πατρών 
τού Συνδέσμου Ελλήνων λογοτεχνών, είς τό 
όποιον άνήκουν ό υποφαινόμενος πρόεδρος, 
Π. Λ. Χρονόπουλος καί Γιαν. Καραλής (Διοικ. 
’Επιτροπή), Γιώτα Παπαγγελλούτσου, Κ. Κυ- 
ριακόπουλος, Ν. Παπαδημητρίου (Πατρών). 
Γιαν. Άνδρικόπουλος, Κ. Ριζόπουλος καί 
Γ. Θ. Παπαγεωργίου (Αίγιου), Ντ. Ψυχογιός, 
Άλεξ. Κάζογλης καί Δημ. Άποστολόπουλος 
(’Ηλείας). Βλ. λ. Ημερολόγια, διδάσκαλοι. Α 
νωνύμους φιλολογικάς έν Πάτραις έκδόσεις έχο
μεν : Ή  Παλιγγενεσία τής Ελλάδος ή Τό 1821 
μετ’ εικόνων, σελ. 30, Κωμωδίαι μονόπρακτοι,

i
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έκ σελ. 34, 1880. Κ. Γ . Σ . Περί καθηκόντων 
των γεννητόρων, 1858. Μία όρνιθα παραγεμι- 
στή, σελ. 19, 1880. Ό  δαρείς άξιωματικός,
κωμωδία, σελ. 11, 1891. Διαλέξεις ήρχισαν 
άπό 1895. 'Ή λιος Ε ' 1014. Νεολόγος Πατρών 
1)12)1895.

Δίβρη. Πολλοί έκεΐθεν έγκατεστάθησαν είς 
Πάτρας καί διατηρούν καί σύλλογον άπό έτών 
μέ προέδρους τούς Ί  Φουρτούνην καί Β. Ρουμε
λιώτην. Θωμόπουλος 598.

Δ ιγενόπουλος Νικόλ. ΈγεννήΟη είς Δημη- 
τσάναν, άλλα 1 θετής ήλθεν είς Πάτρας, διατε- 
λών άπό τού 1921 δικηγόρος. Πολιτευτής, έκ 
των ιδρυτών τού κόμματος Παναγ. Κανελλοπού- 
λου, έξελέγη βουλευτής ΙΙατρών τώ 1951 καί 
διετέλεσε μέχρι 1954. Τώ 1945 υπουργός γεν. 
διοικητής Ά νατ. Μακεδονίας.

διδάσκαλοι. ‘Ο Όλυμπιονίκης Χείλων ά- 
ναφέρεται καί ώς διδάσκαλος τής πάλης. Έ κ  
τών έν Πάτραις διδαξάντων είναι γνωστά τά 
όνόματα τών Νικοδ. Βαβατενή καί τού Ά ργ . 
Μπεναλδή (1694—1699 καί 1704—7). Άναφέρο- 
μεν τούς Πατρεΐς ’Ιωακείμ, Κοσμάν καί Κύ
ριλλον μοναχούς, οί όποιοι μετά του πατρός 
των ίδρυσαν τό έν ΙΙάτραις φροντιστήριον 
(1767—1770). Διδάσκαλος τής Άθωνιάδος καί 
άλλο>ν Ιερατικών σχολών ό Ιίατρεύς Νεόφυτος 
Καυσοκαλυβίτης, όμοίως ό Κωνστ. ’Αγάπιος 
τής είς Κπολιν σχολής τού Ρυσίου, ό Κύριλλος 
Ααυρεώτης έν Βουκουρεστίω καί άλλος διδά
σκαλος υιός τού ΙΙαπα Αρσενίου άπό την ΙΙα- 
λαιάν ΙΙάτραν (Ζ' α ί.)( Άβακούμ, μοναχός είς 
Ό μπλόν. *0 Θωμόπουλος 553—4 συνέθεσε κα
τάλογον τών άπό 1788—1821 διδασκάλων τής 
άπό 1757 συνεχώς λειτουργούσες δημοτικής 
σχολής ΙΙατρών.

Έ π ί τών μετά τήν ’Απελευθέρωση; χρόνων 
άναφέρονται διδάσκαλοι: ό δικηγόρος καί διδά
σκαλος Κωνστ. Κατσκρός 1829 (Άνδρ. Ρηγο- 
πούλου 12), ό Πατρεύς Μητσόπουλος τών Οη- 
λέων, τόν Φ)ριον 1831 ό Μ. Δαπόντης (ή Λί- 
γιναία έφημερίς, έν Αίγίνη, σελ. 4, 10 Φ)ρίου 
1831) καί ό Σπήλιος Οικονόμου Λοντοτσακί- 
ρης (1837). Τφ  1836 ήλθε καί ό ’Ιάκωβος 
Μανόλασος έκ Θήρας (I Ιαπανδρέου, Καλαβρ. 
έπ. 68, X. Βαρυμπόμπη, Σταχυολογήματα 
78—9). Σχολάρχης άναφέρεται ό X. Παμπούκης. 
Ό  Στέφ. Μυρτίλος έπί 'ΌΟωνος, υποδεχθείς 
αυτόν μετά τής ’Αμαλίας καί συντάξας έμμε
τρον προσφώνησιν (τήν όποιαν άργότερον διε- 
κωμώδησε ό Σουρής) «ώς εΰ παρέστης, βασι
λεύ, μετά τής βασιλίσσης, | χαίρετε, πάλιν 
χαίρετε καί χαίρετε έπίσης...». Σχολάρχης καί 
ό Π . Παπαζαφειρόπου>ος 1887. Γυμνασιάρχης 
Πατρών ύπήρξεν ό Ραδινός, ό Εμμανουήλ Γα
λανής, ό Γεώργ. Χρυσοβέργης (1840) έκ Βιθυ
νίας ΜΕΕ ΚΔ' 744 καί οί δύο Παπαλουκά Θε- 
μιστ. καί Ά ν. καί έκ τών παλαιών καθηγητών 
ό Δημ. Σεμιτέλος, κατόπιν καθηγητής τής Λα- 
τιν. Φιλολογίας, ό Γ. Άθανασιάδης, Στ. Σταθό- 
πουλος. Καθηγηταί Πανεπιστημίου έκ Πατρών 
έκτός τού Γ. Άθανασιάδη, οί Μητσόπουλοι, οί 
Στρέϊτ, ό Παναγ. Κανελλόπουλος, ό Καΐσ. Ά -  
λεξόπουλος, ό "Αγγ. Γαλανόπουλος κ. ά.

Ό  Δημοδιδασκαλικός σύλλογος Πατρών έ-

δημοσίευσεν είς τεύχος « Ή  έθνική έξόρμησίς: 
1912—3» έκ σ. 40 έν Πάτραις 1947 κ. ά. 
Βλ. λ. Σχολεία. Θωμόπουλος 134, 475—7, 
495, 515, 573, 531, 541, 553.

Διδάχος Χίλων. ’Αγωνιστής τού 1821 έξ: 
’Ηλείας. Ή γωνίσθη ώς άξιωματικός είς τήν 
πολιορκίαν τών Πατρών. Έλευθ. Δ ' 544, ΜΕΕ, 
Θ' 311, Ή λ ιο ς  Σ Τ ' 24.

Διδυμιώτης Γεώργιος. Πατρεύς καλλιτέ
χνης, καθηγητής καλλιγραφίας. Ά καδ. Ή μερο- 
λόγιον Πατρών 1918, 16.

Δ ικαΙαρχος. Πατήρ του Άρχικράτους; 
(βλ.λ.). H erb illon  172.

δίκαιον. Ά ρ χ α ι ό τ η ς .  Έ π ί Ά χ . συμ
πολιτείας έχομεν τόν θεσμόν τών νομογράφων 
(«νόμος τάς ύγιείας»). Κείμενον καταδικαστι- 
κής άποφάσεως έλληνιστί Ρωμ. ανθυπάτου έν 
Πάτραις έξ έπιγραφής διεσώθη διά τήν στάσιν 
τού Σώσου (βλ.λ.) έν Δύμη. Καί άλλη έπι- 
γραφή διασωθεΐσα άπό τών χρόνων τής Ά χ .Ιτ  
συμπολιτείας όμιλει 8ι άπόκτησιν πολιτ. δι-Β 
καιωμάτων (Θωμόπουλος 234—5). Βλ.λ. π ρ ό -| 
ξένοι. Η

Ρ ω μ .  Χ ρ ό ν ο ι .  Έ ξ  έπιστολής τού Κικέ-fl 
ρωνος δι’ ύπόθεσιν τού έν Πάτραις ιατρού! 
Άσκλάπωνος πρός έν Ρώμη νομομαθή, ώς κα ί! 
άλλης τού αύτού πρός τόν αύτόν δι’ έτερον* 
Πατρέα, τόν Λύσωνα, διαβλέπομεν οτι είς Ρ ώ 
μην έξεδικάζοντο ΐσως είς τελευταΐον βαθμόν 
υποθέσεις ίδιωτ. δικαίου. Πάντως άπό τήν έ- 
πιστολήν τού Κικέρωνος πληροφορούμεθα 8τΐ 
ό Ρωμαίος Γεμήλλος, έγκατεστημένος έν Πά- 
τραις, διέπεται υπό τού έν Πάτραις δικαίου 
(P a tren sis  cives factus, P a trensiun i legi- 
bus adop tav it). Δικηγόρον έκ Πατρών άνα- 
φέρει εις τό έργον του «Ψευδολογιστής» ό: 
Λουκιανός. "Αρχών πενταέτηρος δικαστής είς: 
τάς Πάτρας τού Ε ' μ.Χ. αί. ό Βασίλειος (6λ.λ.). 
Θωμόπουλος 141—2, 168, 1914, 234—5.

Μ ε σ α ί ω ν .  Οί Φράγκοι δέν ήλλαξαν τό! 
βυζ. δίκαιον ούς πρός τά κτήματα καί τήν 
καλλιέργειαν, άλλα καί μεταξύ τών Ελλήνων 
έξηκολούθει ή έφαρμογή τού βυζαντ. τούτου 
δικαίου. G erland  89, II. Ζέπος, Τό δίκαιον 
τού χρον. τού Μορέως είς Έ πετ. βυζ. σπου
δών Π Γ 202. P e te r T opping , Le regim e 
a g ra ire  dans le Peloponnese la tin , A th. 
1956, 226, 273, 275, 276.

Ύπήρχεν εις podesta  (ol Ενετοί είχον ί- 
δικόν των) καί ή C uria infenior (κατώτερον) 
δικαστήριον) μέ προϊστάμενον ένα νομικόν τών 
πανεπιστημίων τής Δύσεως ή μορφωμένον κλη
ρικόν. Οί συγκάθεδροι τού podesta  ήσαν πο-[ 
λΐται Πατρών καί έδικάζοντο Λατίνοι, Έλλη-·?1 
νες καί ’Ιουδαίοι. ’Τττήρχε καί άνώτερον δι~! 
καστήριον (curia superior), πρό τού δποίουό 
ένεφανίζοντο οί ίππόται καί οί εύγενεΐς. Πρόε-: 
δρος τού δικαστηρίου τούτου ό Λατ. Ά ρχιε-' 
πίσκοπος ή ό τοποτηρητής του (γεν. βικάριος), ο 
σύνεδροι δέ οί φεουδάρχαι τής περιοχής του ή; 
άντιπρόσωποί των. Οί φεουδάρχαι είς τούς: 
πύργους των φαίνεται ότι έξήσκουν τήν κατω- 
τέραν ποινικήν δικαιοσύνην. Ή  Λατ. ’Αρχιε
πισκοπή Πατρών είχε φροντίσει νά δικάζωνται . 
οί "Ελληνες κατά τήν γλώσσαν των καί τό έ-
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151 δίκαιον

Ονικόν των δίκαιον είς τάς ίδιωτικάς των δια
φοράς. 'Τπήρχεν δμως καί Έλ>ην. δικαστή- 
ριον, είς δ προσέφευγον οΐ "Ελληνες. Έ π ί κε
φαλής αύτοϋ ήτο εις "Ελλην ίερεύς καί νομι
κός (Θ. ΓΙίγκης, Α. Άβούρης). Μόνον είς Πά
τρας (οχι δέ είς Ένετ. κτήσεις) υπήρχε νομι
κός καί διά τούς "Ελληνας. G erland ως έν σ. 
283—5. Είς τήν υστεροβυζαντινήν εποχήν των 
Πατρών άπαντοϋν δύο "Ελληνες συμβολαιογρά
φοι, άλλα είς ήτο δικαστής καί ό έτερος γραμ- 
ματεύς. G erland 97—100. Πλούσιον ένδιαφέ- 
ρον είς τά έγγραφα τοϋ G erland. Είς δικ. άπό- 
φασιν 15 Μαΐου 1436 έπί διαφοράς Φράγκου καί 
’Ισραηλίτου δικάζει 6 έξάδελφος τοϋ δεσπότου 
Παλαιολόγου έν τώ παλατίω των Π . Πατρών, 
συγκαΟεζομένων καί έξ «εύγενών» πολιτών. 
Είς τήν άπόφασιν (δπου καί σύντομα πρακτικά 
τής διεξαχθείσης διαδικασίας) γίνεται ρητή 
μνεία τοϋ έθιμικοΰ δικαίου («κατά τήν συνή
θειαν καί τάξιν τοϋ πριγκηπάτου»). Ζακυθη- 
νοΰ Le despo ta t II, 108, 111 ,124 , 127—8, 
188, 230—1. Περί δικαστικού μεγάρου Π α
τρών τοϋ καί διοικητηρίου (κανζελία Πατρών) 
G erland  17617, 190*, Θωμόπουλος 319, 337 
386, 392. Έ π ί α' Ενετοκρατίας G erland  55.

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ,  Διορίζεται έν Πάτραις 
κατής, ενώπιον τοϋ οποίου μάλιστα καί συν- 
τάσσονται καί έπικυροΰνται συμβόλαια (δύο 
τών έτών 1635 καί 1645 έλληνιστί διεσώθησαν 
άφορώντα τήν μονήν Ό σ. Λουκά). 'Τπήγοντο 
είς αύτόν καί οί Εβραίοι (βλ. λ.). Θωμόπου
λος 4092, 432—3. Κατά τήν τελευταίαν Ε ν ε 
τοκρατίαν έχομεν διευθυντάς τής δικαιοσύνης, 
κατάλογος δέ αύτών τών έτών 1692—1715 έ- 
δημοσιεύθη. Τό δικαστήριον είναι είς τήν έδραν 
τοϋ νομού, τάς Πάτρας, καί οί Καλαβρυτινοί 
διαμαρτύρονται.

Ή  είς έλληνικήν καί ιταλικήν άπό 6 
Δ)βρίου 1690 προκήρυξις τοϋ γενικού προνοη- 
τοϋ τής Πελοποννήσου Ά ντ. Ζένου (Κώδηξ 
Μέρτζιου 91—94) θέτει κανόνας δικαίου. Τά 
παράπονα τού πληθυσμού δέον νά ύποβάλωνται 
γραπτώς καί ένυπογράφως. Ποινή 100 ρεαλίων 
προβλέπεται διά τούς έμπορους τούς μή έκ- 
πληροΰντας τάς υποχρεώσεις των. Οί πανδο
χείς θά λαμβάνουν λογικήν τιμήν, άλλα τιμω 
ρούνται διά προστίμου οί μή πληρώνοντες τήν 
άμοιβήν αυτήν. Μέτρα λαμβάνονται κατά τής 
ληστείας. Οί γέροντες έκάστου χωρίου μετά 
τού στρατού ύποχρεοϋνται νά καταδιώκουν τούς 
ληστάς.

Κατ’ έκθεσιν τού Ενετού γεν. προνοητοϋ 
έκ Πατρών τής 19 Μάίου 1697 ίδρύθη δικαστή- 
ριον είς Πάτρας προς μέγάλην χαράν τών κα
τοίκων, δικηγόροι δμως δεν προσελκύονται είς 
Πάτρας καί οί υπάρχοντες, προφανώς καί 
ούτοι Ενετοί, δεν κάμνουν άλλο τι, είμή νά 
διαιωνίζουν τάς δίκας καί νά καρπώνται έξ 
αύτών (αυτόθι 110).

Έ ξ  άναφορών τοϋ Ενετού γεν. προνοητοϋ 
τού έτους 1699 έκ Πατρών, έχομεν τήν περί- 
πτωσιν τοϋ Γάλλου έν Πάτραις έμπορου Ago- 
sti, ό όποιος ώφειλεν είς τόν Μάρκον C resci 
τής Βενετίας καί διά τήν οφειλήν ταύτην έκρα- 
τήθη είς τάς φυλακάς καί δέν άπελύθη, είμή

άφοΰ κατέβαλεν έναντι τής οφειλής του (αυτό
θι 124).

Τόν Μάρτιον 1706 μεταβιβάζεται έκ Π α 
τρών άναφορά πρός τόν διοικητήν τών Πατρών 
τοϋ Νικολ. Οικονόμου κατά Δημ. Ρουβέρτου 
’Αθηναίου πρόσφυγος έν Πάτραις, διά τήν άρ- 
γοπορίαν προσδιορισμού έκδικάσεως τής μετα
ξύ των δίκης (αυτόθι 138, δπου παρατίθεται 
ή καταγγελία). Καί περί άλλης δίκης (τοϋ 
Λάμπρου Μωραΐτη) άναφέρεται έκ Πατρών 
τόν ’Ιούνιον 1706 (αύτόθι 139). Άναφέρεται 
έκ Πατρών τήν 16 Σεπτεμβρίου 1706 ό θάνα
τος τοϋ δικηγόρου έν αύταϊς Πασχάλη Picco- 
li (αύτόθι 139). Θανόντος δέ τούτου, ώνομά- 
σθη ό G iacinto  T orre (αύτόθι 143). Δ ι’ ύπό- 
θεσιν χρεών τών νηπίων άνεψιών της (1707) 
άναφέρεται ή έπίτροπος αύτών Μαγδαληνή 
Βάγαλη, κάτοικος Πατρών, ζητούσα ή δίκη 
τού δανειστοϋ των έκ Ναυπλίου νά έκδικασθή 
είς Πάτρας βλ. αύτόθι 140. Δικαστικαί διαφο- 
ραί έκχριστιανισθέντων Τούρκων τώ 1707, αύ
τόθι 143. Αί δικογραφίαι, άπεστάλησαν εις τό 
Άνώτερον δικαστήριον τής Ένετίας.

Τώ 1702 άπαντώμεν συμβολαιογράφον έν 
Πάτραις τόν Δημ. Κοΐντζον, παρ’ ω πληρε
ξούσιον, δπερ κατέχομεν, άπό τά παλαιότερα 
γραπτά μνημεία τής πόλεως. Είς υπόμνημα 
Πατρέων 1688 ζητούνται τρεις χάριτες έτη- 
σίως πρός άποφυλάκισιν (Θωμόπουλος 472). 
Άρμοδιότης κατή άστική καί ποινική, έξελέ- 
γετο δμως έν Πάτραις ύπό τών 'Ελλήνων 
(βλ. λ. Δήμος). Νομικόν ένδιαφέρον έχουν τά 
έγγραφα Ζώη (παρά Θωμοπούλω 516—21). 
Παρ’ αύτοϊς καί περίπτωσις πτωχεύσεως καί 
πτωχευτικού συμβιβασμού. Καί τά έγγραφα 
μονής Γηροκομείου (βλ. λ.) διά τάς έμφυτεύ- 
σεις. Ό  γραμματεύς τοϋ κατή, "Ελλην, έπλη- 
ρώνετο παρά τής δημογθροντίας. Θωμόπουλος 
409, 424—5, 428, 436, 438—9, 465, 473, 
484, 490, 503, 512, 516 έπ. 520, 626.

Έ π ί β' Τουρκοκρατίας διαπιστοϋται ή δι
καιοδοσία τών Ενετών προξένων έπί τών υπη
κόων των, συνήθως Ίονίων. ’Αλλά καί άλλοι 
"Ελληνες καταφεύγοντες έτύγχανον προστασίας 
παρά τών προξένων, δπως ό ’Αναστάσιος Κα- 
ταπόδης, τόν όποιον εύρεθέντα έν κινδύνω κα
τόπιν συμπλοκής τόν ’Απρίλιον 1726 έν Π ά- 
τραις μετά Τούρκων, έδέχθη ό Ενετός πρόξε
νος, έπειδή είς ταύτην είχον άναμιχθή καί 
Ενετοί υπήκοοι καί έπρεπε νά έξετασθοΰν καί 
ούτοι. Ό  κατής έζήτει τόν άνωτέρω έπιμό- 
νως, πάντως έστάλη άνθρωπος είς τόν πασάν 
νά λάβη τάς άποφάσεις του έπ’ άύτοΰ (Κώδηξ 
Μέρτζιου 197). Τό προξενείου είχε καί φυλα
κήν διά τούς υπηκόους του (αύτόθι 203). ’Ί -  
σχυον αί διομολογήσεις. Τώ 1725 έρχεται είς 
Πάτρας έπί σοβαράς ύποθέσεως άφορώσης 
ναύτην Αύστριακοΰ (βλ. λ.) πλοίου ειδικός 
Τούρκος δικαστικός, ό Μουαζίλι. Αύτόθι 
192—3.

Γενικώς τώρα άναδεικνύεται ή άνάγκη ά- 
ποκτήσεως έγγραφων (βλ. παρά Θωμοπούλω 
439 τό πατριαρχ. έγγραφον Διονυσίου τοϋ 
1665). Ταΰτα συντάσσονται ένώπιον τού μη
τροπολίτου ή είς τά προξενεία (Γ. Π απαδια-
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μαντόπουλος, *Ιστ. σημειώσεις 10—11) ή ενώ
πιον του κατή. Είδος άναγκαστικης διαχειρίσεως 
είς Θωμόπουλον 520, έταιρίας καί άντί κατα
βολής δόσεως, αύτόθι 517. Ή  εμπράγματος 
άσφάλεια παρέχεται διά μεταβιβάσεως της κυ- 
ριότητος μέχρις άποπληρωμής του χρέους. Ού
τω ς είς έγγραφον 1 Δ)βρίου 1818 έν Πάτραις 
του αρχείου Παπαδιαμαντοπούλου μέ τόν Ά ν - 
δρέαν Καλαμογδάρτην είς τόν Ίωάννην Παπα- 
διαμαντόπουλον, δ οποίος «έγινεν εγγυητής είς 
μίαν μου ομολογίαν χρεωστικήν δπου έδωσα 
τού αγίου δεσπότου μας Παλαιών Πατρών Κυ
ρίου Γερμανού άπό γρόσια 10.000». Συναλ
λαγματικά  καί ομόλογα συντάσσονται καί κυ
κλοφορούν είς Πάτρας έλληνιστί (άλλα καί γαλ
λιστί καί ίταλιστί, ξένων όμως). Ε ίς τό έμπό- 
ριον έγένετο δεκτόν το γαλλικόν έμπορ. δίκαιον. 
Έ χομεν δέ είς Έλλην. έγγραφον Τεργέστης 29 
Μαίου 1817 καί περίπτωσιν ναυτικής υποθή
κης Ιδιοκτήτου υπό όΟωμ. σημαίαν πλοίου κα- 
πετάν Βαγγέλη Πατρινου (άρχεΐον Παπαδια- 
μαντοπούλου), ό όποιος δανεισΟείς έκεΐ δι’ έγ- 
γράφου δηλώσεώς του καί ένός μάρτυρος της 
υπογραφής του «ύποΟηκάρεί τό ρηΟέν μπριγαν- 
τίνον του έως τής πληρωμής είς Πάτραν των 
50 ταλλήρων, διό έγιναν τρία παρόμοια γράμ
ματα υπογεγραμμένα... διά νά έχωσι τήν δύ- 
ναμιν καί ίσχύν έν παντί τόπω δικαιοσύνης 
καί κρίσεως...»).

Είς έγγραφον τού αυτού άρχείου Παπαδια- 
μαντοπούλου τής 3ης ’Ιουνίου *1809 έξ Αίγίου 
έχομεν έν είδος εκουσίου πλειστηριασμού. Ή  
ίδιοκτήτρια ένός οικοπέδου είς τήν συνοικίαν 
Ά γ . Γεωργίου Πατρών «αρχόντισσα κυρία 
‘Αγγελική Ουγάτηρ τού μακαρίτου άρχοντος 
κυρίου ’Αναστασίου Κονταχτζή (Κονταξή) διώ- 
ρισεν έξ Αίγίου έπιτρόπους, «οι όποιοι έδημο- 
σίευσαν τήν πώλησιν τού αυτού όσπιτόπου είς 
έπήκοον πάντων τών έγκατοίκων είς τήν ρη- 
Οεϊσαν πολιτείαν ΙΙαλαιάς Πάτρας καί ανέβει 
τό παζάρι τήν κάθε πήχυν μαστορικήν πρός 
γρ. έξ καί ήγόρασε μέρος ό Ταΐραγας Τατα- 
ρακης καπού μπελούμπασης πάσης τής Πατρός, 
τόν δέ υπόλοιπον τόν ήγόρασεν ό κύριος ’Ιωάν
νης Παπαδιαμαντύπουλος...» Βλ. λ. σταφίς, 
πωλητικό, έμπόριον (δπου περίπτωσις έκχω- 
ρήσεως είς δανειστάς εισοδημάτων).

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Είς Ίω ακ. Τ. Βι- 
σβίζη, Ή  Πολιτική δικαιοσύνη κατά τήν Έ -  
πανάστασιν μέχρι Καποδιστρίου, Ά θ . 1941, 
141 (κριτική: Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος είς
Πρακτικά Ά καδ. ’Αθηνών ΙΣ Τ ' 167, Άρχεΐον 
*18. δικαίου Θ# 370 έπ. (καί άνάτυπα) ση- 
μειουται σοβαρά νομική ύπόΟεσις τού 1825 
μεταξύ Πατρέων : ΆποΟανόντος τού Νικολ.
Λόντου άκλήρου, ή χήρα του διά τού Άνδρ. 
Καλαμογδάρτη ζητεί άπό τήν Διοίκησιν τό 
τρίτον τής περιουσίας τού συζύγου της ώς κλή- 
ρον. « Ή  ύπόΟεσις Λόντου είχε καταντήσει, 
φαίνεται, έπιλέγει ό Τριανταφυλλόπουλος αύτό
θι, μέγα ζήτημα» καί έζητήθη ή προμήθεια 
τών Βασιλικών άπό τήν είς Λονδΐνον διατρί- 
βουσαν έπιτροπήν συνάψεως δανείου. Κατά τόν 
αύτόν Βισβίζην, διωρίσθη τήν 22-12-1827 δη
μόσιος νοτάριος (συμβολαιογράφος) έπαρχιών

Καλαβρύτων, Βοστίτζης καί Πατρών ό Σωτ. 
Ίω αν. Μουτζούνης. Δικαστήρια έπί Καποδι- 
στρίου δέν ίδρύθησαν έν Πάτραις, άλλωστε καί 
ίδρυθέντα τοιαύτα τφ  1832 κατηργήθησαν. Κ. 
Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Τό Έλλην. ίδ. δίκαιον 
κατά τόν ΙΘ ' αί., 21. Περί δικαστ. ύποθέ- 
σεως του 1826 είς τό Πρωτοδικεΐον καί Κα- 
κουργοδικεΐον Ζακύνθου μεταξύ Στράνη καί 
Γεωργ. Καλαμογδάρτη βλ. λ. Λ. Ζώης είς Α 
χαϊκά, Γ ' 94—96. Το εθιμικόν έν Πάτραις δί
καιον είς Λ. Χρυσανθοπούλου, Συλλογή τοπι
κών κλπ. Ά θ . 1853 καί Μάουερ Α ' 97, 185, 
247—9, 349, 354, 356—8, 372, 375—6, 378, 
Β' 380, 382—8, 391. Αύτόθι Β’ 264 μανθάνο- 
μεν οτι ή Ά χα ία  ύπήχθη εις Μεσολόγγιον δι
καστικούς άμα τή Απελευθερώσει, τώ 1830 
δμως ύφίστατο πρωτοδικεΐον εις Καλάβρυτα. 
Ειδικά θέματα : καλλιέργεια σίτου, αγροληψία 
L eake  II, 145, ναυτικόν δίκαιον έν Πάτραις 
Γ. Παπαδιαμαντύπουλος ένθ. άνωτ. 10—1, 32 
—3. Δίκαι κληρονόμων Γερμανού (βλ. λ). 
Τριανταφύλλου Γηροκ. 66—7. Ζευγολατειά 
(βλ. λ.). ’Έγγραφα ιδιωτικού δικαίου είς περ. 
Α χα ϊκ ά  Β' 67, Γ ' 93.

Δημόσιοι μνήμονες (συμβολαιογράφοι) έν 
Πάτραις οί Πέτρος Παλαμάς, Παυλ. Παπα- 
διαμαντόπουλος (1837), Γεωργ. Καλαμογδάρ
της. Τώ 1835 ΆΟαν. Παπατριανταφυλλίδης, 
τώ 1843 ό Γ. Παπαγιαννόπουλος. Δικηγόροι 
το7> 1836 Διαμαντής Κεχρας, Γεωργ. Σωτη- 
ριάδης, Χρ. Ντζίνος, Ν. Μανιακής, Ν. Μη- 
τρόπουλος.

Ε ι ρ η ν ο δ ι κ ε ί ο  ν. Τώ 1832 ύφίστατο 
δι’ όλόκληρον τήν επαρχίαν. Τήν 4ην Ν)βρίου 
1837 Ιδρύεται β' είς Φαράς. Κατόπιν ίδρύΟη- 
σαν είς Δύμην καί Έρινεόν, έν Πάτραις δέ 
καί β' (βορείου πλευράς καί νοτίου πλευράς).

Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ΐ ο ν .  'Ιδρύεται τώ 1831 (Dri- 
a u lt Β' 68) τό Πρωτόκλητον Π. Πατρών καί 
Βοστίτσης μετά έμπορικού τμήματος (έμπ >ροδι- 
κείου). Τό έμποροδικεΐον έλειτούργει τώ 1835 
(D riau lt Β' 110) συσταθέν διά τού β.δ. 
16)10)1834. Ό  Γ. Παπανδρέου *Ιστ. Καλαβρ. 
332 υποστηρίζει δτι τό Πρωτόκλητον δικαστή- 
ριον τής Ά χα ΐας μετετέΟη τφ  1831 εις Καλά
βρυτα. Εις έφ. «Τά Καλάβρυτα» 9 Μαρτίου 
1928 δημοσιεύεται άπόφασις τού κατά τά Κα
λάβρυτα Πρωτοκλήτου δικαστηρίου (δικηγόρος 
Γεωργ. Παπαδιαμαντόπουλος).

Τώ 1836 (Έφημερίς άγγελιών Ά θ. 18 
Φ)ρίου 1836) δημοσιεύεται επικυρωμένος ύπό 
τού Προέδρου έφετών Τριπόλεως κατάλογος 
τών πρώτων ένορκων τού συσταθησομένου έν 
Ναυπλίω κακουργοδικείου έξ δλης τής Πελο- 
ποννήσου, οί όποιοι ώφειλον νά έμφανισθούν 
έκεΐ. Έ κ  Πατρών X. Χαραλάμπης, Παν. Πα- 
τρινός, Κωνστ. Κομπότης. Είς τήν αύτήν Ε 
φημερίδα φυλ. 69 τού 1837 (Παράρτημα) δη- 
σιεύεται ό κατάλογος τών έχόντων προσόντα 
ένόρκων κατοίκων δήμου Π ατρώ ν: Άναγν. 
Λαμπρόπουλος, Άνδροΰτσος Μιχόπουλος, Ά ν. 
Κασημάτης, Ά γ γ . Ρηγόπουλος, Ά σ . Τομαρό- 
πουλος, Ά ντ. I. Σαντοριναΐος, Ά γ γ . Σακκέτος, 
Άναγν. Μαργαρίτης, Ά θ . Βενετσανόπουλος, Α. 
Κατσυφός, Α. Τσίπυρας, Άπόστ. Γρεβενόπου-
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ΐ λος, Άπόστ. Γιαννακόπουλος, Ά ντ. Κρητικός, 
r. Άνδρ. Μελισσαρόπουλος, Άνδρ. Ν. Φακίρης, 

Ά γγ . Δημητρακόπουλος, Άναγν. Μπαλασό- 
>' πουλος, Άνδρ. Συνοδινός, Άναστ. Παπαδια-
0 μαντόπουλος, Ά . Καλαμογδάρτης, Ά ναγ. Ν. 
τ Τσάτζος, Ά . Τζεκρεστιάνος, Ά ντ. Ά . Καλα- 
■< μογδάρτης, Άνδρ. Άντωνόπουλος, Ά ντ. Δ.

Άντωνόπουλος, Ά ντ. Χειλόπουλος, ΆΟ. Γιαν- 
r νόπουλος, Ά γγ . Γριμενόπου>ος, Άνδρ. Ά γ -  
C γελόπουλος, Ά θ. Καλανιστριάνος, Βασ. Μπρά- 
(, τζικας, Βασ. Κινόπουλος, Βασ. Ν. Ντζίνης, 
ι Βασιλ. Τσιπουργιάς, Γεωργ. Χαραλάμπης, 
S Γεωργ. Μπουκαούρης, Γεωργ. Τριανταφυλλό- 
( πουλος, Γεωργ. Ζαροκώτας, Γ. Κωνσταντίνο
ι πουλος, Γ. Άκρατόπουλος, Γ. Στροϋμπος, Γ. 
ι ΓΙαναγόπουλος, Γ. Δ. Κωστόπουλος, Γ. Παπα- 

γιαννόπουλος, Δημ. Γούναρης, Δημ. Γ. Βαλό- 
σης, Δημ. Γεωργακόπουλος, Δημ. Άντωνόπου
λος, Δημ. Ζαχαρωτάς, Δημ. Σταύρου, Δημ. 
Λάγγουρας, Δημ. Μπράτσικας, Δημ. Σκαγιό- 
πουλος, Δημ. Άλεξόπουλος, Δημ. Στ. Στροϋμ
πος, Δημ. Βλαχοπαπαδόπουλος, Δημ. Μέγαρης, 
Δημ. Μπουκαούρης, Διαμ. Άποστολόπουλος, 
Δημ. Ρ. Θάνου, Δημ. Άλεξανδρόπουλος, Διον. 
Θεοδωρόπουλος, Έ μμ. Μιχαλόπου>ος, Ζαχ. 
Θωμόπουλος, Ζωής Λιανός, Θεοδ. Πολυχρονό- 
πουλος, Θεοδ. Μέγαρης, Ίωαν. Δ. Κεραμιδό- 
πουλος, ’Ιωαν. Λύτρος, Ίω . Σ. Μπουκαούρης, 
Ίω . Μελισσαρόπουλος, Ίωαν. Καραμπίνης, Ίω . 
Κυριτζόπουλος, Ίωαν. Πώλος, Ίω . Βόρειας, 
Ίωαν. Τάσσος, Ίω . Γούναρης, Ίω . Χαντζής 
Σωτηριάδης, Ίωαν. Άκρατόπουλος, Κο>νστ. Ν. 
Ρετινιώτης, Κυρ. Φιλόπου>ος, Κωνστ. Δ. Κε- 
ραμιδόπουλος, Κωνστ. I. Τζατζώνης, Κωνστ. 
Άσημάκαρος, Κωνστ. Συνοδινός, Κ. Μαργαρί
της, Κ. Λιάτσης, Κ. Τσιπουργιάς, Κ. Θεοχά
ρης, Κ. Κομπότης, Κ. Μαλικόπουλος, Κ. Ί ω -  
άννου, Κ. Σακουμάνος, Κ. Σακκόπουλος, Λαμπρ. 
Γεωργακόπουλος, Λαμπρ. Βαρδούκας, Λαμπρ. 
Λαμπρόπουλος, Μιχ. Δ. Κόλλας, Νικολ. Στα- 
Οακόπουλος, Νικολ. Γιαννιτζόπουλος, Νικολ.

! Χειλόπουλος, Νικολ. Κουτζανδριόπουλος, Ν. Θ.
; ΜοΟωνιός, Ν. Οίκονομόπουλος, ΓΙαρ. Παρα- 
; σκευαΐδης, Παναγ. Παπαδιαμαντόπουλος, Παν.
1 Άσημακόπουλος, Πετρ. Λάγγουρας, ΓΙαναγ.
: Μπουκαούρης, Π. ΓΙατρινός, Πετρ. Κρανιάς,

ΓΙαναγ. Μακρυγιάννης, Πέτρ. Δρακόπουλος, 
Παναγ. Καυρικόπουλος, Παντ. ΓΙαπαγιαννόπου- 
λος, Πετρ. Μονοβάρδας, Παναγ. Πικραμμένος, 
Π. Χαραλάμπης, Π . Ματζαβϊνος, Π . Ρεμπέ- 
στιας, Π. Ά ντ. Θεοχαρόπουλος, Π- Άνδρου- 
τσόπουλος. Σιδερ. Μπράτζικας, Σπήλ. Μέγα
ρης, Στάμος Άλεξόπουλος, Συμεών I. Λαγγου- 
ρόπουλος, Σπϋρος Βαρδουκόπουλος, Σπ. Μπε- 
λαγάμπας, Σωτ. Γιαννακόπουλος, Σπ. Μαρκέ- 
τος, Σπ. Συνοδινός, Σταύρος Μπαρτζούκας, 
Σπυριδ. Τζατζώνης, Στεφ. Μιχαλόπουλος, Χρι- 
στοδ. Γεροκωστόπουλος, Χρυσανθάκης Σιδέρης, 
Πέτρος Παλαμας, Παύλος Παπαδιαμαντόπου- 
λος, ΆΟαν. Παπατριανταφυλλίδης, Δημ. Π α
λαμας, Άνδρ. X. Λόντος, Χριστοδ. Ζούκης, 
Χρίστοδ. Ντζΐνος, Γ. Σωτηριάδης, Στεφ. Γα
λάτης, Διαμ. Κεχράς, Ν. Μανιάκης, Άνδρ. 
Τυπάλδος, Δανιήλ ΓΙανας, Γερασ. ΓΙανας καί 
έπακολουθοϋν 20 ονόματα έκ τοΰ δήμου Δύμης.

Είς τό Παράρτημα άριθ. 70)1837 της αύτής 
έφημερίδος, έκ τοΰ δήμου Άργυράς Γιαν. Τσα
κίρης καί Δήμος Καρτσάνης, Έρυμανθίας Γιαν. 
Τσαλαμιδάς, Ανδρικός Βεργάδος, Έρινεοϋ 
Χρ. Κουλός, Χρ. Δημητρακόπουλος, Τριταίας 
(Σανταμερίου) Άνδρ. Μαυρόπουλος, Ά γ γ .  
Χριστοδουλόπουλος, Βασ. Θεοχαρόπουλος, Δ. 
Ροχαλόγαμβρος, Άναστ. Καναβός, Κ. Ά βρχ- 
μόπουλος.

’Εκ των πρώτων έν Πάτραις δικαστών ό 
Πατρεύς Ά γ γ . Ρηγόπουλος (βλ. λ.), ό Δημ. 
Μελισσηνός, Πρόεδρος τώ 1834 ('Ήλιος ΙΓ ' 
218), ό Χίος Στεφ. Γαλάτης τώ 1838 Πρόε
δρος (Έλευθ. Γ ' 704), ό Είσαγγελεύς Γουλιέλ- 
μος (D riau lt Β' 180—1), Ά θχν. Ροντήρης τφ  
1849 (ΜΕΕ ΚΛ' 255). Κλήσεις τοϋ Πρωτο
κλήτου έδημοσιεύοντο είς τό Παράρτημα Δ ι
καστικών τής Γενικής Έφημερίδος. Ούτως ή 
ύπ’ άριθ. 2152 τής 25)2)1832 (Προεδρεύων 
Ά γγελής Ρηγόπουλος, έμπορ. τμήματος). Π α
ράρτημα 4)5)1832 : Ελληνική πολιτεία. Τό
Πρωτόκλητον Δικαστήριον Π. Πατρών καί 
Βοστίτσης. Ό  Κ. Χριστόδουλος Γεροκωστό
πουλος κάτοικος τής πόλεως ταύτης, διά τής 
άπαιτήσεώς του τών 18 τοϋ τρέχοντος κινών 
άγωγήν κατά τοϋ διαμένοντος ένταϋΟα καί ά- 
πόντος ήδη Κυρίου Δημητρίου ΓΙετρίτσοβηκ, 
ζητεί τήν έκποίησιν τών είς χεΐρας του ευρι
σκομένων ενεχύρων τούτου... Τό παρόν θέλει 
κηρυχθή έν τή πλατεία τής πόλεως Π. 11 α- 
τρών υπό άστυνομικοϋ υπηρέτου μεγάλη τή 
φωνή, καί θέλει παραδοΟή είς τον άδελφόν του 
Κ. Ή λίαν, καί έτερα θέλει κολληθώσιν είς τήν 
τελευταίαν κατοικίαν τοϋ έναγομένου καί είς 
τήν θύραν τοϋ Δικαστηρίου...». 'Υπογράφουν 
Ά γ γ . Ρηγόπουλος (δικ. σύμβουλος) καί γραμ- 
ματεύς Μ. Κασσιέρης. Τον ’Οκτώβριον 1836 
ύπογραμματεύς Ε. Δ. Ήλιόπυυλος (Έφημ. τών 
άγγελιών 12)11)1836). Είσαγγελεύς τώ 1835 
ό Ί .  Γ. Πανάς. Βλ. λ. Μανιάκης. ’Ολίγον προ 
τής έξώσεως τοΰ ’ΌΟωνος τό δημοτ. συμβού
λιου Μεσολογγίου προσεπάθησε νά μεταφέρη 
έκεΐ τό πρωτοδικείου Πατρών (Τσοκοπούλου, 
'Η  βασίλισσα Αμαλία, 233). Πρβλ. Γιαν. 
Βλαχογιάννη Ίστορ. Ανθολογία 3131 περί δι- 
καστοϋ έν Πάτραις έπί ’Όθωνος.

Έ  φ ε τ ε ϊ  ο ν. 'Η  έφ. «Ε λπίς»  Ά θ . 7-5- 
1844 γράφει οτι ό υπουργός τής Δικαιοσύνης 
μελετά τήν σύστασιν Έφετείου έν Πάτραις. 
Ταύτην ζητούν οί Πατρεϊς κατά πρώτον άπό 
τόν βασιλέα "Οθωνα έπί τή ένταΰθα έπισκέψει 
του (έφ. «Λίών» 17)10)1837 σ. 3). Ά ρχικώ ς 
ύπήγοντο ύπό τό τής Τριπόλεως. Τό τών Π α
τρών συνεστήθη διά τοϋ άπό 18 Αύγούστου 
1861 β. δ. μέ δικαιοδοσίαν τών πρωτοδικείων 
Πατρών καί Μεσολογγίου. Διά β. δ. 11 καί 
12)6)1867 έπεξετάθη καί έπί τών τότε συ- 
σταθέντων πρωτοδικείων Ζακύνθου, Κεφαλλη
νίας, Λευκάδος καί ’Ηλείας. Τφ 1900 έπί τοϋ 
τής Ευρυτανίας, είτα τοϋ Αγρίνιου καί τέλος 
Καλαβρύτων. Οί Ιταλο ί άπέσπασαν (1941—4) 
τήν Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν. Ζώης 282.

Τό υποθηκοφυλακείου ίδρύθη τφ 1833. Τό 
δέ Πταισματοδικείου διά τών άπό 18 Μαίου
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καί 13 ’Ιουνίου 1884 β. 8. Πρβλ. έφ. «Νεολό- 
γος» 2)10)1931.

Έ κ  των ύπηρετησάντων έν Πάτραις δικα
στών έξέδωσαν νομικάς έργασίας ένταύθα οί 
Έ λ . Έλευθεριάδης, Π . Άντωνιάδης, Ν. Ματ- 
θαιόπουλος, A. Α. Γεωργίου, Λ. Λουκάκος, Γαλ- 
λιάτσας, Εύθ. Καράκαλος, Π . Θεράπος. Τφ 
1874 υπό Κ.Ε. έκδίδεται συλλογή νόμων κλπ, 
έκ σ. 496.

*0 Δικηγορικός σύλλογος Πατρών, 6 όποιος 
ύφίσταται από του 1876 τόν Φ)ριον, έδημοσίευσε 
τύποις πολλά έκ των σχεδίων του καί υπομνη
μάτων του έπί τής νομοθετικής λειτουργίας 
8πως «Τδ νομοσχέδιον περί έκτελέσεως» έν 
Πάτραις 1909, νόμους καί διατάγματα όπως 
τω 1910 έπί προεδρείας Α. Σωτηροπούλου, 
«Λόγος περί δικηγορικού έπαγγέλματος α
παγγελθείς υπό τού δικηγόρου Παυσανίου Θ. 
Χο.ΐδα Προέδρου του Δικηγορικού συλλόγου 
Πατρών κατά τήν έναρξιν των συνεδριάσεων 
τού Συλλόγου την 20 Δεκεμβρίου 1876», έν 
Πάτραις 1876. *0 Εσωτερικός κανονισμός τού 
Συλλόγου τού 1912 έτυπώθη τω  1912. Δικη
γόροι Πατρών έξέδοίσαν νομικά έργα ενταύθα, 
Ά ριστ. Κοντογούρης, Γ. Καρατζάς, Σταμ. 
Θεοχάρης, Γ. ΓΙαναγόπουλος, Γ. Μουρίκης. 
Περί τών έν Αίγίω δικηγόρων, οί όποιοι έχουν 
κοινήν τήν έδραν μέ τάς ΙΙάτρας, Σταυρόπου- 
λος 669. Βλ. λ. βιβλιοΟήκαι.

Διά τού β. δ. 16-2-1940 ίδρύΟη Ταμεΐον 
προνοίας δικηγόρων Πατρών καί τό αυτό έτος 
έξετυπώθη έν ΙΙάτραις τό Καταστατικόν του.

Ειδικά θέματα : τά εθνικά άναπολλοτρίωτα 
οίκόπεδα άνω πόλεως Πατρών (βλ. λ. σχέδιον), 
Άλεξοποίησις (ενο>σις δανειστών πρός συνέχι- 
σιν ύπ’ αυτών έργασιών άναστειλάσης τάς 
πληρωμάς της έπιχειρήσεως, νόμοι 4588, 4965 
καί 5639). Πρβλ. Δελτίον Έμπορ. καί Βιομηχ. 
Έ πιμελ. Πατρών, Μάρτιος 1957, 16.

Διά πολυκρότους έν Πάτραις δίκας : «Δίκη 
Κ. Σαμίου, δασολόγου, είς τό Κακουργοδικεϊον 
Πατρών» έν Πάτραις 1898, «‘Υπόμνημα Σπυ- 
ριδ. Σταυρουλοπούλου πρός τό Συμβούλιον τών 
έν Πάτραις Έφετών» έν ΙΙάτραις 1902. Βλ. λ. 
Λινάρδος.

Δ ίκα ιος Γρηγόρ. Βλ. λ. Παπαφλέσας.
Δ ικαστήρια  1 Ιατρών (δικαστικά μέγαρα). 

Κατά τόν μεσαίωνα τό διοικητήριον. Βλ. λ. δί
καιον. Τω 1875 εύρίσκομεν τά Ειρηνοδικεία Β 
πλευράς έπί τής πλατείας Γεο>ργίου Α ', τό τής 
Ν έπί τής πλατείας ‘Αγίου Γεωργίου, τό Ύ πο- 
Οηκοφυλακεΐον δέ έπί τής πλατείας Γεωργίου. 
Ή δ η  διά τού σχεδίου τής πόλεως τό έπί τών 
νύν όδών Γούναρη, Μαιζώνος και ΚορίνΟου οι
κοδομικόν τετράγωνον προωρίζετο διά δικα
στήρια (έφ. Νεο>όγος 14—10—1894). Γενομέ- 
νου δέ άρχιτεκτονικού διαγωνισμού έβραβεύθη 
τό υπό II . Δ. ΚαραΟανασοπούλου σχέδιον. Τό 
δικαστικόν μέγαρον ΙΙατρών, κτισθέν τώ 1926 
έκει, ένεκαινιάσΟη τήν 1 ’Οκτωβρίου 1931 
έπί χώρου, όπου βαλανεια κατά τήν άρχαιότητα 
καί προσφάτως γυμναστήριον. Θωμόπουλος 224, 
ΜΕΕ Γ, 311.

Δ ινδυμήνη . Ταύτης (Κυβέλης) ιερόν υπό 
τήν Άκρόπολιν ΙΙατρών μέ άγαλμά της λίθι-

νον. Κατά Θωμόπόυλον 197—8 Β ναού Παν- 
τανάσσης. Καί είς Δύμην ιερόν. Καί είς τά 
δύο έλατρεύετο καί ό ’Ά ττης (βλ. λ.). M eyer 
2218. H erb illon  75, 8 0 -1 ,  85*.

διοικητήριον, Ό  βοεβόδας (βλ. λ.) κατώ- 
κει πλησίον τού φρουρίου, όπου καί έξήσκει τά 
δικαιώματά του, επί α' Τουρκοκρατίας (Θωμ. 
428). Καί έπί τελευταίας Ενετοκρατίας πλη
σίον τού φρουρίου ήτο τό διοικητήριον, δημό
σιον κατάστημα καί οικοδομή μεγάλη (Θωμό
πουλος 4801). Περί παλαιοτέρας Ένετικής ε
ποχής G erland  ώς έν σ. 279.

Α ιοκλής Ά γ η σ ι λ ό χ ο υ ,  πρεσβευτής 
Πατρέων διά τήν ειρήνην Μιλησίων καί Μα- 
γνήτων. Θωμόπουλος 232.

Δ ιοκλής. Δυμαΐος έπίσημος, αίχμάλωτος 
Ή λείων έπί Φιλίππου Δ '. Θωμόπουλος 146.

Δ ιονύσ ιος α '.  Μητροπολίτης Πατρών τω 
1541. Θωμόπουλος 444.

Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  β'. 'Ομοίως, διατελέσας έως 
1578. Θωμόπουλος 447a.

Δ ιόνυσος. Κατά τήν έπιτόπιον μυθολογίαν 
ό άρχαΐος ούτος θεός άνετράφη είς τήν Μεσά- 
τιδα καί μάλιστα πολύ έκινδύνευσεν άπό τούς 
έπιβουλεύοντας αύτόν Πάνας. Ό  Εύρύπυλος, 
βασιλεύς Θεσσαλός, ερχόμενος είς τήν Άρόην, 
έκόμισε λάρνακα, ή οποία περιειχεν άγαλμα 
τού Διονύσου, έργον τού ‘Ηφαίστου. Χάρις είς 
αύτό καί τήν παρουσίασίν του τήν ώραν κατά 
τήν οποίαν έπρόκειτο νά γίνη άνΟρωποθυσία 
είς τήν ανωτέρω θεάν, έθεραπεύθη ό Εύρύπυ
λος καί έπαυσε πλέον ή ανθρώπινος θυσία, έκ- 
πληρωθέντος τού σχετικού χρησμού τού μαν
τείου τών Δελφών. "Εκτοτε ό Διόνυσος ούτος 
καθιερώΟη ώς έντόπιος θεός, λαβών τήν προ
σωνυμίαν τού αίσυμνήτου (τού άπονέμοντος έ- 
κάστω τό δίκαιον, «αίσα νέμειν» ήτοι αγωνοθέ
του, βραβευτού). Βλ. λ. ’Άρτεμις Τρικλαρία. 
Πρόκειται περί τής άρχαιοτάτης έν Πάτραις 
λατρείας. ’Έξω τής Αγοράς ήτο ιερόν Διονύ
σου τού Καλυδωνίου (διότι τό άγαλμά του ήλ- 
Οεν έκ Καλυδώνος). Είς τό θέατρον ύπήρχον 
τρία άγάλματα τού Διονύσου (Άροέως, Μεσα- 
τέως, Άνθέως) καί τά μετέφερον κατ’ έτος 
κατά τήν εορτήν του είς τόν ναόν τού Αίσυ- 
μνήτου. Ούτος έκειτο κατά τήν οδόν άπό ’Α
γοράς πρός τήν θάλασσαν (Pouqueville  IV , 
363 όπου τό γαλλ. προξενείου, Σισίνη καί Γ. 
Ρούφου σήμερον). Ό  Π. Νεράτζουλης παρά 
X. Βαρυμπόμπη, Σταχυολογήματα, 238 επ. : 
διαβλέπει είς τήν άνω σκηνήν τού Εύρυπύλου I 
μύησιν τών Πατρέων είς τά Διονυσιακά μυ- I 
στήρια. Είς ‘Υψηλά αλώνια εύρέθη Διόνυσος ! 
μέ δοράν πάνθηρας. Παραστάσεις βακχικού τύ- ; 
που είς κλάσματα σαρκοφάγων Πατρών. Καί ! 
είς τά έλληνικά νομίσματα Πατρών έχομεν I 
Διόνυσον, μέ θύρσον δέ (Βάκχος) έμφανίζεται I 
καί είς τά αύτοκρατορικά νομίσματα τών Πα- ' 
τρων. Θωμόπουλος 55, 56, 96, 203, 204, 221, ! 
225, 240, 241 έπ. 611*, M eyer 2218, H erbil- ; 
Ion ώς έν τώ εύρετηρίω του, ΜΕΕ, Β' 867, 
’Ήλιος Β' 23, Έλευθ. Α' 570. Τριανταφύλλου 
Δημ. όνομ. 42. Σπ. Παγανέλη, Πέραν τού 
’Ισθμού, 122. D epping, L a G rece II, 59.

Διπλοψόπουλος Ίωαν., δικηγόρος έν Π ά- -
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τραις καί. λόγιος. Έξέδωσεν « Ό  στιχοκόπτης». 
Δραμα κωμικόν, Πάτραι 1872, εις πράξεις δύο 
μετά προλόγου. A. R. R angabe, H ist. litt. 
de la  Grece m oderne, II , 191. Ό  αυτός 
«Πραγματεία περί συμβολαίων καί συμβολαιο
γραφικών πράξεων», έν Πάτραις 1877.

Α ι π λ α ρ ό π ο υ λ ο ς  I. Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ .  
Σχολάρχης έν Πάτραις. Έξέδωσεν «Ελληνικήν 
Γραμματικήν» έν Πάτραις 1885 εις η' έκδ. 
καί τφ 1864 «Γραμματικήν τής άρχαίας γλώσ- 
σης».

Δ ίρκη. Κρήνη ομώνυμος τής παρά τάς Θή
βας, εύρίσκετο είς Φαράς. Θωμόπουλος 116.

Δογάνης Σωτήρ. Αγωνιστής τοϋ 1821 έκ 
Μάζι Καλαβρύτων. Έπολέμησε καί εις πολιορ
κίαν Πατρών. Παπανδρέου, Ίσ τ. Καλαβρ. 282. 
Ή  οίκογένειά του μετεπαναστατικώς έγκατε- 
στάΟη καί διεκρίθη έν Πάτραις.

Δ ο γ ά ν η ς  Δ. Λέ ων .  Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις τφ  1891 «Μάχη έν Κλειτορία ή ό πρός 
τήν Πατρίδα έρως» δραμα τραγικόν είς πρά
ξεις τέσσαρας, άναγόμενον είς τούς χρόνους τής 
Α χαϊκής συμπολιτείας». Έξέδωσεν έπίσης έν 
Πάτραις τω 1948 «Τό δράμα των Καλαβρύ
των», ποίημα άπαγγελΟέν τήν 13-12-1947 είς 
Καλάβρυτα διά τά θύματα τής Γερμανικής θη
ριωδίας. Τακτικός συνεργάτης των έν Πάτραις 
έφημερίδων.

Δ ο γ ά ν η ς  Σ.  Δ η μ ή τ ρ .  Είς τον τόμον 
περί Έλλην. μεταναστεύσεως του καθηγητοϋ 
Α. Άνδρεάδου, Ά θ . 1917, 66—75 έγραψε περί 
μεταναστεύσεως έν τή έπαρχία Πατρών. Διευ
θυντής τοϋ μηνιαίου Δελτίου τοϋ Έμπορ. καί 
Βιομηχ. Επιμελητηρίου Πατρών (βλ. λ·).

Δόγκας Ή λίας. Ή λεΐος άγωνιστής τοϋ 
1821. Έπολέμησεν είς Πάτρας έπί κεφαλής σώ
ματος. Έλευθ. Δ ' 670, Ή λιος Σ Τ ' 145, ΜΕΕ 
Θ' 467.

Δοκανάρι. Περιοχής Παυλοκάστρου θέσις 
παρά τό Μιντιλόγλι, δπου άπό τοϋ ΙΘ ' αί. 
άποικοι Καλαβρυτινοί. Παπανδρέου 'Ιστορ. Κα
λαβρ. 259, Καλ. έπετ. 266.

ΔοκαναΙικα καί Δουκαναίικα. "Εν άπό τά 
Τσετσεβοχώρια τοϋ τέως δήμου Έρινεοΰ. Κα
τά Λέκκαν 184 ή ονομασία τοϋ χωρίου έκ τών 
πρώτων οίκητόρων τοϋ χωρίου Δοκάνα, χωρίον 
δέ Δοκάνα υπάρχει καί είς Κύθηρα. Τό χωρίον 
εΰρίσκεται μεταξύ Άραγόζαινας καί Άραβω- 
νίτσας εις κοιλότητα εδάφους, δπου συναντιόν
ται τά ΰδατα τριών χειμάρρων, άποτελούντων 
τήν απαρχήν τοϋ Θολοποτάμου. Λέκκας 195. 
Ή  Expedition τό φέρει μέ 20 οικογένειας. 
Κατά Ραγκαβήν Β' 90 τφ  1851 κάτοικοι 55 
οίκογένειαι 12, κατά Νουχάκην τφ  1889 66. 
Κατά Λέκκαν 195, οίκογένειαι 18 τφ  1914. Οί 
Δρακάκης Κούνδουρος 68 τό άναφέρουν άπό 
τοϋ 1840.

δόλος, τό δόλωμα. «ΓΙωλοΰνται δόλοι».
Δομητιανός. Πρός τιμήν του οί Πατρεϊς 

έκοψαν νομίσματα πολυπληθή καί έκ τών οποίων 
διεσώθησαν δέκα έξ εί'δη, άνήγειραν καί στή
λην ιωνικού ρυθμοΰ, έπί τής όποιας έστησαν 
τόν άνδριάντα του. Θωμόπουλος 186, 244.

Δοξαπατρή φρούριον ή Γάρτσικο υπό τών 
έντοπίων καί σήμερον καλούμενον, πλησίον καί

ΝΔ τοϋ χωρίου Σκιαδά έπί μεμονωμένου δα
σωμένου υψώματος. Κορύλλος Πεζοπορία πρός 
Καλάμας 12. Ά πόκειται σήμερον είς έρείπια 
είς μεγάλην έκτασιν, είναι βατόν δέ τό φρού
ριον μόνον έκ τοϋ Ν μέρους. Διασούζονται τό 
τείχος (0.70—0.80 μ.), κάδοι ϋδατος (νεροβά- 
γενα) καί ναός, άποκαλούμενος «φράγκοκλησιά», 
εις σωρούς λίθων (ξερολίθι). Ό  Δοξαπατρής, 
βυζαντινός στρατηγός ήμύνθη καί έπεσε γεν
ναίος άγωνιζόμενος κατά τήν Φραγκικήν εισβο
λήν (1204) είς τά πέοιξ τής Αρκαδίας (Δρα- 
γούμης Χρονικόν 18,24), ή οποία δέν άπέχει 
τής Οέσεως ταύτης. Τό φρούριον κατόπιν άπαν
τα ώς Καλαπιτάρι (βλ. λ.). Κατ’ έντοπίαν πα- 
ράδοσιν μία γραία έπρόδωσε τούς ΰπερασπιστάς 
του (τίνας ;).

Δόξας. Φρούραρχος τών Καλαβρύτων, άλ- 
βανικής καταγωγής. Οί Παλαιολόγυΐ τοϋ εΐ- 
χον έμπιστευθή τό φρούριον, άλλά τόν ’Ιούλιον 
τοϋ 1460 ό Ζαγανός πασάς τό παρέλαβε παρά 
τοϋ Δόξα άνευ άντιστάσεως. Ό  Δόξας έξεδάρη 
ζωντανός έν Πάτραις κατ’ έντολήν τοϋ Μωά
μεθ. Κατά τόν χρονογράφον Φραντζήν, ύπήρ- 
ξεν άπιστος πρός "Ελληνας, πρός Τούρκους καί 
πρός αύτόν άκόμη τόν Θεόν.

Δ ό ξ α ς  ’Ιωάν. Α γωνιστής τοϋ 1821 έξ 
’Ολυμπίας. Έπολέμησε καί είς Πάτρας. "Η 
λιος Σ Τ ' 169.

Δ ό ξ α ς  Μ ι λ τ ι ά δ η ς .  Στρατηγός έκ 
Πατρών, δπου έγεννήθη τφ  1838, άπεφοίτησε 
τής Σχολής Εύελπίδων τφ  1862. Είς Κρήτην 
ώς άνθυπολοχαγός τφ  1866 έλαβε μέρος εις 
τάς έπιχειρήσεις κατά τών φρουρίων Κισσάμου, 
Σφακίων, Μυλοποτάμου καί Κυδωνιών. Μετέ- 
σχε τοϋ πολέμου 1897. Άπεστρατεύθη τφ  
1905 καί άπεβίωσεν έν Άθήναις τώ 1926. 
ΣΝΕ Γ ' 144.

Δ ό ξ α ς  Τ ά κ η ς .  Λογοτέχνης (πεζογράφος 
καί ποιητής) έκ Πύργου ’Ηλείας, δπου διευθύνει 
τήν έκεϊ Δημοσίαν Βιβλιοθήκην. Συνειργάσθη 
εις Πατρινά περιοδικά καί έφημερίδας, πολλά 
δέ βιβλία του έξετύπωσεν είς Πάτρας.

Δόρδος Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  Φιλικός έκ Π α
τρών. Άναφέρεται είς τούς καταλόγους τής 
Εταιρίας. Μέξας 32.

Δόρια Άνδρέας έκ Γενούης, ναύαρχος ‘Ι 
σπανικού στόλου, έφθασε τφ  1552, έπειτα άπό 
τήν Κορώνην, καί κατέλαβε τήν πόλιν τών 
Πατρών καί τήν άκρόπολιν (βλ. λ.) των, κατό
πιν συντόμου πολιορκίας. ’Ακολούθως έπλευσεν 
εις Ρίον, τό όποιον καί αύτό κατέλαβε κατό
πιν μεγάλης άντιστάσεως τών Τούρκων.

Έπολιόρκησε τέλος τό φρούριον τοϋ Ά ν- 
τιρρίου, τό όποιον έπίσης προέβαλεν ίσχυράν 
άντίστασιν. Καί οί μέν δυτικοί χρονογράφοι 
όμιλοϋν περί προσοχής τοϋ Δόρια, ΐνα μή ό 
στρατός του έκτραπή είς λαφυραγωγίας. Διά
φορον έκθεσιν τών γεγονότων δίδει ό τφ  1547 
γράψος Κερκυραΐος Νίκανδρος Νούκιος, ό ό
ποιος είς ολόκληρον κεφάλαιον τοϋ Γ ' βιβλίου 
τών ’Αποδημιών του διαλαμβάνει «περί λεη
λασίας τής πόλεως τών Πατρών», τό όποιον 
άνέκδοτον τυγχάνον, έδημοσίευσεν ό Θωμόπου
λος 410—11. Κατά τόν Νούκιον, ό Δόριας 
μετά εΰκολυν κατάκτησιν τοϋ φρουρίου τών
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Πατρών «άνδραποδισάμενος τον τε στρατόν έ- 
παφήσας, τούς πάντας κατεληίσατο», κατελαφυ- 
ραγώγησε δέ οχι μόνον τούς Τούρκους καί τούς 
έν Πάτραις παροικούντας 'Εβραίους, «άλλ* ούδ* 
Ελλήνων άπέσχοντο, παραλογιζόμενοι δήθ* ώς 
άσεβεις εΐεν, κέρδους ένεκα καί ούφελειών». 
Είς τύ Ρίον έπανελήφΟη ή λαφυραγωγία καί 
τά πλοία τού Δόρια εγέμισαν άπύ λάφυρα. 
«Ταυτα δέ διαπραξάμενος, ήδη χειμώνος έ- 
πιόντος, οΐκοι έτράπετο». Μετά την άναχώρη- 
σιν των 'Ισπανών τού Δόρια, νέαι συμφοραί έ- 
πήλΟον εις τούς "Ελληνας. «"ΟΟεν μεγάλων 
δυσπραγιών τοις καθ’ Ελλάδα χριστιανοις α ί
τιος τύ τότ’ έγεγόνει καί γάρ τούΟ’ ένεκεν 
Τούρκοι τοΐς παροικουσιν έν Πελοποννήσω έ- 
πετίΟεντο. Καί πολλούς μέν τού ζην πολυτρό- 
πως άπήλλαττον, ούκ ύλίγους δ' έφυγάδευον, 
έπανάστασιν έκ τούτων ύποτοπάζοντες». Βλ. λ. 
'Ισπανοί, στρατιώται. Θωμόπουλος 409—13.

Δ όττος Νεόφυτος. Διδάσκαλος Πατρών έκ 
Ζαγορίου ΤΤπείρου 1813—5. Θωμόπουλος 553.

Δ ούκα. Χωρίον ορεινής ΤΙλείας, οί κάτοι
κοι τού οποίου τώ 1821 άνέφερον είς Γερμα
νόν καί προκρίτους διά τών Κοροντζή καί Γρί- 
τσα τάς κινήσεις τού εχθρού. ΧρυσανΟακόπου- 
λος 145.

Δ ουμενά . Είς την E x p ed itio n  ΙΓ 73 ά- 
ναφέρεται μεταξύ τών χωρίων Νεζερών, άλλ’ 
ήδη άνήκει είς τύν δήμον Ινερπινής Καλα
βρύτων.

Δ ούνιας Εμμανουήλ. Α γωνιστής τού 1821 
έκ Κυνουρίας, ό κυριεύσας την Τρίπολιν. Έ -  
πολέμησε καί είς την πολιορκίαν τών Π α
τρών, όπου καί έφονεύΟη. ΜΕΕ Θ' 552.

Δ ούσμανης. Έ κ  τών ’Αθηναίων προσφύ
γων είς Πάτρας κατά την τελευταίαν Ε νετο
κρατίαν. ΔΓ έγγράφου τού Φρ. Μοροζίνη έκ 
Πόρου τού 1093 παρέχεται είς τόν Ιππότην 
Δούσμανον Άθηναΐον τό δικαίωμα, όπως είς 
τό συμβούλιον της κοινότατος ΓΙατρών κατα- 
λάβη μίαν τών είκοσιν έδρών αυτού. Τό έγ
γραφον προσήγαγε τό ΐδιον έτος ούτος είς Πά
τρας. Θωμόπουλος 475 σημ.

Δ ραγόνου. Χωρίον τού τέιυς δήμου Δύμης, 
μεσημβρινώς τής Κάτω Ά χα ΐας είς άπόστα- 
σιν μιας ώρας, κείμενον επί τών υπωρειών τού 
όρους Μώβρη καί τής διεξόδου, ή οποία φέρει 
πρός Μπάδα. Δραγάνου καί Δραγώνη υπάρχει 
είς Λευκάδα καί "Ηπειρον (τσιφλίκι τού Ά λή  
πασά είς Παραμυθίαν). Υ πάρχει καί Δράγανον 
(ΜΕΕ, Θ' 527). Χάρται Ένετικοί τού ΙΖ ' αί. 
σημειώνουν είς την Οέσιν του «Τράπανο». Είς 
Δραγούμην Χρονικόν 259 φέρεται D ragatio. 
Ό μοίω ς καί ή E xped ition  μέ οικογένειας 13 
τφ  1828. Προηγουμένου (1816) ό Pouquevil- 
le  ( IV,  392) τό άναφέρει ώς T rachanou  μέ 
18 Έλληνικάς οίκογενείας. *0 αυτός (III ,  526) 
τό άναφέρει ώς D ragan i. *0 άνεπίγραφος πί- 
ναξ τών κτημάτων Γηροκομείου τού 1849 τού 
κώδικος τής μονής είς σ. 206—7 αναφέρει 
Δραγάνον καί άλλο Τραγανό μεταξύ Κάτω Ά 
χαΐας καί Λακκόπετρας κατοικούμενον. Κατά 
Θωμόπουλον α' έκδ. 238 έκ τού τιμαριούχου. 
Κατά V asiner 133 προέρχεται έκ σλαυικής 
λέξεως, κατά τόν Άραβαντινόν έκ τού Δρυο-

γενής ! Ή  κοινότης περιλαμβάνει καί τά χω 
ρία Βεσκουκαίικα, Καζνεσαίικα, Ααμπραίικα, 
Λογοθέτη καί Μπεθούλκα (Έλευθ. Δ ' 740). 
Κατά Γαγκαβήν Β' 86 τό Δραγανόν τφ  1851 
άναφέρεται ώς έδρα τού δήμου Δύμης μέ πλη
θυσμόν 34 οικογενειών καί 184 κατοίκων. Κα
τά Νουχάκην τώ 1889 κάτοικοι 172. Κατά 
Κορύλλον Χωρογραφία 73 κάτοικοι τώ 1903 
όμοίως 172, οί ήμίσεις τών οποίων ήσαν άλ- 
βανόφωνοι. Ό  P o u q u ev ille  IV , 381 άναφέρει 
ότι ΝΑ τού Δραγάνου εύρε μύλους καί τό μο
ναστήρι τής Μαρίτσας. Οί Αθηναίοι Γεώργ. 
καί Βενιζ. κόμητες Γοΐδη, κατ’ έγγραφον έκ 
Πατρών τής 25 Νοεμβρίου 1703, έλαβον καλ- 
λιεργημένας γαίας μέ οικιακούς, έργάτας κ.λ.π. 
Θωμόπουλος 475 σημ. περιοδ. Α χαϊκά Α' 51. 
Τώ 1700 έγκατεστάθησαν υπό τών Ενετών καί 
Σκλαβούνοι. Κατάλογος αύτών είς Κώδικα 
Μέρτζιου 128. Αναφέρεται τό χωρίον τώ 1697. 
Αυτόθι 118. Τώ 1713 «Άνθιμος ιερομόναχος 
καί εφημέριος Τραγανού Λάλα» υπογράφει ύ- 
πόμνημα υπέρ μητροπολίτου Πατρών. Αύτόθι 
172. Είς άγρόν πλησίον τού Δραγάνου ευρέΟη- 
σαν έπιγραφαί δύο περί Δήμητρος (βλ. λ.) είς 
Οέσιν Κουκούλια, όπου πλεΐστα πήλινα αγγεία 
καί έδώλια αρχαϊκά. ΤΙ θέσις λέγεται καί Πα- 
λιοχώρι καί πρέπει έκεΐ νά ήτο παλαιός συ
νοικισμός, ΐσως καί τό χωρίον αύτό. Είς ύψω
μα ΝΔ τού Δραγάνου λέγεται ότι ήτο χωρίον 
Σκλάβουτσα προφανώς έκ τών Σκλαβούνων ά- 
ποίκων καί κατά έπιτόπιον παράδοσιν έκάη 
από Τούρκους. Εύρίσκονται έπίσης καί ψηφία 
μωσαϊκών είς τούς αγρούς καί μάλλον έκεΐ ήτο 
αρχαιότατος δήμος (οικισμός) τής Δύμης. Τόν 
’Οκτώβριον 182'* ό Νενέκος στρατολογεί 50 
άνδρας. Άρχεΐον Αόντου Β' 305. Κατά έπι- 
δρομήν Γερμανών κατά την κατοχήν ύπέστη ζη
μίας. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68, 113, 
119 διευκρινίζουν ότι τώ 1837—1840 τό Δρα
γάνον ήτο χωρίον τού δήμου Άραξίων, ένώ 
πριν ήτο τού Δύμης, πρωτεύουσα τού οποίου 
ήτο ή Ά νω  Ά χα ΐα  καί τώ 1861 ή Κάτω.

Δ ραγατσάνι. Βλ. λ. ΠαρΟενάκος.
Δ ραγούμης Τ. Κ ω ν σ τ .  Έξέδωσε μελέ

την «ΤΙ δικαστ. πειθαρχία έν Γαλλία καί έν 
Έλλάδι», ΙΙάτραι 1899.

Δρακάκης Σπυρ. Κεφαλλήν, εύρίσκετο έγ- 
κατεστημένος εν ΓΙάτραις τώ 1821 ώς σταφι- 
δέμπορος. Άπειληθείς από τόν αδελφόν τού έν 
ΙΙάτραις ’Ά γγλο ; προξένου Γκρήν έάν δέν 
όστεργε νά κακοποιηθούν "Ελληνες είς Κάτω 
Ά χαΐαν, έξώπλισε μέ έξοδά του μικρόν σώμα 
Κεφαλλήνων καί συμμετέσχε δι’ αυτού είς τήν 
Έπανάστασιν καί τάς πρώτας ήμέρας τής πο
λιορκίας τής Άκροπόλεως τών Πατρών. "Οταν 
όμως ό Τσοΰφ πασάς κατηλθε καί έκαυσε τάς 
Πάτρας, ήναγκάσθη νά άπέλΟη έκ Πατρών διά 
εμπορικού πλοίου, τό όποιον είχε ναυλωΟή 
πρός φόρτωσιν είς Σάμον. ΜΕΕ Θ' 532, "Η
λιος ΣΤ ' 203.

Δρακόκαρδος. Είς τόν «Έρωτόκριτον» 
τού Βιτσέντσου Κορνάρου, στ. 452—492, 1515 
καί 1277 περιγράφεται συμμετέχων είς τό 
κονταροκτύπημα μεταξύ τών Ιπποτών καί «ό
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άφέντης της Πάτρας Δρακόκαρδος». Θωμό- 
πουλος 3071.

Δρακόπουλος Κ ά ρ ο λ ο ς .  Έγεννήθη εις 
Αργοστόλι Κεφαλληνίας, άλλα νεώτατος ήλΟεν 
είς Πάτρας, δπου είργάσθη εις τό άγγλικόν 
προξενείον. Ευθύς ώς έκηρύχθη ή Έπανάστα- 
σις του 1821, έδραμεν είς το σώμα τών Κε- 
φαλλήνων τοϋ Κ. Μεταξά, πολεμήοας είς δια
φόρους μάχας καί είς Κρήτην τφ  1825. Στρα- 
τολογήσας 234 όπλίτας έκ τής Δυτ. Ελλάδος, 
έφερε τούτους είς τό στρατοπέδου τών Πατρών 
δαπανήσας δι’ αύτό έξ ίδιων 19.126 γρόσια. 
Τφ 1826 εΰρίσκομεν αυτόν επί κεφαλής σώ
ματος Κεφαλλήνων καί Ζακυνθίων. Άρχεΐον 
Ρώμα Β' 328—39. Ή  δημογεροντία Πατρών 
την 19ην ’Ιανουάριου 1829 ένέγραψεν αύτόν 
πολίτην Πατρών (Τσιτσέλης Α' 139). Ένυμ- 
φεύθη τήν Θεώνην Καλομυγδάρτη (βλ. λ.) καί 
τούτου υιός ό Αριστομένης (Τσιτσέλης 135). 
Είσήλθεν είς την προξενικήν υπηρεσίαν. Καί 
οδός είς Πάτρας έψηφίσθη τφ  1955 πρός τ ι
μήν του, Έλευθ. Δ' 746, ΜΕΕ Θ' 536, Τριαν- 
ταφύλλου Δημ. όνομ. 38. ’Έλαβεν έθνικάς 
γαίας ώς ταγματάρχης τής Φάλαγγος είς Ά -  
ράχωβαν (βλ. λ.) ΙΙατρών.

Δ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς  ’Α ρ ι σ τ ο μ έ ν η ς .  Ύίός 
τοϋ Καρόλου γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1834, 
δπου καί διήνυσε τάς γυμνασιακάς του σπου- 
δάς, εϊτα δέ έσπούδασεν ιατρικήν είς ’Αθήνας. 
Έτράπη είς τό διπλωματικόν στάδιον, ώς γεν. 
πρόξενος δέ τής Ελλάδος κατηγορήθη ύπό τών 
Τούρκων ώς υποκινητής κινήματος. Ά πό του 
1895 διετέλεσε νομάρχης. Έγραψε διαφόρους 
διατριβάς καί έδημοσίευσεν είς εφημερίδας άρ
θρα (Τσιτσέλης Α' 135—6, 139).

Δ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς  Γ ε ρ .  έξ ’Αργοστολιού 
Κεφαλληνίας δπου έγεννήθη τφ  1828. Τφ 1871 
μετετέθη καί παρέμεινεν έπί έτος είς Πάτρας 
ώς νομάρχης, μετά τό έν Σύρω έπεισόδιον μέ 
τό Έλλην. άτμόπλοιον «Ένωσις» (Τσιτσέλης 
Α' 137).

Δρακοπούλου Θ ε ώ ν η  (Μυρτιώτισσα). 
Πατρινής καταγωγής, κόρη τοΰ Ά ριστ. Δρα
κοπούλου, γεννηθεϊσα είς Κρήτην, οπού ό πα
τήρ της ήτο πρόξενος τότε τής Ελλάδος. Ά πό  
τάς καλυτέρας λυρικάς ποιητρίας τής νεωτέρας 
Ελλάδος. Άκαδ. Ήμερολ. Πατρών 1918, 170. 
Περ. «’Αχαϊκά» Πατρών Α' 178—9, Β' 33. 
Βλ. λ. Καλαμογδάρτης.

Δρακότρουπα. Είς Τριταίαν παρά τον δρό
μον άπό Προστοβίτσης είς Τσίπιανα (εμπρός 
είς τό ποτάμι τής Γαστούνης). Περί τοΰ θρύ
λου της Κορύλλος Πεζοπορία πρός Καλάμας, 
13 καί παρ’ αύτοϋ, Πολίτου Παραδ. 225, 996.

Δρακούλης Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς .  Ναυτικός ά- 
γωνιστής έκ Κεφαλληνίας τοϋ 1821. Συμμε- 
τέσχεν είς τήν ναυμαχίαν τοΰ Πάπα. ΜΕΕ 
Θ' 536.

δράκων τής αρχαίας μυθολογίας Πατρών. 
Βλ. λ. Μυθολογία, ’Ό φις. Θωμόπουλος 192.

Δράστα. Χωρίον άναφερόμενον είς Έ νετι- 
κήν κατάστασιν τοΰ 1699 παρά τά χωρία Ζώ- 
γα καί Λάλουσι. Κώδηξ Μέρτζιου 117. Μάλ
λον πρέπει νά είναι τό νΰν χωρίον Κριθαράκια 
(βλ. λ.) ή νά έκειτο είς τήν περιοχήν του.

Δρέπανον (καί κατά παρήχησιν Δράπανον) 
χωρίον καί άκρωτήριον ΒΛ Ρίου (13 χμ. διά 
ξηράς, 3 ι 2 μιλ. διά θαλάσσης). Πλησίον αύ- 
τοΰ τό χωρίον καί τό παρ’ αύτό Δρεπαναίικο 
ποτάμι (Βολιναΐος). Τό άκρωτήριον έχει σχήμα 
δρεπάνου, είναι χαμηλόν καί σχηματίζει έκ τών 
έκεϊ θαλασσίων ρευμάτων μάλλον παρά έκ πο
τάμιας προσχούσεως άμμώδη υποβρύχιον γλώσ
σαν. ’Επικίνδυνον είς τούς ναυτιλλομένους. *0 
Παυσανίας παραθέτει έρμηνείαν, καθ’ ήν τό Ο
νομά του, διότι έκεϊ ερριψεν ό Κρόνος τό δρέ
πανου, δι’ ού ήκρωτηρίασε τόν πατέρα του 
Ούρανόν. Φάρος τφ  1888 καί νέος τφ  1899 
καί τελευταίως αυτόματος περιστροφικός. Τά 
ρηχά τοΰ άκρωτηρίου προχωροΰν !/ο μίλλι καί 
πολλά τά ναυάγια, δι’ αύτό καί οί είσπλέοντες 
τόν Κορινθιακόν κατά την Τουρκοκρατίαν πα- 
ρελάμβανον είς Πάτρας πλοηγόν. 'Όριον τής 
Ρυπικής χώρας καί τής τών ΙΙατρών κατά τήν 
άρχαιότητα, πλησίον δέ αύτοΰ τό Τείχος τής ’Α 
θήνας. 01 ναυτικοί τό άκρωτήριον όνομάζουν 
είσέτι «τό στρατί τής Παναγίας». Είς Πολίτου 
Παραδόσεις Ά θ . 1904, Α' 59, 739—41 παρα
τίθεται καί αναλύεται ό σχετικός θρΰλος. Ό  
λιμενοδείκτης τοϋ Δ. Τάγια (ΙΕ' αί.) σημειώ
νει : «άλαργάριζε τό Δράπανο, ότι έχει νερά 
φτενά».

Δρέπανου άκρωτήριον Δ Κρήτης καί Α Σ ι
κελίας, ΝΔ Κύπρου, εις Άνάφην, Προποντίδα. 
Χώρα Βιθυνίας. ’Αποικία Έλλην. εις Σ ικε
λίαν, άλλοτε δρμος είς Λευκάδα, ή καί Γιάλοβα. 
Καί είς ’Ήπειρον τοϋ ποταμού Καλαμά (Ά ρα- 
βαντινός Β' 65—6). Δρεπανοχώρια άγροτ. πε
ριφέρεια Ναυπλίου. Κασομούλης Α' 131. Ε ίς 
Κρήτην Δρεπανιά καί Δρεπανίτικο χωρίον είς 
Κεφαλληνίαν, άλλα είς Κρήτην, Μύκονον κλπ. 
Φαίνεται δτι ένωρίς τό όνομα Δρέπανον άντικα- 
τέστησεν έκεΐνο τής Βολίνης, ώς ρητώς τό α
ναφέρει ό Στέφανος Βυζάντιος. Καί άπέμεινε 
(Λαογραφία Δ ' 583, Ν. Πολίτου Τοπωνυμικά 
14, 15). *0 P ouqu ev ille  I I I ,  550 εύρε 25 
οίκογενείας εις τό χωρίον, πηγήν πλησίον τοϋ 
χωρίου μέ δύο λεκάνας, έλαιοφυτείαν καί πρός 
Ν έρείπια πλίνθων. Σταθμός έκεϊ συνήθης τών 
ταξιδιωτών. Κατά G ell 33 γέφυρα μεταξύ ά
κρωτηρίου καί Πατρών, πλησίον τής όποίας 
έκκλησία έρειπωμένη. Τώ 1828 οίκογένειαι 22, 
τφ  1851 κατά Ραγκαβήν 44 κάτοικοι 151, τφ  
1889 κάτοικοι 305 κατά Νουχάκην. Κατά Κο- 
ρύλλον Χωρογραφία 10, 64—5, όπισθεν τού ά
κρωτηρίου μικρά λιμνοθάλασσα, τήν οποίαν άνα- 
φέρει καί ό G ell 3, ένοικιασθεΐσα τώ  1903 
δι’ ίχθυοτροφεϊον. Έ κ  τής ώραίας θέσεως 
Π>ατάνι παρά τόν ποταμόν ΰδατα πόσιμα.

Διά Δρεπάνου τφ  1259 διήλθεν ό δεσπότης 
τής ’Ηπείρου Μιχαήλ β' έκεϊθεν δέ έξεστρά- 
τευσαν οί γαμβροί του πρός έπικουρίαν του. 
’Ερείπια πλησίον τοΰ Δρεπάνου μονής παλαιάς 
(θέσις νΰν Μοναστηράκι). Είς κτήμα Μιχαλο- 
πούλου εύρέθησαν τάφοι καί θραύσματα στη
λών μαρμάρινων. Τ φ  1699 τό χωρίον άναφέ- 
ρεται είς ένετικήν κατάστασιν χωρίων Πατρών. 
'Ο  Scrofani (1794) εύρεν έρείπια δεξιά τοΰ 
χωρίου, τά όποια άποδίδει είς τάς άρχαίας 
Ρΰπας. Ό  T eak e  I I I  414 λέγει δτι τό ά-
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κρωτήριον έχρησιμοποιεΐτο καί, δπως γράφει 
ό μνημονευθείς λιμενοδείκτης, ((περνούν ή καφο- 
ρούζες» (πλοιάρια). Ά ρχάς Ν)βρ(ου 1825 δ 
Ίμβραήμ τδ ήμισυ του στρατού του «άπέστει- 
λε διά θαλάσσης εις τάς ΙΙάτρας κατά την θέ- 
σιν Δρέπανου» (Φωτάκος Ά πομν. Β' 256, Ν. 
Μεταξάς Μεσσηνέζης, τδ Αΐγιον 69). Περί >η- 
στείας 15)12)1846 βλ. λ. ληστείαι.

Τδ χωρίον ήτο είς ύψηλοτέραν τής νυν Οέ- 
σεώς του (είς θέσιν Πύργος, δπου πύργος σπα- 
χή Τούρκου). Τδ παλαιδν έγκατελείφΟη λόγω 
πλημμυρών τού Βολιναίου. Α νήκε τδ Δρέπα
νον (1836—40) άρ/ικώς είς τδν δήμον Άργυράς 
καί κατόπιν Πατρέων (Δρακάκης Κούνδουρος 
67—8, 112, 159). Περί πλημμυρών τού χω
ρίου Χρ. Μουλοπούλου, ΟΙ χείμαρροι της Παλ. 
Ελλάδος, Θνίκη 1923, 43, είκ. 12. Κατά την 
εισβολήν των Γερμανών (24—4—1941), ή άπδ 
Δρεπάνου έως Πατρών παραλιακή ζώνη 8άκις 
έβομβαρδίσΟη καί έπολυβολήΟη ύπδ άεροπλάνων 
των. Λάγαρης 24. ΌνομαστοΙ οί Δρεπανιώτι- 
κοι οίνοι. Θωμόπουλος 63 έπ. 73—4, 80, 101, 
310, 482, 560. ΜΕΕ Γ 2 7 -3 3 , 'Ή λιος Σ Τ ' 
216.

Δρεσθενά. Χωρίον έκεΐΟεν τού Νεοχωρίου 
(Μιντιλύγλι) καί πρδ τού Τσουκαλά, έπΐ τών 
υψωμάτων, ‘/a ω. άπδ της παραλίας, δπου μετε- 
παναστατικώς τδ χωρίον Βρα/ναίικα, είς τήν 
κοινότητα τού οποίου υπάγεται σήμερον, δια- 
τηρούμενον ώς συνοικισμός αυτής, ένώ πρότερον 
είς ΔρεσΟενά ύπήγετο ή νύν περιφέρεια Βρα- 
χναιίκων. Εύρίσκετο έπΐ τής παλαιάς δδού, ή 
δποία έ'βαινεν επί τών υψωμάτων τούτων άπδ 
ΙΙατρών πρδς Δύμην. Ή  E xped ition  τδ άνα- 
φέρει ώς έχον τώ 1828 οίκογενείας 23, κατά 
Ραγκαβήν Β' 85 τώ 1851 ομοίως 22 οίκογέ- 
νειαι, κάτοικοι 83 καί τώ 1889 κατά Νουχά- 
κην κάτοικοι 148, χωρίον πάντοτε άναφερόμε- 
νον τού δήμου Πατρέων άπδ τής συστάσεώς 
του. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68, 112, 159. 
Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 67, τώ 1903, 
Ντρεστενά, άπέχει 2ω. εκ Πατρών και συγ
κοινωνεί μετ’ αύτών δι* άμαξητοΰ όδού (εννοεί 
τήν σημερινήν παραλιακήν). Ε ίχε καί έλη, ά- 
ποξηραΟέντα ήδη. Θωμόπουλος 65. Κατά Pou- 
q u ev ille  IV , 372, T ris te n a  μέ 15 έλληνικάς 
οίκογενείας, είς τδ γύρισμα λόφου σκεπασμέ
νου άπδ μυρτιές καί σχίνους (1816). Σήμερον 
άπομένουν περί τάς 15 οίκογενείας μετά ένο- 
ριακοΰ ναού. ΔρεσΟενά παρά τδ Κροκύλειον 
τής Δωρίδος (P o u q u ev ille  IV , 45), δνομα 
πηγής είς τήν Στρέζοβαν (Παπανδρέου *Ιστ. 
Καλαβρ. 317), παρά τδν Λάδωνα καί πρδς Ά ν- 
δρίτσαιναν (Κορύλλος, Πεζοπορία άπδ Πατρών 
είς Καλάμας, 52). Καί είς Δημητσάναν. Κατά 
Bon 156, 157 «τδ δνομα τών ΔρεσΟενών είναι 
μυστηριώδες. Τδ αύτδ συμβαίνει καί περί τών 
σημειωΟέντων άνωτέρω λιμένων εις άπόστασιν 
12 μιλλίων άπδ τάς Πάτρας πλησίον τού στο
μίου τού Ά ρβα  Ά λπάνα, έπειτα είς 12 μίλ- 
λια άκόμη. οπού τδ άκρωτήριον Άσταλάρια 
άνευ ένδείξεως άποστάσεως. Τούτο πρέπει νά 
είναι δ αρχαίος Ά ραξος». Ό  Bon άναφέρε- 
ται είς τδν ’Άραβα περιηγητήν τών βυζαντινών 
χρόνων Edrisi. Ό  Vasmer 133 προσπαθεί νά

άποδείξη σλαυικδν τδ δνομα άπδ ένα σλαυικδν 
T rostino . Ά ν  είναι σλαυικόν, θά πρέπει νά 
σημαίνη τόπος καλαμιών, ένώ εις τά ίδικά μας 
τουλάχιστον ΔρεσΟενά δεν φύονται καί δή χα- 
ρακτηριστικώς ή έντόνως τοιαΰτα. ’Άλλοι έτυ- 
μολογούν άπδ τδ άλβαν. v re sb ta  άμπελος, 
άλλ* ό μητροπ. Κορυτσας Εύλόγιος Κουρίλας 
επιμένει δτι είναι Έλληνικδν συγγενές τού 
ΒρέσΟενα τής Λακωνίας. Διά τών άνωτέρω δέν 
λύεται τδ πρόβλημα τής όνομασίας τού χωρίου, 
ή περιφέρεια τού όποιου άποτελεΐ έκτασιν, μέ
χρι τής οποίας έξικνεΐτο ή άρχαιοτάτη πόλις 
’Ώλενος. ’Όπισθεν τού υψώματος Σταυρδς ΝΑ 
Δρεσθενών υπάρχει τοπωνύμιον Παλιοχώρι 
(κτήματα Β. Παπαγεωργίου) καί βεβαίως 
έκεί Οά ήτο συνοικισμός, ίσως αύτδ τδ χωρίον. 
Ε π ίσης είς θέσιν Μελίσσια εύρέθησαν άρχαιό- 
τητες. Άναφέρεται τδ χωρίον τφ  1699 είς 
ένετικήν κατάστασιν. Κώδηξ Μέρτζιου 117—8. 
Τ φ  1713 άπετέλει μίαν ενορίαν μέ τδ Τσου
καλά. Τήν 1-10-1824 «τδ στρατόπεδον (πο
λιορκίας Πατρών) έκατέβη είς τά Τρεστενά». 
ΧρυσανΟακόπουλος 68. Συμπλοκή τώ 1824 
έκεί, ώς καί κατά Φ)ριον 1822, Ελλήνων καί 
Τούρκων. Δασώδες τδ μέρος.

Δ ριτατον. Θέσις, δπου ελαίων Τούρκων μέ 
30 ρίζας, δοθείς εις Άθηναίον κατά τήν 
τελευταίαν Ενετοκρατίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 127.

Δ ρ ο σ ό π ο υ λ ο ς  Χρ.  Λοχαγός, άρχηγδς 
ανταρτών είς Πάτρας τώ 1943. Βλ. λ. Πόλε
μοι.

Δρόσος Β λ ά σ η ς. Ναυτ. άγωνιστής τού 
1821 έκ Γαλαξιδίου, προσελθών άμα τη κηρύ
ξει τού Ά γώνος είς Πάτρας. Φιλήμων είς Γερ
μανού Ύπομν. 249.

Δρούκας Κωνστ. Βλ. λ. άθλητισμός. Συλλέ
κτης δημοτικών τραγουδιών, εγγράφων Ά γ ώ 
νος κ.ά. Θωμόπουλος 5 4 5 Λαογραφία Β' 
696—8 (γράφεται έκ λάθους Δράκας). Ά -  
καδ. Ήμερολ. Πατρών 1918, 109. Α χαϊκά
Γ ' 125

Δ ύμη. Ό ν ο μ α .  Ή  δυτικωτάτη πόλις τής 
Ά χα ΐας, όπως καί τδ όνομα (δυσμή^δύσις). 
Δύμαι είς πληθυντικόν, δπως Ά χαγιές (βλ. λ.). 
Ή  χώρα Δυμαία. Ίδύμη υπάρχει είς Μ. Α 
σίαν ("Ηλιος Θ' 811). Είς Κύπρον Δυμες καί 
Τύμη. Κυρίως ή πόλις Δύμη συνωκίσθη περί 
τώ 750 π. X. εκ κατοίκων οκτώ δήμων (οικι
σμών), άπδ τούς όποιους ό Στράβων άναφέρει 
μόνον τήν ΤευΟέαν (Ά νω Ά χαΐαν). Ό  κάτοι
κος Δυμαίος, αία, αίον, κατ’ άλλους συγγρα
φείς Δύμιος, ία, lov. Κατά Στράβωνα «ή Δύ
μη, πόλις αλίμενος, πασών δυσμικωτάτη άφού 
καί τδ δνομα' πρότερον δέ έκαλείτο Στράτας 
(βλ. λ.)». Ό  Αντίμαχος είπε τήν Δύμην Καυ- 
κωνίδα (βλ. λ.) άπδ τούς Καύκωνας ή άπδ 
Καύκωνος ποταμού. Κατά τήν άρχαιοτέραν ε
ποχήν έκαλείτο ΙΙάλεια (βλ. λ.), επί τής επο
χής δέ τών Ίώνων μετωνομάσθη είς Δύμην ή 
έκ γυναικδς εντόπιας Δύμης λεγομένης ή έκ 
τού Δύμαντος υιού τού Αίγιμίου, ό οποίος Δύ- 
μας μέ τδν άδελφόν του Πάμφυλον, ηγούμενος 
Δωριέων, ώδήγησε τούς Ήρακλείδας είς Πελο
πόννησον.

Δ υ μ α ί α  χ ώρ α .  Ρρδς τήν Ηλείαν ή
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γειτονικωτέρα πόλις τής Δύμης ήτο τό Βου- 
πράσιον, διήρει δέ τάς περιοχάς των ό Λάρι- 
σος (βλ. λ.) ποταμός. Προς τό εσωτερικόν τής 
Πελοποννήσου ή Δυμαία χώρα έφθανε μέχρι 
τής Σκόλλεως (Σανταμέρι). Προς τό μέρος των 
Πατρών γείτων ήτο ή ’Ώλενος, ταύτης δέ έ- 
ρημωθείσης, οί Δυμαϊοι κατέλαβον καί αύτής 
τήν χώραν. Καί ό τέως δήμος Δύμης περιε- 
λάμβανεν δλην τήν Δυμαίαν χώραν τής άρχαιό- 
τητος, άπό δέ τοΰ Πείρου ποταμού άρχίζουν 
τά όρια τοϋ δήμου Πατρέιον (1833—1911). ’Α
ποτελεί πεδιάδα 15 χιλιομ. μήκους. Κατάφυ
τος κατά τήν αρχαιότητα, άλλα καί προσφά- 
τως διατηρεί είσέτι άρκετά δάση. "Ελη υπάρ
χοντα έπεχώσθησαν.

Κατά τήν γνώμην των παλαιοτέρων ή Δύ
μη έτοποθετεϊτο παρά τό Καραβοστάσι καί ή 
’Ώλενος, όπου ή νυν Κάτω Ά χαία . Τήν γνώμην 
ταύτην άνέτρεψεν ό V on Dulin τφ  1878, το- 
ποθετήσας τήν Δύμην, όπου ή Κ. Ά χαία . 'Ο 
P ouqueville  καί ό D epping έπίστευσαν τήν 
Κ. Ά χαΐαν ώς Φαράς ! Ένετική έκθεσις των 
άρχών τοΰ ΙΗ ' αί. άποκαλεϊ ’Ώλενον τήν Δύ
μην. Κώδηξ Μέρτζιου 126. Πρβλ. Θωμόπου- 
λον 1061.

ιώ ν Τ'Δρχων ϊ · 
■ι :μ ζώ  ήι 
μ 1Ρ 

ή/ϊ?; 
J. β),.).. ίί'Αι·

ήΐινίπί: τά
• ia~ι, 
ι\νΐϋΐ Γ*:-

. V, V, r. ■:ΐΐϊ>·, -J··

Αΐ'/,ϊ ,̂ϊ
J: ιλΙ."·
IPS.

'■ r  Μ. Ά-
:v JV·· j 

'XU :,ΙΓ.,
, Ό  »■' 

ν'??'. ι..

*
ν«ΐν ̂
,ν>; \ i

*· fit * V 

, Υ J*

WJJ*»

f l f l

’Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς .  Οί τοίχοι τοϋ πανδο
χείου τοϋ Σαήδ άγά γεμάτοι άπό κεφαλάς ά- 

ϋ γαλμάτων καί έπιγραφάς (Pouqueville  IV , 
| 376). Ή  Δύμη κατά τόν L,eake έχει πολλάς 
)| άρχαιότητας. Άνασκαφαί έγιναν τω 1921 εις 
] Κ. Ά χαΐαν (τάφοι, μικροτεχνήματα, έπιγραφαί). 
5 Νομίσματα καί άγγεΐα εύρίσκο m  ι όλονέν. Ά -  
ί γαλμα μαρμάρινον γυναικός, εύρεθέν τφ  1943, 
\ έσυλήθη ΰπό ’Ιταλών. Καί είς τό μέσον ’Άνω 
ΐ καί Κ. Ά χαΐας εΰρέθησαν άρχαιότητες (κτήμα 
J Α. Ρεμπούτσικα). Ε πίσης είς θέσεις Ριάρι, 
( Παναγιά, Άνάληψις καί προς τήν θάλασσαν. 
) Ά πό τής Παναγίας παλαιοΰ νεκροταφείου Κ. 
\ Ά χαίας δεικνύεται καί σήμερον ύπογεία σή- 
5 ραγξ, οδηγούσα κατά παράδοσιν είς Καραβο

στάσι.
Θ ε ό τ η τ ε ς .  Πολιούχος θεά τής Δύμης 

' ήτο ή ’Αθήνα άποκαλουμένη Κλειδοΰχος. Βλ. λ.
' άνεμοι. Οί Δυμαϊοι εΐχον άρχαιότατον ναόν τής 

Αθήνας καί άγαλμά της, άλλον έκτος έκείνου 
> τοΰ ναοΰ, ό όποιος έκειτο παρά τόν Λάρισον 
; ποταμόν. Ε πίσης ναόν άφιερωμένον εις τήν 

Δινδυμήνην καί τόν Ά ττιν . ’Ολίγον πρό τοΰ 
άστεως των Δυμαίων είς τά δεξιά τής όδοΰ 
ήτο ό τάφος τοΰ Σωστράτου. Υπήρχε, τέλος, καί 
τό Έκατόμβαιον (βλ. λ.)

Π ο λ ε μ  ι σ τ α ί  Δυμαϊοι άναφέρονται ήδη 
τφ  1230 π.Χ. είς τόν μεταξύ Έτεοκλέους καί 
Πολυνείκους, υιών τοΰ Οίδίποδος, άγώνα. 'Ο 
μοίως κατά τόν πόλεμον των Ε π τά  έπί Θήβας. 
Οί συμπληρώσαντες τό 17ον έτος τής ηλικίας 
των είς τήν Δύμην ήσαν υπόχρεοι προς στρά- 
τευσιν. Κατάληψις τοΰ Δυμαίου άστεος είς τήν 
Θηβαΐδα τοΰ ’Αντιμάχου. Οί Δυμαϊοι έπολέμη- 
σαν καί μέ τούς Ήλείους. "Ενεκα τοΰ πολέ
μου αύτοΰ οί τελευταίοι παρεχώρησαν τήν διεύ- 
θυνσιν των ’Ολυμπιακών αγώνων είς τούς Π ι- 
σάτας. ‘Τπό τόν Δυμαϊον ’Αρχέλαον (βλ. λ.) 
έπολέμησαν καί είς Συρακούσας. Βλ. λ. σφεν- 
δονήται.

Ό λ υ μ π ι ο ν ί κ α ς  άνέδειξεν ή Δύμη τόν 
Οίβώταν καί τόν Πάταικον.

ά π  ο ι κ ί α ι Δύμης. Ώλένιοι, Δυμαϊοι καί 
Βουραΐοι, άκόμη δέ καί Λάκωνες άπώκισαν 
μετά τά Τρωικά τήν Κύπρον (βλ. λ.). 'Υπάρ
χει έκεϊ είσέτι ή ’Αχαιών άκτή επί τής Β 
πλευράς τής νήσου καί Δΰμες (είς πληθ.) πα- 
λαιοτάτη κώμη. Ά λλα καί ή Τύμη τής Π ά
φου πιθανώς είναι ή Δύμη. Καί ή Πάλη Κε
φαλληνίας (Θωμόπουλος 123 σημ.).

ά ρ χ α ι ό τ η ς. 'I I  Δύμη άνήκει είς τήν 
’Αχαϊκήν δωδεκάπολιν (βλ. λ.). Τ φ  429 π . X. 
(Πελοπ. πόλεμος) δέχεται τούς ήττηθέντας είς 
Πάνορμον Λακεδαιμονίους. Τ φ  327 π.Χ. φθάνει 
ό ’Επαμεινώνδας, (βλ. λ.). Άργότερον έπί των 
επιγόνων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου οί Δυμαϊοι (314 
π. X.) άπεχώρησαν διά τείχους τήν πόλιν των 
άπό τής είς τήν Άκρόπολίν των Μακεδ. φρου
ράς, έπήλθεν όμως ό Αλέξανδρος τοΰ Πολυ- 
σπέρχοντος (βλ. λ.), άλλ’ έκλήθη ό Αριστόδη
μος (βλ. λ.) καί οί Δυμαϊοι έγιναν κύριοι τής 
πόλεώς των. ’Επιγραφή Αίγίου τοΰ τέλους Δ’ 
αί. π. X. άναφέρει τήν Δύμην μετά τάς Π ά
τρας καί ’Ώλενον. Ρ . A strom  είς O pusc. A tbe- 
n iensia 1955. Βλ. λ. Δάμων. Δυμαϊοι καί 
Πατρεΐς πρώτοι Ιδρύουν τήν Ά χ . συμπολιτείαν 
(βλ. λ.). Κόπτει ή Δύμη νομίσματα (βλ. λ.). 
Αντιτάσσεται πρώτη κατά των Ρωμαίων «καί 
έπί τή αιτία ταύτη Σουλπίκιος ήγεμών καί 
ούτος τών Ρωμαίων έπέτρεψε τή στρατιά διαρ-
πάσαι τήν Δύμην». ’Επαναστατεί καί μετά τήν 
Ρωμ. κατάκτησιν ύπό τούς Σώσον (βλ. λ.) 
Ταυρομένεος καί Φορμίσκον Έχεσθένιος. Νο- 
μογράφος ό α', δημιουργός ό β' (άρχοντες άμ- 
φότεροι). "Ετεροι Δυμαϊοι άναφέρονται είς έπι- 
γραφήν Έπιδαύρου : Θυίων Λύκωνος καί Σα- 
μοφάνης Θεοξένου. Ή  πόλις είχε παραμεληθή 
ύπό τών Ρωμαίων καί τφ  67 π.Χ. ό Πομπήϊος 
έγκατέστησεν έκεϊ πειρατάς καθυποταχθέν- 
τας είς αύτόν. ’Αλλά καί ό ’Ιούλιος Καΐσαρ 
'ίδρυσε στρατιωτικήν ρωμ. άποικίαν (Colonia 
Ju lia  A u g u sta  D um aeornm ), άφαιρέσας τάς 
γαίας τών πειρατών καί οί τελευταίοι έπανήλ- 
θον είς τά παλαιά των έργα είς τά ΰδατα τής 
Δυτ. Ελλάδος. 'Ο Αύγουστος κατεσκεύασεν 
οδόν στρατιωτικήν προς ’Ηλείαν καί προς 
Πάτρας (κατά Λέκκαν 12 έπερατοΰτο είς Δύ
μην). ’Επίσης έγκατέστησε νέαν ρωμ. άποικίαν 
είς αύτήν, τεθεϊσαν ύπό τήν τών Πατρών 
(«Αύγουστος ύστερον καί προσένειμεν αύτήν 
Πατρεΰσιν»). 'Υπάρχουν καί οί άμφιβάλλοντες 
τούτο (Χέρτσβεργ Έλλ. Α' 617, 669). ’Εσχά
τως ό K ak rs ted t είς H is to ria  561 ύπεστήρι- 
ξεν ότι έπί Τιβερίου καί άργότερον ϊσως έγι
ναν αί Πάτραι πολύ Ισχυραί, άλλά συγχρόνως 
μέ τάς Πάτρας ή Δύμη έπεξετάθη είς βάρος 
τής Η λείας. Αί δύο άποικίαι τιμούν τόν ”Α τ- 
τιν, άπό τούς ώς άνω πειρατάς δέ είσήχθη ή 
λατρεία τοΰ Μίθρα, άπαντώσα, ώς καί ή προη- 
γουμένη, μόνον έν Πάτραις καί Δύμη.

Έ π ι γ ρ α φ ά ς  (βλ. λ.) Δύμης δημοσιεύει 
ό Θωμόπουλος (209, 234—7). Πρβλ. I. B in
gen είς B u lle tin  de corresp . H e llen iq u e  
1954, 8 5 -8 .
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Ν ο μ ί σ μ α τ α  (βλ.λ.) Δύμης έλληνικά καί 
ρωμαϊκά παρά Θωμοπούλω 251.

Ά κ ρ ό π ο λ ι ς  (βλ. λ.) Δύμης. Κατά K ahr- 
s te d t 550 ή ΤευΟέα ίδρύΟη μετά την Δύμην, 
ώς ό Στράβων. Θωμόπουλος 20, 23, 24, 50,
52, 60 έπ. 65, 90, 78, 104*, 106, 109—115,
123 σημ. 125, 128, 131, 135—136, 139, 141», 
142», 143—7, 150, 157—8, 160—161, 167,
170, 172, 197», 209, 223, 230, 234, 236, 251.

Μ ε σ α ί ω ν ,  Ή  παρακμή τής άρχαίας Δύμης 
είναι άγνωστον πότε συνετελέσΟη καί διατί. 
Κατά τόν πίνακα του Bon 183 την Δύμην ά- 
ναφέρουν ύφισταμένην ό Πτολεμαίος, ό ’Ανώ
νυμος τής Ραβέννας (Dimis), τά Γεωγραφικά 
de Cuido (υπό τό αύτό όνομα) καί ό πίναξ 
τοΰ P e u tin g e r (Δύμη). Bon 16, 18. "Οταν τφ  
1205 άπεβιβάσΟησαν έκεΐ οί Φράγκοι, τήν εύ- 
ρον έρειπο^μένην, Ό  G erland  76 έσκέφΟη ότι 
ή έπισκοπή Ωλένης έπρεπε νά είχε τήν έδραν 
της είς Κάτω Ά χαΐαν (Δύμην) καί έπειτα αΰτη 
μετεφέρΟη είς ’Ανδραβίδαν καί έξω τού Πύρ
γου. ΟΙ L e Q uien, Boblaye καί ή E x p e d i
tion  όμοίως. Τούτο όμως πειστικώς άντέκρου- 
σεν 6 Bon 111 άποδεικνύων, ότι ουδέ επισκοπή 
Ά χα ΐας υπήρξε ποτέ καί μόνον από λάθος άν- 
τιγραφέως χειρογράφων έδημιουργήθη τοιαύτη 
έπισκοπή 'Αχαΐας άντί Εύχανίας. Τόν Θ' αΐ. 
ή έκκλ. έπαρχία ΓΙατρών άπαντα ώς Ά χα ΐα , 
ένώ πριν έλέγετο Ελλάς. Θωμόπουλος 2653. 
Σχόλιον όμως τού Θ' αί. είς Στράβωνα (άπο- 
διδόμενον υπό τού D iller, T he  Scolia on 
S tra lio  είς T rad itio , 1954, 29 έπ.) είς τόν 
ΆρέΟχν «Δύμη ό νύν Μορέας». "Ωστε εκ Δύ
μης τό όνομα τής όλης χερσονήσου κατόπιν.

Ό  Δ. Μ. Σάρρος έδημοσίευσεν εις Ή πειρ. 
Χρον. 1Β' ένΟύμησιν τού τέλους κώδικας περ
γαμηνής, περιέχοντος εκκλησιαστικά μέλη καί 
άποκειμένου εις τήν πυρποληϋεισαν τώ 1913 
βιβλιοθήκην τού Γυμνασίου Σερρών, όπου άνα- 
φέρεται τώ 1275 Βαρσανούφριος έκ χώρας Ά 
χαΐας νήσου Πέλοπος. Τό Έλλην. Χρονικόν 
της Κατακτήσεως λέγει επί λέξε ι: «εκεΐσε ά-
ποσκάλωσαν, στην Ά χαΐαν τό λέγουν | που 
είν' έδώΟεν τής Πατροΰ κάν δέκα μίλλια, | εύ- 
Ούς καστέλλι έκτισαν όλον μέ τό πλιθάρι. | Λοι
πόν άφού άπέζευσαν εκεί είς τήν Ά χαΐαν, | έ- 
ξήβαλαν τά άλογα απ’ έσω έκ τά καράβια | καί 
δύο ήμέραις έμειναν νά τά έχουν άναπαύσει. | 
Ενταύθα έκαβαλλίκευσαν, άπήλϋαν είς τήν Π ά 
τραν». Καί ένώ τό κείμενον ούδέν πρός τούτο 
δικαίωμα τούς παρέχει, ύπεστήριξάν τινες οτι 
οί Φράγκοι κατά τήν άποβίβασιν ταύτην πρός 
κατάκτησιν τής Πελοποννήσου ώνόμασαν τήν 
Δύμην Ά χαΐαν καί ότι τό όνομα τούτο τό νέον 
άπέμεινε. Π ώς όμως άφου έκεΐ οί Φράγκοι δέν 
έγκατεστάΟησαν, ούδέ έκτισαν έκει φρούριον 
πλήν του προχείρου έξ ωμών πλίνθων διά τάς 
πρώτας ήμέρας τής κατακτήσεως, ή δέ περιο
χή μετά ταύτα δέν άπετέλεσεν είμή φέουδον 
Ριόλου, Ά ρλας καί Φώσταινας, οπού έκτίσΟη- 
σαν μόνιμα φρούρια ; Ό  Δραγούμης Χρονικόν 
5 έπ. έπεξηγεΐ ότι ή άπόβασις έγινεν «είς ή- 
ρημωμένην τινα πόλιν, ήτις τό πάλαι έκαλεΐτο 
Ά χα ΐα , έκεΐ δέ όπου τό άρχαΐον ύπήρχεν ή 
πόλις, κατεσκεύασαν ούχί καστέλλιον (chastel)

άλλα περίβολον χωμάτινον...». Τό όνομα λοι-, 
πόν Ά χα ΐα  προϋπήρχε καί είχεν ήδη λησμονη- 
Οή τό τής Δύμης, άφ’ ής καί τά άρχαΐα κτί
ρια δι’ άγνωστον πολεμικήν ή φυσικήν αιτίαν 
(σεισμούς π. χ.) εΐχον πέσει, άλλ’ άνθρωπίνη 
ζωή υπήρχε, διότι τό έδαφος εΐναι τόσον γό
νιμον καί ή πεδιάς έκτεταμένη. Αύτή ή πεδιάς 
είναι συνέχεια τής Ή λειακής (μεγαλύτερον μέ
ρος) καί συνεχίζεται μέχρι καί τοΰ ποταμού 
Πείρου. Αύτό τό μικρότερον μέρος τής πεδιά- 
δος τής ’Ηλείας, τό Α χαϊκόν τμήμα προφα
νές είναι ότι έλέγετο Ά χα ΐα  (Αχαϊκόν τμήμα: 
τής Ήλειακής πεδιάδος) καί οί ερχόμενοι έκι 
τής πεδιάδος πρός τά βόρεια, έκεΐ μετά τόν 
Λάρισον ποταμόν άπήντων τήν έκτασιν τής Ά 
χαΐας. Κατά Άραβαντινόν Β' 26 ή πρό τής 
έπαρχίας Γαστούνης περιοχή καλείται Άχαΐα.: 
Φαίνεται δέ ότι τό όνομα Ά χα ΐα  καί Μορέας 
κατεμάχησαν μεταξύ των καί τό μέν Μορέας 
έλαβεν έπέκτασιν έφ’ όλης τής Πελοποννήσου,* 
άπέμεινε δέ ώς τοπωνύμιον τό Ά χαΐα , πάντως 
τό άρχαΐον «Δύμη» δέν έλησμονήθη. Τό ανα
φέρει Λέων ό Άλλάτιος θρήνων τήν α' έπ ι- 
δρομήν τών Τούρκων είς τήν περιοχήν των Π α- 
τρων. Μόλις τω 1421 ό Κάρολος Α' ΤόκκοςΙ 
έπεξέτεινεν έως αύτής τά διχαιώματά του άγο-1 
ράσας τήν περιοχήν τής Γλαρέντζας είς βάροςΛ 
τοΰ Λατ, Αρχιεπισκόπου Πατρών. Ερείπια: 
τού πύργου τού Σαμπλίτου όνομάζει ό Pou- 
quev ille  IV, 373 όλίγον πέραν του Θεριανού, 
ή δέ E xped itio n  II , 44 εύρε (1828) φρούριον 
είς Κάτω Ά χαΐαν, έντός τού χωρίου (άκρόπο-: 
λις), όπου κυπάρισσος. Θωμόπουλος 115, 270, 
2 8 5 \ 294», 343, 362. Αλβανόφωνοι ήλθον είς: 
Δύμην όλίγον πριν καί μετά τό 1821 6 χ  ι ά- 
πευΟείας, άλλ* έκ Ζουμπάτας καί Γκέρμπεσι 
τού Παναχαικοΰ.

Τώ 1700 είς τήν κώμην Ά χαΐαν καί Δρα- 
γάνου (T ragano) έγκατεστάΟησαν υπό τών· 
Ενετώ ν 57 οίκογένειαι Σκλαβούνων (Νοτιο- 
σλαύων κυρίως) τής ακολουθίας τού σύνταγμα-· 
τάοχου Giov. L udorecca. Κατάλ.ογος αύτών< 
(Κώδηξ Μέρτζιου 128) περιεσώθη, τούς ονομά
ζει δέ άτόπως «Βουλγάρους». Ή  Ά χα ΐα  (Α- 
vagg ia) άναφέρεται είς καταστάσεις Ενετών, 
περί ύποχρεώσεως παροχής φορβής είς τό ίπ-· 
πικόν τών δραγώνων τώ 1699 (διά 20 στατή-·! 
ρας). ΑύτόΟι 117, 118. Δίδονται άγροί Τούρ-j 
κων είς Αθηναίους πρόσφυγας. Αύτόθι 127-1 
«Ά χαγιά  καί Φώσταινα» άπετέλουν 1713 5 
μίαν ενορίαν καί ό έφημέριος αυτών Δημήτρης^ 
υπογράφει υπόμνημα υπέρ τού μητροπολίτου jj 
Πατρών. ΑύτόΟι 172.

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Ή  Δύμη ονομάζεται ά--1 
πλώς Ά χα ΐα  ή Ά χαγιές (Ά νω  καί Κάτω). H 
Τσιφλίκι τού άνωτέρω μνημονευΟέντος Σαήδίί 
άγά κατά τά τέλη τής Τουρκοκρατίας. Κατά»? 
τόν D epping (La G rece, I I ,  61), άφου δ ια --3 
σχίσωμεν τόν Πεΐρον, όπου υπάρχει αρχαία^ 
κρήνη σκεπασμένη άπό άγριοσυκήν, φθάνομεν . ■ 
είς τό χωρίον, περιτριγυρισμένον άπό δάση, ,ϊ 
όπου οί Χριστιανοί έχουν κτίσει τήν εκκλησίαν ‘ ■■ 
τού Ά γ . Ίωάννου. Μικρόν χωρίον ή Κ. Ά 
χαΐα μέ τό πανδοχεΐον έπί τής όδού πρός Ή -  ·., 
λείαν, έχει διέξοδον τόν λιμένα τής αλυκής,,,
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διά τά προϊόντα του καί Ιδίως τήν ξυλείαν. 
Μορέαι, άμυγδαλέαι καί άλλα δένδρα περι
κλείουν τάς καλύβας. Ποταμοί, άγροί μέ άρα- 
βόσιτον, μέ σίτον, μέ βάμβακα καί δάση βελα
νιδιών αποτελούν τούς πόρους των νεωτέρων 
Φαραιέων (γράφε: Δυμαίων). 'Έν άλλο χωρίον, 
ή άπάνω Ά χαΐα, κατέχει επίσης μερικάς άρ-

Ϊαιότητας. Ό  Pouqueville  IV , 359, άπό 
[ατρών έρχόμενος, αριστερά τοΰ Πείρου ποτα

μού εδρε μύλον, γήλοφον δασώδη καί κατόπιν 
τήν Κ. Άχαΐαν. Διακόσμησις δασών, πλάτω
μα μέ θαυμασίαν θέαν, άγροί γεμάτοι άπο κε
ράμους καί μάρμαρα είναι ή άποψις τής Κά
τω Ά χαΐας. Ααραπλεύρως του τότε χωρίου, 
μεσημβρινώς του 'Αγίου Ίωάννου (βλ. λ.) εύ- 
ρεν ογκώδες κτίσμα άπύ τούβλα, μέ τέσσα- 
ρας άχιβάδας προωρισμένας δι’ άγάλματα με
γέθους ήμίσεος τοΰ φυσικού. Ε πίσης έρείπω- 
μένην έκκλησίαν τής Παναγίας, μνημεϊον μέ 
περιστύλιον άπό μάρμαρον λευκόν σπασμένον. 
Επίσης καί έν φρέαρ μόλις (1816 έτος) άνα- 
καινισθέν έσωτερικώς, τό όποιον είχε είς τό 
βάθος ένα άρχαιότερον κτίσμα. Οΐ εντόπιοι έ- 
πώλουν νομίσματα, τά όποια άφθόνως εΰρισκον 
είς τήν γήν. Έπεσκέφθη καί τάς άποθήκας 
άλατος καί τόν σταθμόν τών φυλάκων τής ά- 
κτής. ’Έκειτο έν μίλλι Β τής Κάτω Ά χαΐας. 
Εις τόν λιμένα τής άλυκής έν πλοϊον έφόρτω- 
νε ξύλα διά Μάλταν. 8—20 όργυιαί είναι τό 
βάθος τού λιμένος τής άλυκής. Τά πλοία δεν 
ήσαν ασφαλή άπό τόν Β άνεμον. Ή  άπόστα- 
σις τής άλυκής άπό τόν Πάπαν είναι 9 μίλ- 
λια. *0 δρόμος προς τόν λιμένα άρχίζει άπό 
τό πανδοχεϊον, ΒΔ αυτού. Είς τόν δρόμον αυ
τόν εύρεν ερείπια άρχαίου κτίσματος, άπογυ- 
μνωθέντος άπό τήν βροχήν. Κάτω τού γηλό
φου, έν τμήμα έκ πέτρας λεωφόρου μέ άμυγδα- 
λέας καί κυπαρίσσους τόν ώδήγησεν είς τό 
Καραβάν—Σεράϊ (πανδοχεϊον). *0 πληθυσμός 
τοΰ χωρίου άποτελεϊται άπό 30 καλύβας (άνά 
μία οικογένεια), περιβαλλομένας άπό μορέας. 
Ό  Dodwell II , 310 άναφέρει τήν Κάτω Ά 
χαΐαν καί ώς Παλαιάν Ά χαΐαν καί προσθέτει 
ότι ό πανδοχεύς τού είπεν δτι αί έπιγραφαί 

; τών τοίχων του ήλθον άπό έν φρούριον πα
λαιόν καί έδειξε τό μέρος είς άπόστασιν ένός 
μιλλίου ! Τά ερείπια καλύπτονται άπό χόρτον, 
τό όποιον άνέκαθεν παράγει άφθονον ή Δύμη. 
Παλαιάν Ά χαΐαν ονομάζει τήν Κ. Ά χαΐαν 
καί ό L eake II , 155—9. Ά πό  έδώ, γράφει, 
άρχίζει έν δάσος φθάνον μέχρι τών Μαύρων 
βουνών. Πολλά ποίμνια εύρίσκονται είς αυτό. 
Παλαιοαχαγιά γράφει καί ό G ell 11. Τό φυσι
κόν ύψωμα υπέρ τό χωρίον, μαρτυρεί, είναι 
σκεπασμένον μέ δρΰς. Καί ό Σκροφάνης H , 95 

| εδρε τό πανδοχεϊον (1794). Θωμόπουλος 543, 
I 609, 612.

Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  1 8 2 1 .  ’Ή δη τφ  1807 ό 
Θεοδ. Κο)οκοτρώνης (βλ. λ.) καταδρομεΐ μέ τό 

ί πλοϊον «"Αγ. Γεώργιος» τήν Δύμην καί πυρ
πολεί τάς ιδιοκτησίας τσΰ Σαήδ άγά. Ούτος 

1 έκτισε τύν πύργον, τόν όποιον άναφέρει ώς 
ι άνω ή Expedition. Τούτον κατέστρεψεν ό αυ

τός Θ. Κολοκοτρώνης τώ 1822 (Χρυσανθακό- 
πουλος 28, 55). Μάρτιον 1821 φθάνει ό Δημ.

Πεθαμένος μέ 150 Ζακυνθίους καί πορεύεται 
εις Όμπλόν. Χιώτης Ίον. 383. Τήν 8 Ιο υ 
λίου 1821 άποβιβάζεται ό Δενδρολίβανος (βλ. λ). 
Φ)ριον 1822 φθάνει έκ Γαστούνης ό Θ. Κολο
κοτρώνης καί συναντά τούς προπορευομένους 
Πλαπούταν καί Γενναϊον, υιόν του κ.ά. Ή λεί- 
ους άγωνιστάς. Φωτάκου Ά πομν. Α ' 294. Τόν 
Απρίλιον 1822 έστάλησαν 300 ύπό τόν Ν. 
Μπούκουραν έκ τού στρατοπέδου Πατρών πρός 
άπόκρουσιν άποβάσεως Τούρκων. Αύγουστον
1823 έπέδραμον Τούρκοι έκ Πατρών καί ήρ- 
πασαν 400 πρόβατα. ’Έρχονται άρχάς Ιουλίου
1824 καί πάλιν. Στρατολογοϋνται οί κάτοικοι 
διά τό στρατόπεδον Πατρών. ’Οκτώβριον 1824 
έγκαθιστα ό Νενέκος προφυλακάς. Άρχεΐον 
Λόντου Β' 163, 195, 305. Μάϊον 1825 διετη- 
ρεΐτο ή «βάρδια Ά χαγιάς». Θεοφανίδης Β' β' 
282. Βλ. λ. Έπαν. 1821.

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Ή  E xped ition  
εδρε τήν Κ. Ά χαΐαν μέ 31 οικογένειας (1828). 
Τώ 1851 κατά Ραγκαβήν Β' 87, οίκογένειαι 
48, κάτοικοι 249. Κατά Νουχάκην τώ 1889 
κάτοικοι 1468. Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 
72 κεΐται έν τώ κέντριρ σχεδόν τοΰ ήμικυκλίου 
τού σχηματιζομένου έκ τών περί αυτήν χω 
ρίων. Έ χ ε ι ύδωρ ολίγον (1907) καί ούχί ψυ
χρόν, διοχετευόμενου διά σιδηρών σωλήνων 
άπό τοΰ χωρίου Πουρνάρι. Τώ 1832 ύπήρχεν 
ήδη ό δήμος Δΰμης μέ πρωτεύουσαν τήν Δύ
μην ή Κ. Ά χαΐαν κατά Δρακάκην Κούνδουρον 
67, 113, 159 καί μέ τά αύτά ώς σήμερον
χωρία ύπαγόμενα είς αυτόν. Βλ. λ. Δραγάνου. 
Τώ 1944 έπί 598 οικοδομών δύο κατεστράφη- 
σαν καί δύο έβλάβησαν έκ τού γερμανικού πυ
ροβολικού κατά τάς ημέρας τής άποχωρήσεως 
τών Γερμανών έκ τού άεροδρομίου ’Αράξου, 
έκεϊΟεν βαλόντος. (Βλ. λ. Ά χαΐα). Α κτήν Δυ
μαίων προετείναμεν (Δημ. όνομ. 49) τήν οδόν 
’Ιτεών έν Πάτραις καί έψηφίσθη. ΜΕΕ Σ Τ ' 
373, I ' 29, 442, Ή λ ιος Σ Τ ’ 241.

Δυοβουνιώτης Κ ω ν σ τ. Έγεννήθη έν 
Πάτραις τώ 1872, ’Ιθακήσιος τήν καταγωγήν. 
Ά π ό  τής 2—1—1920 τακτικός καθηγητής τής 
Θεολογικής σχολής είς τήν έδραν τής Δογμα
τικής. Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου τίρ 1932. 
Συγγραφεύς π)είστων έργων Οεολογικών (Δημ. 
Μπαλάνου είς ’Εναίσιμα Χρυσοστόμου Παπα- 
δοπούλου 1932, 156, 167). Βιογραφίαι ζών- 
των καθηγητών, ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον, έν 
Άθήναις 1924, 35. Θωμόπουλος 5273. Έλευθ. 
Δ' 799, ΜΕΕ, Η ' 585, Ή λ ιο ς  Σ Τ ' 247. 
Διηύθυνε τόν «Ιερόν σύνδεσμον» περιοδ. Α 
θηνών (1905). Ακαδημαϊκός.

Δ υτική  Ε λ λ ά ς .  Αι Πάτραι έμφανίζονται 
ιδίως κατά τούς τελευταίους αιώνας κέντρον 
οργανικόν ιστορικής, οικονομικής καί διοικη
τικής ένότητος χώρου, τόν όποιον άποτελοΰν 
οί νΰν νομοί Ά χαΐας, ’Ηλείας, Ζακύνθου, Κε
φαλληνίας, Λευκάδος καί Αιτωλοακαρνανίας, 
τόν όποιον όνομάζομεν Δυτικήν Ελλάδα. Τό 
ιστορικόν τούτο σχήμα συνεχίζεται καί σήμε
ρον άδιαπτώτως. Βλ. λ. Α κμή, έμπόριον. 
Τριανταφύλλου παρά Θωμοπούλω 22, 27, 28, 
41—2, 44.

Δωδεκάπολις Α χ α ϊ κ ή .  Αί ήνωμέναι
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μέ θρησκευτικήν δεσμόν ’Αχαΐκαί πόλεις της 
άρχαιοτέρας (Ε ' α ί ) μορφής τής Συμπολιτείας, 
μέ προσφοράν κοινής θυσίας είς τόν Ποσει- 
δώνα είς Έλίκην (Πάτραι, Φαραί, ’Ώλενος, 
Δύμη, Ρύπες καί Τριταία τής νυν περιοχής 
Πατρών). Θωμόπουλος 125.

Δωριείς. Ή  κάθοδος των Δωριέων έγένετο 
διά Ρίου, όγδοήκοντα έτη μετά τόν Τρωικόν 
πόλεμον (1104 π. X.). Κατά την τελευταίαν 
Ενετοκρατίαν περί τούς 1.000 Δωριείς «Λι- 
δωρικιώται» έπείσθησαν καί έγκατεστάθησαν είς 
τά Μαύρα βουνά. Τελευταίως (1955) έψηφίσθη 
καί δδδς Δωριέων έν Πάτραις. Σύνδεσμος δέ 
Δωριέων έν Πάτραις ύφίσταται άπό τού 1928. 
Β>. λ. Στερεά Ελλάς. Θωμόπουλος 91, 288, 
473. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 54.

Δω ρόθεος, Μητροπολίτης Πατρών, γενόμε- 
νος τώ 1438 Μονεμβασίας, διατηρήσας ώς 
προεδρείαν τήν μητρόπολιν Πατρών. Αυτή 
είναι ή είκασία του Χόπφ, τήν όποιαν δεν δέ
χεται ό Θωμόπουλος 3944, τοποθετών άντ’ 
αύτου τόν μητροπολίτην Ιω σήφ. Ζακυθηνός 
L e d e sp o ta t I I ,  278.

Δωρόσταμος ’Αθανάσιος, άρχιμανδρίτης 
τής Μ. Εκκλησίας, έκ Πατρών, μέ πολυκύμαν- 
τον βίον. Προήρχετο έξ άρίστης οίκογενείας, 
ό μεγαλύτερος άδελ,φός του ήσχολεΐτο μέ τδ 
έμπόριον, ό δέ νεωτερος ήτο Ιερεύς είς τόν 
ναόν τού 'Α γ. Νικολάου τών ΙΙατρών. Είς 
νεαράν ήλικίαν έταξίδευσεν είς Δαμιέτην Αίγύ- 
πτου καί έκεΐθεν εις τό όρος Σινα καί 'Ιεροσό
λυμα, δπου έπί μακρόν διέμεινε. Τώ 1715 ήτο 
διάκονος είς Πάτρας καί εύρεθείς είς Ναύπλιον 
ήχμαλωτίσθη υπό γενιτσάρου. ΈκρατήΟη δέ
σμιος τέσσαρας μήνας, κατόπιν ό γενίτσαρος 
τόν μετέφερε διά Σμύρνης είς Κπολιν, όπου 
δ Πατριάρχης τόν έξηγόρασεν αντί 2.000 ταλ- 
λήρων, τά όποια μετά τό πέρας τού πολέμου 
(Ένετοτουρκικού) καί τήν έπάνοδόν του είς 
τάς Πάτρας ό Δωρόσταμος τά άπέδωσεν. Ό  
Πατριάρχης τόν διώρισεν ήγούμενον είς τήν 
μονήν τής *Αγ. Παρασκευής εις Ίάσιον. Έ 
κεΐθεν μετέβη είς Βραΐλαν περί τό 1723, έγινεν 
άρχιμανδρίτης, τφ  1727 περίπου εστάλη ώς 
έξαρχος Πατριαρχικός εις τάς νήσους Κέρκυ
ραν, Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν συλλέγων ερά
νους διά κατασκευήν τού Πατριαρχικού ναού 
καί μεγάρου, τά όποια είχον καταστραφή έκ 
πυρκαϊάς. Ή  άπόδοσίς του ήτο μεγάλη καί 
έπεχείρησε καί άλλο ταξίδιον είς Σουηδίαν καί 
Γερμανίαν, όπως συλλέξη έράνους υπέρ τών 
χριστιανών, πρός τόν αύτόν δέ σκοπόν άπέστει- 
λε μοναχούς έφωδιασμένους μέ Πατριαρχικά 
έγγραφα είς 'Ολλανδίαν καί Α γγλίαν. Κατά

τό ταξίδιόν του τούτο ό Δωρόσταμος συνελή 
φθη ύπό ληστών εις τά σύνορα Βλαχίας κα 
Τρανσυλβανίας. Ε ις τών διακόνων τής συνοδεία 
του έφονεύθη, όλοι άπεγυμνώθησαν, έμαστιγώ 
θησαν καί έμειναν ήμιθανεΐς. Ό  Έλλην έπί 
σκοπος Τρανσυλβανίας Μάξιμος τούς περιέθαλ 
ψε καί ήδυνήθησαν νά φθάσουν είς Βιέννην 
ΈκεΤ ό Δωρόσταμος έτυχεν άκροάσεως παρ 
τώ αύτοκράτορι, κατόπιν δέ διά Βοημίας κε 
Σιλεσίας μετέβη είς Φραγκφούρτην καί Βερολΐ 
νον. Είς τήν τελευταίαν ταύτην πόλιν έγνώρισ 
τόν σοφόν Γερμανόν ’Ιάκωβον E lssner, ύ  
τόν όποιον διηγήθη ό Δωρόσταμος τάς περί 
πετείας του καί ό E lssn er τάς κατέγραψεν ε= 
τό έργον του «Νεωτάτη περιγραφή τών Έλλτ 
νων. χριστιανών είς Τουρκίαν έπί τή άξιοπ 
στω διηγήσει τού κ . ’Αθανασίου Δωροστάμς 
έπί τή βάσει νέων διηγήσεων καί Ιδίων παρο 
τηρήσεων... Βερολΐνον 1737». Είναι άνήρ άξιι 
σεβάστου έξωτερικού, λέγει ό E lssner, άνθρα 
πος σώφρων, γνωρίζων νά φέρεται παντοί 
Ε κτός τής έλληνικής καί τουρκικής, όμιλ* 
καί όλίγον τήν λατινικήν καί γαλλικήν, άριστ 
τήν Ιταλικήν, την όποιαν γράφει λαμπρά, 
τρίως δέ τήν άρχαίαν έλληνικήν. Ή  διήγησ: 
του περί τής σημερινής καταστάσεως τδ 
Ελλήνων είναι άξιόπιστος. Ε πειδή  πολλαί πα> 
ταχόθεν, προσθέτει ό E lssner, τού έγιναν m  
ρατηρήσεις ότι ό Δωρόσταμος δέν εΐναι παρ 
τυχοδιο>κτης, έζήτησε πληροφορίας έκ Κπόλεα 
διά τού Υπουργείου τών Εξωτερικών τού Bt 
ρολίνου. Κατά ταύτας, δ τό πρώτον άποστε 
λείς εις Εσπερίαν Δωρόσταμος ήτο άνήρ έ 
ξιότιμος καί σεβαστός, όντως εστάλη διά τέ 
σκοπόν τών έράνων καί αυτός άνέλαβε κο 
άλλο ταξίδιον έφοδιασθείς μέ πιστοποιητικ 
τών έν Κπόλει ’Αγγλικής καί Όλλανδικΐ 
πρεσβειών. Τώ 1741 ό Δωρόσταμος όντα 
ένεφανίσθη διά β' φοράν είς τό Βερολΐνον φι; 
ρων καί έπιστολήν τού Πατριάρχου Νεοφύτα 
τού 1739, άκόμη καί τού Ρώσου πρεσβευτι; 
Κπόλεως κ. ά. Κατά τήν β' ταύτην παρουσία 
του είς τό Βερολΐνον έ'γινε δεκτός ύπό τής βι! 
σιλομήτορος, ή όποια τόν έβοήθησε βασιλικών 
διά Καινιγσβέργης δέ έκεΐθεν άνεχώρησε 8ί 
Ρωσίαν. Τώ 1743 έγραψεν είς τόν E lssner f 
πιστολήν καί πίνακα Πατριάρχων Κπόλεως tc 
ΙΡΓ αί. ατελή κατ’ αύτόν.

Τό άνωτέρω βιβλίον του E lssner έθεωρή^ 
άρχικώς ώς έργον αύτου τού Δωροστάμο': 
Πο>λοί καταφέρονται μέ βιαιότητα είσέτι κατ 
τού προσώπου του, Ό  Θωμόπουλος 568—57 
καί Όμπλοΰ 203 έπαινεΐ «τόν διασημότατα 
κληρικόν».
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Αί Πάτροσ τφ 1834 έκ λιθογραφία* τής έποχη* (Θεοφανίδου Γ' 232). 
Άπόδοσι* τρϋ ρυμπολίταν Ντίνον Άνδριοπούλου

Εβραίοι. ’Ή δη άπό ’Αλεξανδρινών χρόνων 
πολλοί εις Πάτρας. "Οταν δμως ήλΟεν ό 
άπόστολος Άνδρέας, θά ήσαν ολίγοι (H er- 

billon 242, ’Αχαϊκά Α' 23, 24). Παραδόσεις ‘Ε 
βραίων φέρουν τήν έγκατάστασίν των είς Πελο
πόννησον άπό τόν Ε ' αί. π. X. Μέγας ό άριθ- 
μός αύτών έν Έλλάδι καί τον ΙΒ ' μ. X. αί., 
50 οίκογένειαι έν Πάτραις τφ  1147. "Αριστοί 
πορφυροβάφοι καί έμποροι. Θωμόπουλος 348*. 
’Ακμάζουν είς τήν Αατ. ’Αρχιεπισκοπήν Πα- 
τρών. G erland  ώς έν σ. 279. Ζακυθηνός L e 
despotat II , 42—4, 171, MEE Ζ ' 47, Ά λ. 
Διομήδους Βυζ. μελέται Β' 2081, 324. Τά έμ- 
πορικά των καταστήματα είς Τσιβδί κατά Θω- 
μόπουλον αυτόθι, ή συνοικία των δμως, περί
κλειστος (G hetto, Τσιφοΰτ μαχαλάς) είς σημε
ρινά Μαγουλιανίτικα καί παρ’ αυτήν τδ νεκρο- 
ταφεΐον (έξ ου Έβραιομνήματα ή θέσις έως 
τώρα). «Εβραίων οΐκησιν» άναφέρει τόν ΙΔ ' αί. 
ό Γ. Φραντζής καί τήν Α πύλην του φρουρίου 
Εβραϊκήν ώς γειτνιάζουσαν προς τήν συνοικίαν 
των. Ό  στρατός του Άνδρ. Δόρια προέβη είς 
λαφυραγωγίαν Τούρκων, «άλλ’ ήδη καί ’Ιου
δαίων έκεϊθι παροικούντων». Θωμόπουλος 410. 
Κώδηξ Μέρτζιου 1. Τω 1640 έμποροι σταφί- 
δος. Αύτόθι 30. Γενικώς έμποροι πολλοί, κατά 
τόν Du Loir τω 1641. Προσέρχονται τέλη ΙΕ ' 
αί. έξ ‘Ισπανίας καταδιωκόμενοι πολλοί. Τ φ  
1580 μ. X. τέσσαρες συναγωγαί έλειτούργουν, 
έκ των όποίων μία ελληνική. Όνομαστοί οί

ραββϊνοι Πατρών της έποχής αυτής (καί πα- 
ροιμιωδώς «Ραμπινέ Πατράς»), δπως ό Σαδίκ 
Φιρμόν, μεταφράσας έξ ισπανικής το βιβλίον 
«‘Υποχρεώσεις καρδίας», Μαίρ Σεμτόβ Μελα- 
μέδ, συγγραφεύς των βιβλίων «Δικαιοσύνη ά- 
κριβής» καί «‘Ιστορία τών ’Ισραηλιτών τής 
Τουρκίας» (τρίτομον). Συγκροτείται «Μεταρ- 
ρυθμιστικόν Ίσραηλιτικόν συνέδριον» έν Π ά- 
τραις, έξ οΰ τά θεσπιθέντα «Μεναγί Πατράς» 
(έθιμα Πατρών). Είς τάς συναγωγάς Χαλκί- 
δος καί Ίωαννίνων διεσώζοντο άντίγραφα, ά- 
πολεσθέντα άτυχώς είς πυρκαϊάς. Είς ’Ιωάννι
να ύπήρχεν Εβραϊκή οικογένεια μέχρι τών άρ- 
χών Κ' αί. καλουμένη Πατράς, έκ Πατρών 
καταγομένη. ‘Ομοίως είς Τρίκκαλα τής Θεσ
σαλίας ήτο προ τριών αιώνων οικογένεια έκ 
Πατρών, καλουμένη Φελούς.

Ή  μεγαλύτερα συναγωγή έκειτο εις τό 11ον 
τετράγωνον τής άνω πόλεως. ‘Ο P o u q u ev ille  
I I I ,  509 εύρε τφ  1820 μίαν μόνον συναγωγήν 
καί άνέγνωσεν είς τήν κλίμακά της δυσεξήγη- 
τον επιγραφήν έλληνικήν του έτους αψκε' 
(1725). Οί Σπόν καί Ούέλερ (1676) άναφέρουν 
δτι τό τρίτον τών κατοίκων τών Πατρών ήσαν 
Εβραίοι, έμποροι κατά τό πλεϊστον, καί είχον 
ίδικόν των δικαστήριον δπως λύη τάς μεταξύ 
των πολιτικάς διαφοράς. Ε π τ ά  είς Εβραϊκήν 
έπιτυμβίους έπιγραφάς έδημοσίευσεν ό Θωμό
πουλος 433—4 τών ετών 1540, 1594, 1610, 
1633 καί 1635.

ΐί
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Τ φ  1600 είς Ζάκυνθον 6 Εβραίος Σαββα* 
τάης Βίνος ήγάπησε τήν έκεΐ Μαρίαν θυγατέ
ρα ’Αντωνίου Π ατρ ίου  έκ Πατρών. Ό  Πατρι- 
νός ούτος, ό όποιος ήτο πτωχότατος έργάτης, 
μόλις έπληροφορήθη τό αίσθημα του Εβραίου, 
έσκέφθη νά έπανέλθη οίκογενειακώς είς Π ά
τρας. Μετά τρεις μήνας εύρέθη νεκρόν σώμα, 
τό όποιον έφαίνετο δτι άνήκεν είς εύμορφον 
νέον, άλλ’ άπεδείχθη δτι ήτο νέα. Ή  Δικαιο
σύνη άπεκάλυψεν δτι ή Μαρία, έλθούσα είς 
Ζάκυνθον διά νά εύρη τόν έραστήν της Ε 
βραίον, φορούσα άνδρικά ένδύματα, έφονεύθη 
άπό τόν ώργισμένον πατέρα της, ό όποιος καί 
αύτός εύρέθη μετ’ όλίγας ήμέρας εις θέσιν 
Κρΰο νερό πνιγμένος. Ε π ίσης εις Ζάκυνθον τω 
1661 Άνδρέας τις Μηλιώτης έκ Πατρών, είσ- 
βαλών μετ’ άλλων ήμέραν Σάββατον, διαρκού- 
σης της Ιεροτελεστίας, έζήτησε δι* ύβρεων νά 
άρπάση τήν δήθεν γαΐίουροκεφαλήν, τήν οποίαν 
κατ' άνόητον πρόληψιν δήθεν έλάτρευον είς 
τάς συναγωγάς των οί Εβραίοι. 'Έ γινε σύγ- 
χυσις καί πολλοί χριστιανοί καί στρατιώται 
έσπευσαν είς βοήθειαν τών Εβραίων καί ή τά- 
ξις άποκατεστάθη. Ό  Μηλιώτης έπέμεινε λοι- 
δωρών. *11 τάξις διεταράχθη καί πάλιν καί ό 
σύνδικος έδωσε διαταγήν εις τούς στρατιώτας 
νά τόν συλλάβουν. Αύτός όμως ρωμαλέος, διέ
φυγε τών χειρών τού συλλαβόντος αύτόν στρα
τιώτου καί ήρχισε νά τρέχη. ’Αλλά ό στρατιώ
της τόν έπυροβόλησε καί τόν έφόνευσε. Τώ 
1699 έν Πάτραις είς καθολικός ίερεύς έκήρυ- 
ξεν δτι αδίκως κατά τήν Μεγ. Εβδομάδα οί 
Χριστιανοί προσέβαλον τούς Εβραίους (Πομ
πή βλ. λ. Εβραίων). Έ ν  Πάτραις πά>ιν τό 
Σάββατον τού Λαζάρου τού 1699 έχάθη έν 
παιδίον χριστιανικής οίκογενείας καί κατόπιν 
εύρέθη «πρός χαράν τών Εβραίων». Έ ξ  απο
σπάσματος επιστολής έκ Πατρών πρός τό διοι- 
κητήριον Ζακύνθου: «Ά νευ τής πειθούς τού 
έφημερίου τού 'Αγίου Άνδρέου [Πατρών] καί 
τών ήμετέρων ενεργειών τό έφετεινόν Πάσχα 
δέν θά ήτο εύχάριστον. Ά π ό  τής εκκλησίας ά- 
νεγνώσθησαν καί παλαιαί Παπικαί διατάξεις 
καί νέαι». Τά μέσα τού ΙΖ ' αί. ένεφανίσθη έ- 
πιτήδειός τις ψευδομεσσίας καλούμενος Σαμ- 
παΟάη (βλ. λ.) Λεβή. Τελικώς έξωρίσθη είς 
Πάτρας*, δπου καί άπέθανε τφ  1686.

Έ π ί Τουρκοκρατίας οί Εβραίοι έν Πά- 
τραις δέν άπήλαυον ίσοπολιτείας, δέν ελειψαν 
δέ τά μικροεπεισόδια ίδίως διά τό ζήτημα 
τής άργίας τού Σαββάτου. Οί χριστιανοί ήθελον 
ή άγορά (βλ. λ.) νά μή γίνεται Κυριακήν, άλ- 
λά τό Σάββατον, οί Εβραίοι 6μως ένίοτε δω- 
ροδοκοΰντες τόν βοεβόδαν, έπετύγχανον νά γ ί 
νεται τήν Κυριακήν ή άγορά. Ή  διαφορά κα- 
τέληγεν είς άγριον ξυλοκόπημα. Καί ό Σπον- 
τής διηγείται έπεισόδιον μέ Εβραίους Π α
τρών. Θωμόπουλος 434, 4921. ’Αλλά συμμα
χούν κατά τού Ενετού προξένου τφ  1721. 
Είναι διερμηνείς προξενείων (1786). Ά ναφέ- 
ρονται καί ώς κολυβισταί (1759). Θωμόπουλος 
503, Α χα ϊκά  Γ ' 59, Κώδηξ Μέρτζιου 245, 
292. Καί έρωτικά έπεισόδια καί τραγούδια, 
ώς Θωμόπουλος 436 : «Γιά φρογκασθήτε νά 
σάς πώ τής Πάτρας τό τραγούδι. | Χριστόδου

λος άγάπηΜ κόρη Όβριοπούλα.../Οβρέοι τόν 
έπιάσανε καί παν νά τόν κρεμάσουν, | χίλιοι 
τόν παν άπό όμπρός καί δυό χιλιάδες πίσω..». 
Τόν έπήγαν εις τόν κατήν, άλλ* ούτος έπέτρε- 
ψε τόν γάμον. Τό τραγούδι τής Έ βρ. παροι
κίας Χαλκίδος. Οί Εβραίοι ήκολούθησαν τούς 
Τούρκους κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν, 
φθάσαντες είς ©νίκην, δπου μέχρι τελευταίως 
παροιμίαι άναφερόμεναι είς Πάτρας, άπέμειναν 
δμως 1615. Μετά τό 1715 ήλθον καί άλλοι, 
άλλά τφ  1756 έθερίσθησαν άπό πανώλη είς 
τήν ρυπαράν συνοικίαν των, δπου οί Τούρκοι 
τούς εΐχον περιορίσει. Θύματα καί τού σεισμού 
1785. Συναγωγάς των εύρε τφ  1818 ό Bran- 
sen  (Θωμόπουλος 558), άλλά δέν εΐχον άπο- 
μείνει παρά 17 οίκογένειαι. Ά πό  τού 1821 
εξηφανίσθησαν έκ Πατρών καί μόλις τφ  1917 
άνεσυγκροτήθη κοινότης των, άποκτησασα καί 
συναγωγήν (Παντανάσσης 34) έκτοτε λειτουρ
γούσαν μετά σχολείου Έβρ. γλώσσης. Είς Α' 
Δημ. νεκροταφεΐον ίδιον αυτών τμήμα περί- 
κλειστον. Πρό τού 1940 ήσαν 40 οίκογ, άτομα 
265, κατεδιώχθησαν δμως ύπό Γερμανών. "Η
λιος Γ ' 111. Βλ. λ. Δημακόπουλος Γ. Ό  
Νέγρης σημειώνει Έβραιόκαστρον έν Πάτραις 
(Roches crista lop li. A th . 1914, 75), ένώ 
είναι τό βρυόκαστρον έπί τού Παναχαϊκοΰ, 
Βλ. λ. Όβρυά.

έγγρ α φ α . ‘Η  έξ όλοκλήρου καταστροφή 
καί πυρπόλησις τής πόλεως τών Πατρών, του 
αρχιερατικού οικήματος (μητροπόλεως) καί τών 
μονών καί ναών κατά τήν Κυριακήν τών Βαίων 
3 Απριλίου 1821 έπέφερε καί τήν έξαφάνισιν 
τών έγγράφων τών Πατρών. Ά λλα ι πυρπολή
σεις καί καταστροφαί προηγηθεΐσαι Ιδίως κατά 
τάς έναντίον τών Τούρκων επαναστάσεις τών 
Ελλήνων, τά αύτά εΐχον άποτελέσματα. Δέν 
διεσώθησαν, λοιπόν, παρά ελάχιστα δημόσια ή j 
ιδιωτικά έγγραφα τής Ενετοκρατίας καί Τουρ
κοκρατίας. "Οσα έσώθησαν, εύρέθησαν εκτός : 
τών Πατρών ή προέλαβον οί ένδιαφερθέντες νά 
τά συμπεριλάβουν μαζί των. Τοιουτοτρόπως έ- 
σώθησαν άρκετά τής μονής Γηροκομείου, τά : 
όποια καί εύρίσκονται είσέτι είς αύτήν, δπου : 
τά έναποθέτησαν οί έπιστρέψαντες μετά τή ν . 
άπελευθέρωσιν μοναχοί, δ κώδηξ κ. ά. (Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκομεΐον 26 έπ.). Ό μοίως έγέ- 
νετο είς Όμπλόν, δπου άρκετά έσώθησαν καί I 
ό κώδηξ (Θωμόπουλος Ό μπλός 16 έπ.). Kali 
ή μονή άγιων Πάντων διέσωσεν έγγραφα, α ί» 
δέ Χρυσοποδαριτίσσης, Μαρίτσης παρά συμ)φφ : 
Γ. Ζαλογγίτη έν Δύμη καί ή Έλεούσης όλι- ■ 
γώτερα. Σημαντικός άριθμός έγγράφων έκ Πα- 1  
τρων εΐχεν άποθησαυρισθή είς τό Άρχειοφυλά- 
κειον Ζακύνθου, τού όποιου ό σοφός διευθυν
τής Ζώης είχε μελετήσει καί δημοσιεύσει άρ
κετά εις περ. «Α χαϊκά» (Θωμόπουλος 516-21, 
Λ. Ζώη Αναγραφή δημοσιευμάτων 342, 578, 
662). Ό  άείμνηστυς Λ. Ζώης εΐχεν έφοδιάσει. 
ήμάς μέ άντίγραφα δλων τών έκ Πατρών είς> 
Ζάκυνθον έγγράφων, τά όποια έκάησαν τόν 
Αύγουστον 1943 καί τά όποια άντίγραφα τώ
ρα έπέχουν θέσιν πρωτοτύπου. Τά εις Ένετίαν 
είναι επίσης πολλά, μέρος δέ αυτών έν άντι- 
γράφοις εύρίσκονται είς Έθν. Βιβλιοθήκην Ά θ. *
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(Ώωμόπόυλός 507). Τελευταίως (1-7-1957) διά 
φροντίδας τοϋ έν Ένετίμ φίλου Ήπειρώτου 
Κ. Δ. Μέρτζιου, άντεπ. μέλους της ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, ή πόλις άπέκτησεν άντίγραφα πάντων 
των είς τά άρχεΐα Ένετίας εγγράφων, των 
άφορώντων οπωσδήποτε τάς Πάτρας άπό τοϋ 
1595 έως 1794 (Κώδηξ Μέρτζιου). Ταϋτα εύ- 
ρίσκονται είς τό Ιστορικόν Άρχεΐον τής Δη
μοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. «Νεολόγος ΓΙα- 
τρών» 24 Μα'ί'ου 1957 (Π. Δ. Παπανδρόπου- 
>ος). Έ ξ  ιδιωτικών αρχείων λίαν ενδιαφέ
ρον τό τοϋ Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου (πρβλ. 
Γ. Παπαδιαμαντοπούλου, 'Ιστ. σημειώσεις 
1750—1850, ’Αθ. 1938 καί Γούδαν Ε ') Ά ρ 
χεΐον τής οικογένειας Κανακάρη Ρούφου άπέ- 
μεινεν έλάχιστον, διότι τό πλεΐστον κατεκάη 
έκ πυρκαϊάς είς χεΐρας Γ. Ρούφου ένταϋθα. 
Χρ. Κορύλλος, Πανηγ. λόγος 1884, 17. ’’Αλλο 
άρχεΐον τό τοϋ κ. Δημοσθ. Καρατζά τοϋ Πα- 
ναγ. Καρατζά τοϋ 1821. Ά λλα  μεμονωμένα 
έγγραφα είς περ. «’Αχαϊκά» Β' 66-7 (Κ. Τριαν- 
ταφύλλου), Δ' 70 (Άβρ. Παπάζογλου), Γ ' 92 
-3 (Χρ. Φακή) καί είς Άκαδ. Ημερολόγιου 
Πατρών 1918, 109-115 (Χαριλ. Π. Θεοχάρη). 
Άλλη συλλογή έγγράφων τοϋ Γ. Δ. Τριαντα- 
φυλλοπούλου σταφιδεμπόρου έκ Πατρών έδωρή- 
θη τήν 15ην ’Ιουλίου 1910 είς τον Δήμον 
Πατρέων, διασώζεται δέ σήμερον είς τήν Δη- 
μοτ. Βιβλιοθήκην Πατρών (παρά Θωμοπούλω 
619), μεταξύ αύτής δέ ό άπολογισμός τοϋ τα
μείου τής δημογεροντίας τοϋ 1819 καί πολλά 
Καλαμογδάρτη. ’Έγγραφα έχει καί 6 συμπολί
της Άνδρ. Τζίνης. Περί δέ των καταλοίπων 
Σπυριδ. Λάμπρου βλ. Έπιμνημ. τεϋχος Ν. 
Έλληνομνήμονος σελ. 111. ’Έγγραφα τών άγώ- 
νων τοϋ 1821 εύρίσκονται είς τό Άρχεΐον ’Α
γωνιστών καί περισσότερα είς τά Γενικά άρ
χεΐα τοϋ Κράτους τών εύθύς μετά τήν Άπελευ- 
θέρωσιν χρόνων. Έ γγραφα άνέκδοτα δημο
σιεύονται πολλά είς τό άνά χεΐρας. Θεοφανίδης 
Β' 191, 200 δ'. Έγγραφα πρό τοϋ 1821 εν 
άντιγράφοις υπάρχουν είς τά συμβολαιογραφεία 
καί υποθηκοφυλακεία Πατρών καί Δύμης είς 
παλαιά ιδίως συμβόλαια καί έγγραφάς. ’Έ γ 
γραφα τών συμ)φων Παπαδιαμαντοπούλου καί 
Παπατριανταφυλλίδου παρά τφ κ. Διον. Μαυ- 
ρογιάννη δικηγόρφ τών έτών 1836—42. Πάντα 
ταϋτα καί ιδίως τά ύπό ιδιωτών κατεχόμενα 
δύνανται ν’ άποτελέσουν έν άξιόλογον άρχειοφυ- 
λάκειον, οΐον καί συνεστήθη διά τοϋ οργανι
σμού τής Δημοτικής βιβλιοθήκης Πατρών τώ 
1945 καί έκτοτε αποτελεί τμήμα τής έν λόγω 
Βιβλιοθήκης. ’Έγγραφα καί παρ’ ήμΐν. Θωμό- 
πουλος 288, 378-393, 438-443 , 516—521, 
619—626. M eyer 2221. Διά τά τοϋ G erland  
βλ. λ.

Έ γλυκ ά ς καί Έγλυκάδα, τό άρχικόν Γλυ- 
κάδα. Προάστειον ΝΑ τών Πατρών κάτωθι 
τής μονής Γηροκομείου, είς τήν μεσημβρ. πε
διάδα τών Πατρών. Καταλαμβάνει μάλλον τόν 
χώρον τής άρχαίας Άνθείας. Άναφέρεται μό
λις τό έτος 1676, ότε τό έπεσκέφθησαν οί πε- 
ριηγηταί Σπόν καί Ούέλερ, έν τούτοις πρέπει 
τό χωρίον νά ύφίστατο ήδη κατά τόν Μεσαίω
να καί ύπό τό όνομα τοΰτο καί έχρησίμευεν ώς

τόπος άναρρωνυόντων διά τό ύπήνεμον καί ευ- 
κρατον τοϋ κλίματος, ύπήρχε δέ μέχρι τών τε
λών τοϋ Π Γ αΐ. πυκνόν δάσος ύπεράνω τοϋ 
χωρίου έμποδίζον τόν κατερχόμενον άπό τοϋ 
Παναχαϊκοΰ κατεβατόν άνεμον. « Ή  τοποθεσία 
τής Γλυκάδος είναι χαμηλή, γράφουν οί άνω- 
τέρω, καί προφυλάσσεται άπό τήν βίαν τών ά- 
νέμων, ρύακες δέ τινες, άνευ μεγάλων τεχνι
κών μέσων, άρδεύουν αύτήν. Έθαυμάσαμεν πρό 
πάντων είς τόν κυριώτερον τών κήπων αύτής 
μίαν τεραστίως μεγάλην κυπάρισσον (βλ. λ.), 
ή τις είναι ΐσως ή άρχαιοτέρα καί ή μεγαλυτέρα 
τοϋ κόσμου». Βλ. λ. γεωργία, πεδιάδες. «Τά 
κίτρα, έκ τών οποίων κατασκευάζουν τό κιτρι
κόν οξύ, έπίσης δέν λείπουν άπό έκεΐ. Δέν δύ- 
ναταί τις, έπιλέγουν, νά φαντασθή πόση μεγά
λη άταξία υπάρχει είς τόν τόπον τούτον, κα
θώς καί είς όλην τήν Τουρκίαν όσον άφορα τήν 
κηπουρικήν, οϋτε διά τήν διευθέτησιν τών δέν
δρων (δενδροστοιχίας) φροντίζουν, οϋτε διά τήν 
κοπήν τοϋ χόρτου κάτω άπό τάς άπιδέας καί 
μηλέας, καθώς κάμνομεν ημείς είς τάς πατρί
δας μας». Ή  δενδροκαλλιέργεια λοιπόν αϋτη 
ώδήγησε τούς P ouquev ille  καί Θωμόπουλον 
νά τάξουν παρά τήν σημερινήν Έγλυκάδα τήν 
άρχαίαν Άνθειαν (άνθοφορώ, δενδροκαλλιεργώ). 
Καί τό μεταγενέστερον τοϋτο προάστειον έκ 
τής γλυκύτητος τών όπωρών του ώνομάσθη 
οΰτως, ήτοι γλύκα (λέξις νεοελληνική, πρβλ. 
Ζωητάδα (παρά τό Σαραβάλι), πρασινάδα, λ ια 
κάδα), Γλυκάδα καί μέ πρόσφυμα Ε, Έ γ λ υ 
κάδα καί έπί τό λογιώτερον Έ γλ υ κ ά ς! ‘Ο 
P ouquev ille  I I I ,  5381 τό ήκουσεν A g lieada , 
ή δέ E xpedition  παραδόξως δέν τό άναφέρει. 
Περιβόλι Τούρκου είς Γλυκάδα δίδεται είς Ά -  
θηναΐον πρόσφυγα κατά τήν τελευταίαν Ε νετο 
κρατίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 127. Τω 1816 κατά 
τόν Pouquev ille  ώς άνω είχε 63 έλληνικάς 
οίκογενείας, τόν αυτόν πληθυσμόν δέ είχε καί 
κατά τήν Έπανάστασιν (250 κάτοικοι). Κατά 
Ραγκαβήν Β' 84 τω 1851 οίκογένειαι 53, κά
τοικοι 214 καί κατά Νουχάκην τώ 1889 κά
τοικοι 690. Ή  συνδέουσα τό χωρίον μετά τής 
πόλεως οδός (άπόστασις 1 /a ώρα) είναι ή πρώ
τη καί μόνη στρωθεΐσα έπί ’Όθωνος δημοτι
κή αμαξιτός οδός (Κορύλλος Χωρογραφία, 65). 
Ά πό  τοϋ 1872 υδρεύεται άπό τοϋ υδραγωγείου 
Πατρών, άρδεύεται δι’ ίδιον» αυλακος (ένός τών 
έξ) τοϋ ποταμοϋ Γλαύκου, ύφίσταται δέ πολλάς 
ζημίας έκ τοϋ παρακειμένου χειμάρρου Διακο
νιάρη (βλ. λ.) ώς καί έκ παγετού ούχί άπαξ 
κατά τό πρόσφατον παρελθόν. Πλησίον είναι ή 
θέσις Κούτσα (βλ. λ·), όπου κτήμα τοϋ μητρο
πολίτου Γερμανού. Κτήματα είχε καί ή μονή 
Γηροκομείου, κάτοικοι δέ αύτής βεβαιοΰν τήν 
ΰπαρξίν των είς έγγραφον τής 22 Απριλίου 
1830 άποκείμενον είς τήν μονήν, ούτοι δέ συν- 
έβαλον καί διά προσωπικής αυτών συνδρομής 
είς τήν κατά τό έτος 1833 άνοικοδόμησιν ταύ- 
της. Τήν 3 Απριλίου 1821 μέχρις αύτής έφθα- 
σαν οί Τούρκοι διά νά λεηλατήσουν, άλλ’ ούδέν 
εύρον (Γερμανός 24). Κατά ’Ιούλιον 1821 έγ- 
κατεστάθη τό στρατόπεδον τής πολιορκίας τών 
Πατρών ύπό τήν διοίκησιν αύτοΰ τού μητρο
πολίτου Γερμανού. Έπηκολούθησε Τουρκική
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έπίθεσις τήν 2 Αύγούστου 1821 κατά Γηροκο
μείου. Κατά 8έ την μάχην του Γηροκομείου 
της 9 Μαρτίου του έπομένου έτους, οί Πύρ- 
γιοι εΐχον συγκεντρωθή εις τον πλησίον ληνόν 
του Νικολ. Λόντου, δι’ Έγλυκάδος δέ διήλθον 
οί Τούρκοι μέχρι τής νικηφόρου άπογευματι- 
νής τροπής τής μάχης. Κατά τόν πόλεμον 1940 
είς Έγλυκάδα έστρατωνίσΟη τό 12ον Σύντα
γμα Πεζικού καί κατόπιν έμπεδον Πεζικού, 
έβομβαρδίσθη δέ υπό ’Ιταλικών άεροπλάνων ή 
μεταξύ Στρατώνων (Συνόρων) καί τού χωρίου 
περιοχή. 'Ω ς χωρίον τού δήμου Πατρέων άνα- 
φέρεται άπό τής συστάσεώς του. Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 68, 112, Θωμόπουλος 571, 581, 
60, 66, 67, 97, 429—31, 589, 600, 6179, 
Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 45, 48, 65, 67, 
Δημ. Ό νομ. 25.

Έδιπίδης Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .  Γ ραμματεύς 
τού Νικηταρα. Εύρίσκετο μετ’ αυτού είς Π ά
τρας τώ 1830.

έθιμα βλ. λ. Λαογραφία.
Ε θ ν ικ ή · ΤΙμερησία άπογευματινή έφημε- 

ρίς έν Πάτραις τώ  1916.
Εθνική 'Εστία. Έβδομαδιαΐον περιοδικόν 

έν ΙΙάτραις τώ 1923, έκδιδόμενον υπό Τάσου 
Βιδούρη καί Σπ. Έξάρχου. Μετά έν έτος καί 
μετά τόν θάνατον τού τελευταίου, διέκοψε τήν 
έκδοσίν του.

Ε θ ν ικ ό ς  ά γ ω ν . Έφημερίς Πατρών υπό
Διον. Γκλαβά τώ 1923.

Ε θ ν ικ ό ς  Κ ήρυξ. Εβδομαδιαία έφημερίς 
έν Πάτραις τώ 1914. Τόν τίτλον τούτον ελα- 
βεν ή έφημερίς «Ταχυδρόμος» (βλ. λ.) υπό 
Άνδρ. Βρή ώς ήμερησία πρωινή καί κατόπιν 
εβδομαδιαία κατά Δευτέραν πολιτική έφημερίς 
μέ διευθυντήν νυν τόν Ά λεκ. ’Λνδρ. Βρήν.

ε ι κ ό ν ε ς .  Βλ. λ. Ζωγραφική.
Ε ιρήνη Κ ο μ ν η ν ο ύ  βασιλόπαις τού Βυ

ζαντίου, Ουγάτηρ Αλεξίου Γ ' τού Κομνηνού. 
Άναφέρεται ότι τώ 1199 έκέκτητο γαίας καί 
πλησίον των Πατρών. Θωμόπουλος 3023.

Είσόδια, ναός Βίσοδίων Θεοτόκου έπί υ
ψώματος γνωστού παλαιότερον ώς Σακκέτου 
(όνομα Ιδιοκτήτου), έφ’ ού κατόπιν τό Δημοτ. 
Βρεφοκομειον. Παρά τόν ναόν τώ 1885 κατέ- 
πεσεν όγκοόδης λίθος μέ σύντομον λατ. έπιγρα- 
φήν (Θωμόπουλος 1821). Βλ. λ. ΑΙγεάτης. 'Τπό 
τό ύψωμα τούτο καί πρό τού ναΐσκου, έν- 
σφηνωμένου ώς είναι είς τόν γήλοφον, δέον νά 
άναζητηΟή τό τοπίον, όπου συνελήφΟη αιχμά
λωτος ό Γ. Φραντζής (βλ. λ.), μέχρι δέ αύτού 
έφθανε περίπου ή περιοχή, άν μή καί τό οικο
δόμημα τού μοναστηριού τού Α γίου Νικολάου 
(βλ. λ.). 'Υπήρξε καί είναι παρεκκλήσιον τού 
ναού Α γίου Νικολάου (Βλατεροΰ) καί κατά 
παράδοσιν μία γυνή είχε τάμα νά κτίση μίαν 
εκκλησίαν είς τήν Παναγίαν πλησίον τής Γλυ
φής βρύσης. Θωμόπουλος 182, 3 4 9 \ 3899.

Έ κ α τό μ β α ιο ν . Είς τήν περιοχήν τής Δυ- 
μαίας χώρας (ΝΑ εσχατιά αύτής, πρός ΤΗλιν) 
κατά τήν δεξιάν όχθην τού ποταμού Λαρίσου 
ήτο τόπος ίσως κατοικούμενος καλούμενος Έ -  
κατόμβαιον, πιθανώς έκ ναού έκεϊ τού Έ κα- 
τομβαίου Δ ιός. Είς τόν τόπον τούτον ό βασι
λεύς των Σπαρτιατών Κλεομένης έπί Άράτου

στρατηγού των Α χαιώ ν (μέσα Γ ' αί. π. X.), 
κατελθών εξ Ά χα ΐας, ήνάγκασε τούς συγκεν- 
τρωθέντας έκει άπό όλα τά μέρη Α χαιούς νά 
δώσουν μάχην, κατά τήν οποίαν ήττήθησαν 
κατά κράτος. Θωμόπουλος 115, 143.

Ε κ κ λ η σ ία . Ό  ευαγγελισμός των Πατρών 
έγένετο υπό τού Αποστόλου Άνδρέου (βλ. λ.). 
Μικρά ή χριστιανική κοινότης. Ό  Παυσανίας 
τά τέλη τού Β' μ. X. ευρίσκει τήν άρχαίαν 
θρησκείαν διατηρουμένην άμειώτως, άλλά καί 
ή έπιγραφή του Βασιλείου (βλ. λ.) του Ε ' αί. 
είναι καί αύτή κατατοπιστική. Πατρεύς φέρε
ται ό άγιος Σωσίπατρος (βλ. λ.) καί ό Ή ρω - 
δίων συνδέεται μέ τάς Πάτρας, άλλά καί διά 
τόν ευαγγελιστήν Λουκαν λέγεται ότι ήλθεν 
είς Πάτρας, έχομεν δέ καί παλαιοχριστιανικόν 
τάφον έν ΙΙάτραις μετ’ έπιγραφής Ελληνικής. 
Τά τέλη Γ ' αί. μ. X. μαρτυρειται, τέλος, υ- 
παρξις έπισκόπου έν Πάτραις υπό τόν Κορίν- 
0ου. Θωμόπουλος 182—4, 224, 226—7, 253.

Κατά τήν εισηγητικήν έκθεσιν του νόμου 
ΒΧΔ' (1900) είς Γ. Δυοβουνιώτου Έλλην. κώ
δικες, ΆΟ. 1901, 160—1 «ή έν Έλλάό'ι Ε κ 
κλησία άρχήΟεν έσχε τρεις άποστολικούς θρό
νους, τούς των Αθηνών καί ΚορίνΟου, ίδρυ- 
Οέντας υπό τού αποστόλου Παύλου, καί τόν 
τών Πατρών, άνάγοντα τήν αρχήν του είς τόν 
άπόστολον Ά νδρέαν...... Άποστολική εκκλη
σία ή τών Πατρών ώς ίδρυΟεισα υπό τού άπο- 
στόλου Άνδρέου. Ό  Διον. Θερειανός, Φιλολ. 
υποτυπώσεις, έν Τεργέστη 1885, υποστηρίζει 
ότι τόν β' αί. μ. X. μόλις ιδρύονται χριστια- 
νικαί κοινότητες έν Λαρίση, Πάτραις κλπ. 
Πάντως όταν άνεγνωρίσϋη ό Χριστιανισμός 
έπί Μ. Κωνσταντίνου, αί Πάτραι είχον άξιοση- 
μείωτον χριστ. κοινότητα. Gerlancl 3, Χέρτ- 
σβεργ Έλλ. I, 30, B ursian  II, 329. Τφ  373 
ήδη αί ΙΙάτραι έδωσαν ένα έκ τών σημαντι
κών μαρτύρων, τόν όσιον Παύλον τόν έν Ραϊθοΐ 
(Σινά) άΟλήσαντα. Κατά τόν C. Κ. M erleker, 
Achai’corum  libri tres , 465, μετά τόν Μ. 
Θεοδόσιον αί Πάτραι έδρα έπισκόπου.

Ε π ί σ κ ο π ο ι .  Ό  Πλούταρχος έπίσκοπος 
ΙΙατρών συμμετέχει τής συνόδου Σαρδικής 
(344). *0 πάπας Ρώμης, υπό τόν όποιον ύπή- 
γετο ή Ε λλάς έκκλησιαστικώς, χειροτονεί τώ 
418 έπίσκοπον τόν Κορίνθιον Περιγένη, μή 
γενόμενον έν Πάτραις δεκτόν. Λεγάτος του 
ΙΙάπα καί ό έπίσκοπος Πατρών (Γεδεών, 
ΙΙατρ. πίνακες 286 σημ.). Ό  πάπας Βιργί- 
λιος έρχεται είς Πάτρας τώ 547 καί χειροτο
νεί ένταύΟα έπίσκοπον Ραβέννης. Έπίσκοπος 
Πατρών Αλέξανδρος παρίσταται εις τήν έν 
Χαλκηδόνι Δ ' Οικουμενικήν σύνοδον, άλλά 
καί είς τήν τοπικήν τής ΚορίνΟου. Ό  Χέρτ- 
σβεργ Έλλ. Γ ' 5371 άρνεϊται ότι ήτο Πατρών 
έπίσκοπος Κύρος είς τήν Α ' Οικουμενικήν. Ό  
Συνέκδημος Ίεροκλέους (έπί ’Ιουστινιανού) μαρ
τυρεί έπίσκοπον Πατρών (Bon 24). Ά πό  Θε
οδοσίου τού νεωτέρου (450) καί εντεύθεν οί 
ναοί μεταβάλλονται είς χριστιανικούς καί αν
ιδρύονται χριστιανικοί, όπως ό τής Ά γ . Σο
φίας, Ά γ . Άνδρέου (τρισυπόστατος) είς τήν 
Άκρόπολιν.

Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ι .  Ή  έπισκοπή Πα-
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ρών, ύπαγομένη ύπό τόν μητροπολίτην Κο- 
ιίνθου, κατέστη άνεξάρτητος προβιβασθεϊσα είς 

;··'·ϊν '* αρχιεπισκοπήν, ευθύς ώς άπεσπάσθη τής ρω-
1λ 113.1 ''ι>ϊ'' ιαϊκής διοικήσεως καί ύπήχθη είς την τής 
"·; ·· ·ΰϊ I].. - Ωτόλεως. Γερ. Κονιδάρη, Αί μητροπόλεις καί 
Αν,;.;,ιΊ J' f f  αί άρχιεπισκοπαί τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου, 
\) Ή ΑΟ. 1934, 77. Ό  έπίσκοπος Πατρών ύπογρά- 

ΐ/5ΐ Ρ '1- ιει ώς γ ' τής Κορίνθου είς τήν επιστολήν 
■C'/'.-u'' :·̂ ·11ϊι : ’θύτου προς τόν αύτοκράτορα Λέοντα περί ά- 

”m  ρροδοχής των άποφάσεων τής Δ' Οίκουμ. συνό-
Γ ! ίου. 'Η  άνύψωσις των Πατρών είς αύτοκέφαλον 

ί αρχιεπισκοπήν συνεπώς έγένετο πρό τοΰ 733.
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j. I^· 1 ίσως, επιλέγει αύτόθι 821, δύναται νά συν- 

Vjl1 Ζϊ· 3αί ? ίεθή μέ τήν ίσχυράν εν τφ  Βυζαντίω κρατοΰ- 
4:1 ΐ'-fei rav παράδοσιν περί τοΰ κηρύγματος τοΰ Ά πο- 

.?.^r”'5''y'v' '  ̂στόλου Άνδρέου είς Πάτρας. ‘Ο Πατρών φέ- 
0  Τώ/.:/.?,:, ( ιεται α' έπί 40 αύτοκεφάλων κατά τά έτη έ- 
• '1:' > 1 ιεϊνα αρχιεπισκοπών. Άξιοσημείωτον είναι ή

■ιν Κι::ν· ίίιατήρησις τοΰ ονόματος Ελλάς διά τήν έπαρ- 
■Ρι, S  »τίαν τής ΒΔ Πελοποννήσου, τής οποίας πρω- 

’'kv 'Λ’ί Ί'/ΐ'ΐ) ■ 5 αεύουσα ήσαν αί Πάτραι. Τόν Θ' αί. λέγεται 
Αχαίας πάλιν ή έπαρχία Πατρών. ‘Η άνύψω- 
τις τών Πατρών είς τόσον περίοπτον θέσιν 

I ίύτοκεφάλου άρχιεπισκοπής βεβαιοΰται καί έκ 
I ιών πρακτικών τής Ζ ' Οίκουμ. συνόδου. Θω- 
ιόπουλος 2653.

Μ η τ  ρ ό π  ο λ ι ς. Κατά Θωμόπουλον 2622 
*ί Πάτραι έτιμήθησαν ώς μητρόπολις (ζ' τήν 

t ιάξιν) τώ 806 μάλλον, τελευταΐον έτος τοΰ 
τατρ. Ταρασίου. Βλ- λ. Σλαΰοι, δπου πολλά 
πί τοΰ θέματος. ' ΥπήχΟησαν δε ύπό τόν μη- 

1 Γροπολίτην Πατρών αί έπισκοπαί Μεθώνης, 
Κορώνης καί Λακεδαίμονος. Ό  αύτοκράτωρ 
Αλέξιος Α' Κομνηνός άφήρεσε τήν Λακεδαί- 

(μονά καί έδωσε τήν επισκοπήν Άμυκλών (1084 
περίπου). Κατά Κ. ’Άμαντον, Τστ. Βυζ. κρά- 

ι τους, 396, έδόθησαν ή Κορώνη κλπ. διότι δεν 
υπήρχε πολύς πληθυσμός είς τήν Πελοπόννη
σον. 'Η  επισκοπή Σαρσοκορώνης ή Ταρσοκο- 
ρώνης, υποτελής τών Πατρών (Θωμόπουλος 
2661, Bon 211) έπεξήγησεν ήδη ό Ν. Βέης 
δτι είναι ή τοΰ Ταρσοΰ (παρά τόν Φενεόν Κο
ρινθίας) έξελιχθεΐσα είς έπισκοπήν Ζεμενοΰ καί 
ή τής Κορώνης τής Μεσσηνίας. Κάμνει έντύ- 
πωσιν ή ένωσις δύο τόσων διαφορετικών χώ 
ρων. Μέχρι τοΰ 1628 ή Ζάκυνθος καί ή Κε
φαλληνία ύπήγοντο ύπό τόν Κορίνθου, ομοίως 
δέ Ιπροξτν καί οί Λατίνοι διά τάς έπισκοπάς 
των. Ζώης 290, 324. Καί έπί Τουρκοκρατίας 
είς τόν βοεβόδαν Πατρών ύπήγετο ή Μικρομά- 
νη. Κατά τόν Boil 32, 47, 89, 106 ή προα- 

ίίγωγή τών Πατρών συμπίπτει μέ τήν προαγω- 
ίΙγήν καί τών ’Αθηνών είς μητρόπολιν. Τό Πα- 
ι τριαρχεΐον Κπόλεως ήθελε νά έχη ύπό τήν ά- 
ιι; μέσον έπέμβασίν του τήν Ελλάδα.

Μητροπολίται Πατρών ό ’Αθανάσιος περί 
: τό 806, ό Σάββας περί τό 879, ό Άνδρέας 
' περί τό 900 (όχι δέ δ Θεόδωρος Σανταβαρη- 

(j νός), ό Γαβριήλ α' έπί Βασιλείου Πορφυρογεν-
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[v >; νήτου, ό όποιος καί τήν Κόρινθον φέρεται δτι 
ϊ έδωσεν είς Πάτρας, ό Κωνσταντίνος α' περί 

,r τό 1040, μετ’ αυτόν δέ εντόπιος ό Εύάρεστος 
(έκ Πατρών καί ό Καισαρείας ’Αρέθας τόν Θ' 
αί). Νικήτας ό σύγκελλος τώ 1067, Λέων τώ 
1070, Πέτρος τφ 1084, είς τόν αί. τούτον καί

■Λ if

ό Φίλιππος. Κωνσταντίνος β' τώ 1157, παρών 
είς «σύνοδον Εκκλησίας Ελληνικής» έν Κπό- 
λει. Ό  Θέων τφ  1164 καί τέλος σημειοΰται ό 
Εύθύμιος Τορνίκης (1180—1205). Ά π ’ αύτοΰ 
προστίθεται ό προσδιορισμός «Παλαιών» Π α
τρών (βλ. λ.) έν άντιθέσει προς τόν μητροπολί
την Νέων Πατρών ('Υπάτης), έντεΰθεν καί ή 
πόλις έκτοτε Παλαιαί Πάτραι.

Πολλά βεβαίως τά κενά είς τόν άρχιερατικόν 
κατάλογον τών Πατρών. Τοιοΰτον κατάλογον (τών 
πρώτων είς A cta S ancto rum  8,863 (’Ο/βριος) 
έπεχείρησε νά συνθέση πρώτος δ G erland  
247—55, συντετεταγμένον άπό τόν Σταυράκην 
Άριστάρχην καί συμπληρωμένον άπό τόν βυ- 
ζαντινολόγον Η . G elzer. Ό  Θωμόπουλος ’Ομ- 
πλός 42—8 κατήρτισεν ίδικόν του, άλλον δέ 
λεπτομερέστερον έδημοσίευσεν είς περ. «'Ιερός 
σύνδεσμος» ’ΑΟ. άρ. 75—9 (1908) καί είς
καλλιτεχνικήν παράστασιν έδώρησεν αύτόν είς 
τό άρχιερατικόν οίκημα, οπού διατηρείται έκ
τοτε. Κατάλογος τών άπό τοΰ 1315—1821 εις 
Β. Μυστακίδου ’Επισκοπικοί κατάλογοι, Ά θ . 
1936, 209—13. ’Άλλος τοΰ P a rg o ire  είς 
Echos d ’ O rien t τοΰ 1904, 103—5, άλλος 
τοΰ L e Q uien, O riens C ris tianus II , 179 
έπ. καί άλλος τοΰ P o u q u ev ille  IV , 351. 
Έντελέστερον δμως δλων εύρίσκομεν είς Θω
μόπουλον 2783—285—91 (έπίμετρα : ’Εκκλησια
στικά) μετά πλουσίων υπομνήσεων. Περί έκά- 
στου δέ άρχιερέως Πατρών ή έκ Πατρών ίδιον 
άρθρον τοΰ παρόντος Λεξικοΰ.

Μέ τήν έν Πάτραις παρουσίαν τοΰ οσίου 
Λουκά έχομεν τήν πρώτην έμφάνισιν μοναχι
κού βίου ένταΰθα, ό δέ πατρ. Νικόλαος Α ' 
(895—925) στέλλει «Άνδρέα μητροπολίτη Π α
τρών» έπιστολάς μέ κανονικάς διατάξεις περί 
μοναστηρίων (φαίνεται δτι τώρα τό ζήτημα ά- 
πησχόλει τόν μητροπολίτην). 'Ιδρύεται μετό- 
χιον μονής Βαρνακόβης, προηγουμένως δέ δέ
χεται ή μητρόπολις "Ελληνας έκ Σικελίας (’Α
θανάσιος, Ή λία ι Σικελιώται, Δανιήλ) διακρι- 
νομένους είτα είς τήν ’Εκκλησίαν. Είς τήν μο
νήν Παντοκράτορος (βλ. λ.) καταβάλλει ή μη- 
τρόπολις Πατρών τελέσματα έτησίως 25 λίτρων 
ύπερπύρων. Θωμόπουλος 287—8. 'Ιδρύεται ή 
μονή Γηροκομείου καί οί ναοί Χαλανδρίτσης, 
Μεντζαίνης καί Πλατανίου. Κατά μαρτυρίαν 
Λέοντος τοΰ σοφοΰ, ή μητρόπολις Πατρών 
λγ' τήν τάξιν (καί λβ' κατόπιν), είς ήν ύπήχ- 
θησαν αί έπισκοπαί Λακεδαιμόνιας, Μεθώνης, 
Κορώνης, "Ελους καί Βολαίνης (’Ωλένης). Θω
μόπουλος 2851. Bon 107—8. Είς Ράλλη Π οτ- 
λή Σύνταγμα κλπ. Ε ' 498—9 περί τής τάξεως 
τών θρόνων καί τίνες λέγονται έξαρχοι. . . οί 
εξής πάντες ύπέρτιμοι . .  . κβ' ό Παλαιών Π α
τρών καί πάσης Ά χα ΐης. Καί αύτόθι σ. 513 : 
« Ό  Παλαιών Πατρών ύπέρτιμος καί έξαρχος 
πάσης Ά χαίας».

Ε ις τινας πίνακας παρεμβάλλεται μητρόπο- 
λις Ά χα ίας, ενώ άπαριθμοΰνται αί Πατρών, 
Κορίνθου κ. ά. Bon 107—9, 111, 208—9. Έ -  
ξηγήθη ήδη έν λ. Δύμη δτι πρόκειται περί άν- 
τιγραφικοΰ λάθους τοΰ χειρογράφου (άντί μη- 
τροπόλεως Εύχαΐνης) καί δτι πάντως δέν πρό
κειται περί θρόνου τής νΰν Κ. Ά χα ία ς  Π α-
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τρων. Κοιμητήριον άρχιερέων Πατρών παρά 
τόν ναόν Ά γ .  Θεοδώρων έπί τής Άκροπόλεως.

Έ π Ι  τ ή ς  Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί α ς  (6 ρ ft ά
δ ο ξ ο ι ) .  Επακολουθεί ή παρείσφρυσις λατίνων 
μητροπολιτών Πατρών ευθύς μετά την κατά- 
κτησιν των Φράγκων (1205). Ή  κατάστασις 
τής ΌρΟοδόξου Έ?ληνΐκής εκκλησίας κατά 
τούς πρώτους ιδίως χρόνους τής Φραγκοκρα
τίας είναι οίκτρά. Ή  Εκκλησιαστική περιουσία 
κατεσπαταλήθη καί έστάλησαν οί θησαυροί αυ
τής είς τήν Δύσιν. Βλ. λ. Άντέλμος. Έ ν  το- 
σούτω υπάρχει έν Πάτραις κατά τούς χρόνους 
τούτους εις πρωτοπαπάς (G erland 90). Ή  έλ- 
λειψις αύτη ορθοδόξου έκκλησιαστικής διοική- 
σεως απαντάται άπό του 1205 μέχρι του 1267, 
όπότε ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ Η ' ό Παλαιολόγος 
καί ό Πατριάρχης ’Ιωσήφ άνασυνέστησαν τάς 
άρχιερατικάς έδρας τής Πελοπόννησου. Έ ν  συν
εχεία έπί ’Ανδρονίκου Β’ ΙΙαλαιολόγου (1282— 
1328), γενομένης νέας κατατάξεως των μητρο
πόλεων, αί Πάτραι άπό μητροπολιτικός θρόνος 
λβ' έγινε λ0', ή δέ Μονεμβασία άπό έπισκο- 
πή τής ΚορίνΟου έγένετο ιδία μητρόπολις. Τό 
τελευταΐον προστίθεται, διότι ζήτημα άνέκυψεν 
άν ή έπισκοπή Μονεμβασίας ύπήγετο έν τώ 
μεταξύ είς τήν μητρόπολιν IΙατρών, μάλλον δέ 
τούτο είναι άληΟές, διότι ή διάταξις τού ως 
άνω αύτοκράτορος Ανδρονίκου σημειώνει : «λδ' 
Μονεμβασίας. Λυτή έπισκοπή ούσα τού Π α
λαιών Πατρών είς μητρόπολιν προεβιβάσθη». 
Τό γεγονός δέ είναι ότι ή Μονεμβασίας έπι
σκοπή άνήκεν άπό τής πρό των Φράγκων πε
ριόδου είς τήν Μητρόπολιν Πατρών. Θωμόπου- 
λος 390*·'. Τώ 1283 ό μητροπολίτης Μονεμβα
σίας Γρηγόριος, έξαρχος ΙΙελοποννήσου, έπα- 
νασυνέστησε τήν έπισκοπήν Άμυκλίου ώς τε
λούσαν είς τήν μητρόπολιν Π . ΙΙατρών. Τώ 1315 
ό τοποθετηθείς ώς II. ΙΙατρών μητροπολίτης 
Μιχαήλ ((έξαρχος πάσης Ά χαΐας καί ύπέρτι- 
μος», λαβών «κατά λόγον έπιδόσεο>ς... τήν μη- 
τρόπολιν Λακεδαιμόνιας, τό μέν τι ώς σχολά- 
ζουσαν, τό δέ τ ι καί ού μακράν άφισταμένην 
τής κατ’ αύτόν άγιωτάτης μητροπόλεως, ιν’ 
οΰτοϊ καί ραδίως έχη τόν έν άμφοτέραις χρι- 
στώνυμον τού κυρίου λαόν διιθύνειν καί πρός 
σωτηρίαν χειραγωγεΐν», έπανέφερε τήν έπισκο- 
πήν τού Άμυκλίου είς τήν μητρόπολιν Π. Π α
τρών. Τέλος μετά μακρόν αγώνα μεταξύ των 
μητροπολιτών Λακεδαιμόνιας, Μονεμβασίας καί 
Π . ΙΙατρών, ή έπισκοπή αύτη «συνοδική έγ- 
γράφω χρίσει καί διαγνώσει» άφηρέθη έκ τού 
ΙΙατρών καί προσεκυρώΟη είς τόν Λακεδαιμο- 
νίας. Μετά τόν Μιχαήλ μητροπολίτης Π . Π α
τρών καί ύπέρτιμος ό Μητροφάνης (συνοδικός 
τώ 1329 έν Κπόλει μέχρι 1340). Ό  διάδοχός 
του ’Ιωσήφ, ό όποιος άπαντά τά έτη 1341—8, 
τόν Σ)βριον 1348 μετετέΟη είς τήν μητρόπολιν 
Μονεμβασίας, διατηρήσας ίσως καί τήν προε- 
δρείαν έπί τής μητροπόλεως Πατρών, μέχρι τού 
1353.

Διάδοχός του δ Μακάριος α', δ όποιος τόν 
’Ιανουάριον 1354 καθίσταται ύπό τού Πατριάρ- 
χου Κπόλεως Ισόβιος ήγούμενος τής μονής 
Μεγ. σπηλαίου ένεκεν ένδείας. Ό  G erland  
101 συμπεραίνει δτι οί έκάστοτε μητροπολΐται

Πατρών έμενον πάντες κατά τούς Φραγκικούς 
χρόνους είς Μέγα σπήλαιον. Μετ’ αύτόν ό Με
λέτιος ό α' (1365) καί ίσως καί ό Παρθένιος 
καί κατόπιν ό ’Ιγνάτιος (1381), τού οποίου ή 
ονομασία βεβαιοΰται. Τό προηγούμενον έτος ό 
Κερνίτσης (Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων) έπέ- 
τυχε νά προβιβασθή είς μητροπολίτην, άλλ’ ό 
Πατρών άντέδρασεν άποτελεσματικώς έπί Πα- 
τριάρχου Νείλου, ό όποιος καί τήν εκκλησίαν 
τής Κρήτης τού έδωσεν έξαρχικως. Κατάλογος 
έπισκόπων Κερνίκης είς Παπανδρέου Καλαβρ. 
Έ π ετ . 75, Τστ. Καλαβρ. 137, «συμπλήρωσις 
έπισκοπικοΰ καταλόγου Κερνίτζης» όμως είς 
περ. «Θεολογία» ΙΓ ' 70—2 ύπό Νικολ. Π . 
Παπαδοπούλου. ’Άλλος κατάλογος είς Β. Μυ- 
στακίδου Έ πισκ. κατάλογοι, Ά θ . 1936, 182. 
Σταυρόπουλος 277, 320. Δραγούμης Χρονικόν 
110, Ζακυθηνός L,e d esp o ta t ώς έν σ. 395, 
τού αυτού Οί Σλάβοι έν Έλλάδι 99, G erland 
103, Έλευθ. Ζ ’ 546, "Ήλιος Τ 634, Θωμό- 
πουλος 398, 448—9, 453, 516, 557, 564*, 588, 
609, 633. Τω 1389 είναι ό Μάξιμος μητρ. 
Πατρών κληθείς είς άπολογίαν τώ 1395. Τόν 
’Ιανουάριον 1397 έξελέγη ό Νήφων. ’Επακο
λουθεί κενόν, καθόσον δέν διεσώΟησαν τά ονό
ματα, πάντως πρό τού 1450 άναφέρεται ό ’Ιωα
κείμ. Οί κώδικες των Πατριαρχείου κατεστρά- 
φησαν έκ πυρκαιάς ούχί άπαξ. Είδικιύτερον 
περί τής έπισκοπής καί κατόπιν μητροπόλεως 
Άμυκλών καί Τριπολιτσας έγραψεν είς ίδιον 
βιβλίον ό Περικλής Γ. Ζερλέντης, Ά θ . 1921, 
G erland  102s, Ζακυθηνός Ee d esp o ta t II ώς 
έν τώ εύρετηρίω, Θο>μόπουλος 3 0 7 3 9 5 ,  396. 
Π . X. Δούκα, Τ Ι Σπάρτη διά μέσου των αιώ
νων, Ν. "Υόρκη 1922, 450, Μοραΐτης Τεγέα 
κ.λ.π. Περί Λακεδαιμόνιας : «Άθηνά» Γ ’ 
(1891), 432 έπ. Ινωνστ. Γ. Ζησίου, Σύμμικτα 
16 έπ. Ιϊερί έπισκοπής Κορώνης : Δημ. Δου- 
κάκης είς «Έκκλ. Αλήθειαν» Κπόλεως 1910, 
147, 156, 160, 175, ό αύτός είς «Έκκλ. Φά- 
ρον» Αλεξάνδρειάς 1910, 24, 32, Bon 111, μη
τροπολίτου ΠαραΟυμίας καί Φιλιατών Άθηνα- 
γόρα είς «Θεολογίαν» ’Αθηνών Η ' 228—252 
πρβλ. καί τόμον Θ’ 64—67, 366—370. Μεθώ
νης : Χρ. Δουκάκης είς «Έκκλ. Αλήθειαν» 
1910, 319—322. "Όταν τω 1824 άπεβίωσεν δ 
Κορώνης, τό Ύπουργεΐον άπεφάνΟη οτι μόνον ό 
Πατρών δικαιούται νά όρίση διάδοχόν του. 
Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ή  Έ κκλ. "Ελλάδος, 27.

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Πρώτος κατ’ αύτήν 
μητροπολίτης διετέλεσεν ό έΟνομάρτυς Νεόφυ
τος (βλ. λ.), ό όποιος άνεσκολοπίσθη έν Πά- 
τραις τήν ΙΟην Αύγούστου 1466 ύπό των Τούρ
κων. Θωμόπουλος 408, 444. Τάς άρχάς ’Ια
νουάριου 1467 έξελέγη διάδοχός του ό Κύριλ
λος. Μετ’ αύτόν υπάρχει οπωσδήποτε έν κε
νόν, διότι μόλις τόν Μάϊον 1541 άναφέρεται 
ό Διονύσιος (ό α') Τώ 1545 ό Γρηγόριος α' 
καί άπό τού 1561—1572 ό έΟνομάρτυς Γερ
μανός (ό α'). Θωμόπουλος 416, 445. Τόν 
Γερμανόν α' διεδέχΟη ό Μεθόδιος (1572—5). 
Τόν ’Απρίλιον 1574 ύπεδέχΟη είς Πάτρας τόν 
Πατριάρχην Κπόλεως Ιερεμίαν Β' τόν Τρανόν 
(βλ. λ.). Τήν έποχήν ταύτην ό μητροπολίτης 
IL  Πατρών φέρεται έχων άρχιερεΐς καί Ιερείς
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169 Εκκλησία

ύπ’ αύτόν 300 καί οικογένειας (δσπίτια) ύπέρ 
τάς 7.000. Τον Μεθόδιον διαδέχεται ό λόγιος 
’Αρσένιος (ό α'), διατελέσας δύο ετη (1575—6). 
Διάδοχός του Διονύσιος (ό β'), άναφερόμενος 
τφ 1578. Τώ 1578—9 ό Παρθένιος ό α' καί 
άπό τοϋ 1579—80 έπανέρχεται ό ’Αρσένιος α'. 
Τω 1583 έμφανίζεται τό β' μητροπολίτης ό 
ώς άνω Μεθόδιος, άλλα τφ  1585 άπανταται 
τό γ ' μητροπολίτης Πατρών ό ’Αρσένιος α'. 
Τφ 1586 ό έπίσκοπος Ζεμενοϋ Νεκτάριος με- 
τετέθη εις Πάτρας υπό τοϋ Πατρ. Θεολήπτου. 
Έ κ  Πατρών μητροπολίτης καί ό Διδυμοτείχου 
Παφνούτιος. Έ π ί Νεκταρίου ό Νικόδημος Γρη- 
γορίνης έρχεται εις Πάτρας. Τά έτη 1592—3 
μητροπολίτης ό Γαβριήλ, παραιτηθείς τοϋ 
θρόνου. Ό  προκάτοχός του Νεκτάριος τφ  1594 
έγινε Κερνίτσης. Τφ 1597 Πατρών ό Δανιήλ 
α', τφ  1601—12 ό Τιμόθεος Μαρμαρηνός, ά- 
νελθών είτα εις τόν Οίκουμ. θρόνον. Είς Π ά
τρας ήλθεν ό Θεοφάνης ό Φλωρίας παραμείνας 
έπί 27 συναπτά έτη. Έπέτυχεν άναγνώρισιν 
τών Πατρών έπί τών επισκοπών Μεθώνης καί 
Κορώνης. Τώ 1639 γίνεται ό άνεψιός του 
Παρθένιος μέχρι τοϋ 1641. Καθηρέθη καί ήλ
θεν ό Θεοφάνης β' ό Ποκαμιστάς (1641—6). 
Καί ούτος καθηρέθη τώ 1646, έπαναδιωρίσθη δέ 
είς Πάτρας ό Παρθένιος (ό β'), παραμείνας μέ- 
χρις ’Ιουνίου 1649. Πλήν την 16 ’Ιουνίου 1649 
έπανέρχεται ό Θεοφάνης α' παραμείνας μέχρι 
τοϋ θανάτου του (Μάρτιος 1650). Τοϋτον διε- 
δέχθη ’Αντώνιος α' μέχρι τοϋ θανάτου του 
τόν ’Απρίλιον 1653. Επακολουθεί Δανιήλ ό β' 
άπό 1653—1674, ότε καθηρέθη. Τ φ  1674—7 
άπαντμ Παρθένιος γ ' καί έπακολουθεΐ ό Παΐ- 
σιος α' έκλεγείς τφ  1677 καί καΟαιρεΟείς τό 
έπόμενον έτος. Τφ 1673—1683 μητροπολίτης 
Πατρών διετέλεσεν ό Γερμανός 6 β', άλλα τφ 
1683 έμφανίζεται ό ’Αρσένιος (ό β') Δημητρό- 
πουλος. Τό έπόμενον έτος 1684 καί μέχρι τοϋ 
1687 έπανέρχεται ό Γερμανός, άλλά άπό τοϋ 
1687—1711 έχομεν τόν ’Αρσένιον πλέον, όπα- 
δόν τών Ενετών, έχθρόν τών Τούρκων, άπο- 
βιώσαντα τφ  1711. 'Υποκείμενον δεν είχε τόν 
Κερνίκης, ό όποιος κατέστη άρχιεπίσκοπος. 
Βλ. λ. Μηνιάτης. ’Ιδού πώς παρουσιάζεται είς 
τά ένετικά άρχεια ή τότε έκκλ. /ατάστασις: 

'Ο γεν. προνοητής Ά ντ. Ζένος γράφει 
πρός τόν Δόγην τφ  1690 νά έπιτρέψουν είς 
τούς "Ελληνας έπισκόπους καί ιερείς (di rito  
greco) νά περιέρχωνται την Πελοπόννησον διά 
τάς άνάγκας τοϋ λαοϋ. ’Αναζητεί επίσκοπον, 
διότι όλοι δεν τόν πλησιάζουν, διά τόν φόβον 
τών Τούρκων. Ό  αύτός την 16 ’Απριλίου 1691 
γράφει ότι συνέστησεν είς τούς έπισκόπους καί 
ιερείς νά άποποιηθοΰν τάς έπί Τουρκοκρατίας 
συνήθειας των. Τό άγιώτατον μυστήριον τοπο
θετούν εις μίαν άθλίαν οπήν ή τό κρεμούν άπό 
έν καρφί. Διέταξε νά κατασκευασθοΰν αρτοφό
ρια καί ή διαταγή έξετελέσθη. Οί ιερείς έφό- 
ρουν έν λευκόφαιον ένδυμα πού ένεθύμιζε κα
ταδίκους. ’Εντός 15 ήμερών τό άπέβαλον διά 
νά ένδυθοΰν μαΰρα. Έζήτησε νά μή δίδουν 
ευκόλως άφορισμούς, όπως π. χ. διά τήν κλο
πήν ένός έριφίου, άλλά μόνον έπί σοβαρών 
περιπτώσεων καί πραγματικών ενδείξεων (Κώ-

δηξ Μέρτζιου 91, 95). Τφ 1693 6 Ενετός 
προνοητής άπαγορεύει νά δίδεται ή Qeioc κοι
νωνία προτοΰ νά έξομολογηθοϋν οί προσερχόμε- 
νοι είς αύτήν, τήν άπαγωγην γυναικών κλπ. 
Ή  δικαιοδοσία τοϋ μητροπολίτου ΙΙατρών 
φθάνει μέχρις ’Αγουλινίτσης (αυτόθι 99). Διά 
διαμάχην μεταξύ Πατρινών καί ’Αθηναίων έν 
Πάτραις διά τοποθέτησιν κληρικών τόν ’Απρί
λιον 1693 αυτόθι 99. Έζητήθη ή παρέμβασις 
τοϋ έπισκόπου Σαλώνων (ό Πατρών άπουσία- 
ζεν είς Κόρινθον) καί έπήλθεν ή συμφιλίωσις. 
"Οταν ό μητροπολίτης Πατρών έπέστρεψε μετά 
τών προκρίτων έτέλεσεν είς έπιστέγασμα πα
νηγυρικήν λειτουργίαν. Ό  προνοητής M ichael 
τοϋ έτους 1693 έντέλλεται όπως δρίζων- 
ται 2—3 έπίτροποι (P rocurato ri) λαϊκοί έκα
στου ναού καί μονής, διαχειριζόμενοι τήν π ε 
ριουσίαν τού ναού ή μονής, φροντίζοντες διά 
τήν συντήρησιν, καταγραφήν κλπ. αυτής, τη- 
ροϋντες καί βιβλία ταμιακά. Οί έπίτροποι θά 
δύνανται νά ιδρύσουν σχολεία, νέους ναούς, 
συλλόγους, νά έκδίδουν βιβλία διά τά σχολεία, 
νά ιδρύουν ιερά τάγματα (αυτόθι 100—2). 
Περιουσία έκκλησιαστική πακτωθεί τα τώ 1693 
(αύτόθι 106). Τόν Μάιον 1693 ό Ενετός γεν. 
προνοητής επεμβαίνει καί παρατηρεί αυστηρότα
τα ένώπιον τοϋ προϊσταμένου του μητροπολίτου 
Πατρών τόν έπίσκοπον Μεθώνης 'Ιερεμίαν Τυ- 
πάλδον. Επιστολή Ελληνιστί τοϋ μητροπολί
του έπί τοϋ θέματος εις Ίταλ. μετάφρασιν αύ
τόθι 104. 'Ο  μητροπολίτης Πατρών τώ 1697 
πχρακχλεϊ τόν Έ ν. γεν. προνοητήν νά μή ύπό- 
κειται ό κλήρος είς αγγαρείας. Ό  προνοητής, 
γράφων είς τήν Ένετίαν, ευρίσκει τήν αΐτη- 
σιν εύλογον, μόνον τήν δεκάτην καί τόν φόρον 
τών ζώων πρέπει νά καταβάλουν οί "Ελληνες 
κληρικοί. Είς τήν άμυναν τοϋ ’Ισθμού όμως 
κατά τών Τούρκων πρέπει νά συμμετέχουν 
ούτοι (αύτόθι 108). Ό  αύτός Ενετός γεν. προ
νοητής έκ Πατρών γράφει τήν 15 Μαίου 1697 
ότι παρετήρησεν είς τινας έκκλησίας έλληνικάς 
νά έχουν δισκοπότηρα άπό εύτελή μέταλλα ή 
καί ξύλινα. Έδωσεν εντολήν είς τούς έπιτρό- 
πους τών έκκλησιών νά τά άντικαταστήσουν 
μέ άργυρα, έντός έξ μηνών, τών οποίων τό έ- 
σωτερικόν νά είναι έπιχρυσωμένον (αύτόθι 109 
—10). 'Ο Φρ. Γριμάνης γράφει έκ Πατρών 
τφ  1698, ότι συνεστήθη εις τόν μητροπολίτην 
Πατρών καί τούς κληρικούς τού έλληνικοϋ 
ρυθμού νά έξακολουθήσουν τά τής έκκλησίας 
των χωρίς νά έπηρεάζωνται άπό τόν λατινικόν. 
Τό αύτό συνεστήθη καί είς τόν λατινικόν κλή- 
ρον έν Πάτραις (αύτόθι 111).

Τής περιουσίας τής Έκκλησίας τής Ά χα ΐα ς  
έχομεν άπό 25 ’Ιανουάριου 1700 πλήρη Έ νε- 
τικήν καταγραφήν (αύτόθι 132). ’Ανήκουν είς 
αύτήν: ναοί με περιουσίαν 154, οίκίαι καί 
κελλία 302, άμπελοι σκαψιμάτων 5549, έλαιώ- 
νες μέ ρίζας 6675, άγροί 311 ζευγαριών, ό- 
πωροφόρα δένδρα 932, τεμάχια άμπέλων 5, πε
ριβόλια 1, έλαιοτριβεϊα 12, υδρόμυλοι 26, με
λίσσια 169, σταφιδάμπελοι 198 σκαψιμάτων. 
Μέ διοίκησιν έπίσκοποι δύο υπό τόν τών Π α
τρών, δ τής Γαστούνης (’Ωλένης) καί ό Καλα
βρύτων. Διατρίβουν οί έπίσκοποι Χιμάρας,
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των Χανίων, τών Σαλώνων Φιλόθεος* σταυρο
πήγια Πατριαρχικά 9, μοναΐ καί μετόχια 12, 
καλόγηροι 478, δυτικά μοναστήρια 13.

Κ ατ’ έκθεσιν τοΰ L o redan  πρός τόν δόγην 
της 30 Νοεμβρίου 1710, άπέθανεν ο έπίσκο- 
πος Κερνίκης Αεόντιος καί οί πρόκριτοι προέ- 
βησαν είς έκλογήν άντικαταστάτου του παμ- 
ψηφεί του Ή λ ία  Μηνιάτη, κατά έπισυναπτό- 
μενον δμως άντιγραφον έκ Καλαβρύτων έψή- 
φισαν 179 υπέρ αυτού καί 68 κατά (αύτόΟι 
158—9). Καί τούτου άποΟανόντος έξελέγη παμ- 
ψηφεί ό πρωτοσύγκελλός του ΠαρΟένιος Βαλκού- 
ρας (Σ)βριος 1714). ΑύτόΟι 166. Τήν 28 Φ)ρίου 
1712 ό Ά ντ. L o redan  γράφει πρός τόν δό
γην είς Ένετίαν, άγγέλλων τόν θάνατον τού 
μητροπολίτου Πατρών ’Αρσενίου, τού οποίου 
πλέκει τό έγκοίμιον. 'ΗτοιμάσΟη ή έκλογή, ή 
οποία Οχ γίνη από επιτρόπους τών κοινοτή
των. Προτείνεται 6 Χριστοφόρος Άντωνόπου- 
λος, ό όποιος καί ύπεσχέΟη νά ίδρυση έν σχο
λείων, προσλαμβάνων διδάσκαλον άντί 240 
ρεαλίων έτησίιος. *11 έκλογή έγινε καί έξελέγη 
ούτος, λαβών έπί 261 ψήφων 145 (κατά 116). 
Τήν 7 Μαΐου 1712 άγγέλλεται ή έπικύρωσις 
τής έκλογής καί άναφέρεται ότι ό Αρσένιος 
κατέλιπε 157 τσεκίνια είς τήν «Πατριαρχικήν 
Εκκλησίαν της Κπόλεως». *0 Χριστοφόρος 
έλαβε 134 ψήφους. 6 όχι καί 5 άποχαί. Τόν 
Αύγουστον τού αύτού έτους άναφέρεται ότι ή 
άντιπολίτευσις τού Χρίστο φόρου έκινήΟη κατ' 
αύτού. ΈπεκαλέσΟησαν μίαν κατηγορίαν κατ’ 
αύτού, άπαγγελθεισαν υπό τού άποΟανόντος 
Μοτσενίγου. Τ Ι συνέλευσις τών κοινοτήτοιν έ- 
ψήφισε 130 υπέρ τής άκυρώσεως τής έκλογής, 
4 όχι, 6 άποχαί. Τήν κίνησιν υποκινεί ό άντί- 
παλός του αρχιεπίσκοπος Μυρέων Ζακχαίος 
Άδαμόπουλος. Ή  έπικληθεΐσα κατηγορία τού 
Μοτσενίγου τού 1710 φέρει τόν Άντωνόπου- 
λον ώς κλέφτην έπί ΙΟετίαν είς όλην τήν Πε
λοπόννησον, έξαγοράσαντα άντί 600 δουκάτο)* 
τήν κατηγορίαν, μέ τήν ύπόσχεσιν να μείνη 
έπί δύο έτη είς Διακοπτό (τής «διοικήσεως 
Πατρών»). 01 Ε νετο ί άνέλαβον νά ένεργήσουν 
άνάκρισιν έπί τών κατηγοριών. 'Ο  Ζακχαίος 
έλεγεν ότι άπεκλείσθη της έκλογής, ότι αυτή 
ήτο παράνομος καί ότι ό Χριστοφόρος δέν ήτο 
άξιον πρόσωπον. Διά προκηρύςεως έγνώσθη 
είς τόν λαόν τών Πατρών ή άκύρωσις, SC άλ
λης δέ έζητεΐτο νά προσέλΟουν οί γνο)ρίζοντες 
νά έξετασθούν υπέρ ή κατά τής κατηγορίας. 
Άντίγραφον τής τελευταίας ταύτης τού Μο
τσενίγου επισυνάπτεται είς τήν άναφοράν. Τόν 
Δ)βριον 1712 αναφέρει ό Loredan  ότι, κατό
πιν τής έντολής τού Δόγη προς άκύρωσιν τής 
έκλογής τού Άντωνοπούλου, έκάλεσε τόν τε
λευταίων νά παρουσιασΟή είς αύτόν καί άνα- 
φέρη έπί τών κατ’ αύτού κατηγοριών (αύτόΟι 
161—163). Πρβλ. Ή  έκλογή τών μητροπολι
τών καί έπισκόπων έν Πελοποννήσω κατά τήν 
Βενετοκρατίαν υπό Ίω ακ. Τ. Βισβίζη άνάτυ- 
πον έκ τής έπετηρίδος τού Αρχείου τής ιστο
ρίας του Έλλ. δικαίου τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών (1956).

Έ κ  Πατρών άποστέλλεται τήν 27 ’Ιανουά
ριου 1713 υπόμνημα «πολλών άντιπροσώπων

Πατρών καί Γαστούνης», τό όποιον ένεχείρισέ 
παρουσιασθείς προ τών Ενετώ ν ό Χριστοφόρος 
Άντωνόπουλος (αυτόθι 169). Τούτο εύρίσκεται 
αυτόθι έλληνιστί 170—6, ώς καί παρομοία 
υπέρ τού αύτού έκκλησις τής μονής Ταξιαρχών 
Αίγιου σ. 176. Ό  Άντωνόπουλος φέρεται 
«γέννημα μέν καί θρέμα τής Παλαιάς Π ά
τρας...». Παρόμοια ψηφίσματα ιερέων, ίερομο- 
νάχων καί προκρίτων τών έπαρχιών Γαστού
νης καί Αίγίου αύτόΟι 176—177. Ή  κοινότης 
Πατρών παρεκάλεσεν όπως εις ιεράρχης επι
τελή τά άρχιερατικά δίκαια έν Πάτραις, καθό
σον είναι πολύς καιρός (πρό 4 Ν)βρίου 1714), 
καθ’ όν παρατείνεται ή άπουσία τού μητρο
πολίτου Άντωνοπούλου είς Ένετίαν. *0 'Ενε
τός προ°·λεπτής είχε τήν πρωτοβουλίαν νά έπι- 
τρέψη είς προϋπάρξαντα αρχιεπίσκοπον Κρή
της νά άσκήση τά άνωτέρω δίκαια (άδειαι γά 
μου κ.λ.π.). Επισυνάπτεται δέ ή σχετική αΐ- 
τησις τών συνδίκων Πατρών (αυτόθι 179). Οί 
πρόκριτοι τού Αίγίου παραπονούνται, διότι δέν 
συμμετέσχον είς τήν έκλογήν του μητροπολί
του [Ιατρών (αύτόθι 169). Καί τρίτος ΓΙατρεύς 
ιεράρχης σημειούται κατά τούς χρόνους τού
τους, ό ’Ιάκωβος Σταθόπουλος, καταφυγών έκ 
ΙΙατρών είς Ζάκυνθον. Οί Σπόν καί Ούέλερ 
(1676), όσον καί ό ΓΙουκεβίλλ (1816) διασώ
ζουν τήν έν ΙΙάτραις πρόληψιν ότι δήθεν «Πα- 
τρινός παπάς δέν γίνεται». Τώ 1688 άπαντοΰν 
δέκα ένορίχι έντός τών Πατρών. Θωμόπουλος 
404, 407—8, 413, 416—20, 426—7, 431, 434 
—6, 438—9, 467—9, 472, 475—8, 480, 483— 
7, 493 σημ. Βλ. λ. έπιδημίαι.

Β' Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Μητροπολίτης τώ 
1716—7 ό Παΐσιος β ', τώ 1717—27 ό Δανιήλ 
γ ',  τώ 1727—33 καί πάλιν ό Παΐσιος β '. Ό  
Δανιήλ, κχταθλίβων τόν ύπ’ αύτού ’Ωλένης, 
έγένετο αίτια ν’ άνχκηρυχθή άνεξάρτητος άρ- 
χιεπισκοπή ή επισκοπή ’Ωλένης, άποσπασθεΐσα 
τής μητροπόλεως Πατρών τόν ’Ιανουάριον 
1727. ΤΙ Ώλ·:νης έπισκοπή γράφεται από τόν 
Lc Q uien αυτόθι II, 229 Ώλένου μέ έδρχν τήν 
Καμενίτσαν (τόν υπερβάλλει ό Pouqueville  
τοκοθετών τήν έδραν είς Χαλανδρίτσαν καί 
άλλοτε πάλιν ( IV,  323) είς Καμενίτσαν), άλ
λοι είς Κ. Ά χαΐαν ένώ τό όρθ>ν είς κώμην 
τινα Β τού σημερινού Πύργου ’Ηλείας (άλλ’ 
άλλοτε είς Γαστούνην). Θωμόπουλος 2851. Bon 
107. Κατά τό έκδοθέν έν Ένετία 1778 Χρύ
σανθού Ιΐατριάρχου 'Ιεροσολύμων, Συνταγμά
των περί τών όφφικίων, σελ. 73, δ Π . Πατρών 
μητροπολίτης φέρεται «ύπέρτιμος καί εξαρχος 
πάσης Άχαΐας* έχει επισκόπους τέσσαρας, τόν 
Ώλένου, τόν Τζερνίκης, τόν Κορώνης καί τόν 
ΜοΟώνης». Πρβλ. τόν άκριβολόγον L eake II, 
10 : Εκκλησιαστικής ή περιοχή (Γαστούνης) 
ανήκει είς τήν έπισκοπήν τού ’Ωλένου, ή ό- 
ποία είναι τμήμα τής έπαρχίας τής μητροπό
λεως ΓΙ. ΙΙατρών, ή οποία ορίζεται πρός Ν 
από τόν ποταμόν ’Αλφειόν, όπου συνορεύει μέ 
τήν επαρχίαν Χριστιανουπόλεως ή ’Αρκαδίας. 
Ό  Πύργος είναι ή συνήθης διαμονή τού έπι- 
σκόπου Ώλένου. Περί Ωλένης επισκοπής μη
τροπολίτου ’Ηλείας ’Αντωνίου, 'Η  έπισκοπή 
Η λείας διά τών αιώνων, Ά θ . 1928, άνάτυπον
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< τής «Θεολογίας». *0 αυτός περί Κερνίκης αύ- 
όθι ΙΑ ' 289—301. Πρβλ. Ζακυθηνδν Le de- 
potat I I ,  150°, 270, 271, Θωμόπουλος
841, 484, 5662, 5773. Χρυσανθακόπουλος 140.

’Από του 1733—1750 ποιμαίνει την έκκλη- 
ίαν ΓΙατρών ό Γεράσιμος. Κατά τάς άρχάς 
οΰ 1750 εύρίσκετο είς Πάτρας ό Πατριάρχης 

ί Ιεροσολύμων ΠαρΟένιος. Παρεμβάλλεται τώ 
750—6 δ Παρθένιος ό β ', ά) λά τω 1757 έ- 
ανέρχεται ό άνωτέρω Γεράσιμος, διατελέσας 
έχρι τοϋ 1759. Έ π ’ αύτοΰ ώρίσθη ή είσφορά 
ής μητροπόλεως Π. Πατρών ύπέρ τής Μεγά- 
ης τοϋ Γένους σχολής, είς 6.000 άσπρα έτη- 
,ως (άνώτατον ποσόν), τής Ωλένης 5000, τής 
ορώνης 1800 καί τής Μεθώνης 600. ’Απδ 

οϋ 1759 επανέρχεται δ μητροπολίτης Παρθέ- 
,ος β' 6 ύψώσας την σημαίαν τής κατά των 
ούρκων έπαναστάσεως τοϋ 1770 έν Αίγίω. 
’δν Απρίλιον 1771 ήλθεν είς την κενωθεΐσαν 
όγιρ των πολεμικών γεγονότων μητρόπολιν 
ατρών «είς περιποίησιν τοϋ ύπολειφθέντος 

ίισεβοΰς λαοϋ» δ μητροπολίτης Ίωαννίνων 
αβριήλ δ β', άναδειχθείς κατόπιν Οίκουμεν, 
ατριάρχης. Ή  Πατριαρχική άποστολή ήλθεν 

Πάτρας μετά τοϋ διαγγελέως τοϋ σουλτά- 
ου την 30 Όκτωβρ. 1780 καί συνώδευσε τον 
ηφισθέντα Πατριάρχην, τον όποιον με δάκρυα 
γάπης άπεχαιρέτησεν δ Πατραϊκός λαός. Είς 
,ναπλήρωσίν του ήλθεν δ επίσκοπος Έρυ- 
>ών Γρηγόριος Καλαμαράς, (1781—1799). 
’δν ’Ιούλιον 1799 έξώσθη έκ Πατρών «απδ 
αταδρομάς τών επαρχιωτών τοι» καί Τούρ- 
ων. Ό  Γρηγόριος διετέλεσε καί τοποτηρητής 
έχρι τοϋ 1799 τής άρχιεπισκοπής ’Ωλένης. Ό  
"τίνος Ψυχογιός εύρεν έγγραφήν είς τον κώ- 
ικα τής Παναγίας τών Λεχαινών ’Ηλείας, 
,ναφέρουσαν Σαμουήλ αρχιεπίσκοπον ΓΙ. 11α- 
ρών τφ  1679, έγκαινιάζοντα ναόν άναμφισβη- 

ί ήτως άνήκοντα είς τήν περιοχήν τοϋ ’Ωλένης.
( Αλλά τΐο 1679 μητροπολίτης Πατρών ήτο δ 

ερμανδς δ β' κατά τούς Πατριαρχικούς κώ- 
ικας, Σαμουήλ δέν άπαντα είς Πάτρας, όρθώς 
Οεν ό άνωτέρω συγγραφεύς (Ό  κώδικας Πα- 
ιαγίας τής Λεχαινίτισσας καί τά Λεχαινά, 
Ιάτραι 1950, 14, 63) άρνεϊται τήν χρονολο
γίαν καί τδ όνομα τοϋ άρχίερέως.

Τήν 4 Σ)βρίου 1794 δ πρόξενος τής Έ νε- 
:ίας Πατρών σημειώνει ταξίδιον τοϋ άρχιεπι- 

ΐ ικόπου Καισαρείας έκ Κπόλεως πρδς Πάτρας, 
ιίτροσώπου μάλιστα φίλου τοϋ έν λόγω προξένου 
’Κώδηξ Μέρτζιου 301).
1 Τω 1799—1806 μητροπολίτης Μακάριος 
> β' καί τώ 1806 δ Γερμανός δ γ ', δ κηρύξας 
ιήν Έπανάστασιν τοϋ 1821. Βλ. λ. Δέρκων 

if Γρηγόριος. Τω 1782 άθλεΐ έν Πάτραις δ νεο- 
τλάρτυς Ζαχαρίας. Πολλοί έκ Πατρών κληρι- 
ίκοί συγγραφείς τά έτη ταΰτα. Θωμόπουλος 
472, 489, 491, 498, 522—31, 566—89. Βλ. λ. 

ιίβιβλιογράφοι, Παρθενάκος, Νικηφόρος.
Ή  μητρόπολις τών Πατρών εύρίσκεται τώ 

.1801 έχουσα προσόδους 10.000 πιάστρα (Dod- 
well I, 117), έχει ’ίδιον γραφεΐον, πρωτοσύγ- 

δκελλον καί γραφέα άκόμη, χρήσιμον ίδίως είς 
5 τήν σύνταξιν τών έγγράφων τών δικαιοπρα- 

ξιών. Είς έγγραφον τοϋ 1798 ήδη υπογράφει

μεταξύ τών μαρτύρων καί «Κωνστ. Λίτζος δ 
καί γραφεύς». Άκαδημ. Ήμερολόγιον Πατρών 
1918, 111. Είχε βοηθόν επίσκοπον καί τάς έ- 
πισκοπάς πάντοτε 1) Μεθώνης, 2) Κορώνης 
καί Ναβαρίνου, 3) Καλαβρύτων καί 4) Αίγίου 
κατά Pouqueville  IV , 460—1, δ όποιος έξα- 
κολουθεϊ δίδων τάς έξής δμοίως ώς καί αί 
άνω μετ’ έπιφυλάξεως άποδεκτάς πληροφορίας: 
Ή  μητρόπολις Πατρών είχε 370 Ιερείς, τά 
εισοδήματα έκάστου τών δποίων υπολογίζει 
είς 250 πιάστρα, εισόδημα δέ ή μητρόπολις 
30 000 πιάστρα (ή φράγκα γαλλικά τής έπο- 
χής), ή έπισκοπή Μεθώνης 6.000, ή Κορώνης 
επίσης, ή Καλαβρύτων 10.000 καί ή τοϋ Α ί
γίου 8.000. Είς τάς μονάς οί ιερείς έμνημφ- 
νευον χριστιανών βασιλέων, άπδ τούς οποίους 
έπερίμενον τήν ’Ελευθερίαν (Φωτάκου Βίοι, 
326) καί οί τών έν Πάτραις ναών τώ 1828 
τοϋ Γάλλου βασιλέως έπί παρουσία είς τήν 
πόλιν τών στρατευμάτων του (Στ. Θωμόπου
λος είς Δ. Βιβλιοθ. II, 335). Περί έθναρχού- 
σης ’Εκκλησίας Σακελλαρϊου 148, 156. Ό
X av. Serofani II, 75 έπισκεφθείς (1794) τάς 
Πάτρας περιγράφει μετά μεγίστης χαράς καί 
έκπλήξεως τάς ιερουργίας καί θρησκευτικά έ
θιμα τών Ελλήνων, άπδ βαθέος δρθρου τελου
μένας διά τήν έν γένει προφύλαξιν άπδ τών 
Τουρκικών υπονοιών.

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Μετά τδν θάνατον τού 
Γερμανού (1826) όρίζεται έπίτροπος δ Γρηγόριος 
β' Δενδρινός. ’Απδ τής Άπελευθερώσεως (1828 
—32) έγκαθίσταται τοπονηρητής δ άπδ Ά γκ υ 
ρας καί Θηβών ’Αγαθάγγελος Μυριανθούσης.

Διά τοϋ Β. Δ. τοϋ 1833 αί Πάτραι άπετέ- 
λεσαν μόνιμον έπισκοπήν Ά χαΐας, είς τήν ό
ποιαν τώ 1842 προσηρτίσθη καί ή έπισκοπή 
Αίγιαλείας. Τώ 1832 έπίσκοπος Πατρών έγέ- 
νετο δ Μελέτιος πρώην Μετρών, διατελέσας 
μέχρι τώ 1840. Είς Ίερ. Ανθολογίαν κ.λ.π. έν 
Βενετία 1833 φέρονται συνδρομηταί Π ατρών: 
Ό  έπίσκοπος Θηβών καί τοποτηρητής Π. Π α
τρών Αγαθάγγελος, δ έπίσκοπος Παραμυθίας 
Αμβρόσιος, δ πρωτοσύγκελλος Θεόφιλος (Βλα- 
χοπαδόπουλος), δ κ. X. Μυριανθούσης, αύτά- 
δελφος τοϋ Θηβών. Ή  σφραγίς απλή μέ ένα 
σταυρόν «Έπισκοπή Ά χαίας», κατόπιν (1858) 
«Έπισκοπή Πατρών καί ’Ηλείας». Ό  M an- 
g e a r t XI I I ,  X X , εύρε τφ  1828, ευθύς μετά 
τήν Άπελευθέρ ωσιν έπίσκοπον έν Πάτρα· ς μέ 
ώραΐον άραβικδν 'ίππον. Πρβλ. γενικώτερον 
Χρυσοστ. Παπαδόπουλον, Ίστορ. Έ κκλ. Ε λ 
λάδος, 29 έπ. Ό  δρισθείς τώ 1841—2 Σελλα- 
σίας Θεοδώρητος δέν άπεδέχθη τήν έκλογήν του. 
Έ ρχετα ι τδ β' ό Γρηγόριος Δενδρινός (1842— 
52). Διά τοϋ ν. Σ ' 1852 έπισκοπή Ά χα ία ς 
άπδ τοϋ 1847 οΰτω χαρακτηριζομένη, άλλά διά 
Β. Δ. ’Ιουλίου 1852 συνεχωνεύθη καί ή έπι
σκοπή ’Ηλείας καί έχομεν μέχρι 1901 άρχιε- 
πισκοπήν Πατρών καί ’Ηλείας, τώ 1852 όμως 
άπεσπάσθησαν όριστικώς ή Αίγιάλεια καί τά 
Καλάβρυτα. Μισαήλ Άποστολίδης (1852—62) 
διετέλεσεν άρχιεπ. ούτω μέχρις ότου άνεδείχθη 
είς τδν θρόνον Αθηνών, είς όν καί δ Πατρεύς 
Θεοφ. Βλαχοπαπαδόπουλος κατόπιν. Τήν 22 
Μαΐου 1866—1874 Κύριλλος Χαιρωνίδης. Μετ'
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αύτόν ό Άβέρκιος Λαμπίρης έχειροτονήθη τήν 
11ην Αύγούστου 1874, άλλα άπώλεσε τον θρό
νον. Ό  Νικηφόρος Καλογερας έχειροτονήθη τήν 
6 ’Ιουνίου 1883, άλλα παρητήθη του θρόνου 
(1884). Ό  Δαμασκηνός Χριστό—ουλος έχειρο- 
τονήθη τήν 15 Ιουνίου 1886 καί διετελεσεν 
έως τό 1892, δτε άπέθανεν. *0 'Ιερόθεος Μη- 
τρόπουλος διετέλεσεν από 6 Δεκεμβρίου 1892 
έως τό 1903. Τον διεδέχθη ό ’Αντώνιος β# 
Παράσχης, διατελέσας άπό 1906—1944. Ά π ό  
Ίανσυαρίου 1915 καλείται μητροπολίτης. ’Από 
Νοεμβρίου 1944 μητροπολίτης ό Θεόκλητος 
Παναγιωτόπουλος έκ της μητροπόλεως Αίγια- 
λείας καί Καλαβρύτων (Θωμόπουλος 590—1) 
καί άπό του ’Οκτωβρίου 1957 Κωνσταντίνος ό 
γ ',  του Θεοκλήτου έκλεγέντος υπό της 'Ιεραρ
χίας των έν Έλλάδι άρχ ιερέων αρχιεπισκόπου 
Αθηνών καί πάσης Ελλάδος. Τώ 1855 άπαν- 
τώμεν ιεροκήρυκα τόν Ναθαναήλ Γολφίνον καί 
έν συνεχεία Εύσ. Ματθαιόπουλον, Δ. Παλλαδι- 
νόν, (βλ. λ.) Χριστοδ. Παπαγιάννην, Χρ. Βενε- 
τόπουλον (βλ. λ.) κ. ά. λαϊκόν δέ τόν Γ. Σω- 
τηρόπουλον, θεολόγον.

Πρωτοσύγκελλοι ; Γερβάσιος Παρασκευό- 
πουλος, Δημήτριος Θεοδόσης, Ευστάθιος Εύ- 
σταΟόπουλος, Θεόκλητος Άβραντινής (τω 1957 
Μ. πρωτοσύγκελλος έν ΆΟήναις), 'Ιερόθεος 
Τσαντήλης, θεολόγος έκ Πατρών (1958).

Εις τάς Ορησκευτικάς κινήσεις τής Ελλάδος 
αί ΙΙάτραι άνεμίχΟησαν (βλ. λ. Φλαμιάτος 
(1850), Μακράκης), είς τούς άντιτεκτονικούς 
διωγμούς, τήν κίνησιν του ΜατΟχιοποΰλου καί 
της θρησκευτικής αδελφότητος ή «Ζο>ή», οΐ 
πλε ιστοί των Ιδρυτών τής όποίας προέρχονται 
έκ Πατρών. 01 Γερβάσιος Παρχσκευόπουλος 
καί Θωμάς Παπαγιαννόπουλος, κληρικοί άμφό- 
τεροι, δημιουργούν θρησκευτικόν έργον έκτετχ- 
μένον. Έ κ  τών πρώτων ένεφανίσθη είς Π ά
τρας ή κίνησίς τών κατηχητικών σχολείων 
(ήδη άπό τού 1923). Βλ. Γερβάσιον Παρα- 
σκευόπουλον εις περ. «Άνάπλασις» Αθηνών, 
σ. 347, 300—1 τού έτους 1955. Γενικώτερον 
Λ. Ζώην είς Αναγραφήν δημοσιευμάτων του 
άριΟ. 334, 336. Ί Ι  μητρόπολις Πατρών άπό 
τού 1924 διατηρεί «Εκκλησιαστικόν Ταμεϊον 
έλεημοσυνών», νυν Γενικόν φιλόπτωχον ταμειον 
Ίεράς Μητροπόλεως Πατρών. Βλ. λ. Θρησκευ- 
τικότης, άγιολόγιον.

Ε κ κ λ η σ ί α  Λ α τ ι ν ι κ ή .  ΟΙ Φράγκοι 
έγκατέστησαν έν Πάτραις άρχιεπίσκοπον, έκλέ- 
ξαντες μάλιστα ένταύθα τοιούτον τόν Ά ντέλ- 
μον τό ϊδιον έτος τής εισβολής. Παρέμεινεν 
έως τού 1243, δτε ήλθεν ό διάκονος πριν τού 
πάπα Ίννοκεντίου Δ' Βενάρδος. Τω 1273—95 
ό Βενέδικτος άλλοτε ψάλτης ναού Ά γ . Παρα
σκευής Πατρών, τω 1295—1306 ό ’Ιωάννης 
Α ', τόν Απρίλιον 1*316 ό Ρενιέρος έκ Τοσκά
νης. Τώ 1316 οι λατ. Ιερείς είς τόν ναόν Ά γ . 
Άνδρέου συνελθόντες, δπως καί είς τήν περί- 
πτωσιν τού Άντέλμου, έξέλεξαν τόν έφημέ- 
ριον τού ναού τούτου Φραγκίσκον Σαβαλόκαν, 
άλλ* ό Πάπας τόν εύρεν άμόρφωτον καί έστειλε 
τφ  1317 τόν έκ Ρώμης Γουλ. Φραγκιπάνην 
(—1337). ’Ε π’ αυτού ή Αρχιεπισκοπή πολιτι- 
κώς έξηρτήθη απολύτως άπό τόν Πάπαν. Διά

δοχός του ό Ρογήρος (1337—47) είς τό πέ- ! 
ρίεργον εκκλησιαστικόν κράτος τών Πατρών I 
(Δ. Ζακυθηνός είς Έ πετ. Βυζ. σπουδών, 1933, 
400 έπ.), τού οποίου τά έτήσια έσοδα άνήρ- 
χοντο είς 16.000 φλωρινίων. Έ πονται Νικό
λαος (1347—51), Ρεϊνάλδος (1351—7), Ραϊμόν- 
δος (1357—60), ’Ιωάννης Ά τζαϊώλης (βλ. λ.) 
άπό 1360—3, B oniohannes τριμηνιαίας άρ- 
χιερατείας τω 1363, Βαρθολομαίος (1363—5), 
’Ά γγελος Α' Ά τζαϊώ λης (1365—7), ’Ιωάννης 
1371—5), Παύλος Φόσκαρης (βλ. λ.), Ά γ γ ε 
λος Β' Ά τζαϊώ λης (1394—1405), Στέφανος 
Ζαχαρίας καρδινάλιος (1405—1424) καί μετ’ 
αυτόν ό Πανδούλφος Μαλατέστας (1424—1430), 
άπό τάς χεΐοας τού όποιου ό Κωνσταντίνος 
Παλχιολόγος έλαβε τάς Πάτρας. Τά έπιπλα 
τής Αρχιεπισκοπής μετεφερΟησαν είς Ζάκυν
θον, είς τήν έπισκοπήν τής όποίας ύπήχθη ή 
Πελοπόννησος, θεωρηθεΐσα «χώρα απίστων». 
Έ κτοτε υπάρχουν ψιλφ όνόματι άρχιερεΐς Π α
τρών, κατάλογον τών όποιων είς Θωμόπουλον 
3553 καί Gerlancl 246s. Είς τόν αυτόν ώς εν 
εύρετηρίω του ονόματα λατ. κληρικών έν Π ά- 
τραις. Είς Πάτρας ύπήγετο καί ή Κεφαλληνία. 
G erland  176. Καί ό λατ, έπίσκοπ:>ς Ωλένης. 
Θωμόπουλος 322, G erland  74, 104, Ζακυθη- 
νός Le despo ta t 72—3. Καί οί λατ. έπίσκο- 
ποι Μεθώνης καί Κορώνης. Πλήρης κατάλογος I 
λατ. αρχιερέων Πατρών είς Θωμόπουλον 3 9 1 1, 
P o uquev ille  353—4, G erland  144—6.

Έ π Ι τελευταίας Ενετοκρατίας μό· ον ή 
λατ. επισκοπή Ωλένης άνεσυστάθη. ’Ή δη  άπό ] 
τού 1556 ύφίστατο λατ. αποστολή έν Πάτραις, | 
τώ 1640 είχαν έγκαθιδρυΟή καί οί Ίησουΐται, i 
τώρα ήλΟον καί Φραγκισκανοί καί Κχρμη- | 
λΐται κ.ά. |

Κατ’ έκΟεσιν τού C ornaro  εις τήν Έ νετ. j 
γερουσίαν τού έτους 1689 (Κώδηξ Μέρτζιου ί 
82), ούτος βλέπει χαλάρωσιν τών ήθών είς I 
Πελοπόννησον καί είσηγεΐται τήν τοποθέτησιν ί 
18 έπισκόπων. Έ δωσε διαταγήν νά μή λεηλα- ) 
τώνται αί ορθόδοξοι έκκλησίαι. Οί θρησκευτι- } 
κοί άντιπρόσωποι έπιδίδονται μέ πολύν ζήλον | 
προς έπανίδρυσιν τών ναών των, οί δέ Ενετοί | 
τούς ενισχύουν καί δέν ζητούν τήν δεκάτην, i 
όπως οί Τούρκοι. Είς τόν λατινικόν κλήρον ί 
συνέβησαν άταξίαι. ΟΙ Δομινικανοί μέ τούς τού : 
τάγματος τής 'Αγίας Θηρεσίας φροντίζουν διά ΐ 
τόν λαόν, άλλα μερικοί έξ αύτών περισσότερον \ 
διά τόν έαυτόν των διά νά περνούν ζωήν εύχά- ! 
ριστον. Έτιμώρησε πολλούς ές αύτών Αύτά : 
γίνονται, διότι στέλλονται είς τήν Πελοπόννη
σον οί πλέον σκανδαλώδεις τών κληρικών. Τώ 
1707 έξαίρεται ή δράσις τού Λατίνου ιεράρχου · 
C arlin i καί ζητούνται παρόμοιοι διά τό έργον 
τού προσηλυτισμού (αυτόθι 141). Τούτο άλ
λωστε έζήτει άπό τάς πρώτας ήμέρας τής τε
λευταίας Ενετοκρατίας ό Φρ. Μοροζίνη καί νά I 
ίδρυθή είς Πάτρας ναός είς τήν Παρθένον Μα
ρίαν (αύτόθι 78).

Κατά άπολογισμόν έξόδων τών 'Ενετών έν 
Πάτραις τής 31ης Δ)βρίου 1695 είς τό διαμέ- ; 
ρισμα Πατρών, έπληρώθησαν μηνιαίως είς τούς 
Καρμηλίτας πατέρας 150 λίραι, είς τούς Μινο- 
ρίτας 155, εις τόν έπίσκοπον ΙΙεδιάδας 74,8,
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τών Σαλώνων 248, είς μοναχήν Εύφρασίαν έκ 
Χανίων άρτος διπυρίτης, τό αυτό καί 74,8 
λίραι εις τόν φρα ’Αντώνιον Παπασιδέρην (αυ
τόθι 108). Οί τέσσαρες Καρμηλϊται μοναχοί 
άποδίδουν, ένώ οί τοϋ Ά γ . Αύγουστίνου, οί 
Μινορΐται, τοϋ 'Αγ. Φραγκίσκου διακρίνονται 
διά τήν ελαφρότητά των, άναφέρει ό γεν. προ- 
νοητής τω 1698 (αύτόθι 108). Ό  Φρ. Φόσκα- 
ρης γράφει τόν Αύγουστον 1699 πρός τήν Έ -  
νετίαν ότι θά ήθελεν ή έκπαίδευσις, τουλάχι
στον εις τάς πόλεις (Πάτρας κ. ά.) νά περιέλ- 
θη εις τούς δυτικούς καλογήρους, έλπίζων νά 
επιτύχουν ουτοι τόν προσηλυτισμόν των Έ λ - 
ληνοπαίδων είς τό καθολικόν δόγμα. Έσκέπτε- 
το νά συγκέντρωση είς μοναστήρια τούς νέους 
διά νά γίνουν εκεί καθολικαι σχολαί. Ύ πέσχε- 
το νά ύποστηρίξη τήν προσπάθειαν αύτήν τοΰ 
προσηλυτισμού, τήν όποιαν έβλεπεν εφικτήν 
(αύτόθι 113). Κλασσική περίπτωσις έπεμβά- 
σεως είς τήν Έλλ. έκκλησίαν είναι ή τής διαδο
χής τοϋ άποβιώσαντος μητροπολίτου Πατρών 
’Αρσενίου. Ό  θρόνος έμεινεν ούσιαστικώς κε
νός έπί έτη (1711—5), ό δέ γεν. προβλεπτής 
διώρισε τοποτηρητήν τόν άββάν Γριμάνι!

Καθολικοί έ>άχιστοι ύπήρχον έν Πάτραις 
κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν. Τω 1755 έσώζον- 
το πάντως δύο λατ. Έκκλησίαι, άλλ’ είς τά 
προξενεία (γαλλικόν καί Νεαπόλεως, τοΰ ό
ποιου ό πρόξενος ήτο ορθόδοξος). Ά λιεΐς τινες 
έξ ’Ιταλίας άπήρτισαν τήν πρώτην λατινικήν 
κοινότητα μετά τήν Άπελευθέρωσιν.

'Ολόκληρος ή Πελοπόννησος έτέθη ύπό τόν 
καθολικόν έπίσκοπον Ζακύνθου, όλη μολαταύτα 
ή δράσις του περιωρίσθη εις μόνην τήν άπο- 
στολήν είς Πάτρας ενός καπουτσίνου ώς ιερα
ποστόλου (Μάουερ Α' 386). 'Ο καπουτσίνος 
ούτος έκ Πατρών έπί άντιβασιλείας μετέφερε 
τήν ιεραποστολήν του είς Ναύπλιον (Μάουερ 
Β' 160). Οί καθολικοί ΰψωνον τήν Γαλλικήν 
σημαίαν καί ήθελον νά φέρωνται ύπό τήν προ
στασίαν της. Έλέχθη τότε οτι ή Πελοπόννη
σος έτέθη ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Λατ. έπι- 
σκόπου Σύρου.

Ό  A lex Buchon (V oyage dans Γ Eu- 
bee etc. en 1841, 18) σημειώνει «έπειδή δεν 
υπάρχει καθολ. έπίσκοπος είς τήν Πελοπόννη
σον, ό έπίσκοπος Σύρου έπεκτείνει τήν δικαιο
δοσίαν του έπί τής χώρας ταύτης». Βλ. λ. Ά -  
ποστ. Άνδρέας (ετερόδοξοι ναοί) διά τά νεώ- 
τερα. Βλ. λ. Πάπας, Φραγκισκανοί. Θωμόπου- 
λος 296, 301, 308, 311, 313—315, 316, 317, 
318-330, 335—6, 370 σημ., 3791, 416», 435, 
448, 464, 469, 479*, 485—6, 505'. G erland  
74, 76, 81, 90, 92, 100 έπ. Περικλής Γ . Ζερ- 
λέντης, Ή  έν Πελοποννήσω Ελληνική ’Εκκλη
σία κ.λ.π. Ά θ. 1921, 4, 7,' 9—1 1 , 13, 2 2 , 24— 
5. Ζακυθηνοΰ, Ee d esp o ta t II , 41, 72—3, 
177, 258, 307. Σ. Θ. Λάσκαρη, Ή  καθολική 
’Εκκλησία έν Έλλάδι, Άθήναι 1924, 7 . Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκ. 13 έπ. Λ. Ζώης, ’Αναγραφή 
δημοσιευμάτων 299.

Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ι .  ’Ή δη άπό των 
χρόνων τοΰ μητροπ. Γερμανοΰ άναφέρεται κί- 
νησίς τις αύτών πρός προσηλυτισμόν. Είς τάς 
έφημ. «Πάτραι» 3/15 Δ)βρίου 1842 καί «’Η χώ

έπαρχιών» δμοίως Πατρών άναγιγνώσκομεν: 
« Ή  άφιξις τεσσάρων άπεσταλμένων ’Αμερικα
νών έπέφερεν είς τήν πόλιν μας μέγα σκάνδα- 
λον ή ε’ίδησις διεδύθη άμέσως, οτι ό σκοπός 
τής άφίξεως ήτο νά διαμοιράσωσι βιβλία κατά 
μίμησιν ένός άλλου άπεσταλμένου καί άποκα- 
τεστημένου ένταΰθα πρό χρόνων. Ά μ α  εφθα- 
σαν είς τήν άγοράν έπερικυκλώθησαν άπό τό 
πλήθος, τό όποιον έζήτησε νά τούς ξεσχίση... 
Έπενέβησαν άστυνομία καί χωροφυλακή καί 
τούς διέσωσαν...)). Περί τοΰ άγγλικανικοΰ 
ναοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου (βλ. λ.). Ελληνική 
διαμαρτυρομένων κοινότης άνεφάνη μετά τόν α' 
παγκ. πόλεμον, έκδιδομένου ένταΰθα καί έντυ
που «’Ερευνάτε τάς γραφας» (1930—40) ύπό 
Θεοφ. Ζαφειροπούλου. Ελάχιστοι είς χωρίον 
Κάλφα. Οί των όπαδών τοϋ ’Ιεχωβά (χίλια - 
σταί) όλίγοι έν Πάτραις. Βλ. λ. Μοναί, Ναοί, 
αρχιερατικόν οίκημα.

’Ε κ κ λ. μ ο υ σ ι κ ή .  Βλ. λ. Μουσική.
Έ κ π α ίδευ σ ις . Βλ. λ. Σχολεία, διδάσκαλοι.
’Ε κστρατεία ι. Βλ. λ. στρατός.
έλαία Εύδοκιμεϊ είς τάς πεδιάδας των Π α

τρών καί τής Δύμης, άλλα καί είς Έρινεόν, Φα- 
ράς καί Τριταίαν. Πατρινή λαδοδιά (κατά τ ό : 
έλαιόλαδον) είναι ποικιλία έλαίας έν Πάτραις. 
Βλ. λ. γεωργία. 'Ή λιος Σ Τ ' 520. Μετά τό 
1780 δύο Ένετικά πλοϊα φορτώνουν έλαίον έκ 
Πατρών διά Τεργέστην. Κώδηξ Μέρτζιου 293. 
’Ή δη Ένετική έκθεσις έκ ΙΙατρών τοϋ 1688 
άναφέρει μέγαν έλαιώνα είς τήν μεσημβρινήν 
πεδιάδα τών Πατρών. Αύτόθι 80. Βλ. λ. πεδιά
δες, Γηροκομεϊον.

’Ε λ α ι ο χ ώ ρ ι ο ν  τό χωρίον Ά λή  σούμ- 
παση.

Ε λ β ε τ ο ί .  Κατ’ έκθεσιν τοΰ γεν. προνοη- 
τοϋ Πελοποννήσου Ά ντ. Ζένου πρός τόν δό- 
γην τής 6 Δ)βρίαυ 1690, 200 Ελβετοί στρα- 
τιώται των είς Πελοπόννησον έπιφέρουν ζη
μίας 428 τσεκινίων μηνιαίως (μισθούς των). 
Κώδηξ Μέρτζιου 90.

Έ λεκ ίσ τρα . Χωρίον Α τών Πατρών. Ά 
παντά τω 1699 είς Ένετικήν κατάστασιν Π α- 
τρινών χωρίων ώς G ric liista  (Κώδηξ Μέρτζιου 
117) καί έπί Τουρκοκρατίας. 'Ο  P ouqu ev ille  
(IV,  394) άνευ ένδείξεως άριθμοΰ κατοίκων. Ή  
E x p ed itio n  (II, 86) μέ τό όνομα L a k is tra  
καί μέ 14 οικογένειας. Κατά Ραγκαβήν Β' 85 
κάτοικοι 79 τφ  1851 (οίκογένειαι 20). Τω 
1889 κάτοικοι 187. Κατά Κορύλλον Χωρο
γραφία, 65, κεΐται έπί τών Δ προπόδων τοΰ 
Παναχαϊκοΰ, ήμίσειαν ώραν άνωθι τής Έ γλυ- 
κάδος, μεθ’ ής συγκοινωνεί διά βατής όδοϋ. 
Τών Πατρών άπέχει 1 ω. Θέσις Κινστέρνα, 
Γιστέρνχ άπαντφ είς Μεσσηνίαν ήδη τόν ΙΓ ' 
αί. (Ζακυθηνός, Ee d e sp o ta t I I ,  113). Ci- 
s te rn a  =  δεξαμενή (καί στέρνα). Ούτως είς στ. 
6867—8 του Χρονικού τοΰ Μ ορέως: «είναι
καλαϊς γηστέρναις | καί άς στείλη νά τοΰ δώ- 
σωσιν έκ τό νερόν έκεΐνο». Γιστέρνα κύριον 
όνομα είς στ. 1708 καί 5266. 'Υπήρχε καί 
έπί βυζαντινών, πρό τών Φράγκων. Κούρτιος 
P eloponnes I, 95. Ό  G erland  273, πιθανο
λογεί τήν λέξιν Έλεκίστρα, έκ τοΰ κάστρου 
τοΰ Α γίου  Ή λία  (castru m  S an c ti E liae),
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Τοιούτο φρούριον του 'Αγίου Ή λία  είς την 
περιοχήν των Πατρών άναφέρεται τω 1364, 
τω 1408, ώς καί τά έτη 1467 καί 1469. Καί 
σήμερον διασώζεται τοπωνύμιον Κάστρο πλη
σίον Πουρναροκάστρου έπΐ λόφου, έπί του 
οποίου κτίριον, τό όποιον ήτο, φαίνεται, δεξα
μενή. Καί ή E x p ed itio n  σημειώνει πύργον 
Ένετικόν i ve k is tra . Πρβλ. Γουρζούμισα, της 
οποίας λέξεως τό β' συνθετικόν είναι ή λ. κά
στρο, συνεπώς πιθανόν τό β' συνθετικόν της 
λ. Έλεκίστρα νά είναι τό αύτό (κάστρο). 
Παρά τό χωρίον ό όμώνυμος χείμαρρος (ή Δια
κονιάρης λεγόμενος). Πλησίον τού χωρίου τό 
Πουρναρόκαστρον (βλ. λ.). Τω 1944 έβομβαρ- 
δίσθη υπό Γερμανικών άεροπλάνων. Ν του χω 
ρίου 2' υπάρχει έρειπωμένη άσβεστόκτιστος 
τουρκική οικία ούχΐ άκραία, μία σκοπιά καί 
μία καμάρα. Κατά παράδοσιν ή φωνή από τού 
φρουρίου τού * Αγίου ’ΙΙλία ήκούετο μέχρι Γη
ροκομείου. Κατά περίεργον άλλην έντόπιον πα- 
ράδοσιν είς τό χωρίον ύπηρχον δύο πηγαί, ή 
μέν χλιαρού άλλα καλού ύόατος είς τό λαγ
κάδι καί ή δέ δροσερού αλλά βαρέος είς τάς 
πλατάνους. Οί κάτοικοι έπροτίμων τό δροσερόν 
καί ήσαν κίτρινοι. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 
67, 68, 112 άναφέρουν τό χωρίον ώς άνήκον 
είς τόν δήμον ΓΙατρέων από συστάσεως τών 
δήμων. Διάφορος ή Λουκίστρα (βλ. λ.). Θωμό- 
πουλος 58, 59, 87, 337.

Έ λ ε κ ί σ τ ρ α  ή ποτάμι Έλεκίστρας, Έ -  
λεκιστριάνος (καί Διακονιάρης (βλ. λ.) καί κα
τωτέρω Ταροφάι). Χείμαρρος άρχόμενος άπό 
τή> περιοχήν τού χωρίου της Έλεκίστρας, έξ 
ου τό όνομα.

Έ λ εο γά β α λ ο ς . Βλ. λ. νομίσματα.
Έ λ εο ύ σ η ς ή α γ ί α ς  Έ λ ε ο ύ σ η ς  μο

νή (τό ορθόν: Παναγίας της Έλεούσης) */3 ώ 
ραν Α τού χωρίου ΙΙυτίτσα Έρινεού, Α δέ αύ- 
τής έ^ει τά χωρία Ά νω  καί Κάτω (τό όποιον 
καί φαίνεται έκεΐθεν) Σαλμενϊκον, Παρά τούς 
πόδας αύτής ό παλαιός συνοικισμός Βοτένη. 
Περιβάλλεται υπό ωραίου δάσους, είς τόν αυ
χένα λοφίσκου μέ θέαν πρός την κοίτην τού 
Φοίνικας καί απέναντι αυτής ή Ζήρια, βουνόν 
πευκόφυτον. Πρός τό μέρος τούτο τό παρεκ- 
κλήσιον "Αγιος Κωνσταντίνος καί τό νεκροτα- 
φεΐον τής μονής. Τό δάσος τής μονής ανέρχε
ται είς τά γραφικά υψώματα ι1’ηλός όχτος καί 
τά Γαβρήλια (έκ τού Γαβριήλ μοναχού), όπι
σθεν δέ αύτών είς θέσιν Μούρες παλαιός συ
νοικισμός καί έν συνεχεία τό άνω Σαλμενϊκον. 
Έλεούσης μονή υπάρχει καί είς Ιωάννινα (Α. 
Ξυγγόπουλος, εις Τίπειρ. Χρον. Α ' 143) καί 
εις * Ηλείαν παρά τό Λύντζι καί είς τάς Σέρ- 
ρας Λεχούσα =  Ελεούσα (Κουκουλέ, Βυζ. βίος 
Δ ' 345). Ά ρχικώ ς ύπήρχεν άσκητήριον μιαν 
ώραν ύψηλότερον τού χωρίου Πυτίτσα έπί τού 
Παναχαϊκοΰ έν μέσω έλάτων είς σπήλαιον, 
οπού εύρίσκεται έως σήμερον καταχωνιασμένη 
έκκλησία Άνάληψις. Τό σπήλαιον προχωρεί είς 
υπόνομον, ή όποία κατά τοπικήν παράδοσιν 
φθάνει μέχρι τής Τρυπητής Αίγιου. Πρό του 
σπηλαίου εύρίσκονται είσέτι έρείπια κελλίων 
καί άλλος ναός, ερειπωμένος ούτος, τού Α γίου 
Χαραλάμπους. Λόγ<ρ όμως τού χειμώνος καί

τής δυσκόλου διαβιώσεως κατ’ αύτόν οί μονά··: 
χοί κατά τρόπον άνάλογον έκείνου έπί τού Ώ-» 
λενού τού Ταξιάρχου ('Αγίων Πάντων) κατήλ-* 
θον καί έκτίσθη ή νυν μονή. Έ ν  τοσούτω κατά; 
τήν εορτήν τής Άναλήψεως συγκεντρώνονται: 
έκ τών πέριξ είς τήν σημερινήν μονήν καί άπ£τ 
του όρθρου τής έορτής μεταβαίνουν είς τό πα-* 
ρεκκλήσιον καί λειτουργούν. Ή  μονή κέκτητατ 
καί παρεκκλήσιον έτερον έντός σπηλαίου, κεί
μενον είς Σαλμενϊκον (φρούριον) καί κατά τήν., 
πχράδοσιν έχει ζωήν 800 ετών. Θωμόπουλος; 
377 σημ. 'Ο  Κοφινιώτης Ή  Έκκλ. έν Έ λλ/ 
13 γράφει έτος ίδρύσεως 1510 ! Έ κ  τής δια·»: 
σωθείσης είς τά Γεν. αρχεία τού Κράτους άλ*1 
ληλογραφίας προκύπτει ότι ή μονή είχε κτη·* 
ματικήν περιουσίαν είς Καστελλόκαμπον Ρίου.- 
περιφέρειαν Χρούτσας, Καστρίτσι καί μετόχων; 
τού Προφήτου Ή λία  μετά αγρού 15 στρέμμά! 
των είς δήμον Έρινεού. Τώ 1834 έθεωρήθη* 
διαλελυμένη, άλλά μέχρι 1930 έπέζησεν. Έκ·*, 
τότε διελύθη καί τό κτίριον έρημώθη. Τώ! 
1947 δύο μοναχαί Θεοδούλη καί Μεροπη 
παρέλαβον καί ή μονή άνασυνεστήθη καί διατη·') 
ρεϊται έως σήμερον ώς γυναικεία. Είς τόν ναόνί 
τής μονής υπάρχει έπιγραφή διά χρωστήρος 
«1854 Μονή 'Α γία Ελεούσα Νοεμβρίου 1 άνε-Μ 
καινίσθη ούτος ό ναός επί ήγουμενεύοντος Παν-% 
αρέτου ίερομονάχου διά συνδρομής Γερασίμου· 
ίερομονάχου, Νικήτα μοναχού κ.λ,π.». Άπό-1 
κειται είκών τής Άναλήψεως τού Χριστού St-i 
πτυχυς άνήκουσα προφανώς είς τό α' άσκητή-; 
ριον μέ δεξιά τήν Παναγίαν τύπου Έλεούσης1 
(0,15X0,25 μ.) μέ επιγραφήν: «Μήτηρ Θεοΰ 
*11 Ελεούσα». Διασώζονται καί άλλαι είκόνεςΐ 
φορηταί μεταβυζαντιναί. Ε πίσης καί έγγραφον 
συνοδικόν τού ΓΙατριάρχου Κπόλεως μέ ύπο-; 
γραφήν τούτου, τού ΙΙατριάρχου 'Ιεροσολύμων 
’Ανθίμου καί τών συνοδικών άρχιερέων, τό ό-: 
ποιον συγχωρεΐ «τον έν τή επαρχία ΙΙαλαιών 
ΙΙατρών κοιμηΟέντα Ά δάμ». Τό έγγραφον τούτα 
’Οκτωβρίου 1803 αίρει προφανώς έπιβληθέντοτ 
άφορισμόν. 'Η  μονή έορτάζει τήν 23ην Αύγού-! 
στου. Κατ’ έγγραφον τού ΙΙατρ. Παϊσίου Br 
τής 2 ’Ιουλίου 1741 είς τήν Εθνικήν Βιβλίο-, 
θήκην Ιίαρισ ίω ν: «Έ ν τή μητροπόλει ΙΙα-: 
λαιών Πατρών της Παναγίας Έλεούσης μετο-; 
χίου τής εκεί Παναγίας τής ΒΤ,αχέρνας». Τόν. 
Φεβρουάριον 1742 ό Πατρ. ΙΙαΐσιος ύπήγαγεν 
είς τήν μητρόπολιν Π. Πατρών τήν μονήν της 
Παναγίας Έλεούσης, τήν όποιαν ό αυτός προη-* 
γουμένως είχε συνενώσει μέ τήν μονήν Βλα-ι 
χέρνας. Λέκκας 209. Τά έγγραφα 1835—1840 
όρίζουν τήν θέσιν τής μονής έν Πάτραις καί ή 
σφραγίς έφερεν έν τώ μέσιρ σταυρόν καί κύ-.' 
κλω «'Ιερά μονή Έλεούσης έν Πάτραις». Τω* 
1907 μοναχοί 7. Κατά παράδοσιν είς τήν πα-ι 
λαιάν μονήν τής Άναλήψεως είχον κλεισθή γυ
ναικόπαιδα, τά οποία ό Γκολφϊνος Λουμπιστα-ΐ 
νος έπρόδωσε καί κατεσφάγησαν. Στ. Θωμό-! 
πουλος εις «Α χαϊκά» Γ ' 86. Οί Δρακάκης Ινούν-. 
δουρος 67, 68, 119, 159 τήν άναφέρουν ύφι-ι 
σταμένην τώ 1836, 1840, 1861, 1911. Άλλη, 
μονή Έλεούσης, έχουσα εικόνα Παναγίας του; 
τύπου Ελεούσα καί είς Νεζερά τφ  1713 δια-ι 
τηρούμενη (Κώδηξ Μέρτζιου 174), σήμερον ό-;
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μώνυμος συνοικισμός 31 κατοίκων παρά τήν 
Καλάν ιστραν.

Ελεύθερη Ά χαΐα . ΈφημερΙς ήμερησία 
έν ΙΙάτραις 1944—7. Προηγουμένως έξεδίδετο 
εις το ύπαιθρον της επαρχίας Πατρών, έπί τοΰ 
Παναχαϊκοΰ, ύπό των άνταρτών ΕΑΑΣ, υρ- 
γανον της πολιτικής όργανώσεως ΕΛΜ.

Έλευθέρη Β α ρ Ο ο λ α ΐ ο ς .  Άμπελοκτή- 
μων εις Πάτρας άναφέρεται εις Ελληνικόν 
έγγραφον Πατρών τοΰ 1440 G erland 2257.

’Ελευθερίου Γ ε ώ ρ γ. έκ Μικρομάνης α 
γωνιστής τοΰ 1821. Μέ ’ίδιον σώμα έπολέμει 
εις ΙΙάτρας, οπού έφονεύθη είς συμπλοκήν με
τά Τούρκων τφ 1823. ΜΕΕ Η ' 931,

Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  " Ε λ λ  ην. ΈφημερΙς κατά 
Δευτέραν έκδοθεΐσα τώ 1944—6 έν Πάτραις 
ύπό Άνδρ. Παπανδρέου.

Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  λ ό γ ο ς .  Εβδομαδιαία 
πολιτική έφ. Πατρών 1919—24 ύπό Έ παμ. 
Ήλιοπούλου.

Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  τ ύ π ο ς .  ΈφημερΙς έν 
Πάτραις έβδομαδιαία τφ  1925—7 ύπό Φωτ. 
Μάκρη, μετέπειτα γεν. γραμματέως τής Γεν. 
Συνομοσπονδίας εργατών.

έλη. Στάσιμα ΰδατα είς τήν έπαρχίαν 
Πατρών δέν ύπάρχουν παρά ή λιμνοθάλασσα 
τοΰ ’Αράξου καί ή άλλοτε λίμνη παρά τό Δρέ- 
πανον εις τάς έκβολάς τού Βολιναίου (έντεϋ- 
θεν πελαργοί διητώντο κατά τήν άρχαιότητα 
έκει Θωμόπουλος 73). Οΐ ποταμοί τής έπαρ- 
χίας κατά τήν διαδρομήν των σχηματίζουν έλη 
καί τινα τενάγη κατά τάς έκβολάς των. Τά 
περισσότερα τούτων, άν μή όλα έχουν ήδη έπι- 
χωματωθή. Είς τήν Β πεδιάδα τών Ιΐατρών, 
κατά τάς έκβολάς τών χειμάρρων Μειλίχου καί 
Χαράδρου, δύο τενάγη έν είδει γλώσσης είσδύ- 
οντα είς τήν θάλασσαν (Βάλτος) μέχρι σήμε
ρον. ’Όπισθεν τοΰ Ρίου ύπήρχε τέναγος έκ γλυ
κέων καί θαλασσίων ύδάτων. Ε πίσης είς Δρέ- 
πανον, Α τοΰ Ψαθοπύργου (Μαύρη λίμνη), 
μικρόν έλος, πλησίον τοΰ χωρίου Ά ραχωβίτι- 
κα. "Ολη ή άπό Ρίον μέχρι ενορίας 'Αγ. Διονυ
σίου παράλιος γραμμή ήτο μέχρι 50ετίας τελ
ματώδης, άναβλύζουν δέ κατά τόπους ΰδατα 
καί έκόαζον βάτραχοι. Ή  κάτω πόλις τών 
Πατρών έκαλύπτετο άπό έλη, πολλά τών ο
ποίων διετηρήθησαν μέχρι τέλους σχεδόν τοΰ 
ΙΘ' αί. είς τήν συνοικίαν ’Άρια (βλ. λ.) καί πλη
σίον τοΰ παραλιακού ναοΰ Ά γιου Άνδρέου 
(«Βάλτος τοΰ Ά γιου Άνδρέου»), μέχρι νΰν 
όδοΰ Μιαούλη, έπεχώσθη δέ τοϋτο καί άπεξη- 
ράνθη έπί δημάρχου Θάνου Κανακάρη τώ 1883. 
Τό έλος άναφέρει καί ό D epping  (παρά Θω- 
μόπουλω 612 σημ.). Είς τήν μεσημβρινήν π ε 
διάδα τών Πατρών παρά τάς έκβολάς τοΰ 
Γλαύκου, Ζαρουχλαίικα, Τσαπλαναίικα, Μπε- 
γουλάκι, Σαραβάλι, Βελίζι, Δρεσθενά καί Θε- 
ρειανοΰ, Καλλιθέαν, Μονοδένδρι, έξω τοΰ Ά λυ- 
σοΰ είς άπόστασιν *)4 ώ. Είς τήν περιφέρειαν 
Δύμης είς Λοΰντζες, Παναγιά καί Αναβολή. 
Είς τήν περιφέρειαν Φαρών, παρά τό χωρίον 
Μαζαράκι, είς Τριταίαν δέ δέν ύπάρχουν έλη 
μεγαλείτερα τοΰ στρέμματος, πάντως διά τά 
σμήνη τών κωνώπων τοΰ Άλποχωρίου ή μονή 
Ά γ , Αντωνίου, μετεφέρθη έκεΐθεν τόν ΙΖ ' αί.

έλη

Θωμόπουλος 599. Είς χωρίον Μάγειρα (Θωμό
πουλος 64—5). Έ π ί τής τελευταίας Ενετοκρα
τίας, τά τέλματα έγέμιζον πέριξ τήν πόλιν καί 
ή ελονοσία έθέριζε τάς Πάτρας. Δια τά έλη οι 
Ενετοί ούδεμίαν έδειξαν φροντίδα (Θωμόπου
λος 470). « Ή  κάτω πόλις, γράφει ό Χρ. Κο- 
ρύλλος, Περί ίκτερώδους αίματουρικου πυρε
τού, παρατηρουμένου έν Πάτραις, 1879, 2,3) 
έπί Τουρκοκρατίας καί μικρόν μετά τήν Α νε
ξαρτησίαν, ήτο αυτόχρημα έλος, ύπέκειτο είς 
πυρετούς όλεθρίους μέ πολλά θύματα. Τώ 1828 
άπέθανον 300 παϊδες έν τή κάτω πόλει καί 8 
έν τή άνω (Ραγκαβή Ελληνικά Β' 72)». Ά 
πέθανον καί Γάλλοι στρατιώται καί ήσθένησαν 
κατά ΙΟΟάδας. Ό  ίδιος ό Μαιζόν έγραφε: 
«Πάσχομεν μεγάλως έκ τών πυρετών [γενικώ- 
τερον είς τήν Πελοπόννησον]. ΟΙ πυρετοί μοΰ 
έθαψαν έως τώρα 600 στρατίοότας καί 30 ά- 
ξιωματικούς» (Jurien  tie la  G raviere , 327). 
Διά τήν συνοικίαν Τσιβδί επιμένει ό Κορύλλος, 
ένθα άνωτέρω 3. Αυτή έπί έδάφους ύγροΰ, ύπό 
άπορων κατοι κουμένη, στερείται υπονόμων 
(1879), ώς καί ή Ά ρια . Μεταξύ τών δύο συνοι
κιών, τό άναφερθέν έλος, 30 στρεμ. έκτάσεως, 
τό ΰδωρ τοΰ οποίου «έχρησίμευε πρός πόσιν 
καί καθαρισμόν έν τή συνοικία». Τά έλη περι- 
φερείας Δύμης άναφέρει 6 P ouquev ille  IV , 
379, όπου ήσθένησεν έξ έλονοσίαε, τά δέ μετα
ξύ Ψαθοπύργου καί Δρεπάνου (Βάλτο Μπάλτο 
Κοροΰφο ό Dodwell ΓΙ, 306). Καί ό L e a 
ke II, 142 άναφέρει τά ελη τών Πατρών, τάς 
οποίας εύρε μετά τό Ναύπλιον καί Κόρινθον 
ώς πλέον άνθυγιεινήν πόλιν τής Πελοπόννησου. 
Περί τοΰ προ Σαραβαλίου «Βούρλα», άναφερομέ- 
νου άπό τοΰ 1703 ώς κατωκημένου τόπου, Θω
μόπουλος Ό μπλός 21. Διά τό τέναγος τών έκ- 
βολών Γλαύκου ό Χρ. Κορύλλος (Δ. Βιβλ. 349 
—350) γράφει ότι έσχηματίσθη καί έμεγεθύνετο 
«έκ τής έκάστοτε ύπό τών ύδάτων καταφερο- 
μένης πλήρους οργανικών ούσιών ίλύος.

»Τό τέναγος τοΰτο, οσάκις πνέωσι νότιοι ά
νεμοι, κατακλύζεται ύπό τής θαλάσσης, ιδίως 
τόν χειμώνα, όταν δέ πνέωσι βόρειοι καί ιδίως 
έν θέρους ώρα άναφαίνεται, αί δ’ έν αύτώ όρ- 
γανικαί ούσίαι, θαλάσσιαί τε καί χερσαΐαι, ση- 
πόμεναι ύπό τήν έπήρειαν τοΰ ήλίου, άναδί- 
δουσι τά γνωστά τών τοιούτων άλυκών τενα
γών (salines) μιάσματα, διαδιδόμενα κατά τήν 
φοράν τών έκάστοτε πνεόντων άνέμων εϊς τε 
τήν πόλιν καί τά πέριξ χωρία καί έξ ών οί 
κάτοικοι έν θέρει μαστίζονται ύπό έλενογενών 
πυρετών». Περιγραφή προσβολής κωνώπων άπό 
τόν αύτόν Κορύλλον Πεζοπορία είς Καλάμας 
7. ’Ίδιον κεφάλαιον περί έλογενών πυρετών έν 
Πάτραις έχει ό Χρ. Κορύλλος είς Διεθνή Β ι
βλιοθήκην 1896, 372—8. Περί τών έλών τής 
Ελλάδος καί Κρήτης, έν Αθήνας 1909, 115— 
6, "Ελη έπαρχίας Πατρών κατ’ έκθεσιν τοΰ 
Δημάρχου Πατρέων. Είς «Έρανιστήν» Α' 1843, 
537 μελανώτατα περιγράφονται τά τών έλών 
Πατρών, Κορινθίας καί ’ΪΊλιδος. Διά τόν Ά -  
ραξον γράφει : « Ό  δήμος ούτος είναι τόσον 
νοσώδης ώστε μένει έρημος... Μόνον οί δημό- 
ται Παναχαίας καταβαίνουσιν ένταΰθα τόν χει
μώνα είς προσωρινάς καλύβας...».
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Τ φ  1841 ή «Καρτερία» Πατρών καταγγέλ
λει : «Πλησιάζει τδ θέρος, οί δέ πολΐται Πα- 
τρών εύρίσκονται είς άνησυχίαν, ένθυμούμενοι 
τήν περυσινήν φθοράν των άνθρώπων, δτι έπί 
6.000 κατοίκων άπέθνησκον 7 καί 8 άνθρωποι 
τήν ήμέραν... 'Όσοι λοιπόν δύνανται, βουλεύον- 
ται νά φύγωσι τδν κίνδυνον κατά τδ προερχό- 
μενον θέρος διά της άπουσίας των άπδ τήν 
κοιλάδα ταύτην του Κλαυθμώνος καί έτοιμά- 
ζονται είς ταξίδια... Ή  γενομένη φθορά είς 
τούς κατοίκους Πατρών προέρχεται άπδ τά 
σεσηπότα ΰδατα έντδς της πόλεως καί μάλιστα 
τά ευρισκόμενα πρδς τό μέρος τού *Λγ. Ά ν- 
δρέου... "Ο ,τι δέ έκαστος 0ά συνεισφέρη άπαξ 
είς τήν κάθαρσιν της πόλεως, ,θέλει είναι έλά- 
χιστον ώς πρδς έκεΐνο, τδ όποιον κατ’ έτος 
δαπανά εις Ιατρικά, άποφεύγων περιπλέον τδν 
κίνδυνον της ζωής του καί τήν βλάβην της 
ύγείας του». Πρβλ. Σ. Λυκούδην είς MEE Ε ' 
328* σμήνη κωνώπων καθίστων άθέατον πλοΐον 
πρδ τού φάρου τού ‘Αράξου (1002) !

Έ λ ίκ η . Βλ. λ. Ά χ . συμπολιτεία. Θωμό- 
πουλος 90, 125.

Έ λ ικ ώ ν . Φιλολογικδν περ. έν Πάτραις τώ 
1917.

Έ λ ισ σ α ΐο ς  π ρ ο φ ή τ η ς ,  ν α δ ς ε ί ς  *Α- 
λυσδν (βλ. λ.) καί Συχαινά (βλ. λ.).

Έ λ ισ σ ά β ετ  αύτοκράτειρα τής Αύστρίας. 
ΈπεσκέφΟη τάς Πάτρας τήν 8ην καί 9ην ‘Ο
κτωβρίου 1885.

Ε λ λ ά ς .  Τδ όνομα τής Ελλάδος γεωγρα
φικούς περιορίζεται κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους είς τήν ΒΔ έπαρχίαν τής ΙΙελοποννήσου, 
τής δποίας πρωτεύουσα ήσαν αΐ ΙΙάτραι. Ού
τως άπδ Λέοντας Ίσαύρου 733 μ. X. ό άρχιε- 
πίσκοπος Πατρών φέρεται α' τή τάξει άνήκων 
είς τήν έπαρχίαν Ελλάδος τής διοικήσεως Ί>- 
λυρικού. Θωμόπουλος 265Π, 287.

« Ε λ λ ά ς  ». ‘Εβδομαδιαία έπιθειυρησις, 
έκδιδομένη έν Πάτραις τώ 1896, «πραγματευο- 
μένη τά τού έμπορίου, βιομηχανίας κλπ.».

Ε λ λ η ν ικ ή  Δ ημοκρατία . Έφημερίς έκδο- 
Οεισα άπαξ έν ΙΙάτραις τήν Ιην Μαίου 1877 
καί κατασχεθεισα, οργανον τού Δημοκρατικού 
Συλλόγου Πατρών. Βλ λ. έργάται.

Ε λ λ η ν ικ ή  Έ π α νά σ τα σ ις . Εβδομαδιαία 
έφημερίς έν ΙΙάτραις τώ 1886. Τώ 1874—5 
εξέδιδεν αύτήν ό Βασιλ. Καλλιοντζής.

Ε λ λ η ν ικ ή  σημαία. Έφημερίς πολιτική 
έβδομαδιαία έν Πάτραις έκδοθεΐσα επί δύο 
έτη (1854—6) ύπδ τού Άνδρ. Ρηγοπούλου, 
έλληνιστί καί γαλλιστί, άντιοθωνική καί δημο
κρατική.

Ε λ λ η ν ικ ό . Σύνηθες τοπωνύμιον απαντα
χού τής Ελλάδος, δπου αρχαιότητες. Έ ν  Πά- 
τραις κατά τήν Τουρκοκρατίαν ή άπδ τού ναού 
\Αγίας Αικατερίνης μέχρι κτήματος Βούδ. Θω
μόπουλος 204—5. Καί μετά τδ 1821 ή έκτα- 
σις τού τέρματος οδού Νοσοκομείου ούτω φέ
ρεται είς τά συναπτόμενα συμβόλαια, τά μετα- 
γεγραμμένα είς τδ βιβλίον μεταγραφών 
Πατρών. Έλληνικδ θέσις μέχρι σήμερον με
ταξύ ‘Ά νω καί Κάτω Συχαινών (βλ. λ.). Καί 
μεταξύ χωρίων Πλατάνι καί "Αγιος Βασίλειος 
(Γουναριάνικα) θέσις Έλληνικδ (Σκαλτσάνη

σπίτια). Καί παρά τδ Κάτω Σαλμενικον (βλ. λ.) 
μεταξύ τών δύο παραποτάμων του Φοίνικας, 
(καί πληθ. Ελληνικά), δπου κατά Λέκκαν 111 
τδ άρχαϊον Λεύκτρον (βλ. λ.) ή κατά τδν αύ~ 
τδν Αέκκαν 20 αί Ρύπες (βλ. λ.).

"Ελους επισκοπή. Κατά μαρτυρίαν Λέον- 
τος τού σοφού είς τήν μητρόπολιν τών Π α
τρών ύπήγετο καί ή έπισκοπή Έ λους (Θωμό— 
πουλος 2841). Ή  περιοχή της ήτο παρά τήν 
Λακωνίαν (βλ. λ. Σλαυοι). Ή  τάξις αΰτη διαρ— 
κεΐ μέχρι τού ΙΑ ' αί. καί άφ’ ου ή ύποκειμένηι 
είς Πάτρας έπισκοπή Λακεδαιμόνιας έτιμήθηι 
ώς μητρόπολις (Bon 108—113). Ό  Δ. Ζακυ- 
θηνδς (ΟΙ Σλάβοι έν Έλλάδι, 97) άναφερόμε- 
νος είς τδν ΙΒ ' αί. γράφει δτι ή έπισκοπή! 
αύτη "Ελους ("Ελις κατά Παρισινόν κώδικα; 
τού ΙΓ  αί. άντί "Ελους) τελεί ύπδ τάς Πάτρας. 
Τήν έπισκοπήν τινες έταύτισαν μέ τήν ’Ήλιδος, 
άλλά τά Τακτικά μεταξύ τών ύποκειμένων είς: 
Πάτρας επισκοπών πάντοτε συγκαταριθμούν 
τήν έπισκοπήν Βολαίνης (’Ωλένης), ή οποία: 
αυτή είναι ή έπισκοπή Η λείας. Βλ. λ. Ε κ 
κλησία.

Ε λ π ίς .  Είκονίζεται έντδς διστήλου ναού! 
είς Πατραϊκδν νόμισμα έλληνόγλωσσον πρδς: 
τιμήν τού Νέρωνος. Θωμόπουλος 243.

έμ βλημ α  πόλεως καί δήμων. Τδ σύμβολον 
τής πόλεως ΓΙατρών κατά τήν άρχαιότητα ήτο: 
ή κεφαλή τού ’Ολυμπίου Διδς καί ή ‘Αθήνα: 
ώπλισμένη μέ δόρυ καί άσπίδα. Τδν τύπον τού
τον διαβλέπομεν είς τά νομίσματα (βλ. λ.) των; 
χρόνων τής Α χαϊκής συμπολιτείας. Είς τά:
παλαιότερα τούτων υπάρχει τδ μονόγραμμα: 

άλλά καί τδ γραμματόπλεγμα ^  (Pa- 
la io g rap h ia  G raeca του de M ontfaucon:
(ΙΙαρίσιοι 1718, II, 144).

Ή  σφραγίς του 1833 τού δήμου Πατρέων εί
ναι κυκλική φέρουσα: 
Βασίλειον τής Ε λ 
λάδος. Έπαρχ. | Δη
μογερ. | Π. Πα |
τρών (διά κεφα
λαίων), σταυρός καΙ| 
κύκλος μικρών δα-j 
φνών, αί όπυΐαι είς* 
τδ κάτω μέρος είναιι 
διπλαΐ. Ή  τού 1845: 
άπλώςΔΗΜ ΟΣ ΠΑ- 
ΤΡΕΩΝ άνευ έμ-: 
βλήματος. Χάρις είςι 
τδν έπίλεκτον βιβλίο- \ 
γράφον έν 5 ΑΟήναις t

κ. Στεφ. Μακρυμίχαλον, ευρομεν εις έγγραφον ι 
τού ναού Παντοκράτορος σφραγίδα τού δήμου! 
Πατρέων τού έτους 1863, έχουσαν Ποσειδώνα* 
κρατούντα τρίαιναν καί δελφΐνα, παράστασιν, 
ή οποία προέρχεται προφανώς έκ τού ύπ* άριθ.
3 χαλκού νομίσματος τών Πατρών (Θωμόπου
λος 239). Ή  σφραγίς τού δήμου Φαρών (με
τά τήν Εθνικήν Άποκατάστασιν) έφερεν ει
κόνα άνδρός, έχοντος κλείσει τά ώτα με τάς* 
χεΐρας του, ή οποία είχε τήν έμπνευσιν είς> 
σκηνήν συνήθη είς τδ μαντεΐον του ’Αγοραίου.
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Έρμου κατά τήν Αρχαιότητα (βλ. λ. μαντεία).
Τής Δύμης τόν Ήρακλέα κρατούντα ρόπαλου. 
Τό έμβλημα του τέως δήμου Έρινεοΰ ήτο 
«φύλλον έρινεοΰ μετά του μίσχου, έχοντος δυο 
καρπούς», τό όποιον έφερεν ή σφραγίς τοΰ δή
μου τούτου κατά τό Β. Δ. τής 15 Αύγούστου 
1869. Έ πΙ βυζαντινών χρόνων άναφέρεται ότι 
Πατρεύς ίππεύς κατά τήν πολιορκίαν των 
Σλαύων (βλ. λ.) έκράτει «φλάμουλον» (φλογί-
νη σημαία ιππέων).
Αί σφραγίδες των 
έπισκόπων φέρουν 
τόν Ά ποστ. Ά ν- 
δρέαν. Τό Πατρι- 
νόν τυπογραφείου 
Κουνάδη είς Ένε- 
τίαν κουναδοφόρον 
άσπίδα. Ό  τελώ
νης Πατρών Ά ρ - 
μένης έχει σφραγί
δα τφ  1701 μέ δι
κέφαλον άετόν. Καί
είς τόν ναόν ‘Αγίου Άνδρέου άνάγλυφον μέ 
τοιοΰτον άετόν. Περί τούτου ευρύτερου Εύαγ. 
Φωτιάδης, Στρατ. ‘Ιστορία τής *Ελλ. Α ' 316. 
Είς τόν αύτόν ναόν κρίνοι καί άλλα σήματα 
φραγκικά καί κατόπιν ένετικά. Τά οίκόσημα 
των βαρώνων Πατρών καί Χαλανδρίτσης γνω
στά, δημοσιευμένα (είκ. 22 καί 24 Θωμοπού- 
λου). Οί Κουμανιώται είχον ίδικήν των ση
μαίαν, διασωζομένην.

Ή  εύλογηθεϊσα τήν έπαύριον τής ένάρξεως 
τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 είς τήν πλατείαν 
Ά γ. Γεωργίου σημαία ύπό του μητροπολίτου 
Γερμανού είναι ή τοΰ στρατιωτικού σώματος 
τοΰ Άνδρ. Λόντου. Περί αυτής ό Ί .  Νουχά- 
κης, Ή  σημαία μας, 33 γράφει: «αύτοσχέδιος 
καί Αρκούντως περίεργος ή σημαία έν Πάτραις 
καθ’ όλοκληρίαν έρυθρα καί είς τό μέσον καί 
έπί τής μιας μόνον 6ψεως έχουσα σταυρόν μέ- 
λανα». ΔΙΕΕΕ, Ζ ' 10, Τρικούπης ‘Ιστ. Α' 80. 

£<J|j  *0 Pouqueville  πάντως όμιλεΐ περί λα
βάρου.

Τά κατά τήν αυτήν τελετήν τής 22 Μαρ
τίου 1821 διανεμηθέντα έν Πάτραις έθυόσημα 
ήσαν έρυθρα καί μέλανα (κατά τόν Πουκεβίλλ 
(Β' 182) κυανά καί λευκά). Κατ’ έμπνευσιν τοΰ 

| μητροπολίτου Γερμανού παρηγγέλθη είς τούς 
• έν Πάτραις ίστοποιούς ή κατασκευή σημαιών 

λευκών μέ σύμβολου τό έφοδιαστικόν τών ίερέ-

C-.-ίΐίί1?ΑΓ

)\ J0 1 
>f, \[ ί'1'·. ,
·,·.’,,3ιί1« J ων τής Φιλικής Εταιρίας, ήτοι παράλληλό-

" 0 j γραμμον φέρον έσω 16 στήλας συνδεδεμένας 
ί μέ δύο γραμμάς χιαστού σχήματος. "Ανωθεν, 

n ί έφέρετο κατά κάθετον ό σταυρός περιφραγμένος 
κλάδον έλαίας, είς δέ τάς πλευράς έξεχού- 

! σας κατά πλαγίαν γωνίαν δύο λογχοφόροι ση- 
μαΐαι, καί έπί μέν μιας τούτων ήτο γεγραμ- 
μένη ή λέξις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, έπί δέ τής άλλης 
θάνατος διά τών στοιχ. Η  ΕΛ. ΗΟΣ.

Ε ίς‘Υπο|αν. Γερμανού ό Φιλήμων: «οί έν Πά- 
τραις ίστοτυπαι, χυδαιοβαρβάρως πασματζήδες, 
κατεσκεύαζον σημαίας, αί όποϊαι λευκαί έφερον 
τό σύμβολου τής Φιλικής Εταιρίας». Τά δέ έ-

, tf.fi·'

■\·<·■ ’\·ΐ;■J ·'

•θνόσημα ό Γκρήν έδωσεν είς τούς Τούρκους διό 
νά είσέλθουν ευκόλως είς τήν πόλιν. Γερμα
νός 25. Τοιαύτην ώς άνω σημαίαν θά ύψωσε 
καί ό Γ. Δενδρολίβανος είς τό πλοίου του 
«‘Ά γ . Σπυρίδων», λαβών ενταύθα έγγραφον έθνι- 
κότητος τοΰ ώς άνω πλοίου.

Κατά Φιλήμονα Δοκ. 23 ή σφραγίς τών 
Πατρών κατά τήν Έπανάστασιν είχε τό ση
μείου τοΰ σταυροΰ κύκλω φέρουσα δάφνην καί 
έπιγραφήν: Σφραγίς ’Ελευθερίας. Ή  Ή λ ις , 
Κόρινθος καί Αλλαι έπαρχίαι τήν παρεδέχθη- 
σαν καί είχον όμοίαν. Ή  κεφαλή τοΰ Πατρέ- 
ως μέσω δύο κλώνων δάφνης είναι ήδη ή πα- 
ράστασις τής σφραγΐδος τοΰ Δήμου Αατρέων 
(οΰτω καί είς τόν φάρον Ά γ . Νικολάου). Ν. Α. 
Άγγελίδης, Έλλ. σημαία κλπ. ΆΟ. 1909, 
4 9 -5 1 . ΜΕΕ Γ 242. Θωμόπουλος 116», 197, 
231, 238—40, 263, 297, 301, 302, 313, 352, 
407, 633. Λέκκας 161.

’Εμμανουήλ ή Μ α ν ο υ ή λ  Αντώνιος έκ 
Πατρών, Ιζησε τά τέλη τοΰ ΙΙΓ  αί. Ε ίχε σπου
δάσει τήν Ελληνικήν καί ’Ιταλικήν γλώσσαν. 
Διετέλεσε σερδάρης (έπαρχος) τής ήγεμονίας 
Ούγγροβλαχίας. Διατρίβων είς Στεφανούπολιν 
τής Τρανσυλβανίας, μετέφρασεν έκ τοΰ ’Ιταλι
κού τό έργου τοΰ Γεμ. Γαέτη κατά άθέων, τό 
όποιον μέ πολλάς σημειώσεις έξέδωσεν ύπό τόν 
τίτλον «Τρόπαιου τής ’Ορθοδοξίας, έν Βιέννη 
τής Άουστρίας 1791». Θωμόπουλος 526.

« Ε μ π ο ρ ικ ό ς  παρατηρητής». Έ φ . έν Π ά- 
τραις τφ  1879, έπανεκδοθεΐσα τφ  1890. Έ 
γραψε κατά τοΰ κομμουνισμού. Βλ. λ. Έ ργά- 
ται. Γιαν. Κορδάτου, Έ ργατ. κίνημα 13.

έμπόριον. Ά  ρ χ  α ι ό τ η ς. Ή  ’Αγορά 
είς τήν άρχαίαν πόλιν ήτο τό μεγαλύτερου καί 
ευπρεπέστερου τμήμα αύτής. ’Έρχονται καί 
έγκαθίστανται έκ Ρώμης μεγαλέμποροι, όπως 
ό Μάρκος Κούριος, φίλος τοΰ Κικέρωνος, ό Γε- 
μήλος κ. ά. Ό  αύτοκράτωρ Αύγουστος, έκτι- 
μήσας τήν εμπορικήν θέσιν τών ΙΙατρών, άπο- 
κατέστησεν είς αύτάς Αποικίαν Ρωμαίων καί 
κατέστησε τάς Πάτρας ναυτικήν βάσιν. Αί Ι ίά - 
τραι τότε ήκμασαν έμπορικώς καί ναυτιλιακώς 
(Χέρτσβεργ Έ λλ. Α ' 610), έχουσαι Αντίζηλον 
τήν Κόρινθον. Καί ό Πλούταρχος, έπισκεφθείς 
τάς Πάτρας, Αναφέρει ένδεικτικώς αύτάς όμι- 
λών διά τήν μαστίζουσαν κατά τήν εποχήν του 
τήν Ελλάδα τοκογλυφίαν (((άλλος δέ έξ’ άλλου 
δέχεται τοκιστής ή πραγματευτής Κορίνθιος, 
είτα Πατρεύς, είτ’ ’Αθηναίος, άχρις άν ύπό 
πάντων περικρουόμενος είς τόκους διαλυθή καί 
κατακερματισθή» είς τό «Περί τοΰ μή δεΐν 
δανείζεσθαι»). Καί ό Λουκιανός επιτίθεται κα
τά τίνος Πατρέως Θεαγένους, ό όποιος έδά- 
νειζε πολλά χρήματα («χρυσφ σαξάμενος πή- 
ρην μάλα πολλά δανείζων έν καλαΐς Πάτραι- 
σιν έχων τρίς πέντε τάλαντα»). Άναφέρεται δέ 
έν Πάτραις καί βιοτεχνία καί έμπόριον Ανά 
τήν Ελλάδα βύσσου. Θωμόπουλος 167, 170, 
186, 188, 191, 211.

Β υ ζ α ν τ .  χ ρ ό ν ο ι .  ’Ή δη Από ’Ιουστι
νιανού είσάγεται είς τήν Πελοπόννησον ή καλ
λιέργεια μεταξοβομβύκων καί ή κατασκευή με
ταξωτών. Ή  Δανιηλίς (βλ. λ.) τόν Θ ' αί. έχει 
βιοτεχνίαν μέ τοιαύτην παραγωγήν, ώστε άφεύ-
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κτως αΰτη συνεπάγεται μέγα έμπόριον, τό ό- 
ποιον έφθανε μέχρις 'Ιταλίας, κατεχομένης τό
τε υπό των Βυζαντινών. ’Από τής εποχής έ- 
νείνης έχομεν τήν βιοτεχνικήν καί εμπορικήν 
συνοικίαν του Βλατεροΰ (βλ. λ.), εις τήν ο
ποίαν μετεφέρθη ή εμπορική άγορά. Είναι αί 
Πάτραι πλέον (V αί.) έμπορικόν κέντρον Ε λ 
λήνων μόνον μέ πυκνήν επικοινωνίαν ναυ
τικήν μέ τήν Κάτω ’Ιταλίαν. Οί ’Άραβες γεω
γράφοι τής έποχής τήν άναφέρουν ώς Bend 
Μπάδρα=έμπορικός λιμήν Πατρών. Αί Πάτραι 
είναι τόν ΙΒ' αί. ό πρώτος λιμήν τής Πελο- 
ποννήσου, δπου εύρίσκονται ήδη έγκατεστημέ- 
νοι Ε νετοί έμποροι. («'Όριον Πατρών καί Με
θώνης»), Bon 83—4, 132, 155 δπου καί πε
ριγραφή περιηγητοΰ. Ό  G erland  89 — 91 
διά τήν Φραγκοκρατίαν παρατηρεί δτι τό έλλη- 
νικόν στοιχεΐον υπερτερεί πολύ, έν τούτοις ή 
πρωτεύουσα Πάτραι, ώς ή αληθής πόλις τού 
λιμένος καί τού εμπορίου, είχε μίαν συγκέν- 
τρωσιν δυτικών οίκογενειών. Γενικώτερον περί 
τού έμπορίου Πατρών G erland  ώς έν σ. 283, 
284, 285, (διά τόν ΙΑ' αί. 89). Τήν δυτικήν 
παροικίαν άπετέλουν Ε νετοί καί λοιποί ’Ιτα
λοί, άλλά καί Γάλλοι, Γερμανοί καί ’Ά γγλοι. 
Τό έξαγωγικόν έμπόριον διηυθύνετο πρός τήν 
Ένετίαν. ΟΙ Ενετοί είχον ένα έμπορικόν οίκον 
(fondaeo) καί έν δικαστήριον (Curia). Τόση 
ήτο ή άνάπτυξις τού Ένετικού έμπορίου, ώστε 
όλίγα έτη πρίν αί Πάτραι περιέλθουν άπό τόν 
Φράγκον άρχιεπίσκοπον είς τούς Ενετούς, τώ 
1401, ήσαν έναποθηκευμένα είς τάς Πάτρας 
έμπορεύματα Έ νετικά 00—70 χιλιάδων δουκά
των. Έςήγαγον Ινδικόν καί βάμβακα καί είσή- 
γαγον άπό τήν Ένετίαν τσόχες. Ά λλά καί τό 
έμπόριον των πέριξ (Ναυπάκτου, Αίτωλικού, 
ΑΙγίου) συνεκεντρώνετο είς Πάτρας. Ή  Κέρ
κυρα άπετέλει ένα μεσάζοντα σταθμόν μεταξύ 
Πατρών καί Ένετίας. Ε π ίσης λόγω τού έμ
πορίου έχομεν έμφάνισιν τού Εβραϊκού στοι
χείου (εφθασε τό */η τού πληθυσμού). Έ κ  τής 
γεωργικής παραγωγής των Πατρών έξήγετο 
μέταξα καί δημητριακοί καρποί, έπίσης άλιεύ- 
ματα καί σταφίς. "Αλας ύπ*ήρχεν έκ τών αλυ
κών είς τά έμπορικά καταστήματα τών Ε ν ε 
τών έν Πάτραις, είσήγετο καί σίδηρος. Καί τέ
λος υφάσματα έκ μετάξης καί βαμβακερά (έξ 
έγχωρίου υλικού). G erland  116. Μέ τήν συγ
γένειαν τού Γουλ. Βιλ>εχαρδουΐνου τώ 1259 
μέ τόν δεσπότην τής ’Ηπείρου Μιχαήλ, άνα- 
πτύσσεται άκωλύτως τό έμπόριον τών Πατρέων 
είς Δυτικήν Ελλάδα. Ά π ό  δέ τού 1325 έχο
μεν έγκατάστασιν του μεγάλου έν Φλωρεντία 
έμπορικού οίκου τών A cciajuoli. Πάτραι καί 
Γλαρέντζα κατέστησαν τά κυριώτερα έμπορικά 
κέντρα τού πριγκηπάτου (Ζακυθηνός Le de- 
sp o ta t I I ,  177, 247, 256). Έξήγετο καί πορ
φύρα (ουσία χρωστική).

Κατά τήν υστεροβυζαντινήν έποχήν, οί Π α- 
λαιολόγοι έπέδειξαν ένδιαφέρον διά τήν συντή- 
ρησιν τής έμπορικότητος τών Πατρών. Έ π ί 
τούτο ό Γεώργιος Καντακουζηνός Παλαιολό- 
γος φθάνει ώς άπεσταλμένος τού Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου είς Ραγούζαν (1341). Βλ. λ. Ρω- 
σατας. Καί οί Γάλλοι έμπορεύοντο είς Πάτρας

τήν έποχήν αύτήν. At Πάτραι έπώλουν μέτα- j 
ξαν καί πρινοκόκκι. Οί άλλοδαποί έμποροι έ- | 
πλήρωνον εισαγωγικόν τέλος 3 ο)ο καί ΐξαγω - \ 
γικόν 3 l f2 διά τόν σίτον. *0 χρυσός καί ό άρ- ί 
γύρο; είς ούίέν τέλος ύπήγετο. Τό δέ έμπό- \ 
ριον τών Πατρών μετά τής Ένετίας, Ραγού- | 
ζης κ. ά., διά θαλάσσης πάντοτε, ήκμαζε πάν- \ 
τότε μέχρι τής πτώσεως είς τούς Τούρκους, j 

Θωμόπουλος 260, 271 έπ, 279, 2931, 309, [ 
316, 319, 320, 322*, 326, 328, 340, 348*, \ 
358—9, 3641, 3691. Σταυρόπουλος, 266.

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Περί τά μέσα του 
ΙΣ Τ ' αί. αίσχρά τοκογλυφία έμάστιζε τόν τό
πον. Ό  Σακελλαρίου 129 είναι έπιφυλακτικός  ̂
διά τό έμπόριον τών Πατρών τής α Τούρκο- % 
κρατίας. Τώ 1613 οί Ενετοί πληροφορούνται^ 
6τι 6 τελώνης Πατρών ζητεί 30—40 ο)ο έπ ίϊ 
τών είσαγομένων. Φορτία έρίων καί μετάξης 3 
φθάνουν είς Ζάκυνθον. Τό Ν)βριον 1628 έπέρ-j 
χεται αύξησις τιμών είς Πελοπόννησον λόγιρ^ 
τών πειρατικών πλοίων, ένεκα τών όποίων έλά-·ί 
χιστα έμπορεύματα φθάνουν είς αύτήν. Έ νεκαί 
αυτών διακόπτεται ή έμπορική έπικοινωνία Ί ο - ί  
νίων—Πελοποννήσου (1629 καί 1632 καί 1635,) 
1638, 1642, 1647, 1655). Ζητείται σίτος διά; 
Ζάκυνθον άπό τού 1628, άλλά άπό τού 16301 
οί Τούρκοι άπαγορεύουν τήν έξαγωγήν του, ώς 
καί κρεάτων. Κώδηξ Μέρτζιου 12, 13, 19, 20,ί 
21. *Η παραγωγή τών σιτηρών τού 1636 6χιή 
καλή καί ένεφανίσθη έπιδημία. Τώ 1644 ση-ί 
μειούται φορτίον μέ πρινοκόκκι έκ Πατρών] 
διά Γένουαν (αύτόθι 39). Τφ 1658 άναφέρεταυ 
φορτίον έκ Πατρών μέ 40.000 λίτρας τυροδί 
καί άλλο γαλλικόν πλοιον έφόρτωσεν έριοκ 
(αύτόθι 57). Κατ’ έκθεσιν του Ενετού προξέ-: 
νου Πατρών τού 1671, έκ Πατρών έξάγονται: 
μεγάλαι ποσότητες μετάξης, κηρού, σιτηρών 
κ. ά. διά μέσου Ζακύνθου. Αθηναίοι, Εβραίοι» 
καί Τούρκοι έξαγωγείς δι’ Ένετίαν δέν πλη
ρώνουν δικαιώματα τού Ενετού προξένου (αυ
τόθι 66). Κατά Έ νετ. έκθεσιν του 1688 (αύτό
θι 80), οί Πατρινοί έπιδίδονται είς τό εισαγω
γικόν καί έξαγωγικόν έμπόριον, είναι εύφυεΐς, 
φιλοπρόοδοι. Παράγουν οίνους, έλαιον, πρινο- 
κόκκι, σταφίδα παντός είδους, μέταξαν, σιτη-[ 
ρά έν γένει, έρια, τυρόν, μέλι, κηρόν, πολλά» 
πορτοκάλια καί λεμόνια, έκ τών όποίων έπί α'ι 
Τουρκοκρατίας έγένετο μεγάλη έξαγωγή χυμών 
Κατ’ άλλην έκθεσιν τού C ornaro  τού 1689, oL 
πλέον διακεκριμένοι Πατρινοί άσχολοΰνται μέ. 
τό έμπόριον καί άποστρέφονται τάς πολεμι-: 
κάς πράξεις. Συνεχίζων λέγει δτι αί Πάτραΐι 
είναι περίφημοι διά τό έμπόριόν των. Αί Πά-: 
τραι, κατ’ έκθεσιν Ένετικήν τών άρχών τού 
ΙΗ ' αί. παράγουν σιτηρά, ζωοτροφάς, οίνους,: 
έλαιον, εριον, βάμβακα, μέταξαν, δέρματα έρι-! 
φίων, πρινοκόκκι, τυρόν, ζώα παντός είδους,: 
πολυάριθμα χοιρινά, κηρόν καί μέλι (αύτόθι; 
126). *Υπάρχει είς τό μουσεΐον Κορρέρ τής Έ 
νετίας (άρχείον Μοροζίνη καί Γριμάνη) σημείω-: 
σις τών είδών τών εμπορευμάτων καί φορτω-f 
τών καί παραληπτών έκ Πατρών είς Ένετίαν· i 
άπό 1-3-1698 έως 31-1-1699 (Κώδηξ Μέρ-η 
τζιου 119—124). Βλέπει τις λεπτομερώς τήν;ι 
έκτασιν καί τήν ποικιλίαν (Ιδίως μετάξης) τοδιΐ
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έμπορίου Πατρών μέσα είς τόσον όλίγον χρονι
κόν διάστημα. ’Ακόμη βλέπει τά πλοία, τά ό
ποια μετέφερον τά έμπορεύματα, καί τούς έγ- 
γυητάς, οί όποιοι υπάρχουν είς δλας σχεδόν τάς 
περιπτώσεις. Έμποροι Πατρών άναφαίνονται : 
Ίακ. Πυλαρινός, Ίων. καί Παναγ. Γεωργ. Κο
σμάς, Βερν. Ξυνός, Δρ. Μαυρανδρέας, Γιακου- 
μης Τριαντάφυλλος, Ζώτος ’Ιωάν. Δήμος Ζήσ- 
σης, Σιλβ. Σάρος, Δήμος Άλέξης καί Θωμάς 
Κυρίτσης άπό ’Ιωάννινα κατοικοϋντες έν Πά- 
τραις, Φυλ. καί Λεον. Βωβός, Ά ργ. Κοταγνί- 
τσης, Ζ. Ρέντης, Ζ. Παπαμιχελόπουλος, Ν. 
Μέλλος, Μ. καί Ρ . Κοντόσταυλος, Γ. Δράκος, 
Ν. Κομνηνός, Γ. Μπέλλος, Δημάκης καί Γ. 
Νεροϋτζος, Ά θ . Άνδροϋτσος καί Κυρ. Λόντος, 
Στ. καί I. Φωκάς, Λεον. Καβαλλάρης, Στά
θης Καστροφύλακας, Ν. Κλουρής, Ά ργ. Κα- 
στάνιτσας, Π . καί ΆΘ. I. Καλιμάρκοι, Βρεν. 
καί Σ. Μακουλας, Ν. Κομίνης, Ν. Κύριος, Ν. 
Βάλσαμος, Ν. Κονόμος, I. Μουλαίμης, Διαμ. 
καί Θ. Δήμος, Μ. Καλογεράς, Μπεν. Ρίτσης, 
Σταμ. Δράκος, Άναστ. Άλέξης, Ρ . καί I. 
Ζαμνιάκος, Τριαντάφυλλος Μηλιώτης, Γ. Κυ
ρίτσης, Δ. καί Μ. Δημάκης, Ίω ακ. Στίνης, Δ. 
Τρυπητήρης, Σταμ. Μποζίκης, Ν. Μέλλος, 
I. Άνδρονόπουλος, Τριαντάφυλλος Σταύρος, Ζ. 
Ρο'ίδης, Γεωργ. καί Σταμ. Ροΰρος, Ν. Καγί- 
δης, Δημ. Κούτρικας, Γ. Μπένος, Α. Λάλτης, 
Ά ντ. Μπάλιας, Δήμος Γκικής, Διαμ. Πανάς, 
Διαμ. Βουλίνης, Ίωαν. Βλάχος, Μιχ. Περού
λης, Ζ. Παπαμιχαήλ, Ίωαν. Μπουφεξής. Τόν 
’Ιούλιον 1706 οί έμποροι Πατρών Γεώργ. Ζέρ- 

>,ί:;α: βας, Λινάρδος Οίκονόμου, Λεον. Βωβός, Ag.
Isola, Π. Γιάκομος, Ά ντ. Καγιάλιας, Στάθης 
Κολαίτης ζητούν νά πληρωθούν παρά τών Ε 
νετών διά άρτον, οίνον, κρέας, σάκχαριν, Ιχθύς, 
σαλάταν, κρόμμυα, σκόρδα, οπώρας, ορυζαν, 
βούτυρον, έλαιον, οξος, σταφίδα καί πιπέρι δο- 
θέντα προς τροφοδοσίαν τού Τουρκικού σώμα
τος τής συνοδείας τού άπεσταλμένου τού πασά 
τής Ναυπάκτου άπό 30 Μα'ιου έως 15 ’Ιουνίου 
τού έτους έκείνου (αυτόθι 139). Ούτοι υπογρά
φουν Ελληνιστί πλήν τού Isola, Ενετού προ
φανώς. Τώ 1708 ό Τούρκος πασάς τής Ναυ
πάκτου έστειλε δώρον είς τόν Ενετόν ναύαρ
χον ένα ίππον μέ την σαγήν του είς Πάτρας, 
ουτος δέ έκ τής άγοράς Πατρών έπρομηθεύθη 

.-.τ/"' ■και εστειλεν ένα καθρέπτην, Δαμασκού ύφασμα, 
:ι ί1·'ί&! ! άλλα διαφόρων χρωμάτων (ερυθρού, γαλακτώ- 
‘Ά ,ν ΐ'ί ί δους, κρέμ) κρύσταλλα τής Βοημίας έπεξεργα- 
’ίΨ'' , ρ  ] σμένα, ζαχαράτα έκ B ergam o καί κηρία (αύ- 

I τόθι 150). Έ κ  Θ)νίκης είσήγετο σίδηρος κακής 
ποιότητος. Κατά Ένετ. περιγραφήν τού 1708, 
έκ Πατρών έξάγονται έρια, τυρός καί έλαιον 
είς ποσότητα δι’ Ένετίαν καί Γαλλίαν (έκτός 

! τού έλαίου τού παραμένοντος δι’ έντοπίαν κα- 
τανάλωσιν καί κατασκευήν σάπωνος), σταφί- 
δος ολίγη ποσότης είς Α γγλίαν, πρινοκόκκι 
είς ποσότητα είς Ένετίαν καί C ivitavec- 

ί chia, δέρματα είς ποσότητα, μέταξα μέτριας 
ποσότητος, χυμός λεμονιού είς Ένετίαν, σιτη
ρά (κριθή, άραβόσιτος) καί οίνος παράγεται 
μόνον διά τάς άνάγκας τού τόπου, άλλά ζώα 
παντός είδους έξάγονται είς ποσότητα. Έ κ  
Τουρκίας είσάγονται υφάσματα, καφές, σίδηρος
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(αυτόθι 155—6). Ποια έδώδιμα έκυκλοφόρουν 
καί τάς τιμάς αύτών, βλέπομεν είς διατίμησιν 
αύτών τής 13ης Μαρτίου 1712 (αυτόθι 168). 
Προηγουμένη διατίμησις, ή τής 21ης Φ)ρίου 
1691 (αυτόθι 94—5). Κατ’ Ένετικήν έκθεσιν 
τού 1700, τό έξαγωγικόν έμπόριον τών Π α
τρών διευκολύνεται άπό έκεϊνο τής Λεβαδείας 
καί Ίονίων νήσων (αύτόθι 126). Πρός τούς πέν
τε τού Έμπορίου είς Ένετίαν άναφέρεται έκ 
Πατρών τήν 21ην Σ)βρίου 1713 οτι έγένετο 
διακήρυξις πρός τούς κατοίκους νά έξαγάγουν 
έλευθέρως πρός τό έξωτερικόν, άλλά δι’ έκτός 
τής Άδριατικής θά έπληρώνετο διπλούς δα
σμός. Πρόβλεψις υπήρχε τό τελευταίου τούτο 
νά καταργηΟή, εύθύς ώς 0ά άνεπτύσσετο ή έξα- 
γωγή, πλήν άλατος, κηρού, σιτηρών καί μετά- 
ξης. Πάντως έλαίου μόνον είς Ένετίαν έπετρέ- 
πετο ή έξαγωγή (αυτόθι 178). 'Ο  Κ. Δ. Μέρ- 
τζιος είς «ΊΙπειρ . Χρονικά» ΙΑ ' 264, 265, 270, 
275, 283 σημειοΐ πολλάς συναλλαγάς τών χρό
νων τούτων' τω 1724 ναύλωσις φρεγάτας έν 
Πάτραις, άγορά δερμάτων όκ. 2660 */ 2 (τω 
1723) πρός λίτρας 10 τό γρόσι, έμπόριον έλαίου 
καί βελανιδιών τώ 1727.

Έ μποροι έν Πάτραις, ύπογράφοντες τώ 
1761 τόν ’Ιανουάριον πιστοποιητικόν καλής 
διαγωγής τού Ενετού προξένου Πατρών οί 
Ά ναστ. Κονταξής, Ίωαν. Λαμπανιτζιώτης, 
Στάθης Λατζουνής, Φιλ. Παπαφής, Δημ. Σκαρ
λάτος, Άναστ. Λάζαρης, Άναστ. Χελιδόνης, 
Δήμος Σταματάκης, Δημ. Κιχρής, Γεώργ. καί 
Ά θαν. Ίνκριάνοι, Δημ. Γαβιλάς (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 253). Κατάλογος λεπτομερής είσαχθέντων 
έμπορευμάτων διά πλοίων υπό Ένετικήν ση
μαίαν είς Πάτρας τά έτη 1780—7 μετά τόπου 
προελεύσεως, ονόματα φορτωτών είς Κώδικα 
Μέρτζιου 293—298. Παραλήπται έξ Ένετίας 
έμπορευμάτων : Δημήτριος Χριστόδουλος, Ζουάν 
Καλαμογδάρτης, Γεώργιος καί Δημ. Κονταξής, 
Δημ. Βασίλης, Στάθης Σιμόπουλος, Πολυζώης 
καί άδελφοί Χειλόπουλοι, Ίωαν. Πάλλης, ’Ι 
σμαήλ αγάς, Σπυρίδων Λογοθέτης, Εύστ. Γε- 
ρουλάνος, Νικολ. Σπυρόπουλος, Άνδρ. Ρίτσης, 
Δημ. Δουριώτης, Γαλάνης Ρηγόπουλος, Νικό
λαος Χειλόπουλος, Παναγ. Βεργόπουλος, Φασ- 
σούλογλου καί Σία, Στράνης.

Σπουδαΐον έγγραφον τών τελευταίων έτών 
τού Ένετικοΰ έμπορίου έδημοσίευσεν ό Κ. Δ. 
Μέρτζιος είς Αρχειακά άνάλεκτα, Θνίκη 1953, 
484—5 (άνάτυπον έκ τών «Ελληνικών»). Είναι 
έπιστολή τών κατοίκων Λεβαδείας, Θηβών καί 
Άμφίσσης πρός τόν έν Άθήναις Ενετόν πρό
ξενον, ύπογεγραμμένη καί ύπό τού επισκόπου 
τών ένδιαφερομένων Αθηναίων, δι’ ής αίτεϊται 
ή ύπαγωγή τής περιφέρειας των είς τήν δι
καιοδοσίαν τού προξένου τούτου τών Αθηνών, 
διότι «βιαζόμεθα νά προστρέχωμεν κατ’ εύ- 
θεΐαν είς τόν κόνσολον Βενέτον τής Πατρώς 
τρεις ήμέρας καί περισσότερον μακρά άπό ταΐς 
πολιτείαις μας καί νά άπερνοΰμεν διά θαλάσ
σης άπό τόν κόρφον τής Έ πάχτου... πρέπει νά 
στοχασθή τινας ότι δεν μάς συμφέρει νά πη- 
γαίνωμεν είς πολιτείας τόσον μακρηνάς καθώς 
ή Πάτρα καί ύπό τήν έξουσίαν τού πασιά τού 
Μορέως καί όντας ήμεΐς ύπήκοοι είς τόν πα-
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ota Εύρίπου...». Υποκινητής του έγγράφου ήτο 
6 ΐδιος ό Ε νετός πρόξενος 'Αθηνών, ό όποιος 
παρουσιάζεται είς τό έγγραφον «πού μέ περισ- 
σοτέραν προσοχήν καί έπιμέλειαν φέρνετε είς 
τό ίντερέσε των ύπηκόων τής ’Αριστοκρατίας». 
Βλ. λ. 'Όρια. Ό  Μουστοξύδης εύρεν είς βι
βλιοθήκην τής οικογένειας Q uirin i — S tam - 
p a lia  καί έδημοσιευσεν είς C u rrie r d ’ O rien t 
ΑΙγίνης 15—27 Ιουνίου 1830, άρ. 16, σ. 3 
χειρόγραφον τής τελευταίας Ενετοκρατίας, κα
τά δε τάς παρατηρήσεις τούτου εις Πάτρας ύ- 
πηρχβ^ έν γραφείον λογαριασμών (τράπεζα;). 
Οί κάτοικοι είναι πτωχά ένδεδυμένοι, πολλοί 
’Αθηναίοι, Ναυπάκτιοι, Ρουμελιώται, δλοι ά- 
σχολούμενοι μέ τό έμπόριον καί τάς μεταφο
ράς, τάς όποιας ή γειτνίασις τής Λεβαδιάς, τής 
Ρούμελης καί των Ίονίων νήσων πολύ διευκο
λύνει. Προϊόντα: σίτος, οίνος, έλαιον, έριον,
βάμβαξ, λινός, μέταξα, δέρματα, τυρός, μέλι, 
σφάγια παντός είδους καί πρό παντός χοίροι 
έν αφθονία. Κατ’ άλλο χειρόγραφον «Καταγρα
φή του Μορέως 1811», δημοσιευθέν υπό Α. 
Μηλιαράκη είς Είκονογρ. Εστίαν 1891, 315: 
« Ή  Π . Πάτρα σταφίδες, λάδι, κρασιά, βαμ- 
πάκια, γεννήματα, όλίγα μετάξια καί τετράγ- 
καθον, βελανίδια, γλυκορρίζι, γιδοπρόβατα πλή
θος καί πρινοκόκκια». Πλεΐσται πληροφορίαι 
εις Κ. ΣάΟαν είς περ. «Οίκον. Έπιθεούρησις» 
ΆΟ. 1878—9 (Θωμόπουλος 500—16). Καί άλ
λα ι έκ δημοσιεύσεων έγγράφων του ’Αρχειο
φυλακείου Ζακύνθου υπό του Λ. Ζώη εις περ. 
«’Αχαϊκά» (Θωμόπουλος 516—521). Σακελλα- 
ρίου' 213, 218, 226—9, 219, 261, 263. Ό
D odw ell I, 116 άπαριθμεΐ τά παραγόμενα ε ί
δη. Παρετήρησε βιοτεχνήματα εύρωπαϊκά είς 
Πάτρας, δπως άλλωστε καί ό Βύρων. Είναι τό 
«εμπορείου του Μορέως».

Κατά τόν E eake  II , 142 α' προϊόν ή στα- 
φίς, είτα ή μέταΕα, τά έρια, κηρός, δέρματα, 
κόμμι, βάμβαξ καί καπνός. Παραθέτει καί τούς 
δασμούς των έν Πάτραις. Αλλαχού (II, 131) 
δίδει τήν πληροφορίαν οτι ή μέταξα του Μι- 
στρά διά μέσου μέν τής Μεθώνης στέλλεται είς 
Τύνιδα, μέσ<» δέ Πατρών είς Εύρώπην. Ό  
C ell, 1 σημειώνει ιδίως τήν κορινθ. σταφίδα καί 
τά δέρματα. Ό  P o uquev ille  IV , 367 γράφει 
διά τάς Πάτρας : Αί σταφίδες των συγκεντρώ
νουν εκεί πολλά πλοία του Βορρά, τά όποια έ- 
ξοφλούν είς είδος ή τοΐς μετρητοις, συχνάκις 
δέ καί διά προπληρωμής. Ό  κλάδος ούτος τοΰ 
έμπορίου, ήνωμένος μέ πολλούς άλλους καί ή 
προστασία, τήν οποίαν οί ξένοι ευρίσκουν είς 
αύτήν τήν πόλιν, συνεκέντρωσεν εκεί δλον τό 
έμπόριον τής χερσονήσου.... Ζήν εύγενώς διά 
τούς Πατρεΐς είναι νά ζουν έκ τού έμπορίου, 
χωρίς νά σκέπτονται οτι αί άρεταί καί ή υγεία 
προέρχονται από τήν γεωργίαν. Είναι, λέγει, ή 
πρώτη καί πλέον ενδιαφέρουσα κλιμαξ τής Πε- 
λοποννήσου, παρόλον οτι είναι όλίγον μακράν 
τής θαλάσσης. Ό  P ouquev ille  IV , 399 συ
νεχίζει, γράφων oTt επί Ρωμαϊκής έποχής τό 
έμπόριον έξησφαλίζετο άπό τήν άπαγόρευσιν, ή 
οποία υπήρχε διά τήν είσοδον πλοίων διά τού 
στενού Ρίου. Τούτο έγίνετο καί έπί Τουρκο
κρατίας. Σημειοΰται έπίσης εξαγωγή ξυλείας
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άπό δάση δι* Ίονίους νήαους, Μάλταν καί Αί 
γυπτον (Pouqueville V, 359)* ΟΙ έμποροι έν 
Πάτραις προσεφωνούντο «τιμιώτατοι», άλλΓ 
δχι κατά κανόνα. Βλ. λ. Βιοτεχνία. 'Ήλιος ΙΖ'ι 
848. Κανδηλώρος Φιλική 160. Γ. Παπαδιαμαν- 
τόπουλος, Τστορ. σημειώσεις, Ά θ. 1938, 13: 
έπ. Εικόνα Πατρινοΰ έμπορικοΰ οίκου έν λ.· 
Παπαδιαμαντόπουλος. Πατρινοί έμποροι είς Λι-. 
βόρνον (βλ. λ.). Πρβλ. καί Μακρυγιάννην οσα 
γράφει περί Πατρών τού 1821. Οί περισσότε-: 
ροι τών έν Πάτραις έμπόρων ήσαν Φιλικοί (βλ.· 
λ.). Είς τό άρχειον Τωαν. Παπαδιαμαντοπούπ 
λου διασώζονται υπέρ τάς 12 συναλλαγματικά! 
καί ομόλογα τών έτών 1818 έως 1821 έκ Πα-: 
τρών, Κπόλεως, Αίγιου, Τεργέστης, τό κείμε
νον, τό όποιον έχει παραληφθή παρά τού Γαλ 
λικοΰ έμπορικοΰ δικαίου, έν δέ όμόλογον έλ-- 
ληνιστί έκδίδει εις τάς 13 Αύγούστου 1820 έν 
Πάτραις «ή χανούμ μπεσιαλιαγοπούλου ήτοι τέ 
χαρέμι τού μουϊντίναγα Καλαβρυτινού», θά έ· 
πιστρέψη δέ τό ποσόν (160 γρόσια) «ό μουϊντί* 
ναγας όμοΰ μέ τό διάφορό τους πρός είκοσι το 
έκατό τόν χρόνον». Ό  Παπαδιαμαντόπουλοι 
ήτο τραπεζίτης Τούρκων καί Ελλήνων (κα 
τού μητροπολίτου Γερμανού βλ. λ.). Έμπορι- w ; 
καί συνοικίαι Πατρών ή άγορά *Αγ. Γεωργίουέ 0riu.; 
τά Σμυρναίικα (οικισμός έμπόρων έκ Σμύρνηςί 
καί τό Σταυροπάζαρο (παρά τήν αύτήν άγοράνΜ % *  
Θωμόπουλος 426, 427, 428, 469, 473, 500 έτόί ^  ·
502', 504, 505, 510, 516, 517, 520, 537, 537*1 
606, 609 σημ. 6141, 615, 618, 619 σημ., 629ι|  ν 

Τ ώ 1 8 2 1  κ α ί  μ ε  τ ’ α ύ τ ό .  Βεβαίω| η*:::ι 
αί Πάτραι κατεστράφησαν καί ήρημώθησαν, ο[ ίι::::·;.ΐ. 
δέ έμποροι Πατρών άφωσιώθησαν είς τόν Τει ν.η\ 
ρόν Α γώ να, μερικοί δέ έξ αύτών συνεκρότησα:; 
καί ίδια σώματα στρατιωτικά (Ζαριφόπουλος.
Δημ. Γιαννακόπουλος, Ίωαν. Παπαδιαμαντό* 
πουλος), έν γένει δέ ήγήΟησαν του Άγώνος, δ̂  
πως οί Ρούφοι, Παπαδιαμαντόπουλος, Καλα: 
μογδάρται, Ρηγόπουλοι καί πολλοί άλλοι. Έ: 
Τεργέστης τής 2 Μαΐου 1821 έρχεται έπιστολ* 
τού ’Αλεξάνδρου Σαρηγιάννη (έκεΐ άνταποκρι* 
τοΰ του) πρός Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον εΐ? 
Πάτρας, ή όποια έπιστολή έφθασεν είς τό 
προορισμόν της καί κατά τήν οποίαν «...έκαμ* 
τήν παράδοσιν τής πωλημένης σταφίδος μέ κα> 
πετάν Βαγγέλην Πατρινόν καί κατέστρωσα τή̂  
έκκαΟάρισιν, δπου σάς περικλείω έν τή παρού 
ση άναβαίνουσαν είς α. f. 23.022, 24 διά τά 
30 Ιουλίου είς Λιβόρνον. Ή  ποιότης τοΰ πρά 
γματος ούσα μεσαία δέν έσυγχώρησε νά άποί 
λαύσω ύψηλοτέραν τιμήν, την οποίαν ήμποροΰ* 
σε νά δώση εάν ήθελεν ήτον παστρικοτέρα...);
Πρός τόν αύτόν γράφει ό Γ . Δρόσος τήν 2j 
Μαρτίου 1821 : «’Αποκρίνομαι είς δύο ποθη* 
τάς μοι τίμιας σας σημειωμένας 5 καί 18 Ία  
νουαρίου. Εϊδον έξ αύτών τήν πώλησιν έκάμα 
τε τών γουναρικών καί έχει καλώς καί μάλιί 
στα πηγαίνω ετοιμάζοντας μίαν μικράν παρτί
δα διά νά σάς τήν στείλω.... Διά βελανίδια &
ήμπορεΐτε νά κάμετε κανένα φόρτωμα ν 
κοστίζει όλίγον, ήμπορεΐτε διά τό άνωθεν ά 
βάντζο μου νά Ιντιρρσάρετε [=ένδιαφερθήτε] εί: 
αύτό...... Ό  Δρόσος δέν έγνώριζεν ακόμη εί
Λιβόρνον τά γεγονότα της Ελλάδος. Πρός τό:
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Στεφ. Μπρίτζην είς Λιβόρνον γράφει, έκ του 
στρατοπέδου Όμπλοΰ τήν 8 Αΰγούστου 1821 
ό Παπαδιαμαντόπουλος: «Δέν αποβλέπει είς 
άλλο ή παρούσα μου ή μή να σάς είπώ δτι διά 
τά τάλλαρα χίλια διακόσια, 6που είς τδν άπε- 
ρασμένον Μάρτιον σάς είχα πέμψει άπό Π ά
τραν μέ τό περγατΐνον «ή Παναγία Μέγα Σπη
λαίου» ’Οθωμανικής σημαίας τοϋ καπ. Ευστα
θίου Άργυροπούλου καί δπου δι" αυτά μέ άλ
λην μου ύπδ τής ιδίας έποχής τότε σάς έλεγα 
νά άκούσετε τήν θέλησιν τοϋ κυρίου Νικο? άου 
Λόντου, σάς έπαναλαμβάνω καί αύθις δπου άν 
έως ώρας αύτής ή καί έως τήν λαβήν τής πα- 
ρούσης μου σάς λείπη, άντ’ αύτής δυνάμει ταύ- 
της μου θέλετε έγνωρίσητε καί άκούσητε τήν 
θέλησιν τοϋ ρηθέντος κυρίου Ν. Λόντου, πλη- 
ρωνόμενος έξ αυτών τήν άναλογίαν, άπδ τον 
ναύλον των παιδίων, φορέματα καί λοιπά έξοδα 
δπου έχετε καμωμένα είς αυτά διά τδν άνεψιόν 
του Άνδρέαν X. Λόντον καθώς καί δτι ναύλον 
καί έξοδα έπληρώσατε διά τδν γρόπον αυτόν». 
Είς Γ. Παπαδιαμαντόπουλον αυτόθι 16—17 άλ- 
λαι έπιστολαί τοϋ αύτοΰ αρχείου Παπαδιαμαν- 
τοπούλου περί τιμής σταφίδος καί άλλων ειδών 
είς άγοράν Τεργέστης. *0 εκεί Άλεξ. Σαρη- 
γιάννης γράφει τήν 19 Μαΐου 1822 πρδς τδν 
Παπαδιαμαντόπουλον «....γνωρίζω κάλλιστα δτι 
ή σημερινή τοϋ ένδοξου άγώνος έπαινετή ένα- 
σχόλησις όποΰ άξίως καλλιεργείτε εις τά πο
λιτικά, δέν παρέχει καιρόν αρμόδιον νά τδν θυ
σιάζετε είς τά έμπορικά, τά τόσον έπωφελή έκ 
των προσωρινών περιστάσεων.... σάς παρακινώ 
μάλιστα νά δώσετε τάς άναγκαίας διαταγάς 
διά προβλέψεις σταφίδος καί τών σφουγγαρίων 
φίνων καί χονδρών......

Ό  αύτδς έκ Τεργέστης τήν 5ην ’Ιουνίου 
1822 βέβαιοι «τδ φθάσιμον τοϋ πλοίου «Α γία  
’Άννα» καπετάν Φραντζ. ’Άνδερσον ύπδ τήν 
διοίκησιν τοϋ κύρ Θεοδ. Δεδούση», μέ τδ ό
ποιον έφθασε καί ό Δημ. Μέγαρης έκ Πατρών. 
Πολλά γράμματα τοϋ Παπαδιαμαντοπούλου έ- 
χάθησαν καθ’ όδδν καί δέν έλήφθησαν. Τά αύτά 
παράπονα κάμνει τήν 12 ’Απριλίου 1823, βε
βαιών δτι πλοΐον του είς Καλαμάταν θά πα- 
ραλάβη «λάδι, μαλλί καί τάς έλαίας, όποΰ έ- 
διωρίσατε τδν κύρ Καλαμογδάρτην».

Μετά τήν έκδίωξιν τών Τούρκων (1828)'ί )
. j συνέρρευσαν οί κάτοικοι καί πάλιν, έτι δέ Ζα-
9 \ κύνθιοι, Κεφαλλήνες καί έκ Σύρου άκόμη, πω- 

ω r;,rV '; Ιλοΰντες τρόφιμα είς τά Γαλλ. στρατεύματα, ά- 
Ί  ■i ^ .. ί νασυνιστώντες τδ έμπόριον τής πόλεως. Man- 

' geart X X II. Καί έξ ’Ηπείρου, Στερεάς καί 
ν5„|ι λοιπής Ελλάδος ήλθον καί έγκατεστάθησαν. 

Ή γέτις τάξις έν Πάτραις ή έμπορική. Δέν 
πληρώνουν φόρον εισοδήματος (βλ. λ. στάσεις). 
Πρωτοστατούν υπέρ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί τών μέτρων υπέρ τοϋ νομίσματος τώ 1847 
ύπδ τδν Μπ. Ροϋφον. Διον. Καλογεροπούλου, 

. Ή  πρώτη καταν. κυκλοφορία, ’Αθ. 1930, 13. 
Κινούνται κατά τοϋ ’Όθωνος, συγκεντρώνοντες 
πυρίτιδα καί μόλυβδον. Δραγούμης Β' 150. 
Παρά ταϋτα κατά τδν αποκλεισμόν 1850 συν- 
τάσσονται μέ τήν Κυβέρνησιν καί τδν ’Όθωνα, 
καίτοι πληττόμενοι ύπ’ αύτοϋ. Γ . Φιλάρετος, 
Ξενοκρατία, 106. Ό  Γιάν. Κορδατος, Εισάγω-
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γή είς τήν 'Ιστορίαν τής Έλλην. κεφαλαιοκρα- 
τίας ’Αθ. 1940, 11—3, ύποστηρίζει δτι ή έμ
πορική κίνησις τής Σύρου ήτο άνωτέρα τών 
Πατρών. Έ ν  τούτοις ό ύπ’ αυτού έπικαλούμε- 
νος Μανιατάκης τοϋ 1871 είς τδ περ. «Παρθέ
νων» γράφων περί Σύρου, συνεχίζει εύθύς αμέ
σως : «Τδ θαύμα τούτο έλαβε χώραν παρο
μοίως καί έν Πάτραις, αλλά έκεΐ τούλάχιστον 
ύπήρχε φαινόμενόν τι πόλεως, σκιά τις έμπο- 
ρίου καί τρεις προξενικοί πράκτορες». Ά π δ  
τού 1842 ό Πειραιεύς, ή Σύρος, τδ Ναύπλιον 
καί αί Πάτραι διεξεδίκων έκαστος τδ προνό- 
μιον νά γίνη έλεύθερος λιμήν. Ή  έφημ. «Καρ
τερία» τών Πατρών τής 22ας Ν)βρίου 1842 
έγραψεν έπί τή πληροφορία οτι έπιτυγχάνει τδ 
προνόμιον τούτο ό Πειραιεύς : «Ποιος είναι ό 
τόπος αύτός, δστις πρόκειται νά γίνη έλεύθερος 
λιμήν ; *0 Πειραιεύς. ΤΙ δέ έστί Πειραιεύς ; 
Τόπος έρημος καί ακατοίκητος είσέτι, τόπος 
άπόκεντρος... Τόπος άνέκαθεν έμπορικδς καί 
γνωστδς πανταχόθεν διά τούτο, κείμενος είς τδ 
στόμιον ούτως είπεΐν τής Εσπερίας Εύρώπης, 
έχων άπέναντι καί πέριξ αύτοϋ τήν Δυτ. καί 
’Ανατ. Ελλάδα καί τάς Ίονίους νήσους (αί 
Πάτραι), είναι ό μόνος τόπος είς τδν όποιον 
δύναται νά δοθή τδ προνόμιον τής λιμενικής ά- 
τελείας». 'Ο «Έλλην. Παρατηρητής)) 7 Δ)βρίου 
1342 σημειώνει : «Αί Πάτραι, ή Σύρος, ό Π ει- 
ραιεύς, ή Ναυπλία καί οί Ναυαρΐνοι έχουσι 
τούς ύπερασπιστάς των, άπαιτοϋντες έκαστος 
τήν σύστασιν τοϋ έλευθέρου λιμένος είς εν έξ 
αύτών τών μερών...». Καί είς τδ φ. τής 28ης 
Δ)βρίου 1842 : «... όπότε (νϋν) αί Πάτραι, πό
λις άρχαία καί ιδίως κατοίκους πρδ τής Έ π α - 
ναστάσεως έχουσα, μόλις σήμερον έχει 4.000 
πληθυσμόν». Τελικώς ούδείς λιμήν έπέτυχε τδ 
προνόμιον.

Διά τού άπδ 22)5)1836 Β. Δ. Ιδρύεται 
Έμπορικδν Έπιμελητήριον είς Πάτρας, λει- 
τουργήσαν μέχρι 1860 (έφ. «Έλλην. Ταχυδρό
μος» Ά θ . 30 ’Ιουνίου 1836). Τ φ  1838 κατ’ 
έπίσκεψιν τού βασιλέως ’Όθωνος είς Πάτρας 
τδ Έμπορ. έπιμελητήριον παρουσιασθέν ζητεί 
νά έπεκταθή μέχρι τών συνόρων ή άρμοδιότης 
τού έν Πάτραις λοιμοκαθαριστηρίου, όπότε τδ 
έμπόριον τών Πατρών θέλει αύξήσει μεγάλως, 
τδ αίτημα δέ καί έγένετο δεκτόν, έκδοθέντος 
τού άπό 8)5)1839 Β. Δ. περί τούτου. Ε ίς τά 
κατάλοιπα άειμνήστου Στ. Θωμοπούλου εύρέ- 
θησαν δύο έγγραφα τού ’Επιμελητηρίου τού
του, τά όποια έδώρησα είς τδ νΰν Έμπορικδν 
Έπιμελητήριον (Δελτίον Έ μ π . καί Βιομ. ’Ε 
πιμελητηρίου Πατρών ’Ιουλίου Αύγούστου 
1955, 12—13). Τδ έν είναι πρόσκλησις είς 
συνεδρίασιν άπδ 5 Φ)ρίου 1842 τών έμπορευσ
μένων Πατρών διά τήν έκλογήν «τών τριών 
συμπληρωματικών μελών», φέρει σφραγίδα μέ 
παράστασιν Έρμοΰ και οί καλούμενοι, ειδο
ποιούμενοι, ύπογράφουν άντιστοίχως. Είναι δέ 
ούτοι οί Άνδρ. Φακίρης, Γεωρ. Στροΰμπος, 
Σωτ. Γερούσης, Σιδ. Πράτζικας, Θεοδ. Τ ζί- 
νης, Λάμπρος Γεωργακόπουλος, ’Αναγν. Μαρ
γαρίτης, Δημ. Λάγγουρας, Δημ. Κρεμμύδας, 
Κωνστ. Κομπότης, Μιχ. Κόλλας, Δημ. Πρά- 
τζικας, Πετρ. Δρακόπουλος, Ίωαν. Καραμπί-
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νης, Σπυριδ. Πετζάλης, Άθαν. Καλαντζιώτης, 
Έ μμαν. Γερούσης, Ά ντ. Γερούσης, Παν. Μα- 
κρυγιάννης, Στεφ. Πετζάλης, Ιω σήφ Δραζίγ- 
γερ, Καρ. ’Ίγγετ , Γαβρ. Παπαρρήτωρ, Ίωαν. 
Καπότζαρης, Ιωάννης, Δημ. καί Νικόλαος 
Μπουκαούρης, Κωνστ, Κρεμμύδας, κ. &. Τό 
8έ άλλο έγγραφον είναι του Διοΐκητοΰ (Νομάρ
χου) Ά χα ΐας της 9 Μαΐου 1844 διαβιβάζοντας 
έγγραφον του 'Υπουργείου των Εσωτερικών 
ΐνα κληΟή καί γνωμοδότηση τό Έπιμελητή- 
ριον έπΐ έπικαίρων εμπορικών καί οικονομι
κών έν γένει ζητημάτων τής χώρας. Ύω 1857 
κατά τήν έπίσκεψιν του αύτοΰ ’Όθωνος ζητεί
ται ή σύστασις χρηματιστηρίου έν Πάτραις. 
Συνεπώς όχι όρΟώς ό Γιαν. Κορδάτος ένθ* ά- 
νωτ. 13 γράφει ότι μόνον ή Σύρος εΐχεν έμπο- 
ρικόν Έπιμελητήριον. Σημειωτέον ότι ήδη άπό 
16 ’Ιουνίου 1787 ό έν Πάτραις πρόξενος της 
Έ νετίας τονίζει τήν άνάγκην ίδρύσεως τοιού- 
του έπιμελητηρίου ένταΰΟα (Κώδηξ Μέρτζιου 
293). Γ . Άναστασόπουλος, Τστορ. Έλ>.. βιο- 
μηχ. Λ ' 104. Διά Β. Δ. 26—4—1911 συνε- 
στήθη καί πάλιν τό Εμπορικόν καί Βιομηχα
νικόν Έπιμελητήριον (Άναστασόπουλος αύτόΟι 
Β ' 888), τό όποιον καί έκδίδει άπό έτών ίδιον 
μηνιαΐον Δελτίον (βλ. λ.) Τώ 1927 έν Π ά- 
τραις έξετυπούθη ό «Ειδικός κανονισμός διαιτη
σιών» αυτού. Έ π ί προεδρείας Ν. Βέτσου (νο
μικός σύμβουλος Κ. Ραβαζούλας) άπέκτησεν 
ίδιον οίκόπεδον καί άνεγείρεται ίδιον αύτου 
οικοδόμημα (1954) είς παλαιόν Άρσάκειον.

Τήν 24 Α πριλίου 1868 συνιστάται έν Πά- 
τραις τη πρωτοβουλία του Θ. Άμβουργερ ό 
Εμπορικός σύλλογος «Έρμης» μέ μέλη τούς 
έμπόρους ΙΙατρών, Ά ναγν. ΙΙετζάλην, Γουλ. 
ΓιάρλεΟ, Διον. Μαλτέζον, Ίο^αν. Ν. Μανιάκην, 
Ίωαν. Κ. Γερούσην, Δημ. Μπουκαούρην, Κ. 
Δ. Μηλιώτην, II. Νικολάου, Ν. ΙΙάνου, Β. 
Κρεμμύδην, Νικ. Τριάντην, Άναστ. Λάππαν, 
II. Δρακόπουλον, Γ. Σπηλιάδην, Γ. Ν. Νια- 
νιάραν, II. ΙΙέτταν, II. Γούναρην, Κ. Παπαρ- 
ρήτορα, Κυρ. Λάππαν, Άναστ. Π. Ά στρα- 
χάν, Διον. Στάμου, Κωνστ. Στρούμπον, Διον. 
Φραγκύπουλον, Κλ. Λ. ΠαπαΟεοδώρου, Γ. Λ. 
Σακελλαρόπουλον, Σ. Λ. Λάππαν, Κ. Τσά- 
τσον, Χρ. Ί .  Άναγνωστόπουλον, X. Γιαννακό- 
πουλον, II. Κ. Άβδελόπουλον, Έ παμ. Πετρα- 
λιάν, Γεωργ. X. Μεϊτανόπουλον, Γ. Κοζάκον, 
Γ. Δ. ΓΙαραμυΟιώτην, Θ. Άμβουργερ, Φέλς 
καί Σία, Ά λεξ. Δεσύλαν. Ό  σύλλογος άνεγνω- 
ρίσΟη διά του άπό 18 ’Ιανουάριου 1895 Β. Δ. 
καί ύφίσταται έως σήμερον, διατηρών ιδιόκτη
τον λέσχην είς τό άνω μέρος πλατείας Γεωρ
γίου Λ' (μέγαρον ΓΙαπαγιάννη). «Μελέτη 
Έ μ π . συλλόγου «Έρμης» έπί του δασμολο
γίου», έν Πάτραις 1899, σ. 50. Τώ 1952 άνε- 
καινίσΟη καί έπανελειτούργησεν άπό του πολέ
μου ή λέσχη του (Πρόεδρος Γ. Τζαβέλλας, 
Αντιπρόεδρος Σπ. ΙΙαναγόπουλος, μέλη : Δ. 
Τσερώνης, Ά νδρ. Κούκος, Στ. Παρθενό- 
πουλος).

Τώ 1884 ιδρύεται Εμπορικός καί β ι ο μ η 
χ α ν ι κ ό ς  σύλλογος ΓΙατρών (Άναστασοπού- 
λου, Τστορ. Βιομηχ. Α' 525). Περί τού έμπο- 
ρίου του 1875 βλέπε είς τόν αύτόν Άναστασό-

πουλον Λ ' 328 τήν έκθεσιν Σταμ. Θεοχάρους, 
Λεξικόν του Εμπορίου, Ά θ . 1901, 782. Περί 
παραπόνων λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών πο
τών τώ 1886 βλ. τόν αύτόν Άναστασόπουλον 
αυτόθι 560. Περί παραπόνων κατά τού λιανι
κού έμπορίου έξ υγιεινής άπόψεως Έ κθεσις Ια
τρών Γιαννοπούλου καί Κορύλλου 1872, 18—19.

Σταφιδικοί αγγλικοί έξαγωγικοΐ οίκοι άνα- 
φέρονται οί των Μπάρφ (τραπεζίτου τού Βύ
ρωνος καί διαδόχου τού Γκρήν (βλ. λ.), Βούδ 
καί Κρώββ. Καί έν Λονδίνφ Πατρεΐς ίδρυσαν 
ένωρίς σταφιδικά γραφεία, όπως οί Κόλλας, 
Βουρλούμης. ΟΙ Ή πειρώ ται έμποροι (Β. ’Ή 
πειρος, Πάργιοι) ήλθον διά Κερκύρας άπό τών 
πρώτων έτών τής Άπελευθερώσεως, οί Γεοαα- 
νοί Άμβουργερ, Φέλς κ. ά. όμοίως μέσφ Ksp- 
κύρας.

Είς τήν «Κλειώ» τής 3/15 ’Ιουνίου 1872 
παρατίθεται υπό τόν τίτλον «Εμπορική έπίδο- 
σις τών ΙΙατρών» έκθεσις τού έν Πάτραις Αύ- 
στριακοΰ προξένου : « Ή  σταφιδοφυτεία λαμβά
νει όσημέραι έκτασιν,... άλλά καί ή έλαιοφυ- 
τεία προάγεται.... Είναι αληθές ότι έν Πάτραις 
κατασκευάζονται καλύτεραι ποιότητες οίνου ά- ■ 
νευ τής ρητίνης, άλλ* ένεκα τού καύσωνος 6 
παραγόμενος οίνος ύπόκειται είς φθοράν, τούτου 
δ’ ένεκα γίνεται χρήσις άφθονου alcool. Καί ή 
καλλιέργεια τών δημητριακών καρπών είναι 
παρημελημένη, καθόσον μάλιστα οί κάτοικοι 
τών παραθαλασσίων έχουσιν άπασαν τήν προ- 
σοχήν των έστραμμένην είς τήν σταφιδοφυ- 
τείαν... Τα δάση της Πελοποννήσου (ιδίως τά 
τής Ά χα ίας καί Ή λιδος) καί τής Ακαρνανίας 
παράγουσιν άρίστην οικοδομικήν καί ναυπηγή- 
σιμον ύλην... Καί ή παραγωγή του βάμβακος 
αποτελεί σπουδαιότατον έμπορικόν είδος* τά 
2/3 τού προϊόντος τούτου καταναλίσκονται έν ί 
τοίς έγχωρίοις δέκα νηματουργείοις.... Αί Πά- \*. 
τραι, έπιλέγει ό πρόξενος, άφού έπισημαίνει || 
τήν άνάπτυξιν τής μετά τής ’Αγγλίας έπικοι- 
νωνίας των, είναι ή πλουσιωτάτη σήμερον καί ,ι'< 
μία τών μεγίστων έμπορικών πόλεων τής Ε λ 
λάδος, ό πλούτος των διαφαίνεται έν τή εύπο- 
ρίς καί τή πολυτελείς τών κατοίκων (ών πολ
λοί είναι έκατομμυριούχοι) καί έν τή οίκοδο- ι ι 
μήσει νέων καί μεγαλοπρεπών κτιρίων. Αί μέν 
ΆΟήναι είναι ώραιότεραι καί άρχαιοπρεπέστε- ; 
ραι, άλλ’ αί άλλαι πόλεις τής Ελλάδος δέν δύ- '; 
νανται νά διαγωνισθώσι πρός τάς Πάτρας. Είς I 
τό έμπόριον τής εισαγωγής προεξάρχει ή Ά γ -  ] 
γλίχ, μετ’ αυτήν έρχεται ή Αυστρία, εϊτα δέ ή 
’Ιταλία». !

Τώ 1911 (έκτός τών προηγηθέντων δύο στα- ί 
φιδικών συνεδρίων) συνέρχεται τό Β' Πανελλή- : 
νιον συνέδριον Γεωργίας καί Βιομηχανίας (Γ. I 
Άναστασοπούλου, Τστορ. Βιομηχ. Β ' 885). 1
Γερμανικοί έμπορικοί οίκοι έν Πάτραις τώ τ 
1914 «Ά χαΐα» έταιρία οίνων, L ocher H er- > 
inann, Locher M ax, L ucas e t Com pany, 
M uller K are, S to ltenho f e t L ucas (Νεοελλ. ; 
έπιθεώρησις, ’Αθηνών Β' 131Θ (Άθήναι 1918). 
Έ μποροι 1930 είς Ήμερολόγιον 1930 σ. 8—9.
Βλ. λ. Σταφίς, Α γορά, Νομίσματα, Ναυτιλία,. 1 
Α κμ ή , λιμήν, Πανηγύρεις» Σταυρόπουλος 633—
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9, 641, 643—4, 656. 3tp. Κορύλλος είς Δ. 
Βιβλ. 389.

Ε μ π ρ ό ς. Έφημερίς έν Πάτραις, έκδοθεΐ- 
σα τάς άρχάς του 1896 άπό τούς Π. Κοτζιαν 
Τυπογράφον, Δ. Καραμπίλιαν καί Κωνστ. X. 
Σταυρόπουλον. Ούτοι, κατά τον Κορδάτον, 
Ιστορία Έλλ. Έργατ. κινήματος 75, άπύ τά 
παλαιά στελέχη της Σοσιαλ. ’Αδελφότητος Πα- 
τρών (βλ. λ. Έργάται), ήθέλησαν νά προλάβουν 
τήν διάλυσίν της. 'Η  σοσιαλιστική έφημερίς 
έσταμάτησεν είς τό 3ον φύλλον της καί ή ’Α
δελφότης διελύθη.

Έ νβτοΙ. Ή  πρώτη έμφάνισίς των είς 
Πάτρας ήτο πειρατική (1125). Διά χρυσοβούλ- 
λων των αύτοκρατόρων εΐχον προνόμια είς (ο
ρισμένους λιμένας (δριον βλ. λ. Πατρών) εμ
πορικά. Ό  λιμήν των Πατρών δέν περιλαμ
βάνεται καί εις τό χρυσόβουλλον του 1082, 
πράγμα τό όποιον άμαρτυρήτως ό Bon 161 έ- 
ξηγεΐ οτι ουτος τήν εποχήν εκείνην δέν εϊχεν 
ένδιαφέρον διά τό Ένετικόν έμπόριον. Ό  αυ
τός Βοή 83 καί 84. Ζακυθηνός Le despo ta t 
II , 258. ’Ή δη τφ  1271 εύρίσκομεν έν Πά- 
τραις νά έχουν ένα podesta (διοικητήν), πράγ
μα τό όποιον ώδήγησε τινάς νά συμπεράνουν 
δτι ό πρίγκηψ της Ά χαΐας Γ. Βιλλεχαρδουΐ- 
νος κατέλιπε δι’ όλίγον χρόνον τάς Πάτρας 
είς τήν Ένετίαν. ’Απ’ αύτης της κατακτήσεως 
των Φράγκων οΐ περισσότεροι της παροικίας 
των δυτικών έν Πάτραις ήσαν οί Ενετοί έμ
ποροι, καθιστάμενοι όλονέν ισχυρότεροι μέ 
άπονεμόμενα είς αύτούς υπό Λατ. αρχιεπισκό
πων τών Πατρών προνόμια, τά όποια κατέστη
σαν πλήρη έπΐ άρχιεπισκόπου Φραγκισκάνη. 
Ζακυθηνός ένθ’ άν. II , 177—8. Ό  G erland 
89—91 (δπου καί όνόματα Ενετών έμπόρων 
Πατρών ΙΓ ', ΙΔ ' a t.) , σημειώνει οτι τό έξαγω- 
γικόν έμπόριον της χερσονήσου διηυθύνετο είς 
τήν Ένετίαν καί ήτο συνεπώς εύλογον νά πλεο- 
νάζη τό Ένετικόν στοιχεΐον. Τώ 1315 εύρίσκε- 
ται εΐς Ενετός podesta, ’ίσως δέ καί τώ 
1271, προσθέτει ό G erland  αύτόθι. Τφ 1359 
ό Ενετός πλοίαρχος εις τόν Κορινθ. κόλπον 
διεμαρτυρήθη καί ή Γερουσία διέταξε τούς Ε 
νετούς έμπόρους Πατρών καί Γλαρέντζης ν’ 
έγκαταλείψουν τό έδαφος τής Αατ. 'Αρχιεπι
σκοπής Πατρών, τοϋτο όμως άπεσοβήθη. Προς 
προστασίαν του έμπορίου των άπό τάς συνε
χείς λεηλασίας Τούρκων πειρατών, οί Ενετοί 
διετήρουν στόλον είς τόν Κορινθιακόν καί Πα- 
τραϊκόν κόλπον άπό τοϋ 1403. Βλ. λ. Έ -  
ρέδια.

Τήν 20 Αύγούστου 1408 ό Λατ. άρχιεπί- 
σκοπος Πατρών έξεμίσθωσε τάς Πάτρας (βα- 
ρωνείαν του) είς Ενετούς διά πέντε έτη. ’Ε 
σχάτως είς Παρισίους (1958) ό F . T h irie t, Re- 
gistres des deliberations du  S en a t de V e
nice etc, I, δημοσιεύει άποσπάσματα 24 έγ- 
γράφων έτους 1341 καί έφ. άναφερόμενα εις 
Πάτρας. Θωμόπουλος 337—8. Ό  Έ ν. ναύαρ
χος Νικολ. Μέλης έτάχθη πρός φύλαξιν τής 
πόλεως. Είς τούς Τούρκους έπληρώνετο φό
ρος ύποτελείας. Τώ 1417 έπανήλθον πάλιν οί 
Ενετοί εις Πάτρας, τώ δέ 1419 ό Λατ. άρ- 
χιεπ. έπέτυχε τήν άπόδοσιν τών Πατρών. "Ο

ταν δμως άπεβίωσεν (’Ιανουάριος 1424) έπα 
νήλθον διά γ ' φοράν οί Ενετοί, άλλ’ ό νέοι 
άρχιεπ. Πανδοΰλφος άνέλαβε τήν διοίκησιν άπό 
του 1428—30, δτε άπεδιώχθησαν οί Φράγκοι 
έκ Πατρών. Είς τούς Παλαιολόγους δέν έδω
σαν βοήθειάν τινα παρά τάς υποσχέσεις των.

'Ο  Ίακ . Βαρβαρΐγος προσβάλλει τάς Π ά
τρας τώ 1466, φονευθείς ύπό τών Τούρκων. 
Καί ό Νικολ. Κανάλης ναύαρχος έπέδραμεν ό- 
μοίως. Έ κ  τών άρχείων Ένετίας (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 1 έπομ.), βεβαιοϋται ή ύπαρξις Ενετού 
προξένου έν Πάτραις κατά τήν α' Τουρκοκρα
τίαν (1595 τούλάχιστον καί έντεϋθεν). Τά ένε- 
τικά πλοία ληστεύονται ύπό ’Ά γγλων πειρατών 
(βλ. λ.) καί οδηγούνται εις Πάτρας ή τό έμπό- 
ρευμά των. ’Αλλά καί άπό τούς Τούρκους εΐ- 
χον ένοχλήσεις. Ό  νέος διοικητής Ά μουράτ 
Ράίς τώ 1607 άττήτησεν άπό τούς Ενετούς ύ- 
πηκόους άπό 100 τσεκίνια έκαστος νά κατα
βάλουν, διότι είχε καταστραφή έν Τουρκικόν 
πλοϊον. Τόν ’Ιούλιον 1610 γίνεται ληστεία τεσ
σάρων Ενετών υπηκόων είς Πάτρας, οί όποιοι 
έξηγοράσθησαν μέ 2.000 τσεκίνια. Ά π ό  τού 
1616 οί Ενετοί ένεργοϋν διά Ζακυνθίων αρχη
γών στρατολογίαν είς Πελοπόννησον. Ε π ισ τρα
τεύουν 133 καί έτοιμάζουν άλλους 122, άλλά 
μετά τινα χρόνον σταματούν λόγω τής έπιδη- 
μίας. Έ ξ  αύτής άποθνήσκει (’Ιούνιος 1617) καί 
ό Μάρκος Θωμόπουλος, πρόξενος είς Πάτρας, 
Λευκάδα, Αίτωλικόν καί τά πλησίον μέρη. Τώ 
1624 ό Ίωαν. Σίγουρος έκ Ζακύνθου στρατο
λογεί είς Πελοπόννησον 70 καί άλλους 100 
έχει έτοιμους, προοριζομένους νά σταλούν είς 
Ένετίαν. Τψ 1642 καί 1643 ό Νικολ. Σιγοϋ- 
ρος ένεργεϊ νέαν στρατολογίαν καί οί στρατευό- 
μενοι στέλλονται είς Ένετίαν. Τόν Σεπτέμβριον 
1655 500 "Ελληνες, οδηγούμενοι ύπό Έλληνος 
άρχηγοΰ, κατατάσσονται είς τήν ύπηρεσίαν τού 
Ενετού ναυάρχου (αύτόθι 55). Άναφοραί Ε 
νετών προξένων έν Πάτραις άπό τού 1671 ο
μιλούν περί συνδρομής των είς άρχαιοκαπηλείας, 
άλλά καί περί τών έν Πάτραις Ίονίων, οί ό
ποιοι άγνοοΰν τόν πρόξενον καί δέν πληρώνουν 
είς αύτόν φόρον, ’Αθηναίοι δέ, Εβραίο ι καί 
Τούρκοι έξαγωγεϊς Πατρών δι’ Ένετίαν ούτε 
καί αυτοί καταβάλλουν εις αύτόν δικαιώματα, 
ένώ άν δλοι αυτοί έπλήρωναν, θά συνεκεντρούτο 
έν ποσόν 2.000 ρεαλίων κατ’ έτος (αύτόθι 66). 
Τώ 1671 σημειοΰται παρουσία καί Ενετού ύ- 
ποπροξένου έν Πάτραις (αύτόθι 67). Τφ 1671 
πρόξενος έν Πάτραις ό Coronello, ταξιδεύσας 
καί είς Ζάκυνθον δι’ άπολύτρωσιν αιχμαλώτων 
τών πειρατών (αύτόθι 68). Τώ 1675 ό D om e
nico A ndrea  F rancesh i, ένδιαφερθείς διά τήν 
σύλληψη» τών είς Πάτρας καταφυγόντων έκ 
Ζακύνθου κιβδηλοποιών ένετικών νομισμάτων 
(αυτόθι 70). Περί διαθήκης «είς τήν Παλαιάν 
Πάτρα, είς τόν οίκον τού κόνσουλα τών βενε- 
τίκων τοϋ ποτέ μισέρ Μπόρτολο Δεϊεριέδε» 
έτους αφπβ' Λ. Ζώης είς περ. «Έλικών» Π α
τρών Λ' 1919, 6, 8. Βλ. λ. Μοροζίνης ‘Ιερών, 
διά τήν άπόβασιν 1645.

Δ ' Ε ν ε τ ο κ ρ α τ ί α  (τελευταία). Στρα
τός καί στόλος Ένετικός έπιτυγχάνουν άπόβα- 
σιν είς Πάτρας καί νικοϋν τούς Τούρκους άπο-
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διωχθέντας (Ιούλιος, 1687) υπό τόν Φραγκ. 
Μοροζίνην. Εγκαθίστανται ένταύθα μέχρι 1715. 
Συγκεντρώνονται ’Αθηναίοι ιδίως πρόσφυγες 
είς την πόλιν. Διά προκηρύξεως εκ Πατρών 
τού 1694 ό γεν. προνοητής Ζένος δίδει προνό
μια είς τούς προσερχομένους είς τόν Ένετικον 
στρατόν 'Έλληνας (άπαλλαγή φορολογίας, έπι- 
τάξεο>ν κλπ. καί υπόσχεται μισθόν (Κώδηξ 
Μέρτζιου 105). Τόν Αύγουστον 1699 έπειδή 
αί έναποθηκευμέναι έν Πάτραις τροφαί των 
Ενετώ ν ήρχισαν νά ύφίστανται άλλοίωσιν, 
διεμοιράσθησαν είς τούς άπορωτέρους των κα
τοίκων (αυτόθι 124). Τόν Μάρτιον 1706 έγινε 
κατανομή σιτηρών είς τόν πληθυσμόν τών Π α
τρών, ό όποιος ήρνεΐτο έν τούτοις νά λάβη την 
μερίδα του, ένανηούμενος δτι ή διανομή ήτο 
μεροληπτική. Ώ ς  έκ τούτου διετάχθη άνακατα- 
νομή καί διενεμήθησαν 1.000 έν. στατήρες π ε
ρίπου (αύτόΟι 138). Διά τάς έλαφρότητας τών 
στρατιωτών οί ΓΙατρεΐς πρόκριτοι καί ό μη
τροπολίτης διαμαρτύρονται τώ 1693 καί ό 
γεν. προνοητής υπόσχεται άποζημιώσεις. Αύ
τόΟι 98. Βλ. λ. Βρεφοκομεΐον.

Τόν 'Ιανουάριον 1713 παρουσιάζονται είς 
Πάτρας 'Έλληνες έκ Ρόδου ό Ίάκωμος καί 
Πολύδωρος Ίακώμου, ίερεύς έν Πάτραις Πα- 
παγιάννης οίκονόμος, Παπαγιάννης άπό τό χω- 
ρίον Πόρτες καί Παπά Κωνσταντίνος άπό χω- 
ρίον Τούμπα (Αίγιου), προσφερόμενοι νά ύπη- 
ρετήσουν τούς 'Ενετούς (αύτόΟι 169). ΟΙ Ε ν ε 
τοί έπρόσεξαν την όχύρωσιν Ρίου καί Ά ντιρ- 
ρίου, άλλ* όταν τόν Ιούνιον του 1715 ό σουλ
τάνος Ά χμ έτ  Γ ' είσέβαλε διά του Ισθμού είς 
την Πελοπόννησον, ταϋτα, όπως καί τό φρού- 
ριον τών ΙΙατρών παρέδωσαν αμαχητί είς τούς 
Τούρκους. Ή  όλη έκστρατεία τής δ' Ενετοκρα
τίας άνταποκρίνεται είς την προχειρότητα καί 
τό προσωρινόν καί τών άλλων, πρέπει δέ νά 
χαρακτηρισΟή καϋαρώς τυχοδιωκτική καί άπο- 
τυχούσα. Οί "Ελληνες ύπέφερον περισσότερα 
άπό τούς 'Ενετούς ή άπό τούς Τούρκους. Ί Ι  
διαγωγή τών προύτων ήτο αίσχρά, άνευλαβής 
πρός τό οικογενειακόν άσυλον, διεφθαρμένη καί 
καταπιεστική. ΙΙολλοί "Ελληνες έβοήθησαν τούς 
Τούρκους είς την άποδίωξιν τών Ενετών, ή 
όποία άλλθ)στε ένηργήθη κατά τόν ταπεινότερον 
δι* αύτούς τρόπον. Μόνον οί 'Ενετοί εδικαιούν
το νά έμπορεύωνται καί μόνον τά πλοία των νά 
ένεργούν ακτοπλοΐαν ! Είς τήν Ένετίαν έν 
τοσούτω ήσαν έγκατεστημένοι πολλοί Πατρεΐς 
(Κουνάδης, Κασής κ. ά).

Ε ν ε τ ο ί  π ρ ό ξ ε ν ο ι .  Τώ 1718 έγκαθί- 
σταται ό Ά ντ. Μπιάνκι, έχων δικαιοδοσίαν μέ- 
χρις Ά ρτη ς, Κορούνης καί Χαλκίδος, ίδρύσας 
διάφορα υποπροξενεία (Κώδηξ Μέρτζιου 194). 
Τόν διεδέχθη ό Κεφαλλήν Εύαγ. Πυλαρινός, 
τούτον ό Μάρκος Τεστεδούρα (1726), Αύγουστ. 
Δελλαπόρτας (1728), Γ. Κούμανος (1733), Ά ντ. 
Γεράρδης (1738), Ά ν . Μεσαλάς. Ε π ’ αύτου ακ
μάζει τό έμπόριόν των, άλλ* οί Ίόνιοι ούδέποτε 
προθυμοποιούνται νά πληρώσουν φόρους. Ά λλα 
οί Τούρκοι τώ 1755 άξιουν άπό τούς Ενετούς 
υπηκόους (Έπτανησίους) χαράτσι διά τάς οι
κίας των καί περιουσίας των. Ό  πρόξενος έ- 
νήργησε πρός άπαλλαγήν. ΟΙ Τούρκοι είχον κα

ταγράψει 200 ίίνδρας (Κώδηξ' Μέρτζιου 217). 
Έσκέπτετο νά κάμη συμβούλιον προξένων πρός 
άντιμετώπισιν της φορολογίας (αυτόθι 218.). 
Έ ν  συνεχεία πρόξενοι: Ίωαν. Αάπος (1765), 
Καισ. Μεσαλάς (1767). Κατά τήν έπανάστασιν 
1770 γυμνός κατέληξεν είς Ζάκυνθον, τό δέ 
προξενεΐον έπυρπολήθη. Ό  Ά γ γ .  Ροζαλέμ Ζα- 
κύνθιος έρχεται τω 1773, καταφεύγει είς Ζά
κυνθον καί έπανέρχεται, καταφεύγει όμως καί 
πάλιν είς Ζάκυνθον καί έπανέρχεται κ.ο.κ. Ά -  
ναπληροΰται άπό τόν Κεφαλλήνα Σπυριδ. Κρα- 
σάν καί τόν αδελφόν του Γάσπαρην.

Νέαν καταδίωξιν ήτοιμάσθησαν νά ύποστούν 
άπό τούς Τούρκους οι Ενετοί τόν Μάρτιον 
1788 έν Πάτραις διά τόν πόλεμον ’Οθωμανών 
καί Ρώσων. Οί Τούρκοι τών Πατρών συνε- 
σκέφθησαν είς τό διοικητήριον, φοβούμενοι τούς 
'Ενετούς ώς συμμάχους τών έχθρών των, άλλ’ 
ό πρόξενος της Ένετίας έσπευσεν είς τήν συγ- 
κέντρωσιν καί διά νά διαλύση πάσαν ύπόνοιάν 
των έδέχθη νά κλεισθή αυτός καί ή οίκογένειά 
του είς τό φρούριον. Οί κάτοικοι ήτοίμαζον 
τρόφιμα διά νά σπεύσουν είς άσφαλεστέρους τό
πους. ’Άλλοι δωροδοκούν τόν τελώνην καί έξά- 
γουν τά πράγματά των έκ Πατρών. ΟΙ πρόξε
νοι 'Ολλανδίας καί Α γγλίας έγκατέλειψαν τήν 
πόλιν (Κώδηξ Μέρτζιου 299). Διερμηνείς τού 
προξενείου ό Αβραάμ δέ Μόρδο (1760) καί Ά -  
λεξανδρής Άδαμόπουλος (1764). Αύτόθι 252, 
266, 268. Πρόξενος τω 1794 ό Bald. P alesse  
καί τώ 1795 πρόξενος Πελοπόννησου ό Γεώρ
γιος C andian  R om a (Κώδηξ Μέρτζιου 301). 
Τώ 1797 κατελύθη ή Ένετία. Κατάλογος τών 
'Ενετών διοικητών α' Ενετοκρατίας υπάρχει, 
περί τού οποίου Θωμόπουλος 339, καί της τε
λευταίας 6 αυτός σ. 465—6. Περί τού κτιρίου 
τού podesta G erland  176, 190. Περί τού 
κτηματολογίου των, Θωμόπουλος Ό μπλός 20— 
21. Τών εκθέσεων τών Ενετών γεν. προνοη- 
τών 1688—1694 καί τών Ενετών προξένων 
Πατρών 1720 — 1794 άντίγραφα έξευρέθησαν 
φροντίδι τών συμπολιτών Λουκά Κανακάρη 
Ρούφου καί Στεφάνου Θωμοπούλου καί κατετέ- ί 
Οησαν εις Εθνικήν Βιβλιοθήκην Αθηνών. Βλέ- \ 
πε καί Κώδικα Μέρτζιου καί λ. Εκκλησία 
Λατινική. G erland  55—67. Θωμόπουλος 284, 
293 έπ. 2962, 302, 319, 320, 322 — 3, 326— !■ 
331, 334—344, 3 5 0 \ 366, 370 σημ. 371, 402 1 
—5, 407—8, 416, 426, 460 έπ. 479 έπ. 479*, 1 
490, 501 έπ. 605.

Έ ννενή ντα ς  Πετ. Γεωργ. Έ κ  Πατρών, > 
ώς γράφει καί ό ίδιος, έζησεν όμως είς Α θή 
νας, όπου τφ  1886 έξέδωσε φυλλάδιον μέ έπι- |· 
καιρούς πατριωτικούς στίχους «Ανδραγαθήμα
τα τών Ελλήνων είς τά σύνορα». Α πλοϊκός 
στιχουργός, μικράς μορφώσεως καί έλαχίστης 
άποδόσεως.

Έ ν ω τ ικ ή . Πολιτική πρωινή έφημερίς έν 
Πάτραις τόν ’Ιανουάριον 1936 έκδοθεΐσα ύπ’ 
έμού.

Έ ν ω σ ις . Έφημερίς έβδομαδιαία έν Πά- 
τραις άπό Δ)βρίου 1944 έπί έν έτος ύπό Κωνστ. 
Σπυροπούλου δικηγόρου.

Έ ξερευνη τα ί έκ Πατρών. Κατά τήν άρ- 
χαιότητα ό Μνασέας, κατά τούς νεωτέρους χρό-
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, Μυς (ΪΣΤ' at,) δ ’Αλέξανδρος Μαυροκέ- 
φαλος.

έορταΐ. Α' Ά ρ χ α ι ό τ η ς .  «Εορτή των 
Ρίων» (Ρίεια) συνεκέντρωνε πολλούς ’Αχαιούς 
καί Αίτωλούς. ’Ή δη ή έορτή τής Ζωοδόχου 

' Πηγής (Παρασκευή Διακαινησίμου) έορτάζε- 
|τοι έν Ρίιρ μέ συρροήν πανηγυριστών διημε- 
!ρεύοντων έν πολλοΐς, έκ Πατρών κ. ά. τόπων. 
Ή  έορτή τής Τρικλαρίας Άρτέμιδος (βλ. λ.) 
έωρτάζετο νύκτα κατ’ έτος. Οί Πατρεϊς άνέρ- 

ίχονται άθρόοι τήν νύκτα πρύς τήν 15ην Αύγού- 
ιστου έκαστου έτους διά το προσκύνημα τής 
d Παναγίας είς μονήν Γηροκομείου, έξω τής ό- 
ίποίας διανυκτερεύουν έν ύπαίθρω, νύκτα δέ έ- 
,γίνετο μέχρι πρό 50ετίας ή περιφορά τής εί- 
κόνος. Ό  Pouqueville IV , 383 περιγραφών 
:έορτήν 15 Αύγούστου 1816 είς χωρίον Φαρών, 
προσθέτει δτι αΰτη ένεθύμιζε Διονυσιακάς 
τοιαύτας (χοροί μέχρι δύσεως τοϋ ήλιου, φα- 
γητδν καί οινοποσία, άπαντα έν ύπαίθρω). Διά 
τάς έν Πάτραις παννυχίδας H erb illon  39, 49 
I—50, 124, 130. ’Έχομεν καί Δημήτρια, Λά- 
φρια καί Διονύσια έν Πάτραις, δπως καί έτη- 
σίαν έπίσης έορτήν έν Τριταίφ είς τύν ναόν 

:των Μεγίστων θεών. Κοινή θυσία τέλος τών 
’Αχαιών είς Έλίκην είς τον Ποσειδώνα άπό 
τής α' Ά χ . συμπολιτείας (βλ. λ.). Τάς είς 
Πάτρας έορτάς τών έθνικών θεών εύρε διατη- 
ρουμένας ό κατά τά τέλη τοϋ Β' μ. X. at. 
έπισκεφθείς τάς Πάτρας Παυσανίας. ΔΓ έορτάς 
καί μουσικούς καί άλλους άγώνας ήτο προω - 
ρισμένον καί το διασωθέν ’Ωδεϊον, ύπήρχε δέ 
καί θέατρον (βλ. λ.). ’Άλλη κατ’ έτος έορτή 
πρύς τιμήν τής Λιμνάτιδος Άρτέμιδος, δπότε 
έτιμώντο οί ίδρυταί τής πόλεως Πρευγένης 
καί δ υιός του Πατρεύς. Έ ξ  αναγλύφων έπίσης 
όδηγούμεθα είς τήν άντίληψιν νεκρικών πομ
πών καί προσφοράς νεκρικών θυσιών καί έ- 
ναγισμάτων (προσφορών). Θωμόπουλος 74, 
55-6 , 118, 125, 182, 196, 1982, 2002, 203, 
209, 222, 258».

Β' Μ έ χ ρ ι  τ ο ϋ  1 8 2 1 .  Αί έορταί τών 
άρχαίων θεών έπαυσαν τελούμεναι άπό τοϋ 
Θεοδοσίου. ’Επ’ Ίουστινιανοΰ άναφέρεται έορτή, 
εις τήν οποίαν είχε συγκεντρωθή άπό πολλά μέ
ρη μέγα πλήθος καί δ μέγας σεισμός τοϋ 551 
εύρεν αύτό καί είς άνοιγέν χάσμα τής γής κατ- 
εποντίσθησαν πολλοί. ’Όψιν πανδήμου έορτής 
τοϋ στρατοπέδου τής πολιορκίας τών Πατρών 
έδωσαν οί γάμοι τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολό- 
γου τόν ’Ιούνιον 1428, δπως έπίσης θριαμβευ
τικόν χαρακτήρα εϊχεν ή ύπό τών Πατρέων 
υποδοχή τού αύτοΰ Κωνσταντίνου κατά τήν 
άπελευθέρωσιν ύπ’ αύτοϋ τής πόλεως («τής 
μέν δδοΰ πάσης κατεστρωμένης οϋσης άνθέων 
καί εύκοσμίας έκ δεξιών τε καί εύωνύμων, 
έκ δόμων πάντοθεν ραινομένων ροδοσταμά
των καί ρόδων καί τριακονταφύλλων», κατά 
τόν αύτόπτην Γ. Φραντζήν. 'Ό πω ς γράφει 
δ Ενετός γεν. προνοητής έκ Ναυπλίου τήν 26 
’Ιουνίου 1691 (Κώδηξ Μέρτζιου 96), άπό μίαν 
έπίσκεψίν του είς ΙΙάτρας, διεπίστωσεν δτι γ ί
νεται έκεϊ σπατάλη πυρομαχικών πρός πανη
γυρισμόν διαφόρων έορτών καί Ιδίως τής 1 ης 
τοϋ έτους (1ης Μαρτίου). 'Ως έκ τούτου έξέ-

δωσεν έγκύκλιον είς δλας τάς πόλεις, έπιτρέ- 
πων κατανάλωσιν πυρομαχικών κατά τάς έορ
τάς μόνον τών Χριστουγέννων, Μ. Σαββάτου, 
Πάσχα, Ά γ . Μάρκου, Ά γ . Βαρβάρας καί Ά γ .  
Ίο ισπνης. Πάντως οί Πατρεϊς ζητούν* άπό 
μίαν χάριν πρός άπελευθέρωσιν κρατουμένων 
είς τάς έορτάς Χριστουγέννων, Ά γ .  Μάρκου 
καί Άναστάσεως.

Ό  φθάσας είς Πάτρας τήν έσπέραν τής 
8 Σεπτεμβρίου 1813 περιηγητής H u g h es, 
T rave ll in S icily , G reece, London 1820, I, 
εύρε φχντχσμαγορικώς φωταγωγημένα τά τζα 
μιά καί τουρκικά κτίρια διά τήν έορτήν τοϋ 
ραμαζανιοΰ. Οί Τούρκοι έτρωγον τήν νύκτα 
ψητά άρνιά καί ήσαν μεθυσμένοι. Δ ι’ ύποδαχάς 
βλ. λ. Γερμανός, Γουσταΰος. Θωμόπουλος 
258ι , 2 59 -60 , 307, 3 0 9 -1 0 , 345, 348, 352, 
434, 436, 472, 4923, 510, 572, 584, 586,
607. Κατά τόν L eake ΓΗ 209, 410, άπό τής 
Μ. Πέμπτης έως Δευτέρας τής Λαμπρής ού- 
δεμία έργασία γίνεται καί ούδέν πλοΐον ταξι
δεύει. Τήν Κυριακήν τής Λαμπρής είδε ναυτι
κούς καθ’ ομίλους είς τόν λιμένα Πατρών πέ- 
ριξ πυράς, δπου έψήνοντο όβελίαι. ΕΙχον νη
στεύσει 40 ήαέρας. Οί άμνοί σφάζονται τήν 
προηγουμένην. Ά πό  τής 9ης π. μ. αί περισσό - 
τεραι οίκογένειαι εΐχον γευματίσει. Ή  Ιεροτε
λεστία δμως δέν έγίνετο νύκτα είς τό ύπαι
θρον, τοϋτο οί Τοΰρκοι άπηγόρευον. 'Η  έορτή 
τοϋ Ά γ . Γεωργίου τιμάται έπίσης μέ δβελίας 
καί υπαίθριον πανηγυρισμόν δλοήμερον. ΙΊρβλ. 
Θωμόπουλον Όμπλοΰ 34—6 διά τήν έορτήν 
Άναλήψεως είς Όμπλόν. Διά τό Γηροκομείου 
Τριανταφύλλου Γηροκ. 65, 69—73. «Τής Π α 
ναγιάς στό Νεζερό τό κάνουν πανηγύρι». Θ ω
μόπουλος 516. Καί είς μονήν Ά γ . Πάντων 
(βλ. λ.) έορτή σημαντική. Είς Πάτρας δέ τι- 
μάται λαμπρώς καί ή ήμέρα τής άποδίσεως 
τής έορτής καί Ιδίως τήν επακολουθούσαν τήν 
θρησκευτικήν έορτήν Κυριακήν.

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Έκδιωχθέντων 
τών Τούρκων, έορτάζεται τοϋ Α γίου  Νικολάου 
1828 ή πανήγυρις. Ό  M an g eart (κεφ. 20 
—2 1 ) ήκουσε τήν νύκτα τών Χριστουγέννων 
τά κάλαντα μέ μουσικήν άπό ένήλικας, τήν δέ 
ήμέραν τής έορτής περιγράφει τά τών έπισκέ- 
ψεων, τάς οποίας άντήλλασσον αί οίκογένειαι. 
Χοροί τάς άπόκρεω τοϋ 1829 είς οίκίαν Μω- 
ρέττη έμπόρου μέ ένα βιολί καί δύο κιθάρας, 
παρευρέθησαν δέ 15 Έλληνίδες καί 5 Ίόνιοι 
γυναίκες. Χοροί άνδρών έγίνοντο καί είς τά  
καφενεία τής παραλίας (κέντρον «Κανακάρης»). 
Χορόν έδωσε κατόπιν δ πρόξενος Γκρήν, Γεύ
ματα πολλά καί 2—3 μετημφιεσμένων. Τό 
Πάσχα 1829 (αυτόθι κεφ. 25) έγίνετο πρωινή 
λειτουργία. Πυροβολισμοί, βαρελότα, μέ τό 
«Χριστός Άνέστη» φιλοΰνται οί Πατρινοί, ό- 
βελίαι, μουσική κλαρίνου, τραγούδια καί χοροί 
δι’ δλης τής ήμέρας.

Ή δ η  τόν Φ)ριον 1834, είς τήν προκυμαίαν 
ήτο μεγάλη τις γωνιακή οίκία, τής όποιας τό 
Ισόγειον ήτο καφενεΐον, τό δέ άνω διαμέρισμα 
ξενοδοχεΐον. 'Ο  Ιδιοκτήτης ήτο Κεφαλλήν. Ή τ ο  
τό έντευκτήριον τών ξένων άξιωματικών. *Ύ- 
πήρχεν εξαίρετος οίνος Κέας, πούντσι, ψητό
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άρνί. Έ κ ε ΐ έσύχναζε καί 6 νομάρχης Γλαρά- 
κης. Συγκεντρώσεις έγίνοντο καί είς τήν οι
κίαν του "Αγγλου προξένου Γρόε. Χρ. Νέζερ 
Απομνημονεύματα 120—1. Διεσκέδαζον δέ καί 
μετά μουσικής, περισσότερον όμως μέ άσματα 
άνευ όργάνων μουσικών. Περιγραφήν έπισκέ- 
ψεων είς έορταζούσας οικογένειας είς Πάτρας 
τω 1836 καί γευμάτων καί διασκεδάσεων πα
ρά S teu b  ΓΓ, 69 έπ. διά τάς έορτάς των βλ. λ. 
Μαιζών, "Οθων.

Ή  έορτή Άναλήψεως έκ Γηροκομείου με- 
τεφέρΟη είς τόν ναόν Παναγίας Άλεξιωτισσης. 
Ε π ίσ η ς τήν Δευτέραν τής Λαμπρής μετέβαι- 
νον είς τούς έκεΐ τάφους, τελουντες τρισάγια, 
κατόπιν δέ είς τάς ταβέρνας τής συνοικίας διε- 
σκέδαζον δλην τήν ήμέραν. Βλ. λ. άγάπη, Κα- 
στρίτσι. Είς τά χωρία μέ τό «Λάβετε φώς», 
έκαστος προσερχόμενος, άνάπτων άπό τό φώς 
του Ιερέως, άφίνει είς δίσκον έκεΐ «τό πασχα
λιάτικο» είς χρήμα. Τήν έκφοράν τών έπιτα- 
φίων καί τήν μεσονύκτιον τελετήν τής Ά να- 
στάσεως (ή όποία γίνεται παντού έξω τού ναού) 
έποίκιλλε καύσις βαρελότων, χαλκουνίων καί 
άλλων πυροτεχνημάτων. Μέχρις έσχάτων τήν 
παραμονήν τής έορτής έκάστου ναού είς Π ά
τρας έκρούοντο δι* όλης τής ήμέρας τής παρα
μονής (καί προπαραμονής) καί καθ’ δλην τήν 
νύκτα οι κώδωνες τού έορτάζοντος ναού καί ή- 
νάπτετο έξω αυτού πυρά διατηρουμένη καθ’ 
δλην τήν νύκτα. ΟΙ ένορΐται έσπευδον νά φέ
ρουν δ,τι εύρισκον (καί κάρρα καί λέμβους ά- 
κόμη) διά νά γίνη ή πυρά ή μεγαλυτέρα τών 
έορτών άλλων ναών καί νά διαρκέση περισσό
τερον πρός Οέρμανσιν τών διανυκτερευόντων, 
τόν χειμώνα ίδίο*ς. ΠυραΙ άνάπτονται καί τήν 
παραμονήν τού Ά η  Γ ιαννιού τού Λαμπαδάρη 
(24 ’Ιουνίου), έθιμον διατηρούμενον άπό αιώ
νων. Θωμόπουλος 417 σημ. ’Ιδιωτικάς έορτάς 
περιγράφει ό Δημ. Μαριώτης είς τό Πατραΐ- 
κόν 'ΙΙμερολόγιον τού 1892, 138—146. ’Αγο
ράζουν ένα αμνόν, τόν δίδουν καί ψήνεται καί 
προηγουμένων γύφτο>ν ή βιολιών ή παρέα με
ταβαίνει είς μίαν ταβέρναν τής άνω πόλεως. 
Ή  Πρωτομαγιά έωρτάζετο μέ μεγάλην συμ
βολήν τών γύφτων. ΛΙ γύφτισσαι μέ άνθινα 
γιορτάνια (περιδέραια) περιέρχονται τήν πόλιν 
χορεύουσαι. Τήν έσπέραν τής παραμονής άπό 
Υψηλών Άλωνίων έως τό Μεγάλο Γυρί έξήρ- 
χοντο οί κάτοικοι, ήγόραζον άνΟινον στεφάνι, 
τό όποιον έτοποθετεΐτο είς τόν έξώστην τής 
οικίας δι' δλον τό έτος ή τουλάχιστον καθ' 6λον 
τόν μήνα Μάϊον. ’Έθιμα διατηρούμενα. Θωμό
πουλος 427*. Εθνική έορτή είς Πάτρας έωρ
τάζετο άρχικώς ή έπέτειος τής άφίξεως τού 
’Όθώνος (30 ’Ιανουάριου). Περιγραφή αυτής 
του έτους 1836 είς Θωμόπουλον περ. Α χαϊκά 
Β' 5?έπ. "Αλλη έορτή εις τόν αύτόν ναόν τού 
Παντοκράτορος (μητροπολιτικόν) έπί τή έγκα- 
ταστάσει τού Νομάρχου (βλ. λ.) Άχαϊοήλιδος. 
Ά π ό  τού 1838 ή 25 Μαρτίου. Αναφέρει ή έφ. 
« Ό  Έλλην. Ταχυδρόμος» Αθηνών 10 Α π ρ ι
λίου 1838 : «Γράφουσιν έκ Πατρών. Λαμπρά 
έτελέσθη ή Εθνική έορτή τής 25 Μαρτίου. 
Ά π ό  πρωίας έτελέσθη ή θεία λειτουργία είς 
τόν ναόν τής ένταΰθα μητροπόλεως τού Παντο

κράτορος. Παρευρέθησαν άπασαι αί άρχαί καί 
οί πρόξενοι. Μετά τό τέλος τής δοξολογίας ό 
σχολάρχης τής Έλλην. σχολής μας έξεφώνησε 
λόγον, δστις έπροκάλεσε βαθεΐαν είς δλους έν- 
τύπωσιν. Τήν έσπέραν έγινε λαμπρά φωτοχυσία».

Τήν Έθν. έορτήν τής 25ης Μαρτίου 1841 
περιγράφουσα ή έφ. «Καρτερία» τών Πατρών, 
άναφέρει δτι έτελέσθη είς τόν ναόν τού Ά γ . 
Άνδρέου «ιερά μυσταγωγία καί παράκλησις 
ένώπιον τών πολιτικών καί στρατιωτικών άρ- 
χών, δλων τών προξένων καί πλήθους λαού 
ύπέρ αίωνίου άναπαύσεως τών ψυχών τών υπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος κατά γήν καί θάλασσαν 
πεσόντων διαρκούντος τού Τεροΰ Έλλην. ά- 
γώνος, μετά δέ τό τέλος τής ίερας τελετής 6 
σεβάσμιος πρωτοσύγγελος Θεόφιλος έξεφώνη- 
σεν έν πατριωτικόν λογίδριον πλήρες πατριω
τικού ένθουσιασμού... καί προτρέπων τόν πε- 
ριεστώτα λαόν νά έκφωνήση έν ένί στόμχτι 
καί μια καρδία «ΑΙωνία ή μνήμη αυτών», τό 
όποιον καί άπχντες ζωηρώς καί ένθουσιωδώς 
έπεκαλέσθησαν». Τω 1861 έωρτάσθησαν τά 50 
έτη άπό τού 1821 διά μεγάλης επιτροπής έορτών 
υπό τόν Διον. Εύμορφόπουλον. Είδικώτερον 
περί χορών Εύρωπαΐκών καί εισαγωγής των, 
έκτός τών δσων ό S teu b  καί ό Ραγκαβής Ά -  
πομν. Α' 232 (είς οικίαν φρουράρχου Ραίκου 
1830), σημειώνομεν χορευτικάς έσπ:ρίδχς τω 
1847 είς τήν οικίαν τού Ά γγλου προξένου 
Γεωρ Κρώββ. Χοροί έδίδοντο ιδίως μ ι τήν ά- 
φιξιν τών βασιλέων κλπ. Έδόθησαν ύπό τού 
Δήμου καί οικογενειών (Μαλτέζου, Μπογδά- 
νου, Κρεμμύδα). "Αλλοι χοροί είς οικίας Πα- 
παγιάννη (νυν «Έρμης»), Κόλλα, Μπίρκεφλδ 
(κατόπιν έπαυλις Σταυρουλοπούλου), Δημ. Λάπ- 
πα (κατόπιν Σχολή Λαού), Ά γ .  Άνδρέου καί 
Γεροκωστοπούλου (μετά ταύτα σχολεΐον), Πα
πά (νύν Θεοφ. Στεφανοπούλου), Χάγκοκ (νυν < 
Άντωνοπούλου, οδός Γούναρη). Οί δημόσιοι . 
χοροί έδίδοντο είς τό Δημαρχεΐυν άπό τού 1900, , 
οπού οί χοροί τού Βρεφοκομείου άλλά μόνον > 
διά κυρίας (οχι δεσποινίδας !), άπό τού 1903 
είς τόν «Έρμήν» άλλοτε οικία Ρούφου καί είς ; 
οίκημα άλλοτε Παπαγιάννη, είς Φιλαρμονικήν ι 
(είς τήν δδόν Ρ. Φεραίου) είς τούς κινηματο- · 
γράφους Ίντεάλ καί Πολυθέαμα καί τελευταίως ·;ί 
δλως είς τό Δημοτικόν θέατρον. Εποχήν άφη- ■ 
σεν ό χορός τού C allicot, δπου οί προσερχό-^ 
μενοι έπρεπε νά φέρουν στολήν άπό λινόν ΰφα- * 
σμα όλοι λευκόν (1903). Αί έφημερίδες του ’: 
1900 ομιλούν περί άραβοσιτοπολέμου κατά τάς;ίι 
έορτάς τών άπόκρεω είς τάς οδούς. Τό «βάλτο;' 
τό ντόμινο, Λενιώ», τό έμβατήριον τών Πατρι- ί 
νών άπόκρεω έως σήμερον, είναι άπό στίχους: 
Εύαγ. Μπίτση καί μουσικήν Ματζώκη, τό: 
πρωτότυπον δε κατέχει ό συμπολίτης Άνδρ. ; 
Λασκαράτος. Έγίνετο παρέλασις αρμάτων (άν-·ί 
Οίνων ή άλλων) καί έδίδοντο βραβεία. Τφ;,3 
1939 έγινεν άναβίωσις τού εθίμου πρωτοστα- η  
τούντος τού Διον. Τοφάλου καί τφ  1952 ύπόι . 
τών Γ. Χαραλαμποπούλου, Τ. Βοΐλα, Χριστοφ. 
Μουρτίδου, Σπύρου Δουκάκη κ. ά. Ή  Πρώτο- ' 
χρονιά παλαιότερον έωρτάζετο καί μέ χαρτο
πόλεμον καί σοκολατοπόλεμον, άλλά δ τελευ- , 
ταΐος διετηρήθη μόνον κατά τάς άπόκρεω είς.
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χορούς καί κατά τήν πομπήν των αρμάτων 
(Κυριακήν άπόγευμα). Παλαιοτάτη έπίσης 
είναι ή τελετή καταδύσεως τοϋ Τιμίου σταυ
ρού εις τον λιμενοβραχίονα 'Α γ. Νικολάου άφ’ 
ής έγινε ό πρώτος ξύλινος τοιοϋτος. Τοϋτον 
άμέσως άπό τής δημιουργίας του οΐ ΠατρινοΙ 
έχρησιμοποίησαν διά τόν βραδυνόν των Ιδίως 
περίπατον ευθύς άπό τής κατασκευής του. 
Ά πύ τής κατασκευής της καί είς δεξαμενήν, 
τής πομπής έκκινούσης άπύ τόν μητροπολιτι- 
κόν άλλοτε ναόν του Παντοκράτορας.

Τήν ψυχαγωγίαν των Πατρών μέχρι τοϋ α' 
Παγκοσμίου πολέμου έξυπηρέτων Ιταλικοί 
θίασοι ποικιλιών είς υπαίθρια θερινά κέντρα 
(Ταραντέλλες). Έχορεύοντο ή ταραντέλλα κυ
ρίως καί τό κάνγκ—κάνγκ. Τά θεάματα ταϋτα 
Ιδίως είς Ιτέας συνεκέντρουν πολΰν κόσμον καί 
αί ’Ιταλίδες ήθοποιοί άφινον έποχήν, μία δέ έξ 
αυτών συνέθεσε και ΐδιον τραγούδι διά νά ά- 
ποχαιρετήση τούς Πατρινούς : Addio Patrasso , 
io va M ilano. Πολλά Ιπποδρόμια ήρχοντο έ
πίσης τό θέρος ’Ιταλικά καί τέλος κονσέρτα 
είς πλατείαν Τριών συμμάχων (παραλιακήν), 
πλατείαν Γεωργίου Α' (Μολφέτα), όπου καί υ
παίθριος κινηματογράφος, καί όλίγον ανωτέρω 
τούτου τό «Κέντρον» υπό τόν Είσαγωγικόν, 
Πλατείαν ’Όλγας κλπ. Βλ. λ. Μουσική, Λαο
γραφία, Τραγούδια, νεοέτια. Πολεμική (βλ. λ.) 
έορτή ή 15η Αύγούστου.

Ε π α μ εινώ νδα ς στρατηγός Θηβαίων. Τε
τράκις έξεστράτευσεν είς Πελοπόννησον (370, 
369, 367, 364 π. X.) φθάσας μέχρι Σπάρτης. 
Κατά τήν γ ' έκστρατείαν φαίνεται ότι διήλθε 
καί άπό τάς Πάτρας καί τήν Δύμην. Θωμό- 
πουλος 130—1.

’Επαναστάσεις έθνικαί κατά τών Τούρ
κων.

Α' τ ο ΰ 1 4 6 6. "Εξ μόλις έτη μετά τήν 
(Τουρκ. κατάκτησιν οί Πατρεϊς έπαναστατοΰν 
ίμέ τούς άποβιβασθέντας τόν Αύγουστον τοϋ 
,1466 Ενετούς τοϋ Ίακ. Βαρβαρίγου (β>. λ.). 
^«Ρωμαίοι άρχοντες καί πας ό δήμος». Τέλος 
οί Τούρκοι έφόνευσαν τόν ναύαρχον καί πολ
λούς άλλους, συνέλαβον τόν έπί κεφαλής τών 
Ελλήνων Μιχ. Ράλλην καί τόν άνεσκολόπισαν 
μαζί μέ τόν μητροπολίτην Πατρών Νεόφυτον. 
Γενικώς, άναφέρεται ότι οί Τούρκοι έφόνευσαν 
είς Πάτρας τότε 10.000. Θωμόπουλος 25, 403 
—404—405. Οί αύτοί Πατρεϊς είχον έπανα- 
στατήσει κατά τών Τούρκων, όταν όλίγον με
τά τήν κατάληψιν ύπ’ αύτών τών Πατρών 
ήλθον έπί τέλους 300 όπλϊται τοϋ Πάπα είς 
βοήθειαν τών Ελλήνων καί έπολιορκήθη έπ’ ό
λίγον ή Άκρόπολις. 'Όταν κατέφθασαν όμως 
ένισχύσεις Τουρκικαί, «οί μέν ’Αχαιοί άραντες 
άπό τής πόλεως είς Ναύπακτον ένταϋθα διέτρι- 
βον» κατά Χαλκοκονδύλην. Θωαόπουλος 370 
~ 1.

Β ' τ ο υ  1 5 2 1 ,  μέ τήν έμφάνισιν τών 
Ισπανών ύπό τόν Άνδρ. Δόρια. *0 έν Γενούη 
πρέσβυς τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας Φραγκί
σκου Α' τήν 1 Νοεμβρίου 1532 προέβλε- 
ψεν ότι οί «"Ελληνες οί λαβόντες τά όπλα 
υπέρ τών χριστιανών (Ισπανών) θέλουν κακο- 
ποιηθή ύπό τών έκ Κπόλεως έκστρατευσάντων

Τούρκων». Πράγματι οί Τούρκοι, άφοΰ έξε- 
δίωξαν τούς 'Ισπανούς έκ Πατρών, έπετέθησαν 
κατά τών έντοπίων, έκ τών όποιων πολλούς 
έφόνευσαν, άλλους ήνάγκασαν νά φύγουν, έ- 
λεηλάτησχν δέ τήν πόλιν τών Πατρών. Βλ. λ. 
Στρατιώ ται. Θωμόπουλος 410—3.

Γ ' τ ο ϋ  1 5 7 1 .  Τόν Ό)βριον 1571, μετά 
τήν νίκην τών συμμάχων (Ισπανών, Ε νετώ ν καί 
Πάπα) είς τήν λεγομένην ναυμαχίαν τής Ναυ- 
πάκτου, αί Πάτραι έπανεστάτησαν ύπό τόν μη
τροπολίτην των Γερμανόν Α' καί τόν πρού
χοντα τής πόλεως Σοφιανόν (Βλ. λ.). Μάχη 
συνήφθη μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων είς τήν 
παραλίαν τού 'Αγίου Άνδρέου καί οί Τούρκοι 
ήττήθησαν καί άπεδιώχθησαν. ’Αλλά τό έπόμε- 
νον έτος 1572 κατέφθασαν ίσχυραί Τουρκικαί 
δυνάμεις ύπό τόν Μεχμέτ βέην καί ή επανά- 
στασις κατεπνίγη είς τό αίμα. Ό  μητροπολί
της Γερμανός Α' έτεμαχίσθη καί έκάη μετά 
τοϋ άνεψιοΰ του, έθανατώθη έπίσης καί ό Σο
φιανός. Έπηκολούθησε δέ τοιαύτη καταστροφή 
καί έρήμωσις, ώστε ύπό τινων έθεωρήΟησαν 
τελείως έρημωθεΐσαι αί Πάτραι. Θωμόπουλος 
416—7. Σάθας Τουρκοκρατ. Ε λλάς 166—176.

Δ ' τ ο ϋ  1 6 0 8 .  Κατ’ άναφοράν τών Ε 
νετών τής 6 Αύγούστου 1608 έκ Ζακύνθου, 
έξέγερσις τών Ελλήνων κατά τών Τούρκων 
έσημειούθη είς Πάτρας μέ 30 θύματα έκατέ- 
ρωθεν (Κώδηξ Μέρτζιου 8).

Ε ' τ ο ϋ  1 6 8 4—5. Ό  Κ. Παπαρρηγόπου- 
λος 'Ιστορ. Έ λλ. ’Έθνους Ε ' 636 (Κανδηλώρος 
Άρματωλισμός 38, 41) άναφέρεται είς έπανά- 
στασιν Πελοποννήσου κατά τών Τούρκων, ύ- 
ποκινηθεϊσαν ύπό τών Ενετών καί τών συμ
μάχων των, ένεργούντων πολεμικώς είς ’Ελλά
δα ύπό τόν ναύαρχόν των Μοροζίνην (βλ. λ.). 
Πρώτοι έξηγέρθησαν οί Μανιάται καί κατόπιν 
οί ΠατρινοΙ καί οί Γορτύνιοι. Ή  ένσκήψασα 
έπιδημία πανώλους ήτο καταστρεπτική καί διά 
τό κίνημα.

Σ Τ ' τ ο ϋ  1 7 7 0. Οί Ρώσοι, έχοντες 
πόλεμον μέ τούς Τούρκους προσεπάθουν νά 
διεγείρουν τού; "Ελληνας κατά τούτων. Βλ. λ. 
Παπάζωλης. Ό  Γιάν. Βλαχογιάννης, Κλέφτες 
τοϋ Μόρια, 77, παραθέτει αύτούσιον τήν άνέκ- 
δοτον περιγραφήν τοϋ Π αλαμίδη: « Ή  Έ π α - 
νάστασις έγινε τόν Μάρτιον τοϋ 1769... ό εις 
τών τότε άγάδων Κιοσέ Μουσταφας (ό όποιος 
ύστερον έγινεν ύπομοίραρχος ήτοι ύπό τόν Κα- 
πετάν πασσα) πηγαίνων είς Πάτρας (νομίζω 
ότι μοϋ εΐπον άπό Ναύπλιον είς Πάτρας) κατά 
τάς άρχάς τοϋ Μαρτίου 1769 καί άπαντήσας 
καθ’ ό δον 27 'Αγιοπετρίτας σκαφτιάδες έκ,,τών 
δουλευόντων είς Πάτρας τούς έθανάτωσε (πρβλ. 
Πουκεβίλλ 46, ό όποιος έπιβεβαιώνει τό περι- 
στατικόν). 'Ως έκ τούτου δέ έδόθη ή αΙτία τής 
έπαναστάσεως...». Ό  μητροπολίτης Πατρών 
Παρθένας ύψωσε πρώτος τήν σημαίαν τής Έ 
παναστάσεως είς Αιγιον, δπου συνήθροισε τούς 
προκρίτους τής Ά χα ΐα ς καί τήν 29ην Μαρτίου, 
Μ. Δευτέραν, έξεστράτευσε κατά τών Καλα
βρύτων. Συγχρόνως έπανεστάτησαν καί οί Π α - 
τρεΐς μέ τήν συνδρομήν 3.000 Κεφαλλήνων τό 
πλεΐστον καί Ζακυνθίων καί έπολιόρκησαν τούς 
καταφυγόντας μετά τών οίκογενειών των είς
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τήν Ά κρόπολίν Τούρκους. Ή  έν Πάτραις Έ -  
πανάστασις κατεπνίγη εις τό αίμα τό έσπέρας 
της 13 * Απριλίου Μεγ. Παρασκευής, κατά τήν 
όπόίαν οί κάτοικοι ήσαν εις τάς εκκλησίας καί 
ή πόλις άφρόύρητος. Κατά Σχκελλαρίου 173 
έπ. οί Τούρκοι της Γαστούνης, τήν όποιαν καί 
αυτήν έπαλιόρκησε σώμα 2.000 Ζακυνθίων, 
διέφυγαν καί έφθασαν είς τήν Άκρόπολίν των 
Πατρών συνενωθέντες μέ τούς Τούρκους φρου
ρούς της. ΟΙ Τούρκοι των Πατρών, ένισχυθέν- 
τες καί άπό την φρουράν της Γαστούνης καί 
«άντιληφθέντες δτι δεν πρόκειται περί Ρώσων, 
καθώς έν άρχή έφοβήΟησαν, ήρνήθησαν νά πα- 
ραοοΟούν. Είς τήν πολιορκίαν ταύτην 8έν έλα- 
βον μέρος οί Πατρείς, άγνωστον διατί, πλήν 
του Παύλου Παυλοπούλου. Ή  πολιορκία παρε- 
τάθη έπί μακρόν [;] άνευ άποτελέσματος, διε- 
ξαγωμένη διά δύο μόνον τηλεβόλων, άρπαγέν- 
των υπό τών έπαναστατών άπό μίαν φρεγάδα, 
ναυλοχούσαν είς τόν λιμένα». *0 ΆΟ. Γρηγο- 
ριά^ης (Ίστορικαί άλήΟειαι κλπ. ΆΟήναι 1934, 
59) καί ή O esch ieh te  des g ag em v artig en  
k riegs etc. F ra n k fu rt 1771—6 παραδέχονται 
δτι είς τήν έξέγερσιν καί οί Πατρείς συνέπρα- 
ξαν. Πέραν τούτων βέβαιοι καί ό ΆΟαν. Κο- 
μνηνός 'Υψηλάντης, Τά μετά τήν άλωσιν, 462: 
«άλλ’ ούδέν άξιον διεπράξαντο είς τό Πατρά- 
σον πλήθος γάρτοι άτακτον έντοπίων τε καί 
ξένων, άνεπίδεκτον παιδείας είς τήν τακτικήν 
τού πολέμου...». Ό  αύτόπτης ΙΙατρεύς Κύριλ
λος ό Λαυρεώτης όμιλεΐ έπίσης περί τής κα
ταστροφής τής πόλεώς του («αλλά καί δή καί 
καθ’ ήμάς αί ΙΙαλαιαί Πάτραι έν τή μεγάλη 
Παρασκευή τών Παθών πυρί μωαμεθιστικω 
παραδίδοται, δπερ ώς άπό μιας μεγάλης πηγής 
ρυέν, τούς τής μεγίστες Πελοποννήσου ού μό
νον τούς άγιους ναούς καί μονάς ένέπρησεν, 
άλλά καί πάσαν πόλιν καί χώραν έτέφρωσε...». 
*0 διοικητής τού τακτικού στρατού Χασάν πα
σάς, 6 έλΟών τώ 1779 διά νά καταστείλη τούς 
Τουρκαλβανούς πειρατάς, χορηγεί άμνηστείαν 
εις τόν έκ Ζουμπάτας κλέφτην Θεόδωρον Τζού- 
νην. Ό  έν Πάτραις πρόξενος τής Ένετίας 
Καΐσαρ Μεσαλλάς εις έκΟεσίν του ήδη τού 1768 
άναφέρει δτι, επικειμένου τού Ρωσοτουρκικού 
πολέμου, οί Τούρκοι διέταξαν δτι δεν έπιτρέ- 
πεται τού λοιπού οί 'Έλληνες ραγιάδες νά έχουν 
όπλα καί όφεί)ουν νά πωλήσουν ταύτα δημο
σία είς τούς Τούρκους. Ραγιάδες καί Φράγκοι 
δίετάχΟησαν νά συγκεντρωθούν πρός παράδοσίν 
των (Κώδηξ Μέρτζιου 281, 508). ΔιετάχΟη έ- 
πίσης ή σφράγισις δλων τών καταστημάτω;, 
τά όποια έπώλουν πυρίτιδα. ΆπηγορεύΟη ή έ- 
ξαγωγή σιτηρών. Τό έμπόριον έχαλαρώΟη καί 
λόγφ τού άφοπλισμού τών 'Ελλήνων καί τού 
όπλισμού τών Τούρκων, οι τελευταίοι έσχον 
τήν εύκαιρίαν νά έπιτίΟενται καθ’ οδόν καί δλοι 
οι δρόμοι είναι πλήρεις κλεπτών καί ένεδρών. 
Γίνονται έπιΟέσεις καί ληστείαι έμπόρων. Οί 
είς τόν λιμένα ΓΙατρών Δουλτσινιώται διαπράτ- 
τουν ληστείας καί φόνουε. Έλήστευσαν καί τόν 
Γάλλον έμπορον Βρισσέ, ό όποιος έσώθη ώς έκ 
θαύματος. Α κόμη καί Δανικόν πλοίον είς τόν 
λιμένα. Είς άλλην έπιστολήν του ό αυτός πρό
ξενος της 8 ’Απριλίου 1770 έξιστορεϊ τά της

έπαναστάσεως τών Πατρών. Αναβιβάζει είς 
7.000 τούς έπιτεθέντας ραγιάδες καί Έ πτα- 
νησίους, οί όποιοι άποτελούν άληθή συρφετόν 
άνευ πειθαρχίας καί ρέποντα είς άρπαγάς. 'Όλοι 
οί δρόμοι φρουροΰνται.

Ό  Ενετός πρόξενος Πατρών άναφέρει έκ 
Ζακύνθου τήν 16ην Μαΐου 1770 έκκίνησιν «φυ- 
γοδίκων καί ραγιάδων» έκ Γαστούνης πρός !
Πάτρας. «Τελευταίως έφθασεν είς Πάτρας ό 
Ά λή  πασάς έπί κεφαλής Αλβανών, ό όποιος 
έτοιμάζεται νά βαδίση πρός Γαστούνην σκορ- 
πίζων κατά τήν διέλευσίν του τό πυρ». Περι
γραφήν τών γεγονότων Πατρών έχομεν είς τήν 
άπό 21 ’Απριλίου 1770 έκθεσιν τού αύτου. *0 i 
πρόξενος τής Γαλλίας άπεχώρησε πρώτος. ’Από 
τόύς 50 άνδρας τής φρουράς του, έμειναν μό
νον 20 είς τόν Ενετόν πρόξενον. Καί ούτος ά- ]
πήλθε καί έπιβιβασθείς πλοίου, έφθασεν είς 1
Μεσολόγγι, άπό δπου έφαίνετο καί μέχρι τής !
Κυριακής καπνός. 'Όλοι οί πρόξενοι έχασαν τά j
πράγματά των. Είς τάς Πάτρας έμειναν μόνον j
μερικοί γέροντες, γυναίκες καί πολύ μικρά παι
διά, τά όποια άπαντα έθυσιάσθησαν υπό τών 
Τούρκων είς τό πυρ (Κώδηξ Μέρτζιου 283). ;
Ό  Ενετός ναύαρχος γράφει έκ Κερκύρας τήν *
21 Απριλίου 1770 δτι ό Ενετός πρόξενος 
Πατρών διέτρεξε κίνδυνον, δτι Κερκυραίοι, Ί -  . 
Οακήσιοι, Ζακύνθιοι, Κεφαλλήνες ήνώΟησαν μέ : 
τούς έπαναστάτας. Προσθέτει δέ δτι δήθεν οί 
Τούρκοι τών Πατρών έζήτησαν νά συλλάβουν 
τόν Ενετόν πρόξενον, άλλά έφθασαν πολλά 
πλοιάρια μέ Ένετικήν σημαίαν καί οί Τούρκοι, 
τρομοκρατηθέντες, άπεσύρθησαν είς τό φρούριον 
(αύτόΟι 285).

Ό  Ενετός πρόξενος γράφει τήν 15 Αύγού- 
σταυ 1774 έκ Πατρών, δπου ήλθεν ήδη άπό 
’Οκτωβρίου 1773. «'Υποφέρω τά πάνδεινα παρά 
τών Αλβανών καί τών Δουλτσινιωτών». Τήν 
15 Μαίαυ 1778 άφηγείται τάς θηριωδίας τών 
Αλβανών, τήν είς τά δρη καταφυγήν τών κα
τοίκων καί τήν άναχώρησιν είς Ζάκυνθον τών 
ξένων υπηκόων μετά τών προξένων. Έ φυγε 
καί ό πρόξενος, άλλ* έπανήλΟε μετ’ όλίγον είς 
Πάτρας. Αλβανοί εισβάλλουν είς τό προξενεΐον, 
συλλαμβάνουν τόν γραμματέα του, ζητούν 
2380 γρόσια, τά όποια καί έλαβον. Ή  πόλις 
τών Πατρών τω 1779 παρεδόθη καί πάλιν είς 
τό πύρ, κατέφυγε δέ ό γραμματεύς του καί οί 
πρόξενοι Α γγλίας καί Γαλλίας είς τό φρούριον £ 
πρός σωτηρίαν. Θωμόπουλος 491—499, 508— .1 χ 
510, 534, 574, 581. Δ. Γατόπουλος είς έφ. )
«Εστία» ’Αθηνών 1 Δ)βρίου 1938. D riau lt 
I 23, Κανδηλώρος Άρματωλ. 70—80, ΣάΟας ; 
Τουρκοκρ. Ελλάς 504—513, 523. G erland !
74. Ό  Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες τού j) 
Μόριά, 81, έπικαλεΐται τόν H obhouse Λ' ι 
1813, 217 δτι πρώται είς ζημίας ήσαν αί Πά- ; 
τραι (καί είς πληθυσμόν). Ό  μητροπολίτης , 
Πατρών Παρθένιος συνεκάλεσεν είς Αϊγιον τήν ί 
σύσκεψιν καί έκήρυξεν έκειθεν τήν Έπανάστα- : 
σιν διά λόγους προνοίας, διότι καί ή Τουρκική > 
φρουρά τών Πατρών ήτο ίσχυρά, εϊχον δέ 
ληφθή πολλά μέτρα, ώς εϊδομεν, είς Πάτρας 3 , 
πρός άντιμετώπισίν κινήματος τών Ελλήνων, ι 
Ό  Σακελλαρίου 179 έκθέτει δτι διά θαλάσσης
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ήλθον οί Δουλτσινιώται είς τόν Πατραϊκόν 
κόλπον καί έπέπεσαν κατά του Μεσολογγίου, 
μερικοί δέ έξ αύτών έφθασαν είς ΙΙατρας. Εύ- 
ρόντες αύτάς νά πολιορκοΰνται, ειδοποίησαν 
καί τούς άλλους. Ή  πολιορκία παρετείνετο 
ήδη άπό 20ημέρου άνευ άποτελέσματος, διότι 
6 Όρλώφ δεν ηδύνατο νά στείλη βοήθειαν. 01 
Τούρκοι, στερούμενοι ΰδατος καί κλεισμένοι έν- 
τελώς, έσκέπτοντο νά παραδοΟοϋν. Άλλα έ- 
φθασαν την εσπέραν τής Μ. Παρασκευής, ένώ 
έψάλλετο ή άκολουθία τυΰ Επιταφίου είς τούς 
ναούς, περίπου 400 ’Αλβανοί ύπύ τον φρούραρ
χον του Ρίου Μουσταφά άγαν. Κατά τά λοιπά 
ό Σακελλαρίου είναι σύμφωνος μέ τδν Θωμό- 
πουλον, επανέρχεται όμως έπΐ του ισχυρισμού 
δτι οί Πατρεϊς δέν έλαβον μέρος είς την πο
λιορκίαν καί ώς έκ τούτου ό διοικητής τής 
πόλεως προσεκάλεσεν αύτούς νά έπανέλθουν 
είς τά ϊδια, «αλλά τούτο καθίστατο άδύνατον, 
διότι πραγματικός άρχων τής πόλεως δέν ήτο 
ό δίδων τήν άμνηστείαν διοικητής, άλλ’ οί ά
γριοι Δουλτσινιώται, οί όποιοι έξηκολούθησαν 
τήν λεηλασίαν επί δήμερον είσέτι καί συλ- 
λαμβάνοντες τούς διασωθέντας έπώλουν αύτούς 
ώς δούλους, χωρίς νά εξαιρούν τούς ξένους 
διπλωματικούς υπαλλήλους. ’Έπειτα έπεξέτει- 
ναν τήν λεηλασίαν είς τάς πέριξ κώμας» (αυ
τόθι 18ό). Είς κώδικα μονής Λαύρας Λ 41 
φύλλον 129—133 είς Ά γιον  δρος εύρηνται 
στίχοι τού προηγουμένου Κυρίλλου τού Λαυρε- 
ώτου, τού οποίου τό περί Ιΐατριαρχών Χρονι
κόν έδημοσίευσεν ό Γεδεών είς «Άθήναιον» 
ΣΤ ' 1—52. Άναφέρονται είς τό λεγόμενον 
κίνημα Όρλώφ, τό όποιον ό γράψας χρονολο
γεί «’Ιουνίου 29, 1769» καί έπιτίθεται κατά 
των άρχηγών τού κινήματος : «φιλόϋλοι, θνη- 
τόψυχοι, βορβοροφάγοι χοίροι | ....Ούτοι λοιπόν 
οί κάκιστοι καί σύν όλίγοις 'Ρώσοις | έπόρθη- 
σαν καί έφθειραν Πάτρας καί ’Αρκαδίαν... | δ- 
σοι δέ έδυνήθησαν άθλιοι Μωραΐται | έφυγον 
καί έσώθησαν είς Ζάκυνθον καί Κυθήραν». 
Καί τό περίλαμπρον δημ. άσμα : «Τά παλλη- 
κάρια τού Μόριά καί οί έμορφαις τής Π ά
τρας. | .... καί τώρα πώς κατάντησαν σκλάβοι 
ατούς ’Αρβανίτες...... Καί άλλο : «Τής Πανα
γιάς στο Νεζερό τό κάνουν πανηγύρι, | μαζεύε
ται ή λεβεντουριά κι ούλοι οί παλιαρβανΐτες | 
κόβοντας καί σκλαβώνοντας καί παίρνοντας γυ
ναίκες». Λαογραφία Ε ' 635. ’Έκτοτε ή Πελο
πόννησος άπεκλήθη κατακαημένος Μοριάς.

ΣΤ ' Έπανάστασις 1821. α' Κ ή ρ υ ξ ι ς .  
Αί πληγαί τής άτυχίας τής έπαναστάσεως 1770 
μόλις είχον έπουλωθή, νωπή δμως ήτο ή άνά- 
μνησις τού διωγμού των κλεφτών (Γκότσης, 
μάχη Άναλήψεως), έν τούτοις ό έπαναστατι- 
κός οργασμός είς Πάτρας ήτο έκδηλος (βλ. λ. 
Φιλική Εταιρία). ’Ένοπλοι έν Πάτραις 1300, 
προεστώς Άθαν. Κανακάρης, Τούρκοι (Πατρών 
καί Ρίου) 700 μέ επικεφαλής τον Διάλ άγαν. 
Σοβαρόν προεπαναστατικόν έπεισόδιον ή κατα
δρομή τού Θ. Κολοκοτρώνη (βλ. λ.) τώ 1806 
είς Κ. Άχαΐαν. Τώ 1819 ζητείται ή έπιβολή 
τού φιρμανίου, κατά τό όποιον αί περιουσίαι 
των θνησκόντων χριστιανών περιέρχονται είς 
τό Τουρκικόν Δημόσιον. Διά μεγάλων δωροδο

κιών προς τον κατήν έπετυγχάνετο ή άναστο- 
λή τής έκτελέσεώς του. Τώ 1820 ή έμφάνισις 
είς τον λιμένα στολίσκου πλοιαρίων, τά όποια 
έν τούτοις δέν μετέφερον παρά τό χαρέμι τού 
Βελή πασά άπό Ναυπάκτου είς Πρέβεζαν,· ά- 
νησυχεϊ τούς Τούρκους, ό βοεβόδας μάλιστα 
έπί τή έμφανίσει των ειδοποιεί τήν Τριπολι- 
τσάν καί αί Πάτραι πλημμυρίζουν άπό τουρκι
κόν έπαρχιακόν στρατόν. Κατά Σταυρόπουλον 
355—9 «παρά τάς έπιφυλάξεις τών προκρίτων, 
ούδεμία επαρχία ήτο τόσον ταραγμένη καί ά- 
νήσυχος, όσον ή τών Πατρών. Ή  προπαγάνδα 
τού Δικαίου εχει άναστατώσει τάς ψυχάς τών 
υποδούλων καί Χριστιανοί καί Τούρκοι υπο
βλέπονται... ’Ανίκανος ό Γερμανός νά καθησυ- 
χάση τών Ελλήνων τάς έξημμένας φαντασίας 
καί τών Τούρκων τήν ταραχήν, καλεΐ είς βοή
θειαν τον Λόντον άπό τήν Βοστίτσαν. ’Εμφα
νίζεται (ούτος) μέ τόλμην πρό τών άγάδων άν- 
τιληφθείς μάλλον φόβον αύτών παρά όργήν... 
’Επιρρίπτει τήν άναταραχήν είς τάς ραδιουρ
γίας τού Ά λή πασά καί διαβεβαιοΐ τούς Τούρ
κους περί «συμφέροντος τών πλουσίων προκρί
των είς τήν διατήρησιν τού καθεστώτος...». 
Κατά Π . Ξινοπούλου, Τό Αΐγιον, 98—9, τόν 
Μάρτιον 1821 έγένετο ή έπίσκεψις τού Λόντου 
είς τόν Σεκήρ άγαν, φρούραρχον Πατρών. Έ κ  
Πατρών άλλωστε διήλθεν ένωρίς τιυ 1821 ό έξ 
Ίωαννίνων έλθών κεχαγιάς (τοποτηρητής) τού 
Μόριά Μουσταφάμπεης (Ν. Βέης είς ’Ελευθ. 
Ζ ' 570). Τόν Δ)βριον 1820 καί ’Ιανουάριον 1821 
έπί 51 ήμέρας τό έδαφος τών Πατρών κατε- 
σείετο έκ σεισμών. Αί Τουρκικαί άρχαί τών 
Πατρών περιεσπώντο είς τόν κατά τού Ά λή  
πασά έν Ή πείρω  πόλεμον. ΤΗσαν άπησχολημέ- 
ναι μέ έξεύρεσιν χρηματικών Ιδίως πόρων. Καί 
φόρους έζήτουν, άλλά καί δάνεια. Οί "Ελληνες 
τών Πατρών έπροθυμοποιήθησαν νά τούς δώ
σουν. Είς τό άρχειον Ίω αν. Παπαδιαμαντοπού- 
λου, τό τηρούμενον ύπό τού κ. Γεωργ. Παπα- 
διαμαντοπούλου, εύρηνται δύο όμόλογα έλληνι- 
στί συντεταγμένα Τούρκων τών Πατρών : «Πά
τρα τή 17 ’Ιανουάριου 1821 : διά τού παρόν
τος φανερώνει ό ένδοξος Σακήρ άχμέτ άγάς 
χοτωμάν ζαδές, οτι Ιμεινεν χρεώστης είς τόν 
κύρ Ίωάννην Παπαδιαμαντόπουλον γρόσια δέκα 
πέντε χιλιάδες No γρ. 15.000...». Παλαιότε- 
ρον δάνειον είς Γ. ΙΙαπαδίαμαντοπούλου, 'Ιστορ. 
σημειώσεις 33—34. Έ κ  τού βιβλίου γραμμα
τίων τού αυτού Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου 
παρέχεται τό έξής : «Πάτρα 10 Μαρτίου 1820 
διά λογαριασμόν τού ένδοξομεγαλοπρεπεστάτου 
Μουσταφάμπεη έφέντη Ίμπραήμ πασά Ζαδέ 
Βοεβόντα Πατρός καί λοιπών καζάδων» πλη
ρωτέα είς Κπολιν. Καί ομόλογον επίσης έλλη- 
νιστί καί τούτο, ώς καί τά λοιπά : «Πάτρα 20 
’Ιανουάριου 1821 ομολογώ έγώ ό σαδίκ έφέν- 
δης μουφτί ζαδές δτι έδανείσθηκα διά χάριν 
φιλίας άπό τόν κύρ Γιαννάκην Παπαδιαμαντό- 
πουλον γρ. 2.178...». Πρβλ. Γούδαν Ε ' 195 
καί τά δάνεια Ίωαν. Βλασοπούλου (βλ. λ.) καί 
Ρηγοπούλου (βλ. λ.). Ό  Ά γγλ ο ς  πρόξενος 
G reen  άναφέρει είς επιστολήν του έκ Πατρών 
τής 18 Ίανουαρίου 1821 τήν ύπάρχουσαν οίκο- 
νομικήν κρίσιν, «ή οποία όφείλεται είς μεγάλας
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δαπάνας προμηθειών διά τόν Τουρκικόν στρα
τόν είς ’Αλβανίαν». Συνεχίζει (S ketches of 
th e  w ar in G reece, L ondon 1824) : «αυτή ή 
άπρονόητος άκρίβεια, ή οποία κυρίως βαρύνει 
τόν Ελληνικόν πληθυσμόν, προύξένησε μεγάλην 
αΐσθησιν, άλλα δέν άντεκρούσθη έπιτυχώς». Ό  
ΐδιυς γράφει ότι τόν Μάρτιον 1821 εκτάκτως 
έπεβάλλετο μέγας φόρος είς τούς Έλληνας διά 
νά πληρωθούν τά χρέη τής Τουρκικής διοική- 
σεως. Ε ίχε συναφθή δάνειον άπό τόν Βλασό- 
πουλον. Ή  ζωή ή το τόσον άκριβή, ώστε οί 
Πατρεΐς ήναγκάζοντο νά πωλοΰν καί αύτήν τήν 
ψάθαν, γράφει ό P ouquev ille , όπου έκοιμώντο 
τά τέκνα των (Πρβλ. Θωμόπουλον 631J). Ό  
P o u q u ev ille  διά τόν γογγυσμόν των Ε λλή 
νων άναφέρει ότι διετάχθη ή σύλληψις δύο ιε
ρέων είς τά όρη. Ό  εις τούτων συνελήφΟη 
(Ιανουάριος 1821), άλλ’ ό βοεβόδας πρό των 
άπειλουμένων ταραχών, τόν άπίλυΓε. Περί συν
εννοήσεων προεπαναστατικώς Ή λείων προκρί
των μέ Πάτρας, ΧρυσανΟακόπουλος 182. Πρό 
τού 1821 εύρέθη είς Πάτρας καί ό Ά μβρ. 
Φραντζής. Γενικώς διά τάς προεπαναστατικάς 
ήμέρας τών ΓΙατρών Χιώτης Ίον. 352. Τόν 
Ιανουάριον 1821 καί διαδήλωσις έν ΙΙάτραις 
τών Ελλήνων, 6τε καί άπεστάλη εκ Τριπολι- 
τσας είδικός άπεσταλμένος (μουμπασίρης). Έ -  
σκέφθησαν οΐ Τούρκοι τής Τριπολιτσας τέλος 
νά καλέσουν εκεί τούς αρχιερείς καί προκρί
τους τής ΓΙελοποννήσου, ώς εϊχον κάμει καί 
τώ 1770. Είς τήν σύσκεψιν τού Αίγίου (Ίαν. 
1821) είχε προβλεφΟή ή περίπτωσις καί είχε 
γίνει δεκτόν νά μή μεταβή κανείς. Πάντως 
τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας άνεχώρησεν εκ 
Ιΐατρών (5 Μαρτίου) διά μονής Χρυσοποδαρι- 
τίσσης ό Γερμανός. Άνεχώρησε καί ό Άνδρ. 
Καλαμογδάρτης, φθάσας είς Τρίπολιν, όμοίως 
καί ό Μήτσος Ροδόπουλος (Θεοφανίδης 205, Οί 
άρχιερεϊς κλπ. 8,29). *0 Γερμανός παρέμεινεν 
εις χάνι Γουρζούμισας ύποκρινόμενος τόν άσθε- 
νή. Είς Καλάβρυτα προχωρήσας είτα, συνηντή- 
θη μετά τών λοιπών προκρίτων καί συσκεφΟέν- 
τες είς μονήν *Αγ. Λαύρας άπεφάσισαν ώς πε- 
φοβισμένοι νά παραμερίσωσιν είς άσφαλή μέ
ρη, άλλα καί νά μή μεταβούν είς Τριπολιτσάν. 
Γερμανός 15. Φωτάκου Ά πομν. Α ' 63. Μ. 
Ιίρωτοώάλτης είς ’Αχαϊκά Β' 9—11. 01 Γερ
μανός, *Λνδρ. Ζαΐμης καί Κερνίκης Προκόπιος 
άπεσύρθησαν είς Χρυσοποδαρίτισσαν. Μεταξύ, 
έξ άλλου, τών είς Καλάβρυτα έπεισοδίων τού 
Μαρτίου 1821, «έπίασαν τού Ά μπήμπαγα τό 
γεφύρι καί έφύλαγαν τόν δημόσιον δρόμον διά 
νά σκοτώσουν Τούρκους* έκεΐ έτυχε νά έρχεται 
άπό τάς Πάτρας ό Σελήμαγας, κλειδούχος 
(τζινδάραγας) του Ναυπλίου μέ άλλους τρεις 
Τούρκους, τούς έπίασαν ζωντανούς και τούς 
έπήραν τά χρήματά των». Φωτάκου Άπομνημ. 
Α' 68.

01 Τούρκοι Πατρών, μαθόντες τά ανωτέρω, 
άνησυχήσαντες περισσότερον, ένεκλείσθησαν 
μόνοι των είς τήν Άκρόπολιν, «μήτε πολε- 
μούντες, μήτε πολεμούμενοι». Οί Πατρεΐς πά
λιν καί Ιδίως οί Φιλικοί, άναμένοντες οδηγίας 
τού Γερμανού, δέν άνελάμβανον πρωτοβουλίαν. 
Τήν νόθον ταύτην κατάστασιν διέκοψαν έξ αί

τιας των πάλιν οί Τούρκοι. 'Απλοΰν έπεισό- 
διον ήρκεσε τρός τούτο, άφου ή άτμόσφαιρα 
ήτο κεκορεσμένη πλέον καί μόνον τό έναυ- 
σμα ύπελείπετο. Τούτο έδόθη εύθύς μετά τήν 
μεσημβρίαν της 21 Μαρτίου. Τήν ήμέραν ταύ
την στρατιώται Τούρκοι περί τούς 100 άνέβη- 
σαν έκ Ρίου είς Πάτρας διά νά ένισχύσουν τήν 
είς τό φρούριον Τουρκικήν φρουράν. ΕίσήλΟον 
είς τήν πόλιν τυφεκίζοντες άτάκτως, ζητοΰντες 
νά λαφυραγωγήσουν. Τινές έξ αύτών είσήλθον 
είς τό ρακοπωλεΐον του Κ. Σταμπολή παρά 
τήν σημερινήν πλατείαν Παπαδιαμαντοπούλου 
(Όμονοίας). Έ κ εΐ οΰτοι έμέθυσαν καί έν τή ι- 
μέθη των έχυσαν ρακήν είς τινα λεκάνην. Πα- 
ρευρισκόμενα παλαιόπανα τά έβρεξαν μέ ρακήν 
καί τά έκαυσαν καί μέ αύτά ένέπρησαν τό ρα
κοπωλεΐον, έφόνευσαν τόν ρακοπώλην, ή πυρ- 
καΐά δέ έπεξετάθη. Οί μεθυσμένοι Τούρκοι t 
στρατιώται τότε έκτύπησαν μέ τά όπλα των *, 
τό άπέναντι συγκρότημα οικιών τού προεστού * 
Ίωάν. Παπαδιαμαντοπούλου, τό όποιον άπε- 
πειράθησαν νά παραβιάσουν πρός σύλησιν κ α ί. 
έμπρησμόν καί τούτου, άλλ’ αί οίκίαι τού Πα 
παδιαμαντοπούλου έφρουροΰντο ύπό Ελλήνων · 
ενόπλων. Ούτοι ήμύνθησαν δι* όπλων, εις έ 
τραυματίσθη μάλιστα, έφονεύθη δέ έκ τών < 
Τουρκικών σφαιρών ό θειος τού Παπαδιαμαν- · 
τοπούλου γέρων ’Αδαμάντιος (Γούδας Ε ' * 
343).

Τό έπβισόδιον έλάμβανε διαστάσεις. Ή . 
πυρκαίά τού ρακοπωλείου, έπεξετάθη είς πολ- * 
λάς οικίας, είς δέ τήν έπίΟεσιν κατά τής οί- - 
κίας Παπαδιαμαντοπούλου συμμετέσχε διά τού; 
πυροβολικού του τό φρούριον. Οί Έλληνες ά- ■ 
κούοντες τούς πυροβολισμούς καί βλέποντες τά ς; 
φλόγας, έδραξαν τά όπλα καί συγκεντρωθέντες ; 
είς την κυρίως συνοικίαν των τού *Αγ. Γεωρ
γίου, έπροχώρησαν πρός τό Τάσι, 6που ή κυ
ρίως Τουρκική συνοικία, έρημος τώρα ένοίκων,  ̂
άλλ’ όπου πλησίον διεδραματίζοντο τά γεγονό 
τα τού έμπρησμοΰ καί προσβολής τής οικίας 
τού σημαίνοντος Φιλικού. ΟΙ πλεΐστοι τών ό- · 
πλίσΟέντων ήσαν Φιλικοί καί Ίόνιοι, οί όποιοι . 
εύρίσκοντο έγκατεστημένοι είς τήν πόλιν, 
άλλά ή συγκέντρωσις περιελάμβανε τό πλεΐστον ■ 
τού άνδρικού πληθυσμού τών χριστιανών τώ ν. 
Πατρών. Ί Ι  σύγκρουσις Έλ>ήνων καί Τούρ-q  
κων έγένετο είς τό Τάσι. ’Εκεί έφονεύθη ό ! 
Κεφαλλήν Βασίλης Όρκουλάτος. Τό έσπέρας ;α 
ό πρόξενος τής Σουηδίας Ζακύνθιος Στράνης: 
καί ό πρόξενος τής Ρωσίας Βλασόπουλος, , 
κατοικούντες πλησίον τής Άκροπόλεως καί φο- · 
βούμενοι τήν οργήν τών Τούρκων, έγκατέλει- a 
ψαν τά οίκήματά των καί κατελθόντες είς τόν Ά  
λιμένα, έπέβησαν πλοίων διά νά φύγουν ε ίς ; i 
Επτάνησον. Τό ίδιον έκαμε καί ό πρόξενος; ί  
τής Πρωσσίας Κοντογούρης. Είς τόν λιμένα 
επίσης έσπευσαν νά έπιβούν τών έκεΐ Επτανη
σιακών καί Γαλαξιδιωτικών πλοίων καί πολλοί 
Πατρεΐς, ζητούντες νά διασώσουν τάς οίκογε- 
νείας των έκ τού άρξαμένου πολέμου.

Μεγάλας υπηρεσίας προσέφερεν ό Γάλλος: 1 
πρόξενος Πουκεβίλλ, έκ τών Πατρέων δέ εκι- 
νήθη ό Παναγ. Καρατζάς έπί κεφαλής τού ά- 
γώνος, είς τούτον μάλιστα ό Φιλήμων είς Γερ-
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μανόν 242 άποδίδει τό γεγονδς δτι οί Τούρκοι 
παρέμενον κλεισμένοι είς το φρούριον. Παρευ- 
ρίσκοντο έπίσης οί Ό δ. Άνδροΰτσος καί ό 
Μακρυγιάννης. Παραστατικώτατα ούτος περι
γράφει τά γεγονότα : «Τόν Μάρτιον μήνα, τά 
1821, πήρα κάμποσα χρήματα καί πέρασα είς 
τήν Πάτρα. Οί Τούρκοι υποψιασμένοι νάβλε- 
παν Ρουμελιώτη, κιντύνευε- άρχισαν νά μέ έξε- 
τάζουν οί Ρωμαΐγοι άνόγητα μέσα είς τό κον- 
σουλάτο [=προξενεΐον] τό Ρούσικο, όπούταν 
κόνσολας ό Βλασόπουλος. ’Ήμουν κονεμένος 
[=είχα  καταλύσει] στοΰ Ταταράκη (βλ. λ.) τό 
χάνι ονομαζόμενου. Ή ταν έκεΐ καί Γιαννιώτες, 
όπου κάθονταν, καί Άρτινοί. Πήγα είς τό κον- 
σουλάτο, τούς είπα τά τρέχοντα τής Ρούμελης 
καί τό κακό όπούπαθε ό Άλήπασας... Αύτή- 
νοι δέν πίστευαν τίποτας άπ’ όσα τούς έλεγα... 
Σαν τούς είπα πολλά καί δέν πίστευαν, ανα
χώρησα καί πήγα σ’ έναν μεγάλον έμπορο νά 
ψωνίζω ,πραμα, νά σηκώνω κάθε υποψία καί 
νά ξετάζω τά τρέχοντα έκεϊ νά μάθω. Άφοΰ 
πήγα είς τ ’ άργαστήρι του.... Άφοΰ ψώνισα 
δ,τι ήθελα, μέ πήρε νά πάγω είς τό σπίτι του 
νά φάγω καί νά κοιμηθώ.... ’Άρχισε νά μοϋ 
κάνη τά σημεία τής Εταιρίας [Φιλικής]. Τότε 
τοϋ είπα όσα ήξερα άπό τη Ρούμελη καί αυ
τός τής Πελοπόννησος.... Μοϋ είπε: «οί Τούρ
κοι άρχισαν νά υποπτεύονται καί δέν είναι 
δέκα ήμέρες όπου ζήτησαν ένα δάνειον καί 
έδωσα 15.000 γρόσια ώς δανεικά νά τούς άπο- 
κοιμ&με. "Ομως, μοϋ λέγει, τό πράμα δέν 
δέχεται άργητα». Τοϋ λέγω- σάν είναι αύτό, 
τί έτοιμασία έχετε ; Μοϋ είπε· «τοϋ Κολοκο- 
τρώνη στείλαμε κάμποσα χρήματα είς τήν Ζά
κυνθο καί ήρθε μέ καμίαν τριανταριά άνθρώ- 
πους καί είναι είς τήν Μάνη. Καί άλλη έτοι- 
μασίαν δέν έχομε». Τοϋ λέγω- «αυτά τά χρή
ματα, όπου βλέπω θεμωνιά τάλαρα (καί γρά
φουν καί πέντ’ έξι γραμματικοί), δέν τά στέλ
νεις πουθενά νά χρησιμέψουν διά τοϋ λόγου 
σου καί διά τήν πατρίδα;» Μοϋ λέγει1 «τί 
στοχάζεσαι, αύτό τό Ρωμαίγικο θά κάμη άρ
γητα νά γένη ; Θά κοιμηθούμε μέ τούς Τούρ
κους καί θά ξυπνήσουμε μέ τούς Ρωμαίγους». 
Είπα κι’ έγώ· «μεγάλοι άνθρωποι, ξέρετε με
γάλα πράγματα. Έ γώ  μικρός, ξέρω όλίγα· κά
μετε δ,τι σάς φωτίση ό Θεός» [ήτο μάλλον ό 
Ά γγ. Ρηγόπουλος]. Κοιμήθηκα. Τήν αύγή πήγα 
νά ψωνίσω δ,τι μολειπε. Ό  ζαπίτης ^ α σ τ υ 
νόμος] έμαθε όπού πήγα [είς Πάτρας] καί μέ 
γύρευε παντού. Ά ντίς έμένα, έπιασαν έναν τοϋ 
Βαρνακιώτη καί τόν πήγαν. Τόν ξέτασε, είδε 
δτι δέν ήταν έκεϊνος [πού έζήτει]. Ε ίπε- «οχι 
αύτόν, έναν άλλον. Εκείνος ήταν τζασίτης 
[=κατάσκοπος] φερμένος εδώ καί νά τόν πιά- 
σετε νά τόν κρεμάσω, νά πάθη δ,τι ήρθε γυ
ρεύοντας έδώ». Τά είπε ό άνθρωπος τοϋ Βαρ
νακιώτη [όπλαρχηγοΰ τής Αιτωλίας] αύτά εις 
τό χάνι καί ήρθαν οί Άρτινοί καί μοϋ τό εί
πανε καί πήγα εις τό κονσουλάτο τό Ρούσικον 
καί είπα τά αίτια καί νά μένω έκεΐ φυλαμένος. 
Δέ μέ βάσταγεν ό κόνσολας. Μοϋ λέγει, τέ
τοιες ώρες κιντυνεύει καί αυτός. Μέ τό στανιό 
έμεινα ώς τό βράδυ καί σουρπώνοντας νά βγω... 
Ήρθε ένας δούλος [υπηρέτης]... Μέ ρωτάγει ό

δούλος πούθεν είμαι. Τοϋ είπα άπό τήν Ρού 
μέλη. Μοϋ λέγει, καί αύτός είναι άπό τό Βρα 
χώρι. Τόν περικάλεσα νά μοϋ είπή άν ξέρι 
τόν Κωνσταντίνο [Νικόλαος έλέγετο] Γερακά
ρη (ότ’ ήταν έκεΐ στό κονσολάτο, δταν μέ ξέ· 
ταγέ ό κόνσολας) νά τοϋ είπή νάρθη νά τό' 
ανταμώσω. Μοϋ λέγει ό δούλος : «Εψ ές ήτα'
καί ό Δυσσέας [Άνδροΰτσος] έδώ κ ι’ έφυγε.. 
Πήγε, τοϋ είπε καί ήρθε [ό Γερχκάρης], Τοΐ 
λέγω : «νά μέ πας βράδυ έκεΐ όποΰναι ό Δυσ
σέας καί θέλει μάθεις χαμπέρια πλήθος, δτι 
ήρθα διά τόν Δυσσέα». Μοϋ είπε νά τοϋ τά 
είπώ πρώτα. Τοϋ είπα : «είμαι όρκισμένος καί 
δέν τά λέγω άλλουνοΰ». ’Έφυγε ό Γερακάρης. 
Πήρε νά νυχτώση. Μ’ έβιαζαν νά φύγω άπό 
τό κονσουλάτο... Φύλαγαν άπ’ έξω τήν πόρτα 
οί διασαχτζήδες [γενίτσαροι σωματοφύλακες] 
οί Τούρκοι τοϋ κονσόλου καί άλλοι Τούρκοι, 
δτι έμαθαν όπού ήμουν μέσα καί ήθελαν νά 
βγώ νά μέ πιάσουνε... Έ κ ε ΐ όπού έτοιμαζό- 
μουν νά βγώ, έρχεται ένας Κεφαλλονίτης, μοϋ 
λ έε ι: «έσ’ είσαι όπού ήσουνα δώ μέσα» ; Τοϋ 
λέγω" «έδώ είναι πολλοί, ποιόν γυρεύεις ; Ποι- 
ός σ’ έστειλε ;» Μοϋ λέγει' «ό Γερακάρης— 
έγώ είμαι» τοϋ είπα. Μοϋ είπε «πάμε νά κά- 
μωμε δουλειά μας». Τοϋ λέγω- «στήν πόρτα 
φυλάνε Τούρκοι καί τήρα άπό τοϋ περιβολιού 
τόν τοίχο νά πέσω έγώ κάτου καί έσύ νά πας 
άπ’ δξω νά φυλάς έκεΐ όπού θά πέσω, νά φύ- 
γωμε, δτι δέν ξέρω τά σοκάκια». Πήγε άπ’ 
δξω. Ρίχτηκα άπό τόν τοίχο, ήταν ψηλός, μι- 
σοτσακίστηκα άπό τ ’ άρματα... Πήγαμε κάτου 
κατά τή θάλασσα. Τοϋ είπα νά πάμε άπό τό 
μέρος τών σταφίδων [δηλαδή δεξιά τής όδοϋ 
νΰν Ά γιου Νικολάου], μ’ άκουσε' δτι στή Ντο- 
γάνα [=τελωνεΐον] ήταν Τούρκοι καί θά μάς 
πιάναν. Τοϋ είπα νά κρυφτώ είς τά χαντάκια 
νά φωνάξη τήν βάρκα. "Οτι ό Δυσσέας ήταν 
μέσα σ’ ένα μαρτίγο [=είδος πλοιαρίου]... Σέ 
δύο ήμέρες χτύπησε ντουφέκι στήν Πάτρα. Οί 
Τούρκοι κάμαν κατά τό κάστρο καί οί Ρωμαΐ- 
γοι τή θάλασσα. Τότε πήρα καμιά δεκαριά 
άπό τό καράβι μέ τ ’ άρματά τους καί βγήκα
με έξω. Είς τήν Ντογάνα κουβαλιόταν ό κό
σμος καί γιόμωσε ή θάλασσα γυναικόπαιδα, 
ώς τό /αιμό μέσα. Τότε βλέπω καί τόν φίλο 
μου τόν πραγματευτή, έφερνε στόνα του χέρι 
τήν φαμιλιά του καί στ’ άλλο τά παιδιά του 
καί τίποτας άλλο άπό τόσον βιόν όποΰχε— 
όπού θά ξύπναγε νάβρη Ρωμαίικον. Μεγάλοι 
άνθρωποι, μεγάλα λάθη· οί μικροί θά κάμουν 
μικρά. Τούς πήρα καί τούς πήγα μέσα εις τό 
καράβι καί τούς παρηγορούσα...» (’Απομνημο
νεύματα, κείμενον κλπ. Γιαν. Βλαχογιάννη, β' 
έκδοσις Λ. ΙΙολίτου, Α ' 116 έπ.).

Σχετικόν μέ τήν φυγήν ταύτην είναι έγγρα
φον τοϋ άρχείου ’Ιωάν. Παπαδιαμαντοπούλου 
άπό 20 ’Απριλίου 1821 έν ’Ιθάκη, τό όποιον 
ύπογράφει καί «Στέφανος ’Εμμανουήλ γραμμα
τικός τής Δογάνας Πάτρας», άναφέρον μετα
φοράν έμπορευμάτων, ρουχισμού καί οικογε
νειών, τών όποιων έγένετο έσπευμένως αύτη.

Τά γεγονότα Πατρών μετεδύθησαν είς τούς 
προκρίτους. Τήν έπαύριον ό ’Ιωάν. Παπαδια- 
μαντόπουλϋς είσήλθεν είς τήν πόλιν καί μετά
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του Νικολ. Λόντου έφιππος περιήλΟε τήν πόλιν 
και έπειτα άνήλθεν εις Ό μπλόν, δπου συνεγ- 
κεντρώθησαν ένοπλοι καί έφθασεν ειδοποιηθείς 
ό Γερμανός. Γούδας Ε ' 343. Εις τον κώδικα 
Ό μπλου άναφέρεται δτι «1821. Μαρτίου 3 
ήλθεν ή Έπανάστασις του Μορέως», Ό  Θω- 
μόπουλος Ό μπλου 401 έρμηνεύει ότι τήν ή μέ
ραν αύτήν εγινεν ή τελευταία σύσκεψις των 
προκρίτων πρός Έπανάστασιν. Ό  Δ. Γατό- 
πουλος (έφ. «Ε στία» Ά θ . 9)2)1938) παραδέ
χεται οτι ό Γερμανός εις Ό μπλόν έσταμάτησε 
«διά νά συνταχθή καί ένισχυθή». Πρβλ. Βησ. 
Κοσκέρην, Που ύψώθη ή σημαία κλπ. 27. Έ γ 
γραφον του άρχείου Ζα'ίμη πρός τούς μονα
χούς Ά γ . Λαύρας τής 23)3)1821 τούς έπι- 
πλήττει, διότι δέν έστβιλαν τά ζώα τής μονής 
μέ άλεύρι είς Ό μπλόν καί έντέλλονται ούτοι 
νά τά  στείλουν άμέσως. Μετά τον Παπαδια- 
μαντόπουλον έφθασεν ό Άνδρ. Λόντος μέ 400 
στρατιώτας έξ Λίγίου, φέρων καί σημαίαν 
(βλ. λ. Έ μβλημα), χαιρετισΟεϊσαν υπό των 
Τούρκων του φρουρίου διά κανονιοβολισμών. 
ΕΙδοποιηΟέντες άπό τόν ΓΙαπαδιαμαντόπουλον 
είσήλΟον ό Γερμανός, ό Κερνίκης Προκόπιος, 
ό Άνδρ. Ζαΐμης καί ό Μπ. Ροΰφος.

ΟΙ εισερχόμενοι έπέσυρον μαζί των πλήθη 
προχείρως στρατευΟέντων χωρικών, όπλοφόρων 
ή καί άπλώς ροπαλοφόρων. ΟΙ ΙΊατρεΐς είς 
τήν είσοδον τής πόλεως τούς ύπεδέχ^ησαν μέ 
κραυγάς ένθουσιασμου. Καί τότε διά πρώτην 
φοράν ήκούσΟησαν δημοσίως καί έλευΟέρως αί 
ένΟουσιώδεις κραυγαί ; «Ζήτω ή Ελευθερία», 
«Καί στήν ΙΤόλιν νά δώση ό Θεός». ΟΙ άρχη- 
γοί, γενόμενοι τοιουτοτρόπως δεκτοί, άνέλαβον 
άμέσως τόν άγώνα κατά των Τούρκων καί κα- 
τέλαβον τό δυτικόν μέρος τής πόλεως, τό πρός 
τήν πλατείαν Ά γ . Γεωργίου. Είς τήν πλατείαν 
ταύτην έφΟασαν οΐ άνωτέρω άρχηγοί μέ τά 
στρατεύματα των, ήνωμένα μέ τούς ένόπλους 
"Ελληνας των Πατρών.

Κατά Πουκεβίλλ IV 179 έπ. ό μητροπολί
της Γερμανός, σταθείς πρό βωμού πλινθίνου 
σκεπασμένου μέ δάφνας έπί τής πλατείας, πε- 
ριστοιχιζόμενος άπό τούς προεστούς τής Ά -  
χαΐας καί τόν κλήρον, έν μέσω σιγής έπιβλη- 
τικής, φορών τήν άρχιερατικήν του στολήν, 
αφού έψαλε τρισάγιον υπέρ εκείνων, οΐ όποιοι 
θά έπιπτον είς τόν άγώνα, καί δταν όλοι έγο- 
νάτισαν, έδωσε συγχώρησιν αμαρτιών, έπέτρε- 
ψε τήν κατάλυσιν τής νηστείας (τής 40ής) καί 
ηύχήΟη υπέρ τού άγώνος. «Άναστήτωσαν οί 
"Ελληνες» έψαλαν, ένώ ό λαός έπανέλαβε τάς 
ένΟουσιώδεις κραυγάς του «Ζήτω ή Ελευθε
ρία» καί «Στήν ΓΙόλι νά δώση ό Θεός». Ό  
Γερμανός διέταξεν έπίσης καί έστήθη άμέσως 
σταυρός έπί τής πλατείας, τόν όποιον μετά τήν 
τελετήν έσπευσαν νά άσπασθούν οί παρευρεΟέν- 
τες, «όρκιζόμενοι τόν υπέρ πίστεως καί πατρί- 
δος δρκον» κατά Σπυρίδ. Τρικούπην καί Φι- 
λήμονα Δοκίμιον Γ ' 21. ΟΙ αρχηγοί έμοί- 
ρασαν καί έθνόσημα έξ έρυθρου υφάσματος φέ- 
ροντα μέλανα σταυρόν καί διέταξαν τούς είς 
τήν πόλιν Ιστοποιούς (ύφαντάς) νά τυπώσουν 
σημαίας διά τά παρόντα στρατιωτικά σήματα 
καί διά ν’ άποσταλοΰν εις άλλα μέρη, έξέδω-

καν δέ παντού έπαναστατικάς προκηρύξεις, γρά: 
ψαντες έντός καί έκτός τής Πελοποννήσου δπωι 
δράξουν καί ούτοι τά δπλα. Ούτως έγραψα: 
είς Γαλαξίδι, δπου καί εδρον άμεσον άπήχησιν 
Μεσολόγγι (άνευ άνταποκρίσεως), ’Ηλείαν κα 
Αρκαδίαν. Ε π ίσης οί ώς άνω άρχηγοί, συστήι 
σαντες τό πρώτον έν Έλλάδι διευθυντήριον, τ' 
Α χαϊκόν, άνέλαβον τήν διοίκησιν. (Φιλήμω 
αύτόθι Γ ' 22) καί άπέστειλαν πρός τούς έ 
Πάτραις προξένους έγκύκλιον, τής οποίας τ  
κείμενον συνέταξεν ό Γερμανός καί τούτο διε 
σώθη : « Η μ είς  τό Ελληνικόν Έθνος τών Χρο 
στιανών, βλέποντες δτι μάς καταφρονεί τό h 
θωμανικόν γένος καί σκοπεύει όλεθρόν έναντία 
μας πότε μ’ ένα καί πότε μ’ άλλον τρόπον 
άπεφασίσαμεν σταθερώς ή ν’ άποθάνωμεν όλοι * 
νά έλευθερωθώμεν καί τούτου ένεκα βαστούμε 
τά δπλα είς χεΐρας ζητουντες τά δικαιώματα 
μας. "Οντες λοιπόν βέβαιοι δτι δλα τά χριστια 
νικά βασίλεια γνωρίζουν τά δίκαιά μας καί 0χ 
μόνον δέν θέλουν μάς έναντιωθή, αλλά καί θέλου 
μάς συνδράμει καί δτι έχουν είς μνήμην δτι c 
ένδοξοι πρόγονοί μας έφάνησάν ποτέ ώφέλιμο 
είς τήν άνθρωπότητα, διά τούτο ειδοποιούμε: 
τήν έκλαμπρότητά σας κρί σάς παρακαλουμε 
νά προσπαθήσετε νά είμεθα υπό τήν εύνοια 
καί προστασίαν τού μεγάλου κράτους τούτου 
Οί ειλικρινείς φίλοι σας f  Ό  Πατρών Γέρμα: 
νός ή Ό  Κερνίτσης Προκόπιος, Άνδρέας Ζαί 
μης, Άνδρέας Λόντος, Μπενιζέλος Ροΰφος, I 
Παπαδιαμαντόπου>ος, Σωτηράκης Θεοχαρόπου. 
λος. Σφραγίς : έντός στεφάνου έκ δρυός σταυ. 
ρός και πέριξ αί λέξεις: ΣΦ ΡΛ ΓΙΣ Τ Η Σ  Ε( 
ΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1821 (άνευρέθη τό πρωτότυπο*! 
είς τό άρχεΐον τής οίκογενείας Ζαΐμη, άντίγρα;· 
φον δέ αύτού παρεδόθη είς τό άγγλικόν προ | 
ξενεΐον (Χαρ, Βαρυμπόμπη, Σταχυολογήματα^ 
3). Φέρει ή προκήρυξις χρονολογίαν 26 Μαρί 
τίου 1821, ήμέρας, κατά τήν οποίαν καί άπηυ] 
Ούνθη είς τούς προξένους. Κατά ΔΙΕΕΕ ΣΤΓ 
Πρακτικά σ. 12 (1901) ό Ν. ΜαυροκορδάτοΓ 
έδώρησεν είς τό Μουσεΐον της φωτογραφία^; 
έγγράφου ιστορικών τών πρώτων ήμερων (Π| 
Μαρτίου 1821, Πάτρα) τού Άγώνος. Ά μ έΓ  
σως μετά τήν κήρυξιν τού Άγώνος, ήρχισε^, 
ή πολιορκία τών ήδη εγκλείστων είς τά φρού]; 
ρια Πατρών καί Ρίου Τούρκων. [

"Οτι είς Πάτρας ύψώθη ή σημαία τής Έ? 
παναστάσεως διά τελετής τής 23 Μαρτίου ( Λ  < 
Απριλίου ν. ή.) 1821 άποδέχονται οί ίστοριί 1 
κοί, ούς άπαριθμεϊ ό Π . Στεργιανόπουλος εΐ 
έφ. «Εθνικός χήρυξ» Πατρών 23-10-195<; 
κ. ά. καί ό Ιστορικός τών Καλαβρύτων Γ. ΙΙα: 
πανδρέου είς έφ. «Νέα Η μέρα» Ά θ . 30 Μαΐον 
1926. Χέρτσβεργ Έπαν. Λ' 58. Βλ. τόν αυτό*: 
Στεργιανόπουλον έφ. «*Εθν. κήρυξ» 13-11-1950* 
δπου μνεία τών έν Λιβόρνω ίΐατρέων μαθόν^ 
των τήν έπανάστασιν. Καί εις τήν έν Βλαχία 
έπανάστασιν Πατρινοί (βλ. λ. Παρθενάκος, Δα-; 
λιέρος, Φωτεινός). Περί προσφοράς μονής Γηι 
ροκομείου Τριανταφύλλου Γηροκ. 67. Περί ήί 
μέρας ένάρξεως Έπαναστάσεως νομικώς (1 *AJ 
πριλίου) Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος είς Πρα·: 
κτ. Ά καδ. Ά θ . ΙΣ Τ ' (1941), 167 έπ. ό αύτό  ̂
Άρχ. Ιδιωτ, δικαίου Θ' (1942), 370. Θωμό:
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Γδυλος 551, 604—35. Π. Στεργιανόπουλος είς 
φ. «Έθν. κήρυξ» Πατρών έπιφυλλίδες άπδ 
1)10)1950. *Η πλουσιωτέρα βιβλιογραφία είς 
Απ. Δασκαλάκη, Τά αίτια καί οί παράγοντες 

·*»:., ’H ii^  %  Έ λλ. Έπαν. Παρίσιοι 1927 παραρτ. II 
■* ^  hip} w  tal είς Χρ. Βλασοπούλου, Ήμερολόγιον Ά γώ - 

;ΑΘ. 1930, 10, 12.^
ίιώϋν. β’ Π ο λ ι ο ρ κ ί α  Άκροπόλεως έως Κυ-

"·Μί ιιακής των Βαίων (3 ’Απριλίου) 1821. Συνο - 
r?; i-vj. 5 ητικώς γράφει περί αυτής δ Τρικούπης (Τστο- 

-ΐ7,: /χ >ία Α ' 63) : «"Αν καί οΐ έν Πάτραις Τούρκοι 
.,.·.., I 'k  i'/ χ.Τtai προέβλεπαν καί προέλεγαν τάς ταραχάς, ή- 
i; χιχ·',,(·ί -U ι^λησαν κυρίως τδ φρούριόν των, έξ αιτίας της 
w: Ofrw " " ^ υ ς  Απρονοησίας των καί μηδέ τάς δεξα- 
-  »·,·„/..·· ι*νάς του κάν έφρόντισαν νά καθαρίσωσι καί
.· ;-ή· . (βμίσωσιν ώστε μετά δυο ημέρας, αφ ου έ-

Vro Vio-o'' ‘λείσθησαν, έδίψασαν, διότι οί "Ελληνες έκο- 
'α'"·' hvt' ΛΧ,ν ^δραγωγεϊον, έκυρίευσαν καί τάς παρά 

φρούριον τουρκικάς οικίας καί δέν τούς ά- 
ρίναν μήτε νά προκύπτωσι, μήτε τά κανόνια 

: γεμίζωσιν, είμή ύπδ τδ σκότος τής νυκτός.
, 11 ,1® Ιιεκρίνετο ώς τολμηρότερος των άλλων δ Κα- 

■: ·’ WJ ;.'1 °! >ατσας· τά μέγιστα δέ διέπρεψε καί δ Σταμά- 
;χι ϊλ  ψ φ  ^ ς  Κουμανιώτης, θϋμα πεσών της τόλμης του 

ρήν ημέραν τής εις την πόλιν εισόδου. Τόλμη- 
ci; :ιρζΜ|Γ. )0̂  0[ "βχληνες τάς πρώτας ήμέρας καί ένθου- 
,-:,7!;ι ‘/ή*ϊΐων:ες έστησαν κατά του φρουρίου έξ κανό- 

·. j. ' 5J ηα μετακομισθέντα έκ των έν τώ λιμένι Ίο -
ι.ιm:furl;,.aJ·#[ων πχ0(ων καί ήρχισαν νά ύπονομεύωσι μετά 
"i1. ‘̂ 5  ι πολλής προθυμίας καί έπιτυχίας είς άνατροπήν 

κ/.», ΓΟυ· άλλά μαθόντες οί έμφρουροι έν καιρώ 
^  ψφ;·» ποϊον μέρος διευθύνετο ή υπόνομος, την 
fnr'™ν ρ" ^ματα ω̂οαν δι’ άνθυπονόμου δλίγον άπέχουσαν 

των βάθρων τοΰ φρουρίου». ’Έγγραφον άποστα- 
λέν ύπδ των πολιορκητών καί συνταγέν ύπδ 
τοϋ μητροπολίτου Γερμανού, έδημοσιεύθη τδ 
πρώτον εις τδ περ. «Νουμάς» Θ' (1911), 695 
(παρά Θωμοπούλω 634 σημ.) : «Οί ευρισκόμε
νοι έγκλειστοι είς τδ κάστρον τής Πάτρας σάς 

. .. είδοποιοϋμεν ότι έμεϊς σκοπόν κακόν ποτέ δέν 
« ]ΙΕ£Ε ΕΙ Ιχουμεν διά λόγου σας μήτε διά τήν ζωήν σας, 
Μυχίορίί̂ Ιμήτε διά τήν τιμήν σας. Τοΰ λόγου σας όμως 

[ήθελήσατε μέ δολιότητα νά μάς σκοτώσετε, νά 
μας διαγουμήσετε [=καταστρέψετε] καί νά 
καύσετε τά σπίτια μας καί διά τοΰτο καί έμεϊς 
έφερθήκαμεν έχθρικώς πρδς έσάς. Μ’ δλον τοΰτο 
ήμεϊς πάλιν διά τήν φιλανθρωπίαν, όπου έχο- 
μεν, καί διά τήν άναμεταξύ μας φιλίαν δέν ξε- 
συνεριζόμεθα τά σκληρά φερσίματά σας, άλλά 
σας φανερώνομεν φιλικώς καί σάς δίδομεν τήν 
εϊδησιν οτι τοΰτο τδ κίνημα, όποΰ βλέπετε 
έδώ, δέν είναι μόνον εις τήν Πάτραν, άλλά 

I δλον τδ γένος τών ρωμαίων μέ τά  άρματα είς 
[τδ χέρι ζητεί τήν έλευθερίαν του καί τής πα- 
■τρίδος του μέ άπόφασιν, όπου όσοι τών ’Οθω
μανών άντισταθοΰν, θέλουν τιμωρηθή άπδ τά 
άρματα τοΰ γένους. "Οθεν όλα τά κάστρα είναι 
μουχασιρά [άποκλεισμένα], όλοι οί στενοί δρό
μοι είναι πιασμένοι άπδ πλήθος αρμάτων τών 

ι ρωμαίων καί όσοι άπδ τούς Τούρκους έχουν 
:| γνώσιν, ζητοΰν μέ τδν τρόπον, οπού χρειάζε- 
i ται καί κάμνουν τάς συνθήκας, γλιτώνουν καί 
τήν τιμήν τους καί τήν ζωήν τους, Λοιπόν, 
φίλοι, κάμνομεν τδ γειτονικόν χρέος μας καί 
σάς βεβαιώνομεν ότι βοήθειαν άπδ κανένα μέ-
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ρος μή προσμένετε, διότι είναι άδύνατον νά 
σάς έλθη· άλλά πάρετε μέτρα καλά, ώς φρόνι
μοι όποΰ είστε, διά νά φυλάξετε καί τήν ζωήν 
σας καί τήν τιμήν σας. Μή στοχασθήτε ότι 
έχετε τέσσαρας, πέντε ρωμαίους, καί τούς βα
σανίζετε, άλλά μάλλον θέλετε διερεθίσει τήν 
δργήν τοΰ Έθνους έναντίον σας- καί είστε οί- 
κοκυραϊοι νά άκολουθήσετε εκείνο όπου θέλετε, 
υγιαίνετε. Πάτρα τή 28 Μαρτίου 1821. 'Ο  Π. 
Πατρών Γερμανός. Ό  άρχιμανδρίτης Προκό
πιος, ό Άνδρέας Ζαΐμης, Νικόλαος Λόντος, 
’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλος, Άνδρέας Λόντος, 
Μπενιζέλος Ροϋφος» (βλ. λ. Γλώσσα).

Ci Τούρκοι τοΰ φρουρίου άπήντησαν δι’ έγ- 
γράφου ελληνιστί: «Πρώτιστοι τών επαναστατών 
καί αίτιοι μυρίων κακών. Μέ θαυμασμόν μας 
διαβάσαμ3ν τδ γράμμα σας, βλέποντες ότι ό 
Θεδς σάς έσήκωσε τήν γνώσιν, διά νά χάσητε 
τον φακήρ φουκαράν [πτωχόν άνθρωπον], τδν 
όποιον μπιγάϊρ χακή [διά τής βίας] έσηκώσα- 
τε είς τά άρματα καί τδν πήρατε είς τδν λαι
μόν σας. Δέν ήξεύρετε τοΰ λ.όγου σας ότι τά 
κάστρα είναι ϊρτζι [κτήμα] τοΰ βχσιλέιυς μας 
καί κάθε Έ χ λ  Ίσλάμης [γνήσιος μωαμεθανός] 
έχει μούρτζι καί φάρτζι [καθήκον καί ύποχρέ- 
ωσιν] νά τά φυλάττη καί νά μή τά παραδίνη 
είμή όταν σκοτωθή ; Ά λλά καί είς ποιον νά 
παραδώσωμεν τδ Κάστρο ; Είς τούς σκλάβους 
τοΰ ίδιου βασιλέως μας ή τούς σκαφτιάδες 
μας ; Ά π δ  τδ κάστρο». Κατά Γερμανόν 17— 
i9  : «...καί εύθύς έγινε στενοτάτη πολιορκία 
τών Τούρκων είς τδ φρούριον....Καί έπειδή 
πλέον ή σκηνή ήνεώχθη, έγραψαν εύθύς οί άρ- 
χηγοί τής τών ΙΙατρών πολιορκίας, άποστεί- 
λαντες καί άνθρώπους είς τδν ΓΙετρόμπεην, 
είς τούς Δελιγιανναίους, είς τήν Γαστούνην 
καί είς άλλα μέρη τής Πελοποννήσου, δίδοντες 
τήν είδησιν τών συμβεβηκότων καί παρακι- 
νοΰντες τους νά μήν αναβάλουν τδν καιρόν, ότι 
πλέον άλλη θεραπεία δέν είναι». 'Ο  Φιλήμων είς 
Γερμανόν 342 συμπληρώνει: Ε π τ ά  ήσαν τά
κανόνια, «είς τών οποίων τήν επικίνδυνον με
ταφοράν ό Άνδρέας Λόντος κατέβαλε προσωπι
κόν κόπον μέ τούς Κεφαλληνοζακυνθίους καί 
Βοστιτσάνους, πολεμούμενοι άπδ τδ φρούριον 
μέ κανονιοβολάς καί ψιλόν πυροβολισμόν. Τδ 
κανονιοστάσιον τοΰτο διευθύνετο παρ’ ένδς Ά γ -  
γλαμερικανοΰ όνόματι ’Αγγέλου, εύρεθέντος 
έκεΐ κατά τύχην. 'Τπό τάς διαταγάς τούτου υ
πηρετούσαν μέ μεγίστην έπιδεξιότητα καί άν- 
δρείαν οί Κεφαλληνοζακύνθιοι. ΤΙΙτον δέ έπαίνου 
άξία ή πολλά ένθουσιώδης προθυμία καί άν- 
δρεία όλων τών κατ’ εκείνην τήν ημέραν ύπη- 
ρετούντων. Ένδεκα ήμέρας έστάθησαν οί "Ελ
ληνες είς τήν πόλιν τών Πατρών καί είς αύτδ 
τδ δλίγον διάστημα έπαρουσίασαν έν όπλοποι- 
εΐον, είς τδ όποιον κατεσκευάσθησαν μέ τήν 
μεγαλυτέραν ταχύτητα οί διευθέται (λέτα) τών 
κανονιών και σφαϊραι σφυρικταί δι’ αυτά, έλ- 
λειπόντων τών χυτών, καί έν Νοσοκομεΐον εύ- 
ρύχωρον μέ όλα τά χρειώδη διά τούς πληγω
μένους καί άσθενεις, είς τήν έφοδίασιν τοΰ ό
ποιου συνέτρεξε τότε κατά πρώτον λόγον ό Ν. 
Γερακάρης έκ τοΰ φαρμακοπωλείου του». Ό  
Γερμανός βέβαιοί ότι τδ στρατόπεδον Πατρών
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δέν έλαβε πυρίτιδα άπό Δημητσάνης (είμή άπό 
Μαΐου 1821), άλλά άπό έντοπίαν παραγωγήν 
«μέ τό νά έτυχεν έκεΐ έν τζαμί μολυβδοσκε- 
πασμένον καί όλοι έκεΐθεν έζήτουν». Ό  Φιλή- 
μων σημειώνει (αυτόθι, 244) : «είναι άντικρυ
καί πλησίον του φρουρίου, κτυπαται πανταχό- 
θεν καί άπό χονδρά καί τά ψιλά πυροβόλα. 
Αύτό έξεσκέπασε Ζακύνθιός τις τέκτων, Ά ν - 
δρέας, κάτοικος Π . Πατρών, άνθρωπος αρκετά 
προβεβηκώς τη ήλικί^. Ά ν  καί έφαίνετο παν- 
ταχόΟεν από τό φρούριον καί έπυροβολεΐτο ά- 
διακόπως μ* όλ.ην τήν ζωηρότητα, πλήν τό 
άνδρεΐον καί τολμηρόν του παράδειγμα ένεθάρ- 
ρυνε καί ένεθουσίαζε πολύ τούς πολεμοϋντας».

Κατά Θεοφανίδην Α' 221, ή πολιορκία Π α
τρών, ήρχισε πραγματικώς τήν 23 Μαρτίου. 
Άνηγέρθη πλησίον καί άπέναντι τού προμαχώ
νας Σεράΐ ντάπια (βλ. λ.) έν κανονιοστάσιον 
υπό του Ευαγγέλου Λιβαδά (βλ. λ.), ό όποιος 
κατέβαλε καί τάς δαπάνας. Τά κανόνια ήσαν 
των εις τόν λιμένα Ίονίων έμπορικών πλοίων, 
έκ τών συνήθως ύπ’ αύτών φερομένων διά τήν 
άμυνάν των κατά τών πειρατών. Προσέφερον 
τοιαύτα οί Ά ντων. Κουρτέλης (βλ. >.), Διον. 
Φωκάς (βλ. λ.) κ. ά. Θωμόπουλος 634. Εις 
λιμένα Πατρών εύρίσκετο καί τό γαλλ. δίκρο- 
τον «Ά ριέζ». 'Ο F in lay  κεφ. III, παραδεχό
μενος ότι ή κήρυξις της Έπαναστάσεως είς 
Πάτρας έγινε τήν 4 ’Απριλίου (ν. ή.) καί τήν 
έπομένην ή τελετή τού όρκου τών έπαναστα- 
τών νά άπελευθερωθούν ή νά άποθάνουν, προ
σθέτει ότι «δέν έλειπεν ό ένθουσιασμός, άλλά ή 
άναρχία τόν έκανεν άχρηστον». ΟΙ προεστοί, ό 
πληθυσμός τής πόλεως καί ot Έπτανήσιοι, οί 
όποιοι είχον σπεύσει, «ένήργουν τάς στρατιωτι- 
κάς έπιχειρήσεις μέ μοναδικήν άδεξιότητα καί 
άνικανότητα». Περί έφοδιασμού τού στρατο
πέδου βλ. καί λ. ΙΙαπαχρηστόπουλος, Βλόγιας.

«Τούτων ούτως έχόντων, συνεχίζει ό Γερ
μανός 2U έπ., εμαΟον οί έν Πάτραις αρχηγοί 
οτι ό έκ Σερρών Ίσούφ πασάς ήρχετο έξ 
Ίωαννίνων μέ όλίγας δυνάμεις καί έπλησίαζεν 
είς τό Μεσολόγγι* οθεν εύθύς άπέστειλαν γράμ
ματα πρός τε τούς Μεσολογγίτας καί Γαλαξι- 
διώτας, γράφοντές τους, ότι, άν δέν τούς τό 
συγχωρει ή κατάστασίς των, νά λάβωσι τά 
όπλα κατά τού έχθρού, καν νά στείλωσιν 
όλα τους τά πλοία είς τά παράλια της Πελο- 
ποννήσου, διά νά μήν ευρουν οί έχθροί εύκολον 
τήν διάβασιν είς τήν Πελοπόννησον καί ευκό
λως ήμποροϋν νά προφασισθούν ότι μέ τό νά 
έτυχον τά πλοία τους είς τήν Πελοπόννησον 
δΓ υποθέσεις έμπορικάς, οί Πελοποννήσιοι έ- 
παναστάντες τά έκράτησαν βιαίως, τά δέ έξο
δά τους θέλει τά πληρωθούν. "Οθεν οί μέν κα
λοί Γαλαξιδιώται εύθύς έλαβον τά όπλα καί 
ήτοίμασαν τά πλοία των εναντίον τών έχθρών. 
ΟΙ δέ Μεσολογγΐται ούδέτερον τούτων έπραξαν, 
άλλ’ ύπεδέχθησαν τόν Ίσούφ πασάν, τόν ώδή- 
γησαν καί μετεβίβασαν τό πλεΐστον μέρος τών 
στρατευμάτων διά τών πλοίων τους είς τό κα
στέλι της Ρούμελης [Άντίρριον], έκεΐνος δέ 
μετέβη έκεΐ διά ξηράς. Άπεφάσισαν οΐ έν Πά- 
τραις αρχηγοί νά άποστείλωσι στρατιώτας νά 
προκαταλάβουν τά στενά τής Κακής σκάλας

[έπί τού Ταφιασσού] διά νά χτυπήσουν τόν Ί-! 
σούφ πασά, πλήν μηδέ τούτο τούς τό έσυγχώ·* 
ρησαν οί Ρουμελιώται. "Οθεν, εύθύς όπου έ-ί 
φθασεν ό Ίσούφ πασάς είς τό πέρα Καστέλι1: 
(Αντίρριον], άπέστειλεν ένα άνθρωπόν του μό 
γράμμα φιλικόν πρός τούς 'Αρχηγούς τών Έλ-< 
λήνων, έν ω τούς ήρώτα ποιον αίτιον τούς έ4; 
βίασε νά κάμουν ένα τοιοΰτο κίνημα... καί ύ\ 
πέσχετο ένόρκως άμνηστείαν.,. [άνεγνώσθη εΙς£ 
τό Πρωσικόν προξενεΐον]. ΟΙ δέ αρχηγοί άπε* 
κρίθησαν πρός αύτόν ότι... άπεφάσισαν ή νά έ-! 
λευθερωθώσΐ τής τυραννίας τών Τούρκων ή νά 
άποθάνωσι. Τοιαύτην άπόκρισιν λαβών ό Ίσούφΐ 
πασάς, άρχησε νά άπερνά είς τό Καστέλι τήή 
Πελοποννήσου [= Ρ  ίον] μέ τούς στρατιώταά 
του. Μαθόντες δέ τούτο οί έν Πάτραις 'Έλλη·'» 
νες διώρισαν 400 περίπου στρατιώτας νά φυ·] 
λάττωσι τόν δρόμον τόν μεταξύ Πάτρας καί 
Καστελίου καί, άν δοκιμάση ό Ίσούφ πασαά 
νά μεταβή είς Πάτρας, νά δώσωσιν εΐδησιν εόϊ 
τούς Α ρχηγούς διά νά άποστείλουν καί άλλη (̂ 
Ικανήν δύναμιν νά τόν έμποδίσουν. Ά λλ ' οί 
διωρισμένοι είς τήν φύλαξιν τού δρόμου έστάί 
θησαν έκεΐ μίαν μόνην ήμέραν καί έτειτα λεΐ: 
ποτακτήσαντες έπέστρεψαν είς τάς Πάτρας, χω> 
ρίς νά δώση τις έξ αύτών εϊδησιν είς τού*| 
’Αρχηγούς... ή δέ αιτία τής λειποταξίας ήτοι 
ή λαφυραγωγία, έπειδή οί Τούρκοι μόνον τά έ 
λαφρά πράγματα έμβασαν είς τό Κάστρον, τα 
δέ λοιπά άφησαν είς τά όσπήτιά τους. "Οθεν 
έκ τών χωρίων τής έπαρχίας Καλαβρύτων κα? 
Πάτρας καί Βοστίτζης συναθροισμένος όχλος** 
όστις συνεκρότει τό στράτευμα, άνθρωποι πτω.* 
χοί καί ποταποί, έδόθησαν είς τήν αρπαγής 
χωρίς νά φροντίζουν δΓ άλλο τι, οί δέ άρχηγιτ 
δέν είσηκούοντο, επειδή μήτε τάξις ήτο άκόμν 
καμαία είς τά πράγματα, μηδέ ένθουσιασμό-ΐ 
έθνικός».

Συνεχίζει άπογοητευμένος ό Γερμανός > 
«ενώ δέ ή μπαταρία ένήργει εύτυχώς καί τό >0:' 
γούμι [υπόνομος] έπλησίασεν είς τό τείχος το?! 
φρουρίου» ό ’Ά γγλος πρόξενος Γκρήν (βλ. λ.*; 
άπέστειλε νύκτωρ τόν αδελφόν καί τόν διερμτη 
νέα του είς Ρίον μέ πλοϊον καί έμήνυσεν ει:. 
τόν Ίσούφ πασάν νά σπεύση,ότι ό δρόμος είνο*! 
άνοικτός, τού έδωσε δέ καί τά δίχροα εθνικοί 
σήματα τών Ελλήνων πρός παραπλάνησίν των* 
«"Οθεν ό Ίσούφ πασάς χωρίς άναβολήν τή! 
Ιδίαν νύκτα έκίνησε μέ 800 περίπου στρατιώ: 
τας καί έφθασεν είς τό φρούριον τών Πατρών ι 
έν ω έξημέρωνεν ή Κυριακή τών Βαΐων τη γί; 
Απριλίου καί κατέλαβεν αίφνης τούς "Ελληνα;;1 
μή λαβόντας ούδεμίαν προϋπάρχουσαν εϊδησιτ 
παρά τίνος, οΐτινες όντες καί άλλως άτακτο:; 
καί πεφοβισμένοι έκ τών είδήσεων όπου διέ 
σπειρεν ό κόνσολος Γκρίν, ότι έφθασαν είς τή 
Ακαρνανίαν 15.000 Αλβανοί καί πλησιάζε 
ό Τουρκικός στόλος μέ άλλας δυνάμεις, έταρά : 
χΟησαν μέ υπερβολήν καί κατεπλάγησαν κα 
άρχισαν νά φεύγουν έξω τής πόλεως, παραιτή ] 
σαντες όλας τάς θέσεις των καί τήν μπατα 
ρίαν έρημον, οί δέ τού Ίσούφ πασά στρατιώ; 
ται, ένωθέντες μετά τών έν Πάτραις πολιορι 
κουμένων, είς μέν τό μέσον τής πόλεως δέν έ ί 
τόλμησαν νά εισχωρήσουν, ώρμησαν δέ είς τά ,
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άκρας και Ιβαλον πυρκαϊάν είς πολλά μέρη 
καί έπροχώρησάν τινες έξ αυτών έξω της πό- 
λεως μέχρι του μοναστηριού Γηροκομείου καί 
του χωρίου Έγλυκάδος, έλπίζοντες νά εΰρουν 
έκεΐ Ικανόν πράγμα καί φαμιλίας διά νά αιχ
μαλωτίσουν, πλήν ούδέν ευρον». Οί άρχηγοί 
έμειναν είς την έρημον πόλιν, μεμονωμένοι μέ 
60 περίπου σωματοφύλακας, έξήλθον λοιπόν 
είς τά άκρα διά νά συγκεντρώσουν τούς διε- 
σκορπισμένους στρατιώτας «καί νά προκαταλά- 
βουν τά όχυρά όσπήτια της πόλεως, άλλ’ είς 
μάτην έφωναζον, παρεκάλουν, παρεκίνουν, ή- 
πείλουν, όθεν έμβήκαν πάλιν είς έν όσπήτιον 
της 'Οδηγητρίας [άνω της πλατείας Όμονοίας] 
καί άπέστειλαν ανθρώπους έξω, ’ίσως ανακαλέ
σουν τινας, πλήν οί πάντες έφευγον έκτός ολί
γων τινών όπου έμειναν κεκλεισμένοι προς τό 
μέρος τής Άλεξιωτίσσης καί 'Αγίας Παρα
σκευής, οΐτινες πολεμοΰντες έφόνευσαν υπέρ 
τούς 100 Τούρκους, είς τούς οποίους έφάνησαν 
τά σημεία όπου τούς έστειλεν ό Γκρήν, άλλα 
καί αύτοί οί όλίγοι, μή βλέποντες πόθεν βοή- 
θειάν τινα, έξήλθον τής πόλεως περί τό δειλι
νών. όμοίως καί οί άρχηγοί έμειναν μέσα έως 
τό δειλινόν, δτε άπελπισθέντες καί βιασθέντες 
άπό τάς πέριξ πυρκαϊάς, έξήλθον τής πόλεως 
ήμίσειαν ώραν μακράν καί έδοκίμαζον πάλιν 
νά συνάξωσι μίαν δύναμιν καί νά έμβωσι διά 
νυκτός μέσα είς την πόλιν, πλήν ματαίως ή- 
γωνίζοντο, έπειδή οί έκ των χωρίων συνηθροι- 
σμένοι στρατιώται, οί περισσότεροι σχεδόν άο
πλοι καί ασυνήθιστοι διόλου νά άντιπαρατα- 
χθώσιν είς πόλεμον καί γεννημένοι καί άνατε- 
θραμμένοι τόν ζυγόν τής δουλείας καί τής τυ
ραννίας των Τούρκων, όχι μόνον τό όνομα 
Τούρκος, άκούοντες έφριττον, άλλ* ούδέ αίσθη
μα είχον έλευθερίας καί διά τούτο έφευγον ά- 
γεληδόν καί έκαστος αύτών έφρόντιζε πώς νά 
φυλάξη τόν έαυτόν του. Οί ’Αρχηγοί λοιπόν 
άνεχώρησαν έκεΐθεν βεβυθισμένοι είς τήν λύπην 
καί μέ μόνους τούς όλίγους σωματοφύλακάς 
των καί ό μέν Άνδρέας Αόντος μετέβη προς 
τό μέρος τής Βοστίτζης, ό δέ Κερνίκης είς τά 
Καλάβρυτα, ό δέ Π . Πατρών καί Άνδρ. Ζαή- 
μης είς τά Νεζερά, χωρίς νά έχουν μηδέ εφό
δια πολεμικά, μηδέ κανέν άλλο άναγκαϊον, 
έπειδή έμειναν όλα μέσα είς τήν πόλιν. Οί δέ 
Τούρκοι μετά τό δειλινόν τής Κυριακής έκλεί- 
σθησαν πάλιν είς τό φρούριον, ύποπτεύοντες 
μήπως οι "Ελληνες διά νυκτός είσέλθωσι πάλιν 
είς τήν πόλιν, πλήν, αφού είδον τήν έπιούσαν 
δευτέραν ότι διεσκορπίσθησαν άπαντες, εύγήκαν 
καί έπυρπόλησαν τό πλεϊστον μέρος τής πό
λεως, συνάμα δέ καί Ρωσικόν κονσολάτον». 
Ό  Γκρήν καί ό Σέλην (βλ. λ.) έλαφυραγώ- 
γησαν καί αύτοί καί έπέδειξαν πάσαν άπαν- 
θρωπίαν είς τούς δυστυχείς Πατρεΐς, οί όποιοι 
τούς έζήτησαν άσυλον. «’Απ’ εναντίας ό Γαλλι
κός κόνσολος Μπουκοβίλ έφέρθη φιλανθρώπως 
καί έφύλαξε πολλούς άδυνάτους μέ τό πράγμα 
των. Μετ’ όλίγας δέ ήμέρας ήλθον είς τόν 
κόλπον τής Κορίνθου καί έξ πλοία έχθρικά έκ 
Πρεβέζης καί περιέπλεον έκεΐ».

’Επί τών πληροφοριών τούτων τού αύτό- 
πτου μητροπολίτου ό έκδότης τών 'Υπομνημά

των του Ίωαν. Φιλήμων παρέχει (αυτόθι, 243 
έπ.) τάς έξής συμπληρώσεις : «'Ο Ίσούφ πα
σάς ήτον διωρισμένος άπό τον γενικόν άρχηγόν 
τής κατά τού Ά λή πασά έκστρατείας Χουρσίτ 
πασά ν’ άπέλθη ώς άχρηστος καί μή εύάρε- 
στος είς αύτόν διά τήν ήγεμονίαν του είς τήν 
νήσον Εύβοιαν. Φθάσας είς Βραχώρι [= Ά γ ρ ί-  
νιον], έμαθε τήν Έπανάστασιν τής Πελοποννή- 
σου καί τόν άποκλεισμόν τού φρουρίου τών Π . 
Πατρών καί τούτο, διότι εύρίσκοντο έντός τής 
Άκροπόλεως πολιορκημένοι περίπου τών 100 
Βραχωριτών, τούς όποιους οί Τούρκοι τών Π α 
τριόν είχον κρατήσει υπό μισθόν διά τάς ύπο- 
νοίας των». Έκεΐθεν μέ ταχυδρόμον του είδο- 
ποίησεν είς Εύβοιαν οτι «ήλλαξε δρόμον καί 
τρέχει προς ύπεράσπισιν τών πολιορκουμένων 
είς τό φρούριον τών Πατρών. Διά τήν αιτίαν 
ταύτην διέταττε νά τόν φθάση ούτος [ό έν 
Εύβοίφ τοποτηρητής του] στρατιώτας, τροφάς 
καί χρήματα. Τόν ταχυδρόμον αύτόν άπόσπα- 
σμα έκ τού σώματος τού Πανουριά έσκότωσε 
καθ’ οδόν πλησίον τών Σαλώνων καί τού έπή- 
ρε τά γράμματα, τά όποια ό Πανουριάς άπέ- 
στειλε πρός τούς ’Αρχηγούς τού άποκλεισμοϋ 
τών Π. Πατρών». 'Ο Φιλήμων, άντικειμενικώ- 
τερος τού ώργισμένου ιεράρχου (γνωρίζομεν 
άλλωστε ότι ό Γερμανός έγραφε τά ’Απομνη
μονεύματά του άπογοητευμένος άπό τούς έμ- 
φυλίους ιδίως πολέμους, τών όποιων ύπήρξε 
καί θύμα) σημειώνει (αύτόθι, 244) : «Είναι ά- 
ληθές οτι είς τοιαύτας καταστάσεις τάξις δέν 
ήμπορεΐ νά ύπάρξη ποτέ, ό ένθουσιασμός όμως 
ήτον μέγας. ’Αληθής δέ αιτία τής μή όχυρώ- 
σεως τού δρόμου [είς Συχαινά] ήτον ή έλλειψις 
ενός άρχηγοϋ επί κεφαλής τών διορισθέντων 
στρατιωτών. Περί τούτου προηγουμένως είχε 
ληφθή μέτρον νά μεταβώσιν έκεΐ αύτοπροσώ- 
πως ό Άνδρέας Ζαΐμης μέ τούς Καλαβρυτι
νούς καί ό Άνδρέας Αόντος μέ τούς Βοστιτζά- 
νους, είς δέ τόν άποκλεισμόν τού φρουρίου νά 
μείνουν μόνοι οί Πατραΐοι καί Έπτανήσιοι, οί 
όποιοι ήσαν ικανοί. Έμποδίσθησαν δέ ό Ζαΐ
μης καί Αόντος άπό τήν άξιόλογον ταύτην υ
πηρεσίαν έξ αιτίας μιάς έπισυμβάσης συγχύ- 
σεως μεταξύ τών μακαριτών συγγραφέως καί 
Ίωάννου Παπαδιαμαντοπούλου, προελθούσης 
άπό έν ξίφος, τό όποιον ένας διάκονος τού συγ
γραφέως ήθελε νά πάρη άπό έναν άλλον, ύπε- 
ρασπιζόμενον άπό τόν Παπαδιαμαντόπουλον». 
'Ο Φιλήμων (αύτόθι) υπολογίζει είς 500 πε
ρίπου τούς έναπομείναντας μετά τών άρχηγών 
είς τήν πόλιν. Οί μείναντες είς Ά γ .  Παρα
σκευήν ήσαν οί Κουμανιώται (πλήν τού Κων
σταντίνου) καί οί Χασαπαΐοι έκ τής Α καρνα
νίας, «οΐτινες έδειξαν άνδρείαν άπαράμιλλον, 
προξενήσαντες τρόμον είς τούς έχθρούς». Τά έξ 
πλοία, έπιλέγει ό Φιλήμων αύτόθι 245, ήλθον 
τήν αύτήν ήμέραν τών Βαΐων καί άκριβέστε- 
ρον τά μέν δύο δύο ώρας μετά τήν προσβολήν 
τού Ίσούφ πασά, τά δέ τέσσαρα περί τό βα- 
σίλευμα τού ήλιου τής αύτής ήμέρας. "Οσοι 
ήτον ενεργοί περί τόν πόλεμον τούτον, γνωρί
ζουν καλά ότι ή έμφάνισις τού στολίσκου τού
του ήτον ή κυριωτέρα αίτια τής φυγής τών 
'Ελλήνων άπό τάς Πάτρας παρ’ άλλο τι* έπει-
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δή είς πόλιν παράλιον καί πολεμουμένην άπδ 
θαλάσσιον δύναμιν, δέν ήμπορουσαν νά μείνουν 
οί πολιορκηταί».

Ό  Λάμπρος Κουτσονίκας, Γεν. 'Ιστορία 
της Έλλην. Έπαναστάσεως, Β' Ά θ . 1864, 27 
φέρει δτι δ Ίσούφ έβοηθήθη είς τον έφοδια- 
σμδν του φρουρίου Πατρών μέ άναγκαίας τρο- 
φάς «καί παρά τίνος οθωμανικού πολεμικού 
πλοίου έκ του στολίσκου του ευρισκομένου είς 
τδ Μουρτον τής ’Ηπείρου πρδς πολιόρκησιν 
του Ά λή  πασσά, έτυχε δέ τότε τδ πλοΐον 
τούτο ένταύθα».

Έ ξ  άνεκδότου έγγράφου, τδ όποιον έδημο- 
σίευσεν ό Ν. Μεσσηνέζης Μεταξάς (Τδ Αίγιον 
29—30) του Ά νδρ. Λόντου πρδς τδν Θ. Κολο- 
κοτρώνην, σχετικά : « ..άναντιρρήτως τήν Κυρ. 
του Πάσχα ή σημαία του σταυρού ήθελε άνεμί- 
ζεται είς τά τείχη τού φρουρίου έκείνου καί 
μάρτυρες τούτου είναι οΐ έν Πάτρα τότε εύρε- 
Οέντες εύρωπαΐοι πρόξενοί τε καί έμποροι άν 
έκαμα τά χρέη μου είς Πάτρας έκείνην τήν 
έποχήν, άν έκοπίασα, άν έκινδύνευσα, άν έξό- 
δευσα, άν έχασα τδ Σώμα μου, μέ κονιορτδν 
καί ίδρωτα, καί ήμποροϋν νά τδ όμολογήσουν 
οί πρόκριτοι τής Μητροπόλεως έκείνης...». Ε 
πιστολή έπίσης του Άνδρ. Λόντου άπδ 18 
Μαΐου 1821 δημοσιεύεται ύπδ τού αυτού Μεσ- 
σηνέζη (αυτόθι 34—5) καί καίτοι αφόρα τδ με
τά τήν Κυριακήν των Βαΐων 1821 χρονικόν 
διάστημα, άναδημοσιεύεται έδώ, διότι άποδεικ- 
νύει οτι οί Μεσολογγϊται ήργησαν παραπολύ 
νά προσχωρήσουν είς τδν 'Ιερόν άγώ να: « ../Α ν  
τά συμμαχικά πλοία τίον αδελφών ΣπετζοΟ- 
δραίων 8έν προφΟάσουν νά κόψουν τήν μεταξύ 
ΙΙατραίων Τούρκιον καί Μεσολογγιτών κοινω
νίαν, οί Πελοποννήσιοι θέλει άπαντήσωμεν με- 
γάλας δυσκολίας είς τδ εργον, επειδή είσέτι ό 
άσυνείδητος Βαρνακιώτης πρώτος καπετάνιος 
τού Καστελλιού αναίσθητων άδιαφορεΐ καί οί 
άπιστοι Μεσολογγϊται μέ δλην τήν προθυμίαν 
καί εύχαρίστησιν δουλεύουν τούς έχΟρούς τής 
πίστεως καί τού γένους...».

Κατά Θεοφανίδην Α' 222 έπ. βάσει Ιδίως 
των πληροφοριών τού Πουκεβίλλ, ό Ίσούφ 
έφθασεν τήν 28 ή 29 Μαρτίου είς Άγρίνιον. 
Είς Ρίον ήτο τήν 2 ’Απριλίου. Είς Πάτρας 
τδ φρούριον διά κανονιοβολισμών έχαιρέτησε 
τήν άφιξίν του. Οί Τούρκοι διεχύΟησαν παντού, 
οί δέ κάτοικοι έτρεξαν είς τήν παραλίαν τού 
'Α γ. Άνδρέου, δπου ύπήρχον πολλά πλοιάρια 
Ίονίων, τά όποια αύθωρεί έπληρώθησαν προσ
φύγων. Σκηναί άλλοφροσύνης έξειλίχΟησαν έκεΐ, 
πολλοί έκρέμοντο έπί τών πλευρών τών πλοίων 
καί τά ήκολούθουν. Τδ φρούριον έκανονιοβόλει 
τούς κατευθυνομένους πρδς τήν θάλασσαν, αλλά 
τά βλήματα δέν έφθανον μέχρι τών πλοιαρίων. 
Ε ίς τδ προξενειον τού Πουκεβίλλ δέν υπήρχε 
χώρος ούτε διά τούς όρθίους, ούτε είς τδν κή
πον. Κατεκλύσθησαν έπίσης καί τδ Αύστρια- 
κδν καί Ισπανικόν. Είς τδ Ρωσικόν ούδείς 
μετέβη, ό δέ πρόξενος Βλασόπουλος εσπευσε 
καί αύτδς είς τήν παραλίαν. Ό  μητροπολίτης 
Γερμανός, άποφασίσας ν’ άποΟάνη έκλείσθη, 
κατά τδν Πουκεβίλλ, είς έν κτίριον μετά δύο 
άνδρών. Ό  Γάλλος πρόξενος θερμώς τού συ

νέστησε μέ άπεσταλμένον του, τδν Ζακύνθιον 
ΠεΟαμένον, ν’ άπομακρυνθή, διότι οί Τούρκοι, 
μανθάνοντες τήν παρουσίαν του, θά έξηγριώ- 
νοντο περισσότερον κατά τών Ελλήνων. Έ γ ί-  
νέτο ήδη σφαγή είς τήν πόλιν. Ό  αύτδς Που
κεβίλλ διαπιστώνει δτι ό Γκρήν είχε τοποθε
τήσει 20 ένόπλους κλητήρας πρδ τής θύρας 
τού προξενείου του, οί οποίοι άπώθουν δσους έ- 
τρεχον νά τού ζητήσουν άσυλον καί είχε δώσει i 
ήδη ό Γκρήν είς τδν Ίσούφ κατάλογον έκεί- [ 
νων τών Πατρέων, οί όποιοι έπρεπε νά κατα- ΐ 
διωχθούν. Πρδς τήν πεδιάδα τών Πατρών έ- | 
τράπησαν όλιγώτεροι έκ τών κατοίκων. ΟΙ 
Τούρκοι ήδη συνελάμβανον άμάχους καί, δσοί 
άνθίσταντο, έσφάζοντο. Είσήρχοντο είς τάς οι
κίας, μέ προφύλαξιν μήπως κρύπτονται ένο
πλοι, τάς έλαφυραγώγουν καί κατόπιν έθετον 
πύρ. Τεράστιαι πυρκαϊαί ένεφανίσθησαν είς τά 
άκρα τής πόλεως, τδ Βλατερδ καί τάς πρδς τδ 
φρούριον χριστιανικάς οικίας. Ό  Πουκεβίλλ, 
αύτοπροσο^πως ενεργών επέτυχε νά έπιβιβάση 
είς τά είς τήν παραλίαν 'Α γ. Άνδρέου Έλλην. 
πλοιάρια τά έν τώ προξενείφ του γυναικό
παιδα.

Τήν πρωίαν τής έπομένης 4 ’Απριλίου οι 
πρόξενοι Γαλλίας, Αύστρίας καί Ισπανίας έπε- 
σκέφθησαν τδν Ίσούφ είς τδ φρούριον. Ε ίς . 
τάς δδούς εΰρισκον πάμπολλα πτώματα άκέφα- |  
λα έγκατεσπαρμένα. ’Ανθρώπινον αίμα πεπηγ- ■; 
μένον εγέμιζε τά ρείθρα τών όδών. Συντετριμ
μένα έπιπλα καί άντικείμενα παντός είδους, 
έρριμμένα είς τάς δδούς έδείκνυον τήν έκτασιν ϊ 
τής λεηλασίας. Έ νώ  συνεζήτει ό Ίσούφ μέ 
τούς προξένους καί τούς διεβεβαίωνεν δτι ή- 
τάξις θά έπανεφέρετο είς τήν πόλιν, έδέχετο έ- 
νώπιόν των τούς στρατιώτας του, οί όποιοι 
κατ’ έθιμον τού παρουσίαζον τήν κεφαλήν τού' 
σφαγέντος Έλληνος, δι’ έκάστην τών οποίων ό: 
πασάς τούς έφιλοδώρει μέ έν χρυσούν νόμισμα. 
Έ νώ  τά αίματα τών θυμάτων του έσταζον πρδ5 
τών ποδών του, δ Ίσούφ μέ μειδίαμα έξηκο-j 
λούθει νά καθησυχάζη τούς προξένους καί ήγ-·* 
γυάτο διά τήν ασφάλειαν τής ζωής έκείνων, οί· 
όποιοι κατέφυγον είς τά προξενεία, άρκεΐ^ 
ούτοι μόνον νά έπανήρχοντο άμέσως είς τάςί 
οικίας των ! Ή  Μεγ. Δευτέρα ύπήρξε δυστυ-** 
χεστέρα τής προηγουμένης ήμέρας. Ή  πυρκαϊαί 
άπδ πρωίας είχεν έπεκταθή είς τήν πόλιν. Οί(ί 
πρόξενοι κατήρχοντο άπογοητευμένοι είς τ ά ; 
προξενεία των έκ τής συναντήσεώς των μετά;; 
τού Ίσούφ, δτε έφλέγοντο καί τά προξενεία^ 
τής Σουηδίας, 'Ολλανδίας καί Ρωσίας. Τό Γαλ-Λ 
λικδν (γωνία όδών νυν Ρούφου καί Σισσί-;- 
νη) περιεκυκλοΰτο ύπδ φλογών, δτε ό ΓΙουκε-μ 
βίλλ ήρχισε νά κατακρημνίζη τάς πέριξ αύτού: 
καιομένας οικίας. Έκείνην τήν στιγμήν έξόρι-ί 
στοί τινες έκ τής Έπτανήσου δι’ έγκληματι-ί 
κάς πράξεις προέβησαν είς ληστείαν (βλ. λ.) 
τού προξενείου. Τρεις ή τέσσαρες άλλοι δμακ 
'Έλληνες, βλέποντες δτι ό πρόξενος έκινδύνευεν 
έπέτυχον νά τδν άναρπάσουν καί νά τδν σώ*! 
σουν. Τδν έφυγάδευσαν, κρατούντες αύτδν tic 
τάς χεΐρας των δι’ ένδς μανδροτοίχου τού προ·ι 
ξενείου, ό όποιος ήτο πρδς τδ μέρος τής θα·: 
λάσσης. Ό  πρόξενος έπεβιβάσθη έπί άγγλικον
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πλοίου εις τόν λιμένα, άλλ* δταν έπανήλθεν εις 
το προξενεΐον του, τά τιμαλφή καί τα μετρη
τά Ελληνικών οίκογενειών, τά όποια του εΐ- 
χον έμπιστευθή, εΐχον διαρπαγή. Μέ τά χρή
ματα αύτά οί λησταί ώς Ίόνιοι υπήκοοι έξήλ- 
θον καί ήγόραζον άπό τούς Τούρκους εις εξευ
τελιστικήν τιμήν τούς θησαυρούς καί τά κινη
τά των άποχωρησάντων Πατρινών. Οί Τούρκοι 
έν τφ  μεταξύ συνέχιζον τήν λεηλασίαν, τήν 
διαρπαγήν καί αιχμαλωσίαν. 'Όσας νεαράς γυ
ναίκας εΰρον, άμέσως ήσέλγησαν επ' αύτών έν- 
τός των έκκλησιών κατά προτίμησιν. Τάς ίε- 
ράς εΙκόνας αυτών συνέτριψαν μετά πατάγου. 
Τούρκοι, άφοΰ ήναψαν πυράς, ήσέλγησαν επί 
άρρένων καί κατόπιν τούς έκαυσαν ζώντας 
επ’ αύτών. Ό  Ίσούφ έξέλεξε διά τον έαυτόν 
του μίαν οίκογένειαν ολόκληρον άποτελουμένην 
άπό νεαράν μητέρα, έχουσαν έφηβον υιόν καί 
δύο κορασίδας. ’Άλλοι Τούρκοι ήχμαλώτισαν 
άλλας οίκογενείας καί άλλοι τάς έπώλησαν είς 
δημοπρασίαν, τάς περισσοτέρας όμως τάς έσφα
ξαν, άφοΰ πρώτον ήσέλγησαν επ' αύτών. Μετά 
τρεις πλέον ήμέρας, δταν ήδη έπαυσε νά ύ- 
πάρχη «τό έλάχιστον ’ίχνος ζωής καί κινητού 
πράγματος είς τήν άποτεφρωθεΐσαν ταύτην πό- 
λιν» (Θεοφανίδης 227), ό Ίσούφ έζήτησε νά 
συνεννοηθή μέ τον Πουκεβίλλ έπί τής έξα- 
σφαλίσεως καί φρουρήσεως των περιουσιών 
των κατοίκων. Ό  Πουκεβίλλ περιεφρόνησε τήν 
είρωνικήν αύτήν πρότασιν.

Κατά Χιώτην Ίον. Α' 376 έπ. «τό πλοϊον 
τού Ίωάν. "Ελληνα καί Κρενδιροπούλου, πλοι- 
αρχούμενον ύπό έταίρων Ζακύνθου μέ πολεμο
φόδια, κατ’ αΐτησιν των πολιορκούντων τό 
φρούριον Ελλήνων, παρέλαβε τά καταδιωκό- 
μενα γυναικόπαιδα των Πατραίων καί εφερεν 
είς Ζάκυνθον. Ταΰτα οί συνέταιροι [=Φ ιλικής 
Εταιρίας] τή συνεργεία τού κ. Δραγώνα μεσο- 
λαβήσαντος πρός τόν "Αγγλον τοποτηρητήν 
Ρώς, έθεσαν είς καταλύματα καί έφρόντισαν 
είς τό νά περιθάλπωνται». Πρβλ. καί Κόκ- 
κινον κεφ. 3ον Β' τόμου, άλλά πώς βέβαιοί 
(αύτόθι, 88) δτι οί Γαλαξιδιώται «είχον αρχί
σει νά ένεργοΰν τάς πολεμικάς μεταφοράς τού 
Κορινθιακού κόλπου χωρίς νά περιμένουν τάς 
παρακλήσεις καί ύποσχέσεις των Πατρινών» ; 
Οί Πατρινοί ήσαν συνιδιοκτήται τών πλοίων 
των, έξηρτώντο οί Γαλαξιδιώται ναυτικοί άπό 
τάς Πάτρας (πλοία καί φορτία), δι’ αύτό καί 
οί μέν Γαλαξιδιώται έσπευσαν είς τήν Έπανά- 
στασιν, άντιθέτως οί Μεσολογγΐται εΐχον λό
γους νά μή τείνουν εύνοικόν τό ούς είς τάς 
έκκλήσεις τών Πατρέων (βλ. λ. Ναυτιλία). Ε 
πιεικείς κρίσεις περί τής συμπεριφοράς αύτής 
τών Μεσολογγιτών είς Κόκκινον Β' 88, Θεο- 
φανίδην Α' 222. Βάσει τών πληροφοριών τού 
Πουκεβίλλ, προστίθεται δτι τήν 3ην πρωινήν 
τής Κυριακής τών Βαΐων ισχυρός σεισμός ά- 
νεστάτωσεν "Ελληνας καί Τούρκους. Μετά δύο 
ώρας ήκούσθη ζωηρός κανονιοβολισμός άπό τό 
φρούριον. Τήν ίδιαν ώραν έπήλθεν σύγχυσις, 
δλοι ετρεχον δεξιά καί άριστερά χωρίς νά 
γνωρίζουν τί νά κάμουν. Κατεφάνη άμέσως ή 
Ιλλειψις ίκανών καί εμπείρων πολεμικών άρ- 
χηγών. Τήν άρχηγίαν τήν εΐχον οί πρόκριτοι

άγνοοΰντες τόν πόλεμον καί τάς περιπετείας 
του... Κόκκινος αύτόθι, 91. Οί Τούρκοι δέν 
εΐχον είσέλθει μέχρι τής 8ης πρωινής, δτε διέ- 
κρινον έν βρίκιον νά πλησιάζη τήν παραλίαν. 
Οί "Ελληνες εΐπον δτι ήτο Ελληνικόν, άλλ’ 
οί περισσότεροι εύρον δτι ήτο Τουρκικόν. ’Α 
γωνία κατέλαβε τούς κατοίκους. Φθάσαν είς 
τόν λιμένα, ΰψωσε τήν Τουρκικήν σημαίαν του. 
’Απελπισία κατέλαβε τούς "Ελληνας. Οί Τούρ
κοι ήλάλαζον έκ χαράς άπό τάς έπάίξεις τού 
φρουρίου. Οί πρόκριτοι φεύγοντες πςιρέλαβον 
καί τόν σταυρόν τού δρκου τής έλευθερίας, τόν 
όποιον μόλις προ δέκα ημερών εΐχον υψώσει 
είς τήν πλατείαν Ά γ . Γεωργίου (Κόκκινος 
αύτόθι).

Ό  Πουκεβίλλ φέρει δτι 42 πλοιάρια προσ- 
ήγγισαν είς παραλίαν Ά γ . Άνδρέου πρός πα
ραλαβήν τών γυναικοπαιδών. Καί έξηκολούθη- 
σαν νά έρχωνται, διότι έ’φθανον τήν ημέραν μέ 
τρόφιμα καί έγένοντο δεκτά ύπό τών Τούρκων 
είς τόν λιμένα, τήν δέ νύκτα, δταν ούτοι άπε- 
σύροντο είς τό φρούριον, παρελάμβανον, μεθορ- 
μίζοντα είς "Αγ. Άνδρέαν, τούς Πατρινούς. Ό  
Ίσούφ άπέστειλε μέρος τής δυνάμ,εώς του είς 
ένίσχυσιν τών Τούρκων Τριπόλεως. Βιβλιογρα
φία είς Χρ, Βλασόπουλον, Ίίμερολ. Ά γώ - 
νος, 22.

γ ' Τ ά  λ ο ι π ά  γ ε γ ο ν ό τ α  τ ο ύ  1 8 2 1 .  
«Ά λλ’ άν αί Πάτραι κατεστράφησαν καί έγι
ναν θέατρον τών ώμοτέρων θηριωδιών τών 
Τούρκων, ή έπανάστασις όμως δέν κατεβλήθη. 
Ό  άρχιεπίσκοπος Γερμανός κατώρθωσε νά έγ- 
καταστήση τό στρατηγεΐον του είς τά Νεζερά» 
(Κόκκινος αύτόθι, 96). Ό  ίδιος Γερμανός 33 
άφηγεΐται «Έ ν δέ ταϊς Πάτραις έφυλάττετο ή 
πολιορκία παρά μόνων τών έκ τής αύτής επαρ
χίας Ελλήνων πλήν μακρόθεν». Είς τό σημεΐ- 
ον τούτο συμπληρώνει ό Ίω αν. Φιλήμων (αύ
τόθι 246—7) : «Έξέφυγε τής μνήμης τού άοι- 
δίμου συγγραφέως δτι ό Άνδρέας Λόντος... έ- 
τοποθέτησαν είς τά Σελλά [έπί τής οδού] μέ 
τούς στρατιώτας τής έπαρχίας Βοστίτζης καί έ- 
κείνους τών χωρίων τής άνατολικής πλευράς 
τών Πατρών, τούς οποίους προ της Έπαναστά- 
σεως είχε προοργανίσει διά τού Γεωργ. Ροδο- 
πούλου, καί άκολούθως έγένοντο αί τοποθετή
σεις τού Όμπλοΰ, Ζωητάδας καί Περιβόλας 
[εννοεί τών Πατρέων]. ‘Η  μονή Όμπλοϋ άλη- 
θώς καθίσταται άπό τού Μα ίου 1821, άν μή 
καί ένωρίτερον, ό τόπος συγκεντρώσεως τών 
πολιορκητών καί τό στρατηγεΐον τού άγώνος 
τής πολιορκίας τών Πατρών. Είς αύτήν άλλως 
τε εΐχον καταφύγει πολλαί Πατριναί οίκογέ- 
νειαι, στήσασαι παραπήγματα. Έκεΐθεν (ύψω
μα Βίγλα) ήδύναντο οί άρχηγοί νά παρακολου
θούν έλευθέρως τάς κινήσεις τών Τούρκων είς 
Πάτρας καί πεδιάδα. 'Τπήρχον «κρύπται δα
σώδεις, είς τάς οποίας ήδύναντο νά άσφαλίζων- 
ται τά γυναικόπαιδα καί αύτοί οί άρχοντες έν 
ώρα άνάγκης» (Βησ. Κοσκέρης ένθ’ άνωτ. 39). 
Μόλις έλαβε παρά τών Ίονίων καί έκ Δημη- 
τσάνης τά πολεμοφόδια ό Γερμανός, είς ’Ομ- 
πλόν έγκατέστησε τό στρατηγεΐον του (Μάιος 
1821). Ό  κώδηξ τής μονής φέρει έγγραφήν 
καθ’ ήν τήν 26ην Ιουνίου 1821 ό Ίσούφ κα-
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τέστρεψεν αύτήν. Θωμόπουλος Ό μπλός 19. 
Κοσκέρης ένθ’ άνωτ. 48.

«Τό στρατόπεδον, τό όποιον ό Άνδρ. Λόν- 
τος έσύστησε κατά τά Σελλά περί τάς άρχάς 
του Matoo, συνεχίζει ό Φιλήμων, έμεινε μόνι
μον καί άδιάλυτον χωρίς διακοπήν καμμίαν 
μέχρι τάς άρχάς του 1825. Καί οσάκις έτυχε 
νά λείψη ό ίδιος έκεΐθεν, άφινε άρκετήν δύνα- 
μιν πότε υπό τήν διεύθυνσιν του άντιστρατήγου 
του Δημ. Μελετοπούλου καί πότε τήν ύπό του 
άξιωματικου του Γεωργ. Ροδοπούλου». Έ πα - 
νερχόμεθα είς τόν Γερμανόν (ένθα άνωτέρω) : 
«Ε πειδή  ό Π . Πατρών ύστερεΐτο καί τροφών 
διά τούς στρατιώτας καί έφοδίων πολεμικών, 
άλλ’ αφού οίκονόμησε τροφάς έκ τών πέριξ 
έπαρχιών καί τόν έπρόφθασαν έφόδια πολεμικά 
οί έκ Ζακύνθου *Ιωάν. Στέφανος, Λεονταρίτης, 
Νικ. Καλύβας καί Φρατζ. Καρβελάς.,.τότε διώ- 
ρισε τούς στρατιώτας καί κατέλαβον τάς θέσεις 
τού μοναστηριού Ό μπλού, τής Ζωητάδας καί 
της Περιβόλας. Καί είς μέν τόν Όμπλόν ώδή- 
γει τούς στρατιώτας ό Δ. Κουμανιώτης, είς δέ 
τήν Ζωητάδα ό γενναίος Παναγ. Καρατζάς, είς 
δέ τά πέριξ τής Περιβόλας ό Νενέκος Ζουμπα- 
τιώτης [έκ Ζουμπάτας] καί άλλοι έκ τών όρει- 
νών εκείνων χωρίων, οϊτινες συνεκρότουν καθ’ 
ημέραν σχεδόν πολέμους είς τάς είρημένας θέ
σεις, έξερχομένων τών έχθρών είς τήν πεδιάδα 
πότε πανστρατιά επίτηδες διά νά πολεμήσουν, 
πότε μέρος έξ αυτών διά νά συνάζουν καρπούς 
καί χόρτα διά τά ζώα τυον. Α λλά πάντοτε οί 
"Ελληνες τούς κατεδίωκον καί έφόνευον έξ 
αυτών. Ό  δέ Καρατζάς τούς έπροξένει φρίκην, 
έπειδή όχι μόνον είς τό πεδίον του πολέμου 
έδείκνυε τήν ανδρείαν του καί τήν έπιτηδειό- 
τητά του τήν στρατηγικήν, αλλά καί διά νυ- 
κτός είσήρχετο συνεχώς είς τήν πόλιν μέ όλί- 
γους στρατκύτας, ήρπαζεν αιχμαλώτους, έφό- 
νευεν έξ αύτών, έχαλούσε τούς μύλους καί εν 
ένί λόγω τούς έβλαπτε καιρίως. Καί ούτοις έ- 
ξηκολούθει ή πολιορκία. ’Αλλά περί μέν τρο
φών δυσκόλως οίκονομουντο, έφόδια πολεμικά 
είχον είς άφθονίαν». Ταύτα έπρομήθευον οί α 
δελφοί ΣπηΛωτόπουλοι έκ Δημητσάνης». Καν- 
δηλώρος, Δημητσάνα, 62—3.

Κατά τόν αύτόπτην ΓΙουκεβίλλ, Ισχυρός σει
σμός τήν 29 ’Απριλίου (ν. ή.) καί ή έμφάνι- 
σις τήν έπομένην Τούρκ<ον τραυματιών είς Πά
τρας έτρομοκράτησαν τόν Τουρκικόν πληθυ
σμόν. Τήν 2 Μαΐου (ν. ή.) είς τάς 5 μ. μ.
οί 'Έλληνες έφθασαν παρά τάς πύλας τής Ά -  
κροπόλεως, ένώ ήκούοντο φωναί τών Τούρκων 
πρός συναγερμόν. Ά ψιμαχίαι έγιναν καί τάς έ- 
πομένας ήμέρας. Οί 'Έλληνες κατακαίουν ο ι
κίας καί έπαύλεις Τούρκων. ΟΙ μωαμεθανοί 
καταφεύγουν τώρα είς τό Γαλλικόν προξενεΐον 
ζητούντες καταφύγιον. Καί τήν οίκίαν του 
διοικητοΰ κατέκαυσαν. Αί προοριζόμεναι διά 
τούς Τούρκους του φρουρίου ζωοτροφίαι περιέρ
χονται είς τούς πολιορκητάς. Περιπολία των 
έφθανε καθ’ έκάστην νύκτα μέχρι τού φρου
ρίου.

’Από άκρωτηρίου Πάπα μέχρι Γλαρέντζας 
περιεπόλουν 4 Γαλαξιδιώτικα καί 2 Κεφαλ- 
ληνιακά ώπλισμένα πλοία. Οί "Αγγλοι τών Ί -

ονίων νήσων δυσαρεστημένοι από τήν δράσιν 
των, άπέστειλαν ίδικά των πολεμικά καί μιας, 
φελούκας Γαλαξιδιώτικης άπό τό πλήρωμα: 
άλλους έφόνευσαν καί άλλους συνέλαβον. *0 
Γερμανός έγραψεν είς Ζάκυνθον συνηγορών 
υπέρ αύτών «καί μόλις μετά πολλούς μήνας ή 
λευθερώθησαν». *0 Γκρήν έξηκολούθει νά τρο- 
φοδοτή τούς Τούρκους Πατρών καί Ρίου έκι 
Ζακύνθου. Τού άποστέλλεται ή έξής διαμαρ
τυρία (Χιώτης Ά πομν. 391): «Έξοχώτατε
κύριε Γκρήν, έφθασε τότε τό πακέτο τού κα- 
πετάν Οΰντερ άπό Μάλταν καί χωρίς άναβολήν 
καιρού τό άπέστειλες είς Πρέβεζαν, είδοποιών 
τόν έκεΐ καπετάμπεην καί παρακινών νά άπο- 
στείλη βοήθειαν τοΐς έκεΐ Όθωμανοΐς, καθώς 
καί έφθασαν εύθύς έν μπρίκι, έν κορβέτον καί 
μία γολέτα. ’Έγραψες εύθύς τούς έν Ίωαννί-. 
νοις πασσιάδας καί αμέσως έφθασεν ό Ίσου 
πασσας καί ό Κεχαγιάς τού Μεχμέτ πασσά 
μέ στρατιωτικήν δύναμιν. Έ ν  τοσούτφ δέν ί  
παυες καθ’ ήμέραν νά στέλης κρυφίως άνθρώ 
πους σου είς τούς έν τώ φρουρίω κλεισμένουα 
’Οθωμανούς καί νά τούς όδηγής πάντα τά τρέ 
χοντα, ένώ πρός ήμάς έδείκνυες πρός τό φαι 
νόμενον άδιαφορίαν καί ένόμιζες δτι μάς λαν 
θάνουν τά φρονήματά σου, μάς έμπόδιζες πλα 
γίψ τρόπω πάντα τά κινήματά μας. Σέ έζητή 
σαμεν νά μάς πληρώσης τάς σταφίδας τών ό 
μογενών μας, δπου είχες προαγορασμένας κα 
μάς άπεκρίθης δτι δέν πληρώνης. Άπέστειλε< 
διά νυκτός είς τό καστέλιον τόν αδελφόν σου 
καί δραγομάνον σου καί έφερες τόν Ίσούφ πα 
σαν δεικνύων είς αύτόν τόν τρόπον τής είσό-3 
δου... Νεζερά 25 ’Απριλίου 1821. Οί έν Πε 
λοποννήσω πρόκριτοι τού χριστιανικού γένου 
Γερμανός Π. Πατρών, Άνδρ. Ζαΐμης, ’Ιωάν-, 
νης Παπαδιαμαντόπουλος, Νικολ. Λόντος 
Βενιζ. Ρούφος)).

Καί διά τού Γάλλου προξένου, ευρισκομένου 
έν ΖακύνΟω άπό ’Ιουνίου 1821 : «Κύριε Φίλ 
Γκρήν είς Πάτρας διορισμένε Κόνσουλε παρο, 
τού Ισχυρού βρεττανικού Κράτους. Τά δίκαια 
άτινα μάς έβίασαν διά νά λάβωμεν τά δπλα el4 
χεΐρας εναντίον τών ’Οθωμανών καί νά ύπερα-j 
σπισθώμεν τήν ζωήν μας καί τήν ούσίαν μας: 
τήν όποίαν έζήτουν τυραννικός νά μάς άφαιρέ-ij 
σουν, σοί τά έκάμαμεν έγκαιρος γνωστά είι 
Πάτρας πρός τά τέλη του παρελθόντος Map 
τίου, ώς έκ τής άποκρίσεώς σου δήλον, τήν ό 
ποίαν άπέστειλες ήμΐν διά τού δραγουμάνού 
σου Βαρθολομαίου, δστις διά στόματος μάς έ-j 
βεβαίωσεν δτι θέλει μένεις άδιάφορος είς τά 
μεταξύ ήμών καί τών ’Οθωμανών έν δσω τό 
βρετανικόν Κράτος μένει άδιάφορον. Πλήν έέ 
μέν λόγοις έδωκας ύπόσχεσιν άδιαφορίας, έν δέ 
τοΐς έργοις διετέθης έχθρωδώς είς τό γένοο 
τών Ελλήνων καταπολεμών αύτούς άδιακόπωι 
διά μέσον κατασκόπων...». «'Ομοίως καί τινεα 
Μεσολογγΐται, συνεχίζει ό Γερμανός, εύρόντεέ 
αρμόδιον τόν καιρόν νά κερδίσωσιν, έδιδον τρο-iL 
φας είς τούς έν Πάτραις έχθρούς καί εΐχσ: 
πολλήν συγκοινωνίαν μετ’ αύτών, έμπορευόμε: 
νοι καί άγοράζοντες τά λάφυρα δι’ όλίγης τ ι
μής καί έντρυφώντες είς τήν δυστυχίαν τώ\ 
άλλων». Οί Τούρκοι τού Λάλα έκαμον έπιδροί
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ιάς καί είς τήν έπαρχίαν Γαστούνης, «εις δέ 
τά σύνορα τής έπαρχίας Πατρών δέν έτόλμη- 
ϊαν νά είσέλθουν, έπειδή ήτον διωρισμένοι οί 
ιτρατιώται έκείνων των μερών μέ τούς καπι- 
Γαναίους, τον Πανάγον Σανταμεριάνον, τόν 
Ζέρβαν, τόν Στέργιον, τόν Ίωάννην Καραλήν 
cal έφύλαττον είς θέσεις όχυράς, μάλιστα ό έκ 
Ιροστοβίτζης Γεώργιος Γιαννόπουλος (βλ. λ. 
Λαννιας) μέ ολίγους στρατιώτας όπου εΐχεν 
ίπροξένει τρόμον εις τούς Λαλαίους».

Οί πρόκριτοι Ά χαίας συνελθόντες, άπεφά- 
ιισαν νά ζητήσουν μέ άπεσταλμένον άπό τούς 
ιησιώτας προκρίτους «ν’ άποστείλουν μερικά 
ΐλοϊα εϊς τε τόν Κορινθιακόν κόλπον καί είς 
τά λοιπά παράλια τής Πελοποννήσου» (αύτόθι 
16). Κατά Μάϊον 1821 «είς τό Μεσολόγγι 
ίφθασαν καί άλλαι δυνάμεις έχθρικαί, 1.500 

? ιερίπου ’Αλβανοί, οδηγούμενοι άπό τόν Ά σλα- 
'άκην καί άλλους μπουλουκπασάδες, τούς ό- 
Ιοίους μετέφερον μέ τά πλοία των οί Μεσο- 
ιογγΐται είς τάς Πάτρας καί ηΰξησεν ή έκεϊ 
ίύναμις των εχθρών άρκετά, ώστε μόνοι οί 
Ιατραΐοι στρατιώται δ3ν ήσαν Ικανοί νά προ- 
ιαταλάβουν όλας τάς θέσεις καί νά έμποδίσουν 
:νδεχομένην τινα έξοδον τών εχθρών. "Οθεν ό 
I. Πατρών έγραψε προς τόν Άνδρ. Ζαή- 
ιην νά έπανέλθη είς τήν πρώτην του θέσιν καί 
>ά ένδυναμώσουν τά άναγκαϊα μέρη. Έ ν  τούτω 
ίρχησαν νά μεταβαίνουν καί έκ τών Ίονικών 
ίήσων είς τήν Πελοπόννησον στρατιώται καί, 
ιέ όλον όπου ή Διοίκησις τούς έμπόδιζεν αύ- 
ιτηρώς, έκεϊνοι, ζήλφ κινούμενοι, κατεφρόνουν 
ιαί τάς προσταγάς καί τάς άπειλάς τής Διοι- 
ιήσεως. "Οθεν μετέβησαν έκ μέν τής Ζακύνθου 
έχρι τών 150, οίτινες άμέσως έπέρασαν είς 
:ό στρατόπεδον τών Πατρών καί διωρίσθησαν 
ίς τήν θέσιν Ζωητάδα ύπό τήν όδηγίαν τοϋ 
ίαρατζά, έκ δέ τής Κεφαλληνίας 300 περί- 
του, περί ών διώρισεν ό Π. Πατρών τόν Γεωρ. 
Εισίνην νά τούς βαστάξη έκεϊ είς τήν Γαστού- 
ην, όπου οίκονομοϋντο εύκολώτερον αί τρο- 
ραί. Έφερον δέ μεθ’ έαυτών καί τινα εφόδια 
χολεμικά καί τέσσερα κανόνια, τά όποια έμελ- 
kov νά χρησιμεύσουν είς τήν μελετωμένην πο
λιορκίαν τοϋ Λάλαυ (αύτόθι 38—9). Ό  Ίωαν. 
Ι»ιλήμων (αύτόθι 347—8) συμπληρώνει: «’Αρ
χηγός τών είρημένων ’Αλβανών ήτον ό Τοπι- 
ισίμπασης τοϋ Χουρσήτ πασα, ό δέ Άσλανά- 
κης ήτον ύπό τάς διαταγάς του [είχον φθάσει 
5:πό 15 ’Απριλίου 1821. Βιβλιογραφία είς Χρ. 
Βλασόπουλον Ήμερολ. Ά γ . 28]. Έξήλθον 
ένδοθεν τοϋ Ρίου καί άμέσως διευθύνθησαν είς 
τό Άνεμοδούρι [έπί τής άπό Πατρών είς Κα- 
3τρίτσι όδοϋ], όπου ήτον ό Άνδρ. Λόντος 

51 ϋτρατοπεδευμένος, τόν έκτύπησαν καί τόν υπε
ρχρέωσαν νά ύποχωρήση άπό τήν θέσιν του, 

£λλά τό πρωί, μετά τήν έπιστροφήν τών Τούρ
κων είς τά ϊδια, άνέλαβε πάλιν τήν ιδίαν θέ
σιν του». ΟΙ Ζακύνθιοι ήσαν ύπό τόν Παύλον 

ρο· Κεφαλλήνα Άτσιτήρην καί Δημήτριον Πεθα-
'OV.ψ  μέν
Τήν 31 Μαΐου 1821 στέλλει ό Ή β ος Ρή- 

, γας έκ Μεσολογγίου «μέ έξεπίτηδες καίκι τοϋ 
ίνκαπετάν Πανάγου Σκαλτσα» έπιστολήν καί κα

λάς ειδήσεις έκ Ρούμελης «τφ σεβασμιωτάτω

άγίω μητροπολίτη Π. Πατρών καί τής εύγενε- 
στάτοις άρχουσι τής Πελοποννήσου», όπου άνα- 
γραφεται ότι «προχθές μέ τόν Δραπανιώτην 
σάς έγραψα τά τότε τρέχοντα καί ότι νά φρον- 
τίσητε διά νά λάβητε παρά τοϋ ίδίου 10 βαρέ
λια μπαροϋτι καί 400 τάλλαρα» (Θεοφανίδου, 
Ή  α' πολιορκία Μεσολογγίου 14—5). 'Ο Ά νδ. 
Λόντος (Άρχεΐον Β' 117) έκ Ταξιαρχών τήν 
18 Μαίου 1821 γράφει παραπονούμενος κατά 
τών «άπιστων Μεσολογγιτών». Πατρινός στρα
τιώτης τοϋ Π. Καρατζά τόν συνήντησε τήν 
προηγουμένην είς Τσετσεβά έκ μέρους τοϋ άρ- 
χηγοΰ του. Είς Κακήν σκάλαν ήκούσθησαν πυ
ροβολισμοί καί παραπονεΐται, διότι δέν έφθα- 
σαν τά τόσον άπαραίτητα Σπετσοϋδραικά 
πλοία.

«Είς τάς 22 τοϋ αύτοϋ μηνός [Μαίου], συ
νεχίζει ό Γερμανός 41, έ'φθασαν εί; τόν κόλπον 
τής Κορίνθου 15 πλοία Ελληνικά μέ ναύαρχον 
τόν τε Άνδρ. Βώκον καί τόν κ. Μπότασην 
Πετζιώτην, τά όποια, εύθύς όποϋ έφάνησαν, 
κατετρόμαξαν τά έκεϊ ευρισκόμενα έχθρικά καί 
κατέφυγον υποκάτω τοϋ τείχους Ναυπάκτου 
πρός άσφάλειάν τους, τά δέ Ελληνικά διέβη- 
σαν μεταξύ τών καστελιών καί εφθασαν είς 
Ναύπακτον». Τότε μόνον έπανεστάτησαν οί Ά -  
καρνάνες, Αίτωλοί καί Μεσολογγΐται τελικώς. 
Συμπληρώνει ό Ίωαν. Φιλήμων, αύτόθι 248 : 
« Ό  στολίσκος ούτος έσύγκειτο άπό έξ Ύδραϊ- 
κά διοικούμενα παρά τού μοιράρχου Δημ. Βώ- 
κου Μιαούλη, Λαζάρου Μπρούσκου, Ά ναγν. 
Κριεμάδη, Σάββα Άνδρέου καί ’Ιωάν. Μπα- 
σταξή· άπό έξ Πετσιώτικα διοικούμενα ύπό 
τοϋ μοιράρχου Νικολ. Μπόταση, Μανόλη Δημ. 
Όρλόφ, Θεοδώρου Δημ. Όρλόφ, Άνδριανοΰ 
Άναστασ. Σωτήρου, Άναστ. Άνδρούτσου καί 
Κωνστ. Μπαμπούκα. Δύο έξ αύτών τοϋ Ά ναγ. 
Κριεμάδη καί τοϋ Ά ν. Άνδρούτσου διωρίσθη- 
σαν διά τήν πολιορκίαν τού Νεοκάστρου, τά δέ 
λοιπά είσήλθον είς τόν Κόλπον μέ έν Κεφαλλη- 
ναΐον, διοικούμενον άπό τόν Παναγή Φωκάν 
καί τέσσαρα Γαλαξιδιούτικα, διοικούμενα άπό 
τόν Κωνστ. Δεδούσην, Δρόσον Βλάσην, Χαραλ. 
Μπακογεώργην καί Δημ. Άνάστητον».

Κατά τόν Πουκεβίλλ, ό Έλλην. στόλος 
ύπό τόν Μιαούλην, τήν 20ήν Μαίου ήδη εύρί- 
σκετο πλησίον τοϋ Αράξου, ότε διέκρινε 
Τουρκικήν φρεγάδα καταδιώκουσαν Ελληνικά 
πλοιάρια, τά όποια έφωδίαζον τούς "Ελληνας 
τής ξηράς. Ό  Μιαούλης κατεδίωξε τό Τουρ
κικόν πλοϊον, τό όποιον όμως, ότε άντελήφθη 
τόν Ελληνικόν στόλον, έπανέπλευσεν είς Π ά
τρας ύπό τήν προστασίαν τοϋ φρουρίου. Πλη- 
σιάζον ήρχισε νά κανονιοβολή διά νά έπισημάνη 
τόν κίνδυνον είς τά είς τόν λιμένα τών Πατρών 
Τουρκικά πλοία (μίαν κορβέταν, τρία βρίκια 
καί μίαν γαλιόταν). Ταΰτα μέ τήν φρεγάδαν 
άνεζήτησαν άμέσως άσφαλέστερον καταφύγιου 
καί έ'πλευσαν είς Ναύπακτον. Τά Ελληνικά 
καί αύτά έσπευσαν πρός τήν Ναύπακτον. Τό 
στενόν τοϋ Ρίου διήλθε περί τήν έσπέραν τής 
20ής Μαίου ό Άνδριανός Σωτηρίου καί τήν 
έπομένην καί οί άλλοι ύπό σφοδρόν κανονιοβο
λισμόν τών φρουρίων. Τά πλοϊα τοϋ Μπόταση 
καί Μιαούλη έδέχθησαν τόν μεγαλύτερου καί
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άττήντησαν διά των κανονιών των. Ή  διάβα- 
σις, ή οποία ήτο κατόρθωμα, έπετεύχθη άνευ 
ζημιών. Τά πλοία ήγκυροβόλησαν εις άπόστα- 
σιν δύο βολών τηλεβόλου άπδ του φρουρίου τής 
Ναυπάκτου. Ά π δ  έκεΐ, δπου συνηντήθησαν 
μετά των οπλαρχηγών τής Στερεάς, έζητήθη 
άπδ τδν μητροπολίτην Γερμανόν, τδν Ά νδρ. 
Λόντον καί τδν Θαν. Κανακάρην βοήθεια διά 
νά καταβάλουν τδ Άντίρριον καί Ναύπακτον 
καί μετά ταύτα ύπέσχοντο δτι θά ήρχοντο είς 
τδ στρατόπεδον τών Πατρών. Δυστυχώς άπδ 
τδ στρατόπεδον τοΰ Ό μπλου δέν ήδύνατο νά 
δοθή. Έ ν  τοσούτο) άπδ τδν Ό μπλόν, όταν είδον 
τά Ελληνικά πολεμικά είς τδν Πατραϊκόν, εϊχον 
χαιρετήσει αύτά άνάπτοντες πυράς, θεατάς 
άπδ τά πλοία. Τότε δ Ίσούφ άνησυχήσας, εί- 
δοποίησε τούς προξένους οτι δέν έγγυάται πλέον 
τήν παραμονήν των είς Πάτρας καί προέβλε- 
πεν έπίθεσιν.

Είς τδ άρχεΐον Παπαδιαμαντοπούλου υπάρ
χει άνυπόγραφος «σημείωσις διά τά έξοδα» ά- 
ναφέρουσα χρονολογίαν μόνον: 14 ’Απριλίου 
1821, έκ τής οποίας προκύπτει οτι τδ ’Α χαϊ
κόν διευθυντήριον (οί Α χαιο ί αρχηγοί) «έμπαρ- 
κάρισε είς τδ Γαλαξείδι....ψωμί καντάρια 40... 
κρασί βαρέλια 30...ρίζι καντάρια 6...3 κανόνια 
άγορασμένα άπδ τών Ληξουριιοτών....έξοδα τών 
στρατιωτών άνθρωποι δέκα έξι,..(λ/σμδς καπ. 
Φωκά χρημάτων άφοριόντων τήν Έπανάστα- 
σιν»). ’Επακολουθούν άλλοι λογαριασμοί χρη
ματικοί. Οί Βλασόπουλος καί Κοντογούρης ά- 
ναφέρονται είσφέροντες. ΓΙοσά διατίθενται καί 
διά τδ Δραγαμέστον (Ακαρνανίας).

Κατά Γερμανόν 44 «έκ δέ τών Πατρών τή 
β' ’Ιουνίου έξήλθον οί εχθροί πανστρατιά καί 
ώρμησαν εναντίον τών Ελλήνων, οιτινες άντέ- 
στησαν γενναίως καί άντέκρουσαν είς τάς όρ- 
μάς. Έ ν  δέ σώμα τών έχθρών έπροχώρησεν 
είς τδν Γιγανόκαμπον, δπου οί κατέχοντες τήν 
Οέσιν έκείνην ‘Έλληνες, καίτοι όλίγοι, τούς ώ
θησαν είς τά οπίσω. Έ κ εΐ συνέτρεξαν καί άλ
λα σώματα εχθρικά. 'Ομοίως οί "Ελληνες έ- 
τρεξαν πρδς έκεινο τδ μέρος, ώστε έγινεν έκεΐ 
τδ κέντρον τού πολέμου, άλλα μετά πολλών ω 
ρών μάχην έτράπησαν είς φυγήν οί έχθροί, οί 
δέ "Ελληνες τούς κατεδίωξαν καί έφόνευσαν 
υπέρ τούς 20. Οί δέ καπιταναΐοι τών έν τώ 
Κορινθιακώ κόλπω Ελληνικών πλοίων μη δυ- 
νάμενοι άλλως πως νά βλάψωσι τούς εχθρούς, 
ήτοίμασαν εν μπουρλότον διά νά τά καύσωσι». 
Διηγείται έν συνεχεία άναφερόμενος είς τήν 
πολιορκίαν τών Τούρκων τού Λάλα τής Η 
λείας (αύτόθι 45—46) : «....οθεν μέ τδ νά έστε- 
νοχωρήθησαν πολιορκούμενοι, άπέστειλαν διά 
νυκτδς άνθρωπον μέ γράμματα πρδς τδν έν 
Πάτραις Ίσούφ πασάν, παρακαλουντες τον νά 
ύπάγη νά τούς έλευθερώση διά νά μεταβώσιν 
μέ τάς φαμηλίας των είς Πάτρας, δπου εχοντες 
εν άσφαλεία τάς φαμηλίας των, νά έξέρχωνται 
έλευθέρως νά πολεμώσι τούς "Ελληνας, δ δέ 
Ίσούφ πασάς άπεφάσισε νά ύπάγη μετά χιλίων 
περίπου στρατιωτών, ένώ δέ έτοιμάζετο, έμα- 
Οον τήν άπόφασίν του 6 τε Γ1. Πατρών καί 
Άνδρ. Ζαήμης άπδ ένα αίχμάλωτον, άλλ’ έ- 
πειδή δέν ήδύναντο νά τδν έμποδίσουν, διότι δ

μέν δρόμος τών έχθρών ήτον άπδ τδ παράλι. 
μέρος καί έπρεπεν οί "Ελληνες νά άπομακρυ 
θούν άπδ τάς θέσεις των μιας ήμέρας διάστ- 
μα διά νά ευρουν άλλην θέσιν έπιτηδείαν 
έμποδίσουν τδν δρόμον τών έχθρών, αί δέ θ 
σεις, όπου κατεΐχον πέριξ τών Πατρών, ήσ: 
άναγκαιόταται καί διά τούτο έφοβουντο νά τ  
άφήσουν μήπως οί έχθροί μεταχειρισθουν στρ; 
τήγημα καί τάς κυριεύσουν, έγραψαν εις το- 
άρχηγούς τής πολιορκίας τού Λάλα δίδοντ 
των τήν εΐδησιν διά νά προκαταλάβουν τ  
έκεΐ θέσεις μέ τδ νά ήτον Ικανός άριθμδς στρ; 
τευμάτων συνηγμένος έκεΐ καί νά ήναι προσ 
κτικοί καί δτι θέλουν τούς στείλουν καί αύτ 
μίαν βοήθειαν στρατιωτικήν καί ευθύς διώρ 
σαν τδν Ίωαν. Καραλήν μετά 200 περίπ 
στρατιωτών νά προφθάση έκεΐ. Έκίνησε λο 
πδν δ Ίσούφ πασάς καί έφθασεν είς του A 
λα τή ια' Ιουνίου άνεπηρέαστος... [έπηκολο 
Οησεν ή μάχη είς Πούσι έξω τοΰ Λάλα].... 
φΟασεν αύΟημερδν είς τδν Όμπλδν ή είσοδ 
τού φρικτού τούτου πολέμου είς τούς άρχηγο 
τών Πατρών καί μέ τδ νά υπέθεσαν οτι θέΐ 
εξακολουθήσει ό πόλεμος, έκίνησαν άμέσως 
Άνδρ, Ζαήμης καί ό Σωτήρος Θεοχαρόπουλι . 
εύρεΟείς τότε έκεΐ καί έπήγαν είς βοήθειαν τ; 
Ελλήνων μετά 400 περίπου στρατιωτών, πλ 
δέν έπρόφθασαν, έπειδή ό Ίσούφ πασάς καί, 
Λαλαΐοι, ίδόντες την άνδρείαν τών Έλλήνο 
δέν έδοκίμασαν άλλην προσβολήν, άλλά τήν 
κόλουΟον ήμέραν έφυγον άπαντες σύν γυνα: 
καί τέκνοις διά τού πεδινού δρόμου Πύργ 
καί Γαστούνης.... καί έφΟασαν είς τάς Π 
τρας άνεπηρέαστοι, κατακαύσαντες κχθ’ όδ 
πολλά έκ τών χωρίων καί πολλά γεννήμα: 
δντα είς ώραν θερισμού» (Γερμανός 47).

Έ κ  Λάλα είχε σταλή ό Κουτσοραΐπ άγ 
μέ τέσσαρας Ιππείς καί έφΟασαν αβλαβείς. 
Ίσούφ μέ 500 έφθασεν είς Αάλα τήν δύσιν τ  
11ης Ιουνίου. Φιλήμων Δοκ. Δ ' 56—63.

Έ κ  Λάλα οί Τούρκοι έφερον καί τά π< 
μνιά των άκόμη. Χρυσανθακόπουλος 216. 
Μεταξάς 37, 42, 53. Γ . Κουρνοΰτος είς Πελι ι 
Πρωτοχρονιάν 1959, 33—8.

Τά Ελληνικά πλοία έφυγαν τήν 15 Ίουνίιί 
παρέμεινον δέ 2 Σπετσών καί 3 Γαλαξιδιακ 
κα. Γερμανός 48. Φιλήμων Δοκ. 469. Κα: 
Φιλήμονα είς Γερμανόν 469, «μετά τήν εΐσ 
δον τών Λαλαίων είς Πάτρας, έμεινε λελυμέ , 
σχεδόν ή πολιορκία τών Πατρών, έπειδή ό μί 
Άνδρ. Ζαΐμης μετά τών στρατιωτών του, 
δυνάμενος μέ όλίγας δυνάμεις νά πλησιά^ 
έκεΐ, έφύλαττεν είς τά σύνορα τής έπαρχί] 
Καλαβρύτων... οί δέ Πατραΐοι στρατιώται με; 
τοΰ Θάνου καί Νικολ. Λόντου εύρίσκοντο ij 
τά χωρία Νεζερών καί είς Κούμανι, ό I 
Άνδρ. Λόντος καί Γεώργ. Ροδόπουλος μέ τσ 
έκ Βοστίτζης στρατιώτας καί μερικούς Πατρα ’ 
ους εύρίσκοντο είς τά χωρία Σέλλα καί είς : 
Δερβένι [Ζήριας]. Εύθύς δέ τότε τά Τουρκι:; 
πλοία τά είς τήν Ναύπακτον μετέβησαν j  
τήν Ζάκυνθον, συνοδευμένα μέ πέντε άγγλιΐ 
πλοία, τά όποια έπήγαν είς τδ Γαλαξίδι τά: 
διά νά τούς παραγγείλουν νά μή τολμήσουν ' : 
ένοχλήσουν τήν Ίονικήν σημαίαν* άφοΰ δέ έφ< :

i

ι*
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l

i

i
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διάσθησαν μέ όλα τά άναγκαΐα είς τήν Ζάκυν
θον, έπέστρεψαν είς τον Κοριθιακόν κόλπον καί 
περιέπλεον έκεΐ». «ΟΙ δέ έν Πάτραις εχθροί, ε
λεύθεροι όντες, έξήρχοντο καθ’ ημέραν σχεδόν, 
πότε άπό τό Καστέλι [Ρίου] είς τά πέριξ χω 
ρία (πλήν των Τσετσεβών, συμπληρώνει ό Φι- 
λήμων αύτόθι 249), πότε άπό τάς Πάτρας καί 
έσύναζον τροφάς, δέν έτόλμων όμως να άπομα- 
κρυνθοϋν, φοβούμενοι μήπως οί "Ελληνες έχουν 
ένέδραν είς κανέν μέρος. Τή δέ 28 ’Ιουνίου έ- 
ξήλθον μέ παρατήρησιν πολλήν καί μή εύρόν- 
τες άντίστασιν, έπροχώρησαν είς τά χωρία Βα- 
λατούνα καί Μπαρδικώστα καί έκεΐθεν έστρά- 
φησαν είς τό μοναστήριον Όμπλόν καί τό κα- 
τεπυρπόλησαν. Τή δέ 3 ’Ιουλίου έξήλθεν ό Ί -  
σούφ πασάς μέ 800 περίπου καί έπροχώρησεν 
έως τό Μετόχι τό Σπηλαιώτικον, έχων μαζί 
του καί δύο κανόνια τοϋ κάμπου... έφθασεν ή 
εΐδησις τοϋ πολέμου τούτου [είς τό Μετόχι 
εύρεν άντίστασιν] είς τό μοναστήριον Φιλοκάλι 
καί χωρίον Ριόλον, δπου ήσαν έστρατοπεδευμέ- 
νοι τινές στρατιώται Γαστουναϊοι μετά του 
Κωνστ. Πετιμεζά, άλλ’ οί έχθροί ίδόντες 
αύτούς μακρόθεν έτράπησαν είς φυγήν καί έ- 
πανήλθον είς Πάτρας άπρακτοι» (Γερμανός 
5 3 -4 ).

Συνεχίζει: «Βλέποντες δέ οί πρόκριτοι των 
έπαρχιών Καλαβρύτων, Πατρών καί Γαστούνης 
δτι έκ τής μακρόθεν πολιορκίας μάλλον βλάβη 
προξενεΐται ή όφελος είς τούς "Ελληνας, άπε- 
φάσισαν νά πλησιάσουν καί νά κάμουν στενό- 
τέραν τήν πολιορκίαν.... "Οθεν πρώτοι έφθασαν 
είς τό Πριναρόκαστρον τή ιβ' ’Ιουλίου οί έκεϊ 
διορισμένοι καί αύθημερόν συνεκροτήθη πόλε
μος έκεϊ, έπειδή τινές των Ελλήνων μέ τό νά 
είδον ολίγους των εχθρών είς τά άκρα τής 
πεδιάδος συνάζοντας καρπούς, ώρμησαν έναν- 
τίον τους καί τούς κατεδίωξαν, οί δέ έχθροί, 
ίδόντες τοΰτο, έξήλθον υπέρ τούς χιλίους καί 
έπλησίασαν είς τό μέρος τοϋ Πριναροκάστρου 
[Πουρναροκάστρου], όπου συνεκροτήθη ή μάχη 
καί διήρκεσεν ώρας έπτά. "Ωρμησαν πολλάκις 
οί έχθροί, πλήν οί "Ελληνες, σταθεροί είς τάς 
θέσεις των, τούς άπώθησαν καί τέλος πάντων 
τούς έτρεψαν είς φυγήν καί τούς κατεδίωξαν 
έως τάς σταφίδας καί έφόνευσαν 25 περίπου 
τών έχθρών, έκ δέ τών Ελλήνων έπληγώθη ό 
Χρ.. Καμανιανίτης, δστις έπολέμησεν άνδρείως 
είς έκείνην τήν μάχην. Μετά ταΰτα έφθασαν 
καί οί λοιποί είς τάς θέσεις των καί έστρατο- 
πέδευσαν. Τή δέ 15 ’Ιουλίου έξήλθεν ό ’Ισούφ 
πασάς πανστρατιά μέ 4 κανόνια, μέ τζατήρια 
καί άλλας άποσκευάς καί έστρατοπέδευσαν είς 
τόν ποταμόν Λεύκαν άντικρυ τοϋ Σαραβαλίου 
καί έτοποθέτησε τά κανόνια είς μίαν παλαιάν 
έκκλησίαν πλησίον τοϋ Σαραβαλίου καί οί μέν 
τών έχθρών ώρμησαν έναντίον τούτου τοϋ χω 
ρίου, μέρος δέ έξ αύτών προκατέλαβον τόν 
Ριγανόκαμπον διά νά έμποδίζωσι τήν άπό μέ
ρους τοϋ Πριναροκάστρου βοήθειαν τών Ε λλή 
νων. ’Άρχισεν 6 πόλεμος πεισματώδης είς τό 
Σαραβάλι καί τούς περιεκύκλωσεν ή καββαλα- 
ρία τών έχθρών, πλήν οί "Ελληνες [ήσαν Πα- 
τρεις καί Κεφαλλήνες έκεϊ, συμπληρώνει ό 
Φιλήμων είς Γερμανόν 250] έμενον σταθεροί είς

τάς θέσεις των και άντέκρουον είς τούς έχθρούς. 
’Έτρεξαν ευθύς οί είς Πριναρόκαστρον "Ελ
ληνες [Καλαβρυτινοί] καί συνεκροτήθη άλλη 
μάχη είς Ριγανόκαμπον, έπλησίασαν δέ καί οί 
Γαστουναϊοι καί άποκατέστη ή μάχη γενική. 
Ά λλ ’ οί "Ελληνες, πολεμοΰντες άνδρείως, έ 
τρεψαν τέλος πάντων τούς έχθρούς είς φυγήν 
καί τούς κατεδίωξαν έως είς τόν λινόν τού 
Νικ. Λόντου (έντεϋθεν τής Περιβόλας).; Γερ
μανός 55—6.

Κατά τά έσχάτως δημοσιευθέντα ’Απομνη
μονεύματα Καν. Δεληγιάννη («Βιβλιοθήκη, 
16ος, 221—2‘ είς σ. 234—5 έκτίθενται καί τά 
εύθύς άμέσως έκτεθέντα), κατά τήν διάρκειαν 
τής πολιορκίας τής Τριπολιτσάς οί Ζαΐμης, 
Χαραλάμπης, Λόντος κ. ά. έφθασαν μέ 2.000 
είς Όμπλόν, οπού εύρον τούς Σισίνην καί Κ. 
Ιίετιμεζάν μέ 1500 καί τούς οπλαρχηγούς 
Πατρών Καρατζάν, Κουμανιώτας, Νενέκον, 
Κοντογεωργακαίους, Σαγιάν, σύνολον έν γέ- 
νει τοϋ στρατεύματος 3.000 άνδρες.

« Ή  δέ έν Πάτραις πολιορκία έξηκολούθει 
καί κατά τήν κστ' ’Ιουλίου τινες τών Ε λ λ ή 
νων προχωρήσαντες είς τήν πεδιάδα, έδωσαν 
αιτίαν είς τούς λοιπούς "Ελληνας καί εύθύς 
ώρμησεν όλος ό Ελληνικός στρατός πανταχό- 
θεν καί κατέβησαν είς τόν κάμπον, οί δέ έχ 
θροί, αίφνης ίδόντες μίαν τοιαύτην όρμήν, έξε- 
πλάγησαν καί ύποπτεύσαντες, μήπως οί "Ελ
ληνες όρμήσωσι μέσα είς τήν πόλιν, κατέλα
βαν τά άκρα τής πόλεως διά νά άντιπαρατα- 
χθώσιν, άλλα βλέποντες ότι δέν προχωρούν οί 
"Ελληνες, άνέβησαν οί έχθροί περί τάς 10 ώ
ρας τής ήμέρας είς τό μοναστήριον Γηρ .κομεΐ- 
ον καί έκεϊ συνεκροτήθη ή μάχη έως τάς δύο 
ώρας τής νυκτός, ότε οί έχθροί έτράπησαν είς 
φυγήν, άφοϋ έφονεύθησαν καί έπληγώθησαν 
τινες έξ αύτών. Καί έπειδή οί "Ελληνες διά 
τήν έλλειψιν τών άναγκαίων δέν έδύναντο νά 
μείνωσιν είς έκείνην τήν Οέσιν τοϋ Γηρ κο- 
μείου, τήν κατέλαβον οί έχθροί μετ’ όλίγας 
ήμέρας καί εΐχον φρουράν έχε7» (Γερμανός).

Ό  Ά λ. Μαυροκορδάτος έφθασεν είς Μονο- 
δένδρι τό μεσονύκτιον τής 31ης Ίουλ ου 1821 
έχων μαζί του τόν Ραϋμπώ, ένα ’Ιταλόν ταγμα
τάρχην, τόν ιατρόν του καί ολίγους ενόπλους 
Ή πειρώτας, τήν σωματοφυλακήν του. Ή  συ
νοδεία άπεμακρύνθη άπό τήν άκτήν άνευ θορύ
βου οίουδήποτε, διότι οί Τούρκοι ήσαν πλη
σίον έκεΐ. Ό  Ραϋμπώ, δίδει ποιητικήν περι
γραφήν τοϋ τοπίου τής άποβιβάσεώς των κα
τά τήν σεληνοφώτιστον έκείνην νύκτα. 'Ολό
κληρος ή πεδιάς τών Πατρών έφωτίζετσ, ή 
θάλασσα ήτο ήρεμος καί είς τό βάθος μεγαλο
πρεπής προέβαλεν ό Παναχαϊκός. Συντόμως 
συνηντήθη ή συνοδεία τοϋ Μαυροκορδάτου μέ 
ίσχυράν δύναμιν στρατιωτών, ή οποία εϊχεν 
άποσταλή άπό τό στρατόπεδον τής πολιορ
κίας διά νά τήν παραλάβη. Διενυκτέρευσαν είς 
τό σημεΐον τής συναντήσεως, διά νά μή έκτε- 
Οοΰν είς κινδύνους καί τό πρωί μέ τό λυκαυ
γές έπροχώρησαν. Έπέρασαν διά μέσου κτη
μάτων πυρπολημένων καί άγροικιών έρειπωμέ- 
νων. ’Έφθασαν είς ΓΙουρναρόκαστρον μετά κό
που, όπου τό προκεχωρημένον άκρον τοϋ στρα-
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τοπ^δου. Ή  άφιξις του Μαυροκορδάτου έχαι- 
ρετίσθη διά πυροβολισμών καί ώδηγήθη μετά 
τής άκολουθίας του υπό κρήνην ϋδατος σκια- 
ζομένην άπό πλατάνους. Έ κ εΐ έφθασαν οί Ά -  
θαν. Κανακάρης καί Ά νδρ. Ζαΐμης άπό τόν 
Ό μπλόν, δπου τό άρχηγεΐον του στρατοπέδου, 
συνοδευόμενοι υπό Ιππέων. *Υπεδέχθησαν έγκαρ- 
δίώς τόν Μαυροκορδάτον, ό Ζαΐμης του προ- 
σέφερεν ώς δώρον ένα αραβικόν ίππον άξίας. 
ΈπηκολούΟησε γεύμα πολεμικόν, άρνί τής σού
βλας άπετέΟη έπάνω είς στρώμα άπό πλατανό
φυλλα καί κατεκομματιάσθη μέ ένα γιαταγάνι. 
ΕΓς μαύρος υπηρέτης παρέστεκε καί προσέφερεν 
οίνον είς ποτήρια. Προέπιαν διά την έλευθε- 
ρίαν τής Ελλάδος, τήν υγείαν των ξένων φιλ
ελλήνων, τήν ένωσιν των Ελλήνων κ. ά. Έ -  
κεΤΟεν ό Μαυροκορδατος μετέβη είς τήν μονήν 
Ό μπλου, δπου συνήντησε καί συνομίλησε μέ 
τδν μητροπολίτην Γερμανόν. Ό  Μαυροκορδατος 
παρέτεινε τόν χρόνον τής είς Ά χαίαν παραμονής 
του έπισκεπτόμενος μονάς καί χωρία άπό Μεγ. 
Σπηλαίου καί Καλαβρύτων έως τοΰ Όμπλου, 
έπιβραδύνων έως οτου έλΟη καί ό Κ, Καρα- 
τζάς (Κόκκινος Γ ' 81—3). Άποκαμών νά πε
ριμένω, άνεχώρησεν έξ Ά χαΐας, οτε εύρέΟη είς 
τόν ίδιον δρόμον καί ό έν λόγω Καρατζάς. Ό  
Γερμανός περί Μαυροκυρδάτου συνεχίζει ώς 
έξής : ((έφερε δέ μεΟ’ έαυτοΰ καί τόν κ. Θεοδ. 
Γρίβαν μέ 100 στρατιώτας. Τή δέ α' Αύγού- 
στου, όντιυν έστρατοπεδευμένων των Ελλήνων 
εις τό χωρίον Έγλυκάδα, έσυμφών/)σαν ό κα- 
πιτάν Ιΐαναγ. Καρατζάς μετά τού κ. Γρίβα 
νά υπάγουν διά νυκτός νά χτυπήσουν τήν έν 
τφ  Γηροκομείω έχΟρικήν φρουράν. ΌΟεν περί 
τό μεσονύκτιον έφθασαν έκεΐ καί άρχισαν νά 
πολεμούν τούς έχΟρούς. Έλαβον εϊδησιν οί έν 
ΙΙάτραις έχΟροί καί, έο*ς νά έξημερωΟή ή β' 
Αύγούστου, έξήλΟον άπαντες καί κατέλαβον 
τάς περί τό Γηροκομεΐον θέσεις. Ό μοίως καί 
οι 'Έλληνες ώρμησαν άπαντες πρός έκεΐνο τό 
μέρος καί άπό πρωίας συνεκροτήϋ/) γενική μά
χη, ήτις διήρκεσεν έως τό έσπέρας. Έπολέμη- 
σαν άμφοτέρο^Οεν μέ πείσμα, άλλα τέλος π ίν- 
των οί "Ελληνες έβίασαν τούς έχΟρούς νά τρα- 
πώσιν εις φυγήν άτακτον καί τούς κατεδίωξαν 
έως είς τάς άκρας τής πόλεως, τά Κανδριάνι- 
κα. ΈφονεύΟησαν είς ταύτην τήν μάχην εκ 
μέν τών έχΟρών υπέρ τούς 100, έκ δέ των 
Ελλήνων 20 καί τινες έπληγώΟησαν μετά των 
όποίων καί ό Μπενιζέλος Καλαβρυτινός, δστις 
είς αύτήν τήν μάχην έδειξεν άνδρείαν άξιέπαι- 
νον. Μετά δέ τήν μάχην ταύτην οί μέν "Ελλη
νες έστράτοπέδευσαν είς τό χωρίον Ρωμανού καί 
είς τόν λινόν τού Χουσείν άγά [μεταξύ Έλε- 
κίστρας καί Γηροκομείου] καί είς τούς πέριξ 
λόφους, οί δέ έχθροί έτοιμάσΟησαν άπαντες καί 
έξήλθον τή στ' Αύγούστου υπό τήν οδηγίαν 
τού Ίσούφ πασά μέ μίαν βομβάρδα καί τέσσα- 
ρα κανόνια καί έστρατοπέδευσαν περί τό Γη
ροκομεΐον [συμπληρώνει ό Φιλήμων αυτόθι 
250 «είς αύτήν τήν περίστασιν ήλθε καί ό 
*Ανδρ. Λόντος καί έστρατοπέδευσεν άνωθεν τοΰ 
Γηροκομείου είς τούς λόφους Ά ποστομιαΐς καί 
διέμεινεν έκεΐ μέχρι όλης τής διαρκείας τής... 
μάχης»] μέ τήν άπόφασιν νά μείνωσιν έκεΐ πο-

*  -i.·

ί·

λεμουντες έως δτου νά διώξωσι τούς "Ελληναε 
άπό έκείνας τάς θέσεις. Ό θεν άρχισεν ό πόλε-; 
μος καί έπροσπάΟων οι έχθροί νά έκφοβίσωσι 
τούς "Ελληνας μέ τάς βόμβας καί τά κανόνια 
καί νά τούς εύγάλουν άπό τάς θέσεις των καί; 
διά τούτο άδιακόπως έβομβάρδιζον τόν λινόν 
τού Χουσεΐν άγά, είς τόν όποιον ήτον ό κ 
Καραντζάς, [συμπληρώνει ό Φιλήμων αύτόθίΐ 
«ήτον άρχηγός ό Θεοδ. Γρίβας καί συνεπολε· 
μούσαν καί Κεφαλλήνες, οίοι ό Νικολ. Γερα
κάρης, ών τότε υπό τήν οδηγίαν τού *Ανδρ.; 
Ζαΐμη, 6 Γερασ. Φωκάς, ό ’Αναστ. Γκεντιλί- 
νης κ. ά. Ε ίχε στείλει καί έπικουρίαν ό Άνδρ. 
Λόντος 50 στρατιώτας υπό τήν άρχηγ'αν τού 
Δημάκη Λαλικωστίτου, έν τφ  μεταξύ δέ έπή- 
γαινε καί ό Καραντσάς έκ διαλειμμάτων καί 
συνεπολεμοΰσε»], πλήν οί Έλληνες εμενον στα
θεροί είς τάς θέσεις των. "Ωρμησαν πολλάκις 
οί έχθροί καί μάλιστα ή καββαλαρία τους, 
πλήν τούς έπρόσμενον άνδρείως οί "Ελληνες 
καί τούς άντώΟησαν. Έδοκίμασαν πολυτρόπως 
νά έκτοπίσωσι τούς "Ελληνας, πλήν δέν έδυ- 
νήθησαν. Διήρκεσεν ό πόλεμος τρία ήμερονυ- 
κτα καί καθ' ήμέραν έφονεύοντο Ικανοί τών 
έχΟρών καί τέλος πάντων βλέποντες τήν τών 
Ελλήνων άνδρείαν καί άπελπισθέντες άπό τό 
νά κατορθώσωσι τόν σκοπόν τους όπισθώρμη 
σαν κατησχυμένοι καί έμβήκαν είς τό φρούριον 
παραιτήσαντες καί τήν θέσιν τού Γηροκομείου, 
τήν οποίαν κατέλαβον οί 'Έλληνες. Ήρίστευε 
δέ είς τούτον τόν πόλεμον ό κ. Καραντζάς» 
(Γερμανός αυτόθι 58—60). Τριανταφύλλου Γη
ροκομεΐον 45—6, Ίωαν. Κολοκοτρώνης 30.

Έ κ  τής πολιορκίας Τριπολιτσάς τήν 20 
‘Ιουλίου 1821 ό άρχιστράτηγος Δημ. 'Υψηλάν 
της διορίζει τόν Σπετσιώτην καπετάν Γεωργ. 
Πάνον, έμπιστευόμενος «τήν φύλαξιν τοΰ κόλ
που τής Πάτρας είς τήν φιλογένειάν του διχ νά 
έμποδίζη τήν έκεΐΟεν διάβασιν τών βαρβάρων Ί to 
είς Πελοπόννησον, έπιτάττομεν καί τούς έκεΐ 5 
παρευρισκομένους καπεταναίους νά ύπακούωσιν 
εις αυτόν». Α. ‘Αναργύρου, Σπετσιωτικά, 175 
—180. Γούδας 7J 397. Συνεχίζων ό Γερμανός 
άφηγεΐται οτι ξένα εμπορικά πλοία ήρχοντο 
καί έφωδίαζον τούς Τούρκους. Πλοΐον μέ αύσ- 
τριακήν σημαίαν διηυθύνετο πρός Πάτρας καί 
ήμποδίσθη άπό τό πλοΐον, μέ τό όποιον ήλΟεν 
ό Μαυροκορδάτος, «άλλ* αυθημερόν έφάνησαν 
μία φρεγάδα καί μία γολέττα αύστριακαί, τά 
όποια συνώδευσαν τό εμπορικόν καί τό έμβα- \ 
σαν εις ΙΙάτρας μέ τροφάς» (αυτόθι, 61). Έ ν  ; 
τφ  μεταξύ ό μητροπολίτης καί οί πρόκριτοι ! 
περιεσπώντο είς τήν πολιτικήν κίνησιν. « Ή  δέ ! 
τών Πατρών πολιορκία ήτον εις άΟλίαν κατά- i 
στάσιν, επειδή διεφέροντο καί οί πρόκριτοι τών ί 
Καλαβρύτων μέ τούς Πετιμεζαίους καί οί Πα- > 
τραΐοι μέ τούς Κουμανιώτας. Μάλιστα ηυξησαν ! 
αί έκεΐ ταραχαί, άφ* ού οί Κουμανιώται έδο- 
λοφόνησαν είς τόν Όμπλόν τόν γενναΐον κ. : 
Γίαναγ. Καρατζάν (βλ. λ.) τή 4 Σ)βρίου, δτε ί 
οί πρόκριτοι τών Πατρών έφυγον έκεΐθεν δυ- 
σαρεστημένοι καί πεφοβισμένοι καί διελύθη τό : 
στρατόπεδόν τους. Έμεινε δέ είς τήν πολιορ- ; 
κίαν ό Άνδρ, Ζαΐμης μέ μερικούς στρατιώτας, 
τοποθετημένος είς τό Πριναρόκαστρον καί ό
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ΐ/,. e
ϊ’εωργ. Σισίνης μέ τούς Γαστουναίους, τοπο- 

'ίΐ ι^ 'ά - ετημένος είς τό μετόχι τοϋ Όμπλοϋ, οί δέ 
. ;ι>· Λ; Ιετιμεζαϊοι καί Κουμανιώται μέ όλίγους στρα- 
; Τ ft,.,! -ιώτας εύρίσκοντο εις τύ Σαραβάλι [ό Φιλήμων 
■’ ' fv *»1 ιύτόθι 250—1 διευκρινίζει δτι ό στρατός τοϋ

Ανδρ. Αόντου εύρίσκετο περί τό Καστρίτσι 
■· ι '· ι. ιαί τό Πλατάνι «άκμάζων» καί ό ίδιος ό 
::.νν ιόντος είς Σελλά]. Είς τάς 7 Σ)βρίου έφθασεν

έχΟρικός στόλος είς τόν λιμένα των Πατρών,ιν/;: /χ
iv-. j I‘n-ίυνιστάμενος άπό 3 δελίνια, 7 φρεγάδας, κορ-
ί v,lr. r %  ίέττας καί ίμπρίκια, δλα 35, ναυαρχοϋντος είς 

, ;T:i  *ύτά τοϋ Καραλή λεγομένου. Έ ξ  αυτών δέ τι- 
. ψ""1’' '' Avip. ια ήσαν Αιγυπτιακά ύπό τήν οδηγίαν τοϋ Τζι- 

Vj'j ιπιρλάτα, έν οίς ήσαν καί 2.000 ’Αλβανοί. Είς 
;*·*?. ;άς 8 τής έσπέρας διά νυκτός έφυγον άπό τό 

,. Λ -,:ii 2αραβάλι οί Πετιμεζαϊοι καί Κουμανιώται καί 
u *  :ίς τάς 9 ξημερώνοντας έφάνησαν οί έχθροί είς 

''j'A/ις ιήν θέσιν τοϋ Σαραβαλίου, ηνωμένοι οί τής 
η̂ρόίς μέ έκείνους τοϋ στόλου καί ώρμησαν έ- 

Εί.ίτ,Γ· >αντίον τοϋ στρατοπέδου των Γαστουναίων». 
■Ληι ΟΙ έχθροί τούς κατεδίωξαν μέχρι των όρει-
ι; άήΐβ jjj. »ών μερών καί έκινδύνευσεν αύτός ό Γ. Σισί- 
'< ~··ΐ tia-j). «)ς. Οί Τούρκοι κατέλαβον δύο κανόνια καί 

Ϊκμϊ :ΰν ιάς άποσκευάς τοϋ έκεϊ στρατοπέδου. «’Έτρε- 
;αν πρός έκεϊνο τό μέρος οί έν Πριναροκά- 

ν:;; jr·, ιτρω Καλαβρυτιν >ί, άλλ’ είς μάτην, έπειδή οί 
r/.rfor- Εχθροί κατέλαβον δλας έκείνας τάς θέσεις. "Ο

ν, ε!: ”νΙ:,Γΐν )εν έβιάσθησαν καί οί Καλαβρυτινοί μετά τοϋ 
r'j Γπ'/νιτί'/ΐΐ, Άνδρ. Ζαΐμη νά άφήσουν τάς θέσεις τους καί 

lirrvji ανέβουν είς τό χωρίον Σόλι Καλαβρύτων 
11 Κι:ι.;"γ« ούτως έμεινεν διόλου άπολιόρκητον τό 
ι,:ϊ: ’ V, Γ)|· ρρούριον τών Πατρών. Διεδόθη δέ λόγος οτι 
. jii ϊί έν Σαραβαλίιρ καπιταναΐοι έπειδή άφησαν 

ψ jo τήν θέσιν τους όλίγας ώρας πρίν τής έξόδου 
■ > 'Ϊντ/.Η· r&v εχθρών, νά έμεταχειρίσθησαν προδοσίαν, 

'ίν Γ-'.γ. τ°ΰτο είναι άδηλον [«Μετά βεβαιότητοςα:·:ιν 
#·*
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ή φυγή τών Κουμανιωταίων καί Πετιμεζαίων 
άπό τό Σαραβάλι δέν προήλθεν άπό προδοσίαν, 
άλλά άπό μόνην άκαταστασίαν καί διχόνοιαν» 
διευκρινίζει ό Φιλήμων αύτόθι, 251]. Συγχρό
νως έφθασεν είς Πάτρας καί ό άλλος έχΟρικός 
στόλος, ευρισκόμενος είς τόν λιμένα τοϋ Μούρ- 
του καί συνιστάμενος άπό 25 πλοία, τά όποια, 
άφ’ οΰ ήνώθησαν μέ τά λοιπά, ολίγα μέν έμει
ναν είς Πάτρας, τά δέ λοιπά μετέβησαν είς 
τόν λιμένα τής Βοστίτζης...... *0 Τουρκικός
στόλος παρέμεινεν έπί ήμέρας είς τόν Κοριν
θιακόν καταστρέφων. Συμπεριλαβών καί τά 
συλληφθέντα Γαλαξιδιώτικα, τό δλον 85 σκάφη, 
έξήλθε τοϋ κόλπου καί έφθασεν είς Ζάκυνθον 
(Γερμανός 69—72).

Κατά Καν. Δεληγιάννην ένθ’ άνωτ. 262—3, 
μετά 5ωρον μάχην οί ήμέτεροι δέν ήνθεξαν «είς 
τόσην ίσχυράν δύναμιν», διεσώθησαν δέ είς τήν 
μονήν Μπαμπιώτη, ό δέ Σισίνης είς Ριόλον.

I Έκεϊ έσπευσαν καί οί στρατιωτικοί, Πετιμε- 
Ι'1 ζαΐοι καί Κουμανιώται, νά έπιτύχουν «διά νά 

'• ί;# » !| έπιστρέψουν είς τάς πρώτας θέσεις των, οί δέ 
' ΐ 0 ·.1 ;· πρόκριτοι τών Καλαβρύτων καί Πατρών κατε- 

ίθ)'·ν';ι γίνοντο νά συνάξουν τούς στρατιώτας τών έ-X15';ί';̂ ?ι Ιί παΡΧι“ ν των μέ άπόφασιν έκ συμφώνου νά

: f
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πλησιάσωσι πάλιν είς τάς Πάτρας καί νά πο- 
λιορκήσωσι τό φρούριον» (Φωτάκος Ά πομν. 
Α ' 269 έπ.).

Διά δέ τήν μετά τήν έκπόρθησιν τής 
Τριπόλεως εκστρατείαν τοϋ Κολοκοτρώνη πρός 
Πάτρας, ό ίδιος άφηγεΐται τά έξής : «Σέ 10
ήμέραις όποϋ έπείκασα δτι οί 'Έλληνες σιγου- 
ρεύθηκαν τά λάφυρά τους, έκάμαμε συνέλευσι 
ό ' Γψηλάντης ό Πετρόμπεης καί άλλοι όποϋ 
είχαμεν αρχήν τούς είπα δτι : είναι καιρός νά 
έκστρατεύσωμε τώρα καί νά κινήσω δ ά τήν 
Πάτρα, καί τό έκριναν εύλογον. Τότε έκίνησα 
μόνον μέ 40 σωματοφύλακας γιά τήν Πάτρα" 
έστειλα προσταγή είς τήν έπαρχίαν τής Καρύτ· 
ταινας νά μαζωχθοϋν τά στρατεύματα διά τήν 
Πάτρα" καί δταν έφθασα στά Μαγούλιανα 6 
ώραις άπό τήν Τριπολιτζά, έσυνάχθησαν 1700 
στρατιώτες καί έως νά κατεβώ είς τήν Γαστού- 
νην έμάζωνα 10.000. ’Ακούοντας δτι έκστρά- 
τευα διά τήν Πάτρα οί άρχοντες, ό Ά λ . Ζαΐ- 
μης, Σωτ. Χαραλάμπης, Π . Πατρών, πού πο- 
λιόρκιζον τήν Πάτρα, γράφουν ένα γρίμμα 
τοϋ 'Τψηλάντη καί ΙΙετρόμπεη καί όλης τής 
τότε Γερουσίας: έμάθαμε δτι ό Κολοκοτρώνης 
έρχεται είς τήν Πάτρα. Ό  Κολοκοτρώνης νά 
μείνη καί νά έλθη βοήθεια μιά 300 νομάτοι ή 
μέ τόν Δεληγιάννη ή μ ’ ένα Μαυρομιχάλη δια- 
τί σέ έξη μέρες πέρνομε τήν Πάτρα. Διατί έ
λεγαν τών μικρών [τών οπλαρχηγών της πο
λιορκίας Πατρών] δέν συμφέρει, δτι άν έλθη ό 
Κολοκοτρώνης Οέ νά πάρη καί τής Πάτρας τά 
λάφυρα καθώς καί της Τριπολιτσάς. Σκοπός 
τους ήτον νά μή πάρω τήν Πάτρα καί δυναμω- 
Οώ" άν μέ άφιναν νά πάγω άμέσως, θά μοϋ έ
διδαν άμέσως τά κλειδιά οί Τοϋρκοι άπό τόν 
φόβον τους. (’Ανάθεμα νά έχουν). ΟΙ Λαλαϊοι 
[Τοϋρκοι, γνώριμοι τοϋ Κολοκοτρώνη] ήτον μέ
σα, είχον ταϊς φαμηλιαις των είς τόν ’Ε π α 
κτό. Μοϋ γράφουν άπό τήν Τριπολιτσα νά γυ 
ρίσω πίσω διότι ή Πάτρα τελειώνει...». Ά ντ ι-  
θέτως ό Καν. Δεληγιάννης αύτόθι 7 σημειώ
νει δτι ό Κολοκοτρώνης έφέρετο μέ 3.000 έκ- 
στρατεύων είς Πάτρας, «επιχείρημα διά νά έκ- 
πτοήση τούς άρχηγούς έκείνους διά νά συγκα
τανεύσουν νά γίνη ή Συνέλευσις είς τήν Τριπο- 
λιτσάν. Ά λλ’ αυτοί μαθόντες τοϋτο, διεκήρυ- 
ξαν δημοσίως δι’ έγκυκλίων καί ύπερηφάνως, 
δτι δέν δέχονται είς τήν πολιορκίαν τών Π α
τρών καί Ρίου μήτε τόν Κολοκοτρώνην μήτε 
κανέν άλλον, άλλ’ είναι μόνοι των Ικανοί μέ 
τής έδικάς των δυνάμεις νά πολεμήσουν καί νά 
κυριεύσουν τά φρούρια έκεΐνα καί μέ τούς άν- 
τιπάλους των νά άντιπαραταχθοϋν...».

Κατ’ εντολήν τοϋ Δημ. 'Τψηλάντη ό Βασιλ. 
Πετιμεζας καί οί άλλοι οπλαρχηγοί τής Ά -  
χαΐας ήθέλησαν νά συγκροτήσουν σώματα πο
λιορκίας Πατρών εύθύς μετά τήν άρνησιν τών 
προκρίτων Ά χα ΐας νά δεχθοϋν τόν θριαμβευ
τήν τής Τριπολιτσάς Θ. Κολοκοτρώνην είς 
Πάτρας. 'Ο  Πετιμεζας μέ ίσχυράν δύναμιν 
έφθασε τόν Ν)βριον 1821 είς Ό μπλόν, άλλά 
οί πρόκριτοι τοϋ έζήτησαν ν’ άπομακρυνθή. 
Ό  Κόκκινος Γ ' 377—8 δημοσιεύει άνέκδοτον 
έγγραφον αύτώ ν". «Καπετάν Βασίλη Πετιμεζά, 
σέ χαιρετοΰμεν. Ήκούσθη είς τά έδώ δτι έρ-
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χεσαι διά νά παρασταθής εις την πολιορκίαν 
της Πάτρας καί ακολούθησε ταραχή καί σύγ- 
χυσις είς τούς άνθρώπους. Ε πειδή  λοιπόν καί 
ό έρχομός σου προξενεί τοιαύτα, λεϊψε καί ύ- 
γίαινε. Τή 5 Ν)βρίου Πάτραι 1821 Σωτήρης 
Χαραλάμπης, ’Αθανάσιος Κανακάρης, Γεωργ. 
Σισίνης, Ά νδρ. Ζαΐμης, Σωτηρ. Θεοχαρόπου- 
λος, Παναγ. Φωτήλας, Ά ναστ. Λόντος. *Υ. 
Η μ ε ίς  κατά χρέος σου δίδομεν τήν είδησιν 
καί άν Οέλης, έξακολούθησον». Προσθέτει δέ 
ό Γερμανός 78—81 «"ΟΟεν οί ευρισκόμενοι είς 
τήν πολιορκίαν των Πατρών πρόκριτοι έγρα
ψαν πρός τόν Κωνστ. Καρατζάν, είς τό Μεσο
λόγγι ευρισκόμενον, προσκαλοϋντες τον νά με- 
ταβή είς τήν Πελοπόννησον διά νά διοργανί- 
σουν σύστημα άντιβαινον είς τούς σκοπούς τού 
*Υψηλάντη... ΟΙ δέ πρόκριτοι των Καλαβρύ
των καί Πατρών, πληροφορηθέντες οτι έμπο- 
δίσθη 6 Κολοκοτρώνης, έσύναξαν όλους τούς 
στρατιώτας των δύο επαρχιών καί πλησιάσαν- 
τες κατέλαβον τάς θέσεις τού Γηροκομείου, 
της Περιβόλας καί τοΰ Σαραβαλίου. Κατά δέ 
τήν 21 ’Οκτωβρίου είσήλθον διά νυκτός είς 
τήν πόλιν τών Πατρών Ικανοί στρατιώται "Ελ
ληνες καί έπιπεσόντες αίφνης είς τούς εχθρούς, 
τούς έξω τού φρουρίου ευρισκομένους, έφόνευ- 
σαν έξ αυτών ύπέρ τούς 50 καί έκυρίευσαν 
πολλά οσπήτια Τουρκικά περί τό φρούριον. 
ΟΙ 8έ έχΟροί έντρομοι, άλλοι μέν έκλείσθησαν 
είς τό φρούριον μετά τών λοιπών καί μέρος 
έξ αυτών έκλείσθησαν είς τό τζαμί τού Μεχ- 
κεμέ [δικαστηρίου] καί είς άλλα εκεί πέριξ 
όσπήτια, διά νά έχουν συγκοινωνίαν μέ τούς 
έν τώ φρουρίω, έξηκολούθησαν δέ τόν πόλεμον 
δι* όλης της έπιούσης ημέρας, πλήν μέ όλίγην 
βλάβην, έπειδή καί έκ τών δύο μερών ήσαν 
κεκλεισμένοι είς τά οσπήτια. Τήν δέ άλλην 
νύκτα δειλιάσαντες οι 'Έλληνες, μήπως σφα- 
λισΟούν έκεϊ άπό τούς έχΟρούς καί τούς έμπο- 
δισΟή ή συγκοινωνία μετά τών έξω καί κινδυ- 
νεύσωσιν υστερημένοι τών αναγκαίων, έβαλον 
πυρκαΐάν είς τά Τουρκικά όσπήτια καί έφυγον 
έξω της πόλεο>ς. Τούτο μαθόντες οί πρόκριτοι 
ευρισκόμενοι είς τό Γηροκομεϊον, όπου πρό ο
λίγων ωρών είχε φΟίσει καί ό Άνδρέας Λόν- 
τος μέ 200 περίπου στρατιώτας καί άγανακτή- 
σαντες έναντίον τών φυγόντων, άπεφάσισαν μέ 
τάς όλίγας δυνάμεις οπού είχον νά έμβωσιν οί 
ΐδιοι είς τήν πόλιν. "ΟΟεν τήν αύτήν νύκτα 
έμβήκαν καί κατέλαβον τά σπίτια τού μαχαλέ 
Ά γ . Γεωργίου. Τήν δέ έπιούσαν συνήχθησαν 
καί οί λοιποί έκεί. έφθασαν δέ καί έκ Γαστού- 
νης 700 περίπου στρατιώται καί ούτως ώχυ- 
ρώθησαν καλώς καί έκαμνον καθ’ ήμέραν σχε
δόν άκροβολισμούς μετά τών πολιορκουμένων 
είς τό φρούριον καί είς τά όσπήτια Τούρκων». 
Πρβλ. τόν Φιλήμονα αύτόθι 252. Βλ. λ. Γκρήν.

Έ ν  τφ  μεταξύ συνεκροτεΐτο είς ’Άργος έ- 
θνοσυνέλευσις, «οί δέ Καλαβρυτινοί καί Πα- 
τραιοι άνέβαλον τήν έλευσίν τους, διότι ήσαν 
ένασχολημένοι είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών 
καί διότι περιέμενον τόν Μαυροκορδάτον καί 
Καραντζάν μέ τούς πληρεξουσίους της Δυτικής 
Ελλάδος» (Γερμανός 83). « ...δ  δέ Κωνστ. Κα- 
ραντζας κατά τό προσκλητικόν τών είς τήν

πολιορκίαν τών Πατρών προκρίτων, μετέι 
έκεϊ καί έκεΐθεν άπέστειλεν είς τό ’Άργος πρ 
τινας τών προκρίτων Πελοποννησίων γράμμι 
τα τοΰ Μαυροκορδάτου...» (Γερμανός 84—ί- 
Είς τήν ύπόθεσιν άνταλλαγής τών χαρεμίων τ· 
Τούρκων μέ 'Έλληνας αιχμαλώτους ώρίσθησ 
μέλη της Έλλην. άντιπροσωπείας ό μητροπ 
λίτης Γερμανός καί ό Μπενιζέλος Ροΰφος. « 
δέ παραστάται, συνεχίζει ό Γερμανός 88— 
της Δυτικής Ελλάδος μετά τού Μαυροκορδ 
του μετέβησαν είς τάς Πάτρας τήν ιθ' Νοεμβ(: 
ου, όπου έμειναν δύο τρεις ήμέρας έξ έλλι* 
ψεως τών ζώων. Έ κ εϊ δέ ευρισκομένων, c 
φνης ό Ίσούφ πασάς μέ 200 περίπου στρατι< 
τας μετέβη έκ τού Καστελιού [Ρίου] διά 0 
λάσσης είς τόν λιμένα τών Πατρών καί έκυρ 
ευσε τά έκει μαγαζεΐα. Έξήλθον δε καί 
τού φρουρίου τών Πατρών οί εχθροί καί έκ 
ρίευσαν θέσεις τινας καί άρχισαν τών πόλεμα 
Οί δέ 'Έλληνες θορυβηθέντες άρχισαν νά φε 
γουν εξω της πόλεως καί πρώτος ό Σισίν 
μέ τούς Γαστουναίους έκίνησε διά τήν Γαστε 
νην, κατόπιν καί οί λοιποί άπαντες άτάκτί 
έφευγον, οί μέν Καλαβρυτινοί διά τά Καλάβρ 
τα, οί δέ Πατραϊοι διά τά όρεινά μέρη, ώσ· 
έβιάσθησαν οί έκεϊ πρόκριτοι νά φύγουν, χ* 
ρίς νά δυνηθούν νά λάβουν τά πράγματά του 
τινές δέ έξ’ αύτών μηδέ τά άλογά τους. Όμα 
ως καί ό Κ. Καραντζάς καί ό Μαυοοκορδάι 
μετά τών παραστατών τής Δυτ. Ελλάδος έ<ρ
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γον σχεδόν γυμνοί καί ουτωε οί έχθροί άμαχ; 
τ ί έκυρίευσαν πάλιν τήν πόλιν καί τήν κατ 
καυσαν όλην, διά νά μήν ευρίσκουν πλέον κ  
ταφύγιον οί 'Έλληνες, έάν ήθελον άποφασίσε 
νά έμβουν είς τήν πόλιν πρός πολιορκίαν τ 
φρουρίου, τό όποιον έμεινεν άπολιόρκητον».

Κατά τάς προσθήκας Ίωαν. Φιλήμονος α 
τόΟι 253—4, ό Ά νδρ. Λόντος έλειπεν είς ’Ά  
γος καί τήν διεύθυνσιν «τών έντός τών Π  
τρών στρατιεοτών του» άφησεν είς τόν άδελφ 
του Άναστ. Λόντον καί τόν Δημ. Μελετόπο 
λον. «Κατ’ αυτήν τήν γενικήν φυγήν 70 στρ 
τιώται έκ τού σώματος τού Λόντου υπό τ  
οδηγίαν τού καπ. Άναγν. Μαραγκού καί Δη* 
Τσαούση έμειναν σφαλισμένοι είς τήν οίκί: 
τού Ά ποστ. Μπερούκα καί κυκλωθέντες πο 
ταχόθεν άπό τούς έχΟρούς έπέμενον πολέμου 
τες άπό πρωίας μέχρι μέσης νυκτός, ότε περ- 
κυκλωθέντες άπό τό πυρ τών κατακαιομέν*.; 
οικιών, έξήλθον ξιφήρεις βαδίζοντες έντός τ; 
πυρδς καί διεσώθησαν περί τά έξημερώμα: 
εις τό είς Σέλλα σταθερόν στρατόπεδον τ  
Λόντου. Έπεσον έξ αύτών κατά τόν πόλεμ; 
καί κατά τήν έξοδον όλοι δέκα έπτά».

Κατά τάς διηγήσεις τού Γάλλου προξέν! 
Πουκεβίλλ, είς τάς 17 Μαΐου 1821 οί πρόξ; 
νοι άπεφάσισαν νά φύγουν, μή έχοντες καμμίJ 
ασφάλειαν είς Πάτρας καί κατέφυγον είς Ζ 1 
κυνθον. Πρό τής άναχωρήσεώς του έκ Πατρ* 
ό ώς άνω πρόξενος άναφέρει είς τήν πρεσβεί^’ 
του έν Κπόλει : «Αί ΙΙάτραι πλέον δέν ύπά
χουν. Τά προξενεία τής Γαλλίας, Α γγλίας κ. 
Αύστρίας έξηφανίσθησαν. Μερικαί καλύβαι κα: 
τήν παραλίαν, τέφρα καί πτώματα, Ιδού τί ι 
πομένει μόνον άπό τήν πλουσίαν αύτήν πόλΐ·

V

V
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·\ .ty J  Ατυχείς όσοι άπέθανον, χωρίς νά ίδουν τάς 
- Γ >  τήΐ ιρικαλεότητας, αί όποΐαι διεπράχθησαν. Ή  

5'^; SjLj Κυριακή των Βαίων θά μείνη σημαντική πλέον 
,;ίιά τά χρονικά τής δυστυχίας τής Ελλάδος... 

■Ι.Λΐ·ι·ίτ’Λ· »ΑΙ Πάτραι, ή πλούσια πόλις, ή όποια εις
Λίγα έτη θά έφθανε την Σμύρνην, είχε τε- 

J 'η*'.; I'ii;·;'' ί( ιείως έξαφανισθή». Εις τάς 4 Αύγουστου 1821 
' >1-ν· ή·) αναφέρει: «’Έλαβα ειδήσεις άπό τάς
'1Χ:ι :ύ Ιάτρας κατά τάς τελευταίας ήμέρας. Οί Έ λ -  
1ι:μί άνι1)' \,.,Γ' ιηνες μέ μεγάλας δυνάμεις, μέ έπικεφαλής τόν 

' \ιψ: ■[ αρχιεπίσκοπον, κατήλθον διά γ ' φοράν εις την 
: ‘ .:;RVir,":; j κδιάδα των Πατρών. Οί Τούρκοι ώχυρώθη- 

-"ι| ιαν είς τό φρούριον καί τά έναπομείναντα άπό
"ά:ι, (fa,) faj ήν πυρκαϊάν όλίγα οΙκήματα». Είς άλλην έκθε- 
ι ilr:ij·, ·ά ^  UV άναφέρει ότι ό έν ΓΙάτραις προξενικός πρά- 
Eir/iivfe zjl , ίτωΡ τήζ Γαλλίας τοϋ γνωρίζει τά έξης: «Εΐ- 
i ijtoi ·« V ιεθα εδώ είς χεΐρας πλήθους κακούργων, οί 

‘-Ι'·'λ·< :<ϊ, -w  «ποιοι καθημερινώς άλληλοκτυποΰνται. Δεν σέ- 
·,ή ίγτΐί ·,ί ή ^ονται τίποτε. Αί φροντίδες μου καί αί δια- 
... -ή,;. · v.J’ χαρτυρίαι μου δέν ήδυνήθησαν νά έξασφαλί- 
νπ: ri άν faro ,ουν τήν οίκίαν τοϋ διερμηνέως τοϋ Γαλλ. 
ν ί'5Γ;· ί·ίζ:ι προξενείου, ούτε νά επιτύχω την τιμωρίαν έ- 
..χ. j,j γ ·ϋ,„ κείνων, οί όποιοι την έλεηλάτησαν. Αί Ούραι, 
i favi ifa ίϊ Γ“1’ Οποίας έκλεισα καί έσφράγισα είκοσι φο- 
.Τ.\ ,ν„ ?άς, τώρα είναι άνοικταί καί οί Τούρκοι είσέρ- 

* Ι^ονται καί εξέρχονται όπως είς δρόμον. Μία 
"διαταγή τοϋ πασα επιτρέπει νά φονεύουν όλους 

σοι εύρίσκονται είς τάς οδούς μετά τήν δύσιν 
\.! 'ρη;·Ζ τοϋ ήλιου». "Οταν είς Πάτρας οί Τούρκοι έ- 

i i . ' . j μαθον τήν πτώσιν τής Τριπολιτσας, τούς κα
ί''.iV ΖΪΙ ,0 /Λι n

ν ‘λ : ; n n  του 

ί ϋ,νρ X  % 
ι. ί \1ι,;νιχ

τέλαβε πανικός. Οί έκ τοϋ Λάλα Τούρκοι, 
2.500 όντες, έκ των οποίων οί 800 ένοπλοι, 
κατεδίωξαν τόν Ίσυύφ πασάν καί έγένοντο

__ Ό*’" κύριοι τής Άκροπόλεως. Ό  πασάς κατέφυγεν
...' είς Ρίον καί έπειτα είς Ναύπακτον, έκ τής ό-

π». iiiiuuA ’Οκτωβρίου καί έκαυσαν ταϋτα τάς είς τόν

τι/.»

(νΥ'Ύ π, λιμένα άποθήκας καί τά προξενεία Πρωσίας, 
Υ Υ ,,^ λ ’Αγγλίας καί Γαλλίας. Κατέφθασε δέ καί ό 
1 1 Λ< ί ""1' Ίσούφ μέ 400 ιππείς τήν μεσημβρίαν τής ή-\ψ, χέρας έκείνης. Προηγουμένως οί Λαλιώται εί-

'W  '· ·ά χ0ν £χθει είς συνεννοήσεις συνθηκολογήσεως,livroj fa:) 
•κηκ·} 2S 

:i: φ
άλλ’ οί "Ελληνες, στερούμενοι αρχηγού ικανού, 
8έν έξεμεταλλεύθησαν τήν ευκαιρίαν» (Πουκε- 

,· .λ βίλλ 347). ’Αλλαχού γράφει : τήν 4ην π. μ. τής 
“ Ά  22 Ν)βρίου (ν.ή.) οί Τσέρτος, Παπαδιαμαντό- 
'.11', πουλος, Θ. Κανακάρης, Ζα’ΐμης, Λόντος καί 
''zraiiivi- ®εοΧ°φόποι>λος είσήρχοντο είς τήν πόλιν μέ 

iy.J.fl στρατόν, άλλ’ άνευ πυροβολικού, Είς παραλίαν 
γ";; ' *Αγ. Άνδρέου έφθασε πλοΐον έκ Λιβόρνου μέ 
όΥΥΥΥ πολεμοφόδια, στελλόμενα υπό των έκεΐ Έ λ- 
""""" °* ' λήνων. 600 περίπου ’Αλβανοί άπήλθον άπό τό 

φρούριον πρός Μεσολόγγι ύπό τήν άνοχήν των 
πολιορκητών.

Είς τάς 9 Δ)βρίου 1821 ό Πουκεβίλλ άνα- 
φέρει έκ Ζακύνθου πρός τόν πρεσβευτήν του : 
«"Ο,τι είχε άπομείνει άπό τάς Πάτρας, δέν υ
πάρχει πλέον. 'Όλα κατεκάησαν. Ό  γέρων Κα- 
τσώνης, ό όποιος ήτο άλλοτε ταχυδρόμος τού 
προξενείου καί κατώρθωσε νά διαφύγη διά μέ
σου τών βουνών καί νά φθάση είς Γλαρέτζαν, 
όπου έπεβιβάσθη σκάφους, έφερε τά θλιβερά 
νέα. Ό  δυστυχής σχεδόν τελείως τυφλός, έ
μεινε μόνος είς τό προξενεϊον καί εύρε τρόπον 
νά διαφύγη, όταν είσήλθον οί Τούρκοι. Κατέ-
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φυγεν είς τόν ναόν τών Ά γ . ’Αποστόλων, ό 
όποιος είχε καταστραφή κατά τήν έκστρατείαν 
τοϋ Όρλώφ καί εύρίσκεται πλησίον τοϋ προ
ξενείου μας. Έ κεΐ, κρυμμένος είς ένα τάφον 
επί τρεις ήμέρας καί μή έξερχόμενος είμή τήν 
νύκτα διά νά συλλέξη όλίγα χόρτα πρός τρο
φήν, ό Ατυχής υπήρξε μάρτυς τής πυρπολήσεως 
καί καταστροφής τοϋ προξενείου τής Γαλλίας 
.... 01 Πατρινοί καί Καλαβρυτινοί έξηκολού- 
θησαν τόν δρόμον καί είς τάς 22 [’Οκτωβρίου 
1821], είς τάς 4 τό πρωί είσήλθον είς Πά
τρας. ’Αφού κατέλαβον τήν πόλιν καί οί Τούρ
κοι έκλείσθησαν είς τό φρούριον, άντί νά έκμε* 
ταλλευθοΰν τάς πρώτας στιγμάς τοϋ πανικού, 
τόν όποιον έπροξένησεν ή άφιξίς των, έγεννή- 
θησαν μεταξύ των γελοΐαι άπαιτήσεις, καρπός 
τής άμαθείας καί υπερηφάνειας. Οί Καλαβρυ
τινοί διετείνοντο οτι, πολεμώντες νά έλευθερι»- 
σουν πόλιν, ή οποία δέν ήτο ίδική των, έπρε
πε νά τούς δοθή μία υπεροχή, έν προνόμιον. 
Τέλος έζήτησαν άπό τούς Πατρινούς μεγαλύ- 
τερον μερίδιον άπό τά λάφυρα άπ’ ό,τι θά έ- 
λάμβανον οί Πατρινοί. Οί Πατρινοί, όχι όλι- 
γώτερον υπερήφανοι, άντί νά θυσιάσουν τήν 
φιλαυτίαν των καί νά άποσιωπήσουν τήν απλη
στίαν των, ήρνήθησαν όλα είς τούς Καλαβρυ
τινούς καί τούς έδήλωσαν ότι ή συνεργασία 
των ήτο περιττή. ΟΙ Καλαβρυτινοί, χωρίς νά 
λογαριάσουν τάς συνεπείας τής διαφωνίας αύ- 
τής, έλαβον τάς σημαίας των καί έπέστρεψαν 
είς Καλάβρυτα, άφήνοντες μόνους τούς Πατρι- 
νούς μέ δυνάμεις έπτά χιλιάδων [;] άνδρών, 
άρκετούς νά δράσουν έπιτυχώς, άν ή ομόνοια 
καί ή έπαγρύπνησις έβασίλευαν εις αύτούς, 
Ά λλ ’ αυτοί, φανταζόμενοι ότι ήσαν ήδη νικη- 
ταί, παρεδόθησαν εις έκείνην τήν εμπιστοσύ
νην, τήν οποίαν εύρίσκομεν είς όλους τούς ά- 
ξέστους λαούς. "Εκαστος έσπευδε νά οίκονομη- 
θή είς έν οίκημα άναπαυτικόν. ’Έ πειτα περιέ- 
τρεχον τήν πόλιν νά ϊδουν τι κατεστράφη καί 
τί άπέμεινεν άπό τήν πόλιν καί τάς οικίας 
των καί πώς θά τάς έπεσκεύαζον. Ή τ ο  ή έ- 
ποχή τής συγκεντρώσεως τών έλαιών. Τά δέν
δρα ήσαν κατάφορτα. ’Έκαμον τό ίδιον σφάλ
μα, τό όποιον έγινεν εις τήν Κόρινθον μέ τήν 
σταφίδα. Οί στρατιώται διεσπάρησαν διά νά 
συλλέξουν ελαίας καί ή πόλις έμεινε σχεδόν έ
ρημος. Τούτο συνεχίσθη έπί πολλάς ήμέρας...». 
Διά τήν ναυτικήν δράσιν τής έποχής αύτής βλ. 
λ. Δενδρολίβανος, Δεσύλας, Περόγλου. Χιώτης 
Ίον. 282, 3 8 1 -2 , 397.

Κατά Χιώτην Ίον. Α ’ 417 διεκρίθησαν είς 
τήν μάχην τοϋ Ρωμανού οί Έπτανήσιοι Νικ. 
Γερακάρης, Γερασ. Φωκαε, Ά ναστ. Γεντιλί- 
νης, Παύλος ’Αντζιτήρης, ΙΙεθααένος Δημ. καί 
Μόκιος Βερύκιος. Έ ν  τώ μεταξό κατ’ ’Οκτώ
βριον 1821, οί "Αγγλοι συνελάμβανον καί έφυ- 
λάκιζον τόν Βεν. Ροΰφον καί άλλους Πατρεϊς 
εύρεθέντας είς Ζάκυνθον καί τόν Δημ. Πεθαμέ- 
νον έπί έν έτος, έλθόντα έκ τοϋ στρατοπέδου 
τών Πατρών (Χιώτης Α' 427). Τά τής εΐσό- 
δου τών Ελλήνων είς Πάτρας τόν ’Οκτώβριον 
1821 βλέπε είς τόν αύτόν Χιώτην Α' 435, τά δέ 
περί Λάλα Α' 403—4. Είς άρχεΐον Ίωαν. Πα- 
παδιαμαντοπούλου (παρά τω κ. Γ. Παπαδιμ-
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μαντοπούλω) εύρίσκεται λογαριασμός έπιγρα- 
φόμενος «Νά δώση ό πρεντζιπάλης μου κυρ 
* Ιωάννης Παπχδιαμαντόπουλος διά τά δσα έ- 
μέτρησαν είς Πάτρα διά την Ε τα ιρ ία , ώς οί 
δεσκερέδες του άγιου δεσπότη Παλαιών Πα- 
τρών καί λοιπών άπό 27 Μαρτίου μέχρι καί 
Α πριλίου 1821», γραμμένος υπό του γραμμα
τικού του Μέγαρη. Έμφαίνεται έξ αύτου ότι 
έκ του ταμείου της Φιλικής κατεβάλλοντο τά 
έξοδα τής πολιορκίας των Πατρών. Γράφει ό 
Θ. Ν. Λεονταρίτης καί υΙός: «Ζάκυνθος τη 21 
‘Απρίλιο j 1821. Έντιμώτατε Κύριε Ιωάννη 
Παπαδιαμαντόπουλε ’Ιθάκην....Μέ τήν υστέραν 
εύκαιρίαν σας ήρχοντο 3 χιλ. λίτρες βόλια, τά 
όποια στέλλομεν είς τούς έν Πάτρ^..,».

Έ κ  λ)σμου έξ Άγκώνος 22 'Ιουνίου 1821 
(ν. ή.) των φορτωΟέντων «είς τό περγαντΐνον 
il co rrie re  του καπετάν Διον. Φωκά Ίόνικον» 
βουτζία 2 άλεύρι, καί άλλα 2, 20 σακκία παξι
μάδι, 2 σακκία φασόλια» καί τά έφύδια ταΰ- 
τα, ώς καί τά προηγούμενα έπλήρωσεν ό αυτός 
’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλος. "Αλλη άπόδειξις 
φέρει τούτον την 13ην Αύγούστου 1821 είς 
Όμπλόν. Σημείωσις των ειδών, τά όποια έφε- 
ρεν έξ Ά γκώνος τό θέρος τού 1821 είς τό 
στρατόπεδον των Πατρών είς Γούδαν Ε ' 349, 
351. Κατά «Ειδήσεις έρανισΟείσας έκ σημειω
μάτων» Ν. Κατραμή, άρχιεπισκόπου Ζακύν
θου «Φιλολογικά άνάλεκτα», 483: «1821
Σ)βρίου 2 άφίκετο ό Τουρκικός στόλος είς 
Ζάκυνθον έχων πλοία 31, τήν δέ 23 έπέστρε- 
ψεν έκ Πατρών μετά τού άλγερινού έχοντες 
άμφότεροι πλοία 81». Επιστολή II έκ Ζακύν
θου κατ’ Ιούλιον τού 1821 (είς V oyage  cn 
G rece C h ris tian  M filler, sem e eel. P aris  
1822, 22) βέβαιοι ότι ή άκρόπολις τών
Πατρών είναι άκόμη κατειλημμένη άπό τούς 
Τούρκους, ότι ή πόλις δέν είναι παρά σωρός 
άπό έρείπια, ότι ό κόλπος τής Ναυπάκτου εί
ναι γεμάτος άπό πειρατάς 'Έλληνας καί Τούρ
κους... A rn au lt 46, Θωμόπουλος 53G, 546,
552. Τριανταφύλλου Γηροκ. 44. Χρ. Βλασο- 
πούλου, Ίίμερολ. Ά γώνος 90, 92. ΧρυσανΟα- 
κόπουλος 36, 39, 201. Κόκκινος 86, 111 έπ.

δ' Τ ω 1 8 2 2. ΈνταΟείσης της πολιορ
κίας, έχομεν δύο βαρυσήμαντα γεγονότα, τήν 
πολιορκίαν Πατρών (20 Φ)ρίου) καί τήν μά
χην Γηροκομείου (9 Μαρτίου).

Ν α υ μ α χ ί α  Π α τ ρ ώ ν .  Κατά Γερμα
νόν 100—1, ό Τουρκικός στόλος έκ Νεοκά- 
στρου «τήν 4 Φ)ρίου έφθασεν είς Πάτρας, όπου 
ιύ^ήκεν ό πασάς μέ τάς 6.000 στρατιώτας 
[υπό τόν Χοσρέφ] διορισμένους διά βοήθειαν 
τών έκεί έχΟρών. *0 δέ Ελληνικός στόλος έ- 
τρεξε κατόπιν τού έχθρικού καί έφΟασεν είς 
τόν κόλπον τής Πάτρας μετά τρεις ήμέρας 
καί περιεφέρετο εκεί. ΟΙ δέ έχΟροί, μέ τό νά 
έφοβούντο τά μπουρλότα, είς μέν τόν κόλπον 
[Πατρών] άφησαν είκοσι δύο τρανπόρτια [με
ταγωγικά] πρός χρήσιν τών έν τοις φρουρίοις 
[Πατρών, Ρίου, Ναυπάκτου] πασάδων, τόν δέ 
λοιπόν στόλον τη 20 Φ)ρίου διεύθυναν πρός 
τήν έξοδον τού κόλπου καί αμέσως συνηπαντή- 
θησαν έμπροσθεν τών Πατρών μέ έπτά Ε λλη
νικά, άλλ’ οί ναυται "Ελληνες, πολεμοϋντες άν-
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δρείως, άντώΟουν πανταχόθεν τούς έχΟρούς, τά { 
λοιπά Ελληνικά, ευρισκόμενα μεταξύ τού άκρο 
τηρίου Πάπα καί τού Μεσολογγίου, δέν έδύνανι» 
νά πλησιάσουν έξ αιτίας τής σφοδρότητος τού c 
νέμου, ό όποιος έπνεεν έναντίος. Άφ* ού δέ έπο 
λέμησαν ίκανάς ώρας επί ματαίω, έξηκολούθησο 
τά έχΟρικά τόν δρόμον τους, τά δέ Έλληνιν 
τούς έδίωκον κατόπιν καί οΰτω πολεμούνε 
εύγήκαν καί οί δύο στόλοι έξω τού κόλποι 
Καί τά μέν εχθρικά άραξαν είς τήν Ζάκυνθο 
τά δέ Ελληνικά αντίκρυ τής Ζακύνθου είς ι 
παράλια τής Πελοποννήσου καί παρεφύλαττον 
Οί δέ "Ελληνες, αίφνης ίδόντες τήν φυγήν ττ 
έχθρικού στόλου, είς μέν τόν Κορινθιακέ 
κόλπον διώρισαν όκτώ πλοία νά μείνουν δ(: 
τήν πολιορκίαν, μετά δέ του λοιπού στόλου I 
τρεξαν κατόπιν τού έχθρικού...». Ό  Χιώτη 
Ίον. Α' 435 προσθέτει ότι ή ναυμαχία διήρ 
κεσε πέντε ώρας. «Τοσοΰτο δέ έτρόμαξεν 
Τουρκικός, ώστε κατέφυγεν είς Ζάκυνθον ο 
τάκτως καί δύο πλοία αύτοΰ έρρίφθησαν 
τά άβαθή ΰδατα τήν νύκτα παρά τώ λοιμοκο. 
καθαριστηρίω. Τά λοιπά ήθελον πέσει έπί ττ 
προκυμαίας τής πόλεως ένεκα φόβου καί σκέ 
τους, έάν μή τά τότε έλλιμενισμένα άγγλικ 
καί αύστριακά, φοβηθέντα μή έπιπέσωσι καΊ 
αυτών δέν ήχουν αύτοις τήν θαλασσίαν σάλ 
πιγγα όπως άπομακρυνθώσι...». Ό  αύτό 
Χιώτης Α' 419 όμιλεΐ περί τού μισελληνι 
σμού τών άγγλικών άρχών Ζακύνθου, μή δά 
χθεισών μετά τήν ναυμαχίαν τούς "Ελληνας 

Είς Άρχειον Ρώμα άρ. 35 α' 56—63 δήμο 
σιεύονται πληροφορίαι έκ Μεσολογγίου II 
Μαρτίου 1827 παλαιόν, όπου λαμπρά περιγρα
φή τής ναυμαχίας Π ατρών: «....έπλησίασα
τόν εχθρικόν στόλον 4 μόνον. Ό  έχθρικός, ί 
δών πλέον τήν άπόφχσιν τών ήρώων καί μ  
δυνάμενος νά λάβη πλέον άλλο καταφύγιον, έ 
βάλθη είς τά πανιά έχων τόν άνεμον αίσιον 
ΙΙεριεκυκλώΟησαν μόνον τά 4 έδικά μας κα 
ήρχισεν ή μάχη είς τάς 2 ώρας τό πρωί* ό ά: 
νεμος έγινε τόσον σφοδρότερος, ώστε δέν έστάί 
0η τόσον δυνατόν νά πλησιάση πλέον ό έδικόΐ 
μας, είμή μόνον μέ μεγάλην βίαν άλλα τρία  ̂
"Ωστε 7 έδικά μας μέσον 33 έχθρικών έπολέδ 
μησαν ώρας 6 άκαταπαύστως....Ό ναύαρχο 
Υδραίος διά 1 !/ 2 ώ. έκτυπάτο μέ 3 φριγάδεδί 
χωρίς νά φαίνεται τελείως, ώστε υπέθεσαν τή*· 
καταβύθισίν του.... Έπλησίασεν ή δύσις τον 
ήλιου καί τότε βλέποντες οί έδικοί μας τήν έ» 
ξακολούθησιν τού άνέμου έβγήκαν άπό τόΊ 
κόλπον....Δύο μόνον Ελληνικά πλοία έβλάβη-*' 
σαν,.,.έΟανατώΟησαν μόνον 3 καί έπληγώθησαν 
35....Είς τήν μάχην αύτήν έστάθη θεατής καί 
αύτόπτης ό έδικός μας Ιατρός Μ άγερ.../Όταν 
ό στόλος έμφανίσθη εδώ, όλοι οί πληγωμένου 
έπεσκέφθησαν άπό τόν ιατρόν Μάγερ. *Η ζη-' 
μία τού εχθρικού έστάθη μεγαλωτάτη. Εκτός 
τής κατασυντρίψεως τής φρεγάδας ύπέφερον 
καί άλλα πολλά* υπέρ τούς 100 έφονεύΟησαν,ι 
60 έπληγώθησαν...».

Κατά τόν A ru au lt 28—9, ό όποιος μάλι-: i 
στα συγχέει τόν Μιαούλην μέ τόν Κουντουριώ-t - 
την «αύρα Ισχυρά ήνώχλει τούς πάρωνας τώνι ■ iV 
επαναστατών, οίτιγες κεκλιμένοι ύπό τούςι
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σφορδούς άνέμους διεχειρίζοντο μετά δυσκολίας 
τό έλαφρόν αύτών πυροβολικόν. 01 κανονιοβο
λισμοί ήσαν μέν Ισχυρότατοι, άλλ’ ώς πάντοτε 
όλίγον θανατηφόροι». ’Ολίγον προ της ναυμα
χίας ό Τουρκικός στόλος υπό τον Χοσρέφ εί
χε προλάβει ν’ άποβιβάση ικανήν Τουρκικήν 
δύναμιν στρατιωτών)). ’Ιδού τώρα καί ή άναφο- 
ρά των Άνδρέα Βώκου (Μιαούλη), Λαζ. Ι ΐι-  
νότση καί ’Ιωάν. Βούλγαρη, τής τριανδρίας, ή 
οποία διώκει τήν Ύδραϊκήν μοίραν καί τον 
στόλον 6λον, τής 23 Φ)ρίου 1822 :

«Τήν 16ην τρέχοντος έφθάσαμεν μέ έναντίον 
άνεμον εις Μεσολόγγιον, όπου άράξαμεν ολό
κληρος ό Ελληνικός στόλος. Ό  δέ έχθρικός 
ήτο είς τήν ΙΙάτραν πολλά φοβισμένος. 'Η μείς 
βλέποντες τόν έναντίον άνεμον καί φοβούμενοι 
μήπως κλεισθή ό έχθρός είς τόν Κορινθιακόν 
κόλπον έντός των φρουρίων, όπου ήθέλαμεν ά- 
παντήσει πλειοτέρας δυσκο>ίας είς έκπλήρωσιν 
του σκοπού μας, άπεφασίσαμεν όλοι κοινώς νά 
δρμήσωμεν κατά τοϋ έχθροϋ καί μέ άδέξιον ά
νεμον. Τήν 20 λοιπόν του Φεβρουαρίου, ήμέρα 
Δευτέρα, έσηκώθημεν όλοι εις τά πανιά τρεις 
ώρας πριν ξημερώση καί μέ πολλούς γύρους 
καί βόλτας έπλησιάσαμεν τάς Πάτρας. Βλέπων 
ημάς υπάγοντας ό έχθρός, έσηκώθη καί αύτός 
είς τό πανί. Ή  ναυμαχία άρχισε περί τήν 
πρώτην ώραν τής ημέρας καί διήρκεσε μέχρι 
τής έβδόμης [περίπου 2 μ. μ.]. Μία φρεγάδα 
του έχθροϋ κατεχαλάσθη είς διάφορα μέρη. ’Ά ν 
δεν ήθελε αύξήσει ό άνεμος καί ήθελαν πλη
σιάσει όλα τά λοιπά πλοία, βεβαιωθήτε ότι 
ήθέλομεν καταπολεμήσει τόν έχθρόν. Ή ναγκά- 
σθημεν λοιπόν έξ αιτίας τοϋ έναντίου εις ήμας 
άνέμου νά έπιστρέψωμεν, άναβάλλοντες εις δευ- 
τέραν εύκαιρίαν τόν σκοπόν μας. Έπιστρέφον- 
τες ή ήμετέρα πυρομηχανία [τό μπουρλότο] έ- 
κάθησεν είς τά ρηχά τοϋ Μεσολογγίου καί οΰ- 
τως ό διοικητής αύτοΰ ήναγκάσθη νά τό καύ
ση... Οί πληγωμένοι, τούς οποίους στέλλομεν 
διά νά περιποιηθώσιν είς τάς οικίας των, έ- 
πληγώθησαν όχι άπό τών έχθρών τά βέλη, άλ- 
λά άπό τά ήμέτερα κανόνια... Έ κ  τών ήμετέ- 
ρων πλοίων έκτυπήθησαν κάμποσα είς τά νερά 
καί πανιά, τά όποια όμως έδιωρθώθησαν......
’Εκτός τής έλλειποΰς ταύτης αναφοράς καί 
άλλη τών πέντε ναυάρχων : Μιαούλη, Ν. ’Α 
ποστόλη, Πινότση Βούλγαρη καί Γκίκα Τσού
πα άνεγνώσθη είς τήν Βουλήν τήν 22 Φεβρουα
ρίου. Τοϋ στόλου κατά τήν ναυμαχίαν προηγεί
το μοίρα κρούσεως ύπό τόν Άνδρ. Μιαούλην 
μ,έ τά πλοία Τομπάζη, Σαχτούρη, Κριεζή καί 
Ίωαν. Γκίκα ("Ύδρας), Κούτση, Σωτηρίου, 
Γκίκα Τσούπα, Λεμπέση, Λεωνίδα καί Κου- 
τρουμπή (Σπετσών) καί ’Αποστόλη, Κοτζιά, 
Μάκρα καί Γιαννίτση (Ψαρών). Πρώτον είς 
τόν λιμένα Πατρών είσήλθε τό πλοΐον τοϋ 
Μιαούλη μέ τό βρίκι τοϋ Λάμπρου. Οί Τούρ
κοι άπέκοψαν τάς άγκύρας καί ήρχισαν δια- 
φεύγοντες προς ’Άραξον. Ό  Μιαούλης διέταξε 
δράσιν πυροβολικού καί έπετέθη μέ τόν Λάμ
προν κατά δύο φρεγατών. Είς τό πλοΐον τού 
Ίωαν. Γ. Κούτση έπήλθον πολλά ρήγματα. 
Είχε τούτο έπιτεθή κατά μεγάλου Τουρκικού 
πλοίου καί συνέχιζε τόν άγώνα. Έφονεύθη ό

Νικολ. Γερακίνης. Δυστυχώς μόνον τό ήμισυ 
τής ' Ελληνικής δυνάμεως έπρόφθασε νά έλθη. 
Κόκκινος Δ' 181—180.

Κατά Θεοφανίδην A' 3G5, μετά τήν έπι- 
στροφήν τού στόλου είς Πάτρας οί Χοσρέφ καί 
Ίσούφ έπωφελήθησαν τής εύκαιρίας νά αίσχρο- 
κερδήσουν έκ τής δυστυχίας τού στρατού. Α 
πέκλεισαν τόν κόλπον τής Ναυπάκτου, άποκτή- 
σαντες τό μονοπώλιον τής τροφοδοσίας. *0 Ί 
σούφ έπώλει είς τον στρατόν (τής Πελοποννή- 
σου) προς πέντε φράγκα τήν όκάν τόν διπυρί- 
την τών Τουρκικών άποθηκών.

Άπηγόρευσαν είς τούς ξένους νά πωλοΰν 
τρόφιμα είς τούς Τούρκους, έπιτρέψαντες έπί 
αδρά καταβολή τήν άδειαν μόνον είς τούς πα- 
ρακο) ουθοϋντας τό στράτευμα Εβραίους μετα- 
πράτας, είς τούς όποίους μόνον έπώλουν τά 
τρόφιμα. Έπέτρεψαν έπίσης ύπό βαρύτατον 
τέλος τήν έξαγωγήν τής σταφίδος, ελαίου κ. ά. 
Ό  Δράμαλης έξεπλάγη καί διεμαρτυρήθη, άπει- 
λήσας ότι θά τούς καταγγείλη είς τήν Π ύ
λην. Ταχέως όμως συνεννοήθη μέ τούς Ίσούφ 
καί Χοσρέφ καί είσήλθεν είς τήν έπιχείρησιν 
ώς μέτοχος. Καί είς σελ. 364 αυτόθι:

Ό  Δράμαλης έγραψε πρός τόν διοικητήν 
τοϋ είς 1Iάτρας όρμοϋντος στολίσκου Χοσρέφ 
νά τόν άπαλλάξη μέρους τών είς Κόρινθον στρα
τευμάτων του καί είς τόν Ίσούφ πασάν νά 
τοϋ άποστείλη τρόφιμα. Άμφότεροι συνεμορ- 
φώθησαν. Έστάλησαν 4 κορβέτται, 5 πάρωνες 
καί 4 ήμιολίαι.

Περί ναυμαχίας Πατρών καί C. Ν. R ados, 
la  M arine G recque pen d an t la  q u e rre  etc, 
Ά 0 . 1907, Κ. Άλεξανδρή, Αί ναυτ. έπιχειρήσεις 
κατά τόν άγώνα τοϋ 1821, 39—41, Ju rie n  de 
la G rav iere , Ιστορία τοϋ ύπέρ άνεξαρτησί- 
ας τών Ελλήνων άγώνος κυρίως τοϋ ναυτικού, 
μεταφρ. Κ. Ράδου, Ά θ . 1894, 88—89. «Έ φη- 
μερίς» ’Αθηνών τής 2ό Νοεμβρίου 1825. Σ χε
διάγραμμα ΑΙμιλ. Προσαλέντη είς λεύκωμα 
« Ή  Ελλάς κατά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας 
1906» 270. Είναι ή πρώτη κατά παράταξιν 
ναυμαχία Ελληνικού καί Τουρκικού στόλου 
(Κόκκινος Δ ' 181—6) έπιβαλοΰσα ώς ναύαρχον 
τό Μιαούλην. ΣΝΕ Ε ' 270. Χρ. Κορύλλος Π α
νηγυρικός Λόγος 1884, 14, 16, 17, ΜΕΕ ιθ' 
797, Δ' 80, Βλαχογιάννη Ίσ τ . ’Ανθολογία 
275. ’Αχαϊκά Β' 118—120. Χρ. Βλασοπούλου 
Ήμερολόγιον Άγώνος, Ά θ . 1930, 110.

Μ ά χ η  Γ η ρ ο κ ο μ ε ί ο υ .  "Οτι στρατό- 
πεδον πολιορκίας διετηρεΐτο ύπό τών άνδρών 
τών οπλαρχηγών τουλάχιστον τών Πατρών (έκ
τος τοϋ τών Σελλών) βεβαιοΰται καί έξ έγ- 
γράφου τοϋ άρχείου Ίωαν. Παπαδιαμαντοπού- 
λου (παρά τώ κ. Γ . Παπαδιαμαντοπούλω) έκ 
Χαλανδρίτσης 18 Ιανουάριου 1822 πρός Ίωαν. 
Παπαδιαμαντόπουλον τοϋ έκ τοϋ προσωπικού 
τών γραφείων του Θεοδωράκη Μέγαρη «Με τό 
παρόν σάς φανερώνω ότι άπό τήν έδώ δουλειά 
μου έγλύτωσα καί μισεύω διά Κερπινή, τό 
λάδι όπού έσυνάξαμεν δλον τό μερίδιόν μας... 
μας άκολούθησεν καί άπό τό όρδί [= τό  στρά
τευμα] μέ τό νά έτυχεν ένας "Ελληνας άγνώ- 
ριστος καί τόν έπιάσαμε κλέπτη μέ έλιές, τόν 
έξαρματώσαμεν καί τόν έπήγαμεν είς τόν κα-
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πετάν Δημήτρη Κουμανιώτη διά νά ταυ κάμη 
6τι έτύχαινεν καί δέν έτύχαινεν καί στό κο
νάκι του τόν έπήραμεν καί τόν έδέσαμεν καί 
διά νά έτυχεν 'Έλληνας τόν έτιλιάριασαν στό 
όρδί καί έστειλε καί μας έκαμαν διάγουμον τις 
έλιές των μαζωχτάδων καί άρματα των αν
θρώπων, μόλον τούτο άποφασίσαμεν διά νά ά- 
ναχωρήσωμεν καί νά μείνη ασύναχτο τό πράμα 
καί δέν μας άφησαν ό Τζέρτος καί ό Καλαμογ
δάρτης καί μας έκαναν καλά γρ. 50 διά ζημία 
άπό τά άρματα καί ρούχα λείπουν τοΰ ανθρώ
που μας Σπύρου γρ. 100. Έ καμαν σφίξι καί 
άρχοντες καί καπεταναιοι, όμως δέν έσυνάχτη- 
καν...».

Τήν 2 Φ)ρίου 1822 ένεκρίθη είς την Ε θνο
συνέλευσή (Βουλευτικόν) έν Κορίνθω «νά διο- 
ρισθώσιν είς τάς περί τήν Πάτραν πόλεις καί 
χωρία φύλακες προσέχοντες τά κινήματα του 
έχΟροΰ καί μέ τόν εύκολώτερον τρόπον νά εί- 
δοποιώσι τήν Διοίκησιν» ('Αρχεία Παλιγγενε
σίας, Ά 0 . 1857, Λ ' 6). Τό αύτό κατά τήν συ- 
νεδρίασιν της 16 Φ)ρίου 1822 (αύτόΟι, 11), 
«επειδή κατά βεβαίας ειδήσεις ό έχΟρικός 
στόλος κατέφθασεν είς τόν λιμένα τής Πά
τρας». Πρβλ. καί σ. 20 «περί των είς τόν 
κόλπον τής Ναύπακτού περιπλεόντων Έλλην. 
πλοίων» καί περί οικονομικής ένισχύσεως αυ
τών. Κατά τήν συνεδρίασιν τής 5 Απριλίου 
1822 άνεγνώσΟη άναφορά «των πολιορκούντων 
τάς Π. Πάτρας αρχηγών, περί τού νά διορισΟή 
άρχηγός των στρατευμάτων τών Π. Πατρών 
ό κ. Θάνος ΧρυσανΟακόπουλος» (Κουμανιώτης). 
ΑύτόΟι 22. Έδυσφόρουν λοιπόν οι αρχηγοί, 
διότι δέν διωρίζετο είς ούτε μέ τόν βαθμόν 
τού χιλιάρχου. Ό  αντιπρόεδρος τού Εκτελεστι
κού *Αθ. Κανακάρης άποστέλλει είς αύτούς έκ 
ΚορίνΟου τήν 22 Μαρτίου 1822 τήν κάτωθι έ- 
πιστολήν, τήν όποίαν παρασχεΟεΐσαν παρά του 
άειμνήστου Θωμοπούλου έδημοσίευσεν ό Διον. 
Κόκκινος : «Εύγενέστατοι κύριοι, μέ τόν Δη- 
μητράκη Ρετουνιώτη έστάλη τό πρώτον καΐκι 
μέ σιτάρι κοίλα 950 : καί μέ κάποιον Σαράντο 
καί ένα άν0ρο>πο τού κυρ Σωτήρι Χαραλάμπη 
τό δεύτερον μέ αραποσίτι, κοιλά χίλια τρια
κόσια, νέτα καί ολίγον σιτάρι, είς τό πρώτον 
εΐχα καί τάς τέσσαρας κασέλας φυσέκια. Μαν
θάνω οτι αυτού μερικοί ζητούν χιλιαρχίας καί 
ύποχιλιαρ/ίας, δΟεν χωρίς νά έλευΟερωΟή ή 
πατρίς καί νά γίνη κοινή σκέψις, δέν πρέπει 
μήτε νά ύποσχεΟήτε μήτε νά δώσετε είς κα
νένα, έπειδή κατά τόν οργανικόν νόμον, πρέπει 
νά άκολουΟήση κατά τάξιν κάθε πράγμα, άφί- 
σατε λοιπόν νά γέννη έν καίριο, έπειδή δέν δέ
χεται ή έπαρχία τού καθ' ένός τάς πλοκάς. 
'ΐγ ιε ίνο ιτε  έν άγαθοΐς άδελφοί. 'Αδελφός σας 
’Αθανάσιος Κανακάρης. Τής έπαρχίας μας δέν 
συμφέρει νά έχη κανένα χιλίαρχον, αλλά νά 
κάμη τέσσαρας ή πέντε ταξιάρχους, διά τό 
άσκανδάλιστον».

Ό  Γερμανός 101—2 σημειώνει ελάχιστα 
περί τής εκστρατείας Κολοκοτρώνη πολιτικώς 
μή φίλου : «Έ πειδή δέ ή τών εχθρών δύναμις 
ηυξησεν είς τάς Πάτρας καί ύπώπτευεν ή Διοί- 
κησις [Έλλην. Κυβέρνησις] μήπως προχωρή- 
σωσιν οΐ εχθροί είς τά μεσόγεια τής Πελοπόν

νησου ή καί είς τάς παραλίους γειτονικάς έπαρ* 
χίας, διώρισε τόν Θ. Κολοκοτρώνην νά άπέλθη 
είς τάς Πάτρας άρχηγός τής πολιορκίας, έχων 
υπό τήν οδηγίαν του τούς στρατιώτας τής Κα- 
ρυταίνης......

Ό  διευθυντής τής Βιβλιοθήκης Άνδριτσαί- 
νης κ. ’Αγησίλαος Τσέλαλης άνεΰρεν, άνέγνω- 
σε καί παρεχώρησεν εύγενώς ήμίν «Σημείωμα 
εξ ιδιοχείρου ήμερολογίου τού στρατηγού Δημ. 
Ιΐλαπούτα», κακογραμμένον καί άνέκδοτον ύπαρ
χον καί έκ τού όποίου δημοσιεύομεν τά άφο- 
ρώντα τήν έκστρατείαν τού Κολοκοτρώνη εις 
Πάτρας, άρχίζοντος μέ τάς συνεννοήσεις τούτου 
μετά τοΰ Δεληγιάννη :

« ... .Ό  Κολοκοτρώνης έπιμένει καί τόν πα
ρακινεί καί τόν παίρνει καί πηγαίνουν στό 
σπίτι του κυρ Κανέλλου καί άνταμώσαν καί 
φιλιούθηκαν καί τούς έσυχάρηκε είς τό έξης 
νά είναι άναπόσπαστοι. 'Εκεί έμίλησαν νά 
στρατολογήσουν διά τάς Πάτρας, ό μέν Κανέλ- 
λος Ά κοβα καί πέρα μέρια, ό δέ Πλαπούτας 
καί Κολοκοτρώνης βουνά καί κάμπο Λιοδόρας 
καί τήν Δευτέραν τής Τυρινής νχ άνταμώσουν 
είς τού Μπελέσι....Καί εκείνοι [τοΰ Κολοκο- 
τρώνη] έκατέβηκαν στού Μπελέσι περιμένοντας 
τόν Κανέλλο. ΙΙαρ’ ελπίδα λαμβάνουν γράμμα 
τού Κανέ>λου καί τούς λέει ότι, έπειδή οί |  
στρατιώτες δέν έτοιμάστηκαν είσέτι, άλλά νά J 
τραβήξουν καί στον Π ύργοτούς φθάνει. Γ έλα -| 
σμα, λέει ό Πλαπούτας, γέρο μου, γέλασμα. | 
Έ τσ ι έτράβηξαν είς τόν Πύργον, όπου ήρθαν \ 
καί οί Φαναριτες [Τριφύλιοι], έσυνάχθηκαν καί 1 
οί Γίυργιώτες τράβηξαν στή Γαστούνη. Έ χ ε ι 1 
έμάθχνε ότι ό Κανέλλος έτράβηξε τά Καλάβρυ- |  
τα καί ούτε γράμμα έκαμε τού Κολοκοτρώνη.
Ό  Πλαπούτας γελούσε καί τοΰ έλεγε..... Έ π ε ι-  -ϊ
8ή ό Κολοκοτρώνης ήθελε μείνει νά συσκε- i 
φΟούν μετά τού Σισίνη διά τά άναγκαια τών ( 
στρατευμάτων, έδιώρισε τόν Πλαπούτα άντι- 
πρόσωπόν του έπί κεφαλής όλων τών σωμάτων ι 
καί νά τραβήξη εμπρός έως οτου έλθη καί ό 
Κολοκοτρώνης. Ό  Πλαπούτας διέταξε τά 
στρατεύματα οπού ήταν διαμοιρασμένα στά 
χωριά διά τήν εύκολίαν τών τροφών, νά τραβη- 
χθουν στήν Ά χαγιά  οπού εκεί τούς περιμένει. 
Τό λοιπόν έτράβηξεν ό Πλαπούτας είς τήν ι 
Ά χαγιά  καθώς καί ό Γενναίος [Κολοκοτρώνης] | 
καί ηύραν τόν Κωνσταντήν Πετιμεζαν μέ όλους ? 
τούς στρατιώτες ώς βάρδια [πρόσκοποι]. Τόν ι 
έρώτησαν περί Τούρκων καί άν έχη βάρδιες 
μπροστά τους, είπε ότι έχει καί άς ήσυχά- 
σουν, καθώς καί ήσύχασαν. "Ενας μπουλουξής ; 
[ομαδάρχης] λεγόμενος Κυριαζής άπό Βλαχω- ■ 
ράτι σηκώνεται τή νύκτα καί πέρνει ολίγους ; 
στρατιώτας καί πάνε νά πάρουν σφακτά κατά 
τό μέρος τής Χαλανδρίτσας. Έ κεΐ απαντήθηκαν ι 
μέ τούς Τούρκους καί γυρίζει πίσω καί λέει . 
τοΰ Πλαπούτα : Οί Τούρκοι έπεράσανε, πάνε : 
κατά τοΰ....κατά τό Πουρνάρι [χωρίον άνω τής ; 
Δύμης]. Πού τούς είδε, τού λέει. Τότε τό μαρτύ
ρησε ότι ήτο γιά σφαχτά πηγεμένος καί άπαν- < 
τήθηκαν. Α μέσως κάλεσε τόν Πετιμεζά. Τό 
λέγουν. Αύτός δέν τά έκανε καλά [δέν τό πα- ι 
ραδέχετο]. Τέλος πάντων έρώτησε. Τούς είδαν. 
Λέγει ό Πλαπούτας ότι εμείς τώρα νά περά- ^
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βουμε τήν πέρα μεριά κατά του Τσουκαλά, 
Τρεσθενά, νά τούς πιάσουμε άριστα, νά Ιδεά
σομε [δώσωμεν νά έννοήσουν] καί τά άπάνω 
στρατεύματα νά κατέβουν, καθώς έρχονται καί 
τά άλλα στρατεύματα μέ τύν Νικολύ Μπού- 
κουραν, δπου ένυχτέρεψε είς τύ [ελλείπει] νά 
τούς βάλουμε στή μέση, νά τούς πλησιάσουμε. 
*0 Πετιμεζάς δέν άκουσε την γνώμην τοΰ 
Πλαπούτα, άλλά έπήρε και τον Γενναΐον καί 
έπήγανε κατευθεϊα έκεϊ δπου ήτον οί Τούρκοι. 
Οί Τούρκοι είχον συναγμένα πρόβατα, γελάδια, 
άλογα ύπέρ τάς 15.000. Ό  Πλαπούτας, άφοΰ 
παρετήρησε τον τόπον, ότι δέν έγνώριζε, δέν 
Ακολούθησε τύν Πετιμεζά καί Γενναΐον, άλλά 
έτράβηξε στή μέση κατευθείαν νά τούς έβγη 
μπροστά των Τούρκων καί καθώς έπέτυχε δτι 
οί Τούρκοι, άφοΰ είδαν τον Γενναΐον καί Πε- 
τιμεζαν, έπέστρεψαν έχοντες καί 6λα τά ζων
τανά μπροστά. Παρ’ ελπίδα πέφτουν έπάνου 
στύν Πλαπούτα καί ’Αποστόλη Κολοκοτρώνη. 
Έ κεΐ τούς έκτύπησαν καί σκοτώθηκαν πολλοί 
Τούρκοι, άφησαν καί δλα δσα ζωντανά είχαν 
συναγμένα μέ χωρίς νά πάρουν ούτε ένα. Έ -  
φθασε καί ό Γενναίος καί τούς έκυνήγησαν έως 
τά πρόσποδα τού βουνού, δπου έπάνω στή ρά

χη ήτο ό πασάς, είχε καί δύο κανόνια. Έάν 
·. ·:;:ίι; 8 ίΐχε άκούσουν τύν Πλαπούτα, βέβαια ήθελε

m  u ραθούν πολλοί Τούρκοι, ΐσως καί πολλοί ζων- 
ν; ;w:;. 1 ν* ·, τανοί, δτι άλλη βοήθεια άπύ τάς Πάτρας δέν 

:Τχον νά τούς έρθη, στρατεύματα Ελληνικά 
έρχόσαν πανταχόθεν καί ήθελε γλυτώσουμε 
"ΐά μιας τήν πολιορκίαν τής Πάτρας. Ούτως 
έχει, κύριε συγγραφέα, καί δχι ώς τά γράφεις 
έως έδώ. Τύ έσπέρας έπέστρεψαν στην Ά χα - 
έγιά, δπου ήρθε καί ό Μπούκουρας μέ τά αλ

ί;.:·,':..E'ii· λα στρατεύματα. Τήν αύριον ήλθε καί ό Κολο-
vi <ΓΛ/.ί* κοτρώνης καί δλοι όμοΰ έπέρασαν τύ ποτάμι 

kud ένυχτέρεψαν είς ένα χωριδάκι χωρίς νά 
Π',,--,·) ί» έχη ούτε μίαν οικογένειαν άλλά χαλάσματα [τύ 
.(-fl -Νεοχώρι πιθανόν].

" ;.·,>)■ y,j;.« j «Τύ πρωί έδιέταξεν ό Κολοκοτρώνης νά ξε- 
. ι-ψ ί κινήσουν τά έμπρύς καί νά καταλάβουν τάς θέ-
:;Wra

W

j^ 'i- jU i, δπου είς κάθε κυνήγημα των Τούρκων νά 
f',;i ” δώση βοήθειαν έως δτου έρθουν καί τά άλλα 

; ir στρατεύματα, τά όποια έπεριμενόσαντε. ’Αλλά

σεις Σαραβάλι καί Παλαιόπυργον καί έκεΐνος
^ ::ή· πηγαίνει στά άπάνου στρατεύματα, δπου ήτο οί 

ιΚαλαβρυτινοί νά τούς παρακινήση ναρθοΰν καί 
.V ψ ίχύτοί. Τοιουτοτρόπως ό Πλαπούτας, Γενναίος 

^αί λοιποί έπιασαν τύ Σαραβάλι καί τύ έσπέ- 
φας έπέστρεψε καί ό Κολοκοτρώνης. Τό πρωί 

!:·Ι'^,| 1? ήρθαν οί Καλαβρυτινοί ύπύ τύν Σαρδελιάνο, 
",3f Λεχουρίτη, Κοντογεωργακαίους, Μποτιώτη καί 

'λοιπούς. Τούς έδιέτοιξε νά πιάσουν τύ Γεροκο- 
11 ttoS ! ^ει6’ ^  Γενναίος, Τζανέτος Χρηστόπουλος

μέ τούς Φαναρΐτες τύν Παλιόπυργο, οί δέ τού
I  Πετιμεζα, Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, Παπαστα- 
< θοπούλου μέ τούς Γαστουναίους, Πυργιώτας
τήν Όβρυάν, ό δέ Πλαπούτας είς τύ Σαραβά

Τούρκοι ήθελαν νά πιάσουν τύ Γεροκομειό, 
:: ''ψ ν ί άλλά δέν έπρόφθασαν, τύ κατέλαβον πρώτα οί 

ί, "Ελληνες, ώς λέει ό συγγραφεύς. Καί μετά 
15 ταύτα ήρθαν καί άλλα στρατεύματα καί έτο - 
δ ποθετήθηκαν. οί μέν Τριπολιτσώτες ύπύ τύν Σέ- 

Η  !■'··; ί κεΡ'Ψ τύν λινύν τοΰ Σαΐταγα [=  Σαιδ άγά, ύπύ

τύ Γηροκομεΐον], οί δέ Πατραΐοι [ =  Πατρεΐς] 
μέ τούς Κουμανιώτας τήν θέσιν τοΰ Κυνηγού 
[άνωθεν τού Γηροκομείου], οί δέ ύπύ τύν Κα- 
νέλλο Δεληγιάννη καί Ζαίμη, μέρος Καρυτυ- 
νούς καί Καλαβρυτινούς, είς τύ Πουρναρόκα- 
στρο.

«Συνεννοηθέντες οί δύο πασάδες, έσυνά- 
χθηκαν δλοι στάς Πάτρας καί είς τάς 9 Μαρ
τίου έγιναν 3 κολόνες [ =  φάλαγγες], ή μία κα
τά των Πατραίων τήν θέσιν Κυνηγού, ή δέ 
άλλη είς τήν μέσην κατ’ εύθεΐαν στύ Γεροκο
μειό, ή δέ τρίτη τύ κάτου μέρος τού Γεροκο
μείου στις σταφίδες. Γλέποντας ό Κολοκοτρώ
νης τύ κίνημα των Τούρκων, έδιέταξε τύν μέν 
Γενναΐον, Τζανέτον καί Σέκερην νά πάνε πρύς 
βοήθειαν των Πατραίων καί νά κατέβουνε κεί
νοι άπύ τού Κανέλλου καί Ζαίμη, οί δέ τοΰ 
Πετιμεζα καί Πλαπούτα τύ δυτικόν μέρος καί 
στις σταφίδες καί δλοι έξεκίνησαν ώς διετά- 
χθησαν, άλλά δσο νά φτάσουν οί μέν τού Σέ- 
κερη καί τού Γενναίου τούς έτσάκισαν οί Τούρ
κοι τούς Πατραίους καθώς καί τούς πηγαίνον
τας είς βοήθειαν καί έσκορπίσθησαν, ό δέ 
Γενναίος έπρόφθασε καί εμπήκε είς τύν ληνόν 
τού Σαΐταγα, οπού ήταν ό Σέκερης μονωμένος 
μέ όλίγους είδε ό Πλαπούτας έσυπαντήθη μέ 
τήν κάτου κολόνα, ώς είπαμε, είς τις σταφί
δες, άλλά τούς έβάστηςε τούς Τούρκους μέ 
χωρίς νά τύν πισωστρέψουν, άλλά τούς βάστα
ξε τούς Τούρκους στύν τόπο, δπου άπαντήθη- 
καν. Γλέποντας ό Κολοκοτρώνης δτι τύ έπάνω 
μέρος έτσάκισαν οί "Ελληνες, έκαβάλικε καί 
έπήγε νά ήμπορέση νά τούς γυρίση καί ενώ 
έμιλούσε των Ελλήνων, ώς λέει ό συγγραφεύς, 
έτσάκισαν οί "Ελληνες ύπύ τήν οδηγίαν τού 
Πλαπούτα τούς Τούρκους. Έ τότε ό Κολοκο
τρώνης είς ύψηλον μέρος έφώναςε «έτσάκισαν 
οί Τούρκοι, έτσάκισαν» καί έπέστρεψαν οί "Ελ
ληνες καί έγινε εκείνο, το όποιον λέγει ό συγ
γραφεύς καί τύ τσάκισμα τών Τούρκων δέν έ- 
γινεν ώς λέει, άλλά έτσάκισαν άπύ τύ σώμα 
τού Πλαπούτα, καθώς ό κεχαγιάμπεης μέ 18 
συντρόφους δέν έπρόφθασε νά φύγη, άλλά έμ- 
πηκεν είς μίαν μάνδραν καί ό ’ίδιος ό Πλαπού
τας έφιππος ών έμπηκε μέσα καί τούς έπετσό- 
κοψαν, ήθέλησε νά τύν πιάση ζωντανόν, άλλά 
ένας "Ελληνας τον έτουφέκισε καί τον έσκότω- 
σε. "Οτι έάν ήτον, όπως λέει ό συγγραφεύς δτι 
έτσάκισαν δλα τά σώματα, πόθεν [έρωτάται] 
έπέρασεν ό Κολοκοτρώνης, δπου έπηγεν έως τήν 
άπάνου μεριάν, άπύ κάτω στύ Πουρναρόκαστρο 
καί τούς διασκορπισμένους στρατιώτας, άπύ 
τούτο θέλει πληροφορηθή ό συγγραφεύς, δτι βέ
βαια τύ ύπύ τήν οδηγίαν τοΰ Πλαπούτα στρά
τευμα έβάσταξεν τούς Τούρκους καί τούς άντέ- 
κρουσε καί δέν έπροχώρησαν νά σφαλίσουν τήν 
όδύν τού Κολοκοτρώνη. Αύτή είναι ή άλήθεια 
αύτουνοΰ τοΰ πολέμου. Μετά ταΰτα δέν έγινε 
κανένας πόλεμος, άλλά άκροβόλισμα, δτι οί 
Τούρκοι δέν έξήρχοντο». Προετάξαμεν τάς ση
μειώσεις τοΰ Π)απούτα ώς πρωτοστατήσαντος 
οπωσδήποτε είς τά γεγονότα, καίτοι ή περι
γραφή του έρχεται είς άπάντησιν τών δσων ε- 
γραψεν, άνακριβώς κατ’ αύτόν, ό Σπ. Τρικού- 
πης.
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*Η διαταγή της Κυβερνήσεως πρός τόν 
Κολοκοτρώνην περί έκστρατείας είς Πάτρας 
ύπό την ηγεσίαν του, δημοσιεύεται είς Θεοφα- 
νίδην Β' β' 104 έπ. έπακολουθεΐ δέ σημείωσις : 
«Διά τήν πολιορκίαν Π. Πατρών καί Καστε
λιού ύπό τόν στρατηγόν Θεοδ. Κολοκοτρώνην : 
έξ ‘Αρκαδίας στρατιώται 1.000, Πύργου καί 
’Αγουλινίτσας 300, Γαστούνης 1.000, Π . Π α
τρών 600, Βοστίτζης 300, Καλαβρύτων 1.700, 
Καρυταίνης 750, Φαναριού 350, Κορίνθου 500. 
Σύνολον 6.500».

*0 Θεοδ. Κολοκοτρώνης είς τήν αύτοβιο- 
γραφίαν του έπιμελεία Γ. Τερτσέτη διηγείται: 
«Είς τήν 1 Μαρτίου έφθασα είς την Πάτρα, έ- 
πέρασα από Καρύταινα, Πύργο, Γαστούνη καί 
Πάτρα. Έσύναξα 6.000. ‘Αρχηγοί Α. Ζαΐμης, 
Κανέλλος Δεληγιάννης, Πετιμεζαΐοι, Σέκερης 
Τριπολιτσώτης, Λόντος μέ τούς Βοστιτσάνους. 
ΦΟάνοντας είς την Πάτραν έπήγαμε μέ Καρυ- 
τινούς καί Πυργιώταις έως 400 καί Καλαβρυ
τινούς ό Ζαΐμης, ό Λεχουρίτης έως 1.000 καί 
από τήν ΙΙάτρα οί ντοπικοΐ ώς 500 καί ήτον 
οί Κουμανιωταΐοι έπΐ κεφαλής. ΤΗτον καί μέ 
300 Βοτσιτσάνους ό στρατηγός Λόντος στα 
Σελά κατά τό καστέλι τής Πάτρας. Έ γώ  πη- 
γαινάμενος δέν ήξευρα τόν τόπον τής Πάτρας, 
28 Φεβρουαρίου. Καί έρχόμενοι ήμεΐς, οί Τούρ
κοι έως 5.000 έβγήκαν νά λαφυραγωγήσουν 
είς τήν Ά χαΐαν καί έντεσε ή έμπροστινέλα 
του Γενναίου [Κολοκοτρώνη]. Έφθασε καί ό 
Κολιόπουλος [ΤΙλαπούτας], τούς έκυνήγησαν 
έως έξω τής ΙΙάτρας». Κατά Θεοφανίδην Α' 
262s την 27ην Φεβρουαρίου 1822 περί τούς 
5.000 Τούρκοι έξήλΟον έκ Πατρών πρός λαφυ
ραγωγίαν. "Εν μέρος αύτών έσταμάτησεν είς 
τό χωρίον Τσουκαλά, οί πολλοί έτράπησαν είς 
Χαλανδρίτσαν, όπου έστάΟμευον οί ΠατρινοΙ 
στρατιώται υπό τούς Κουμανιώτας, οί όποιοι 
άπεσύρΟησαν ώς άσυγκρίτως δλιγαριθμώτεροι. 
Κατά τήν επιστροφήν διεσταυρώΟησαν μέ τούς 
ήμετέρους (Γενναΐον καί Πλαπούταν), οί ό
ποιοι έπετέΟησαν άδιστάκτως καί μέ ορμήν.

Ό  Κων. Ιίετιμεζάς έπροχώρησε μόνον μέ
χρι τού χωρίου Τσουκαλά. Είς άνεκδότους ση
μειώσεις του ό Γενν. Κολοκοτρώνης γρά
φει «... είς αυτήν τήν μάχην ό Κολιόπουλος 
[ΓΙλαπούτας] καί ό Γενναίος έφόνευσαν ύπέρ 
τούς 100 Τούρκους καί έάν ήθελεν ακολουθήσει 
καί ό Κωνστ. Πετιμεζάς ήθελε κάμει μεγάλην 
φθοράν, διότι ό Κολιόπουλος καί ό Γενναίος 
δέν έγνώριζον τάς θέσεις καί ήταν δασώδες τό 
μέρος». Συνεχίζει είς τήν αύτοβιογραφίαν του 
ό Θεοδ. Κολοκοτρώνης : «καί άπό πίσω ήρχό- 
μουν έγώ καί έμαζωχθήκαμε όλοι είς τό Σαρα- 
βάλι καί εύθύς 100 νομάτους καί έπιασαν τό 
μοναστήρι τού Γηροκομείου, τίρο κανονιού άπό 
τήν Πάτραν καί βλέποντας οί Τούρκοι ότι έ- 
πιάσθηκε τό μοναστήρι, έβγήκαν είς πόλεμον, 
νομίζοντες 8τι είναι καθώς πρώτα. Καί τά 
στρατεύματα κινήθηκαν τά έδικά μας καί έγινε 
ό πόλεμος σφοδρός καί έπήραμε κεφάλια καμ- 
μια όγδονταριά». Διά τήν μάχην αύτήν της 
1ης Μαρτίου (2 κατά τόν Φωτάκον καί Μ. Οι
κονόμου) ό Γενν, Κολοκοτρώνης γράφει (Θεο- 
φανίδης 2672) : «Τσακώντας οί Τούρκοι, έβγη-

καν άπό τόν ληνόν καί έφόνευσαν άρκετούς ; 
Τούρκους καί μάλιστα δ Γενναίος άνωθεν του ι 
ληνού ώρμησε μέ ένα Βαλτετσιώτην, Χρηστόν ι 
όνομαζόμενον καί έσύλλαβαν ένα Λαλιώτην καί ί 
ό μέν τού πήρε τάς μπιστόλας, δ δέ τό του- - 
φέκι. Συνάμα δέ ώρμησε δ Βαλτετσιώτης νά ί 
τού άφαιρέση τήν ζωήν καί έφώναξε—κοντά ί 
του Γενναίε I — μέ τό σπαθί ■ στό χέρι. Ό  δέ ! 
Λαλιώτης άκούοντας τήν φωνήν τού Γενναίου, . 
έπέταξε τ ’ άρματά του καί άγκάλιασε τόν* 
Γενναΐον καί έπικαλέσθη τήν επιείκειάν του, , 
δ δέ Γενναίος τού έχάρισε τήν ζωήν καί 
άκολούθως τόν έστειλε είς τούς Λαλαίους [τουί 
φρουρίου Πατρών]». Ό  Μ. ΟΙκονόμου 282 ά-- 
ναφέρει διά τούς Τούρκους Λαζούς πολεμιστάς,. 
άφιχθέντας κατά τήν τελευταίαν ένίσχυσιν τού; 
φρουρίου, «εΐχον τήν έπιτηδειότητα, τοποθε-1 
τούντες είς τήν παλάμην μαχαίρια άντιστρό-~ 
φως, είς τόν μέσον δάκτυλον τής λαβής στηρι- 
ζομένης, νά ρίπτωσιν αύτά μακρόθεν μεθ’ όρ-ί 
μής είς σημεΐον τι ή σκοπόν ώρισμένον καί έ- 
πιτυχώς· διά τοιούτου άπέτεμέ τις τόν λάρυγγαν 
Ζακυνθίου τίνος Κάντυλα όνομαζομένου, όν oh 
λοιποί Ζακύνθιοι περιστοιχίσαντες καί παρατη-f 
ρούντες ούτω σφαγέντα, μακρόθεν ώκτειρον» 
αύτόν φωνούντες... ώ ! συμφορά σου Κάντυλα hi 
καί τά τοιαύτα, ώστε κατέστη παροιμιώδες^ι 
Έ κ  τούτου προσεΐχον τού λοιπού οί Έ λλη-jf 
νες». Βλ. λ. Καραχάλιος. «Έμβήκαν οί Έλ-*ί 
ληνες, συνεχίζει ό Κολοκοτρώνης, είς τήν μισή- 
χώρα [πόλιν Πατρών], τούς είπα «νά τραβη-j 
χθούν είς τά πόστα τους». «Είς τόν Παλιόπυρ-ή* 
γον, προσθέτει δ Γενναίος (ΘεοφανΙδης Α' 268]:) 
μαζύ ήτον καί ό Ά π . Κολοκοτρώνης κα: 
οί καπεταναΐοι τών άλλων έπαρχιών καί δ Νε-ί ? 
νέκος άπό τήν Πάτρα, μετά τού Γενναίου-Η, 
ήταν μέ 80, διότι δέν έσυμφωνουσαν ώς πα? 
τριώταί [δηλ. δέν έπήγε μέ τούς λοιπούς Παί 
τρινούς ύπό τούς Κουμανιώτας] είς θέσιν KuJ 7 
νηγός ταχθέντας». Πρβλ. Ίωαν. Κολοκοτρώνη* |  
30—35. «... Είδαν οί Τούρκοι, συνεχίζει ό Θί 
Κολοκοτρώνης, τά όρδιά [τά Έλλην. στρατεύι χ 
ματα] καί άκούοντας ότι ήλθε καί δ Κολοκο» j( 
τρώνης, έστειλαν τού Γιουσούφ πασά, όποΐ ·\ 
ήτον εις τό καστέλι [τού Ρίου], ότι ήλθα: I 
πολλά στρατεύματα καί δ Κολοκοτρώνης. Πρί; j 
κάμωμεν τόν πόλεμον, είχε έλθει ό Μιαούλη* ] 
καί έκαμε μεγάλη χαλάστρα είς τά καράβιι j 
καί έφυγαν καί έπήγαν κατά τήν Κωνσταντι: 
νούπολι, καί τά ίδικά μας έμειναν έκεΐ έω: 
όπου έπήγαμεν καί ήμεΐς καί έκάμαμε πόλεμο ι 
‘Αναχώρησαν τά καράβια. Ό  Γιουσούφ πασά ι 
έστειλε είς τόν "Επακτό καί είς τό καστέλ ί 
τής Πάτρας [=Ρίου] καί τούς έσήκωσε όλου 
τούς Τούρκους καί έκίνησε καί ήρθε είς τή* 
Πάτρα. Οί Τούρκοι έσυνάχθησαν έως 12.000 
9 Άνατολίτας καί 3.000». Κατά Θεοφανίδη 
2701, ή Τουρκική φρουρά Πατρών άπετελεΐτ 
έκ τών Τούρκων τών Πατρών τών κατά τή 
κήρυξιν της Έπαναστάσεως εύρεθέντων ά  
Πάτρας, τού στρατού του ‘Ισούφ πασά, έ 
τών Τούρκων τού Λάλα καί έκ τών ένισχύ 
σεων, τάς οποίας μετέφερεν δ Τουρκικός στό 
λος είς Πάτρας τόν Φ)ριον 1822, έξ 6.000 ά\ΐ 
δρών ύπό τόν Μεχμέτ πασάν, τόν όποιον <
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"Ελληνες ώνόμασαν 6πως καί τούς μετ’ αύτοΰ 
έλθόντας Κακλαμάνους (Άνατολίτας) καί έκ 
των φρουρών Ναυπάκτου, Άντιρρίου καί Ρίου 
(3.000 τό δλον άνδρών αί τρεις αύται φρου- 
ραί).

Άπόστασις τοϋ κέντρου Σαραβαλίου άπό 
τά ταμπούρια (προφυλακάς) ήμίσεια ώρα, άπό 
τήν πόλιν τά ταμπούρια 3)4 τής ώρας. Σύνο- 
λυν Έλλ. δυνάμεων 6.500 άνδρες, Πελοποννή- 
σιοι καί Ίόνιοι κυρίως. Τήν τροφοδοσίαν είχεν 
άναλάβει ή επαρχία Γαστούνης Οπό τον Γ. Σ ι- 
σίνην καί ήτο αυτή άρτια. «Αυτή είναι ή κα- 
λυτέρα καί τακτικωτέρα πολιορκία άπό δσας 
Ικάμαμεν. Διότι καί τάξις πολλή καί πειθαρ
χία καί μεγάλη ξεσυνέρισις καί φιλοτιμία ύ- 
πήρχεν. Έ δώ  διά τήν πολλήν άσφάλειαν εΐχα- 
μεν λαμπράν αγοράν καί οί στρατιώται εύρι- 
σκον έκεΐ 6,τι ήθελον νά αγοράσουν» (Φωτάκος 
Άπομνημ. 296).

Οΐ δύο πασάδες άπεφάσισαν νά έπιτεθοϋν 
αυτοί πρώτοι κατά τών πολιορκητών. Πριν 
έξημερώση ή 9η Μαρτίου 1822 έξεκίνησαν 
άπό τό φρούριον μέ πολύ πεζικόν, 80 ιππείς 
καί πυροβολικόν καί μέ κατεύθυνσιν τά υψώμα
τα τοϋ Γηροκομείου. Οΰτω συνήφθη ή «περί
φημος» κατά Φωτάκον, Βίοι 117 μάχη τοϋ 
Γηροκομείου, μία άπό τάς σκληροτέρας καί 
πλέον επιμόνους μάχας τοϋ Άγώνος, κατά τήν 
δποίαν έλαμψε τό στρατηγικόν πνεύμα τοϋ 
Θεοδ. Κολοκοτρώνη, μετατρέψαντος τήν τελευ- 
ταίαν στιγμήν τήν τύχην της. Λέγεται καί μά
χη Σαραβαλίου (Θεοφανίδου Α' 284). Ό  Σπ. 
Μελάς, Γέρος τοϋ Μόριά, 168 τήν άναγράφει 
«νίκην Σαραβαλίου» καί ό ’ίδιος ό Κολοκοτρώ- 
νης «πόλεμον τοϋ Σαραβαλίου». Βλ. λ. ’Όθων.

Κατά διαταγήν τοϋ Κολοκοτρώνη, καθημε
ρινώς 100 "Ελληνες, εναλλασσόμενοι άπό διά
φορα σώματα, μετέβαινον έκάστην πρωίαν προ 
τής χαραυγής καί άπό τοϋ υψώματος παρά τής 
Γριάς τό πήδημα (έναντι δασυλλίου σήμερον), 
παρηκολούθουν τάς κινήσεις τών Τούρκων μέ
χρι τής έσπέρας, δτε μέ τό έπερχόμενον σκό
τος άπεσύροντο. Τήν νύκτα όμως προς τήν 9ην 
Μαρτίου οί δύο πασάδες έξήλθον τοϋ φρουρίου 
πολύ πρό τής χαραυγής καί κατέλαβον τό μέρος. 
Έν τφ μεταξύ, έγγιζούσης τής άνατολής τοϋ 
ήλιου, μετέβη ή έλληνική φρουρά νά καταλάβη 
τήν τοποθεσίαν, συνέπεσε δέ τήν ήμέραν έκεί- 
νην ή φρουρά νά άποτελεΐται άπό Πατρινούς 
ύπό τούς Κουμανιώτας. Οί Τούρκοι κατεδίω- 
ξαν τούς Πατρινούς, ένισχυόμενοι έν τώ μεταξύ 
άριθμητικώς έκ τών όλονέν άθρόως έξερχομέ- 
νων έκ τοϋ φρουρίου. Πρός ένίσχυσιν τών Πα- 
τρινών έκινήθησαν οί Καλαβρυτινοί τοϋ Γηρο
κομείου καί οί Τριπολιτσιώται τοϋ ληνοΰ Σαήτ 
άγά, άλλά ή άριθμητική ύπεροχή τών Τούρκων 
ήτο άπόλυτος, πυροβολικόν των δέ έσφυρηλά- 
τει τό Γηροκομεΐον.

Κατά τά σχόλια τοϋ Θεοφανίδου Α' 271, 
«είναι προφανές δτι ή έξόρμησις τοϋ συνόλου 
τών δυνάμεων τών Τούρκων έβασίσθη εις σχε- 
διον έκπονηθέν κατόπιν μελέτης έπί τοϋ κατά 
ποιον τρόπον θά προσειλκύοντο οί "Ελληνες νά 
έπλησίαζον τό φρούριον καί δχι οί Τούρκοι 
πρώτοι νά προήλαυνον πρός τάς κατεχομένας

θέσεις αυτών (Γηροκομεΐον, Κυνηγός, ληνός 
τοϋ Σαΐταγα, Πουρναρόκαστρον). Καί τούτο 
τεκμαίρεται δτι έσκέφθησαν, διότι οί πρώτοι 
πεσόντες είς τήν ένέδραν εκατόν "Ελληνες δέν 
έπανήλθον είς τάς ώχυρωμένας θέσεις των, 
προφανώς πιστεύσαντες οτι μόνον οσοι τούς έ
στησαν τήν ένέδραν Τούρκοι θά παρέμενον έξω 
τοϋ φρουρίου- είς άνάλογον πλάνην ύπέπεσαν 
καί αί άλληλοδιαδόχως έλθοϋσαι ένισχύσεις 
αύτών, άλλως βεβαίως δέν Οά έπροχώρουν αΰ- 
ται μέχρι τοϋ άπέναντι τοϋ Σχατοβούνι λόφου, 
άπέχοντος μόλις 10' τοϋ φρουρίου». Περαιτέ
ρω πιστεύει δτι είς τουλάχιστον τών πασάδων 
έπί τόπου έξέλεγε τήν θέσιν έκάστου έξερχο- 
μένου έκ τοϋ φρουρίου σώματος καί τήν στιγ
μήν τής έξορμήσεώς του. «Τό μέγιστόν μέρος 
τοϋ όγκου τών Τούρκων έξώρμησε μόνον, όταν 
έγένετο φανερόν δτι δσαι ένισχύσεις Έλληνικαί 
έπρόκειτο νά καταφθάσουν ήσαν άν δχι έπί τό
που, τουλάχιστον έγγύτατα έκείνου τοϋ λόφου. 
Καί διά τοΰτο συνέβη ή έξαιρετικώς άτακτος 
φυγή τών Ελλήνων».

Οί Τούρκοι ήκολούθησαν τήν άπό φρουρίου 
είς Γηροκομεΐον οδόν. Είς τό χωρίον Κυνηγός, 
άνω τοϋ Γηροκομείου, διεσκόρπισαν τό σώμα 
τών Πατρινών. Ό  σημαιοφόρος έφονεύθη καί ή 
σημαία έχάθη. Οί είς Γηροκομεΐον όμως καί 
ληνόν Σαήτ άγά έκράτησαν τάς θέσεις τιον. Είς 
τόν ληνόν έκλείσθη καί ό υιός τοϋ άρχιστρα- 
τήγου Γενναίος μέ 600. 01 Τούρκοι άνέπτυξαν 
τάς δυνάμεις των καί έκύκλωσαν τάς δύο 
φρουράς Γηροκομείου καί ληνοϋ. *0 Κολιόπου- 
λος (Πλαπούτας) έπεσεν είς τήν πεδιάδα κάτω, 
είς τάς σταφίδας, άλλά ταχέως μαζί μέ τό 
στράτευμα τοϋ Καν. Δεληγιάννη καί τών Π α- 
τρινών άνήλΟον πρός Πουρναρόκαστρον. Οί 
Τούρκοι ούτως άπέκτησαν τόν έλεγχον τής πε- 
διάδος τών Πατρών.

Διά τό ληνόν τοϋ Σαήτ άγά δ Θεοφανίδης 
δημοσιεύει άνέκδοτον χειρόγραφον τοϋ Γενν. 
Κολοκοτρώνη, έχον ως έξης : «Είς τοϋ Σαΐτ 
άγά τό ληνό [Ν καί κάτωθι Γηροκομείου] ήσαν 
οί Τριπολΐται- καί βλέποντες τόν τσακισμόν 
τών Ελλήνων άνεχώρησαν καί έμεινε μόνον ό 
Σέκερης μέ 1υ0. τότε είσήλΟον καί οί Καρυτι- 
νοί καί άλλοι Πύργιοι μέ 50. Καί έπειδή ό 
Γενναίος έμεινε μέ ολίγους, κατέβη καί αύτός 
είς τήν αύτήν θέσιν διά νά δυνηθή νά τήν βα- 
στάξη». Οί Τούρκοι έπροχώρησαν πρός Ρηγα- 
νόκαμπον καί έκεΐΟεν είς τήν παλαιάν κοίτην 
τοϋ Γλαύκου. Έ κ  τών καταδιωκομένων ό Κο- 
λιόπουλος (Πλαπούτας) μέ έλαχίστους, ό Δε- 
ληγιάννης καί μέρος τών Πατρινών ύπό τούς 
Κουμανιώτας έτράπησαν πρός άριστερά καί 
δλοι μαζί ένεκλείσθησαν είς ένα ληνόν πυρπο- 
λημένον, τήν θέσιν τοϋ οποίου ό Θεοφανίδης 
272 καθορίζει είς τό ύψος μεταξύ ληνοΰ Σαήτ 
άγά καί παλαιάς κοίτης τού Γλαύκου, άλλά 
πρός τήν πρός τό Πουρναρόκαστρον πλευράν 
τής πεδιάδος. Τέλος καί έκεΐ οί Τούρκοι έφθα- 
σαν, συνήφθη μάχη έπί πολλήν ώραν καί κα- 
τέληξεν οί Τούρκοι νά τούς πιέζουν έκ τοϋ 
πλησίον. ’Άλλο πρόχειρον συγκρότημα συνε- 
κροτήθη άπό τμήματα δυνάμεων, μεταξύ τών 
οποίων καί Πατρινοί καί δύναμις τοϋ Πλαπού-
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τα παρά τήν παλαιάν κοίτην του ποταμού 
Γλαύκου ύψηλά, μέ όχύρωμα πρόχειρον μεγά
λους λίθους του ποταμού. Έ κ εΐ συνεκεντρώ- 
νοντο οΐ περισσότεροι άπό τούς διαφεύγοντας 
'Έλληνας, μέχρις έκεΐ δέ έφθασαν καί οί 
Τούρκοι.

Πρός βοήθειαν των άποκλεισμένων είς τό 
Γηροκομείου άνδρών τού σώματός του έσπευ- 
σε, βλέπων τήν προέλασιν των Τούρκων, έκ 
Πουρναροκάστρου ό Άνδρέας Ζαΐμης έπΐ κε
φαλής τμήματος. ’Έφιππος έπροχώρει είς τό 
μέσον της πεδιάδος, όπου καί ένέπεσε πλησίον 
των δύο Τούρκων πασάδων. Τό έχθρικόν Ιππι
κόν άντιληφθέν την κάθοδον τού μεμονωμένου 
τούτου τμήματος, τό κατεδίωξεν. Αυτός ουτος 
ό Ζαΐμης οιέτρεξεν άμεσον κίνδυνον νά συλ- 
ληφθή, έγκατέλειψε τόν ίππον του καί κατέ
φυγε μέ τούς άνδρας του παρά τήν παλαιάν 
κοίτην τού Γλαύκου ύψηλά. Ή το  τήν ώραν έ- 
κείνην, δτε τό τουρκικόν πυροβολικόν έλάμβανε 
θέσεις καί έκ τής πεδιάδος πλέον έβαλλε κατά 
τού Γηροκομείου. Κατά τήν περιγραφήν τού 
Σπ. Μελά (αύτόθι Β' 172) «ό τόπος χαλούσε 
άπό τό κανονίδι καί τό ντουφεκίδι* σαν τούφες 
τούφες μπαμπάκι φούντωναν καί άπλωναν, 
έδώ κι* έκεΐ, άπό τΙς μπόμπες πουσκαγαν οί 
καπνοί καί τά λιανοτούφεκα βάζαν γαρνιτούρα 
παράξενη στις ράχες άπό σύγνεφα στενόμακρα». 
Τοιαύτη ή έξέλιξις τής μάχης έως τής μεσημ
βρίας.

Ό  Ζαΐμης έστειλε ταχέως τόν όπλαρ- 
χηγόν του Λεχουρίτην νά έμφανίσθή είς τόν 
Κολοκοτρώνην καί νά του τήν έκθέση, ζητών 
τήν αύτοπρόσωπον έμφάνισίν του. Ώ ς  απε
σταλμένος καί των άλλων διοικητών σωμάτων 
έφΟασε καί 6 υπασπιστής του Φωτακος (ό καί 
συγγραφεύς). Ούτος, όπως καί οί προσωπικοί 
σωματοφύλακες τού αρχιστρατήγου, ό σημαιο
φόρος του Καραχάλιος καί ό τυμπανιστής του 
είχον ήδη σταλή πρός ένίσχυσιν τών μαχομέ- 
νων. *0 άρχιστράτηγος είχε μείνει μόνος είς 
Σαραβάλι, έχων παρ’ αύτώ τόν μητροπολίτην 
’Ά ρτης Πορφύριον μετά τού γραμματέως του 
Μιχ. Οίκονόμου (τού καί συγγραφέως), συνο- 
δευόμενον άπό τόν Πατρινόν πρόκριτον Άνδρ. 
Καλαμογδάρτην, οί όποιοι ήλθον νά ζητήσουν 
βοήθειαν διά τήν Δυτ. Ελλάδα. Άντιλαμβανό- 
μενος τό κρίσιμον τής καταστάσεως, ό Κολο- 
κοτρώνης άπέστειλε τούς ξένους του νά άνέλ- 
Οουν είς τήν μονήν Ό μπλοΰ, έξεκίνησεν έφιπ
πος, έχων μόνον ένα σημαιοφόρον μετ’ αύτου 
καί έλαχίστους πεζούς. Σκοπός του ήτο νά 
συγκεντρώση τό στράτευμά του καί νά τό ά- 
ναδιοργανώση πρός άντεπίθεσιν. Προηγουμένως 
είχε δώσει έντολήν νά μοιρασθούν άμέσως πο
λεμοφόδια καί τροφαί είς όλους. Φεύγων άπό 
τό Σαραβάλι, διέταξεν έπίσης όπως, άν ΐδουν 
τούς Τούρκους νά προχωρούν, καύσουν τάς 
σκηνάς τού στρατηγείου καί όσα πράγματα δέν 
θά δυνηθοΰν νά παραλάβουν. Συμπαρέλαβε πρώ
τον τόν γέροντα άγγελιοφόρον τού Ζαΐμη Λε
χουρίτην καί έφθασεν είς τόν Παλαιόπυργον 
έκεΐ εΰρε περί τούς 15 'Έλληνας μέ τήν μικράν 
σημαίαν των. Ή σαν ΠατρινοΙ τού Ά γγελή 
Κουμανιώτη. Ή λθον καί αύτοί μαζί του καί

3  6

καθ' δδόν συνεκέντρωσε καί άλλους διασκορπι
σμένους, έως τόν άριθμ,όν 50.

Ό  Κολοκοτρώνης επρόσεξε πού ήτο ή ση
μαία έφόδου τών Τούρκων. Απέναντι αύτης 
διέταξε τόν Κουμανιώτην μέ τούς Πατρινούς 
καί κατέλαβον τό έναντι μέρος, στήσαντες τήν| 
σημαίαν των. Συνήντησε κατόπιν τόν Πλαπούτϊ 
ταν, τόν όποιον μέ μόλις 20 άνδρας έστειλε! 
νά καταλάβη τό άσβεστοκάμινον (χορυγοκάμι-.) 
νον) παρά τόν Γλαύκον ύψηλά (είς τό μέσον^ 
πεδιάδος, Φωτακος Ά πομν. Α ' 299, 302) όπου 
ήσαν οι δύο πασάδες. Μέ τήν ένθάρρυνσιν του 
Κολοκοτρώνη, ό Πλαπούτας έπέτυχε τήν κατά-, 
ληψιν. ’Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν ότι ήνοί-J 
χθη ό δρόμος καί τό καταδιωκόμενον σώμα] 
του Ζαΐμη ήνώθη μετά τών άλλων Ελλήνων,i 
οί δέ πασάδες άπεσύρθησαν πρός τό Γηροκο-i 
μεΐον (Φωτακος αύτόθι). Ό  τυμπανιστής του] 
άρχιστρατήγου Νικολέτος, Ζακύνθιος, άνήλθα 
κατά διαταγήν του είς μίαν μορέαν καί έκτύπα( 
συνεχώς σύναξιν τών είς τά ορεινά στρατιού 
τών. Καί πράγματι έπειθάρχησαν καί προσ i 
ήρχοντο. !■

Ό  Κολοκοτρώνης δέν ήργησε νά άντιληφθ{;{ 
ότι οί Τούρκοι είχον συγκεντρώσει είς τό κέν-ί 
τρον των, τό όποιον ήτένιζε τήν όχθην τούί 
Γλαύκου εις γωνίαν μέ τήν πεδιάδα, πολλάα 
δυνάμεις, είχον δέ τά άκρα των αδύνατα, εί<£ 
τά όποια έκινεΐτο τό Ιππικόν των. Πρός έν έξ 
αύτών μετέβη άπό τού όρεινού έν συνεχεία άά 
κολουθούμενος υπό του ύπασπιστοΰ του Φωτά^; 
κου καί τού σημαιοφόρου του Καραχάλιου^ 
ήτοι είς Νερομάναν (υπερΟεν του χωρίου Ρω·? 
μανου). Έ κ εΐ έφθασεν έφιππος μέ πεζούς τούς 
άκολουθούντας αύτόν. Καί έκεΐ έβαλε φωνήν καί 
συνεκέντρωσε τούς είς τά ορεινά άνελθόντα» 
στρατιώτας. (

Ό  αποκλεισμός τών είς Γηροκομεΐυν καC 
ληνόν Σαήτ άγά Ελλήνων ήτο σφοδρότατος. Ο] 
τού ληνού, ήτοι οί Γεν. Κολοκοτρώνης, Ν* 
Μπούκουρας, Γ. Σέκερης καί ΓΙ. Παπαδημη· 
τρακόπουλος ήγωνίζοντο πλέον έντός του λη·*. 
νοΰ καί ύπέφερον περισσότερον. Ό  ληνός εϊχε'Ξ :: 
είς τό μέσον ένα πυρπολημένον πύργον, ό ό-: 
ποιος καί ήτο περιμανδρωμένος γύρωθεν. Ξύλα 
εΟετον οί πολιορκούμενοι έπί τών έρειπίων κχίι 
έπολέμων. Είχον άπομείνει περί τούς 150 (or 
Τριπολιτσιώται είχον αποχωρήσει) καί έδέχθη' 
σαν άλλεπαλλήλους έφόδους, άλλα δέν έκάμφθη·' 
σαν. ’Ό χ ι καλυτέρα ήτο ή θέσις τών είς τέ 
Γηροκομεΐον. Καί έπλησίαζεν ή έσπέρα. Τ0τγ 
ό Κολοκοτρώνης, ενώ ή μάχη είχεν έπαναληι 
φθή παντού, μεταχειρίσθη τό εξής στρατήγη· 
μ α : Άνήλθεν είς έν ύψωμα, παρά τήν Νερό-: 
μάναν καί έξήτασε μέ τό τηλεσκόπιόν του δει 
ξιά καί αριστερά του τούς μαχομένους είς δύο 
χώρους, τούς όποιους έχώριζε τό ύψωμα, όπον 
εύρίσκετο. Είς μίαν στιγμήν μέ ενθουσιασμό’: 
ήρχιζε νά φωνάζη μέ τήν γνώριμον είς τού  ̂
στρατιώτας του στεντορείαν φωνήν του και 
άπό τήν μίαν πλευράν καί άπό τήν άλλην» 
«Έτσάκισαν οί Τούρκοι, πάρτε τους, "Ελλη* 
νες έτσάκισαν οί Τούρκοι». 'Έλληνες καί Τουρι 
κοι δέν έβλεπον τι γίνεται είς τόν άλλον χώροι 
τής μάχης καί ούτως οί Τούρκοι καί τού ένό*

μ
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ital του άλλου μέρους έγκατέλειψαν τόν άγώνα 
Ιδιά νά μή απομονωθούν καί οί "Ελληνες έν- 
θουσιασμένοι τούς κατεδίωξαν. Μόλις ό Κολο
κοτρώνης άντελήφθη την πρώτην έπιτυχίαν 

ίτοϋ στρατηγήματος του καί οτι ή πίεσις έπί 
ϋτοΰ ληνού του Σαήτ άγα έχαλαρώθη, έσπευσεν 
έφιππος δρομαίως εις τόν ποταμόν Γλαύκον 
ύψηλά, όπου είχεν αφήσει τούς 50 μέ στημέ- 

/νην τήν σημαίαν. Τώρα ευρε συγκεντρωμένους 
ϊέκεΐ πολύ περισσότερους καί διέταξε νά κινη
θούν άμέσως πρός τό κέντρον της έχθρικής 
χδυνάμεως. Έ π ί κεφαλής ό ίδιος έπροχώρησε 
ίπρός τα κάτω τού Ρηγανοκάμπου. ’Από έκεΐ, 
άφοϋ διεσκόρπισεν όσους Τούρκους εύρεν άκό- 
μη νά πολεμούν εις τήν Νερομάναν, προσέβαλε 

(τούς πολιορκούντας τόν ληνόν καί Γηροκομείου. 
;Ό  Κολοκοτρώνης άναφέρει ότι έφόνευσεν έκεΐ 
Ιό ίδιος ένα Τούρκον συνταγματάρχην (μπίμπα- 
|ση), έξαίρει δέ τήν δραστηριότητα εις τήν κα- 
ταδίωξιν του σώματος των Πατρινών υπό τούς 
Κουμανιώτας.

Ό  πανικός άπό της Νερομάνας μετεδόθη 
είς δλας τάς μαχομένας καλώς έως τότε Τουρ- 
Ικικάς δυνάμεις, αί όποΐαι καί τότε καί μετά 
τήν μάχην έπίστευσαν ότι ή άρχική (πρωινή) 
ύποχώρησις των Ελλήνων άπετέλει πολεμικόν 

:στρατήγημα. Δυστυχώς οί είς τό Γηροκομεΐον 
Έλληνες δεν άντελήφθησαν έγκαίρως τήν φυ
γήν τών Τούρκων καί δεν έξήλθον νά τούς 
χτυπήσουν έκ τών όπισθεν, όπότε αί άπώλειαι 

ΐέκείνων θά ήσαν μεγαλείτεραι. Κατά Φωτάκον 
Άπομνημ. 304, «ή θέσις Γεροκομείο είναι κομ
μάτι χαμήλωμα καί άπό τό μέρος τό δυτικό- 
νότιον δέν φαίνεται καλά». ’Εάν έξήρχοντο οί 

ίτοΰ Γηροκομείου, θά συνελάμβανον τούς δύο 
πασάδες καί τά κανόνια των, «διότι ή θέσις 
ήτο περιφραγμένη μέ μεγάλες γράναις, τής ό- 
ποίαις είχαν διά τής σταφίδαις των οί "Ελλη
νες».

Ή  σύγχυσις τών φευγόντων ήτο πλήρης 
καί όσοι έπρόλαβον, είσήλθον είς τό φρούριον 
καί έκλεισαν τάς πύλας. ’Αλλά άλλοι Τούρκοι, 
άντί νά καταφύγουν είς τήν Άκρόπολιν, έστρά- 
φησαν είς Συχαινά διά νά εύρεθούν είς τό 
φρούριον τού Ρίου, πολλοί δέ έχάθησαν πια- 

-, σθέντες είς τούς φράκτας καί τά βάτα, θανόν-
| Ιίι’τίτες έκ φόβου (Φωτάκος αυτόθι). Αυτοί οΰτοι 

’ οί δύο πασάδες έπεσαν κατά τήν φυγήν των 
πρός τό μεσημβρινόν μέρος πλησίον τού Γηρο- 

, , κομείου. Διήρχοντο δρομαίως ένα ξυλογέφυρον
^  ί παλαιόν, τό όποιον έθραύσθη καί οί πασάδες 

βχιΛ'Ι έπεσαν είς τά βάτα καί τό ρεύμα τού υδατος 
: · . / ■ ' το'Χ μετέφερε πρός τά κάτω, πρός τόν "Αγιον 
'!■ Άνδρέαν. Είς 1.000 υπολογίζονται καί περισ- 
si·1 σοτέρους αί άπώλειαι τών Τούρκων, κατ’ άλ

λους είς 400 νεκρούς. Ά πώλειαι ήμετέρων 20 
νεκροί καί τραυματίαι.

Ό  τουφεξήμπασης (ό έπί κεφαλής τών τυ- 
φεκιοφόρων) τού Μεχμέτ πασά ήτο ωραιότατος 
άνήρ (Φωτακος 304—5). Οδτος δέν έπρόφθασε 
νά φύγη καί τόν κατέφθασεν ό Πλαπούτας μέ 
τούς άνδρας του. ’Εκεί ό Τούρκος εύρε σκλη
ρόν θάνατον καταπλακωθείς άπό τόν τοίχον, ό 
όποιος ήτο έτοιμόρροπος, καί ό Πλαπούτας διέ
ταξε καί τόν έρριξαν άπό έξω οί στρατιώται
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του. Τήν τελευταίαν στιγμήν ό Πλαπούτας είσ- 
ήλθεν είς τόν ληνόν έφιππος διά νά προλάβη 
νά τόν πιάση ζωντανόν, άλλά δέν ήδυνήθη. Οί 
Τούρκοι, μή γνωρίζοντες τήν τύχην του, έπρο- 
θυμοπο ιήθησαν τήν έπομένην νά τόν έξαγορά- 
σουν, εάν ήτο ζωντανός, άντί 200.000 γροσίων. 
Κατά τό τέλος τής μάχης συνελήφθη ό Ε 
βραίος αργυραμοιβός τού Μεχμέτ πασά. Ούτος, 
παρακολουθήσας τήν έξόρμησιν, άπεκοιμήΟη τήν 
μεσημβρίαν καί όταν έξύπνησεν (εύρίσκετο είς 
κίνησιν άπό τής νυκτός), έπροχώρησε μεμονω
μένος καί ανύποπτος πρός ληνόν. Είς τό σώμα 
τού Καν. Δεληγιάννη ήτο εις ιερομόναχος Καλ
λίνικος, έπονομαζόμενος παπά Κουλουράς ή 
Φλεσάκος· έσυνήΟιζε νά προηγήται πάντοτε 
τών άνδρών, βαδίζων παρά τήν σημαίαν, έφε
ρε δέ πάντοτε μετ’ αύτού τό εικόνισμα τής 
Θεοτόκου. Κατά τήν καταδίωξιν τών Τούρκων 
τήν πρωίαν τής μάχης, επέταξε τήν εικόνα είς 
ένα βάτον καί είπε : «πήγαινε καί σύ μέ τούς
Τούρκους, άφοΰ τούς θέλεις. Δέν σέ παίρνω, 
άν δέν δυναμώσης τούς "Ελληνας νά κυνηγή
σουν τούς Τούρκους». Άπεμακρύνθη, καταδιω- 
κόμενος, άλλά έκεΐ οπού έστάΟη, προσηύχετο, 
έως ότου ύπεχώρησαν οί Τούρκοι πλέον. "Ολοι 
οί τού στρατοπέδου έΟεώρησαν τήν άνέλπιστον 
νίκην των ώς θαύμα της Παναγίας (Φωτακος 
Βίοι 315).

Ά λλο άνέκδοτον της μ άχης: Ό  Άνδρ. 
Ζαίμης εύρέθη είς τόν Όμπλόν καί ό Κολοκο
τρώνης τόν έκάλεσεν είς τήν μάχην. Ή λθε, 
διότι σύν τοΐς άλλοις ό Κολοκοτρώνης τόν έθι
ξε: «τοΐς έλάφοις ορη τά ύψηλά, κύρ Άντρέα, 
καί πέτρα τοΐς λαγωοϊς καταφυγή» (Βλαχο- 
γιάννη 'Ιστ. άνθολογία 196, Κορύλλος Πεζοπο
ρία είς Σπάρτην 9, Θωμόπουλος Ό μπλός 25, 
Κοσκέρης 50). Καί διά τήν ρητορικήν του : 
«ένας παππάς άσπρογένης είς τό Σαραβάλι 
(1844)» έδείκνυε τόν τόπον, όπου ό Κολοκο
τρώνης «έβγανε κάτι λόγους οπού έκαναν τρο
μάρα» (Βλαχογιάννης, αύτόθι, 198). Φαίνεται 
οτι οί "Ελληνες ιερωμένοι τού στρατού εΐχον 
είς Γηροκομεΐον στήσει έπί τών έρειπίων τής 
μονής προσκύνημα τής Παναγίας καί τήν ει
κόνα αύτήν παρέλαβεν ό άνδραγαθήσας καί τι
μηθείς Κουσινιώτης (βλ. λ.).

Κέρδος άμεσον τήν μάχης τού Γηροκομεί
ου, τήν οποίαν διά μακρών περιγράφουν οί Φω- 
τάκος ’Απομνημονεύματα Α ’ σελ. 294—307 
καί Σπ. Τρικούπης 'Ιστορία Έ λλ. Έπαναστά- 
σεως Β' 173 έπ. έξαίρουν δέ οί Π . Χιώτης 
Ίον. Α' 436—7 καί Παπανδρέου Καλαβρ. 
Έ π . σ. 110 διά τούς πολεμήσαντας Ίονίους 
καί Καλαβρυτινούς (Χρ. Βλασσόπουλος Ή μ ε- 
ρολ. Ά γώνος 110, 112), ένώ δ Φωτάκος είς 
Προλεγόμενα ’Απομνημονευμάτων του, ώς μιάς 
τών σημαντικωτέρων τού Ά γώνος μάς δίδει 
τήν πληροφορίαν ότι καί πολεμικόν σχεδιά
γραμμα τής μάχης έχει συντάξει, άποκείμενον 
ήδη εις τά αρχεία τής Ιστορικής καί ’Εθνολο
γικής Εταιρίας, ύπήρξεν ότι οί "Ελληνες έξου- 
σίαζον πλέον τήν πεδιάδα ολόκληρον. Τριαντα- 
φύλλου Γηροκομεΐον 47—54.

Τήν έπιτυχίαν τού Κολοκοτρώνη είς Π ά
τρας έξαίρει καί αύτός ό Γερμανός 102—3 : «έ-
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δειξεν είς αύτήν τήν περίστασήν άνδρείαν καί 
έπιδεξιότητα, έπειδή ίδών άπό τό Σαραβάλι, 
δπου ήτον έστρατοπεδευμένος, ότι οί εχθροί έ- 
προχώρουν καταδιώκοντες τούς Έλληνας, ευθύς 
έκίνησε μέ όλίγους στρατιώτας, όπου παρευρέ- 
θησαν, έπλησίασεν είς τόν τόπον της μάχης, 
έμψύχωσε τούς φεύγοντας Έλληνας, έσύναξε 
τούς διασκορπισμένους, τούς ένθουσίασε τόσον, 
ώστε οιρμησαν ώς λέοντες εναντίον των έχθρών, 
τούς έτρεψαν είς φυγήν, τούς κατεδίωξαν μέχρι 
της πόλεως καί έφόνευσαν έξ* αύτών 250 πε
ρίπου». Τά της έκστρατείας Κολοκοτρώνη διη
γείται 6 συμμετασχών αύτης Καν, Δεληγιάννης 
(ένθ’ άνωτ. 17 έπ.) ώς έξης: «Τήν έπαύριον 
έφθασε καί ό τουρκικός στόλος διευθυνόμενος 
πρός τάς Πάτρας νά άποβιβάση τά ’Ασιατικά 
στρατεύματα, άλλά μή δυνηθείς νά προχωρήση 
ένεκα τού δυνατού άέρος Βορρέως έκαμε τήν 
άπόβασιν αύτών είς τήν Ά χαίαν.

«Ειδοποίησαν άμέσ<ος τούς έν ΓΙάτραις Τούρ
κους οτι έφθασαν εκεί καί έξήλθον ύπέρ τάς 2.000 
νά τούς συνοδεύσουν καί συμπλακέντες αίφνης 
μετά των εκεί εύρεθέντων Κ. Πετιμεζά, Πλα- 
πούτα κ. λ. συνεκρότησαν μάχην, ήτις διαρκέ- 
σασα 5 περίπου α>ρας μέ έπιμονήν άμφοτέρων 
καί μή δυνάμενοι οί "Ελληνες νά άνΟέξουν είς 
τό πολυάριθμον των έχθρών, ύπεχώρησαν πο- 
λεμούντες, οί δέ έχθροί έπροχώρησαν έως 
τήν Χαλανδρίτσαν καί διανυκτερεύσαντες έκεΐ 
κατεπυρπόλησαν καί αύτήν καί άλλα τινά μ ι
κρά χωριδάκια, τήν πρωίαν άνεχούρησαν. Τήν 
νύκτα εκείνην μάς ειδοποίησαν αί σκοπιαί καί 
φυλακαί τά γεγονότα καί άμέσως έξεκινήσαμεν 
άπαντες καί τήν πρωίαν έφΟάσαμεν είς τού 
Μπούμπα καί Μπαμπιο>τη. Τ Ι έμπροσθοφυλα- 
κή μας συνεπλάκη αίφνης μέ τούς Τούρκους, 
όντας ύπέρ τάς 2.000. Είς αύτήν τήν στιγμήν 
έφΟάσαμεν καί ημείς, άλλά συγχρόνως έφΟασε 
καί έν τουρκικόν άπόσπασμα έκ 1.000 καί έ- 
νωΟέν μέ την έμπροσθοφυλακήν άπεπειράΟησαν 
νά έπιπέσουν καθ' ήμών μέ όρμήν, νά μάς δια- 
λύσουν, άλλά εύρον τοιαύτην άτρόμητον καί ί- 
σχυράν άντίστασιν, ώστε άντί νά μάς δειλιά- 
σουν, άπεδειλίασαν αύτοί, καθότι διετάξαμεν 
τόν Καραλήν, τόν Καπογιάννην καί τόν Φραγ- 
κάκην Καρπενιώτην μέ 300 έπιλέκτους στρα- 
τιώτας καί 4 σημαιοφόρους καί κατέλαβον την 
άριστεράν πλευράν των εχθρών καί αίφνης τούς 
έπυροβόλησαν έμπήξαντες τάς σημαίας πλησίον 
αύτών.

»Άμέσως διετάξαμεν προσβολήν, φωνά- 
ζοντες Εμπρός I Ε πάνω  τους ! μέ άκατάπαυ- 
στον πύρ καί δώσαντες τό παράδειγμα τής εύ- 
τολμίας, ημείς αύτοί προπορευόμενοι ξιφήρεις, 
άπεδειλίασαν οί έχθροί καί άμέσως έτράπησαν 
είς άτακτον φυγήν καί ένωΟέντες μέ τό μεγά- 
λον σώμα τού κέντρου διευΟύνΟησαν τήν επαύ
ριον διά τής παραλίας είς τάς Πάτρας καί άλ
λοι διά θαλάσσης. Έφονεύθηκαν είς τάς δύο 
αύτάς μάχας ύπέρ τούς 200 καί άλλοι τόσοι 
έπληγώθηκαν, έν οίς καί ό Μπεκήραγας. Έφο- 
νεύΟησαν δέ καί άπό τού Κ. Πετιμεζά, Σισίνη, 
Πλαπούτα καί Γενναίου 7 καί 9 έπληγώθηκαν. 
Ά π ό  τούς ίδικούς, τού Ζαΐμη κλ. έφονεύθησ»ν 
12 καί 17 έπληγώθηκαν. Καί ούτως έμείναμεν
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τοποθετημένοι είς του Μπούμπα καί Μπα· 
μπιώτη καί κατά τάς 26, τήν έπαύριον, ήλθεΐ 
καί δ Κολοκοτρώνης... άπεφασίσαμεν όμοφώ- 
νως τά άκόλουθα. *0 Κολοκοτρώνης μέ τόν 
υιόν του, ό Πλαπούτας, ό Τζαν. Χριστόπου-ι 
λος, ό Πετρ. Μήτσιος νά τοποθετηθώσιν etc! 
Σαραβάλι. Ό  Κ. Πετιμεζάς είς Παλαιόπυρ-: 
γον, ό Ζαίμης καί Λόντος είς τό Γηροκο-3 
μειον, Ψηλά αλώνια [;] καί είς τά πέριξ οχυ
ρώματα μέχρι τής Έγλυκάδος. Οί άδελφο 
Δεληγιανναΐοι είς τήν Έλεκίστραν καί είς τινο 
όχυρώματα πρός τό Έσχατοβούνι. Ό  Σιέκερης 
είς τόν ληνόν τού Σαΐταγα, ό Νενέκος, Σαγιάς: 
Κουμανιωταΐοι καί άλλοι καπεταναΐοι ΠατραΐοΛ^ - 
είς τού Κυνηγού. "Αμα λοιπόν αποφασίσθησα^ ^ \ 
αύται αί θέσεις, διά νά έχω μεν άσφαλές 
προπύργιον τού στρατοπέδου, τό Γηροκομεΐον t:V'~ 
άπεφασίσαμεν καί έστείλαμεν, αύτός μέν, * 
Ζαίμης, τόν Φραγκάκην καί *ΑΘ. Καραντζιά: 
μέ 300, εγώ δέ τόν Καραλήν καί τόν Καπό: 
γιάννην μ’ άλλους 300 μέ 6 σημαίας. Καί δύ * r  
δλην τήν νύκτα έκείνην ώχυρώθηκαν καλώς 
Τήν πρωίαν βλέποντες οί Τούρκοι άναπεπτα: 
μένας τάς σημαίας μας καί τό άπροσδδκητο·: 
δι* αύτούς τόλμημα νά πλησιάσωμεν βολήν κα: 
νονίου είς τό φρούριον, μετά τήν έλευσιν μά tr\ 
λίστα 10.000 έπικουρικοΰ στρατού, έξήλθον τή   ̂
ο! Μαρτίου ύπέρ τάς 12.000 καί προσέβαλα 
μέ όρμήν καί άπελπισίαν τό όχύρωμα έκεΐν ; 
νά δυνηΟοΰν νά τό καταλάβουν ώς τό μόνον διί 
αύτούς άναγκαΐον. Ά λ λ ’ οί άτρόμητοι αυτοί 
φρουροί έπολέμησαν καί άντέκρουσαν θαρραλέο* 
δλας αύτών τάς προσβολάς. Συγχρόνως έφΟά : 
σαμεν καί ήμείς μετά τού Ζαίμη καί μετ’ όλί. 
γην ύ>ραν συνέρρευσαν δλα τά στρατιωτικά σώ. 
ματα καί ή μάχη άπεκατέστη γενική, έπικρα 
τήσασα μέ έπιμονήν έξ άμφοτέρων των μαχε 
μενών 6 περίπου ώρας καί ή νίκη αμφιρρεπής: 
δτε αίφνης έξήλθον τού Γηροκομείου ό Φραγ) ; 
κάκης καί ό Καραλής μέ τό της φρουρά) ·ψ. c - 
καί προσέλαβον τήν δεξιάν πλευράν των πολ^. - 
ορκούντων αύτούς Τούρκων, φωνάζοντες ζ ω τ h. ί * 
ρώς : ’Επάνω τους μωρέ "Ελληνες ! Τούς έν*:. l *::x 
κήσαμεν I Τούς έπήραμεν τούς μουρτάτες. Kc 
έτράπησαν είς φυγήν. Τότε όρμήσαντα δλα τ*,*. 
στρατεύματα μέ μεγάλην άμιλλαν, τούς κατε"^ 0 ^ ιν.. 
δι«>ξαμεν καί είσήλθομεν είς τήν πόλιν. Κατε rivTv,v .‘J 
λάβομεν οικίας τινάς καί ερείπια καί έπολεμά kr.: j. '* ’ 
σαμεν μεχρισότου κατέλαβεν ή νύξ καί τόΐΓ 
ύπεστρέψαμεν έκαστος είς τήν θέσιν του. Έ  Χγ. 1.'\ 
φονεύθηκαν άπό τούς έχθρούς ύπέρ τούς 2C , ct,*,;’.7· 
καί περισσότεροι έπληγώθηκαν, άπό δέ τοΐΤ ν -..'■'J 
"Ελληνας έξ δλων των σωμάτων 22 έφονε* ν ^  
θηκαν καί 14 έπληγώθηκαν». ; ,-, ,

Διηγείται κατόπιν πώς οί Τούρκοι τε - 
φρουρίου ήναγκάσθησαν νά ζητήσουν νά έλθημ ν / ' " 1 
Τσούφ πασάς έκ Ρίου, ό όποιος καί ήλθε τ)·
5 Μαρτίου, πώς έπίσης μετέβησαν οί Δεληγιαν', ' '/·ι 
ναίοι καί έφύλαξαν τήν νύκτα είς τό ΣχατεΓ κ,ρ 
βούνι. Διηγείται οτι τά έξημερώματα τής γ 
Μαρτίου οί Τούρκοι «έξήλθον πρός τό μέρος ο ν.'/'· 
κείνο τού Καστελοκάμπου επέκεινα των 2.00'). μ 7 
έξ αύτών έως 100 ιππείς» ενώ πρόκειται π εί V' 
φάλαγγας έκκινησάσης άπό τό Σχατοβούί Λί 
πρός Γηροκομεΐον. «Έ πίσης ύπήγον καί άλλ* μ ^
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■νόσοι άπό τό παράλιον είς τά 'Υψηλά άλώνια 
νά καταλάβουν τήν δεξιάν. Ή σαν 2.000 καί 
ιππικόν καί συνεπλάκησαν μέ τό σώμα Δημ. 
Δεληγιάννη, τό όποιον άντέστη επί μίαν ώραν 
περίπου. Έφονεύθησαν 7 στρατιώται καί ένδε
κα έπληγώθηκαν, έν οίς καί 6 καπετάν Α ργυ 
ρής Άποσκίτης. Συγχρόνως έδόθη καί εις άλ
λον σημεΐον ή μάχη, εις τά 'Τψηλά άλώνια».

Οί βεζύρηδες έξήλθον τότε μέ 12 κανόνια 
μεγάλα καί δύο βόμβας, έπιτεθέ/τες κατά τοΰ 
Γηροκομείου, τό όποιον μετά 4ωρον μάχην καί 
έπίθεσιν, ήρκέσθησαν νά πολιορκήσουν μέ μι- 
κράν δύναμιν καί έστράφησαν εις τήν πεδιάδα. 
«’Εγώ, συνεχίζει ό Καν. Δεληγιάννης, μετά 
του Ζαίμη καί μετά 50 στρατιωτών έκλεκτών 
έκαστος άπεφασίσαμεν καί έτρέχομεν άπό οχύ
ρωμα εις οχύρωμα, νά βλέπωμεν που είναι ή 
μεγαλυτέρα άνάγκη έπικουρίας καί έπίκειται 
κίνδυνος, νά φροντίζωμεν νά προφθάνη βοήθεια 
άπό τά άλλα σώματα. Τούς ύπενθυμίζαμεν τό 
Βαλτέτσι, τήν Βέρβεναν καί τήν Τριπολιτσάν 
καί τούς έφιλοτιμούσαμεν... Μάς είπον μάλιστα 
οί Καρυτινοί καπεταναΐοι: Πηγαίνετε νά άνα- 
παυθήτε.,.καί εντός ολίγων ώρών θά ίδήτε, διοι
κείτε λέοντας καί οχι άλεποϋδες. 'Υπήγομεν 
λοιπόν τελευταΐον είς του Σαΐταγα τον ληνόν... 
Ά λλ’ είς τό διάστημα αυτό τής έκεϊ χρονοτρι
βής...μάς περιεκύκλωσαν άπ’ όλα τά μέρη, ώστε 
ή θέσις μας... καθότι δέν είχομεν πόθεν νά έξέλ- 
θωμεν νά ένωθώμεν μέ τά Ελληνικά σώματα». 
Ό  Δεληγιάννης διέταξε τον Τούρκον αιχμάλω
τόν του Μουχαρέμ καί έστησεν έρυθράν ση
μαίαν είς τά καμίνια. 100 Τούρκοι ιππείς καί 
πεζοί δέν τούς κατεδίωξαν, βλέποντες σημαίαν 
έπίσημον βεζύρη (λάφυρον τοΰ πολέμου τής 
Τριπολιασάς). Είς ένα έκεϊ χάνδακα, ένώ όλοι 
τόν διήλθον, ό ίππος του Ζαΐμη δέν ήδυνήθη 
καί έκινδύνευσεν. «ΤΗτον δέ ώρα 1 μ. μ. καί 
δ πόλεμος έξηκολούθει άπό τό έν άκρον έως τό 
άλλο μέ πολλήν ζωηρότητα έξ άμφοτέρων τών 
μερών καί ή νίκη έφαίνετο άμφιρρεπής». Έ πο- 
λέμουν έπί 8 περίπου ώρας ήδη καί μέχρι τής 
3 μ. μ. «έφαίνετο μία σιωπηλή άνακωχή... άλλ’ 
έγένετο μικρός τις άκροβολισμός καί άψιμα- 
χίαι».

Ό  Δεληγιάννης Ισχυρίζεται έν συνεχεία 
ότι ό Κολοκοτρώνης κατεγίνετο έως τής ώρας 
έκείνης είς τό νά τιμωρήση 20 στρατιώτας λι- 
ποτακτήσαντας τήν πρωίαν καί τούς οποίους 
συνέλαβε προ τής Χαλανδρίτσης καί τούς έτι- 
μώρει άπασχολών 500 στρατιώτας ! «Έξακο- 
λουθούσης λοιπόν τής άκουσίας έκείνης άνακω- 
χής καί γινομένων μικρών τινων άκροβολισμών, 
φαίνεται αίφνης ό Ά γ γ .  Κουμανιώτης κατε- 
βαίνων άπό τόν Όμπλόν μέ 70 στρατιώτας καί 
μέ σημαίαν άναπεπταμένην, οϊτινες έπυροβόλη- 
σαν δίς καί τρις- ίδόντες αυτό τό ευχάριστου 
οι "Ελληνες έφώναξαν άπαντες οπλαρχηγοί καί 
καπεταναΐοι τών διαφόρων σωμάτων : Μιντάτι 
μας έφθασε, μιντάτι (βοήθεια). Τήν αύτήν έ- 
κείνην στιγμήν είχε φθάσει καί ό Κολοκοτρώ
νης είς έν άκρον τοΰ στρατοπέδου καί έφώνα- 
ξε καί αυτός μέ τήν βροντώδη φωνήν του : Μιν- 
τάτι! Μιντάτι ! καί ώς έκ συνθήματος έφωνά- 
ξαμεν άπαντες οΐ οπλαρχηγοί; Επάνω  τους,

μωρέ "Ελληνες ! ΤΙ τούς φυλάττομεν τούς πα- 
λιοπερσιάνους ; Καί έν τ ’ αύτώ έξήλθομεν άπ’ 
ολα τά όχυρώματα ξιφήρεις καί έρρίφθημεν 
κατά τών έχθρών. Αυτοί δέ άνευ ούδεμιάς άν- 
τιστάσεως νομίσαντες τήν ύποχώρησίν μας έ- 
κείνην στρατήγημα μάλλον διά νά τούς άπο- 
μακρύνωμεν άπό τό φρούριον τών Πατρών, νά 
τούς καταστρέψωμεν, έτράπησαν είς τόσην ά
τακτου φυγήν, ώστε δέν ήδυνήθησαυ ούτε νά 
πυροβολήσουν ούτε νά σταματήσουν άπό τήν 
φρίκην, την οποίαν έλαβον, καί ήμεΐς καταδιώ- 
κοντες αύτούς κατά πόδιν είσήλθομεν μαζί είς 
τάς Πάτρας καί διεμείναμεν είς τήν πόλιν έως 
είς τάς 10 μ. μ. τήν νύκτα, δτε διετάξαμεν 
έκαστος τούς στρατιώτας του καί έξήλθομεν. 
Ή  μάχη αΰτη διήρκεσεν υπέρ τάς 12 ώρας, 
είς τήν όποίαν έφονεύθηκαν καί έπληγώθηκαν 
άπό όλα τά σώματα 64 στρατιώται. ’Από δέ 
τούς Τούρκους έφονεύθησαν έπέκεινα τών 600 
καί άλλοι τόσοι έπληγώθηκαν ΐσως». ’Εν συ
νεχεία έπιτίθεται καί πάλιν κατά τοΰ Κολοκο- 
τρώνη, είς τόν όποιον δέν άναγνωρίζει τήν πα
τρότητα τής νίκης.

’Ανεξαρτήτως τών όσων ό Γερμανός 104, 
123—4, ό Θ. Κολοκοτρώνης είς τήν Αυτοβιογρα
φίαν του διηγείται : «έλαβα μίαν διαταγήν άπό 
τόν Μινίστρο τοΰ πολέμου [— υπουργόν τών 
Στρατιωτικών, ήτο ό Νότης Μπότσαρης, άνα- 
πληρούμενος άπό τόν υπουργόν τών Ε σω τερ ι
κών I. Κωλέττην — διά τό προς τούς στρατιω
τικούς μίσος τών πολιτικών πρβλ. έπικαίρως 
τόν Σπηλιάδην γράφοντα: «άγνοεΐται ποιος 
πονηρός δαίμων έβαλεν είς τόν νοΰν τοΰ Κα
νακάρη ότι 6 Κολοκοτρώνης ήθελε νά τόν φο- 
νεύση, καί διά τούτο, ένώ είχε διάθεσιν νά 
είναι ήνωμένος μέ αύτόν, δυσπιστών, κατεφέ- 
ρετο έναντίον του. Διά τοΰτο ό Κολοκοτρώνης 
άντεπολιτεύετο τόν Κανακάρην, όστις ήτο άφι- 
λοκερδής, τίμιος καί φιλόπατρις. ’Αλλά κα:ά  
δυστυχίαν δέν έδόθη περίστασις νά έξηγηθή μέ 
τόν Κολοκοτρώνην διά νά ένωθή μέ αύτόν διά 
παντός καί νά τόν βοηθή είς τά τοΰ πολέ
μου...»] διά νά περάσω είς τήν Δυτικήν Ε λ 
λάδα μέ τά στρατεύματα καί έγώ τοΰ άπεκρί- 
θηκα ό τ ι : δέν ήμπορώ νά άφήσω 12.000 Τούρ
κους είς τήν Πάτρα καί νά υπάγω έμπροστά. 
Πρέπει πρώτον νά σβύσουμε τή φωτιά πού εί
ναι μέσα καί έπειτα νά ύπάγης καί είς τήν 
βοήθειαν του γειτόνου σου. Καί αύτός μοϋ δευ- 
τεροαποκρίθηκε ό τ ι : Τό γράμμα όπου μου έ
στειλες, δέν τό έδειξα είς τήν κυβέρνησιν, διό
τ ι ήθελες κακοπέσει, όμως τώρα άμα λάβης 
τήν παροΰσαν διαταγήν νά έκστρατεύσης. Καί 
έγώ άφησα τόν Κολιόπουλο [Πλαπούτα] είς τά 
στρατεύματα έπί κεφαλής καί έπήγα είς τήν 
Κόρινθον διά τρεις ήμέρας». Πρβλ. Φωτάκου 
Άπομν. Α'  308.

’Έγγραφον τών Σταύρου Σαρδελιάνου, Στα- 
μάτη Μπομπιώτη καί Γεωργ. Παπαδοπούλου 
έκ Γηροκομείου τής 27 ’Απριλίου 1822 προς 
τόν Πλαπούταν, άντικαταστάτην τοΰ Κολοκο- 
τρώνη, κατ’ άνακοίνωσίν του υπό τοΰ συμ
πολίτου Γ. Άνδρουτσοπούλου, όμιλεΐ περί έλ- 
λείψεως υποζυγίων: «Μόνον άς στείλουν καί
οί Πατραϊοι τά ζώα τους νά φέρουν, καθότι
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άν έδυστύχησαν άπδ άλλα πράγματα, άπδ 
ζώα όμως δέν έδυστύχησαν καί άπδ ζώα καί 
ήμεις παραπονούμεθα ότι μας έβγήκαν άπδ 
τδν χειμώνα κουβαλώντας τά γεννήματα. Μό
νον τώρα νά έπιμεληθούν, νά πασχίσουν καί 
αυτοί τδ εν μέρος καί ήμεις τδ άλλο... Π ήγαι
νε, σφίξε των Πατραίων διά νά έβγάλουν ζώα 
άπδ τά κοντοχώρια νά παν νά φέρουν άλεύρι 
ταχύ...».

Συνεχίζει ό Κολοκοτρώνης : «’Έ τσι ή Κυ~ 
βέρνησις αίσθάνΟηκε τήν άνάγκην καί μέ έ
δωσε νέαν διαταγήν διά νά υπάγω είς τάς Π ά
τρας. Έπέρασα άπδ τδ ’Άργος, Τριπολιτσά καί 
έπήγα είς τήν Πάτρα άρχάς Μαΐου... ’Έ τσι ό 
Μαυροκορδάτος έπηρε τούς τακτικούς καί Μάρ
κο Μπότσαρη καί έπέρασε άπδ τδ στρατόπεδο 
της Πάτρας, όπου εύρισκόμουν έκεΐ. Α φού ά- 
πέρασαν είς τήν Δυτικήν Ελλάδα, μέ έγραψαν 
άπδ έκεΐ ότι έχουν άνάγκη νά τούς στείλω 
βοήθεια καί άπεφάσισα καί έστειλα τδν υιόν μου 
Γενναΐον μέ 20U στρατιώτας διαλεκτούς [ά- 
κριβέστερον, δ Γενναίος έφυγε πρδ τής έκ Πα- 
τρών διελεύσεως τού Μαυροκορδάτου μέ 300]. 
Τότε ό Γιατράκος εΐχεν έλθει έκεΐ καί τδν έ
στειλα καί έκεινον μέ μιά σαρανταριά, τού 
είχαν φύγει οι άλλοι, καί τδν Κανέλλο Δελη- 
γιάνη μέ 200. 'Ε γώ  έμεινα οπίσω καί έφερα 
στρατιώτας διά νά άναπληριυσουν όσους είχα 
στείλει είς τήν Ρούμελη, 6.000 είχα. 'Έβαλα 
άλούνια διά ταΐς σταφίδαις καί είπα των Ε λ 
λήνων νά τρυγούν τήν σταφίδα, νά πάρουν 
τούς κόπους τους καί νά βγάλωμε καί τδ έΟνι- 
κδν δικαίωμα. Καί ήρχισαν οί 'Έλληνες νά τδ 
βάλουν είς πράξιν. ΟΙ Τούρκοι έστενοχωρήθη- 
σαν πολύ είς τδ κάστρο, καί άπδ νερό, καί 
κατά τον τρόπον οπού τούς έστενοχώρησα είς 
ένα μήνα ήθελε παραδοΟούν. Σκοτωμένοι Τούρ
κοι είς τούς άκροβολισμούς καί τούς πολέμους 
[—μάχαις] ήτον 1.000 καί άλλοι τόσοι λαβω
μένοι καί άρρωστοι.... ’Έστειλα τδν Κολιό- 
πουλο είς τήν Καρύταινα διά νά κάμη νέα 
στρατολογία.... [ή Κυβέρνησις όμως, διηγείται, 
διέταξεν ίδικήν της στατυλογίαν άπδ τούς προ
κρίτους]...άφοΰ ελαβον τήν διαταγήν οΐ άρχον
τες, έστειλαν είς διαφόρους καπεταναίους πού 
εύρίσκοντο είς εμέ είς τήν πολιορκίαν τής Π ά
τρας νά άναχωρήσουν καί νά υπάγουν μέ αύτούς.

»Οί καπεταναΐοι μου έδειξαν ταΐς διαταγαΐς 
τους καί τούς είπα τό τ ε : Δέν συμφέρει νά
διαλύσωμεν τήν πολιορκίαν, διότι οί Τούρκοι 
0ά έβγουν καί Οά χαλάσουν ταΐς έπαρχίαις. 
Νά πού κοντεύει νά πέση ή Πάτρα. Αυτοί μέ 
άπεκρίΟησαν ότι : Δέ μπορούμε νά μείνωμε, 
διότι ή διαταγή λέγει ότι, άν δέν πάμε, Οά μάς 
κυριεύσουν τδ 1)3 τής ιδιοκτησίας μας. Τότε 
έγώ τούς άποκρίΟηκα: Σάν είναι έτσι, δόσα- 
τέ μου το διαγράφως ότι έγώ δέν σάς διαλύω 
παρά φεύγετε σείς καί πηγαίνετε στδ καλό. 
Καί έτσι μέ τδ έκαμαν διαγράφως. Αύτδ ήτον 
είς τά μέσα τού Ιουνίου. Τά στρατεύματα ά- 
νεχώρησαν καί έμεινα μέ μόνον 600. Οί Τούρ
κοι έβγήκαν καί έκαψαν τά καρτέρια μας. Έ 
γώ τούς έκτύπησα ολίγο. 'Έπειτα τδ μεσημέ
ρι έκίνησα διά τήν Γαστούνη. Ό  σκοπός τους 
ήτον νά μήν πάρω τήν Πάτρα καί νά μου ση-

I

κώσουν τή δύναμι τήν στρατιωτική». Έ κ  τω\> 
παραχωρηθέντων ήμΐν σημειωμάτων ύπδ του 
κ. Ά γησ . Τσέλαλη, τού Πλαπούτα, βλέπομεν 
τούτον ευθύς έν συνεχεία των ώς άνω καταχω- 
ρηθέντων νά έξιστορή τά έξής : «Κατά τάς δέ
κα πέντε Απριλίου άνεχώρησε ό Κολοκοτρώ
νης διά τήν Κόρθον, όπου έκεΐ ήτον ή Κυβέρ- 
νησις, άφήνοντας τδν Πλαπούταν άντιπρόσωπόν 
του, ώς πάντοτε. Μανθάνοντας οί Τούρκοι τήν 
άναχώρησιν τού Κολοκοτρώνη, έσυνάχθηκαν 
όλοι στάς Πάτρας έχοντας καί τέσσαρα πλοία: 
καί έγιναν δύο κολόννες, ή μία κατευθείαν διά 
τδ Γηροκομειδ καί ή άλλη τδ κάτω μέροφ 
πρδς τδ Σαραβάλι καί έν μέρος έμπαρκαρίστη- 
καν είς τά πλοία διά νάβγουν είς τδ ποτάμι, 
τής Ά χα ΐας διά νά τούς έλθουν άπδ τις πλά
τες.

))Ό Πλαπούτας, άφοΰ είδε τδ κίνημά τους,: t  
άμέσως έδιέταξε τδν Νικόλαον Μπούκουραν 
άπδ Μαγούλιανα καί έπαράλαβε 300 στρατιώ
τας καί έπήγε καί κατάλαβε τήν θέσιν, τήν 
όποιαν ήθελε κάμουν τεσπάρκο [=άποβίβασιν] 
καί άφοΰ έδοκίμασαν τρίς καί τετράκις άντε- 
κρούσθησαν τόσον άπδ τούς 'Έλληνας, όπου δύο 
βάρκες έμειναν άκίνητες καί χωρίς νά γλυτώσηι ^  
κανένας άπδ όσοι ήταν μέσα καί ήρθαν άλλεφ 
καί τάς έπηραν καί έτσι έπέστρεψαν κατασχό
μενοι είς τά ΐδιά τους μέ μεγάλη ζημία. Οί 
8έ οί άλλες δύο κολόνες ή μέν έχτύπησε τδ Γε- 
ροκομειό, ή άλλη τδ κάτου μέρος τής Γλυκά- 
δας. Ό  Πλαπούτας άμέσως διέταξε τδν Γεν
ναΐον καί Σέκερη καί ΙΙατραίους νά παν πρδς* 
βοήθειαν είς τδ Γεροκομειό, είδέ ό ίδιος πρδς 
την Γλυκάδα. καί τέλος πάντων άνοιξε τδ του
φέκι καί έβάσταξε έως δύο ώρες. Μετά ταύτα: 
τούς έτσάκισαν πανταχόθεν τούς Τούρκους όπου 
τούς έμβασαν μέσα στήν Πάτρα. Έσκοτώϋηκαν 
πολλοί καί έπληγώΟησαν πολλοί, 'Έλληνες 
τρεις τέσσερες έπληγώΟησαν άλαφρά. Σέ λίγες 
ήμέρες πάλιν έδοκίμασαν, άλλά τά ίδια έλαβαν 
καί χειρότερα καθώς τά είδατε είς τά έγγρα
φα τού Κολοκοτρώνη. Πλέον δέν έτόλμησαν νά: 
έξέλθουν.

»Τρεΐς μήνες ήτον ή πολιορκία τών Πα- 
τρών καί τίς... ήμέρες ήτον ό γενικός αρ
χηγός ό Κολοκοτρώνης, είδέ τίς άλλες ήτον 
δ Πλαπούτας αντιπρόσωπός του καί τά στρα 
τεύματα ώδήγησε καί είς τδν πόλεμον έπρο- 
χωρούσε πάντοτε. Ούδείς άλλος άρχηγδς 
έχη τήν έπιτήρησίν του στρατιωτών καί τών; 
έχθρών νά βλάψη ώς είναι πασίγνωστον, τού-! 
το, κύριε συγγραφέα, ούτε σχέσιν ούτε συγγέ— 
νειαν εχομεν μέ τδν άνθρωπον αύτόν... [έξακο-^ 
λουθεί ή κατά του Τρικούπη έπίθεσις]... Αφού! 
έπέστρεψεν ό Κολοκοτρώνης άπδ τήν Κόρθο, 
έζήτησε τήν άδεια διά νά πάη δ [Πλαπούτας]] 
είς τδ σπίτι του καί τού τήν έδωσε, τδν έκα
με καί χιλίαρχον μέ δίπλωμα». Τήν πρωίαν 
τής 20ής Ιουλίου 1822 έθεάθη πρδ τού* 
Μεσολογγίου π>ηθύς Τουρκικών πλοίων ύπδ» 
τδν Χασάν πασάν. Τά έκεΐ ευρισκόμενα οκτώ! 
Έλλην. πλοία άπέπλευσαν. "Οταν ήρχισεν ή a 
πολιορκία τού Μεσολογγίου, ό Μσούφ πασάς 
έφθασε μέ τρία Τουρκικά πλοία (Κόκκινος Ε'ι 
135, 175). Περί εχθρικών πλοίων άπδ Μονο-
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'j ^ένδρι, Πάπα, Τλαρέντζα έπιστολή Γεωργ. Σ ι-
'■ι>ϊΐνη της 4ης ’Απριλίου 1822 εις Χρυσχνθακό-

:■! ^ i'rtj ^ τ ο υ λ ο ν  96. Περί αυστριακού πλοίου αΦουμιά-
• ί· ',  ι ι ΐ ύ . ' ’ ι η «  ν Λ ι  ι ( r r r * \ i - r r \ / ·  / τ 7 ^ · γ\ μ  e v  I  I « τ λ / λ μ  β ·? /·111 "Κ·ϊ:ι - Ά  ,αΜ κομίσαντος σίτον έκ Πατρών είς Ναύ- 

ί Kw! , Ιϊλιον, Θεοφανίδης Β' 14—5. Κόκκινος Ε'. ΪΛΛ Κr*>{ Κ;·/«·Β44—5
■'"Τίν ί·η, J' f  Ό  Χιώτης Ίον. Α'  436—7 φέρει φονευθέν-

1 τα είς Πάτρας τόν Άκοστ. Κολοκοτρώνην,
ύπό'■'% k]L·? Κεφαλλήνα συλληφθέντα καί ψηθέντα 

ei Τούρκων καί τόν Ζακύνθιον Κολαράν πεσόντα.
:·.ι yr. i|,;r ’,,n? ’Επιλέγει δέ : «Καί μέ δλας αύτάς τάς άνδρα-

r* ;: r S έάν μή έπολιορκοϋντο ατενώς διά ξηράς καί
·.-■-.I j i ! θαλάσσης...... Διά τό στρατόπεδον Σελλών,

. : ·>’ -i.iai προίοθηΟέν είς Συχαινά, Ν. Μεταξάς Μεσσηνέ-

· πούτα ώς άντικαταστάτου του, σ. 171—3 δια- 
■ι' -··'■ njr ταγή τής ήμέρας 2—3—1822 περί καθηκόντων

w - ή" i!t /αθίας αί Πάτραι δέν ήδύναντο νά πέσωσιν,
..........■ , , ϋ  , . λ  l A A V A m i r n  / Τ Τ ί · Μ / Γ \ / “  ^ h V  ^ Υ Ι Λ ^ / ·  V < v )

!*
" ' f

‘’" 'ίΙ' ζης Τό Αϊγίον στόν ’Αγώνα, 36—7. Είς Θεοφα- 
νίδην Α' β' 168—9 διαταγή τής ήμέρας 15 

,.-n ‘ Η  Φ)ρίου 1822 έκ Στρέφι ’Ηλείας τοϋ Θ. Κολο- 
κοτρώνη περί εύταξίας. Αύτόθι διορισμός Πλα

τ:
των στρατιωτών (Ίωαν. Κολοκοτρώνης 35— 

■‘■ΐ'Κςια· 43). ’Άλλα σχετικά έγγραφα είς σ. 170, 176— 
iWA. wo4  191—2, 195 (όπου επιστολή Π. Γιατράκου
/>!■·: w |Η:(̂  πρός Πλαπούταν έπί αίτήσεως ’Ά γγλων ναυτι- 
1 '■!'· ι:ίιν ως χ&ν νά ομιλήσουν μετ’ αύτοϋ), 197—9, 201. 

η:ιψ. Ί ϊ  Πελοπον. Γερουσία έν ’Ά ργει τήν 29ην 
, τ ώ , 01 Ιουλίου 1822 ώρισε τόν ’Ανδρ. Καλαμογδάρ- 

' ;7 · :ο  Iε- την είς τήν έπιτροπην συλλογής έκτάκτου εί- 
y  Γόζί· σφοράς, ώρίσθη δέ νά ληφθοΰν άπό τούς Πα- 

■·ώ ;ε:,; !■*. χρεϊς Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον 15.000 γρό- 
σια, Άθαν. Κανακάρην 20.000, Νικολ. Λόντον 

” ο Ui'jiτ»ς 50.000, Μήτρον Μπακαλαντωνόπουλον (βλ. λ.
··.feei τον* Άντωνόπουλον) 5.000, Παναγ. Μπουκαούρην 

Μ·:ι ;μ  καί άδελφούς 10.000, Μήτρον Μπερμπερόπου- 
Τ'-λΖ'λ:ιώϊ λον 5.000, Δημ. Γαλανόπουλον 2.000, Χρι- 

ilunfiip στόδουλον Κρητικόν 10.000 (Α. Άνδρεάδου, 
::ώΙ. 'E/ir/st Ιστορία Έθν. δανείων, ΆΟ. 1904, 9—10, Θε- 
ύ:;ι. I! ),.(!£ οφανίδης Β' β' 14). "Ετερος έρανος μεταξύ 
;ά !fo ib)B των κατοίκων Μεσσηνίας δι’ άποφάσεως τής 

: ·:;;πνρι· αύτής Πελοπον. Γερουσίας έν Τριπολιτσα τήν 
30 ’Οκτωβρίου 1822 άνετέΟη είς τόν ’Ανδρ. 
Κα/αμογδάρτην. Είς τό σχετικόν έγγραφον, 
γίνεται λόγος διά έκστρατείαν πρός άπελευθέ- 
ρωσιν τών Πατρών (Θωμόπουλος 5403).

Παρά τά ύπό Θωμοπούλου Ό μπλός 25, ή 
μονή Όμπλοϋ διετηρεϊτο καί έχρησίμευσε καί 
ώς νοσοκομεϊον, τό δέ είς θέσιν αυτήν ξύλινον 
παράπηγμα πρός περίθα>ψιν Πατρινών προσφύ
γων ίσως άργότερον έπυρπολήθη. Βλ. καί Γιαν. 
Βλαχογιάννη, Τά πρώτα Ταχυδρομεία, Α ' 8. Ό  
Finlay κεφ. 4ον Ισχυρίζεται ότι ό «Μουστα- 
φάμπεης τών Πατρών καί άλλοι ζάμπλουτοι 
Τούρκοι έδολοφονήθησαν, άφοΰ τούς άπέσπα- 
σαν πρότερον τεράστια ποσά ώς λύτρα τής 
ζωής των».

Είς τό άρχεϊον Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου 
παρά τφ κ. Γ. Παπαδιαμαντοπούλω τοΰ ’Α
πριλίου 1822 έπιστολή τοΰ Άναγν. Σταμέλου 
τής ύπηρεσίας του πρός αυτόν «όθεν εύρεθή», 
έκ Γαστούνης, ό όποιος, έρχόμενος έκ Πατρών, 
άφοΰ έκεΐ έκλάδευσε τάς σταφίδας, αναφέρει 
ότι «ή όξω δουλειά μας έτελείωσεν καί ή φυ- 

. <1( γή τοϋ Κολοκοτρώνη μέ έφερεν, ό φόβος καί
ζαμπουκλήκι μέ έκαμεν καί ήρθα, ήφερα τά
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κλαδευτήρια, 16 τόν άριθμόν καί τρία τσεκού
ρια.... όθεν έάν δέν έρθή ό Κολοκοτρώνης ό- 
πίσω είς τό όρδί [=στράτευμα] διά Πάτρα, 
δέν είμαστε, ότι οί άνθρώποι είς τά όρδιά άγρί- 
εψαν... αύτοί ούτε ψωμί μάς άφιναν, ούτε ζωή 
είχαμε άπό δαύτους» (βλ. λ. Σωτήρος μονή, 
όπου έπεισόδιον). Λογαριασμός ιδιόχειρος τοϋ 
Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου, σημαντικού έν- 
διαφέροντος, διότι άποδεικνύεται ότι είς τά έ 
ξοδα τής πολιορκίας συνέβαλον οί Πατρινοί 
σπουδαίως : «Πρός τόν έξοχώτατον Μινίστρον
τής Οικονομίας κύριον Πανοϋτζον Νοταράν, 
Ιδού έχετ€ λογαριασμόν διά οσα έξ όρδινίας 
[=  έντολής] καί διά λογαριασμόν τής Διοική- 
σεως έσύναξα καί έπλήρωσα όσα ακολουθούν. 
Νά δώση : 1822 ’Απριλίου. Κατά τήν έπιτα- 
γήν σας έπλήρωσα πρός τόν φροντιστήν τοϋ 
στρατοπέδου όπου έπολιορκοϋσε τήν Πάτρα 
κύριον Ίωάννην Σισίνην γρ. 14.000. Διά όσα 
σάς έγραψα καί έσυνάξατε άπό κύρ Μπενιζέ- 
λον Ροΰφον γρ. 150.... Είς τά στρατεύμοτ* 
όπου έπολιορκοϋσαν τήν Πάτραν κατά τό άπο- 
δεικτικόν τοΰ κυρίου Άνδρέα Ζαίμη καί κύρ 
Κανέλλου Δεληγιάννη.... 3.525».

Είς τό αυτό άρχεϊον έπιστολή τοϋ Ά 0 . 
Κανακάρη άπό Κορίνθου 18 ’Απριλίου 1822 
πρός τόν Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον : «Εύγε- 
νέστατε κύριε, Μέ τόν πεζόν όπου έστείλατε 
έλαβον τό άπό 10 καί 11 άδελφικόν σου, χαί- 
ρων διά τήν ύγείαν σου άνέγνων καί έγνων τά 
γραφόμενα. Τ ι νά σάς είπώ, άδελφέ, τοιαϋτα 
τά άνθρώπινα πράγματα, ό Θεός νά φωτίση 
όλους μας είς τό καλόν καί νά γνωρίσωμεν τής 
πατρίδος, τά όποια είναι καί συμφέροντα ίδιά 
μας καί όχι νά άποφύγωμεν είς τό νά δουλεύ- 
σωμεν τήν πατρίδα καί νά άγωνισθώμεν καί 
μέ σώμα καί μέ νοϋν διά νά τήν ώφελήσωμεν, 
έκπληροϋντες καθείς τό χρέος του μέ τό τά- 
λαντον όπου παρά Θεού έχαρίσθη είς καθένα, 
ό μέν μέ τήν άγχίνοιάν του, ό δέ μέ τά χρή
ματά του καί άκολούθως καθείς μέ τήν δύνα- 
μίν του, ό δέ μέ τήν άνδρείαν τής ψυχής του 
καί μέ τήν φρόνησίν του, ώς δύναται. 'Ο  γε- 
ναΐος στρατηγός Κολοκοτρώνης διωρίσθη παρά 
τής Διοικήσεως πληρεξούσιος τών στρατευμά
των έν τη έπαρχία Πατρών, άποκλειόντων τά 
φρούρια καί ών προσδιωρισμένος φροντιστής ό 
εύγενέστατος κύριος Νικόλαος Λόντος, έστάλη- 
σαν παρά τής Διοικήσεως διά τοΰ είρημένου 
πρός αύτόν γρόσια 25 χιλιάδες, διορίζεσαι καί 
ή εύγενεία σου νά πληρώσης πρός τόν ίδιον 
μέρος άπό έκεϊνα πού έσύναξες καί συνάξής 
[πρόκειται περί τών έθνικών εισοδημάτων έ- 
παρχίας Πατρών], διά νά έχη συμβοηθόν έδιω- 
ρίσθη ύπ’ αύτόν καί ό κύριος ’Ιωάννης Σισί- 
νης, συμβούλευσε ή εύγενεία σου ώς μέλος τής 
Διοικήσεως τούς ίδιους διά νά άκολουθήσουν 
μέ προθυμίαν είς τό έργον τους, χωρίς ζημίαν 
τους, καθώς νά συμβουλεύσης καί τόν κύριον 
Χριστόδουλον Κριτικόν, τόν όποιον έκλεξαν οί 
συμπατριώται του έφορον τής έπαρχίας Π α
λαιών Πατρών, διά νά ύπάγη εις τό έργον 
του...».

Διέθεσεν ό Ίω . Παπαδιαμαντόπουλος καί 
700 λίτρας ελαίου είς τό στρατόπεδον τφ  1822
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(Γούδας Ε ' 392). Περί Κολοκοτρώνη εις Π ά- 
τρας Γούδας Η ' 94. Ε σχάτω ς ό διδάσκαλος 
Καλλιθέας κ. Γ . Γιαννόπουλος άνέγνωσεν εγ
γραφήν είς τό Κυριακοδρομίου του ναού του 
χωρίου: «16 Φλεβάρη 1822 έγινε σκέψι των 
άρχηγών Κολοκοτρώνη Ρούφου καί [δυσανά
γνωστου] στό μετόχι του Ά ϊ  Γιάννη Χρυσό
στομου για τό σεφέρη της παλιόπατρας καί 
για  τσι φαμήλιες νά μένουν στό μετόχι καί 
έβάλασι Καραούλι τσι Άληγόρες κατά τό Παυ- 
λόχαστρο». Τό μετόχι τούτο (Όμπλοϋ) είναι ή 
ένοριακή έκκλησία τής Καλλιθέας.

ε ' Τ  ώ 1 8 2 3. Ό  Γερμανός 165—6 σημει
ώνει απλώς ότι οί Τούρκοι ot πολιορκούμενοι 
$τενώς είς Κόρινθον «άπεφάσισαν νά προλάβω- 
σι νά μεταβώσιν είς τάς Πάτρας, έν όσω οί 
"Ελληνες είχον παρημελημένην τήν πολιορκίαν 
καί δέν τούς έμποδίζετο ή διάβασις. όΟεν... με- 
τέβησαν διά θαλάσσης είς τό Καστέλι της Π ά
τρας [= Ρ ίου], διότι τά Ελληνικά πλοία είχον 
άναχωρήσει έκείθεν. άλλ’ ό Τσούφ πασάς δέν 
τούς έδέχθη μέσα είς τό φρούριον καί διά 
τούτο μετέβησαν είς τάς Πάτρας, οί δέ λοιποί, 
4.000 περίπου, έκίνησαν διά ξηράς...». Οί 
καταφΟάσαντες ήσαν υπό τόν πονηρότατου Δε- 
λή Ά χμ έτ  (Ά λ , ΆλεΕανδροπούλου, Περί Π τέ- 
ρης, 70), ό όποιος παραμένει έκτοτε είς 
Πάτρας.

"Εφθασαν άκωλύτως μέχρις Άκράτας, ί τ ζ η  
συνήντησαν άντίστασιν των Ελλήνων. Οί Τούρ
κοι, όχυρο>Οέντες, έπολιορκούντο στενότατα καί 
εύρίσκοντο είς άΟλίαν κατάστασιν. Καί ένώ 
ήσαν έτοιμοι πρός παράδοσιν, έσώθησαν άπροσ- 
δοκήτως υπό τού Ίσούφ πασά των ΓΙατρών, 
έλΟόντος τήν 8ην Φ)ρίου 1823 έκ ΙΙατρών πρό 
τής Ά κράτας μετά στολίσκου 15 πλοίων. Ε π ' 
αύτών έπεβιβάσΟησαν μετά τού Δελή Ά χμ έτ 
ύπό τό πυρ των Ελλήνων καί κατέφυγον είς 
οίκτράν κατάστασιν εις ΓΤάτρας. ΈλευΟ. Λ' 
645, Ά ρ. Σταυρόπουλος 367. *0 Σταυρόπουλος 
365—6 δημοσιεύων σχετικόν έγγραφον 14 Φ)ρίου 
(1823) πληροφορεί ότι ό Άνδρ. Λόντος μέ 300 
στρατιώτας του εύρίσκετο είς τό Πατρινόν χω- 
ρίον Ζήρια : «...Ιδού λέγομεν ότι σήμερον έλά- 
βομεν παρά τού φιλογενεστάτου κύρ Άνδρέα 
Λόντου... έν γράμμα του, δι’ ού μάς λέγει ότι 
ό έχΟρικός στόλος χθές Δευτέραν, άνέμου έναν- 
τίον καίτοι πνέοντος, ήλΟεν είς Πάτρας, έκ 
τού οποίου τά μισά άραξαν, τά δέ λοιπά ήτον 
είσέτι είς τά πανία. Ή  εύγένειά του λοιπόν 
έβγαλε νά στρατολογήση άκόμη όσους δυνηϋή 
καί όπλοφορούν. ΙΙυροβόλα χονδρά είτε άπό 
τόν αυτόν στόλον είτε άπό τά φρούρια δέν ή- 
κούσΟησαν καθώς καί είς τόν πρώτον τού ί
διου έρχομόν, οτε ήκούσθησαν ύπέρ τά 500». 
300 στρατιώται τού Λόντου ύπό τόν Ροδόπου- 
λον πολεμούν είς τήν Δυτικήν Ελλάδα (μάχη 
Καλλιακούδας), άλλά ό Λόντος «εΐχεν όμως 
πάντοτε 600 αληθείς στρατιώτας, έβαστούσε τό 
όχυρόν των Σελών καί τά έρείπια της Βοστί- 
τσας, όπου έμελέτα νά κάμη άπόβασιν ό εχ
θρός» (Σταυρόπουλος 371). Διά τό στρατόπε- 
δον τούτο ό Ά νδρ. Λόντος (Άρχείον του Β' 
165) είς έπιστολήν του άπό 31 Όκτωβρίου
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1823 έκ Λεχαινών πρός τόν Λέοντα Μεσσήνέι 
ζην γράφ ει:

«Έ γώ  έχοντας άφημένους είς τήν θέ: 
σιν τών Σελλών 235 στρατιώτας, 33 λουφέ: 
λίδες [μισθοδουμένους] τού Γεωργίου [Ροδο: 
πούλου], 37 λουφελίδες τού Γκολφίνου [Λουμ. 
πιστιάνου] καί 20 λουφελίδες τού Καοάγιωρ; 
γα καί 125 άπό τά ύπό τήν στρατιωτικήν ό: 
δηγίαν μου χωριά τής Πάτρας πρός ύπεράσπι 
σιν τών άνατολικών χωριών τής Πάτρας κοο 
τής έπαρχίας Βοστίτσας, τούς όποίους όλου 
τρέφομεν μέ αγορασμένο γέννημα.... (συνεχίζω 
ό Λόντος άναφέρεται είς τόν έμφύλιον πόλεμον 
είς τόν όποιον πράγματι ύπήρξεν αμέτοχος).., 
έπειδή οί ύπό τήν όδηγίαν μου "Ελληνες στρα: 
τιώται, εκτός πού είναι έπίλεκτοι, είναι κοο (Τ." 
άδιάλυτοι, καί όχι όπως τά άλλα σώματα πο: τ ·3 
σήμερον είναι 500 κχί τήν αΰριον μένουν 100 i*fV 
ούδέ λοιπόν διά τήν άφευκτου συγγενικήν σχέ 
σιν, διατάττεσαι α ' νά συντάξης δυνάμει το: 
παρόντος όλους τούς στρατιώτας τής Βοστί1 
τσας, τούς όποίους δέν έχω μαζί μου. β' ν? 
συνυπακουσΟής μέ τόν γενναίου χιλίαρχον κ [τλμ 
Γεώργιον Ροδόπουλον, ό όποιος δυνάμει το 
παρόντος μου χρεώστε! νά σέ ύπακούση, νι ^ 
στρατοπεδεύσετε είς τά Σελλά, όλοι ένωμένοι..»

Ό  Ίσούφ πασάς, τού οποίου άνεγνωρίσθ^ 
ή δράσις είς Πάτρας, τή αιτήσει o j  έλαβε τή V- 
έντολήν νά στρατολογήση είς ’Ήπειρον Ά λβα 
νους καί νά τούς όδηγήση είς Πάτρας. *( 
Ίσούφ έφΟασεν είς "Ηπειρον καί έκείθεν εί 
Λάρισαν. Συνεκέντρωσε πλήθη Αλβανών, έ>τ 
2.000 Ά σιατών στρατιωτών, είς Βόνιτσα 
δέ μεγάλας άποθήκας σίτου, παξιμαδιώυ κα 
φορβής διά νά μεταφερΟούν είς Πάτρας. Τ 
στρατόπεδον όμως Βονίτσης διελύθη Ρΐά Τουρ ■;-· 
κικών άντιζηλιών καί Ελληνικών ένερ;ειώ 
(τού Μπότσαρη, 6 όποιος καί έπυρπόλησε τά, 
άποθήκας). Ό  Ίσούφ έκινδύνευσεν άπό τήν έι 
ξέγερσιν τών Αλβανών καί ό θησαυρός TOr 
διηρπάγη. Γυμνός καί μόνος έφθασεν είς Πά; 
τρας, ματαιωΟείσης ουτω καί τής έκστρατεία: 
του έξω τών Πατρών (Κόκκινος Σ τ ' 253 έπ.).

Τήν 10 Ιουνίου 1823 ό Άνδρ. Λόντο: 
γράφει πρός τούς Σ. Χαραλάμπην καί Άνδρ ! 
Ζαΐμην έκΟέτων τόν κίνδυνον διαπεραιώσεο» 
Τουρκικών στρατευμάτων έκ τής Στερεάς εί 
Πελοπόννησον, αφού μάλιστα μοίρα Τούρκικο· 
στόλου είχεν είσπλεύσει είς τόν Κορινθιακόν 
Έ ξ  άλ)ου ό στόλος τού Χοσρέφ πασά έφθασεν ι 
είς Πάτρας τήν 9 Ιουνίου 1823 καί άπέστειλίί. . 
μοίραν του είς τόν Κορινθιακόν. Τό υπόλοιποι 
τού στόλου άπεβίβασεν είς Πάτρας στρατεύμα: . 
τα, τρόφιμα καί πολεμοφόδια (βιβλιογραφκ 
είς Χρ. Βλασσοπούλου Ήμερολογ. Άγώνο.Γ< . 
162). Ή  Κυβέρνησις δι* έγγράφου τής H 
Ιουνίου 1823 έκ Τριπολιτσάς καταγγέλλε1;· , 
ταΰτα είς τούς προκρίτους τής "Υδρας καί ζητε · 
επειγόντως νά σπεύση ό στόλος των (Κόκκινο:
281—3). Ό  στόλος τού Χοσρέφ ήμπόδισε τήί 
διαπεραίωσιν τού τάγματος τών Κεφαλλήνιο», 
μετά τού Κωνστ. Μεταξά διά τού Πατραϊκον* 
είς Μεσολόγγι (Κόκκινος 331, 333). Τόν Ά γ 
πρίλιον 1823 ή Κυβέρνησις συνέστησε δύΐ> 
στρατόπεδα τό μέν είς Μεγαρίδα πρός άπό:?·
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Ηρουσιν εισβολής Τουρκικής, το δέ όμοίως είς 
, Ιάτρας, άνέθηκε δέ τήν διοίκησιν αύτοϋ είς 

r, ’̂ ν Μεταξαν καί Ζαΐμην, ώφειλε δέ τοϋτο νά 
Γεω'-ν·, rpf' ϊοηθήση καί τό Μεσολόγγι (Θεοφανίδης Β'

Γ/,Γ^ν ' W 5' 124)·
r<:: 'Ο Κων. Μεταξας, φθάσας είς Καλάβρυτα,

' Φ ίκολούθησε τούς είς Μέγαρα άπερχομένους 
it'.· ' Χιώτης Α' 498). Διά τον Κ. Μεταξαν συνε- 

/v (ίζει (σ. 499) ό Χ ιώτης: «Ούτος δέ, διατρί-
-, ’.** ϊων έν τή έπαρχία των Πατρών, έδυσκολεύετο
"1~ ''...'"· '"^'ά μεταβή μετά τοϋ τάγματος διά θαλάσσης είς

,-πιι.-. '̂.Γ.,(ιΐ1̂ ,ν αποκλεισμόν τοϋ Μεσολογγίου.
;· Ιενοπλα πλοιάρια Μεσολογγίτικα έπεβίβασανΖ'ι ί·;μ:ν, :·ίί:ι 
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αυτόν καί τούς συνοπαδούς του Έπτανησίους». 
Ό  ίδιος Κ. Μεταξας 108—9 έξηγεϊ ότι ή Διοί- 

Ζ* κησις τόν ώνόμασεν «άρχηγόν των Κεφαλλήνων», 
περί τά μέσα δέ Μα'ίου ήτο στρατοπεδευμένος 
είς Ριόλον καί Ά λή Τσελεπή, πλησίον δέ έκεϊ 
ήτο καί ό Σισίνης μέ τούς στρατιώτας του διά 

φ νά πλησιάσουν τάς Πάτρας. Έ π ί τρεις έβδομά- 
δας έπερίμεναν τά λοιπά στρατεύματα, άντ’ 
αύτών όμως ήλθε διαταγή νά μεταβή είς τήν 
Στερεάν.

Τόν ’Ιούλιον 1823 ή Κυβέρνησις συνι- 
* στα στρατόπεδον πολιορκίας ύπό τόν Γιατρακον. 

Τοϋτο άποτελεσθέν καί άπό άνδρας των Ζα'ΐμη,
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Λόντου καί Άναγνωστοπούλου έγκατεστάθη 
είς Όμπλόν τόν άνω μήνα ύπ* αύτόν τόν υ
πουργόν τοϋ πολέμου Άναγνωσταραν. Ά λλ ’ 
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ώθη προθυμία, άλλά καί ούδεμία προσπάθεια 
κατεβλήθη. Έ π ί πλέον όσαι έπαρχίαι είχον 
ταχθή μέ τόν Κολοκοτρώνην (Σισίνης κ. ά.) 
ήρνοΰντο νά προσέλθουν, πράγμα, τό όποιον έ- 

Ilr.x Τ( δώσε λαβήν είς νέας προστριβάς καί τό στρα
τόπεδον άδόξως συγκροτηθέν, άδόξως ένεργή- 
σαν, άδόξως διελύθη. Άρχεϊον Λόντου Α' 127 
Χρυσανθακόπουλος (50—1. Τήν 18 Αύγούστου 
1823 ό Ίσούφ καί άλλοι έκ τοϋ φρουρίου Π α
τρών έξελθόντες αρκετοί, ήρπασαν 4.000 πρό
βατα καί τά ώδήγησαν είς αύτό. Τό παράδειγ
μά των ένεψύχωσε καί άλλους, γράφει ό Ά ν- 
ίρέας Ζα’μης εις τόν ’Ανδρ. Λόντον (Άρχεϊον 
του Α' 133). Τήν έπομένην λοιπόν 19ην, υπέρ 
τούς 1.000 Ιππείς καί πεζοί, έφθασαν μέχρι 
τοϋ Σπηλαιώτικου Μετοχίου (είς τά σύνορα ε
παρχίας Πατρών καί Η λείας), μή εύρόντες 
δέ αύτήν τήν φοράν άντίστασιν, τό έλεηλάτη- 
σαν καί ήχμαλώτισαν 55 άνθρώπους. Αί έπι- 
τυχίαι αύταί ένεθάρρυναν τόν Ίσούφ καί έξήλ- 
)εν μέχρι τής Μανωλάδος καί τοϋ χωρίου Ψά- 
κ, ώς καί είς τό μέσον Πατρών έως Καλαβρύ
των.

Αί κινήσεις αύται τών Τούρκων άνησυχοΰν 
τήν Κυβέρνησιν, ή οποία καί άποφασίζει, όπως 
6 Θ. Κολοκοτρώνης μέ 1.000 άνδρας πολιορκή- 
ση τάς Πάτρας. Τήν άπόφασιν έλαβε τό Ε κ τ ε 
λεστικόν σώμα, άλλά τό Βουλευτικόν, έπεμβαΐ- 
νον, ώς είχε δικαίωμα έκ τοϋ Συντάγματος, άρ- 
νεϊται τόν Κολοκοτρώνην ώς άρχηγόν τής πο
λιορκίας Πατρών καί αϋτη άνετέθη είς τούς 
προκρίτους Ζαίμην, Λόντον καί Πετρόμπεην. 
Διαταγαί τής Διοικήσεως, σχέδια έπί σχεδίων, 
όδηγοί στρατολογίας έκδίδονται καί στέλλονται 
καί γίνεται συνεννοήσεων συνέχεια καί αποφά

σεων, όχι όμως καί προπαρασκευή ουσιαστική. 
Ό  κατάλογος τών διορισθέντων άρχηγών τών 
άρμάτων τοϋ στρατοπέδου Πατρών : γενναιότα
τος στρατηγός Λόντος μέ G0O, Πάνος Κολοκο
τρώνης μέ 250, Κανέλλος Δεληγιάννης 250, 
στρατηγός Ίωαν, Νοταράς 600, Καλαβρυτινοί 
600, Δημ. Δεληγιάννης 150, Γενναίος Κολο
κοτρώνης 150, Πατραϊοι (Πατρινοί) 500, 
στρατηγός Κολιόπουλος (Πλαπούτας) ’Απόστο
λος Κολοκοτρώνης 260, Χρύσανθος Σισίνης 
400, Σωτ. Θεοχαρόπουλος 300, Νικολ. Σολιώ- 
της 300, στρατηγοί Κωνστ. καί Ν. Μπότσα- 
ρης 500. Σύνολον 5.250. Ή  Κυβέρνησις στέλ- 
λει εις τόν Δ. Πλαπούταν (Κολιόπουλον) τή 
11)11)1823 έγγραφον: «ό περίφημος έκεΐνος 
Θεμιστοκλής έροαπίσθη άπό τόν Ορασύν Σπαρ
τιάτην, άλλ’ ύπέφερε καί ένίκησε, έσωσε τήν 
Ελλάδα καί λάμπει τό όνομά του είς τόν αιώ
να τόν άπαντα... Τώρα έπρεπε νά είσαι είς Π. 
Πάτρας νά ένεργήσης διά τήν πτώσιν της καί 
νά συνδράμης τήν κινδυνεύουσαν Δυτ. Ελλάδα 
καί ή γενναιότης σου είσαι είς Καρύταιναν».

Τό άληθές είναι ότι πρώτος άνεχώρησεν 
ό Πλαπούτας μέ 200 πρός Πάτρας, τήν δέ 
26 Νοεμβρίου 1823 ύπεγράφη πράξις εις Λε- 
χαινά ύπό τών Άνδρ. Ζαΐμη, Άνδρ. Λόντου 
καί Γεωργ. Σισίνη όπως ένεργηθή ή πολιορκία : 
«’Επειδή ή έπαρχία Γαστούνης, Καλαβρύτων 
Βοστίτζης καί Πάτρας έπαθαν πολλά άπό τάς 
είσβολάς καί έπιδρομάς τών έχΟρών καί άπό 
τάς άτάκτους κινήσεις τών Ελληνικών στρα
τευμάτων, άπεφάσισαν, όπως αί έπαρχίαι αύ
ταί συμφώνως νά τήν πολιορκήσουν στενά καί 
άπό ξηρας καί άπό θαλάσσης. Νά παρατάξη ό 
Ζαΐμης εις αύτήν τήν έκστρατείαν 600 επίλε
κτους στρατιώτας Καλαβρυτινούς, ό Σισίνης 
600 στρατιώτας Γαστουναίους καί ό Λόντος 
χιλίους διακοσίους. Νά συνθέσωμεν είς ένα 
σώμα άπό τούς στρατιώτας τής Πάτρας τρια- 
κοσίους, άπό τόν Πύργον...» (Ά ρχ. Λόντου 
Α' 271). Ή  συμφωνία δυστυχώς έλησμονήθη 
καί οί πρόκριτοι έτράπησαν είς νέους έμφυ- 
λίους πολέμους.

Ό  Ίσούφ, άπερίσπαστος πάντοτε, έπι- 
βάλλει φορολογίαν είς τά φορτία τροφών, τά 
όποια είσήρχοντο διά τοϋ Κορινθιακού είς τούς 
Τούρκους διά τής ύπό τόν Ούΐλ έταιρίας τοϋ 
Γκρήν, ή όποία ήδη έδρεύει είς Ζάκυνθον 
(πρβλ. οσα έγραψα είς «Νεολόγον» 2 Δεκεμ
βρίου 1931). Ε’ίδησις μόνον ότι έτοιμάζεται ή 
άναχώρησις τοϋ Ελληνικού στόλου πρός Π ά
τρας, παρά τοϋ ύπουργείου Ναυτικών 21 Αύ
γούστου 1823 πρός τόν λιμενάρχην Ναυπλίου 
(Γιάννη Βλαχογιάννη, Τά πρώτα ταχυδρομεία, 
10). Πάντως ή άπό 11 Μαίου 1823 έγκύκλιος 
τοϋ ύπουργοΰ τής Θρησκείας (’Εναίσιμα Χρυ- 
σοστ. Παπαδοπούλου, 347) όμιλεΐ περί τρο
παίων είς Πάτρας.

σ τ ' τ ώ  1 8 2 4. Ή  εΐδησις ότι κατέρχε
ται ό Ίμβραήμ είς τήν Πελοπόννησον, κατεθο- 
ρύβησε τήν Κυβέρνησιν, ή όποία ύπό τό κρά
τος συγκινήσεως έκδίδει τήν έξης έγκύκλιον : 
«Περίοδος Β' άριθ. 57, Κρανίδιον 25 Ίανουα- 
ρίου 1824. Κανέν άλλο μέρος τής Πελοποννή- 
σου δέν δύναται τοσοϋτον νά ώφελήση ή νά.
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βλάψη τά όλικά των Ελλήνων πράγματα, όσον 
τό φρούριον των Π . Πατρών. Ή  πόλις αυτή 
διά τήν θέσιν της ώς πρός την Πελοπόννησον 
καί Δυτικήν Ελλάδα εΐναι τό μόνον ούσιώδες 
πολεμικόν σημεΐον καί τό μόνον μέσον εύκόλου 
κοινωνίας εμπορικής των λοιπών μερών της 
Ευρώπης μετά της Ελλάδος. Ά λ λ ’ όσον αναγ
καία ούσιωδώς φαίνεται ή άλωσίς της είς 
τήν έπιτυχίαν του Ιερού μας άγώνος, άλλο τό
σον παρημελήΟη. ’Ή δη τρία έτη πολιορκεΐται 
καί πάντοτε μένει άπολιόρκητος. Καθ’ έκαστον 
έτος έλπίζεται ή άλωσίς της καί πάντοτε άνά- 
λωτος καί άπόρϋητος. 'Ό λα αυτά εΐναι παραί
τια της άτάκτου πολιορκίας, ήτις καθ’ έκαστον 
έτος σχηματίζεται καί καταδαπανώνται αναρίθ
μητα χρήματα ματαίως καί άνωφελώς, χωρίς 
νά φαντασθώμεν ότι παραθαλάσσιον φρούριον 
διά νά άλωθη χωρίς ναυτικήν δύναμιν είναι α
δύνατον είς ήμάς. Επειδή....[ετοιμάζεται πο
λιορκία καί της Ναύπακτού καί άποττέλ>εται 
στόλος]....διά τούτο ή Διοίκησις, άποβλέπουσα 
εις τά επακόλουθα καλά, τά όποια μέλλει ή 
Πατρίς άπό τήν άλωσιν τού φρουρίου νά άπο- 
λαύση, άπεφάσισεν, έπειδή πρός τό παρόν είναι 
άπολιόρκητος, νά σχηματίση ταύτοχρόνως σχε
δόν στενήν πολιορκίαν καί άπό ξηράς καί άπό 
θαλάσσης, έλπίζομεν δέ είς τήν θείαν πρόνοιαν 
καί τόν Ισχυρόν βραχίονα τού Παντοδυνάμου 
είς όλίγον χρόνου διάστημα νά άλωΟώσιν αί 
πολυθρύλητοι ΙΙάτραι. Ή  άλωσις αυτή θέλει 
ύψούόει είς τό λοιπόν της Ευρώπης τό σύνθημα 
της άνεξαρτησίας μας καί θέλει προξενήσει τήν 
σωτηρίαν καί τήν άσφάλειαν της Πατρίδος. 
Γεοόργιος Κουντουριώτης, Γκ. Μπότασης, 
’Ιωάν. Κωλέττης (Ά ρχεΐον Λόντου, Β' 5—6). 
«Τόν ’Ιανουάριον 1824 ό Κολοκοτρώνης καί ό 
Πλαπούτας άπήλΟον υπό τό πρόσχημα ότι 0ά 
υπάγουν είς τήν πολιορκίαν των Πατρών», 
Ισχυρίζεται, ό Καν. Δεληγιάννης ένΟ’ άνωτ. 162 
—3, έπιτιΟέμενος κατ’ αύτού δι’ όσα έλε- 
γεν ό Κολοκοτρώνης ότι εύκόλως Οά κυριεύση 
τάς Πάτρας. Είχεν όρισΟή 300 στρατιώτας νά 
φέρη ό Ζαΐμης, ό Λόντος 300, ό Νοταράς 400, 
ό Δεληγιάννης 500 Καρυτινούς.

Επιστολή άπό 27 ’Ιουλίου 1824 έκ Ζουμ- 
πάτας πρός τόν Άνδρ. Καλαμογδάρτην είς Γα- 
στούνην των όπλαρχηγών I Ιατρών εύρίσκεται 
άνέκδοτος είς τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην Π α 
τρών (συλλογή Γ. Δ. Τριανταφυλλοπούλου), 
δέν φέρει δέ ύπογραφάς, διότι. οί ύπογράφον- 
τες προφανώς ήσαν άγράμματοι. ’"Εχει δέ αυ
τή ώς έξη ς: «Μετά τήν άγαΟήν της έρευναν
σας εΐδοποιούμεν ότι θεία χάριτι ύγιαίνυμεν, 
τό όποϊυν έλπίζομεν νά άκολουΟή καί είς την 
πανευγένειάν σου, έπομένως σάς φανερώνομεν 
έψές έστειλε ό έξοχώτατος στρατηγός κύριος 
Άνδρέας Λόντος δύω άνθρώπους καί μέ γράμ
ματα της Ύπερτάτης Διοικήσεοκ; καί μάς 
γράφει νά μαζευτούν όλοι οι πρόκριτοι καί 
δημογέροντες τής έπαρχίας μας είς τούς 'Α γ ί
ους Πάντας νά κάμουν μίαν γενικήν συνέλευ- 
σιν νά καταγραφή όνομαστικώς είς τό κάθε 
χωριό πεντακοσίους στρατιώτας καί νά έκλέ- 
ξη άρχηγόν άπό τήν έπαρχίαν μας καί νά τόν 
έπικυρώση μέ αναφοράς καί τόν στείλη είς τόν

Ijr.
στρατηγόν Λόντον νά τόν όδηγήση τούς τρό-JL 
πους όπου νά μεταχειρισθή καί αύτός νά τόν 
στείλη είς τήν 'Υπερτάτην Διαίκησιν, διά τού
το στέλλομεν τόν Γερογιώργην νά σάς πληρο 
φορήση έκ στόματος τά όσα ημείς ήμπορού 
σαμεν νά σάς φανερώσωμεν καί τόν στέλλομεν 
ώς ίδικόν σας πρόσωπον, δθεν ώς άληθεΐς καί: 
άποδεδειγμένοι πατριώτες όπου είσαι νά όργα
νίσης τήν ύπόθεσιν καί νά παρακινήσης όσους 
Πατραίους εύρίσκονται αυτού νά πάν καί α ύ -ij.. 
τοί είς τήν συνέλευσιν καί νά τούς όδηγήσης L· 
τά όσα κάμνουν χρεία καί άν είναι τρόπος νά 
γίνη άρχηγός ό προτειρημένος κύριος Δημήτριος I 
Τσέρτος, γράψε μας καί ή πανευγένειά σουι|* 
κανένα σας γράμμα νά μάς συμβουλεύσης καί 
νά μάς όδηγής πώς νά φερθούμε καί πώς νά: 
πορευώμεθα είς ταύτην τήν περίστασιν καί άν 
ευρίσκεις όλους διά νά μάς άνταμώσης νά όμι- 
λήσουμε τά πάντα γράψε μας νά έλθωμεν όθε; 
άγαπάς διά νά σμίξωμεν προσμένοντας τήν- 
άπόκρισίν σου άδελφικώς καί διά τά ίντερέσα: 
Απού εΐχομεν μέ τόν μακαρίτην καπετάν Πα- 
νάγο όπού έχει όλα τά χωρία εΐμουν καί μέ
σα καί δέν μού έγραφες πώς πάγει αύτή ή 
ύπόθεσις, τώρα περικαλώ νά μού φανερώσης 
καταλεπτώς. Οί παντοτεινοί σου άδελφοί Δη- 
μήτριος Νενέκος, Θεοδωρής Χαρπίλας, Θανά
σης Σαγιάς, Δημητράκης Γκοτζόπουλος». ’Αλ
λά καί ό Βύρων έστρεψε τά βλέμματά του 
πρός τάς Πάτρας. "ΟΟεν συγκροτούνται τρία 
στρατόπεδα διά τόν κίνδυνον άποβάσεως τών 
Αιγυπτίων, είς τόν Μεσσηνιακόν κόλπον, είς 
τήν Η λείαν καί τάς Πάτρας. Διατχγαί έξε- 
πέμφθησαν, σχέδια κατεστρώθησαν καί ή στρα
τολογία ήρχισεν τόν Ιανουάριον καί έξηκολού- 
Οησε μέχρι τού Σεπτεμβρίου. Άρχηγός τής _ 
πολιορκίας ώρίσθη ό Ά νδρ. Λόντος, εύθύς δέτ 
άμέσως άπεστάλησαν ό φροντ στής καί ό έπι-] 
Οεο^ρητής τού στρατοπέδου, ώς καί ό Ιατρόςί 
Κάουεν Ρίντερ. Τό στρατόπεδον τέλος συνεκρο-? 
τήΟη περί τάς άρχάς Αύγούστου είς τχ Δεμέ-] - 
στιχα, όπου ό Λόντος έφΟασε τήν 13ην Σ)βρίου. J 

Είς Θεοφανίδην Β' β' 206 έπ. έπιστολή , 
τού Θ. Κολοκοτρώνη πρός Άνδρ. Λόντον τής: 
25 Αύγούστου 1824: «καί προλαβόντως καίϊ .*] 
τώρα νεωστί ή Διοίκησις διατάττει τούς υιούς i \ 
μου Πάνον καί Γενναιον νά έκστρατεύσουν υπό ί 
τήν όδηγίαν τής έξοχότητός σου διά τό στρα- ■{ : 
τόπεδον Πατρών. Σήμερον ξεκινούν καί ο ί . 
δύο...». Έπιστολή του αύτού 29 Αύγούστου · 
1824 πρός τόν αυτόν; «...Τό οτι διά τήν έκ-·: 
βασιν τής εκστρατείας τών Πατρών όλίγη ή ' 
μέλησις, κατ’ ατυχίαν τό καταλαμβάνω καί* 
έγώ...». Ό  Πάνος Θ. Κολοκοτρώνης έκ Γουρ-■ 
ζούμισοες τήν 16)9)24 πρός αύτόν ζητεί i 
νά τού σταλή ιατρός καί οί στρατιώται άνα- · 
φέρουν ότι θέλουν είς χρήμα τό συσσίτιον. 
Ά πό  Γουρζούμισαν τήν 17 τού αύτού ό ■ 
’Ιωάν. Κολοκοτρώνης άναφέρει ότι ήλθεν ό Κα- 
ραχάλιος μέ τούς άκολούΟους του, μεταξύ τώ ν » 
όποίων... Μήτρος Νικητόπουλος άπό Πάτραν. .
*0 αύτός γράφει είς τόν αύτόν Λόντον έκ Γουρ- 
ζούμισας τήν 26 Σ)βρίου ότι εΐναι έτοιμος , 
πρός άν'χχώρησιν, όπως καί οί λοιποί στρατη- ■ 
γοί «καί διεύΟυνα τά έγγραφά Σας, καθώς δι- ■
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εύθυνα καί τήν διά τοϋ κ. Μπενιζέλου Ρούφου 
καί άξιωματικούς Πατραίους. Μένει δέ νά διο
ρίσετε καί ή έξοχότης σας διά νά έτοιμασθή 
εί δυνατόν τριών ήμερων ψωμί καί οχι άλεύρι, 
έπειδή εις Τρεσθενά ποϋ 0ά ευρωμεν νά τό 
ζυμώσωμεν ;» Ό  αυτός ’Ιωάν. Κολοκοτρώνης 
άναφέρει πρός τον αύτόν έκ Χαλανδρίτσης τήν 
2θ Σ)βρίου ότι ήλθεν έκεΐ, τό στράτευμα τοϋ 
Κωνστ. Δεληγιάννη «είναι ακίνητον»... «ή Μι- 
τόπολις, ώς εΐδον, είναι τέσσαρες ώρες καί έως 
ώρας δέν ήτο κανένας Πατραΐος· αύριον ίσους 
Θέλει έλθει καί αυτοί. Ό  ζαερές (τροφοδοσία) 
άπό Νεζερόν δέν μας ήλθε τό έσπέρας...».

Τήν 30 Σ)βρίου έκ Χαλανδρίτσης άναφέρει : 
Οί στρατιώται του Κωνστ. Δεληγιάννη έπέρα- 
σαν, έρχεται καί ό Γεωργ. Λεχουρίτης. «Ε ΐ
δον όμως ότι ό στρατηγός Νοταρόπουλος (Νο- 
ταράς) άληκοτίσθη έξ αιτίας των μπουλου- 
ξήδων (ομαδαρχών) του καί δέν έπέρασεν είς 
Όμπλόν... καί έγώ θέλω πιάσω τήν Μέτζενα 
καί Κουμπάρα νά άφήσω τον δρόμον άνοικτόν 
της Δρεστενάς όπου, αν οί έχΟροί άπεράσουν 
κάτω, τότε νά πιάσω τήν Δρεστενά καί νά 
τούς κτυπήσω είς τήν επιστροφήν τους». Ζη
τεί νά μεταβοϋν περισσότεροι είς Όμπλόν. *0 
αυτός τήν 1 ’Οκτωβρίου άναφέρει: «Χθές τό
βράδυ ήλθον ενταύθα ό κύριος Μπενιζέλος 
(Ροϋφος) μετά των καπεταναίων του «περί δέ 
τών στρατευμάτων οπού διωρίζετε νά κατέ- 
βουν είς τόν Όμπλόν, ήμείς δέν έχομεν καμ- 
μίαν βοήθειαν άπό αυτούς, άλλά πρέπει νά έλ
θουν είς Γαϊουριάρι, Κουμπάρες, Μέτζενα καί 
Βίλα, αύταϊς είναι ή άναγκαιότερες θέσεις διά 
νά πιαστούν... ότι είς τά Δρεστενά καθημερι
νώς είναι βάρδιες τών Τούρκων, μέ βεβαιότη
τα μάλιστα τάς είδαν προχθές τήν δευτέραν οί 
Πατραΐοι...». ’Επιδιώκει «νά πιάσωμεν τά Δρε
στενά». Ό  αυτός τήν αύτήν άναφέρει ότι ήλ
θον οί στρατιώται τοϋ Δεληγιάννη, άλλά τα
ραχή καί σύγχυσις επικρατεί είς αύτούς.

Ό  αύτός Κολοκοτρώνης έκ Χαλανδρίτσης 
τήν 4 ’Οκτωβρίου 1824 (Θεοφανίδης Β' β' 
221—2) : «....μας ειδοποιείτε ότι ή ποσότης
τοϋ άλευρίου κατά τό γράφειν σας πρός τόν 
κύρ Γεώργιον ήμποροΰσε νά φέρη 4.000 όκ. 
ψωμί, όποϋ νά μάς έξαρκοΰσε οκτώ ήμέρες 
μέ τούς όλίγους Πατραίους. Είς αύτό σάς έκτεί- 
νομαι κατά πλάτος πόσα ταινία [σιτηρέσια] έ- 
μοίρασα τήν κάθε μέρα- ήμεϊς ήρθαμε τήν Κυ
ριακή, τήν Δευτέρα έμοίρασα ταινία 565, μέ 
τόν στρ. Κανέλλον καί Πατραίων* τήν Τετράδη 
ομοίως καί Πέμπτη έως χθές Παρασκευή όποϋ 
ήλθον τό δείλι καί οί λοιποί Πατραΐοι καί έ
γιναν 250... καί μάς γράφεις ότι ό κ. Καρα- 
βίας μάς έστειλε ένα καΐκι μέ γαλέτα διά νά 
έβγη είς τά Μαΰρα βουνά [’Άραξον] καί έκεΐ 
νά ύπάγουν τά ζώα νά τό φορτώσουν, όπου έως 
ήδη δέν εΐδαμεν τίποτες. Είδαμε νά μάς παρα- 
καλεΐτε διά τήν εύταξίαν...1Ιερί δέ είς τά όσα 
μάς οδηγούσατε μέ άνθρωπον τοϋ κυρίου Πα- 
παδιαμαντοπούλου σήμερον θέλει προχωρήσει 
καί όποϋ μάς τό καλέση ή περίστασις....Είδαμε 
νά μάς λέτε γεμεκλίκια [τροφοδοσίαν] τών 
στρατιωτών, ότι όσοι έφαγαν καί μέ τό νά 
έμπόδισαν οί Πατραΐοι, είμεθα είς χρέος νά τά

πληρώσωμεν...... Συνεχίζων άναφέρεται, όπως
καί πρίν, εις τάς άταξίας τοϋ στρατοπέδου : 
«...μόνον ή περίστασις [έμφύλιοι έριδες] καί 
ή έλλειψις τών τροφών κάμνει τούς "Ελληνας 
νά άναχωροϋν κρυφίως καί νά άκολουθοΰν κα
ταχρήσεις». Έ ν ύστερογράφψ προσθέτει : « Έ - 
ξοχώτατε, οί έπιφέροντες τό γράμμα μας αύτοί 
είχαν μερικά άραβοσίτια καί είς έλλειψιν τοϋ 
ψωμιού έπήγαν οί "Ελληνες καί τούς τά έπή- 
ραν καί έζημιώθησαν. *Η έξοχότης σας είναι 
αρκετή νά τούς δώσετε πόθεν νά τούς γένη βοή
θεια... Στείλε μας παρακαλώ μερικόν χαρτί».

Ό  αύτός γράφει είς τόν ίδιον είς Δεμέστιχα 
έκ Μετζαίνης τήν 5 ’Οκτωβρίου 1824 : Δέν 
ήμπορώ νά σού έξιστορήσω τήν λύπην καί 
στενοχώριαν όποϋ άπό χθές έδοκίμασα καί δο
κιμάζω, άφοϋ έπροχώρησα είς Μέντζαινα καί 
ΓΙαπιώτη, έξαιτίχς τής έλλείψεως τοϋ ζαερέ 
(τροφοδοσίας), όπου χθές τούς έμοίρασα ταΐνι 
(συσσίτιον) είς στρατιώτας 850 πρός 10 δρά
μια ψωμί" καί μήν ύποφέροντας οί στρατιώται 
τήν πείναν άρχισαν πολλοί νά λιποτακτοΰν... 
σήμερον ήλθεν καί ό κ. Γιαννάκης, υπασπιστής 
σας, όποϋ χθές τοϋ έγραφον καί έσυνομιλήσα- 
μεν μεταξύ μας, όποϋ αϋριον νά κάνωμεν τήν 
χωσάδα (ένέδραν) καί ό άγιος Θεός νά μάς 
βοηθήση νά εύδοκιμήσωμεν πλήν οί στρατιώ- 
ται είναι πολλά άτονίσμένοι, καί όσοι μάς 
άκολούθησαν μέ προαίρεσίν τους, ήμείς όμως 
θέλει άκολωθήσωμε τό χρέος μας καί μετά 
ταϋτα θέλει έλθωμεν αύτοϋ». Καί όμοία άνα- 
φορά Πάνου Θ. Κυλοκοτρώνη άπό Γουρζού- 
μισαν τήν 14 ’Οκτωβρίου 1824 πρός Άνδρέαν 
Λόντον είς Δεμέστιχα (Θεοφανίδης αυτόθι 
223) : «Έξοχώτατε στρατηγέ, πολλάκις σάς 
έπρόβαλα ότι οί έπαρχιώται μας... δυσπιστοϋν 
καί τώρα... άπόψε διά νυκτός έλιποτάκτησαν 
εννέα καί δέν έλειψα νά γράψω πρός τόν π α 
τέρα μου νά κάμη πρός αύτούς τήν άναγκαίαν 
παιδείαν καί νά τούς στείλη όπίσω πρός πα
ράδειγμα καί τών λοιπών... Κατά χρέος λοι
πόν σάς τό άναφέρω». Ό  αύτός πρός τόν Λόν
τον «Διευθυντήν τοϋ στρατοπέδου Ιίατρών» 
είς Δεμέστιχα άπό Γουρζοόμισαν (νυν Λεόν- 
τιον) τήν 17 ’Οκτωβρίου άναφέρει ότι δέν ευ- 
ρε κριθήν.

Ό μοίω ς τήν 22 ’Οκτωβρίου 1824 άναφέρει 
ότι «ταύτη τή ώρα ήλθε άπό Τριπολιτσάν τό 
Μπουμπουλάκι» (τό παιδί τοϋ Μπούμπουλα) 
καί έφερε νέα διά τόν Παπαφλέσαν. Καί έ- 
πιστολή 23 ’Οκτωβρίου έκ Ναυπλίου τών 
Παν. Νοταρά, Ά σημ. Φωτήλα κ. ά. «πρός 
τόν έκλαμπρότατον κύριον Άνδρ. Ζαΐμην καί 
τούς έξοχωτάτους στρατηγούς κ. κ. Άνδρ. 
Λόντον, Καν. Δεληγιάννην, Ίωαν. Νοταράν καί 
Πάνον Κολοκοτρώνην είς τό στρατόπεδον τών 
Πατρών» (αύτόθι 225—6), διά τής οποίας βε- 
βαιοΰν λήψιν έπιστολής των καί συνεχίζουν : 
«δέν στοχαζόμεθα λοιπόν ή έξοχότης Σας νά 
παραιτήσετε τήν πολιορκίαν τών Πατρών, είς 
τήν οποίαν διωρίσθησαν καί οκτώ πολεμικά 
πλοία διά τήν τακτικήν πολιορκίαν, καί νά 
τρέχετε είς τήν ’Αρκαδίαν διά νά άνοιχθή μή 
γένοιτο ! κανένας έμφύλιος πόλεμος...». Πολλά 
περί τής διαλύσεως τοϋ στρατοπέδου είς Κουν-
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τουριώτου Άρχβΐον Γ ' 329—349. Έπιστολαί 
του φροντιστοΰ του στρατοπέδου Βασιλ. Καρα- 
βία καί του μισθοδότου Γεωργ. Καλαμογδάρτη 
του Σ)βρίου 1824 είς Χρυσανθακόπουλον 
63—70.

Έ ίς  τό στρατόπεδον κατεγράφοντο 3.800 
άνδρες καί 250 ίπποι, ήσαν δέ μόλις 100 εκ 
των τε)ευταίων. ΟΙ στρατιώται έπρεπε να λά- 
βουν 25 γρόσια τον μήνα μισθόν καί οί χωρι
κοί έζήτοίυν 15 παράδες τήν όκάν διά μεταφο
ράν τροφών άπό τής παραλίας Ά χα ΐα ς έως 
Ό μπλου ή Δεμέστιχα, όπου τά στρατόπεδα. 
Γενικώς ή οίκονομική κατάστασις ήτο τοιαύ- 
τη, ώστε άναφέρεται «διά νά εγλεντίση τις ό- 
λίγον» καί παρακολουθήση τούς υπαλλήλους 
«έορτάζοντας τούς άγιους ’Αναργύρους», κατά 
τήν έκφρασιν του Καλαμογδάρτη. Πάντως τό 
στρατόπεδον Σελλών (βλ. λ.) διετηρεΐτο.

ΟΙ Τούρκοι υπό τούς Ίσούφ καί Δελή Ά χ -  
μέτ έλεηλάτουν ανενόχλητοι τήν πεδιάδα έως καί 
Λεχαινών, όπου έφθασαν ήδη τήν 11 ’Ιουνίου. 

Ό  Χρύσανθος Σισίν/)ς, υΙός του Γεωργίου, μέ 
έλαχίστους στρατιούτας έπετέθη κατ’ αυτών. 
ΟΙ Τούρκοι, άφήσαντες έξ νεκρούς, άπεσύρθη- 
σαν είς Κάτω Ά χαΐαν, έτοιμασθέντες νά έπι- 
πέσουν κατά του χωρίου Ριόλου καί τής μο
νής Φιλοκάλη. Περί τά μέσα Σεπτεμβρίου 
έλεηλάτησαν 300 αγελάδας καί έφόνευσαν όκτώ 
'Έλληνας. Έπανήλθον είς Πάτρας άτυφέκι- 
στοι.

Έξήλθον έκ Πατρών κα). τήν 20ήν Σε
πτεμβρίου είς ’Ηλείαν. *0 Σισίνης μέ 40 έφιπ
πους συνεπλάκη πέραν τού χωρίου Ά λή  Τζε- 
λεπή μετ’ αυτών (πέραν τού Μετοχιού Μ. 
ΣπηλαίοΟ). Ό  Πλαπούτας μέ πεζούς διηυΟύν- 
ϋή διά τών όρέων είς Πάτρας, έφιπποι δέ οΐ 
υΙοΙ τού Σισίνη, Τριπολιτσιώται τινες, ό Κ. 
Μεταξας μέ Κεφαλλήνας καί ό Κώστας Μπό- 
τσαρης μέ όλίγους Σουλιώτας διά τής πεδιά- 
δος, είς Ά λή  Τσελεπή δέ έγινε μία έπίΟεσις 
όλίγων Ελλήνων άνευ επιτυχίας. Κ. Μεταξας 
183—5. Τήν 27ην Νοεμβρίου οΐ Τούρκοι, κατά 
νέαν έξοδόν των, έπροχώρησαν μέχρι τής Γα- 
στούνης. Είς τήν Οέσιν Μάνα, πλησίον τού 
Ά λή  Τσελεπή, έπεσαν 50 "Ελληνες.

ΤΙ έκαμνον οΐ πολιορκηταί; Είς τούς έπι- 
σήμους πίνακας ήσαν άναγεγραμμένοι 3.800 άν- 
δρες έν δλω, πράγματι όμως δεν ύπερέβαινον 
τούς 2 500. Τό δέ στρατόπεδον ύπέφερεν από 
έλλειψιν τροφών. Ή  άθλιότης και ή άκαταστα- 
σία τού στρατοπέδου ήτο τοιαύτη, ώστε ό ά- 
ριΟμός τών πολιορκητών κατήλΟεν ένωρίς είς 
2.000. Λήγοντος τού Σεπτεμβρίου πλειστοι 
στρατιώται λιποτακτούν έν σώματι, ενώ άλλοι 
άποστέλλονται πρός σύλληψίν των. Συμβαίνει 
8έ ούτε έκεΐνοι, ούτε αύτοί νά έπανεμφανίζων- 
ται. Ή  πείνα θερίζει τούς στρατιώτας, τά 
τρόφιμα είναι έλάχιστα. "Οθεν τήν 26 ’Οκτω
βρίου 1824 οΐ Πάνος Κολοκοτρώνης, ’Ιωάν. 
Νοταράς, Βασίλειος Δ. Δεληγιάννης, Κ. Π ετι- 
μεζάς καί Ά .  Σκαλτσάς δι’ άναφοράς των 
πρός τόν άρχηγόν τής πολιορκίας Άνδρ. Λόν- 
τον έκτάκτως διετύπωσαν ότι, έκπνευσάσης τής 
Ιίημέρου προθεσμίας, κατά τήν οποίαν άνεμέ - 
νοντο χρήματα—καί έν τφ  μεταξύ έκαστος άρ-

ϊ

χηγός έπλήρωνεν έξ Ιδίων τά σιτηρέσια τώ 
στρατιωτών του—είδοποίουν ότι «αΰριον άνα 
χωρούν εντεύθεν μέ άκραν δυσαρέσκειαν κε 
διεμαρτύροντο τού α ιτίου ...... Ό  Άνδρ. Λόν
τος, δεχθείς τήν άναφοράν, ήναγκάσθη νά δια 
λύση τό στρατόπεδον, διαμαρτυρόμενος καί αύ 
τός, διότι «ήμείς έχομεν νόμους καί 
Ελληνικός λαός δέν είναι ήλίθιος», έξέφρασ 
δέ τήν λύπην του, διότι ζημία, ύπολογιζόμεν 
ύπ’ αυτού είς 700.000 γρόσια διά τάς Πάτραο 
έγένετο άσκόπως υπό τού Ελληνικού Δήμο 
σίου (Ά ρχ. Λόντου Β' όλόκληρος διά τ 
1824).

Τόν άπό θαλάσσης άποκλεισμόν του φρου* 
ρίου τών Πατρών, κηρυχθέντα τήν 14ην Ό ' 
κτωβρίου 1824, τόν όποιον ευτυχώς άνεγνώρι 
σαν ως νομίμους υφιστάμενον αί Α γγλική κε 
Γαλλική κυβερνήσεις, διενήργει μοίρα το 
Έ λλ. στόλου υπό τόν Μιαούλην ένεργητΐ 
κώτατα.

Τά τέσσαρα Σπετσιώτικα πλοία, τά οποί 
παρέμενον διενεργοΰντα τόν άποκλεσμόν, ήναγ 
κάσθησαν τόν Μάίον τού 1825 νά άπέλθού 
πρό τού όγκου τού καταφθάσαντος Αιγύπτιο 
κού στόλου, άποτελουμένου έκ τριών φρεγατώ*: 
δύο κορβεττών καί έξ βρικίων υπό τόν Χοσρέ^ 
Πρβλ. όσα έγραψα είς «Νεολόγον» τής 3r 
Δ)βρίου 1931. Γούδας 7J 295, Τρικούπης Ίσ ι 
Έπαν. Γ ' 119.

Έ κ  τού άρχείου Θευδ. Κολοκοτρώνη δήμο 
σιεύεται υπό τού Θεοφανίδου Β' β' 128—9 
κάτωθι αναφορά, έκ τής οποίας διαπιστούτο; 
ότι ή πολιορκία Πατρών ήτο καί πρός τό £ 
σωτερικόν τής ΓΙελοποννήσου σταθερά : «Γενιχ 
άρχηγε Κύριε Θεόδωρε Κολοκοτρώνη, άναφέρο 
μεν ήμείς οί κάτοικοι τών Νεζερών ότι, μέ τ  
νά εύρίσκεται ό τόπος μας πλησίον τών Πα 
λαιών ΙΙατρών, ώς είναι γνωστόν σας δέν έλεί 
ψαμεν έξ αρχής τούτου τού ιερού άγώνος ν 
διανυκτευρεύωμεν φυλάττοντες είς αύτάς άναγ 
καίας θέσεις φρουράν διά νά μην καταπατήσω' ι 
σιν οί εχθροί αύτόν τόν τόπον καί άφού αίχ] 
μαλωτίσώσι τάς δυστυχείς φαμίλιες μας 
έχουν καί τήν είσοδον είς τήν έπαρχίαν Κα
λαβρύτων έλευθέραν καί, μέ τήν δύναμιν τοί 
* Αγίου Θεού, μέ όλον όπου πολλάκις κατ', 
καιρούς έδοκίμασαν καί δοκιμάζουν τό τοιούΐ 
τον οί εχθροί, μέ τό νά έχωμεν θέσεις δυνο* 
τάς, τούς άντεκρούσαμεν καί έφονεύσαμεν πο>! 
λούς έξ αυτών καί πολλοί έξ ημών έφονεύθη: 
σαν* αί φθοραί καί ζημίαι οπού μάς ήκολούθηι 
σαν έξ αύτών είναι άπερίγραπτοι* ποτέ δέ 
έβοηΟηθημεν μήτε έλάβομεν ή τροφάς ή σιτη: 
ρέσια ή μισθούς άλλ’ έξ άνάγκης, μέ τήν Ιδία: 
μας πτωχείαν οίκονομούσαμεν έως τώρα έκα* 
τόν καί έκατοπεντήκοντα στρατιώτας διά ν* 
φυλάττουν άδιαλείπτως αύτάς τάς θέσεις, έκτό· 
τούτου δέν έλειψε κατά καιρούς νά γίνη στρα> 
τόπεδον ό τόπος μας άπό πολυάριθμα στραι 
τεύματα καί νά δοκιμάσωμεν τά πάνδεινα κα 
γυμνώσεις καί οσα άλλα ήμπορεΐ νά συμπερώ 
νη καθ’ ένας τί δοκιμάζει ένας τόπος όπου ευ 
ρίσκονται στρατεύματα Ελληνικά* μ’ όλα ταυ 
τα ήμείς διά τήν αγάπην τής Πατρίδος μαο 
είς τήν όποιαν έγεννήθημεν καί άνετράφημεν
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'* Ιττιμένομεν νά τήν διαφυλάξωμεν άκαταπάτη- 
τον άπό τούς έχθρούς καί έχομεν τούς στρα-
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j, j·, τοον τάς θέσεις- τώρα μας ζητούν δεκατίαν 
, ^ Ι * *  [δβκάτην, φόρον, τύ «)10 τής παραγωγής είς 

είδος] άπό έκείνους τούς ολίγους καρπούς πού 
έκάμαμεν δουλεύοντας μεταξύ των πετρών μέ 
κόπους καί ιδρώτας, άπό τούς όποιους καρ
πούς έλπίζομεν καί είς τό έξής νά οίκονομή · 

. σωμεν τούς στρατιώτας διά νά φυλάττωσι τάς 
' θέσεις. Λοιπόν παρακαλοϋμεν τήν έξοχότητά

'ι Τ σου, πληροφορηθεΐσα τά δίκαιά μας καί είς τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν νά γράψετε όπου νά έκ- 
δώση μίαν διαταγήν είς τούς ένοικιαστάς τής 
έπαρχίας Καλαβρύτων νά μή μάς ζητώσι δε- 
κατίαν, άλλά νά μένη διά τήν οικονομίαν τών 
στρατιωτών μας- δτι, αν τούτο δέν γίνη, ήμεΐς 
άπελπισμένοι πρέπει νά άφήσωμεν αύτήν τήν 
θέσιν καί νά κατοικήσωμεν είς άλλο μέρος, 
όπου καί αί φαμήλιές μας νά είναι έν ασφα
λεία καί ήμεΐς νά δουλεύωμεν τήν πατρίδα 
ύπόμισθοι καθώς καί άλλοι- ταϋτα παρακαλοϋ- 
μεν τήν έξοχότητά σου καί έλπίζομεν είς τό 
φιλοδίκαιόν της δτι δέν θέλει παραβλέψει τάς 
δικαίας καί εύλογους αιτήσεις μας. 1825 Αύ- 
γούστου 17. "Ολοι οί κάτοικοι τών χωριών 
Νεζερών, Παπαναστάσης Λακωμματιώτης 
[=  ίερεύς ’Αναστάσιος άπό τό χωρίον Λακκώ
ματα τών Νεζερών], Παπαγιώργος Λακκωμα- 
τιώτης [ίερεύς Γεώργιος άπό Λακκώματα], 
Γεωργάκης Πλατανιώτης (άπό τό χωρίον Πλά
τανος], ’Αντώνιος ίερεύς Κομπηγάδι, "Αγγελος 
Άγάλος, Παναγιώτης Μακριανόπουλος (;) Λο- 
πεσιώτης (άπό τό Λόπεσι), Άναστάσης Σμυρ- 
λής Λοπεσιώτης (άπό τό Λόπεσι), Γεωργάκης 
’Αργύρη Μπουμπιώτης (άπό τόν Μπούμπα χω
ρίον), Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Χριστόδου
λος Παπανικολόπουλος, Δημητράκης Πετρό- 
πουλος Σπονδιάνα, Παπαγιαννάκης Σπονδιάνα, 
Χριστόδουλος.,.Άργύρης Μπουμπιώτης (Μπού
μπα), Παπαγεωργάκης... Γεωργάκης...)). (*0 
Θεοφανίδης δέν άνέγνωσε πλήρως). Τά « 'Ελ
ληνικά Χρονικά» Μεσολογγίου τής 21 Μαΐου 
1824 άναγράφουν δτι ό Σισίνης ύπεσχέθη είς 
τόν Βρεττανόν B laquiere  δτι ό υιός του Χρύ
σανθος θά ένίσχυε τήν πολιορκίαν τών Πα- 
τρών.

Είς Μπάμπη Άννίνου «Ίστ. σημειώματα» 
Άθ. 1925, « Ό  Βύρων έν Έλλάδι» 514 έπ. ό 
συνοδεύων τόν Βύρωνα ’Ιταλός κόμης Γάμπα 
περιγράφει δτι, συλληφθείς είς τόν Πατραϊκόν 
υπό Τουρκικής φρεγάδας, ώδηγήθη είς Πάτρας,
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ό "Ελλην Ρωμανέλλης (βλ. λ.). Περιγράφει πώς 
οι "Ελληνες ένήδρευον νύκτωρ κρυπτόμενοι είς 
τούς θάμνους καί φονεύοντες καί ληστεύοντες 
Τούρκους, αρπάζουν τρόφιμα. 'Ο Γάμπα έξήλ- 
θεν είς κυνήγιον είς τούς πέριξ λόφους καί έ- 
φόνευσεν καί μπεκάτσες. Διήλθε καί άπό τό 
φρούριον τοϋ Ρίου, δπου τού έπέδειξαν ζεύγος 
όποδημάτων, τά όποια έκαυχώντο δτι ήσαν 
τοϋ Μαυροκορδάτου, δτε παρ’ όλίγον νά συν-

ελαμβάνετο είς Πάτρας (σ. 544). Δύο "Ελληνες 
κατά Φ)ριον 1824 (αύτόθι, 578), διαφυγόντες 
έκ IΙατρών είς Μεσολόγγιον, έπληροφόρησαν 
τούς έκεΐ δτι είς Πάτρας συνέβαινον διαρκώς 
έριδες καί ρήξεις καί πολλή έγένετο αιματοχυ
σία είς συμπλοκάς, αί όποΐαι διεδραματίζοντο 
μεταξύ τών ’Οθωμανικών στρατευμάτων τών 
έξ Ά σίάς καί τών έξ Εύρώπης- δτι ό Ίσούφ 
πασάς ήναγκάσθη νά παρέμβη αύτοπροσώπως 
καί μετά πολλοΰ κόπου κατούρθωσε νά διαχωρί- 
ση τούς συαπλακέντας. «Μάς άνηγγέλθη δέ, 
γράφει ό Γάμπα (αύτόθι 626), δτι οί Τούρ
κοι έν Πάτραις, άκούσαντες τούς κρότους τών 
έν Μεσολογγίω τηλεβόλων μας καί μαθόντες 
τήν αιτίαν [διά τόν θάνατον τού Βύρωνος], έξε- 
δήλωσαν τήν χαράν των έμπαίζοντες τήν θλΐ- 
ψιν μας διά τουφεκιοβολισμών». Αύτόγραφος έπι- 
στολή τού Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου πρός 
τήν σύζυγόν του, άπό τό χωρίον Πόρτες παρά 
τό Σανταμέρι τής 14)10)1824, δπου ούτος εΰρί- 
σκετο : «...άκόμα δέν έδιορθώθησαν τά έσωτε- 
ρικά τοϋ Μορέως, όγλίγορα έλπίζω νά διορθω
θούν, οί Τούρκοι καθημερινώς εύγαίνουν εις 
τόν κάμπον Γαστούνης ώς τις προάλλες εύ- 
γήκαν καί έσκοτώθησαν 53 "Ελλ.ηνες, άπό αύ- 
τούς ήταν 17 Πατρινόπουλα, έσκοτώθησαν καί 
Τούρκοι πολλοί. Ή μ εΐς  έδώ βαστοϋμεν τά στε
νά καί δσες φορές αύθαδίασαν οί Τούρκοι, έ- 
κτυπήθησαν καί έχαλάστηκαν χωρίς νά κάμουν 
τήν παραμικράν βλάβην, δμως, εΐμεθα άδύνατοι 
μέ πολύ ολίγους στρατιώτας, κινδυνεύει ή έ- 
παρχία μας όντας πολλοί οί έχθροί καί ό Θεός 
βοηθός». Πρβλ. Λεύκωμα 200.

ζ ' τ ώ  1 8 2  5. Κατά τό έτος τούτο, έση- 
μειώθη καί νέα άκόμη προσπάθεια, δπως έκ- 
καθαρισθή ή κατάστασις είς τάς Πάτρας. Δέν 
είχε διαλυθή άκόμη ό έκ θαλάσσης άποκλει- 
σμός τών Πατρών καί οί Τούρκοι εύρίσκοντο 
είς δύσκολον θέσιν καί έφέροντο ζητοΰντες νά 
συνθηκολογήσουν. Ό  Πρόεδρος τού Ε κτελε
στικού (τής Κυβερνήσεως) Γ. Κουντουριώτης 
ήρχισε διοργανώνων μεγάλην έκστρατείαν. Έ -  
λήφθη μάλιστα καί άπόφασις τοϋ ’Εκτελεστικού 
τήν 12 Ίανουαρίου 1825 καί θέσπισμα τής 
Προσωρινής Διοικήσεως τής 21 Φεβρουαρίου 
ίδίου έτους. Άρχεΐον Κουντουριώτου Δ ' 4—395. 
Καί ό Κωλέττης έγραφεν έκ Δημητσάνης τήν 
11 Ίανουαρίου 1825 διά τήν πολιορκίαν τών 
Πατρών. Γούδα ΣΤ ' 262. *0 Χρ. Βλασσόπου- 
λος Ήμερολ. Ά γ . 218 τοποθετεί τήν έκστρα
τείαν είς τήν 16 Μαρτίου 1826. Λόγω δμως 
έμφυλίων σπαραγμών, αί προετοιμασίαι δέν 
έγένοντο μέ τήν δέουσαν σπουδήν καί ή εΐδη- 
σις περί άποβιβάσεως τού Ίμβραήμ πεσοΰσα 
ώς κεραυνός, έκαμε τήν Κυβέρνησιν νά έγκα- 
ταλείψη πάσαν τοιαύτην σκέψιν. Έ ν  τοσούτω 
τά τέσσαρα Σπετσιώτικα πλοία, τά όποια εύ
ρίσκοντο άκόμη πρός άποκλεισμόν τού φρου
ρίου τών Πατρών, παρέμεινον είς τόν Πατραΐ- 
κόν μέχρι καί τού Μαΐου 1825. Κατά δέ τό 
υπόλοιπον διάστημα τού έτους τούτου ό Σισί
νης ήναγκάσθη νά άπασχοληθή είς τήν Ά χ α ΐ-  
αν μέ τάς έπιδρομάς τοϋ Ίσούφ, τόν όποιον 
άντικατέστησεν ό Δελή Ά χμ έτ  (Πρβλ. δσα είς 
Νεολόγον, 4 Δ)βρίου 1931), Είδικώτερον ό
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Σταυρόπουλος, 278, 382, άναφέρει δ η  διά είς 
τά Γεν* άρχεΐα του Κράτους εύρισκομένης άνα- 
φοράς του άπό 12 Αύγούστου 1824 ό Άνδρ, 
Λόντος πρός τό ύπουργεΐον Πολέμου παραπο- 
νειται διά τήν διάλυσιν του στρατοπέδου πο
λιορκίας Πατρών δι’ έλλειψιν τροφίμων, ένε
κα της όποιας «κάθεται στα έρείπια τής Βο- 
στίτσας μέ 140υ στρατιώτας καί δέν μπορεί 
νά κινηθή, διότι ό φροντιστής άργοπορεΐ τήν 
άποστολήν τροφίμων». Ό  αύτός Λόντος κα
λείται μέχρι του ’Οκτωβρίου 1824 υπό της 
Κυβερνήσεως είς δλας τάς υποθέσεις των επαρ
χιών μας καί είς τήν σύστασιν νέου στρα
τοπέδου της πολιορκίας Πατρών (Άρχεΐον 
Λόντου Β' 189, 192, 221). Ό  Λόντος διαμαρ
τύρεται, διότι δι’ έλλειψιν χρημάτων έματαιώ- 
Οη ή πολιορκία των Πατρών, Ή  Κυβέρνησις, 
γράφει, διέθεσε τήν β' δόσιν του έπιτευχθέν- 
τος δανείου «πρός άγοράν παρασίτων καί άλ
λους ίδιοτελεΐς καί φατριαστικούς σκοπούς» 
(αύτόθι Β' 391). Διά τήν διάλυσιν τής πολιορ
κίας των Πατρών τού προηγουμένου έτους υπό 
τήν άρχηγίαν του όρισθείσης γράφει «ό Θεός νά 
ρίψη κεραυνούς καί νά κατακαύση τάς κεφα- 
λάς των αίτίων τής διαλύσεως τής πολιορκίας 
καί τού έμφυλίου πολέμου» (αύτόθι Β' 333 
πρβλ. καί Β' 177, 182). Τήν 28 ’Απριλίου 
1825 διατάσσεται παρά τής Κυβερνήσεως (εί- 
χον έκδηλωθή αΐ δυσαρέσκειαι κατά τής Κ υ
βερνήσεως τών Λόντου καί Ζαίμη) ό στρατη
γός Δημ. Μελετόπουλος τού Αίγιου νά στρα- 
τολογήση 500 Αίγιεΐς «έστω καί διά τής βίας 
τούς άπειΟοΰντας» νά σπεύση είς τό στρατό- 
πεδον τών ΙΙατρών. Τήν 3 Αύγ. έξουσιοδο- 
τεΐται νά σύναψη τοπικόν «προαιρετικόν δά
νειον» (Σταυρόπουλος 445).

Ό  Κ. Μεταξάς 190 έπ. άφηγειται ότι διε- 
τάχΟη νά φθάση είς ΙΙάτρας, έκεϊθεν δ* γρά- 
ψας έπρομηΟεύΟη παρά Ζακύνθου καί Κεφαλ
ληνίας σϊτον καί τροφάς. Α ντί όμως τού 
Κουντουριώτη, ήλθον δυσάρεστα νέα περί Ί μ -  
βραήμ είς Μεσσηνίαν καί ό Μεταςάς μέ 40 
Ιππείς άπό τό Γκέρμπεσι μετέβη έως ’Αρκαδί
ας. Τό στρατόπεδον Πατρών, χάρις είς τόν 
έπισιτισμόν τού Μεταξά, διετηρεϊτο. Τά μέσα 
Μαΐου ό Μεταξάς μέ τόν Εύαγγελινόν Πανχν 
εύρίσκετο είς Ριόλον μέ 25U Κεφαλλήνας. Τά 
Σουλιωτικά σώματα τής πολιορκίας Πατρών 
υπό τούς Γ. Δράκαν, Διαμάντην Γ Μ Γεώργιον 
καί Τ. Ζέρβαν καί Λάμπρον Βέικον διετάχθη- 
σαν καί μετέβησαν είς Μεσολόγγιον. Ά ρχχς 
’Ιουνίου ό Κ. Μεταξάς έφυγε προς συνάντησιν 
τυϋ Θ. Κολοκοτρώνη, ό ΙΙανάς όμως εμεινεν 
είς Ριόλον. ΤΗσαν δέ διά τήν πολιορκίαν ό 
Πλαπούτας μέ Καρυτινούς, ό Φλέσσας (ανε
ψιός τού Παπαφλέσσα) μέ Αεονταρίτας (Λεον- 
τάρι ’Αρκαδίας) κ. ά. Είς Θεοφανίδην Β' β' 
234—5 δημοσιεύεται ή άπό 1 Μαρτίου 1325 
διαταγή τού υπουργού τού πολέμου Ά δάμ 
Δούκα πρός τόν *Απ. Κολοκοτρώνην «όπως 
συμπεριλαβών τούς υπό τήν οδηγίαν σου στρα
τιώτας, άπέλθης είς Ριόλο, Ά λή  Τζελεπή καί 
λοιπά χωρία όπου διωρίσθησαν νά τοποθετη
θούν καί τά έπίλοιπα στρατεύματα». Ό  Ν. Σ ι- 
σίνης πρός τόν αύτόν τήν 20 Απριλίου 1825

ί'/.

βέβαιοι ότι στρατεύματα ύπήρχον είς Φιλοκά ) 
λη, Τραγάνο, Ριόλον, καί *Αλή Τζελεπή, αύτό 
δέ ήτο είς Έάρι Η λείας. Έ ξ  έγγράφου το: 
Προέδρου τού Εκτελεστικού (αύτόθι 240—1 
Γεωργ. Κουντουριώτου πρός τόν Ά π . Κολο- 
κοτρώνην τής 22 ’Απριλίου 1825 πιστοΰτα 
ότι πρός άπόκρουσιν έχθρικής άποβάσεως έστώ 
λη ή τρίτη μοίρα του Ελληνικού στόλου «δι 
τά δυτικά μας παράλια» καί άνατίθεται εί 
αυτόν ή άρχηγία τών στρατευμάτων.

Γράμμα τής 26 Μαΐου 1825 έκ Γαστούνηι 
τού Ίωαν. Σισίνη καί Διον. Παπαγιαννοπού 
λου πρός Άποστόλην Κολοκοτρώνην είς Ριό 
λον (Θεοφανίδης Β' β' 281—2) : «άκολουθήσα 
με άδελφέ τακτικώς έχθές πάλιν όπου έλαβα 
με τά γράμματά σου καί μάς είπαν οί άδελ$Τ" 
φοί καπετανέοι Καπελήσιοι [τής Κάπελης, τήϊ 
όρεινής ’Ηλείας] καί τής Γούβας [τής κοίλης 
τής πεδινής] ότι έχουν τούς στρατιώτας είς ν  
Ριγιόλο (Ριόλον) καί εύρίσκονται αύτοΰ... Λά: 
βε μέ τό παρόν γρόσια 300 διά νά τά δώσε- 
διά τήν βάρδια τής Ά χαγιάς (Κ. Άχαΐας)...):

«Είς τό στρατόπεδον τών Πατρών» εί: 
Ά ποστ. Ίωαν. Κολοκοτρώνην γράφει τήν 2 
Μαΐου 1825 άπό Τριπολιτσάς ό θειος του (αύ 
τόθι 299) : «... τού λόγου σου, αύτοΰ, μαζύ 
τόν στρ. Χρύσ. Σισίνην, ξεκινήσατε τά άρμ 
τα τής Γαστούνης καί σταθήτε ένωμένοι, χ  
ρίς να ένθυμηθήτε τινα περασμένα...», πρόΐ 
αύτόν δέ άναφέρει ό Άποστόλης ούτος τά | 
προσπάθειας του νά στρατολογήση είς έπαρχία 
Γαστούνης «καί, όπόταν συναχθή ένα σώμ 
άπό αρκετήν δύναμιν, σχεδόν τών 7 βία 6 χιλ 
στρατιωτών, έλπίζω μέ τήν βοήθειαν τοι 
Θεού νά πολιορκηθή τό φρούριον τών Π . Πα 
τρων πολλά στενά* οΐ έχθροί άπό Πάτρα δέ 
εύγήκαν πρός τό παρόν, οΐτινες είναι καί όλι 3 
γοστοί, έξαιτίας όπου είναι εύγαλμένοι διά Σά 
λωνα». Γράμμα τών δημογερόντων Πύργου τή 
31 Μαΐου 1825 πρός τόν Δημ. Πλαπούτα: 
(αύτόθι 309—310) άναφέρει: «Χθές έλάβομ© 
γράμμα παρά τών οπλαρχηγών μας άπ’ ’Ομ 
γιόλου (Ριόλου), δι’ ού μάς λέγουσιν ότι αίχ^ 1 
μάλωτός τις γυνή, φεύγουσα κρυφίως άπό Πάί ί  
τρας καί έρχομένη είς τό στρατόπεδον, ώμοι i 
λόγησε τά άκόλουθα* ότι ό Ίσούφ πασά!< 
άπέρασεν άπ!) Ρούμελην είς Πάτρας μέ έν σώ3 , 
μα έως 200 στρατιωτών καί άπό τήν ή μέρα! ν  
τού έρχομού του όλοι είς τάς Πάτρας εγκλεϋ1 
στοι έχθροί ζυμώνουσι παξιμάδιον μέ λόγο*ί . 
ότι θά έκστρχτεύσουν, διά πού όμως άγνοεΐται». 
μάς λέγουσι πρός τούτοις ότι τήν Πέμπτη, 
καί Παρασκευήν έγίνετο μέγιστος πόλεμος εί 
Μεσολόγγιον τόσον οπού ούδέ στιγμήν 8έ 
έπαυον τά κανόνια καί τουφέκια, φθάνοντας δ > 
τέσσαρα πλοία ίδικά μας έπαυσε...».

Ό  Νικήτας Σταματελόπουλος έκ Μεσολογ ν * 
γίου τήν 10 ’Ιουνίου 1825 όμιλεΐ περί τήτ ; 
άνάγκης έκστρατείας διά τάς Πάτρας (αύτόΐ·. > 
340).

Ό  Σωτ. Χαραλάμπης τήν 14 ’Ιουνίου 182* #
«ή ώρα είς τάς 11» γράφει... «έπληροφορήθη ■ 
μεν ότι οί εν Πάτραις έχθροί, σήμερις τά ξη ν 
μερώματα, διά θαλάσσης καί διά ξηράς, ώ 
λέγουν, έσχισαν τό ταμπούρι τό λεγόμενον Βα! ?
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.·**Λ:;’;ίΐι ,θές άπό έδώ διά Κερπινήν, διά νά παρακινή-
:νξ’·1' 7) τούς χωριανούς του καί τά πέριξ χωρία νά

'̂ 'ν'κί ΰ.Υ°υν 0<t οπλοφόροι νά υπάγουν εις κατά τύ
% ^ ‘■ίττί '^Ρ°ς του Νεζεροΰ...» (Θεοφανίδου άρχεϊον Β'

348—9.) Βλ. λ. Ζήρια.
*« WBifcj j Ό  Νικ. Σταματελόπουλος γράφει έξ Ά γου- 

ινίτσης την 7 Αύγουστου 1825 προς Γ. Σισί- 
i u IV,* W (’̂ ΡΧ· Ρώμα A' 642—3), μη ανησυχών 
**«· Πκτ.'.»^  «τά των Πατρέων έχθρών κινήματα», «δτι 

,ι. έν είναι σημαντικά παρά πάντοτε τά ίδια... 
ί-.·: “W'M/j! *ν θέλει κάμωσι παρά ίσως κανένα άκροβολι- 
; *.».» ^  Jyjj' μύν και νά έπιστρέψωσιν είς τά ίδια άρπά- 
, ai: t!:jv f/ ; j , οντες τό δ,τι ήμπορέσουν νά έπιτύχουν». 
1 Κ>--;··· !■'£«τά τύ Φωτακον Άπομν. Β' 18 άρχηγοί τής 
ί'-ύι: ίά·ΐ' πολιορκίας Πατρών ώρίσθησαν προσωρινώς οί 
<" ttirin·";ί^· Μπότσαρης καί Ά ποστ. Κολοκοτρώνης.
.A,;r ι\! Είς Γούδαν Ζ ' 170 έπ. εύρίσκομεν : «Την
1 <:ΐ υΗ  V*  Ν)βρίου 1825 γράφει ό συντάκτης των έν 

 ̂ ι. , Ιεσολογγίω έκδιδομένων «Έλλην. Χρονικών»: 
Hr''1»""’ τά τ^ν κόλπον τών Π. Πατρών χθές 

«κπλεύσαντα 7 έχθρικά καράβια συνηντήθησαν 
Λ ήμερον απέναντι τοϋ ακρωτηρίου τοϋ Πάπα
ι’ ,0\.Γ ιέ τρία μικρά ένοπλα Ιδικά μας πλοία, διοικού- 

\  ,ενα ^ “P^ τών κυβερνητών Κωνστ. Τρικούπη 
λ',γ,ι.-. ,ι ,;·μ άδελφοϋ τοϋ Σπυρίδωνος), Χρυσάνθου Μωραϊ- 
‘jf,.·. Μ;.·.·.·..■ χω >άκη καί Δημητρ. Παναγιώτη· ήλθον λοιπόν 
■:ιμω...”, ί1? ίς ναυμαχίαν, ήτις έπεκράτησε δύο περίπου 

ο/.·. ip ας. Άπίθανον ήθελε φανή ίσως νά διακηρύ- 
■τ,ΐί ί;; £'ifp ωμεν δτι ή νίκη τής άνίσου ταύτης ναυμα- 
ηψ.: £,,ιω'^ίας έκλεινεν είς τόν ύλιγάριθμον τούτον στο- 
:ϊΐί ι j1·? 'J /.» ,ίσκον μας καί δτι τά έχθρικά καράβια, συνι- 
h ® τάμενα άπό μίαν κορβέτταν, δύο βρίκια καί 
ι::ιν :ώ» H· ξ*' έσσαρας γολέτας διέλυσαν τάς γραμμάς των 
ίτι ήναγκάσθ σαν.... ν’ άπέλθωσι πάλιν ύπό

ν·; ϊ ΐν ιι& ήν σκέπην τών φρουρίων τών Π . Πατρών 
riVjio· ί'ΐ ιυροβολοϋντα άπό την πρύμνην είναι άληθέ- 
r.0111?:'".̂  Γτατον μόλον τοΰτο καί θέλει μαρτυρήσει ίσως 
!».j. Παϊ'·>>13' ά λεγόμενά μας, μέ περισσοτέραν μάλιστα 

$α$® ίκφρασιν, ό διοικητής ένός πολεμικού άγγλι- 
»ι: η Ψ ιοΰ βρικίου, ό όποιος έστάθη μακρόθεν θεα- 

H..y,vΛ|' ιής τοιαύτης μάχης». « Ό  ναύαρχος Μιαούλης 
i'5 *ατεναυμάχησε την 20 Ν)βρίου 1825 τόν Τουρ- 

$  ίΐκόν στόλον έν τή μεταξύ Πατρών, Μεσολογ- 
r’ii J5 καί Ζακύνθου θαλάσση. Έ ν  τή ναυμαχία

. ^ ;ν 0“ ταύτη εύρεν ευκαιρίαν ν’ άριστεύση καί ό
:ύί.ιέθΙΪ~ -  ■ · -

'·, ■ V, τ/έ?* Κωνστ. Τρικούπης μέ την μικράν πάσσαράν 
““  ... ' Β' έκδ. 117, 128).

ν')" ίιί ^  Ότι δέ τά Πατρινά στρατεύματα ύφίσταντο 
Οπωσδήποτε, μαρτυρούν τά δύο έγγραφα του 

,ί{\ [ΐ·:^'ίρχείου Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου: « [Οί] 
:Τ|,„;)>ΐ- ̂  Υπογεγραμμένοι έλαβον παρά τοϋ κύρ Ίωάν- 
ί; "1··^^ ,ου Παπαδιαμαντοπούλου γρ. 2.984,20, τά δ- 
: Λ'νονΤϊί  ̂ΓΕ0'ϊ'α υπόσχονται μέ τόν πηγεμόν τους κάτω 
- , νά τά πληρώσωμεν τοϋ άρχηγοΰ μας κυρ. 
■■■ ,1̂ )4 Μπενιζέλου Ρούφου μέ τό νά είναι άπό στρα- 

ιίωτικους μισθούς καί άκαρτεροΰν τήν εύγέ- 
ιί:> "λ’ίϋ <είαν του νά τά λάβη καί έστω. Ά νάπλι τή 
\ϊ'·'ί· ί ΐ  Μαρτίου 1825. Παναγιωτάκης Γαλανόπου- 

, Ι^^ος, Δήμος Οικονόμου, Γιώργης Κυριακόπου- 
V prrM\oq, Γιαννάκης Παπαχρηστόπουλος, Άναγνώ- 

πτης Σωτηρόπουλος». Καί έπιστολή έκ Ναυ-,σ» . . . .
!) τλίου τής 24 Μαρτίου 1825 τοϋ Σπ. Παπα- 

■ί /χξοπούλου (διευθυντοΰ τών γραφείων έν Πά-
;vir

τραις του Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου)· άφου
άναφέρει δτι ένοικιάσθησαν παρά τοϋ Έλλην. 
Δημοσίου τά διβάρια (Ιχθυοτροφεία) ’Αράξου 
Πάπα) «...έλαβον.... μίαν διαταγήν είς δνομα 
κυρίου Μπενιζέλου Ρούφου, όποΰ τοϋ έχρεω- 
στοΰσεν τό Ταμεϊον γρ. 10.000, μίαν έτέραν 
διαταγήν διά λογαριασμόν κυρίου Ίωαν. Πα- 
παδιαμαντοπούλου γρ. 4.414,35 μίαν διαταγήν 
άπό μισθούς τών στρατιωτών Πατραίων ύπό 
τήν οδηγίαν τοϋ άρχηγοΰ κυρίου Μπεν. Ρού
φου διά γρ. 22.166,20...».

Τόν ’Ιούλιον 1825 μερικοί Τούρκοι τών 
Πατρών έπιτίθενται κατά τοϋ στρατοπέδου 
Σελλών καί τό διαλύουν, λαμβάνοντες καί αίχμα- 
λώτους. Ό  Άνδρ. Λόντος άργότερον, τό θέρος 
τοϋ 1827 είς άναφοράν του πρός τόν Θ. Κο- 
λοκοτρώνην θεωρεί υπεύθυνον τής καταστροφής 
τόν στρατηγόν Μελετόπουλον. «'Ο  στρατηγός 
αυτός μέ ολα... τά χρήματα, μέ δλας... τάς 
τροφάς καί πολεμοφόδια, μέ δλας τάς μεγά- 
λας έπικουρίας όποΰ παρά τής Διοικήσεως έ- 
ζήτησε καί τοϋ έστάλησαν είς τό ταμπούρι τών 
Σελλών... μεγάλον κατόρθωμα είναι οπού έδω- 
σεν αίχμαλώτους είς τούς έχθρούς έπτακοσίους 
έξήντα χριστιανούς διά μιας. Αύτή του ή άν- 
δραγαθία, αύτή του ή έκστρατεία !» *0 Ί μ -
βαήμ πλησιάζει καί οί πρόκριτοι Καλ.αβρύτων 
καί Βοστίτζης δι’ άναφορας των πρός τήν 
Διοίκησιν έκ Καλαβρύτων τής 21 ’Οκτωβρίου 
1825 ζητούν, «τήν ένδυνάμωσιν τοϋ ταμπουρίου 
Σελλών, θέσεως Πάτρας καί Βοστίτζας». ’Ομοί
ως καί οί πρόκριτοι Βοστίτζης τήν 23 ’Οκτω
βρίου 1825 άναφέρονται καί έπικαλοϋνται τήν 
έκεϊ παρουσίαν τοϋ Άνδρέου Λόντου (τά έγ
γραφα παρά Νύση Μεσσηνέζη Μεταξα, Τό 
Αΐγιον στον άγώνα, 59—60, 62—6).

Τόν ’Οκτώβριον 1825 ήδη ό Μελετόπουλος 
«άρχισε νά συνάζη πάλιν στρατιώτας λοφελί- 
δες [μισθωτούς] καί νά στέλνη είς τό ταμπού
ρι», δπως γράφουν οί Μεσσηνέζης καί Λ. Λόν
τος τήν 24ην ’Οκτωβρίου πρός τόν Άνδρ. 
Λόντον (Μεταξάς Μεσσηνέζης αύτόθι, 67—68). 
’Ή δη τόν ’Οκτώβριον 1824 ό Ίμβραήμ μέσω 
Γαστούνης έφθασεν είς Πάτρας. «Τό ήμισυ 
τοϋ στρατού του, γράφει ό Φωτακος Ά πομν. 
Β' 256 άπέστειλε διά θαλάσσης καί τό έκένω- 
σεν είς τάς Πάτρας κατά τήν θέσιν Δρέπανον, 
κείμενον μεταξύ τοϋ Ρίου καί τής Βοστίτζας». 
(A rnau lt 97ι 107ι ι 3^). Οί κάτοικοι σπεύδουν 
άπό παντοΰ, δπου διέρχεται 6 Ίμβραήμ, είς 
τά δρη καί ζοΰν είς σπήλαια. Ούτος μέ τόν 
στρατόν του άπέρχεται πρός πολιορκίαν τοΰ 
Μεσολογγίου. Ό  Μελετόπουλος τήν 19 Δεκεμ
βρίου 1825 γράφει πρός τόν Λόντον : «Έ ξοχώ - 
τατε Στρατηγέ, τά περί Ίμπραήμ πασα εΐθε 
ν’ άληθεύσουν. Πλήν μέ φαίνεται δτι άπό Π ά
τρας ύπήγαιναν είς Μεσολόγγι καί δχι άπό 
Μεσολόγγι είς Πάτρας, διότι έλαβον άπό χθές 
τό έσπέρας γράμμα άπό τό ταμπούρι Σελών 
καί μέ φανερώνουν δτι έμειναν τώρα μόνον 
έως 150 τζαντήρια, έκεΐ δπου ήταν τά πολλά 
τοποθετημένα καί δτι καθ’ ήμέραν εύγαίνουν 
300 ’Άραβες ύπό κάτω τοΰ Καστριτζίου, φυ- 
λάττοντες τά γελαδοπρόβατα, τό δέ βράδυ έ- 
πιστρέφουν όπίσω» (Μεταξάς Μεσσηνέζης αύ-
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τό(Η, 73—4). Έ ν  συνεχεία άναφέρει δη άπό 
Σελλά διήλθον τήν 17 Δ)βρίου 1825 ό στρα
τηγός Πετιμεζας μετά του άντιστρατήγου Φεϊ- 
ζοπούλου καί επ ιλέγει: «Καί, άν σημεραύριον
άληθεύσουν καί επιβεβαιωθούν τά περί Ί μ -  
πραήμ πασά, δίκαιον είναι μέ φαίνεται νά συσ- 
σωματευθώμεν δλοι είς Σελλά».

Ό  Ίμβραήμ διά Άγουλινίτσης καί Βαρθολο- 
μιοΰ, δπου εΰρεν άντίστασιν, έφθασεν είς Π ά
τρας, δπου διεχείμαζε. Τήν 12 Δ)βρίου 1825 
έστειλε τόν στρατόν του είς Κρυονέρι καί ό 
ίδιος έφθασεν είς Μεσολόγγι τήν 26 του αύτοΰ 
μηνός καί έτους (Χιώτης Α' 559).

η ' Τ ά  έ τ η  1 8 2 6  — 8. Τό στρατόπεδον 
Σελλών διετηρεΐτο έν πάση περιπτώσει καί ό 
Αόντος γράφει πρδς τήν Διοίκησιν (άνέκδοτον 
έγγραφον άπό τόν Ν. Μεταξάν Μεσσηνέζην αυ
τόθι 79) τήν 18 Μαΐου 1826 : ((Είναι άνάγκη νά 
βάλω είς τάξιν τό ταμπούρι των Σελλών καί δλα 
τά περί τήν Πάτραν ταμπούρια, συνθεμένα άπδ 
δλους τούς στρατιώτας της Βοστίτζας (καί) τών 
ΓΓατρών καί έκείνους τών Νεζερών [συνεπώς 
ύπήρχον αύτά τά δύο στρατόπεδα, Σελλών καί 
Νεζερών ώς άνω]... καί νά τούς καταστήσω 
είς τρόπον, ώστε νά διαμένουν διά παντός έκεΐ 
καί τότε.,.νά παραλάβω τούς στρατιώτας...καί 
νά τρέξω δπου ή χρεία προσκαλέση». *0 Ίμ -  
βραήμ έπανήλθεν είς ΙΙάτρας μετά τήν πτώσιν 
του Μεσολογγίου. ΕΙχεν άποστείλει ήδη τά 
συλληφθέντα γυναικόπαιδα είς μονήν Κρεμα
στής Η λείας. ΧρυσανΟακόπου>ος 225. Προχω
ρεί πρός Τριπολιτσάν διά τών Καλαβρύτων.
Ο Φιοτάκος Ά π . Β' 304—5 γράφει δτι «καθ’ 

όδδν δέν απάντησε τουφέκι». «Τότε, έπεξηγεί, 
είχε διαδοΟή ή φήμη δτι 40.000 Τούρκοι, άρ- 
χηγδν έχοντες τόν Κιουταχήν, άπέρασαν είς 
τήν Πελοπόννησον, καί διά τούτο αΐ έπαρχίαι, 
ή μία μέ τήν άλλην έφευγαν, καί ή μέν έπαρ- 
χία τών Ιΐατρών ήλθεν είς τήν επαρχίαν Κα
λαβρύτων, ot 8έ Καλαβρυτινοί πά>ιν είς τήν 
Τριπολιτσάν....Μόνοι δέ εκείνοι έμεινον, οσοι
είχαν μέρη όχυρά καί άπρόσιτα, άντρα καί 
σπήλαια. Τοσοΰτον μέγας φόβος τόν κόσμον 
κατέλαβεν». Ό  Άνδρ. Λόντος έν τοσούτω είναι 
είς Αίγιάλειαν καί γράφει πρός τήν Διοίκησιν 
τήν 13 Ιουνίου 1826 : «....01 Τούρκοι είναι
άντικρυς είς τήν Βοστίτζαν καί τά έχΟρικά 
πλοία πλέουν τόν Κορινθιακόν κόλπον....Θά ά-
φήσω τό ήμισυ υπό τήν όδηγίαν μου ήπειρω- 
τικόν σώμα είς Βοστίτζαν, τούς Βοστιτζάνους, 
ΓΙατραίους καί έκατόν πενήντα Νεζερίταις πα
ρά τήν Π άτρα ...... *0 Αόντος «ήτο έστρατο-
πεδευμένος είς τά Σελλά καί έπολιόρκει τό 
Ρίον καί τάς Πάτρας» κατά τήν κρίσιμον έ- 
κείνην έποχήν (τό όδυνηρόν έτος κατά τήν 
φράσιν τού Ju rie n  de la  G rav icre). Φωτάκος 
Β ' 341.

Είς τήν Αίγιάλειαν ήδη από Όκτωβρίου 
1826 έπέρχεται συμφιλίωσις καί άποστέλλονται 
τόν Ιανουάριον 1827 100 στρατιώται «είς τάς 
θέσεις Ζήριας καί ΒαΟυοΰ [βλ. λ.]», έπί κεφαλής 
τών όποιων προσεδιορίσθησαν κοινώς παρά τής 
έπαρχίας ot κύριοι Λέων Μεσσηνέζης καί Ι ω 
άννης Μελετόπουλος (Μεταξάς Μεσσηνέζης 87). 
Ό  Λόντος εύρίσκεται τακτικώς είς τά Σέλλα,

ι*

U··

u...

διατηρείται τό έκεϊ στρατόπεδον, άλλά καί τί 
τού Βαθειοΰ. ((Είς τήν θέσιν του Προφήτον: 
Ήλιοΰ, καί είς θέσιν τού Βαθυού, γράφει i 
Μεσσηνέζης τήν 17 Μαρτίου 1827, έχω έπέ 
κείνα τών έκατό στρατιωτών, οί όποιοι χθέ* 
έπολέμησαν μέ τούς ’Αλβανούς, όποΰ τά έχθρι 
κά πλοία μετεκόμισαν αύτούς άπό τήν Τομι 
πραίναν είς Πάτρας καί ήθέλησαν νά κάμου' 
έμπάρκον είς τό Βαθύ, πλήν τούς ήμπόδισαν» 
Δυστυχώς ενωρίς (Φεβρουάριος 1827) εΙσήΧθ^^ 
καί εκεί τό μόλυσμα της διχονοίας, εύτυχώ 
άνευ συνεπειών. (Βλ. λ. Ζήρια, Μεταξας Μεσ 
σηνέζης 90—92).

Τόν Μάϊον τού 1827 ό Ίμβραήμ έπανέρχε 
ται έξ ’Ηλείας, άπάγων 800 αίχμαλώτους i  
κεΐθεν ιδίως γυναικόπαιδα (Χιώτης Α ' 597 
Χρυσανθακόπουλος 225). Είς Ρίον παρέλαβ;
3.000 ίππους, οί όποιοι τού έστάλησαν έξ Άλ* 
βανίας διά τήν άνανέωσιν τού Ιππικού του. Τ  
κατάστασις τού Ελληνικού πληθυσμού τής Πε 
λοποννήσου ήτο τραγική. *Έζων είς σπήλαιο, 
κρημνούς, έλη διά νά είναι άσφαλεΐς άπό τά 
έπιδρομάς του. Έκοιμώντο είς τό χώμα κα 
έτρέφοντο μέ άγρια χόρτα, έφονεύοντο, ήχμο 
λωτίζοντο, έλαφυραγωγούντο, κατεστρέφετο 
πατρίς των, άλλά δέν προσεκύνουν (Τρικού 
πης). Εύρέθησαν δμως καί οί λιποψυχήσαντεη 
κυρίως δέ καί πρώτος ό μέχρι τού 1827 άξιέΐ 
παινον δράσιν δείξας καπετάνιος τής Ζουμπά! 
τας Νενέκος. Φέρεται δτι ούτος έδειξε κσ.; 
πρίν τής προδοσίας του διαθέσεις πρός ταύττ: 
καί δτι ήρχετο είς μυστικήν συνεννόησιν [/ 
τούς Τούρκους. Ό  Ίμβραήμ δμως ήθελε ' 
έμπνεύση αύτό τό «προσκύνημα», δπως ών* 
μάσΟη, καί συνειργάσθη είς Πάτρας μέ τ* 
Νενέκον. Τού έδωσε γαίας, ίππους, προνόμ. 
καί ό Νενέκος έλαβε θάρρος. Ό  Νενέκος έζ·: 
τησε νά άφεθούν έλεύθεροι οί είς τό φρούρι 
Πατρών αιχμάλωτοι "Ελληνες καί τούτο έδ 
χθη ό Ίμβραήμ. Εϊχεν ήδη έπιρροήν ιδίως ε 
τά έπί τού Παναχαϊκού χωρία καί τό μίασμ 
τού Τουρκοπροσκυνήματος έπεξετάθη είς αύ*! 
καί 6 Νενέκος άνεγνωρίσθη άπό τόν Ίμβρατ 
άρχηγός των. Κατ’ έντολήν τού Ίμβραήμ κ  
ό διοικητής τών Πατρών Δελή Ά χμ έτ ήρχι 
νά περιποιείται τούς προσκυνημένους. Ή  π  Ι:·. 
λιτική των ήτο τώρα νά άποφεύγουν τήν βί· ν,, 
καί νά μή θίγουν τούς χριστιανούς. «Τοΰρκ 
δέν έκόταε ούτε στάχυ νά κόψη καί δλα μέ τ  
παρα» διηγείται ό ίδιος ό Θ. Κολοκοτρώνν 
Τήν 9ην Ιουλίου 1827 άπό Καστέλι Μωρέί, 
(Ρίον) έξεδόθη έλληνιστί τό έξης ράί μπο 
γιουρντιά (υψηλή διαταγή) : ((’Από τόν ύψη} * 
τατον Ά χμ έτ πασσιά βεκίλην [έκπρόσωπε* 
τού ύψηλοτάτου Ίμβραΐμ πασα, πληρεξουσίί. 
τών όθωμανικών δυνάμεων: Δίδεται τό ήμέτι 
ρον ύψηλόν μπουγιουρδί μας παρά τής έμι 
πληρεξουσιότητος έπειδή ήλθον μέ προθυμίι; 
είς τό μεγάλο μερχαμέτι [εύσπλαγχνίαν] μο 
προσπίπτοντες έξ δλης τής θελήσεώς το: 
προσκυνώντας τό κραταιόν Δοβλέτι [έξουσίι^ 
μας καί είς ήμας καί ζητώντες παρ’ ημών 
ράγι [διάταγμα]* βλέποντες λοιπόν τήν έμ-r 
στοσύνην τους δπου υπόσχονται πρός ήμ* ί ^  
τούς έδόθη τό ύψηλόν μας ράγι—μπούγιού^ >.
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μας, νά εΐναι προφυλαγμένοι τόσον άπύ τά 
στρατεύμανά μας, ωσάν άπύ καί κάθε έναντίον, 
ή τιμή τους, ή ζωή τους καί 6λον τύ πράγμα 
τους δ.τι έχουν καί. νά είναι διά πάντα κατά 
τήν ύπόσχεσίν τους πιστοί ραγιάδες, νά δου
λεύουν τύν τόπον τους καθώς ώς πρώτα, χω
ρίς νά έχουν καμμίαν υποψίαν είς δ,τι έναν
τίον τούς άκολουθήση άπύ κακούς άνθρώπους 
καί ζορμπάδας [ληστάς], εύθύς νά δίδουν εί'δη- 
σιν προς ήμάς, δπου νά τούς προφθάση καί νά

tyw.ii;, fbp τούς φυλάςη ή ύψηλή ήμών δύναμις καί ούτως
τοΐς έδόθη το παρόν ράγι μπουγιουρδί μας είς 
ήσυχίαν καί ένδειξίν τους» (Ίωαν. Κολοκοτρώ
νης 516).

Πολλά προσκυνοχάρτια έμοιράζοντο, οί προ- 
σκυνημένοι ήρχοντο έλευθέρως είς Πάτρας 
καί έπώλουν τρόφιμα είς τούς Τούρκους 
(κρέας, γάλα, ώά), των όποίων είχον άνάγκην 
οί Τούρκοι των Αατρών. Ε π ίσης έπέτρεπον οί 
Τούρκοι νά φέρουν καί νά βόσκουν τά ποίμνιά 
των πλησίον τού φρουρίου. Ό  Νενέκος έσχη- 
ιάτισε καί σώμα ένόπλων ύπ’ αύτόν. Ή  βία 
των τελευταίων Ιδίως πρός εκδικήσεις καί τύ 
κέρδος έκ τής επαφής των χωρικών τού Πανα- 

: χαϊκοΰ είς τάς Πάτρας έκαμε νά έπεκταθή τύ 
τουρκοπροσκύνημα. Έπροσκύνησαν, παρακινού
μενοι άπύ τύν Νενέκον καί άλλοι καπεταναΐοι 
τής περιοχής (Χαρμπίλας, Γκολφϊνος). Ά π ύ  
Μα'ιου έως ’Ιουνίου 1827 το προσκύνημα ένε- 
τάθη.

Έκτύς τής επαρχίας Πατρών προσεκύνη- 
σεν ή Γαστούνη καί τά Καλάβρυτα, πάντως 
6χι παντού, αλλά παντού έφθανον οί κατάσκο
ποι τών Τούρκων, άκόμη καί είς μονήν Μ. 

·'. λ  ̂ Σπηλαίου, δπου ύπήρχεν Ελληνικός στρατός 
r 'ύπο τούς Πετιμεζαίους. Ό  Θ. Κολοκοτρώνης 

άναλαβών τήν στρατηγίαν τής Πελοποννήσου, 
έσπευσε νά άντιμετωπίση τήν κατάστασιν. Ά -  
νέθεσεν είς τούς Πετιμεζαίους, Λεχουρίτην, Θ. 
Κουμανιώτην καί Δημ. Μελετόπουλον νά σχη
ματίσουν στρατόπεδον είς Νεζερά. Ίωαν. Κολο
κοτρώνης 470, Τάκη Σταματοπούλου, Τύ προ
σκύνημα στύ Μόριά κλπ., Ά θ . 1953, 8, 11—7. 
’Ενεργών ό Ίμβραήμ τήν γ ' είσβολήν του είς 
Καλάβρυτα, έφυγεν έκ Πατρών τύν ’Ιούνιον 
τού 1827 μετά τού ώς άνω Νενέκου. Διά Νε- 
ζερών καί Λαπάτας έπροχώρησεν είς τού Δε
σπότη τήν βρύση παρά τούς Λαπαναγούς. Είς 

Jj Πάτρας άφησε τύν Δελή Ά χμ έτ μέ 4.000 
Τούρκους, αύτύς δέ ηγείτο 13.000 καί ό Νε
νέκος φέρεται δτι είχε συγκεντρώσει καί 2.000 
προσκυνημένους. Κατευθυνόμενος τοιουτοτρόπως 
πρύς Μ. Σπήλαιον καί ευρισκόμενος έπί τού 
Παναχαϊκοΰ είς τύ χάνι Βερβενίκου έλοξοδρό- 
μησε καί περιεπλανήθη είς τύ έκεϊ δάσος. 
Έκεΐ εΰρε καί τύν Νενέκον μέ 54 τουρκοπρο-
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Ίμβραήμ ώς φρουρά του τήν ημέραν έκείνην. 
Ό  Ίμβραήμ έκοιμήθη λόγιο τού θερινού καύ- 
σωνος καί ύ Νενέκος άντί νά έξολοθρεύση έκεί
νην τήν ώραν τύν καταστροφέα τής Πελοπον
νήσου, άντιθέτως τον έφύλαξεν καί δταν άργά 
έξύπνησε, τού έδωσε νά φάγη καί τύν περιε- 
ποιήθη. 'Ο Ίμβραήμ, δταν έφθασεν είς τύν 
στρατόν του, κατέκρινε τούς ίδικούς του, διότι

τύν άφησαν μόνον, έπήνεσεν ένώπιον τών Τούρ
κων τύν Νενέκον, τύν έφίλησε καί έζήτησε πα
ρά τού σουλτάνου νά γίνη μπέης. *0 Κολοκο
τρώνης όταν έμαθε τά διατρέξαντα, άπεφάσισε 
τήν θανάτωσιν τού Νενέκου. Μετέβη μάλιστα 
είς τήν μονήν Κανδήλας καί, άφού έγονάτισε 
τρις πρύ τής είκόνος τής Παναγίας, εϊπεν ότι 
καταδικάζει «χάριν τής Πατρίδος, όχι χριστια
νόν, άλλά Τούρκον», έδωσε δέ γραπτήν έντο- 
λήν είς τύν οπλαρχηγόν Σαγιάν, έξάδελφον τού 
Νενέκου, άλλά μή προσκυνήσαντα, νά τον φο- 
νεύση (Σταματόπουλος αύτόθι, 191). Έ ν  τώ 
μεταξύ ό Νενέκος συνεχίζει τήν προδοτικήν 
του δράσιν. Τήν 23ην Ιουνίου ό Νενέκος μέ
3.000 (;) έσπευσεν είς Διακοπτύν καί ήχμαλώ- 
τισε 300 άνδρας καί γυναικόπαιδα έκεϊ, κτύ
πων τύ Μ. Σπήλαιον έκ τών όπισθεν. ’Ακόμη 
καί συγκέντρωσιν είς Νεζερά έπεχείρησαν οί 
προσκυνημένοι. Ά λλά καί οί πρόκριτοι Ά -  
χαίας (Ρούφος, Λόντος καί Θεοχαρόπουλος) 
έχουν παράπονα άπύ τήν Κυβέρνησιν. Παραπο- 
νοΰνται είς τύν Θ. Κολοκοτρώνην 6τι «τούς 
στρατιώτας τών έπαρχιών των διευθύνουν άλλοι 
καί αύτοί άκολουθούν άνευ ρυθμών καί διατα
γών καί μή δυνάμενοι νά δουλεύσωσιν ούτω 
διαμαρτύρονται καί άποσύρονται έκαστος είς 
τά ϊδια» (Ίωαν. Κολοκοτρώνης 507). 'Ο  Θεοδ. 
Κολοκοτρώνης είς τήν Διήγησίν του άναφέρει 
δτι συνηντήθη μετά τών άνωτέρω είς Μ. Σπή- 
λαιον. «Ά ϊτεστε νά πάμε κατά τά προσκυνημέ- 
να χωριά καί νά τραβήξωμεν κατά τήν Πάτρα. 
Αύτοί μοϋ έλεγαν «τράβα έμπρύς καί αύριον 
έρχόμεθα» καί έμειναν έως 400 είς τύ μονα
στήρι. ’Εγώ έπήρα τούς έδικούς μου καί ό 
Γκολφϊνος Πετμεζάς 400 καί έπήγαμε είς τούς 
Πετζάκους καί έζητοϋσα τά προσκυνοχάρτια. 
Τούς έγραψα είς τύ Μ. Σπήλαιον νά έλθουν 
καί μοϋ έλεγαν σήμερον, αΰριον καί άκόμα δέν 
ήταν φερμένοι». Οί προσκυνημένοι μέ τύν Νε
νέκον έφερον είς Νεζερά καί Λαπάτες τύν Δε
λή Ά χμ έτ διά νά τρομοκρατήσουν «τά άπρο- 
σκύνητα μέρη» (Ίωαν. Κολοκοτρώνης 505, 
509). Προεχώρησε μέχρις Α γίου Βλασίου Κα
λαβρύτων, δπου καί πλησίον είς Πετζάκους ά- 
νέμενεν ό Κολοκοτρώνης, άλλ’ ό Δελή Ά χμ έτ  
άπήλθεν, έν τφ  μεταξύ δέ 6 Ρούφος κ. ά. έξεκί- 
νησαν κατά τής Βλασίας. Συγχρόνως (13 Ιουλίου 
1827) έξέδωσεν ό Θ. Κολοκοτρώνης τήν έξής 
προκήρυξή: «Πρύς άπαντας τούς κατοίκους
τών χωρίων Νεζερών καί Πάτρας, ιερείς καί 
λαϊκούς, μικρούς καί μεγάλους, άνδρας καί γυ
ναίκας. 'Ως γενικός άρχηγύς καί πατριώτης, 
ώς 'Έλλην Χριστιανός σάς έγραψα, σάς έσυμ- 
βούλευσα καί σάς παρεκίνησα νά μετανοήσετε 
διά τήν αίσχράν πράξιν, δπου έκάματε, άλλ’ 
έως σήμερον είτε άναισθητοΰντες, είτε άπατού- 
μενοι άπύ άλλους δέν μετενοήσατε. Π ατρ ιώ τα ι! 
Τύ έθνος είναι ευσπλαγχνον, συγχωρει τούς ά- 
μαρτάνοντας είς αυτό, διά τούτο σάς συμβου
λεύω καί μέ τήν παρούσαν μου νά μετανοήσε
τε έξ δλης καρδίας καί αΰριον Πέμπτην έως 
τήν Παρασκευήν τύ πρωί νά έλθήτε είς έμένα 
νά ομιλήσω μεν καί προσωπικώς καί νά σάς 
συγχωρήσω έξ όνόματος τού ’Έθνους τύ σφάλ
μα σας' άν είς αυτήν τήν διορίαν δέν έλθήτε,
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θά μετανοήσετε άνωφελώς καί τό κρίμα είς 
τόν λαιμόν σας, διότι θά πέσουν τά στρατεύ
ματα του ’Έθνους είς τά χωριά σας νά σας 
γδύσουν, νά σας σκοτώσουν, νά μή σάς άφήσουν 
τίποτε καί τά χωράφια σας, τά άμπέλια σας, 
τό όσπήτιά σας θά γίνουν εθνικά* άν όμως έλ- 
θήτε σας κάμνω όρκον ώς στρατιώτης, ότι δέν 
θά πειραχθήτε ούτε μιά τρίχα καί διαλέξετε τό 
καλλίτερον διά νά μή παραπονήσθε ύστερον. 
*0 Γεν. άρχηγός των Πελοπον. στρατευμάτων 
Θ. Κολοκοτρώνης». *0 Κολοκοτρώνης έφυλάκι- 
σεν ένα οπλαρχηγόν καί ένα δημογέροντα έκ 
των πρωταιτίων του προσκυνήματος. (Ίωαν. 
Κολοκοτρούνης, 510—1). Έ στειλε τον υιόν του 
Γενναιον, τόν στρατηγόν Πλαπούταν καί τδν υ 
πασπιστήν του νά συναντήσουν τόν Νενέκον 
διά νά συζητήσουν τήν έπιστροφήν του είς τδ 
έθνικόν στρατόπεδον καί δέν έπέτρεψεν είς τόν 
Πλαπούταν νά είσέλθη είς τά προσκυνημένα 
χωρία. Ό  Νενέκος όμως έπιμένων, μαζί μέ 
τόν Γκολφϊνον Αουμπιστιάνον, οπλαρχηγόν Έ -  
ρινεού, ώδήγησαν τόν Δελή Ά χμ έτ  είς τά 
Τσετσεβοχώρια καί έγένετο έκεΐ ή μάχη είς 
μονήν Ά γ . Ίωάννου. (Βλέπε λεπτομερώς έν λ. 
ταύτη τά τής μάχης Τσετσεβού παρά τήν Μυ- 
ρόβρυσιν της 17ης ’Ιουλίου 1827).

01 ώς άνω πρόκριτοι Ρούφος, Λόντος καί 
Θεοχαρόπουλος ήσαν περί τήν ’Αράχοβαν Αί- 
γίου έλΟόντες άπό Δεμέστιχα μετά τής δυνά- 
μεώς των, άλλά δέν έπρόφθασαν νά δώσουν 
ένίσχυσιν είς τούς άμυνΟέντας. Ό  Νενέκος έν 
τω μεταξύ μέ τόν Δελή Ά χμ έτ ώργωνε πλέον 
τό εσωτερικόν τής χερσονήσου καί έκινδύνευσε 
νά άπλωθή τό μίασμα είς αύτήν. Ά λλά ή δρα- 
στηριότης τού Θ. Κολοκοτρο^νη έπέφερε τό 
ποθούμενον αποτέλεσμα. 01 όπλαρχηγοί Χαρ- 
μπίλας, Μποντιώτης, οΐ τού Έρινεού Γκολφ! - 
νος, Κοντογεωργάκης, Καρασπύρος, Κ. Ά γιο- 
βλασσίτης καί Κώστας Γκερμπεσιώτης έπα- 
νήλθον είς τάς τάξεις τού έθνους (Φωτάκος 
Ά π . Β' 395). Ό  Νενέκος συνηντήθη μέν μέ 
τούς ανωτέρω Γενναιον καί Πλαπούταν, άλλά 
δέν ήλλαξε γνώμην. Ό  Κολοκοτρούνης τού ώ- 
ρισε 3ήμερον προθεσμίαν νά παρουσιασθή, άλλ’ 
οΰτος έγραψεν είς τούς Ροΰφον καί Λόντον ότι 
δέν επήρκει ό χρόνος πρός συγκρότησιν συνε- 
λεύσεως των συντρόφων του, έπερίμενε δέ, έ- 
δικαιολογειτο, νά έλευθερωθοΰν οι όμηροι, τούς 
όποιους έκράτουν οί Τούρκοι. Ό  Κολοκοτρώ
νης γράφων πρός τούς Μπεν. Ρούφον καί 
Άνδρ. Λόντον, λ έγ ε ι: «Παρήλθον άφού ύπε-
τάγησαν δύο μήνες* άν ύπετάγησαν διά νά οί- 
κονομήσωσι τήν περίστασιν (ώς έδικαιολο- 
γούντο διά τούτο καί έγκαταλειφθέντες είς 
έαυτούς) πρό ενός ήδη μηνός έ'φΟασαν είς βοή- 
Οειάν των τά στρατεύματα καί έκτοτε άν εΐ- 
χον σκοπόν νά έπανέλθωσιν είς τήν Πατρίδα, 
έλάμβανον τά όπλα κατά τού έχθροΰ. Φαίνεται 
λοιπόν οτι ό Νενέκος καί οί μετ’ αυτού μή 
άρκούμενοι είς τήν τριήμερον προθεσμίαν δέν 
έχουν διάθεσιν νά λάβουν τά όπλα καί προφα
σίζονται επί σκοπψ V(* κερδίσωσι καιρόν καί 
νά έτοιμασθώσι ώστε νά κινηθώσι κατά των 
Ελλήνων. Ά ς  όψωνται δι’ ό,τι θά πάθωσι» 
(Σπηλιάδου Άπομνημον. Γ ' 419). Τόν Αύγου

στον 1827 οί Τούρκοι τών Πατρών διαχύνον*1 
ται είς τήν πεδινήν Αίγιάλειαν διά νά άποκο-ι 
μίσουν τήν σταφίδα υπό τήν προστασίαν του 
ιππικού των. Ό  Κολοκοτρώνης εύρέθη είς τή \ 
όρεινήν Αίγιάλειαν, άλλά έπροχώρησε πρός Νε-:, 
ζερά μετά τού Γενναίου καί τού Χρυσάνθου 
Σισίνη διά νά έμποδίση τάς έπιδρομάς των 
Τούρκων άπό Πάτρας, άφήκεν όμως είς All 
γιάλειαν δύναμιν 3.000 άνδρών. Είς Ά γ^ 
Βλάσιον Καλαβρύτων τόν φθάνει τήν 10 Αύ·; 
γούστου 1827 ή μεγάλη ειδησις τής συνθήκης! 
τού Λονδίνου τού ’Ιουλίου περί άνεξαρτησία*! 
τής ΈΤνλάδος. Δ ι’ έμπνευσμένης διαταγής του; 
κοινοποιείται τό εύχάριστον άγγελμα. ΈκεΐθενΙ 
άφήσας τούς Γενναιον, Σισίνην, Θάνον Κου  ̂
μανιώτην καί Παπασταθόπουλον, έπροχώρησο 
πρός Μεσσηνίαν, παραγγείλας καί είς τά δύ·| 
στρατόπεδα τής Ά χα ΐας νά έπιτηροΰν τό* 
Δελή Ά χμ έτ  καί τούς έναπομείναντας προσί 
κυνημένους. Οί τελευταίοι, 500 τόν άριθμόνι 
μέ τόν Νενέκον καί τόν Δελή Ά χμ έτ, ήδ? 
κατά τά τέλη τού ’Ιουλίου 1827 άπό τάς Πάί 
τρας «άτυφέκιστοι» διήλθον τά Σελλά κα; 
έ'φθασαν είς Κουνινάν, Χάνι Άκράτας καί έποο< 
νήλθον είς Πάτρας. *

Τόν Αύγουστον 1827, πληροφορηθέντες δά 
ό Κολοκοτρώνης άπήλθεν, οί αύτοί, μάλιστί 
ό Δελής Ά χμ έτ μέ πολύ Ιππικόν καί ισχυρό* 
στρατόν, έφθασαν είς Γουρζούμισαν (σήμερο 
Λεόντιον). Μίαν ώραν άπό τούς Λαπαναγούς ήτ 
ό Πλαπούτας μέ τόν Χρ. Φωτομάραν καί 10* 
Σουλιώτας, 500 Καρυτινούς τού Παπανίκσ
1.000 Καλαβρυτινούς (Πετιμεζά), 150 Koptv1 
Οίους καί 300 Αίγιαλεΐς καί Έρινεού μέ τού 
Ροδόπουλον, Μελετόπουλον καί Φεϋζόπουλο1:ΐ 
Τήν 26 Αύγούστου έπηκολούθησε μάχη f. 
τούς Τούρκους των Πατρών είς Καυκαριο. 
(Φωτάκος Β' 438—9, Παπανδρέου Καλ. Έπο 
τηρίς 317, 319). Μετά διήμερον μάχην <
Τούρκοι ύπέστησαν καταστροφήν, όμοίαν ττ 
όποίας δέν εϊχον άπό τής έπιδρομής τού Τμ 
βραήμ, ό δέ Πλαπούτας είς ύστερόγραφον c 
ναφοράς του πρός τόν Θ. Κολοκοτρώνην έπ* 
λέγει : «Γέρο... έτούτο σοΰ λέγω οτι,* άν ει 
χαμέ τζιμπ/ανέ [πολεμοφόδια] νά μείνωμε κ<· 
τήν άλλην ημέραν, σέ βεβαιώνω είς τό ονορ 
τής Πατρίδος οτι Τούρκος είς τήν Πάτρα δί 
0ά έπήγαινε, πίστευσόν μου είς τήν αλήθεια 
τού Θεού». Ό  Δελή Ά χμ έτ, λεηλατών τά χο 
ρία, κατέρχεται είς Διακοπτόν καί έπιστρέφ: 
δι* Αίγιου εις Πάτρας. Ό  Πλαπούτας συμπι 
ζει ήδη τούς Τούρκους πρός Πάτρας, φθάνα 
είς μονήν Όμπλοΰ. Τόν Αύγουστον 1827 δϊ 
ή έπαρχία Πατρών εΐχεν έκκαθαρίσει άπό ■ 
προσκύνημα. Έγγραφον τής 12 Σ)βρίου 185 
τών προκρίτων καί δημογερόντων Νεζερό: 
πρός τόν Δη μ. Πλαπούταν άποκηρύσσει xt 
ύπογραφάς τών προσκυνοχαρτίων. Οί προσκυ 
νημένοι έζήτησαν, άνανήψαντες, αρχηγόν xc 
τόν Μπενιζ. Ρούφον, άλλ’ οδτος ήρνήθη. 
Νενέκος όμως έπέμενεν είς τήν προδοσίαν. Π<! 
ρακινε! τόν Δελή Ά χμ έτ καί έκστρατεύουν ί 
Γαστούνην καί Δίβρην. Ό  Γενναίος μέ τ  
Χρ. Σισίνην, τόν Παπαθανασόπουλον καί Θγ 
νον Κουμανιώτην καταφθάνουν έκεΐ καί πρ
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λαμβάνουν τό προσκύνημα. Ό  Δελή Ά χμ έτ 
κατέρχεται είς Λάλα, παρακολουθούμενος άπό 
τούς ώς άνω προδότας. Οί Τούρκοι κατέρχον
ται είς Πύργον καί έπειτα επιστρέφουν είς 
Πάτρας, Την 9 ’Ιουλίου 1827 παρέχεται άπο 
τό Καστέλλι Μωρέως (Ρίου) άλλο Τουρκικόν 
συγχωροχάρτι διά τα χωρία της επαρχίας Πύρ
γου.

Ό  άρχιστράτηγος πάλιν τοϋ Έλλην. στρα
τού Τζώρτζ έφθασεν είς Διακοπτύν, άποβλέπων 
νά έπιτεθή κατά των Τούρκων των Πατρών ή 
νά διαπεραιωθή είς τήν Στερεάν. Τρεις αξιωμα
τικούς του άπέστειλεν πρός τόν Νενέκον είς 
τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα Ζουμπάταν έπί 
τοϋ Παναχαϊκοΰ, όπου τόν συνήντησαν καί του 
έζήτησαν τήν συνδρομήν του είς τήν άνενό- 
χλητον ταύτην διάβασιν πρός τήν Στερεάν 
καί έπ’ εύκαιρία. νά τόν προτρέψουν νά φύγη 
άπό τούς Τούρκους. 'Ο  Νενέκος, 6 όποιος ύπε- 
δέχΟη φιλικώς τούς απεσταλμένους, έδέχΟη 
τό πρώτον, άλλά παρέμεινεν άμετάπειστος όσον 
άφορμ τήν υποταγήν του. Ό  Τζώρτζ μέ τόν 
στρατόν του διά Παναχαϊκοΰ άπό Πατρών με- 
τέβη είς τό άπέναντι Δραγαμέστον τής Αιτω
λίας (Οικονόμου 780). Τφ 1828 ό Νενέκος έ- 
πέμεινεν είς τήν προδοσίαν. ’Ακόμη καί τήν 26 
Μαρτίου 1828 συνέλαβεν οίκογένειαν έκ Καρυ- 
ταίνης διαμένουσαν είς Πάτρας, έπίσης ήρπα- 
σεν 6.000 σφάγια. Ό  Θ. Κολοκοτρώνης έγρα- 
ψεν είς τόν Σαγιάν μέ όργήν διότι άκόμη δέν 
έξετέλεσε τήν θανατικήν καταδίκην τοϋ Νενέ- 
κου. Ό  Νενέκος είχεν ήδη δολοφονήσει καί 
τόν άδελφόν τοϋ Σαγια καί τόν οπλαρχηγόν 
Σπανοκυριάκην. 'Ο  Σαγιας είχεν έντολήν πριν, 
νά τόν συλλάβη ζωντανόν : «άπιστε, διατί δέν 
τόν σκοτώνεις πού άκόμη μέ τούς Τούρκους 
είναι, άφοΰ ήλθε Κυβερνήτης;». Ό  Νενέκος 
τότε έφονεύθη υπό τοϋ Σαγια. 'Τπεστηρίχθη 
ότι ό Νενέκος συνειργάσθη μετά τών προκρί
των Πατρών καί δή τοϋ Μπενιζ. Ρούφου, είς 
τήν υπηρεσίαν τοϋ όποιου διετέλεσεν, είς τό 
προσκύνημα ή είχε τήν ύποστήριξίν των, άλλά 
τοΰτο δέν άνταποκρίνεται είς τήν πραγματικό
τητα (Φωτάκου Ά π . Β' 472, Λέκκας 110— 
148, 152, Κολοκοτρώνης Διήγησις 87, Σταμα- 
τόπουλος 37 έπ. 56, 58, 60, 72, 74, Γιάννη
Κορδάτου, Νεοελ. Πολ. Ίσ τ. 2482. Λεύκωμα 
88—91, Σταυρόπουλος 399—401, Νύσης Μετα- 
ξας Μεσσηνέζης, αυτόθι 101, 103, 105—6, 
107, 111, 116, 119 καί 121—2 περιγραφή τής 
μάχης Καυκαριας άπό άναφοράν τοϋ στρατη
γού Μελετοπούλου καί λοιπών, μέρη της οποί
ας δημοσιεύει διά πρώτην φοράν: «...ότι οί
έχθροί φθασμένοι είς Γουρζούμισταν, μίαν ώ 
ραν άπέχοντες τοϋ στρατοπέδου, σκοπεύοντες 
άμεταθέτως νά έπιπέσουν είς ήμας. Σας προ
σθέσαμε τήν έλλειψίν μας άπό φυσέκια, ώς 
καί τροφών....Είς τάς 26 λοιπόν τοϋ βαδίζον- 
τος τό πρωί.... οί εχθροί έσκήνωσαν πλη
σίον τοϋ στρατοπέδου μας, 4 */2 χιλιάδες όν- 
τες....χθές είς τάς 27 τοϋ ίδιου, άνατείλαντος 
τοϋ ήλίου, έκινήθησαν όλοι οί έχθροί....τοποθε- 
τήσαντες άπέναντι ήμών καί δύο κανόνια των... 
Ούτως εύδοκίφ Θεοΰ ή μάχη αύτη άπετελείω- 
σε καί διά τήν σήμερον έλπίζομεν μέ τήν ευχήν

σας λαμπρότερα τά νικητήρια, ώστε νά τούς 
καταδιώξωμεν φονεύοντες άχρι τών Πατρών.... 
’Αλλά τί εΐπη τις περί τής έλλείψεως τροφών 
καί φυσεκίων, τών μόνων μέσων τοϋ πολέμου.... 
κοντά οπού οί "Ελληνες ήσαν τρεις ήμέρας νη
στικοί ;». 'Ο Χιώτης Ίον. Α' 747 γράφει περί 
άποκλεισμοϋ τφ  1828 τοϋ κόλπου Πατρών καί 
Ναύπακτού ύπό τοϋ Έ λλ. στόλου ύπό τόν άντι- 
ναύαρχον Σαχτούρην. Τόν Ν)βριον 1827 ή «Καρ
τερία» ύπό τόν Ά σ τιγγα  (βλ. λ. λεπτομερώς) 
εισέρχεται μετά στολίσκου είς τόν Πατραϊ- 
κόν καί Κορινθιακόν βομβαρδίζουσα τά φρού
ρια Ρίου. Ju rien  de la G rav iere  324—6, Νέ- 
ζερ Άπομνημ. 123—4. Κατόπιν ό Ά σ τ ιγξ  έ- 
πλησίασε τόν λιμένα Πατρών, όπου έβύθισεν 
αύστριακόν τραμπάκουλον.

Κατά πληροφορίας τοϋ Πουκεβίλλ, Τούρκοι 
είς μέγαν άριθμόν άνεχώρησαν διά Γαστούνης 
καί Πύργου είς Νεόκαστρον πρός τόν Ίμβρα- 
ήμ τόν Ιούλιον 1828 ύπό τόν Δελή Ά χμ έτ, 
ό όποιος άντεκατεστάθη ύπό τοϋ Χατζή Ά β -  
δουλά. Οί έναπομείναντες έξήλθον καί άπεκό- 
μισαν τήν συγκομιδήν τής σταφίδος, μετακο- 
μίσαντες αύτήν είς τά πλοία. "Οπως έπιβεβαιοΐ 
ό Ά γγλος G. W. C ram ley , παρά τήν ύπό- 
σχεσιν τοϋ Ίμβραήμ, οί άνδρες του ουδέποτε 
έπαυσαν δηοϋντες τήν Πελοπόννησον καί Ιδίως 
πέριξ τών Πατρών καί τοϋ Αίγιου. Ό  Βρετ- 
τανός πρόξενος τών Πατρών πάντως τόν Σ ε
πτέμβριον 1827 διεβεβαίου ότι ό Ίμβραήμ έπί 
18 μήνας δέν κατέφερεν ούτε έν κτύπημα καί 
οί κάτοικοι έκαλλιέργουν τάς σταφίδας μετ’ 
άσφαλείας (Σταυρόπουλος 413). Ό  Λέκκας 110 
έπ. παραθέτει έκ παραδόσεως έξήγησιν τής 
προδοσίας τοϋ Νενέκου, κατά άφήγησιν Κωνστ. 
Γκότση ύπουργοϋ : Κατά τινα επιδρομήν τών 
Τούρκων, οί κάτοικοι τών Φαρών ώδήγησαν 
τά ποίμνιά των είς τάς κορυφάς τοϋ Ώλενοϋ. 
"Οταν ό κίνδυνος παρήλθεν, ό Ινουμανιώτης έ- 
κράτησεν ένα τράγον τοϋ Νενέκου, άπέπεμψε 
δέ σκαιώς τήν σύζυγον τούτου, ή όποια τόν 
συνήντησε διά νά παραπονεθή. Ή  άσήμαντος 
αύτη διαφορά έθεωρήθη προσβλητική καί ή 
σύζυγος τοϋ Νενέκου μάλιστα έκδικουμένη πα- 
ρεκίνησε τόν σύζυγόν της νά έλθη είς συνεν- 
νόησιν μέ τούς Τούρκους. Πάντως ύπέβοσκεν 
άντιζηλία καί τοΰτο τό βλέπομεν καταφανώς 
κατά τό έτος 1822 είς τήν πολιορκίαν τών 
Πατρών. Ή  Κυβέρνησις Κουντουριώτη διώρι- 
σε καπετάνιους είς Πάτρας τούς Πετιμεζαίους 
καί ό Νενέκος έπ’ ούδενί λόγιο έδέχετο νά τε- 
θή ύπό τάς διαταγάς τών Κουμανιωταίων καί 
Πετιμεζά.

Κατά οικογενειακήν παράδοσιν τών Ρού- 
φων, τήν όποιαν διατυπώνει ό αυτός Λέκ
κας 1523, δ Κολοκοτρώνης είχεν έρεθισθή 
προσωπικώς άπό τόν Νενέκον τφ  1822. Ό  Κο
λοκοτρώνης, έχων προηγούμενα μέ τούς άρχον
τας τής έπαρχίας, έκάλεσεν είς Ζήριαν Έρινεοΰ 
τούς οπλαρχηγούς Πατρών, μεταξύ τών οποίων 
καί τόν Νενέκον, καί έπρότεινε τήν τιμωρίαν 
τών προκρίτων διά τήν μή έπιτυχίαν τής πο
λιορκίας τών Πατρών. Ό  Νενέκος άντέτεινεν, ό 
δέ Κολοκοτρώνης διά νά τόν άποστομώση, 
τοϋ είπεν ότι «αυτός δέν έχει δικαίωμα νά ό-

229
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μιλή, άφοΰ προορισμόν έχει νά βγάνη τά παι
διά του Ρούφου περίπατο έπ’ ώμου». Ό  Νε- 
νέκος άπαντών έθιξε προσωπικώς τόν Κολο- 
κοτρώνην καί έξιφούλκησαν άμφότεροι, ή σύ- 
σκεψις δέ διελύθη. Ό  Λέκκας 153 ευρίσκει δτι 
τά δηλώσαντα υποταγήν χωρία έπραξαν τούτο 
έξ άνάγκης, διότι είχον έγκαταλειφθή έπί μα- 
κρόν άνευ ένισχύσεων, «μέσα στοΰ λύκου τό 
στόμα» υπό τήν πίεσιν καί την πτέρναν των 
έν Πάτραις πολυαρίθμων Τουρκικών στρατευ
μάτων. Τούτο άνεγνώρισε καί ό Κολοκοτρώνης 
εις τήν άπό 16 Ιουνίου 1827 έπιστολήν του 
πρός τήν έπί των πολεμικών Γ  ραμματείαν 
τής Έπικρατείας. Ά π ό  τό στρατόπεδον Ά γ . 
Βλασίου Καλαβρύτων τήν 20 Αύγούστου 1827 
άναγγέλλων, ώς έγράφη, τήν συνθήκην τού 
Λονδίνου, συμπεριλαμβάνει καί τά έξης «...ό 
έχθρός μας τώρα δέν καταγίνεται, είμή νά έ- 
πιτύχη διά της άπάτης 8,τι διά τού πολέμου 
δέν ήδυνήθη* τούτο δέ άπέδειξε διά τών πραγ
μάτων κατορθώσας ν’ άπατηση ώς έκ τών πε
ριστάσεων τινάς έκ τών περί τάς Πάτρας χω 
ρίων άδελφών σας* άλλ’ ή άπάτη του αύτή έ- 
στάΟη έφήμερος, διότι οί όλίγοι άδελφοί σας 
ούτοι γνωρίσαντες αύτήν, έξωμολογήθησαν δΓ 
έγγράφων των μετά συντριβής καρδίας τήν α
μαρτίαν των καί έλαβον δι* έμού τήν συγχώ- 
ρησιν τού 'Έθνους, άλλ* ήδη ένωμένοι μέ τά 
στρατεύματα τής Πατρίδος πολεμούν τόν έχ- 
Ορόν ώς καί πρότερον...».

Ή  άνω προκήρυξις έδημοσιεύθη είς τήν έ- 
πίσημον έφημερίδα τήν «Γενικήν έφημερίδα» 
της 15 Σ)βρίου 1827 (φύλλον 57), είς δέ τό 
ύπ’ άριθ. 01 φύλλον τής αυτής έφημερίδος δη
μοσιεύεται διατριβή τού Κ. Μχυρονικόλα, με
ταξύ δέ άλλων σημειουνται έν αύτή: «...ή ά
πάτη τάχα τού έχθρου ϊσχυσε νά ούδετερώση 
πρός καιρόν τάς δυνάμεις τών περί τάς Πά
τρας άδελφών μας; Ό  Γενικός άρχηγός τό 
λ έγε ι! ή ή έλλειψις παντός μέσου ύπερασπί- 
σεως... ή πλέον άχαλίνωτος αρπαγή έκ μέρους 
τών έλπιζομένων υπερασπιστών τους, τούς ή- 
νάγκασαν ν* άπατήσουν τόν έχθρόν καί ν* άπο- 
κοιμίσουν πρός καιρόν τάς θηριωδίας του ; ΟΙ 
άξιοκατάκριτοι πλήν άξιοσυγχώρητοι ούτοι 
περί τάς Πάτρας άδελφοί μας αυτό φωνάζουν, 
αύτό πιστεύουν, αύτό γράφουν* καί μέ τόν όσον 
κατ’ έμέ κίνδυνον τού νά δυσαρεστήσω τόν 
γενικόν άρχηγόν εύρίσκομαι άναγκασμένος νά 
παραδεχθώ ο,τι περί τούτου λέγουν καί π ι
στεύουν οί περί τάς Πάτρας άδελφοί μας. 
Διότι νομίζω 8τι ό Δαμαλάς, τό Ναύπ>ιον, ή 
Κόρινθος, ό Φονιάς άπησχόλουν τήν προσοχήν 
καί τάς δυνάμεις τού Γενικού άρχηγού, όταν ό 
έχθρός τρομερός διά τάς άπό Νεόκαστρον άχρι 
Πατρών αιχμαλωσίας, φόνους καί πυρπολι- 
σμούς, έστρατοπέδευεν είς Πάτρας καί έπη- 
γαινοήρχετο έκεϊθεν είς Τριπολιτζάν* διότι οί 
ρηθέντες άδελφοί μας είς μάτην έζήτουν στρα
τεύματα καί πολεμοφόδια. Διότι είδα πώς είς 
τό θέρος τών γεννημάτων, είς τό τρύγος τών 
σταφιδών μετά τήν διάβασιν του Τμβραήμ 
είς τήν Μεσσηνίαν, τότε ή προσοχή καί αί δυ
νάμεις τού Γεν. άρχηγού έσυγκεντρώθησαν είς 
τά Καλάβρυτα, τάς Πάτρας, τήν Βοστίτζαν

Γ

καί μ* όλα ταΰτα πάλιν δέν εΐδα στρατόπε& 
συστημένον διά νά πολεμήση τούς όλίγοι 
μείναντας είς τάς Πάτρας έχθρούς, νά προφι: 
λάξη τήν Ιδιοκτησίαν καί τήν ζωήν τών πτο 
χών έκείνων άδελφών μας* άλλ* είδα καί ί  
βλέπω μίαν άπέραντον άγοράν (όπου σχεδί; L : 
είναι ή έκτασις τών τριών έπαρχιών), είς 'τ ι ^  
όποίαν ποίμνια, άγέλαι, φορτηγά ζώα, συνατ 
μένοι καί άσύνακτοι καρποί, λείψανα κινητί 
περιουσίας κρυμμένοι είς τά σπήλαια, έν γεν 
παν ό,τι μέ Ιδρώτα έσπειραν, μέ δάκρυα έθ: 
ρισαν, μέ κίνδυνον ζωής διεφύλαξαν οί πτωχ; 
κάτοικοι έκείνων τών μερών, άρπαζόμενον άτ] 
τάς χεΐρας των, πωλείται πάλιν δίς καί τρ| 
κατ’ έπανάληψιν είς ένα καί τόν αυτόν πτωχ·. 
άπό διαφόρους άρπαγας καί πωλητάς καί τέλ«· 
ή άσώτως φθείρεται ή άσπλάγχνως διά παντ- 
άφαιρείται άπό τόν γυμνόν καί πεινώντα κύρι« 
του... Τοιαύτα καί τοσαύτα πάσχουν οί πε 
τάς Πάτρας δυστυχείς άδελφοί μας. Δέν ά\ 
κούν τάχα νά δικαιώσουν τήν προεκταθείσι 
γνώμην καί τούς όσοι τήν παραδέχονται ; 
δίκαιον είναι καί μετρίως εύσπλαγχνικόν c 
πρός δεινά παθήματα τών περί τάς Πάτρας 
δελφών μας νά μή μένουν πλέον είς τό κρι 
πτόν καί αύτά καί οί αίτιοί των» (Λέκκ

V?
ι-; '
r ;i

110—156).
Ό  Τζώρτζ ευρισκόμενος είς Διακοπτόν < 

ποστέλλει έκεϊθεν τήν άπό 8 ’Οκτωβρίου 185 
διαταγήν του πρός τόν στρατηγόν Δ. Πλί 
πούταν, τήν όποίαν εΰρε καί άντέγραψεν 
πρωθιερεύς Νικολ. Παπαδόπουλος καί τό ά 
τίγραφον, τό όποιον μάς άπέστειλεν, έχει ι 
έξής : «Στρατηγέ, έχων πρός ύμάς δλην μ. 
τήν έμπιστοσύνην καί γνωρίζων τήν όποί*| 
δεικνύετε προθυμίαν είς έκτέλεσιν τών δι> 
ταγών μου, Σάς διατάσσω διά τής παρο| 
σης, επειδή ό Νενέκος, ό Χαρμπίλας καί λι. 
ποί μετ’ αυτών καπεταναϊοι, καθώς καί οί τί 
κατά τάς πεδιάδας τών Πατρών καί Γαστε 
νης κάτοικοι, άποστείλαντες έζήτησαν συγχι 
ρησιν τών έξ άνάγκης προηγουμένων, τήν 
ποίαν λαβόντες ήνώθησαν μετά τών λοιπών j 
δελφών των Ελλήνων, νά μή συγχωρήσης κ  
νένα τών υπό τήν όδηγίαν σας στρατιωτών ί  
καταβή πρός τά μέρη των νά τούς ένοχλήε! 
άλλα θέλετε λάβει τά πλέον αυστηρά μέτι 
καθ’ ούτινος κινείται (έπί όποιοδήποτε λ 
γφ  καί προφάσει) κατ’ αύτών μέτρα, β  
λετε τούς προστατεύση καθ’ όλους τούς τρ 
πους καί συγχωρή έλευθέραν καί άνενόχλης 
τήν διάβασίν των διά νά έρχωνται πρός έ[! 
Ό  αρχιστράτηγος Ρ. Τζώρτζ». Είς τήν έκέ 
σιν «ΈπιστολαΙ Ί .  Α. Καποδιστρίου» φpc 
τίδι τών άδελφών αύτού κλπ. Ά θ . 1841, 
241 εΰρηται: «Τώ στρατηγώ Κ. Δελαάρπη 
Λαυσάνην. Ά γκώ νι 27 Ν)βρίου 1827... 
φρούριον τών Πατρών συγκεκλεισμένον πσ 
τού στρατηγού Τσώρτς, όλίγον έλειπε νά τ 
ραδοθή, άλλα τρία Αύστριακά έμπορικά πλο* 
βοηθούμενα άπό σφοδράν τρικυμίαν, κατώρθ 
σαν νά τού έμβάσωσιν ήμερών τινων ζωοτρ 
φίας».

Κατά D riau lt A' 380 Ά γγλος ναύαρ; 
πρό του Αράξου άπηγόρευσεν είς τουρκι*
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(ίοιραν νά πλησιάση τάς Πάτρας (’Οκτώβριος 
4827). Τούρκοι λιποτάκται φθάνουν είς Ρίον 
καί. φονεύουν έξω αύτοϋ τόν Δελή Άχμέτ (βλ. 
λ.), έπειτα δέ περνούν είς Στερεάν (Φωτάκος 
Άπομν. Β' 469 έπ. Κολοκοτρώνη Αύτοβιογρ. 
§ 333), ταϋτα μετά τήν έλευσιν τοϋ Καπο- 
δίστρια.

Ή  μοιραία ήμέρα διά τούς Τούρκους των 
Πατρών είναι ή 7η ’Οκτωβρίου 1828, δτε παρα- 

ά δίδουν τό φρούριον καί κατόπιν καί τό του 
Ρίου είς τήν Γαλλικήν στρατιάν τοϋ Μαιζόν 
(βλ. λ. λεπτομερώς). Τήν 15 Αύγούστου 1829 
οί Γάλλοι παραδίδουν ταϋτα είς τόν "Ελληνα 
φρούραρχον Ράΐκον (βλ. λ. λεπτομερώς). Αί 
'Ελληνικαί άρχαί δμως έγκαθίστανται ήδη τήν 
7-10—1828.

Είς έργασίαν μου «'Ιστορία τής πολιορκίας 
τών Πατρών 1821—8», δημοσιευθεΐσαν έν έπι- 
φυλλίδι είς τήν έφ. «Νεολόγος Πατρών» άπό 
15 Ν)βρίου έως 6 Δ)βρίου 1931, έσημείωσα δτι 
ή πολιορκία Πατρών πρέπει νά διαιρεθή είς 
δύο περιόδους, ή πρώτη τών όποίων περιλαμ
βάνει τά πλήρη δραστηριότητος καί θυσιών 
έτη 1821 καί 1822. Μετά τό τελευταΐον τοϋτο 
έτος οί ωραίοι άμπελώνες δέν περιστοιχίζουν 
τήν ώραίαν πόλιν, δπως ομολογεί ό Green, 
ούτε αί καρποβριθεΐς έλαϊαι, δπως προσθέτει 
δ Πουκεβίλλ. 'Η πόλις είναι σωρός έρειπίων, 
άπό τάς οικοδομάς 8 μόνον διεσώθησαν ! Τό 
πέρασμα τοϋ Ίμβραήμ ήτο φρικτότερον. Έξ 
άλλου ή άπώλεια τοπικοΰ στρατιωτικού ηγέ
του, τοϋ Καραντζα, ήτο σημαντική (Θωμόπου- 
λος 548). Ευτυχώς ό άγων δέν έκρίθη έπί τοϋ 
οίκονομικοϋ ή άκόμη καί τοϋ πολεμικού έπι- 
πέδου. ’Από της άπόψεως αυτής αί θυσίαι τών 
I Ιατρών, τό δλοκαύτωμά των, ή προσφυγιά, 
αί σφαγαί τοϋ πληθυσμού, καταστροφαί άλλα 
καί δ δκταετής άγων πρός άπελευθέρωσιν έδω
σαν ένα βάρος πολύτιμον είς τήν δλην προσπά
θειαν τοϋ ’Έθνους. Ό  Ίωάν. Φιλήμων είς τά 
Προλεγόμενά του είς τήν β' έκδ. τών 'Υπομνη
μάτων τοϋ μητροπολίτου Γερμανού λέγει: «τε
λευταία δλων τών Ελληνικών πολιτειών ή Ά -  
χαΐα διεφύλαξεν είς έαυτήν χαρακτήρα αυτονο
μίας καί ελευθερίας έναντι τής πανσθενοΰς κο- 
σμοκρατορίας τών Ρωμαίων καί πρώτη πάλιν 
ή Άχαΐα δίδει εσχάτως κατά τήν Μεσημβρι
νήν 'Ελλάδα τό τόσον τολμηρόν δσον προσφι
λές σύνθημα τοϋ πολέμου κατά τής μακράς, 
της ίσχυρας ’Οθωμανικής δυναστείας». ’Ίσως 
νά μή ήτο πάντοτε στρατιωτικώς πολιορκία 
(άλλά περίσχεσις, ΜΕΕ Κ' 41) ή συνεχής προ
σπάθεια νά κτυπηθοΰν οί Τούρκοι τών Πα
τρών, άλλά τά στρατόπεδα ύπήρχον (Όμ- 
πλός, Σαραβάλι, Σελλά, Νεζερά, Χαλανδρίτσα, 
Ριόλος). Πρώται αί Πάτραι έπανεστάτησαν, τε- 
λευταϊαι άπελευθερώθησαν (Paoul de Malher- 

,. be, L’ Orient, Paris 1846, I 26, Θωμόπου- 
"A ^  320. Βλ. λ. Πεσόντες. Γούδας

'•’Φ;,': vif A' 119 έπ. Άμβρ. Φραντζή, ’Επιτομή τής ίστο- 
ρίας κλπ. Άθ. 1839, 1  έπ. Πέτρου Στεργια- 

λΛ νοπούλου είς έφ. «Έθν. Κήρυξ» ώς άνωτέρω. 
G. Isambert, L’ independance Gr. 53, 54, 
Κ. Ράδος είς έφ. «’Εμπρός», ’Αθηνών τής 25 
Μαρτίου 1918. Κορύλλος Ή  Πελοπόννησος

(<)!>■■ ,,*ΡΙ 
ί·;, 'Ψ Γ 'ι

κλπ. 87 έπ. 90, MSE ΙΑ' 310. Ν. Σπηλιά - 
δου, Άπομνημ. Άθ. 1851—2 καί 1859, Καρ. 
Μένδελσον Βχρθόλδη, Ιστορία τής 'Ελλάδος 
κλπ. μετχφρ. Ά γγ. Βλάχου, Άθ. 1873, 262 
έπ. Σπυριδ. Τρικούπη, Ιστορία τής Έλλ. Έ -  
παναστάσεως, έκδ. γ' Άθ. 1880. G. G. Ger- 
vinus, Insurrection et regeneration de la 
Grece, trad. Minssen, Leonidas Sgouta, 
Paris 1863 A' 221 έπ. Άντ. Πρόκες ’Όστεν, 
'Ιστορία τής Έπαναστάσεως τών Ελλήνων 
κλπ., μεταφρ. Γ. Έμμ. Άντωνιάδου, Ά0. 
1868, Α'—Β', Philip James Green, late 
British consul for the Morea, Sketches 
of the war in Greece, London 1 8 2 7 . Geor
ge Finlay, History of the Greek Revo
lution, Edhnburgh and London 1S6 1 . Χερτ- 
σβεργ, Έπαν. A' 54 έπ.

έ π α ρ χ ί α  Πατρών. Βλ. λ. "Ορια.
ΈπειοΙ. Αρχαιότατοι κάτοικοι τής ’Ήλι- 

δος, ή έπικράτεια τών όποίων κατά τήν 'Ομη
ρικήν έποχήν έφθανε μέχρι καί Ρίου. Οί ήγε- 
μόνες των άδελφοί Μολίωνες ίσχυρίζοντο οτι 
είχον κυριεύσει τήν Δύμην. Θωμόπουλος 1097, 
110*.

’Επήρατος. Στρατηγός τής Ά χ . Συμπολι
τείας, έκ Φαρών, τφ 219 π. X. Φέρεται δτι, 
άνίκανος &) διά τοιαύτην υψηλήν θέσιν, έξελέ- 
γη έν τούτοις διά μηχανορραφιών τοϋ Άπελλοΰ, 
πράκτορος τοϋ βασιλέως τών Μακεδόνων Φι
λίππου Δ'. Οϋτας κατέλιπε πολλάς δυσκολίας 
είς τόν διάδοχόν του ’Άρατον. Θωμόπουλος 
1422, Σταυρόπουλος 116, 119.

έπιγραφαί. Διά τόν αυτόν λόγον, διά 
τόν όποιον έλάχισται είναι αί άποκαλυπτόμεναι 
άρχαιότητες τής πόλεως τών Πατρών, καί αί 
έπιγραφαί έπίσης είναι όλίγαι. Αί περισσότεραι 
τούτων είναι έλληνικαί, τοιαύτας δε παρουσιά
ζουν καί ή Δύμη (Θωμόπουλος 114—5, 234—6), 
αί Φχραί (Θωμόπουλος 107, 116,237), ή Τρι- 
ταία (Θωμόπουλος 117, 237). Περί Ώλένου Θω
μόπουλος 1521. Καί Ρίου δ αυτός 2312. Βλ. λ. 
Αγία Μαρίνα. Είς ’Ολυμπίαν εΰρέθησχν έπι- 
γραφαί (Θωμόπουλος 142’, 153), τής δε Α χα ϊ
κής συμπολιτείας ή έπιγραφή τοϋ νόμου «τάς 
ύγιείας» (Θωμόπουλος 159), μεγίστου δέ ένδιχ- 
φέροντος ή περί Σώσου Ταυρομένεος (στάσις 
Δυμαίων κατά Ρωμαίων) καί Δάμωνος (βλ. λ.) 
έκστρατείας κατά Γαλατών. Έπιγραφχί διαφω
τίζουν περί τών Πατρέων Θεοδότου, Δημοφών- 
τος, Μνασέου, Θεοξένου καί Έπιχάρους (Θωμό
πουλος 162—5), εΰρεθεϊσαι είς Αίγυπτον, Κέρ
κυραν καί Αθήνας. Έλληνικάς έπιγραφάς έπί 
ρωμαϊκών χρόνων εΰρίσκομεν τήν πρός τιμήν 
τοϋ ποιητοΰ Φαιδρού, τάς περί τοϋ έργου τοϋ 
χωρομέτρου Τίτου Φλαουνίου, τοϋ λογιστοΰ Βι- 
τελλίου Βχλερείνου καί τάς πρός τιμήν τών 
αΰτοκρατόρων Τραϊανού καί Βχλερίας (Θωμό
πουλος 174, 185, 186, 187), άκόμη καί τήν Βα
σιλείου Βασιλείου (βλ. λ.). ’Ίσως, ο πως υπο
θέτει ό Θωμόπουλος 199, οι Πατρεϊς δεν εθε- 
τον έπιγραφάς έπί τών τάφων κατ’ έθιμον ύπό 
τοϋ Λυκούργου είσαχθέν είς Σπάρτην, έκτος έ- 
κείνων, οί όποιοι έπιπτον είς τήν μάχην, πάν
τως έπιγραφαί νεκρικαί κ>ασσικής άρχαιότητος 
δέν εΰρέθησχν είς Πάτρας παρά έλάχισται. Είς
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τδ Ώ δεΐον Πατρών εύρέθησαν έπιγραφαί έπΐ 
λύχνων μέ τά όνόματα των πηλουργών (Θωμό- 
πουλος 2022). Ή  εις Άμύκλας έπιγραφή του 
ναού του ’Απόλλωνος ένδιαφέρει τάς Πάτρας 
καί τδν δεσμόν αύτών μέ τήν Μεσόαν (Θωμό- 
πουλος 2032). ’'Αλλη έπιγραφή διά τδν Φ ίλιπ
πον Μακεδονίας εύρέθη είς τδν χώρον του πα
λαιού Γαλλικού προξενείου (Θωμόπουλος 204). 
Ή  έπιγραφή της πηγής Δήμητρος, ήδη Ά γ . 
Άνδρέου (βλ. λ.) είναι μάλλον τού τέλους τής 
Τουρκοκρατίας (Θωμόπουλος 208), ένώ ή έπι
γραφή διά τήν έορτήν των Δημητρίων τού χ ω 
ρίου Δραγάνου Δύμης είναι ώραΐον εύρημα τού 
Γ ' ή Β' αί. π. X. (Θωμόπουλος 209). Ή  δέ διά 
τάς ίερείας τής Άρτέμιδος έν Πάτραις έπιγρα
φή εύρέθη έλληνιστί μαζί μέ άλλην λατινικήν 
(Θωμόπουλος 2093). ’Άλλην έπιγραφήν τού στα
δίου Πατρών περί γυναικείων άγώνων διέσω- 
σεν ό μητροπολίτης ’ΑρέΟας (Θωμόπουλος 210). 
Έ π ί άγαλμάτων έπιγραφαί σημειούνται είς 
Θωμόπουλον 213, 216 καί έπί ρωμαϊκών σαρ
κοφάγων, έλληνικαί πάντοτε, αυτόθι 225. Έ 
πιγραφή παλαιοχριστιανική εύρέθη είς τήν κά
τω  πόλιν Πατρών έπΐ τάφου των πρώτων 
χριστιανικών χρόνων (Θωμόπουλος 4, 206). 'Ο 
Θωμόπουλος 230—237 έχει ίδιον κεφάλαιον 
διά τάς έλληνικάς καί λατινικάς έπιγραφάς 
μας. ΠολλαΙ αύτών είναι έντειχισμέναι είς τδ 
φρούριον Πατρών καί είς οίκίας έν Δύμη, ά- 
κόμη καί σήμερον. Αί λατινικαί είναι κυρίως 
νεκρικαί, είς ταύτας πρόσΟες τήν διά τούς Ά ν- 
τωνίνους (Θωμόπουλος 1883), πρδς Αύγουστον 
(Θωμόπουλος 173) τήν έπΐ τού υψώματος Βρε
φοκομείου (Θωμόπουλος 1821) καί έπί τού 
ναού 'Αγίας Σοφίας είς τδ φρούριον (Θωμόπου
λος 610Λ).

*11 Δύμη έχει περίσσειαν έλληνικών έπι- 
γραφών έναντι των λατινικών, είναι δέ αύται 
άξιόλογοι κατά περιεχόμενον (νόμοι καί άπο- 
φάσεις), at περισσότεραι δέ είναι νεκρικαί. 
Έ ξ  άντιΟέτου αί όλίγαι λατινικαί Δύμης δέν 
εΐναι νεκρικαί. Είς τάς Έλληνικάς Φαρών 
(Θωμόπουλος 237) πρόσΟες καί τήν ύφ’ ημών 
εύρεΟεΐσαν είς μονήν Μπαμπιούτη (βλ. λ.) : ...Ο- 
Ν ΙΚ ΙΙ ΒΑ ΡΙΑ Ν ....ΕΤΗ  Μ'. Ελληνική είναι 
καί ή Πατραϊκή πρδς τιμήν τών Βαλεντια- 
νού καί Ούάλεντος (Θωμόπουλος 257). Βυζαν- 
τινάς έπιγραφάς βλ. είς Θωμόπουλον 287*, 
299, 3713, φραγκικάς αυτόθι 313, 352 καί
4532, άλλ’ ή τελευταία τού Λατ. ’Αρχιεπισκό
που Πατρών Μαλατέστα έπί τής ’Ακροπόλεως 
Πατρών είναι δίγλωσσος καί προηγείται ή 
ελληνική. Διά τάς πολλάς έπιγραφάς τού πα
λαιού (πρδ τού 1770) ναού τού τάφου τού ’Α
ποστόλου ’Ανδρέου είδικώτερον Θωμόπουλος 
352. Ένετική έπιγραφή είς τδ φρούριον τού 
Ρίου καί όμοία (τού Άνδρέα Δόρια) τού φρου
ρίου Πατρών, Θωμόπουλος 379, 4111. Ελληνι
κήν έπιγραφήν μή άναγνωσθεΐσαν εύρον έπί 
τού λιθοστρώτου τής μονής Γηροκομείου τφ  
1676 (Θωμόπουλος 420 σημ.) καί άλλην ομοίως 
είς τήν αυτήν μονήν ό Iveake II. 138. Περί 
Εβραϊκών νεκρικών έπιγραφών ΙΣ Τ ' αί. Πατρών 
Θωμόπουλος 4332 καί περί Ελληνικής έπιγραφής 
έπί συναγωγής Πατρών τψ 1820. Έπιγραφαί

άναφέρονται είς μητροπολίτην Πατρών T ^ j  
θεόν είς μονήν οσίου Λουκά Λεβαδείας, έ̂  
άμφίων τού μητροπολίτου Θεοφάνους καί 
ποιμαντορικής ράβδου μητροπολίτου Γερασίμ 
(Θωμόπουλος 4502, 453—4, 570) καί ή έη
γραφή Παρθενίου μητροπολίτου είς ναόν Φαν] 
ρωμένης Αίγιου (Θωμόπουλος 572). Έ ν  Π] 
τραις τών ναών 'Α γ. Βλασίου, *Αγ. Τριάδί 
καί 'Αγίου Γεωργίου (νεκρική ύπδ τού μητρ 
πολίτου Γερμανού) είς Θωμόπουλον 4781, 56| 
503. Έπιγραφάς έχουν αί μοναί Όμπλού (β 
λ.), ’Αναλήψεως (βλ. λ.) 'Αγίου Νικολάου Μπί 
λα, Μαρίτσης, Φιλοκάλη, Χρυσοποδαριτίσσ^ 
καί γενικώτερον είς Στεφ. Θωμόπουλον, Xd 
στιανικαί έν Πάτραις έπιγραφαί (βλ. λ. ΘJ 
μόπουλος). Τουρκικά! εύρέθησαν όπισθεν τ | 
ναού Παντοκράτορας καί είς τήν κρήνην Μπόι 
λούμπαση παρά τής Μανωλιας τδ λαγκα 
(Θωμόπουλος 482 σημ. 5622). Καί έντός τ 
φρουρίου τής ’Ακροπόλεως έπί τής πύλης Ζ&Ι 
γολατείου (Θωμόπουλος 611). Ειδικήν βιβλνΙ 
γραφίαν τών έν Πάτραις έπιγραφών είς Mey;( 
2222. Διά τάς έπιγραφάς Πατρών ένδιεφέρθί 
σαν έκ τών συγχρόνων ol K ah rs ted t > 
F razer. Τάς έπιγραφάς Πατρών, ΜεντζαίνΛ 
Χαλανδρίτσης, Δύμης έπρόσεξε καί κατέγραά! 
ό Pouqueville , αλλά καί ή E xped ition  
63. Έ κ  τών νεωτέρων έργων διά τάς έπιγρ 
φάς Ά χα ΐας τού P au l A strom  εις Op. A tl 
n iensia  τού Σουηδ. Ίνστ. ’Αθηνών 1955. 
νεούτεραι έπιγραφαί συνετάγησαν είς δμηρικ 
διάλεκτον (άνδριάς Γερμανού), άκόμη καί 
πρδς ύποδοχήν τού βασιλέως ’ΌΟωνος (βλ. 
τώ 1857. Είς δημοτικήν γλώσσαν μόνον ή είς: 
φρούριον διά τήν 500ετηρίδα άπδ τού Οανάτι 
τού Κωνστ. Παλαιολόγου (βλ. λ.) τώ 1953. I 

έπ ιδημ ία ι. Λοιμός είς τήν προϊστορι>ί 
έποχήν, άποδοθείς είς τήν βεβήλωσιν ύπδ “i 
Κομαιθούς (βλ. λ.) τού ναού τής Τρικλαρ: 
Άρτέμιδος, πανώλης κατά Άρβανιτόπουλ 
είς ΈλευΟ Ζ' 849. Έ πιδημικαί νόσοι έμάσ: 
ζον τήν άρχαίαν Άρόην. Καί μετά τδν μέτ 
σεισμόν τού ’Ιουλίου 551 μ. X., νόσημα έξ j 
Οιοπίας έλθόν. Γενικώς όμως αί Πάτραι κα 
τήν αρχαιότητα εΐχον ύγείαν καί ύγιεινόν κ* 
μα. Έ π ί  τρίμηνον δεινή έπιδημία τώ 14ί 
αύτός ό πρίγκηψ τού Μωρέως ήσθένησεν. 
πανούλης προσέβαλε τήν Πελοπόννησον καί 
κάμε Οραύσιν τώ 1347—8 μεταδοθεϊσα 
Κπόλεως, τώ 1372, 1410, 1418, 1422, 14; 
οπότε μεγίστην έπέφερε καταστροφήν έν ΓΙ 
τραις έξ όλης τής ΓΓελοποννήσου, ως συνι 
καί τδν ΙΓ  αί. μ. X. ΜΕΕ ΙΘ ' 557. Θοη: 
πουλος 356, 268 «πολλή λοιμική νόσος γέ*· 
νεν έν τή Πάτρα», τώ 1498—1500, δτε έκ I 
λοποννήσου μετεδόθη είς ’Ιταλίαν, 1522- 
1534, 1623, 1661 είς Πάτρας δέ έπέμε? 
1687—8 (δλη ή Πελοπόννησος), τδ περίφη’· 
«θανατικό» (βλ. λ.), έξ ού έγκατελείλθηι; 
Λουμπίστα, 1698—1700 (ολη ή Ά χαΐα). ’]'- 
τελευταίας Ενετοκρατίας (1780 καί έπ.) έ? 
κολούθησεν ή πανώλης. Πλέον τού τετάρ;· 
τών χωρίων έξωλοθρεύΟη. *Ιί νοσηρά κατάσ ■ 
σις είς ΙΙάτρας ήτο μόνιμος καί καθ’ έκάσΜ 
δεκαετηρίδα έπήρχετο καί νέος λοιμός, οΙ·
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Πατρεϊς άπεδεκατίζοντο. Οί Ενετοί ούδέν μέ- 
τρον έλαβον περί τής υγείας τής περιοχής, 
μόνη δέ έκ τοϋ θανατικού σωτηρία ήτο ή 
φυγή εις Επτάνησον. Οί Ενετοί εις Πάτρας 
έξώριζον καί τούς επικινδύνους καί εις θάνα
τον καταδικασμένους (έντεϋθεν m andare  a 
Patrasso , όταν έξαποστέλλεται κανείς ν’ άπο- 
θάνη καί andare a P a trasso  έπί των μετχ- 
βαινόντων πρδς καταστροφήν). 100 έτη άκόμη 
μετά ταΰτα, ξένος περιηγητής έγραφεν : «ή φρι- 
κώδης θνησιμότης, ή όποια επικρατεί εις Π ά
τρας, χαρακτηρίζει τήν πόλιν ώς τάφον τών 
Εύρωπαίων».

’Επιδημίαν θανατηφόρου είς Πάτρας καί 
λοιπήν Πελοπόννησον άναφέρουν τά Ένετικά 
έγγραφα άπό τοϋ Δ)βρίου 1615 (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 12—30). Διήρκει τόν ’Ιανουάριον 1617 
καί προήλθεν άπό τά φρούρια του Ρίου. Τώ
1621 συνεχίζετο καί μόλις τόν ’Ιανουάριον
1622 άναφέρεται υγεία είς Πάτρας, άλλ’ εύθύς 
άμέσως έμφανίζεται καί πάλιν. Τω 1629 νέα 
έπιδημία όρμάται έκ Τριπολιτσάς (αυτόθι 19). 
Τφ 1636 νέα έπιδημία έκδηλοΰται. Καί άλλη 
πάλιν τω 1642 τόν ’Απρίλιον, άλλα δεν φαίνε
ται μεγάλης έξαπλώσεως είς Πάτρας. Τόν 
’Ιούνιον 1644 σημειοϋται είς θάνατος έκ λοιμού 
(αύτόθι 34). Τω 1648 νέα έπιδημία είς Πελο
πόννησον. Τω 1658 καί πάλιν αναφαίνεται. 'Ο  
πληθυσμός προτιμά τήν εξοχήν, διά ν’ άποφύ- 
γη τήν μόλυνσιν είς τάς πόλεις. Τω 1671 έ- 
χομεν νέαν επιδημίαν είς Πάτρας (αύτόθι 
55, 67).

Πρόσφατον έπιδημίαν σημειώνει τω 1688 
δ 'Ενετός γενικός προνοητής R enier είς έκθε- 
σίν του έκ Πατρών (αύτόθι 80). Τό έτος 
τούτο έμφανίζεται νέα έπιδημία, ή όποία έπε- 
ξετείνετο όλονέν μέ πολλά θύματα.

Έπιδημία σημειοϋται είς τήν έναντι Στερεάν 
τόν Μά'ίον 1709. Οί Ενετοί άπαγορεύουν τήν 
έμπορικήν αύτής καί Πατρών έπικοινωνίαν. 
Τέσσαρες ΐλαι Ιππικοΰ διέτρεχον τάς άκτάς 
άπό Γλαρέντζας έως Κορίνθου διά νά έμποδί- 
σουν πάσαν έπαφήν τής Πελοποννήσου. Διά 
τόν αύτόν σκοπόν άνήχθησαν τρία Ένετικά 
πλοία. Καί οί στρατολογηθέντες υπό τών Ε ν ε 
τών "Ελληνες διετάχθησαν νά προσέξουν μήπως 
μολυνθοΰν (αύτόθι 157). Συνεχίζετο τφ  1710, 
οπότε καί έπαυσε προ τοϋ Ν)βρίου (αύτόθι 158). 
Είς τά Ένετικά άρχεϊα γενικώτερον πλεΐστα 
έγγραφα άναφέρουν πολλούς θανάτους διοικη
τών καί άλλων Ενετών άξιωματούχων έν 
Πάτραις κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν 
(1678—1715).

Ή  κάτω πόλις ήτο πλήρης έλών. Μόνον 
ή Έγλυκάς εφέρετο ώς έχουσα υγείαν. Τόν 
ΙΖ' αί. έκ τών πολλών θανάτων έκ μολυσμα
τικών νοσημάτων άπέθνησκον καί οί θάπτον- 
τες αύτυύς ιερείς, έντεϋθεν ή παροιμία «Πα- 
τρινός παπάς δέν γίνεται». Τούς Εβραίους οί 
Τούρκοι είς τήν έμφάνισιν έπιδημίας ένέκλειον 
είς τήν περίκλειστου συνοικίαν των (γκέττο), 
οΰτω δέ είς πανώλη τοϋ 1756 έξωλυθρεύθη- 
σαν οί περισσότεροι. Ή  δίαιτα (βλ. λ.) τοϋ 
πληθυσμού ήτο τρισάθλια. Τω 1690 όλοι οί 
‘Ενετοί υπάλληλοι ήσαν άσθενεΐς έπί εβδομά

δας. Τώ 1718 νέα έπιδημία καί οί πρόξενοι 
καταφεύγουν είς Μεσολόγγι. Περιγράφεται ώς 
έμφανιζομένη μέ ψωρίασιν (Κώδηξ Μέρτζιου 
188). "Αλλη ένεφανίσθη είς Πάτρας τόν ’Ιού
νιον 1759 μέ θύματα. 'Η  πόλις έγκατελείφθη 
έξ ολοκλήρου καί ό Ενετός πρόξενος κατέφυ- 
γεν είς Γαστούνην. Θραϋσιν έκανε καί είς 
Τριπολιτσάν (αύτόθι 237,8,40). Οί Πατρεΐς 
έπί τή έμφανίσει άποσπάσματος Τουρκικού έκ 
Τριπολιτσάς, διεχύθησαν είς τήν πεδιάδα διά νά 
μή μολυνθοΰν. ’Επιδημία πανώλους τφ  1756, 
έλθοΰσα έξ Αίγυπτου, έθέρισεν είς διάστημα 
πέντε έτών τό ήμισυ τοϋ πληθυσμού τής Π ε
λοποννήσου. Τόν Μάρτιον 1790 έξηπλώθη είς 
Πάτρας καί πάλιν ή πανώλης. Ή  πόλις σχε
δόν ήρημώθη. 'Ο  καδής καί βοεβόδας έφυγον. 
Καί οί πρόξενοι έπεβιβάσΟησαν έπί πλοίων. 
Μόνον οί Τούρκοι έμειναν διά νά ληστεύσουν 
τά έγκαταλειφθέντα καί νά κακοποιήσουν τούς 
έναπομείναντας. Συνεστήθη τότε έθνοφυλακή. 
Τόν Νοέμβριον 1790 πολλοί έπανήλθον είς Π ά
τρας, διότι ό διοικητής Ά χμ έτ  πασάς διεκή- 
ρυξεν ότι ή έπιδημία έκόπασε. Τόν Μάρτιον 
1791 έλέχθη ότι έξέλιπεν. ’Αλλά είς τό λοιμο- 
καθαριστήριον τοϋ Ά γιου  Άνδρέου πολλοί ά
πέθνησκον έκ τών είς αύτό μεταφερομένων 
άσθενώυ. Τόν ’Ιούνιον 1791 ή πανώλης έθέ- 
ριζε καί τούς τελευταίους έναπομείναντας κα
τοίκους, "Ελληνας καί Ά ραβας, ένώ οί περισ
σότεροι τών προύτων εϊχον άπομακρυνθή είς 
Ζάκυνθον. 'Η  πόλις έχαρακτηρίζετο άκάθαρτος 
μέχρι καί τού 1821. Ό  περιηγητής D epp ing , 
I ,a  G rece, P aris  1823, II, 61 όμιλεϊ περί έν- 
δημούσης ραχίτιδος, ή όποία προσβάλλει τάς 
νέας γενεάς είς τάς Πάτρας. «’Ίσως, έπιλέγει, 
αύτή ή μάστιξ νά όφείλεται είς τήν έλλειψιν 
υγιεινής καί καθαριότητος έντός τών οικιών, 
όπως καί τής καταλλήλου διαίτης». Τό φαινό
μενου έπισημειώνει καί ό P o u q u ev ille  IV 
368, κατ’ αύτόν τά ραχητικά παιδιά πρέπει 
νά είναι νόθα. Ό  αύτός, γράφων περί Αίγίου, 
λέγει ότι έκει δέν παρατηρούνται αί φυσικαί 
δυσμορφίαι, αί όποΐαι καταθλίβουν τούς Πα- 
τρινούς. Τά πέριξ τού φρουρίου ιδίως καλύβια 
ήσαν άξιοθρήνητα καί ή τάφρος αύτοϋ πλήρης 
βορβόρου, όμοίως καί ή έκεϊθεν διερχομένη ά- 
τραπός. 'Η  πρόνοια ίδίου νεκροταφείου διά 
τούς Ά ραβας έκ μολυσματικών νόσων δει
κνύει πόσον συχναί ήσαν αί περιπτώσεις των. 
Ό  Pouqueville  IV , 371 γράφει ότι αί Πάτραι 
έχουν κλίμα πυρετού. 'Ο L eake  I I ,  140 όνο- 
μάζει τάς Πάτρας άνθυγιεινήν πόλιν, ό .-δέ 
D odw ell I, 112—3 έξηγεΐ ότι ή έξάπλωσις 
τής πανώλους γίνεται άπό τούς Εβραίους, οί 
όποιοι έκ πλεονεξίας άγοράζουν ένδύματα ά- 
σθενών, οί ’Αλβανοί είσέρχονται είς τάς οικίας 
των καί λεηλατούν, τέλος οί μή άσθενήσαντες 
αγγαρεύονται νά θάψουν τούς προσβληθέντας 
καί άποβιώσαντας. Έ κ  τύφου άσθενεϊ τώ 1821 
ό Κ. Μεταξάς καί τόν θεραπεύει ό Κωλέττης 
(Κ. Μεταξάς 55). Τά Γαλλ. στρατεύματα τού 
Μαιζόν προσεβλήθησαν κατά τό πλεϊστον υπό 
έλώδους αίματουρικοΰ πυρετού, τά τεμένη δέ 
τών Πατρών μετεβλήθησαν είς νοσοκομεία, έν 
τώ μεταξύ δέ ένεφανίσθη άπειλή έπιδημίας
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πανώλους έκ Καλαβρύτων, ή όποια εύτυχώ; 
προελήφθη. Νέα κρούσματα έλωδών πυρετών 
άνεπτύχθησαν είς τόν έν Ρίω στρατόν. Έ κ  
του στρατού του Μαιζόν άπεβίωσαν έλάχιστοι 
πάντως (Θωμόπουλος εις Δ. Βιβλ. 324, 328, 
Ju r ie n  de la  G rav ie re  327, Περ. «Ε στία» 
’Αθηνών Ζ ' (1879), 59). Καί τά Βαυαρικά 
στρατεύματα ύπέφερον έν Πάτραις έκ στομα
χικών νοσημάτων λόγ<ρ χρήσεως, ώς έλεγον, 
άωρων λαχανικών.

*0 Χρ. Κορύλλος είς Δ. Βιβλιοθ. 272—380 
άναφέρεται είς τόν P o u q u ev ille  I I I ,  503 : 
«τά υδατα τά είσέτι λιμνάζοντα άπό 25ετίας 
ήδη [άπό τού 1810, έννοεΐ υπό τά 'Υψηλά 'Α 
λώνια] καΟίστων τοσούτον νοσηρόν τόν άέρα τών 
Πατρών, ώστε έλάχιστοι τών Ευρωπαίων ήδύ- 
ναντο νά έγκλιματισθοΰν ένταύθα* είσέτι δ' έκ 
τού αυτού νοσηρού βόθρου έκπορεύονται οΐ μα- 
στίζοντες τούς κατοίκους πυρετοί, άν καί ή 
καλλιέργεια τών κτημάτων έπήνεγκεν ήδη έπχι- 
σθητήν βελτίωσιν της άτμοσφαίρας». Ό  έκ 
του γαλλικού στρατού τού 1828—9 ιατρός 
Ju d a n , έδημοσίευσε τώ 1834 είς Στρασβούργον 
T o p o g rap h ic  m edicale  de P a tra s , είς τήν 
έργασίαν του δέ αύτήν άναφέρει δτι είς τό 
στρατιωτικόν νοσοκομεϊον ΙΙατρών ένοσηλεύ- 
Οησαν άπό τού ’Οκτωβρίου 1828 μέχρι Μαρτί
ου 1829 έλονοσούντες 1993, 412 τόν ’Οκτώ
βριον, 609 τόν Νοέμβριον, 639 τόν Δ)βριον, 
214 τόν ’Ιανουάριον, 94 τόν Φ)ριον καί 25 
τόν Μάρτιον, συνεπώς τό μίασμα άρχεται άπό 
’Οκτωβρίου καί βαίνει έλαττούμενον άπό ’Ια
νουάριου (D r R oux, H is to ire  m edicale de 
Γ arm ee fr. en M oree, P aris  *829, Dr H. 
C. L om bard , T ra ite  de C lim ato logie  m e
d icale  etc. P aris  1879, I I I ,  277). *0 Ραγκα- 
βής B' 72 γράψει δτι τό έτος 1828 άπέθανον 
έν τη κάτω πόλει Πατρών 306 παΐδες, έν δέ 
τη άνω μόνον 8. 'I I  νύν κάτω πόλις «ήν αυτό
χρημα έλος. ΟΙ δλοι δέ κάτοικοι της τε κάτω 
καί άνω πόλεως συνεποσούντο είς 4.000». 
*Ολων τών τύπων οΐ έλώδεις άνεπτύχθησαν, 
μηδέ τού ίκτερώδους αίματουρικού πυρετού, 
περί τού όποίου Ιδίαν έργασίαν έδημοσίευσεν 
έν ΙΙάτραις τώ 1879 καί έν ΆΟήναις τώ 1888 
ό αυτός Χρ. Κορύλλος. Πάντως άπό τού 1876 
τουλάχιστον οΐ έξ έλονοσίας θάνατοι έβαινον 
έλαττούμενοι καί ή έν γένει Ονησιμότης, πλήν 
τφ  1864 ένέσκηψεν είς Πάτρας φοβερά έπιδη * 
μία ευλογίας καί οί θάνατοι τού έτους έκείνου 
άνηλθον είς 1335 έπί πληθυσμού όλιγωτέρου 
τών 19.000 κατοίκων.

Κατά τήν Εκθεσιν τών Ιατρών Ί .  Δ. Γιαν- 
νοπούλου καί Χρ. Π. Κορύλλου, έν ΙΙάτραις 
1373, 3, 5—6, κατά τά έτη 1870—3 είς Π ά
τρας υπήρξαν έπιδημίαι μηνιγγαίου πυρετού, 
έξανΟηματικοϋ τύφου (άμφότεραι έξώομησαν 
άπό τάς φύλακας καί έστοίχισαν τόν θάνατον 
δύο Ιατρών τής πόλεως), τυφοειδούς πυρετού, 
λερίου, έρυσιπελάτων, έπιλοχίου καί τέλος ευ
λογίας, θανατηφόρων όλων είς τάς άκαθάρτους 
συνοικίας τών Πατρών. Πολλαί αΐ περιπτώ- 
σεις ραχητικών παιδίων Τήν ευλογίαν μετέ
δωσε ναύτης άποβιβασθείς έξ ’Ιταλίας. Ή  ά- 
στυνομία τόν άνευρε, «άλλα καί ταύτης τήν

προσοχήν διαλαθών καί άποδράς έκρύβη κβ 
μετέδωκε τήν νόσον είς τήν συνοικίαν του fA"j. 
Διονυσίου, έξ ής έμολύνθη ή πόλις ήμών κο 
ή Πελοπόννησος άπασα» (αυτόθι 12—13). Τ< 
1873 έξ ευλογίας οί θάνατοι άνηλθον είς 43 
τό δ>ον 1172. 'Ομοίως τώ 1888, θάνατοι 1271 
έξ ών έξ εύλογίας 454. Τώ 1890 εϊχομεν έ 
πιδημίαν ιλαράς, θάνατοι 1044, έξ ών 49 έ 
τής επιδημίας, τώ δέ 1891 εϊχομεν 83 θανά 
τους έκ τύφου καί 31 έξ ιλαράς, έν γένει δ 
1079. Ό  τύφος ούτος έκρίθη ύπό τών τότ 
Ιατρών ώς έλώδους φύσεως, πάντως δέν έπέ 
τρεψαν συγγενείς νεκροψίας τών άποβιωσάν 
των. Ή  εύλογία είχε καταντήσει ένδημική ε 
Πάτραις έμφανισθεισα τά έτη 1864, 187ί 
1887, 1888, 1891 κ .ο .κ . Ό  Χρ. Κορύλλος ε 
δημοσίευσε τφ  1873 έν Πάτραις μελέτη 
«Περί δαμαλειασμοΰ κλπ.» έκ 57 σελ. δπο 
πολλά στοιχεία περί τής έπιδημίας. Τ*" 
1872—3 κατά Ιίμηνον διάστημα διαρκεία 
τής έπιδημίας ένόσησαν υπέρ τούς 2 .000, ά 
πεβίωσαν δέ έν συνόλω 434 προσβληθέντει 
Τά έτη 1887—8 ένόσησαν 1278 καί άπεβίω 
σαν 486. Έ ξ  Ιλαράς καί όστρακιάς καί τή 
κατά διαστήματα έντάσεως τής έπιδημίας αύ 
τών άποθνήσκουν Ιδίως πολλά παιδία. Καί 
διφθειριτις κατά τά τελευταία τού 1886 έτ 
κατέστη ούτως είπείν ένδημική. Κατά τά έτ 
1880—I ένέσκηψεν έπιδημία έγκεφαλιαίας μη 
νιγγίτιδος, μεταδοΟεΐσα έκ τού στρατού τή 
τότε έπιστρατεύσεως (θάνατοι 25 καί 95 τ  
δύο ταύτα έτη, τώ 1886 12, 1887 62, 188
36). Κατά πίνακα θνησιμότητος τών έτώ 
1876—1895 έν Πάτραις οί Θάνατοι έκ φυμο 
τκυσεως αύξάνονται καί είναι σημαντικοί, ( 
δέ έξ έπιδημιών συμποσούμενοι πλησιάζου 
τούς τών μή έξ αύτών, συνεπώς αί έπιδημίΐ| 
γίνονται ένδημίαι. j

Ό  Κορύλλος είς τήν π:ρϊ ίκτερώδους κλτ] 
πυρετού διατριβήν του υποστηρίζει δτι εν άρχΐ 
τής πχρελθούσης (έγραφε τώ 1879) δεκαετία! 
ένεφχνίσθη ούτος είς Πάτρας. Άρχομένου τς  
Μαρτίου 1905 ένεφανίσθη πάλιν έπιδημία εύ 
λογίας. Είς παράρτημα τού Δημοτ. ΝοσοκΟ 
μείου Πατρών (παραπήγματα εύλογιώντων) i 
νοσηλεύθησαν 233, άπεβίωσαν 83, ίάΟησο| 
128, έμειναν νοσηλευόμενοι 22 . Κατά τό cl 
τετράμηνον δέ τού 1906 ασθενείς 98. Τήν li 
Δ)βρίου 1865 γράφει ή έφημ. «’Αλήθεια» Ά  1 
Οηνών; «Νοβεργικόν πλοΐον προ ερχόμενον άπ̂  
ύποπτον μέρος διά χολέραν εκάθισεν είς τ£ 
Πάπαν καί μέρος τού πληρώματος έκοινώνηε 
μετά τών Πατρών* αί άρχαί δέν έδίστασαν ν 
κηρύξωσι προχθές τήν πόλιν έπιχόλερον δέ 
όκτώ ήμέρας, πλήν χΟές άφέΟη έλευθέρα 
κοινωνία, κατόπιν διαταγής ύπουργικής». Κο 
τάλογον τών έπιδημιών έν Έλλάδι είς Clo: 
S tephanos, L a G rece 506—511.

Γενικώς μετά τήν ΆπελευΟέρωσιν ή εύλε. 
γία, δταν ένεφανίζετο εις Πάτρας, έκαμνε Opxe 
σιν, δχι δέ τά άλλα έπιδημικά νοσήματα. TJ 
1855 ή χολέρα είς τό Μεσολόγγιον ένέσκηι[ 
φοβερά, οχι δέ είς Πάτρας, άλλ’ οί ΓΙατρεΐ 
έκ φόβου κατά τό πλεΐστον κατέφυγον είς τ 
δρη, ή άραίωσις δέ έκείνη τού πληθυσμού έπέ
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φερε καλόν. Πάντως Ιδού κατάλογος θνησιμό- 
τητος έν Πάτραις: 1836 152, 1837 380, 1838 
613, 1839 303, 1840 404, 1841 418, 1842
417, 1843 265, 1844 283, 1845 293, 1846
452, 1847 580, 1848 613, 1849 674, 1850
803, 1851 724, 1852 600, 1853 491, 1854 
492, 1855 399, 1856 457. Σημειωτέον δτι καί 
6 πληθυσμός έβαινεν αυξανόμενος. Τω 1912 
έπί αιχμαλώτων Τούρκων έγκεκλεισμένων είς 
τούς νϋν στρατώνας έξεδηλώθη επιδημία καί 
οί Οανόντες έτάφησαν παρά τόν Προφήτην Ή -  
λίαν υπό τό Γηροκομείου.

Πολλαί έπιδημικαί νόσοι (ύποστρόφου, έ- 
ξανΟηματικοϋ πυρετού) παρετηρήθησαν κατά
τόν α' παγκόσμιον πόλεμον καί ιδίως ή θανα
τηφόρος γρίππη κατά τούς μήνας ιδίως Σ)βριον, 
’Οκτώβριον καί άρχάς Νοεμβρίου 1918 μέ 
πάμπολλα θύματα. Καί ή ύπαιθρος των Πα- 
τρών είχεν δμοίως πολλά θύματα. Καί έπιδη- 
μία άνησυχαστική πανώλους, ή δποία ένεφανί- 
σθη τόν Μάρτιον 1922 είς συνοικίαν Παντοκρά- 
τορος (Οέσις Μουριά) μέ 7 κρούσματα, έξ ών 
6 θανατηφόρα. Τόν ’Ιούλιον δέ τοΰ 1924 διε- 
δόθη είς τούς πρόσφυγας, τούς διαμένοντας είς 
τήν «μπαράκαν», άλλοτε έκλογικόν κέντρον 
Γεροκωστοπούλου έπί της όδοϋ Έρμου. Έση- 
μειώθησαν πολλά κρούσματα καί τά έπακολου- 
θήσαντα έτη (ΜΕΕ I' 384, ΙΘ ' 557), καί έξαν- 
θηματικοϋ τύφου δέ τφ  1923, τέλος δέ ύπε- 
χρεώθη ό Δήμος ν’ άνεγείρη ίδιον νοσοκομείου 
λοιμωδών νόσων, παρά τό Γηροκομείου, ευτυ
χώς μή χρειασθέν. Βλ, λ. ’Ιατροί, έλη, λοιμο- 
καθαριστήριον. Θωμόπουλος 54, 77, 260, 261, 
268, 339, 3481, 4301 431, 437, 460ι, 465, 
470, 4711, 474, 491, 513—4, 608, 612 σημ. 
6165. Σακελλαρίου 119, 226.

Έπιθεώρησις. Έ φ . έν Πάτραις τω 1881 
καί κατόπιν (1883—4) ώς «Νέα Έπιθεώρησις». 
Έλευθ. Ε ' 705. 'Τπεστήριζε τόν Άριστομ. 
Κοντογούρην, διευθυνομένη παρά τοΰ Ά λεξ. Ά -  
λεξανδροπούλου.

Έπιθεώρησις δημοτικών υπαλλήλων τής 
Ελλάδος, έκδοθεΐσα έν Πάτραις μηνιαία τφ  
1934—5 υπό Κώστα Κυριακοπούλου (βλ. λ.).

Έ  π 1 0 ε ώ ρ η σ ι ς Νοτίου Ελλάδος. 15ή- 
μερος πο>ιτική καί οικονομική έπιθεώρησις έκ
δοθεΐσα έν Πάτραις τφ  1934—5 ύπό Παναγ. 
I. Παπανδροπούλου.

’Επιμελητήριου Εμπορικόν βλ. λ. ’Εμ
πορίου.

Γ ε ω ρ γ ι κ ό ν .  ΊδρύΟη τφ  1927 λειτουρ- 
γήσαν έως τό 1938 μέ πρόεδρον συνεχώς 
(1927—1937) τόν Σωτ. Χαιρέτην καί άκολού- 
θως τόν Θεοδόσιον Γεωργίου (βλ. λ.). Τ φ  1927 
—31 έκδοσις αύτοϋ «’Ανακοινώσεις».

έπιπλα. Ρωμ. έποχής μαρμάρινα ευρέθη- 
σαν περί τήν Δεξαμενήν Πατρών τφ  1955. Έ 
πί τελευταίας Τουρκοκρατίας οί Ενετοί πρόξε
νοι άναφέρουν δτι είσήγοντο έξ Ένετίας καθρέ- 
πται, πολυέλαιοι καί άλλα υαλικά, έπροτιμών- 
το δέ τά κρύσταλλα τής Τεργέστης λόγω τής 
μικρας των τιμής. Καί ξυλεία είσήγετο πολλή. 
Θωμόπουλος 505.

Ε π ισ κ ο π ή . Βλ. λ. αρχιερατικόν οίκημα.

Επισκοπή ώς έξ αυτού καί ή συνοικία δπι- 
σθεν ναού Ά γ . Άνδρέου.

Έ πιστολαΙ Κικέρωνος (βλ.).). Έ πιστο- 
λαί ’Αποστόλου ’Ανδρέου (βλ. λ.) ψευδεπίγρα
φοι (άπόκρυφα έργα). Τών πρός Θεσσαλονι- 
κεΐς τού Ά ποστ. Παύλου (βλ. λ.). Θωμόπου
λος 1G7—8, 176, 401.

Έ π ί τά πρόσω. Έφημερίς Πατρών τά 
έτη 1882—90 Βλ. λ. έργάται.

Έ πιφ άνίος πρεσβύτερος Η ' αί. Βλ. λ. "Α
γιος Άνδιέας.

Έ πιχάρης ιατρός έν Άθήναις άρχων αύ- 
τών, ΙΙατρεύς. Εύρέθη έπιτύμβιος αύτοΰ πλάξ 
μετ’ έπιγραφής (146 π.Χ.). Θωμόπουλος 165.

’Ε ποχή . Έφημερίς έκδοθεΐσα έν Πάτραις 
τφ  1884.

έρανοι μονής Γηροκομείου (βλ. λ.) μέχρι 
Βλαχίας (1818, 1821). Διά ΐδρυσιν γυμνασίου 
έν Πάτραις καί έρανος «διά τούς φυλακωμέ
νους» έπί Τουρκοκρατίας. Έρανοι κατά τήν 
Έπανάστασιν 1821 (βλ. λ.). Γάλλων άξιωμα- 
τικών (βλ. λ. Μαιζόν). Δ ι’ αύτών βοηθήματα 
’Αμερικανών τφ 1828. Βλ. λ. Φιλική, Ό μπλός. 
Θωμόπουλος 490, 594, 624, εις Δ. Βιβλ. 334.

Έραστόπουλος Θ ε ό δ. ’Ανώτερος ακόλου
θος τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγυυ, μετά τού 
όποιου φαίνεται δτι ήλθε καί π ιρέμεινεν είς Π ά
τρας. ’Έγγραφον έλληνικόν G erlatid  222—4 
τής 8 Αύγούστου 1438 έν Πάτραις, συνεπικυ- 
ροΐ αυτό. Θωμόπουλος 389, Ζακυθηνός, L,e 
desp o ta t grec II  3 1 Θ- G erland  ώς έν σ. 260.

έργάται (κοινωνικόν καί εργατικόν κίνημα). 
Ή  έφ. «Έμπορ. παρατηρητής» τών Πατρών 
είς τό φ. τής 20 ’Οκτωβρίου 1879 καθησυχάζει 
τούς άναγνώστας της διά τήν άπειλήν άνταγω- 
νισμοΰ εργασίας καί κεφαλαίου έν Έλλάδι, ώ ς 
ήδη ούτος είχεν άρχίσει ν’ άνησυχή τήν Ευρώ
πην. Σοσιαλιστικός δμως πυρήν ύπήρχεν ήδη 
είς Πάτρας ολίγον πρό τού 1877 (Γιαν. Κορ- 
δάτος, Ίστορ. Έλλην. Έ ργατ. κινήματος Α ' 
13, 16). Τώ 1877 έξεδόθη, άπαξ μόνον (I 
Μαΐου) ή ώς μηνιαία έμφανισθεΐσα έφημε
ρίς τών Πατρών «Ελληνική Δημοκρατία», δρ- 
γανον τοΰ Δημοκρατικού συλλόγου Πατρών. 
Μέλη τούτου ήσαν οί Διον. Άμπελικόπουλος 
μηχανικός, Κωνστ. Γριμμάνης έμποροϋπάλλη- 
λος, Ά λ . Εύμορφόπουλος, Κ. Μπομποτης δι
κηγόρος, Γ. Παπαρρήτωρ είσοδηματίας καί 
Π. Εύμορφόπουλος ιδιοκτήτης τυπογραφείου. 
'Η  έφημερίς κατεσχέθη κατ’ έντολήν τού Είσ- 
αγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου καί προεφυλα- 
κίσθησαν οί Άμπελικόπουλος, Ά λεξ. Εύμορ
φόπουλος, Γριμμάνης καί Μπομποτης. Δ ι’ έ- 
νεργειών τοΰ Ρόκου Χοϊδα έπετεύχΟη τό τέλος 
’Ιουλίου ή άποφυλάκισίς των, διετάχθη δμως 
ή άστυνομία Πατρών νά έχη ύπό έπιτήρησιν 
τούτους ώς στοιχεία άναρχικά. Οί νέοι, οί ό
ποιοι άπετέλουν τόν Σύλλογον, ήσαν «σοσια- 
λισταί μέ κάποια άναρχική άπόχρωση βέβαια», 
γράφει δ Κορδάτος αύτόθι Α' 44 έπ. Η γ έ τη ς  
τού «δημοκρατισμού» ό Άνδρ. Ρηγόπουλος 
(βλ. λ.) καί αί άναρχικοσοσιαλιστικαί ίδέαι εύ- 
ρον έδαφος νά καλλιεργηθούν είς τάς Πάτρας, 
κατά τόν ώς άνω, διά τήν παρουσίαν 5.000 
’Ιταλών προλεταρίων καί μικροαστών, τών Έ -
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πτανησιωτών μέ τούς ριζοσπάστας καί διά τήν 
μετά της Εύρώπης έπικοινωνίαν τής πόλεως. 
Τοιουτοτρόπως είς την «σημερινήν άντιδρα- 
στική Πάτρα, πριν άπό 30—40 χρόνια, υπήρχε 
κίνηση άριστερή». Οί ΠατρινοΙ σοσιαλισταί έ
στειλαν είς τήν έργατοσοσιαλιστικήν συνδιά- 
σκεψιν τής Βέρνης χαιρετιστήριον γράμμα, έ
πειτα δέ δι* άλλου έδήλωσαν ότι συμφωνούν 
μέ τάς άρχάς, αί δποΐαι έψηφίσθησαν είς τύ 
συνέδριον. *0 άνωτέρω Άμπελικόπουλος έ
στειλε καί έδημοσιεύθη είς τύ έν Γαλλία ορ- 
γανον τού κολλεκτιβιστικοϋ άναρχισμού τής 9 
’Απριλίου B ulle tin  e tc  μελέτην περί Έλλην. 
σοσιαλισμού. Το Δελτίον έκφράζει τήν θερμήν 
συμπάθειαν «είς τούς θαρραλέους άγωνιστάς 
[των Πατρών, οί όποιοι συνελήφθησαν καί έ- 
φυλακίσθησαν] πού έν μέσω του Έλλην. λαού 
είναι οί πρώτοι, οί όποιοι έσήκωσαν τήν ση
μαίαν τού συγχρόνου σοσιαλισμού», 'Έμβλημα 
των πρωτοπόρων «σοσιαλιστών» τούτων των 
Πατρών ήτο : ή Έπανάστασις είναι 6 νόμος τής 
προόδου καί γενικώς όμως αί Ιδέαι των δέν 
ήσαν έκκαθαρίσμέναι, πολύ δέ άπέχουν άπύ τάς 
σημερινάς σοσιαλιστικάς, αί όποΐαι ούτε έν 
σπέρματι δέν υπάρχουν είς τάς ίόικάς των.

Ή  έφημερίς έγράφη είς τήν δημοτικήν 
γλώσσαν «όποιος θέλει, είμπορεΐ νά γράψη τήν 
Ιδέα του ή τύν πόνο του* φθάνει μόνον νά 
ήναι σέ γλώσσα άπλή ...... *11 έφημ, «Φορο
λογούμενος» ΙΙατρών έπετέθη δριμύτατα κατά 
των «νέων λαοσωτήρων, οϊτινες έλλείψει άλλου 
έπιτηδεύματος άνέλαβον τό φιλανθρωπικόν έρ- 
γον νά σώσωσι τούς όμοιους το>ν έκ τής πτο>- 
χείας καί τής άμαθείας, δεινών, ύφ* ών καί 
ούτοι κατατρύχονται...... Πεοιγράφεται καί ή
σύλληψις των ώς άνω «κοινωνιστών». Τό γρα- 
φειον των ήτο Οαυμασίως έπιπλωμένον....μέ
τάς είκόνας τών έπισημοτέρων έργατών τού 
παρισινού Δήμου (Κουμμούνας). «*Μ άνακριτι- 
κή αρχή κατέσχεσε τά πρακτικά καί τήν αλλη
λογραφίαν τού συλλόγου καί προέβη είς τήν
σύλληψιν τών Ιδρυτών του__Κόσμος πολύς έκ
περιεργείας τούς ήκολούθει, όταν ώδηγούντο 
είς τό άνακριτικόν γραφεΐον. ΤΙΊσαν όλοι νεαροί 
καί δέν έφοβούντο, διότι τούς συνέλαβον. Τοΐς 
άττηγγέλΟη κατηγορία ότι συνώμοσαν Οίλοντες 
νά μεταβάλωσι τό καθεστώς πολίτευμα διά 
βιαίων μέσων.... Άνακρινόμενοι δέν άπέ- 
κρυψαν τάς προθέσεις των. Είχαν όρκίσθή 
όμως νά μή άποκαλύψουν τούς άλλους συν
τρόφους των καί τό έκαμαν....Οί συλληφθέν- 
τες άνήκον είς καλάς οίκογενείας καί είς τούς 
συντηρητικούς έφαίνετο περίεργον πώς άνακα- 
τεύθησαν μέ μπερδεψοδουλειές» (Γιαν. Κορδά- 
τος αυτόθι 4—5, 101). *11 σοσιαλιστική κίνη- 
σις συνεχίζεται είς Πάτρας καί έκδίδονται αί 
έφημ. «Εργάτης» 1882—4 καί ό «Φανός» άπό 
8 ’Ιουλίου 1880 έως 7 Φ)ρίου 1886 άπό τόν 
Πατρινόν Κ. ΊΙλιόπουλον, διά τόν όποιον ό Κορ- 
δάτος, αυτόθι Α' 55 *, λέγει ότι ήτο τυχοδιω
κτικόν στοιχεΐον «γιατί άμα έπαψε ό Φανός, 
έφυγε στό έξωτερικό», "Ο Ήλιόπουλος «έκανε 
καί τό σοσιαλιστή μυστικά». «"Τστερα άνοιξε 
ένεχυροδανειστήριο. Έ φ αγε τά λεφτά πού κλη- 
ρονόμησεν άπό κάποιο θειο του καί κατάντησε

άλήτης. Στα 1910 πέθανε στό βόλο πού άπό & 
χρόνο ξεψωμοΰσε στό Εργατικό κέντρο. Κατ.* 
φερε μάλιστα νά ξεγελάση τούς Βολιώτες κιΐ 
νά περάση για σπουδαίος παλιός άγωνιστά 
Γ ι’ αυτό τού έγινε κηδεία μεγαλοπρεπής.../ 
μόνο πού είναι άλήθεια, είναι πώς ό Ή λ ι 
πουλος είχε σχέσεις μέ ’Ιταλούς άναρχικοι 
καί ώργάνωσε μερικούς μυστικούς όμίλους π* 
τούς έλεγε κύκλους (κάθε κύκλος είχε 9 π?, 
σωπα καί τά μέλη τού ενός κύκλου δέν ήξερ: 
τά μέλη τού άλλουνοΰ). ΤΗταν όμως τυχο8ι<* 
κτης καί δέν είχε καμμιά υπόληψη. Γ ι’ αύι 
ή δράση του δέν άφησε κανένα σημάδι», ' 
Στ. Καλλέργης τώ 1891 Ιδρύει καί είς Πάτρ; 
σοσιαλιστικόν όμιλον (Κορδάτος αύτόθι 64).

Τώ 1893 Ιδρύεται είς Πάτρας νέος σοσι* 
λιστικός όμιλος, ή «Σοσιαλιστική άδελφότη; 
μέ πολύ όλίγους έργάτας, πολλούς μικροεπα: 
γελματίας καί διανοουμένους. Πρόεδρος ήτο: 
δικηγόρος Βασ. Δουδούμας καί γραμματεύς 
Χαριλ. Δημητρόπουλος, δημοδιδάσκαλος,
30—140 άργότερον μέλη. Τότε ίδρύθη καί 
πρώτον έργατικόν σωματείον έν Πάτραις, τ* 
σιγαροποιών. ΜΕΕ Γ 422. Τφ 1894 ό Λεω*. 
δας Ινανελλόπουλος (βλ. λ.) γράφει διηγήμα: 
άπό τήν ζωήν τών άπόρων έργατικών κ. ο. 
Ή  ’Αδελφότης διωργάνωνε καί διαλέξεις κα: 
μήνα είς τό δημοτ. σχολείον πλατείας Ά  
Γεωργίου, ύπεστήριξε δέ είς τάς έκλογάς τ 
1895 τήν υποψηφιότητα τού Πλατ. Δρακ,ύ* 
τών ’Αθηνών καί έξέδωσε τήν έφημερέ! 
«Φώς» (βλ. λ.). Μετά τάς έκλογάς όμως όί 
χίζουν διαφοροποίησις καί έριδες μεταξύ τ·: 
μελών της. Οί ύποστηρικταί τώρα τού Δρ 
κούλη είναι οί συντηρητικοί σοσιαλισταί, άλ> 
έτάχθησαν μέ τόν Στ. Καλλέργην, άλλοι έχ<· 
καί Ορησκευτικάς κοινωνικάς Ιδέας (Άρνέλλί 
Β. Θεοδωρίδης) καί άλλοι είναι άναρχικ* 
Τάς άρχάς τού 1896 έκδίδεται ή έφημει 
«Εμπρός» (βλ. λ.) άπό παλαιά στελέχη ι 
’Αδελφότητος, άλλα είς τό 3ον φύλλον ή έκ?/ 
σίς της έσταμάτησε καί ή ’Αδελφότης πρέι. 
νά θεωρείται πλέον διαβρωθεΐσα καί διαλυθεΐε

01 άναρχικοι συνιστούν όμιλον είς Πάτρ 
(όπως καί Πύργον) καί έκδίδουν τώ 1882 !h 
φημερίδα είς Πάτρας «Έ πΙ τά πρόσω», 
άντιπερισπασμόν δέ έκδίδεται έν Πάτραις.f 
έφημ. «Τάξις» συντηρητικών άρχών (188· 
*11 «Έ πΙ τά πρόσω» έξεδόΟη τφ  1882—18 
ύπό άναρχικοσοσιαλιστών μέ «ιδρυτήν» ' 
Μιλτ. Μαγκανάραν τυπογράφον έκ Κορίνθφ. 
τόν όποιον έβοήθησεν ό άναρχικο σοσιαλιστικ ρ 
όμιλος τών ΙΙατρών, δ Δ. Καραμπίλιας μέ < ί 
σιαλιστικά άρθρα, ό Βασιλ. Καλλιοντζής δι>. 5 
γόρος μέ μεταφράσεις έκ Γαλλικών δμοφρόν t 
φύλλ«)ν, (αί μεταφράσεις έκδίδονται καί κ 
άνάτυπα, άποτελούντα τήν «Κοινωνιολογην- 
βιβλιοθήκην τής «Έ πΙ τά Πρόσω»). Συνεργά
ζονται ό ποιητής Τσεκούρας, ό φοιτητής ; 
Άρνέλλος κ. ά. καί όπως γράφει δ Γ. Κορο 
τος, αύτόθι Α' 76—9, ή έφημερίς συγκεντρώ j: 
«σοσιαλιστές», χριστιανοσοσιαλιστές καί άν(*δ 
χικούς κουμμουνιστές». Τόν Ν)βριον 1? ■ 
(τρομοκράτης Μάτσαλης) διακόπτεται ή έκ*| 
σίς της, ό Μαγκανάρας συνελήφθη καί κα*{
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:*ι)[έθη ή έφημερίς. Μετ' όλίγον έπανεχ δίδεται 
διευθυντήν τόν Σταυρόπουλον καί ύπεύθυ- 
τόν Καραμπίλιαν, ένώ ό Μαγκανάρας πα- 

>αμένει είς τήν φυλακήν. *0 Καλλιοντζής συ
νεχίζει τάς μεταφράσεις του, άλλα αύται δέν 

ημοσιεύονται. Δημοσιεύονται δμως ειδήσεις 
:( ϊά τήν άναρχικήν δράσιν είς Πύργον, δυτικά 
®μορία Πατρών, Καμίνια, Ά γ . Βασίλειον Βρα- 

δπου γίνεται «διάδοσις των άναρχικών 
δέων». Ό  Μαγκανάρας συλλαμβάνεται καί τόν 

ιον 1898 καταδικάζεται εις δύο μηνών φυ- 
άκισιν, τεσσάρων δέ έρήμην ό Καραμπίλιας.

Έ κτοτε ή έφημερίς δέν έξεδόθη, άλλα καί 
) άντίπαλος έφ. «Τάξις» δέν έκράτησε πολύ. 
Ανεξάρτητος Δ' 2830. Ό  Μαγκανάρας κατά 

άτον αυτόθι 81—3 «δέν έδειξε καλήν δια
γωγήν.... παράτησε όμως κι’ αυτή τή δου
λειά καί έβγαλεν ένα έκβιαστικό φύλλο, τό 
ίόρτε. Σέ λίγα χρόνια πέθανε περιφρονημένος 
ίπό τούς παλιούς του συντρόφους».

Τέλος έμφανίζονται άναρχικοί τρομοκράται 
μηδενισταί). Τήν 3 Ν)βρίου 1896 ό ύποδημα- 

της Δημ. Μάτσαλης καιροφυλακτεϊ έν 
Ιάτραις καί φονεύει μέ μάχαιραν τόν τραπεζί
ων Διον. Φραγκόπουλον καί τραυματίζει σο- 

ψ Ιαρώς τόν μεγαλέμπορον Άνδρ. Κόλλαν. Ά -  
Α ΐολογούμενος είς τόν άνακριτήν κατέθεσε μετα- 

ύ άλλων δτι οί σοσιαλισταί «θέλουν νά έπι- 
ίάλουν τάς Ιδέας των μέ τήν πειθώ, ένώ έγώ 
5>ς άναρχικός είμαι υπέρ τής τρομοκρατικής 

ας». Τήν 7 Ν)βρίου ό Μάτσαλης ηύτοκτόνη- 
είς τήν φυλακήν του φρουρίου Άκροπό- 

μέ δυναμίτιδα. Περ. «Μοΰσαι» Ζακύνθου 
5—11—96. «'Ιερός σύνδεσμος» 7 ’Οκτωβρίου 
896, 4. Είχε παιχθή τάς ήμέρας έκείνας θεα- 

Ί'τρικόν έργον «Γουλιέλμος ό άχθοφόρος», είς τό 
ποιον ή ισχύς τοϋ πλούτου έμφανίζεται κα- 
σχύουσα πάσης δικαιοσύνης καί της άθωότητος 

:ής εντίμου πενίας καί ό παρακολουθήσας τήν 
στάσιν Μάτσαλης έξεμάνη καί διά κραυ

γών έξεδήλωσε τήν άγανάκτησίν του. Γενική 
ίικαταδίωξις έγένετο τών σοσιαλιστών είς Π ά

τρας καί κατεσχέθη τό φύλλον « Έ π ί τά πρό
σω». Έφυλακίσθησαν περί τούς 30. ’Αλλά μετ’ 

ι δλίγον έπανεξεδόθη ή ώς άνω έφημερίς. Τόν 
,ον 1898 έπαναλαμβάνονται αί καταδιώξεις. 

Ο ’Αναρχικός δμιλος Πατρών διαλύεται (Γ. 
ίορδάτος αυτόθι 79—83).

Εκτός τών άνω έφημερίδων έξεδόθησαν είς 
Τάτρας καί τά έξης βιβλία : Τ ί θέλουν οί ά- 
αρχικοί 1897, Ό  γάμος έν τή κοινωνία τοϋ 
μέλλοντος 1898, Ή  άπόλυτος τοϋ άνθρώπου ε
λευθερία 1898, Τό πνεύμα τής Έπαναστάσεως 

ivJl898, Πείνα καί έξουσία 1898 (Κορδάτος αύ- 
ι τόθι 101—2). Τφ 1910 έμφανίζονται καί έν 

Ιάτραις σωματεία λαϊκά μέ έκλογικά προ
γράμματα μέ «λαϊκό ριζοσπαστικό περιεχόμε
νο», κατέρχονται οί Θρ. Πετιμεζάς κ. ά. διά 
τήν έπαγγελματικήν όργάνωσιν τών εργατών 
Κορδάτος Β' 8, 171). Λογοτέχνης μέ κοινω- 

lyjj νικάς Ιδέας πλήν τοϋ Λ. Κανελλοπούλου καί ό 
Πρ. Παπαρρούπας (βλ. λ.). Κατ’ αύτών ό Θεμ. 
”  λουκάς. Είδικώτερον οί έχοντες θρησκευ- 
τικάς κοινωνικάς Ιδέας Ά θ. Χριστογιαννόπου- 
λος καί Ίωαν. Άρνέλλος έκδίδουν έν Πάτραις

Ιίο 
'ι τεν

A? ίεως

Μ m

τώ 1896 τήν έβδομαδιαίαν έφημερίδα «Ά ρμα- 
γεδών». *0 α' τούτων τό αύτό έτος έκδίδει τό 
έργον του «’Επιστημονική παραφροσύνη ήτοι 
κεραυνός τής υπό ΓΙλ. Ε. Δρακούλη Εσω τερι
κής φιλοσοφίας» έκ σελ. 192, ό δέ β' (βλ. λ. 
Άρνέλλος) παρεμφερές διά τήν νεωτέοαν φιλο
σοφίαν. 'I I  κίνησις, είς ήν συμμετέχει καί ό 
Σωτ. Κυριαζόπουλος, συνεχίζεται μέ συλλαλη
τήρια, υπαίθρια κηρύγματα κ.λ.π. Ό  Γερακά
ρης 54—7 θεωρεί τούτους όπαδούς τοϋ Μα- 
κράκη, ώς καί τόν Θεοδ. Καπετάνον κ. ά. *Τ- 
πεστήριζον «τήν ούρανοποίησιν τής γής καί τήν 
κοσμοφάγον έπίγνωσιν» καί έδιδον άλλας προ
φητείας. "Ιδρυσαν άδελφότητα καί έκαστος τών 
όπαδών προσέφερε γενναία ποσά καί τρόφιμα 
άκόμη είς κοινήν συνεστίασιν.

Αί έπιβληθεΐσαι είς αύτούς ποιναί άργότε- 
ρον ύπό τών δικαστηρίων (2ετής φυλάκισις οί 
άρχηγοί καί οί άπλοϊκώτεροι ύπό τού Π ται
σματοδικείου έπί άγυρτεία) διέλυσαν τήν άδελ
φότητα καί μόλις τώ 1932 ό Άρνέλλος ένε- 
φανίσθη είς τάς έκλογάς ώς άρχηγός τοϋ Χρι
στιανικού κόμματος. Ή  Χριστιανική ίσοπολι- 
τεία, ίδρυθεΐσα ύπό τοϋ Δ. Άνδρεοπούλου, έ- 
πεζήτησε καί αύτη χριστιανικόν πολιτικόν 
πρόγραμμα. Μεν. Κυριακόπουλος είς Πελοπον- 
νησιακά Β' 1957, 31. Τώ 1882 ύφίστατο ήδη 
«’Εργατικός Σύλλογος ή 'Ομόνοια», ίδρύσας 
καί σχολήν λαοϋ είς τό σχολεΐον Πορφυροπού- 
λου (Άράτου—Κανακάρη), πρό τοϋ 1894 ύφί- 
σταται έπίσης «Σύνδεσμος τών έν Πάτραις ύ- 
παλλήλων ή 'Ένωσις» έκδίδων καί μηνιαΐον 
Δελτίον τοϋ ’Εμπορίου Πατρών, διατηρών λέ
σχην, βιβλιοθήκην κλπ. μέχρι σήμερον (Βλ. λ. 
Σωματεία). Τήν 13 ’Ιουνίου 1908 οί έργάται 
τής «Έλλην. Έργατ. Ένώσεως» άπεργοϋν καί 
καταδιώκονται. Καί τόν Αύγουστον 1896 είχον 
άπεργήσει οί σταφιδοκιβωτοποιοί Πατρών. Ή  
Συντεχνία σταφιδοκιβωτοποιών έκδίδει τώ 1908 
τό καταστατικόν της. Τώ 1910 'ιδρύεται έν 
Πάτραις ’Εργατικόν κέντρον μέ έθνικήν καί 
κοινωνικήν δράσιν, Ιδίως μεταπολεμικώς μέ 
πρόεδρον τόν Γερ. Κουλουμπήν καί άντιπροέ- 
δρους Θ. Καλαπάνον καί Ά θ . Βλάχον. Τώ 1916 
—7 σημειοΰνται έργατικαί άπεργίαι έν Πάτραις. 
Γιαν. Κορδάτος αυτόθι Β' 27, 42, 81, 97, 
109. ’Εργατικόν θέμα έν Πάτραις τόν Β' αί. 
μ.Χ. μέ τάς γυναίκας τάς έργαζομένας τά έκ 
βύσσου φορέματα, ώς έπίσης καί έπί τής έπο- 
χής τής Δανιηλίδος (βλ.λ.). Θωμόπουλος 
2711,2. Καί δημοσίων υπαλλήλων λέσχη (βλ.λ) 
έν Πάτραις τώ 1922. Ή  ’Εργατική Ε σ τ ία  έ- 
πεξετάθη είς Πάτρας τώ 1936 καί άπέκτησε 
τό ο’ίκημα, δπου τό ’Εργατικόν κέντρον, έπί 
τής πλατείας ’Όλγας, άναδιωργανώθη δέ μετά 
τόν πόλεμον (1945) ύπό τήν προεδρείαν μου.

’Ε ργάτης έφημερίς. Έξεδόθη είς Πάτρας 
τώ 1882—4.

’Εργατοϋπάλληλος. Έφημερίς έργατική 
έν Πάτραις 1945—6.

Έ  ρ έ δ ι α (βλ. λ. Ίωαννΐται).
έ ρ ε ί π ι ο ς τόπος, γεμάτος λίθους, μή 

καλλιεργήσιμος, τόπος ερειπίων.
Έ ρενσ τρώ λε X ά ν ς. Σουηδός θεολόγος, 

κατήλθεν είς τήν Ελλάδα εις τήν υπηρεσίαν
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του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ώς άντιπρόσω- 
πός του καί παρέμεινεν έν ΓΙάτραις άπό τής 
άνοίξεως του 1944 καί είργάσθη έπιτυχώς διά 
τόν έπισιτισμόν τής έπαρχίας καί περιοχής. 
Προσέφερε τάς υπηρεσίας του χάριν τής πό- 
λεως πρός άποσόβησιν καταστροφής της τόσον 
παρά Γερμανών καί "Αγγλων κατά τό τέλος 
τής κατοχής καί άναχωοήσεως των Γερμανών, 
όσον καί παρά των άνταρτικών όμάδων. Είς 
τό £ργον του «Μεσολαβητής είς τήν Ελλάδα», 
τό όποιον έξέδωσε μετά τινα έτη, παρέχει τάς 
έντυπώσεις του καί έκθέτει δλας τάς σχετικάς 
ένεργείας του. Λάγαρης 109—111, 115 έπ. 
129 έ*.

Έ ρ ιγ ώ ν . Βλ. λ. Στρατός. Προετείναμεν νά 
δοθή τό όνομα είς όδόν τής πόλεως. Δη μ. 
όνόματα 54. "Ηλιος Η ' 215.

Έρινεός. "Ορμος, ό όποιος άναφέρεται άπό 
τόν θουκυδίδην ώς λιμήν τής Ά χα ΐας κατά 
τήν Ρυπικήν χώραν. *11 παραλία είς τόν όρμον 
τούτον λαμβάνει σχήμα μηνοειδές (μισοφεγγα- 
ριοΰ). 'Αναφέρεται έπίσης υπό του ΙΙτολεμαίου 
καί υπό τοΰ Παυσανίου. Τό όνομα προήλθεν 
έκ τής άγρίας συκής, ή όποία έκαλεΐτο έρινεός 
καί σήμερον ρινιός—ά. Θωμόπουλος 76. Έ ρι- 
νεοί τοπωνύμια πλειστα όσα ("Ηλιος Η ' 218). 
Τά βάθη του λιμενίσκου ένεκα τής βραχώδους 
άκτής είναι μεγάλα, ποικίλλοντα άπό 32—103 
μ. ΈκεΐΟεν όμως του όρμου καί μέχρι του πο
ταμού Φοίνικος άναπτύσσεται μικρά πεδιάς. 
"Ηδη ό κόλπος λέγεται τού Ααμπίρη (βλ. λ.).

*0 Κορύλλος Χωρογραφία 14 όμιλεΐ δι’ 
άκρωτήριον Έρινεοΰ, κείμενον κατά τάς έκβο- 
λάς τού Φοίνικος* είναι καί τούτο χθαμαλή 
γλώσσα γής. *0 Αέκκας 10 υποστηρίζει ότι 
εις των δήμων τής Ρυπίδος (Ρυπικής χώρας) 
ήτο καί ό Έρινεός, ώστε Έρινεός ήτο καί συν
οικισμός κατά τήν αρχαιότητα. Ό  όρμος έ- 
χρησίμευσε δέ είς τούς Πελοποννησίους ώς 
όρμητήριόν των κατά των ’Αθηναίων. Μετά 
τήν ναυμαχίαν τού 412 π. X. έστησαν έν Έ ρι- 
νεφ τρόπαιον, ά>λά μετά τόν άπόπλουν τού 
στόλου των, τό αύτό έκαμαν καί οΐ ’Αθηναίοι 
είς Οέσιν άπέχουσαν άπό τόν Έρινεόν, όπου 
ώρμουν οί ΚορίνΟιοι, 20 σταδίους.

Μετά τήν ΆπεΤχυΟέρωσιν ό L5A των ΓΙα- 
τρών δήμος έλαβεν έξ αύτού τό όνομα. Τούτο 
κατά Λέκκαν 156 συνέβη, διότι δέν ήτο άσφα- 
λώς καθωρισμένη ή Οέσις τών Ρυπών, ενώ 
άντιθέτως ό άρχαΐος λιμήν τού Έρινεοΰ ήτο 
βέβαιον ότι εύρίσκετο είς τόν δήμον τούτον, ά- 
παρτισθέντα τφ  1833 έξ 20 χωρίων καί 6 
χειμερινών διαμονών, προσετέθησαν δέ καί τά 
νεώτερα Τραγανόν (ή Νέος Έρινεός) καί Κα
μάραν. Πρωτεύουσα μέχρι 1868 ή Άραγόζαινα 
(έν τών Τσετσεβών, βλ. λ.). Δρακάκης Κούν- 
δυυρος 67. Ά π ό  1868—1911 τό Σαλμενΐκον 
(Ραγκαβής Β' 90, Αέκκας 161). Σήμερον ή 
περιοχή έχει έδραν (ειρηνοδικείου, άγρονομείου 
κλπ.) τάς Καμάρας. Θωμόπουλος 52, 641, 65, 
70, 76, 237, 270, 375 έπ. 440», 551, 603, 
609. ΜΕΕ ΙΑ ' 544.

Έ ρ μ η ς . Απεικονίζεται είς Πατραΐκά νο
μίσματα καί μάλιστα έπί διστύλου ναού. Δέν 
άναφέρεται μέν ναός, αλλά είς ναόν Ά γ . Γε

ωργίου εύρέθη άνάγλυφον Έρμου καί μέ τήν 
λ. ΦΗΜ... Κορμός του μαρμάρινος Αξιόλογος 
εύρέθη τώ 1931 είς γήπεδον Βούδ παρά τά 'Υψ. 
'Αλώνια (Μουσεϊον Πατρών). Θωμόπουλος 213, 
221, 250, M eyer 2218, H erb illou  151—2.

Έ ρ μ ο υ  όδός είς τάς Πάτρας. Ά π ό  τής 
πρώτης όνοματοθεσίας τών δημοσίων χώρων έν 
Πάτραις ώνομάσθη καί αύτη, παράλληλος τής 
Ά γ .  Νικολάου καί διασταυρουμένη κατά τό ά- 
πώτερον αύτής άκρον μέ τήν όδόν 'Ηφαίστου 
(σύμβολα έμπορίου καί βιοτεχνίας). Τριαντά
φυλλου Δημ. όνόματα 35. Έ π ί τής όδού 'Ερ
μου άριθ. 67 είναι ή πατρική οικία του άει- 
μνήστου Στ. Θωμοπούλου. Έ π ί τής Έρμου 
(Καραϊσκάκη, Παντανάσσης καί 'Υψηλάντου) 
δέον νά άναζητήσωμεν τόν ναόν τής Κυβέλης ; 
καί έπί τής διασταυρώσεως μάλλον Έρμου ί 
καί Κανακάρη πρέπει όμοίως νά άναζητήσω- ■ 
μεν παλαιοχριστιανικόν κοιμητήριον, έκεΐ δέ : 
εύρέθη σχετική Έλλ. χριστιανική επιγραφή. . 
Θωμόπουλος 29, 198, 2263.

' Ε ρ μ ή ς .  Έφημερίς έν Πάτραις τφ  1890.. 
Εύαγ, Παπαχαντζή 87.

Ε ρ μ ή  ς. Εμπορικός σύλλογος έξαγωγέων»: 
(έξαγωγικός). 'Ιδρύθη τήν 24 Απριλίου 1868: 
έν Πάτραις. Βλ. λ. Εμπορίαν. Τώ 1872 είχε· 
λέσχην είς οικίαν Λάππα (Ρ. Φεραίου καί Γε--; 
ροκωστοπούλου) Ιδιόκτητον (Κορύλλος Δ. Βι-- 
βλιοΟ. 382) καί άργότερον απέκτησε τό άλλοτει 
οίκημα Παπαγιάννη (Πλατεία Γεωργίου Α' —  
Γ εροκωστοπούλου—Κανακάρη).

Έ ρ μ π ιγ ιό ν  (Ilerb illon ) 'Ιούλιος. Βέλγος- 
συγγραφεύς. "Εγραψε τώ iy25 ειδικήν μελέτην* 
διά τάς λατρείας έν Πάτραις, τήν οποίαν έξέ-,; 
δωσεν τό Άμερικ. Πανεπιστήμιον τού Johns; 
H opkins τφ  1929 έκ σ. 183. Κατά τήν βι-. 
βλιοκρισίαν τού Ch. P icard  είς M onde HeW 
lenique Paris , ’Ιανουάριος—’Ιούνιος 1930,1
άριθ. 17—18, «χί Πάτραι πολύ αξίζουν μιςρς. 
μονογραφίας άφιερωμένης είς τάς λατρείας 
των, έπειδή ή έγκατάστασις τής νέας πόλεωα 
άκριβώς έπί τής παλαιάς καθιστά αμφίβολον

-■

. f..

I:

τήν ελπίδα νέων πληροφοριών άπό δυνατάα 
νέας άνασκαφάς.... 'Η  Ά χα ΐα  έχει παραμεληθτΐ

ί*

πολύ άπό τούς έρευνητάς τών θρησκειών... Κζιι 
δέν εϊχεν έπ’ αύτού παρά λατρείας τόσον πρωί 
τοτύπους τής Δήμητρος, Άρτέμιδος, Διονύσου; 
διά νά προκαλέση τήν προσοχήν μας... *Η έρ: 
γασία τού H erbillon  είναι εμβριθής». *( 
M eyer όμως κατακρίνει τελευταίως τήν έργα: 
σίαν του.

Έ ρουλο ι. Βλ. λ. Γότθοι.
Ε ρ ρ ίκ ο ς , λατ. αύτοκράτωρ Κπόλεως. Κα: 

τά τό Άραγωνικόν χρονικόν τής κατακτήσεω* 
έδηλητηριάσθη έν Πάτραις υπό τών βαρώνω 
κατά τήν άφιξίν του έκ Ρώμης. Ό  Θωμόπου 
λος 3053 θεωρεί πιθανόν νά έδηλητηριάσθη έ 
Πάτραις καί νά άπέθανεν είς Θεσσαλονίκην.

Ε ρ υθ ρό ς σ τ α υ ρ ό ς .  ’Ή δη τώ 1883 εύ 
ρίσκεται εν Πάτραις σωματεΐον φιλανθρωπι: 
κόν Ερυθρός σταυρός. Μιχ. Γρηγοροπούλοι 
Περιήγησις, Ά θ . 1884, 165. Ά λλα καί προ* 
γουμένως, τόν Μάρτιον 1878 έλειτούργει ε* 
Πάτρας Επιτροπή κυριών τοΰ Έλλην. ’£ 
ρυθρού σταυρού, ή όποία διωργάνωσε καί έλ!

il.·
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θεσιν έργοχείρων, έκ του προϊόντος της όποιας 
έβοήθησε τό Πτωχοκομεϊον, Βρεφοκομείου καί 
τούς ’Ιταλούς μετανάστας είς ’Ηλείαν. Κατά 
τόν πόλεμον 1897 νοσοκομείου (βλ. λ.) τοΰ 
Έρυθροΰ σταυρού είς Πάτρας. ΕΙς τον Ε ρ υ 
θρόν σταυρόν κληροδοτείται οικία ώς σταθμός 
πρώτων βοηθειών (Ζερβός, 692—3). Τώ 1912 
—3 νοσοκομείου όμοίως αΰτοϋ είς ΙΊάτρας πε- 
ριέθαλψεν 700 τραυματίας.

Τφ 1915 ύπό της βασιλ. Σοφίας ίδρύθη 
τμήμα τοϋ Ερυθρού σταυρού έν ΓΙάτραις. 
Τούτο τω 1945 άναδιωργανώθη πλήρως καί έ-

ρ1;;Νλειτούργησε μέ πρόεδρου τόν Ν. Νικολάου, μέλη 
.", φ .7* ll Αμαλίαν Μομφερράτου, Σπ. Παναγόπουλον, 

vV i·'^  ΗΠ-εΡ· Σταματιάδην, Άνδρ. Μουτούσην, Άνδρ.
Κλ·),ι' |j Λασκαρατον (Καραμανδάνειον νοσοκομείου παί- 

’’ (ίδων, σχολή έθελοντών άδελφών, ιατρεία, σταθ-
;μός α' βοηθειών κλπ.). *0 Διεθνής Έ ρ, Σταυ
ρός έλεΐτούργησεν έν Πάτραις κατά τήν κατο
χήν. Βλ. λ. Έρενστρώλε. ΜΕΕ I' 995.

Έ ρυμανθία  ή άλλως Έρυμάνθεια καί άλλο
τε Τουρκοχώρι. Χωρίον ΒΑ τής Προστοβί- 
τσης, άπό τής οποίας άπέχει 3 ‘/2 ώρας (Κο- 

j)*ivo:pyuyy ,ρύλλου Χωρογραφία 85), είς τό ύψίπεδον τής 
Βουντούχλας. Κατά Ν. Πολίτην Τοπωνυμικά 
(=Λαογραφία Ε' (1915), 268—270) 5 1 -2  τό
δν< μα Τουρκοχώρι, ληφθέν έπί Τουρκοκρατίας 
άπο έγκατεσ ιημενών έν αύτώ Τούρκων, ούδείς 
λόγος ύπήρχε νά τό διαιηρήση. Κατά Δραγού- 
μην Χρονικόν 257 Τουρκοχώρι ώνομάσθη ο>ς έκ 
της έκεϊ έγκαταστάσεως Τούρκων άπό τής 
Φραγκοκρατίας ήδη έκχριστιανισθέυτων καί ύ- 
πηρετούντων τούς Φράγκους. Τουρκοχώρια ύ- 
πάρχουν καί είς Λάρισαν, Βέρροιαν, Λοκρίδα. 
Έλεοθ. ΙΒ' 229.

Τφ 1700 έγκατεστάθησαν ύπό τών Ενετών 
Ικεϊ καί Πουρνάρι Δύμης 20 οίκογένειαι Σκλα- 
βυύνων (βλ. λ.) τής άκολουθίας τοϋ Ενετού 
συν)ρχου Eudorecca, κατάλογος τών όποιων είς 
Κώδ. Μέρτζιου 129. Τό Τουρκοχώρι άναφέρεται 
(1699) μεταξύ τών χωρίων Πατρών. Αύτόθι
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Κατά τήν
σύστασιν τών δήμων (1832) έδημιουργήθη ό 
δήμος Έρυμανθίας έως 1860 μέ έδραν τήν 
Προστοβίτσαν όνομασθεϊσαν αύτήν Έρυμαν- 
θίαν (άλλ’ ή όνομασία δέν έπεκράτησεν), είς τόν 
όποιον δήμον ύπήχθησαν τά χωρία Καλέντζι, 
Κούμπερι, Γρεβενόν, Άλποχώρι, Βελιμάχι, 
Τουρκοχώρι, Κυπαρίσσι, Κουτροχώρι, ‘Αγία 
Μαρίνα, Χιόνα, Γολέμι, Μάζι, Λαζαριό, Σκιά
δα, Σκούρα, Ρένεσι, Τσαπόγα, Μαστραντώνη 
καί αί μοναί Ά γ . Ίωάννου, ‘Αγ. Πάντων, Π α
ναγίας. Τά τείχη καί ό ναΐσκος υπάρχουν εί- 
σέτι τής έν λόγω μονής Παναγίας (βλ. λ.). Κα- 
ταργηθέντος (1861) τοϋ δήμου καί διατηρηθέν- 
τος τοΰ τής Τριταίας μόνου, μέ έδραν τήν Προ
στοβίτσαν, τό Τουρκοχώρι ύπήχθη είς τόν δήμον 
τούτον έκτοτε, μάλιστα διά τοΰ άπό 27—2— 
1862 Β. Δ. μετετέθη ή έδρα τοΰ δήμου άπό 
τήν Προστοβίτσαν είς Τουρκοχώρι, άλλά τώ 
1911 ή πρωτεύουσα τοϋ δήμου είχεν έπανέλθει 
είς Προστοβίτσαν. Δρακάκης Κούνδουρος 16, 
67, 112-113, 159. Τήν 27 ’Ιουλίου 1943 οΐ

άντάρται κατέλαβον τόν σταθμόν ’Ιταλών χ ω 
ροφυλάκων. *0 Γερμανός φρούραρχος Πατρών 
διέταξεν αντίποινα κατά τού χωρίου καί τών 
π ιρακειμένων, τά όποια έβομβχρδίσΟησαν ύπό 
γερμ. άερυπλάνωυ. Λάγαρης 73. ’Εκ τών 115 
οικοδομών τοϋ χωρίου κατεστράφησαν καί αί 
115 ! Θωμόπουλος 613*. ΜΕΕ Κ Γ' 235.

’Ερύμανθος (όρος) βλ. λ. Ώλενός.
’Έ ρω ς. Τούτου καί ψυχής είς σύμπλεγμα 

γλυπτικόν εύρεθέν έν Πάτραις καί άλλον είς 
νόμισμα Πατρών έποχής τοΰ Κομμόδου H er- 
billon 165. ~Ητο θεότης λατρευομένη έν 
Πάτραις.

Ε σ π έρ α . Έ φ . έν Πάτραις τφ  1903—4 
έκδοθεϊσα ύπό Βασιλ. Θεοδωρίδου. Καί άλλη 
ύπό Γ. Παπαγεωργίου μέ άρχισυντάκτην τόν 
Βρ. Λευτάκην τώ 1925—9 (άπογευματινή).

‘Εσπερία Ά  χ  α ΐ α ή έκεΐθεν τών Πατρών, 
περί τήν Δύμην.

‘Εσπερινά νέα. Έ φ . ήμερησία άπογευματι- 
νή έν Πάτραις τώ 1923—8 ύπό Π. Πανουργία.

‘Εσπέριοι Λοκροί (ή νΰν παραλιακή Δω- 
ρίς). Έδόθησαν ύποτελεϊς είς τάς Πάτρας ύπό 
Αύγούστου. Θωμόπουλος 172.

Έ σ τα ντα νέ . Σατυρική έβδομαδιαία έφη- 
μερίς έν Πάτραις τώ 1909—10.

Έ σχατοβούνιου. Λογία γραφή τοϋ λόφου 
Σκατοβούνι. Η μ ε ίς  προετιμήσαμεν τόν τύπον 
Σχατοβούνι (βλ. λ.).

Εύαγγελατός Χρήστος. Δημοσιογράφος έν 
Πάτραις άπό τοΰ 1911 (κυρίως 1915) μέχρι 
1920, μετέπειτα δήμαρχος Μεσολογγίου καί υ
φυπουργός. Έξέδωσεν έν Πάτραις διάφορα έρ
γα του (διαλέξεις του κ.λ.π.). Βρασ. Λευτάκης 
είς έφ. ’Εθνικός Κήρυξ 11 ’Οκτωβρίου 1946. 
Ούτως : Ή  πόλις τοϋ Μεσολογγίου καί ό Έ -  
λευθ. Βενιζέλος 1936, Ε ποποιία  Μεσολογγίου 
1937, Πώς είδα τήν ’Αλβανία 1937, ΟΙ πέντε 
Μεσολογγϊται πρωθυπουργοί τής Ελλάδος 
1948, Στό στρατόπεδο Λυμπεροπούλου 1950, 
Αιτωλοακαρνανία 1951 κ. ά.

Εύαγγελίου Κ. Χρ. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
1898 «Πολεμικόν ήμερολόγιον. ’Έ ργα καί ήμέ- 
ραι τοΰ έν Ή πείρω Έλλην. στρατοπέδου πρό 
καί κατά τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας έν 
έτει 1897» μετά προλόγου ύπό Μ. Γ . Σακελ- 
λαρίου. Πρόκειται περί τών έντυπώσεών του 
ώς έφέδρου έκ τής εκστρατείας, αί όποϊαι καί 
εϊχον δημοσιευθή είς τόν «Νεολόγον Πατρών» 
άπό 22 Ίανουαρίου μέχρις 25 ’Απριλίου 1898.

Ευαγγελισμού ή Ευαγγελίστριας μονή 
παρά τά Νεζερά. Έ κειτο  μεταξύ τοΰ χωρίου 
Δενδρά καί Γκέρμπεσι. Άναφέρεται είς έγγρα
φον τοΰ Πατρ. Παϊσίου Β' τοΰ Μαΐου 1748, 
διά τοΰ οποίου έπεκυρώθησαν τά σταυροπηγια
κά δίκαια τής μονής έπί τών μετοχίων της 
Ά γ .  Αντωνίου καί Ταξιαρχών. Άναφέρεται 
ύφισταμένη (1828) είς τήν E x p ed itio n  ώς 
Παναγία Νεζερών Ευαγγελίστρια καί διατη- 
ρουμένη τώ 1851 άπό Ραγκαβήν Β' 88. Α ρ 
γότερου συνεχωνεύθη μέ τήν μονήν Χρυσοποδα- 
ριτίσσης. Τήν παρέσυρε τό έκεϊ ξηροπόταμον 
καί μόνον έρείπια σώζονται σήμερον, ούτε ναός 
καν. Τό μόνον διασωζόμενον λείψανου αυτής 
είς τήν μονήν Χρυσοποδαριτίσσης είναι χειρό
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γραφον βιβλίον καλής βυζ. γραφής μέ ένδειξιν 
άλλου μεταγενεστέρου : αύτώ τό βιβλίων υπάρ
χει τής εύαγγελιστρίας έπονόματι. 'Έ χει δια- 
σωθή έκ πυρκαϊας καί ίσως ή μονή νά έκάη 
καί τά έρείπιά της κατόπιν, έγκαταλειφθείσης, 
παρέσυρον τά  χειμέρια ΰδατα. Θωμόπουλος 
571, 602. ΤΗτο ΐσως μονή καλογραιών και ά- 
ναφέρεται Εύπραξία Δημ. Καλοποδα, δανεί- 
στρια άπό του 1809 γροσίων 1.000 εις τ^ν μο
νήν Ό μπλού, ότι κατά τήν Έπανάστασιν μετέ- 
βη είς Νεζερά καί τόν Μάρτιον 1825 ήτο «είς 
τό κατά τά Νεζερά μοναστήριον των καλογραι
ών». Σχετικόν έγγραφον της 6)11)1836 μονής 
Όμπλού εύρίσκεται εις τά Γ. άρχεΐα, οπού καί 
διαθήκη της είρημένης, ή οποία άφήνει την 
περιουσίαν της πρός άνέγερσιν νέας μονής. 
Ό  L eake  IT, 118 άναφέρει μεταξύ των τριών 
μονών των Νεζερών καί αύτήν, Καλογριό ή 
Καλογραίου. Ε π ίσ ης ό Άνδρ. Μάμουκας, Τά 
Μοναστηριακά, έν Ά 0 . 1859, 154. Εύαγγελι- 
στοΰ Ίωάννου διαλελυμένη μονή είς Γρεβενόν 
(βλ. λ.). Θωμόπουλος 3733. Καί Ευαγγελισμός 
ό ναός (καθολικόν) της μονής άγίων Πάντων 
(βλ. λ.). Θωμόπουλος 599.

Ε ύ α γ γ ε λ ι σ μ ο υ  ναός καθεδρικός έν 
Πάτραις (Ευαγγελίστρια), κτισθείς έπί τούτο 
τώ 1846, 6τε έγιναν τά έγκαίνιά του, ό θεμέ
λιος δέ λίθος είχε τεΟή τώ 1842, συνώκησαν 
δέ έκεΐ Ή πειρώ ται έμποροι κ. ά.

Τ Ι έφημ. «Καρτερία») Πατρών του Σ)βρίου 
1842 αναγράφει: «Τέλος πάντων, μετά πέντε 
σχεδόν έτών κόπους καί μόχθους όλων τών άρ- 
χών καί όλων τών πολιτών τής πόλεώς μας 
έδόθη άδεια άνεγέρσεως του τρισυποστάτου 
θείου ναοΰ έπ* όνόματι του Ά γ . Νικο/άου, 
του Ευαγγελισμού καί του Ά γ .  Γεωργίου τι- 
μηθησομένου καί πρό όλίγων ήμερών ήρχισεν 
ή έργασία τών θεμελίων, τεθέντος τού πρώτου 
λίθου μετά προηγηΟεΐσαν θρησκευτικήν έορ- 
τήν. 'Η  πόλις τών Πατρών πρό πολλού είχεν 
αΙσΟανθή τήν άνέγερσιν μιας κεντρικής έκκλη- 
σίας, άλλ’ ήτο πεπρωμένον νά παρέλθουν έκτοτε 
5 ολόκληρα έτη καί προσέτι πρός κοινόν σκάν- 
δαλον νά οίκοδομήσωσι πρό ήμών οί Δυτικοί 
τόν Ιδικόν των ναόν, ώς μή άποκτήσαντες ούδε- 
μίαν δυσκολίαν ώς πρός τήν άδειαν τής άνεγέρ
σεως». Τό έπόμενον έτος ή αυτή έφ. σημειώνει 
ότι ή άνέγερσις δέν προχωρεί καί ή Κυβέρνη- 
σις όρρωδει πρό τής δαπάνης 70—80 χιλ. δραχ
μών, τάς όποίας άπαιτεϊ τό σχέδιον. Οί δέ έ- 
νορΐται, έκκλησιαζόμενοι είς τόν άγ. Νικόλαον 
τού μώλου (έναντι νυν τού κινηματογράφου 
Ίντεάλ) διεκτραγωδούν πρός τήν έπί τών Ε κ 
κλησιαστικών Γραμματείαν τά δεινά των. Ή  
άναφορά των δημοσιεύεται είς τήν ώς άνω 
Πατραϊκήν έφημερίδα: « Ή  κατάστασις τού 
ναού, εις τόν όποιον έκκλησιαζόμεθα, είναι 
έλεεινή. Σεβόμενοι τά θεία δέν άποτολμώμεν 
νά περιγράψωμεν τήν θλιβεράν κατάστασιν τού 
θείου περιβόλου, έντός του όποίου όφείλομεν 
νά προσερχώμεθα καί νά προσφέρωμεν τήν λα
τρείαν μας πρός τόν "Υψιστον....έντός οικοδο
μήματος, του όποίου ή κατάστασις είναι άνα- 
ξία νά χρησιμεύση ούχί εις οίκον θεού τού 
ζώντος, άλλ’ ούτε ώς κατοικία άνθρώπων». Τφ

1856 έπερατώθη τέλος ή άνέγερσις καί κατέ
στη μητροπολιτικός.

Τφ 1894 έκάη ή παρακειμένη οικία Περι- 
βολαρυπούλου καί έκινδύνευσεν ό ναός, διά 
δανείου δέ συνεπληρώθη τό αυτό έτος έως 18971 
ή άνακαίνισίς του. 'Έκτοτε διετήρει καί τε- 
τράφωνον έκκλ. χορφδίαν. Είς αύτόν ή έπί τήί 
ένώσει τής Ιταλίας δοξολογία τών Ιτα λώ ν 
(βλ. λ.). 'Υπάρχουν καθηγιασμένα τά παρεκ
κλήσια ‘Αγ. Νικολάου (τού μώλου, μετά δια- 
σωθέντος ευαγγελίου του) καί του νεομάρτυ- 
ρος Ά γ . Γεωργίου, τόν όποιον πανηγυρίζουν 
(17 Ίαν.) οί Ή πειρώται. 'Υπάρχουν εικόνες τού] 
Χριστού (1853), Ευαγγελισμού καί 'Α γ. Νι
κολάου, έργα τού διασήμου έξ Αίγίου άγιογρά- 
φου Κ. Φανέλλη. Είκών τού Σωσιπάτρου καί, 
άλλα έργα του έν Πάτραις ζωγράφου X. Στε- 
λακάτου, άποφοίτου σχολής Ρώμης. Είκών τουϊ 
Εύαγγελισμού τού άκαδημαϊκοΰ Έ παμ. Θω- 
μοπούλου. Εσταυρωμένος δίοπτος (έπί τών 
δύο όψεων ζωγραφισμένος) εργον τού Ζακυν- 
θίου καλλιτέχνου Νικολ. Δοξαρα (1750). Εικό
νες Ά ντ. Γίέττα (Έλευθ. Γ 641), τού Ζακυν-' 
θίου ζωγράφου Καλλιβωκά (οί Ίεράρχαι), άν-ι 
τίγραφα έργων Κωτούζη. Ή  Μεταμόρφωσή, 
καί ό άμβων είναι ωραία έργα τού Χατζηγιαν-ι 
νοπούλου καί τού Κεφαλλήνος Λιώκη. Τέλορ 
είκών καί προσκύνημα τού 'Α γ. Παύλου του 
έκ Πατρών (1951) φροντίδι τού νυν μητροπο-ι 
λίτου Γόρτυνος Εύσταθίου, τού όποίου ό ναόε 
έορτάζει τήν μνήμην (14 Ίανουαρίου).

Ε ύα ίμω ν, πατήρ τού Εύρυπύλου (βλ. λ .); 
Θωμόπουλος 55, 5G1. ;

Εύάρεστος, μητροπολίτης Πατρών καί έ>: 
Πατρών καταγόμενος, κατά τόν Γ ή ΤΑ' αί 
Ευάρεστος καί ό άδελφός αύτού Νικηφόρος υ·1 
μνωδοί «ύμνων είς μνήμας ίεράς». *0 Εύάρε* 
στος άπό μέρη τού είς τόν Πρωτόκλητον Άν* 
δρέαν ύμνου τού αδελφού του Νικηφόρου, δει 
κνύεται κήρυξ τού θείου λόγου είς Πάτρας, άλ* 
λά καί τήν έκκλησίαν διοικών έν μέσφ δυσχε; 
ρειών. Θωμόπουλος 286.

εύεργέται. Ή  Ρωμαϊκή άποικία τών Πα: 
τρών άνηγόρευσε διαφόρους αύτοκράτορας ώ·! 
εύεργέτας -της. 'Ακόμη καί τόν άρχοντα Βασί 
λειον (βλ. λ.) ή πόλις τόν Ε ' μ. X. αί. Είς τήί 
νεωτέραν εποχήν καί Ιδίως κατά τάς πρώτα: 
ημέρας τής Έπαναστάσεως 1821 έν ΓΙάτραι 
εύεργέτης τής πόλεως ό Γάλλος πρόξενος 11ου> 
κεβίλλ. Κληροδότημα υπέρ γυμνασίου έν Πά: 
τραις κατέλιπεν ό Πατρεύς Άνδρ. Κασής 
άλλα μετά τήν ΆπελευΟέρωσιν πολλοί ΠατρεΤ 
ένδιεφέρθησαν νά καταλείπουν ποσά ύπέρ τώ 
εύαγών σκοπών (άγαθοεργών ιδρυμάτων).

Ό  ιατρός Χρ. Κορύλλος έκ τής μικράς το> 
περιουσίας ώς ιατρού άνήγειρεν έν ζωή ίδιο 
περίπτερον τού Δημοτ. Νοσοκομείου, τά άπο 
χωρητήρια τού ισογείου, τό κιγκλίδωμα τχ  
προσόψεως κ. ά. Κατέλιπεν έθνικά χρεώγραφ: 
καί δλην τήν περιουσίαν του ύπέρ αύτού. Ζερ 
βός 428. Ό  Ζακύνθιος έν Πάτραις σταφιδέμ 
πορος Ίωαν. Καραμανδάνης έκτισε ζών τό Κα 
ραμανδάνειον νοσοκομεΐον παίδων (1938) παρ 
τό φρούριον καί Δ του Δημ. Νοσοκομείου, τά 
δέ οικίαν του (πλατεία ’Όλγας) διέθεσε δι* άρ
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χαίολογικόν μουσεΐον Πατρών. Άμφότερα λει
τουργούν. Πρβλ. περ. «Μοΰσαι» Ζακύνθου 28 
28)3)1929. Θωμόπουλος 251. 'Ο  άρχιεπ. Πατρών 
Κύριλλος Χαψωνίδης κατέλιπε τήν περιουσίαν 
του πρός λειτουργίαν Πτωχοκομείου. Ό  αύτός 
κατέλιπεν έπαθλον διά θεολογικόν διαγώνισμα 
εις τήν Θεολ. Σχολήν ’Αθηνών. Ό  Δ. Γ. Σω- 
τηριάδης έκτισε το οίκημα τοϋ Βρεφοκομείου 
(1898). 'Ο έν Πάτραις εγκατασταθείς Μεσο- 
λογγίτης Γ. Νιανιάρας (ή ’Ιανουάριος 1896) κα
τέλιπε 75.000 δρχ. ύπέρ τοϋ Βρεφοκομείου Πα- 
τρών καί 25.000 ύπέρ άλλων κοινωφελών 
σκοπών (Κ. Σκόκου, Έθν. ’Ημερολόγιου 1897, 
414—5 καί εΐκών αύτοϋ). Ό  Βασιλ. Μαραγκό- 
πουλος έκ Βραχναιίκων άνήγειρε νηπιαγωγείου 
έπί τής όδοϋ Γούναρη τφ  1923 (Ζερβός 576) 
καί τό έν Πάτραις στρατ. νοσοκομείου παρά 
τόν ναόν τοϋ Προφήτου Ή λία  (1940), έπονο- 
μασθέν Μαραγκοπούλειον. 'Ο άυδριάς του είναι 
έξωθι αύτοϋ. Καί ναός τοϋ Ά γ . Γεωργίου 
έκεΐ δαπάναις τοϋ υίοΰ του.

'Ο Κωνστ. Παπαγεωργακόπουλος κατέλιπε 
τόν Δήμον Πατρέων κληρονόμον του ύπό αΐρε- 
σιν περιουσίας 400.000 (1922) διά διαφόρους 
σκοπούς. Ά τυχώς δέν έξετελέσθησαν (Ζερβός 
694-5).

'Ο Παναγ. Σκαγιόπουλος έκτισε τό Σκα- 
γιοπούλειον (βλ. λ.) όρφανοτροφεϊον καί τό έ- 
πλούτισε μέ διάθεσιν ύπέρ αύτοϋ σχεδόν όλης 
τής περιουσίας του. Ό  Στεφ. Καρανικολός τφ  
1920 κατέλιπε 329.000 ύπέρ Πτωχοκομείου 
καί Βρεφοκομείου (Ζερβός 674—5). Καί
250.000 δρχ. κατάθεσις δι’ ΐδρυσιν φρενοκο
μείου (Ζερβός 1040).

'Ο Γεωργ. Δανίκας (1908) κατάθεσιν 60.000 
δρχ. προώρισεν ύπέρ τοϋ στόλου καί φιλαν

θρωπικών σκοπών (Ζερβός 400—1).
*Η Γεωργίτσα Χριστοδούλου (1919) άκίυητα 

έν Πάτραις καί Ζίτση ύπέρ Νοσοκομείου, Βρε
φοκομείου καί Πτωχοκομείου (Ζερβός 710—1).

‘Η Γεωργίτσα Καρακίτσου ύπέρ τοϋ Έθν. 
στόλου 3.000 δρχ. (Ζερβός 644—5) καί ύπέρ 
Νοσοκομείου.

Ό  Χρ. Σταμπάδος, έμπορος, (1916) 31.000 
δρχ. μετρητά διά πτέρυγα ανιάτων (δέν έξε- 
τελέσθη, μή έπαρκοΰντος τοϋ ποσοΰ). Ζερβός 
516-7.

‘Ο Άνδρ. Μ. Κόλλας 10.000 ύπέρ τοϋ Νο
σοκομείου καί οί υιοί του μηχάνημα άκτίνων 
Ραϊντγκεν έν αύτφ (1900). Λογοδοσία τής δι- 
ευθύνσεως Δημ. Νοσοκομείου Πατρών 1900, 2.

‘Ο Έ μμ. Γ. Σπυρόπουλος (1919) ύπέρ τοϋ 
στόλου, προς προίκισιν άπόρων κορασίδων, 
Νοσοκομείου κλπ. καί σχολής άπόρων παίδων 
(Ζερβός 700—1). 'Ο  Γεώργ. Σπυρόπουλος 
(1919) μετρητά ύπέρ τών ώς άνω σκοπών 
(Ζερβός 518—9).

‘Ο Κ. Ν. ’Ασημακόπουλος (1919) άπασαν 
τήν περιουσίαν του εις τό Πτωχοκομεΐον (Ζερ
βός 650—1). Ή  Μαρία Δ. ’Αθανασίου (1920) 
όμοίως. Ζερβός 652—3. 'Ομοίως ό Σπηλ. Με- 
νοΰνος. Ζερβός 684—5. 'Ο  Κωνστ. Ίωαννίδης 
(1916) διά κοινωφελή έργα 37.000 δρχ. μετρη
τά καί μίαν οικίαν. Ζερβός 414—5. 'Ο Βασιλ. 
Καρακανδας, 118.000 ύπέρ προικοδοτήσεως ά 

πόρων (ώς καί ό προηγούμενος), βραβεύσεως 
μαθητών, σχολής άπόρων παίδων (Ζερβός 1038 
—9). Ό  Εΰαγ. Ευαγγελίου (1923) μέρος 
τής περιουσίας του ύπέρ ιδρυμάτων. Ζερβός 
666—7.

'Ο Θεόδ. Τριάντης (Ζερβός 96, 292, 534— 
5) προς ΐδρυσιν ’Επαγγελματικής σχολής έν 
Πάτραις. 'Ο Ά χιλ . Γεροκωστόπουλος (1899) 
μετρητά 5.000 δρχ. είς κοινωφελή (Ζερβός 380) 
καί διά κατασκευήν καλλιτεχνικής παραστά- 
σεως τής ’Εθνικής ’Ιδέας 10.000 δρχ. (Ζερβός 
660—1).

'Τπέρ τοϋ Δημ. Νοσοκομείου ό Ά ντ. Π α- 
λαιολόγου τφ 1900 δρχ. 4.500, ύπέρ αύτοϋ ό 
Δημ. Γιαννόπουλος, έμπορος, έξοδεύσας καί 
έγκαταστήσας πλήρη άκτινολογικά μηχανήματα 
(1936) καί ό Π. Παναγούλης, ναυτικός πρά- 
κτωρ, διά διαθήκης του τήν άκίνητον περιου
σίαν του καί δή μέγα οίκημα είς τό κέντρον τής 
πόλεως τοϋ Πειραιώς. 'Ο Στεφ. Θωμόπουλος 
(βλ. λ.) καί έγένετο πτέρυξ, πρός τιμήν του 
καί ό Β. Μαραγκόπουλος 5.000.000 δρχ., άμ- 
φότεροι διά διαθήκης. *0 Π . Σταθακόπουλος 
κατέλιπε μέγα άγρόκτημα έπί τής μεσημβρ. 
πεδιάδος τών Πατρών καί άλλα πρός Ϊδρυσιν 
καί λειτουργίαν ’Ορφανοτροφείου. 'Ο  Δ. Μειν- 
τάνης πρός προίκισιν άπόρων κορασίδων. Περί 
ευεργετών έκτός τής λ. έκάστου φιλανθρωπι- 
κοϋ Ιδρύματος πρβλ. Ζερβόν ώς έν εύρετηρίω 
του ύπέρ άνεγέρσεως ναοϋ 'Α γ. Άνδρέου, βρα
βεύσεως μαθητών, Βρεφοκομείου, Γηροκομείου, 
Δήμου, ’Επαγγελματικής σχολής, νηπιοτρο- 
φείου, νοσοκομείου δημοτικού, εύλογιώντων, 
πασχόντων άνιάτων, Πτωχοκομείου, σταθμού 
α βοηθειών, σχολής άπόρων παίδων, φρενοκο
μείου καί σ. 1435, 1436. 'Ο  Ίω . Γ. Μεΐντάνης 
διά διαθήκης τφ  1933 κατέλιπεν ύπέρ τοϋ 
Πτωχοκομείου καί Νοσοκομείου ώς καί διά τήν 
προίκισιν ύπό τοϋ Δήμου άπορου νεανίδος κατά 
διετίαν. Ή  Σοφία Μαλτέζου τφ  1928 ύπέρ 
τοϋ δήμου Πατρέων διά πτέρυγα τοϋ Νοσοκο
μείου. Ό  Στεφ. Καρανικολός 1920 δι’ άσυλον 
φρενοβλαβών καί ΰδρευσιν τοϋ νεκροταφείου.

Ό  βασιλεύς Γεώργιος Β' κατ’ έπίσκεψίν 
του είς Πάτρας τφ  1939 έπαρασημοφόρησε 
τούς εύεργέτας Βασιλ. Μαραγκόπουλον, Δημ. 
Γιαννόπουλον καί Παναγ. Σκαγιόπουλον.

Ε υθύμιος Τ ο ρ ν ί κ η ς μητροπολίτης Πα
τρών (1180—1205). Ή τ ο  συγγενής τοϋ Εύθυ- 
μίου Μαλάκη, μητροπολίτου Νέων Πατρών, 
άλλοτε διάκονος τής Α γία ς Σοφίας. Σοφός 
κληρικός, έγραψε πεζά καί στίχους, έξεδιώχθη 
δέ ύπό τών Φράγκων εύθύς μετά τήν κατά- 
κτησιν τών Πατρών (1205). Βλ. λ. ’Εκκλησία. 
Θωμόπουλος 290—1, 303.

Ε υ θ ύ μ ι ο ς  καλλιτέχνης έκ Πατρών (ζω
γράφος) άναφερόμενος τφ  1747. Εις τήν Σ ιά
τισταν Μακεδονίας σώζονται ώραΐαι τοιχογρα- 
φίαι είλημμέναι έκ τής Ελληνικής μυθολογίας: 
διά χειρός Ευθυμίου έκ Παλαιών Πατρών. 
Θωμόπουλος 231—2.

Εϋμηλος. Κατά τάς μυθολογικάς παραδό
σεις τών άρχαίων Πατρέων, οΰτος αύτόχθων 
βασιλεύς ολίγου λαοΰ, πρώτος ήλθε καί κατφ- 
κησε τήν κατόπιν Άρόην. 'Ο  Τριπτόλεμος,
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ύίός του βασιλέως τής Έλευσΐνος Κολεού, ήλ- 
0εν είς τήν χώραν του Εύμήλου. Τό δνομα 8η- 
λό>νει ήγέτην ποιμένων όδηγούντων καλά πρό
βατα (μήλα, έξ ού καί μηλωτή, ή δορά των). 
ΕΙς τόν "Ομηρον τά έπίθετα εΰμηλος, πολύ- 
μηλος. Θωμύπουλος 94—5.

Ε ύμ ορφ ύπουλος Δ ι ο ν. ’Ιθακήσιος, γεν
νηθείς τω 1795 άγων»στής του 1821. Έ πολέ- 
μησε καί είς τήν πο) ιορκίαν των ΓΙατρών υπό 
τόν Θ. Κολοκοτρώνην. Μετά τήν ανεξαρτησίαν, 
δτε καί του άπενεμήθη ό βαθμός του στρατη
γού, έγκατεστάθη μονίμως είς Πάτρας. Διέ- 
πρεψε καί είς τό κίνημα τής ’Ηπείρου του 
1853. Έγραψεν ένταυθα τά πολεμικά του Α
πομνημονεύματα, τά όποια μεταΟανατίως αύ- 
τοΰ έδημοσιεύθησαν είς τό περιοδικόν «Έβδο
μα ς» τού Δ. Καμπούρογλου τω 1884, πολύ 
καλόν πεζογράφημα καί πολύτιμον Ιστορικόν 
κείμενον, έπιμελεία ’Αλεξάνδρου Εύμορφοπού- 
λου. Είς τό 1861, δτε έωρτάσθησαν τά 50 έτη 
της Ελευθερίας, ό 76ετής Εύμορφύπουλος 
προήδρευσε της έπιτροπής τού έορτασμοΰ έκεί- 
νου έν Πάτραις, έκφωνήσας είς τό συμπύσιον 
τής έσπέρας 25 Μαρτίου 1861 ένταυθα ώραΐον 
λόγον. Τήν 5ην ’Απριλίου 1861 άπέθανε καί 
έκηδεύθη ένώπιον χιλιάδων λαού, ταφείς είς τό 
τότε νεκροταφεΐον Ά γ .  Παρασκευής, ήδη δέ ό 
τάφος του άπόκειται είς τό Α' δημοτ. νεκρο
ταφεΐον. Έπικηδείους έξεφο>νησαν ό άρχιεπ. 
Πατρών καί οί Ά .  Ρηγόπουλος καί Κ. Συνοδι- 
νύς. ’Αδελφός του ό Π. Εύμορφύπουλος, άρχαΐος 
τυπογράφος έν Πάτραις, ώς καί οί υΙοί του 
Α λέξανδρος Η ρακλής κλπ. Χιώτης Ίόν. Β' 
806, Θεοφανίδης 141, 316, 326, 343. Ό  υΙός 
τού Παναγιώτου Κωνσταντίνος, μαθητής της 
β' τάξεως τού Γυμνασίου, έξέδωσεν έν Πάτραις 
τω 1875 «*Έν άνθος άφιερούμενον τοΐς μαθη- 
ταΐς» (διάφοροι έκθέσεις). Βλ. λ. Έργάται. 
Ό  Διονύσιος τήν 25 Μαρτίου 1861 διά Β.Δ. 
προήχθη είς υποστράτηγον τής Φάλαγγος. Ή  
έ<ρ. «*Αθήνα» Ά θ . τής 12)4)1861, έπί τω θα- 
νατιρ του, Αναγράφει : «Τήν κηδείαν του έ- 
τίμησαν οί Πατρεΐς διά τής Απείρου συρροής 
των, 6 δέ δημοτικός τής Ελλάδος ρήτωρ κ. 
Άνδρέας Ρηγόπουλος έξεφο^νησε τόν έπική- 
δειον τού άνδρός, δστις άνεδείχθη εφάμιλλος 
των αρετών τού θανόντος καί τού ύψους των 
Ιδεών τού ρήτορος» (Ε .Γ. Πρωτοψάλτης είς 
τήν Εισαγωγήν είς τήν έκδοσιν τών ’Απομνη
μονευμάτων του είς τήν σειράν «Βιβλιοθήκης» 
άριθ. 20, 7—8). Είς 'Ήλιον ΙΓ  446 πληροφο
ρία δτι άπεβίωσεν έν Δύμη.

εύνοΰχο ι. 100 εύειδεΐς τούτων μεταξύ τών 
έκ Πατρών δώρων τής Δανιηλίδος (βλ. λ.). 
MEE IV  755.

Ε ύπ ά γιον . Πολίχνη του Δ ' π. X. αί., τήν 
όποίαν Αναφέρει ό Διόδωρος Σικελιώτης 14, 17 
έν τη άκρωτηρίφ τής ’Ηλείας, Αγνώστου σήμε
ρον θέσεως. Κατά Γ. Παπανδρέου, Έγκυκλοπ. 
Λεξικόν Πολίτου 64 πρέπει νά άναζητηθή με
ταξύ Φολόης, Προστοβίτσης καί Σκιαδά. Καί 
κατά Νουχάκην Β' 532 μεταξύ Προστοβίτσης 
καί Σκιαδά. Ά ρχαΐον κτίσμα ή παλαιά μονή 
Νοτενών (βλ. λ.), ναός κλασσικός, στεγάζει 
έκεΐ χριστιανικόν μετέπειτα τοιοΰτον. Προετεί-

ναμεν δθεν δπως ή Προστοβίτσα Αποβάλη τό 
σλαυικόν όνομά της καί όνομασθή υΰτω. Βλ. λ. 
Σκιαδά, Δοξαπατρή.

Ε ύρύπυλος, Μετά τήν άλωσιν τής Τροίας 
ό Εύρύπυλος υιός τού Εύαίμονος, λαμβάνει ώς 
λάφυρον μίαν λάρνακα, έντός τής οποίας άγαλμα 
του Διονύσου, έργον του ‘Ηφαίστου καί δώρον 
τού Διός πρός τόν Δάρδανον. Τό βασίλειον του 
Εύρυπύλου είς Θεσσαλίαν έκειτο μεταξύ 11η- 
λίου καί Παγασητικου κόλπου. Έκεΐθεν είχε 
πλεύσει είς τόν Τρωικόν πόλεμον μέ 40 μέλαι-- 
νας νήας. Πολέμων είς Τροίαν, έτραυματίσθη 
υπό τού Πάριδος καί έθεραπεύθη υπό του Π α
τρόκλου. Ό  Εύρύπυλος ήνοιξε τήν λάρνακα: 
καί είδε τό άγαλμα, Αμέσως δέ έπί τη θέα του 
παρεφρόνησεν. ’Από τήν μανίαν του πολύ όλί- 
γας φοράς ήδύνατο έκτοτε νά συνέλθη. Eli 
τοιαύτην κατάστασιν ευρισκόμενος, δέν έπλευσε' 
είς τήν Θεσσαλίαν, άλλ* είς τόν κόλπον τής 
Κίρρας, έπινείου τών Δελφών. Άνήλθεν είςι 
τούς Δελφούς καί συνεβουλεύΟη τό μαντεΐον πε
ρί τής ίάσεώς του. Του έδόθη ή άπάντησις: 
δπου 0ά εύρη Ανθρώπους νά προσφέρουν Ασυνή
θη θυσίαν, έκεΐ νά μεταφέρη τήν λάρνακα καί 
νά κατοικήση καί ό ίδιος. Τά πλοία τού Εύ
ρυπύλου έφθασαν είς τήν θάλασσαν τής Άρόης; 
Άνήλθε καί έκεΐ, είς τόν ναόν τής Τρικλαρί-. 
ας Άρτέμιδος (βλ. λ.), καταφθάνει είς τήν 
ώραν, δτε είς νέος καί μία παρθένος Πατρεΐς 
ώδηγοΰντο ήδη είς τόν βωμόν διά άνθρωποθυ-· 
σίαν. Καί τότε καί ό Εύρύπυλος καί οΐ έντό-» 
πιοι τής Άρόης ήννόησαν τά τού Αρχαίου χρη-| 
σμού, ίδόντες οί τελευταίοι καί βασιλέα, τόν' 
όποιον δέν είχον. ’Έπαυσαν πλέον ή νόσος το\ι; 
Εύρυπύλου καί ή πρός τήν Άρτέμιδα άνθρω·:: 
ποθυσία.

Ό  έντός τής λάρνακος θεός ήτο Διόνυσον 
Αίσυμνήτης (βλ. λ.). Ό  Παυσανίας έπίσης λέί 
γει δτι τά Ανωτέρω κατ’ άλλην γνώμην συνέ; 
βησαν είς τόν Εύρύπυλον τόν υΙόν του βασι- 
λεύσαντος είς τήν ’Ώλενον τής Ά χα ΐας Δεξαι 
μενού καί δτι τήν λάρνακα έλαβεν άπό τό: 
Ήρακλέα κατά τήν εκστρατείαν είς τό ’Ίλιον 
Ή  λάρναξ διετηρειτο είς Πάτρας έως τώΐ 
χρόνων του Παυσανίου.

Πάντως ό Παυσανίας προσθέτει δτι οί Πα: 
τρεις τής έποχής του ένθυμούνται μόνον τό: 
Εύρύπυλον τόν υίόν τού Εύαίμονος, είς τόϊ 
όποιον καί προσέφερον Ουσίας κατ’ έτος (ένα: 
γίζουσιν) κατά τήν έορτήν τού Διονύσου. Έ π ; 
τής Άκροπόλεως τών Πατρών υπήρχε μνήμ* 
τού Εύρυπύλου. ’Ίσως νά ήτο ό καθ’ έαυτ* 
τάφος του, διότι έκ τούτων προκύπτει δτι  ̂
Εύρύπυλος, ήγούμενος Θεσσαλικής Αποικίας 
έγκατεστάθη είς τήν άρχαίαν Άρόην καί μάλι.;* 
στα κατά τήν άξιόλογον παρατήρησιν τού Θω.: 
μοπούλου 97 είς τήν περιοχήν ’Άνω Συχαινώ 
σήμερον καί δχι μακράν τού ναού τής Τρικλα: 
ρίας Άρτέμιδος. Είναι δέ, κατ’ αύτόν, άδηλο ; 
έάν ή αποικία αΰτη ήνώθη μετά τών οίκούν *. 
των τήν Άρόην. Ό  Εύρύπυλος είκονίζεται κο. 
είς Πατραΐκά νομίσματα άκόμη καί τών αύτο ί 
κρατορικών χρόνων. Θωμόπουλος 55, 56, 9* 
196. M eyer 2219. H erb illon  ώς έν εύρετη? 
ρίφ του.
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Εύρυτειαί. ’Αχαϊκή πόλις, τήν όποιαν μνη
μονεύει μόνον δ Παυσανίας δμοϋ μετ’ άλλης 
επίσης άγνώστου (Πειρών), ή δευτέρα δέ έκ 
τού όνόματος όδηγούμεθα νά ύποθέσωμεν ότι 
ήτο παρά τδν Γΐεϊρον ποταμόν. Όμιλών ούτος 
περί τής άρχαιοτάτης πόλεως Ώλένου λέγει 
δτι αυτή άπό πολλοΰ χρόνου έγκατελείφθη ύπό 
των κατοίκων της καί οδτοι κατέφυγον είς 
Εύρυτειάς καί Πείράς. 'Ο Π. Νεράντζουλης 
είς έ'κδοσιν Α χαϊκών Παυσανίου 1949, 1243 
ύποθέτει ότι αύται άπετέλουν δήμους τής αρ
χαίας Ώλένου καί αΐ Εύρυτειαί ήσαν πλησίον 
τοϋ νϋν χωρίου Κράλι. Κατά τήν βυζ. εποχήν 
εύρειαι καλούνται τόποι βοσκής, τοπωνύμιου 
είσέτι είς Κυνουρίαν (Φ. Κουκουλές είς Έ πετ. 
βυζ. σπουδών, 1949, 275). Τδ όνομα προφα
νώς έκ τού κενταύρου Εύρυτίωνος, έχοντος 
σχέσιν μέ τήν Ώλενον. Θωμόπουλος 105—6. 
Διά τδ μεταγενέστερον όνομα Κράλι πρβλ. Δ. 
Ζακυθηνόν, Οί Σλάβοι έν Έλλάδι, Ά θ . 1945, 
70, 75. ’Αλβανόφωνοι προ 50ετίας τδ i / 2 των 
κατοίκων. Κορύλλος Χωρογραφία 72. Θωμό
πουλος 270 α' έκδ. V asm er 135, Νουχάκης 
Β' 259. Όρθώς λοιπδν δ Θωμόπουλος τδ ώς 
άνω όνομα θέλει έκ τού τιμαριούχου (ή οίκή- 
τορος).

Είς Ένετ. καταστάσεις χωρίων Πατρών 
άναφέρεται τώ 1699, άποτελοϋν ιδίαν ένορίαν. 
Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118, 172. Κατά τήν 
Expedition οίκογ. 18, κατά Ραγκαβήν (1851) 
32, κατά Νουχάκην 211 κατ. (1899). Λέγεται τδ 
καί ή Κράλη. Είς αύτδ καί οί συνοικισμοί Αύ- 
γεραίικα, Θωμαίικα, Παπανικολαίικα, Χαρμπι- 
λαίικα, Ματζουραίικα έκ τοϋ έπωνύμου τών 
οίκιστών, ΜΕΕ ΙΕ ' 111, Έλευθ. Η ' 149, 
'Ήλιος ΙΑ' 431.

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά .  Ή  λέξις είσήχθη ύπδ τοϋ 
Μνασέου (βλ. λ.), ένώ πρότερον έλέγετο Εύρώ- 
πια, Εύρώπιον. Θωμόπουλος 1632’

Ευρώπη. Περί τής μετά τής λοιπής Εύρώ- 
πης έπικοινωνίας τών Πατρών, αί όποΐαι χα
ρακτηριστικούς κατά τδν Τρικούπην ‘Ιστ. Έ πα - 
ναστ. Α' 58 «εύρωπάιζον υπέρ τάς άλλας» 
κατά τήν Τουρκοκρατίαν, βλ. Προλεγόμενά μου 
είς Β' έκδ. Θωμοπούλου 26—27. Βλ. λ. ’Ακμή, 
Δυτική Ελλάς.

Εύσταθόπουλος Β α σ ί λ ε ι ο ς .  ’Αγωνι
στής τού 1821 έκ Νεμούτας ’Ηλείας, πολεμή- 
σας καί είς Πάτρας. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. 
Άμπελος, τ. 10 (1957).

Εύσταθόπουλος Εύστάθιος. Έγεννήθη έν 
Πάτραις καί έσπούδασε θεολογίαν έν Άθήναις. 
Ώς καθηγητής Γυμνασίου ύπηρέτησεν είς Γα- 
στούνην, Κεφαλληνίαν, ’Αθήνας καί Πάτρας. 
Τφ 1943 έγένετο άρχιμανδρίτης καί τφ  1945 
καί έπί μίαν εκτοτε δεκαετίαν πρωτοσύγκελ- 
λος μητροπόλεως Πατρών (Τριανταφύλλου Γη
ροκομ. 78). Τώ 1955 κατέστη μητροπολίτης 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Βλ. λ. Εύαγγελί- 
στρια, Παύλος όσιος, Δημητσάνα.

Εύ φρόνει. Έφημερίς έν Πάτραις τώ 1862 
ύπδ Σπυριδ. Κ. Κομπότη.

έφημερίδες καί περιοδικά. Πρδ τοϋ 1821 
άπαντα «έπίτροπος τών έν Πάτραις συνδρομη
τών» τοϋ περ, «Καλλιόπη» Βιέννης. Θωμόπου

λος 543, 538. Σπάνις έφημερίδων Λονδίνου είς 
στρατόπεδον Πατρών τφ  1821—2. Θεοφανίδης 
Α ' β' 201. Μόλις τήν 6 Δ)βρίου 1828 έκτυ- 
ποΰται έν Πάτραις ή γαλλ. C ourrier d ’ O ri
ent, έφ. τής στρατιάς Μαιζόν, ύπδ τδν λοχ. 
Ραϊβώ. ΜΕΕ ΚΒ' 837. Τφ 24)6)1840—1 έκδί- 
δεται ό «Κήρυξ», δ καί «’Αχαϊκός κήρυξ», είς 
τδ τυπογραφείου Κ. Τόμπρα καί Θ. Ίωαννί- 
δου ύπδ τοϋ Μ. Γεωργιάδου, μέ συντάκτην 
τδν Ν. Μανιάκην (Επανεμφανίζεται τφ  1876 
—7). Τή 1)9)1842—8 ή «Καρτερία» έν Πά- 
τραις καί έν Ά θ ., άλλ’ άπδ τοϋ γ ' έτους της 
μόνον έν Άθήναις.

Ό  Γ. Μπούρας είς έφ. «Έθν. κήρυξ» Π α
τρών τής 9 Ν)βρίου 1946, παραθέτων καί σχε
τικόν άρθρον της, τονίζει ότι αί έφημερίδες τής 
πρώτης ταύτης περιόδου διακρίνονται διά τήν 
κατά τών Βαυαρών καί τοϋ ’ΌΟωνος έπίθεσίν 
των μέ άρθρα θεωρηθέντα πολλάκις ώς έμπρη- 
στικά καί δι’ όν λόγον αί έφημερίδες κατέ- 
σχοντο καί οί υπεύθυνοι συντάκται έδικάζοντο 
καί έπανηγύριζον, όταν τά δικαστήρια τούς 
ήθώωνον. ’Εν συνεχεία αύτόθι κατάλογος τών 
πρώτων έφημερίδων τών Πατρών.

Τή 4)10)1842—1846 έξεδίδετο καί ή «’Η χώ 
τών έπαρχιών»· τή 25)11)1841 έξεδίδετο καί 
δ «Μίνως» φθάσας νά έκδίδεται μέχρι τοϋ 
1876. «Αί Πάτραι» ένεφανίσθησαν τή 8)10 
1850 καί συνεχίσθησαν μέχρι 1882. ’Αρ
γότερου έξεδόθη ύπδ τδν αύτδν τίτλον έφημε- 
ρίς έν Πάτραις. Τ φ  1853 εμφανίζεται ή 
«Ά χαΐα», άλλ’ έπικρατεστέρα είναι ή άλλη 
«Ά χαΐα» τών ετών 1869—1891. Ό  ώς άνω 
«Μίνως» φέρει τώρα (1857) τδν τίτλον «Συν
ταγματικός Μίνως». Τ φ  1861 μόνον έμφανί- 
ζεται ή έφημερίς «Πατρίς». Τ φ  1866 έξεδόθη 
ή «Βροντή» (Έθν. Ήμερολόγιον Βρεττοΰ 
1868). 'Ο  «Φοΐνιξ» έκδίδεται άπδ τδ 1863— 
1882. Τ φ  1869 καί μόνον ένεφανίσθη ή «Πρόο
δος» (έξεδόθη άπδ τδν Χρ. Λαμπρόπουλον 
έφημερίς ύπδ τδν αύτδν τίτλον 1929—30).

Έπαναλαμβάνομεν, 1869—1891 έκδίδεται ή 
«Ά χαΐα», έπίσης τφ  1870 έπανεμφανίσθη ή 
«Καρτερία» έν Πάτραις. ‘Η  «Αίγλη» άρχίζει 
τφ  1871 καί τελειώνει τφ  1875. Τ φ  1872 
άποκτα καί τδ Αίγιου έφημερίδα, τήν «Νέμε- 
σιν», ή οποία άρχικώς έξετυποΰτο είς Πάτρας, 
ώς συνέβαινεν έως σήμερον διά πολλάς έφημε- 
ρίδας τοϋ Αίγίου. Τ φ  1872 εμφανίζεται δ 
«Φορολογούμενος» εβδομαδιαίος κατά Παρα
σκευήν. Διετηρήθη μέχρι 1888. Τ φ  1872— 
1875, ώς καί τδ έτος 1886 έκδίδεται ή «Ε λλη
νική Έπανάστασις». Τφ 1866 έξεδόθη ή πο
λιτική καί δικαστική έφημερίς «Γερμανός» 
(Έθν. Ήμερολόγιον Βρεττοϋ Παπαδοπούλου 
1868), φύλλον δέ τοϋ 1872 άναγράφει έτος Ε ' 
έκδόσεώς της, πάντως έξεδίδετο τακτικώτερον 
τά ετη 1873-1877. Τφ 1 8 7 3 -5  ή «Φλόξ», 
τφ  1876 δ «Φιλοποίμην» καί ό «Φίλος τοϋ 
λαοΰ» 1878—1888, «‘Ο σκύλος» έφημερίς τοϋ 
λαοΰ έξεδόθη τφ  1873—74 καί ή «Σφήκα» 
1873. Τφ 1874—5 δ «Πέλοψ» καί 1874—6 
« Ό  Φιλόδημος», τφ  1875 ή «Γλαύξ», τφ  
1877 ή «'Ήβη» έφημερίς τών νέων. Τ φ  1876 
ή «Νέα όδδς» καί τφ  1877 « Ό  Κάδμος». Τ φ
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1876—7 & «Τοξότης», τώ 1879—1881 καί
1885 ή «Λαύρα», τω 1879—1883 τό «Σύν
θημα», πολιτική έφημερίς καί τω 1878 εβδο
μαδιαία ύπό του Δ. Παπαναγιώτου. Τώ 1876 
τ6 «Αϊγιον» Αίγίου. Ό  «*Αγγε)ιοφόρος» έξε
δόθη άπό 5 Τανουαρίου έως 24 Φ)ρίου 1878. 
Ό  «Εμπορικός παρατηρητής» 1878—1886. Ό  
«Φανός» 1880—1886. Ή  «Ά ξίνη» χριστιανι
κή, τά έτη 1880—1. Τω 1880 6 «Σωκράτης». 
Τω 1881 ή «Καρμανιόλα» καί τω 1880 τό 
«Κόφ’το» σατυρικόν λαϊκόν. Ε π ίσ η ς τω 1881 
«Έπιθεώρησις» (πολιτική καί έπιστημονική). 
Τω 1882—1890 « Έ π ί τά πρόσω», έφ. σοσια
λιστική. Τω 1886 (17 ’Ιουλίου—30 ’Οκτω
βρίου) «*0 ’Άρατος». Τω 1883—1885 ή «Νέα 
Έπιθεώρησις» καί τω 1884 ή «Εποχή». Τώ 
1883—4 ή «Μεταρρύθμισις» πολιτική. Ε π ίσης 
τώ 1886 ό «’Αμερόληπτος» κατά Δευτέραν. Τω 
1888—9 ή ((Έφημερίς των Πατρών» κατά Τε
τάρτην καί Σάββατον, τώ δέ 1891 ό «’Αχαιός» 
κατά Σάββατον. Κατά Μ. Κυριακόπουλον είς 
«’Αχαϊκά» Β' 24 τόν ’Ιούλιον 1882 έφημερί- 
δες έν Πάτραις : Φορολογούμενος, Έμπορ. Πα
ρατηρητής, Έλλην. Έπανάστασις, Φοινιξ, 
Φανός, Εργάτης.

Τώ 1893 έκδίδεται ή ήμερησία έφημερίς 
«Πελοπόννησος», συνεχιζομένη μέχρι σήμερον. 
Τό αυτό έτος, άλλα μόνον αυτό, 6 «Τύπος». 
Τώ 1872—4 έξεδίδετο ό «Εργάτης», ό όποιος 
τώ 1885 έπανεξεδόΟη ώς «Ταχυδρόμος Π α
τρών». Τώ 1891 έ'χομεν ((Καρτερίαν» έμπορι- 
κήν. Τώ 1889 ό «’Αχαϊκός σύνδεσμος», τώ 
1891 ή ((Σημαία», τώ 1894 ή «Τάξις» καί 
τφ  1885 ό ((Τραγέλαφος». Ό  Κ. Μητσόπου- 
λος (βλ. λ.) έξέδιδε τόν «Προμηθέα» έν Ά θή- 
ναις 1890—1 καί ό μητροπ. Νικηφόρος Καλο- 
γεράς τόν «Ευαγγελικόν κήρυκα» 1857—71 
ομοίως έν Άθήναις. Περιοδικά Π ατρώ ν: 
«Ή ώ ς» 1880, «Σωκράτης» 1880—1 έν Πά- 
τραις. Ό  Ν. Λ. Βαχατώρης έκ Πατρών έξέ- 
διδε τήν ((Νομικήν Μέλισσαν» 1883—5, έν Ά θή- 
ναις καί ούτος. (Π. Ζέπος Ή  νεωτέρα Έλλην. 
’Επιστήμη του άστ. δικαίου, Ά ϋ . 1954, 40, 
43). Πάντα τ ’ ανωτέρω εύρίσκονται είς όλίγα 
ή έλάχιστα φύλλα είς τήν Βιβλιοθήκην της 
Βουλής, παρ' ής παρέλαβεν ένδείξεις ό άείμνη- 
στος Θωμόπουλος καί εύρέθησαν είς τά κατά
λοιπά του. Τώ 1869 έξεδίδοντο έν Πάτραις 
συγχρόνως έννέα ώς άνω έφημερίδες : Γερμα
νός, Φοινιξ, Μίνως, Ά χα ΐα , Φορολογούμενος, 
Πρόοδος καί Πατρίς (έν Α ίγίω Φιλόνομος), είς 
τάς όποίας πρόσΟες έφημ. ((Σκοπός» καί εφη
μερίδα « Ό  Δήμος» Πάτρα 25 Φεβρουάριου 
1869. Γ  ιαν. Βλαχογιάννη, * Ιστορ. άνθολογία
59. Τώ 1875 Γερμανός, Μίνως, έβδομ. Πέλοψ 
δίς τής έβδομάδος, Φλόξ, Φοινιξ, Φορολογού
μενος κατά Παρασκευήν. Κατά Μάρτιον 1878 
έξεδόΟη έν Πάτραις ιατρικόν περ* «’Ιατρική έπι- 
Οεώρησις» (βλ. λ. ’Ιατροί). Τώ 1854—6 ό 
Άνδρ. Ρηγόπουλος (βλ. λ.) έξέδιδε τήν άντο- 
θωνικήν έφημερίδα «Έλλην. Σημαία» (άσχετον 
μέ τήν άνωτέρω «Σημαίαν» του 1892) έλληνι- 
στί καί γαλλιστί έπί δύο έτη. Τ φ  1890 έξεδί
δοντο έν Πάτραις συγχρόνως: «Έμπορ. Παρα
τηρητής», «Έ πΙ τά πρόσω» καί αί ήμερήσιαι

«Φορολογούμενος» καί «Πελοπόννησος», άκόμ 
δέ καί ό «Κικιρίκος» σατυρική. Τω 1877 άλ’ί 
έπ’ έλάχιστον τά «Ημερήσια Νέα». Τώ 18ί 
έξεδόθη έν Πάτραις «Δελτίον μηνιαΐον tc 
έμπορίου των Πατρών... (βλ. λ.).

Τ φ  1892 έξεδόθησαν αί έφ. Αίγιου «Κ* 
ραυνός» καί «Έγερσις», υπό τόν τίτλον 
«Κεραυνός» έξεδόθη 15ήμερον περιοδικόν 
Πάτραις τφ  1920 ύπύ Νίκου Κ. Νιέρη. Τ 
1890 έχομεν τόν «Έρμήν». Τφ  1891 έφηι 
«Σκοπευτής». Τώ 1892 έπίσης έξεδόθη ή «Ή> 
τών Πατρών» καί τφ  1894 ή ήμερησία έφημ 
ρίς «Νεολόγος Πατρών», συνεχίζουσα έκτο* 
τήν έκδοσίν της μέχρι σήμερον. Τ φ  1899* 
1906 τό περ. «Σταυρός». Περιοδικόν «Χλό 
έξεδίδετο έν Πάτραις τφ  1889 (Γιαν. Βλαχ 
γιάννη, Κλέφτες του Μόριά, 340). Καί oat 
ρική «Τραγέλαφος» τφ  1884 (ΜΕΕ Κ Γ' 24i 
Τφ  1891 έξεδίδοντο συγχρόνως έν Πάτραις ο 
’Αχαιός, ’Αχαϊκός σύνδεσμος, Έ π ί τά πρόσ: 
Ε ρμής, Καρτερία, Πατραϊκή άκτίς, Πελοπε 
νήσος, Σκοπευτής καί Αίγίου «Λύχνος». ΤΙ 
1903—4 ή «Εσπέρα» καί τόν Ίανουάρ:! 
1905 μηνιαΐον περιοδικόν ό «Άστήρ». Τ 
1908 έχομεν τά Θρησκευτικά περ. «Θρησκευ.1 
κή ’Ηχώ», «’Εφημέριος» καί «Σταυρός». r. 
1872 άπαντα καί «Έφημερίς τών μαθητών 
φιλολογικώτερα δέ είναι τά περιοδικά «Μυρι 
νη» 1910 καί «Παλλάς». Τήν 1ην Μαΐου 1& 
καί άπαξ μόνον έκυκλοφόρησεν « Ή  Έλληνι* 
Δημοκρατία». Βλ. λ. έργάται λεπτομερώς.

Τφ  1899 έξεδόθη δι’ όλίγον ή ήμερης 
«Χρόνος». Τφ  1907 έξεδίδοντο τρεις ήμερ 
σιαι έφημερίδες, ό Νεολόγος, ή Πελοπόννης 
καί ό Νέος αιών (1900—8), κυκλοφοροΰσαι ο\ 
θημερόν είς Πελοπόννησον, Δυτικήν Ελλά 
καί Επτάνησα (Πατρ. Ήμερολόγιον Μπενά; 
1907, 10). Τφ 1909 έξεδόθη τό «Σέλλας» 
Λουκά Φλαμή καί τφ  1910 αί «Πάτραι». \*| 
1908 τό «Βήμα» ήμερησία υπό Γεωργ. Γ 
τρούτσου δι’ όλίγον καί τφ  1909 έπίσης έέ 
κλοφόρησεν έγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν «* * 
μέρα». Τφ 1910—14 ή έβδομαδιαία σατυρ}; 
«Νέος Ραμπαγάς». Τφ  1910 έξεδόθη μιχ 
άπογευματινή έφημερίς ύπό Νικολ. Μπενάκη,ιί 
αύτό δέ έτος τό μηνιαΐον περ. «Αρμονία» ·ί 
Βασ. Ήλιοπούλου. *0 Μιχ. Σακελλαρίου, (βλ 1: 
έξέδιδε τήν «Κραυγήν τού έκπνέοντος έλλτ,;. 
σμού», ή όποια τφ  1912—3 έγινε τού άναζέ* 
τος, Τ φ  1910 έξεδόθη ύπό νέων φιλολογιΐι 
περιοδικόν τό «Μέλλον» είς 4 φύλλα μόνον lie 
τφ  1909—1910 ή έβδομαδιαία σατυρική «’.% 
σταντανέ» τού ’Ιωάν. Άρβανιτοπούλου. !>- 
1916 έξεδόθη ό «Τύπος» (Βενιζελική). ί!ί 
«Εθνική» ήτο άντιβενιζελική καί έξεδίδετο ur. 
τού \Αρ. Σταυροπούλου (1915—6) (Σταυρόπ?* 
λος 591, "Ηλιος ΙΖ ' 222).

Τφ 1917 έξεδόθη τό περ. «Έλικών» II* 
τφ  1919—20 ό «Κεραυνός» τού Σπ. Βούλγο·. 
Τφ  1918 έξεδόθη ή έβδομαδιαία πολιτίί 
«Θάρρος». Τφ 1919 τόν Σ)βριον ή «Με<τ·* 
βρία» τού Σπ. Βούλγαρη, ήμερησία. Τφ  ΙΙλ 
έκυκλοφόρουν ό «Τηλέγραφος» (είς άντικα·*; 
στάσιν τής «Πελοποννήσου»), τό «Φώς» ίί 
Μάκη ’Αθανασίου, ό «Θρίαμβος» τού Σπ. Β·.
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χνιώτη καί ό «Νεολόγος Πατρών». Τ φ  1922 
:';,·ϊ \ί}» wfc Νεολόγος, Τηλέγραφος, Φως καί έβδομα- 
J"·· ϋ ^ “διαΐαι «Γερμανός» τοϋ Τούντα και «Θρίαμβος» 

■οΰ Σπ. Κουμανιώτη. Τω 1922 ό «Δημοκρά- 
ς» καί τω 1924 τά «Χρονικά». Τω 1923 ό 

'· ·>$' "Κψι’Εθνικός κήρυξ» επ’ ολίγον, «Τά έσπερινά 
Ψ'έα» καί ή «Πατραϊκή» τω 1926. Τω 1923 

\:>:ν, ίέβδομαδιαΐον περ. «’Εθνική Εστία» ύπό Τά- 
:?·... τ-' ' ''ίί· ΐ|σου Βιδούρη καί Σπ. Έξάρχου, διατηρηθέν έπί 

:;(νΛ'·,* :Μ2τος. Τω 1928 έξεδόθη τό περιοδικόν « Πα- 
rt; «■ν^Αί^Ιτρεύς» καί τω 1928—30 ή «Πατραϊκή έβδο- 

1.Jyi5'·1 ίίΜμάς» τοϋ Ντίνου Άνδριοπούλου. ’Από 29 
«;ο!Σ)βρίου 1929 έως 23 Φ)ρίου 1930 έκυκλοφόρη- 

/9ΐ™σεν ή ήμερησία έφημερίς « Ή  Πρόοδος» τοϋ 
' “ΜΧρ. Λαμπροπούλου. Τφ 1927—30 έξεδόθη ή 
..·Μ!!„. ; Βίΐ]((1«Παμπροσφυγική». Τω 1925 ή «Άπογευματι- 
-1, ι'ίί,ί. Κι! 5«ι|νή», διατηρηθεϊσα ώς «’Απογευματινά νέα» 
^  ·ι!ΕΕ XT 2iijμέχρι 1946. Τω 1934 έξεδόθη ό «Λαός» τοϋ 

Πί:·!.; ι|Δημ. Άντωνοπούλου και τω 1936 ή «Έ νωτι- 
Ti·· E":i :;ίο(|κή» τοϋ υποφαινομένου. Τω 1936 ό «Ταχυδρό- 
«ΐ«ά. Πί.κόΙμος», διατηρούμενος έως σήμερον ώς «’Εθνικός 
w» Λψ,?., ιΙ|κήρυξ» ύπό Άνδρ. Βρή. Τω 1940—1 έπαν- 
>:ιί :>,Ί ΊκφΙεξεδόθη τό «Φως». Τφ 1941 ή «Λόγχη» της 
1 ό «Άιφ', i m  Μεραρχίας (έφημερίς μετώπου). Τφ 1929 
.a ·*:. ••Η.τίζμέξεδόθη ύπό Κ. Α. Άνδρικοπούλου ή έμμετρος 
ζ:; Ί| «Καμπάνα» καί τφ  1945 ομοίως. Κατά τήν κα
ν;; ώ « τοχήν τών Γερμανοϊταλών έξεδόθησαν έν Πά- 
: :r;;j;yj ,Μτραις «Ε.Ο.Ε.», Ελευθερωτής, Όδηγητής, 
j ^ j E A M ,  ΤΕΔ, ’Αγωνιστής, ’Ελεύθερος 'Έλλην 
r;:v Λί ΈΜ (Λάγοερης 68).

I - Τφ 1944 έξεδόθη έντυπος καί ήμερησία ή 
"i ntjijjl-«’Ελεύθερη Ά χαΐα». Τφ 1945 έξεδόθη ή «Ση- 

μερινή» ήμερησία πρωινή, συνεχισθεϊσα ώς 
'“'J «Ημέρα» τοϋ Χρ. Ριζοπούλου. Έ βδομαδιαΐαι:

Τ ' Ένωσις, ή Έφημερίς των συντακτών καί έβδο-
ι«-«11

Καί Ημερολόγια (βλ. λ.) έξέδωσαν οί Πα-
■'w'fJr •γ,ι'Ι μαδιαία (κατά Δευτέραν) ό «’Εθνικός κήρυξ». 

Καί Ημερολόγια (βλ. ' * “
τρινοί δημοσιογράφοι.

 ̂ Τ-ν.'ί'ϊ ■ 1937—43 έξεδόθη τό περιοδικόν « Ά -
11 ^ρ,.'.'ΐί χαϊκά» τοϋ υποφαινομένου, τφ  1945 ή «Χα- 

! ·:ο ,ίΰφ J  ραυγή», «Νέοι δρόμοι» φιλολογικά, « Ό  νέος 
I·1'· ff'V]] “Ανθρωπος» τοϋ Τάκη Καμπανά καί ό Λεύ- 
-,;:,o5iz« J  τ6ρος Μωρίας (ΕΑΜ). Τώ 1934—5 έξεδόθη 

φ ψ ,Γ Ί  ύπό τοϋ Κ. Κυριακοπούλου « Ή  Έπιθεώρησις 
|ι1 I : » / j  των δημοτ. υπαλλήλων τής Ελλάδος». ‘Υπό 
\ : ά ‘j  τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού Έπιμελη- 
■ πηρίου · τό μηνιαΐον Δελτίον αύτοΰ, ομοίως 

καί ΑΣΟ (Αυτονόμου Σταφιδικού ’Οργανισμού 
| άπό 1955. Τφ 1945—9 ή «’Αχαϊκή» όργανον 

jvi-i τής ομωνύμου Εταιρίας, μηνιαία.
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Έξεδόθησαν έπίσης θρησκευτικά περ. «’Α
πόστολος Άνδρέας» τού Θωμά ίερέως Παπα- 
γιαννοπούλου (1924—46), ή «’Αλήθεια», «Ή χώ  
τής άληθείας» μηνιαΐον των Ευαγγελιστών.

Παλαιότερον (1896) ό «Άρμαγεδών» τών 
Άρνέλλου.

Κατά τάς άπόκρεω έκυκλοφόρησαν έφημε- 
ρίδες σατυρικαί, τό Π .Α .Φ., ((Τρίχες» 1938— 
1940 τού Συλλόγου ίδιωτ. υπαλλήλων, τό 
«Πατρινό Καρναβάλι» τού Ά γ γ . Κουλουμπή 
1953—9. Καί άγροτικά πολλά, ή ’Αγροτική 
κραυγή, ή ’Αγροτική σάλπιγξ κ. ά.

Ώ ς  δημοσιογράφοι έκ τών άποβιωσάντων 
διεκρίθησαν οί ’Ιωαν. Παπανδρόπουλος, Μιχ. 
Σακελλαρίου, Τέλης Τουρνάς, X. Φραγκόπου- 
λος, Δημ. Λαμπίκης Βρασίδας Λευτάκης, 
Θεμ. Σωτηρίου, Μάκης ’Αθανασίου, Ή λ . Δη- 
μόπουλος, Άνδρ. Μεταξάς. Έ ξ  Αίγιου είργά- 
σθησαν είς Πάτρας καί είς Πατραϊκάς έφημε- 
ρίδας οί Σταμ. Λύτρος (1890—1920), Κωνστ. 
Λουκόπουλος, Ά ρ. Σταυρόπουλος, Νικ. Ά να- 
στασόπουλος, Άνδρ. Λυκ. Μεσσηνέζης (Σταυ
ρόπουλος 591).

Ώ ς  καί είς λοιπήν Ελλάδα, πολλάκις διε- 
νηργήθη λογοκρισία, προληπτική κυρίως κατά 
τάς άνωμάλους περιστάσεις (έπαναστάσεις 
καί πολέμους καί κατά τήν δικτατορίαν Μετα- 
ξά). Καί οί ΊταλογερμανοΙ έπέβαλον λογοκρι
σίαν. Λάγαρης 60, 68, 115, 139 έπ. 'Η  "Ε-
νωσις συντακτών έφημερίδων Πατρών (προέ- 
δροι : Μ. ’Αθανασίου, Θ. Σωτηρίου, Δ. Λάγα
ρης) διωργάνωσεν έκθεσιν τοϋ τύπου τών Π α
τρών 1940)1 (μυστικοϋ), έχει βιβλιοθήκην καί 
άξιόλογον μουσειακόν άρχεΐον τύπου Πελοπον- 
νήσου, ’Ηπείρου καί νήσων, αί όποΐαι κατά 
νόμον άνήκουν είς αυτήν. Έ ν Πάτραις ΰφίστα- 
ται καί 'Ένωσις ιδιοκτητών έφημερίδων Π α
τρών. ΜΕΕ ΙΘ ' 790. Κ. Μάγερ, 'Ιστορία τού 
Έ λλ. τύπου Ά  Ά θ . 1957, 282—3, 305. Χρ.
Εύαγγελάτος είς «Έθν. Κήρυκα» Πατρών 10— 
10—1946. Γ. λίπούρας είς «Σημερινήν» 17—7 
—1946 καί «Έθν. Κήρυκα» 3—11—1946.

’Εφημέριος. Θρησκευτική έφ. Ιδήμερος έκ- 
διδομένη έν Πάτραις τφ  1906 ύπό τοϋ πρωτο
πρεσβυτέρου Κ. Νικολετοπούλου.

Έ φημερίς τών συντακτών, έκδιδομένη έ- 
κάστην Δευτέραν τά έτη 1943—1944. Τόν 
Ν)βριον 1944 μετετράπη είς «’Ελευθερίαν» 
καί ευθύς άμέσως είς « Ή χώ  τών συντακτών» 
συνεχίσασα τήν έκδοσιν μέχρις ’Ιανουάριου 
1946. Έξεδίδετο ύπό όμάδος δημοσιογράφων.

Έ φιδαμΙα, θεραπαινίς της Μαξιμίλλας 
(βλ. λ.). Βλ. λ. Ά γ ιο ς  Άνδρέας. Κατά Τρε- 
μπέλαν 26—30, 42, 46 Ίφιδάμα, ή Φαιδάμια.

Έ χινάδες νήσοι έξω καί Δ τοϋ στο
μίου τού Αράξου, άφ’ ών ήρχισεν ή ναυμαχία 
τοϋ 1571 (Ναυπάκτου). Θωμόπουλος 414. Ά -  
ραβαντινός Β' 54, 154.
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Ζα βλάνι. Συνοικία έπΐ έκτάσεως πέραν 
του λόφου Σχατοβούνι καί έπΐ καί πρό 
των έκεΐ ‘γηλόφων. Έ κ εΐ τό Α' δημοτ. 

νεκροταφεΐον (1880) καί ύδραγωγεΐον (1918), 
δι’ ού υδρεύεται ή συνοικία είς είδικωτέραν θέ- 
σιν Καβουκάκι. Ζαβλάνι τοπωνύμιον άπαντα 
τφ  1814 είς έγγραφον της έποχής, διότι ή μο
νή Γηροκομείου εΐχεν έκεΐ άγρούς. Τριαντά
φυλλου Γηροκ. 43. Εύρέθησον τάφοι ρωμ. καί 
δ Θωμόπουλος 6172 ώδηγήΟη έξ αύτοΰ νά έ- 
τυμολογήση τήν λ. έκ του λατιν. ζαβρ(λ)ός 
^πολυφάγος τόπος. Ζαβλάνια καί είς Τρίκαλ- 
λα. Κατά V asm er 90 λ. σλαυική σημαίνουσα 
«όπισθεν λειβαδιών πλημμυρισμένων, όπισθεν 
χαμηλού τόπου», πράγματι δέ τοιοΰτος ό τό
πος κατά τούς προηγουμένους αΙώνας. Τό όνο
μα θά έφερον οί ’Αλβανοί κτηνοτρόφοι έπΐ 
Τουρκοκρατίας.

Ζαγανός πασάς, έξωμότης Έ λλην είς τήν 
υπηρεσίαν του Μωάμεθ Β '. Τό θέρος του 1460 
διά διαταγής του Καλαβρυτινοί μεταφερθέντες 
είς Πάτρας, άπεκεφαλίσθησαν. Προσέβαλε καί 
τό Γρεβενόν καί κατόπιν τό Σανταμέρι (βλ. λ.), 
όπου παρεσπόνδησε. Θωμόπουλος 371—6.

Ζ α ϊμ α ίικα , παρά τό Ρίον, όπου κτήμα των 
Ζαΐμη, συνοικισμός.

Ζ α ΐμ η ς *Α σ η μ ά κ η ς. Ό  ύπ* έμοΰ δη- 
μοσιευθείς άπολογισμός τής δημογεροντίας Πα- 
τρών τής 1 Σεπτεμβρίου 1819 είς Θωμόπου- 
λον 622 άναφέρει κονδύλιον «Διά όσα του άρ- 
χοντος κυρ Άσημάκη διά τόν έρανον του Ιε
ρού Χατιού (διατάγματος), τό όποιον έλευθερώ- 
νει τό πράγμα των ραγιάδων άπό τό μυρί 
(άπό τό Δημόσιον) μετά τόν θάνατόν τους». 
Μέλος τής Εφορίας τής Φιλικής. Γερμανός 
252. Τφ 1823 συνέτριψε Τούρκους μεταβαίνον- 
τας είς Πάτρας ('Ή λιος Η ' 634). Υιός τούτου 
ό Άνδρέας καί έγγ ονος δ Άσημάκης, βουλευ
τής Πατρών (Γ. Παπανδρέου, ‘Ιστορ. Καλα
βρύτων, 199—200),

Ζ α ΐ μ η ς  Ά ν δ ρ έ α ς ,  έπίσης πρόκριτ*| 
Καλαβρύτων καί Φιλικός. Κατήλθε μετά σώμα! 
τος Καλαβρυτινών είς τήν έπαναστατήσασο 
πόλιν των Πατρών τήν 22 Μαρτίου 1821. 
πογράφει τήν έπαναστατικήν προκήρυξιν πρ; 
τούς προξένους Πατρών. Έ πίσης υπογράφει ■; 
πρός τούς έγκλειστους είς τήν Άκρόπολιν Π ' 
τρών Τούρκους έγγραφον τής 28 Μαρτίου 185 
(Θωμόπουλος 634 σημ.). Έπολέμησεν έν συ- 
εχεία κατά τήν πολιορκίαν του έτους 182* 
άλλά έπανήλθε καί τό έπόμενον έτος. Βλ. . 
Έπανάστασις 1821. Τριανταφύλλου Γηροκ: 
μεΐον 48 έπ. Γερμανός 10, 17, 25, 43, 54, 5 
70, 102, 163. Φωτάκου Βίοι 24—5. Παπα 
δρέου Καλαβρ. ΈπετηρΙς 39, 47, 53, 54, 11 
Λεύκωμα 179. Ό δός έν Πάτραις, Δημ. όνο 
46. ΜΕΕ ΙΑ ' 890, 'Ήλιος Η ' 634. Έλευ 
Σ Τ ' 154. Ανεξάρτητος (Β) 1284 — 5. Βλαχ 
γιάννη *Ιστ. Άνθολ. 196. Έλαβεν έθνικάς (δ 
λοτε τουρκικάς) γαίας είς Καστελλόκαμπ 
(Ρίου).

Ζ α ΐ μ η ς  Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο ς ,  υίός τ 
Άνδρέου, πολιτικός (1825—1880). Ώ ς  ποί 
τευόμενος είς Ά χαΐαν διετήρει πολιτικόν σι 
λόνι είς τήν γωνιαιαν οικίαν (ΒΑ τής γωνία 
όπου σήμερον ή έπιθεώρησις Ταχυδρομείο)/ 
Χρ. Παλαμάς είς Ά καδ. Ήμερολόγιον Π 
τρών 1918, 22.

Ζ α ΐ μ η ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ς ,  χειρουργός I 
τρός (1847—1922). Ή σκησε τήν ιατρικήν, 
Πάτραις άπό του 1877, διευθυντής τής χειρου 
γικής κλινικής του Δημ. Νοσοκομείου μέ4 
τοΰ 1902, ότε έξελέγη ύπό τής Ιατρικής Σ> 
λής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητ 
είς τήν έδραν τής χειρουργικής, τήν όποιαν > 
τεΐχε μέχρι τω 1918. Πρύτανις τω 1912- 
‘Υπουργός τής Παιδείας τόν Ν)βριον 1920 j- 
1922. Περί αύτοΰ, έκτελέσαντος έν τφ  Νοο! 
κομείφ (βλ. λ.) Πατρών τήν πρώτην λαπαρ 
τομίαν τφ  1891, βλ. Ιατρόν Άναστ. Τραμτ
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δώρον είς Νεολόγον Πατρών της 17)6)1937. 
"Ηλιος Η ' 636. ΤΗτο είς Βιέννην μαθητής τοΰ 
B illroth καί έκαμε τήν α' έγχείρησιν έλκους 
στομάχου έν Έλλάδι.

Ζ α ΐ  μ η ς Ι ω ά ν ν η ς .  Υιός τοΰ Άσημά- 
κη, ένυμφεύθη τήν ’Αγγελικήν Θ. Κανακάρη 
Ρούφου, πρώτος δήμαρχος ΓΓατρέων. Έ κ  των 
τριών υποψηφίων, τούς όποιους προέτεινεν ή 
δημαιρεσιακή έπιτροπή, ή Άντιβασιλεία προε- 
τίμησε τοϋτον. ΤΗτο αδελφός τοΰ Άνδρέου καί 
Παναγιωτάκη Ζαΐμη. ’Ανεψιός τούτου ό Γεώρ
γιος Μ. Ροΰφος έκ νεαρας ήλικίας συνοικών 
μετ’ αύτοΰ. Άπεβίωσεν έν Πάτραις τήν 26 
Σεπτεμβρίου 1882 εις ήλικίαν 86 έτών.

Ζακυθηνός Διονύσιος. Καθηγητής νϋν της 
'Ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. ’Έ 
γραψε πολλά περί Πατρών (Άντέλμου κ. ά.), 
πολλά δέ έκ τών βιβλίων του I_,e despo ta t 
grec de Moree (δύο τόμοι) καί Οί Σλάβοι έν 
Έλλάδι άφοροΰν άμέσως τάς Πάτρας.

Ζακυνθινός Ζώης. Ταγματάρχης τοΰ 12 ου 
Συν)τος Πεζ. έγκατεστημένος είς Πάτρας, έφο- 
νεύθη είς τήν μάχην Πλατυβούνας (Δεκέμ
βριος 1940).

Ζάκυνθος. ’Απέχει τών Πατρών 52 ναυτ. 
μίλλια Ζώης 16,21. 'Ο  Θουκυδίδης λέγει αυτήν 
δτι άρχαιότατα ύπήρξεν άποικία ’Αχαιών. 'Υ
πάγεται έπΐ Φραγκοκρατίας έκκλησιαστικώς 
είς Πάτρας (G erland 76), ένώ κατά τήν φραγ
κικήν κατάκτησιν ό έπίσκοπος αυτής ένέ- 
μεινεν είς τήν ’Ορθοδοξίαν καί ό λατ. άρχιεπ. 
Πατρών τόν άντικατέστησε. Ζώης 288, 323. 
Θωμόπουλος 3033. Ληξάσης τής φραγκικής 
κατοχής έν Πάτραις, τά έπιπλα τής Λατ. ’Αρ
χιεπισκοπής μετεφέρθησαν είς Ζάκυνθον, ήτις 
άνέλαβε τήν έφορίαν δλων τών καθολικών τής 
Πελοποννήσου. Τάς άρχάς 1464 έπί τή εμφα
νίσει τών Τούρκων 10.000 Πελοποννήσιοι προσ
φεύγουν είς Ζάκυνθον. Βλ. λ. Ράλλης Μιχ. 
Ζακύνθιοι λόγιοι (Βοναφεύς, Ρουσάνος) εύρί- 
σκονται είς Πάτρας τόν ΙΣ Τ ' αΐ. δπου ό Πατρ. 
‘Ιερεμίας (1574). Οί Ζακύνθιοι συμμετέσχον 
δι’ Ιδίου πολεμικού (κατέργου) είς τήν κατά 
τών Τούρκων έπίθεσιν τών Ενετών τοΰ 1645. 
Ή  δλη ναυτική άποστολή κατά τών Πατρών, 
πλήρης λαφύρων, έπανήλθεν είς Ζάκυνθον. Είς 
Ζάκυνθον καταφεύγουν καί άλλοι Πατρεϊς τόν 
ΙΣΤ' αί. δπως ό Ά λέξ. Μαυροκέφαλος. Ή  
έμπορική έπικοινωνία είναι πυκνή πλέον. ’Απαν- 
τώμεν σταφιδεμπόρους έκ Πατρών είς Ζάκυν
θον καί άλλους έξελισσομένους έκεΐ (βλ. λ. Σου- 
μερλής). Ζακύνθιοι έγκαθίστανται είς Πάτρας 
τω 1680 κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν, 
είς Ζάκυνθον δέ μαζί μέ τούς ήττηθέντας Ε ν ε 
τούς κατέφυγον Πατρεϊς καί μεταξύ αυτών ό 
Ιεράρχης ’Ιάκωβος Σταθόπουλος (βλ. λ.). Ζα- 
κύνθιοι μετ’ άλλων Ίονίων καταφθάνουν είς 
Πάτρας τόν Μάρτιον τοΰ 1770 συμμετέχοντες 
είς τήν έκραγεϊσαν έπανάστασιν κατά τών 
Τούρκων. "Οταν έπήλθον πρός καταστολήν τοΰ 
άπελευθερωτικοΰ κινήματος οί Τουρκαλβανοί, ό 
μητροπολίτης Πατρών, οί πρόξενοι καί πλεΐ- 
στοι τών Πατρινών προσέφυγον εις Ζάκυνθον. 
Οί περισσότεροι τούτων παρέμεινον έπί δεκαε
τίαν έκεΐ, έως δτου έπαυσεν ή μανία τών

διωγμών, αλλά καί πολλαί οίκογένειαι άπέμει- 
νον όριστικώς.

Tcp 1768 πολλοί Ζακύνθιοι προσφεύγουν 
είς Πάτρας μετά τούς καταστρεπτικούς έκεΐ 
σεισμούς. Πολλοί Πατρεϊς καί οί πρόξενοι κα ·1 
ταφεύγουν είς Ζάκυνθον κατά τήν έπιδημίαν 
πανώλους τοΰ 1790. Καταφεύγουν έπίσης οί 
διασωθέντες κλέφται τής περιοχής, διεκπεραιού- 
μενοι διά τοΰ Πατραικοΰ κόλπου είς Ζάκυνθον 
(Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοΰ Μόριά, (138—9). 
Πλούσιον είς ειδήσεις διά τάς ζωηρώς άνε- 
πτυγμένας σχέσεις Πατρών καί Ζακύνθου ήτο 
τό Άρχειοφυλάκειον τής Ζακύνθου. Βλ. λ. έγ
γραφα.

Πλεΐστοι Ζακύνθιοι (βλ. λ. Ίόνιοι) έγκα- 
θίστανται έν Πάτραις ώς άγρόται καί άστοί, 
γίνονται μέλη τής Φιλικής έταιρίας έν Πάτραις, 
ή όποία πάλιν πολύ συνδέεται μέ τήν Ζάκυν
θον (τόν κόμητα Ρώμαν κ. ά.). Χρήματα άπο- 
στέλλονται έκ τής Φιλικής είς τόν Κολοκοτρώ- 
νην είς Ζάκυνθον τίρ 1821. Τό Ταμεΐον τής Έ 
ταιρίας τοΰ Γένους (Φιλ. Έταιρίας) σημειώ
νει είς τήν 19 Μαρτίου 1821 «τοΰ Γερακάρη 
δι’ ένα πεζόν έστείλαμεν είς Ζάκυνθον στόν 
Λεονταρίτη γρ. 35» (Γ. Παπαδιαμαντοπούλου 
'Ιστορ. σημειώσεις, 47). Θωαόπουλος 28, 123, 
214, 355s, 4042, 413, 418, 423, 425, 434 έπ. 
467 έπ. 486, 487, 493—4, 505, 507—9, 511, 
514, 516—521, 538—9, 5421, 568s, 574, 613, 
628, 6291. Δ ι’ Ίονίων πλοίων καταφεύγουν 
είς Ζάκυνθον τό πλεΐστον τών Ελληνικών οι
κογενειών τήν έσπέραν τής 21 Μαρτίου 1821 
καί τήν Κυριακήν τών Βαΐων τοΰ αύτοΰ έτους, 
δπου έτυχον περιθάλψεως έως λήξεως τοΰ Ί ε -  
ροΰ άγώνος (Χιώτης, Ίον. Α' 382). Βλ. λ. 
πρόσφυγες, Έπανάστασις 1821. Κτυποΰν τουρ
κικόν βρίκιον (Χιώτης αυτόθι). Ζακύνθιοι ά- 
γωνισταί ναυτικοί καί ξηράς κατέρχονται είς 
τόν ’Αγώνα. Εκστρατεύουν είς Όμπλόν (Χιώ
της αύτόθι). Παραπέμπομεν είς τάς λ. Σεμπρι- 
κιός, Άλεξανδρόπουλος, Ρώμας, Δενδρολίβανος, 
Πεττας, Πεθαμένος κ. ά. (Λεύκωμα 80), Ά -  
θανασιάδης μέ σώμα 70 Ζακυνθίων (ΜΕΕ Β' 
3). Δ ι’ ίδίου σώματος συμμετέσχον οί Ζακύνθιοι 
είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών καί ιδίως τά 
έτη 1821 καί 1822. Φωτάκος Α ' 295, Χρυσαν- 
θακόπουλος 98, Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 
48 έπομ. Ε ίς Ζάκυνθον εύρέθη έξ άλλου καί ό 
ήγούμενος καί διεφυλάχθη ό κώδηξ τής μονής 
Γηροκομείου τών Πατρών (Τριανταφύλλου αύτό
θι 56).

Ζακύνθιοι προσήλθον καί έγκατεστάθησαν 
εις Πάτρας έκ τών πρώτων μετά τήν ’Εθνι
κήν άποκατάστασιν (Στ. Θωμόπουλος είς Δ. 
Βιβλιοθ. 328—9). Ή  παροικία των είναι πο
λυπληθής καί καταλαμβάνει τό άρκτικόν μέρος 
τής νεοκατωκηθείσης τότε κάτω πόλεως. 
Κτίζουν καί ναόν έκεΐ έπ’ όνόματι τοΰ προ
στάτου τής νήσου των 'Α γ. Διονυσίου (βλ. λ.). 
Ε ίς Πάτρας κατέφευγον οί ένεκα τών ελληνι
κών φρονημάτων διωκόμενοι υπό τών ’Ά γγλων, 
λόχος δέ έθνοφυλακής Πατρών σπεύδει είς Ζά
κυνθον πρός έορτασμόν τής ένώσεως (Χιώτης, 
Ίον. κρ. Β' 647). Είς Πάτρας έρχονται πρό
σφυγες Ζακύνθιοι τόν Αύγουστον 1953 μρτά
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τήν έκ σεισμών καταστροφήν της νήσου, Τοΰτ* 
αύτδ^εΐχε γίνει τφ  1912, Πατρεΐς καί. Ζακύν- 
θιοι επίσης συνηδελφώθησαν έν πολέμψ, έκ- 
στρατεύοντες (1912 καί έντεΰθεν) είς τδ αυτό 
συν) μα, τδ 12ον.

Ζακχαίος μητροπολίτης Μυρέων (Μ. Α 
σίας), έκ Πατρών, Άδαμόπουλος τδ έπίθετον, 
μοναχός Μεγ. σπηλαίου, διεξεδίκησεν έπιμόνως 
τδν θρόνον του Πατρών μετά τδν θάνατον του 
Αρσενίου Δημητροπούλου (1712), διαμένων 
είς Πάτρας, άποκλείσθείς της εκλογής, μέ άν- 
τίπαλον τδν Χριστόφορον Άντωνόπουλον (βλ ,λ.) 
έπίσης Πατρέα, μετέβη δέ καί είς Ένετίαν 
έπί τούτο. Βλ. λ. Εκκλησία. Ία κ . Τ. Βισβίζη, 
Ή  έκλογή των μητροπολιτών κλπ. είς τευχ. 7 
(1956) τής Έ π ετ . του Αρχείου τής 'Ιστορίας 
του Έλλην. δικαίου.

Ζαννής Ά  ν τ. Ναυτικός άγωνιστής του 
1821 έκ Ψαρών. Διεκρίθη ώς άξιωματικδς 
κατά τήν ναυμαχίαν τών ΓΙατοών. ΜΕΕ ΙΑ ' 
909, "Ηλιος Η ' '655. ΈλευΟ. Σ Τ ' 167.

Ζάνος ίερεύς Γρηγόριος. Έ κ  Ζακύνθου ά- 
γωνιστής του 1821 έν ΓΙελοποννήσω. Έφονεύ- 
0η έν Πάτραις τώ 1825. Τριαντάφυλλου Δημ. 
όνομ. 57. Μ ΕΕ, ΙΑ ' 909.

Ζαπαντιώτης Βασιλ. άγωνιστής του 1821 
έκ του χωρίου Ζαπάντι Τριχωνίδος. τΓΙτο έγ- 
κατεστημένος είς Πάτρας, όπου τδν εύρεν ή 
ίκρηξις τής Έπαναστάσεως. Έ τάχθη υπό τδν 
ΙΙατρινόν II. Καραντζαν καί εύρέθη είς δλας 
τάς μάχας του, άναδειχθείς δπλαρχηγός. Έ 
λευΟ. Σ Τ ' 169, ΜΕΕ ΙΑ ' 911.

Ζαραχάνης Δ η μ ή τ  ρ. 'Οπλαρχηγός τής 
Έπαναστάσεως του 1821. Έπολέμησεν είς τήν 
πολιορκίαν τών ΙΙατρών. ΈλευΟ. Σ Τ ' 171. 'Ο 
μοίως καί δ αδελφός του Χρήστος.

Ζαριφόπουλος Ά  ν α σ τ. Α γωνιστής έκ 
ΙΙατρών. Τώ 1819 εύρίσκετο έμπορευόμενος 
είς Όδησσόν, δπου έμυήθη είς τήν Φιλικήν 
Εταιρίαν. ΚατήλΟε πρό τής Έπαναστάσεως 
είς Πάτρας πρδς όργάνωσιν τής Εταιρίας είς 
τήν γενέτειραν, άλλά εδρών ήδη ταύτην γενο- 
μένην, μετέβη εις Κέρκυραν. Έσπευσεν είς τ*ήν 
πολ.ιορκίαν τής Τριπόλεως (1821) καί ένδιε- 
φέρθη διά τήν άπελευθέρωσιν τών Τουρκαλβα- 
νών του Κεχαγιά Μουσταφά βέη. Τώ 1825 
πρεσβύτης, άπεσύρθη είς τήν έν Πάτραις κα
τοικίαν του υπό άγγλικήν προστασίαν. Τφ  
1827 έκ τυχαίου γεγονότος έφονεύθη. ΜΕΕ 
ΙΑ ', 916.

Ζαριφόπουλος Ά  ν α σ τ, Λ ι μ π έ ρ ι ο ς .  
Υίδς τοΰ άνωτέρω, μυηθείς τφ  1819 καί ού- 
τος είς τήν Φιλικήν Εταιρίαν. Μέ τήν έκρη- 
ξιν τής Έπαναστάσεως ήρχισε μαχόμενος υπό 
τδν Πάνον καί κατόπιν τδν Γενν. Κολοκοτρώ- 
νην. Τ φ  1825 έζωγρήθη είς Νεόκαστρον, άλ
λά έμεσολάβησεν ό έν Πάτραις διαμένων πα
τήρ του καί άπηλευθερώθη. Οί Ζαριφόπουλοι 
φέρονται ώς τουρκοπροσκυνημένοι, άλλά ή παρά 
τοΐς Τούρκοις δύναμίς των ήντλεΐτο άπδ τήν 
«μπέσσα» καί έθεωρούντο «μπεσσαλήδες» άπδ 
τούς Τούρκους, μετά τήν άπελευθέρωσιν δέ δ 
Λιμπέριος καί τήν πατρικήν του οικίαν Ιλαβεν, 
άλλά καί τών έκ Πατρών διελθόντα Καποδί- 
στριαν έφιλοξένησεν έν αυτή. Άνέλαβε τδν έ-

φοδιασμδν τών σωμάτων τοΰ τακτικού Έλλ. 
στρατού ύπδ τδν Ρ ιχ . Τζώρτζ, τά όποια έ- 
δρων είς τήν Δυτικήν Ελλάδα, έπίσης τήν μέ
ριμναν διά τούς Τουρκαλβανούς βέηδες, τούς 
οποίους ό Κιουταχής εΐχεν έκδιώξει τφ  1830! 
έκ Βιτωλίων. Καί τάς δύο άποστολάς έφερεν 
είς πέρας, τιμηθείς δι5 άργυροΰ μεταλλίου, κα- 
τετάχθη καί είς τήν φάλαγγα τών άγωνιστών.< 
Άπέθανεν έν Πάτραις τώ 1870. ΜΕΕ Ι Α '916.1 
"Ηλιος Η ' 673. Έ λευ θ .’ ΣΤ ' 172.

Ζαροκανέλλος Μ ή τ  ρ ο ς. 'Οπλαρχηγός έκ
Λεχαινών ’Ηλείας, έπολέμησε καί είς τήν πο-ι Γ*:::
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λιορκίαν Πατρών τφ  1822 έπί κεφαλής σώμα-: 
τος 76 άνδρών. Δ. Οίκονομόπουλος είς περ 
Ή λειακά Ντ. Ψυχογιού (ΙΑ') 229, Έλευθ;
Σ Τ ' 172, ΜΕΕ ΙΑ ' 917.

Ζ αρουχλαίικα . Προάστειον τών Πατρών 
ΝΔ αυτών είς τήν μεσημβρινήν πεδιάδα, 1)2 
ώ. άπδ τής πόλεως. Τδ χωρίον συνοίκησαν άπέ 
τών μέσων τοΰ ΙΘ ' αί. Νωνακριδεΐς καλλιερ-: t u 
γηταί (έκ Ζαρούχλας), έξ ού καί τδ όνομα τού 
συνοικισμού. Κορύλλος Χωρογραφία 67. ΓΙρίν 
πέριξ εκεί ύπήρχον έλη (Θωμόπουλος 65), σή ; 
μερον άμπελώνες, κήποι καί άγροί ποτιστικοί 
Τώ 1889 κατά Νουχάκην 295 κάτοικοι. Έπει-! 
δή τδ ονομα είναι σλαυικής ρίζης (Vasmei:
133), έτέθη τδ όνομα Γλαύκος έκ τοΰ παραι 
κειμένου ποταμού, άλλά διωρθώσαμεν τήν όνο·: 
μασίαν είς Γλαύκην (Δημ. όνόματα 24). *0
Παπανδρέου, Ίστορ. Καλαβρ. 265 άπαριθμώ':| 
τά έκ Καλαβρύτων χωρία τής παραλίας, δέ:; 
άναφέρει τά Ζαρουχλαίικα, τά όποια ήσαν άξιό: 
λογος πάντοτε συνοικισμός λόγω τού εύφόροτ 
τής πεδιάδος. Δρακάκης Κούνδουρος 159. *. -r;.

Ζάστοβα. Τοπο>νύμιον έπί τού όρους Π αν ?; ; . 
αχαϊκού ΒΛ χωρίου Έλεκίστρας μετά τήί ■ , 
Μακριάν Ράχην, τήν ύπέρ τδ υδραγωγείο: ν
Ι>ωμανού. Ή  lix p ed itio n  II, 87 τήν άναφέ;. Ziyi;j1: 
ρει μεταξύ τών κατοικουμένων τόπων, άνεε * *Γ. :
όμως άριθμού οικογενειών ή κατοίκων. Τΐ

■ r.
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αύτδ καί ό Νουχάκης 518. Χωρίον τού δήμο:. * - . *

ΜΕΓ. [ Λ
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ΙΙατρέων τφ  1836. Δρακάκης Κούνδουρος 6 
καί είς Χαρ. Βαρυμπόμπη, Σταχυολογήματατ 
212, φέρεται ώς χωρίον ύπαγόμενον είς τδν δήΐ · 
μον ΙΙατρέων. Ώ ς  χωρίον άναφέρεται τφ  169:? 
είς ένετ. έκθεσιν. Κωδηξ Μέρτζιου 117, 118
Διά τήν παρακειμένην άλλοτε μονήν Βλαχερνώ./ 
βλ. λ. Μάχη εκεί τόν Αύγουστον 1821. Βλ. λ >
Έ παν. 1821. Φέρεται καί ώς Σαράκοβα (το· ; 
πωνύμιον καί έν Ά ρκαδί^), ό δέ Ζακυθηνός ι \
Οί Σλάβοι έν Έλλάδι, 56 άναφέρει άλλαχο::. 
τό όνομα Σέτσοβα. Ό  V asm er 109 άναφέρ&έ u 5: * 
Ζάσθενα (Βόλου), τόπος καλλιεργήσιμος οπι:< 
σθεν ορεινού όγκου (λ. σλαυική). Παραπλήσιο r 
όνομα Ζαγορά. Τ φ  1842 ύπήρχε τό χωρίου 
(οικογένεια Χρ. Ξυπολιά εις συμβόλαιον Π 
Παπαδιαμαντοπούλου). Τ φ  1936 άνηγέρθη κτέπ 
ριον διά νοσοκομεΐον καί κατεσκευάσθη οδό c ν 
άπό Πατρών (15χμ.) δαπάναις Β. Μαραγκόν ; 
πούλου. Νϋν δέν κατοικειται ό τόπος. ,λ-*

Ζαφειρόπουλος Άναγν. ’Απδ τδ Ζυγοββρ ν '1·:) .? 
τσι Πελοποννήσου, υπασπιστής τού Θ. Κολοκςτ Χ>' 
τρώνη, άπέθανε δέ έκ συμφορήσεως είς Μάνεσ:|ΐ' 
Φωτάκου Βίοι 119.

Ζ α φ ε ι ρ ό π ο υ λ ο ς  Δημ.  Στρατιωτικό;ρ • ι* ν« ·.



249 Ζευγολατειδ

1.1]

IliTpBVj

■J'» . 'p.. j
Ti w  , ργγραφεύς καί άξιωματικός. Διετέλεσεν έτα- 

[‘Ιελάρχης της III Μεραρχίας εις τήν Β. "Η- 
7>ώ: ι4 ·  jTPVOv (1940)1).

i<r.'yn1 . -ί! Ζ α φ ε ι ρ ό π ο υ λ ο ς  Θε ο δ .  Δήμαρχος 
, Ι̂ΐατρέων, δικηγόρος καί άλλοτε νομάρχης.

'·"■>·,) Ζ α φ ε ι ρ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ο λ. ’Έφορος
ν,Ί ^'Ερχαιοτήτων Πατρών (1946 έως σήμερον). Ά -
Ιμι. jjcp ( '̂“’Ιασκαφαί του εις Καταρράκτην (Πρακτ. Ά ρ- 

-Π 'ϊ ' '^'[αιολ. Έταιρ. 1952 καί 1956), Άκρόπολιν 
, ματρών κ. ά.

ζι: ·ί .! ι Ζαχαρία ο ί κ ο ς .  Ή  βαρωνεία Χαλανδρί- 
' h'· ϊ*':·.',|,.''ιΊ σγ)ζ περιήλθεν ήδη μετά το 1311 άπό τής οί- 
,//.,;.,/ι(Κ|'',ι'1)1ι·|:ογενείας de la T rem ouille εις τήν οίκογέ- 

•H,) ‘r-.'^kiav των έκ Γενούης Ζαχαρία. Πίνακα των 
•·ί “^.Βαρώνων Χαλανδρίτσης τοϋ οΐκου τούτου δημο- 

ιεύει ό Θωμόπουλος 333. Ό  έξ αυτών Κεν- 
φίων Α' (βλ. λ.) Ζαχαρίας παρουσιάζεται ά- 

ίθασσος καί διαρκώς άντιπολιτευόμενος τήν 
ίκατερίνην Βαλουά (βλ. λ.). Θωμόπουλος 334 

Έ κ  τής αυτής οικογένειας καί ό Στόφα
ς Ζαχαρίας, άρχιεπίσκοπος Πατρών, προτε- 

ευταΐος τοϋ καταλόγου τών Λατίνων άρχιεπι- 
κόπων Πατρών. Βλ. λ. Εκκλησία Λατινική, 
ωμόπουλος 299, 320, 333, 3431. 335 έπ.
on^vion 349—50.

Ζαχαρίας νεομάρτυς. Τήν 20/1/1782 ΰπ'στη 
:ν ΙΙάτραις μαρτυρικόν θάνατον ό έξ ’Άρτης 
αταγόμενος νεομάρτυς ούτος, «τό έπιτήδευμα 
,ηλοτοποιός (γούναρης), ος τα σκέλη διχοτο- 

ίη:·Λβ»|μη0εΙς καί έν βαθυτάτφ φρέατι ριφθείς εις ού- 
f: :π ’!ι;. ίφανόν μετέβη». Θωμόπουλος 498.
: ;-!ϊ J)w ξΐΗ Ζαχαρίας κλέφτης, ό άρχηγός τών έν Πε- 
•·\ vh Γΐ'/ψοποννήσφ τόν ΙΗ ' at. μεΟ’ ού συνειργάσθη 
a-·-,: 15?. ΙκαΙ ό ήμέτερος Γιαννιας (βλ. λ.). Εις τήν ύπ’

, ι®: Πιν·Ιαύτοϋ ίδρυθεϊσαν καί διατηρηθεϊσαν όμοσπον-
....... φιδίαν κλεφτών άνήκε καί ή έπαρχία Πατρών.

' . [ 'U J M E E  ΙΑ' 926, Έλευθ. ΣΤ ' 179.
[jVa/W j Ζαχαρίας Γεώργιος ή Σεβαστός. Ναυτικός 
' Μάγωνιστής (πυρπολητής) τοϋ 1821 έκ Μοσχο- 

[νησιών. Έπολέμησεν εις τήν ναυμαχίαν Πα- 
r' · -,ϊ Μ  τρών υπό τόν Ή λ . Θερμισιώτην. Έλευθ. ΣΤ ' 
^ Χ - / Φ 79· ΜΕΕ ΙΑ ' 925.

Ζ α χ α ρ ί α ς  Σ π υ ρ .  ’Αγωνιστής τοϋ 
' “̂ '.>‘4/(11 1821 έξ Αίγίου. Έπολέμησε καί εις Πάτρας 
‘:Λν ’".Λ 1699 υπό τόν Άνδρ. Αόντον. ΜΕΕ ΙΑ ' 925, "Η - 

ιΐίίλιος Η ' 685.
,;ί· ΙίΉ::*’ι Ζαχαρίου Κλάρα. Άναφέρεται ώς κάτοικος 
ί,ί!,Ι ·η μ Ί  Πατρών είς Έλλην. έγγραφον τοϋ 1440. Ger- 
■;) I''-1; . J  land 2252S.
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Ζαχαρόπουλος Θεόδ. Τίός τοϋ μεγάλου 
Πελοποννησίου κλέφτη Ζαχαρία, αγωνιστής τοϋ 
1821. Έπολέμησε καί ήρίστευσε; είς τήν πο
λιορκίαν τών Πατρών. ΜΕΕ ΙΑ ' 928. "Ηλιος 
Η' 687.

Ζαχαρόπουλος Χ ρ η σ τ ό ς  ή Ζ α χ α -  
ρ ι ά δ η ς .  Άναφέρεται υπό τοϋ Χιώτου ’ίον. 
533 έπ. οτι ήτο Ζακυνθιομωραίτης, ήτοι έκ τών 
άποκατασταθέντων είς Ζάκυνθον Πελοποννη- 
σίων, Ιερολοχίτης ποτέ καί έπιθεωρητής τόν 
Μάϊον 1825 τοϋ πολιορκοΰντος τάς Πάτρας 
Ελληνικού στρατοΰ. Τοΰτον ποοσεκάλεσεν έκ 
Πατρών ό Δραγώνας είς Ζάκυνθον καί τοϋ 
ένεχείρισεν έπιστολήν τοϋ Διον. Ρώμα πρός 
τόν Θεοδ. Κολοκοτρώνην, τήν άποστολήν δέ 
αύτήν έξετέλεσεν ό Ζαχαρόπουλος. Έπρόκειτο

περί προτάσεως να τεθή ό άγων ύπό τήν άγ- 
γλικήν προστασίαν. *0 Θεοφανίδης Α ' 2861 ά- 
ναφέρει Χρ. Ζαχαριάδην είς τήν πολιορκίαν 
Πατρών έκ Κυπαρισσίας, άφωτιωμένον τςΰ Θ. 
Κολοκοτρώνη.

Ζ αχουλίτης ή Ζαχολίτης ή Ζίνης Χρή- 
στος. 'Οπλαρχηγός έκ Ζάχολης Κορινθίας, α
γωνιστής τοϋ 1821. Έπολέμησεν ήρωΐκώς είς 
τήν μάχην τοϋ Άγιάννη (βλ. λ·). Λέκκας 130, 
136, 137, Έλευθ. Σ Τ ' 181, "Ηλιος Η ' 690.

Ζ αχουλ ιώ τικα  καί Ζαχουλίτικα χωρίον. 
Βλ. λ. Τ’αθόπυργος.

Ζεβέλης Π έτρος. Α γωνιστής τοϋ 1821 
έκ Πατρών. ΈφονεύΟη είς τήν μάχην τής Ά -  
κράτας (1825). Λεύκωμα 179.

Ζέν Ά  ν τ. Γεν. προβλεπτής Πελοποννή- 
σου κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν. Τόν 
Ν)βριον 1690 έκ Γλαρέντζης ήλθεν είς Πάτρας, 
έπιθεωρήσας τάς άλυκάς καί τά φρούρια. Θω
μόπουλος 472.

Ζ έ ν  καί Τ ζ έ ν. Διευθύνων τό Αύστρια- 
κόν προξενεΐον έν Πάτραις, έπυροβολήθη ύπό 
τών Τούρκων, άλλα διέφυγε. Βλ. λ. Έ τανάστα- 
σις 1821.

Ζένος Κάρολος. ΆπειληΟείσης τής Αατ. 
άρχιεπ. Πατρών τώ 1366 ύπό τών στρατευμά
των τής Μαρίας τών Βουρβώνων, ό τότε άρχιεπ. 
’’Αγγελος α' Ά τζαϊώλης ανέθεσε τήν άρχηγίαν 
τοϋ έξ 700 άνδρών στρατού του εις τόν νεα- 
ρώτατον Ενετόν ιερέα Κάρολον Ζένον, ό όποιος 
είχε διακριθή ήδη, τελών είς τήν ύπηρεσίαν 
του, είς τόν άγώνα κατά τών Τούρκων είς τόν 
Κορινθιακόν κόλπον, όπου καί είχε πληγωθή. 
Ούτος δεν έβιάσθη εις τήν άπόκρουσιν τών 
εισβολέων, άλλα περιωρίσθη είς άμυναν εξ 
έβδομάδων, άφήσας τούς πολιορκητάς νά τρα
πούν είς τήν δήωσιν τών πλουσίων περιχώρων 
τών Πατρών. Τέλος, μόλις ευρε τήν κατάλλη
λον εύκαιρίαν έπέπεσε κατ’ αύτών καί τούς ε- 
τρεψεν είς φυγήν καί, καταδιώκουν κατά πόδας, 
τούς ήνάγκασε νά καταφύγουν έως τής Πύλου, 
όπου χάριν άσφαλείας εύρίσκετο καί ή Μαρία 
μέ τόν υιόν της. Θωμόπουλος 324—6.

Ζ έ ν ο ς  Π έ τ ρ ο ς  δούξ τής Άνδρου, * Ε 
νετός τήν καταγωγήν. Ένδιεφέρθη διά τήν πα- 
ράδοσιν τών Πατρών παρά τοϋ Πάπα είς τούς 
Ενετούς κατά τό έτος 1408. Θωμόπουλ'ς 338.

Ζέρβας Γεώργιος άγωνιστής τοϋ 1821 έκ 
Γορτυνίας. Ώ ς  οπλαρχηγός τοϋ Θ. Κολοκο
τρώνη άνεδείχθη, συμμετέσχε δέ καί είς τήν 
πολιορκίαν τών Πατρών. Έλευθ.· Σ Τ ' 1>92, 
"Ηλιος Η ' 702.

Ζέρβας Νικόλαος. Α γωνιστής τοϋ 1821 
Ή λεΐος, ώς καί ό άδελφός του Σπυρίδων. Ά να- 
φέρεται οτι έπολέμησεν είς τά μεθόρια Ά χα ία ς 
τούς Τούρκους, φυλάττων τά σύνορα έπαρχίας 
Πατρών άπό τούς Τούρκους τοϋ Λάλα τόν 
Μάϊον 1821. Γερμανός 34, Έλευθ. Σ Τ ' 192, 
"Ηλιος Η ' 702.

Ζευγολατειό. Τοπωνύμιου διασωζόμενον 
μέχρι καί τής Τουρκοκρατίας τής έμπροσθεν 
τής Α πύλης τοϋ φρουρίου τής Άκροπόλεως 
καλλιεργούμενης έκτάσεως. Λύτη φαίνεται άπό 
τών Βυζαντινών χρόνων θά άπετέλει ζευγολα- 
τεΐον, διά τοΰτο καί δ Γ. Φραντζής (ΙΔ' αί.)
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άναφέρει τήν Ά νατ. πύλην του φρουρίου τού
του του Ζευγολατείου—«ούτω γάρ ώνομάζετο». 
Ά π ό  αυτήν τήν πρωίαν της 26 Μαρτίου 1429, 
ήμέραν τού Μ. Σαββάτου, κατά τήν πολιορ
κίαν τού Παλαιολόγου, όλίγοι έκ των Φράγ
κων Ιππέων έξήλθον αίφνιδιαστικώς, αλλά διω- 
χθέντες υπό των Βυζαντινών, είσήλθον άπό 
την πύλην του αίγιαλοΰ (Δυτικήν). Τό τοπωνύ- 
μιον ένδυναμώνει τήν άποψιν τού Θωμοπούλου 
96 δτι εις τόν χώρον έκεΐνον έκειτο πολύ άρ- 
χαιύτερον ή Ά ρόη (καλλιεργούμενον μέρος).

Ή  νομική έννοια καί φύσις τούτου δέν 
είναι ή αύτή πάντοτε (διά τούς χρόνους έπί 
Τουρκοκρατίας Σακελλαρίου, 51, 61, 263). Ό  
Θ. Κριμπάς, Πελοπον. Πρωτοχρονιά 1957, 
3411 άνάγει τά ζευγολατειά είς τούς Βυζαντι
νούς χρόνους. *0 Μάουερ Α ' 121 σημειώνει 
δτι, άν τούτο είναι νεώτερον, έσήμαινεν Ιδιο
κτησίαν μεγαλοκτηματίου. 01 ζευγολάται δέν 
είχον δικαιώματα ιδιοκτησίας έπί της γης, τήν 
όποίαν έκαλλιέργουν. Τήν δεκάτην καί τάς 
άλλας υποχρεώσεις είχεν ό κύριος τής γης. Ό  
Iveak e  I 147 χαρακτηριστικώς άναφέρει: «Συ- 
νήντησα ένα χωρικόν. Μου είπεν : ό Ιδιοκτή- 
της της γης, τήν όποίαν έγώ καλλιεργώ καί 
είναι ό... (χριστιανός), ό όποιος είναι άξιωμα- 
τούχος τού δεσπότη, έκ τών 21 μερών της 
συγκομιδής, 3 πληρούνει είς τόν βοεβόδα διά 
τήν δεκάτην, 6 είς τόν ιδιοκτήτην δι’ ένοίκιον 
καί τού μένουν τά υπόλοιπα, μέ τά όποια Οζ 
άντιμετωπισΟούν αΐ δαπάναι. Ζευγολατεΐον ήτο 
τό χο^ρίον Κυνηγού Λ τής μονής Γηροκομείου. 
Κατ' έγγραφον της 22 ‘Απριλίου 1830 τών κα
τοίκων τού χοιρίου τούτου όμολογεΐται δτι καί 
τό χωρίον «μέ δλην τήν περιοχήν του ήταν πρό 
χρόνων ζευγολατεΐον ιδιόκτητον τού αυτού μ ο
ναστηριού καί οί ΐδιοι οΐ προπάτορές μας έστά- 
Οησαν υπήκοοι αύτού καί ζευγολάται μέχρι τών 
ήμερών τών πατέρων μα » Τό ζευγολατεΐον 
τούτο κατεπατήΟη όλίγον πρό τού 1821 ύπό 
τών Τούρκων Χατζή Χασάνη (Τριαντάφυλλου 
Γηροκομεΐον 64). ’Άλλο γνωστόν ζευγολατεΐον 
είς Οέσιν Κάτω Ζήριας (βλ. λ.), διατηρείται 
δέ σήμερον ώς τοπωνύμιον, όπως καί άλλα/ού 
(Κορινθίαν κ. &.). Θωμόπουλος 96, 349, 611,
ΖακυΟηνός, le d esp o ta t 181—2.

Ζευς. Δώρόν του πρός τόν Εύρύπυλον (βλ. 
λ.) τό άγαλμα τού Διονύσου, τό όποιον διετή- 
ρουν οί αρχαίοι ΓΙατρεΐς. ’Έμβλημα της πό- 
λεως ή κεφαλή τού ’Ολυμπίου Διός. Ναός του 
είς τήν Αγοράν της άρχαίας πόλεως. Ό  χ ώ 
ρος τού ναού, οπ>υ νυν ό Παντοκράτωρ (βλ. 
λ.). Κατά τινας ναόν του καί δ Άδριανός ά- 
νψκοδόμησεν, δπως δεικνύεται είς νόμισμα Πα- 
τρών της έποχής του. Κατά ΓΙλίνιον οί ναοί 
του ’Ολυμπίου έν Πάτραις ώς καί τού Ή ρα- 
κλέους, ήσαν άπό τούβλα καί περιεστοιχίζοντο 
άπό λιθίνους κίονας μετ’ έπιστυλίων. Κεφαλή 
Διός ή όλόκληρος δρθιος ή καθήμενος είς νο
μίσματα Πατρών. Ό  H erbillon  ώς έν σ. 181, 
183, συμπεραίνει δτι ό Ζεύς έν Πάτραις δέν 
είχε τοπικήν τινα είδικήν σχέσιν. Θωμόπουλος 
55, 1971, 188—9, 238, 243, 245, είκ. 20. M e
y e r  2218—9.

Ζηνοβίζης Χ α μ ο υ ζ ά ς .  ’Αρνησίθρησκος

’Αλβανός έξωμότης είς τούς Τούρκους. Μ 
τούτον άντικατέστησεν 6 σουλτάνος Μωάμβ 
Β' τόν διοικητήν τής Πελοποννήσου Ό μάρ. 
αύτός Μωάμεθ Β' Αντικατέστησε τόν Ζηνοβ: 
ζην τώ 1460 διά τού έξωμότου Έλληνος Ζο 
γανού πασά. ’Αλλά καί πάλιν έπανήλθεν ει 
τήν θέσιν του. Θωμόπουλος 370—4. 

Ζ η ν ό β ι ο ς .  Βλ. λ. Δανιηλίς.
Ζήρια. Παλαιόν χωρίον καί βουνόν, μίι 

τών σημαντικοί τέρων Β. παραφυάδων τού Παν 
αχαϊκού ορούς, αί όποΐαι καταλήγουν σχεδί 
άποτόμως πρός τόν Κορινθιακόν κόλπον εΐ- 
θέσιν, δπου κατά τήν άρχαιότητα ό Έρινεό·' 
’Ασβεστώδες συγκρότημα, διήκον επί τής 0d 
λάσσης άπό τού Λαμπίρη νυν έως Ψαθοπύρ 
γου, τό όποιον συγκρότημα υψώνεται παρά τ 
χωρίον Άνο> Ζήρια είς ΰψ. 771 μ. κατά τήν κ : 
ρυφήν Προφήτης Ή λίας. Τό χωρίον ύψ. 607 μ  
Ά γ ιο ς  Γέώργιος 463 μ., Ά γ ιο ς  Άθανάσιι 
481 μ., Κάτω Ζήρια (χωρίον) 138 μ. Έτ! 
τού βουνού τά χωρία : Ά νω  καί Κάτω Ζήρκι 
ή Ά νω  καί Κάτω Χρούτσα, θέσεις : Παλαιό 
χώρι, Βαθύ. Τό έκ πεύκων δάσος έπεξετείνετ 
επί τής επιφάνειας τού δλου βουνού. ’Ή δη τ  
1914 ό Λέκκας 31 διαμαρτύρεται: «Οί κάτο: 
κοι του χωρίου Ζήριας χάριν έπεκτάσεω; τ&  
σταφιδοφυτειών, καίτοι καί έκ τών έκ πευκώΐ 
δασών του προσπορίζονται άρκετόν ε1σόδ*]μ^ 
κατεπυρπόλησαν αυτά άστοργότατα. Σώζοντς^ 
έν τοσούτω άκόμη άρκεταί άραιαί συστάδα 
πεύκων, μέ εγκατεσπαρμένα διάφορα άλλα δέ^ 
δρα καί δή ύπερμεγέθεις παχυσκίους πλατ<2 
νους έντός τών δαυλακουσών τό έδαφος εύγράμ 
μων χαραδρών, είς τά βάθη τών οποίων μικρ- 
ρυάκια κυλίουσι τά ήρεμα καί διαυγή ΰδαι3 
των». Έ ν  τώ μεταξύ ή πευκοφυτεία έπροστ^ 
τεύΟη καί όλόκληρος ή πρός τήν θάλασσα 
Ιδίως έπιφάνεια τού βουνού άπέβη πυκνώς φς 
τευμένη άπό πεύκα. Τώ 1930 υπήρχε δάσο 
δημόσιον έκ 16.000 πευκών κλπ. (Θωμόπου 
λος 86 σημ. Λέκκας 9, 19, 29, 31). Δυστυχδ| 
τό δάσος τού-ο κατά τήν -:ελευταίαν έχΟρικ# 
κατοχήν άπεψιλώΟη, άλλα τώρα καί πάλ2 
έπροστατεύΟη ή πευκοφυτεία. »

Τό χωρίον Ζήρια άναφέρεται (Siria) τ{ 
1699 μεταξύ τών χωρίων Πατρών (Κώδτί 
Μέρτζιου 117, 118) κείμενον δέ παρά τήν κο 
ρυφήν τού όμωνύμου βουνού, ήδη άπό Τούρκο 
κρατίας είχε καί άλλο χωρίον πρός χειμερινά 
διαμονήν τών αύτών κατοίκων, καλούμενα 
Ζηοιώτικα καλύβια ή Καλύβια Ζήριας, ήδη ? 
Κάτω Ζήρια. Ό  Θωμόπουλος 3871 τό δνομ 
Ζήρια ευρίσκει δτι έδόΟη έκ τής Ζήρια 
(άρχ. Κυλλήνης). Ή  Κυλλήνη, 6ρος τη : Κορι* 
Οίας — υπάρχει καί είς ’Ηλείαν — εύρίσκετΓ 
κατά τόν Μεσαίωνα νά λέγεται Ζάραξ ία· 
Ζάρακας καί πράγματι καλείται έκεΐνο Ζήρΐ 
(λίμνη τού Ζαρακά, Πολίτου Παροιμίαι 768 
Καί είς Νάξον άπαντα τοπωνύμιον «τά Ζι( 
ρια». Επομένως καί είς Ά χαΐαν Ζήρια έκ το 
Ζάραξ. Ό  V asm er δέν συγκαταλέγει τό όνο 
μα μεταξύ τών σλαυικών, υπάρχει όμως; 
γνώμη δτι προέρχεται εκ τής νοτιοσλαυικής- ΐ 
ζίρ σημαινούσης ξυλοκέρατα. Ό  καθηγητά 
Λάμπρος Ν. Έλληνομν. Γ 199—201 άντιτάσαε
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Wtl, διότι ίΐς  τό βουνόν της Κυλλήνης δέν 
δπάρχουν, οΰτε λέγει ό Λέκκας 187 είς τήν 

j ΙΖήριαν τοϋ Έρινεοΰ, κεκαλυμμένην υπό π ι- 
Χίηϊ f Μ ων· Άπαντά είς έλληνικόν έγγραφον της 

~Λ'ν:ι tctty ®ρυλλογής G erland έν Πάτραις 24 Φεβρουαρί- 
JA''' ;ί3ιι~.γ ,'/',ΓλΓ|ου 1437, τό όποιον άναφέρεται είς άμπελώνα 
Ji'irii. |«είς τό μέρος τής Κατακάλενας είς τοποθε-

ur-'Ar.ii &. , Μαν τής πρεβέντας Ζήριας καί των Σουχια- 
(—Συχαινών)». Ή το  μία δουλοπαροικία 

Ά·η'Ζ· ^ :»έκεϊ έπί ■ Φραγκοκρατίας (φέουδον) μέ ύποστα- 
';:'Λν,'':;'.'5/^ίτικά κλπ. {Gerland 81), άνήκον εις τήν οίκο- 
:jT.iy.. Αγένειαν Λεονέσα.
ι. ,ύ Ό  L eake (II, 193—5) πρώτος ώνόμασε τό

ώ ί"’·'; Ηβ°υνόν τής Ζήριας Λουμπίστα. Τό αύτό καί ό 
a ; Pouqueville IV , 403 καί ό νεώτερος C urtins
Γ ; Γ ^  Pelop- είς χάρτην. Α λλά ή Λουμπίστα είναι 

Τ’ L '̂,1 “Μ  βέβαιον δτι έκειτο μακράν των δύο χωρίων 
• γ'/'1'1' Ζ ή ρ ι α ς  καί τοΰ βουνού έν γένει τής Ζή-

ύπεράνω τοϋ Σαλμενίκου, έπί τής Β.
. . γΛ i1, Μ πλευράς τοΰ Παναχαϊκοϋ.
/·ΐ· μ:β Zr̂ j Τά δύο χωρία Ζήριας έχουν 50 οικίας. ’Έν 

·Λ· W;:jli'.aw μίλλιον, συνεχίζει 6 L eake, άπό τό Λαμπίρη,
' ,ljj· Ρ'ν̂ 'ίίΐί εις καταρράκτης άπό ύψος 100 ποδών (είναι ό 
-- Μλ H j / T0(j ψαθοπύργου). Έ π ί τής Ζήριας υπήρχε δερ- 

;Ι1· Kiwi βένι (βλ. λ.) καί άρματωλίκι πρός προστασίαν 
:λ ai των ταξιδιωτών. *0 G ell 2 τό δερβένι τοϋτο 

εύρε 35' άπό τό χάνι Λαμπίρη (βλ. λ.). Ό  
κκ(;ιβ| Dodwell ΙΓ, 306—7 έξαίρει τήν ώραίαν θέαν
ΐϋ,,πι πρός τόν Πατραΐκόν (;) κόλπον. Τά βουνά άπο- 

ΐ· ia.:i τόμως άνορθοϋνται, λέγει, πρός τήν θάλασσαν 
: 'άκι iJ.ii Sijf καί καλύπτονται άπό δάση κυρίως έλάτης ( ! )  
'Vawi; ύκι τά όποια δέν στερούνται κομψότητας ή πυκνό- 
τίήτ'.ι'π τητος σκιάς. Ό  P ouqueville  αυτόθι ευρίσκει 
::vb.Mr;r τήν Ζήριαν 3 ώ. άπό τοΰ Δρεπάνου καί μίαν 
ηΙίΜτράΓ άπό Λαμπίρη. 40 οίκογένειαι πληθυσμός. Τω 
κ χ ι  έκ*ί 1826 είς Κάτω Ζήριαν έγκατεστάθη στρατιω- 

·ύ;ήϊ)Μ\ τική* δύναμις, τόν Φ)ριον 1824 γράφει πρός 
i±l ~»:μ  τόν Άνδρ. Λόντον, ευρισκόμενον εκεί, ό Lac. 
i" Sift Stanhope. (Άρχεϊον Λόντου Β' 38). Ένωρίτε- 
ic I'i'oraa ρον δέ τω 1822, κατά Λέκκαν 152s, 197 πάλιν 

!ί, ill. 1-5‘Jf! είζ Ζήριαν συνήλθον οί όπλαρχηγοί Ιΐατρών, 
kj:wi Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων υπό τήν προεδρεί- 
;ϋ;ϊ ζϊ! τί I αν αύτοΰ τοϋ Κολοκοτρώνη. Ό  Νύσης Μεσ- 

' σηνέζης Μεταξάς (Τό Αϊγιον στόν άγώνα, 87) 
...ji iSirialP δημοσιεύει άνέκδοτον έγγραφον τής 25 Ίανουα- 

ρίου 1827 τοϋ Λόντου, κατά τό όποιον έν όμο- 
' ' < νοία οί τής Αίγιαλείας έστειλαν «είς τάς θέ- 

ι σεις τής Ζήριας καί Βαθυοΰ 100 στρατιώτας». 
Ό  αύτός Μεσσηνέζης Μεταξας 91 δημοσιεύει 

άνέκδοτον έγγραφον τής 4 Φ)ρίου 1827 έξ Ά -  
ραχώβης Λίγίου τοΰ δπλαρχηγοΰ Μίτζου Μου- 
ρικοπούλου πρός Άνδρ. Λόντον: «... Είς τάς 
16 τοΰ Ίανουαρίου έλαβον μίαν διαταγήν σου, 
είς τήν οποίαν έγραφες... νά περιλάβωμεν ήμεΐς 
τό Βαθύ καί Ζήρια... Έκινήσαμεν λοιπόν νά 
πάμε οι μισοί άπό έμάς είς τό Βαθύ καί οί 
μισοί άπό αυτούς εις τό άλλο είς τή Ζήργια. 
Έπήγαμε λοιπόν είς τά Ζηργιότικα καλύβια. 
Έσήκωσαν τούς Ζηργιότες οί Μελετέοι (τοΰ 
Μελετοπούλου) νά βαρέσουν έμας τούς δυστυ
χισμένους Λοντέους· ύποφέραμε καί αύτό. "Επει
τα άποφασίσαμε, κατά τήν άπόφαση, νά μοι
ραστούμε είς τό Βαθύ καί Ζήργια* δέν μάς έδέ- 
χθησαν είς τό Βαθύ λέγοντες δτι έμεϊς δέν 
χωράμε. Έ τσ ι λοιπόν έμεϊς δέν ήμπορέσαμεν νά

5: π;ί Φ*
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ύποφέρωμεν τούς... τά έχαλάσαμε...». Είδικώς 
εύρίσκομεν είς Σταυρόπουλον 365—6 ότι ό 
Λόντος ήδη άπό τοΰ 1822 μετά τήν μάχην τοίυ 
Γηροκομείου, έπιστρέψας έκ Ιΐατρών, έγκατέ- 
στησε τό έκ 300 άνδρών σώμα του είς τήν 
όχυράν θέσιν τοΰ χωρίου Ζήρια. Κατ’ έγγρα
φον τής 14 Φ)ρίου (;) ό Άνδρ. Λόντος «είναι 
τοποθετημένος είς ένα χωρίον παράλιον Πατρι- 
νόν Ζήριαν όνομαζόμενον, άπό τής Βοστίτσας 
μέν άπέχον τρεις ώρας, άπό δέ Καστελλίου 
(Ρίου) άλλας τρεις».

Ό  Pouqueville  (1816) εύρε 20 οίκογενεί- 
ας είς τήν Ζήριαν παρά τό δερβένι. Ή  E x p e 
dition (1828) εύρε 47 οίκογενείας. Π ατρι- 
νόν χωρίον τό λέγει δ Σταυρόπουλος 366. 
Κατά Κούνδουρον Δρακάκην 67, 113 χωρίον 
άνέκαθεν δήμου Έρινεοΰ. Τώ 1851 κατά Ραγ- 
καβήν κάτοικοι 410 οίκογένειαι 84 (άλλά μαζί 
μέ Χρούτσαν, Προβοδόν καί Καλύβια Ζήριας). 
Κατά Νουχάκην τώ 1889 ή μέν Κάτω Ζήρια 
432 κατοίκους, ή Ά ν ω  δέν άναφέρεται μετ’ 
άριθμοΰ κατοίκων. Τώ 1943 οί Γερμανοί μέ 
άρματα μάχης διώκοντες τούς άντάρτας, έπυρ- 
πόλησαν τήν Ζήριαν. Έ π ί 72 οικοδομημάτων, 
δύο κατεστράφησαν ολοσχερώς καί δύο έμειναν 
άνεωγμένα. Άναφέρεται θέσις Ζευγολατειό (βλ- 
λ.), Πύργος, κεντρική θέσις, δπου παλαιόν όχυ- 
ρόν οικοδόμημα, Καλογεροβούνι, δπου κτίσμα 
ήμικυκλικόν άπό τούβλα (ίσως άναγόμενον είς 
Μεσαίωνα). Ά πό Ζήριαν κατάγονται ό Ζηριώ- 
της καπετάνιος, ό Παναγ. Στρουμπούλης 
(έφευρέτης τής ύπό σκιάν άποξηράνσεως στα- 
φίδος) καί ό ποιητής I. Π . Κουτσοχέρας. Λ έκ
κας 311, 158, 159, 164, 187, 197, 210. 'Ή λιος 
Η ' 731.

Ζ ηριώ της καπετάνιος, άναφέρεται ώς εις 
τών Αίγιαλέων καπετάνιων τοϋ σώματος Άνδρ. 
Λόντου, έχων 20 ένόπλους. Τώ 1824 εύρίσκέ
το είς τό στρατόπεδον Διακοπτοΰ, όπως καί ό 
Ροδόπουλος (βλ. λ.). Σταυρόπουλος 380.

Ζήρος Β α σ ί λ .  'Οπλαρχηγός κατά τήν 
Έλλην. Έπανάστασιν έξ ’Ολυμπίας. Ά νεδεί- 
χθη ύποχιλίαρχος καί έπολέμησε καί είς Π ά
τρας. Έλευθ. Σ Τ ' 209.

Ζήσης ’Ι ωά ν .  συνταγ)ρχης. Δίοικών τήν 
ταξιαρχίαν ’Έβρου, ηύτοκτόνησεν είς Ά νατ. 
Θράκην, δπου κατέφυγε κατόπιν διαταγής 
μετά τής ταξιαρχίας του τήν 9 Απριλίου 1941.

Ζησιμόπουλος Έ π α μ .  στρατηγός, . έκ 
Πατρών. Μετέσχε τών πολέμων καί διφκησε 
τό 12ον Σαν)γμα Πεζ. τώ 1940.

Ζήσιμος Ά  ν α γ  ν. άπό τήν Μπαρμάσαι- 
ναν τής ’Ηλείας άγωνιστής τοΰ 1821. Έ πολέ- 
μησεν είς τάς μάχας Σαραβαλίου, Σαϊταγα καί 
Γηροκομείου. Έλευθ. Σ Τ ' 209, ΙΒ ' 45.

ζούδαρης, ό καθυποτάσσων άλλοτε στοι
χειά έν Άχαΐα καί ’Ηλεία. Ζούδιο=ζώον, λέ- 
ξιν χρησιμοποιουμένην είσέτι περιφρονητικώς 
δι’ άνθρωπον άξεστον, ζωώδη. Πολίτου Παραδ. 
1062, 1119, περ. «Ήλειακά» Ντίνου Ψυχογιοϋ 
Ζ' 123 έπ. Βλ. λ. Βελίζι.

Ζούλας Σ π ΰ ρ ο ς  λόγιος. Ό  άφεντάνθρω- 
πος, δπως τόν έλεγον οί Πατρινοί. Συνεργασία 
του είς Ακαδημαϊκόν Ήμερολόγιον Πατρών 
τοΰ 1918, 5 7 -5 9 .
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Ζ οολιάνα . Φέουδον παρά τήν Χαλανδρίτσαν 
τφ  1275 κατά τδ 1'α>. χρονικόν του Μορέως. 
Κατά Δραγούμην ή Σπονδιάνα, κατά Θωμό- 
πουλον 300 δμως ΐσως, οπού τά χωρία Ζώγα 
καί Λάλουσι.

Ζ ουμ πάτα , Τζουμπάτα (καί Ζαμπάτα εις 
έγγραφον άμνηστείας του κλέφτου έξ αύτής 
Τξούνη τφ  1779). ΒΑ της Χαλανδρίτσης, έπί 
Ν πλευρών Παναχαϊκου (ύψ. 1.192 μ.). Κο- 
ρύλλος Χωρογραφία 80. 1)2 ώ. άνω ή έλατόφυ- 
τος έκτασις Θάνα (βλ. λ.). Ά λλα  υψώματα: 
Στρεφοβούνι 1159 μ., Μπάλιζα 1353, Γολέμι, 
Ν*τδ χωρ. Μίρα καί Β. τδ Λεόντιον. "ϊψ ω μα 
Ζουμπάτα καί είς Τριταίαν παρά τδ χωρίον 
Γολέμι, Γολέμι τοπωνύμιου καί είς Ζουμπά - 
ταν. Χωρίον έπαρχίας Πατρών είς ένετ. έκΟε- 
σιν 1699 (Zenbaba). Κώδηξ Μέρτζιου 118. 
ΠρΙν έπί Τουρκοκρατίας φέρεται είς τήν κα- 
ζάν Καλαβρύτων. Γιαν. Βλαχογιάννη, Κλέφτες 
τοΰ Μόριά, 1073. Έ π ί τής δδοΰ Μακελλαριάς 
(βλ. λ.) μέ πυκνότατα δάση. ΙΙατρΙς τοΰ μη- 
τροπ. Δέρκων Γρηγορίου, τοΰ ποικίλης δράσε- 
ως Νενέκου, των έπισης οπλαρχηγών Σαγιά 
καί Σπανοκυριάκη. Βλ. λ. Έ παν. 1821. Ή δ η  
άπδ ΙΙΓ  αί. κατήρχοντο οί τής Ζουμπάτας 
καί τών πέριξ χωρίων (Ζουμπατοχώρια ή ’Αρ
βανιτοχώρια) τδν χειμώνα παρά τήν Δύμην, 
είς Ζουμπαταίικα καλύβια, οπού παρεχείμα- 
ζον οίκογενειακώς. ΓΙαρά τά Μαΰρα βουνά άπδ 
τοΰ 1830—50 συνεστήΟη μόνιμος πλέον (θέρος 
καί χειμώνα) συνοικισμός τών έκ κατοίκων 
Ζουμπάτας καί Γκέρμπεσι, δ οικισμός 81 έλαβε 
πλέον τδ όνομα τοΰ τελευταίου ώς πολυπληθε- 
στέρων τών έκείνου οίκιστών, ή περιοχή δέ 
άνήκεν είς τήν μονήν Χρυσοποδαρίτσης.

Ό  P ouquev ille  V, 356, καθορίζει τά 
Ζουμπαταίικα παρά τδν Λάρισον ποταμόν. Εύρε 
τούς Ζουμπατιώτας παραχειμάζοντας είς καλύ
βας σκεπασμένας μέ καλάμια, τδ δέ θέρος μέ 
τά χοιρινά καί ποίμνια άνερχομένους είς τά 
βουνά.

Ό  άοίδιμος Στεφ. Θωμόπουλος έν τή βιο
γραφία «'Ο  μέγας Δέρκων Γρηγόριος» άναφέ- 
ρει οτι οί γηραλέοι Ζουμπατιώται διετήρουν 
τδν ’Ιούλιον 1875, δτε τούς έπεσκέφΟη, μετα- 
βαίνων άπδ Πατρών είς Καλάβρυτα, τήν παρά- 
δοσιν οτι ούτος «έστάθηκε δεσπότης στήν Πόλη 
καί έκρεμάστηκε άπδ τούς Τούρκους στήν 
Επανάσταση του Είκοσιένα» (σελ. 2). ΟΙ 
Ζουμπατιώται, συνεχίζει δ Θωμόπουλος, μό
νον περί τών προβάτων αύτών έφρόντιζον, έν 
παντελεϊ άγνοία διατελοΰντες καί τών πάγκοι
νος γνωστών γεγονότων, δΟεν καί ή παροιμία 
«μήπως είσαι άπδ τή Ζουμπάτα ;» άπαντώσα 
έν ΓΙάτραις καί άλλαχοΰ, άπευΟυνομένη δέ είς 
πάντα άγνοοΰντα καί τά κοινότερα τών πραγ
μάτων. Καί δμως έκ Ζουμπάτας προήλΟεν ή 
μεγάλη έκείνη διάνοια, δ περί ού ό λόγος 
Γρηγόριος».

Ή  περιοχή τής Ζουμπάτας (βοσκότοποι) 
έπί τοΰ Παναχαϊκου έφθανεν άρκτικώς μέχρις 
έκείνων τής Λουμπίστας (βλ. λ.) Έρινεοΰ. 
Άπετέλεσε χωρίον τοΰ δήμου Παναχαιών 
(1836) καί άπδ τοΰ 1861 τοΰ δήμου Φαρών 
καί οΰτω μέχρι διαλύσεως δήμων (1911). Δέν

άπετέλεσεν ίδιαν κοινότητα, άλλα συνεχωνεύόη 
μέ άλλας καί τώρα τής Μίρας. Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 113, 159. *Η E xped itio n  
ευρε τήν Ζουμπάταν μέ 51 οικογένειας τφ  
1828 καί τφ  1889 κατά Νουχάκην κάτοικοι 
μόνον 88. Ά π δ  τοΰ 1909 δέκα οίκίαι άπέμει- 
νον καί σήμερον περί τάς έπτά μετά ναοΰ ένο- 
ριακοΰ, μονίμων κατοίκων. Κατά Θωμόπουλον 
α' έκδ. 238 τδ όνομα Ζουμπάτα άλβανικδν ση 
μαΐνον τεμαχισμένον χωρίον, πράγμα, τδ οποί 
ον δέν προσαρμόζεται είς τήν γεωγραφικής 
μορφήν αύτοΰ, έκτδς άν έννοήσωμεν έκπαλαι 
ύπάρχουσαν τήν Ιδιότητα τών κατοίκων νά κα-: 
τέρχωνται τδν χειμώνα είς πεδινόν οίκι 
σμόν. Ζούπα λέξις είς τήν έλληνικήν έκ τον 
άραβικοΰ d joubba, ή φούστα (Ν. Άνδριώτη: 
Έτυμολ. Λεξ. 71), άσχετον εδώ. Ζουλιάτα εί<: 
Ή π :ιρον  (Άραβαντινδς Β' 60) καί Ζαρνάτο 
είς Μεσσηνίαν άσχετα. Είς Θεσσαλονίκην χω 
ρίον τά Ζουμπάτα ή Ζουμπάτες (ΜΕΕ Κ 
250, ΈλευΟ. ΙΒ' 278). *Υποστηρίζεται οτι υ 
λέξις είναι σλαυικής καταγωγής δηλώνουσα υ-ΐ 
ψωμά όδοντωτής μορφής. V asm er 134 καί 
Δ. ΖακυΟηνδς, οί Σλάβοι έν Έλλάδι, 56 
Α λλά ή λέξις είναι βυζαντινή, τζουπάτας=σω-3 
ματοφύλαξ, όπως ε*ς τδν στ. 2261 τοΰ Διγεντ 
Α κρίτα (καί άτζουπάδες). Φαίνεται δτι, έπειδά 
οί ορεσίβιοι ποιμένες τής περιοχής προσεφέ 
ροντο έπί τής παλαιοτάτης δδοΰ πρδς Πάτραα 
πρδς συνοδείαν άπδ κινδύνου ληστών (έντεΰθε' 
καί αί πολεμικαί οίκογένειαι), έδόΟη έκπαλα 
τδ ονομα. ’Αρχάς 1829 φθάνει έκει δ Θ. Κο·: 
λοκατρώνης (βλ. λ.) πρδς καταδίωξιν τής λη{ 
στείας. Βλ. λ. ’Αρβανιτοχώρια. Θωαόπουλος; 
4971, 5 5 1 -2 , 580, 601. ΈλευΟ. ΙΒ' 355:
Κανδηλώρος ’Αρματωλισμδς 159.

Ζυγομαλάς Ίωάν. πρωτονοτάριος τής Μ!| 
’Εκκλησίας, φίλος τοΰ μητροπ Πατρών Διο-ί 
νυσίου Β ',τοΰ όποιου επιστολή πρδς αύτόν διεε 
σώΟη. Φαίνεται δτι ήλΟεν είς Ιίάτρας τφ  1576ί) 
Θωμόπουλος 417, 418-, 447. j

ζώ α . Περί προϊστορικών ευρημάτων βλ. λί 
Γεωλογία. Θωμόπουλος 43—4. Καί ό Έρυμάν^ 
Οιος κάπρος. Θά έζησαν καί λέοντες (πολλό! 
αγάλματα τούτων κατά τήν ιστορικήν έποχήνι 
άλλά καί πόλις, τδ Αεόντιον). Έ κ  δέ τής πε? 
ριγραφής τής έορτής τών Λαφρίων ύπδ τοή 
ΙΙαυσανίου (Β' αί. μ.Χ.), εύρίσκομεν είς Πά: 
τρας νά προσφέρωνται είς θυσίας αγριόχοιρος 
έλαφοι, δορκάδες, λύκοι, άρκτοι καί άλλα επί! 
<ροβα ζώα, συλλαμβανόμενα προδήλως έπί τοΐ 
Παναχαϊκου (βλ. λ. Θήρα). ’Αναφέρονται έπί·: 
σης έπί τοΰ Ώλενοΰ αγριόχοιροι, έλαφοι, δορ-: 
κάδες, λύγκες (είδος αίλούρων). ΠληΟύς σκιού- 
ρων κατακ>ύζει λόγω τοΰ δάσους τήν περιο: 
χήν τοΰ Όμπλοΰ, δπου μέχρι σήμερον ζοΰ·: 
βόες είς ήμιαγρίαν κατάστασιν. Τραγελάφια 
σημειώνει ό P ouquev ille  IV , 394. Κατά τήί 
άρχαιότητα είς τήν περιοχήν Άργυράς μέχρ 
Ρίου προσέφευγον οί αποδημητικοί πελαργοίι 
ένώ είς τήν Χαλανδρίτσαν πολλοί ήσαν οί κίρ; 
κοι (κιρκινέζια). Κοράλλια καί άλλα (δενδρΐτι* 
Οαλασσία) υπάρχει είς τδν Πατραϊκόν. *( 
G ell 11, όλίγον πρδ του 1821, συνήντησεν ά< 
γέλην άγριοχοίρων έξω του Γκέρμπεσι τοΰ Ά !
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ράξου. *H κτηνοτροφία έπίσης ήτο άνεπτυγ- 
μένη είς τήν έπαρχίαν καί χάριν των ποιμνίων 
οί τής Ζουμπάτας (Γκερμπεσοζουμπαταΐοι) πα- 
ρεχείμαζον παρά τόν ’Άραξον. Σφάγια έκ ΓΙα- 
τρών έξήγοντο είς Ζάκυνθον έπί Τουρκοκρα
τίας (άπό τοϋ ΙΣΤ ' αί.). Θωμόπουλος 47, 
50, 71,- 73, 196, 516. Θωμόπουλος είς ’Α
χαϊκά Α' 53. ΜΒΕ I' 55. Κατ’ άναφοράν τής 
2 Μαίου 1658, οί Τούρκοι συνεκέντρωνον εις 
Πάτρας, κατά πληροφορίας τοΰ έκεΐ Γάλλου 
προξένου, 4.000 ζεύγη βουβαλιών διά να στα
λούν είς Κπολιν προς έλξιν κανονίων. Έ στά- 
λησαν έπίσης είς μίαν ημέραν 10.000 ζυγού
ρια, σίτος πολύς καί δέρματα έριφίων (Κώδηξ 
Μέρτζιου 56). Κατ’ άλλην Ένετικήν έκΟεσιν 
τοΰ 1658 είς Πάτρας συνεκεντρώΟησαν 400 
ίπποι καί άλλοι 500 είς Γαστούνην προοριζό- 
μενοι διά τόν Ένετικόν στόλον. Αυτόθι 81. 
Διά τήν κτηνοτροφίαν των τελευταίων έτώ ν: 
Φ Πχπαχριστοφίλου είς Πελοπ. ΙΊρωτοχρο- 
νιάν 1957, 40 έπ.

Ζώγα χωρίον 11 /2 ώ. άπό Χαλανδρίτσης 
κείμενον πλησίον ετέρου χωρίου Λάλουσι, μετά 
τοΰ οποίου αποτελεί μίαν κοινότητα. Άναφέ- 
ρεται τφ 1699 είς κατάστασιν Ένετικήν των 
χωρίων Πατρών (Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118) 
καί έπί Τουρκοκρατίας (L eake I I ,  122) καί 
άπό τήν E xpedition  ως έχον 6 οικογένειας 
τφ 1828. Κατά Ραγκαβήν II , 88 οίκογ, τφ  1851 
78. Τφ 1889 κάτοικοι κατά Νουχάκην 102, 
ό όποιος πιθανολογεί έκεΐ τάς άρχαίας Φαράς. 
Κατά Θωμόπουλον 301 ίσως είς περιοχήν τοΰ 
Ζώγα ήτο τό μεσαιωνικόν τιμάριον τής Ζου- 
λιάνας. Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 80—1 οι 
ήμίσεις κάτοικοι τφ  1903 ήσαν άλβανόφωνοι. 
Καί τό όνομα τοΰ χωρίου ’Αλβανικόν κατά 
Θωμόπουλον α' έκδ. 237—8 έκ τής λέξεως 
ζόγ πτηνόν. ’Όνομα κύριον τό Ζώγα, όνομα 
τοΰ πρώτου οίκιστοΰ ή κυρίου τής περιοχής, 
Χωρίον Τζόγια είς δήμον Λετρίνων Η λείας, 
τό όποιον ό Κ. Ν. Ήλιόπουλος, Τοπωνυμικόν 
’Ηλείας, 171 φέρει έκ τοΰ έν. Zoja ή προβηγ- 
κιανοΰ joya. Βλ. λ. Σταροχώρι. Έλευθ, ΙΑ ' 
734. Τό χωρίον άναφέρουν άπό τής συστάσεως 
των δήμων οί Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113. 
Τά γύρω υψώματα 257 μ. καί 377 μ.

Ζωγόπουλος Ίωαν. Είργάσθη ιδίως είς 
τήν άνακαίνισιν καί άνέγερσιν των ναών Παν- 
τοκράτορος, 'Αγ. ’Αναργύρων, Ά γ . Νικολάου 
Λεύκας, διετέλεσε δέ δημοτικός σύμβουλος Πα- 
τρέων άπό τοΰ 1924 μέχρι τοΰ θανάτου του 
(1953). 'Έτερος ’Ιωάννης Ζωγόπουλος έξέδω- 
σεν έν Πάτραις τώ 1895 «’Άνθη καί χρυσαλ
λίδες» ποιημάτια (σ. 32).

ζωγραφική. ’Ολίγα γνωρίζομεν περί τής 
τέχνης ταύτης κατά τήν άρχαιότητα, διότι 
δέν διεσώθησαν ζωγραφίαι. Μνημονεύεται πάν
τως ότι είς τήν Τριταίαν, πριν τής εΙσόδου 
τής πόλεως ήτο μνήμα έκ λευκού μαρμάρου, 
περίφημον καί διά τάς ζωγραφιάς τοΰ μεγάλου 
’Αθηναίου ζωγράφου Νικίου, συγχρόνου τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου. Τά έργα του διεσώθησαν έπί 
αιώνας καί ό Παυσανίας περιγράφει λεπτομε
ρώς αύτά (Curtius, Pelop. 433)· Περίφημοι 
έπίσης ήσαν αί τοιχογραφίαι τοΰ άρχιερατικοΰ

μεγάρου (βλ. λ.) των Πατρών τοΰ ΙΕ ' αί. Ζω
γράφος έκ Πατρών Ευθύμιος (1747).

Έ κ  τών πυρπολήσεων καί καταστροφών 
διεσώθησαν άγιογραφίαι είς τούς ναούς τών μο
νών ‘Αγ. Πάντων Τριταίας, Νοτενών, Χρυσο- 
ποδαρϊτίσσης, Μπάδ*, ώς καί είς τούς ναούς Χα
λανδρίτσης, ‘Αγ. Νικολάου Πλατανιού, Ά γ . 
Κωνσταντίνου Σαραβαλίου. Εικόνες έπίσης έν- 
διαφέρουσαι φορηταί είς τάς άνω μονάς, ώς 
καί Γηροκομείου καί Όμπλοΰ. Ό  M angeart 
X X I εύρε τούς Πατρεΐς τφ  1828 είς καλύβας, 
άλλ’ είς μ.ίαν γωνίαν έκάστης αύτών ήσαν Ίεραί 
εικόνες άνηρτημέναι καί μία κανδήλα συνεχώς 
έκαιε προ αυτών. ’Ίχνη τοιχογραφιών έπί τοΰ 
έναπομείναντος τοίχου τοΰ τεμένους Ά κροπό- 
λεως Πατρών. ’Ιταλοί ή Ίόνιοι ζωγράφοι συν- 
ώδευον τούς περιηγητάς έπί Τουρκοκρατίας 
καί ούτως έχομεν εικόνας τών τοπίων Πατρών. 
Είς Πάτρας οί Δ. Βυζάντιος (ναός Ά γ . Ά ν - 
δρέου), Κ. Φανέλλης (Εύαγγελίστρια) έζησαν 
καί κατέλιπον σπουδαία έργα. Όνομαστοί έκ 
Πατρών ζωγράφοι Έ παμ. Θωμόπουλος άκα- 
δημαϊκός καί Βασ. Χατζής θαλασσογράφος. 
Έ π ί ’ΌΟωνος ό Άναστ. Ψαθόπουλοε, Γ. Χα- 
τζόπουλος καί έν συνεχεία Δημ. Μπισκίνης, 
Ν. Άτζαρίτης, Κ. Λαμπρόπουλος, Π. Ά ρβα- 
νιτόπουλος, Γεωργ. Μούγιος, Ίωαν. Παπαδη- 
μητρίου, Χρ. Τσάλτας, Σπ. Σώκαρης, Χαρ. 
Παλαιολόγος, Στ. Γ. Παπαγιαννόπουλος, Ν. 
Παναγιωτόπουλος, Άνδρ. Πρέσσας, άδελφοί 
Κάρτερ έν Πάτραις έργασθέντες άπαντες, όπως 
καί αί Ελένη Α. Λασκαράτου, ‘Τβ. Κ. Κόλ
λα, Εύγ. Τσακίρη, Μ. Τζικλητήρα, Μάγδα 
Κουνούσου, Εύθυμία Μιχαλοπούλου, Χρυσή 
Δασκαλοπούλου, Νίτσα Άντωνιάδου, Χρηστ. 
Μπότσαρη, Φιφή Πανουτσοπούλου, Κική Ά ρ - 
γυροπούλου. Άγιογράφοι Τ. Πριονας, Γ. Φά- 
ων. Σκιτσογράφοι : Ν. Ά τζαρίτης, Ντϊνος
Άνδριόπουλος, Εΰη Τσιλιμηδοΰ. Τό λεύκωμα 
Ίωαν. Γενναδίου είς τήν έν Ά θήναις βιβλιο
θήκην του έχει συγκεντρώσει πολλάς έκ Π α
τρών εικόνας τών παρελθόντων αιώνων, έκ 
βιβλίων περιηγητών. Καί ή E x p ed itio n  έχει, 
αλλά καί ό Θωμόπουλος είς τήν β’ έκδ. ύπέρ 
τάς 40 (κατάλογος εις σ. 12 τής Ιστορίας 
του). Θωμόπουλος 484, 118, 180, 1831, 197, 
275', 298, 3722, 406', 415, 416, 440, 464, 
466—7, 532, 560, 569, 584, 600, 608. Εικό
νες Ά γ . Άνδρέου βλ. λ. Καί τής ναυμαχίας 
Πατρών (1822) πολλαί. Καί τοΰ ’Έ ςς τοΰ Κα
νακάρη πλησιάζοντος τά τείχη τής Ά κροπό- 
λεως (1821).

Πινακοθήκαι έν Π άτρα ις: Τοΰ δήμου Π α- 
τρέων έξ άγορας πινάκων καί έκ δωρεάς Έ 
παμ. Θωμοπούλου, τοΰ οποίου είκόνες είς τό 
Δημαρχείου καί τελευταίως περί τάς 30 έπί 
θεμάτων τής Ιστορίας Πατρών. Ή  τοΰ Άνδρ. 
Γαλανάκη έν τή οικία του (Ρ. Φεραίου—Φιλο- 
ποίμενος), έκ τών σημαντικωτέρων τής Ε λ 
λάδος (Ελληνικά καί ξένα έργα, βυζαντινά καί 
μεταβυζαντινά).

Ζωγράφος Ίωάνν. Καθηγητής Πανεπιστη
μίου, οίκονομολόγος καί πολιτικός (1844—1927). 
Έσπούδασεν είς τό γυμνάσιου Πατρών καί έ-
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κτοτε έγκατεστάθη είς ‘Αθήνας. Έλευθ. Σ Τ ' 
250.

Ζ ω γ ρ ά φ ο ς  Γ. Παναγιο>της. Έδημοσιο- 
γράφει καί έξέδιδεν έν Πάτραις μέχρι 1947 
βιβλιάρια, δπως «Ό ποία  υπήρξε καί είναι έν 
τω κόσμω ή γυνή», είς τον πρόλογον του ό
ποιου εμφανίζεται «ώς νομικός, δημοσιογρά
φος, ιστοριογράφος, συγγραφευς περί Ιαματι
κών πηγών τής Ελλάδος καί σχολάρχης».

Ζώης Λ  ε ω ν ί δ α ς. Διακεκριμένος Ζα- 
κύνΟιος ιστορικός συγγραφεύς, πολυτίμους υ
πηρεσίας προσενεγκών είς τήν ιστορίαν τών 
Πατρών (Θωμόπουλος 30, 35, 192, 4231, 4653 
486, 494J, 5051, 516 έπ. 6132). Έγεννήθη έν 
Ζακύνθω τώ  1865 καί άπέθανε τόν Δ)βριον 
1956 είς Αθήνας. Διετέλεσε διευθυντής του 
Δημοσίου Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου. Ό  Ζώης 
είχε φροντίσει νά έχη άντίγραφα πάντων τών 
άφορώντων τάς Πάτρας Ιστορικών αυτού εγ
γράφων, τά όποια έδημοσίευσεν είς τό περιο
δικόν «’Αχαϊκά» Πατρών Α' 60—3, 149—50,
Β' 4 1 -5 ,  112, Γ  5 9 -6 3 , 9 4 -6 ,  Δ ' 4 2 -3 , 
78—80, άπομένει δέ είς χειρας μου άδημοσίευ- 
τος σε(ρά άλλων δέκα όκτώ έγγράφων τών έ- 
τών 1808—1830, περίληψιν δέ αυτών συμπε
ριέλαβα είς τήν β' έκδ. του Θωμοπούλου 516— 
521. Έξέδωσε τό περιοδικόν του «Αί Μοϋσαι» 
άπό 1892 καί έγρα^εν υπέρ τάς 700 εργασίας, 
έκδοθείσας είς ίδιους τόμους ή δημοσιευθείσας 
είς φιλολ. περιοδικά. Πλήρης «Αναγραφή δη
μοσιευμάτων 1885—1951» έξεδόθη έν Ά 0. Νε
κρολογία ύπ’ έμοΰ είς έφ. «Νεολόγος Πατρών» 
22)12)1956 (= Ί Ιχ ώ  τών ΖακυνΟίων 22)12)56). 
Τριαντάφυλλου Δημ. όνόματα 57.

Ζωητάδα. «Μικρόν τι άνωτέρω (του Σαρα- 
βαλίου) έν μέσω δύο βουνών κεϊται ή Ζωητά
δα... Έ ν  τή χαράδρα τή κειμένη μεταξύ Σιδε- 
ροκάστρου καί Ό μπλοΰ υπάρχει ή Οέσις Ζωη
τάδα, ένθα ύπέστησαν πανωλεθρίαν οί 'Έ λλη
νες υπό τών Τούρκων». Κορύλλος Χωρογραφία 
67 καί 82, ό όποιος (σελ. 189) προσθέτει ότι 
τό έτος 1463, συγκροτηΟείσης μάχης περί τάς 
Πάτρας τών Ελλήνων καί Ενετών πρός τόν 
Όμάρμπεην, ό Μιχ. Ράλλης ένίκησε τούς πο
λεμίους κατά κράτος. Είτα όμως έμπλακείς 
είς δυσχωρίας κατά τήν δίωξιν τών Τούρκων 
είς τήν άνωθεν του χωρίου Σαραβαλίου θέσιν 
Ζωητάδαν, έπαθε ήτταν όλεθρίαν υπό τών έπι- 
στρεψάντων ’Οθωμανών. Καί ό Θωμόπουλος 
4 03 όρίζει τόπον τής καταστροφής άνω τού 
Σαραβαλίου πρός τήν άνάβασιν τού Σιδηροκά- 
στρου καί συνεπώς μένει τό ζήτημα πότε ή 
Οέσις έλαβε τό όνομα Ζωητάδα. Μέχρι σήμε
ρον Ζωητάδα λέγεται ή ΒΑ τού χωρίου Βε- 
λίζι περιοχή, καλλιεργουμένη, ή όποία παλαιό- 
τερον είχε καί χάνι (τού Μέξα, τού οποίου σή
μερον σώζεται τό κτίσμα μόνον), μίαν ώραν 
δέ υψηλότερα ήτο τό χάνι τού Όμπλοΰ, τό

όποιον ήτο μεγαλύτερον, μέ κρήνην σωζομένηνη? 
άλλα τό κτίριον μόνον είς έρείπια φαίνεταιΓ 
Έκεΐθεν διήρχετο ή εκ Πατρών πρός Καλά 
βρυτα όδός (Μακελλαριά). Ή  όχυρά θέσι* 
αυτή κατελήφθη άπό τής άρχής τής πολιορκίαν 
τών Πατρών (Μάιος 1821) υπό τού Πατρινο: 
οπλαρχηγού Π . Καραντζά, έκεΐθεν δέ έξορμώ. 
ούτος έφθανε μέχρι τής Τουρκοκρατούμενη- 
πόλεως. Είς Ζωητάδα κατέφθασαν καί 30( 
Ζακύνθιοι έθελονταί, τεθέντες είς διάθεσιν τον 
Καραντζά (Γερμανός 33—4, Χιώτης Ίον. Α

*

407, Έλευθ. Σ 'Γ  256, ΜΕΕ ΙΒ' 120). Σήμε *
* όποία h Iρον είναι συνοικισμός ή Ζωητάδα, ή όποία ό« 

φείλει τό όνομά της είς Ζώην τινα, όπως Μα: 
νώλης Μανωλάδα, γλυκός Γλυκάδα καί Έ  
γλυκάδα. Έπροτείναμεν (Δημ. όνομ. 24) κα 
τό χωρίον Βελίζι, είς τήν κοινότητα τού οποίοι 
υπάγεται ό συνοικισμός, νά όνομασθή μέ τ  
νεοελληνικόν καί ιστορικόν τούτο όνομα.

Ζωϊόπουλος Ά ν δ ρ έ α ς .  Δήμαρχος Πα 
τρέων τώ 1943. Πρόεδρος Λιμενικής Έ πιτρο 
πής (1958), μέλος αύτής άπό πολλών έτών.

Ζ ω ϊ ό π ο υ λ ο ς  Χ ρ η σ τ ό ς ,  άδελφός το 
προηγουμένου, στρατηγός, γεννηθείς είς Πά 
τρας τώ 1890.

Ζω νάρι τής καλόγριας. Τό ούράνιον τόξον 
Λέγεται μέχρι σήμερον. Πο>ίτης Παραδόσετ;
849. Κατά ΜΕΕ ΙΒ' 120 έν Ά χα ΐα  ό Γαλα 
ξίας. ’Αλλά είς τήν περιοχήν Πατρών τοΰτ 
δέν διαπιστούται.

Ζωοδόχος πηγή. Ναΐδριον εντός τού j 
τείχους τού φρουρίου Ρίου (βλ. λ.), Άναφέρε 
ται ήδη έπισκευασθέν τώ 1869, άφιερωμένο 
έπί Ενετοκρατίας είς τήν Παρθένον τής υγείαν 
Θωμόπουλος, 2 5 8 4683. Φαίνεται ίδρυθέν άπ 
τής τελευταίας Ενετοκρατίας, διετηρήθη δ 
ώς όρθόδοξον άπό τής Ανεξαρτησίας. Κατ 
τήν κατάρρευσιν τού 1941 διηοπάγη, άλλ’ ήδ*1 
φροντίδι τού στρατού άποκατεστάθη καί λει 
τουργεϊ, έορτάζον τήν Παρασκευήν τής Λα| 
πρής.

Ζώρας Ι ε ρ ε ύ ς  Κ ο σ μ ά ς  έκ Κούμα 
Η λείας, άγωνιστής του 1821, «άξιος δπαδέί t /j ϊ ; 
καί πιστός τού Δεσπότου του, τού άοιδίμο* Γ:. ' 
Γερμανού Παλαιών Πατρών». Συμμετέσχεί 1. 
είς τήν πολιορκίαν (μάχη Γηροκομείου) υπό τό< Λ* * '■ 
0 .  Κολοκοτρώνην, κατά τήν όποίαν δύο άνδρε! C : 
τού σώματός του, προκινδυνεύσαντες «έσωσα) * -::: 
αύτόν άπό τάς χειρας τού εχθρού», κατά τι « 
σχετικά υπομνήματα. Νικολ. ΙΙαπαδόπουλοε / "  ϊ 
πρωθιερεύς, είς «Ένοριακόν καί έφημεριακό* 
Βήμα» Αθηνών Αύγούστου 1956 καί Όκτο* V*' Si 
βρίου 1956. ^

Ζ ώ τ ο ς  Γ.  Ι ω ά ν ν η ς .  Καθηγητής φκ 
λόλογος, εξέδωσεν έν Πάτραις «Διά νά γρά
φετε καλάς εκθέσεις» έκ σ. 240 καί «Έλληνι /V ''* 
σμός καί Χριστιανισμός», 1952, :
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λεία. Γείτων περιοχή κατά τήν πεδιάδα, 
δπου δριον άλλοτε ό Λάρισας ποταμός 
καί γειτονικαί πόλεις τό Βουπράσιον 

ιαί Μυρτούντιον (Θωμόπουλος 62, Ραγκαβής 
Τ 110—111), δσον καί έπί τοϋ Ώλενοΰ (Τρι- 
■αίαν).

Κοινόν μετά Ήλείων είχον οί Δυμαΐοι καί. 
Γρίταιεΐς τό πετρώδες δρος Σκόλλιν (Σαντα- 
lipi), Πέτραν τήν Ώλενίαν έξ Ώλενίου αύ- 
ιόχθονος Ήλείου ΐππέως (Θωμόπουλος 49—51). 
χρός τήν ’Ηλείαν είναι καί ή άκρα τοϋ Ά ρά- 
,ού (βλ. λ.). Άρχαιοτάτη έμφανίζεται ή έπι- 

ϊ κοινωνία ’Ηλείας καί Ά χαΐας, Καύκωνες δέ καί 
Επειοί (βλ. λ.), άρχαιότατοι κάτοικοι της Ή -  
.είας, κατεΐχον δλην τήν πεδιάδα καί τάς κα- 
'όπιν Πάτρας καί δλην τήν μέχρι Ρίου χώραν. 
)1 Δυμαΐοι είς πολύ άρχαίαν έποχήν ήλθον είς 
πόλεμον μέ τούς Ήλείους, άλλά κατά τήν μυ
ολογίαν οί Πατρεϊς παρεκάλεσαν τον τότε βα- 
ιλέα των, δπως φέρη παρηγορίαν είς τόν Π έ- 

λοπα, τόν βασιλέα τής ’Ηλείας, δταν ούτος 
άνεκάλυψεν δτι ή άριστερά του ωμοπλάτη ήτο 
έξ έλεφαντοστοΰ (Θωμόπουλος 1372). Ή  άρχαιο- 
τάτη φιλία διεσπάσθη τόν Γ ' π.Χ. αί. κατά 
τούς πολέμους τής Αίτωλικής πρός τήν Ά χ . 
συμπολιτείαν (βλ. λ.). Θωμόπουλος 144, 146 
ίπ. Είς τήν Ήλειακήν πεδιάδα έγκαθίστανται 
τόν Η' μ.Χ. αί. Σλαύοι, οί όποιοι καί έπετέ- 
)ησαν, πολιορκήσαντες τάς Πάτρας. Ή ττηθέν- 
τες κατέστησαν δουλοπάροικοι τοϋ ναοΰ τοϋ 
‘Αγίου Άνδρέου Πατρών, όπότε άναφαίνεται 
ή Άνδραβίς (Θωμόπουλος 268—9).

«οι
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Είς τήν ’Ηλείαν φθάνει δ Κωνσταντίνος δ 
Παλαιολόγος (1428) καί έξ αυτής καί, άφοϋ 
παρέλαβε τα φρούριά της. προχωρεί πρός κα- 
τάληψιν καί των Πατρών (Θωμόπουλος 346). 
Κατά τήν τουρκικήν κατάκτησιν ό Μ ιχ. Ράλ- 
λης (βλ. λ.), δρών μέ μικρόν σώμα είς τήν πα
ραλίαν τής ’Ήλιδος, άνεδέχθη είς τούς ’Ενε
τούς νά προσβάλη τάς Πάτρας. *Τπό τήν μη- 
τρόπολιν τών Πατρών τάσσεται άνέκαθεν ή έ- 
πισκοπή ’Ωλένης (ή Βολαίνης) άπ’ αύτής τής 
Βυζαντινής ίδρύσεώς της καί άπό τής Ά π ε -  
λευθερώσεως μέχρι τέλους ΙΘ ’ αί. Ή  δδός 
πρός ’Ηλείαν προεπαναστατικώς ήρχιζεν άπό 
αυτό τό Τάσι, λεγομένη δδός Γαστούνης, νΰν 
’Ηλείας είς τήν άνω πόλιν τών Πατρών. 
Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 40. ΟΙ Ή λειο ι 
συμμετέσχον δι’ ίδιου σώματος είς τήν πολιορ
κίαν τών Πατρών τοϋ 1822 ύπό τόν Θ. Κολο- 
κοτρώνην καί είς τήν μάχην Γηροκομείου. 
Πλεΐστοι έξ αύτών έγκατεστάθησαν μετά τήν 
δίωξιν τών Τούρκων. Τω 1930 έ'φθανον τάς 
8.000. Διατηρούν τόν σύνδεσμον τών Ή λείων 
(άπό έτών) καί τών Λαμπιέων. Βλ. τό βιβλίον 
τοϋ Χρυσανθακοπούλου. ΑΙ Ή λειακαί κοινότη
τες Καγκάδι καί Λάππα ύπήχθησαν είς Ά χ α ΐ-  
αν καί μόνον έκκλησιαστικώς ύπάγονται άκόμη 
είς ’Ηλείαν. Ή  Ήλειακή πεδιάς ένοΰται μετά 
τής τής Δύμης καί άποτελεΐ Ιν δλον, Ή λειο ι 
δέ καί ’Αχαιοί δέν διαφέρουν ούδέ είς τήν 
διάλεκτον. Κοινόν προσκύνημα ό ναός ‘Α γ. Ν ι
κολάου Σπάτα (10 Μαίου καί τής Πεντηκο
στής) ’Ηλείας καί ό ναός ’Αποστόλου Άνδρέου
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έν Πάτραις (30 Ν)βρ(ου). Βλ λ. Γαστούνη.
Ή λειακά. 'Ιστοριοδιφικόν περιοδικόν, τδ 

όποιον έκδίδει εις Λεχαινά άπό του 1949 ό 
μελετητής τής Ή λειακής ιστορίας καί λαογρα
φίας καί λογοτέχνης Ντίνος Δ. Ψυχογιός, ό
που πολλά περί Πατρών.

' Ή β η .  ΈφημερΙς έν Πάτραις τφ  1877.
ήλεκτροφω τισμός. Πολύ πρό των υδροη

λεκτρικών έργων τού ποταμού Γλαύκου (βλ. λ.) 
έχομεν τούς ήλεκτρικούς τροχιοδρόμους (τραμ) 
ήδη άπό τού έτους 1902. Ε π ίσ η ς προχείρως 
τφ  1922 έλειτούργησε δι* εργολαβίας ήλεκτρι- 
κόν έργοστάσιον (Β ναού Παντανάσσης καί ό- 
δοΰ Παντανάσσης παρά την Καιχάρα).

Ή λία ς προφήτης "Αγιος. Βλ. λ. "Αγιος 
Ή λίας, Ά ηλιάς.

Ή λία ς Σ ι κ ε λ ι ώ τ η ς  ή Ν έ ο ς .  Έ γ εν 
νήΟη είς C astrog iovann i τω 830. Μοναχός 
ών είς έλληνικήν μονήν τής Κάτω Ιταλίας, 
ήλθε μαζί μέ τόν συμμοναστήν του Δανιήλ 
τω  8x0 etc Πάτρας, όπου εΰρισκον τότε άσυ- 
λον οί "Ελληνες της ’Ιταλίας, ένεκα τής κατα- 
κτήσεως τής Σικελίας ύπό Σαρακηνών. Θωμό- 
πουλος 280.

Ή λία ς Σ  π η λ α ι ώ τ η ς ,  μοναχός. Έ γεν- 
νήΟη είς τό Ρήγιον της Καλαβρίας τω 805 
καί, έλΟών είς Πάτρας, παρέμεινεν έπί όκτώ 
έτη (880—888), κατοίκων είς έν πλησίον τής 
πόλεως σπήλαιον (;) "Οταν έζήτησε νά έπι- 
στρέψη είς τήν πατρίδα του, ό μητροπολίτης 
Πχτρών καί γενικώς οί Πατρεΐς ήΟέλησαν έξ 
έκτιμήσεως νά τόν κρατήσουν διαρκώς είς τάς 
Πάτρας, άλλα ό μοναχός έστάθη άμετάπειστος. 
Θωμόπουλος 280. Βλ. >. μοναί.

Ή λιόπουλος Ά ναστ. ’Αγωνιστής τού 1821 
έκ Καρυταίνης. Έπολέμησεν ώς όμαδάρχης είς 
Πάτρας. ΜΕΕ ΙΒ' 251, ΈλευΟ. ΣΤ ' 327.

’Η λ ι ό π ο υ λ ο ς  Γ ε ω ρ γ ί τ σ α ς  ή Γε
ώργιος. ’Αγωνιστής τού 1821 έκ Τριπολεως 
άγωνιζόμενος πάντοτε ύπό τον Θ. Κυλοκοτρώ- 
νην. Έ π Ι κεφα>ής ίδίου σώματος έπολέμησε 
καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών. ΈλευΟ. Σ Τ ' 
327, ΜΕΕ ΙΒ' 251.

'Η λιόπουλος ΕύστάΟ. ΈγεννήΟη εν Πύρ- 
γ<ρ τφ  1816 καί άπέΟανεν έν ΆΟήναις τφ  
1881. Δικαστικός, φΟάσας μέχρι τού βαθμού 
άρεοπαγίτου. Έγένετο υπουργός Δικαιοσύνης 
τφ  1862. Μετά τήν μεταπολίτευσιν έπολιτεύΟη 
έν Πάτραις, άναδειχΟείς πληρεξούσιος. ΈλευΟ. 
Σ Τ ' 327.

Ή λιόπουλος Ά ντ. Άνδρέας. ΈγεννήΟη 
είς Πάτρας τφ  1903, έγκατασταΟείς είς ’Αθή
νας άπό τού 1913, Έξέδωσεν έρμηνείαν τού 
νόμου περί Ταμείου έργασίας ήΟοποιών. "Ηλιος 
Η ' 1114.

Ή λ ι ό π ο υ λ ο ς  Βα σ ί λ .  Λογοτέχνης, γρά- 
ψας πεζογραφήματα, μεταφράσεις άγγλικών 
έργων καί θεατρικά έργα, παιχθέντα έν Πά- 
τραις. Ά κ . Ήμερολ. 1918, 13. Είκών του είς 
έφ. «Πάτραι» 14 ’Οκτωβρίου 1910. Έξέδω
σεν «Σιλουέττες», «"Ιανθοι καί ποιήματα» 
«ΨευσΟεΐσαι έλπίδες», «Βρυκολάκων συμπό- 
σιον» κ.ά. Είς Πάτρας διεκρίθη τά ετη 1905 
—12, έκτοτε δέ έγκατεστάθη είς Αθήνας.

"Ηλιος. Ή λιος, ήλιος καί φεγγάρι | καί

%.·-

παντρεύονται οί γαΐδάροι. ’Ά λλ ο : 'Ήλιος, ήλι 
καί βροχή j καί παντρεύονται οί φτωχοί, 
στιχα άδόμενα άκόμη ύπό παίδων έν χορφ.

Η μ έρ α . 1 Ιεριοδικόν έγκυκλοπαιδικόν 
Πάτραις τφ  1909 ύπό Ά ριστ. Κούκουρα.

Η μ έ ρ α .  ΈφημερΙς ήμερησία έν Πάτρα; 
έκδοθεΐσα τφ  1952 καί έκτοτε, ύπό Χρ. Ριζ 
πούλου, συνεχίζοντος τήν έκδοσιν της έφημερ \ . . 
δος «Σημερινή» (βλ. λ). ?

’Η μερήσια νέα . Έ φ . πολιτική έν Π  
τραις τφ  1877.

Η μ ερ ο λ ό γ ια  φιλολογικά έν Π άτραις: V 
χαλκόν ήμερολόγιον τού 1880, έκδιδόμεν 
ύπό τών έν Πάτραις βιβλιοπωλών Β. Σεχ ί 
πούλου καί Δ. Π. Μητροπούλου, έν Ά θ. 18ι *;>1 
(περ. «Εστία» ΆΘ. ΙΑ ' 341). Ύπό Δημ. 
Μαριώτη τού έτους 1892. Ύ πό Νικολ. 
Μπενάκη δημοσιογράφου έκ σ. 140. Ύπό 
κου Ε. Παπαπαναγοπούλου, ΙΙαναχαϊκόν ήμ 
ρολόγιον, Πάτραι 1912. ’Ακαδημαϊκόν ήμερ 
λόγιον Πατρών 1918 έκ σ. 224 τής «Ν 
καδημίας Γραμμάτων καί Τεχνών» έν Πάτρα; 
Ήμερολόγιον μετά πλήρους οδηγού τού ετε 
1927 ύπό Π. Σβέτσου.

Ή π ε ιρ ο ς . ΈκεΙΟεν οί έλθόντες τόν I 
αί. ’Αλβανοί (βλ. λ.). Πυκνή έπικοινωνία έ 
πορική άπό τού Μεσαίωνος, Ιδίως Ίωαννίν 
καί Ά ρτη ς (βλ. λ.). Ή πειρώται είς τήν άτι 
βασιν τών 'Ενετών τού 1645 είς Πάτρ< 
ΓΓλεΐστοι καί μετεπαναστατικώς καί μάλισ 
έκ τής λεγομένης Β. Ηπείρου. Κάτοικο 
παρά τόν ναόν Ευαγγελίστριας (βλ. λ.) > 
τιμούν τόν "Αγ. Γεώργιον τόν νεομάρτυρ 
Σώμα ΙΙατρινών ύπό τόν Ά ντ. Καλαμογδάρ-: 
είς τήν μάχην τού Πέτα (1854). Είς Ή πειρ 
φθάνει ή m  Μεραρχία τφ  1912)3 καί 1940 *
Βλ. λ. Στρατός. Θωμόπουλος 28, 102, 3$
421, 4372, 498, 541. Ά π ό  τού 1895 ύφίστ 
το έν ΓΙάτραις ή Φιλόπτωχος Ήπειρομακεέ 
νική αδελφότης. Τφ  1924, τροποποιηθέν-ι 
τού καταστατικού, δημοσιευΟέντος καί είς ϊδ: 
τεύχος, λειτουργεί έκτοτε ώς Πανηπειρωτι*. 
σύλλογος. Ή  άδελφότης Δρόβιανης συνεστή 
τφ  1898 καί άνασυνέστη τφ  1924, τού κατ 
στατικού όμοίως δημοσιευθέντος είς ίδιον τ^ 
χος. Τ φ  1945 ύπό τών Βορειοηπειρωτών < 
νεστήθη «Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού άγι 
νος» μέ πρόεδρον τόν Γ. Μουστάκην καί ε% ] 
τόν Γ. Σίναν. ί

Ή ρ α . Ταύτης άγαλμα είς τόν ναόν τού Ί 
λυμπίου Διός είς τήν άγοράν τών Πατρέ 
Ε π ίσης είς τήν Άγοράν πέραν τού ναού ν 
Διός, ήτο έτερον άγαλμά της. Ναός τής 
ρας δέν μνημονεύεται, άλλα πιθανόν νά ύπήρ[
"Ηδη κατά τήν έπίσκεψίν του τφ  1676 ό θ', 
λερ άνακοινοΐ δτι εύρεν έντειχισμένον είς ί 
παλαιόν ναόν τού Ά γ . Νικολάου άνάγλυφον. 
ξιοθέατον, είκονίζον ταώ. Τό άνάγλυφον άπεσπ 
σθη έξ ιερού τής "Ηρας, τό όποιον θά έκει 
πλησίον εκεί, ήτο δέ ό ταώς σύμβολον, 
γνωστόν, τής Ή ρας. Ή  λατρεία της πάντ* 
ένδεικνύεται καί έκ τών νομισμάτων τών αύ*' 
κρατορικών χρόνων. Θωμόπουλος 198, 19 
213, 427. Μεταξύ τής ένδείξεως 1981 καί 2 
υπάρχει άντίφασις. Τό άνάγλυφον εύρέθη

Μ..:-;
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&v ναύν ‘Αγ. Νικολάου καί δχι ‘Αγ. Γεωρ
γού. M eyer 2218. H erb illon  ώς έν τφ εύρε- 
ηρίω του.

Ή ρακλείδης Κ ω ν σ τ. έν Πάτραις. Ά να- 
ιέρεται εις τύ έργον τοϋ Στεφ. Κουμανούδη 
Συναγωγή νέων λέξεων», 40, 1187.

‘Ηρακλής. Πολύ μετ’ αύτοϋ συνδέεται ή 
‘ί',ϊί} πιτόπιος άρχαία μυθολογία. Κατά διαταγήν 

οΰ Εύρυσθέως κατασκευάζει εις τόν ποταμύν 
ίρύμανθον υδατοφράχτην καί συλλαμβάνει 

, ύν Έρυμάνθιον κάπρον. Είς τόν ποταμύν Λά-
.γ.ζι γ/ Πκρΐ!·:  ̂ ίσον έπιεν ύδωρ καί τύ ύδωρ αύτοΰ εΰρεν 
γ» ΙΚι), Γ/'Μίφ δύ (ήδύ). Είς Δύμην λατρεία τοϋ φίλου του 
•fjsmm Β, ίωστράτου ή Πολυστράτου (βλ. λ.). Ναός είς 
' $ Ιάτρας παρά τήν Άκρόπολιν, καείς ύπύ κε-

1:41ίι, ] αυνών κατά τύν χειμώνα 32 π. X. δτε ήσαν 
Ή h i  νταϋθα ή Κλεοπάτρα καί ό ’Αντώνιος, άπει- 

u σ. ΙίΟ. ϊ:ί!ί Ιονίζεται είς έλληνικά καί ρωμ. νομίσματα 
aj, [\m/m Ιατρών. Θωμόπουλος 493, 50, 56*, 624, 114 
Ά».ι8τ,μιυιόνrisf, -5, 169, 199, 240—1, 244 έπ. M eyer 2218, 
3 22ί τί: «Ν', ν lerbillon ώς έν λ. H eracles καί H ercu les 
. Tr/ιώνΐ) ό Πί;μ Augustus.
λ βψ) :ο5 & ‘Ηρώδης ό ’Α τ τ ι κ ό ς .  Κατά τον Χέρ- 

(βεργ *Ελλ. Α ' 646 καί τάς Πάτρας ηύνόησεν, 
ι! ΐ$η:ν. :ίϊ I λλά ή ζωή είς αύτάς εΐχεν έπιφανειακήν άν- 
■;xv> hmm I ηρότητα κατά τούς χρόνους του.

iS:o: Iawi Ή ρω δίω ν. Εις τών 70 άποστόλων. Ούχί 
;:.:ί:ιι ·:: φ h 'Ρθόος συγκατελέχθη ώς α' μάλιστα επίσκοπος 
!ΓΊ5 ::: Ι1ΐ;ρι;“ ν Πατρών («πρύ τοϋ Στρατοκλέους ίσως»), 
:;,.ν Ζ1ί r]'w νώ ύπήρξεν α' έπίσκοπος Νέων Πατρών (έν- 

ΚιοΜ^θεν ή σύγχυσις) περί τήν ‘Υπάτην, δπου 
;--V IS).. )„1 * **1 έμαρτύρησε. Βλ. λ. Νέαι Πάτραι. Κατά τύ 
; ;  ̂ ’όν Synaxariura C onstantinopolitanum , 591 

«έπίσκοπος έν Πάτραις της ’Αχαΐας έγένετο..». 
θωμόπουλος 1791, Άραβαντινύς Β' 171. Γε-
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ϊεών Πατρ. Πίνακες 83, Χιώτης Άπομνημ. 
ΣΗ 153. P ouqueville  IV , 66.

ήρωες. Περί της λατρείας αύτών κατά τήν

άρχαιότητα βλ. Herbillon είς τύ είδικύν περί 
αύτής έργον, δπου μνεία καί ’Αμαζόνων, Ά ν -  
τινόου, Διόσκουρων, ’Έρωτος, Ήρακλέους κλπ.

■Ήφαιστος. Ή  λάρναξ έκ Τροίας τοϋ Εύ- 
ρυ7τύλου (βλ. λ.) φέρεται ώς έργον τοϋ Η φ α ί
στου. Θωμόπουλος 55s.

Η φ α ί σ τ ο υ  ό δ ό ς .  Ά π ύ  της πρώτης 
ύνοματοθεσίας τών δημοσίων χώρων της νέας 
πόλεως Πατρών έτέθη προσφυώς, δπου τά 
χαλκουργεία καί σήμερον καί άλλα βιοτεχνικά 
καταστήματα, συναντάται δέ αυτή έπικαίρως 
μέ τήν όδύν Έρμου, πάλιν δπου νυν τύ έμπο- 
ρεϊον της σημερινής πόλεως. Τριαντάφυλλου 
Δημ. όνομ. 33.

’Η χώ  τώ ν  ’Ε π α ρ χ ιώ ν . Κατά Γ. Μπού- 
ραν είς έφ. «Έθνικύς Κήρυξ» Πατρών 3 Νο
εμβρίου 1946 « ή πρώτη άξιοπρόσεκτος καί 
έπιμελημένη σέ έμφάνιση έπαρχιακή έφημερί- 
δα. Τυπωνόταν στύ τυπογραφεΐον Χρηστ. 
’Αθανασίου στήν κεντρική πλατεία (οίκία Θ. 
Λιβαθινοπούλου) μέ υπεύθυνον συντάκτην τύν 
Παϋλο Σαντοριναΐο». Έξεδόθη τφ  1842 τήν 
12 Νοεμβρίου καί άναφέρει συνδρομητάς της 
Άνδρέαν Κασιμάτην, Κ. Τσερτίδην, Σιδέρην 
Πράτσικαν, Κ. Δρακόπουλον, A. Α. Καλαμογ
δάρτην, Λύσανδρον Βιλαέτην, Δ. Χαραλάμ- 
πην, Σπΰρον Συνοδινόν, Περικλή Καλαμογδάρ
την, Δημ. Κανάκην, Α. Μαργαρίτην. Ά παν- 
τώμεν αυτήν καί τφ  1843 Ν)βριον (Βλαχογιάν- 
νη, ‘Ιστορ. άνθολογία, 59). ’Απαντάται καί 
τφ  1844.

’Η χ ώ  τώ ν  Π ατρώ ν. Έφημερίς τών Π α
τρών τφ  1892.

Ή ώ ς . Περιοδικύν έν Πάτραις τφ  1880. 
‘Ομοίως τφ  1918—9 (έντελώς άλλο) άπύ τούς 
Π . Κανελλόπουλον, Κ. Κυριακόπουλον καί Ή λ . 
Κυριακόπουλον.



αλάμαι. Τήν άρχαίαν αύτήν πόλιν τής 
μέσης κοίλης ‘Ηλείας έν χώρω στενώ 
καί δυσπροσίτω, ό Τρ. Εύαγγελίδης είς 

τόν Κ. B aedeker 1910* 298, τοποθετεί είς τό 
Σανταμέρι της Δύμης. ΈλευΟ. ΣΤ ' 478.

Θ αλασσινός Π έ τ ρ ο ς .  Πατρινός λογο
τέχνης. Έξέδωσεν είς ’Αθήνας τφ  1939 τήν 
ποιητικήν συλλογήν «Πανσέληνος». ’Αχαϊκά 
Γ ' 141—2.

Θ άλπη. Έ ξω  του ’Αράξου καί άριστερά 
ύπήρχε μέχρι τελευταίως έκτεταμένον έλος. 
Θάλπη καί Σάλπη τοπωνύμιον παρά τήν Κομο- 
τηνήν. Βλ. λ. άλυκαί, Χρυσοποδαρίτισσα. ’Ίσω ς 
είναι ή αλυκή της Θέρμιδος.

Θάνα. Δασώδης έκτασις του Παναχαΐκου 
όρους κάτωθι τής κυρίως κορυφής του όρους 
(Παλαβού πύργος), μή θεωμένης έκ Πατρών. 
Δάσος έξ έλάτης έκεΐ καί άπετέλει τόπον πα- 
ραθερισμού των Πατρινών πρό δθετίας περί
που, 8τε ύπεδεικνύοντο ώς ωφέλιμα τά μεγάλα 
ΰψη. *Ύψ. 1192 μ. δσον καί ή πλησίον αύτής 
Ζουμπάτα (βλ. λ.). Ή  όδός έκ Πατρών ήγε 
διά Γλαύκου, Σουλίου, πηγής ύδατος, τοποθε
σίας Δεδούση καί έν μέσφ έλάτων πρός Α πάν
τοτε πρός κορυφήν του όρους. Παρά τήν πηγήν 
του θερινού τούτου (άπό καλύβας 70—100) συνοι
κισμού (Μάζι Θάνας) ήτο καί πρίων υδροκίνη
τος. Θάνα τοπωνύμιον καί έξωθι Μπερατίου :

του Θάνα (Άραβαντινός Β ' 390) καί έξο 
τής Τριπόλεως Μαντινείας (L eake II I  
53,54). Έ κ  του ιδιοκτήτου τής έκτάσεως. Θ 
μόπουλος 47, 48, 942.

Θ ανασούλιας Κ ω ν σ τ. ’Αγωνιστής 
1821 έξ ’Ολυμπίας. Έπολέμησε καί είς Ε 
τρας. "Ιίλιος Θ' 471.

Θ α ν α σ ο ύ λ ι α ς  Λ ά μ π ρ ο ς .  Ό μοίι 
"Ηλιος Θ' 471.

Θ ανασουλόπουλος Λάμπρος. Όπλαρχη 
του 1821 έξ ’Ολυμπίας. Έπολέμησε καί 
τήν πολιορκίαν των Πατρών ώς άξιωματικι 
"Ηλιος Θ' 471.

θανατά, τού—, άσθενής είς κρίσιμον κα* 
στάσιν, έτοιμος νά άποθάνη. Οΰτω καί είς j 
Κανελλοπούλου, Ε1κόν3ς καί διηγήματα, Π 
τραι 1896, 131.

θανατικό, ή θανατηφόρος επιδημία, ή ί; 
μνουσα θραύσιν είς τόν πληθυσμόν. Οΰτω ν- 
ρά Λέκκα 199 διά τήν έπιδημίαν 1680—7. ):

Θανόπουλος Ά  ν δ ρ. Όπλαρχηγός ' 
1821 έκ ΰαρθολομιού, πολεμήσας καί είς Ε 
τρας. Λεύκωμα 180.

Θ α ν ό π ο υ λ ο ς  Κ ω ν σ τ .  ’Αγωνιστής ' 
1821 έκ Γαστούνης. Έπολέμησεν είς Πάτ( 
ώς άξιωματικός. "Ηλιος Θ' 477.

Θ α ν ό π ο υ λ ο ς  Π α ν α γ .  Όμοίως, 
ύπαξιωματικός είς Πάτρας. "Ηλιος Θ' 477..
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θάρρος. Έφημερίς έβδομαδιαία έν Πάτραις
κολιτικη τφ  1918. 'Ήλιος Θ ' 479.

Θεαγένης. Ό  Λουκιανός εις τήν «Περί 
ς Πελεγρίνου τελευτής» σατυρικήν συγγρα

φήν του αναφέρει Θεαγένη κυνικόν φιλόσοφον 
ϊχ Πατρών, τόν όποιον παριστα ώς φανατικόν 
’παδόν του εϊς ’Ολυμπίαν αύτοκτονοΰντος κυ- 
ι»ικοΰ φιλοσόφου Πελεγρίνου (Πρωτέως). Φαί

ν ε τ α ι δτι ό Θεαγένης οΰτος ήτο υπαρκτόν πρό- 
$ σωπον καί μάλιστα ό σύγχρονος ούτος τοϋ 

■: ί. Λουκιανού Πατρεύς κυνικός φιλόσοφος ήτο ά- 
ςιος εύμενεστέρας κριτικής. Ά λλα ό Λουκια- 

0  ιίός είχε συγκεντρώσει τήν σατυρικήν του έπί- 
$  9εσιν κατά τοϋ έπιζήσαντος Θεαγένους (ό Πρω- 

s ' τεύς άπέθανε τφ 158 ή 168 μ. X., ένώ ό 
tv (Λουκιανός ήλθεν είς τήν Ά χαΐαν τφ  165 μ. 
■*'' ■ Κ). Τόν Θεαγένη άναφέρουν εύμενώς οί Γαλή
ν ‘,1 νός καί Αύλος Γέλλιος σύγχρονοί του συγγρα- 

ψφεϊς. Θωμόπουλος 190—1. 
ν <11 θέατρα. Έ κτος τοϋ Ωδείου (βλ. λ.) ό 

ft I# Παυσανίας δίς άναφέρει ύπάρχον είς τήν άρ- 
- '|χαίαν πόλιν, των Πατρών, είς τό έξω τής 
: Αγοράς τμήμα τής πόλεως, θέατρον, πλησίον
• ψ τοϋ όποιου ήσαν ναός τής Νεμέσεως (άλλος τής 

' ή Αφροδίτης) καί, έκτός αυτών, καί τέμενος γυ- 
Λ ναικός έπιτοπίου. Ό  P ouquev ille  IV , 364 

γράφει δτι τό θέατρον έκειτο πλησίον καί Ν. 
τοϋ Ωδείου καί δτι επί τής εποχής του (1816) 
ήτο ορατόν είς τόπον κοΐλον ήμιπεριφερειακόν, 
άνοικτόν πρός Δ κάτωθι τών τότε κρεοπω
λείων. Ό  Dodvvell I, 118 ώς θέατρον δνομάζει 
τό άνωτέρω Ώδεΐον. Είς τό θέατρον πλησίον 
έκειτο καί βαλανεϊον, όλη δέ ή έκτασις έκεΐ 
ήτο κατωφερής, κατερχομένη πρός τόν υπάρ
χοντα μέχρι καί τής Τουρκοκρατίας ρύακα, 
γνωστόν μετέπειτα ώς Μπουγιούκ Ντερέ (βλ. λ. 
Νέος δρόμος). Είς τό θέατρον ύπήρχον τρία 

kjI άγάλματα τοΰ__ Διονύσου. Θωμόπουλος 203,
.LeakeΙ̂ ,ν»'ν «ΐ|] (| 204, 224. *0 Π. Νεράντζουλης είς έκδ. Ά χα ϊ-
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κών Παυσανίου (Ί . Ζαχαροπούλου) 1461 ύπο- 
στηρίζει δτι ήτο οίκοδομημένον κατά ρωμ. 

,5Γί. !i ρυθμόν. Περί δέ τοϋ ώς άμφιθεάτρου έκληφθέν- 
π. τ0ς τ £ 'Υψηλά αλώνια χώρου Θωμόπουλος 

77—8, ό όποιος δεν άποκλείει ναυτικά έκεϊ 
θεάματα κατά τούς ρωμ. χρόνους.

Είς έφ. «Έλλ. Παρατηρητής» ΆΘ. 7)10) 
1842 φέρεται: «Άναγιγνώσκομεν μέ βαθεϊαν
συναίσθησιν χαρας είς τήν «’Η χώ  τών ’Επαρ
χιών» δτι έσχηματίσθη μία δραμ. εταιρία είς 
Πάτρας διά νά παραστήση Έλλην. δράματα. 
Ήρχισε δέ νά γυμνάζεται είς τοϋ κ. Ρίζου 
τήν Πολυξένην, τήν οποίαν παραστήσασα εύ- 
χαρίστησεν δλους έν γένει. Λυπούμεθα, έπειδή 
δέν δυνάμεθα νά άναγγείλωμεν τήν αυτήν πρό
οδον καί είς τήν Πρωτεύουσαν, έλπίζομεν 
δμως δτι καί οί ’Αθηναίοι δέν θέλουν βραδύνει 
νά δείξωσι τόν αυτόν ζήλον μέ τούς Πατραί- 
ους, διά νά άνυψώσωσι τό Ελληνικόν θέατρον...». 
Ένδειξιν περί θεάτρου έν Πάτραις τφ  1850 
είς Gust. F laubert, N otes de vogages, P aris  
1910, 171.

Θεατρικά έργα έγραψαν οί Πατρεϊς Σπυρ. 
Βασιλειάδης, Ά γγ . Ρηγόπουλος, Σταμ. Θεο
χάρης, Μ. Αθανασίου, Κ. Α. Άνδρικόπουλος, 
Β. Ήλιόπουλος, Δ. Φωτόπουλος κ. ά. Είς

Ιότ
:> . j  τ  ο  ύ

Θάρρος

I Υαβ1β«ρνήτη\Ά Καποδίστριαν δ άγωνιστής 
Ζήσης Σωτηρίου, έδήλωσεν εισφοράν διά τό
συσταθησόμενον θέατρον. Τ φ  1862 μαθηταί 
τοϋ Γυμνασίου προέβησαν είς άντοθωνικάς έκ- 
δηλώσεις κατά θεατρικάς των παραστάσεις 
(βλ. λ. στάσεις).

Κατόπιν παραχωρήσεως τοϋ δημάρχου Πα- 
τρέων Γ. Ρούφου δημοτικού οίκοπέδου κατά 
τήν άρκτικήν πλευράν τής πλατείας Γεωργίου 
Α' έκτίσθη υπό εύπόρων Πατρέων καί έπερα- 
τώθη τάχιστα τώ 1872 τό καί σήμερον λει
τουργούν δημοτικόν θέατρον ((’Απόλλων», πε- 
ριελθόν έκτοτε καί διοικούμενον ύπό τοϋ δήμου 
Πατρέων. Ή το  πανομοιότυπον τοϋ τής Ζα
κύνθου καί είναι άπό τα παλαιότερα (άν μή τό 
παλαιότερον σήμερον μετά τήν καταστροφήν 
έκείνων τής Κερκύρας καί τής Ζακύνθου) τής 
Ελλάδος, μέ τρεις σειράς θεωρείων καί δ’ 
υπερώου, έκτός τής πλατείας. Έχρησιμοποιή- 
θη δέ εύρύτατα καί διά δημοσίους χορούς. Κυ
ρίως κατά τάς άρχάς τής λειτουργίας του έφι- 
λοξένησεν Ιταλικούς μελοδραματικούς θιάσους.

Άφησαν έποχήν αί παραστάσεις τών θιά
σων Κοντζόλες, Μασσίνι, Ντερλί καί τής Παν- 
τοβάνι (ή τελευταία ήτο υψίφωνος καί ό πρό 
αύτής έμεσουράνησε μετέπειτα είς τήν Εύρώ- 
πην, άρχίσας έν Πάτραις τήν καλλιτεχνικήν 
του σταδιοδρομίαν). Καί μετά τό άτυχές 1897 
τά θέατρον Πατρών δέν έχασε τήν λαμπρότη
τά του, αί παραστάσεις τοϋ όποιου έδίδοντο μέ 
έπισημότητα (έπίσημος στολή κυρίων καί κυ
ριών).

Ό  Μεν. Κυριακόπουλος (Κ*) είς «’Αχαϊκά» 
Β' 24—27 άναφέρει δτι τό θέρος τοϋ 1882 ήλ
θεν είς Πάτρας ό θίασος τοϋ Νικολ. Λεκατσα. 
Θερινόν θέατρον ύπήρχεν είς τόν νΰν χώρον τών 
Δικαστηρίων Πατρών καί μέχρις άνεγέρσεώς 
των. Έ ν  τούτοις τόν ’Ιούλιον 1882 έπαιζεν ό 
θίασος ουτος είς τό Δημοτικόν θέατρον μέ κα
λήν έμφάνισιν, δεχθείς όξεϊαν έπίθεσιν ύπό 
τής τότε έβδομαδιαίας έφημ. «Φορολογούμενος». 
Ό  Λεκατσας έπαιξε «Ά μλετ» τοϋ Σαίξπηρ καί 
τόν «Μίλτωνα» τοϋ Ά γ γ . Ρηγοπούλου. Τρία 
έτη πριν είχε δοθή άπό τόν θίασον Βασιλειάδη 
καί έρασιτέχνας «ό Νέρων έν Κορίνθω», άλλο έρ- 
γον τοϋ Πατρινοΰ τούτου Ρηγοπούλου. 'Ο  Λε
κατσας δέν είργάσθη παρά έλάχιστα είς Π ά
τρας, παρ’ δλον δτι είχε θίασον τέχνης. Ό  Μ. 
Κυριακόπουλος έξηγεΐ τό φαινόμενον μέ τήν 
έκτοτε έρριζωμένην άντίληψιν είς τούς Π ατρι- 
νούς νά μή δέχωνται θιάσους δευτέρας ή κατω- 
τέρας αξίας, μή άνταξίους, κατά τήν άντίλη- 
ψίν των είς τάς παραδόσεις των περί πνευμα
τικής των καλλιεργείας. 'Ο Γιάννης Σιδέρης είς 
«Α χαϊκά» πάλιν Β' 56—7 άποδίδει είς κομ
ματισμούς περί τό θέατρον τήν άποτυχίαν είς 
Πάτρας τοϋ πράγματι άξιολόγου καλλιτέχνου 
Λεκατσα. Ό  «Νέρων» τού Ρηγοπούλου έπαί- 
χθη είς Αθήνας άπό τόν θίασον Ταβουλάρη τήν 
18 Αύγούστου 1897 είς τό θέατρον Απόλλων 
(είς τάς Πάτρας είχε παιχθή τόν ’Ιούλιον). 
Πρβλ. άπάντησιν είς Α χα ϊκά  Β' 57.

Ό  Νικ. Προκοπίου (Παληατζής) γράφει είς 
τό αυτό περ. «Α χαϊκά» Γ ' 138—9 ότι τφ  1893 
συνεπήχθη όμάς ερασιτεχνών ήθοποιών άπό

ίL
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τούς Καββαδίαν, Νικολόπουλον, Πιπελέν κ. ά., 
ό όποιος έδιδε παραστάσεις είς τύ καφενεΐον 
Μπελαγάμπα (άρχή οδού Γεροκωστοπούλου σή
μερον, δεξιά τφ  άνερχομένψ), Ιδιοκτησία σή
μερον του Πτωχοκομείου. Είς τό Δημοτικόν 
νέοι των Πατρών έδωσαν παράστασιν τήν 10 
Φ)ρίου 1876 ύπέρ του Δημοτ. Βρεφοκομείου. 
Κατά τόν αύτόν τρόπον έδίδοντο καί άλλαι 
έρασιτεχνικαί παραστάσεις, αλλά έγίνοντο καί 
σειραί παραστάσεων δραματικών Ιδίως θιάσων, 
έρχομένων έξ Αθηνών. Τώ 1906 ύφίσταται Φι- 
λοδραματική 'Εταιρία έν Πάτραις μέ πρόεδρον 
τόν Τιμ. Ά μπελαν (βλ. λ.). Τά θεάματα τών 
Πατρινών έξηκολούθησαν μέχρι τών αρχών του 
Κ' αί, νά είναι τά Ιπποδρόμια πλησίον τής 
πόλεως, αί Ταραντέλλαι (βλ. λ. έορταί), άλλά 
είς τό Δημοτικόν θέατρον έκυριάρχει ακρα αύ- 
στηρότης. Τό κοινόν έξοικειώνετο μέ τήν κα
λήν (έστω τήν τών μελοδραμάτων) μουσικήν 
καί βλέπομεν ένωρίς νά εΐσάγεται καί ή τε
τράφωνος μουσική είς τούς ναούς. Τδ κοι
νόν παρεσύρετο είς φανατικάς εκδηλώσεις ύπέρ 
ήθοποιών τής προτιμήσεούς του καί έδημιουρ- 
γοΰντο καί κόμματα ύπέρ τής α ή β ήθο- 
ποιοΰ τού αυτού θιάσου, άντιμαχόμενα δέ. ’Ι 
δίως είς τάς «τιμητικάς» ύπέρ ώρισμένου ήθο- 
ποιού αί έκδηλώσεις ήσαν θυελλώδεις, περιεφέ- 
ρετο δέ καί δίσκος είς τά θεωρεία καί πλα
τείαν καί έδίνοντο ώς δώρα άκόμη καί τιμαλ
φή κοσμήματα, έκτός τών ανθοδεσμών βεβαίως 
καί τών χειροκροτημάτων. ΛΙ άποδοκιμασίαι 
έπίσης έξεδηλούντο μέ σφυρίγματα, ρίψιν χάλ
κινων κερμάτων καί προσκεφάλων άκόμη έπΐ 
της σκηνής. Τδ κοινόν τών Πατρών έθεωρείτο 
αυστηρόν, άλλά άξιοπρόσεκτον καί Πάτραι 
πρώτη «πιάτσα μελοντραμάτικα (τεατράλε)».

Ε κτός του «Απόλλωνος» ήδη τώ 1880 λει
τουργεί καί τό θέατρον «Όρφεύς». Έ πίσης 
τώ 1910 έχομεν έπΐ τής πλατείας ’Ό λγας τό 
«ΠολυΟέαμα», είς τό όποιον έδόθησαν έπίσης 
μελοδραματικαί παραστάσεις, άργότερον ήτο 
έκεΐ τό Ώδεΐον Λιάλιου μέ έρασιτεχνικάς 
καλλιτεχνικάς παραστάσεις καί τέλος ή αίθου
σα έγινε κινηματογράφος (νύν «Ά στυ») επί τής 
μεσημβρ. πλευράς τής πλατείας Ό λγα ς. Ώ ς  
θέατρον έχρησιμοποιήθη άρχικώς (1912) καί ό 
νύν κινηματογράφος «Ίντεάλ», ό όποιος δίς έ- 
κάη. 'Υπαίθρια θέατρα (θερινά) έκτός άπό 
τούς πολλούς καραγκιόζηδες, έλειτούργησαν καί 
παρά τόν παλαιόν έπιβατικόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν καί είς τήν έξέδραν τού λιμενοβρα
χίονας όδοΰ Καλαβρύτων, παρά τά Σύνορα (κα- 
φενεΐον Λάλα), είς * Υψηλά 'Αλώνια (παραπλεύ- 
ρως νύν κινηματογράφου «Άλάμπρα»), είς τό 
άκίνητον Κολλύρου καί έτερον είς τήν άρχήν 
αριστερά όδοΰ Κουμανιώτου («Άχίλλειον»), έ- 
πίσης έπΐ τής όδου Κορίνθου (παρά τό έλαιο- 
τριβεΐον Καΐμακά). Διον. Φωτόπουλος είς έφ. 
Έ θν. Κήρυκα άριθμ. φύλλου 1199. ’Αλλά τό πα- 
λαιότερον τών θερινών θεάτρων ήτο ό «Παράδει
σος», δπου σήμερον τό κινηματοθέατρον «Πάν- 
θεον». Καί τό παρ’ αύτό γυμναστήριον μετε- 
τράπη είς θερινόν θέατρον «Λούξ», δπου νύν 
έγείρεται τό Δικαστικόν μέγαρον καί δπου διά 
πρώτην φοράν έπαιξε τό Ελληνικόν μελόδραμα

(είς τά άλλα εϊχομεν ήδη Έλλ. δπερέττας): 
Τό «’Αχαϊκόν» ήτο θερινόν κινηματοθέατρον] 
Τώ 1930 ίδρύθη υπό τού Ά νδ. Λοβέρδου τ 
«Λυρικόν», δπου έπαιξε καί τό Εθνικόν θέα 
τρον δίς καί 'Άρμα Θέσπιδος. Ώ ς  θέατρον έι 
χρησιμοποιήθη καί τό άλλοτε καμπαρέ «Κρυ;, 
στάλλ» (νύν κινηματογράφος «Αίγλη»). Τ<'
1927—30 έλειτούργουν συγχρόνως έν Πάτραι: 
6 θερινά θέατρα, 3 υπαίθριοι καραγκιόζηδει 
2 θερινοί κινηματογράφοι καί 6 νυκτεριν* 
κέντρα.

θέμα Πελοποννήσου. Βλ. λ. Δανιηλί^ 
Σλαύοι.

Θ έμελης Δ. Γεωργ. Έξέδωσεν έν Πάτραΐι 
Έξελισσόμενον δίκαιον, 1946, Ό  έρυθρός φο 
σισμός, 1947, *0 δικηγόρος έν τη κοινωνία 
1949 κ.ά.

Θεοδόσης Δημήτριος, έκ Ζακύνθου, ά! 
έσπούδασεν είς Πάτρας καί είτα είς Άθήνο· 
Θεολογίαν. Πρωτοσύγκελλος Πατρών (1939-1 
1945), είτα μητροπολίτης Γυθείου καί άη 
τού 1957 Λαρίσης.

Θεόδοτος Άντιφώντος. Ά ρχιτέκτων ί 
Πατρών του Γ ' αί. έργασθείς είς Α ίγυπτ 
καί έπί έκεϊ ναών 'Ίσιδος καί Διονύσου έπ 
γραφή «... Α χαιός άπό Πατρών». Θωμόπσ 
λος 162. H erh illon  172.

Θ εοδωράκης ’Ιωάν. Ναυτικός άγωνισττ 
τού 1821. Έπολέμησεν είς τήν ναυμαχίαν τά  
Πατρών. ΜΕΕ ΙΒ' 506, Έλευθ. Σ Τ ' 471, Έ  
λιος Θ' 540.

Θ εοδώρητος ό Σ ε λ λ α σ ί α ς .  Έξελέ*) 
έπίσκοπος Ά χα ίας τώ 1841, δέν άπεδέχθη δμο 
τήν μετάΟεσιν. Θωμόπουλος 590.

Θ εοδωρΙδης Θαλής. Α γωνιστής τού 185 
έκ Πύργου ’Ηλείας. Ήγωνίσθη υπό τόν 
Σισίνην είς Ά χαΐαν (1822). Τ φ  1824—5 ε 
τήν μάχην Ριόλου ώς άρχηγός στρατιωτικ- 
σώματος. Έλευθ. Σ Τ ' 472.

Θεοδωρ ιτζόπουλος Ντεφρές. Άναφέρετ 
ώς μάρτυς είς Ελληνικόν έγγραφον Πατρό 
τοΰ 1397 G erland  18410.

Θεοδωρόπουλος Άνδρ. Νικήτας. Έγενν*. 
θη είς Πάτρας τώ 1896. Μετέσχε τών έκστρ: 
τειών 1917—21. Ύπολοχαγός 12ου Συν)τί 
Πεζικού Πατρών, έφονεύθη τήν 17 Μαΐου 19. 
είς τήν μάχην τού Ά βγίν . ΣΝ Ε Γ* 465.

Θεόδωρος Σανταβαρηνός. Μοναχός της μ£ 
νής Στουδίου, τόν όποιον ό πατριάρχης Φ* 
τιος τώ 857—867 ή καί κατά τινας τώ 868* 
876 έχειροτόνησε μητροπολίτην Πατρών. Και 
Θωμόπουλον 278, 285 πανούργος μοναχός, 
περιπετειώδη βίον, τελικώς τυφλωθείς κ α ί. 
ξορισθείς είς Αθήνας, είς τάς Πάτρας δέ I 
ήλθεν, διότι υπήρχε κανονικός μητροπολίτη 
έλέγετο δέ περί αύτού χάριν άστεΐσμοΰ δτι ή 
μητροπολίτης Άφαντοπόλεως (άφάντου πόλεω. 
Πρβλ. Σπυριδ. Ζαμπέλιον, Ά σματα δημοτίλ 
Κέρκυρα 1852, 357—8.

Θεοδώρου Άνδρ. Αγωνιστής τού 1821 
Θηβών, έγκατεστάθη είς Πάτρας, δπου άτ, 
βίωσε τφ  1847. ΜΕΕ ΙΒ ' 518.

Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  Ά ν τ .  Α γωνιστής τού 181 
έκ Καλαβρύτων, πολεμήσας καί είς Πάτρι 
ΜΕΕ ΙΒ' 518.
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Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  Κ ω ν σ τ .  Βουλευτής Αίγια- 
λείας, υιός τοϋ Μιχαήλ. Άπέθανεν έν Πάτραις 
τφ 1882. Σταυρόπουλος 508.

Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  Μ ι χ .  Φιλικός έν Αίγίω. 
Έ π ί κεφαλής ίδίου σώματος έπολέμησεν είς 

ί5’Λ "ΑΜχ,,ι ΙΙΠάτρας. ΜΕΒ ΙΒ' 519, Έλευθ. Σ Τ ' 478.
Γ/7λο: ί,,'η1'..;■ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  Σ ω τ ή ρ ι ο ς  ή Καφεντζής.

ί,:™Έξ Αίγίου καταγόμενος, ήτο ήδη κατά τήν κή- 
ρυξιν τοϋ Άγώνος 1821 έγκατεστημένος είς Π ά
τρας καί εύπορος έκ τοϋ έμπορίου του. Διά 
τόν ’Αγώνα διέθεσε πολλά ποσά καί έπολέμησεν 
υπό τόν Παναγ. Καραντζαν. Διωχθείς άπό τόν 
Ίσούφ πασάν, έβασανίσθη είς τάς φυλακάς 
έως τοϋ 1824, δτε άντηλλάγη προς υιόν πλου
σίου μπέη των Πατρών, συλληφθέντα ύπό τοϋ 
Χρυσ. Σισίνη. Πρός έκδίκησιν ένέπρησε μίαν 
οικίαν έν Πάτραις, δπου κατέφθασεν ό παλαιός 
του έχθρός καί προσεπάθησε μέν νά διαφύγη 
έκ Πατρών, άλλά συλληφθείς τήν έπομένην 
ώς α’ίτιος τοϋ έμπρησμοΰ, έκρεμάσθη είς τά 
'Υψηλά αλώνια. ΜΕΕ ΙΒ’ 519, Λεύκωμα 180.

Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  X. έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
1894 μετάφρασιν « Ή  τέχνη τοϋ νά παίρνης 
άνδρα» τοϋ Ρ. M antegazza έκ σ. 160.

Θεόκλητος Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς .  Μη
τροπολίτης Πατρών άπό τοϋ 1944, ένθρονι- 
σθείς τήν 29ην Νοεμβρίου τοϋ έτους τούτου. 
Έγεννήθη είς Δημητσάναν. Διετέλεσεν ίεροκή- 
ρυξ Φθιώτιδος, εΐτα ύπηρέτησεν είς τήν Ίεράν 
σύνοδον. Τώ 1924 έχειροτονήΟη έπίσκοπος 
Σταυρουπόλεως βοηθός τοϋ αρχιεπισκόπου ’Α
θηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Τώ 1931 
έγένετο μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αίγια- 
λείας καί τώ 1944 κατέστη Πατρών. Τήν 7 
Αύγούστου 1957 άνεδείχθη είς ’Αρχιεπίσκοπον 
’Αθηνών, προσελθών είς ΙΙάτρας τήν 16ην ί- 

ί δίου μηνός ΐνα άποχαιρετήση τό ποίμνιόν του. 
'ύ: 5::Γ.α:ι» Περιγραφήν της υποδοχής του καί τούς έκφω- 

νηθέντας λόγους είς φυλλάδιον «Πρός τιμήν 
'Avnbft! τοϋ Μου Ά ρχιεπ. ’Αθηνών καί πάσης Έλλά- 

Sypjr/ Πιτρίι δος κυροΰ Θεοκλήτου» μέ πρόλογον Σωτ.
Γκολφινοπούλου. Είς αύτόν όφείλεται ή άνοι- 

Νκτ,τϊ;, Ένρκί κοδόμησις τοϋ νέου ναοΰ Ά γ . Άνδρέου (βλ. λ.) 
:·ψ τόν έαψ καί ή άνασύστασις τοϋ Φιλοπτώχου Ταμείου τής 
k livj Zip Μητροπόλεως. Ύπό τήν αίγίδα του, έκτός 
η ί; M;b \ϊ άλλων έργων, έξεδόθη ή β' έκδοσις τής *Ιστο- 
\Ε Γ Κά ρίας Πατρών, ή ’Ιστορία τής μονής Γηροκο- 
Jlwip; X μ1 μείου καί τό περί ’Αποστόλου Άνδρέου έργον 

’ “  τοϋ καθηγητοΰ Π. Τρεμπέλα.
Θεόξενος. Στωικός φιλόσοφος Πατρεύς, 

υίός τοϋ Άχιλλέως, διδάξας είς ’Αθήνας, δπου 
καί άπέθανε νεώτατος, ίσως τόν Β' π. X. Τήν 
έπιτύμβιον έπιγραφήν είς αύτόν δημοσιεύει ό 
Θωμόπουλος 164—5. H erb illon  172.

Θεοτόκης ’Ι ω ά ν .  Είς έγγραφα τοϋ ΙΣ Τ ' 
αί. άνευρεθέντα είς Ζάκυνθον άναφέρεται οικο
γένεια Θεοτόκη έν Πάτραις. Μάλιστα τφ  1591 
διέμενεν είς Ζάκυνθον ό Πατρεύς ’Ιωάννης 
Μιχ. Θεοτόκης, οίκεΐος τής οίκογενείας Μαυ- 
ροκεφάλου (βλ. λ.) τών Πατρών. Θωμόπουλος 
423».

Θ ε ο τ ό κ η ς  Ν ι κ ο λ .  Μεταξύ τών ’Αθη
ναίων έξεχόντων τών καταφυγόντων είς Π ά
τρας κατά τήν τελευταίαν 'Ενετοκρατίαν. 'Υ 
πογράφει είς πιστοποιητικόν «έπιτρόπων τών
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’Αθηναίων» περί τοϋ διδασκάλου Βαβετενή 
(1791). Θωμόπουλος 475—6.

Θ εοφάνης Α' ό Φ λ ω ο ί α ς  μητροπολί
της Πατρών 1612—1638 ήτοι έπί 27 συναπτά 
έτη. Κατήγετο έκ Δημητσάνης καί ύπήρξε μα
θητής τής σχολής της (Τ. Κανδηλώρου, Ή  Δη- 
μητσάνα 24). Ή το  πριν έπί δεκαετίαν μητρο
πολίτης Σερρών καί είς τόν θρόνον Πατρών 
διεδέχθη τόν Τιμόθεον, καταστάντα Οικουμενι
κόν Πατριάρχην. Ό  Θεοφάνης έτακτοποίησε 
τήν διαφοράν τής μητροπόλεως Πατρών μέ έ- 
κείνην τής Μονεμβασίας (1622). 'Υπεγράφετο 
«ό Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, έξαρχος Π α
τριαρχικός πάσης Δύσεως καί Πελοποννήσου» 
καί άΐόαχοϋ «ό Π . Πατρών Θεοφάνης καί έ- 
πίτροπος Πατριαχικός καί ’Έξαρχος τής Συνό
δου». Έπέτυχεν έπίσης Πατριαρχικήν έπικύ- 
ρωσιν τής ένώσεως τών μοναστηρίων Όμπλοϋ 
καί Α γίου Κωνσταντίνου Σαραβαλίου. Έ π ί 
Θεοφάνους άκόμη έκηρύχθη σταυροπηγιακή ή 
μονή Χρυσοποδαρίτσης.

'Ο  Άβέρκιος Παπαδόπουλος, 'Ο  Ά γ ιο ς  
Λεόντιος Παλαιολόγος κ.λ.π. Θεσ)νίκη 1940, 
73, έπ. αναφέρει δτι είς τήν βιβλιοθήκην τής 
μονής Ταξιαρχών Αίγίου εύρίσκεται καί κώδηξ, 
έπί τοϋ οποίου διά κόκκινης μελάνης φέρεται 
« ΐ Ή  παροϋσα θεία λειτουργία πέφικεν έμοϋ, 
άρχιθύτου Θεοφάνους Παλαιών Πατρών, καί 
οστις βουλιθή λαβήν αύτήν χωροΐς ήμετέρας θε- 
λήσεως, έχέτο τάς άράς των, τϊη , θεοφόρων 
πρων : κατά τό άγιώνυμον έτος αχκβ : ινδ. ε5 
«Ερμηνεία περί άρχιερατικής χειροτονίας δια- 
ταχθεϊσα παρά τοϋ πανιερωτάτου δεσπότου Π α
λαιών κυροΰ Θεοφάνους καί ’Επισκόπου τοϋ 
Παναγιωτάτου καί σοφοτάτου οικουμενικού 
πατριάρχου καί πάσης τής άρχιερατικής συνό
δου__».

Παρητήθη λόγω μεγάλης ήλικίας καί τόν 
διεδέχθη ό ύπ’ αύτόν έπίσκοπος Κερνίκης άνε- 
ψιός του Παρθένιος. Άξιολογώτατα ήσαν τά 
εύρεθέντα άμφιά του, πάντα μέ έπιγραφάς περί 
αύτοΰ ώς μητροπολίτου Π . Παλαιών. Τό είς 
Ρώμην άποκείμενον μάλιστα ώμοφόριον τοϋ 
1618 έπιδεικνύεται ώς σπάνιον άριστούργημα 
ποικιλτικής έν Πάτραις τέχνης. Θωμόπουλος 
450—4, 596».

Θ ε ο φ ά ν η ς  Β ' ό Ποκαμιστας μητροπο
λίτης Πατρών 1641—46, 1649—50. Τήν 16
Νοεμβρίου 1646 καθηρέθη. Τήν 16 ’Ιουνίου 
1649 ό Θεοφάνης Β ' άποκατεστάθη είς τόν 
θρόνον του καί διετέλεσε μητροπολίτης μέχρι 
τοϋ θανάτου του (Μάρτιος 1650). Θωμόπουλος 
455—6.

Θ ε ο φ ά ν η ς ,  ιερομόναχος, εφημέριος κατά 
τώ 1690—8 τουλάχιστον, οτε άναφέρεται «λο- 
γιώτατος έν ίερομονάχοις». Έ κ  τών ’Αθηναίων 
είς Πάτρας προσφυγόντων. Θωμόπουλος 476—7.

Θ εοφανόπουλος ’Ιωάν, έκ Χαλανδρίτσης. 
Καθηγητής τοϋ Πολυτεχνίου ’Αθηνών, διατελέ- 
σας καί πρύτανις αύτοΰ. Συλληφθείς κατά τά 
Δεκεμβριανά ώς δμηρος έν Άθήναις, άπέθανεν 
έκ τών κακουχιών. "Ηλιος Θ' 669.

Θ ε ο φ α ν ό π ο υ λ ο ς  Κ λ ε ά ν θ η ς .  Νομι
κός καί πολιτικός έκ Σπονδιάνας, άδελφός τοϋ 
προηγουμένου. Έξελέγη βουλευτής ’Αθηνών
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καί έγένετο υπουργός Δικαιοσύνης τφ  1953. 
'Ή λιος Θ' 569.

Θ εοφίλης ή Τζιοβίλης Χρ. Α γω νιστής 
του 1821 πολεμήσας καί εις Πάτρας. Δ. Γαρ- 
ταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 169.

Θ εοφιλόπουλος Άσημάκης έκ Ντεσινοΰ 
Καλαβρύτων, ύπαξιωματικός είς τόν αγώνα 
του 1821. Έπολέμησε καί είς Πάτρας. Ν. 
Παπαδόπουλος είς περ. ’Άμπελος, τ. 9 καί 10 
(1957).

Θ εόφιλος, άρχων Ά χα ΐας, πρός δν άφιε- 
ρώνει ό Λουκάς Εύαγγέλιον καί Πράξεις αύ- 
του. Θωμόπουλος 184.

Θ ε ό φ ι λ ο ς ,  βυζ. άρχων, έλθών είς Π ά
τρας. Βλ. λ. Δανιηλίς.

Θ εοφίλου Δ η μ. Δικηγόρος έν Πάτραις 
καταγωγής έκ Νεζερών τού άγωνιστου καί 
προκρίτου Γιαννοπούλου (βλ. λ.). Έ π Ι πολλά 
έτη πρόεδρος τού Δημ. συμβουλίου Πατρέων. 
Συνειργάσθη Ιδίως είς τά ((Αχαϊκά)) Πατρών 
καί συνέβαλεν είς τάς περί Πατρών έργασίας. 
Θωμόπουλος 30, 331, 37, 58, 161.

Θ ε ο φ ί λ ο υ  Λεωνίδας. Έ κ  της ιδιοκτησίας 
αύτού παρά τόν Ά γ .  Βασίλειον (Γουναριάνικα) 
έκτασις γης καί σταθμός σιδηροδρομικός φέ
ρουν τό όνομά του. ΈλευΟ. Σ Τ ' 493. Είς τήν 
έκτασιν αύτήν ό G ell 3 εύρε έρείπια κεραμει- 
κών. Κατέστησε κληρονόμον του τον δήμον 
Πατρέων (1938) της μεγάλης του περιουσίας. 
Παναγ. Θεοφίλου ευεργέτης διαΟέσας υπέρ 
Γεν. Ορφανοτροφείου έν ΓΙάτραις (Ζερβός 1328). 
Ό  Νικολ. Θεοφ. Θεοφίλου (|1916) ιατρός 
είχε σπουδάσει εις Γαλλίαν καί ’Ιταλίαν. Ά να- 
φέρεται τώ 1855.

Θεοφύλακτος· Εσφαλμένη γραφή τού όνό- 
ματος τού μητρολίτου I Ιατρών Θεοφάνους Α' 
τού Φλο>ρ(α. Θωμόπουλος 451*.

Θεοχάρης Ά λεξ. 'Οπλαρχηγός, αγωνιστής 
τού 1821 έκ Καισαρείας. ΆπέΟανεν είς Π ά
τρας ώς δημόσ. υπάλληλος. ΜΕΕ ΙΒ ' 549.

Θ ε ο χ ά ρ η ς  Γεωργ. ’Αγωνιστής τού 1821 
έξ ΊΙλείας. Ά ξ)κός είς τήν έκστρατείαν 11α- 
τρών. ΜΕΕ ΙΒ ' 549, ΈλευΟ. Σ Τ ' 494.

Θ ε ο χ ά ρ η ς  Π . Νικολ. Έγραψεν είς τό 
περ. «Σωτήρ» Ά 0 . τού 1878, 80, 95, 112 έπ. 
«ΟΙ κατά τού Χριστιανισμού διωγμοί».

Θ ε ο χ ά ρ η ς  Κ.  Σ τ α  μ α τ .  Νομικός καί 
συγγραφεύς έκ Ιΐατρών. Καθηγητής τού Ε μ 
πορικού δικαίου είς τά γυμνάσια Πατρών (πρό 
τής Ιδρύσεως Ιδίας έμπορικής σχολής). Έ ξέδω - 
σε τώ  1875 έν Πάτραις «’Εμπορικήν Γεω
γραφίαν ή περιγραφήν τής ένεστώσης κατα- 
στάσεως τής Γεωργίας, Βιομηχανίας, τού Ε μ 
πορίου καί τής Ναυτιλίας τών πέντε μερών 
τού κόσμου», πολύτιμον διά τά στοιχεία περί 
τής Ελλάδος τής έποχής του, τά όποια καί 
παρέλαβεν εις ίδιον κεφάλαιον τής ’Ιστορίας 
τής Έλλην. Βιομηχανίας δ Γ. Άναστασόπουλος 
Λ ' 320—9. ’Επίσης έξέδωσεν έν Πάτραις 
«Στοιχεία Εμπορικού δικαίου», τό α ' μέρος τώ 
1879 καί τό β ' τώ 1890. Τρίτη έκδοσις τώ 
1903 έν Πάτραις. Είς τήν σειράν τών έκδό- 
σεο>ν τού Συλλόγου πρός διάδοσιν τών ώφελί- 
μων βιβλίων άριθ. 93 «Τό έμπόριον» 1908. Ά θ. 
Τ φ  1899 έν Άθήνοιις εΐχεν έκδώσει « Ε μ π ο 

ρικήν καί Βιομηχανικήν Γεωγραφίαν κλπ.>ν 
(Άναστασόπουλος αύτόθι Β' 745—752). Μετά 
τού Χρ. Κορύλλου έν Πάτραις τώ 1890 « Ή  
έθνικότης τής Πελοποννήσου». Τήν οικίαν του, 
νεόδμητον μάλιστα (Έρμου—Κανακάρη), διέ-: 
θεσε διά τήν Σχολήν του λαού. Ή  οίκογένειά 
του είχε συγγενείς είς Αΐγιον (Σταυρόπουλοο 
496). Ά καδ. Ήμερολ. Πατρών 1918, 13. Έ  
γράψε καί Εμπορικόν Λεξικόν. Τώ 1864 έν 
Πάτραις έξέδωσε μετάφρασιν τής έπιτόμου Ι
στορίας τού έμπορίου τού A. B lanqui.

Θ ε ο χ ά ρ η ς  Π.  Χ α ρ ί λ α ο ς .  Πατρινόι 
λογοτέχνης, γράφων υπό τό ψευδώνυμον «Δόν 
Ζουάν» καί μέ τό όνομά του είς τάς έφημερί 
δας, άποθανών τώ 1919. Ε ίς Ά καδ. Ήμερο-; 
λόγιον Πατρών 1918 έγραψε καλά ποιήματα 
(Τραγούδια τού βουνού σ. 152), παρουσίασή 
δέ άνέκδοτα έγγραφα Πατρών τής Τουρκοκρα
τίας (σ. 109—114).

Θεοχαρόπουλος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  έκ Πατρών 
Συγγραφεύς διδακτικών βιβλίων. *0 Θωμόπου^ 
λος 553—4 τόν συγκαταριθμεί μεταξύ τών δι- 
δαξάντων έν Πάτραις. 'Τπεγράφετο «Γεώργ«>ί 
Θεοχαρίδης ό έκ Πατρών τής Πελοποννήσου»» 
Τώ 1803 φαίνεται διδάσκων τά γραμματικέ 
είς Πάτρας. Έ κτοτε, δτέ μέν άναφαίνεται εί<· 
Βουκουρέστιον καί άλλα μέρη τής Μολδοβλα 
χίας, δτέ δέ είς Παρισίους, οπού καί μονίμοκ 
έγκατεστάΟη. ΦΟάσας είς μεγάλην ήλικίαν, έ̂  
πανήλθεν είς Πάτρας, δπου καί άπεβίωσε 
Πολλάς γραμματικάς διαφόρων Γάλλων κα; 
διαλόγους μετέφρασεν είς τήν Ελληνικήν κα; 
Έ>ληνικάς είς τήν Γαλλικήν. Έξέδωσε κα: 
’Ονομαστικόν Κλασσικόν τετράγλωσσον Γαλ* 
λαγγλογραικελληνικόν, έν Μονάχω 1834 έκ oj 
860. Συνέγραψε καί Φυσικήν εις τό Ίάσιον τή<* 
Μολδαβίας, διά τάς τρεις έπιστολάς τού Παύ^ 
λου πρός Τιμόθεον καί Τίτον κλπ. Καί μόν*< 
ή άπαρίΟμησις, έπιλέγει δ Θωμόπουλος αύτόθό? 
τών δσων μετέφρασεν ή έγραψεν, αρκεί νά δείϊ 
ξη τήν πολυμάθειαν καί φιλοπονίαν τού άνδρόή 
Ε ίς τάς Πάτρας έπανήλθεν δχι εύπορος καί με| 
ρικοί συμπολΐται του τόν ήρώτων «Θεοχαρό| 
πουλε, πού είναι τά πλούτη πού έκαμες τόσ·· 
χρόνια στην Φ ραγκιά;» καί ούτος διά τού δεί| 
κτου τής δεξιάς έθιγε τήν κεφαλήν του καί 
λεγεν ((έδώ». Έλεγον δέ, συναντώντες τό< 
πενΟερόν του οί αύτοί Π ατρινοί: «δταν πεθά^Η 
ό γαμβρός σου, νά τού σπάσης τό κεφάλι γκ* 
νά εΰρης θησαυρό».

Θεοχαρόπουλος Σ ω τ ή ρ .  Πρόκριτος κα: 
άγωνιστής τού 1821 έκ Καλαβρύτων. Μετέσχ* 
τής έν Αίγίω συσκέψεως τού Ίανουαρίου 182; 
καί εκείνης είς Ά γ . Λαύραν. Ακολούθως κα> 
τήλθεν είς τάς έπαναστατησάσας Πάτρας τήν 2? 
Μαρτίου 1821 καί παρευρέθη είς τάς πρώ: 
τας ήμέρας τής πολιορκίας τών Τούρκων τώ: 
Πατρών καί έν συνεχείς πολεμεΐ είς Πουρνά- 
ρόκαστρον (Γερμανός 54) καί κατόπιν εξ Ό μ  
πλοΰ μεταβαίνει είς Λάλα. 'Υπογράφει τη 
διακήρυξιν τών Πατρών πρός τούς προξένους 
Μετέσχε τής πολιορκίας τών Πατρών τέ 
1822, μάλιστα προηγουμένως μετέβη είς τά; 
ναυτικάς νήσους, δπως προκαλέση τήν άποστο 
λήν τών στόλων είς τόν Κορινθ. κόλπον. Au
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όν ’Αγώνα έξώδευσε καί πολλά καί. άνεδείχθη 
τρατηγός. Άπεβίωσε τήν 10 Φεβρουάριου 
854 (έφημερίς Αθηνών «Πανελλήνιον» τής 
πομένης). Είς Πελοπόννησον ήγωνίσθησαν καί 
ί άδελφοί του Γεώργιος καί Δημήτριος Θεοχα- 

ν . όπουλοι καί ό Λιμπέριος Θεοχαρόπουλος. Γερ- 
I,..·. «*νός 10, 47, 54, 55. Έλευθ. ΣΤ ' 465, ΜΕΒ 
\ · ν ; τ· ’ & Β' ^ 0 ,  Λεύκωμα 180—1. Δημ. όνόματα 57. 

hi lsjjj, θεραπευτήριον φυματιώντων. Δημοσία 
Ίί ε’ί";κ·4 ίαπάνη έκτίσθη είς Ζάστοβαν οικοδόμημα άπό 

λ· Blanijui, ·0ϋ 1930 μή άποπερατωθέν. Τώ 1948 έλει- 
r1'·5̂ ; fefiijJ ;ούργησε προσωρινόν είς τό οίκημα νοσοκο- 
"Λ .:Aii>x,'t cjj| ιείου λοιμωδών νόσων παρά τό Γηροκομεΐον.

τί’ W  (Από του 1927 ίδιον τμήμα τοϋ Δημοτικού 
Ε·; ’.Vai Ήβμ ιοσοκομείου είς οίκημα κτισθέν υπό τοΰ Πα- 
η: zrii wj/jial «χγ. Τρεμπέλα (Τρεμπέλειον), τό όποιον άπό 
'· 152J. Γης λειτουργίας τοϋ είς Γηροκομεΐον διατηρεΐ- 
fiv ή; Γ»;χοζμ·! rat ώς άντιφυματικόν ίατρεΐον.

Θεράπος Μ. Π α ν α γ .  Πρωτόδικης έν 
py'.tc η flirty] [Ιάτραις, έξέδωσε τω 1939 «*Η κατάχρησις 
ι«  Ό Ψωμί:»! δικαιώματος». ’Αχαϊκά Γ ' 47. 
λ «3$ iwW Θερβάυτες. 'Ο 'Ισπανός συγγραφεύς τοϋ 
·μ53 (ifeiii :<Δόν Κιχώτη» έπολέμησεν είς τήν ναυμαχίαν 
±  Γης 7 ’Οκτωβρίου 1571 είς τόν Πατραϊκόν
μ ~ι ϊΜ'ππχΙ' <όλπον τήν λεγομένην ναυμαχίαν τής Ναυπά- 
<h kji'kι:ά!*του, έτραυματίσθη μάλιστα δίς καί άπώλεσεν 
ν, ί : Μύΐιι τ°ύ τραύματος τόν δεξιόν βραχίονα. 'Ωμίλει 
'',7η ιν. aovkeĵ  πάντοτε μεθ’ ύπερηφανείας διά τήν προσφο- 
-.ΐτν τώί ί·! του <<ε̂  ένδοξότερον γεγονός, άπό δ- 

ζι! π0!(«!5α ε^ χν αιώνες (βλέπε τόν πρόλογόν του 
Γϊ)Ϊ!««-ε^  τ° Β* ^ ρ ο ς  τοΰ «Δόν Κιχώτη»). Θωμό- 

πουλος 415.
Θερειανοΰ. Χωρίον μεταξύ Τσουκαλά καί 

Καμενίτσας επί τής παλαιάς όδοϋ Πατρών πρός 
Δύμην. Καί τό πρανές μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 
άλλοτε χωρίου Τσουκαλά, Θερειανόκαμπος. ’Έ - 

} [Iw1 κτασις άνήκουσα κατά τήν άπωτέραν άρχαιότη- 
τα είς τήν ’Ώλενον, άρχαιότητες δέ εύρέΟησαν 
είς θέσεις ’Ανεμόμυλος, Άκόνα, Μορόχοβα, 
"Αη Λιάς, Κατσούλα, "Αγ. Στέφανος καί εντός 
τοΰ χωρίου (είς τήν Α είσοδον αύτοΰ έρείπια 
χτίσματος καί ύδραγωγείου). ’Ανέκαθεν εις τήν 
αυτήν θέσιν, άπέχει δέ άπό Πατρών 2 ώ. έπί ά- 
μαξητοΰ ήδη τφ  1903 όδοΰ. Κορύλλος Χωρογρα
φία 67. Άναφέρεται είς Ένετ. έκθεσιν τοΰ 
1690 διά τήν αλυκήν Πατρών (Καμενίτσης 
δη>.), δπου είργάζοντο οί κάτοικοι τοΰ χωρίου 
Tiriano (Θωμόπουλος 474). Λέγεται όμως 

,. ^.πάντοτε εις τήν γεν. (στοΰ Θερειανοΰ). Καί είς 
σιγίλλιον Πατρ. Προκοπίου τοΰ 1786 περί 
μονής Χρυσοποδαριτίσσης καί «τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου καί τοΰ Κωνσταντίνου είς τοποθε
σίαν Θερειανοΰ μετοχιού». ’Έκτασις άνήκουσα 
εις Θερειανόν. Πρβλ. Βάρδα, Ρωμανού, Φιλο- 
κάλη. Οικογένεια Θερειανοΰ έκ Κπόλεως είς 
Ζάκυνθον, Γ. Θερειανός ιατρός τοΰ Ά λή Πασά. 
Χιώτης Ίον. Α ' 395, Σ Τ ' 445—8. Δ. Θερεια- 
νός συγγραφεύς, βιογράφος τοΰ Καποδιστρίου. 
’Ίσως νά έλαβεν ή Ζακυνθία αΰτη οικογένεια 
κτήσεις παρά Ενετών εκεί (πρβλ. Λογοθέτη, 
Σκλήβα). ’Αλλά καί έν Πάτραις άπαντοΰν τφ  
1400 Θερειανοί δύο. ’Άρα ή βυζ. οικογένεια 
αΰτη είχε κλάδον έν Πάτραις καί έκεΐ γαίας. 
Κατ’ έπιτόπιον παράδοσιν, λίαν έπισφαλή, διότι 
τδ Θηρίο (στοιχειό) τοΰ χωρίου ένίκησε τά
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άλλα στοιχειά (άλλά τοϋ στοιχειοΰ προϋπήρχε 
τό χωρίον). 'Ο P ouqueville  IV", 373 άπήντη- 
σε ΝΔ Θερειανοΰ πηγάδι τής Μανωλιάς καί 
έρείπια φρουρίου Σαμπλίτου, γέφυραν χειμάρ
ρου καί παρ’ αυτήν κεραμοποιεΐα. Ή  φωτιά 
έφαίνετο άπό τάς Πάτρας. Α τοΰ χωρίου ή 
Σουβάλα. Ό  G ell 10 άναφέρει υδραγωγούς 
τεχνητούς άπό κεράμους 16' άπέχοντας άλλή- 
λων.

’Έ πειτα δύο τείχη, κεραμεικά, φρέαρ άρι- 
στερά καί δεξιά τήν θάλασσαν πολύ πλησίον. 
Πρός μεσημβρίαν είναι δύο «Τούμπια», τεχ
νητοί γήλοφοι, δπου πολλοί τάφοι. ’Αρχαιότη
τες εύρέΟησαν καί έντεΰθεν τοΰ ποταμοΰ βλ. 
λ. ’Ώλενος). 'Υπάρχει σήμερον μία οικία μέ 
πολεμίστρες άπό Τουρκοκρατίας. Είς Ένετικήν 
κατάστασιν τφ  1699 χωρίων Πατρών ύποχρέ- 
ων παροχής φορβής διά τό Ιππικόν τών δραγώ- 
νων τό χωρίον φέρεται μέ σημαντικόν ποσόν 
έν συγκρίσει μέ άλλα ήτοι 32 στατήρας. Ό  
έφημέριος τοΰ χωρίου ίερεύς Θανάσης υπογρά
φει τό ύπόμνημα τοΰ 1713 υπέρ τοϋ μητροπο
λίτου Χριστοφόρου. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118,
171. Τό χωρίον ύδρεύεται νΰν άπό φρέατα. 'Η  
E xped ition  (1828) 18 οίκογενείας, κατά Ραγ- 
καβήν Β' 85 μετά τοΰ Τσουκαλά 16 τφ  1851, 
κάτοικοι 77, τφ  1889 κατά Νουχάκην 200 
όμοίως κατά Κορύλλον ένθα άνωτέρω. Ε ίχε 
λιμνάζοντα ΰδατα τό θέρος παλαιότερον (Θω
μόπουλος 65). Μεταξύ Θερειανοΰ καί Καμενί
τσας υπήρχε δάσος πυκνόν προεπαναστατικώς 
δρυών, ή ξυλεία τών οποίων έξήγετο ώς κατάλ
ληλος δι’ οικοδομάς. Πρός τήν θάλασσαν ήτο τό 
στενόν, δερβένι (βλ. λ.), τό όποιον διατηρείται 
ώς τοπωνύμιου καί ήσαν άρματωλοί. Τ φ  1943 
—4 οί Γερμανοί έκαμαν έκεΐ μέχρι Καμινίων 
πολλά άμυντικά έργα. Τό χωρίον κατά τήν 
πρώτην διαίρεσιν τών δήμων ύπήχθη είς τόν δή
μον Δύμης, άλλά ένωρίς (1840) είς τόν Πατρέων 
(Δρακάκης Κούνδουρος 67—8). Νέοι κάτοικοι 
ήλθον άπό Μαγούλιανα Γορτυνίας μετά ’Εθνι
κήν άποκατάστασιν (1828).

θέρετρα. Ό  καύσων έν Πάτραις δέν είναι 
ύπερβολικός. ’Ανέκαθεν πάντως κατήρχοντο τό 
θέρος οί εύποροι είς τήν πεδιάδα τών Πατρών 
καί δή τήν μεσημβρινήν. Κατά τήν άρχαιότητα 
τοΰτ’ αύτό συνέβαινεν, ώς προκύπτει έκ τών 
εύρισκομένων έρειπίων έπαύλεων καί άλλων θε
ρινών διαμονών δπως είς Σαμακιάν, ’Εγλυκά- 
δα, "Αγιον Ίωάννην Πράτσικα, Χαλκωματά, 
Κάτω πόλιν, Συχαινά καί μέχρις αύτών. Ή  
Έγλυκάς καθ’ ολον τόν μεσαίωνα ήτο ό τόπος 
τών άναρρωνυόντων, τήν αύτήν δέ άξίαν είχε
μέχρι καί πρό 40ετίας. Μετά ταΰτα άνεδείχθη 
τό ’Άνω Καστρίτσι (ύψηλόν κλίμα) καί έν συ
νεχεία αί έλατοβριθεΐς θέσεις Μίχα καί Τσα- 
πουρνιά παρά τά Νεζερά, άλλά καί ή Θάνα 
έχρησίμευεν ώς θέρετρον άπό τών τελών τοΰ 
ΙΘ ' αί. καί πλέον. Διά τό θαλάσσιον κλίμα 
έπροτιμώντο αί Ίτέα ι μέχρι Ροϊτίκων, δπου 
αί πλεΐσται τών έπαύλεων άρχομένου τοΰ Κ' 
αί. άλλά τό Ρίον διά τό ξηρόν τοΰ κλίματος 
έπεβλήθη, ένώ ό Ψαθόπυργος συγκεντρώνει καί 
ούτος προτιμήσεις. Κατά τήν Φραγκοκρατίαν
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διά τούς εύγενεΐς Φράγκους εύάρεστον θέρε- 
τρον (m aison de p la isance) ό Ριόλος.

Ε π ίσ η ς  τά Νεζερά ήτο καί εΐναι ό προσ
φιλής τόπος παραθερισμού των Πατρινών. Έ π ί 
τελευταίας Τουρκοκρατίας έκεΐ παρεθέριζον οί 
έν Πάτραις πρόξενοι, έχουν δέ περίφημον ξηρόν 
κλίμα. Διά τό κλίμα των έπίσης έδημιουργή- 
θησαν οί έξοχικοί συνοικισμοί Άρόης, Σαμα- 
κιας καί παρά τό Γηροκομεΐον, όπου από της 
Άπελευθερώσεως κκί πέραν (1850) αί έπαύ- 
λεις των Πατρέων κατά μήκος τής οδού από 
Συνόρων έως έλαιώνος μονής, άλλά καί πέραν 
αύτής. Θωμόπουλος 3151, 4 3 0 \ 489 σημ. 
C u rtiu s  Pelop . I, 433, Τριανταφύλλου Γηρο
κομεΐον 77.

θεριανός Μ ά γ  ν ο ς ή Μαύρος. * Αναφέρε- 
ται ώς μάρτυς είς Έλλην. έγγραφον Πα- 
τρών του 1400. G erland  195s. Καί Μανουήλ 
Θεριανός άναφέρετπι ώς μάρτυς είς δμοιον του 
1397.

Θ έ ρ μ α ι .  Βλ. λ. λουτρά, βαλανεΐα.
θερμησιώ της Ή  λ. Ναυτικός άγωνιστής 

του 1821 έκ Σπετσών. Έπολέμησε καί είς τήν 
ναυμαχίαν τών Πατρών (1822), έχων μετ’ αυ
τού τόν διακριΟέντα είς αύτήν Γ. Ζαχαρίαν. 
ΈλευΟ. Σ Τ ' 503.

Θ έ ρ μ ι ς. Βλ. λ. Ά λυκαί, Θάλπη.
Θ εσσαλία. Ή  άρχαία μυθολογία παρέχει 

ήδη Ικανόν έδαφος διαπιστό>σεως παναρχαίων 
δεσμών τής Ά χα ΐα ς μέ τήν Θεσσαλίαν, άφού 
άλλωστε παρ’ αύτήν υπάρχει καί ή Φθιώτις 
Ά χα ΐα  καί αί Νέαι Πάτραι κατόπιν. Ή  πα- 
ράδοσις τών άρχαίων ΓΙατρέων όμιλεΐ περί άρ- 
χαιοτάτης Θεσσαλικής ένταΰΟα άποικίας υπό 
τόν Εύρύπυλον (βλ. λ.), άλλος δέ Οεσσαλικός 
μύθος διά τόν βασιλέα Ώλένου (βλ. λ). Θωμό
πουλος 553, 97, 105.

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η .  Βλ. λ. Ιλλυρικόν, Ε 
βραίοι, Μακεδονία. Θωμόπουλος 19, 252, 436.

Θέα>ν. Μητροπολίτης Πατρών τό έτος 
1164. Θωμόπουλος 290.

θή βαι. Οί Θηβαίοι διεξεδίκησαν τήν ηγε
μονίαν τής Ελλάδος καί τετράκις εισέβαλαν 
εις τήν Πελοπόννησον υπό τόν Επαμεινώνδαν 
(βλ. λ.) διελΟόντες καί έκ Πατρών, όπου έξ 
ά)λου, όπως καί είς τάς άλλας πόλεις, είχον 
σταλή οί άρμοσταί των. Θωμόπουλος 23, 130, 
469.

Θηβαίος Α. Ά ντων. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
τφ  1880 α*Απάνθισμα της Παλαιας καί Νέας 
Διαθήκης».

Θήρα. Πλούσιον κυνήγιον εις Παναχαϊκόν 
καί ’Ωλενόν κατά τήν αρχαιότητα, δι’ αυτό 
καί άνεπτυγμένη ή λατρεία τής Άρτέμιδος καί 
έορτή τά Λάφρια.

Άξιόλογον κυνήγιον άνέκαθεν παρέχει καί ή 
λίμνη Αράξου (άγριόπαπιες) (Θωμόπουλος 
47, 50, 72 σημ.) βλ. λ. δάση, ζώα. Ό  Pou- 
qtaeville IV , 393—4 διηγείται ότι ό σύντρο
φός του εις τό ταξίδι του είς Χαλανδρίτσαν 
Παπαρρηγόπουλος έφερεν άπό κυνήγιον άγριο- 
περίστερα, φλωρία, μελισσοφάγους. Εις ’Ωλε- 
νόν, προσθέτει, τρέφονται πολλά ζαρκάδια άρ- 
σενικά, τά όποια όνομάζονται τραγελάφια 
(βλ* λ.) έπίσης τσακάλια, άγριοκατσικοτράγοι

κ. ά. ’Ά λλα θηράματα: κίχλαι, φάσσαι, λαγωο 
πέρδικες.

Κυνηγετικός σύνδεσμος έν Πάτραις ύφίστσ 
ται άπό τού 1926. ΜΕΕ Γ 120.

θησαυροί. «Πουγγίν καί σακκοΰλιν» τε 
αύτοκράτορος Κωνσταντίνου άποκαλούνται c 
Πάτραι είς τόν Θρήνον τής Κπόλεως. Οί Τοΰρ 
κοι, κατά τήν εισβολήν τού Μουράτ είς Πάτραι 
έθαμβώθησαν άπό τό πολύ μάλαμα, άσήμι κα 
πολύτιμα πετράδια. Διά «πραγματείας... είς λ 
Οάρια καί μαργαριτάρια, είς μάλαγμα καί άσ 
μην», όμιλεΐ όλίγον προηγουμένως έγγραφον τε 
1431 του άπεσταλμένου τού Κωνσταντίνου το 
Παλαιολόγου είς Ραγούζαν πρός τόνωσιν το 
έμπορίου τών Πατρών.

Πλούτη υπάρχοντα άναζητούν οί πειρατε 
(βλ. λ.) καί δή οί Ισπανοί τφ  1595. Θησαυρού 
άναζητούντες καί οί Τουρκαλβανοί τφ  17; 
άνέσκαψαν καί κατέστρεψαν τόν ναόν του Ά". 
Άνδρέου. Θησαυρόν εις τήν ύπαιθρον (σύνολι 
χρυσών νομισμάτων) άναζητούν οί χωρικοί κα 
είς Νεζερά (βλ. λ.). Θωμόπουλος 362, 358, 362 
363, 368 σημ. 420.

θολοπόταμος ή Θ ε λ ο ύ ρ α .  Α τού πο-ι 
Φοίνικος καί μεταξύ αύτου καί του Μεγανίτ 
(Γαϊδουροπνίχτη), έπΐ τής Αίγιαλείας ρέει ι  
ποταμίδιον τούτο, τό όποιον πηγάζει έκ τώ 
υπωρειών του βουνού τού Άγιάννη (παρά 
χωρίον Βερίνου), δέχεται υδατα πολλών ρυακ· 
ων, τά όποια λόγω τής συστάσεως τού έδ^ 
φους, μεταβάλλονται είς θολά, έξ ού καί ' 
όνομα.

Πολλοί συγγραφείς έξέλαβον αύτόν ώς τ*; 
ποταμόν Φοίνικα, άλλοι δέ παρά τάς όχθας αι'ι 
τού τοποθετούν τάς Ρύπας. ’Εσφαλμένα 6c 
γράφει ό P ouqueville  IV , 404 ότι μετά 
Λουμπίσταν τόν διήλθε διά λίθινης γεφΟρί 
μετά τόν Ξεροπόταμον πηγάζοντα έκ Πυτ 
τσης ! Πάντως μέχρι σήμερον ό ρους τού Θολ<· 
ποτάμου έως σχεδόν τού χωρίου Νεράντζι," 
της Αίγιαλείας άποτελεΐ τμήμα τού άνατολ 
κού όρίου τής επαρχίας Πατρών (τέο 
δήμος Έρινεού). Λέκκας ώς έν τφ  εύρετηρΙ: 
του. Τ φ  1699 άναφέρεται ώς χωρίον της 
παρχίας Πατρών εις Ένετικάς καταστάσεο 
(Κώδηξ. Μέρτζιου 117, 118).

Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή  Ή  χ  ώ. Περιοδικόν έι 
διδόμενον έν Πάτραις τφ  1908. i

θρησκευτικότης. Κατά τήν άρχαιότητα I 
Πάτραι είχον πολλούς ναούς καί λατρείας πρ<ί 
τοτύπους καί ίδιαζούσας, όπως τού Διονύσσ! 
της Δήμητρος, τής Άρτέμιδος. τό θέμα δέ συν: 
κέντρωσε τήν προσοχήν ειδικού μελετητού, τ: 
H erb illon  (βλ. λ.). Θωμόπουλος 216li. Καί e 
τόν Χριστιανισμόν αί Πάτραι έπέδειξαν έπίδί 
σιν, άφού μάλιστα μόνον αύται καί ή Ρώ|. 
καθ’ δλην τήν Ευρώπην τιμώνται μέ μαρτύρι* 
Αποστόλου καί άποστολική είναι ή έκκλησ» 
των. Καί θρησκευτικόν ζήλον έπιδεικνύοι; 
όπως φαίνεται έκ τών μονών, ναών, εύαγ<· 
ιδρυμάτων, πληθύος κληρικών καί θρησκευτικά· 
όργανώσεων, άκόμη δέ καί ταραχών καί σ τ 
σεων άπό κίνητρα θρησκευτικών κύκλων. F 
λ. Έκκλησίαι, Ναοί, Μοναί, Λατρεΐαι, Σ τ  
σεις.
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Θρίαμβος. Πολιτική έφημερίς εν Πάτραις 
έκδοθεϊσα ύπό του Σπυρ. Κουμανιώτου τω 
1918 καί άπό τοϋ 1922 ήμερησία ώς δργανον 
τοΰ κόμματος των Φιλελευθέρων επί έξ μήνας. 

^ Εΐτα έξεδίδετο μέχρι τοϋ 1933 ώς έσπερινή 
ήμερησία.

θύελλαι. Νότιος άνεμος λυσσώδης, ταράσ- 
,Μ >r σων τόν Πατραϊκόν κόλπον, άναφέρεται τον I ' 

» αί. κατά τό ταξίδιον τοϋ Λουϊτπράνδου (βλ. λ.). 
1 Τρικυμία σφοδροτάτη τω 1537, δτε ό Γαλλ. 

στόλος προσωρμίσθη είς Πάτρας. 'Ομοίως ό 
στολίσκος, ό όποιος μετέφερε τό χαρέμι τοϋ 
Βελή πασά κατά τάς παραμονάς τοϋ 1821.

::ςιη

·'*#% to Θωμόπουλος 282, 412· 6282. Τήν Κυριακήν 
13 Φεβρουάριου 1625 τό πλοϊον «Παρτσιανέλ- 
λα», άναχωρήσαν έκ Χανίων, άνετράπη έκ τρι
κυμίας είς τόν κόλπον των Πατρών καί έπνίγη 
μία γυνή καί τέσσαρα παιδιά (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 18). ’Άλλη τρικυμία είς λιμένα Πατρών, 
δτε έπνίγη άγγλικόν πλοϊον, φορτώνον σταφί
δα (βλ. λ. Ά γ .  Νικόλαος λ-.μένος). Τόν 
χειμώνα 1828 Γαλλικά πολεμικά, άναχωρήσαν- 
τα έκ Πατρών διά Γαλλίαν, έπέστρεψαν λόγφ 
θαλασσοταραχής είς τόν Πατραϊκόν. Τήν 20 
’Ιουνίου 1849 λαΐλαψ μετά χαλάζης σφοδροτά- 
της ένέσκηψε καί πλοία εις τόν λιμένα έβυθί- 
σθησαν, οίκίσκοι έκρημνίσθησαν, έκ των κε
ραυνών έφονεύθησαν άνθρωποι. «Τό άπό Κα- 
στελίων μέχρι της Παλιουριάς μέρος κατε- 
στράφη». Μέγα μέρος τών σταφιδώνων έξη- 
φανίσθη. Έ φ. «Αιών» 29 ’Ιουνίου 1849. Τήν 
Κυριακήν 5 ’Οκτωβρίου 1852, έπειτα άπό έπτά 
μηνών άνομβρίαν, ραγδαία βροχή άπό της 
πρωίας έως τής έσπέρας συνεχώς έπότισε τήν 
γην. "Οτε έπαυσεν αΰτη, σφοδρός άνεμος μέχρι 
καί τής 8 ’Οκτωβρίου έπέφερε ζημίας καί ιδίως 
είς τά δένδρα, τινά τών οποίων έξερρίζωσεν, 
ώς καί τήν πρό τής Άκροπόλεως μεγάλην 
πλάτανον. Έ φ . «ΙΙάτραι» 11—10—1852. Τήν 
6 Δ)βρίου 1865 καί έπι δύο ήμέρας έμονομά- 
χουν υπέρ τάς Πάτρας ό Κατεβατός μέ τήν 
Γαυρολιμάδα. Δέν άπέμεινε κέραμος έπΙ υψη
λής οικίας, δένδρα έξερριζώθησαν, ναυάγια 
έσημειώθησαν καί ό φάρος καί ό ξύλινος δι’ 
αύτόν πύργος τής προβλήτος Ά γιου Νικολάου 
έρρίφθη είς τήν θάλασσαν. ’Άλλη θύελλα ή τής 
8 Σεπτεμβρίου 1877 μετά κεραυνών καί ραγδαι- 
οτάτης βροχής διαρκέσασα ύπέρ ώραν. 'Ο  ρύαξ 
Βρωμολάγκαδο έξογκωθείς παρέσυρε 50 οίκίας 
καί έπνιξε 2 άνθρώπους. 'Ο  χείμαρρος Χάρα- 
δρος είς τό Μποζαΐτη έπέφερε ζημίας, τό έδα
φος δέ έκεΐ έσχίσθη είς ικανήν έκτασιν καί 
βάθος. Λαΐλαψ πάλιν είς Πάτρας τω 1937, δ
τε καί σιδηροδρομικά όχήματα έκ τοϋ σταΟμοϋ 
Άγ. Διονυσίου άνηρπάγησαν. Τω 1887 τήν 
νύκτα 13)14 Δ)βρίου έκ ΒΔ άνέμου έβυθίσθη- 
σαν ύπέρ τά 10 πλοιάρια είς τόν λιμένα, έν δέ 
άτμόπλοιον, τό «Ζάκυνθος»), έρρίφθη είς τήν πρό 
τοϋ τελωνείου τότε αιμασιάν καί έγκατελεί- 
φθη. Έ κ  τοϋ αύτοΰ άνέμου τήν 2 Ίανουαρίου 
1889 έπαθον όμοίως τά έν τω λιμένι πλοία 
συγκρουσθέντα. Τήν 30 Σ)βρίου 1899 ό αυτός 
άνεμος ώραν 2 μ. μ. πλεΐστα δένδρα έξερρίζω- 
σε καί τά θαλάσσια ξύλινα λουτρά κατέστρε- 
ψεν. Έν τοσούτφ αί λαίλαπες, καταιγίδες καί
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θύελλαι σπανίζουν έν Πάτραις καί τά άνωτέρω 
έξιστοροΰνται ώς έξαιρέσεις τής γαλήνης τοϋ 
κλίματος τών Πατρών. Βλ. λ. ’Άνεμοι, Βρο- 
χαί, Κλίμα. Θωμόπουλος 79 σημ., 82—3. Κο- 
ρύλλος είς Διεθνή Βιβλιοθ. 360—1.

Θ ύμιος Σ π υ ρ ί δ ω ν ,  άγωνιστής τοϋ 1821 
έξ ’Ηλείας, δπως καί ό άδελφός του Χ α ρ ά 
λ α μ π ο ς .  Έπολέμησαν καί είς τάς ΙΙάτρας 
(ΜΕΕ ΙΒ ' 736), δπου ήχμαλωτίσθη καί παρέ- 
μεινε μέχρι τοϋ 1828, δτε διά τής συνθήκης 
άπηλευθερώθη. Κατά τήν έξοδόν του δμως έκ 
τοϋ φρουρίου έφόνευσε δύο Τούρκους καί έδη- 
μιουργήθη έπεισόδιον είς τάς Γαλλικάς στρα- 
τιωτικάς δυνάμεις. Ό  Θύμιος δμως διέφυγεν 
είς Ζάκυνθον.

Θ ω μαίικα . Συνοικισμός τής κοινότητος 
Λεοντίου καί έξ αύτοΰ έσχηματίσθη ομώνυμος 
συνοικισμός παρά τό Κράλι Δύμης. Έλευθ. Δ ' 
100, "Ηλιος Θ' 735.

Θ ωμόπουλος Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α ς .  Έ γεν- 
νήθη είς Πάτρας τώ 1878 (α' έξάδελφος τοϋ
συγγραφέως). Μετέβη είς ’Ιταλίαν καί έσπούδα- 
σε ζωγραφικήν είς Νεάπολιν, Ρώμην καί Βε
νετίαν. Ύπήρξεν έπιτυχής έξ αρχής ή έπίδοσίς 
του είς τήν ζωγραφικήν, πίναξ δέ αύτοΰ « Ή  
ύδαλίσκη» έβραβεύθη είς τήν έκθεσιν τών Π α- 
ρισίων τοϋ 1900. Είς πολλάς έκθέσεις άτομι- 
κάς του καί συλλογικάς έξέΟεσεν έκτοτε έργα 
του, παραγωγικώτατος πάντοτε, άριστος εις τό 
ύπαιθρον. Πολλά έργα του ένεπνεύσθη καί έ- 
ξετέλεσεν εις Πάτρας καί τό ύπαιθρον αύτών, 
μέχρι δέ τοΰ 1937 ήτο μόνιμος κάτοικος Π α
τρών, διατελέσας καί α' πρόεδρος τοΰ Ροτα
ριανού ομίλου αύτών. Ά π ό  τοΰ 1915 έως 1948 
διετέλεσε καθηγητής τοϋ Ελληνικού υπαίθρου 
είς τήν Σχολήν Καλών Τεχνών είς ’Αθήνας, 
τώ δέ 1927 τώ άπενεμήθη τό Εθνικόν Ά ρ ι-  
στεϊον Γραμμάτων καί Τεχνών. Ε π ίσ η ς  τφ  
1930 έξελέγη πρόσεδρον καί τω 1935 τακτικόν 
μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Πίνακές του 
υπάρχουν παντού καί είς έκ τών πρώτων αύτοΰ 
«Ά πό τήν στάνη στό χωριό» έδωρήθη ύπό 
τοΰ Έ μμ . Μπενάκη καί κοσμεί τήν Εθνικήν 
πινακοθήκην. ’Έργον του «ό Εύαγγελισμός τής 
Θεοτόκου» είς μεγάλας διαστάσεις έδωρήθη 
ύπ’ αύτοΰ είς τόν μητροπολιτικόν ναόν τοΰ 
Ευαγγελισμού τών Πατρών. ’Ά λλα έργα του 
κοσμούν τό Δημαρχεΐον καί ίδίως τό γραφείου 
τοϋ δημάρχου καί τήν αίθουσαν συνεδριάσεων 
τοΰ δημοτ. συμβουλίου, επίσης δέ καί τήν δη
μοτικήν βιβλιοθήκην, δπου υπάρχει μία πλήρης 
συλλογή πινάκων του, δωρηθεΐσα ύπ’ αύτοΰ 
τελευταίως, ό πυρήν τής δημοτικής πινακοθή
κης Πατρών. Ά λλη  σειρά πινάκων του άπό 
τήν Ιστορίαν τών Πατρών έδωρήθησαν ύπ’ 
αύτού είς τόν Δήμον Πατρέων (1958). "Ηλιος 
Θ' 735 δπου καί είκών του, ΜΕΕ ΙΒ ' 752, 
δπου καί είκών τοϋ έργου του «Ά πό  τήν στά
νη στό χωριό». Ά καδ. 'Ημερολόγιου Πατρών, 
1918,14. Είς περιοδ. «Πινακοθήκη» Αθηνών Θ' 
(1909), 74 καί 230 εικόνες έργων του. Πανελ
λήνιον Λεύκωμα, έν Άθήναις 1927, 114—7, 
δπου και είκών του. Θωμόπουλος 32, 180°.

Θ ι ο μ ό π ο υ λ ο ς  ’Ι ω ά ν ν η ς .  Μόνιμος 
λοχαγός Πεζικού έκ Πατρών, φονευθείς τφ
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1946, καταπεσόντος του άεροπλάνου, οΰτινος 
έπέβαινε, κατά τάς επιχειρήσεις.

Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς  Σ τ ά θ η ς .  Έγεννήθη εις 
Πάτρας τω 1903, δημοσιογράφος έργαζόμενος 
είς ΙΙατρινάς έφημερίδας καί άπό του 1925 εις 
Αθήνας, διατελέσας τω 1947 καί δημοτικός 
έκεΐ σύμβουλος. Έξέδωσεν : «'Ένα κορίτσι 
μέ τδ χρήμα», «Τδν καιρό τής Μαύρης» κ.ά. 
"Ηλιος Θ' 736. Έ ν  Πάτραις ευρισκόμενος 
έξέδωσε τω 1922 την έφημεριδα «Δημοκράτης» 
καί τω 1924 την έβδομαδιαίαν «Χρονικά».

θω μόπουλος Σ τ έ φ α ν ο ς .  Ό  κυρίως Ι
στορικός συγγραφές των Πατρών. Άνήκεν είς 
παλαιοτάτην οικογένειαν των Πατρών, κλάδος 
τής όποίας μάλιστα είχεν έγκατασταθή είς Ζά
κυνθον. Ούτως ό Λ. Ζώης είς τό 'Ιστορ. του 
Λεξικόν Ζακύνθου αναφέρει δτι εύρεν είς τά 
έγγραφα του ’Αρχειοφυ
λακείου Ζακύνθου "Αγγ.
Θωμόπουλον έκ Πατρών 
δ ιαμένον τα εις Ζάκυνθον 
τω 1513. Τ φ  1617 εύρί- 
σκομεν είς Πάτρας πρό
ξενον τής Ένετίας τόν 
Μάρκον Θωμόπουλον, ά- 
ποθανόντα αυτόθι τό έτος 
τούτο έξ έπιδημίας. Κιυ- 
δηξ Μέρτζιου 13. Ά ργό- 
τερον, κατά τάς άρχάς 
τού ΙΘ ' αί. εύρίσκομεν έν 
Πάτραις έμπορον σταφί
δων καί έξαγωγέα τόν 
Ζαχ. Θωμόπουλον τής αυ
τής οικογένειας, διατη- 
ρούντα έμπορικήν έται- 
ρίαν μετά τού έκ Μεσο
λογγίου καταγομένου Π έ
τρου ΙΙαλαμά (βλ. λ.), 
περί των όποίων άφορα 
έγγραφον τού ’Αρχειοφυ
λακείου Ζακύνθου, προερ- 
χόμενον άπό τόν Όσμάν 
μπέην βοεβόδαν Πατρών 
τού 1808, διά τού ό
ποιου ζητείται νά πληρίοθούν οι «έδώ είς Πα- 
λαιάν Πάτραν έγκάτοικοι ραγιάδες τής ’Οθω
μανικής κραταιάς Βασιλείας ΙΙέτρος Παλαμάς 
και Ζαχαρίας Θωμόπουλος».

Ό  Ζαχ. Θωμόπουλος ούτος είχε κατάστη
μα έμπορικόν πλησίον του τοιούτου καί τής 
οικίας των Κανακάρη Ρούφων (βλ. λ.) καί έ
σωσε τήν ζωήν τού ’Αθανασίου κινδυνεύσαν- 
τος έντός τής οικίας του άπό έπίθεσιν Τούρ
κου. Ε π ίσ ης άναφέρεται δτι ό Θωμόπουλος 
ούτος μετά τού συνεταίρου του συνειργάζετο 
κατά τούς προεπαναστατικούς χρόνους μετά 
τού έν Πάτραις έργαζομένου Σπυρίδωνος Τρι- 
κούπη. Ή  οικογένεια Θωμοπούλου διετήρει 
τήν συνείδησιν παλαιοτάτης προελεύσεώς της 
άπό τήν "Ηπειρον. 'Υπάρχει καί Παναγιώτης 
Θωμόπουλος, άγωνιστής τού 1821 έκ Πατρών 
φερόμενος ύπ’ άριθ. 1832 είς τό μητρώον των 
καταταγέντων ώς ύπαξιωματικών β' τάξεως διά 
τάς στρατιωτικάς του υπηρεσίας κατά τόν άγώ- 
να. Περί τού αύτοΰ Ζαχ. Θωμοπούλου άναγι-

γνώσκομεν είς τό φ. τής 22 ’Ιουλίου 1848 τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως δτι διά τού άπό 
17 Μαΐου 1848 Β. Δ)τος, διωρίσθη είς τήν 
θέσιν τού β' παρέδρου τού Είρηνοδικείου Π α
τρών. Άπεβίωσεν έν Πάτραις τήν 12 ’Οκτω
βρίου 1866 (νεκρολογία είς τήν έφ. «’Αλήθεια»· 
Ά θ . 22 ’Οκτωβρίου 1866).

*0 υίός τούτου Νικόλαος υπήρξε συμβο
λαιογράφος Πατρών επί πολλά έτη καί δημοτι
κός σύμβουλος τώ 1884, άναφερόμενος ήδη τφ  
1851 ώς συνδρομητής έκδόσεων βιβλίων, τφ  δέ 
1884 έτύπωσεν Έ κθ . έξελέγξεως τής πρώην δη
μοτικής αρχής (σ. 32) καί τούτου πρωτότοκος 
υίός ό Στέφανος Θωμόπουλος, ό όποιος δι’ 
όλης του τής ζωής είργάσθη διά τήν Ιστορίαν 
των Πατρών. Έγεννήθη είς Πάτρας τήν 11ην 
Αύγούστου 1859 είς τ?)ν έπί τής όδού Έρμου 

67 οικίαν τού πατρός του; 
(άλλη οικία τής οίκογε- 
νείας ήτο έπί τής πλα
τείας Γεωργίου Α' καί; 
οδού Κορίνθου, διότι ήτο> 
ή οικογένεια άπό τάς 
πλουσιωτέρας είς άκίνητι 
Ιδίως των Πατρών, ή έ- 
ξοχή των δέ ήτο άριστε· 
ρά τής όδού, όταν έγκα- 
τελείπομεν τό προάστειον 
Μποζαΐτη πρός τόν πο 
ταμόν Χάραδρον). Τώ3 
1879 έπεράτωσε τάς σπου 
δάς του είς τό Α ' Γυ 
μνάσιον Πατρών. Τήν 
’Απριλίου 1885 έγένετο 
διδάκτωρ τού δικαίου και 
έκτοτε έδικηγόρει έν Πά-ί 
τραις, στρατευθείς 
(1881—2, 1885—6). Δη-, 
μοτ. σύμβουλος άπό 189111 
—1903. Τφ  1906—7 είρ· ‘ 
γάσθη είς ’Αθήνας (θερα-φ 
πευτήριον Ευαγγελισμός· 
καί κατόπιν έταιρ. Άμοι· 
βαία).

Διά διαγωνισμού είσήλθε τφ  1911 είς τή«: 
υπηρεσίαν τής Εθνικής Βιβλιοθήκης * Αθηνών,r 
έργασΟείς είς αυτήν μέχρι τού 1933, δτε άπε-ί 
χώρησε συνταξιοδοτηθείς. Τήν 15 ’Απριλίου! 
έως 5 Αύγούστου 1913 μέ έντολήν τού 'Y-j 
πουργείου Παιδείας μετέβη είς Μακεδονίαν?·) 
πρός καταγραφήν των Έλλ. αρχείων καί βι-i
βλιοθηκών των πόλεων καί μονών Μοναστής
ρίου, Φλωρίνης, Κορυτσας καί Κοζάνης. Άπε-: 
βίωσεν είς ’Αθήνας έξ έγκεφαλικής συμφορή-; 
σεως τήν 31 Μαΐου 1939, ένώ ήτοιμάζετο, δ ωα 
έπραττε καθ’ έκαστον θέρος, νά έπισκεφθή τήν; 
γενέτειραν. Νεκρολογίαι του έδημοσιεύθησαν 
είς τάς έφ. «Νευλόγος», «Τηλέγραφος» καί «Τα-! 
χυδρόμος» Πατρών τής 2 Αύγούστου 1939 
υπό τού γράφοντας, έπίσης είς αυτόν άφιερώθη 
έξ όλοκλήρου τό ύπ’ άριθ. 11 τεύχος (’Οκτω
βρίου 1939) τού περιοδικού μου «’Αχαϊκά». 
Πατρών μέ συνεργασίας τών μητροπολίτου- 
Πατρών ’Αντωνίου, δημάρχου ΙΙατρέων Β. Ρού-; 
φου, προέδρου δημ. συμβουλίου Δ. Θεοφίλου,.
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ροέδρου Δικηγορικού συλλόγου Χρ. Φακή, 
εν. γραμματέως του Δήμου Μάκη ’Αθανασίου, 
οΰ άκαδημαϊκοΰ Νίκου Βέη, τοϋ ιστοριοδίφου 
ής Ζακύνθου Λ. Ζώη, Θεοδ. Παπαγεωργίου 
ρέως έξ ΑΙγίου και των λογίων συμπολιτών 
. Α. Άνδρικοπούλου, Π. ’Αχαιού (Γ. Τσούτη), 

L  Γκαβίνου, Χαριλ. Κακούρη, Άνδρέου Πε- 
jcov-η, Ντ. Κάρρα (Κ. Καραχάλιου) καί Τού- 
(ας Παπαχρονοπούλου. Καί είς τδ τεύχος ύπ’ 
Ιριθ. 12, 132—5 τοϋ αύτοϋ περιοδικού έγραψε 
ρ ρ ί Θωμοπούλου ό Νικολ. Ράλλης 
I Είς ’Αθήνας άνταξίαν τοϋ νεκροϋ νεκρολο- 
fiav έδημοσίευσεν 6 τότε έφορος καί νΰν διευ
θυντής τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης Εΰαγ. Π. 
Ρωτιάδης είς τδ τεΰχος 9ον (26 Αύγούστου 
L939, Α' 539) τής έγκυκλοπαιδικής έπιθεωρή- 
ϊεως «"Ηλιος». Έκηδεύθη τήν έπομένην καί 
ίτάφη είς τδ Α' Νεκροταφείου ’Αθηνών, τδν 
Επικήδειου δέ λόγον έξεφώνησεν ό τότε διευ
θυντής της ’Εθνικής βιβλιοθήκης καί άκαδημαΐ- 

λδς Διον. Κόκκινος. "Αλλαι νεκρολογίαι, τοϋ 
Μάκη ’Αθανασίου είς τήν έφ. «Ταχυδρόμος» 
Ιατρών τής 2 Αύγούστου 1939 καί μετά ταΰτα 

τοϋ Ά γγ . Ρηγοπούλου είς τήν έφημ. «Νεολό- 
γος» Πατρών, όπου καί άνεδημοσιεύθη ή ώς 
ϊνω νεκρολογία τοϋ Εύαγ. Φωτιάδου. Ό  Ια
τρός καί καλλιτέχνης Χρήστος Τσάλτας κατε- 
σκεύασε πρόπλασμα προτομής του. Μνημόσυνου 
ιύπδ τοϋ Πτωχοκομείου Πατρών τήν Κυριακήν 
28 ’Ιουλίου 1940 (έφ. «Πελοπόννησος» 30—7— 
940). ’Επίσης τό Δημ. Νοσοκομείου ώρισε 

καί δι’ έπιγραφής αίθουσαν του άσθενών μέ τό 
όνομά του, άφοΰ διά τά φιλανθρωπικά ταϋτα 
καί άλλα Ιδρύματα τής γενετείρας του κατέ- 
λιπε τό πλεϊστον τής περιουσίας του (350.000 
δρχ.). Είκόνα του έχει άναρτήσει καί ή Δημ. 
Βιβλιοθήκη (έργου Ν. Άτζαρίτη).

’Επίτιμον μέλος τοϋ Λαϊκοϋ συνδέσμου 
'Αγ. Κωνσταντίνου (Σ)βριος 1914), τοϋ οποίου 
συνέταξε καί τόν ύμνον (περ. «Θρησκ. ήχώ 
30)11)1906), σύμβουλος τοϋ Παναχαϊκοϋ, έφο
ρος Μ. Έκπαιδεύσεως (έφ. «Πελοπόννησος» 
12)8)1894), άντιπρόσωπος τοϋ Δήμου είς υπο
δοχήν λαβάρου 'Αγ. Λαύρας (Δαμ. Άποστο- 
λίδου, Κτιτορικόν, Ά θ. 1905, 114—5), είς τήν 
έορτήν Κωνστ. Μητσοπούλου (βλ. λ.), είς τήν 
υποδοχήν Εύθ. Καρακάλου (έφ. «Νεολόγος» 
15)5)1895). Βλ. λ. Γλαϋκος. Έπικήδειοί του 
είς έφ. «Φορολογούμενος» 20)12)1891 καί 

I 5)2)1894. 'Ομιλία του είς «Παρνασσόν» Ά θ . 
(έφ. «Άκρόπολις» Ά θ . 1)12)1931). Πρβλ. Δ. 
Θεοφίλου (Μ. Νεζερίτην) είς περ. Α χαϊκά  Γ ' 
102-3.

Είς «’Εφημερίδα των μαθητών», έν Πάτραις 
(φ. 3, 9)5)1872, καί έπομ.) 12ετής έγραψε 
περί Πατρών. Ένεθαρρύνθη άπό έπιτυχίαν του 
μεταξύ τών τελειόφοιτων τού Γυμνασίου ’Ια
νουάριου 1879, κληθέντων νά γράψουν περί 
Ιστορίας τής πόλεως. ’Έκτοτε έπεδόθη μετά 
ζήλου είς έτοιμασίαν έπιστημονικοΰ πλέον 
έργου, τό όποιον καί έξεδόθη τφ  1888: « 'Ιστο
ρία τής πόλεως Πατρών άπ’ άρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι 1821» έκ σ. 431. "Αλλαι έργασίαι 
του είς ΔΙΕΕΕ είς τομ. I ' (1883) 523—6 
«Χριστιανικαί έν Πάτραις έπιγραφαί», είς τομ.
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9 (1926), 586—7. «*Η Πελοποννησιακή γερου
σία» (έγγραφον), είς τομ. 8 (1922), 94—107
«'Ο Π. Πατρών μητροπολίτης Θεοφάνης Α ' ό 
Φλωρίας καί τά ώμοφόρια αύτοϋ (1612—1638). 
είς τομ. 1 (νέα σειρά, 1928), 52—100 «'Ο
μ.έγας Δερκων Γρηγόριος», έξέδωσεν επίσης 
« Ό  Απόστολος Άνδρέας» (Ά θ. 1899, σ. ε -ψ- 
81), τήν «Ίεράν μονήν Όμπλοϋ» έν Πάτραις 
1903, σελ. 48, συνειργάσθη είς τό περιοδικόν μου 
«Α χαϊκά» Πατρών, όπου έγραψεν « 'Η  Χα- 
λανδρίτσα» Α ', 1937, 50—3, «'Ο Λουδ. Στόιμπ 
έν Πάτραις» Β ', 1938, 2—8, «Περί Κερπινής», 
Γ ', 1939, 3—4 καί «Έλεούσης μονή διατηρου- 
μένη είς Άχαΐαν», δημοσιευθέν μεταθανατίως 
είς Γ ' 8G. Είς τδν «Ίερδν σύνδεσμον» Ά θ . τ. 
75—9 (1908) Κατάλογον έπισκόπων, μητροπο
λιτών καί άρχιεπισκόπων Πατρών. Είς τόν 
τομ. Π  έν Πάτραις 1896 τής Διεθν. Βιβλιοθ. 
« 'I I  υπό τδν Μαιζώνα Γαλλική στρατιά έν 
Πάτραις» (319—336), «’Ολίγα τινά περί τών έν 
Πάτραις άρχαιοτήτων» (408—412), P h ilh e l-  
lenes deeedes a P a tra s  (413). Πολλά άρθρα 
του είς εφημερίδας Πατρών («Σεισμοί, Προφη- 
τεΐαι» είς «Φορολογούμενου» 11 Ν)βρίου 1883, 
«Χριστός άνέστη» είς «’Εφημέριον» Πατρών 16 
Απριλίου 1906, «Οΐ ’Ολυμπιακοί αγώνες» 
έφημ. «Πελοπόννησος» Πατρών 20 Μαρτίου 
1906, καί Αθηνών «Πρωία» της 4 ’Ιουλίου 
1926, σελ. 4. « Ό  "Ελλην κλέφτης» είς τό Πα- 
τραϊκόν 'Ημερολόγιου τοϋ 1907, 102. Καί στί
χους έδημοσίευσεν, όπως, έκτός τοϋ "Γμνου τοϋ 
Λαϊκού συνδέσμου 'Α γ. Κωνσταντίνου, καί ά- 
νέκδοτόν του ποίημα είς «’Αχαϊκά» Γ ' 101. 
Περί εορτασμού 50 έτών άπό τής α' έκδ. τής 
'Ιστορίας του έφ. «Νεολόγος» 5 καί 6)10)1938. 
Περ. «Α χαϊκά» Β' 96 (δεΐπνον τοϋ περιοδικού 
τούτου). Βλ. λ. 'Ιστορία.

Ά λλ’ έκεΐνο, όπερ περισσότερον παντός 
άλλου συνεκέντρωνε τήν προσοχήν του ύπήρξεν 
ή έτοιμασία. τής β' έκδ. τοϋ έργου του τής 
'Ιστορίας Πατρών, ήτις έκδοσις έπέπρωτο νά 
πραγματοποιηθή μετά τόν θάνατον αύτοϋ υπό 
τοϋ υποφαινομένου, μέ πρόλογον τοϋ ΙΙαναγ. 
Κανελλοπούλου καί χάρις είς τό ένδιαφέρον τής 
κληρονόμου του άνεψιάς του Μαρίας Ίω αν. 
Τσερτίδου, τοϋ δικηγόρου έν ΆΟήναις συμπο
λίτου Ά ργ . Σολωμοΰ καί τών έν Πάτραις συ
νεργατών μου Κ. Κυριακοπούλου, Θ. Καραθα- 
νασοπούλου, Άνδρ, Γαλανάκη, Χρ. Καποτά 
κ. ά. «Άναμφιβόλως προσεφέρατε μεγάλην υ
πηρεσίαν, μοΰ έγραψεν ό καθηγητής τοϋ ΙΙανε- 
πιστημίου τής Ζυρίχης E rn s t M eyer, μέ τήν 
έκδοσιν αύτοϋ τοϋ μεγάλου έργου, τό όποιον 
άνήκει είς τάς καλυτέρας μονογραφίας περί με
μονωμένων 'Ελλην. πόλεων καί δή ή νέα έκ- 
δοσις άποτελεΐ άκόμη έπίσης μίαν ουσιώδη εϋ- 
ρυνσιν καί νέαν έπεξεργασίαν». Βλ. λ. Σλαΰοί 
τάς κρίσεις τοϋ πρύτανεως τών Ελλήνων φιλο
λόγων Στίλπωνος Κυριακίδου, έξαίροντος τήν 
συμβολήν τοϋ αειμνήστου είς τήν λύσιν τοϋ 
μεγίστου τών προβλημάτων τής Έ λλ. Ιστορίας. 
'Τπάρχει συνώνυμος Στ. Θωμόπουλος ή Ρολο
γάς, ’Αρκάς, έκδόσας έν Τριπόλει τφ  1865 Α 
πομνημονεύματα τοϋ 1821. Οδτος είναι έντε- 
λώς άσχετος. Τέλος τό Δημοτ. συμβούλιον ώ-
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νόμασε τήν άλλοτε όδδν Σατωβριάνδου είς όδδν τρων 1918, 18, Θωμόπουλος 15, 16, 17, 1$
Στεφάνου Θωμοπούλου κατά τήν συνεδρίασιν 29 έπ. 423*, 501 σημ. 5191, 5351 κ&ί ώς έ
τής 25 Ν)βρίου 1955. ΜΕΕ ΙΒ ' 752, Ή λ ιο ς  σελ. 639. Τριανταφύλλου Δημ. όν. 46, πρβλ
Θ ' 735, Τ . Τουρνας είς ’Ακαδ. Ή μερολ. Π α- Εύαγ. Φωτιάδην είς ’Αχαϊκά, Γ ' σ. 103.

f

Άνάγλυφον έκ του μνημείου τοΰ Πάπα Πίου Β' είς τήν εκκλησίαν τής Ρώμης του 
*Αγίου Άνδρέου τής πεδιάδος (della valle). Ό  Πάπας παρίσταται παραλαμβά- 
νων τήν κάραν του Α ποστόλου Άνδρέου παρά τοΰ ήμετέρου Βησσαρίωνος (1422). 
Έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Σπυρίδωνος Λάμπρου είς Ν. Έλληνομνήμσνα Γ (1913), 78

'U
■Ή··

■■<:·::: r>

Ίί
* ·'■ "



«iiVt
■-Vv

’Αρχαιολογικός χάρτης Πατρών καί περιοχής άπό τόν J . D. B arbie 
du Bocage (V oyage de Jeu n e  A nacharcis, revue en 1798). Καί 

εις Γεννάδειον βιβλιοθήκην ’Αθηνών
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Ϊακωβατος Γεώργιος. Κεφαλλήν πολιτικός 
(1813—82). Μετά τάς είς Εύρώπην σπου- 
δάς του, έγκατεστάθη είς Πάτρας, διορι- 

σθείς δικηγόρος (1839) καί μετά ταϋτα πρω
τόδικης, ένωρίς όμως παρητήθη και άπεσύρθη 
είς Κεφαλληνίαν, όπου κατόπιν (1850) έξελέγη 
βουλευτής. "Ινα άποφύγη τάς διώξεις των ’Ά γ 
γλων διά τάς πατριωτικάς του Ιδέας, άπήλθε 
καί περιηγήθη τήν Ρωσίαν καί ’Ανατολήν, έ- 
πανεγκατεστάθη δέ έν Πάτραις. Μόνον όλίγον 
πρό της ένώσεως, έπανήλθεν είς Κεφαλληνίαν 
καί έξελέγη βουλευτής. ΜΕΕ ΙΒ ' 772, Έλευθ. 
ΣΤ' 617—8, Ή λιος Θ ', 748, Τσιτσέλη. Κεφαλ. 
άναλ. Α ' 650—1.

Ί α κ ω β α τ ο ς  Χ α ρ ά  λ. Αδελφός τοϋ 
προηγουμένου, ιατρός (1805—80). Ή τ ο  έγκα- 
τεστημένος είς Ληξούριον μετά τάς είς Ε σ π ε
ρίαν σπουδάς του, άλλά λόγφ των ριζοσπαστι
κών του Ιδεών, ήναγκάσθη νά καταφύγη είς 
Πάτρας, πλησίον τοϋ άδελφοΰ του. Είς Π ά
τρας έμεινε μέχρι της ένώσεως τής Έ πτανή- 
σοϋ, 6τε καί έξελέγη βουλευτής.

’Ιάκωβος β' της Μαγιόρκας βασιλεύς τής 
Ισπανίας. Έξελέγη τόν ’Οκτώβριον 1334 ήγε- 
μών τής Ά χαΐας. Τήν πραξιν ύπέγραψε πρώ
τος ό Αατ. άρχιεπίσκοπος Πατρών Ρογήρος. 
Άλλ’ 6 έκλεγείς δέν ήλθεν είς Πελοπόννησον 
άτυχήσας. Θωμόπουλος 321—2.

Ιατρίδης Ε . Π , Έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
1860 «Ή  πρώτη νικητήριος μάχη τής Ε λλη 
νικής Έπαναστάσεως ή ό ’Αναγνώστης Στρι-

φτόμπολας», ποίημα μετά προλόγου είς ρητο
ρικήν καθαρεύουσαν.

Ιατροί α' Ά  ρ χ  α ι ό τ  η ς. ’Ιατρός Π α- 
τρεύς καί δή έν ’Αθήναιε 6 Έ πιχάρης (146 
π.Χ.). Τόν Α' π.Χ. έν Πάτραις Άσκλάπων, 
ίατρός καί τοϋ Κικέρωνος ένταΰθα καί τοϋ ά- 
πελευθέρου του Τύρωνος. Δ ι’ άσθενεϊς μόνον 
τό μαντεϊον τής Δήμητρος παρά τόν λιμένα. 
’Ιατροί ένταΰθα δέν δύνανται νά θεραπεύσουν 
άσθενεϊς (Σώσσιον, Μαξιμίλλαν) καί ίώνται 
άπό Ά ποστ. Άνδρέαν. Οί Ιατροί της κυρίως 
Ά χα ΐας κατά ΓΙλίνιον ήσαν έμπειρικοί καί τά 
φάρμακά των καταγέλαστα. Αί Πάτραι καί ή 
Δύμη είχον άσκληπιεΐα, τά όποια δέν πρέπει 
νά ήσαν μόνον ιερά τοϋ ’Ασκληπιού. Ε ίς τήν 
θέσιν περίπου τοϋ τών Πατρών (ύπέρ τήν Ά -  
κρόπολιν) εύρίσκεται καί τώρα πηγή άλκαλι- 
κοϋ ϋδατος. Θωμόπουλος 165, 168, 178. M e
y e r 2220 .

β' Μ ε σ α ί ω ν .  Κατά τήν Φραγκοκρατίαν 
άναφέρεται πλουσία είς κτήματα άγροτικά καί 
άστικά οικογένεια Λεονέσσα έν Πάτραις, τής 
όποίας άρχηγός ήτο ό Αίγίδιος (G ilins, Ντζή- 
λος) «A risto telis a r tiu m  e t m edicine doc
tor» καί Ιατρός Physicus» , ώς τόν μνημο
νεύουν τά εύρεθέντα Εγγραφα. Γνωρίζομεν προ
σέτι δτι κατά τήν αύτήν εποχήν έλειτούργει έν 
Πάτραις νοσοκομεΐον (βλ. λ.) καί φαρμακοποιός 
άναφέρεται έν Πάτραις τώ 1372. G erlan d  
114.

γ' Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Τόν ’Ιανουάριον
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1623 έρχεται έκ Ζακύνθου 6 ιατρός Γερμοβί- 
χιος νά θεραπεύση τόν Τούρκον Τσελεπή. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 16. Τόν Μάρτιον 1632 έπιστρέ- 
φει έκ Πατρών ο Ζακύνθιος Ιατρός Ραυτόπου- 
λος από έπίσκεψιν του πασά του Μορέως, τον 
όποιον έΟεράπευε καί ό Ιατρός Κάψας. Αυτόθι 
21. Ιατρώ ν (dei m edici) παρουσία σημειούται 
εις Πάτρας τόν ’Ιούλιον 1692, παρά τάς προ
σπάθειας των όποίων άπέθανεν ό έμπορος Μου- 
άτσος. ΑύτόΟι 98. Τώ 1700 άναφέρονται είς 
τό νοσοκομείου ΓΙατρών ό D otto r P ie ttro  
V enetando  καί ό ch iru rgo  N icolo M udiano. 
Αυτόθι 115. Προγενεστέρως, τό έτος 1G97 ση- 
μειοΰνται ό αύτός ιατρός V enetando  (οικογέ
νεια Βενετάντε άπέμεινεν είς ΙΙάτρας) καί χε ι
ρουργός Ίωαν. B a ttis ta , οί όποιοι έπληρώθη- 
σαν τότε παρά του ένετικου ταμείου Πατρών 
δ α' 240 λίρας καί δ β# 180. Λύτόθι 109. Τόν 
Αύγουστον 1699 έρχεται δ χειρουργός C arlo 
P isan i μέ επιστολήν του άρχίναυάρχου. Αύτό
Οι 124. Καί είς τό βρεφοκομείου Πατρών προ- 
εβλέπετο διά τού κανονισμού του νά μισθοδο
τούνται ιατρός καί χειρουργός αυτού. ΑύτόΟι 
166. Ό  Ιατρός της Ζακύνθου Ά ναστ. Ζέν έ- 
Οεράπευσεν έπί 5 μήνας τόν Κωνστ. Ζα'ίμην 
καί ζητεί τώ 1762 τήν άμοιβήν του. Αύτό
Οι 260.

Έ π ί Ενετών (1678—1715) εις ιατρός μό
νον ύπήρχε, Ζένος όνόματι, ό όποιος έθεράπευ- 
σε τόν σύνδικον Γρίττη, άσΟενήσαντα (1690) 
έπί 24 ήμέρας (ήσαν δέ ασθενείς όλοι οί Ε ν ε 
τοί υπάλληλοι). Τω 1691 είς τό νοσοκομείου 
ΙΙατρών Καρμηλΐται μοναχοί. Ό  υΙός τού Ζα- 
κυνΟίου Έ ν. προξένου Ροζαλέμ (1773—94) ή- 
σκει ένταυϋα τήν Ιατρικήν («Σύρτε καί φέρτε 
τούς γιατρούς, τό γυιό τού Ρουσαλέμη, | τήν 
Έλενιώ νά δώ καλά καί άς πάρη 6σα γυρεύ
ει»). Είς έξάπλωσιν τώ 1790 πανώλους είς 
ΙΙάτρας μετέβησαν είς έπίσκεψιν τού πτώματος 
τού α ' κρούσματος καί δύο ιατροί, έξ ών ό εις, 
θεράπων, έπέμεινεν δτι ό θάνατος ώφείλετο είς 
όξεΐαν πλευρίτιδα, ό άλλος όμως διεΐδεν «ύ
ποπτα σημεία τού θανάτου της έκ της έπιδη- 
^.ίας». Τατρός καί ό Στέργ. Ρουφος, ό όποιος 
εκ Κερκύρας έπροχώρησε πρός τό έσωτερικόν 
(Καλάβρυτα). 'Ο  Λ. Σοφιανόπουλος έκ Σοπω- 
τού, διδάσκαλος είς Πάτρας (1813—4), ήτο καί 
«ιατρός καί διδάσκαλος έπιστημών» (Είς "II- 
λιον ΙΖ ' 130 φέρεται ό Παναγ. Σοφιανόπουλος 
άσκών τήν ιατρικήν έν Πάτραις (1813—4) έξ 
Εύρώπης έλθών, ώς καί ό Στάμος ΙΙετρίτσης).

’Από έπιστολήν δέ του Βύρωνος έκ 1 Ια
τρών της 2 ’Οκτωβρίου 1811 πρός τήν μητέρα 
του, άσθενήσαντος έξ έλώδους μάλλον πυρετού, 
μανΟάνομεν δτι ύπήρχον δύο ιατροί έν Πάτραις, 
εξ ών ό εις ούδέποτε έσπούδασεν, ένώ ό άλλος 
μόνον 18 μήνας είς Τάραντα καί έκαμεν απλώς 
τόν Ιατρόν. *0 Βύρων διεμαρτυρήθη κατά τήν 
δθήμερον άσθένειάν του κατά των δύο τούτων 
«δολοφόνων», άλλά ματαίως. Μόλον τούτο οί 
δύο ’Αλβανοί ύπηρέται τού Βύρωνος ήπείλησαν 
νά κόψουν τόν λαιμόν τού ιατρού, έάν δέν εθε- 
ράπευεν είς ώρισμένον χρονικόν διάστημα τόν 
κύριόν των. βΟ ιατρός άπεχώρησεν εύσχήμως, 
άφήσας τό πεδίον έλεύθερον είς μόνην τήν έ-
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νέργειαν της φύσεως. «Ή φύσις πράγματι κα 
ό Ζευς ένίκησαν τόν Ρωμανέλλη». fO Ρωμα: 
νέλλης οΰτος έγκατεστάθη τώ 1821 είς Ζάκυν 
θον, Παύλος δέ Δημ- Ρωμανέλλης, ιατρός el 
Ζάκυνθον (1797—1855), έξέδωσεν είς Πάτρα 
τω 1841 «Πρόχειρον περίληψιν ’Ανατομίας):
*0 έτερος τών ιατρών πρέπει νά είναι ό Σικέ 
λιανός (Σιτζηλιανός), ό όποιος είς τόν άπολοι 
γισμόν τής δημογεροντίας τού 1819 άναφέρε 
ται δτι έθεράπευσε τόν Βεζύρην έφέντην άντ 
32 γροσ. Δύο ιατροί έπίσης έν Πάτραις άνοο 
φέρονται τφ  1790. Θωμόπουλος 378, 470, 474 
513, 5143, 515, 553, 6 0 6 -7 , 621.

δ' Τ ώ 1 8  21  κ α ί  μ ε τ ’ α ύ τ ό. *Ιατρο 
είς τά στρατόπεδα Πατρών Δημ. Δεσύλας, F 
Κάουεν, Περόγλου Στυλ. Πάλλας (1826—8; 
Αισθητή τόν Αύγουστον 1821 ή έλλειψις ία 
τρού καί φαρμάκων, καίτοι δ έν Πάτραις φαρ 
μακοποιός Ν. Γερακάρης (βλ. λ.) είχε διαθέ «*··- 
σει δλον τό φαρμακείου του. Νοσοκομεΐον εί 
μονήν Ό μπλοΰ τω 1822 ύπό τόν Άνδρέσ 
Ζαΐμην. Ε ις Γάλλος ιατρός τραυματίζεται τό 
Ν)βριον 1821. Τώ 1824 ζητούν ιατρόν (Θεο 
φανίδης Β' β' 208). Τόν Κ. Μεταξάν άσθενή 
σαντα έκ τύφου θεραπεύει ό Κωλέττγ 
(ΓΙανελ. λεύκωμα έπιστημών 50). Τόν Έλβε. 
τόν φιλέλληνα G osse άνακηρύσσει έπίτιμς 
δημότην ή πόλις.

Ή  Γαλλική στρατιά βεβαίως είχε μεί: 
έαυτής στρατιωτικούς ιατρούς, άλλά ό M at 
g e a r t κεφ. X III άναφέρει συσταθέν άμέσω 
μετά τήν έκδίωξιν τών Τούρκων έκ Πατρώ 
φαρμακείου ελληνικόν, μάλιστα μέχρι τέλοιί 
1828 έχομεν δύο ελληνικά φαρμακεία καί 1 
ιατρούς έν Πάτραις (κεφ. X V I). Τά βαυαρ: 
κά στρατεύματα ταλαιπωρούνται έξ έντερικίι 
νοσημάτων, ένώ τά γαλλικά ύπό έλωδών πι 
ρετών.

Τώ 1834 έρχεται είς Πάτρας δι* υπηρεσία 
ό κυβερνητικός ιατρός Τράϊβερ (Νέζερ *Απομ\ 
121). Διοικητικός Ιατρός τφ  1839 ό Α. "Ανν* 
νος (Θωμόπουλος 86). Τώ 1837 Κωνστ. Ρ γ 
μπότης, γεν. έμβολιαστής. Τω 1833 ιατροί * 
ΓΙάτραις Α. Κεφαλας, Στ. Πυλαρινός, Α. Λοι; 
βέρδος (έφ. «Χρόνος» Ναυπλίου 1833, σ. 68ί 
Καί Δρακόπουλος α' έμβολιαστής. Τφ 183 
νομιατρός ό Κ. ΛυβαΟυνόπουλος. Ό  Νεοκλ>. 
Ίωάννου ιατρός τού ’Εθνικού Πανεπιστημίό 
τώ 1834 έκ Πατρών άνοίγει φαρμακείου ει 
Αίγιου. Ό  έξ Αίγίου Θεμιστ. Οικονόμου, στραι 
ιατρός, αποθνήσκει είς Πάτρας τώ 185 
(Σταυρόπουλος 449, 680). Ιατρός Βερναρδΐ 
(βλ. λ.). Έ φ . «Αιών» ’Αθ. 6)3)1843. Πετρ; 
τσης καί Δρακόπουλος είσάγοντες δαμαλισμό:' > 
Δημ. X. Ψαρός. Είς δυστροπούντα νά τό 
πληρώση πελάτην του εγραψεν ό τελευταίος* 
«Ιατρικών συμβουλίων δύω άντίτιμον ούκ & 
έλαβον; "Αν δ’ αύ τή φιλί^ πεποιθότες ούκ ό 
ξιον άμοιβής μ’ έκρίνατε, διαμαρτάνετε, εδ ε. 
δότες οτι φίλοι καί ούκ εχθροί καλοΰσιν ήμό 
πρός θεραπείαν τής εαυτών ύγιείας, άτε δή το* 
φίλοις γε καί ού τοΐς έχθροΐς τό πολυτιμώτο 
τον έαυτοΐς, τήν ύγίειαν, δει έμπιστ3ύειν. JJpc 
θυμότατος φίλος Δ. X. Ψαρός». *0 ’Ιατρικό j 
σύλλογος Πατρών άναφαίνεται τφ 1873 Siof

.r. ’
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10) γανώνων καί διαλέξεις, «Σύλλογος των έν Πά- 
τραις Ιατρών», (Χρ. II. Κορύλλου Περί δαμα
λισμού, έν Πάτραις 1873, ό αύτός Χωρογρα- 

α 157). Εις άλλην εργασίαν του ό αύτός λό
γιος ιατρός Κορύλλος (Περί αίματουρικοϋ πυ
ρετού, έν Άθήναις 1879, 15) γράφει ότι προ 
30 έτών τού έτους εκείνου «ύπήρχον έν Πά- 
τραις Ιατροί άριστα κατηρτισμένοι καί ένήμε-

ΐν,/Γ J.V^nP01 πάσαν νεωτέραν έπιστημονικήν παρα- 
\Γ,̂ ,Γαν ^τήρησιν». Τώ 1879 έξεδίδετο έν Πάτραις περ.

%» Πή,ί_ Λ1;! έπιστημονικόν «Ιατρική Έπιθεώρησις» (φυλ-
;_· *V| ),Ι,ι^  λάδια 1—5 έχει ή ’Εθνική Βιβλιοθήκη), έκδιδό-

, , ι ,μενον τήν Ιην τού μηνός ύπό των Ιατρών Γ. 
"‘',1J■ °· ίΐΐρι Διαμαντοπούλου (διετέλεσε και Πρόεδρος Δημ. 
’ Ρ Συμβουλίου, Θωμόπουλος 81), I. Ζαΐμη, Ε.

Σταθακοπούλου, τή διευθύνσει ’Όθωνος Βχχατώ- 
ρη (καί ό πατήρ του Νικόλαος ήτο Ιατρός, έκ 
Σμύρνης καταγόμενος. Ό  ’ΌΟων διετέλεσεν 
έπανειλημμένως δημοτ. σύμβουλος). ’Εργασίας
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τρών Πατρών, μάλιστα δέ άπό τού 1932 λειτουρ-
; ·μω:γ.:ΐ'. τ4 γεϊ ’Ιατρική Εταιρία Πατρών πρός προάγω 

γήν τής έπιστήμης ενταύθα (τό Καταστατικόν 
της έξεδόθη τώ 1933 είς Ιδιον τεύχος). Τφ 
1896 ύπήρχον 14 φαρμακεία έν Πάτραις, 6 
φαρμακεμπορεΐα, 57 Ιατροί έπιστήμονες καί 20 
μαϊαι (Κορύλλος είς Δ. Βιβλ. 380, 382). Κατ’ 
εκθεσιν τού Χρ. Κορύλλου καί I. Α. Γιαννο- 
πούλου, έν Πάτραις 1873, 21—2, τώ 1837 Ια
τροί έν Πάτραις 22, πρακτικοί δέ καί άγύρται 
16 άνδρες καί γυναίκες, έξ ών 3 «χειρουργοί» 
μέ άνεμπόδιστον δράσιν. Βλ. λ. Νοσοκομεία, 
έπιδημίαι, δίαιτα.

Κατά Χρ. Κορύλλον « Ή  50ετηρίς τού 
Δημοτ. Νοσοκομείου Πατρών «ό "Αγιος Ά ν- 
δρέας», έν Πάτραις 1924, 19 έπ. έν έπιμέ- 
τρφ, άκόμη καί τφ  1872 καί έντεΰθεν οί έμ- 
πειρικοί Ιατροί «περιήρχοντο τήν πόλιν τών 
Πατρών έφιπποι, ώς λ. χ. ό περίφημος τζερά- 
χος Μιχαλάκης, λείψανον τού 'Ιερού άγώνος, 
φουστανελλοφόρος, μικρόσωμος, ίππεύων 'ίππον 
μέλανα καί ύψηλόν, έφ’ οΰ έφαίνετο καθήμενος

1533 bd 4 ώς παιδίον γεγηρακός. Οί άδελφοί Χαλαζωνϊ- 
ται, φέροντες κυλινδρικόν (ύψηλόν) πίλον καί 
περιφερόμενοι καί οΰτοι έφιπποι' ό περιώνυμος 
Τσαλπατοΰρος, φουστανελλοφόρος καί ούτος, 
δστις διαμένων έν 'Αλυσώ, χωρίω τού δήμου

;■) lS3s; 
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Πατρέων, καί καλούμενος ένταΰθα είς έκτά- 
Ϊ'ν-Ι'ΐί ά κτουί κα'1 σοβαράς περιστάσεις, είσήρχετο έν 

θριάμβφ έφιππος είς τήν πόλιν, συνοδευόμενος 
•00 ·1' ύπΑ) τό3ν προσκαλεσάντων αύτόν θαυμαστών 

του, έφίππων καί τούτων. Ό  Βλάγκος ειδικός 
διά τά έξαρθρήματα καί κατάγματα, ό Κοζανι- 
τάς διά τό έρυσίπελας (ρουσούμπελην) καί άλ
λοι πολλοί, ών ούκ ήν άριθμός. Καί γυναίκες 
δέ ούκ όλίγαι έξήσκουν μετά δόξης καί τιμής 
τό τής χειρουργού (γιάτρισσας) έπάγγελμα, 
ένιαι δέ τούτων ήσαν καί είδικαί ώς ή Καλι- 
μάναινα διά τό καλαγκάθι, ή καπετάν Ά λέξαι- 
να διά τάς χρονιάς έξελκώσεις καί τάς πλη- 
γάς έν γένει (γιαράδες), μεταδοΰσα τό μυστή
ριον τής κατασκευής τών είδικών άλοιφάδων 
καί είς τάς θυγατέρας αύτής, αΐτινες καί τήν 
διεδέχθησαν είς τήν έξάσκησιν τής χειρουργι
κής, ή μαμμή ή Ζαρουχλιώτισσα διά τήν ρου

σούμπελην, ή Μερμιλέχαινα διά τήν καμπούραν 
(ραχίτιδα) κ. ά. Έκάστη συνοικία είχε καί τήν 
γιάτρισσάν της ιδίως διά τά παντοειδή νοσήμα
τα». Περί γιάτρισσας διά τήν λύσσαν βλ. λ. Λυ- 
σαριά. Τό Δημ. Νοσοκομεΐον Ιΐατρών όχι όλίγον 
έπεβλήθη μεταξύ τών λαϊκών τάξεων ιδίως διά 
τήν άποτίναξιν τών προλήψεων αύτών. Οί έμ- 
πειρικοί ιατροί προσωνομάζοντο τζεράχοι. 
Όδοντοΐατροί έν Πάτραις άναφέρονται άπό 
τού 1884. Σύλλογος αύτών άπό τού 1914.

’Ιατρός μή ’Ιατρού) Βασιλ. ’Αγωνιστής τού 
1821 έκ Χαλανδρίτσης. ’Εμπειρικός Ιατρός, πα- 
ρέσχε τάς υπηρεσίας του μετά παροιμιώδους 
στοργής καί αφιλοκερδώς. "ΙΙλιος Θ’ 790.

Ί γ γ λ έ ζ ο ς . Π α ν α γ. ’Αγωνιστής τού 1821 
έξ Ιθάκης. Ή μειφθη μέ γαίας είς τήν Ά χ α ΐ-  
αν. ΜΕΕ ΙΒ ’ 836.

Ί γ γ λ έ ζ ο ς  X ρ ι σ τ  ό δ. ’Αγωνιστής τού 
1821 έκ Πατρών. ’Έπεσεν είς μάχην παρά τό 
Γηροκομ,εϊον κατά τό α’ έτος τής Έπαναστά- 
σεως. Ί ’π ’ αύτόν έπολέμησε καί ό μετέπειτα 
φοούραρχος Πατρών Τριαντάφυλλος Λαζαρέ- 
τυς. ΜΕΕ ΙΒ’ 836, "Ηλιος Θ’ 797, ΙΒ ’ 31 
Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 57.

Ίγ κ ο ν έ . Γάλλος στρατηγός έπί κεφαλής 
τής στρατιάς τού Μαιζόν. Διά ξηράς έφθασε 
τήν 28 ’Οκτωβρίου 1828 πρό τού Ρίου μέ τά 
16 καί 58 συν)τα πεζικού καί 3ον συν)μα έφίπ
πων πυροβολητών. Τήν 30 τού αύτού μηνός 
έπολέμησεν είς Ρίον (βλ. λ.). ’Επανήλθε μέ 
τά σώματά του είς Πάτρας καί μετέχει τής 
έορτής 5 Ν)βρίου Α τού φρουρίου. Ά νεχώρη- 
σε πρώτος έκ Πατρών διά θαλάσσης, έπιστρέ- 
φοντος τού Γαλλικού στρατού είς τήν χώραν 
του. Θωμόπουλος είς Διεθ. Βιβλιοθ. 327, 
334, 335.

’Ιγνά τιο ς μητροπολίτης Πατρών τού 1381, 
δτε διά συνοδικής πράξεως, ώς αύτός ούτος ό 
Πατριάρχης Νείλος ίδιοχείρως έσημείωσεν: 
«έδόθη τώ ίεροτάτω μητροπολίτη Παλαιών 
Πατρών ή έκκλησία τής Κρήτης έξαρχικώς». 
Θωμόπουλος 398.

ιδρύματα ευαγή έν Πάτραις. Γράφει ό 
«Χρόνος» 4—5 ’Ιουλίου 1833 έν Ναυπλίω δτι 
ό νομάρχης Ά χα ίας «έκάλεσε τούς έμπόρους 
είς συνδρομήν τινα περί συστάσεως κοινωφε
λών καί φιλανθρωπικών καταστημάτων έν Π ά- 
τραις». Περί ενός έκαστου αύτών έν οικεία λέ- 
ξει. "Ηλιος έν λ. Πάτραι κατάλογος αύτών, 
Ζερβός ώς έν σ. 1435—6. Καί αί πρώται συμ- 
πατριωτικαί ενώσεις ήσαν φιλόπτωχοι ώς καί 
έπωνομάζοντο (Φιλόπτωχος Ήπειρομακεδονι- 
κή, "Αγ. Γεράσιμος Κεφαλλήνων κλπ.).

Ιέρειαι. ’Αρχαιότατη μνεία τής Κομαιθοΰς 
(βλ. λ.) είς τον ναόν τής Τρικλαρίας Ά ρτέμ ι- 
δος. Κατά τούς ρωμ. χρόνους τής Αύρηλίας, 
πρός ήν καί άνάγλυφον προσέφερεν ή πόλις, 
τής Άρτέμιδος. Τής Λαφρίας έξελέγοντο αί 
διακρινόμεναι διά τήν ώραιότητά των καί 
πλούτον (όπως παλαιότερον 7 τής Τρικλαρίας). 
Ή  ιέρεια έπωχεϊτο είς τήν πομπήν τών Λα- 
φρίων τού τελευταίου άρματος, συρομένου άπό 
έλάφους. Πρόκουλα καί Μούσα, δύο γνωσταί 
έξ αύτών έξ έπιγραφών κατά τούς χρόνους τού 
Αΰγούστου. Κανηφόροι μετά λαμπάδων παρθέ-
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νοι είς πομπάς τής Άρτέμιδος (βλ. λ.). Θωμό- 
πουλος 196, 198, 209.

Ιερεμίας Β' ό Τ ρ α ν ό ς .  Οίκουμ. πατρι
άρχης· ΕΤχεν άντίπαλον είς τόν θρόνον του 
τόν κατά τό 1581 ηγούμενον τ ιΰ  Όμπλου 
Παχώμιον. Μέ την δικαιολογίαν ότι ή μη- 
τρόπολις Π . Πατρών, καθώς καί αι λοιπαί τής 
ΙΙελοποννήσου, καθυστέρουν την πληρωμήν των 
πρός τό Ιίατριαρχεΐον κεκανονισμένων ποσών, 
έλαβε τήν άδειαν παρά τής Τουρκικής κυβερ- 
νήσεως, άφίχθη είς Ναύπλιον τόν Μάρτιον του 
1574 καί έκειθεν διά Κορίνθου είς Πάτρας, 
συνοδευόμενος υπό των μητροπολιτών Ναυπλί
ου καί ’Άργους Διονυσίου καί Κορίνθου Λαυ- 
ρεντίου. Ε ίς Πάτρας συνεκεντρώθησαν οΐ μη- 
τροπολΐται καί έπίσκοποι τής Πελοποννήσου, 
ό Μονεμβασίας ’Ιωσήφ, ό Λακεδαιμονίας Γα
βριήλ, ό Ναυπάκτου καί "Αρτης Ιω ακείμ, ό 
Χριστιανουπόλεως Θεοφάνης, ό ’Ωλένης Σ ι- 
σώης, ό Κερνίκης Θεοδόσιος, ό Κορώνης Α ρ 
σένιος, ό ΙΙολυφέγγους Θεόληπτος καί ό Ά ν -  
δρούσης Αρσένιος. Ούτοι μετά των συνοδευ- 
όντων αύτόν ώς άνω μητροπολιτών καί τού 
μητροπολίτου Πατρών Μεθοδίου υπογράφουν 
είς συνταχθέν είς Πάτρας τήν Ιην Απριλίου 
1574 έγγραφον περί άνχκηρύξεως σταυροπη- 
γίου τού ναού του Ά γ . Νικολάου τού Μόλου 
είς Ζάκυνθον. Βλ. λ. Γηροκομειον. Θωμόπου- 
λος 413, 417—9, 446.

Ιερ ό θ εο ς  Μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς έ κ  Τ ρεσθε- 
νών Γορτυνίας, άδελφός τής μονής Μεγ. Σπη- 
λαίου, άρχιεπίσκοπος Πατρών (6 Δ)βρίου 1892 
—7 Μαρτίου 1903 Οανών έν ΆΟήναις έκ συμφο- 
ρήσεως είς ηλικίαν G3 ετών). Είς Αθήνας έπί 
πολλά έτη είχε διευθύνει τά περ. «Λόγος» τού 
Ά π . Μακράκη καί «Άνάπλασις», διετέ/ει δέ 
Ιεροκήρυξ Α ττική ς. Άνέπτυξεν είς ΙΙάτρας 
έξαιρετικήν Οοησκευτικήν δρασιν (περ. «Α κ τ ί
νες» Ά 0  Σ Τ ' (1944), 25G—61). Βλ. λ. τέκτο
νες, κατά των όπυίων έξέοωσε φυλλάδιον έν 
ΓΙάτραις τήν 5 Δ)βρίυυ 1898. Ε π ίσης έξέδω- 
σεν έντύπως δύο ποιμαντορικάς του εγκυκλί
ους, τής 4)9)1898 έπί τή έπανόδω του είς Π ά
τρας μετά τήν άσθένειάν του καί τής 10)9) 
1898 όπου προτρέπει τούς ΙΙατρινούς νά μή 
στέλουν τά κοράσιά των, όπως τό προηγούμε- 
νον έτος, είς τήν σχολήν καθολικών καλογραι
ών. Τώ 1897 ϊδρυσεν ήΟικοΟρησκευτικόν σύλ
λογον «"Αγ. Άνδρέας» έν Πάτραις. όμοίως πε
ριοδικόν «ό Σταυρός»' έξέδωσε καί τινα έργα. 
Θωμόπουλος 591, MEE 1Ζ' 151, ΈλευΟ. Θ' 
417, "Ηλιος 1Γ' 515, Χαρ. Βαρυμπόμπη, Στα- 
χυολογήματα, 375 έπ. έφ. «Νευλόγος» Π α
τρών 8 Μαρτίου 1903. Είς αύτόν οφείλεται τό 
ύπάρχον άρχιερατ. οίκημα (βλ. .λ.)

Ίη σ ο υ ΐτα ι. Τό καθολικόν τούτο τάγμα 
έγχατεστάΟη έν ΙΙάτραις τώ  1640. Θωμόπου
λος 4644.

'Ιθ ά κ η . ’Αρχαίος ό δεσμός μέ τήν γείτονα 
νήσον. Βλ. λ. Ίόνιοι, Γιαννιάς, πρόσφυγες, 
Βύρων. Θωμόπουλος 512, 546, 6072.

Ί θ ώ μ η  Μεσσηνίας, παρ’ ής έστρατολόγη- 
σεν 6 Κωνστ. Παλαιολόγος πρός άπελευΟέρωσιν 
των Πατρών άπό των Φράγκων. Θωμόπουλος 
347. Ζακυθηνός I*e despotat II, 138.

%-
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ti.

ί
’Ίλιον. Βλ. λ. Εύρύπυλος. Θωμόπουλοςίΐ

553, 561.
’Ιλισός. Περιοδικόν έρεύνης έν Άθήναιςίϊ 

άπό τού 1956 έκδιδόμενον υπό των Πατρέων( 
Κ. Μελισσαροπούλου καί Χρ. Ριζοπούλου.

’Ιλλυρ ία . ΙΙερί συνδέσμου άρχαιοτάτου 
’Ιλλυρίαν παρέχει πιθανότητας τό όνομα τήι 
"Αρβας (βλ. λ.). Θωμόπουλος 102. Καί πειρα-ϊ^. 
ταί (βλ. λ.) υπό τόν Σκερδιλαΐδαν έφθασαν εί< 
Πάτρας καί είσήλασαν μέχρι Κυναίθης (235 
π. X.). Θωμόπουλος 147—8.

Ιλ λ υ ρ ικ ό ν  άνατολικόν θέμα. Ύπήχθη καί 
ή έπαρχία Κορίνθου (Πελοπόννησος) κατά τήν 
υπό τού Μ. Κωνσταντίνου διαίρεσιν τής αύτο 
κρατορίας. Συνεπώς καί αί Πάτραι. Θωμόπου 
λος 252.

Ίμ β ρ α ή μ  π α σ ά ς  τής Αίγύπτου. Βλ. λι 
Έπανάστασις 1821 (έτη 1825—8).

Ίμ β ρ α ή μ  πασας. Τούρκος διοικητής τής 
Πελοποννήσου, περιελθών τώ 1819 όλα τά 
φρούρια αύτής. Έλευθ. Σ Τ ' 6*49.

Ίν τα ρ έ ς  Δ η μ. ’Αγωνιστής τού 1821 έ>: 
Λειβαρτζίου, Φιλικός, οπλαρχηγός μέ πλουσί-Ι 
αν δρασιν. Έπολέμησε καί είς Πάτρας (1822) 
ΧρυσανΟακόπουλσς 221. Ή  οίκογένειά του έγ 
κατεστάΟη μεταπελευθερωτικώς είς Πάτρας.

Ίό ν ιο ι. (Έπτανήσιοι). Βλ. λ. Ζάκυνθος; 
’]θάκη, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Λεύκάς. Ίόνιο 
μετέχουν είς τήν κατά τών Τούρκων έπιχείρη 
σιν έν ΙΙάτραις τφ  1465 (Θωμόπουλος 421) 
Μεταναστεύουν είς Πάτρας καί τάς πεδιάδαα 
των άπό τής α' Τουρκοκρατίας πυκνότερον.

"Ηδη άπό 24 Ν)βρίου 1671 ό Ενετός πρόι 
ξένος Πατρών παραπονεΐται ότι οί Κεφαλλή* 
νες καί οί ΖακύνΟιοι έν ΙΙάτραις δέν τόνάνεγνώί} 
ριζον, ούτε κατέβαλον είς αύτόν φόρους, μόνοΜ 
όταν έχουν «μπερδέματα» μέ τούς Τούρκους j  
τότε ενθυμούνται τόν Ενετόν πρόξενον (Κώδη*1·? 
Μέρτζιου 66), Ή δη  τώ 1645 ό κεχαγιάς τώ/ϊ 
Πατρών διά προκηρύξεώς του έπέτρεψεν όπω^ 
οί Τούρκοι συλλαμβάνουν καί άπαγχονίζουν Κεΐ 
φαλλήνας καί ΖακυνΟίους ώς Ενετούς ύττηκό  ̂
ους καί τόν ’Ιούλιον 1645 πολλούς άπηγχόνησαν; 
Καί τόν ’Ιούλιον 1646 ό Ίσούφ πασάς άπαγν 
χονίζει είς ΙΙάτρας πολλούς Πατρινούς, διότ; 
έπώλησαν σιτηρά καί τυρόν είς τάς Ίονίου^ 
νήσους, κατεχομένας άπό τήν εμπόλεμον τότ| * 
μέ αυτούς Ένετίαν. Αυτόθι 42, 49. Τώ 171| 
οί Ε νετοί Πατρών πληροφορούν ότι έχουν συγ| ί 
κεντρωθή πολλοί Ίόνιοι είς Πάτρας λόγω το* 
εμπορίου καί τούς κατηγορούν ότι δυσκόλως θς 
γίνουν πρός αύτούς εύπειθεΐς καί έπιδίδονται είί 
δωροδοκίας.

Κατά σημείωσιν τού Ένετικού προξενείο* 4 
τού Ιουλίου 1748 τών Πατρών ήσαν είς Πώ1 
τρας οί κάτωθι Ίόνιοι εγκατεστημένοι: Δημι i 
καί Λαμπρ. Βούσκος ΖακύνΟιοι, Ν. Ρίζος Κερ' 
κυραΐος, Ζώριος καί Άνδρ. Πουλιέζοι όμοίως 
Ζ. Μπότζης Ζακύνθιος, Παν. καί Έ λ. Μα= 
κιέντης όμοίως, Γ. Αύγουστόνης όμοίως, Χρι* 
στόφ. Λιβέρης όμοίως, Παν. Σιδεράκης Κερ 
κυράίος, Ά λεξ. Βουτσινάς Κεφαλλήν, Ίωάν 
Γερανός Κυθήριος, Θ. Κουρής ΚερκυραΤος, Δ 
Μαρκογιάννης Κερκυραΐος, Δ. Κουλάς όμοίως 
Πετρ. Μίξης Κερκυραΐος, Άναστ. καί Σπύρο
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Ιαντζαβΐνοι Κεφαλλήνες, Ά γ . Προβατας Λβυ- 
άδιος, Θ. Μήνας Ζακύνθιος. Ά ντ. Ροζόλιας 
ίεφαλλήν, Χρ. Παπαδάτος Ζακύνθιος, ’Ιωάν. 
Ιταυροράβδης Κερκυραϊος, Στάθης Λεβέντης 
υκύνθιος, Ν. Μάνεσης Κυθήριος, Δ. Σταθό- 
Όυλος Κερκυραϊος, Ζ. Δρακόπουλος Κερκυ- 
αϊος, Ζ. Δρακόπουλος Ζακύνθιος, Άναστ. 
’ορναρας ομοίως, Γ. Πέργοδης Κεφαλλήν, Δ. 
/Ιαυρογιάννης όμοίως, Β. Μορόπολις όμοίως, 
Ιωάν. Κυπριώτης όμοίως. Ά παντες είναι έμ- 
:οροι καί διακεκριμένοι αυτόθι (209—210). 
’φ 1755 οί Τούρκοι φορολογούν 200 Ενετούς 
(πηκόους εις Πάτρας, άρα 200 οίκογένειαι Ίο - 
(ίων ήσαν έγατεστημέναι έν Πάτραις, τούς ζη
τούν δέ όπως έντδς 4 μηνών έπανέλθουν είς 
‘άς νήσους των. ‘Ο πρόξενος Ένετίας έν Πά- 
φαις τούς έξηγεϊ δτι τούτο είναι άδύνατον, 
ΐιότι ένταΰθα έχουν οικογένειας, άγαθά, έμπό- 
ίια. Αύτόθι 217, 218.

Οί Τούρκοι διά φιρμανίου της Πύλης τφ  
1759 έζήτησαν καταγραφήν δλων των «Φράγ- 
<ων» της Πελοποννήσου, κατ’ έπάγγελμα, 
ϊεριουσίαν καί διά ποιαν αιτίαν παραμένουν 
ίνταΰθα. Διά νά έπιβληθοΰν φόροι έφθασαν είς 
Ιάτρας άποσπάσματα Τούρκων. Αύτόθι 239 έπ.

’Αναφέρει ό πρόξενος Αατρών της Ένετίας 
Γήν 7 Ν)βρίου 1769 δτι οί θερισταί Ίόνιοι έρ
χονται τώρα άφόβως νά έργασθούν. Ό  σουλ
τάνος είχεν άπαγορεύσει αύστηρώς νά θερίζουν 
Ενετοί υπήκοοι, ώς είχεν άπαγορεύσει καί τήν 
ιξαγωγήν σιτηρών είς τάς νήσους. ΟΙ Τούρκοι 
διοικηταί έπείσθησαν σιωπηρώς νά επιτρέψουν 
ζά έξαχθή σίτος είς Κεφαλληνίαν. Είς τήν Γα- 
ιτούνην χιλιάδες Ζακυνθίων καί Κεφαλλήνων 
περιμένουν νά λάβουν είς είδος τήν άμοιβήν 
πων καί νά τήν παραλάβουν είς τάς νήσους 
ίτων (αύτόθι 282). Κερκυραΐοι, Ιθακήσιοι, Ζα- 
ίκύνθιοι καί Κεφαλλήνες ήνώθησαν μέ έπανα- 
,στάτας τφ  1770 άναφέρει Ένετική έκθεσις. Αύ
τόθι 285—6. ΤΗσαν 3.000 περίπου. Θωμόπου- 
λος 426. Πρόσφυγες Πατρεΐς καταφεύγουν είς 
τάς νήσους κατά τάς έπαναστάσεις 1770 καί 
1821, ώς καί έκ σεισμών τφ  1767 ή έξ έπι- 
δημιών. Παρέχεται άσυλον πάντοτε. Χιώτης 
Ιον. Β' 148—9. Διά τάς ώς άνω επαναστά

σεις βλ. λ., πρόσφυγες, Φιλική, Ά γγλο ι, 
Βούλγαρης, Δυτική Ελλάς.

Μετεπαναστατικώς αί Πάτραι άποβαίνουν 
δ σύνδεσμος Ίονίων καί άπελευθερωθείσης Ε λ 
λάδος. Δημαρας Β' 43—4. Τ φ  1930 οί Ίόνιοι

1 έψηφίσθη άκτή Ίονίων έν Πάτραις. Τριαντα- 
u φύλλου Δημ. όνομ. 29, 31.

'Ιούλιος Γάϊος Καϊσαρ. Στρατηγός καί 
δίκτάτωρ Ρωμαίων. Ίδρυσεν άποικίαν είς Δύ- 
μην (βλ. λ.), κληθεϊσαν οΰτω Colonia Ju lia . 

Wi Κατά τόν πόλεμόν του μέ τον Πομπήιον, δτε 
' v |  ^χεν άντιπάλους τούς Πελοποννησίους, έστειλε 

■ τόν στρατηγόν του Καλήνον καί κατέλαβε τάς 
; Πάτρας. Πρός τιμήν του ή Ρωμ. αποικία Πα- 
ι τρων έκοψε νομίσματα, έπίσης καί ή τής Δύ- 

f e 'V ' μης. Θωμόπουλος 1583, 167—9, 242, 251. 
ί ' V ; Ίουρδάνης. Παροιμιώδης έκφρασις έν Π ά-

τραις διά τούς νοθεύοντας τόν οίνον, ρίπτοντες 
5 ·̂j ί ποταμηδόν είς αύτόν ύδωρ. Στέφανος Θωμόπου

λος είς Δ. Βιβλ. 331. Πρβλ. Πολίτου Παροιμ.
Γ  76.

Ιουστινιανός αύτοκράτωρ Βυζαντίου. Βλ. 
λ. Βιργίλιος, σεισμοί, Άκρόπολις Πατρών, μέ- 
ταξα. Θωμόπουλος 259, 271*.

ίπποδρόμιον. ‘Ο περιηγητής Ρ ιχ, Ρο- 
ckocke, έπισκεφθείς τάς Πάτρας τώ 1740, 
άναφέρει δτι 100 βήματα έκεϊθεν τού φρουρίου 
τών Πατρών, έσώζοντο τά έρείπια ένός ιππο
δρομίου, τού όποίου αί έδραι της μιας πλευράς 
έστηρίζοντο έπί τίνος γηλόφου. Θά ήτο τό 
Άσκληπιεΐον τών Πατρών. Πάντως διά τήν 
νεωτέραν έποχήν (1851) άναφέρεται υπό τού 
Ραγκαβή Β ’ 13 δτι οί ’ίπποι τών Πατρών υ
περτερούν τών τής Πελοποννήσου, Θωμόπουλος 
2063. Βλ. λ. Θέατρον.

’Ισαάκ, ίερεύς καί πνευματικός τού ’Ανα
στασίου πρεσβυτέρου τού Γορδίου (βλ. λ.). ’Α
θηναίος πρόσφυξ έν Πάτραις. Θωμόπουλος 4761 
τώ 1691.

’Ισαβέλλα. Πρωτότοκος θυγάτηρ τού 
Βιλλεχαρδουΐνου, τήν όποίαν έδωσεν οΰτος είς 
τόν Φίλιππον, υιόν τού Καρόλου τού Ά νδη- 
γαυΐκοΰ, βασιλέως τής Σικελίας καί τόν άνε- 
κήρυξε καί κληρονόμον του πρίγκηπα τής Ά -  
χαίας. Τ φ  1227 άπέθανεν ό Φίλιππος καί τό 
έπόμενον έτος ό Βιλλεχαρδουΐνος καί ή Ισ α 
βέλλα παρέμεινεν ήγεμονίς τής Πελοποννήσου. 
Θωμόπουλος 311.

Ι σ α β έ λ λ α  σύζυγος Φλωρεντίου (βλ. λ.) 
τού Ένεγαυϊκοΰ. Διήρχετο μάλιστα τό θέρος 
είς Ριόλον. Θωμόπουλος 315*.

Ίσακάλης. Μετά τήν πτώσιν τών Πατρών 
είς τούς Τούρκους, τά γύρω τής πόλεως, κατά 
προτροπήν άρχοντός τίνος τών Πατρών όνόματι 
Ίσακάλη, προσεκύνησαν είς τούς Τούρκους, ά- 
ποφυγόντα κατά διαταγήν τού σουλτάνου τήν 
αιχμαλωσίαν. Θωμόπουλος 374.

’Ίσαρι. Χωρίον παρά τόν Πεΐρον, δήμου 
Φαρών, μετονομασθέν είς ’Ίσωμα, ενώ Ίσαρη 
οίκογένειαι βυζαντ. (στού ’Ίσαρη λέγεται), είς 
ήν άνήκεν ’ίσως ή έκτασις (Ν. Πολίτου Τοπω
νυμικά, Ά θ . 1915, 61, Θωμόπουλος α' έκδ. 
238). Άπαντα, καί είς Αρκαδίαν καί είς Καρ
δίτσαν. Έλευθ. Γ 373. Τσιφλίκι τού Ά λή  
πασά. Καί είς Κπολιν (Φωτάκου Ά πομν. Α ' 
64). *0 Θ. Κριμπας είς Πελοπ. Πρωτοχρ. 
1957, 3441 υποστηρίζει έκ τού τουρκ. χισαρί, 
φρούριον. Είς δημ. τραγούδι Γιαννιά άπαντα 
καί είς θηλ. (στής Ίσαριάς τόν κάμπο). Π ε- 
ριέχεται είς ένετ. κατάστασιν χωρίων Πατρών 
τού 1699 καί ένορία μέ έφημέριον Στεφάνήν 
τφ  1713. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118, 172. 
Τφ 1828 οίκογένειαι 44, τφ  1851 50 καί τφ  
1889 κάτοικοι 428. Κατά Κορύλλον Χωρογρα
φία 80, κεΐται πρός Δ Χαλανδρίτσης καί ά- 
πέχει αύτής 1 1/2 ώ., υδρεύεται έκ φρεάτων 
καί παράγει μέταξαν. Μεταξύ ’Ίσαρι καί Πρε- 
βέδου κατά τόν E eake  (II, 158) καί Θωμό- 
πουλον 116—7 πρέπει νά ήσαν αί άρχαΐαι Φα- 
ραί. Ό  E eak e  αύτόθι γράφει δτι έπληροφο- 
ρήθη δτι άνεκαλύφθησαν θεμέλια άρχαίου οι
κοδομήματος έκεϊ (1810). Άναφέρεται μάχη 
Τσουκαλά καί ’Ίσαρι κατά Φεβρουάριον 1822

.1
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(Φωτακος, 'Απομν. Α' 294, Χρυσανθακόπουλος
90). Βλ. λ. Έ παν. 1821.

Ί σ ις . Είς νόμισμα Έλλην. χαρακτήρων 
των Πατρών πρός τιμήν τής Κλεοπάτρας (βλ. 
λ.) είκονίζεται τής Ίσ ιδος κόσμημα, ΐσως δέ 
νά έλατρεύετο αυτή ένταΰθα. Θωμόπουλος 210, 
241, M eyer 2218. H erb illo n  ώς έν τφ  εύρε- 
τηρίω του.

Ισ μ α ή λ . Αίγύπιος ναύαρχος. ΕΙσήλθεν είς 
τόν Κορινθιακόν. Βλ. λ. Έ παν. 21. A rn au lt 
25, 138.

Ί σ ο ύ φ  ά γ ά ς .  Διοικητής Πατρών τφ  
1785. Θωμόπουλος 510.

Ί σ ο ύ φ  ή Γ ιουσ ούφ  π α σ ά ς .  ΥΙός του 
Ισμαήλ μπέη, διοικητοΰ των Σερρών έξ οΰ 
καί Σερεζλης. Ή  οίκογένειά του ϊσχυε καί 
ήτο άφωσιωμένη είς τόν σουλτάνον, SC αύτό ό 
Ίσούφ, Ικανός άξιωματικός, τω 1820 προσέφε- 
ρε τάς υπηρεσίας του κατά του άποστάτου 
*Αλή πασά των Ίωαννίνων. ΕΙς τήν πολιορκίαν 
των Ίωννίνων τότε διεκρίΟη, άλλα ό ΧουρσΙτ 
δέν ύπέφερε τήν άλαζονείαν του καί τό άνοικο- 
νόμητον τής συμπεριφοράς του. Ό θεν έκ 
Κπόλεως διετάχΟη ν* άπομακρυνΟή τής Ή π εί-  
ρου καί νά μεταβή είς Εύβοιαν διά ν’ άναλά- 
βη τήν διοίκησίν της. Καθ’ όδόν όμως καί 
δη είς Άγρίνιον (βλ. λ. Έπανάστασις 1821) 
έμαθε τήν έκρηξιν τής Έπαναστάσεως των 
Ιΐατρών καί έσπευσεν έκεϊ, παραμείνας έως 
τό 1825. Τόν Σ)βριον 1821 έξεδιώχθη είς Ναύ
πακτον, άλλ’ έπανή>0ε κληθείς ύπ’ αυτών των 
Τούρκων έκ Ρίου. Τω 1823 μετέβη διά στρα
τολογίαν είς Δυτ. Ελλάδα. Λέγεται ότι έτυχε 
μορφώσεως καί έγνώριζε καί τήν άρχαίαν Ε λ 
ληνικήν, είς τάς Πάτρας όμως ήτο ό κακός δαί
μων τής τύχης της. Γερμανός ώς έν σ. 186. 
Θεοφανίδης Λ ' 223—4, όπου εΐκών του. Χρυ- 
σανθακόπουλος ώς έν σ. 81, 294. ΜΕΕ Ζ' 
821, I I ' 382. ΈλευΟ. Γ ' 927. Λεύκωμα 74, 
134 έπ.

Ισ π α νο ί. Κατά τόν πόλεμόν των πρός 
τούς Τούρκους, μία έπιχείρησις άντιπερισπα- 
σμοΰ ήτο καί ή άπόβασίς των τω 1532 υπό 
τόν Άνδρ. Δόρια (βλ. λ.) είς Πάτρας καί Ρ ί- 
ον. Είς τό Ίσ π . βασίλειον Νεαπόλεως έδέχθη- 
σαν έπειτα "Ελληνας ώς αστρατιώττι» ώς ώνο- 
μάσθησαν. Τω 1595 μέ 14 πλοία Νεαπόλεως 
καί 8 Σικελίας διήρπασαν τάς Πάτρας.

Κατ’ έκθεσιν του βαΐλου Βενιέρ πρός τόν 
δόγην τής 12 ’Οκτωβρίου 1595 (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 1), 120 ήσαν τά προσβαλόντα τάς Π ά
τρας πλοία τό έτος έκεΐνο, άνήκοντα είς τούς 
Ισπανούς, Πάπαν καί άλλους χριστιανούς πρίγ- 
κηπας. Έφονεύθησαν πολλοί Εβραίοι, Τούρκοι 
καί "Αγγλοι κάτοικοι. Κατ’ άλλην εΐδησιν 
ήσαν 25 γαλέραι αί έπιτεθεΐσαι. Θύματα έκ 
του χριστιανικού π>ηθυσμού (Ελλήνων) δέν 
ύπάρχουν. Ισπανοί όμως αιχμάλωτοι έν Πά- 
τραις άντηλλάγησαν είς Κπολιν καί ήλευθερώθη- 
σαν (αυτόθι 2). Κατά του Καθολικού βασιλέως 
οί Τούρκοι λαμβάνουν έκτακτα μέτρα έν Π ά- 
τραις τφ  1603 (αύτόθι 6). Καί τω 1605 έτο- 
ποθέτουν φρουράς καί σκοπιάς, διότι 40 Ι 
σπανικά πλοία, έλέγετο, ότι περιεφέροντο πέ- 
ριξ των Πατρών (αύτόθι 7).

'Ισις

1 it*

■it'·

Ό μοια  ποικίλη δράσις ήτο καί ή των Kaf«S 
λανών, οΐ όποιοι όμως δίς άφωρίσθησαν i n j  
τόν Λατ. Ά ρχιεπ . Πατρών παλαιότερον, Βλ| 
λ. ’Ιάκωβος β '. Ισπανικά πλοία έρχονται εΐ! 
Πάτρας έπί Τουρκοκρατίας καί έν ένετικόν το  
1780 φορτώνει σιτηρά δι* 'Ισπανίαν. Κώδη*| 
Μέρτζιου 293. 'Υποπρόξενος τφ  1819—21 · 
μισέλλην Έρρ. Σέλλην. "Αμισθον ύποπροξε ^ . 
νεΐον έν Πάτραις άπό τού 1875. Βλ. λ. Άρα: ^  . 
γωνία, Νεάπολις, Ναβάρα. Θωμόπουλος 40 
έπ. 420, 563.

Ιστορία . Είς έπιγραφήν Ελληνικήν τη 
Δύμης άναφέρεται Θεόκριτος Λέοντος «Δυμαΐο 
Ιστοριογράφος» (ή έπιγραφή εύρέθη είς Δελ ' ; 
φούς, Θωμόπουλος 236). Ιστορικά στοιχεΐ: 
διά τήν άρχαίαν πόλιν των Πατρών παρέχουί Γ 
τά Ά χα ΐκα  τού Παυσανίου, τά μόνα διασοή' 
θέντα. Σχόλια έπ* αυτών έγραψε καί ό Ά ρ ^ ‘ .., 
θας. Συστηματικόν έργον όμως δέν υπήρχε πρ* „ 
τού Στεφ. Θωμοπούλου (βλ. λ.). Ό  Γ. Μ 
Παναγόπουλος, Πραγματεία περί κατασκευ?| 
κοιμητηρίου Πατρών, έν Πάτραις 1879, άναφέί 
ρει ότι είχε προτείνει καί βραβεΐον l.OOj, 
δραχμών έν διαγωνισμφ είς τόν συγγράψαντ 
τόν Ιστορικόν βίον τής πό>εως. Πρό πολλφ 
έτών, γράφει, καθηγητής τις του ένταϋθα Γ0 
μνασίου ύπεσχέθη ότι θά έργασθή, άλλ’ ούδέ 
ένήργησεν. Έ ν  τοσούτφ καί δ Θεμ. Παπαλουί 
κάς έγραψεν εις έντοπίαν έφημερίδα έπί ί '· 
έμφανίσει τού έργου τού Θωμοπούλου τινί 
περί Πατρών, έσχάτως δέ (1931) είς τήν έέ 
«Βραδυνή» Ά θ . ό Γ. Άσπρέας. |

Ό  Ιστορικός βίος τών Πατρών παρουσιώ 
ζεται συνεχής, ούδέποτε ή πόλις έγκατελείφΟΙ 
καί ή ζωή άπέλιπε τόν τόπον (Τριανταφύλλώ 
παρά Θωμοπούλω 19—20). Είναι μάλιστα κέ'.ί 
τρον καί πρωτεύουσα πόλις έχουσα περί αύττΙ 
Ιστορικώς παγιωμένον, όργανικόν καί oixovc* 
μικόν κύκλον, τόν τής Δυτικής Ελλάδος (αύτα 
Οι 27—8). Είς ώρισμένας έποχάς (έποχή αύτα 
κράτορος Τιβερίου καί διαδόχων του, ΙΑ ' κ(·
ΙΒ ' αί. (πρό Φραγκικής καταλήψεως) υπάρχω 
πτωχεία ιστορικών πληροφοριών, άλλα τουτ 
δέν σημαίνει ότι ή πόλις δέν ύπάρχει, διόΐ! 
άντιθέτως at έλάχισται πληροφορίαι διαπιστώ 
νουν τήν ύπαρξίν της καί εμπορικήν μάλιστα 
έπικοινωνίαν μέ τήν Δύσιν («οριον Πατρών»t 
Ό μοιον κενόν έμφανίζεται μετά τό 1397 έω 
τό 1450 είς τήν Έλλην. Εκκλησιαστικά 
Ιστορίαν, άλλα παντού οί λόγοι είναι είδικ* 
καί δέν άφοροΰν τό άντικείμενον αί στερήσει* 
πληροφοριών (άναφερόμεθα είς Θωμόπουλο ^
174—5, 283, 399). Τό πρόβλημα γενικώτερε i 
καί άφορφ πλεΐστα όσα τών είδικών ζητημάτων I 
Ποιον π. χ. είναι τό παρελθόν τού τόπου,  ̂
όποιος διεσώθη ήμιν ώς μονή Φιλοκάλη;

Τό έργον του Θωμοπούλου (καί έν συνεχεί: * 
άν θελήση τις νά συμπεριλάβη καί τό ίδικ<· 
μας) δέν είναι βεβαίως παρά Ιστοριοδιφικό- 
Τούτο έτονίσαμεν ηδη έκ προοιμίων (παρά Θω 
μοπούλ<ρ 34—5). Η μ ε ίς  περιοριζόμεθα είς \ 
πεύθυνον μόνον άναδίφησιν. Σκέψεις τινας ίστ(- 
ρικής κριτικής έσημειώσαμεν ήδη παρά Θωμε 
πούλω 19—29.
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Ιι( . ™. Ι σ ω μ α  τδ "Ισαρι (βλ. λ.). "Ισωμα ύψω- 
"4 & ·* Καστρίτσι καί συνήθως, όπου μικρά δ-

ί ; 7'ϋ'Ίΐν,ΐ οπέδια.
'Ιτα λο ί. Ή  γειτνίασις πρδς τήν Ιταλικήν 

ερσόνησον είναι αίσθητή είς Πάτρας, δσον
Α ΐ'4 ·1· *1 εις τήν λοιπήν Δυτ. Ελλάδα. Βλ. λ, Ρω-

* Λ'4“Ι 'Λ·„.γ “  — · ■ - * “ “ - - - —
• «Κ5.Γ
Ρ2 Λ . ^  Λ;

»ώμης νά έχη έποπτείαν έπί της Ελλάδος,

• *̂"5 V ^7^ fl“ 01· ^ατά  τήν βυζ* έποχήν, δτε ή ’Ιταλία,‘5 ο· , 7J-
1 *“ Ά?<ι πετέλει βυζ. έπαρχίαν, βλέπομεν τδν έπίσκοπον 

’ώμης νά έχη έποπτείαν έπί της Ελλάδος, 
λλ’ 6χι πέραν τοΰ Η ' αί. Λέων δ σοφός έγ-

 ̂ αθιστά άποικίαν έκ Πατρών είς Άπουλίαν 
"■'· -W; *1 Καλαβρίαν, πρόσφυγες δέ άργότερον έκ
ΰΤ. UsSr, Ε!;'  ̂ [. ’Ιταλίας "Ελληνες γίνονται δεκτοί είς Πά- 
■ liTKati ?α<=· Τόν ΙΒ ί αί. πολλοί Πελοποννήσιοι άπο- 

Η::;ώ πώνται βιαίως είς Σικελίαν ύπδ των Νορμαν-
·■', :ί ψ.η ών. Κατά τούς αυτούς χρόνους έμφανίζονται
^ ί » ! ί 'μ  '? πειραταί οί Ενετοί (βλ. λ.). Έ π ί β' Τουρ 
ύκ: h  !rht r οκΡατ α̂ί  δέν ύπήρχον πλέον ’Ιταλοί έν Πά 
=S>.Or I ?«ις (Σακελλαρίου 128—9), άλλα μετά τήν ά- 

.1 :;·! ελευθέρωσιν (1828) άλιεΐς έκ Νεαπόλεως έ-
|j-<i y  πευσαν είς τδν Πατραϊκόν κόλπον (Δ. Βιβλ. 

■·«' ί»·ί!« ιί  29—30). Βλ. λ. γιανιός, Πατρινοΐταλοί. 
ύ it yΓψμ ί ’Ι τ α λ ο ί  π ρ ό σ φ υ γ ε ς .  Καταφθάνουν 
w; Π:ί ··;/){ Θρόοι τώ 1848 είς τόν λιμένα Πατρών. Γρά- 
·.: r7 r.rrA F: )ει δ «Αιών» Ά θ. της 9 ’Ιουλίου 1849 : «Τή 
■:··ϊ397, i>V ΐ·'5Ιί Ιουλίου 1849 άπεβιβάσθησαν είς Πάτρας 70 
I \ fk'j ΰταλοί πρόσφυγες, έξ ών είς λοχαγός καί 69 

μ < ίτρατιώται έκ τής φρουράς ’Αγκωνής. *0 Νο- 
f'uuKvjio'j it άρχης Ά χαΐας καί ’Ήλιδος κύριος Π . Α. Ά -  
|ojji μ. ^(.αγνωστόπουλος, καλώς ποιών, διέταξε τήν Δη- 
■ly ' αρχίαν νά τοίς δοθώσι καταλύματα. Μανθάνο 

^ . εν δέ μετά τής μεγαλυτέρας εύχαριστήσεως, 
. w:!.v5,! :U °ί πολΐται Πατρών έδειξαν συμπάθειας χρι- 

|τιανικής αισθήματα, ύποδεχθέντες καί περι-

dΐρν··1?^ ίοιούμενοί τούς πρόσφυγας είς τούς οίκους 
7* rlW; , ίων». ‘Ο ύπουργδς τών Εσωτερικών Δ. Χρη-

κρ,"' ,τίδης δι’ έγκυκλίου του άπδ 23 ’Ιουλίου 1849 
"':'·Λ ιχ ' ,ρός τούς νομάρχας τοΰ Κράτους έγραψεν:

, . j..’ \πό  τινων ήμερών έφθασαν είς τάς Πάτρας 
{"'L· j |9 Ιταλοί πρόσφυγες, τών δποίων έσωκλείω 

“v 'w: ,·,·-ιϊώ τδν κατάλογον. Είς τούς πρόσφυγας αύ- 
§ |ν §ύναται ή Ελλάς ν’ άρνηθή άσυλον. 

όν. ψ ,.ιατάσσομεν τδν Νομάρχην Ά χαίας καί ’Ή λι- 
λ ,ος νά τούς δεχθή καί νά τούς γνωστοποιήση 
_ ί'.ϊ τι ςΐνε έλεύθεροι νά κυκλοφορούν καί νά με- 
,,.,φ |ΐΐ,1ΐ: αβοϋν είς οίονδήποτε μέρος τής Ελλάδος θελή- 

Πι·'·'̂  ουν διά νά δυνηθή δ καθείς νά έξακολουθήση 
Τό irf' ί ύ έπάγγελμα, τδ όποιον είχε προτού λάβη τά 

!πλα διά νά άμυνθή...... Καί είς τήν αύτήν
,η ί’νΐι^ ?. τής 6 Αόγούστου 1849: «’Εκ Πατρών.-^ 
' j| jTifi* Βφθασαν ένταΰθα έκ Κερκύρας έντδς ένδς βρι-
!. 0 ίου Ρωμαϊκού 165 στρατιώται έκ τής φρου- 
j’j ψώ* ϊς  τής Ρώμης, έρχόμενοι άπδ Τσιβιτά Βέκκια.

Ιεταξύ αυτών είναι εις υποστράτηγος, διάφο- 
1. y) "'k ι>ι άξιωματικοί καί πολιτικοί. Ή  Δημοτική 

ρχή ένταΰθα τοϊς παρεχώρησε καταλύματα, 
 ̂fJi(Λ· άμνουσα καί ύπέρ αύτών 6,τ ι δύναται». Ά π δ  

 ̂ί;ί 1 οΰ 1848 ήρχισαν νά καταφθάνουν οί ’Ιταλοί 
!!' “τΡι“ ται, θύματα τοΰ άγώνος τής ένώσεως 

ήί ’Ιταλίας. Είς τάς άγγλοκρατουμένας Κέρκυ- 
# κα  ̂ Μελίτην δέν έγένοντο δεκτοί, ουδέ είς

ύτήν τήν Γαλλίαν καί Ελβετίαν καί μόνον ή 
·ΐχρά Ελλάς τούς παρεχώρησεν όίσυλον παρά 

Γι̂ ? άς παραστάσεις πρδς τδν βασιλέα ’Όθωνα

τώ ν έν Ά θ ή να ΐς  πρέσβεων Α ύστρίας καί Ρ ω 
σίας.

Είς «Νεολόγον» Πατρών 8 Ν)βρίου 1906 
δημοσιεύεται μετάφρασις συγχρόνου άρθρου τής 
έφ. «Τριμπούνα» τής Ρώμης ύπδ τδν τίτλον 
«Οί έν Πάτραις ’Ιταλοί. Ή  πολυπληθεστέρα 
άποικία μας έν τώ βασιλείω τής Ελλάδος 
είναι ή τών Πατρών, άποτελουμένη κατά τδ 
πλεΐστον έξ οικογενειών καταγομένων έκ Που- 
λίας. Έγκατεστάθησαν είς Πάτρας πάμπολλοι 
’Ιταλοί ένεκα τών έπαναστάσεων τών δύο Σ ι- 
κελιών τοΰ 1848, κατόπιν δέ είς τούτους προσ- 
ετέθησαν συγγενείς αύτών καί γνώριμοι καί 
όλίγον κατ’ δλίγον έσχηματίσθη, ιδίως έν Πά- 
τραις, σημαντικός πυρήν ’Ιταλών, ο'ίτινες διε- 
τήρησαν τήν άγάπην προς τήν μητέρα πατρί
δα, τάς Ιδιαιτέρας των συνήθειας, τήν διάλε
κτον καί τήν θρησκείαν τών πατέρων των καί 
έσχημάτισαν ήδη συνοικίαν κατοικουμένην άπο- 
κλειστικώς [!] ύπ’ αύτών, τήν τοΰ Ά γ . Διονυ
σίου. Ή  άποικία [!] αΰτη άποτελουμένη κυρίως 
έκ ναυτικών, γεωργών καί έργατικών, βαθμη
δόν ηύξήθη σπουδαίως, όταν αί έργασίαι τής 
κατασκευής τοΰ λιμένος τών Πατρών καί τών 
σιδηροδρόμων τής Πελοποννήσου προσείλκυσαν 
έργάτας καί τεχνίτας πάντοτε έκ τής Πουλίας 
τής ’Ιταλίας». Έ ν συνεχεία δ άρθρογράφας υ
πολογίζει είς 8.000 (!) τούς έν Πάτραις ’Ιταλούς 
καί δμολογεϊ ότι δέν σημειώνουν άξιοσημείω- 
τον τινα πρόοδον κοινωνικήν καί οικονομικήν 
καί τοΰτο λόγο> τής οικονομικής καχεξίας τοΰ 
τόπου!

«Κατά τδν χρόνον τής συγκομιδής καί φορ- 
τώσεως τών σταφίδων, δλοι οί στερούμενοι 
έργασίας ευρίσκουν εύκόλως τοιαύτην είς τδν 
καθαρισμόν τών σταφίδων καί κατασκευήν τών 
σταφιδοκιβωτίων διά τήν έξαγωγήν τοΰ προϊόν
τος, άσχολοΰνται δέ είς ταΰτα καί έκατοντάδες 
τινες γυναικών τής άποικίας. ’Αριθμός τις τών 
έν Πάτραις κατοικούντων δμογενών μας κατέ- 
χουσιν άλιευτικάς τράτας καί άλλα πλοία έρ- 
γαζόμενα έν τώ τόπω. Ε ίς τόν λιμένα τών Π α
τρών διακρίνονται άπό τινων έτών 15 περίπου 
ιστιοφόρα Ιταλικά, χωρητικότητος κάτω τών 
50 τόννων, άνήκοντα άπαντα είς τδ ναυτικόν 
διαμέρισμα τής Βάρης (Bari). Μετακομίζουν 
έμπορεύματα έπί τών άκτών τής Ελλάδος καί 
Ιδίως άσχολοΰνται είς τήν μεταφοράν ξυλείας 
μεταξύ Πατρών, Πελοποννήσου καί Πειραιώς 
καί λίθων δι’ οίκοδομάς έκ τής Στερεας είς 
Πάτρας, τά πληρώματα δέ αύτών διατηρούν 
άγαθάς σχέσεις μετά τών έντοπίων. Μεταβαί
νουν έπίσης κατ’ έτος είς τά ΰδατα τών Π α
τρών περί τάς 30 άλιευτικάς τράτας έκ τών 
λιμένων τής Μολφέττας, τής Βάρης καί τοΰ 
Τράνι διά νά άλιεύσωσι, μένουσι δέ έκεΐ 
πολλούς μήνας καί έργάζονται άλληλοδιαδόχως 
κατά τάς διαφόρους έποχάς τοΰ έτους, ούτως 
ώστε έν τώ λιμένι τών Πατρών πάντοτε ύπάρ- 
χει άριθμός τις αύτών. 'Τπάρχουν έν Πάτραις 
δύο σχολαί Ίταλικαί, έν αΐς φοιτώσι τακτικώς 
πλέον τών 500 μαθητών». Τδ άληθές είναι 
δτι οί έλθόντες πρόσφυγες δέν έγκατέλειψαν 
τδ άσυλον, πλήν δλίγων. Άνήκον είς πτωχάς 
οίκογενείας καί έστεροϋντο τών πάντων. Οί
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"Ελληνες παρέσχον πασαν βοήθειαν. "Οταν συν- 
εζητήθη ή Ιδέα νά Ιδρυθή παρά τόν Ισθμόν 
της Κορίνθου μέγας συνοικισμός των, 1000 έκ 
Πατρών έδήλωσαν συμμετοχήν. Ή  έφημερίς 
«Όμόνοια» του Τουρίνου του Λορέντζου Βαλέ
ριου διερμήνευε τήν ευγνωμοσύνην των προσ
φύγων. Εις τό φύλλον της 22 ’Οκτωβρίου 
1849 δημοσιεύεται ευχαριστήριον αύτών πρός 
τούς κατοίκους των Πατρών : «Δεχθήτε, ώ
γενναίοι Έ λ)ηνες, τήν δκφρασιν της ευγνωμο
σύνης μας, ούχί ως όφειλήν ξένων, άλλ’ ώς 
έχέγγυον άδελφικότητος. Εϊμεθα άδελφοί καί 
ώς τοιούτους μάς φιλοξενείτε...». Κατ’ άντα- 
πόκρισιν της αυτής έφ. είς τό φ. 6)10)1849 
πληροφορούμεθα δτι άπεβιβάσθησαν καί άλλοι 
500 είς Πάτρας. Ή  ίταλ. έφ. «Έβδομάς» 
γράφει έπικαίροος: «Αί ΆΟήναι καί αί Πά-
τραι συναγωνίζονται ποιος καλύτερον θά ύπο- 
δεχΟή τούς πρόσφυγας...». Τώ 1879 πάλιν έ- 
πιτροπή κυριών τού Έ λλ. *Ερ. σταυρού έν 
Πάτραις έκ τού προϊόντος των έργοχείρων της 
διαθέτει υπέρ τών έν ’Ηλεία ’Ιταλών μετανα
στών.

Καί δταν άκόμη έπραγματοποιήθη ή £νω- 
σις τής ’Ιταλίας, ή Ιταλική παροικία έώρτα- 
σε τό γεγονός διά δοξολογίας, τελεσθείσης τή 
αιτήσει της είς τόν μητροπολιτικόν ναόν 
τού Εύαγγελισμού καί έλληνιστί καί δχι είς 
τόν ναόν τών καθολικών, οί Ιερείς τού όποιου 
δέν έδέχθησαν νά γίνη έκεΐ ό έορτασμός. Οί 
’Ιταλοί Πατρών εΤχον άνέτως σχολεία είς Π ά
τρας, διατηρούν τώ 1892 μουσικήν (φιλαρμο
νικήν). Γ. Παναγόπουλος 'Ιστορία της Φιλαρ
μονικής Αίγιου, 16—7. 'Αλλά δυστυχώς τώ 
1940 έπλήρωσαν διά τού νομίσματος τής άχα- 
ριστίας τήν ευεργεσίαν. 'Επεισόδια είς Πάτρας 
(1939) προαναγγέλλουν τήν ’Ιταλικήν είσβολήν 
(οΰτω τήν Μ. Παρασκευήν τού 1939 μετά συμ
πλοκών καί μικροεπεισοδίων) ένώ πρός τόν νο
μάρχην Ά χα ΐας έκφράζονται υπό τών ’Ιταλών 
έπισήμως εύχαριστίαι διά τήν διάσο>σιν τού 
πληρώματος Ιταλικού ύδροπλάνου (Λευκή βί
βλος Β. υπουργείου Εξωτερικών τής Ε λλά
δος τού 1940, 79). ΟΙ ’Ιταλοί πάροικοι διευ
κολύνουν τούς ’Ιταλούς στρατιώτας, οί όποιοι 
ήλθον μετά τούς Γερμανούς ώς υποκατάστατοι 
αύτών καί φύλακες. Προηγουμένως άπό τής α' 
ήμέρας τού πολέμου (28 ’Οκτωβρίου 1940) αί 
Πάτραι βομβαρδίζονται ύπό Ιταλικών άεροπλά- 
νων καί φονεύονται έκατοντάδες έκ τού άμά- 
χου πληθυσμού (βλ. λ. πόλεμοι). Ή  I I I  Με
ραρχία έκστρατεύει είς Β. ’'Ηπειρον καί φθά
νει δως καί Χειμάρρας (βλ. λ. Στρατός), κατα- 
διώκουσα τόν ’Ιταλικόν στρατόν. ’Ιταλοί τής 
παροικίας Πατρών (ΠατρινοϊταλοΙ) έπιτίθενται 
διά χειροβομβίδων κατά τών στρατώνων Π α
τρών τήν πρώτην νύκτα τής κηρύξεως τού 
πολέμου. ’Ιταλοί στρατιώται εξαφανίζουν τήν 
Ελληνικήν έπιγραφήν Μαλατέστα άπό τού 
φρουρίου τής Άκροπόλεως. Γενικώς υπήρξε 
τοιαύτη ή διαγωγή των, ώστε μέ τήν πτώ- 
σιν τής Γερμανίας άπεπέμφθησαν όμαδικώς είς 
’Ιταλίαν, δπου κατά τό πλεΐστον έγκατεστά- 
θησαν είς συνοικισμόν παρά τήν Φλωρεντίαν καί

έκτός αύτής είς Μπάρι καί Τορτόνα (παρά τ 
Μιλάνον).

Διά συμβάσεως, ή όποία έπηκολούθησε τή 
συνθήκην ειρήνης Ελλάδος καί ’Ιταλίας, έπε 
τράπη είς ώρισμένους έκ τούτων νά έπιστρέ 
ψουν είς Πάτρας καί νά παραλάβουν τά άγρο 
τικά Ιδίως κτήματά των. Κατά τήν κήρυξ: 
τού πολέμου ή ακίνητος περιουσία τών Ίταλώ 
μεσεγγυήθη, κατέστη δέ τελικώς περιουσία το 
Ελληνικού κράτους έναντι επανορθώσεων. Έ  
πίσης οί ’Ιταλοί κατά τήν κήρυξιν τού πολ 
μου 1940 ένεκλείσθησαν είς στρατόπεδον ε 
τά σχολικά κτίρια *Υψ. άλωνίων, άλλά κα*· 
τήν έχθρικήν κατοχήν έσπευσαν νά είσπράξοι 
άποζημιώσεις παρά τού τότε Ελληνικού Δί 
μοσίου διά ζημίας, τάς όποίας δήθεν ύπέστ 
σαν έκ τής μεσεγγυήσεως. Τφ 1944 ή μεσ& 
γύησις κατέστη όριστική πλέον.

Ό  άριθμός τών έν Πάτραις ’Ιταλών έδίΣ 
το ύπ’ αύτών έντυπωσιακώς είς χιλιάδας, 
τούτοις ούτοι δέν άπετέλουν έκκλησιαστικ 
είμή μίαν ένορίαν. Πολλοί τών 'Ιταλών τ 
Πατρών διετήρουν ξένας υπηκοότητας, ώς πρ 
ερχόμενοι έκ Μελίτης κλπ. Σήμερον αί οίκο*] 
νειαί των δέν υπερβαίνουν τάς 100. Προποϊ 
μικώς ίφθανον τάς 5.000 ψυχών. Χιώτης Ί  
Β' 178—9. Κυριακίδης Ίσ τ . συγχρ. Έλληι 
σμού Α' 592, D riau lt Β' 475. Σπ. Σέλληνα, 
Ελλάς είς τόν πόλεμον, Ά θ . 1946, 15— 
Θωμόπουλος 24, 269, 279, 284, 370. Τριαν^ 
φύλλου Γηροκομεΐον 75. *0 αύτός είς «Νεολό* 
Πατρών» 4 ’Ιουλίου 1932. Κώστας Καιροφύλ] 
L a G recia e Γ I ta lia  nel risorgim ento , 
renze 1919, 26, 39, B erto lin i 'Ιστορία Ί τ  
Παλιγγενεσίας μετάφρ. X. Άννίνου, Μ. V 
tonio, V ing t ans d ’ exil, P a ris  1869, 7 
77, Δ. Γατόπουλος, 'Ιστορία κατοχής 131,
41, 52—3, 71, 92.

Ί τ έ α ι  καί ’Ιτιές καί Έ τιές (πάντοτε 
πληθ.). Τοποθεσία έξοχική τών Πατρών 
ήδη συνοικισμός, έκεΐθεν τής σημερινής ’ 
θείας, δπου καί έκβάλλει ό Γλαύκος ποτα^ 
"Οπως δέ τού τελευταίου τούτου φυτώνψ 
τό νεώτερον όνομα καί τό Ίτέα ι έκ τών 
εύδοκιμούντων τοιούτων καλλωπιστικών δέν?* 
(Τριανταφύλλου, Δημ. όνόματα 24). ’Ιτέα 
Παρνασσίδα, άλλά καί είς Ρωγούς, έκ τώί 
ποιων τά παρακείμενα τών ’Ιτεών τών Παι; 
Ροΐτικα (Παπανδρέου Ίστορ. Καλαβρ. 254) 
τοπωνύμιον έπίσης είς Βερβίτσι Καλαβρι] 
(Παπανδρέου, αύτόθι, 303). Καί είς Ήλ.ν 
πολλαχοΰ Έ τιά  (είς έν.). Ί τ  ές χωρίον.* 
Γρεβενών. Πρβ>. περ. «Λαογραφία» Δ' 3. 
Ό  συνοικισμός είναι δημιούργημα τών τέ»- 
ταίων 65 έτών, ένώ πρότερον ούτε ώς το»' 
νύμιον δέν ήτο γνωστός, είχε δέ δλη μέχρι:?' 
λους ΙΗ ' αί. Θωμόπουλος 64—5. Προηγσ^ 
νως ή θέσις ήτο γνωστή ώς Πενταϊμάτη, 
μασία, ή οποία υπάρχει είσέτι. Παλιουργι·, ή 
έκτασις πρός τό έσωτερικόν, Κρύα (καί r  
θεία) πρός τάς Πάτρας. Άνεδείχθη είς θέρεσν 
καί εξοχήν τών Πατρών καί άρχομένου ι>δ 
παρόντος αί. συνεκέντρωνε τό θέρος k  
πλείστους τών Πατρινών, έρχομένους δι’ 
ξών διά τής καί σήμερον οδού καί διά τρ|θ'
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ρύμου έως έκεΐ. Έ ξ  άλλου μέχρις ’Ιτεών 
*ι;11 φθάνει ή βιομηχανική ζώνη της μεσημβρινής 

Ίιόλεως. Σήμερον συγκεντρώνει τούς λουομέ- 
ους, έχει ναυπηγεία (νεώρια) καί μονίμους 

Κατοίκους (γεωργούς, έστιάτορας καί άλιεΐς). 
Επίσης καλόν αλίευμα σαρδελλών καί πολύ ρηχά 

ΐνερά είς τήν άκτήν. ’Ή δη τόν ΙΖ ' αΐ. ήτο κα- 
[τάδενδρον τό μέρος καί οί στρατιώται τοϋ 

,,^Μοροζίνη τό παρέκαμψαν διά νά έλθουν είς 
«ιίΠάτρας. Έ π ί Τουρκοκρατίας ή όδός πρός Δύ- 

I *{jμην καί ’Ηλείαν διήρχετο μεσογείως, βαίνου-
"·Ί -^Jaa πρός τό Νεοχώριον (Μιυτιλόγλι). Έ τιές

°1 h i ,

•ν

τοπωνύμιον καί επί τοϋ Παναχαΐκοϋ.
Ιχθυοτροφεία. Βλ. λ. Άραξος, Δρέπανον, 

αλιεία. Περί Ιχθυόσκαλας βλ. λ. Ψηλή, λιμήν.
’Ιωακείμ. Μητροπολίτης Πατρών, πρό τοϋ 

1450. Τό τελευταϊον τοΰτο έτος ώς πρόεδρος 
. Πατρών (δηλαδή διατελέσας καί κατέχων συν 
τίλλφ καί τόν παλαιόν τοΰτον θρόνον τοϋ μη
τροπολίτου Παλαιών Πατρών), μαθητής καί 
μιμητής τυγχάνων τοϋ οσίου Λεοντίου (βλ. 
λ.), ήθέλησε νά κάμη ανακομιδήν τοϋ λειψάνου 

Ί·ι)ώ'ίτο^ όσιου. Θωμόπουλος 399—400, Ζακυθηνός 
X e  despo ta t II, 291, Άβερκίου Παπαδοπού- 
λου, ‘Ο άγιος Λεόντιος Παλαιολόγος Μαμωνάς 
κλπ. Θνίκη 1940, 39, 40, 47.

’Ι ω α κ ε ί μ .  Πρωτοσύγκελλος, εισφέρει 1000 
γρόσια είς τήν Φιλικήν Εταιρίαν Πατρών τήν 
12 Μαρτίου 1821.

’Ιω άννης β' Κομνηνός. Βλ. λ. Τρεις 
έκκλησίαι, Παντοκράτωρ (μονή).

Ίω α ννίδη ς Φίλιππος. ’Αγωνιστής 
1821 έκ Μονεμβασίας. Έπολέμησε καί
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Εβραίοι δέ ήλθον έκεϊθεν, άλλά καί μετέβη- 
σαν έκεϊ καί έγκατεστάθησαν. Κατά τήν τε- 
λευταίαν Ενετοκρατίαν βεβαιοΰται έγκατάστα- 
σις είς Πάτρας καί λοιπήν περιοχήν Ελλήνων 
έξ Ίωαννίνων. Μέ τήν κήρυξιν τής Έπανα- 
στάσεως ό Μακρυγιάννης (’Απομνημονεύματα 
Β' 116) διαπιστώνει παρουσίαν έμπόρων άπό 
τά ’Ιωάννινα είς Πάτρας (είς τό χάνι Τατα- 
ράκη βλ. λ.). Βλ. λ. ’Ήπειρος. Ό δός Ίωαννί
νων ύπάρχει είς Πάτρας άπό τοϋ 1927. Τριαν- 
ταφύλλου Δημ. όνομ. 47. Θωμόπουλος 25, 398, 
4331, 372®, 469, 482, 490, 609, 629.

Ίωαννΐται. Τό καθολικόν ίεροπολεμικόν 
τοΰτο τάγμα, έδρεϋον έν Ρόδω, έμίσθωσε διά 
τοϋ μεγάλου αύτοΰ μαγίστρου Ίωάννου Φερδι- 
νάνδου δέ Έρέδια διά μίαν 5ετίαν παρά τής 
βασιλίσσης ’Ιωάννας Α ' τής Νεαπόλεως καί 
τοϋ δ' συζύγου της Όθωνος τό πριγκηπάτον 
τής ’Αχαΐας.

’Από τής αρχής τής Φραγκικής κατακτή- 
σεως τής Αελοποννήσου τό τάγμα έκέκτητο 
είς Πάτρας τέσσαρα τιμάρια, είχε δέ άξιόλο- 
γον ναυτικόν. Ό  Πάπας Ίννοκέντιος Σ Τ ' είχε 
προτείνει τήν μετάθεσιν τής έδρας του άπό 
Ρόδου είς Πελοπόννησον πρός ύπεράσπισιν αύ- 
της άπό των Τούρκων, άλλά δέν είσηκούσθη. 
Ό  Έρέδιας παρουσιάσθη είς Ά χαίαν τφ  1377 
ώς βάΐλος (έπίτροπος) τοϋ τάγματος μετά Ισχυ

ρού στίφους μισθοφόρων. Οί βαρώνοι τού Μο- 
ρέως καί ιδίως ό Έ ν. άρχιεπίσκ. Πατρών Παύ
λος Φόσκαρης ύπεδέχθησαν ευχαρίστως τόν 
Έρέδιαν, ό όποιος μέ βάσιν τάς Πάτρας, έπε- 
τέθη Ιδίως κατά τής Ναυπάκτου, φθάσας μέ- 
χρις ’Άρτης, δπου δμως ήχμαλωτίσθη. Ή  έκ- 
στρατεία άπέτυχε καί αύτήν τήν Ναύπακτον 
άνέκτησαν οί ’Αλβανοί τφ  1380.

Καί μετά τήν παρά τών Ενετών (1419) 
άνάκτησιν τών Πατρών ό Λατ. άρχιεπίσκοπος 
αύτών Στέφανος Ζαχαρίας έπεζήτησε νά κινή- 
ση τό ένδιαφέρον (1422) έκ νέου τών έν Ρόδω 
Ίωαννιτών (Σπιταλιωτών), πλήν τό τάγμα 
άπέκρουσε τήν προσφοράν δι’ έγγράφου έκ Ρό
δου τής 10 Μαΐου 1422, συντεταγμένου γαλλι
στί δημοσιευθέντος παρά G erland , 171—173. 
Θωμόπουλος 326—7, 343.

Ίω άννου Ά ν α σ τ .  Ά  ν δ ρ έ α ς. ’Αγωνι
στής τοϋ 1821 έκ Πατρών, πολεμήσας μέ τό 
σώμα τοϋ Λόντου είς πολλάς μάχας. Κατήγε- 
το έξ ’Ηπείρου καί, φεύγων τήν όργήν τοϋ 
Ά λή, έγκατεστάθη είς Πάτρας, έπί κεφαλής δέ 
σώματος άγωνιζόμενος, έτραυματίσθη ε ίς ’Ακρά- 
ταν καί έφονεύθη είς Μεσολόγγι. Έτιμήθη μέ 
άργυροΰν άριστεΐον άνδρείας. Λεύκωμα 181. 
ΜΕΕ ΙΓ ' 387, "Ηλιος Θ' 1130.

Ίω άννου Θ ε ο δ ό σ ι ο ς .  Κατά τήν μάχην 
1 Μαΐου 1821 πλησίον τοϋ Γαλαζίου τής Ρου
μανίας είς θέσιν Σαλαχανά καί παρά τήν έκεϊ 
λίμνην, μετ’ άλλων έφονεύθη καί ό Πατρεύς 
οΰτος. Τοΰτον ό Τάκης Κανδηλώρος (Ιστορία 
τής Γορτυνίας, Πάτραι 1897, 288) όνομάζει Ί .  
Θεοδωρίδην, καταγόμενον έκ Στεμνίτσης. Βλέ
πε τόν άντικρούοντα αυτόν Ν.Α. Βέην (Δημ. 
Σφήκα «’Απομνημονεύματα περί τών έν Δα- 
κίφ γεγονότων τοϋ 1821» είς περ. ’Αθηνών 
«Αρμονία» 1909, τευχ. 6 καί 7, 3383). Ό  Ί ω -  
άννου άπεκαλεΐτο Πατρίνός. Είς Στεμνίτσαν 
υπήρχε Θεοδόσιος (καί υιός αύτοΰ ’Ιωάννης), 
Πατρίνός καλούμενος, κάτοχος ίσχυροΰ έπί 
λόφου πύργου, είς τόν όποιον κατέφευγον τω 
1821 οί Στεμνιτσώται (Φωτάκου Βίοι 133—5). 
Θωμόπουλος 5512.

Ίω άννου Θ ε ό φ ι λ ο ς .  Έγεννήθη έν Βλα- 
σίςρ τών Καλαβρύτων τω 1852. Είσήχθη τω 
1861 δεκαετής είς τήν μονήν Γηροκομείου Π α
τρών, όπόθεν μετά παρέλευσιν έτών κληθείς 
ΰπό τοϋ έκ Πατρών μητροπολίτου ’Αθηνών 
Θεοφίλου Βλαχοπαπαδοπούλου, έχειροτονήθη 
διάκονός του μόλις 20ετής. Είς ’Αθήνας έπε- 
ράτωσε τάς σπουδάς του είς τό Γυμνάσιου καί 
τό Πανεπιστήμιου. Τ φ  1880 έκλήθη υπό τής 
έν Βενετία Ελληνικής παροικίας. Ε ίς τό Παν
επιστήμιου Παταβίου άνηγορεύθη άριστοΰχος 
διδάκτωρ τής φιλοσοφίας. Έξέδωσεν έν Βενε- 
τίφ βίους έξ άνεκδότων άρχαίων έγγράφων, 
«Α γιολογικά μνημεία» Βενετία 1884. Τ φ  1884 
κληθείς μετέβη είς Τεργέστην, δπου παρέμει- 
νευ ώς διδάσκαλος τής έκεΐ παροικίας έπί 12 
έτη. Τφ 1895 άπεστάλη υπό τής Έλλην. Κυ- 
βερνήσεως έφημέριος τής έν Σόφια τής Βουλ
γαρίας Έλλην. κοινότητος. Μετά διετίαν έπα- 
νήλθε, διδάσκων είς τό ’Αρσάκειου. Τήν 21 ’Ο
κτωβρίου 1896 έχειροτονήθη έπίσκοπος Φθι- 
ώτιδος. Άπεβίωσε τόν Σ)βριον τοϋ 1913. Θω-
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μόπουλος 595. Τριανταφύλλου Γηροκ. 76, 
«Ίερδς σύνδεσμος» περιοδ. ’Αθηνών 15)9)1913, 
«Θρησκ. Ή χώ »  31)10)1906. Δελτίον Χριστ, 
άρχαιολ. έταιρείας, Γ ' (1903), 54.

Ί ω ά ννοο  Χ ρ η σ τ ό ς .  ’Αγωνιστής του 
1821 έκ Κορυτσας Β. ’Ηπείρου. Έφονεύθη 
παρά τάς Πάτρας εϊς τινα συμπλοκήν κατά 
έμφύλιον πόλεμον. Μ ΕΕ ΙΓ ' 387.

Ιω ν ία . Ά ρχαιοτάτη δνομασία της κατό
πιν καί σημερινής Ά χα ΐας, δτε τήν χώραν 
αύτήν (Αίγιαλδν ή Αίγιάλειαν έως τότε καλου- 
μένην) κατέλαβον καί εις αύτήν έγκατεστάθησαν 
οΐ ’'Ιωνες (1400 π. ΧΛ. Ό  Παυσανίας θέτει 
έπΐ κεφαλής τής άποικίας τδν ’Ίωνα. Φαίνεται 
δτι ό άποικισμδς έγένετο είρηνικώς καί μετά 
των Πελασγών Αίγιαλέων διήγον είρηνικώς. 
ΈλΟόντες οί ’Ίωνες διήρεσαν τήν χώραν εις δώ
δεκα περιοχάς, αΐ όποιαι ήσαν μάλλον κώμαι 
παρά πόλεις. Ή σ αν δέ έξ αύτών, κατά τδν 
Ηρόδοτον, καί αΐ Πάτραι καί ΦαραΙ καί Ρύκες 
καί Δύμη καί Τριταιέες καί ’Ώλενος. ’Αλλά 
κατά Παυσανίαν άκριβέστερον είς τήν Δωδε- 
κάπολιν των Ίώνων δέν ήσαν αΐ Πάτραι. 
Πάντως άντ* αυτής 0ά ήτο ή άρχαιοτάτη 
Ά ρόη. Ό  Παυσανίας δμως είς τδν άριθμδν 
(τήν Οέσιν) τών Πατρών θέτει άλλην πόλιν, τήν

Κυρήνειαν. Οί Δωριείς άργότερον έ ξ ε δ ίω ^  
τούς ’Αχαιούς (βλ* λ.) καί οδτοι έντεΰθε£ 
τούς "Ιωνάς, έπανελθόντας (1188 π. X.) eUl 
’Αττικήν. Θωμόπουλος 57, 89—92. Έ κ  τηίί 
’Ιωνίας τής Μ. ’Ασίας ήλθον έμποροι κατα 
τήν τελευταίαν Τουρκοκρατίαν (Σμυρναίικοι 
συνοικία Πατρών) καί τφ  1892 πολλοί έκεΐΐ 
θεν κατέφυγον καί είς Πάτρας, δπου δδδί 
’Ιωνίας.

’Ιω σ ή φ . Μητροπολίτης Πατρών {1344)ί 
Τδν Σ)βριον 1348 μετετέθη είς Μονεμβασίοί 
διατηρήσας καί τήν προεδρείαν τών Πατρώΐ 
μέχρι του 1353. Θωμόπουλος 396. ’Αλλά τς 
δνομα του είς Μονεμβασίαν έλθόντος μητροπο»
λίτου Π . Πατρών δέν άναφέρεται καί δ Ίω« 
σήφ εύρίσκεται τδν ’Οκτώβριον 1386 καί έκτο» 
τε υπογράφεται Μονεμβασίας. Ζακυθηνδς I* 
d e sp o ta t II , 278, 290.

’Ι ω σ ή φ  Λ α υ ρ ι ώ τ η ς .  Διδάσκαλος Πύοί 
τρών έκ Σουδενών 1788—90, δτε έγκατέλειψ; 
τήν πόλιν λόγφ τής πανώλους καί μετέβη εΐΐ 
είς Κπόλιν. Θωμόπουλος 553. Χαρ. Βαρυμπόι 
πη, Σταχυολογήματα 79. Παπανδρέου Κα)1 
ΈπετηρΙς 72. Μαθητής του ό Ιερεύς Ίω άύ 
Λοντοτσακίρης.

\

I

Τ ό  στενόν Ρίου καί Ά ν τ ιρ ρ ίο υ  κ ατά  έντπκόν σ χεδία σ μ α  τ ο υ  ΙΖ' αΐ.
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Σχεδίασμα B. E ong sis την Γερμ. ΕΙκονογρ. Εφημερίδα του 1893 
τ ο υ  βορείου τμήματο$ τοΟ λιμένο$ Π ατρώ ν

Τόπος κατοικούμενος τφ  1828 
παρά τάς Πάτρας, έπί του Παναχαΐκού

_ _  ίσως, παρά τδν Κάνδαλον ή Ζάστοβαν,
σημειούμενος άνευ άριθμοΰ κατοίκων ύπδ της 
Expedition. Τδ τοπωνύμιον δηλοΐ τόπον, δπου 
ίππευον, ή τόπος άποτελών ποτέ ίπποτικδν τι- 
ιάριον (Καβαλλαριανικδς τόπος).

Κ αβαλλαριανικδς (τόπος) είς άπόφασιν 
του δικαστηρίου των Πατρών του 1436, κεί- 
ζενος έν τη περιοχή των Πατρών είς θέσιν 
Εταυρδς (βλ. λ.). ‘Η  λέξις έκ του C avalla ria  
,πποτικδν φέουδον, φέουδον Ιππότου, καβαλλιέ- 
ρου. Έξειλίχθη όμως έν προκειμένη) είς όνομα 
κύριον: «καλείται ούτως». Ούτω G erland  84 
καί 219. Ό  Ζακυθηνός L e d esp o ta t II, 188 
Αντιλαμβάνεται γενικώτερον.

Κ α β α λ λ ικ ε φ τ ό . Δασώδης θέσις είς ’Άνω 
Καστρίτσι, περί ής γεωλογικώς ό Νέγρης εις 
Les roches ch ris ta lophyg . Ά θ . 1914, 98, 
101.

Κ α β ά λ λ ο  ’Ιωάννης Βαπτιστής έκ Σαρδη
νίας, φιλέλλην, άποβιώσας έξ άσθενείας είς 
Πάτρας τδν Αύγουστον 1830. Θωμόπουλος είς 
Δ. Βιβλιοθ. 413. Διοικητής τάγματος ύπό τδν 
Φαβιέρον. Έ ν  Πάτραις διφκει τδ παλαιδν 2ον 
τάγμα τοϋ τακτικού στρατού.

Κ α β ο υ κ ά κ ι. Περιοχή υψωμάτων πρδς 
Μείλιχον, καταλήγουσα είς τδ Α ' Νεκροταφεΐον

(Ζαβλάνι), δπου καί δεξαμενή δημοτική. Ή  
λέξις έκ τού σχήματος τού βουνού (καβούκι, 
δστρακον χελώνας). Σήμερον πολλά κεραμο- 
ποιεΐα πέριξ καί οικισμός. Β. λ. "Υδατα. Τφ 
1842 λαμβάνουν έθνικάς (άλλοτε τουρκικάς) 
γαίας ό ταγματάρχης Π . Φωκάς (βλ. λ.) καί 
δ λοχαγός Ά θ . Χέλμης.

Κ ά β ο υ ρ α ς  Δημ. Στίχοι του είς Ν. Καράμ- 
πελα, Μοραΐτικη ποιητ. Ανθολογία, 448. Θεόφι
λος : Βλ. λ. Μουσική.

Κ α β ύ λ ια ς  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  Α γω νιστής τού 
1821 έξ "Υδρας. Συμμετέσχεν είς τήν ναυμα
χίαν τού ’Αράξου. Μ ΕΕ ΙΓ ' 435.

Κ α γ κ ά δ ι. ’Όνομα ιδίας κοινότητος καί χ ω 
ρίου, ΰπαχθείσης τελευταίως (1944) εις τήν 
έπαρχίαν Πατρών. Ε σχάτω ς (1955) εύρέθη- 
σαν περί τούς 10 ύστερομυ κηναϊκοί τάφοι μετά 
κτερισμάτων, τά όποια έναποτέθησαν είς τδ 
Μουσεΐον Πατρών. Άνασκαφήν έπΐ τούτο έκα- 
μεν ό Ν. Γιαλούρης. Καγγάδι χωρίον καί Με
θώνης άπδ της α' Τουρκοκρατίας. Πελοπον- 
νησιακά Α ' 340.

Κ α γ ιά φ α ς  ’Ι ω ά ν ν η ς ,  όπλαρχηγδς έκ 
Καϊάφα ’Ηλείας. Έ π Ι κεφαλής συμπατριωτών 
του έπολέμησε (1922) καί πέριξ τών Πατρών. 
Λεύκωμα 181.

Κ α γ ι ά φ α ς  Π α ν α γ .  ’Αγωνιστής τού 
1821 έκ Στεμνίτσης, πολεμήσας εις Πάτρας
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τφ  1822. Ή  οίκογένειά του έγκατεστάθη έν- 
ταΰθα. Δ. Γαρταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 110, 170, 
212.

«Κ άδμος». Έφημερίς έν Πάτραις τω 1877. 
Καί τυπογραφεΐον (βλ. >. Διανόησις).

Κ αζαντάρο (C azadaro) φρούριον (βλ. λ.) 
τής έπαρχίας Πατρών είς Έ νετ. καταγραφήν 
του 1471. Θωμόπουλος 4032. Ό  Παπανδρέου 
'Ιστ. Καλαβρ. 285 άναφέρει Κουρνόκαστρον, 
άσχετον. Καί τό C um isocastro  (βλ. λ. Λεόν- 
τιον).

Κ αζάρμα. Ό  στρατών έξ ένετικής έπιδρά- 
σεως. Τοπο>νύμιον παρά τό Βαθύ (βλ. λ.), 
οπού στρατόπεδον έλλην. τω 1827. Θέσις είς 
άνω πόλιν Πατρών, Α άκρον της Μπολσοκάκ 
όδού, πλησίον διατηρουμένων τουρκικών λου
τρών, ήτο δέ κατά τήν Τουρκοκρατίαν πλησίον 
ή κατοικία τού κατή. Λαμπρόν τέμενος πρίν 
έκεΐ, ΐσως ό παλαιός ναός Ά γ . Τωάννου, παρά 
τόν όποιον κρήνη μέ άργυροϋν τάσι, πιθανόν 
δμως τό τουρκικόν τέμενος νά έκτίσΟη έπί τού 
χώρου τού έρείπωΟέντος έν τω μεταξύ χριστ. 
ναού. Ά πό  της έποχής των Βαυαρών έχρησι- 
μοποιήΟη ώς στρατών των, έξ ού τό τοπωνύ- 
μιον, μάλιστα άναφέρεται δτι εις τήν πρό 
αύτου πλατείαν έπαιζε τάς Κυριακάς 1833—4 
ή μουσική των. *Ως στρατ. κτίριον διετηρήΟη 
μέχρι τού 1940, διετήρει δέ είς τό εύρύ προ- 
αύλιόν του έκκλησίδιον. Θωμόπουλος 426, 
610, 614.

Κ αζής Γ  ι α ν ν α κ ό ς  Μ ι χ .  άγωνιστής έκ 
Δημητσάνης τού 1821. Έπολέμησε καί είς 
ΙΙάτρας. ΜΕΕ ΙΓ ' 449.

Κ αζνα ίικα . Βλ. λ. Κασνεσαίικα.
Κ άζογλης * Α λ έ κ ο ς. Λογοτέχνης έκ Πύρ

γου Η λείας, έκδόσας έν Πάτραις λογοτεχνικά 
του έργα, όπως «ΦΟινωπορινό» ποιήματα 1949 
καΙ«Θητεία μοναξιάς», διηγήματα, 1957.

Κ αθάρειος Βασίλ. Έξέδωσεν είς Αθήνας τώ 
1947 τήν ποιητικήν του συλλογήν «Τά οικόσημα 
της Α.Μ. τού θανάτου» καί τώ 1949 τόν «Μικ
ρόν γόη» μετάφρασιν διηγήματα τού Ο ι. B aude
la ire . Ε π ίσης τούς «’Ανωνύμους δρόμους», 
πεζογράφημα.

καθεδρικός, ναός. Κατά τούς βυζ. χρό
νους ήτο ό τών Ά γ . Θεοδώρων έπί τής Ά -  
κροπόλεως, οπού καί τό κοιμητήριον τών έν 
Πάτραις αρχιερέων καί τό άρχιερατικόν οί
κημα. Καί οί Λατίνοι άρχιεπίσκοποι τούτον 
διετήρησαν, άν καί κατά τούς τελευταίους χρό
νους τής Φραγκοκρατίας καί τήν υστεροβυζαν
τινήν έποχήν ό τού * Αγίου Νικολάου (βλ. λ.) 
Βλατερού είναι πλέον περίβλεπτος. Ό  ναός 
του Ά γ . Άνδρέου, καθ’ δ παράλιος καί υπο
κείμενος εις πειρατικάς έπιδρομάς, δέν ήτο ά- 
νέκαθεν καθεδρικός, ήτο δμως σημαντικός καί 
είς αύτόν έτελοΰντο πανηγυρικαί ίεροτελεστίαι. 
Ό  άνωτέρω ναός Ά γ . Νικολάου φέρεται κα
θεδρικός κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν, 
περιελΟών έπ’ όλίγον εις λατινικάς χεΐρας. 
Τώ 1788 γράφεται arch ievescovato . Θωμό
πουλος 467. Έ κ  τών δσων γράφει δ Ούέλερ 
(1676), έν άπό τά τεμένη τής άνω πόλεως ήτο 
πριν μητροπολιτικός ναός, προφανώς δέ θά 
πρόκειται περί του Παντοκράτορος (βλ, λ,).

Έ π ί μητροπολίτου Γερμανού ήτο ό του Ά γ ί 
ου Δημητρίου (ίδια στασίδια ό ’Ιωάννα- 
Παπαδιαμαντόπουλος είχε τρία, τά δύο τώ 
οποίων διά τούς μεγαλυτέρους τών υίών τουι 
Μετά τήν Απελευθέρωσή καί μέχρι τού 184 
ό τού Παντοκράτορος, οπού αΐ πρώται τελετα 
διά τήν ’Ανεξαρτησίαν καί ή πρό αυτού πλα 
τεΐα φέρεται πλατεία Μητροπόλεως. ’Από το 
1845—1856 ό παράλιος νεοκτισθείς τού Ά  
Άνδρέου (Θωμόπουλος Ά ποστ. Άνδρέας 73 
έκτοτε δέ ό ναός τού Εύαγγελισμοϋ. βλ. 
Ναοί, Εκκλησία, άρχιερατικόν οίκημα. Θωμό 
πουλος 2641, 304, 3691, 474.

καθιζήσεις (κατολισθήσεις). Φαινόμεν*. 
6χΐ άσύνηθες είς τήν έπαρχίαν Πατρών. Βλ. 3 
λιμήν, Πάνορμος. Περί τό 1750—75 διά τή 
αιτίαν αύτήν έγκατελείφθη ή μέχρι τότε άκμά 
ζουσα κωμόπολις Τσετσεβός, άλλα καί άτ 
τά δημιουργηθέντα Τσετσεβοχώρια ή Άραγ<’ 
ζαινα έπαθε καί αυτή καθίζησιν. ’Επίσης κα 
τό Ά νω  Σαλμενΐκον καί μάλιστα βραδεΐαν κπ 
διαλειμματικήν. Λέκκας 191. Έπαθον έπίσα 
αί περιοχαί Καστριτσίου, Γουρζούμισας, μ<ι 
νής Όμπλοΰ, ή Άκρόπολις, Τσιβδί, Ζαβλάν 
Σχατοβούνι. Βλ. λ. νεκρουπόλεις. Θωμόπουλο 
124, 3182, 440.

Κ α ϊ ά φ α ς  ’Ι ω ά ν .  Έξέδωσεν έν Tit 
τραις είς β' έκδ. «Πατρίς, θρησκεία, οίκογ* 
νεια καί έθν. γλώσσα έκ κινδύνω» έκ σ. 1( 
(1951).

Κ αΐρης Θ. Έξεδόθησαν τούτου έν Πάτρα 
«Φιλοσοφικά καί θεολογικά» ,1875, έκ σ. 19

Κ αίνιγσμαρκ Ό  0 ω ν Γ ο υ λ ι έ λ μ ο  
Σουηδός κόμης καί στρατηγός, άκολουθήσ: 
τήν Ένετικήν έκστρατείαν του Φραγκ. Μορ; 
ζίνη (βλ. λ.) πρός κατάληψιν τής ΙΙελοπονν* 
σου. Μετ’ αύτοΰ έφθασεν είς Πάτρας τ  
11)21 ’Ιουλίου 1687. Ό  κόμης μετά τ<ι 
στρατευμάτων άπεβιβάσθη α ', είς αύτόν δέ όφει 
λεται καί τό σχέδιον τής διατάξεως τής μ 
χης πρός κατάληψιν τής πόλεως.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν μάχην έξω τ« 
Πατρών ό Καίνιγσμαρκ, ό όποιος καί τ  
διηύθυνεν, έξαπέλυσε κυρίως τό ιππικόν, τό 
ποιον καί κατετρόπωσε τούς Τούρκους. 
Σουηδός κόμης ένεθουσιάσθη άπό τήν έπιτ 
χίαν τών στρατευμάτων του. Τόν κόμητα συ 
ώδευεν έκτός τής συζύγου του καί ή Σουη^ 
A kern jelm  δεσποινίς τιμών τής κομήσσης,^ 
όποία περιέγραψεν εις τό ήμερολόγιόν της j ,  
γεγονότα. Θωμόπουλος 460—4. Κώδηξ Μέρτζύ 
7 3 -9 . ■

Κ αίρριγκ  (K oerring), Φιλέλλην έξ Ά; 
νοβέρου, άποβιώσας είς Πάτρας έξ άσθενείζ 
τφ  1829. Περ. Έβδομάς (1884), Α' 59.

Κ ακή σκάλα. Τό άπόκρημνον πρανές % 
τής θαλάσσης τής δυτικής πλευράς τού 6pd 
Ταφιασσού (βλ. λ.), ύψ. 104, θεατόν πλήρ 1 
άπό Πατρών. Οί λιμενοδεΐκται τού ΙΕ ' αί. c ; 
μειώνουν : «τό Σοποτόν είναι ή Κακή σκά» * 
καί εκεί στέκουν τά ξύλα μικρά καί μεγά* < 
καί ράζουν τά σίδερά τους είς οστρια......
P ouquev ille  IV , 79 άναφέρει άτραπόν, βέ 
νουσαν παραλλήλως πρός τήν θάλασσαν. Τό ρ 
νοκάτι ήτο κλεισμένον άπό πέτρας, αί όποΐ
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·. •ί'-ϊ, -i j>.
ίπιπτον άπό τά υψηλότερα σημεία τοϋ όρους. 
Ο περιηγητής ήναγκάσθη νά άφιππεύση καί 

I(a ίατήλθε πεζή τόν κατήφορον (ή συγκοινωνία 
ϋ! &/:: ν' (ψίεσολογγίου έγίνετο επί Τουρκοκρατίας μέ 

'Β1· j  ίππους). Σήμερον υπάρχει αυτοκινητόδρομος,
;1;ί δμοίως θεατός άπό τάς Πάτρας. Κακή σκάλα

'Λ'*'1 καί εις Μέγαρα, Νεμέαν καί άλλαχοϋ. Βλ. λ.
*ίι.ι ’ 1 ^  !ίι *1?.Α</νιΐΛ/Λ^· 1 Q 9 1  Ρ ι- Λ ΐΐ /ν ι ιλ /·  0 1  QQ^ φ . '/^ ^ Ε π α ν α σ τ .  1821. Γερμανός 21, 33. 

•Hr Αη0ς 79, 934, ΜΕΕ ΙΓ ' 506.Λί5:.··τ· «ιΓ ’ ’
Θωμόπου-

Κ ά κ κ α β ο ς
RlW'i£;,!\?*4pA τί> Βελιμάχι,

Συνοικισμός Δ Καλέντζι πα- 
όίνω δέ αύτοΰ τό Ξυλόκα-

στρον.
 ̂ , Κ α κ λ α μ ά ν ο ι .  Ούτως ώνομάσΟησαν έν 

:/:jv Π,.,.^'^ίΠάτραις, ως έκτης ένδυμασίας των, οΐ έλθόν- 
% ΐ ; · ι^-.1 Μτες τφ  1822 είς Πάτρας Λαζοί Τούρκοι είς
• τ 'if,·,'? °1.1  ̂ ένίσχυσιν των τοϋ φρουρίου. Ή  πρώτη μετ’
• · '·- i/jii αύτών συμπλοκή παρά τό Τσουκαλά τόν Φ)ριον
“ ’■· ΙΜΙ χν β-,
:ϊΚ 'Λ i Άιιιί

'·Ι· Klfeid

1822. Βλ. λ. Έπανάστασις 21.
Κ ακλαμανος Π  α ν α γ. ’Αγωνιστής τοϋ 

1821 έκ Βυτίνης. Έπολέμησε καί είς Πάτρας. 
ΜΕΕ ΙΓ ' 507.

Κ ακόβατο καί Κακόβατα (κακά βάτα, 
ν ρ θάμνοι). Παραχειμαδιό παρά τό χωρίον Πυτί- 

Ιμι. ΖπΜίτσα, τω 1907 μέ 14 κατοίκους. ’Απετέλει πρίν 
'■A.::;. Ctoraj/i; προσωρινήν διαμονήν, άλλά διεμορφώθη είς μό- 

νιμον συνοικισμόν (ΒΑ Σελλών) ύψ. 403. 
H te  £» Πίι Λέκκας 159, 164, 210.

■ ’·:τ5χάϊ, oixovr. Κάκος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  Διατελών είς τήν 
wwi a 5.1ί ύπηρεσίαν τοϋ Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου, έ- 

τραυματίσθη είς τήν χεϊρα ύπό των Τούρκων 
μβ ίν t lm τό άπόγευμα τής 21 Μαρτίου 1821 πρό τής 
,ΙίΟ, ά ί, Ιίί) θύρας τής οίκίας τοϋ Παπαδιαμαντοπούλου, 

ι IYj/,is/.jioji άλλ’ ό θυρωρός έπρόλαβε καί τόν παρέλαβε 
τά, w/Jr/W τραυματισμένον καί έκλεισε τήν θύραν. Τφ 

Φηγχ. 1825 τόν εύρίσκομεν είς Γαστούνην νά φρον- 
.·, ΙΙ'/ΐΏη· τίζη διά τήν οικογένειαν Παπαδιαμαντοπούλου. 
·;: Πίτ:ΐ ^ Γούδας Ε ' 343, 373—4. Άρχεΐον Λόντου 
MJT." ϊγι 4  Α 70.

W Κακούρης Χ α ρ ί λ α ο ς .  Διανοούμενος έν 
α:ώω; Πάτραις, γράφων είς τήν έφημ. «Νεολόγος» 
•a; I χρονογραφήματα καί άλλας συνεργασίας μέ τό 

ψευδώνυμον «Κουνούπι» άπό τού 1926. Έ πιλο- 
ό-ο;ό: »ί 4 γην τούτων εξέδωσε τω 1928 έν Πάτραις ύπό

■tjl'2/k :ίϊ  τ^ν τίτλον «Γραμμές τής στιγμής». Συνειργά- 
J‘ya:is·· f  οΟη είς τήν έκδοσιν τοϋ περιοδικού «’Αχαϊκά». 
"V,-ίν Πρόξενος τής Σουηδίας έν Πάτραις έπί πολλά 

'o f  έτη.
Κ ακωνάς Άλίσανδρος (’Αλέξανδρος). Ά -  

ναφέρεται ώς μάρτυς είς έλλην. έγγραφον Πα- 
τρών G erland 1841β τοϋ έτους 1397.

Κ αλαβρία. 'Υπό Λέοντος τοϋ Σοφοΰ 3.000 
δουλοπάροικοι άπεστάλησαν είς Καλαβρίαν έκ 
Πατρών καί έκεϊ έγκατεστάθησαν. Ή  άποικία 
διεσπάρη κατά τινα γνώμην ύπό τοϋ Λέοντος 
είς διάφορα σημεία τοϋ θέματος τής Λογγοβαρ- 
δίας, Άπουλίας καί Καλαβρίας, άλλά μάλλον 
είς Καλαβρίαν οί περισσότεροι έμειναν. Έ κ  
Καλαβρίας κατόπιν (Θ' αί.) έχομεν πρόσφυγας 
είς Πάτρας. Βλ. λ. Σλαϋοι, πληθυσμός, Κα- 
λαμπρέζα. Θωμόπουλος 276, 279.

Κ αλάβρυτα. Κατά τήν άρχαιότητα oi Κυ- 
ναιθεΐς (Κύναιθα, παρά τά σημερινά Καλάβρυ
τα) ήσαν ’Αρκάδες καί δέν άνήκον είς τήν Ά -  
χαΐαν, προσήλθον δέ άργά είς τήν Ά χ . συμ
πολιτείαν. Κατά Παπανδρέου Καλαβρ. Έ π .
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261 «6 δήμος Λαπαθών [άγ. Βλάσιος] κατά 
τήν άρχαιότητα άνήκεν ολόκληρος σχεδόν είς τήν 
Ά χαίαν, άλλ’ ούδεμία πόλις γνωστή εντός αύ
τοΰ, πλήν ΐσως τής Τρίταίας 7πήρχεν, άλλ’ ύ- 
πέκειτο είς τήν περιοχήν κατά πρώτον μέν τών 
Α χαϊκώ ν Ρυπών, μετά δέ τήν παρακμήν αύ
τών ύπέκειτο είς τό Λεόντιον». Θωμόπουλος 
46* 148, 227, 291*, 298, H erb illon  25, 117, 
Βλ. λ. πρόξενοι, ’Αρκαδία, Λουσοί, Δάμων.

Κατά τήν Φραγκοκρατίαν άναφέρονται βα- 
ρώνος Χαλανδρίτσης τής οίκογενείας de la 
T rem ouille , τών όποίων πύργος ό Τρέμου- 
λας διασώζεται είς έρείπια είσέτι παρά τά Κα
λάβρυτα. Οί βαρώνοι τής περιφερείας μας εϊ- 
χον τιμάρια έκει. Κατά τήν Τοφκικήν κατά- 
κτησιν, ό Θωμάς Παλαιολόγος, άποδιωχθείς 
έκ Πατρών, έπετέθη κατά τών φρουρών του 
καί κατέλαβε τά Καλάβρυτα τώ 1459. Τόν ’Ι 
ούλιον 1460 ό Ζαγανός πασάς κατέλαβε τήν 
πόλιν τών Καλαβρύτων καί τούς παραδοθέντας 
κατοίκους τών Καλαβρύτων κατόπιν έντολής 
τοϋ σουλτάνου, μετέφερεν είς Πάτρας καί έκεΐ 
άπεκεφαλίσΟησαν. Βλ. λ. ΔόΕας. Θωιιόπουλος 
3013, 3132, 316, 346, 366 έπ. 368 έπ. 373, 
397, 402, 468 έπ. 472—3.

Ό  μητροπολίτης Πατρών ΠαρΟένιος κατά 
τήν Έπανάστασιν τώ 1770 έξεστράτευσεν έξ 
Αίγιου κατά τών Καλαβρύτων (Μ. Δευτέρα 
26 Μαρτίου). 'Η  μέταξα, ή όποια ήτο ή κυ- 
ριωτέρα παραγωγή τών Καλαβρύτων, μετεφέ- 
ρετο είς Πάτρας, έξαγομένη είς τό έξωτερικόν. 
Ή  μονή 'Αγ. Λαύρας είχε μετόχια καί μεγά- 
λην κτηματικήν περιουσίαν είς Πάτρας.. Βλ. λ. 
’Εκκλησία διά τήν έπισκοπήν Κερνίκης (Κα
λαβρύτων).

Κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821 (βλ. λ.) 
είναι έναργής ή συμβολή τών Καλαβρυτινών. 
Είς Καλάβρυτα εΐχον καταφύγει καί γυναικό
παιδα έκ Πατρών. Ή  νέα πόλις άπωκίσθη 
κατά μέγα ποσοστόν άπό Καλαβρυτινούς έλ- 
θόντας είς Πάτρας.

'Ο  Παπανδρέου Καλαβρ. Έ πετ. 160, Ίσ τ . 
Καλαβρ. 211, 334—5, Πρόλογος, όμιλεϊ περί 
J)2 τοϋ πληθυσμού τών Πατρών άπό Καλαβρυ
τινούς, κατά νεωτέραν όμως (1930) ένδειξιν 
Καλαβρυτινοί έν Πάτραις 12.000, ή μεγαλυτέ- 
ρα πάντως παροικία, ό δέ σύλλογος τών Κα
λαβρυτινών έν Πάτραις έκ τών άρχαιοτέρων 
καί μέ δράσιν (σχολήν Λαοϋ, έκδρομάς κλπ.). 
Πρβλ. «’Εγκαίνια τοϋ Καλαβρυτινού συλλόγου, 
Ή  σημαία τής 'Αγίας Λαύρας» (1879). Τώ 
1879 6 σύλλογος έξέδιδε καί έφημερίδα, τήν 
«Λαύραν». Έ ν  Πάτραις άπήντα καί ό τύπος τό 
Καλάβρυτο, τοϋ Καλαβρύτου. Μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί κατά τήν διανομήν τών εθνικών 
γαιών παρετηρήθη καθολική έξ όλων τών χω 
ρίων τών Καλαβρύτων κάθοδος πρός τά πεδι
νά τής έπαρχίας μας, ώς καί τών γειτονικών 
παραλιακών έπαρχιών καί ούτως έδημιουργή- 
θησαν νέα Καλαβρυτινά χωρία. (Βραχναίικα, 
Ροΐτικα, Σουδεναίικα κλπ.). Ά ρχικώ ς ήρχοντο 
τό θέρος μόνον, άλλά ταχέως έγκατεστάθησαν 
μονίμως, βλ. λ. πληθυσμός. Χαριλ. Παναγο- 
πούλου, 'Η  έπαρχία Καλαβρύτων, Πειραιεύς 
1928, 13. Περί τής πρός Καλάβρυτα όδοϋ έπί
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Τουρκοκρατίας (Μακελλαριας βλ. λ. ώς καί 
όδοί), X. Παναγόπουλος, αυτόθι, 17. Θωμόπου- 
λος 52, 488, 491, 492*, 493, 497*, 506, 5 1 1 \ 
513, 5622, 609, 621, 630 έπ. Τριανταφύλλου 
Γηροκομεΐον 46,47 έπ. 54. Θωμόπουλος εις Δ. 
Βιβλιοθ. 328, Γ. Παπανδρέου, Ά ζανιάς 96 έττ.

Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν  μόλος. Καλείται ό Αρι
στερός κεντρικός λιμενοβραχίων Πατρών ώς 
άποτελών προέκτασιν της τότε οδού Καλαβρύ
των (Γούναρη νυν) ή Γαλλικός, ώς κατασκευα- 
σθείς υπό Γαλλικής έταιρίας ή του Τελωνείου, 
διότι είναι τούτο εις την βάσιν του. Ό  έπ’ 
αύτού φάρος ήναψε τώ 1896, πρασίνου χρώμα
τος. Βλ. λ. Λιμήν. ΜΒΕ ΙΓ ' 520.

Κ α λ α  β ρ ύ τ  ω ν όδός. Β>. λ. Νέος δρόμος.
Καλαβρυτινόπουλος Χ α τ ζ ή  Ν ι κ ό λ .  

‘Έμπορος έκ Πατρών είς Κπολιν, κατηχηθείς 
τήν 5 ’Ιουλίου 1818 έκεΐ ώς Φιλικός υπό του 
Πεντεδέκα. Μέξας 9, Κανδηλώρος Φιλ. Έ ταιρ. 
191, Γ. Μ. Βαλερίου, ΟΙ Φιλικοί. Ά θ . 1937.

Καλαμάκι* "Ορμος καί συνοικισμός σήμε
ρον υπαγόμενος είς τήν κοινότητα Λιμνοχωρίου 
(Βίδοβας), μάλιστα κατά τήν ξενικήν κατοχήν 
τω  1944 έκ των 52 οικοδομών αυτού αΐ 43 
κατεστράφησαν όλοσχερώς υπό τών Γερμανών. 
Άναφέρεται είς * Ελληνιστί γραφέν έγγραφον 
τής συλλογής Λέων. Ζώη παρ’ έμοί (Θωμό- 
πουλος 520) τού βοψόδα ΙΙατρών τής 24 
Μαρτίου 1811 «ότι είς τάς 22 μαρτίου τρέχον
τος, ή ώρα είς τάς τέσσαρας τής νυκτός (—10 
μ. μ.), ένα καΐκι ζακυθινό έςεμπαρκάρισεν ένα 
κλέπτην, κατζίκην όνομαζόμενον, μέ δεκαοκτώ 
συντρόφους του είς τό καλαμάκι, τόπος παρα- 
Οαλάσσις τού καζά Παλαιάς Πάτρας, έπτά 
ώρας ίντζίρκα (—περίπου) μακράν άπό τήν 
χώραν». Καλαμάκι ώνομάσθη καί ή Βίδοβα 
όλόκληρος ώς κειμένη πλησίον. Τό τοπωνύμιον 
προφανώς φυτώνυμον.

Καλαμογδάρται. Μεγάλη καί παλαιά οικο
γένεια έν ΙΙάτραις. Προέρχεται μάλλον έκ Δη- 
μητσάνης καί έγκατεστάθη είς Πάτρας κατά 
τάς άρχάς του I I I ' αί. ’Ιωάννης Καλαμογδάρ
της, πατήρ τών ’Λνδρέου καί τού Γεωργίου 
Καλαμογδάρτη και τής Ελένης, τήν όποίαν 
έλαβε σύζυγον ό Ίωάν. Παπαδιαμαντόπουλος. 
Γνωστοί είναι καί οί άμπελώνες Καλαμογδάρ
τη είς Οέσιν Χαλκωματά. Ή  Ελένη ήτο ευ
φυής, άλλ* όχι ώραία. Τω 1829 έπέστρεψεν είς 
Πάτρας, τό δέ έπόμενον έτος ήλθεν είς β' γάμον μέ 
τόν Σακκέτον καί άπεβίωσεν είς μεγάλην ηλι
κίαν. Ό  Ιωάννης Καλαμογδάρτης ήτο έμπο
ρος καί φορτωτής έξωτερικού κατά τήν άπό 
22 Νοεμβρίου 1766 έκθεσή τού Ενετού έν 
Πάτραις προξένου Ίωάν. Λάππου.

Ό  Άνδρέας έγεννήθη είς Πάτρας τώ 1779 
καί άπέθανεν ένταύθα τώ 1842, ταφείς εις 
τόν παρά τόν ναόν τού άγιου Άνδρέου νεκρο- 
ταφεΐον (ή έπιτύμβιος μάλιστα στήλη έφερε 
τό έπίγραμμα : «"Αλλοις υπηρετών άναλίσκο-
μαι»), ’Έγγραφον τού βοεβόδα Πατρών τού 
1808 Αναφέρει τόν Καλαμογδάρτην γραμματέα 
του. Παρά Θωμοπούλφ 520. Βλ. λ. Φιλική, 
Γερμανός. Φέρεται έμπιστος είς άμφοτέρους 
(Τούρκους καί "Ελληνας), έν μέσφ δέ της 
Αδιαλλαξίας τών δύο μερίδων τών δημογερόν

;’μ·των οί Καλαμογδάρται έτήρουν στάσιν έπαμ-. 
φοτερίζουσαν (Κανδηλώρος Φιλ. Έ ταιρ. 289 
Οίκονόμου Ιστορία Α' 84), Κατά Γούδαν Ε1 
339 ώς έχων ακριβώς τήν έμπιστοσύνην τών 
Τούρκων άπεστάλη ύπό τών προκρίτων τώ1 
Πατρών είς Τρίπολιν διά νά καθησυχάση τούι! 
Τούρκους. Καν. Δεληγιάννη Άπομνημ. ’Α γω
νιστών 1821, 16ος τόμος, 144, 149 τής «Βι*ι 
βλιοθήκης», Ό  Φιλήμων είς Γερμανού *Τπομν 
ε' έπιγραμματικώς φέρει; «Όξύνους, ένεργητι-ι 
κός, πολύτροπος καί ιδιαιτέρως άντιπολιτευό·; 
μένος κατά τών προεστώτων τής Άχαΐας»:
Είς Τριπολιτσάν έφυλακίσθη καί συνέταξε τή·*
28 Ιουλίου 1821 τήν διαθήκην του, έπιγραφο 
μένην (εΰρηται είς άρχεϊον Παπαδιαμαντοπού· 
λου):

«Σημείωσις τών κάτωθι ύποθέσεών μου 
τάς όποίας μέ τό νά έξεκίνησα έξαίφνης άπ* 
Πάτραν διά εδώ, δεν έπρόφθασα νά τάς άπερά< 
σω είς τό δευτέρι μου».

Διέφυγεν όμως τόν θάνατον, άλλά μόλι 
έξήλθε τής Τριπολιτσάς, έχασε τόν πρωτότοκο' 
υίόν του. Τόν Μάϊον 1822 εύρίσκεται είς Κό: 
ρινθον καί άπευθύνει δύο έπιστολάς πρός τό: 
Παπαδιαμαντόπουλον άποκειμένας είς τό Αρχει·* 
ον τούτου. Διά τής μιας εξ αυτών ζητεί νά έν-j 
διαφερθή διά τόν υίόν του ’Αντώνιον, ύπηρε^ 
τουντα εις τό ύπουργεΐον Οικονομικών, άλλά μΐ| 
άπολαμβάνοντα στοιχειωδώς άναγκαιούντος μι
σθού* είς τήν Κόρινθον εύρίσκεται, γράφει, μ*ί 
ευχερών ούτε στιγμήν έκ τών κοινών υποθέσω 
ων καί τής καταγραφής τών εθνικών κτημά; 
των.

Είς τό αύτό άρχεϊον εύρίσκεται έπιστολ? 
του ώς έπάρχου Γαστούνης τής 9 ’Ιουλίου 182' 
διεκτραγωδούντος τήν οικονομικήν στενοχωρία; 
του. "Ετερον έγγραφόν του 28 ’Οκτωβρίου 
1824 είς Λεύκωμα 182. Συμμετέσχεν είς τήί 
πολιορκίαν τών ’Αθηνών. Τόν Μάρτιον 1821 
διέρχεται έκ τού στρατοπέδου πολιορκίας Πα* 
τρων συνοδεύων τόν μητροπολίτην "Αρτης Πορ^ 
φύριον. Έγένετο μέλος τής Γερουσίας Πελοϊ 
ποννήσου καί τού άνετέθη ή καταγραφή τώ?ι 1 ·'* 
έλαιώνων Μεσσηνίας. Διωρίσθη διοικητής Tpi-jj 
πολιτσάς καί έπειτα Γαστούνης ώς άνω, δπο\}ί 
ύπεδέχθη καί περιεποιήθη τόν B laquiere. Καν1 
Δεληγιάννης ένθα Ανωτέρω σ. 190—1. Ό  αεί
μνηστος Στεφ. Θωμόπουλος έδώρησεν είς τή*! 
Ίστορ. κλπ. Εταιρίαν τής Ελλάδος έγγραφο^ 
τής ΓΙελοπον. Γερουσίας της 30 Ό κτω βρ ίο^νν ; 
1822 «πρός τόν φιλογενέστατον άδελφόν κύριοί 
Άνδρέαν Καλαμογδάρτην», έκ του όποιου έμ.' 
φαίνεται ότι διετάχθη έρανος είς τούς κατοί! 
κους τής Καλαμάτας, γίνεται δέ έν αύτφ λόγο* 
διά εκστρατείαν πρός άπελευθέρωσιν τών Πα^ 1c 
τρων. Διωρίσθη καί διοικητής Ναυπλίας, όπο-, 
ή έδρα τής Κυβερνήσεως. Τόν ’Ιανουάριον 182? 
τόν εύρίσκομεν δημογέροντα είς Πάτρας. Έξε« 1 
λέγη άντιπρόσωπος τής επαρχίας Πατρών εί/ ' V, 
τήν έν "Αργεί Δ ’ τών Ελλήνων Εθνικήν συν ^  * 
έλευσιν (11 ’Ιουλίου—6 Αύγούστου 1829) xct 
διωρίσθη μέλος τής Γερουσίας, άφού διετάχθτ: 
νά κάμη στατιστικήν τής "Ηλιδος. Έ π ί ΌΟω» 
νος διετέλεσε γεν. οίκονομικός έπίτροπος Ά χα: ι 
ΐας καί ’Ηλείας,
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Τελευταίως περιέπεσεν είς τήν δυσμένειαν 
ίοΰ Καποδιστρίου, διότι εΐχεν υπογράψει μίαν 
ίπό τάς άναφοράς πρός τόν Αεοπόλδον, κα
θούμενον νά κατέλθη είς Ελλάδα. Ό  Γ. Βλα- 
(ογιάννης (Ίστορ. ’Ανθολογία, Άθήναι 1927 
*ριθ. 79) καθάπτεται της ΰπολήψεώς του, άπο- 
ιαλών τό Καλαμογδάρτην φαυλόβιον, ώς καί 

ίτήν θυγατέρα του Καλλιόπην. Έχρημάτισε καί 
ρίκον. έπίτροπος είς ’Άμφισσαν, ταμίας είς Μεσ
σηνίαν καί τέλος είς ΑΙτωλίαν. Παρητήθη τής 
ρημ. υπηρεσίας διά λόγους υγείας καί μετά έξ 
ήμέρας άπεβίωσεν έν Πάτραις. Αύτόγραφος 
πιστολή του άπό 26)2)1837 πρός τό Γηροκο- 
ιεΐον έξ ’Αθηνών εύρίσκεται παρ’ αύτω, Καί 
πιστολαί του πρός Άνδρ. Λόντον είς τό Ά ρχεΐ- 

ibv του Α' 39, 45 προεπαναστατικαί. Θωμό- 
ΙίΓουλος 206, 508, 518, 525", 5414 539 έπ. 
ϋ)94, 608, Λεύκωμα 181—3. Γούδας Ε' 239. Κα- 
ξτάτόν Οίκονόμου Α ' 84 δχι φιλικός. Φωτάκου 
ίΒίοι 7, 12, ΜΕΕ ΙΓ ' 530,""Ηλιος I ' 83. Τρι-
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Κατάλογον συνδρομητών τής Ιστορίας τής Δα- 
κκίας τοΰ έκ Πατρών Φωτεινού. Ό  Γεώργιος 
ιέλαβε σύζυγον τήν άδελφήν τοΰ μητροπ. Γερ
μανού Χρυσάνθην. Τόν άναφέρει απλώς ό Φω- 
ιτακος Βίοι 12. ’Επιστολή του έκ Πατρών 23)4 
11822 πρός Παπαδιαμαντόπουλον (παρά τώ άρ- 
,χείω του) Αναφέρει δτι διωρίσθη κομισάριος 
’τοΰ στρατοπέδου Πατρών ό Αατρεύς Ν. Λόν- 
Γος καί νά τοΰ μετρήση 12.500 γρόσια «είς 
Ιξοδα τών στρατοπέδου Πατρός». Ό  ίδιος δι- 
ίωρίσθη τόν Αύγουστον 1824 «μισθοδότης τοΰ 
Ματά τάς Π . Πάτρας στρατοπέδου». Χρυσαν- 
θακόπουλος ώς έν εύρετηρίω του. Τόν Μάΐον 
1822 εύρίσκετο είς Ζάκυνθον. Τήν 19 ’Οκτω
βρίου 1824 κατ’ έγγραφόν του παρ’ έμοί γρά
φει έκ Πύργου, καταφερόμενος κατά τοΰ Β. 
Καραβιά «φροντιστοΰ τοΰ διαλυθέντος στρατο
πέδου Π. Πάτρας». Καν. Δεληγιάννης ένθ’ άν.

ίφ/Μ ΐϊά1:̂ °Γ7* ' , ,  , ,  ,  r  , ,Αναφέρεται γράψας (=συντάςας) το προι- 
κοσύμφωνον τοΰ Γ. Μαυρομιχάλη καί Αδελφών 
Νοταρά ήδη τήν 13 Μαίου 1827. Παν. Ί .  Ζέ- 
πος είς Πελοποννησιακά Α' 204, 222. Βλέπε 
τήν έν αύτφ βιβλιογραφίαν σ. 2222. Πρόσθες 
Σ. Β. Κουγέαν Πελοποννησ. Α ' 371. Ό  Δραγού- 
μης Β' 70 Αναφέρει ταξίδιον είς Κπολιν. Χρι- 
στοφ. Νέζερ, Άπομνημ. (1834—5). Ευμενέστα
τα περί αύτοΰ ό Γάλλος πρεσβευτής P isca to ry  
(Πελοποννησ. Β' 1957, 52—3). Διετέλεσε δημ. 
μνήμων (συμβολ)φος) είς Πάτρας μετεπαναστα- 
τικώς. ’Απέκτησε τρεις υίούς, Περικλή, Ή λ ί- 
αν καί Παναγιωτάκην, θυγατέρας τήν ’Αβροκό- 
μην, ύπανδρευθεΐσαν τόν Ριχ. Γκρήν (βλ. λ.) καί 
ΜΟρσαν, ύπανδρευθεΐσαν έν Αίγίω τόν Δημ. 
Μελετόπουλον, θανόντα τήν 12))1)1858. Ό  Ανω
τέρω Παναγιώτης έφόρει μέχρι θανάτου του 
φουστανέλλαν μέ πέντε μάλιστα φούντες 

| (Πεντεφούντης έξ αύτοΰ έκαλεΐτο) καί κόκκινα 
σανδάλια. Διετέλεσε δήμαρχος καί βουλευτής. 
Έφ. «Αίών» Ά θ. 4)4)1866. Θωμόπουλος 542. 
Α. Ζώη Άναγρ. δημοσ. 161: «’Επιστολή έκ 
Πύργου (1824.), Ό  αύτός Λ, Ζώης είς έπι-
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μνημόσυνον «’Αχαϊκών» είς Στεφ. Θωμόπου- 
λον (Γ ' 94—96) δημοσιεύει περί δίκης πο>ι- 
τικής κατά Γεωργ. Καλαμογδάρτου ένώπιον 
τοΰ Πρωτοδικείου καί Κακ υργιοδικείου Ζα
κύνθου. ’Έγγραφα Καλαμογδάρτη πολλά είς 
Θεοφανίδην Β' καί είς συλλογήν Κ. Δ. Τριαν- 
ταφυλλοπούλου παρά τή Δημ. Βιβλιοθήκη Π α
τρών καί παρ’ έμοί Ανέκδοτα τών έτών 1819—
24’.Ό  ’Αντώνιος, υίός τοΰ Άνδρέου, έγεννήθη 
είς Πάτρας τώ 1810. 12ετή τόν έστειλεν ό 
πατήρ του είς τόν έν τή μονή Ό μπλοΰ λόγιον 
μοναχόν Άβακούμ, δπου έπί 5ετίαν έσπούδασε 
τούς 'Έλληνας συγγραφείς καί έξέμαθε τελείως 
τήν άρχαίαν γλώσσαν. Έπιστρέψας είς Πάτρας

έξέμαθεν άριστα τήν 
Γαλλικήν καί ’Ιταλικήν. 
Έφηβος έζώσθη τήν
σπάθην καί διεκρίθη είς 
τόν ’Αγώνα. «Άνήρ 
στρατιωτικός, εύμορφος 
καί κα>οκαμωμένος. Εύ- 
ρέθη είς πολλάς μάχας 
κατά τών Τούρκων καί 
μάλιστα κατά τήν έκ- 
στρατείαν τών Πελοπον- 
νησίων είς ’Αθήνας ήρί- 
στευσε» (Φωτάκου Βίοι 
12). Κατά τήν δολοφο
νίαν τοΰ Καποδιστρίου 
εύρέθη είς Ναύπλιον 
καί έπειδή είχε γράψει 
πολιτικήν σάτυραν κατ’ 
αύτοΰ, συνελήφθη καί 
ένεκλείσθη είς τό φρού- 
ριον Μπούρτζι έπί μή
νας, παθών έκεΐ καί όξυ- 
τάτους ρευματισμούς· ά- 
ποδειχθείσης τής άθωό- 
τητός του, άπεφυλακί- 
σθη. Έξελέγη κατ’ έ- 
πανάληψιν βουλευτής καί 

πληρεξούσιος (1843 έφεξ.).
Αύτός Ανήγγειλε τό Σύνταγμα τοΰ 1843, τό 

κείμενον τοΰ όποίου άνέγνωσεν, άνελθών είς τήν 
βρύσιν τής πλατείας Καλαμογδάρτου. Ή  π λα 
τεία αύτη είναι ή νΰν Γεωργίυυ Α' (βλ. λ.). Ό  
Άντωνάκης, δπως άπεκαλεϊτο, τόν περισσότε
ρον καιρόν διέμενεν είς τήν έξοχή ν του (Αμπε
λώνας, ους άνεφέραμεν, είς Χαλκωματά). Έ π ί 
κεφαλής σώματος Πατρινών συμμετέσχεν είς 
τήν μάχην τοΰ Πέτα τοΰ 1854 πρός άπελευθέρω- 
σιν τής ’Ηπείρου. Έ κ εΐ ήχμαλωτίσθη, Αλλά 
ό Φουάτ πασάς, ό μετέπειτα Ιδρυτής τοΰ Νεο
τουρκικού κόμματος, τόν περιεποιήθη καί τόν 
Απηλευθέρωσε. Μετά τήν έπιστροφήν του είς 
Πάτρας μετέβη οικογενειακούς είς ’Ιταλίαν 
πρός θεραπείαν τών ρευματισμών του. 
Έ κ εΐ μάλιστα έγινε καί πρόξενος τής Γαλ
λίας είς Λιβόρνον καί κατόπιν είς Φλωρεντίαν. 
'Υπηρέτησεν καί έν Ζακύνθορ ώς ύποπρόξενος 
τής Ελλάδος παυθείς τόν Αύγουστον 1856. 
Έπανελθιύν είς Πάτρας καί μή δυνάμενος νά 
άνθέξη είς τοός πόνους τών άκρων, έτερμάτισε 
τό ίδιον έτος τήν ζωήν του. 'Ωραίος τήν ύψιν
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—εις τήν ’Ιταλίαν ήτο γνωστός ώς il bello 
G reco— ήτο ποιητής καί τά έργα του γραμ
μένα είς τήν άπλήν γλώσσαν, άποπνέουν βα- 
ρεΐαν ρωμαντικότητα μέ Επτανησιακήν επήρειαν 
(Δημαράς Β ' 43—4). 'Υπέγραφεν: Ό  ερημίτης του 
Χαλκώματα. Πολλά γαλλικά καί ιταλικά ποιή
ματα μετέφρασεν έμμέτρως, εις στίχους δέ 
γαλλικούς ολόκληρον τήν Κόλασιν τού Δάντη. 
Έ κ  των Γάλλων μετέφρασε τόν Ααμαρτΐνον 
(Ποιητικοί Στοχασμοί), «Τά κατά *Αρσάκην 
καί Ίσμηνίαν» δέ έτυπώθησαν είς Ναύπλιον 
τώ 1831. Ίσχυροτάτην έντύπωσιν Ικαμε τό έ- 
λεγεΐον, τό όποιον άπήγγειλεν είς τήν κηδείαν 
της Βικτωρίας της α' συζύγου τού Μπενιζέλου 
Ρούφου τήν 31 Αύγούστου 1836.

Πλήρη βιογραφίαν μετά είκόνος του έδημο- 
σίευσεν ό Σ π . I. Θεοδωρόπουλος (ΤΑγις Θέ
ρος) είς περιοδ. «ΠαναΟήναια» *Α0. 17 (1909), 
162—5. Θωμόπουλος 541—2, Κωνσταντινίδαυ 
’Ανθολογία, ΆΟ. 1883, 219, 220. 'Η  ΙΟΟετηρίς 
του έωρτάσΟη είς Πάτρας τόν ’Ιούνιον καί είς 
Πύργον καί Άμαλιάδα τόν Απρίλιον 1956.

Ό  Ά νδρ. Καλαμογδάρτης κατέλιπεν υίόν 
τόν Άντωνάκην, θυγατέρας δέ τρεις, α' τήν Μα
ρίαν ύπανδρευθεΐσαν τόν έν ΙΙάτραις υποπρόξενον 
της Γαλλίας Ίωαννην Βαπτιστήν Μπερτίνην 
(B ertiny) , των όποιων Ουγάτηρ ή Άδέλλα Γ. 
Παπά, δ)ντού υπουργείου Εξωτερικών, β' τήν 
Θεώνην ύπανδρευθεΐσαν τόν Ινεφαλλήνα Κάρ. 
Δρακόπουλον (βλ. λ.) καί τής όποιας ή καλλο
νή έφημίζετο είς δλην τήν Ελλάδα καί γ ' τήν 
Καλλιόπην, ύπανδρευθεΐσαν τώ 1826 τόν ευπα
τρίδην τού Ναυπλίου Σπυρ. ΓΙαπαλεξόπουλον.

Περί τής Θεώνης, ό άφιχΟείς περί τά μέσα 
Φεβρουάριου 1830 έν ΙΙάτραις μετά τού πα- 
τρός του καί άλλων ’Αλέξ. Ρ. Ρχγκχβής έκ 
Μονάχου, νεώτατος καί μετ' όλίγον άνΟυπολο- 
χαγός τού πυροβολικού, γράφει είς τά ’Απο
μνημονεύματά του (*Λ0. 189t, Α' 230—2) : 
«Έ κεΐ κατά πρώτον άπήντησα συνηγμένην Ε λ 
ληνικήν κοινωνίαν, δ,τι αί ΓΙάτραι περιείχαν έ- 
ξοχώτερον καί ώραιότερον καί έΟαύμασα βλέ- 
πων ότι είς τήν μόλις άναγεννηΟεΐσαν ημών 
πατρίδα ύπηρχον τοσαύτα στοιχεία έξαιρέτου 
συναναστροφής μικρόν διαφερούσης των άρί- 
στων Ευρωπαϊκών κατά των τρόπων τήν ευ
γένειαν καί τήν λεπτότητα. Έ κ εΐ έΟαύμασα έν 
άλλαις τήν αληθώς Ελληνικήν καί αρχαϊκήν, 
αξίαν τής γλυφίδος τού ΙΙραξιτέλους, καλλο
νήν μιας τών χορευτριών μου, τής Κυρίας Θεώ
νης Καλαμογδάρτου». Περί αυτής καί δημοτι
κόν τραγούδι είς Πάτρας κατά τήν έποχήν της : 
«Σάν τήν μαρμαροκολόνα στέκεις μές στήν έκ- 
κλησιά | καί τρελλαίνεις καί ζουρλαίνεις νέους, 
γέρους καί παιδιά». Καί άλλο : «Βγαίνει ό ήλιος, 
βγαίνει στά 8ρη, στά βουνά, | βγαίν’ ή κυρά 
Θεώνη μεσ* τά διαμαντικά». Ιταλός ζωγρά
φος έν Πάτραις φιλοτεχνήσας τήν εικόνα της, 
έΟεσεν είς αύτήν, έξ ίδιας πρωτοβουλίας τούς 
στίχους τού Μεταστασίου «Bei lam i... 'Ωραίοι 
οφθαλμοί, οί όποιοι μέ έδίδαξαν τούς στεναγ
μούς τούς έρωτος». Διά τήν ώς άνω χοροεσπε
ρίδα ό Γ. Τσοκόπουλος είς τό Έθν. Ή μερο- 
λόγιον τού Κ. Φ. Σκόκου 1899, 88 προσθέτει 
ότι παρευρέθησαν καί οι αξιωματικοί του είς

τόν λιμένα δρμούντος Ρωσικού πλοίου, τόσή\ 
δέ έντύπωσιν έκαμεν ή καλλονή τής δεσποινίς 
δος Καλαμογδάρτου, ώστε ό Ρώσος άξιωματι- 
κός Βλαδοκόβιτς τήν έζήτησεν είς γάμον, άπω 
κρουσθείς δέ άπεγοητεύθη καί μετ’ όλίγον άπέ* 
θανε. Πρβλ. καί Χριστόφορου Νέζερ Άπομν. 
230. Τέκνα της ό ’Αριστομένης Κ. Δρακόπου. 
λος, Ιατρός, πρόξενος είς τά Τουρκοκρατούμεβ 
να μέρη καί κατόπιν νομάρχης (Τσιτσέλης Α: 
136)ΤκχΙ ’Αριστοτέλη;, άξιωματικός, φονευθεί 
είς ‘Ομόνοιαν τήν 3 Σεπτεμβρίου 1864. Έ γγο: 
ναι δέ αυτής ή συνώνυμός τηε Θεώνη Δράκοι 
πούλου, λυρική ποιήτρια (Μυρτιώτισσα) κοα 
μήτηρ τού μεγάλου ήθοποιοΰ Γ. Π αππά, κα 
Αύρα συζ. Σπυρ. Θεοδωροπούλου, συγγραφεύι 
κλπ. Ή  Καλλιόπη κατέστη περίφημος διά τήν 
άντιδυναστικήν δράσιν της κατά τού Καποδι; 
στρίου καί *Ό0ωνος βλ. λ. ΠαπαλεξόπουλΟ' 
έκτενώς περί αυτής. Πρβλ. Δ. Γατόπουλον εί: 
έφ. «Ε στία» 3)3)1937 περί δυσκολιών οίκονο 
μικών τών Καλαμογδάρτη κατά τόν 'Αγώνα 

Ό  Ά ντ. Καλαμογδάρτης ένυμφεύθη τήΊ 
άδελφήν τού βουλευτού ’Ανδρ. X. Λόντου ΒαΑ 
σιλικήν καί απέκτησε δύο θυγατέρας, τήν Karlj 
ναν συζ. κατόπιν Νεοκλέους Πετιμεζά καί τήι 
Κορίνναν. Ό  Περικλής Γ. Καλαμογδάρτης ένί 
ήγαγεν τήν μονήν Γηροκομείου ώς κληρονόί 
μος τού μητροπ. Γερμανού. Τριανταφύλλοα 
Γηροκ. 66—7. |

Ό  Ή λίας Γ. Καλαμογδάρτης έγεννήθη ζΐ 
Πάτρας τώ 1810 καί άπέΟανε είς Κάΐρον τι 
1818. Είσήχθη ένωρίς είς τήν δημοσίαν ύπηρα 
σίαν. Τώ 1837 ύπηρέτει ώς γραμματεύς τού ‘Π 
πουργείου Εσωτερικών. Τώ 1843 σύμβουλε! 
του αυτού 'Υπουργείου (*Αλ. Ραγκαβής If 
116). Κατά τόν Βουτυράν (Λεξικόν 'Ιστορία 
καί Γεωγραφίας, Κπολις 1881 έν λ. Καλαμά 
γδάρτης) «καρδίαν έχων άγαθήν καί χαρακτηρϊ 
φαιδρόν, είς χαρίεντα ήρέσκετο σκώμματ-j 
καί όμως ήγαπάτο παρά πάντων. Ένθερμα; 
τής ποιήσεως λάτρης, έξήσκει αύτήν ένίοτε έ| 
πιτυχώς' άλλα κακή μοίρα τόν μόλις ύπανοιί 
γόμενον ρόδου κάλυκα ή νόσος φθίσις έμάραιί 
καί προώρως έφΟειρεν έν Αιγύπτιο τώ 1848>!

Μετά τού X. Χρηστοπούλου μετέφρασεν έ! 
τού ’Ιταλικού είς άπλήν καθαρεύουσαν τοή 
Φωσκόλου «Αί τελευταίας έπιστολαί τού Ία] 
κώβου *Όρτις» (έν ’Αθήναις 1838),β' δέ έκδ. 
Ζάκυνθον τφ  1886, σελ. 420, τό όποιον t'j 
σφχλαένως απέδωσαν τινες είς τόν Άνδρέο| 
Καλαμογδάρτην, ένώ πρόκειται περί τού άν*? 
ψιοΰ του. Πολλά ποιήματα του είς περιοδικϊ1 
καί άνΟολογίας καί πολλά έπίσης έμελοποιάί 
θησαν, κατέστησαν δέ δημοτικώτατα καί έψάΧ 
λοντο είς δλην τήν Ελλάδα μέχρι τέλους τα 
ΙΘ ' αί. Είναι έκ τών πρώτων δημοτικιστών 
ποιητών (ούτω : Παραγγελία. ’Αναχωρείς i\i
αυτού πού πας, έλπίζω | ν’ άνταμωθής μ’ εκεί ’ 
νην π* άγαπώ. j Κι αν τήν ίδής, φρικτά σέ ν 
ξορκίζω | νά της είπής αύτά πού θά σέ ’πώ.^ 
Μή κοιμάσαι. ΤΩ μή κοιμάσαι, ξύπνησε |ψυχ * 
χαριτωμένη ! Τής γης τό γλυκοχάραγμα | 1 
μάτια σου προσμένει,..). Είς τήν προσφιλή re ■ 
έξαδέλφην Καλλιόπην Σ . Παπαλεξοπούλου c 
φιέρωσε ποίημα 500 σελ, τό όποιον έγράφ
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1« Αίγυπτον καί έδημοσιεύθη εις τό περ. «Εύ- 
:έρπη» Ά θ. τής 15 Ιουλίου 1848, Α' 22 έπόμ.

Ό  Γ. Βλαχογιάνυης (Ίστορ. Ανθολογία, 105), 
Ωρυόμενος άπό τά άπομνημονεύματα τοϋ Λ. Γ . 

’ί Δημητρακάκη, γράφει: «ό Ή λίας Καλαμογ- 
ϊάρτης, ένας άπό τούς πλέον έξυπνους καί ζωη
ρούς νέους, άπό τήν Πάτρα, παρεδέχετο κάθε 
καινούρια Ιδέα καί έλάμβανε μέρος εις όλας 
τάς συνωμοσίας. Ά πό τά 1845, όπου τον έ- 
παυσεν ό Κωλέττης άπό τμηματάρχη τοϋ Υ 
πουργείου των Εσωτερικών, ώς τά 1848 έλαβε 
μέρος είς δλες τΙς πολιτικές άνακατωσοΰρες- 
είχε δμως έν τφ μεταξύ πάθει άπό τό στήθος 
του καί ή άρώστεια τόν έκαμε μαλακώτερο 
και χριστιανικώτερον. Βλέπων πώς θά πέθαινε, 
παρουσιάστηκε στόν βασιλέα καί τοϋ έζήτησε 
συγχώρησι για δλα τά κακά πού ήθέλησε νά 
τυ^ κ®μΤ1· Ό  βασιλεύς’Όθων τόν έπήρεν άπό 
τό χέρι καί τοϋ είπε: Μην άπελπίζεσαι, εί
σαι νέος άκόμη, θά ζήσης, έάν έχης θάρρος.— 
Εύχαριστώ, Μεγαλειότατε, διά τήν παρηγοριάν 
καί τοΰτο μέ εύχαριστεΐ, διότι έννοώ δτι έσυγ- 
χώρησας τάς εναντίον Σου πράξεις μου καί ά- 
ποθνήσκω ήσυχότερος, καθόσον ούδένα άλλον 
ήδίκησα τόσον πολύ. Έφίλησε τοϋ βασιλέως 

j τό χέρι καί έφυγε κλαίων. Ά πό  τότε ό βασι- 
j λεύς πήρε υπό τήν προστασίαν του τά άδέλφια 
< τοϋ Καλαμογδάρτη, τόν Περικλή καί τόν Πα- 
i ναγιώτην, ό πρώτος έβγαινεν ώς τά 1862 δή- 
3 μαρχος καί ό δεύτερος βουλευτής Πατρών». Θω- 

Vtiv ί:ι;, j μόπουλος 542—3. Κατά τόν Θεοδ. Ν. Συναδι- 
1 ' νόν, Τό Έλλην. τραγούδι, Ά θ. 1922, 112 οί 

στίχοι τοϋ Ή λία «ώ μή κοιμάσαι, ξύπνησε...» 
ψάλλονται έπάνω είς τήν γνωστήν μελωδίαν 
τοϋ Τροβατόρε Ah di dem raio coll’ essere.
K. Θ. Δημαράς, Ποιηταί ΙΘ ' αί. (Βασική Β ι
βλιοθήκη), 240—3, ιζ' ιθ'.

Καλαμπάκας ’Ι ω ά ν .  Κλέφτης καί άγωνι- 
στής τοϋ 1821. Τώ 1827 παρά τάς Πάτρας 
έφόνευσε δύο έκ τών Τουρκοπροσκυνησάντων. 
ΜΕΕ ΙΓ ' 533.

Καλαμπρέζα ή Χαλαμπρέζα. Τοπωνύμιου 
είς Χαλανδρίτσαν Α τής κωμοπόλεως, δπου 
πηγή ύδατος καί ΰψωμα Μαρτύροβα Α αύτοϋ. 
Χωρίον μέ τό δνομα τοΰτο είναι είς Πηνείαν 
καί άλλο είς Πυλίαν καί δχι είς Τριταίαν Π α
τρών, ώς Θωμόπουλος 280 σημ. Έλευθ. ΙΒ ' 
799. Κατά Ν. Πολίτην, Τοπωνυμικά 52—3, 6 
συνοικισμός Χαλαμπρέζας (Πηνείας) ενθυμίζει 
συνοικισμόν Καλαβρών (Ελλήνων Κάτω ’Ιτα
λίας), οί όποιοι κατέφυγον είς Πάτρας καί 
Πελοπόννησον (βλ. λ. Καλαβρία). Τό τοπωνύ
μιου άνήκει είς τήν σειράν τών Κρασέντζα, 
Φράγκα, Γκρέκα, ένθυμίζον τήν πρώτην άποι- 
κον ομάδα ή γυναίκα (ad hoc Πολίτης αυτό
θι 53),

κάλανδα. Ψάλλονται άπό τής πρωίας τής 
προηγουμένης τών Χριστουγέννων, τής 1ης τοϋ 
έτους καί τών Θεοφανείων, πολύ όλιγώτερον 
τήν πρωίαν τοϋ Σαββάτου τοϋ Λαζάρου καί 
τής Μ. Παρασκευής. Έ λ. Παπαθεοδωρόπουλος 
είς «Αχαϊκά» Δ ' 14. Βλ. λ. έορταί, νεοέτια.

Καλανιά. Τοποθεσία παρά τόν Κάλανον 
Νεζερών. Κατά Νουχάκην Β' 553 κατωκημέ- 
νος τόπος 2.30' ώ. άπό Χαλανδρίτσης (1899).

Κ αλάνιστρα. Χωρίον τών Νεζερών (Νε- 
ζεροχώρι) ύπεράνω του Πείρου, δπου χωρίζον
ται τά δρη Παναχαϊκός καί Ώλενός. Πλησίον 
αύτοϋ έτερον χωρίον Κάλανος καί «αλανιάρα. 
Είς Περίσταν Ναυπακτίας ύπάρ/ει Καλάνια, έ- 
πίσης είς Σαλμενΐκον πηγή ύδατος Καλάνι. 
Καί εις Μπάλα έξω τών Πατρών τοπωνύμιου 
Κάλανος, άναφεοόμενον ύπό τοϋ κωδικός μο
νής Γηροκομείου είς σ. 8. Χωρίον Καλιάνου 
είς Δημητσάναν (Α ρχεία Παλιγγενεσίας 36). 
Κάλανος καί Καλάνα ε’ς Άμισόν, ’Ικόνιου καί 
άλλαχοϋ Μ. Α σίας. *0 V’asm er 205, 112,
124, 183 συνεζήτησεν, άλλά δέν παρεδέχθη 
σλαυικήν προέλευσιν τοϋ όνόματος. Κάλανη είς 
Θεσσαλονίκην, Καλλιάνοι είς Κάρυστον, Κα- 
λιανή Κοζάνης καί είς Στυμφαλίαν. Ό  V as- 
m er τό θεωρεί νεοελληνικόν: Καλός—άνοι. 
Κάλανος έκ τοϋ Καλλάνιον (Κυλλήνιον συνέ
δριου) άποκλείεται, δεδομένης τής πανελληνίου 
χρήσεως τοϋ τοπωνυμίου. Κατά Κουκουλέν, 
Έ πετ. βυζ. σπουδών ΙΗ ' 15, βυζαντινή >έξις 
ό κάλανος σημαίνουσα ύπόνομον ιδιωτικής ά- 
ποχετεύσεως άκαθαρσιών. Σήμερον σημαίνει έν 
γένει τεχνητόν τρόπον άποχετεύσεως ύδάτων 
πη'ρής καί ούτως ευρέως χρησιμοποιείται ύπό 
τοϋ λαοΰ. Έ κ  τοϋ Κάλανος καί τό γειτονικόν 
δμώνυμον χωρίον καί ή Καλανιά. Ή  Καλάνι
στρα κατά τήν E xped ition  είχε (1828) 45
οικογένειας, κατά Ραγκαβήν Β' 88 τώ 1851 
οίκογενείας 42 κατοίκους 259, κατά Νουχά
κην τώ 1889 κατοίκους 310. Τώ 1940—4 έκ 
τών 66 οίκιών 2 κατεστράφησαν καί 2 ήνοί- 
χθησαν ύπό τών Γερμανών, καταδιωκόντων 
άντάρτας. Τά γύρω ύψώματα φέρουν όνόματα 
Μεγάλα Δένδρα (ύψ. 1.100), Έκκλησούλα 
897 μ. Άρκλήτσα καί Γελαδόρραχη. Τό χω 
ρίον άναφέρεται τφ  1713 υπαγόμενου έκκλη- 
σιαστικώς είς Πάτρας. Κώδηξ Μέρτζιου 172.

Κ άλανος. "Ετερον παρά τήν Καλάνιστραν 
Νεζεροχώρι. Δύο έφημέριοι αύτοϋ Γεώργιος 
ίερεύς Λόντος τοϋ ναοΰ άγ. Αθανασίου καί 
ΐερεύς Κανέλλος ύπογράφουν τώ 1713 τό υπέρ 
τοϋ μητροπολίτου Ιΐατρών ύπόμνημα (Κώδηξ 
Μέρτζιου 174). Ή  E x p ed itio n  άναφέρει οίκο- 
γενείας 46 τφ  1828, τώ 1851 κατά Ραγκαβήν 
Β ' 88, ο’-κογένειαι 53, κάτοικοι 302. Σήμερον 
άποτελεϊ ίδίαν κοινότητα, έχουσαν προ αύτής 
τήν μονήν Χρυσοποδαρίτσης (βλ. λ.). Κατά τό 
1940—4 έξ έπιδρομών Γερμανών έκ τών 101 
οικοδομών τοϋ χωρίου κατεστράφησαν 4 καί 4 
ήνοίχθησαν. Κατά τόν L eak e  I I ,  120 τό χω 
ρίον είς έν σημείου, δπου υπάρχουν καλαί πη- 
γαί καί όπωροφόρα δένδρα. Περιλαμβάνει 50 
οίκογενείας. 'Τπέφερε πολύ τω 1770—80 ένεκα 
τοϋ Ρωσοτουρκικοϋ πολέμου. Πριν αί άνέσεις 
ήσαν τόσαι, ώστε οί πρόξενοι Πατρών παρε- 
θέριζον έκεϊ. Πράγματι τό κλίμα είναι ξηρόν 
καί υγιεινόν. *0 L eake  121 σημειώνει πύργον 
νέον ύψηλόν άνήκοντα είς τόν κοτσάμπασηυ 
τών Νεζερών. Δύο πύργοι ύπήρχον έντός τοϋ χω 
ρίου, του Λόντου (βλ. λ.), ή οικογένεια τοϋ ο
ποίου έκεϊθεν κατάγεται, καί τοϋ Π . Γιαννο- 
πούλου (νΰν Δ. Θεοφίλου). Πρβλ. καί κώδικα 
μονής Γηροκομείου σ. 3. Πρωτεύουσα τοϋ 
δήμου Νεζερών τφ  1836—61. Δρακάκης Κούν-
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δουρος 70, 113. Έλευθ. Η* 789, Μ ΕΕ ΙΓ ' 
534. Κορύλλος άπό Πατρών είς Τρίπολιν 1 1 . 
Θωμόπουλος 269, 550.

Κ α λα π ιτά ρ ι. Φρούριον άνήκον είς τόν Λατ. 
άρχιεπ. ΙΙατρών. Ό  G erlan d  773 καί 273 
φρονεί δτι έκειτο πλησίον της πόλεως. Παρά 
τήν μονήν Νοτενών χωρίον ’Ηλείας Κακοτάρι 
καί πρό αύτης (πλησίον Σκιαδά) φρούριον Δο- 
ξαπατρή (βλ. λ.).

Κ αλάτα . Θέσις ύπεράνω τών Πατρών πα
ρά τό Ρίον, τήν όποίαν σημειώνουν οί χάρται 
της φραγκικής έποχής (G erland 273).

Κ α λα φ ρέντζος Π . Κωνστ. Έπολέμησε τώ 
1822 καί εις Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη Ή  Στε- 
μνίτσα 110, 169.

Κ α λ έντζ ι. Χωρίον της Τριταίας (Βουντού- 
χλας) δπου καί έμφάνισις ένστρώσεων νουμ- 
|ΐουλιτικοΰ ασβεστόλιθου είς τόν φλύσχην του 
‘Ωλενου. Π ηγάζει έκεΙΟεν ό ΤευΟέας, ό όποιος 
καλείται εκεί Μπούρμπουλας. 'Έ χει δημόσιον 
δάσος 3.000 έλατών, διατηρούμενον. Τό χω 
ρίον άπαντφ έπί Τουρκοκρατίας ώς έν τών χω 
ρίων Βουντούχλας. Κατά τήν E x p ed itio n  21 
οίκογένειαι τω 1828. Τφ  1851 οίκογένειαι 56, 
κάτοικοι 286 (Ραγκαβής Β' 89), τω 1889 
κατά Νουχάκην 536 κάτοικοι. Κατά Κορύ>λον 
Χωρογραφία 85, ύψ. 915 μ. άπέχει δέ τής 
ΙΙροστοβίτσης δύο ώρας. Άνήκεν (1836—40) 
είς δήμον Έρυμανθίας καί έπειτα Τριταίας. 
Κούνδουρος Δρακάκης 67, 112. ΟΙ Γερμανοί 
τό έβομβάρδισαν τω 1944 (Λάγαρης 73). Έ π ί 
110 οικοδομών 29 κατεστράφησαν όλοσχερώς 
καί 29 παρέμεινον άνεωγμέναι. Πατρίς του Γ. 
ΙΙαπανδρέου πρωθυπουργού. Είς θέσιν Βασιλι
κό μονή τού 'Αγιάννη (βλ. λ.). Καλέντζι χω 
ρίον πλησίον τών Τωαννίνων καί έτερον είς 
Δρινόπολιν (P ouq u ev ille  II  165, I 335), 
Τσιφλίκι τού Ά λή  πασά (Άραβαντινός β' π ί
νας). Καί είς ’Αστακόν (Έλευθ. Β' 590). ’Α 
κόμη εις Κορινθίαν, ’Αττικήν, Εύβοιαν, Α ιτω
λίαν, διατηρούμενα (ΜΕΕ ΙΓ ' 544). Κατά Θω- 
μόποΑον α' £κδ. 238 εκ τού ονόματος τού τ ι
μαριούχου. ’Τπάρχει χωρίον καί είς Ζάκυνθον 
άπό τού 1516 καί ό Ζώης εις Λεξικόν του ά- 
ναφέρει ναόν καί μονήν «τού Καλέντζη», άνα- 
καινισΟέντα τώ 1523. Τ Ι οικογένεια Καλέντζη 
(άλβ. λ. κατά τινας) κατάγεται έκ Κπόλεως 
καί κατέφυγεν είς Ζάκυνθον τώ 1670, δπου α
πέκτησε τιμάρια, ένεγράφη δέ εις τήν χρυσήν 
βίβλον τών εύγενών τό έτος 1735 (E ugene 
R izo—R angabe , E iv re  d ’ o r de la noblesse 
Ionnienne, I I I ,  19 Z an te—A thenes 1927). 
Εύγενής οικογένεια άπό τού 1572 κατά Ζώην 
30, 141. Ό  V asm er 134 άναζητεΐ σλαυικήν 
ρίζαν, σημαίνουσαν κόπρον, βόρβορον. Άναφέ- 
ρεται είς Ένετικήν κατάστασιν τού έτους 1699 
ώς χωρίον Πατρών. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 
118, 172. Θωμόπουλος 42, 62, 86, 6132. Ή 
λιος I ' 94.

Κ αλήνος. Βλ. λ. ’Ιούλιος Καΐσαρ, Πο- 
μπήιος, Κάτων.

Κ άλλας Άνάστος. ’Αγωνιστής τού 1821 
έκ Δημητσάνης. ’Αξιωματικός κατά τήν πο
λιορκίαν τών Πατρών. Έλευθ. Ζ ' 1 1 1 .

Κ αλλέργης Καΐμ. Έ κ  Πατρών, τελώνης

τού Μορέως τώ 1640 (α' Τουρκοκρατία). Θω
μόπουλος 429ι. Βλ. λ. Έμβλημα.

Κ α λλιά ρχη ς Χατζηχρήστος. ’Αγωνιστής 
τού 1821 έκ Κπόλεως. Έπολέμησε καί είς 
Πάτρας. Έλευθ. Ζ ; 112.

Κ α λλ ιβ ω κ α ς Διον. Ζακύνθιος ζωγράφος, 
σπουδάσας εις ’Ιταλίαν, γνωστός διά τά έργα 
του, μεταξύ τών όποιων καί εικόνες (τοιχο- 
γραφίαι) είς τόν ναόν του Εύαγγελισμου Πα
τρών τού 1853. Έ τερος Διον. Καλλιβωκας 
(γράφει περί σταφιδίτου οίνου είς Ήμερολό- 
γιον Μπενάκη 1907, 140) χημικός καί φαρμα
κοποιός, μάς elvat γνωστός έκ τών άντιτεκτο- 
νικών διωγμών. Έλευθ. Ζ ' 113, ΜΕΕ ΙΓ’ 
566.

Κ α λλ ιγα ς Φ ρ α ν τ ζ ή ς .  Πρόκριτος 
Πατρέων, υπογράφει τό έγγραφον 10 
Ίανουαρίυυ 1648 περί ένώσεως τών μονών 
Όμπ>οΰ καί Ά γ . Κωνσταντίνου. Θωμόπουλος
4 5 5 \

Κ αλλιθέα . Χωρίον Πατρών ΰπερθεν της 
Όβρυάς, έπί τής ΝΔ πλευράς τών υψωμάτων 
Όμπλοΰ (υψ. 295 μ.) καλούμενον έπί Τουρκο
κρατίας μέχρι 1914 Γαϊδουριάρι. Τό πρό 
αυτού όροπέδιυν Καλλιθεόκαμπος, άνεπτύχθη δέ 
ό τελευταίος ούτος καί είς συνοικισμόν ιδίως 
παρά τόν διερχόμενον αύτοκινητόδρομον. Κατά 
Κορύλλον Πεζοπορία είς Τρίπολιν, 6, άπό Μα- 
νωλιάς «μεθ’ J/a περίπου ώρας πορείαν, άνήλ- 
Οομεν έπί του παρά τούς πρόπαδας της μεσημ
βρινής τού ΙΙαναχαϊκου πτέρυγος κειμένου ό- 
ροπεδίου, τού καλουμένου Γαϊδουροκάμπου, ώς 
άνήκοντος είς τήν περιοχήν τού μικρόν τι άνω- 
τέρω έπί του δρους κειμένου χωρίου Γαϊδου- 
ριάρι (δ. Πατρέων). Τό όροπέδιον τούτο (ύψ. 
215 μ.) έκτάσεως 3.000 περίπου στρεμμάτων 
είναι κατάφυτον υπό σταφιδώνων καί ιδίως 
άμπελώνων, ών αΐ άρίστης ποιότητος σταφυλαί 
ζητούνται κατά προτίμησιν ύπό τών οίνεμπό- 
ρων. Τ Ι αμαξιτός διέρχεται διά μέσου του ο
ροπεδίου, έκατέρωϋεν δέ ταύτης ύπάρχουσι δύο 
ξενοδοχεία (χάνια), αρκούντως ευπρεπή». Καί 
ταύτα μέν τότε, κατά τήν Τουρκοκρατίαν δμως 
κατετρύχετο ύπό έλών καί δέν προσεφέρετο 
πρός καλλιέργειαν. Αύλακες άνοιγέντες άπε- 
στράγγισαν τά πολλά ΰδατα. Γαϊδουροχώρι έν 
Ή πείρω , Γαϊδουριάρα έν Δωρίδι, Ξυλογαΐδάρα 
θέσις πλησίον χωρίου Καλούσι. Διά τήν άφο- 
ρίαν του έδάφους (Ή πειρ. Χρον. Α ' 90, Θ' 
228) καί άπαξίαν αύτού. Τό Γαϊδουριάρι Πα
τρών αναφέρει ένετ. κατάστασις τού 1699' 
μία ενορία μέ τό Μουσταφά έφέντη. Κώδηξ 
Μέρτζίυυ 117, 118, 171. ΟΙ Pouqneville  IV , 
387 καί L eake  II , 122 εύρον ήδη όροπέδιον 
καλλιεργούμενον. 'Τ π ’ αυτό τό λαγκάδι της Μα- 
νωλιάς. Τώ 1828 οίκογ. 7, τώ 1851 27 καί 
τώ 1889 κάτοικοι 324. €Τψώματα: Νεραϊδάλι 
893 μ., Δόκανος 454. Ή  μετωνυμία όφείλε- 
ται εις Ν. Πολίτην (Τοπωνυμικά 40). *0
Γαϊδουρόκαμπος έχει καί λαογραφικόν ένδια- 
φέρον (βλ. λ. Κουμπάρες). Ό  *Ιωαν. Κολοκο- 
τρώνης τόν ’Οκτώβριον 1824 ζητεί νά κατα- 
ληφθή ύπό Ελλήνων ώς άναγκαιοΰσα πολεμι
κή θέσις. Άρχεΐον Λόντου Β' 277. Τόν Μάρ
τιον 1954 ό αρχαιολόγος Ν. Γιαλούρης άνέ-
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:αψε δύο τάφους, ot όποιοι είχον σημανθή 
πδ του Αύγούστου 1953 είς θέσιν Σπέντζα 
{Δ του χωρίου καί είς θέσιν δεσπόζουσαν 
αΐ μέ έξοχον θέαν πρδς τήν μεσημβρινήν πε

ι! ιάδα τών Πατρών καί τδν κόλπον. Τα ευρή
ματα τών δύο ύστερομυκηναϊκών τάφων, άπο- 
ίείμενα ήδη είς τδ Μουσεϊον Πατρών, είναι 
ξόχου ένδιαφέροντος, Ιδίως κνημίδες χαλκαϊ 
ιοναδικαί καί πρώτην φοράν άποκαλυπτόμεναι 
συνήθως ήσαν άπδ δέρμα βοδς) έν Έλλάδι. 

Περιγραφήν τών ευρημάτων ύπδ II. Δ.
!~χ,\ η  μ;» ι Ιαπανδροπούλου είς έφ. «Νεολόγος» 21 Μαρ- 
*7- ·ώ< ivuc i ‘ίου 1954 καί είς A thenische M itteilun- 

113, MEE if I Γ^η 1959. Θωμόπουλος 39, 52, 60, 65, 5622, 
•132. Κορύλλος Χωρογραφία 67. MEE ΙΓ ' 

Η tyit.pi >70. Ό  Pouqueville  IV , 386 φέρει δτι τδν 
|| ! ^αΐδουρόκαμπον διασχίζει ή Μανωλιά μέ άνθι- 

μένας δάφνας (1816). ‘Υπάρχει θέσις έν αύτφ 
δικώτερον καλούμενη Ξυλογαϊδάρα. ’Άλλα 

οπωνύμια : Λιβεράδα, Λουτρό, Παθίστρα. Τδ 
αϊδουριάρι άπδ τής συστάσεως τών δήμων 

1832) άνήκεν είς τδν δήμον Πατρέων. Δρακά- 
ιης Κούνδουρος 67, 112, 159. ’Έ χει άρχαιό- 
ιατον ένοριακδν ναδν έπ’ δνόματι του Ά γ . Ί -  

άννου του Χρυσοστόμου, ό όποιος ήτο μετόχι 
ς μονής Όμπλοΰ. Ό  ναδς διατηρεί χειρό- 

ραφα έκκλησιαστικά βιβλία τών χρόνων τής 
ουρκοκρατίας. Πλησίον του χωρίου αί μοναί 

Ομπλοΰ, Μπαμπιώτου καί Άναλήψεως, τά 
ικρά χωρία άλλοτε Λυγιές ή Άλλιγόρες, 
Ικούρα, Βουντούσα. Οί παλαιοί κάτοικοι ήσαν 
οιμένες, διότι όλόκληρος ή περιοχή καί ό 
αλλιθεόκαμπος ήτο γεμάτος άπδ άγρια δάση. 

ιΌ νυν ναδς τοϋ Α γίου Ίωάννου ένεκαινιάσθη 
πήν 21 Απριλίου 1890 κατά πληροφορίας τοϋ 
ί(έκεϊ διδασκάλου Γ. Γιαννοπούλου.

Κ αλλικράτης Θ ε ο ξ έ ν ο υ  έκ Λεοντίου. 
Οί Ρωμαίοι έπιδιώκοντες νά διαφθείρουν τάς 
Συνειδήσεις τών ’Αχαιών ότε άκόμη έβασίλευε 
ίτής Μακεδονίας ό Περσεύς (171—168 π.Χ) 
αδιάλλακτος έχθρός των, εδρον έν τώ προσώπω 
,του ένα αϊσχιστον καί άπιστον πολιτικόν τής 
ΐ’Αχαΐας. Οί ’Αχαιοί άνύποπτοι τδν άπέστειλαν καί 
πρεσβευτήν είς Ρώμην. Έ κ εϊ ό Καλλικράτης 
είργάσθη παρά τήν έντολήν τών ’Αχαιών καί 
άνευ τής συνεργασίας τών δύο άλλων ’Αχαιών 
πρεσβευτών. Έπανελθών έξελέγη τώ 179 π. X 
στρατηγός τής συμπολιτείας. ’Ανδριάς του έ- 
στήθη είς ’Ολυμπίαν μετ’ έπιγραφής. Βλ. λ. 
Γερόντια γραικών, δμηροι, τδν κατάλογον των 
συνέταξεν ό άνοσιώτατος Καλλικράτης μετά 
τοϋ έπίσης ούτιδανοΰ φίλου του Άνδρωνίδου. 

?.·>":! Άπεβίωσεν είς Ρόδον κατ’ επιδημίαν. Χέρτσ- 
βεργ. Έλλ. Α' 671. Θωμόπουλος 153—4. 
Σταυρόπουλος 143, 148.

Κ αλλιμανόπουλος Γ  ρ η γ. Π  ε ρ ικ λ ή ς.
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νεαράν ήλικίαν άπήλθεν είς Κάϊρον καί έπειτα 
είς Πειραιά, δπου ίδρυσε (1936) μεγάλην άτ- 
μοπλοϊκήν έταιρίαν φορτηγών πλοίων γραμμής, 
τήν «Ελληνικήν» (H ellenic L ine). Δ ι’ ιδιο
κτήτων πλοίων τακτικών συνδέει τούς λιμένας 
τής ’Ανατολής μέ εκείνους τής ’Αγγλίας, Βέλ
γιο», ‘Ολλανδίας καί Γερμανίας, έπίσης μετά 
τδν πόλεμον (1945J μέ τούς λιμένας Ν. ‘Υόρ-

κης, δσον καί τοϋ ’Αμερικάνικου κόλπου πρδς 
Ελλάδα, Τουρκίαν καί πρδς Περσικόν κόλπον. 
Μετά τδν πόλεμον έγκατεστάθη είς Ν. *Υόρ- 
κην.

Κ αλλίνικη μοναχή έν Πάτραις, άναφερο- 
μένη είς έλλ. έγγραφον τών Πατρών τής 22 
’Απριλίου 1395 ώς έχουσα άμπέλι είς Λόγγον 
καί εις έτερον 10 Νοεμβρίου 1400, «Κολοκυν- 
θοϋς υίοΟετή καί τών τοιούτων άμπελίων πρό- 
τερον κυρία καί δεσπότης». G erland  ώς έν 
σελ. 262. Θωμόπουλος 380, 382. Καλλινίκη 
μοναχή τώ 1685 ιδρύει τήν μονήν *Αγ. Νικο
λάου (βλ. λ.) Μπάλα. Καί άλλη τήν αύτήν μο
νήν τώ 1932. Θωμόπουλος 480*.

Κ αλλίνικος μοναχός, άγωνιστής τοϋ 1821 
Πελοποννήσιος, πολεμήσας καί εις Πάτρας. 
Φωτάκου Βίοι 315.

Κ αλλιοντζής Προκόπιος, μητροπολίτης τω 
1937 ΓυΟείου έκ Πατρών, άποβιώσας νέος. Β. 
Γ. Καλλιοντζής έξέδωσεν έν Πάτραις τφ  1897 
τδν βίον Άνδρ. Ρηγοπούλου (βλ. λ.).

Κ αλλιόπη . Περ. έν Βενετία. Άνταποκρι- 
ταί αύτοϋ έν Πάτραις Θωμόπουλος 538, 543. 
Βλ. λ. έφημερίδες.

Κ αλλίπολ ις ή Κάλλιον. Παρά τάς Α ύπω- 
ρείας τοϋ ορούς Κόρας. ’Αρχαία πολίχνη, κα- 
ταστραφεΐσα ύπδ τών Γαλατών (βλ. λ·). Κατά 
τών βαρβάρων καί ύπέρ τών Αίτωλών μόνοι 
έξ δλων τών ’Αχαιών προσήλθον πρδ βοήθειαν 
των οί Πατρεϊς (281 π. X.). Θωμόπουλος 137 
—8, Τριαντάφυλλου Δημ. όνόματα 36, Ραγκα- 
βής Α' 705 έπ. Χαβέλ,ας 91—92. Πρβλ. Ν. 
Πολίτου Παραδόσεις Α ' 87, 772, Λαογραφία 
Δ ' 449. Τδ δνομα έδόθη είς δδδν τής πόλεως 
τώ 1955.

Κ αλλίπολ ις Θ ρ α κ ι κ ή. Βλ. λ. Θεόδοτος.
Κ αλλίστρατος. Πατρεύς, πατήρ τοϋ άρχον- 

τος Νικοστράτου. H erb illon  173.
Κ αλλίτσης Ά ν α γ ν .  ’Αγωνιστής τοϋ 1821 

έξ ’Ηλείας. Έπολέμησε καί είς τήν πολιορκί
αν τών Πατρών (1822) έπί κεφαλής Ή λείων. 
Λεύκωμα 185, ΜΕΕ, ΙΓ ' 556.

Κ α λλ ιτσ ιώ τη ς Ν ι κ ό λ. ’Αγωνιστής του 
1821 έξ ’Ηλείας. Έπολέμησε καί είς Πάτρας. 
ΜΕΕ ΙΓ ' 556.

Κ αλογεράκης Ά ριστ. ύποπρόξενος Ρωσίας 
έλθών είς Πάτρας τδν ’Ιανουάριον 1829. Man- 
g e a r t XXI. Ραγκαβής Ά πομν. Α ' 230. 
Έγραψεν έπί Καποδιστρίου «Εικόνα τής Π ά
τρας» είς «Γεν. Εφημερίδα τής Ελλάδος», έκ 
270 στ. διά τάς καταστροφάς καί δεινά τής 
πόλεως τφ  1821—8 (τ. 31 Μαίου 1830 έν Α ίγί- 
νη, άντίτυπον παρά τφ  συμπολίτη Χρ. Ρ ιζο- 
πούλω). ‘Ο Σπυριδ. Καλογεράκης, άντιπρόξε- 
νος Ρωσίας έν Πάτραις, ή δέ σύζυγός του Κι
λικία έκ Θήρας. ’Απεβίωσεν δ Σπυρίδων τήν 
9 ’Ιουλίου 1857 καί δ Θεμιστοκλής τφ  1889. 
Οί τάφοι των είς τδ Α' Δημ. νεκροταφείου 
Πατρών. Ή  οικογένεια αύτη έμπόρων έν Ρω - 
σίφ, έγκατασταθεϊσα έν Πάτραις, κατέστη συγ
γενής τής τών Ρούφων. Βλ. λ. Γονατας.

Κ αλογερικό. Τοπωνύμιον, δπου Ιδιοκτησία 
μονής. Καλογερικόν καμίνι ήδη άπδ τοϋ 1714 
έγγύς τοϋ Γηροκομείου. Τριανταφύλλου Γηρο
κομ. 27, 28. Καί θέσις, δπου πριν ή μονή
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Βλαχερνώ ν. Τ  ρ ιανταφύλλου Γη ροκο με toν 6 2.
Κ αλογερύπουλος Ά  ν τ. Έ ξ  Η λείας 

άγωνιστής του 1821, Έπολέμησεν είς Πάτρας 
τφ  1822. 'Ή λιος V 130.

Κ αλογερόπουλος Ε ύ θ .  Έ ξ  Η λείας έπο- 
λέμησεν όμοίως εις ΙΙάτρας τώ 1822. 'Ήλιος 
Γ 130.

Κ αλογερόπουλος Γ e ώ ρ γ. Δικαστής καί 
λογοτέχνης έκ Τριφυλίας. Έξέδωσεν ένταΰΟα 
δύο διηγήματά του υπό τόν τίτλον « Ό  Μπολό- 
της» τφ  1949.

Κ αλόγερος Βελισσάριος. ’Αγωνιστής έξ 
’Ηπείρου έν Έλλάδι του 1821, διακριθείς τφ
1827 είς Καραβοστάσι. ΜΕΕ ΙΓ ' 594.

Κ αλόγερος. Έ π Ι του Παναχαϊκου όρους
θέσις, Φ. Νέγρη, Roches ch ris ta llo p h . Ά θ . 
1914, 73—75. Λέγεται Καλόγρια, πλησίον 
Λεοντίου.

Κ αλογήρου Ά ν α γ .  Συμμετέσχεν είς πο
λιορκίαν των Ιίατρών έπί κεφαλής Ή λείων 
τό θέρος του 1821. Κ. Μεταξάς ’Απομν. 52.

Κ αλογιάννης Γ  ε ώ ρ γ. ‘Τπολοχαγός πεζι
κού έκ Πατρών, γεννηθείς τφ  1845. Τώ 1897 
έφονεύΟη είς την μάχην παρά τά Ά νώ γεια 
Η πείρου. ΣΝ Ε, Δ ' 26.

Κ αλογριά . Βλ. λ. Άραξος. Τό άκρωτήρι- 
ον (γλώσσα), δπου μονή τόν ΙΣ Τ ' αί. Συνοικι
σμός σήμερον υπαγόμενος είς Γκέρμπεσι. Κα
λογριά Οέσις πλησίον του Λεοντίου (Καλόγε
ρος) καί Καλογριαίς (βλ. λ.).

Κ αλογρ ια ίς (K alogria is). Χωρίον άναφε- 
ρόμενον άπό τήν E xped ition  II , 73, έ'χον τφ
1828 οίκογενείας 10, κείμενον είς Νεζερά. 
Υ πήρχε πλησίον τού χωρίου Λακκώματα, 
δπου (1 χλμ. άπ* αυτών) γυναικεία μονή, κατά 
παράδοσιν μέ 60 καλογραίας, σώζεται δε ό 
ναός αυτής (Κοιμήσεως τής Θεοτόκου) κτι- 
σθείς τω 1798. Ή  μονή έγκατελείφθη ένωρίς. 
Ν. Γουρζούμισας καλλιεργημένα», έκτάσεις 
έπΐ τής όδοϋ πρός Κυρίτσοβαν λέγονται Κα
λογριά. Βλ. λ. Εύαγγελισμοΰ μονή.

Κ αλομοίρης Ί ω ά ν . ,  οίκο νόμος Ιερεύς έκ 
Σπάρτης. Έπολέμησε είς τόν άγώνα του 1821 
είς Πάτρας. Σπαρτ. Ήμερολόγιον 1910, 91.

Κ αλούσι. Χωρίον Φαρών έπΐ τών προ βου
νών τού Ήλενού (ύψ. 702 μ.) πρός Δ τού 
Κούμανι καί όίνωΟι τού Μπούμπα. Παρ* αύτφ 
σημειοΰται έμφάνισις ένστρώσεων νουμμουλιτι- 
κού άσβεστολίθου εντός τού φλύσχου τού Ώ λε- 
νού. Ταγκαλάκης είς Θωμόπουλον 42. Καί δά
σος 500 δρυών δημόσιον. Θωμόπουλος 86. 
ΠληΟύς άλβανικών τοπωνυμίων, οί κάτοικοι 
όμως, καθόσον ένθυμουνται οί σημερινοί, δέν 
ώμίλουν τήν ’Αλβανικήν. Τό Καλούσι δέν πρέ
πει νά συγχέεται μέ τό Καρούσι Καλαβρύτων. 
Ή  E x p ed itio n  έκ τυπογρ. μόνον λάθους φέ
ρει αυτό ώς K aloupi. *0 V asm er 134 τό φέρει 
μάλλον άλβανικόν ή νοτιοσλαυϊκόν. Παρά τά 
Σουδενά ύπάρχει πηγή ΰδατος Καλούτσι (Πα- 
πανδρέου ‘Ιστ. Καλαβρ. 243). Κατά Θωμόπου
λον α έκδ. 238 έκ τού τιμαριούχου, Καλούσης 
δέ δύναται άριστα νά είναι Έ λλην (ύποκοριστ. 
τού Καλός). Έ ν  τοσούτφ υπάρχει K aluszin  
είς Ιίολωνίαν (V asm er καί ΜΕΕ ΙΓ ' 603). 
Τ φ  1828 κατά τήν E x p ed itio n  (II, 86) 11 οί-

,ι( 1!
κογένειαι, τφ 1851 οίκογ. 38 κάτοικοι 
(Ραγκαβής), τφ  1889 6 Νουχάκης Β' 533$^.* 
άνευ ένδείξεως κατοίκων, ό Κορύλλος δμως$/- ί 
Χωρογραφία 81, μέ κατοίκους 350. Τφ  194ί^ 'Α. . 
οί Γερμανοί τό έβομβάρδισαν (Αάγαρης 73) ι·.. 
έπήλθον δέ ζημίαι έπί τών οικοδομών, 147 τό^Λ ·. 
άριΟμόν, έξ ών 4 κατεστράφησαν όλοσχερώε»// 
καί δμειναν άνεωγμέναι άλλαι 4. Είς τήν πε^*''* 
ριφέρειαν τού χωρίου πλησίον Νεοχώρι Μ πού-^ύ 
μπα, είς κτήματα τής μονής άγ. Πάντων έρει·#] V 
πωμένος ναΐσκος άγ. Θεοδώρων. Τόν Μάρτιο'»1'',\· 
1951, άνασκαφείσης τής Δ πλευράς τού ναουβ^1 . 
άνευρέθησαν τάφοι Ιερέων καί άλλοι έντός τοίίρ* · 
ναού. Φαίνεται δτι πρόκειται περί παλαιού με-3^: , 
τοχίου τής μονής. Βλ. λ. Γρεβενόν. Α να φ έρ ε ι" , itC' 
ται είς Ένετικάς καταστάσεις τού έτους 1699S 
’Ενορία τφ  1713. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 1181* 
174. Έ κ  τού Καλουσίου άποικοι συνφκισατ.·^·· 11 
συνοικισμόν έξω τών Πατρών παρά τό Ψαροφάν^, 
τά Καλουσαίικα έπί τής πρός Καλάβρυτα όδοΰϊ  ̂
Χωρίον τού δήμου Φαρών άπό 1832. Δρακάί: 
κης Κούνδουρος 67, 112. Δάσος τής έκκλησί·! 
ας χάρις είς τόν έφημέριον Παναγ. Θεοδωραα *£· 
κόπουλον, κοινόχρηστον. j

Κ αλύβας Α. Μετέφρασεν έκ του Ιταλικοί f  : 
και έξέδωσεν έν Πάτραις, τφ  1863 τό δράμα k  ΐ * 
«Μαρία ΓΙαδίλλα» έκ σ. 52. ; Κι).?:.

Κ αλύβας Ν ι κ ό λ .  Έ κ  Ζακύνθου στέλλ&Ι 
έφόδια πολεμικά είς τόν μητροπολίτην Γέρμα: 
νόν τόν Μάίον 1821. Γερμανός 33.

Κ αλύβας Ά  0. X ρ ι σ τ  ο φ. ‘Ιεροκήρυξ 
άρχιμανδρίτης έκ Χαλανδρίτσης. Έξέδωσεν t  
ΆΟήναις : Τά δπλα τής Εκκλησίας, 1940, 3έ 
Χαρακτήρες, 1952, Έ τσ ι σπουδάζουν οί φτω
χοί, 1954, Εβραϊσμός κλπ. 1955, Φως ή Φω* 
τιά 1956, είς τό τελευταΐον δε άπήντησεν <i 
Π. Τρεμπέλας δι’ ίδιου βιβλίου.

Κ αλύβια  (καί Καλυβάκια). Σύνηθες τοπω, 
νύμιον νέου προχείρου συνοικισμού (έκ καλυ·* 
βών) προερχομένου, έξ άλλου, τού οποίου φέ 
ρουν καί τό όνομα (π. χ. Καλύβια Άραβωνίι 
τσης). Καί συνοικία Ά γ . Δημητρίου Πατρών 
άπαντα τφ  1713 «Ά γ. Δημητρίου στά καλύ 
βια» ώς νεοπαγής. Καλύβια Άραβωνίτσητ 
νύν Λιόωρίκι (βλ. λ.). Λέκκας 164. Είς ένετ: 
κατάστασιν τού 1699 τών χωρίων Πατρώ* 
«Καλύβια Αιδωρικιώτικα» (Κώδηξ Μέρτζιο 
117, 118, 172). Καλύβια Θολοποτάμου. Καν! 
τήν άκραν τής επαρχίας πρός Αίγιάλειαν. Κ αν 
Δέκκαν 159 σημ. αμφίβολον άν είναι τό Κυ| 
παρίσσι. Καλύβια Ζήριας (βλ. λ.). Λέκκα»
158. Καλύβια Καστελλ οκάμπου. Βλ. λ. Ρίο. 
(Κώδηξ Μέρτζιου 117). Καλύβια Νεζερών: 
δπου καί ναός Ά γ . Δημητρίου ένοριακός τ<γ 
1713. Κώδηξ Μέρτζιου 171. Μεταξύ Δεμεστίι 
χων καί Λόπεσι παρά τόν Κάλανον. Καλύβκ 
Όμπλού. Θέσις παρά τήν μονήν. (Θωμόπουλο. 
Όμπλού 25), δπου οί μοναχοί ένέπηξαν (1821γΗϊ 
πρόχειρα παραπήγματα πρός περίθαλψιν τώι 
έκ Πατρών προσφύγων γυναικοπαιδών. Τ 
θέρος 1822 έπιδραμόντες καί πάλ.ν έκ ΓΙα 
τρων οί Τούρκοι, ένέπρησαν αυτά. Καλύβι* 
Πορτών. Συνοικισμός παρά τάς Πόρτας (βλ 
λ.) Σανταμερίου, σημειούμενος ήδη άπό τό; ί 
P o u q u ev ille  IV , 392 ώς έχων τφ  1816 πλη.
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Expedition 7 οίκογενείας τώ 1828. ’Ανήκει 
ς ’Ηλείαν (δήμος Πηνείας). Καλύβια Σαλ- 
ενίκου. Τό Κάτω Σαλμενΐκον (βλ. λ.). Καλύ- 
ια Φαρών. Συνοικισμός παρά τό χωρίον Μπού- 
πα Φαρών, σημειούμενος υπό τοϋ Ραγκαβή, 

88 ώς έχων τφ  1851 οίκογενείας 15 κα- 
ϊίκους 40. ’Απέχει 3 ώρας έκ Χαλανδρίτσης. 
} Νουχάκης, 533, τόν άναφέρει διά τό 1889 
'ευ ένδείξεως κατοίκων. Τά άλλως Καλύβια 

ίαλουσίου. Καλύβια Λύκος. Άπαριθμοϋνται 
εταξύ τών χωρίων έπαρχίας Πατρών εις Έ νε- 
ικήν κατάστασιν τοϋ έτους 1699 (Κώδηξ 
’έρτζιου 117). Μάλλον πρόκειται περί τών 
άλυβίων τών Πορτών.

Κ α λ υ δ ώ ν . Ύπό τήν Χαλκίδα, όρος τής 
^αντι Αίτωλίας, ίσως αί Άντίπατραι. Βλ. λ. 
,ντίζηλοι, Πελοπον. πόλεμος, Αίτωλία, Ά χ .  
υμπολιτεία. 'Υποτελής είς τάς Πάτρας έπί 
ου Αύγούστου μετά τής έκεϊ λίμνης, 6τε τό 
γαλμα τής Λαφρίας Άρτέμιδος, ώς καί τό 
οϋ Διονύσου τοϋ Καλυδωνίου μετεφέρθησαν είς 
,άτρας. Ωραία πόλις, άλλ’ όχι έμπορική. 

ΐΘωμόπουλος 541, 129, 131, 174, 194, 2033, 
* « flj blxl Cahrstedt 552—8, Ραγκαβής Γ ' 667—89, 

λιος Γ 141.
Κ ά λ φ α . Χωρίον έπί ΝΑ κλιτύων (ύψ. 

33 μ.) τής Σκόάλεως, πλησίον τοϋ χωρίου 
"όρτες. Τφ 1851 κατά Ραγκαβήν Β' 89 οί- 
,ογένειαι 18 κάτοικοι 76, κατά Νουχάκην τω 
889 κάτοικοι 201. ’Ανήκει είς τόν τέως δή- 
,ον Τριταίας από τοϋ 1832. Δρακάκης Κούν- 
Ιουρος 67, 113, 159. ’Έ χει πευκώνα καί πρό 
ύτοϋ διέρχεται παραπόταμος τοϋ Πηνειοΰ, 

.. ν Λ,Μποτελών όριον Ά χαίας καί ’Ηλείας. Τώ 
,Η' 'J-41940—4 έκ τών 69 οικοδομών έξ έπιδρομής 

έών κατακτητών κατεστράφη μία καί μία έμει- 
'J,v. J )εν άνεωγμένη. Τό όνομα κατά Θωμόπουλον
■ ' '  " ·ά' εκδ. 238 έκ τοϋ τιμαριούχου. Είναι τουρκι

κόν, κοινόχρηστον καί παρ’ ήμΐν. Δεν ήτο λοι- 
τόν κατ’ άνάγκην Τούρκος ό πρώτος οικιστής 

χωρίου. Είς Κάλφα υπάρχει άσήμαντός τις 
Α'Ρ, ;.ι|<ίνησις διαμαρτυρομένων.

Κατ’ έπιτόπιον παράδοσιν πρό 80ετίας έν-
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i ’̂ ‘̂ ^ΕΛΓόπιος κατόπιν όπτασίας έζήτησε νά γίνη ναός 
'tw· rt!!itou Προφήτου Ή λία , ό όποιος καί υπάρχει 1 

ώ. μακράν τοϋ χωρίου. Είς τόν ένοριακόν ναόν 
φυλάσσεται είσέτι ξύλον θαυματουργόν, τό 
όποιον έπέταξεν ό χωρικός Θωμάς καί εΰρέθη 
δενδρολίβανον είς τόν νΰν ναόν. ’Ίσως έκεΐ 
νά ήτο μονή ποτέ ή μετόχιον. ’Έ χει δημόσιον 
δάσος 2.000 πευκών. Τ φ  1943—4 κλιμάκιον 
άγκατεστάθη άγγλικής άποστολής.

Κ α μ α ν ια ν ίτ η ς  Χ ρ. ’Αγωνιστής τοϋ 1821, 
! ^ ; 1  τραυματισθείς είς τήν μάχην Πουρναροκάστρου 

12 ’Ιουλίου 1821. Γερμανός 55.
Κ α μ ά ρ α . Θέσις, τό υπό τήν κλίμακα τής 

/ ^ Ι ό δ ο ΰ  Πατρέως τμήμα τής όδοϋ Ηφαίστου ώς 
r f  έκ τής ύπό τήν κλίμακα στοάς (καμάρας).

1 Καμάραις. Κοινόχρηστον τοπωνύμιον, όπου 
• ίί  Υπάρχει καμάρα (στοά) είς κτίρια έναπομείναν- 
■J ' , b· τα- ούτως έχομεν :

Κ αμ άρ α ις Πατρών. Θέσις 500 μ. πρός 
ΒΑ τοϋ φρουρίου Πατρών, έπί πλευρών λόφου, 

ί όπου μικρά άμπελόφυτος κοιλάς. Ώ ς  έκ τών

'Ρ,·

έκεϊ έρειπίων άρχαίου ύδραγωγοΰ (βλ. λ.), τά
όποια, όλιγώτερα σήμερον, διασώζουν τόξα καί 
στοάς. Στ. Θωμόπουλος είς Διεθ, Βιβλ. 411. 
Άναφέρεται έπίσης είς άνεπίγραφον πίνακα 
τοϋ κώδικας μονής Γηροκομείου, σ. 210, τοϋ έ
τους 1849 ώς θέσις άκατοίκητος. Καί είς έγ
γραφα τής μονής Όμπλοΰ τοϋ έτους 1703 
(Θωμόπουλος Όμπλοϋ 21 σημ.). Τό παρά τήν 
Άκρόπολιν τοπωνύμιον άπαντώμεν είς τό άπό 
18 Ίανουαρίου 1818 έγγραφον τοϋ άρχείου 
Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου: «έν χωράφιον
χέρσον είς μέρος άνοικτόν, στρέμματα έννέα, 
κείμενον είς σύνορον Καμάρες καί συνορευόμε- 
μενον άπό έν μέρος λαγκάδι καί χωράφι τοϋ 
άγοραστοϋ, όποϋ έχει άγορασμένο παρά τοϋ 
κυρ ρώδη. Ρ . τό άλλο μέρος ό μήτρος Σαμαρ
τζής, τό άλλο μέρος άμπέλι τού Γιαννάκη Ά -  
δαμόπουλου καί τοϋ Παναγιώτη Γαλανοπού- 
λου καί τό άλλο μέρος προικιό τοϋ Γιάννη Φι- 
λιώτη, όπου έκεϊ έχει καί έμβατή». Τό ολον 
κτήμα τοϋ Παπαδιαμαντοπούλου είς Καμάραις 
άπετελεΐτο έκ 300 στρ. Έλέγετο τό δλον μέρος 
Σαμακιά, είχε καί έκλεκτόν άμπέλι (πυτιά) καί 
άρκετά έλαιόδενδρα. Τό είς Καμάραις κτήμα 
περιήλθεν είς τόν έπιζώντα Ίωάννην Παπαδια- 
μαντόπουλον, δημοσιογράφον, ώς κληρονομικόν 
μερίδιον. Καί έτερον έγγραφον τοϋ αΰτοϋ άρ
χείου τής 7 Σ)βρίου 1817—άμφότερα Πατρών 
—άναφέρει άγοράν άμπέλου 6 στρεμ. «μέρος 
άπ’ αυτήν φυτεία νεωστί καί πλησίον αυτής 
διάφορα χωράφια, ράχες καί λόφους, ώς τό τα
πί του [τοϋ πωλητοϋ Ήρώδους Θανοπούλου] 
καί κείμενα ολα αύτά είς σύνορον Καμάρες...» 
Άναφέρεται ναός έκεΐ Ά γ .  Βασιλείου καί κτή
ματα Γεωργ. Μπουκαούρη, Σε/ογλοπούλων, 
Ίω αν. Φιλιώτη καί Άνδρ. Βαγενά. "Ετερος 
ναός ό τοϋ Ά γ .  Γεωργίου. Βλ. λ. ΰδατα, 
Λουκάς όσιος.

Κ α μ ά ρ α ις . Χωρίον Έρινεοΰ. 'Υπάρχει καί 
είς Μεσσηνίαν (ΜΕΕ ΙΓ ' 626 καί 7) καί είς 
Κέρκυραν. Τό παρά τόν ποταμόν Φοίνικα όμως 
έδημιούργησαν άποικοι Νωνακριδεΐς κατελ- 
θόντες έκ Περιστέρας Καλαβρύτων (Ίστο. Κα- 
λαβρ. Παπανδρέου 264) μετά τήν Άπελευθέ- 
ρωσιν, υπήρχε δέ τό τοπωνύμιον ώς έκ τόξων 
(καμαρών), τά όποια παρουσιάζουν λείψανα ρωμ. 
κτιρίων (ΐσως υδραγωγείου), τά όποια ό λαός 
τά έλεγεν καμάραις συνεκδοχικώς (Έλευθ. Ζ ' 
151). Άναφέρεται ότι εύρέθησαν έκεΐ χρυσά 
νομίσματα, άκόμη δέ καί χρυσοϋν άγαλμάτιον, 
άπαντα φυγαδευθέντα είς Εσπερίαν. ’Ίσω ς 
έκεΐ αί Ρύπες (βλ. λ.) ή νά έξετείνοντο αύται 
(ή Ρυπική χώρα). 'Υπό δέ τοϋ άρχαιολόγου 
Π . Νεράντζουλη παρέχονται τά έξης είς έφ. 
«Νεολόγος Πατρών» τής 21)10)1930 (πρβλ. 
Θωμόπουλον 1221) : «Είς τήν κωμόπολιν μόλις 
εισέρχεται τις ύπό τινα πλάτανον, έν θαυμάσιον 

. μωσαϊκόν τετράγωνον... Ασφαλώς άνήκει είς 
μέγα ρωμ. οικοδόμημα, τοϋ οποίου τά έρείπια 
είναι θαμμένα είς μεγάλην έκτασιν. "Εν μέγα 
τόξον έξ άλλου, τοϋ όποιου μέρος φαίνεται 
ήδη υπέρ τήν επιφάνειαν ενός πλησίον έκεΐ 
κήπου, μέ έκανε νά έρμηνεύσω τήν ονομασίαν 
τής κοινότητος. ’Επειδή έξ άλλου ή ρωμ. έ- 
ποίκησις φαίνεται έπεκτεινομένη άπό τής θα-
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^άσσης μέχρι των βουνών του έσωτερικου είς 
μεγάλην άπόστασιν, τό οίκοδόμημα αυτί) πιθα
νόν ν* άπετέλει τήν έδραν του διοικητού. Ή  
γεωμετρική διακόσμησις του ψηφιδωτού είναι 
έξαίρετος : έντός του μεγάλου τετραγώνου—έχει 
έκτασιν 8X 8 μ. — περιλαμβάνεται άλλο τετρά
γωνον, του όποιου τό έμβαδόν είναι 5 χ 5  μ. 
Ε ις τάς τέσσαρας γωνίας του υπάρχουν τέσσα- 
ρες μεγάλοι διπλοί κύκλοι, έντός των όποιων 
υπάρχουν άστεροειδή κοσμήματα καί άνθη. Χα 
ρακτηριστικώτατα είναι τά υπάρχοντα μεταξύ 
των κύκλων πολύγωνα, τά όποια άποτελοΰνται 
άπό χιαστά γεωμετρικά σχήματα. Αί ψήφοι 
είναι έγχρωμοι, άριστα έπεξειργασμέναι, λευ- 
καί, έρυθραί καί μέλανες.... Λόφος καλούμενος 
Ξερικό παρά τήν όχθην του ποταμού Έρινεου 
(προφανώς Φοίνικος) έπΐ της κορυφής του 
ύπήρχον τυμβοειδεΐς τάφοι μέ πλούσια κτερί- 
σματα...

»Έ πίσης άνεύρομεν πλήθος όψιανών λίθων 
ήτοι λιθίνας λεπίδας ξυραφιών καί θραύ
σματα λίθινων βελών. Άκολουθήσαντες τήν 
όχθην τού ποταμού άνεύρομεν είς άπόστασιν 
1ω καί άλλον τύμβον μυκηναϊκόν είς θέσιν 
ΙΊαλιόμυλος». Ό  Λέκκας 20—21 δίδει περιγρα
φήν καί άλλων έκεί άρχαιοτήτων. Ό  G ell 
(1820) άναφέρει δτι άπό τού ποταμού ήρχιζον 
δύο όδοί πρός Πάτρας, ό είς άπό τά βουνά ά- 
ριστερά (Σελλά) καί ό άλλος παραλιακός, δτε 
είς 7 εύρίσκομεν τό Λαμπίρι. Τό χωρίον συν- 
εστήθη τω 1855—60, τω 1889 δέ άναφέρεται 
άπό τόν Νουχάκην έχον 444 κατοίκους. Τω 
δέ 1907 596. Πριν ή περιφέρεια ύπήγετο είς 
τό χωρίον Ζήρια. Σήμερον είναι τό διοικητ. καί 
οίκονομικόν κέντρον τού άλλοτε δήμου Έ ρ ι- 
νεού. Μίαν ώραν έκ Καμαρών ό Νουχάκης Β' 
531 σημειώνει παλαιάν μονήν (Παλιομέτοχο). 
ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 113 μόλις τω 1861 
εύρίσκουν χωρίον Καμάραις τού δήμου Έ ρι- 
νεοΰ. Τω 1958 ή Σ. Μπέσκου εύρεν αγγεία Δ' 
αί. π. X. είς τάφους θέσεως Πουρνάρι. Έ φ. 
«Φωνή του Αίγίου» 10 'Απριλίου 1958.

Κ αμενίτσα . Ούτως ό ποταμός Πείρος κα
τά τό τελευταίον αυτού τμήμα, έκ τού παρα
κειμένου όμωνύμου χωρίου (ή Καμενίτσα) καί 
μεσαιωνικόν φρούριον λιμήν καί. άλυκαί. Έ δώ  
θά άναζητήσωμεν κατά τόν von D uhn τήν 
"Ωλενον (βλ. λ.). Ό  ποταμός επίσης είς τό 
σημεΐον τούτο τόν ΙΣ Τ ' αί. ήτο πλεύσιμος καί 
είσήρχοντο «τά σκανδάλια καί τά μονόξυλα» 
καί υπήρχε λιμήν διά τά δασικά προϊόντα τής 
πεδιάδος καί τό άλας τών έκεί αλυκών. Τό ό
νομα παρ’ δλον ότι υπάρχουν, μεταγενέστερα 
δμως, Καμίνια πλησίον (τοπωνύμιον) καί, υπο
στηρίζεται έλλην. έκ του κάμινος, θεωρείται 
σλαυικόν σημαίνον μικρά πέτρα καί παραποτά
μιος πολίχνη. Καμενίτσα είς Γορτυνίαν (Καν- 
δηλώρος *Ιστ. Δημητσάνης 106), Ή πειρον (Ά - 
ραβαντινός Β' 70, 119) παρά τό Δέλβινον,
Σέρρας, Πολωνίαν καί Λάρισαν. Έ ν  Ή πείρφ  
σύνηθες τοπωνύμιον (R. Δ. Μέρτζιος είς Ή π . 
Χρον. Θ' 202. Κ. Στεργιόπουλος αυτόθι ΙΒ' 
208—9). Είς Δωρίδα ποταμός Καγενίτσα (Έλευθ. 
Ζ ' 20). Είς Βλαχίαν (Ά θ. 'Υψηλάντου, Τά 
μετά τήν άλωσιν, ώς έν εύρετηρίφ του). Ό
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V asm er 134—5 έξνιγεϊ «ποταμός μέ λίθους*! iferf 
’Αλλά έκεί ό ποταμός δέν έχει λίθους άξιοστ!^ << 
μειώτους· μήπως τά έρείπια τής Ώλένου έδαΙ^": 
σαν τό όνομα; Διά τόν I ye Q uien II , 229 wV  
ποθετοΰντα έδώ τήν έδραν έπισκοπής Ώλένη«4> 
βλ. λ. Εκκλησία, Δύμη. iy .

Ή δ η  είς τήν άναγραφήν του έτους 1364 άνοίν- 
φέρεται φρούριον Καμενίτσα άνήκον είς τόν AatH*· - 
’Αρχιεπίσκοπον Πατρών, περί τού όποιου φροι:,!^ 
ρίου G erland  275 (εύρετήριον). Τό έγγρ α φ ή  - 
τού 1408 περί μεταβιβάσεως τών Πατρών : 
άναφέρει ώς πύργον μόνον. Είς Κεμενίτσεί^ [Jr; 
κατήλθε καί διενυκτέρευσε τήν 3ην Touvl(t|t.>.; ν 
1429, προπαραμονήν τής άπελευθερώσεως τά) 
Πατρών, ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μετ| 
τού άδελφοΰ του Θωμά. Φρούραρχος ήτο τό*.’ 
ό Ίωαννίκιος Βαλότας (βλ. λ.). Τω 1438 άνρ 
φέρεται ταξίδιον πλοίων τής Ραγούζης πρόςΚέ 
μενίτσαν (C liiam enica). Ή δ η  είς τήν κατΠ 
γραφήν τού έτους 1471 υπό τών Ενετών 'ί 
ωρούριον τής Καμενίτσης (Cainom enitzs 
αναφέρεται ώς ήδη κατεστραμμένον. Πε. 
άλλων έσφαλμένων γραφών τής λέξεως βλ! 
πε ώς άνω τόν G erland . Οί Ενετοί κατ 
τήν τελευταίαν παρουσίαν των έδώ (1687*' 
1715) μεγάλην κατέβαλον πρροσπάθειαν πρ§ 
άνάπτυξιν τών άλυκών (βλ. λ.). Ή  Καμενίτα 
τήν έποχήν έκείνην (1690) άναφέρεται ώς κα 
μη (villa).

Τω 1726, έκθέτει ό πρόξενος τής Ένετί^ 
είς Πάτρας, δτι εις γενίτσαρος κατέκλεψε '! 
ύπάρχοντα ένός έκεί πολίτου. Ό  τελευταία 
διεμαρτυρήθη είς τόν άγαν, ό όποιος πράγμα; 
ένήργησε καί άπεδόθησαν, όδηγήσας τόν γεν 
τσάρον είς τό δικαστήριον (μεκχεμέ) έν Π 
τραις (Κώδηξ Μέρτζιου 198). Τό χωρίον το 
το τών Πατρών άναφέρεται άκμάζον κατά τι 
τελευταίαν Ενετοκρατίαν, άφοΰ υποχρεώνει 
τώ 1699 νά παρέξη 59 στατήρας, δσον ού& 
άλλο, φορβής διά τό Ιππικόν τών δραγώνω! 
Αύτόθι 118. Ά πετέλει ίδιαν ενορίαν καί ι 
1713. Αύτόθι 171.

Τήν Καμενίτσαν άναφέρει ό D epping  (182$ 
δπου άρχαία κρήνη, σκιασμένη μέ άγριοσυκι 
καί ό P ouquev ille  IV 374 μέ 15 οίκογενεί: 
έλλ. καί τήν αύτήν άξιόλογον πηγήν, έν μί): 
δυτικώς τού λόφου Θερειανού, σκεπασμένην 1 
άνθη (1816), ό D odwell, II , 309, ό L eake 1 
154, ό όποιος ύπενθυμίζει δτι τό χωρίον άν; 
φέρει καί ό Ούέλερ (1676), γράφον αύτό Μαμ! 
νίτζα, κτισμένον καί έπί τών δύο όχθών τού πίί 
ταμού, 2—3 μίλλια μακράν τής θαλάσστι;
Κατά τήν E xped itio n  τώ 1828 οίκογένεΐΞ 
20, κατά Ραγκαβήν, τώ 1851 οίκογένειαι 2, 
κάτοικοι 105, κατά Νουχάκην 518 κάτοικ*
142, ύπαγομένη είς τό Είρηνοδικείον Β πλε. 1 
ράς Πατρών τώ 1889. Ή δη  υπάγεται είς κο 
νότητα Άλυσού. Τφ 1903 συνεδέετο ήδη 1 
αμαξιτού όδοΰ μέ Πάτρας. Τόν Ιούνιον 1824* < 
Δελήμπεης έπέδραμεν έκεΐθεν κατά τών πέρ  ̂ ■ 
Άρχεΐον Λόντου Β' 139. Θωμόπουλος 38 έτ! ί 
51, 53, 60, 61, 80, 270, 2851, 3242, 33 ;
3511, 3591, 4033, 4681, 4734, 474, 512, 60 
612. Όμπλού 21 σημ. ΜΕΕ ΙΓ ' 634. Κορύ , 
λος Χωρογραφία 69.

ill:.*
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Καμίνια. Έκ των έκεΐ κεραμοποιείων διά 
ήν άφθονίαν κεραμεικής άργίλλου ή έκτασις καί 
| νεωτέρα συνοικία έκεϊθεν Βλατεροϋ ώνομάσθη 

'il'ifl '^τω · Χωρίον πρό της Καμενίτσης, τό όποιον 
"δρυσαν οΐ μετά τήν Άπελευθέρωσιν κατελθόν- 

ες έκ Ζαρούχλης. Ό  P ouqueville  (1816) 
ΰρε πολλά καμίνια παρά τήν γέφυραν Θερεια- 

|οϋ, των όποιων ό καπνός ήτο θεατός άπό 
ατρών. Βαμβακοκαλλιέργεια πέριξ. Ή  θέσις 

λέγετο καί Στενό καί Δερβένι καί υπήρχε 
ταθμός άρματωλών. Κεινται εις τον μυχόν 
οΰ Πατραϊκοΰ κόλπου καί ό λιμήν χρησιμο- 
:οιεΐται καί σήμερον. Κατά Νουχάκην κάτοικοι

5 « β .;1«1Ι£|
V.
;;γ· ‘ijttoivj -j ιγ

ϋ  (V;J χ  

Πκ-ίτ

τφ 1889. Συνοικισμός Βεργοβίτσα (Vas 
Φί'Φιγ/ f-V: ner 130). 'Υπάρχουν Καμίνια χωρίον καί εις
*. >.:. % m  ίεσσηνίαν·
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Καμπάνα. ’Έμμετρος σατυρική έφημερίς 
έβδομαδιαία) έκδοθεΐσα υπό τοϋ Κ. Α. ’Αν- 
ρικοπούλου (βλ. λ.) άπό 5 Μα'ίου 1929 έως 6 
Ιουνίου 1930 καί κατά Φ)ριον καί Μάρτιον 
945.

Καμπανας Τάκης έκ Πατρών, έκδόσας είς 
Ιάτρας τφ  1946 περ. «Νέος ’Άνθρωπος» μέ 
:οινωνιολογικήν καί φιλολογικήν ύλην.

Καμπάνης Ά  ρ ΐ σ τ ο ς. ΕΙργάσθη είς Πά- 
ρας ώς δημοσιογράφος τφ  1910 είς έφ. «Σέλας».

Καμπασαΐοι Δημ. καί Παναγ. έκ Ζάτου- 
ας, διακριθέντες είς τήν μάχην Γηροκομείου 
822. Φωτάκου Βίοι 273—4.

Καμπιώτης Ν ι κ ο λ. Ιερεύς. Έξέδωσεν έν 
Ιάτραις τφ  1869 «Έκκλησ. άπάνθισμα». 

Κανακάρη οικογένεια διακρινομένη έν Πα- 
ί ί?/Λ; p  ^ραΐς, ή οποία άπό τοϋ 1770 καί μετέπειτα 

|  ίυνεταυτίσθη μέ τήν των Ρούφων. ’Αναφέρεται 
■;£$& ;φ 1765 φορτωτής είς Ένετίαν έμπορος Πατρών 
ίι ψ ρϊ Λουκάκης (ύποκορ. τοϋ Λουκάς) Κανακάρης. 

χούιΐ:Λ ΪΓήν Ιην Μα'ίου 1725 ό Ενετός πρόξενος 11α- 
φ  τρων άναφέρει σημαίνον πρόσωπον έν Πάτραις 
rr;i:. w'1" ';όν Παπακυριαζήν (Κώδηξ Μέρτζιου 192). 
ι, ;ϊί! i 'p  ; Αναφέρει ό έν Πάτραις πρόξενος τη Έ νε- 

W' ‘άας τήν 8 Σ)βρίου 1763 δτι ό άπουσιάσας είς 
Γριπολιτσάν Λουκάκης Κανακάρης μετά τοϋ ά- 

!Ρίρρί"ρ̂® ’̂ ελφοΰ του Ρόδη, έβεβαίωνεν δτι καί έκεϊ, δπως 
\,ί ϊ·ϊ '·,! |<αί έν Πάτραις, τό καταθλιπτικόν διά τούς Δυ- 
ι (5 οίκο'ι̂  ΐικούς (Φράγκους) χαράτσι είσεπράττετο διά 

(ιών Ελλήνων προκρίτων άπό αυτούς (αύτόθι■I'r
235). Φίλος ό Λουκάς τοϋ Άνδρ. Τσέρτου καί 

V  ί ί^ι' Γ0~( τελώνου Πατρών, τούς οποίους 6 βέης Τρι- 
J',l ŷ ivi1 τόλεως έθεώρει υπευθύνους διά τήν πυρπόλη- 
ν , )Ι$ 3ΐν ένός πειρατικού πλοίου.
^ιφ ι'ΰ1· ’ Ό  Ενετός πρόξενος είς τήν άπό 26 Δ)βρίου 

1759 άναφοράν του έκ Πατρών συκοφαντεί τόν 
^  Κανακάρη ν ώς έχοντα κακήν φήμην. Άπηλάθη

: |ίκ Κπόλεως διά διαταγής τοϋ α' βεζύρου, κα- 
-/jP !9ότι έπρόκειτο περί άνθρώπου σκοτεινού καί 

* j ά φέποντος πρός τό κακόν. Σιδηροδέσμιος έφθα- 
Ρ , ;£ί:> )σεν είς τόν πασάν της Πελοποννήσου, ό όποιος 

β  έπειτα άπό μήνα τόν άφησε νά έλθη είς τήν 
'>^1# γενέτειράν του διά νά συνεχίση τά καταχθόνια 
ι)·)- % 'σχέδιά του (αύτόθι 242). Κατ’ άναφοράν του 

:)·5.),3§ί ?Ένετοΰ προξένου Πατρών τής 10 Φ)ρίου 1759, 
^'mi^lt'ol πρόξενοι Πατρών έκαμον κοινόν διάβημα 

J,'|?:t ' διά τήν συμπεριφοράν τοϋ Γκιουλέρ άγά καί 
(If των Ελλήνων προκρίτων διά τήν άσφάλειαν 

Γ ^  των Φράγκων υπηκόων. Ό  πασάς ούδέν έπρα-

ξεν. Υ παίτιοι της άναστατώσεως αυτής ήσαν οΐ 
Λουκάκης Κανακάρης καί Τσέρτος, Ό  καδής 
άνέλαβεν, ώστε ή μήνις τοϋ πασά νά έπιπέση 
κατά τών δύο ώς άνω υπαιτίων τής διασαλεύσεως 
τών καλών σχέσεων Φράγκων καί Τούρκων. 
Υπόσχεται ό καδής οτι θά έξορίση τά δύο 
αύτά «υποκείμενα» (αύτόθι 246 έπ.). Ά ντίγρα- 
φον έν μεταφράσει τής άναφοράς τοϋ καδή 
κατά Κανακάρη αύτόθι 247. Ό  άγων ήτο νά 
μή μένουν άφορολόγητοι οί ύπήκοοι Δυτικών 
δυνάμεων (Φράγκοι), άπό Πατρών δέ ό άγων 
έπεξετάθη καί είς άλλας πόλεις. Ό  αυτός Ε 
νετός πρόξενος γράφει τώ 1760 δτι, έν άπου- 
σία τοϋ Λουκά, ένεφανίσθη ό άδελφός του Ρό- 
δης, ό όποιος καί αύτήν τήν υπέρ τών Φράγ
κων άπόφασιν τοϋ κατή έματαίωσε «διά νά έ- 
πιτύχουν τά σκοτεινά των σχέδια». Ό  Ενετός 
πρόξενος έζήτησε τήν σύλληψιν Κανακάρη καί 
Τσέρτου καί αύτη συνετελέσθη, έπενέβησαν 
δμως οί Τούρκοι καί Ιδίως ό Γκιουλέρ αγάς 
καί άφέθησαν άμέσως έλευθέροι. «Τήν αύτήν 
ήμέραν διά νά έκσπάσουν τό μίσος των κατά 
τοϋ Ενετού προξένου, έσχημάτισαν ομάδα, δι- 
ερχομένην τάς όδούς καί ύβρίζουσαν τόν πρό
ξενον ώς αίτιον τής συλλήψεώς των». Περιέφε- 
ρον άναφοράν είς τάς οικίας άγάδων καί άξιω- 
ματικών είς τό φρούριον νά ύπογράψουν έναν- 
τίον τών ξένων. «Ούδέν έντιμον πρόσωπον έ- 
δέχθη νά ύπογράψη»... έπιλέγει ό πρόξενος, ό 
όποιος ύπέβαλε νέαν αίτησιν είς τόν πασάν 
Τριπολιτσάς κατά τοϋ Κανακάρη (αύτόθι 249 
έπ.).

Καί ό μητροπολίτης Πατρών Γεράσιμος 
καί άλλοι πρόκριτοι τών Πατρών έδωσαν είς 
τόν πρόξενον Ά ναστ. Μεσσαλάν πιστοποιητι- 
κόν καλής του συμπεριφοράς, μνημονεύονται δέ 
αί καλαί του ύπηρεσίαι κατά τόν προλαβόντα 
λοιμόν, δτε ό πρόξενος ένδιεφέρθη Ιδιαιτέρως 
δι’ άσθενήσαντας, ώς τόν Ίωαν. Λάππαν καί 
Παναγιωτάκην καί υιόν του. ’Εκτός διαφόρων 
ιερέων Πατρών υπογράφουν καί οί Στασινό- 
γλης, Βοζίκης, Λόντος κ. ά. Καί οί διερμηνείς 
καταθέτουν κοινώς ύπέρ τών προξένων. Καί ά- 
γάδες καί Τούρκοι άξιωματικοί έπικρίνοντες 
τούς Κανακάρην καί Λόντον, «τών οποίων τά 
έργα διακρίνει τό ψεύδος, ή ύπουλότης καί ή 
άπάτη» ! Καί τών έμπόρων Πατρών Κονταξή, 
Λατζούνη κ. ά. Καί άλλο πιστοποιητικόν έλ- 
ληνιστί άπό 4 Αύγούστου 1759 τών γερόντων 
καί προεστών Πατρών (αύτόθι 250—254). Τόν 
Δ)βριον 1760 άναφέρει ό 'Ενετός πρόξενος δτι 
είς Γαστούνην έγιναν σκηναί είς βάρος τών 
έκεΐ Ενετών υπηκόων. «"Ολα ταΰτα προέρχον
ται άπό τάς κακάς συμβουλάς τοϋ Άνδρ. 
Τσέρτου καί τοϋ Ρόδη, άδελφοΰ τοϋ Λουκά», 
ό όποιος έλειπεν είς Κπολιν. Οί δύο ούτοι πε
ριτρέχουν τάς πόλεις διά νά παρακινούν τόν 
λαόν κατά τών Φράγκων. Οί Τούρκοι έπείσθη- 
σαν καί αυτός ό πασάς τής Τριπολιτσάς. 'Ο  
πρόξενος μετέβη καί τόν έπεσκέφθη, άλλα δέν 
έπέτυχε τήν φορολογικήν άπαλλαγήν τών υπη
κόων του (αύτόθι 257—8 καί 270). Τόν ’Ιού
νιον 1763 ό καδής Πατρών καταφέρεται κατά 
τού Λουκά, υίοΰ τοϋ Παπακυριαζή, καί Ίω αν. 
Πολίτου. Είναι «κακοποιά στοιχεία, πρόσωπα
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φημισμένα διά τήν κακίαν των». Συλλαμβά- 
νονται Ε νετο ί ύπήκοοι, άλλοι φυλακίζονται 
διά νά πληρώσουν τό χαράτσι, ώς καί οΐ ρα
γιάδες (αύτόθι 271).

Ε ίς συμβόλαιον Ζακύνθου 1770 άναφέρονται 
ώς φορτωταί πλοίου διά Λιβόρνον οΐ Ρόδης 
Κανακάρης καί Γ. Κωστάκης (βλ. λ.). 01 δύο 
οΰτοι Λουκάς καί Ρόδης έμποροι Πατρών είναι 
τέκνα του ίερέως Κυριαζή Κανακάρη, τοποθε
τημένου κατά Θωμόπουλον είς τόν ναόν βΑγ. 
Τριάδος, ένώ κατά κώδικα Μέρτζιου 171 προ
κύπτει δτι τφ  1713 ήτο «Ιερεύς καί πρω
τονοτάριος έφημέριος του Ταξιάρχου της Π ά
τρας». Ή τ ο  έκ Λεβαδείας, έκ των ’Αθηναίων 
ΐσως προσφύγων της τελευταίας Ενετοκρατίας, 
έχων άδελφόν μετ’ αύτοΰ Άγγελάκην καί συγ
γενή τήν οικογένειαν Νοταρά έν Κορίνθω. Ό  
"Αγγελος άπέθανεν ένωρίς άγαμος, ένώ ό Ιε
ρεύς είχε τούς δύο πλουσιωτάτους ώς άνω έμ- 
πόρους υΙούς καί θυγατέρα τήν ώραίαν ’Α γγε
λικήν, τήν όποιαν ήγάπησε καί ένυμφεύθη περί 
τό 1759 ό έν Πάτραις έμπορος Μπενιζέλος 
Ρούφος. Τόν γάμον ώς καθολικού τού γαμβρού 
δέν ένέκρινον οί αδελφοί Κανακάραι (τό έπίθε- 
τον σημαίνει χαριτωμένος, κανακάρηδες σήμε
ρον οί μοναχογυιοί καί άλλοτε οί κατά Μάϊον 
γεννηθεντες) προεστώτες Πατρών, έπιτυχόντες 
καί αύτήν τήν αύτοδιοίκησιν των Πατρών (βλ. 
λ. Δήμος), άλλωστε ό γάμος έγινε κατόπιν ά- 
παγωγής, άλλα έμειναν άγαμοι καί ό Λουκάς 
έφονεύθη υπό τών Τούρκων τήν Μ. Παρασκευ
ήν τού 1770. Ό  Ρόδης, λοιπόν, συνεφιλιώ- 
Οη μέ τόν γαμβρόν του υπό τόν όρον ή άδελφή 
του καί τά τέκνα των νά είναι όρθόδοξοι καί όσα 
θά βαπτίζωνται μέ τό όνομα τών δύο αδελφών 
Λουκάς καί Ρόδης θά φέρουν καί τό έπώνυμον 
Κανακάρης, πράγμα όπερ τηρείται έκτοτε μέ
χρι σήμερον. Βλ. λ. Ροΰφοι.

Κ α ν α κ ά ρ η ς  Κ. Γεωργ. ’Αγωνιστής τού 
1821 έκ Ζάτουνας, πολεμήσας καί είς Πάτρας 
υπό τόν Πλαπούταν. ΜΕΕ ΙΓ ' 678.

Κανακάρη ο δ ό ς  κατά τήν κάτω χώραν 
παράλληλος, πρός τιμήν Θάνου Κανακάρη (καί 
τής οικογένειας τών Κανακάρη). Τριανταφύλ- 
λου Δημ. όνομ. 33. Είς παρά τό Νομαρχ. κα
τάστημα τετράγωνα τής οδού ήτο τό νεκροτα- 
φεΐον τών ρωμ. χρόνων. Θωμόπουλος 224. ’Ε 
πί τής Κανακάρη καί Έρμού (οικία Φωκά) 
εύρέθη χριστιανικός τάφος. Βλ. λ. νεκροτα
φεία. Έ π ί  της όδού Κανακάρη καί μεταξύ τών 
όδών Έ ρμού καί Γεροκωστοπούλου (έργοστά- 
σιον Γεωργαντοπούλου) εύρέθη ή έπιγραφή Βα
σιλείου (βλ. λ.).

Κανάρης Κ ω ν σ τ .  Ναύαρχος. Ό  Γ. 
Βλαχογιάννης, Τστορ. άνθολογία, 275, γράφει: 
«παληκάρι δείχτηκε στήν έκστρατεία πού γίνη- 
κε στήν Πάτρα». Μέ τό πυρπολικόν του ήκο- 
λούθει τόν Έ λλ. στόλον είς τήν ναυμαχίαν 
Πατρών τής 20 Φ)ρίου 1822. Κόκκινος Δ ' 
181. Επανήλθε κατά τήν διάρκειαν τής Έ π α - 
ναστάσεως 1821 (βλ. λ.). Έ π ί άντιβασιλείας 
"Οθωνος ό στόλος διηρέθη είς δύο μοίρας. 
«Α ρχηγός τής κατά τά Δυτικά παράλια τού 
Βασιλείου Μοίρας» ώρίσθη τφ  1835 ό Κ. Κα
νάρης. Βλ. λ. Ναυμαχίαι. Δ. Φωκά, Χρονι-
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κά τού Έλλ. Β. Ναυτικού 1833-73, 9, 11
50. Ή λ ιος Γ  189.

Κανάτας Θανάσης. ’Αγωνιστής τού 182 
τό α' μάλιστα πολεμήσας εις Πάτρας. Θεοφα 
νίδης Β' β' 219—20.

Κάνδαλος καί Κάνταλος. Χωρίον τέως δί # 
μου Φαρών, άπό τής συστάσεώς του (1832:^.' 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 159. Τό προ ^,' y 
τον άναφέρεται εις ένετικήν κατάστασιν χωρίο 
Πατρών τού 1699, άπετέλει δέ μέ τό Μίραι 
καί Χαλανδρίτσαν μίαν ένορίαν (1713). Κ ώ δτ!^,' :' 
Μέρτζιου 117, 118, 172. ’Επίσης υπό τι &';■
P o u q u ev ille  IV , 388 μέ 15 έλλ. οίκογενείι 
τφ  1816. Ύπό της E xped ition  άναφέρεται < 
πλώς (1828). Τφ 1851 κάτοικοι 31. Έ ξ  αύτο 
καί τό ύπ;ρ τήν Χαλανδρίτσαν Α βουνόν όν* 
μάζεται Κάνδαλος. Ή  κορυφή τού Κανδάλ* 
λέγεται Τοπόλοβα. P ouquev ille  IV , 39! 
Κανδάλη χωρίον είς Ζάκυνθον παρά τήν κώμι 
Ρωμήρη. Ζώης, 41. Κάνδαλος χωρίον είς X 
ον. Λαογραφία Ζ' 342. Κανδήλα χωρίον « 
Αίγιάλειαν. P ouquev ille  IV , 340. Τοπωνύμι 
είς Τουρλάδα Καλαβρύτων. Παπανδρέου Τσ 
Καλαβρ. 286, Καλαβρ. Έ πετ. 185, τουρ> 
κόν τσιφλίκι παρά τά Καλάβρυτα. Κανδηλώρ 
Άρματωλισμός 232. Κατά Θωμόπουλον 
έκδ. 238 τό όνομα έκ τής έλλ. λ. Κανδα(υ)λο 
τυρόπιττα. Όρθότερον ό Κ. Ν. Ήλιόπουλί1 
Τό τοπωνυμικόν τής Η λείας, 201—2. Ή  > 
ξις, λέγει, παρά Ή συχίφ  σημαίνουσα χοίλαη ίΠ. Μι,;- 
καί σκαντάλοι λεκάναι λίθινοι πρός ΰδρευ« 
άνθρώπων καί ζώων.

Κανδηλώρος Τ ά κ η ς. Εξαίρετος Πε): 
ποννήσιος Ιστορικός συγγραφεύς, γεννηθ! 
έν Δημητσάνη, είργάσθη δέ έπί πολλά έτη 
Πάτρας ώς δημοσιογράφος. Ενταύθα έξέδι 
τφ  1899 τήν 'Ιστορίαν τής Γορτυνίας 
σελ. 346.

Κανδρής Ν ι κ ό λ .  ’Αγωνιστής τού 18 
πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη, 
Στεμνίτσα 110, 170.

Κανδριάννικα καί Καντριγιάννικα, π
λαιοτάτη συνοικία τής άνω πόλεως Πατρών, 
τής Άλεξιωτίσσης (συνοικία καί ένορία). ’ 
παντά έπί Τουρκοκρατίας καί κατά τούς χ(ι 
νους τού Τερού άγώνος, δτε καί μάχαι έδόί 
σαν. Βλ. λ. Άλεξιώτισσα, *Αγ. ’Αλεξιώτισι

Είκών τής Άναλήψεως είς τόν ναόν ' 
μονής Γηροκομείου μετ’ έπιγραφής: «Ά φ
ροΰται ή παρούσα είκών είς τήν ίεράν μσι 
Γηροκομείου ύπό 25 άδελφών Κανδριανέ 
1849». Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 65, '
Είς έγγραφον τού μητροπολίτου Γερμανού π  
Προφήτου Ή λία  2 Μαΐου 1815, μνημονεύε! 
έως έκεΐ Κανδριάννικα μεχαλέ (συνοικία).
’Αρκαδίαν χωρίον Κανδρέβα, τό όποιον άλ· 
τό φέρουν έλληνικόν έκ τού κέντρου, άλλοιi 
τού K andri, K and ra , ’Αλβανικόν. Κατά Θ 
μόπουλον, 276, πιθανώς τά Καντριγιάννα 
όπως καί λέγονται μέχρι σήμερον, έκ τού ππ 
σικού K an—mtr* είδος ιστού, έργαλειοΰ κυρ - 
διά τά μεταξωτά. Τό αύτό καί ή γαλλ. λέ 
can tre . Ή  περσική λέξις Κάν καί έβραϊ»? 
κανέγ, έξελληνισθεΐσα είς κάνναν, κυρίως * a v S 1· ^  
μαίνει τόν έκ τού στόματος τού μεταξοσκώ;-: ;
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wr. ί·

οξ έξερχόμενον λεπτότατον μίτον. ’Ίσως λοι- 
, ■. όν, έπιλέγει δ άείμνηστος Θωμόπουλος, νά

Ιιροέρχετα ή λέξις έκ του κανδρέδες τοϋ Γιάν- 
*ί !·; 1̂ Ί* πιθανώς πάλιν τοϋ υίοΰ της Δανιηλίδος

rv t)·̂  }χ λ.) : Μεταξουργεία Ίωάννου. Προσθέτο- 
χΰ.ι„ εν δτι. πλησίον της τοποθεσίας καί ευθύς άμέ- 

ι^ /'^  :‘a;.! ως διατηρείται Ιτερον προδήλως βυζαντινόν 
"ι ^ °πωνύμιον Γηροκομεϊον (βλ. λ.) καί Παγώνα
/T,w.rv-t „ Μ ·

‘J;Wl '/fifi Κ ανελλόπουλοι ή Σπανοί Ιωάννης καί
ί1 ‘ΟΙ',ρ ’εώργιος, άγωνισταί τοϋ 1821 έξ Αίγίου, πο- 

, , ,„Ή ^  εμήσαντες καί εις Πάτρας. Ν. Παπαδόπουλος 
jr ·'»t ίς περ. ’Άμπελος, τ. 10 (1957).

·,ν ‘w; Κ ανελλόπουλος Ά ν  α γ. Αγωνιστής έκ
Ιεμούτας ’Ηλείας, πολεμήσας καί εις Πάτρας. 

ι/ Ά'λ ί!, Έ;ι1· J, Παπαδόπουλος είς περ. "Αμπελος τ. 9 
-'ΛΗ»», & αχ ίο .

Κτ,ΐώ Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς  ’Ιωνάς, ήγούμενος
ΐκΐΐε IV 3* Ιεγ. σπηλαίου, Φιλικός,

:ολεμήσας_καΙ είς Πάτρας.
ά

Κιηγ)ι  jfu-Ifl
ΙΙ,ίίίίίΤϊ·*̂  
flrafe, 

ΐ : · : .  Ιίό, το·

Ί:υ:ι. Mr/«|
:: Qtrifff/m 
·■'.Κϊνϊι;
Κ. X, Ή)'.ί:(

ωτάκου Βίοι 303, Χιώτης 
ον. Α' 599, Λεύκωμα 
84.
Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς  Ά -  

«στάσιος, άγωνιστής τοϋ 
821 έκ Πτέρης Αίγίου, 
πΐ κεφαλής 50 άνδρών πο- 
,εμήσας καί είς Πάτρας. 
ιό περί τούτου πιστοποιη- 
ικόν τψ 1843 υπογράφουν

jriaian Π> ΜαυΡ°!^7.άλης> Χ·
^  ίισίνης, Γ. Ροϋφος κ. ά.

Βάρχεϊον συμπολίτου έν Ά -  
Έ:ιί"·;; Hi ^ ναιζ όμωνύμου άπογόνου 

Γου)· Πρβλ. Σταυρόπουλον 
- b  *^5. οίκογένειά του έγ- 

ι*τεστάθη είς τάς Πάτρας 
. '’ΐΆ,'ϊ' Λεύκωμα 185) καί τούτου 

Απόγονος ό
,,· |ί (Κ α νελ λό π ο υ λ ο ς  Κανελ.
,’ν Παναγιώτης, γεννηθείς είς 

Δ Ιν·11 ’11 Πάτρας τήν 30 Νοεμβρίου
, ,. . W902 (η μήτηρ του Ά μα- „ , , ,

|λία άδελφή τοϋ Δημ. Γού- | 7Γ
■Μ'·ϋί ι j '1 ίναρη). Μετά τάς γυμνάσιά- 'L...... — -
yxMrj!' χάς σπουδάς ένταΰθα, είς 
ji t':\ 'iJ'i Αθήνας έσπούδασε νομικά, εΐτα δέ είς Χαϊ-

Υί
>·11 ,;ϊ,ν ήΤδελβέργην καί Μόναχον, έπανελθών είς Πάτρας 

ϊτώ 1923.
«ν ^ , ,  Τόν ’Ιούνιον 1929 έγένετο υφηγητής της 

ηϊύ·' ''\s ιΚοινωνιολογίας είς τήν Νομικήν σχολήν Ά θη- 
'σ» |ινων καί τώ 1933 καθηγητής αυτής, πρώτης έδρας

Πανεπι-
!·| ί στήμιον. Διετέλεσε τώ 1926—7 γεν. γραμμα- 

; τεύς τοϋ υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας, 
|ό, t γεν. γραμματεΰς τοϋ υπουργείου Παιδείας τώ 
j (1932 καί άπό τοϋ 1934 πρόεδρος τοϋ διοικη- 
•j I τικοϋ συμβουλίου τοϋ Ιδρύματος Κοιν. Ά σφα- 
/;;·.·!. t λίσεων. Κατά τάς έκλογάς 1936, παραιτηθείς 
’ή, t πάσης δημοσίας θέσεως, έπολιτεύθη, συμπή- 
Λ)ύί'“·ί’- r ζα? ’ίδιον κόμμα, τό ’Εθνικόν Ένωτικόν. 'Τπό 
.... Η t τής δικτατορίας Μεταξα συνελήφθη καί έξετο- 
),·:Ρ·^μ· ί πίσθη τόν Ιανουάριον 1937 είς Κύθνον, άκο- 
■/' ) λούθως είς Θάσον καί τέλος είς Κάρυστον. Κα-

<■ τά τήν ’Ιταλικήν έπίθεσιν τής 28 ’Οκτωβρίου

1940 έζήτησεν έκ τοϋ τόπου τής έξορίας του 
νά καταταγή ως άπλοΰς έθελοντής στρατιώτης 
καί νά μεταβή είς τό μέτωπον, τοϋτο δέ τοϋ 
έπετράπη καί έτάχθη πολεμήσ ις είς τόν Β το
μέα Πόγκραδετς (13η Μεραρχία), έπιβλέπων 
καί είς τήν έκδοσιν δημοσιογραφικού οργάνου 
αύτής, τής «Άχρίδος», ή όποία έξετυπούτο είς 
έλληνικόν τυπογραφεϊον τής Κορυτσας. ’Εκ τοϋ 
μετώπου έπέστρεψε μετά τοϋ διοικητοΰ τής 
στρατιάς ’Ηπείρου στρατηγού Πίτσικα.

Άνεμίχθη ένεργώς είς τόν μυστικόν άγώνα 
τοϋ έθνους κατά τοϋ κατακτητοΰ. Διά τήν δρά- 
σιν του ταύτην κατεδιώχθη, άλλά κατώρθωσε 
νά άναχωρήση κρυφίως τήν 31 Μαρτίου 1942 
διά τήν Μ. ’Ανατολήν, έπιβαίνων μικράς λέμ
βου μετά τής συζύγου του μέχρι τών άκτών 
τής Μ. ’Ασίας. Τήν 3ην Μαΐου 1942 ώρκίσθη 
άντιπρόεδρος τής έν Καίρφ Έ λλ. κυβερνήσεως 

καί τόν ’Ιουνίου 1942 έλα-
------------------- — Λ βε καί τό ύπουργεϊον Έθν.

Άμύνης, παρητήθη δέ τόν 
Μάρτιον τοϋ 1943.

Έπανήλθεν είς τήν Κυ- 
βέρνησιν τήν 8 ’Ιουνίου 
1944 ως υπουργός Οίκο- 
νομικών καί Άνασυγκροτή- 
σεως. "Οταν άπήρχοντο οί 
Γ  ερμανοί έκ Πελοποννή- 
σου, έσπευσε πρώτος νά ά- 
ποβιβασθή (27 Σεπτεμβρίου 
1944) είς Πελοπόννησον ώς 
άντιπρόσωπος τής Κυβερ
νήσεως, προλαβών κατά 
μέγα μέρος τάς άπειλουμέ- 
νας σφαγάς καί καταστρο- 
φάς, άρχίσας άπό Καλα- 
μών καί Τριπόλεως μέχρι 
Πατρών, δπου έφθασεν εύ- 
θΰς άμέσως μετά τήν έκ- 
δίωξιν τών Γερμανών καί 
παρέμεινε μέχρι τής άπε- 
λευθερώσεως τών ’Αθηνών. 
Ή  άποστολή του ήτο δρα
ματική, άλλά καί έπιτυχής 
(Κ. Καραλή, *Ιστ. τών δρα

ματικών γεγονότων τής Πελοποννήσου, ’Αθ. 
1958, 306). Τήν 23 ’Οκτωβρίου 1944 έν Ά -  
θήναις άνέλαβεν ώς υπουργός τών Ναυτικών 
καί τήν 14 Δ)βρίου 1944 καί Οικονομικών, 
διατηρήσας τά υπουργεία μέχρι 3 Ίανουαρίου 
1945.

Τήν 1 Ν)βρίου 1945 έσχημάτισε κυβέρνη- 
σιν, είς δέ τάς έπακολουθησάσας έως σήμερον 
έκλογάς εκλέγεται συνεχώς βουλευτής Πατρών, 
έπανειλημμένως υπουργός. ’Από 18 έτών έγρα
ψε ποιήματα, τά όποια έτυπώθησαν τώ 1920 
(α' βιβλίον του). "Εγραψε καί έτύπωσε πλεϊστα 
λογοτεχνικά καί έπιστημονικά έργα, είς τά 
όποια καθαρά ή άγάπη καί ό δεσμός πρός τήν 
γενέτειραν, ή όποία τοϋ ένέπνευσε καί τό φι- 
λολογικώτερον «Γεννήθηκα στα 1402», έπίσης 
είς τόν «Κύκλον τών σονέττων», προλογίζων 
τόν Θωμόπουλον 13—6, είς Πελοπ. Πρωτο
χρονιάν 1957, 5 έπ., είς τό τεύχος, «’Όχι» Πά-
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τραι 1945. Τ φ  1958 του άπενεμήθη όμοφώνως 
υπό της ’Ακαδημίας Αθηνών τό ’Αριστεΐον 
Γραμμάτων. Ή λ ιος Γ  197—8, ’Ανεξάρτητος 
1570.

Βιβλία τ ο υ : Ρυθμοί στά κύματα (ποιητ.
συλλογή), 1920, D ie S taa ts rec litlieh e  S tel- 
lu n g  des K onigs in  G riechen land  (έναισ. 
διατριβή έν H eidelberg ), Ή  λυτρωμένη άπό 
τό σόι πού χάθηκε, Μόναχον 1923, Έννοια, δι- 
καίωσις καί σκοπός τής πολιτείας, 1923, Ή  
Κοινωνία των Εθνών, 1926, Περί της έννοίας 
του Διεθνούς δικαίου άπό κριτικοφιλοσοφικής 
άπόψεως 1926, Αί θρησκεΐαι ώς προσδιοριστι- 
κοί παράγοντες τών πολιτισμών, 1926, Περί 
τών μεθόδων της κοινωνιολογίας, 1926, E vo
lu tion  und F o rtsc h rif t , 1926, Ό  Φερδινάν- 
δος T onnies καί ή κοινωνιολογία, 1926, Bes- 
p rech u n g  d e r m a te ria lis tisc lien  A uffasung 
d e r G esch ich te  in B ezug au f G riechen land , 
1926, Κοινωνική πρόοδος καί κοινωνική πολι
τική, 1927, Κοινωνιολογία τών Ιμπεριαλιστι
κών φαινομένων, 1927, B esprechung  von Μ. 
S iebc rschm id ts , Das O rien t P roblem  zur 
ze it der K usteh u n g  des T iirk ischen  Rei- 
clis nacli V enez. Q ucllen , 1928, Περί της 
κοινωνιολογίας ώς έπιστήμης 1928, Κριτική 
του ιστορικού υλισμού, 1928, Soziologisches 
I )euken und Soziologischc W issenschaft, 
Μόναχον, 1928, *11 κρίσις της έποχής μας καί 
ό σοσιαλισμός, 1929, 'Ιστορία καί κριτική τών 
κοινωνιολογικών θεωριών, 1929, *0 Γερμαν. 
’Ιδεαλισμός καί αί ΙστορικαΙ έπιστήμαι, 1929, 
Ί Ι  Δημοκρατία, Έννοια καί ιστορία, 1929, 
Die G ru n d rich tu n g eu  dcr G esellschaftsle- 
lire Lorenz von S te ins, Βερολΐνον, 1929, 
B esprechung  von S. B. K ougeas *11 Ιδέα 
τής Κοινωνίας τών ’Εθνών παρά τοίς Έ λλησι, 
1930, B esprechung  von E rn s t S teins, Un- 
te rsu ch u n g cu  zur sp a tb y z a n t V crfassungs 
und W irselu iftsgesch ich te , 1930, B espre
ch u n g  von K. Καραβίδα, 'I I  Μακεδ. άγροτ. 
κοινότης καί ή πατριαρχ. γεωργ. οικογένεια 
εις τήν περιφέρειαν Μοναστηρίου, 1930, Ό  
A lfred W eber καί ή Ιδέα τής προόδου, 1930, 
Κοινοϊνιολογία (έκ τής Μ .Ε.Ε.), 1930, Κάρο
λος Μάρξ, 1931, Ή  οίκονομία καί ή Ιδέα τής 
Ελευθερίας, 1931, *0 ’ΕλευΟερόπουλος καί ή 
Κοινωνιολογία του, 1931, D as Ind iv id u u n  
a ls  g reuze des Sozialen  und der K rken- 
n tn is, Βερολΐνον 1931, Ό  άνθρωπος καί ή 
κοινωνία, 1931, *11 κοινωνία τής έποχής μας, 
1932, Ί Ι  ΠατρΙς ώς κοινωνιολογική έννοια,
1932, 'Ιστορία και πρόοδος, ΕΙσαγωγή είς την 
Κοινωνιολογίαν τής 'Ιστορίας, 1933, ΑΙ κοι
νωνικά! άσφαλίσεις καί ό νεαρός Έ λλ. νόμος,
1933, *0 Ελληνικός Μαρξισμός, 1933, Ή  
πρόοδος τής τεχνικής καί ή Οίκονομία, 1933, 
Τό σύστημα της Κοινωνιολογίας τού Leopold 
von W ier, 1933, Ή  πρόοδος καί οί Α ρχαίοι,
1934, Ό  άνθρωπος καί αί κοινωνικαί άντιθέ- 
σεις, 1934, O bservations h is to riques su r Γ 
idee de la  Socie te , Παρίσι, 1937, Ό  σταθ
μός ('Ένα μονόπρακτο), 1934, G riech isc lier 
Brief, (άνάτυπον άπό τό Die L ite ra tu r) , Ή  
Κοινωνιολογία ώς έπιστήμη τής πραγματικό-

τητος (ή θεωρία τού H an s  F rezer), 1934, ] $*·*' 
Ή  πνευματική Νεοελληνική κοινωνία, 1935,
L a  S ocie te  S p iritu e lle  N eo—grecque, 1936, 
Προβλήματα φιλοσοφίας καί κοινωνιολογίας*] 
τής 'Ιστορίας, 1936, D ie E in sam k eit iu^fc i;\ 
H irer G em einschaftlichen  und gesellscha- 
ftiigen  P ro b lem atik , Λειψία 1937, Περί i bvi·- 
S tefan  G eorge (μετά μεταφράσεως ποίημά-j]^: ' 
των του) 1937, Ντεκάρ καί Γιάσπερς, 1938, ; Kjv*-·' 
Υποστασιακή φιλοσοφία. Τρεις ομιλίες του^τ 
K arl Ja sp e rs , 1938, *0 μύθος καί ή ζωή τουΐφ, 
W ilhelm  W olfg. S ch iitz , 1933, Μαθήματα:)! 
συστηματικής κοινωνιολογίας, Μέρος Α ' Σ τ α -^ · ; . : 
τική κοινωνιολογία, 1939, 'Απλοί φθόγγοι ( β έ ί^ ;  ιΐ 
στίχους) υπό ψευδών. «Αίμος Αύρήλιος», 
στορία τού Εύρωπαΐκού πνεύματος. A ', 1942af^ fie;;
α' έκδ., 1947 β' έκδ., Ή  'Ελλάς καί ό πόλε- jL/ιγ; [ 
μος, Κάϊρον 1942, ΤΙ όφείλει είς τήν Ελλάδα»^ ;yi.-: 
ή Διεθνής Δικαιοσύνη. ’Αλεξάνδρεια 1943, Lesu.pr ; 
causes s t les b u ts  de ce tte  guerre , Κ ά ΐρα ντ^ ;* . 
1944, Θά σάς πώ τήν άλήθεια, 1944, Είσα- ι 
γωγή στόν ένωτισμό, 1935—1945, 'Ένας άπο-1 J’ 
λογισμός 1945, Ό  κύκλος τών σονέττων, 1946, ^
Ό  πόλεμος καί τό μέλλον, 1946, "Ολιβερ Κρόμ- *
βελ (βιογραφικό χρονικό σέ πράξεις πέντε),
1947, 'Ιστορία τού Ευρωπαϊκού πνεύματος Β'
1947, Ό  εικοστός αιώνας, 1951, Ό  Χριστια- ^ 
νισμός καί ή έποχή μας, 1951, Μεταφυσικής ι>·'ι/,·ΰ’ 
προλεγόμενα, 1956, Πέντε ’Αθηναϊκοί διάλο
γοι, 1956, Πικροδάφνες (σέ στίχους), 1956,
Τό τέλος τού Ζαρατούστρα, 1956, Γεννήθηκα: 
στά 1402, 1957 (όπου δέν άναφέρεται τόπος*; 
έκδ., αί ΆΟ.) *0 κατάλογος παρά τού άρχείου» 
τού άδελφού του Άναστάση, χημικού, διατη 
ρούντος πλουσιώτατον άρχεΐον εικόνων, έγγρά-, 
φων καί δημοσιεύσεων τών τριών πρωθυπουρ
γών τής οίκογενείας (Δ. Γούναρη, ΓΙ. Κανελ-, 
λοπούλου, Κ. Καραμανλή, τού τελευταίου γαμ-, 
βρού του έπί Ουγατρί).

Κ ανελλόπουλος Περ. Λεωνίδας. Δύο διη-; 
γήματα αύτού είς τήν ΕΙκονογραφημένην Έ-! 
στίαν τού 1894, 28 καί 238. Τφ  1896 έν Πά-: 
τραις έξέδωσεν «Εικόνες καί διηγήματα» μέ: .γ  
πρόλογον Κωστή Παλαμα, ό όποιος διά τά 15 * ' 1 
διηγήματα τής συλλογής γράφει ότι τά «δια-: 
κρίνουσι τοιαϋτα φιλολογικά χαρίσματα εύαι-: 
σθησίας, παρατηρήσεως καί είρωνείας». Γ. Βα-: 
λέτας «’Ανθολογία της Δημοτικής πεζογρα-: 
φίας» Γ ' 84—7, κατά τόν όποιον τό άνθολογη-j 
θέν διήγημα «Τό παράθυρο», γραμμένον είςΐ 
τήν δημοτικήν, τό πρώτον έδημοσιεύθη είς τό· 
περ. «Έβδομάς» Ά θ . 23 Φ)ρίου 1891. Τό' 
αυτό διήγημα συμπεριέλαβε καί ό Ν. Καράμ-: 
πελας είς «Μοραΐτικη Πεζογραφία» Α ' 69—72..
Τόν φέρει ότι είναι «ένας άπ’ τούς πρωτομά-! 
στορες τής κοινωνικής πεζογραφίας μας». Τού.
Ά λ . Δουμά υιού « Ή  σύζυγος τού Κλαυδίου»ι; 
δράμα μεταφρ. Λεωνίδα Π . Κανελλοπούλου, έ-! 
ξεδόθη είς δύο έκδόσεις, έκ τών όποίων ή β':
Ά θ . 1899. Ε πίσης είς Κ. Σκόκου, Έθν. Ίί-Ι 
μερολόγιον 1894, 333—6 τό αύτό διήγημα
«Τό παράθυρο».

Κ ανελλόπουλος Ά γ γ .  βιομήχανος. Έ  -I 
σπούδασεν είς Πάτρας. Μ ΕΕ' ΙΓ ' 688, Λεύ-ν 
κώμα 184.
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Ιϊλ, Γγ/λ̂ ϊ )

Κ ανέλλος Χρύσανθος του Κανέλλου. Πα- 
εύς, υπογράφει υπόμνημα 1688 Πατρέων ζη- 
όντων αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86. 

Κ α ν έ λ λ ο ς  Βασιλ. ’Ιθακήσιος, διδάσκα- 
έν Πάτραις εύθύς πρό τοϋ 1821. Θωμό- 

υλος 553.
Κ βνιγρίσο. Θέσις ύποδεικνυομένη παρά τάς 

άτρας άπό τούς Ένετ. χάρτας (βλ. λ.). 
Καναβός ’Ιωάν. 'Τπουργός κλπ. έκ Ναυ- 

ικτου 1866. Έσπούδασεν εις τό Γυμνάσιον 
>ν Πατρών. Έλευθ. Ζ ' 202. 'Ήλιος Γ 203. 

Καντακουζηνός Παλαιολόγος ’Ιωάννης, 
ςάδελφος των άδελφών Παλαιολόγων καί 
ιικητής Πατρών. Ευρηται εις δικ. άπόφασιν 
ατρών 1436 καί εις άλλο έγγραφον Πατρών 
38. G erland 222—4, Θωμόπουλος 385, 389. 
ικυθηνός Le despo ta t ώς έν σ. 389. Καί ό 
ε ώ ρ γ  ι ο ς έχρησιμοποιήθη εις άποστολήν 

Ραγούζαν τφ  1431 πρύς άνάπτυξιν του 
ατρινοΰ έμπορίου. Θωμόπουλος 358. 

Καντακουζηνός ’Αλέξανδρος πρίγκηψ. Έ ρ- 
μενος έκ Δρέσδης, παρέμεινε τόν Δ)βριον 
128 εις Πάτρας δύο ήμέρας, συνεχίσας τό τα- 

! 5ι του πρύς Αίγιναν, Ενα συναντήση έκεΐ 
ν κυβερνήτην Καποδίστριαν. M an g eart 
φ. XI.
Κ άντζιας Π  α ν α γ. Βιομήχανος, βουλευτής 

Λ υπουργός, γεννηθείς εις Πάτρας τφ  1900, 
ησεν 'δμως καί έπολιτεύθη είς Πειραιά, 

ί^ου καί άπέθανεν. "Ηλιος I ' 214.
Κ αντίρια. Τόπος είς περιοχήν Πατρών (;)

; CQL) άγρ5ς Τούρκων είς Άθηναϊον έν
' j;i ''jj if'/ii άτραις πρόσφυγα. Κώδηξ Μέρτζιου 127. 
ψ Ά  f1·! I Κ αντουμάνικα. Ή  νϋν Ά γ . Παρασκευής 
am, Γ;” * ;ριοχή, δπου κατά τάς άρχάς της Φραγκο- 

υατίας C anturia  (σχολή ψαλτών) καί έντεΰ- 
:ν κατά Θωμόπουλον 277, 381, 388 τύ δνο- 
μ, ίσως δμως έκ τής ιδιοκτησίας έκεΐ Καν
ί όυμά τίνος.

jyiij:, ύΛ'1 [ Κ άντυλας. Ζακύνθιος άγωνιστής, σφαγια- 
..;1;τ̂ Λ;ν 1 ;0είς ύπύ Λαζοϋ Τούρκου κατά την μάχην Γη- 
r- | t of, έϊδίϊρκομείου. Μ. Οικονόμου 282. Βλ. λ. Έ -  
^r,i-a:v ι ■ )άνάστασις 1821.
A U  όΙ II Κάουεν Ρ ίντερ. Φιλέλλην ιατρός τοϋ στρα- 

kfi ίρπέδου πολιορκίας Πατρών τώ 1825. Είς 
' Ά ι  :> ι/νρχεΐον Λόντου Β’ 213 ή περί τοποθετήσεως

Γ. Β; [ύτοΰ διαταγή τής Κυβερνήσεως.
1 <, ~  ■ “ ■  —-, -< G" *
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Κ απαυδρίτης. Ναυτικός Ζακύνθιος άγωνι- 
.τής. Μέ τό πλοΐον του ήλθεν είς Πάτρας τόν 

1V fry 11 Ιούνιον 1821 καί παρέμεινε μετά όλίγων άλ-
-?V :̂»o»v εις τόν Πατραϊκόν. Χιώτης Ίον. Α ' 405. 

i05!l jjj),'ΐ Κάπελα καί Κάπελη. "Οπως καί είς Ή -  
Λ  ·, ·:ίαν, τοπωνύμιον δπου πυκνόν δάσος. Ό λό- 
■ j'r fj'vi c λήρος ή πεδιάς τοϋ Πείρου (Κ. Ά χαΐας) έλέ- 
:.J" , Α  \ ετο Κάπελη, άκόμη πρός Τζάιλο καί 6ρος 
w! ji ί Ικόλλιν, Θέσις σήμερον είς την πρό τοϋ Σαν- 
:;j; αμερίου πεδιάδα. —

% »\

Συνοικισμός 'Αγιοβλασιτί- 
·, ων Δύμης, τόν όποιον άναφέρει ό Νουχάκης 
(1889) καί δέν άνεΰρεν ό Κορύλλος Χωρογρα
φία 75. Κάπελη Σκιαδαίικα είς τό όροπέδιον

λ s ’ριταίας έπί τής δημ. όδοΰ πρός Σκιαδά. Δρα- 
!l|! f ούμης Χρον. 172.

Καπετανάκης Ίωαν. ’Εκ τών ’Αθηναίων 
Ιίς Πάτρας προσφύγων (1691). Κατά Θωμό- 
h mXoy 4761 φαίνεται δτι τφ 1715 συνανεχώ-

ρήσε μετά τών Ενετών είς Ένετίαν, δπου 
τώ 1716 μνεία «τής τοϋ Καπετανάκη τοϋ Πά- 
τρηθεν τυπογραφίας». Δύο άδελφοί Καπετανά
κη άπηγχονίσθησαν (Κώδηξ Μέρτζιου 147). 
’Άλλη οικογένεια έκ Δ Μάνης πολεμεΐ τώ 
1821 είς δλας τάς μάχας τής Πελοποννήσου. 
Έλευθ. Ζ ' 232.

Κ απετάνος Α. Θεόδωρος, δικηγόρος Π α
τρών. Σκίτσα του ό Θ. Άννινος σ. 41, 418 
τοϋ Λευκώματός του. Γερακάρης 54—55. Έ ξ -  
έδωσεν έν Πάτραις τφ  1874 έλευθέραν μετά- 
φρασιν τοϋ έργου Φραγκ. de S an c tis  « Ή  έ- 
πιστήμη καί ή ζωή» (σ. 48). Βλ. λ. έρ-
γάται.

καπνός. Είς θέσιν Σπηλιά, κάτω τής πλα
τείας Ά γ . Γεωργίου έπί Τουρκοκρατίας ύπήρ- 
χε δημόσιος ταμβακόμυλος (μπάλτο), έκ τοϋ 
οποίου ύπεχρεοϋντο νά άγοράζουν ταμβάκον, 
πλήν οί περισσότεροι, διότι ήτο άθλίας ποιότη- 
τος, προετίμων τόν λαθραϊον, έχοντες δύο ταμ- 
βακαποθήκας, μίαν διά τούς ξένους, άν τούς 
έζήτουν καί μίαν διά τόν έαυτόν των. Θωμό
πουλος 616. Καπνός παρήγετο είς Πελοπόννη
σον δλίγος καί είσήγετο έκ τοϋ έξωτερικοΰ 
(449.000 γρ. κατά τινα πίνακα) καί έκ Σ τέ
ρεας καί έκ Γαστούνης, έντόπιος μάλλον δχι. 
Σακελλαρίου ώς έν σελ. 293. Καπνοπωλεία ύ- 
πήρχον ήδη είς τάς Τουρκοκρατουμένας Π ά 
τρας. Γούδας Ε ' 336.

Κ α π ο γ ι ά ν ν η ς .  Συμμετέχει τφ  1822 τόν 
Φ)ριον είς ναυτ. έκστρατείαν έν Πάτραις βλ λ. 
Έπανάστασις 21.

Κ αποδΙστριας Ί ω α ν .  Ή δ η  τφ  1818 έν 
Κερκύρα παραλαμβάνει παρά τοϋ Ίω αν. Π α- 
παρρηγοπούλου (βλ. λ.), έλθόντος έκ Πατρών, 
διπλωματικόν φάκελλον. ’Έδωσε χρήματα διά 
τούς πρόσφυγάς μας, τούς καταφυγόντας είς 
Ίονίους, δυσηρεστήθη δέ πολύ, όταν είδε τού
τους νά διώκωνται άπό στρατιώτας τοϋ Ά δ α μ  
καί έν ώρρι χειμώνος νά τούς υποχρεώνουν νά 
έπιστρέψουν είς Πάτρας. Χιώτης Ίον. 466, 753. 
Μέ τήν στρατιάν τοϋ Μαιζόν (βλ. λ.) φθάνει 
καί ό παρ’ αύτή άντιπρόσωπός του Σταμ. Πυ- 
λαρινός. Διορίζει έπίτροπόν του είς Πάτρας 
τόν Γεώργιον Μαυρομμάτην, κατόπιν δέ 
τόν Ά λεξ. Ά ξιώτην καί φρούραρχον τόν Ν. 
Ράϊκον. Είς τόν στρατηγόν Σνάιντερ γράφει 
τήν 29)5)1829 δτι έτοιμάζει «νά σταλή ή τα 
κτική Έλλ. φρουρά εις τάς Πάτρας καί τό 
παρακείμενον φρούριον (Ρίον)...». Ό  Ράϊκος 
έπί κεφαλής τής β' ϊλης τοϋ ιππικού τόν Ιο ύ 
λιον 1829 είχε φθάσει είς Πάτρας καί μάλι
στα εΐχεν εύρεθή τρόπος νά στεγασθοΰν άν- 
δρες καί Επποι εις τήν κατεστραμμένην πόλιν. 
’Ακόμη καί ή νομή τών κτηνών δέν ήτο δυνα
τόν νά έξευρεθή. 'Ο Καποδίστριας γράφει έξ 
’Άργους περί τούτων, ειδοποιών οτι έδωσεν 
έντολήν είς τόν Ά ξιώ την νά συντρέξη τόν 
φρούραρχον Ράϊκον δσον δύναται. Ε ίς τάς πέ- 
ριξ τών Πατρών οδούς ένεφανίσθησαν λησταί, 
άλλά διέταξε τόν Κολοκοτρώνην καί κατέπαυ
σαν αί άταξίαι, αί ύποΐαι κατά τήν έπιστολήν 
αύτήν τοϋ Ιουλίου 1829 τοϋ Καποδιστρίου 
δέν όφείλονται είμή εις φατριαστικήν διάθεσιν. 
Διά τής άπό 7 Αύγούστου 1829 έπιστολής
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του έξ "Αργους 6 Καπόδίστριας έκφράζει τήν 
ίκανοποίησίν του, διότι «χαρά μεγάλη έγινεν 
είς δλον τόν λαόν των Πατρών, καθ’ ήν 
ήμέραν ύψώθη ή έθνική μας σημαία εις 
τά φρούρια των Πατρών». Δ ι’ έκτέλεσιν 
έπισκευών προφανώς είς τά έπί τών φρουρίων 
κτίρια υποδεικνύει είς τόν Ράϊκον νά ζητή ό- 
δηγίας άπό τόν Γά>λον στρατηγόν Τρεζέλον 
καί τούς άξιωματικούς του μηχανικού. Τφ  
1829 ιδρυσεν §ν των τεσσάρων ταγμάτων 
στρατού είς Πάτρας (ΜΒΕ V  276). Μεγάλην 
έπίδρασιν έπΐ της προόδου της έπαρχίας μας 
είχεν καί ή άπόωασίς του περί διανομής τών 
Εθνικών γαιών (βλ. λ. σχέδιον, Βούλγαρης, 
κτήματα δημόσια, πληθυσμός, ΜΕΕ Η ' 724).

Ε π ίσ η ς έκτισε τό πρώτον δημοτικόν σχο- 
λεΐον (βλ. λ.) έν Πάτραις. Έ κ  Ναυπλίου τήν 
17 ’Απριλίου 1829, πρός τόν Γ. Μαυρομμάτην 
ζητεί προαγωγήν της γεωργίας καί δι' άλλης 
έπιστολής του έξ Αίγίνης την 7 Φεβρουαρίου 
1829 πρός τόν Βούλγαρην ζητεί νά φυτευθούν 
δένδρα είς ΙΙάτρας έξόδοις του. Ό μοίω ς έλή- 
φθη μέριμνα διά την φύτευσιν γεωμήλων, έπί- 
σης δέ διά τήν γλυκόρριζαν. Τ φ  1829 έπε- 
σκέφθη τό πρώτον τάς ΙΙάτρας, φιλοξενηθείς 
είς τήν Ιδιόκτητον οικίαν τού Λιμπ. Ζαριφο- 
πούλου (Έλευθ. Σ Τ ' 172)' τόν προσεφώνησεν έκ 
μέρους τών μικρών μαθητών ό Άνδρ. Ρηγ$- 
πουλος (βλ. λ.). Τέλη Μαρτίου 1829 εύρίσκετο 
είς Γαστούνην, όπου έλαβεν άναφοράν τού ά- 
δελφού του Λύγουστίνου, πληρεξουσίου του είς 
τό στρατόπεδον πολιορκίας Ναυπάκτου, περί 
της έκδηλωΟείσης έκεΐ άπειθαρχίας είς τήν 
2αν χιλιαρχίαν στρατού. ’Αμέσως ό Καποδί- 
στριας διά τού πολεμικού «Έρμης» έπετάχυνε 
τήν άφιξίν του είς Πάτρας, όπου εϊχον έλθει 
τρεις αξιωματικοί τής χιλιαρχίας διά νά έκθέ- 
σουν τά παράπονά των. *0 κυβερνήτης τούς 
ήκουσε μόνον, άλλα είς τό τέλος τούς άπέπεμ- 
ψε μέ όργήν. ’Αξιωματικοί τής χιλιαρχίας διά 
κήρυκος, περιελθόντος τάς Πάτρας, έκάλεσαν 
τούς ίνδρας, όσοι εύρίσκονται είς Πάτρας, νά 
φύγουν, διότι αυτή άποχωρει από τήν Ναύπα
κτον. Αί Πάτραι έταράχθησαν, πλήν ό κυβερ
νήτης έσπευσε τήν πρωίαν τής 8 ’Απριλίου 
1821 είς Ρίον, συνοδευόμενος άπό τούς Θεοδ. 
Κολοκοτρώνην, Νικήταν, Βασιλ. καί Γκολφ. 
ΙΙετιμεζαίους, Τζιόκρην καί άλλους. Τ Ι Γαλλι
κή φρουρά τού Ρίου τού άπέδωσε τιμάς. Μέ 
τό έλλην. δίκροτον «Έρμης» διεπεραιώθη είς τό 
Άντίρριον. Είς Ναύπακτον έπήλθε συνεννόησις 
καί ό Καπόδίστριας άπεβιβάσθη είς Έαθόπυρ- 
γον καί έκεΐθεν δι’ Αίγιου καί Μεγ. σπηλαίου 
είς Ναύπλιον.

Τό ταξίδιον ήτο μεγίστης άξίας, διότι όλί- 
γων ωρών καθυστέρησις θά άφηνε τό Μεσο- 
λόγγιον είς τούς Τούρκους (Α. Άνδρεάδης, 
Δημ. Οικονομία, 24). ‘Υπήρχε κράτος δίχως 
όρια. Κατά Σ . Βυζάντιον, Τστορ. τών κατά τήν 
Έ λλ. Έπανάστασιν έκστρατειών κλπ. 1874, 293, 
ό Καπόδίστριας είχε στείλει είς Ναύπακτον τόν 
Κ. Τζαβέλλαν μετά τής χιλιαρχίας του καί 
τόν Χατζηχρήστον. Τήν 22 Μαρτίου 1829 έ- 
στάλη καί ό συνταγματάρχης Πιέρος μετά 
μιας κανονιοστοιχίας. ’Επίσης έκινήθη ό στό

Ψ, V
λος υπό τόν Μιαούλην. Μετά τήν κατάληψιν: 
της Ναυπάκτου, διοικητής τών φρουρίων Ρίου» 
καί Άντιρρίου διωρίσθη ό αύτός ως άνω Πιέ-; 
ρος. Πρβλ. Γούδαν Ε ' 236 (διά τήν 1 1  Ά  
πριλίου 1829). Κασομούλης Γ ' 177. "Οταν έ-=! 
πανήλθε τφ  1831, πρός τιμήν του έδόθη χορός* 
είς οίκίαν παρά τήν νυν πλατείαν Γεωργίου AV 
όπως ιστορεί 6 ’Αλεξ. Ραγκαβής καί παρέ-ΐΐ!^ 
στησαν οί προύχοντες καί όπλαρχηγοί Π ατρών.^ , . 
Αί έκλογαί τού Σ)βρίου 1831 κατακρίνονται*!Ρ; 
άπό τόν D riau lt I 68 ότι έγιναν έν Πάτραια 
υπό τούς ύποκοπάνους τών στρατιωτών. Έ κ 
Πατρών 7 ’Απριλίου 1829 ό Καποδίστριαο! 
άπέστειλεν έπιστολάς πρός τόν στρατηγόή 
Τσώρτζ καί τόν έκτακτον έπίτροπον Ήλιδοα 
Μ. Ρούφον. Έ π ιστ. Καποδιστρίου, έκδοσις Μιχν 
Γ. Σχινα, ΆΟήναι 1842, Γ ' 84, Έπι-* 
στολαί I. Α. Καποδιστρίου, φροντίδι τών 
άδελφών αύτού, ΆΟήναι 1841, Α’ 241).; 
Δραγούμης. Α. Μ. Τδρωμένου, ’Ιωάννης Καπό·:: 
δίστριας, Ά θ . 1900, Τρ. Εύαγγελίδου «Τστοτ 
ρία Καποδιστρίου», Γ . Φιλαρέτου, Ξενοκρατία 
καί Βασιλεία έν Έλλάδι, ΆΟήναι 1897, ΜΕΕί 
ΙΓ ' 765, "Ηλιος I ' 264. Πρβλ. E a  G reer 
e t  les C adodistias e tc  par le genera l Pelliotv 
P aris  1855. A ndre P apadopou lo—Vretci 
M em oires etc le conte C apodistrias, Pari 
1838, II, 384, 387. F r. T h iersch , D el’ E ta  
ac tn e l...L e ip sig  1833. Περί Αυγουστίνο1 
βλ. λ. Τζαβέ>λας.

Καπράλος Δ. Κ ω ν σ τ .  Έξέδωσεν έν Πά 
τραις τω 1886 «Ά νά τά ορη». Θωμόπουλα 
179 σημ. Καί είς περ. «Παρνασσός» ΆΟ. ΙΔ  
(L891), 167—174 ‘Υπάτη, όδοιπορικόν σημεί; 
ωμά του.

κ α ρ α β ά ν  σ ε ρ ά ΐ .  Τοιοΰτο ύπήρχεν efe 
Κ. Ά χαΐαν επί Τουρκοκρατίας (Pouqrui 
v ille  IV , 377), ό ξενών (χάνι) διά τούς δδοι; 
πόρους μεγάλων άποστάσεων καί μεγάλης συντ 
οδείας καί τά υποζύγιά των πρός διανυκτέ*. 
ρευσιν, κτισμένον είς μίχν περι>χήν όρυζοκαλ* 
λιεργείας καί άραβοσίτων, είς τήν αυλήν τα 
όποίου υπήρχε μία μεγάλη ιτέα. Ά λλο καρά 
βάν σεράΐ ήτο είς Ζήριαν (χάνι Λαμπίρη). Βί 
λ. Δύμη, Λαμπίρη, Δερβένια.

Καραβιάς Βασιλ. Φροντιστής του στραΉ 
πέδου πολιορκίας Πατρών. Χρυσανθακόπουλί 
63—8. Καί είς έγγραφον παρ’ έμοί Γ. Καλά 
μογδάρτη 19—10—1824.

Καραβίας Πανταζής Εύσταθ. ’Αναστάσιο:
Ό  Α. Ζώης (Άναστ. Σ. Καραβίας, Ζάκυνθί 
1954, 5 έπ.) δημοσιεύει έπιστολήν τού ώς άν 
’Ιθακήσιου διδασκάλου, έγκατασταθέντος e! 
Πάτρας τώ 1829, άνέκδοτον άπό 4 TouvUl 
1829 πρός τόν όμώνυμόν του Άναστ. Καρ! 
βίαν. Ό  έν Πάτραις γράφει ότι ήλθε μές 
Μεσολογγίου, εύρε δέ έν Πάτραις πολλούς \ί 
θακησίους. Βλ. λ. σχέδιον.

Καραβοστάσι. Κολπίζων όρμος καί χωρί: 
έντεύθεν τού ’Αράξου, 3 ώ. άπό τής Κ. Ά  
χαΐας, έναντι τού Μεσολογγίου. Τ Ι Δ παραλ I  
τής έπαρχίας Πατρών μέχρι τού ’Αράξου εΚΐ \\ 
άλίμενος, έχει δέ όρμον τό Καραβοστάσι, άπ \ 
χοντα τών Πατρών 17 μίλλια. Τό βάθος τ ? 
θαλάσσης είναι 4—12  όργυιών καί ό πυθμήν π |L>
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Λ ί :;ν/,..........................................
ή'ω άλληλος St* άγκυροβολίαν. Έ ξ  έτέρου έπί της
' ίΐ ’γ1Ρ*ζ ύπάρχει έλος έκ 50 στρεμμάτων, άνήκον
•iiiiji’j ί·/ι?γ ίς τό Δημόσιον, έπικοινωνοΰν μέ τήν θάλασ- 

"ήΓΐ;; '-Q ·' wxv (Αναβολή). Καραβοστάσιον, σταθμός καρα-

'ι* r 0v έπικοινωνίαν μέ τήν άπέναντι Στερεάν. 
Τώ 1754 εύρίσκοντο μέλη πληρώματος 

rtxyrJ'li τειρατικοϋ πλοίου Ραΐς βυθισθέντος ύπό Ένε- 
1̂ 1 “Ϊ:ίϊ ρών, έργαζόμενα είς τα έκεϊ άλιευτικά πλοία 
!*■ ^:ΚίίΛ: :̂ ν Φράγκων. Τω 1759 οί Κεφαλλήνες άδελ- 
■ ■·' · ο 11ι··τΙ1̂ 0  ̂ Πανα, εγκατεστημένοι έκεϊ, συλλέγουν 

:ρΐνοκόκκι, ώς καί πολλοί άλλοι Ίόνιοι. Τω 
783 φορτώνεται κατράμι, οινόπνευμα καί ρη- 
■ίνη διά Νεάπολιν. Κώδηξ Μέρτζιου 222 , 242, 
196. *0 Pouqneville  IV  238 εύρε τό χωρίον 

[μέ 20 Έλλ. οικογένειας (1816), περίφημον διά 
)ν αλιείαν του καί όπου έκβάλλει ό ποταμός 

''Ελίσων (Elisson) κατ’ αυτόν. 'Ο Gell 11 
ϋρε καί τάφους καί άγγεϊα παρ’ αυτό. Τά 
ώτά καί ό Dodwell I I , 311. Καί ό L eake II 
.60, δ όποιος αυτός πρώτος έτοποθέτησεν έκεϊ 
)ν άρχαίαν Δύμην (βλ. λ.). Τον όρμον εύρί- 

Γκει κατάλληλον, όταν πνέη άνεμος, πρός προ- 
ττασίαν των πλοίων. Τόν Ν)βριον 1827 μοίρα 
Έλλην. στόλου ύπό τόν "Αστιγγα, έκεΐθεν με- 
:έφερε στρατόν είς τήν άντίπεραν. Άνήκεν είς 

[τόν δήμον Άραξίων (1837—1840) και έπειτα 
είς δήμον Δύμης. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 
13, 159. Τφ 1828 κατά τήν E x p ed itio u  45 
Ικογένειαι, τφ  1851 οίκογένειαι 74 κάτοικοι 
£45 (Ραγκαβής Β' 87), τφ  1889 κατά Νου-

:r \ fcikd χάκην 120. Σήμερον όλιγώτεροι, διότι άπωκί-
ί’,Ηΐϊ;» ’.Μ

ίΠ

:;j)b Ά ?IF 
•γ.ι: 'W

.... ιμ·ύ·γ. 
I'.V·-'·'
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■ ·β » 4

σθήσαν είς Κ. Άχαΐαν. Θωμόπουλος 65, 75, 
1063, 108, 115. ΜΕΕ Ι Γ  787, 594.

Κ α ρ ά  ά γ ά τ ς .  Βλ. λ. Μέγα σπήλαιον.
Καράγεωργας. 'Οπλαρχηγός ’Αχαιός, στρα- 

τοπεδευμένος μέ 20 άνδρας τω 1823 είς Σελ- 
λά. Σταυρόπουλος 374.

Κ α ρ α γ κ ι ό ζ η ς .  Βλ. λ. Μίμαρος, θέατρα.
Καραθανασόπουλος Θεμιστοκλής. Έ γεν- 

νήθη είς Πάτρας τω 1898, σπουδάσας νομικά 
εις ’Αθήνας (1924). Συνειργάζετο είς τόν «Νε- 
ολόγον Πατρών» ύϊΐό στοιχεϊον W . Έξέδωσεν

f 'V-''1 j £ν Πάτραις μέ τό φιλολ. ψευδώνυμον Μύριαμ 
■...? >: τά μυθιστορήματα : «"Ενα παράξενο κορίτσι»

„ ! 1948, «Κυνηγώντας μιά σκιά» 1950. Θωμό-
■ πουλος 37.

'■f‘[ ' ' Κ αραίικα (έκ των οικιστών τό έπώνυμον
’0 , Καρά). Κατά Νουχάκην (1889) καί Κορύλλον 

1·' ' ■̂ ωΡ°ΎΡαΦ̂ κ 7.4 κάτοικοι 177, έλθόντες έκ
ι Γκέρμπεσι, Λεοντίου, Δεμέστιχα, δμίλοϋντες τό- 

λΐ,ι'1!* ; ; τε τήν άλβανικήν. Κεϊται μεταξύ Κ. Ά χαΐας 
ω) καί Σαγαιίκων. Είς τό χωρίον καί οί συν- 

j'4 \ ,;{ ■ οικισμοί Καραμεσσηναίικα, Ράχη, ’Αποστόλου, 
Γομοστός, Βλαχαίικα, Σκιαδαίικα.

Καραϊσκάκη δ δ ό ς είς τήν κάτω πόλιν 
Πατρών. Κατά Θωμόπουλον 198 ίσως δ ναός 

,1 τής Κυβέλης (βλ. λ.) μεταξύ δδών Έρμου, 
Παντανάσσης καί Καραϊσκάκη, περί οδ χώρου 

’ ■ δ Pouqueville I I  357 ότι εδρε (1816) αρχαι
ότητας, άλλά καί μεταγενεστέρους άλλαι εύρέ- 
θησαν καί δή έπί τής Καραϊσκάκη—Γεροκω- 
στοπούλου. Τά τετράγωνα πάλιν (όπου ή Νο
μαρχία) κατά τόν αύτόν Θωμόπουλον 224—5 κα-
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τέχουν θέσιν ρωμ. νεκροταφείου. Εύρέθησαν 
έκεϊ καί δύο άριστοι σαρκοφάγοι (1868).

Κ αρακάλας. Βλ. λ. Γότθοι, νομίσματα. 
Θωμόπουλος 192, 250.

Κ α ρ ά κ α λ ο ς  ΕΰΟ. Έγεννήθη είς Βυτί- 
ναν τώ 1836. 'Τπηρέτησεν εις Πάτρας ώς πρω
τόδικης μέχρι καί έφέτης (1895). Χάριν τής 
διαδόσεως τής σταφίδος έταξίδευσεν έπί 10 
μηνον είς Ρωσίαν. Έπιστρέψας τήν 14 Μαίου 
1895 έτυχεν άποθεωτικής ύποδοχής. Δ ι’ ειδι
κής αμαξοστοιχίας οί Πατρεϊς τόν προϋπήν- 
τησαν είς Αϊγιον, όπου τόν προσεφώνησεν δ 
Στ. Θωμόπουλος. Έξελέγη καί βουλευτής, είς 
τήν κάλπην του δέ εύρέθησαν καί χρυσά σφαι
ρίδια. 'Ο  Τρικούπης τόν περιεφρόνει. Τώ 1895 
έξέδωσε τό έκ σ. 274 ήμερολόγιον τής περιο
δείας του εις Ρωσίαν. Τ. X. Κανδηλώρου, 
Άρκαδ. Έ πετ., Ά θ . 1903, Α' 149. Βλ. λ. 
σταφίς.

Καράκαλος Ί .  Π ο λ υ χ ρ ό ν η ς .  Έ γεννή
θη έν Πάτραις τήν 20 ’Ιουλίου 1864. Έ ξήλ- 
θε τής σχολής Εύελπίδων τώ 1882. Μετέσχε 
τοϋ πολέμου 1897 ώς άνθυπολοχαγός καί είτα 
ταγματάρχης. Συνέγραψεν άξιολόγους πραγμα
τείας. Κατά τούς βαλκανικούς πολέμους ήτο είς 
τό Γεν. Έπιτελειον, άλλ’ έπί τόπου έδιδεν όδη- 
γίας είς τάς μάχας. Μετέβη κατόπιν είς Αυ
στρίαν καί ’Ιταλίαν. Έτοποθετήθη ώς φρού
ραρχος Καβάλας. Είς Γκαΐρλιτς ώς άρχαιότε- 
ρος τών μεταφερθέντων έκεϊ αξιωματικών 
του Δ ' σώματος στρατού, διεδέχθη τόν άπο- 
θανόντα σωματάρχην, έκ Πατρών καί τούτον, 
Χατζόπουλον. Έπανελθών έδικάσθη καί κατε- 
δικάσθη εις θάνατον, δεν έξετελέσθη όμως ή 
ποινή διά τήν σταθερότητα τοΰ χαρακτήρος 
του καί τήν φιλοπατρίαν του. Μετέβη είς Μ. 
’Ασίαν ώς διοικητής της Μεραρχίας ’Αρχι
πελάγους. Διεκρίθη είς τάς μάχας τοϋ 1920. 
ΕΙτα διετέθη είς άλλας ύπηρεσίας καί άπεστρα- 
τεύθη τώ 1922. ΣΝΑ Δ' 60.

Κ αρακατσάνης Γ  ε ω ρ γ . ’Αγωνιστής τοΰ 
1821 έκ Κάτσανης. Έπολέμησε καί έτραυμα- 
τίσθη είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών. ΜΕΕ 
ΙΓ ' 798, "Ηλιος Γ 291.

Κ αραλής Ίωαν. Τόν Μάϊον 1821 έφύλαττε 
τά σύνορα έπαρχίας Πατρών. Γερμανός 34, 46. 
'Ο  Χρυσανθακόπουλος 219 άναφέρει άδελφούς 
Ίωαν. καί Χρυσ. έκ Βελιμάχι Γορτυνίας πολε- 
μήσαντας είς Λάλα καί είτα είς πολιορκίαν 
Πατρών. Φωτάκου Βίοι 149, "Ηλιος Γ 292.

Κ α ρ α λ ή ς .  Τούρκος ναύαρχος έλθών μετά 
στόλου είς Πάτρας τήν 7)9)1821 καί είσελθών 
είτα είς τόν Κορινθιακόν. Καί τόν Φ)ριον 1822 
έπανήλθε. Γερμανός 69—72. Βλ. λ. Έ παν. 
1821.

Κ α ρ α λ ή ς  (μαύρος Ά λής). Ούτως ώνό- 
μαζον οί Πατρεϊς τόν ’Αλή πασαν Ίωαννίνων. 
Κορύλλου Ή  Πελοπόννησος κλπ. 90.

Κ α ρ α λ ή ς  Γιάννης. Λογοτέχνης έκ Π α
τρών. Επιμελητής τής φιλολογικής σελ. τής 
έφ. «Πελοπόννησος». Έξέδωσεν έν Άθήνάις 
τώ 1957 τά πεζογραφήματά του «Μικρά ταξί
δια». Προϊστάμενος προγράμματος Ραδιοφ. 
Στάθμου Πατρών (1950—8).

Κ α ρ α λ ή Ν .  Β ά σ ω  τό γένος Ν. Τριαν-
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Καραμανιόλας 2§8

ταφύλλου. 'Έγραψε στίχους καί άλλα λογοτε
χνήματα είς περ. ’Αχαϊκά Δ ' 11, 54—6 καί 
είς περιοδικά ’Αθηνών.

Καραμανιόλας Ά ναγν. έξ 'Ύδρας, άγωνι- 
στής του 1821, πολεμήσας μέ τό πλοΐον «Θε- 
μιστοκ>ής)> είς Πάτρας. Ν. Παπαδόπουλος είς 
περ. ’Άμπελος τ. 10 (1957).

Καραμανλάκης Ά λέξ. Έ κ  των πρώτων 
Ελλήνων άεροπόρων, έκ Κπόλεως. Μόλις 
24ετής έρχόμενος είς Πάτρας μέ άεροπλάνον, 
έπεσεν είς Στόμιον Κορινθίας καί έφονεύθη την 
29 Αύγούστου 1912. Θωμόπουλος 963, Έλευθ. 
Ζ ' 276. Βλ. λ. Ρίον.

Καραμέρος Δ η μ ή τ ρ .  'Οπλαρχηγός έκ 
Γαστήύνης. Έ π Ι  κεφαλής ίδίου σώματος έπο- 
λέμησε καί είς Πάτρας. Λεύκωμα 183.

Καραμέρος Ί ω ά ν .  Ή λεΐος αγωνιστής 
του 1821. Έπολέμησε καί είς την πολιορκίαν 
των Πατρών τώ 1822. ΧρυσανΟακόπουλος 98, 
■Ήλιος Γ 2 9 4 .’

Καραμεσσηναίϊκα. Συνοικισμός παρά τήν 
Ράχην Δύμης έπί της δημ. όδοΰ προς Σαγαίι- 
κα, άνήκων είς Καραίϊκα. Κατά Νουχάκην κά
τοικοι τφ  1889 21. Τό όνομα έκ των οίκησάν- 
των της οίκογενείας Καραμεσσήνη.

Κ αραμπάτσος Παπαγιαννάκης, έκ Νάσων 
Καλαβρύτων, Ιεριύς καί 6 άνεψιός του Κωνστ., 
συμμετέσχον είς τήν μάχην Γηροκομείου 1822. 
Παπανδρέου Καλ. Έ πετ. 203.

Κ αραμ πάτζος Κ. Δημοσθένης. Έξέδωσεν 
έν Πάτραις τώ 1891 πραγματείαν περί ίδρύσε- 
ως Σταφιδικής Τραπέζης έκ σ. 32.

Καράμπελας Θανάσης, κλέφτες έκ Κυνου- 
ρίας, τόν όποιον τά δημοτικά τραγούδια Ά γ . 
ΙΙέτρου Κυνουρίας, Αίγιου καί Πατρών θέλουν 
τόσον ώκύποδα, ώστε νά εύρίσκεται έν μια ημέ
ρα «στης Πάτρας τά κρασοπουλιά, στης Πάτρας 
τάργαστηρια. j  Πέντε χαντζήδες τόν κερνούν, 
πέντε τόν παραστέκουν». Θ. Βαγενάς, Θανά
σης Καράμπελας, ΆΟ. 1939, 16. Τριαντάφυλ
λου «Α χαϊκά» Γ ' 107.

Κ α ρ α μ π ί λ ι α ς .  Βλ. λ. Έ ργάται, Έ π ί 
τά πρόσω.

Καραμπίνη στενόν (πάροδος) έπί τής όδοΰ 
Ρήγα Φεραίου, μεταξύ των όδών Έρμου καί 
Γεροκωστοπούλου ώς έκ τής έκεΐ Ιδιοκτησίας 
Λουκά Καραμπίνη.

Καραντζας Π α ν α γ ι ώ τ η ς  ' Αναστασύ
πουλος. ΈγεννήΟη είς Πάτρας, σανδαλοποιός 
τό έπάγγελμα, ευφυής καί ευτράπελος, γενναί
ος καί ριψοκίνδυνος, μέ βραχύ άνάστηαα, άλλα 
ώκύπους καί έτοιμολόγος. Ταχέως έγινε γνω
στός είς δλην τήν πόλιν. ’Ή δη όταν ήτο πολύ 
νέος άκόμη, ήμέραν έορτής είς τό αλώνι του 
Ά γ .  Αθανασίου, οπού τά παιδιά των έν Πά- 
τραις άγάδων έσυνήΟιζον νά παίζουν τόν αύ- 
γατιστή, παρευρίσκετο καί ούτος. Είς τό τέλος 
του παιχνιδίου, ένώ έβασίλευεν ευφημία διά τόν 
νικητήν, προβαίνει αύτόκλητος 6 Καραντζας 
μέτρων τήν άπόστασιν. ’Έθεσε κατόπιν πρός 
τά έμπρός τό σημεΐον του σκοπού, όπου είχε 
φΟάσει ό νικητής καί πηδών ύπερβαίνει όλους. 
Τούτο έξηρέθισε τούς παρισταμένους Τούρκους, 
έκ των όποίων δύο τόν έπυροβόλησαν άνεπιτυ- 
χώς, Εκτός του έπεισοδίου τούτου καί άλλα

I V  , Γ
προσετέθησαν διά νά έπιτείνουν τήν μνησικακί- 
αν τών Τούρκων κατά του Καραντζα, ά λλ ά ί^  ,: 
καί όλίγων κοτζαμπάσηδων, ένώ όλων ό θαυ-·*^  ̂
μασμός τών Ελλήνων έστράφη , πρός αύτόν. .ί * . 
Ούτως ήναγκάσθη ό Καραντζας νά έκπατρισθή 
καί μετέβη είς Ζάκυνθον, καταταγείς τόνϊίΓ ,. 
Ν)βριον τοΰ 1809 είς τό έκεΐ 3ον τάγμ. Έλλ. 
Λεγεώνος. Ή  άναχώρησίς του αυτή συμπίπτει^ ' 
με τόν έξαπολυθέντα τότε φοβερόν διωγμόν τών - 
κλεφτών έν Πελοποννήσω. ;| ·■’

Μετά τρία έτη, προαχθείς είς τόν βαθμόν 
τοΰ άνθυπολοχαγοΰ, έπέστρεψεν είς τήν γενέ-Α ΐ.; 
τειραν, τυχών τοΰ άπό 12 ’Οκτωβρίου 1812 ψ>~1' 
άπολυτηρίου, είς τό όποιον πιστοΰται ότι ύ7Γη-·|ί) 
ρέτησεν έως τέλους Μαρτίου 1812. Καί έπα-Jfc· 
νελθών δέν ήσύχασεν, άντιθέτως έδιδε τό π α - ^  - 
ράδειγμα έπιτιθέμενος κατά τών πλέον άρειμα-■) 
νίων όθωμανών, πολλάκις μάλιστα καί αέ τόϊίπ.; 
καλαπόδι τής έργασίας του. Κατέστη το ς>ό- 4ί ς 
βητρον τών Τούρκων πρό καί μετά τήν άρχήν^λ - 
τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821. ν;-.~

Ά ν  ούτος έζη, ή τύχη τής Έπαναστάσεως ja r ,.. 
έν Πάτραις 0ά ήτο διαφορετική. Ό  Φωτάκας j ::.c ' 
Βίοι 9—12 γράφει περί αύτοΰ: «ήτο ό μόνος :u. 
άνθρωπος τής έποχής έκείνης καί είς τούς Πα-witjlr:; 
τραίους έφάνη παλληκάρι, διότι δέν είχον άλ- -J χ . 
λον δμοιον μέ αυτόν. Ό  ένθουσιασμός του κα- -ί is:- 
τήντησεν είς αύτόν μανία καί επειδή δέν έγνώ'-Τι:, 
ριζε νά έκτιμήση τήν άξίαν τοΰ στρατιώτου, 
καί τοΰ αξιωματικού διά νά διοική άλλους, 
ήτο μόνον άτομικόν παλληκάρι».

Ό  Γερμανός 88, 17, 59, 60, 61, 65, 69. j 
78 καί 242 έκθέτει άντ^θετον γνώμην περί 
Καραντζα. Είς σελ. 33—4 γράφει: « Ό  δέ Ινα-^ 
ραντζάς τούς έπ-οξένει φρίκην, έπειδή όχι μό·-; 
νον είς τό πεδίον τοΰ πολέμου έδείκνυε τήν 
ανδρείαν του καί την στρατηγικήν έπιδεξιότη-* 
τα, αλλά καί διά νυκτός είσήρχετο συνεχώς; 
είς τήν πόλιν μέ ολίγους στρχτιώτας, ή ρπχ-* 
ζεν αιχμαλώτους καί έφόνευ:ν έξ αύτών, εχα- ■: 
λούσε τούς μύλους καί ένί λό τούς έβλαπτε : 
καιρίως». Άντικειμενικώτερος ό Σπυριδ. Τρι- ■; 
κούπης, 'Ιστορ. Έλλην. Έπαναστάσεως Α' 60,.. 
περιγραφών τήν έκρηξιν αυτής είς Πάτρας, 
προσθέτει: «Τήν αύτήν ήμέραν ήλθεν είς τ ό ;
μέσον ένοπλος ό έντόπιος Παναγιώτης Καρα- * 
τσάς, άπλοΰς τεχνίτης έως τότε καί πολλήν, 
έξ αύτης τής αρχής τοΰ κινήματος ύπόληψιν ι 
άποκτήσας διά τήν άνδρείαν καί τόν πατριω- ■■ 
τισμόν του. Ούτος θέλων νά δώση καιρόν νά 
παραμερίσωσιν ot Πατρεΐς τά φίλτατα καί τά $ 
πράγματά των διά νυκτός, συνεννοηθείς καί ί 
μετά τοΰ Ν. Γερακάρη, ένός τών άρχηγών τών 
Έπτανησίων, διέσπειρεν άνθρώπους είς διάφο- < 
ρα μέρη τής πόλεως φωνάζοντας δΓ όλης τής : 
νυκτός, «γρηγορεΐτε». Κατά τάς έπακολουθη- · 
σάσας συμπλοκάς με τούς Τούρκους «διεκρίνε- * 
το ώς τολμηρότερος τών άλλων ό Καρατσάς». j 
Απερισκεψία, αλλά γενναιότης, λέγει δ Κ. 
Μεταξάς 54—5. Καί Κανδηλώρος Φιλική 433. 
Προσέβαλε τό Γηροκομεΐον άνευ γνώσεως τών u  
άλλων. Ό  Κ. Μεταξάς λέγει τόν Καραντζάν ι- 
«άρχηγόν Πατρέων». Φιλικός, διετέλει δέ ζις;ΐ 
τό σώμα Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου (Γούδας ;γ 
Ε ' 342). ’Αρχηγός 50 ένόπλων τής οίκίας;
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ιδτου. Βλ. λ. Έπαν. 1821. Τύ θέρος τοϋ 1821

ι:.;

ρίσκετο εις Ζωητάδα καί Όμπλόν. Κατά Φω- 
ίκον αυτόθι «επειδή ό άδελφός των Κουμανι- 
ταίων Σταμάτης εύρέθη εις τύν πόλεμον ακο
υμένος καί πληγωμένος έκ των όπισθεν, οί 

'« ιγγενεϊς του ύπώπτευσαν ότι ό Καραντζάς 
ιν έσκότωσεν καί έ'κτοτε τό πάθος των άδελ- 
»ν καί συγγενών τοϋ φονευθέντος αύξησεν 
ιτά τοϋ Καραντζά».

Μεταξύ των Κουμανιωταίων ως πολέμι
ον έπίσης άρχηγών τής έπαρχίας πρέπει να 
ίήρχε καί άντιζηλία τις. Ό  Γ. Λεχουρίτης 
λ. ).) είς τύ στρατόπεδον τής πολιορκίας 
5ν Πατρών διέβλεπεν άναπόφευκτον δεινόν, 
ότι ό Καραντζάς «άντί νά δώση εξηγήσεις 
ι\ νά πείση τούς Κουμανιωταίους περί τής 
Ιωότητός του, αύτός έξ έναντίας ήρχισε νά 
ιταφρονή αυτούς καί νά τούς δείχνη οτι αύ- 
>ς είναι παλληκάρι, τούς σκοτώνει καί δέν 
>λμοϋν νά τύν πειράξουν». Μάτην ό Λεχουρί- 
'jq τύν παρέλαβε καί τύν ώδήγησεν είς τύ χω- 
ον του Λεχούρι. Ό  Καραντζάς έπανήλθε με- 
it τινας ήμέρας είς τύ στρατόπεδον των Πά- 
3ών καί έφονεύθη. «Κατά τάς άρχάς τοϋ μη- 
>ς Σεπτεμβρίου», συνεχίζει ό Φωτάκος, συγ- 
δ,κριμένως τήν 4ην Σ)βρίου 1821, ήμέραν 
ετάρτην 4 μ. μ., «μίαν ήμέραν ό Καραντζάς 
τον έξωθεν τοϋ μοναστηρίου Όμπλοϋ καί ήρ- 
;το νά έμβη μέσα άπύ τήν μεγάλην πόρταν. 
Ί συγγενείς των Κουμανιωταίων τύν εΐδον 
αΐ αύτύς τούς είδεν, αλλά έκοντοχόρευεν, έσή- 
ωνεν όπισθεν τά πόδια του καί τούς περιέπε- 
εν, δτε ό Τσαλαμηδάς τύν έτουφέκισε καί τύν 
/φόνευσε. Τοιουτοτρόπως Ιγεινε φανερά καί 
ιν πλήρει μεσημβρία ό φόνος καί όχι κρυφά 
άί δολίως* ή δέ πράξις είναι οπωσδήποτε κα- 
ιή καί άνόητος ή τοιαύτη έκδίκησις». Έτάφη 
:αρά τύ άνατολικύν μέρος τοϋ ναοΰ καί πλη- 
ίον τής πύλης τής μονής ύπύ των μοναχών 
αΐ πολλών γύρω χωρικών, οί όποιοι έθεσαν 
λάκα έπιχωρίαν έπί τής σωροΰ, φέρουσαν 
ροχείρως σταυρόν καί τά άρχικά γράμματα 
•νόματος καί έπωνύμου Π . Κ. Ό  διδάσκαλος 
ίν Πάτραις 'Γριαντάφυλλος Σποντής συνέθεσεν 
λεγειον, τύ όποιον έδημοσιεύθη τήν Ιην Ί α -  
ιουαρίου 1848 είς τύ 157 φύλλον τής έφημ. 
(Εθνική» Αθηνών ύπύ Χ(ριστοδούλου) Ν (τζί- 
ιου). Καί δημοτικόν τραγούδι (μοιρολόγι) έ- 
ιτοτε : «Τρεις περδικούλες κάθονται στής Κούκ- 
ιουρης τήν ράχη, ] ή μιά τηράει τά πέλαγα κι 
) άλλη κατά τήν Πάτρα | κι τρίτη ή καλύτερη 
ιοιρολογάει καί λέει: | —Θέ μου, δ Καραντζάς 
:ί γίνηκεν, αύτύς ό καπετάνιος ; | Μάϊδε στήν 
Πάτρα φαίνεται, μάϊδε στύ Σαραβάλι | μάϊδε 
<αί στύν Παλιόπυργο πούχε τύ γύρισμά του. | 
—Μάς είπαν πώς τύν σκότωσαν μές στοϋ Ό μ -  
πλοϋ τήν πόρτα». Θαυμαστής του έμμετρος 

’ . , καί ό Π. Σ. Συνοδινύς είς έφ. «Εθνική» ’Αθ.
Ίανουαρίου 1848.

j.,·;: 41 ‘Ο Καν. Δεληγιάννης Ά πομν. (Βιβλιοθ.
263) γράφει: «ό περιβόητος έκεϊνος κα- 

■,ψ; πετάν Π. Καραντζάς, ειλικρινής φίλος τοϋ Θ.
Κανακάρη, άνθρωπος ύποδηματοποιύς ών άλλ’ 

[:\··, ίί.:,ι: Ανδρείος καί πολεμικός, βστις κατέστη τύ φό- 
|f#  ι βητρον καί ό τρόμος των Τούρκων καί προσείλ-
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κυε τήν άγάπην καί έμπιστοσύνην των προυχόν
των τής Ά χαίας καί όλων τών άρχηγών τής 
πολιορκίας εκείνης διά τά στρατιωτικά προτε
ρήματα...». Βιβλιογραφία περί. Καραντζά εις 
Χρ. Βλασσοπούλου, Ήμερολόγιον Ά γώνος, 90. 
Ό  Ν. Μόσχος έδημοσίευσεν είς Πελοπ. Π ρω
τοχρονιάν τήν είσαγωγήν έκτενοΰς μελέτης του 
περί αύτοϋ (1958 καί 1959, σ. 196 έπ.).

Οί ΆΘ. Κανακάρης, Ν. Λόντος, Γ . Τσέρ- 
τος, Γερ. Κομποθέκρας, Ίωαν. Παπαδιαμαν- 
τόπουλος πιστοποιούν έκ Καλαβρύτων τήν 
20)9)1821 ότι έθεσαν «καπετάνιον είς τύ πόδι τοϋ 
πατρός του» τύν υιόν του Μήτρον καί έπίτρο- 
πόν του (διότι ήτο μικρός) «τύν Θανάσην Με- 
ρελόπουλον τζαούσην τοϋ μακαρίτου πατρός 
του». Περί Π. Καραντζά άναφορά πρύς διοικη
τήν Πατρών τήν 1)5)1829. ’Έγγραφον τοϋ 
ύπουργείου Πολεμικών τής 18)7)1824 πρύς 
τούς προκρίτους Πατρών τούς γνωρίζει ότι 
διωρίσθη «ό γενναιότατος κύριος Δημ. Καρα- 
τζόπουλος όπως στρατολογήση 60 αύτόχθονας 
πατριώτας» κλπ. ’Ή δη τήν 15)4)1823 είχε 
προαχθή είς τύν βαθμόν τής ταξιαρχίας.

Τύ αύτύ ύπουργεϊον τοϋ Πολέμου είς τάς 
11 Φ)ρίου 1825 ορίζει : «Διατάσσεσαι κατ’ έ- 
πιταγήν τής Διοικήσεως ύπ’ άριθ. 2929 όπως 
στρατολογήσας 50 στρατιώτας έκ τής έπαρ
χίας Π. Πάτρας άπέλθης είς τύ έκεΐσε συγ- 
κροτούμενον στρατόπεδον ύπύ τήν όδηγίαν τοϋ 
εύγενεστάτου κυρίου Μπεν. Ρούφου διά τήν 
πολιορκίαν τής Πάτρας, τής όποιας έδιωρίσθη 
άρχηγύς ό έκλαμπρότατος Πρόεδρος τοϋ σε
βαστού Εκτελεστικού σώματος κύριος Γεώργιος 
Κουντουριώτης...». Τύ αύτύ Ύπουργεϊον τήν 
15 Ιουλίου 1825 πιστοποιεί: «Κατά συνέπειαν 
τής ύπ* άριθ. 6459 έπεξεργασίας τής ύπύ τήν 
όδηγίαν τοϋ κ. Μπεν. Ρούφου 461 στρατιώται 
κατά τήν πρώτην περί στρατολογίας διαταγήν, 
έπεξεργάζεται ό λ)σμύς 50 στρατιωτών έκ τής 
αύτής έπαρχίας ύπύ τύν Δημ. Καραντζά έκ 
τών οπλαρχηγών τοϋ κ. Ρούφου. Ό  όπλαρχη- 
γύς ούτος κατά τήν έγγραφον μαρτυρίαν τοϋ 
αρχηγέτου είς τήν τοϋ Γεν. φροντιστοΰ κ. Με- 
ταξά εύρίσκετο τοποθετημένος ύπό τύν στρα
τηγόν Δημ. Μπλαμπούταν είς Νεζερά, είς δέ 
τήν Μαρίτσαν όποΰ καί ό Ροΰφος έφύλακτων 
ύπήγε τήν Ιην ’Απριλίου...». Είς τύ άρχεΐον 
τής οίκογενείας (βλ. λ. έγγραφα) σώζεται καί 
άλλη άπύ 25 Μαΐου 1829 άναφορά τών πολι
τών Πατρέων. Ή  οικία τοϋ Καραντζά σώζεται 
έν Πάτραις έπί τής όδοΰ Γηροκομείου, παρά 
τήν είσοδον τοϋ μετοχιού 'Οσίου Λουκά μέ 
μίαν προσθήκην νεωτέραν έπί τής προσόψεως. 
Καραντζάς Παναγιωτάκης άναφέρεται ώς πα
λαιός έμφυτευτής 12 */2 στρέμ. άγροΰ τής μο
νής Γηροκομείου (φυλ. 35 καί 109 κώδικος 
αύτής). Θωμόπουλος 547—9, 600, 632, 6, Θω- 
μόπουλος Όμπλοϋ 23, 24, Γ . Λαμπρινοϋ,
Μορφές τοϋ 21, ’Αθ. 1942, 95—102, Φιλήμων 
είς Γερμανόν 250, Λαογραφία Δ ' 63. Πανα- 
γιώτου Καραντζά Μήτρος πρόσθες οτι κατά 
Θωμόπουλον 6103 έγραψε και Ιστόρημα περί 
τής Κυράς Κούναινας τής Τουρκοκρατίας, ή 
όποία έζησε μυστηριώδη βίον. Το Ιστόρημα έ- 
πεγράφετο «Τής άνομίας τά  θύματα», τό
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όποιον όμως δέν έτυπώθη. *Απέθανεν έν Πά- 
τραις τφ  1865. Μ ΕΕ ΙΓ ' 810.

Κ α ρ α τ ζ α ς  *Α θ α ν .  Είς τόν πίνακα των 
έκ της έπαρχίας Πατρών πεσόντων είς τόν 
'Ιερόν άγώνα του 1821 των ναών μονής Ό μ -  
πλοΰ καί αγίου Κωνσταντίνου Σαραβαλίου, δέν 
φαίνεται δέ συγγενής του Παναγιώτου Καρα- 
τζα, ό όποιος είναι είς τόν πίνακα. Θωμόπου- 
λος 600* Ό μπλοΰ 30.

Κ α ρ α τ ζ α ς  Γ ε ω ρ γ .  *Αναφέρεται υπό 
ΣΝ Ε Δ ' 63 καί Λεύκωμα 187 ότι έκτός του 
Παναγ ιώτου, οπλαρχηγός Πατρών ήτο κατά 
τόν ’Αγώνα καί ό Γεώργιος, ό όποιος άπό της 
ένάρξεως αυτού έτέθη έπί κεφαλής Πατρέων 
καί έπολέμησεν είς Πάτρας. Είς τό Λεύκωμα 
αυτόθι φέρεται της αυτής οίκογενείας μέ τόν 
Παναγιώτην.

Κ α ρ α τ ζ α ς  Ι ί ω ν σ τ .  υιός τού ήγεμόνος, 
ήλΟεν είς Πάτρας άρχάς του 1822 μετά τού 
Μαυροκορδάτου. Γερμανός 79 σημ. 83, 84, 88. 
Βλ λ. Έ παν. 21. Θεοφανίδης Α' 248.

Κ α ρ α τ ζ α ς  Γ.  Ν ε ο κ λ ή ς .  Δικηγόρος 
έν Πάτραις. Έξέδωσεν : Δικαστική Πρακτική
έπί της Πολιτ. Δικονομίας καί τού Έμπορ. 
Νόμου, ΙΙάτραι 1864, Παράρτημα τής Δικα
στικής ταύτης Πρακτικής, ΙΙάτραι, 1866, Δεύ
τερον Παράρτημα τής αύτής, ΓΙάτραι I860, 
Δικαστική Πρακτική έπί τής Πολιτ. Δικονο
μίας, Πάτραι 1871, Δικαστική ΙΙρακτική έπί 
τού Εμπορικού, ΙΙάτραι 1872, Δικαστική 
Πρακτική έπί τής Ποινικής Δικονομίας, 1870 
είς δύο τόμους. Γερακάρης 44 δίς, Λ. Λ. Ran- 
gabe, I lis to ire  litte r , de la G rece m oder- 
ne, P aris  1877, I 242, 245.

Κ αρασπΰρος. όπλαρ/ηγός, άγιονιστής τού 
1821 έκ Νεζερών. Ενθουσιώδες έτρεχε μέ 
τούς ύπ’ αυτόν στρατιώτας είς δλας τάς μάχας 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού άγώνος. Είς τό 
Λεβίδι πανΟομολογεΐται ή άνδρεία του. Έ νώ  οί 
σύντροφοί του έφυγον, ούτος έκλείσθ/j είς ένα 
ληνόν, όπου έπολέμει καί έφόνευε Τούρκους, 
έως ότου ήλθε ό Σκαλτσάς καί άπεμάκρυνε 
τούς πολυαρίθμους έχΟρούς. Έπολέαησεν είς τήν 
πολιορκίαν τών Ιίατρών, είς τό Μεσολόγγι μέ- 
τά τού Ά νδρ. Ζαΐμη (άπό Νεζερίτας άλλως τε 
ήσαν όλοι οι στραπώται τούτου έκει) καί είς 
Άκράταν. Φωτάκου Βίοι 44. Τόν Μάΐον 1827 
προσεκύνησεν, άλλά τόν Τούλιον τού αύτού 
έτους άνένηψεν έκ τών πρώτων. ΣΝ Ε Δ' 62. 
Λέκκας 115, 146. Παπανδρέου Καλαβρ. Έ -
πετ. 137.

Κ αράτζι ή Κ α ρ ά τ σ ι. Θέσις μεταξύ τού 
χωρίου ’Αποστόλου καί Φιλοκάλη, είς τήν ό- 
ποίαν ή μονή Γηροκομείου είχε κτήματα (άνε- 
πίγραφος πίναξ σ. 207 τού κώδικος αυτής). 
Ό  Ραγκαβής Β' 87 τήν άναφέρει ώς μή κα- 
τοικουμένην. Συνοικισμός τώ 1911 (Δρακάκης 
Κούνδουρος 159). Τήν μνημονεύει καί ό Θωμό- 
πουλος α' έκδ. 238 έξηγών ότι τό όνομα έδό- 
θη έκ τού τιμαριούχου της περιοχής. Είναι πρός 
Μπονταίικα, μεταξύ Λάππα καί Σαγαιίκων, 
θέσις σήμερον όπου δημόσια κτήματα άπαλλο- 
τριωθέντα.

Κ α ρ α χ ά λ ιο ς  Χρηστός .  Πρωτοπαλλήκα-

ρο τού Γιαννια (βλ. λ.) καταγόμενος καί ούτος»! 
έκ Προστοβίτσης. ]

Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς .  Σημαιοφόρος τού Θ. Κολο-ι] 
κοτρώνη. Ε ϊς τινα αψιμαχίαν Ελλήνων καί»! 
Τούρκων πρό τής μάχης τού Γηροκομείου (άρχάα 
Μαρτίου 1822 έπομένως), ούτος έστησε τήν 
σημαίαν, προβαδίζων τού σώματος τού Πλα-d 
πούτα (Καροτινών), άκριβώς έμπροσθεν τώύ| 
Τούρκων περί τήν μονήν καί πρός τό μέρος- 
τής πεδιάδος. Οί Τούρκοι τόν έτραυμάτισαν είά 
τήν κεφαλήν. Ό  σημαιοφόρος έπεσε κατά γηςι 
καί έξελήφθη νεκρός καί υπό Τούρκων, &, 
ένωρίς συνήλθεν, έδεσε τό τραύμα του μόνοόί 
καί ήρπασε πάλιν την σημαίαν, συνεχίζων τή |̂ 
έπίθεσιν καί συνέλαβε δύο αιχμαλώτους Τούρ-j 
κους του Λάλα. Μ. Οικονόμου 282.

Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς  Κ ώ σ τ α ς .  Έ κ  Πατρώ' 
ποιητής καί δικηγόρος. Έξέδωσεν έν Πάτρας 
τώ 1940 «Στοχαστικές ώρες», ποιητικήν συλ
λογήν (ψευδώνυμον Ντίβας Κάρας). Καί ή κό 
ρη του Άργυρώ τήν ποιητικήν συλλογήν «Έ ^ 
κρηξη σιωπής» ΆΟ. 1959.

Κ αρβελάς Φ ρ α γ κ .  Έ κ  Ζακύνθου έφερι 
πολεμοφόδια είς τόν μητροπολίτην Γερμανό' 
τόν Μάΐον 1821. Γερμανός 33.

Καρδάρας Ά π ο σ τ ο λ ά κ η ς .  *Τπογρά 
φει υπόμνημα Πατρέων τώ 1688 ζητούντων 
αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Καρδάσης Ν ι κ ο λ. Ναυτικός άγωνιστήΐ 
τού 1821 εκ Σπετσών μέ τό πλοΐον « Ό  Παν 
τοκράτωρ», πολεμήσας καί είς Πάτρας. Ν' 
Παπαδόπουλος είς περ. Αμπελος» τ. 10.

Καρδατας Μι χ .  Άποστέλλεται τόν Ά π ρΙ 
λιον 1603 έκ Ζακύνθου είς Πελοπόννησον δ« 
κατασκοπείαν καί μεταδίδει τά τής καταλήψεω 
τών δύο Ρίων υπό τού στόλου τής Μάλτας. 
Κώδηξ Μέρτζιου 4.

Καρδιομαραμέυος. Άμπελοκτήμων έν Πά̂  
τραις, αναφέρεται είς Ελληνικόν έγγραφο| 
Ιίατρών τού έτους 1440 G erland  225'1.

Καριά. Θέσις, όπου άμπελος καί άγρό 
Τούρκων δοθέντες είς Άθηναΐον πρόσφυγα έ 
ΓΙάτραις κατά τά τέλη τού ΙΖ ' αί. Κώδη: 
Μέρτζιου 127.

Καρίβερος Ά Ο α ν .  Έ κ  Πατρών κλέ 
φτης, έκ τών πρώτων (1740) άναδειχθέντω^ 
περιφερόμενος άφόβως είς τήν όρεινήν ύπαιθρο 
(*Λμβρ. Φραντζής Ε πιτομή  ‘Ιστορίας, ’Afj 
1839, Α' 5). Θωμόπουλος 488.

ΚαρχαβΙτσας ’ Κ ν δ ρ έ α ς. Έ κ  Λεχαι 
νών πεζογράφος. Είς τό Α' Γυμνάσιον Ιίο 
τρων έφοίτησε τά έτη 1879 ή 1880—1883 
1884, κατ’ άνακοίνωσιν τού έκεΐθεν ίστοριοδί 
φου Ντίνου Ψυχογιού.

Καρμαλαίικα ή Καρμοκολαίικα. Συνοικώ 
σμός 1 */a ο>· Ν Χαλανδρίτσης, είς τήν όποίάυ 
άνήκει. Κατά Νουχάκην τφ  1889 κάτοικοι 21: 
Κορύλλου Χωρογραφία 80. Τό όνομα έκ τώ 
οίκιστών Καρμακολή (άπό τά μέσα τού ΙΘ ' αί:

Καρμανιόλα. Σατυρική έφημερίς έν lid 
τραις έκδοΟεισα τώ 1881.

Καρμηλιται μοναχοί. Βλ. λ. Έκκλησί 
Λατιν. ΕίργάσΟησαν είς τό νοσοκομεΐον Ilci 
τρων (1691) καί 4 έξ αυτών είς τέμενος μετε. 
βληθέν είς ναόν *Αγ. Άνδρέου, τρεφόμεν'
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ίπό Ιλεημοσύνας. Θωμόπουλος 464, 4682, 474. 
Καρνεσαίικα. Βλ. λ. Κασνεσαίικα Δρα- 

φ^άνου.
Καρνάτζος Πατρινή οικογένεια κατοικώσα 

 ̂ καρά τόν ναόν Ά γ . Δη μητριού, υπαλλήλου 
ταρά τφ Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλω κατά τάς 

•ί ταραμονάς καί τό 1821. Τΐός αύτοϋ έπολέμησεν 
ιΐς τόν ’Αγώνα καί εύρέθη εις την β' πολιορκίαν 
του Μεσολογγίου. Είς τό άρχεΐον Παπαδιαμαν- 

ji Γοπούλου διασώζεται έπιστολή τούτου πρός 
τήν σύζυγόν του Ελένην Παπαδιαμαντοπούλου 
τής 23 ’Οκτωβρίου 1825 έκ Μεσολογγίου, 
8που άναφέρεται μεταξύ άλλων : «Διά τό παιδί 
τής Καρνάτζαινας δέν είναι βολετώς διά νά 
έλθη, οτι αύτοϋ δέν τό έμβάζουν καί αύτό τό 
δυστυχισμένο δέν έχει παρά νά έξοδεύση, προ
σμένει νά έλθουν οί λουφέδες [=μισθοί] διά 
νά λάβη κανένα παρά άπό τόν καπετάνιον του 
καί τότες θέλει έλθει». Κατά τήν ’Έξοδον πα- 
ρέμεινε καί διεσώθη.

Καρόκης Β. ’Ιωάν. ’Ιατρός καί καλλιτέ
χνης, άριστος βιολιστής καί πνευματώδης χρο
νογράφος, γράφων ύπό τό ψευδώνυμον «’Ίβυ
κος». Είς Μικρασ. Ήμερολόγιον Έ λ. Σβορώ- 
νου, έν Σάμω 1915: « Ή  κώφωσις τοϋ Μπετό- 
βεν» σελ. 193—8 καί είς Μικρασ. Ήμερολό- 
γιον Ά θ. 1914, 378—80: «'Ο σύλλογος των 

τ| παχυσάρκων». Ηύτοκτόνησε τόν ’Ιούλιον τοϋ 
ι :».«« ι’υ ΙΙι 1932, έξαπλωθείς είς τάς σιδηροτροχιάς είς
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άνω Πατήσια του σιδηροδρόμου Κηφισίας. 
Βασ. Α. Καρόκης άπαντά τι» 1855 έν Πάτραις.

Κάρολος, μαρκήσιος de M andajjors, d ’ 
Alais. Γάλλος φιλέλλην άποβιώσας είς Πάτρας 
τώ 1839, ταφείς είς "Αγ. Άνδρέαν, άπό τοϋ 
κοιμητηρίου του οποίου μετεφέρθη ό τάφος 
του είς τό Α' Δημοτικόν (τμήμα καθολικών). 
'Ο τάφος του, κατασκευασθείς άπό τόν φίλον 
του Γάλλον πρόξενον έν Πάτραις Μπερτίνην, 
φέρει έπιγραφήν γαλλιστί, κατά τήν οποίαν 6 
μαρκήσιος έγεννήθη είς A lais (Gard) καί ήτο 
capitaine au  corps royal d ’ e ta t—m ajor 
Francais. Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλ. 413.

Καροντζής Βλ. λ. Δούκα.
Καρούλα. Θέσις έπΐ τελευταίας Ενετοκρα

τίας είς τήν περιοχήν Πατρών, όπου ή μονή 
Όμπλοΰ είχε κτήματα. Θωμόπουλος Ό μ -  
πλοΰ 32.

Καροΰσος ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .  Εύγενής Κε- 
φαλλήν, ύπό τήν διοίκησιν τοϋ οποίου ήλθεν 
είς Πάτρας τό Κεφαλληνιακόν κάτεργον είς 
τήν άπόβασιν τών Ενετών τώ 1645. Θωμό
πουλος 421.

Καρτέρια. Τά είς χειμάρρους καί ποτα
μούς άντιπλημμυρικά έργα πρός προστασίαν 
τών άγροτικών κτημάτων. ’Εντεύθεν συνήθη 
τοπωνύμια.

«Καρτερία». Πολεμικόν έλλην. σκάφος τοϋ 
Ιερού Άγώνος, δράσαν είς Πατραϊκόν καί 
Κορινθιακόν ύπό τόν "Αστιγγα (βλ. λ.). Έλευθ. 
Ζ’ 344, A rnau lt 128.

Καρτερία. Έφημερίς έν Πάτραις. Έξεδό- 
θη τήν 24 ’Ιουνίου 1842 ύπό τών Π . I. Χαλ- 
κιοπούλου καί Α. Χρυσανθακοπούλου μέ ύπεύθυ- 
νον συντάκτην τόν Γεωργ. Σπανόπουλον είς τά 
τυπογραφεία Μ. Γεωργιάδου (Γ. Π . Μπούρας

είς έφ. «’Εθνικός κήρυξ» Πατρών 3 Ν)βρίου 
1946). Κατ’ αυτόν είς άρθρον της τής 25 
’Οκτωβρίου 1842 γράφει : « 'II  περικλεής καί 
ιστορική Ά χα ΐα , δώσασα πρώτη τό εύγενές 
παράδειγμα περιθάλπει ήδη γενναίως είς τούς 
κόλπους της έ/ιί αισίους οιωνούς άναφανείσας 
πολιτικάς εφημερίδας, τήν «’Η χώ» καί τήν 
«Καρτερίαν» άείποτε προτιθεμένας τήν λαο- 
σώων καί έθνοφελή έντολήν τής παρρησίας ύ- 
περασπίσεως τών άληθών τοϋ Έθνους καί του 
Θρόνου συμφερόντων».

Κατά τήν άγ^ελίαν ταύτης άπό 4 ’Ιουλίου 
1842 ή έφ. «Καρτερία» άπό 1 ης Σ)βρί .υ 1842 έ
χει ύπεύθυνον συντάκτην τόν Γ. Σπανόπουλον 
καί έκδότας ΙΊ. I. Χα>κιόπουλον καί Α. Χρυ- 
σανθακόπουλον. Πρβλ. Γιάννη Κορδάτου, Ε ί- 
σαγωγή είς τήν ίστορ. τής έλλην. κεφαλαιο- 
κρατίας. ’Α0. 1930, 12. ’Από 6 Ν)βρίου 1843 
ή «Καρτερία» έκδίδεται είς ’Αθήνας «διά νά 
δύναμαι τοϋ λοιπού νά γνωστοποιώ παραχρήμα 
τά πρακτικά τής ΈΟvc συνελεύσεως», λέγει ό 
έκδότης της Νικολ. ’Εμμανουήλ. Έδιώχθη καί 
έδικάσθη, ώς άνεφάνη, όμοίως καί τώ  1842, 
‘Τπό τό όνομα «Καρτερία» έφημερίς έν Π ά
τρα ις τώ 1891 έκδοθεΐσα ύπό τοϋ βουλευτοΰ 
’Αλεξ. Ν. Φωτήλα (Παπανδρέου Καλαβρ. Έ * 
πετ. 12 2 ).

Κ α ρ ύ δ α ς  Κ ω ν σ τ .  Λοχαγός Πεζ. έγ- 
κατεστημένος οίκογενειακώς είς Πάτρας. Έ φο- 
νεύθη είς τήν έκστρατείαν 1940—41.

ΚαρυτινοΙ (άπό Καρύταιναν ’Αρκαδίας). 
Σώμα αυτών ύπό τόν Δημ. Πλαπούταν (βλ. 
λ.) έπολέμησεν είς τήν πολιορκίαν Πατρών τω 
1822. Βλ. λ. Έπαν. 21, 1822. Τριανταφύλλου 
Γηροκ. 47, 48.

Κασνέσι (Καζνέσι ή καί Κατσαΐταίικα έκ 
τών νΰν οικιστών οίκογενείας Κατσαΐτη). Κο- 
ρύλλος Χωρογραφία 79. Κασνέσης τό όνομα 
οίκογενείας έλθούσης έκ Χιμάρας Β. ’Ηπείρου 
(Έλευθ. Ζ ' 32). Ή  λ. άλβαν. σημαίνει θη
σαυρόν. Θωμόπουλος α' έκδ. 238. Άναφέρε- 
ται είς Ένετ. κατάστασιν χωρίων Πατρών 
τοϋ 1699 (Cusnessi trano). Κώδηξ Μέρτζιου 
117, 118. Κεϊται Α Χαλανδρίτσης καί ύπά- 
γεται είς κοινότητα Λεοντίου. Κατά E x 
pedition οίκογ. 12. Τώ 1889 κάτοικοι 192 
κατά Νουχάκην. Τώ 1832 ύττήγετο είς δήμον 
Παναχαΐας καί είτα Φαρών. Δρακάκης Κούν- 
δουρος 67, 113, 159. Έλευθ. Δ ' 100, ΜΕΕ 
ΙΔ ' 131.

Κασνεσαίικα (Καζνεσαίικα), Ν της Κάτω
Ά χα ΐα ς (9[4 ω). Άναφέρεται ήδη τώ 1699 
είς κατάστασιν χωρίων Πατρών ώς Κασνέσι 
μικρό. Κώδηξ Μέρτζιου 117. 'Τπάρχει καί 
Κασνεσάκι πλησίον Βελιτσών (καί θέσις Προ- 
κασνέσι) καί Μιχόϊ. Κάτοικοι 211 τώ 1889 
κατά Νουχάκην καί Κορύλλον Χωρογραφία 73. 
Οί κάτοικοι ήλθον έκ τοϋ Κασνέσι Φαρών καί 
ώμίλουν τήν Αλβανικήν. ’Ανήκει είς κοινότη
τα Δραγάνου, κάτοικοι τφ  1928 113. Έλευθ. 
Ζ ' 33. Τώ 1944 οί άντάρται έκαυσαν 2 οι
κίας έκ τών 44 τοϋ χωρίου, τό όποιον άνα- 
φέρεται άπό τοϋ 1861 ύπό Δρακάκη Κούνδου- 
ρου 113, 159. Μερικοί γράφουν καί Καρνέσι, 
Καρνεσαίικα.



Κασνεσάχι 302

Κασνεσάκι. Βλ. λ. Κασνεσαίικα. Ή  E x 
ped ition  τό άναφέρει ώς χωρίον Πατρών τφ  
1828 μέ 11 οικογένειας.

Κάσσανδρος. Έ κ  των έπιγόνων του Μ. 
'Αλεξάνδρου, εις τόν όποιον περιήλΟον αί Πά- 
τραι, ευρισκόμεναι είς οίκτράν κατάστασιν, καί 
έζήτει ν* άποσπάση ό Πολυσπέρχων (318 π. 
X.). Τέλος ό στρατηγός 'Αριστόδημος (βλ. λ.) 
άπηλευθέρωσε τάς Πάτρας. Θωμόπουλος 134-6.

Κασής (ή Κατσής) Άνδρέας κόμης. Οί 
δημογέροντες των Πατρών έπεζήτησαν δε* έρά- 
νων νά Ιδρύσουν έν Πάτραις γυμνάσιον (1751), 
δτε ό είς τήν Ρωσίαν ύπηρετήσας, πολύγλωσ
σος καί πλούσιος κόμης Άνδρέας Κασής, έκ 
Πατρών καταγόμενος καί έν Ένετία διαμένων, 
κατέλιπε πλούσιον κληροδότημα υπέρ του σκο
πού τούτου καί δή πρός τροφήν καί άγωγήν 
δώδεκα παίδων διά διαθήκης του του 1749 
καί κωδικέλλου τού 1751 (Κ. Δ. Μέρτζιος είς 
έφ; «Καθημερινή» 15 ’Ιουνίου 1958, άνακοί- 
νωσις είς ’Ακαδημίαν ’Αθηνών). Τό κληροδό
τημα όμως έξηνεμίσθη καί τα έναπομείναντα 
διετέθησαν διά παρεμφερή σκοπόν. Ή  σύζυγος 
αύτοϋ Εύγενία ήτο έπίσης έκ Πατρών, θυγά- 
τηρ τού προκρίτου Γεωργ. Μπότζου, τήν όποί- 
αν εύρίσκομεν είς Πάτρας τήν 21 Φεβρουάριου 
1760 νά πωλή δι* έγγραφου, τό όποιον άνεϋ- 
ρεν είς μονήν Όμπλού καί έδημοσίευσεν ό 
Θωμόπουλος 4903, «ένα κομμάτι χωράφι... μήν 
έχοντας τά πρός χρείαν καί κυβέρνησίν της», 
«διά νά γηροτροφισΟή καί κυβερνηθή». Κασής 
Άνδρέας υπογράφει έν Πάτραις τφ  1706 πι- 
στοποιητικόν, Θωμόπουλος 478, 490, 553,
ΈλευΟ. Ζ ' 361.

Κ ασιμάτη  Ρ ο υ μ π ι ν ή  Ρ ω ξ ά ν η .  Τήν 
άναφέρει μαζί μέ τόν Κιτσον Τζαβέλλαν έν 
Πάτραις ό l,aco u r, E xcu rsion  en G rece 
(1832—3).

Κ ασσελίδης A. Δ ι ο ν .  καθηγητής. Έ ξέ- 
δωσεν έν ΙΙάτραις 1907 Κοΐντου Όρατίου 
Φλάκκου ΙΟΟέτηρος ύμνος καί έπωδοί (κείμε
νον καί μετάφρασις), ώς καί άλλας μεταφρά
σεις τω 1899.

Κ α σ τ έ λ λ ι α .  Βλ. λ. Φρούρια, Ρίον, Ά ν- 
τίρριον.

Καστελλόκαμπος, Τό Β Α Ρίου έως όρίων 
Ά γ .  Βασιλείου τμήμα τής άρκτικής πεδιάδος 
των Πατρών, όνομασθέν ούτως από τό Καστέλ- 
λι (φρούριον Ρίου). Καί τό έκεΐ χωρίον «Κα
λύβια του Καστελιού» έλέγετο έπί τελευταίας 
Ενετοκρατίας καί Τουρκοκρατίας. Τό πρός 
Πάτρας συνεχόμενον τμήμα καλείται Ξερό
καμπος. Καί άντιστοίχως είς τό Άντίρριον, τό 
όπισθεν τού φρουρίου τμήμα τής έκεΐ πεδιά
δος, ή όποία προχωρεί πρός Ναύπακτον >έγε- 
ται ομοίως Καστελλόκαμπος. Έπεκτείνεται ό 
του Ρίου μέχρι Πατρών (E eake I I I ,  195). Είς 
συμβόλαιον 1861 καί είς τό χωρίον Πλατάνι.

Κ άστρα. Βλ. λ. Φρούρια. Κάστρο Πατρών 
βλ. λ. Άκρόπολις. Καστρίμενον, Κάστρι, Κα- 
στρίτσα β>. λ. Καστρίτσι.

Καστρίτσι. Φρούριον μεσαιωνικόν καί χω 
ρίον άλλοτε τού δήμου Πατρέων (ύψ. 912 μ.), 
κείμενον έπί τού Παναχαϊκοϋ, παρά τόν Σέλε- 
μνον ποταμόν, ό όποιος διέρχεται έκεΐθεν καί

καλείται καί Καστριτσιάνικο ποτάμι, υπέρ αύ 
τό τά υψώματα Πυργάκια, Περδικόλακκα (ύψ« 
1246 μ. ), Καλύβια (ύψ. 1150 μ.), Κ. Κ άστρι 
τσι (ύψ. 390 μ.) Βερσίνα (ύψ. 529 μ.). Τά τε\ 
λευταΐα έτη κατωκήθη καί έπί τών πρώτω.·; 
ύψωμάτων της πεδιάδος τού Ρίου (Καστελλό 
κάμπος) τό Κάτω Καστρίτσι έκ κατοίκων τον 
χωρίου. Καστρίτσι καί Καστρίτσα θέσις 3)4 ώί1 
Β τού χωρίου "Αγιος Βλάσης Λαπαθών (Καλα^ 
βρύτων) είς τά σύνορα σχεδόν τής έπαρχία^ 
μας, δπου τά έρείπια τού Λεοντίου κατ’ άλα
λους καί κατ’ άλλους τής Τριταίας (Θωμόπουί 
>ος 119). Ε ίς Καστρίτσι συναντώμεν τά πε
ρισσότερα τής περιοχής μας κροκαλοπαγή πε 
τρώματα.

Τό Καστρίτσι ώς φρούριον μέ τό 6νομι 
μάλιστα Κάστρι άναφέρεται τό πρώτον είς τή: 
άναγραφήν τού 1364 ώς άνήκον είς τόν Λατι 
άρχιεπ. Πατρών, ΐσως ή παλαιοτέρα Καλάτο 
ή Καλατάρι.

Έ πίσης συμπεριλαμβάνεται είς τό μισθω» 
τήριον του έτους 1408 πρός τούς Ενετούς &ί 
φρούριον τής ’Αρχιεπισκοπής Ιο C astrizo. Έπ: 
τής έποχής τών Πα>αιολόγων ήτο καί χωρίο·» 
καί ό Χαλκοκονδύλης τό άποκαλει Καστρίμει 
νον πόλισμα. Παρεδόθη είς τόν σουλτάνοι 
Μωάμεθ τόν β' κατά τήν διέλευσίν του έκεΐα 
Οεν, άπερχομένου έκ Πελοποννήσου.

Είς τήν Ένετ. καταγραφήν τού έτους 147ί 
του Μορέως εύρίσκομεν ώς διατηρούμενον τέ 
φρούριον (C astrizi). Τό άναφέρει ώς χωρίο·» 
Ένετική κατάστασις τού 1699. Τω 1707 άνα* 
φέρεται ώς πατρίς Ίακ . Αευκαδίτου. ΚώδηΙ 
Μέρτζιου 117, 118, 143. Ά πό  τό Καστρίτσ» 
τέλος καταγόμενον φέρει τόν ήρωά του Πανά: 
γον ό έν Πάτραις Ιωάννης Σποντης τού έτου* 
1767. Θωμόπουλος 42, 483, 63, 942, 1243. 
3161, 324*, 337, 338, 4033, 4923, Gerlanc 
ώς έν σελ. 275.

Κατά Λέκκαν 8 εικάζεται δτι έως Καστριτ- 
σίου έφθανεν ή περιοχή τής Ρυπικής χώρας. 
Αριστερά του χωρίου είς θέσιν Ά γ . Βαρβάρα ώί 
καί είς τά υψώματα ’Ισώματα καί Σκιερό (τέ 
τελευταΐον υπενθυμίζει τήν Σκιόεσσαν) άνευρέ 
θησαν κατά καιρούς τάφοι μέ άγγεΐα. Τό φρού-* 
ριον έκειτο έπί τού ύπεράνω τού χωρίου δε 
σπόζοντος λόφου Α γίο υ  Άνδρέου, οπού όμώ. 
νυμος ναός άνακαινισθείς τήν 6 ’Ιουλίου 1869 
κρημνισθείς κατά τό ήμισυ ένεκα τών καιρι* 
κών μεταβολών. Νέα άνακαίνισις έγινε προ* 
σφάτως (1946). Άνευρέθησαν έπίσης δεξαμενα : 
καί τάφοι μή ορατοί πλέον, διότι καλύπτοντα 
έκ λόχμης πρίνων. Τό ύδωρ μετωχετεύετο άπέ 
τού λόφου Ά γ . Γεωργίου άπέχοντος 500 μι 
ΝΑ τού φρουρίου. Ή  έπί τού ναού Ά γ . Άν-1 
δρέου επιγραφή διασώζεται είσέτι έπ’ αυτού! 
ΙΙΚΟΔΟΜ ΙΘΙΙ Ο ΝΑΟΣ Ο ΪΤ Ο Σ  ΚΑΤΑ1; 
ΤΟ 1869 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.5 
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ (έσβεσμένα τά λοιπά έπί τή(! 
πωρίνου πλακός). Καί έπί τής ένοριακής έκκλη*; 
σίας άλλη έπιγραφή : ΑΓΙΟ Ι ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝ*1 
ΤΑ ΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝ ΕΤ ΕΙ 1876. "Υδωρ μετω. 
χετεύθη είς ύδραγωγειον έπί δημάρχου Πατρέων 
Βότση τφ  1905. Έ π ί αύτοϋ όδός αμαξιτή είς
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I

' '·Ϊ5 : , ^
',;ϊι Πάτρας μήκους 13 χμ. Εις τόν ναόν Ά γ . Δη-
" Hj(i (j j μητριού τοϋ Καστριτσίου κακόγραφος έπιγρα- 

ToG ^ους 1848 Π ΙΤηΟΠ . ΘΑΝΑΣΙ 
<ι! ΐ ί ! I AAMIIqA. ’Όπισθεν ναοϋ Ά γ . Ίωάννου καί

• Ψ  τ  ό*
: Ά-;"

είς ώραίαν θέσιν Πασχαλιάνοι κρήναι ψυχροτά- 
rou ΰδατος. ‘Ο ναός τοΰ κοιμητηρίου Ταξιαρ
χών άνηγέρθη τφ  1874. 1ω άνωθι τοϋ χωρίου 
άπαντα τό πρώτον έλατον καί έν συνεχείς είς 
θέσιν Πασχαλιάνοι (ώραι 1*/2). Πλησίον αύτής 
ή Έλατόβρυση καί ή έλατοβριθής θέσις Γκιώνης 
ίξοχος διά κατόπτευσιν τής πόλεως Πατρών. 
Γόν ναόν Ά γ . Γεωργίου A 1 ω. άπό τοΰ χω 
ρίου έβύθισεν ό Σέλεμνος, γενομένης κατολι- 

;ι’ '̂ 'Λύαγ'ι ιθήσεως τφ  1935, καί άνεκαινίσθη ούτος τώ 
" 1947.

jit :{ ·, Κατά παράδοσιν ήτο σκήτη ή μετόχιον μο- 
ι· ·') ,1, ί νής. Εύρέθη προ έτών και έπιγραφή μέ βυζαν-
■ff.ttvti; ii ί, τινά γράμματα μάλλον άπό τάφον μονάχου. 
~ύητ.ί Κιιί Εΰρέθησαν καί έρείπια κελλίου μέ κτίσιμον μέ 

κερέτσι. Νερομάνα πηγή 10' άνω τοϋ χωρίου. 
Από Καστρίτσι πρός ’Άβερναν (ώραι 11/2) δι’ 
Αγ. Ίωάννου έχομεν θαυμασίαν άποψιν τοϋ 
Πατραΐκοϋ καί Κορινθιακού.

Καψολινά μικροσυνοικισμός παρά τα Ισ ώ 
ματα, Βελούχι ύδραγωγεΐον πόλεως Πατρών, 
Λυκοστάνη, Άνεμοκούλουρο καί Κοφόρτο το
πωνύμια γύρω του χωρίου, έπίσης είς τά έλα
τα Παλιβίτσα. Καστρίτσι εκτός τής Βλασίας
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ως, 225), ’Άργος καί άλλα μέρη (Ζακυθηνός 
Ke despo ta t II , 115). Είς Καστρίτσι τοποθε
τεί άρχικώς τόν Παπουλάκην ή Άγιοπατέραν 
ό Χρ. Κορύλλος, Πεζοπορία άπό Πατρών είς 
Τρίπολιν, 29, όπου ούτος περιεποιεΐτο «ναΐδρι- 
όν τι, καρπούμενος τά εισοδήματα αύτοϋ». Έ κ  
Καστριτσίου ό έπίσκοπος "Υδρας Νεόφυτος, ό 
όποιος άφιέρωσε τά δώδεκα μηναία «είς την 
έν Καστριτσίφ έκκλησίαν μου ό άγιος ’Ιωάν
νης 6 Πρόδρομος» τφ  1870. Ώκοδομήθη τφ  

Bf 1860 ναός διά δαπάνης του κατά διασωθεϊσαν 
!::^ .Ά έπ ιγρα φ ή ν: i860 : Α. ΛΖ ΗΚΟΔΩΜΙΣΤ Ο 

ΙΙΝΑΩΣ ΟΥΤΟΣ Ο ΤΕΚΤΟΝ ΝΕΟΦΙΤΟΣ 
ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Γ Ε : ΚΙΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. I. 

■ά»  ί  ΠΑΝΙΚΟΛΑΚΟΠΩΥΛΟΣ ΠΑ. ΣΤ. Η Ε Ρ Ε - 
J':; :>ΑΣ ΧΑ: ΠΑΡΟΜΠΑΣ. "Εως τοΰ Σ)βρίου 

.ν.'ία ! 1821 τό σώμα Άνδρ. Λόντου ήτο περί τό Κα- 
r;j μστρίτσι καί Πλατάνι, Φιλήμων είς Γερμανόν 250. 
ir.j, ;'·ν> V *,Κατά άναφοράν τής 19)12)1825 τοΰ στρατη- 

loi'Pp ΐ γοϋ Δημ. Μελετοπούλου πρός Άνδρ. Λόντον 
a :i)V “καθ’ ήμέραν εύγαίνουν 300 ’Άραβες υποκάτω 

' τ°ύ Καστριτζίου, φυλάττοντες τά γιδοπρόβατα». 
ϊ Μεταξα Μεσσηνέζη, Τό Αϊγιον στόν άγώνα, 

φίϊ:" 73. Συμπλοκή είς Άνεμοδούρι (βλ. λ.).

,-',ίίί 11
,·:ο> Τφ 1828 κατά τήν E xped ition  91 οίκογένει- 

αι, έδρα τοΰ δήμου Άργυρας (βλ. λ.), τφ  
'Yj '.V;· ' 1851 κατά Ραγκαβήν Β' 84 οίκογένειαι 138 
> fc’W'n κάτοικοι 612, τφ δέ 1889 κατά Νουχάκην 

κάτοικοι 930. Θέσις Επάνω  Ρούγα είς συμ- 
( > βόλαιον τοΰ 1890. Κατά τό 1943 διελύθη είς 

Καστρίτσι ή συνταχθεϊσα όμάς ΕΔΕΣ άνταρ-
των ύπό τοιούτων τοΰ ΕΛΑΣ κατά γενομένην 

Ά ίΆ ί συμπλοκήν άνωθι τοΰ χωρίου (Λάγαρης 79, 
'■jjjr >» 81), έφονεύθη δέ 6 έθνικόφρων υπολ. Δ. Δρο- 

. ft- σόπουλος. ΟΙ έπιδραμόντες Γερμανοί μετά ταΰ- 
τα κατέστρεψαν 12 οικίας καί 12 άφησαν άνε-

ωγμένας, πυρποληθείσας ύπ’ αύτών. Τήν Δευ
τέραν τής Λαμπρής διά πομπής, προηγουμένων 
των έξαπτερύγων καί τών είκόνων, περιέρχον
ται τό χωρίον καί εΐτα άνέρχονται είς τόν ναόν 
τοϋ άγ. Άνδρέου τοΰ παλαιού φρουρίου καί 
γίνεται ή θεία λειτουργία.

Τό Κάτω Καστρίτσι άπωκίσθη μόλις τφ  
1928 καί μετά ταΰτα, όπου καί συνοικισμός 
Λιακαίικα καί τά γνωστά ήδη άπό τοΰ Με- 
σαίωνος Λεχαινά, Μανδριά, Παναγία, Ε πάνω  
Λεχαινά, Κάτω Λεχαινά χωριζόμενα διά χα 
ράδρας, Ψαρούδι, Στό γιατρό καί τοπωνύμιον 
Μπαζαρκάνο, ύπενΟυμίζον τήν Ενετοκρατίαν.

Κατακάλαινα. Είς έγγραφον έλληνικόν 
άπό Πατρών τής 24 Φεβρουαρίου 1437 τής 
συλλογής C erland 221, άναφέρεται «τά άμ- 
πέλια, άπερ κατέχει πατρικά αύτής είς τό μέ
ρος τής Κατακάλενας λεγόμενον είς τοποθεσίαν 
τής πρεβέντας Ζήριας καί τών Σουχιανών». 
Ό  G erland  124 καί 276 έπάγεται δτι πρό
κειται περί φεούδου μέ πολλάς άμπέλους. 
Κατά σημείωσιν τοΰ Θωμοπούλου 3871 τό 
όνομα προέρχεται κατά Κ. Άμαντον έκ τοΰ 
βυζαντινοΰ Κατάκαλος (βυζ. οίκογενειακοΰ όνό- 
ματος καί άπαντα είς Εύβοιαν, Άνδρον κλπ.). 
Πρβλ. τό Κατακάλι τοΰ Ζακυθηνοΰ, L,e despo
ta t  II . Σήμερον δέν διασώζεται τό τοπωνύμι
ον. Πρβλ. καί όσα ό Ντ. Ψυχογιός είς τά 
ΊΙλειακά του σ. 138 (1956).

Καταλανοί. Σύμμαχοι τών Τούρκων έπέ- 
δραμον κατά τών παραλίων τφ  1330. Ό  Π ά
πας διέταξε καί ό άρχ. Πατρών άφώρισε δη
μοσία τούτους, ως κατακρατοΰντας τό δουκδ- 
τον τών Αθηνών (28)2)1332). Είς Πάτρας 
παρέμεινε (1331—2) ό δούξ Βαλθέρος Β' Βρυέν- 
νιος άναμένων ματαίως ν’ άποκτήση τό δου- 
κατον του. Νέος άφορισμός, άπό τοΰ άμβωνος 
τοΰ Ά γ . Νικολάου Πατρών, ώς καί ό α ', άπ- 
ηγγέλθη τήν 29)12)1335 ύπό τοΰ άρχιεπ. 
Πατρών. Έ ν  τοσούτω τφ  1430 διά Κατα- 
λανών ό Πάπας άντεπετέθη κατά τοϋ Παλαιο- 
λόγου έπί τή καταλύσει τής είς Πάτρας κτή- 
σεώς του. Θωμόπουλος 319, 350, 355.

Καταργής ’Ι ω ά ν .  Ίερεύς καί άμπελοκτή- 
μων είς Πάτρας, άναφερόμενος είς Έλληνικόν 
έγγρραφον Πατρών τοϋ έτους 1440. G erlan d  
225°.

Καταρράκται. Είς Ψαθόπυργον (βλ. λ.) 
καί άλλος είς Λόπεσι (βλ. λ.) Φαρών, έκ τοΰ 
οποίου τό χωρίον έλαβε νέον όνομα. Τεχνητός 
καταρράκτης είς τά έργα Γλαύκου. Ά λλος κα
ταρράκτης είς Ά λποχώρι Τριταίας.

καταστροφαί. Καταστρεπτική ή ήττα είς 
Κάλλιον κατά Γαλατών καί οί Πατρεΐς κατέ- 
φυγον άκόμη καί είς τά γύρω πολίσματα. Θω
μόπουλος 138. Καταστροφή ή είσβολή τών 
Ρωμαίων είς Δύμην (198 π. X.) Θωμόπουλος 
150, 1601. Καταστροφή κατά τόν Μιθριδατι- 
κόν πόλεμον καί έν συνεχεία άπό τούς πειρα- 
τάς. Θωμόπουλος 166—7. Καταστροφαί έκ 
σεισμών τφ  375 καί 551 μ. X.

Έπέδραμον μετ’ αυτούς καί κατέστρεψαν 
τάς Πάτρας Γότθοι (395), Βάνδαλοι έξ Α φ ρ ι
κής (468), Σαρακηνοί έκ Κρήτης (872), Βούλ
γαροι (981) καί πάλιν Σαρακηνοί τφ  1031,



καταστροφαί 304

ΝορμανδοΙ (1147) καί Ε νετοί (1125). Θωμό
πουλος 257, 258, 259, 273, 283—4. ΟΙ Σλαύοι 
(βλ. λ.) δέν έπρόφθασαν νά θίξουν την άκρό- 
πολιν, έπέφερον όμως ζημίας είς την πόλιν 
(805). Ό μοίω ς καί οί έπελθόντες Φράγκοι.

*0 βασιλεύ; της Ά ρχγω νίας Πέτρος μέ 
τούς στόλους του έλεηλάτησε τάς Πάτρας 
(1285). Αί λεηλασίαι συνεχίσθησαν παρά των 
αύτών, δσον καί των Γενουηνσίων, στρεφόμενων 
κατά τού Φλωρεντίου. Έ π ί άρχιεπ. Πατρών 
Γουλ. Φραγκιπάνη (1316 καί κατόπιν) Τούρκοι 
της ’Ασίας λεηλατούν τα παράλια τής Πελο- 
ποννήσου καί τώ 1330 έπανέρχονται μαζί μέ 
τούς συμμάχους των Καταλανούς. Τω 1339 τύ 
θέρος οί Τούρκοι μέ 80 πλοία εύρίσκονται είς 
τύν Κορινθιακόν κόλπον καί λεηλατούν τάς 
φραγκοκρατουμένας Π άτρας Τω 1403 Τουρκι
κά πλοία λεηλατούν καί πάλιν τόν Πατραϊκόν. 
Α λλά  σπουδαιοτέρα δλων των τουρκικών τού
των καταστροφών ήτο ή υπό τού στρατού τού 
σουλτάνου Μουράτ, ό όποιος έφΟασε τω 1446 
6 ίδιος είς Πάτρας.

Νέα διαρπαγή καί καταστροφή κατ’ έντολήν 
τού σουλτάνου Μωάμεθ β' τω 1458 κατά τήν 
τουρκικήν πλέον κατάκτησιν τών Πατοών. Αί 
σφαγαΐ συνεχίσθησαν, όταν ό Θωμάς Παλαιό- 
λόγος έκινήΟη πρός άνάκτησιν τών Πατρών* 
τόν ’Ιούλιον 1460 όμαδικαί σφαγαί Καλαβρυ
τινών έν ΓΙάτραις. "Αλλη καταστροφή είς Γρε- 
βενόν, Σανταμέρι καί Σαλμενϊκον. Καί οί έλ- 
θόντες διά ν’ άποκρούσουν τούς Τούρκους ’Ι 
ταλοί έπεδόΟησαν είς λεηλασίας μόνον, τραπεν- 
τες έκ Ιΐατρών πρός τό έσωτερικόν. Θωμό
πουλος 312, 319, 322», 335, 361—2, 364, 367 
έπ. 3703. Μεγάλη συμφορά τόν Αύγουστον 
1466 είς Πάτρας μέ τούς Ενετούς καί πάλιν 
τω 1469 καί τώ 1532 μέ τούς 'Ισπανούς τού 
Δόρια. Νέα καταστροφή άπό τούς Τούρκους 
έπειτα άπό τήν ναυμαχίαν της Ναυπάκτου 
(1571).

'Ισπανοί μέ στόλον τώ 1595 έλεηλάτησαν 
τάς Πάτρας. Τώ 1602 οί ίππόται της Μάλτας. 
Νέα καταστροφή τών Πατρών έπηκολούΟησε 
τώ 1645 (1646 κατά τόν P ouqueville  IV, 
354) υπό τών Ενετών υπό τόν Ιερώνυμον 
Μοροζίνην. Θωμόπουλος 402—5, 409—411, 
417, 420, 421 Τελείως κατεστραμμένην εύρον 
τήν Πελοπόννησον οί Ε νετοί κατά τήν τελευ- 
ταίαν των κατάκτησιν (1687). Κατά τήν τε- 
λευταίαν Τουρκοκρατίαν τραγική ήτο ιδίως ή 
συμφορά τών Πατρών τήν έσπέραν τής Μ. 
Παρασκευής 13 ’Απριλίου 1770. Ε πίσης ή 
Χαλανδρίτσα καί ή Τριταία μεγάλας ύπέστη- 
σαν καταστροφάς. Ή  συμφορά τών Πατρών, 
γράφει ό Γ . Βλαχογιάννης, Οί κλέφτες τού 
Μόριά 81, ήτο ή μεγαλυτέρα είς τήν Πελοπόν
νησον. Θωμόπουλος 499, 506, 526—7, ό ό
ποιος καί παραθέτει τό έπί τη συμφορά δη
μοτικόν τραγούδι «Τά παλληκάρια τού Μόριά 
καί οί έμορφες τής Πάτρας...». Σακελλαρίου 
179, 180, 181-195 , 196. Τώ 1779 οί Τουρ- 
καλβανοί επανήλθαν καί έπυρπόλησαν τάς Π ά
τρας. Καταστροφή καί άπό τούς σεισμούς τής 
30 Ίανουαρίου 1785.

Μεγάλην άπειλήν κατά της πόλεως άπετέ-

λεσεν ή άνάφλεξις της 24 Μαίου 1811 τής 
πυριτιδαποθήκης τού φρουρίου Πατρών. Θωμό
πουλος 466, 493 έπ. 4 9 8 -9 , 509, 510, 526, 
529, 534, 604—5. Μεγάλης έκτάσεως κατα
στροφή προύξενήθη τήν Κυριακήν τών Βαΐων 
3 Απριλίου 1821. Συνεπληρώθη τήν 22 Ν)βρίου 
1821. Τφ  1828 τελικώς άπέμειναν 4 δρθιαι 
οίκοδομαΐ είς Πάτρας κατά μαρτυρίαν τών 
G reen, M angeart (κεφ. V I) κ. ά. «Παρί- 
στανεν άπαισίαν εικόνα άγριας καταστροφής» 
κατά Θωμόπουλον είς Δ. Βιβλ. 321—2. ’Α
γρια καταστροφή έκ τού βομβαρδισμού τών ι 
ίταλ. άεροπλάνων τόν ’Οκτώβριον 1940 καί. 
τών γερμ. τόν ’Απρίλιον 1941. Καί εξ έπιδρο- 
μής βρεττανικών τήν νύκτα τής 12)12)1941. 
Γενικώς έκ τών 9.911 οικοδομών τής πόλεως 
212 κατεστράφησαν, 466 δέ μερικώς. 'Γφυ- 
πουργείου Άνοικοδομήσεως, Πίνακες κατα-; 
στροφής οικοδομών τής Ελλάδος, Ά θ . 1948,1 
108 : είς τήν έπχρχίαν έπί 28.416 οίκοδομώνι 
τού 1940, 831 όλικώς κατεστράφησαν, 466:
μερικώς, άνεωγμέναι 1.064, οικισμοί πληγέν-ϊ 
τες 39, ποσοστόν καταστροφής 4 %  Πρβλ.. 
καί σελ. 118, 128 αυτόθι. Βλ. λ. άκμή, πό-; 
λεαοι σεισμοί, Ούελλαι, λεηλασίαι, έπανα-r 
στάσεις, πειραταί, κρίσεις, βροχαί. Ή  κατα-ι 
στροφή έκ πλημμυρών άπό Βρωμολάγκαδον,-ί 
Θωμόπουλος 52. I

Κ  χτα φ ύ γ ιο ν . Φρούριον μεσαιωνικόν τώνι 
Πατρών. Άναφέρεται κυρίως είς τήν άναγρχτ 
φήν τού έτους 1364 ώς άνήκον είς τόν Λ,· 
’Αρχιεπίσκοπον τών Πατρών (Cataficho) καί 
είς τό πρός τούς Ενετούς παραχωρητήριον τηι* 
βαρωνείας Πατρών τής 20 Αύγούστου 1408 
(C atafigo), είς άμφότερα δέ μνημονεύεται 
ευθύς μετά τό τού Καστριτσίου. ’Επίσης άνα-J 
φέρεται είς έγγραφον G erland  205—8, τής 36 
Αύγούστου 1425, διά τού όποίου 6 δεσπότην 
Κάρολος Α' Τόκκος έπικυρώνει πρός τόν έά 
Πατρών Ιατρόν Αίγίδιον Λεονέσσαν τήν ήδΐ 
άπό τού 1420 υπό τού ήγεμόνος τής Άχαΐαι 
Κεντυρίωνος Ζαχαρία γενομένην παραχώρησιι 
τού Ιπποτικού φεούδου έν Πάτραις κειμένο 
κατά μέγα μέρος είς τόπον Καταφύγιον (Ca* 
tafico), άνήκον δέ είς τό φέουδον αμπελώνες 
άγροί, έλαιώνες, ρύακες ύδάτων, μύλοι καί εί- 
τούς κήπους διεσπαρμένοι κάτοικοι. Είς τ 
Ιπποτικόν τούτο φέουδον έπίσης άνήκε κήπα 
κείμενος είς Οέσιν Σταυρός. Συνεπώς, ώς έπΓ 
λέγει καί ό G erland, 275—6 έκειτο είς τ 
περίχωρα τών Πατρών καί δή υπερθεν το: 
Γηροκομείου. Καταφυγή μονή έπαρχίας Ναυ 
πάκτου καί ’Άρτης τώ 1397 (Γεδεών Πατ(· 
πίνακες 457), είς "Αγραφα, Θήραν, χωρία ει 
Πάρον, Ναυπακτίαν, Κοζάνην, Καρδίτσα: 
Σάμον κ. ά. Τό διατηρηθέν κατά τήν φραγκ* 
κήν έποχήν έλλ. όνομα τού φρουρίου σημαίν 
δτι τούτο ήτο τών βυζαντινών πρίν. Καταφν 
γιον=άσυλον, διά νά καταφεύγουν οί τής > 
παίθρου έν περιπτώσει έπιδρομής (Στιλπ. Κιί 
ριακίδης, οί Σλάβοι, 62). Μήπως είναι τό κι 
τόπιν έγκαταλειφθέν καί λησμονηθέν, ώστε ’ 
λάβη τό ονομα Πουρναρόκαστρον έκ τών πρ 
νων, οί όποιοι έφύτρωσαν είς τά έρείπιά τον 
Βλ. λ. Σλαΰοι.

Ρ*

\·-

lb:n rr;

i ; ; ;

r

t.\ -



^  INI

W i 1%
I

"ων'■ ■ ·Λ··

ι£ Γ

νι,
i«fa!r-Ji'av

■: iifljto*. '[;
: HivKc; m
;«'r-;, Ά1 Is 
• '-? Hi fc)',.;

t
ΚΟΚ 3·» 

'il',, , H-'s
B>J. inr, :·
ttylMi. «

Ή B“

mwwi * 
:ti: φ&,? 
vr/,'Λ ti; ™

iCaUiick; κ 
lij/Mfiif14'1: 
A/;iZ3«J
it flf»*?
*» W .’!

ffliTJ «
'*' V'· )
-·,·β^ :j? X 

. A/.!‘

Κατελάνος Ν ι κ ο λ .  Άναφέρεται ώς μάρ- 
>ς Έλλ. έγγραφου Πατρών του 1400 G erland  
)510.

κατεμή ή, τό κατερχόμενον αυλάκι, τό μό- 
μον, τό σταθερόν, τό άδιαφιλονίκητον, τό καί. 

όριον χρησιμεΰον. Νομικώς τό προνόμιον 
αύτοϋ άρδεύσεως τοϋ παρακειμένου κτή-

*. 5.
·;;ι; ζι:ι5-..; »ί Κάτρης Λ ά μ π ρ ο ς  έκ Μοροχώβου Ψ ω - 

321̂ /’.' ϊέδος Καλαβρύτων. Διωκόμενος υπό των Τούρ- 
3'ri;; ;  ων, κατέφυγε πλησίον του μητροπολ. Πατρών 

ι<:ίι;::νι Γερμανού, χρησιμοποιούμενος ύπ’ αύτοϋ εις
•11. Κι; Ιϊ'ι.\ Ιίλκιστευτικάς άποστολάς. Κατά τήν Έπανά- 
'Κ :;· jo'jv,:; .τασιν 1821 ήτο παρά τό πλευρόν τοϋ μητρο- 
' ·’ * " ■' ολίτου καί έπολέμησεν είς Πάτρας. Κατόπιν 

:έθη έπί κεφαλής Ιδίου στρατιωτικού σώματος 
ετά τοϋ άλλου άδελφοΰ του Παναγιώτου, πο- 
εμήσας είς Ά χαίαν και άλλαχοΰ. Άπέθανε 
φ 1892 έν Πάτραις είς ήλικίαν 109 έτών, ά- 
ήσας τρεις υίούς άξιωματικούς, νεώτερος των 
τοίων ό Δημήτριος, πατήρ τοϋ συνταγματάρ- 
ου Άνδρέου, πατρός καί τούτου τοϋ δημοσιο- 
ράφου ’Ιωάννου. Ό  Άνδρέας Κάτρης έκ Π α
ρών έπολέμησεν είς όλους τούς πολέμους 
912)22, διακριθείς. Λεύκωμα 186 (όπου καί 
.κών).

Κατσαίτης Π  α ΰ λ ο ς. Λόγιος έξ οίκογε- 
ιίας Τραπεζοΰντος, διορισθείς έφέτης είς Πά- 
ρας. Διεκρίθη ώς λογοτέχνης καί άπέθανε τώ 
873. ΜΕΕ ΙΔ ' 131.

ΚατσαϊταΙικα. βλ. λ. Κασνέσι. 
Κατσαντώνης ’Α ν τ ώ ν ι ο ς .  Έ κ  Πατρών, 

ξ]κός έν πολεμ. διαθεσιμότητι.
Κατσής Ν ι κ ο λ .  ’Αγωνιστής τοϋ 1821 

■ ’Ηλείας. *Ως άξιωματικός τοϋ Σισίνη τόν 
κολούθησε καί έπολέμησε. Λεύκωμα 188.

Κ α τ σ ή ς  Ν. Δ η μ. Έ κ  Πατρών άστρο- 
όμος, έπιμελητής ’Αστρονομίας εις τό Παν- 
τιστήμιον ’Αθηνών. Έ ξέδω σε: «Συμβολή είς 
ήν έρευναν της μεταβολής τοϋ άζιμουθίου τών 
εσημβρινών τηλεσκοπίων», Ά θ . 1955, « Ά - 

γ, .ιθμητική» είς α' καί β' έκδοσιν (1952), «Μα- 
ηματικόν βοήθημα» Ά θ . 1955 καί πλείστας έ- 

ι̂ ψ .  ;*στημονικάς μελέτας είς τό Δελτίον Έ λλ. 
^  ;1αθηματικής ‘Εταιρίας καί άλλα έν Άθήναις 

Περιοδικά.
‘>ι' ' £·■ Κατσιμπίρης Γ ε ω ρ γ. Νεώτατος έγκατε-1 -typ- ν . . _
‘""^ί^ήτάθη είς Πάτρας,

ύ;fr ) Καλαβρύτων, ή _οίκογένειάV» * " * ~ ‘ '

δικηγορών. Κατήγετο έκ 
του όμως είχε με- 

„ Ροδοδάφνην Αίγιου. Έξελέγη 
Τ_ύ;ΐϊ{Ιληρεξούσ.ος Ά χαΐας είς τήν Δ' Συντ. συνέ-tj& ,οικήσει είς

*'· ̂  *ευσιν το^ 1924.
«ώ ^  I Κατσιμπίρης Σ π  ΰ ρ ο ς. Δικηγόρος άπό 
i.jj, f'fll  1937 Πατρών. Συνελήφθη όμηρος έν Πά- 
Ι· . ραις τφ 1942 υπό τώ ν’Ιταλών κατά τήν τελευ- 
i; αίαν κατοχήν καί έπνίγη, βυθισθέντος τοϋ 
:ί tffr ί»λοίου έκ τορπιλλισμοΰ (1943), τό όποιον τόν 

ίιετέφερεν είς τήν Ιταλίαν.
^  οΐ )! Κατσιφός Ά  ν α γ ν .  Έ ξ  ’Ηπείρου κατα- 
■ :Ρ'·( ί'ύμενος, μεγαλέμπορος έν Πάτραις. Έμόχθησε 

)ίιά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821 κατά Θωμό- 
%, tC0û 0v 553 σημ. καί άπεβίωσεν έν Πάτραις

■ J
|;όν Σ)βριον τοϋ 1864. Κωνστ. Κατσιφός δικη
γόρος καί διδάσκαλος, όπως τόν άναφέρει τό

περί Άνδρ. Ρηγοπούλου έργον τοϋ Καλλιον- 
τζή, σ. 12.

Κ ατσουδαΐοι. Ή  δρασις τών Ή πειρωτών 
τούτων άγωνιστών έξικνεΐτο μέχρι τοϋ Πα- 
τραΐκοΰ κόλπου. Ούτως είς Passow  άρ. 49, 
1—2 στ. καί Άραβαντινοΰ, Συλλογή δημοτ. 
άσμ. ’Ηπείρου 1880, 56 : «... τ ί γίνηκαν οί
μαϋρ’ οί Κατσουδαΐοι; | Κι ουδέ στή Πάτρα 
φαίνονται κι ουδέ στόν άη Σώστη». Κ. Ρωμαί
ος είς Πελοποννησιακά Α' 430.

Κ ατσώ νης. Τά πλοία του έθεάθησαν είς 
Μεσολόγγι καί οί Πατρεϊς έλεγον είς τούς 
Τούρκους ότι τά έφερεν ό Ενετός πρόξενος 
Πατρών. Θωμόπουλος 5002, 503. Καί γέρων 
τις Κατσώνης ταχυδρόμος γαλλ. προξενείου. 
(Βλ. λ. ’Επαναστάσεις).

Κ άτω ν ό νεώτερος, όπαδός τοϋ Πομπηίου 
κατέλαβε τάς Πάτρας, άλλ’ ό στρατηγός τοϋ 
Καίσαρος Καλήνος τόν έξηνάγκασε νά φύγη 
πρός Αιτωλοακαρνανίαν. Θωμόπουλος 169.

Κ άτω  Α γία  Μαρίνα (βλ. λ.). Κάτω Σαλ- 
μενΐκον (βλ. λ.). Κάτω Ά χα ΐα  βλ. λ. Δύμη. 
Κάτω Καστρίτσι (βλ. λ.). Κ ά τ ω  πόλις καί 
χώρα. Ή  παραλιακή, ή νέα. Ά παντά ή διά- 
κρισις άπό τής άρχαιότητος. Ούτως ό Παυσα
νίας : «έρχομένω δέ είς τήν κάτω πόλιν...». 
Πάντως ή κάτω πόλις είναι δημιούργημα τών 
μετά τήν Άπελευθέρωσιν χρόνων. Βλ. λ. σχέ- 
διον, τοπογραφία. Κ ά τ ω  χωριά, τά πεδινά. 
Τ. Σταματόπουλος Τό προσκύνημα, 12*.

Κ αυκαριά. Θέσις πλησίον τοϋ Λεοντίου 
καί τών Λαπαναγών Καλαβρύτων γνωστή έκ 
τής έκεϊ μάχης τόν Αύγουστον 1827 Ελλήνων 
πρός Τούρκους καί ’Άραβας τοϋ Δελή Ά χμ έτ  
πασά τών Πατρών. Βλ. λ. Έπαν. 1821, 1827. 
‘Τπάγεται νϋν είς Ά νω  Μαζαράκι Φαρών, ή- 
μίσειαν ώραν δέ μακράν είναι ή μονή Μακελ- 
λαριάς. Ν. Μεσσηνέζη Μεταξά, Τό Αΐγιον 
στόν άγώνα, 104, 108, 114, 120 έπ. 122. Τ. 
Σταματοπούλου, Τό προσκήνυμα, 53 έπ.

Κ αυκάς Ε  ύ σ τ α θ. Συμπεριλαμβάνεται είς 
τόν πίνακα τών έκ τής πόλεως τών Πατρών 
πεσόντων κατά τόν άγώνα τοϋ 1821 τών ναών 
Ά γ . Κωνσταντίνου καί μονής Όμπλοϋ. Οικο
γένεια Καυκά διασώζεται είς Έγλυκάδα. Θω
μόπουλος 600. Θωμόπουλος Ό μπλοϋ 30.

Κ αύκω ν. Ποταμός, περί τοϋ όποίου ό 
Στράβων λέγει ότι διαβρέχει τήν Δυμαίαν χώ 
ραν μεταξύ Δύμης καί Τριταίας. Κατά τήν άρχαι- 
ότητα έχύνετο είς τόν Τευθέαν, άλλ’ ήδη έκ- 
βάλλει άπ’ εύθείας είς τόν Πεΐρον έναντι τοϋ 
χωρίου Καμενίτσα, καλείται δέ Σαρδινή. Τό 
άρχαΐον όνομα Καύκων (καί μάλιστα θηλ., ή 
Καύκων, πράγμα τό όποιον παραξενεύει καί τόν 
Ά δ . Κοραήν) έκ τών Καυκώνων (βλ,λ.). Θωμό
πουλος 61.

Κ αυκω νίς. Άρχαΐον όνομα τής Δύμης 
(βλ. λ.) άπό τών Καυκώνων. Θωμόπουλος 109.

Κ αύκω νες. Λαός γνωστός είς τόν 'Ό μ η
ρον, ό όποιος τούς άποκαλεΐ μεγαθύμους, ό δέ 
σχολιαστής Η σύχιος έθνος βάρβαρον. Ό  άρ- 
χαΐος οδτος λαός κατφκει τήν χώραν άπό τών 
ορίων τής Αρκαδίας, άπό Μεσσηνίας έως καί 
τής Δύμης, κατά Στράβωνα δέ ή χώρα αΰτη 
εκαλείτο Καυκωνία, ώς κατοικουμένη ύπό τών
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Καυκώνων, έξορμησάντων έξ 'Αρκαδίας. Κατ' 
άλλην γνώμην, δχι όλόκληρος ή άνωτέρω χώρα, 
άλλα τμήματα αύτής κατωκούντο υπό Καυκώ- 
νων, δπως «πρός τη Δύμη κατά τήν Βουπρα- 
σίδα καί τήν κοίλην ΤΗλιν». Κατά τόν Κούρ- 
τιον Peloponnes 420 έπ. οΐ Καύκωνες έξη- 
πλώθησαν έπειτα καί μέχρι Ρίου, φυσικής γε- 
φύρας της Στερεάς καί τής χερσονήσου. Θω- 
μόπουλος 109. Έλευθ. Ζ ' 466.

Κ αυσοκαλυβΙτης Ν ε ό φ υ τ ο ς .  Έγεννήθη 
είς Πάτρας άπό γονείς Εβραίους, προσελθόν- 
τας είς τόν Χριστιανισμόν. Τινές, δπως καί ό 
Γ . Παπανδρέου, Καλαβρ. Έπετηρίς, 71, φέ
ρουν αυτόν ώς γεννηθέντα είς Σοπωτόν Καλα
βρύτων. Ε ίχε θειον άρχιερέα είς Βλαχίαν, ό 
όποιος τόν παρέλαβε νεώτατον. Έμαθήτευσεν 
είς Κπολιν, Πάτμον καί Ιωάννινα. Μετέβη είς 
Ά θω να είς τήν σκήτην του Καυσοκαλυβίτου, 
έξ ής, ώς μοναχός αύτής, έλαβε τό έπώνυμον. 
Έδίδασκεν εΐς τινας μοναχούς τά γραμματικά, 
δτε τόν Δεκέμβριον τού 1749 προσελήφθη ώς 
σχολάρχης τής Βατοπεδινής σχολής. Κατόπιν 
μετέβη καί έδίδαξεν είς Χίον καί τέλος είς 
Βλαχίαν. Τ φ  1770 παρέμεινεν είς Τρανσυλβα
νίαν, δπου καί συνέταξε τό Κτιτορικόν τού 
Σουμελά. Έπανήλθεν είς Βλαχίαν, δπου καί 
παρέμεινε μέχρι τού θανάτου του, έπελθόντος 
είς Βουκουρέστιον τφ  1790 είς ήλικίαν 88 έ- 
τών. *ΐπέφερε πολλάς στερήσεις καί κακου
χίας κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του. 
«...Κατέλαβέ με ό χειμών έν οΐκήματι πάντη 
άνευθέτψ είς παραχειμασίαν.... * Ανεμοβροχίζο- 
μαι διά των πάντη άναπεπταμένων θυρίδων καί 
τρόπον κοχλίου συστρεφόμενος ένειλούμαι πρός 
τό νυκτερινόν ψύχος καί πρός τό έπισυμ- 
βαΐνον άνεμόβρεχον, κάντεΰθεν μή έχων πού 
κλίνω τήν κεφαλήν...», Πολυγραφώτατος καί 
τά συγγράμματά του έξεδόΟησαν, πολλά δ- 
μως έμειναν άνέκδοτα είς βιβλιοΟήκας μονών.

ΈξεδόΟησαν δέ : Εκλογή τού Ψαλτηρίου
παντός καί εύχή, έν τη τυπογραφία τού "ΑΟω- 
νος 1759 καί έν Βενετία 1881. Θεοδο>ρου Γαζή 
Γραμματικής εισαγωγή έν Βουκουρεστίω 1768 
έκ σ. 1400. *0 ’Αθανάσιος ό Πάριος συνοψίσας 
έξέδοτο ταύτα είς ένα τόμον έκ σ. 487. ΟΙ Κο- 
ραής, Βούλγαρις καί ό Κούμας τόν κατέκριναν. 
Προσκυνητάριον του άγίου ορούς, Ένετίησιν. 
Περί τού τιμίου καί ζωοποιού σταυρού. Περί 
Καλβινιστών. Βίος Μελετίου Πηγά. Έ γχειρ ί- 
διον περιέχον τόν Παρακλητικόν κανόνα, Ένε- 
τίησιν 1776. Ή  θεία καί ιερά άκολουθία των 
όσιων καί θεοφόρων πατέρων ήμών Βαρνάβα 
κλπ., έν Λειψίςι 1775. Πολιτικοί νόμοι κλπ. 
Εγχειρίδιου άποδεικτικόν περί τού 6τι χρεω- 
στούσιν oi χριστιανοί συχνότερου νά μεταλαμ- 
βάνωσιυ, Άμστελόδαμον 1766 καί Ένετίησι 
1771 (άμφισβητεΐται δμως έάυ είναι τού Νεο
φύτου). Σχόλια είς τόν Θουκυδίδην. Περί των 
λεγομένων Φραγκ—Μαζόνων, Φιλόσοφος ή 
Θεϊστής. Σχόλια είς τά ’Ηθικά τού Άριστοτέ- 
λους. Έξήγησις τού περί φιλίας λόγου τού 
Αουκιανού κλπ. Περί τού έπιταφίου φωτός. 
Έπιστολαί. Έγραψεν έπίσης μολδαβιστί: Α 
νατροπή τής Θρησκείας των Εβραίων, 1803, 
μεταφρασθεΐσαν έλληνιστί καί έκδοθεισαν είς

Ίάσιον τώ 1818 ύπό Γ. Γάτσου, 'Ανέκδοτό' 
είναι μεταξύ άλλων καί τό έργου του «Π α 
σπερμία», Έγραψεν έπίσης καί έξεδόθησαν εΙ 
Βιέννην τω 1792 σχόλια καί έπιστολαί Σιϊ, 
υεσίου. ΜαθηταΙ τού Νεοφύτου υπήρξαν \ 
Γρηγόριος Κωνσταντας καί Λάμπρος Φωτιάδη* 
*0 τελευταίος έκαμε καί πέντε έπιγράμματ| 
έξυμνούυτα τήν σοφίαν τού Νεοφύτου. Καί i  
Δημήτριος Μανδασάκης άλλο. Ό  Νεόφυτα 
θεωρείται καί ώς άρχηγός καί τής είς κοινί. 
γλώσσαν μεταφράσεως τών Ελληνικών κειμ. 
νων μονολεκτικώς καί δχι, ώς πρότερον, δί 
συσσωρεύσεως τών συνωνύμων κλπ. Θωμόπουλ 
5 2 2 -4 . ΜΕΕ ΙΔ ' 152, ΙΗ ' 200, "Ηλιος Γ 53 
ΙΑ ' 853, Πρβλ. Γεωργ. Κουρνοΰτον, «Λόγι· 
τής Τουρκοκρατίας» Β' 247—8.

Περί συγκρούσεως Νεοφύτου μέ Εύγένιι 
Βούλγαριν («Έ πΙ τών ύπομνηματικών πάρει 
βολών τού σοφολογιωτάτου έν ίεροδιακόνσ 
Νεοφύτου...» Βιέννη 1806) 6 "Αλκής Ά γγέλ  
είς Άγγλοελλ. Έπιθεωρ. Ζ' (1954), 149.

Κ αυταντζόγλου  Λύσανδρος. Άρχιτέκτ* 
έκ Θνίκης. "Εργον του (1833—6) ό ναός Ά  
Άνδρέου. ΜΕΕ ΙΔ ' 153, "Ηλιος Γ  535.

Κ α φ εντζή ς . Γορτύνιος άγωνιστής, πο> 
μήσας καί είς Πάτρας (1822). Χρυσανθακόπε 
λος 219.

Κ αφ εντζόπουλος ή Καφεντζής Ίωάνντ. 
όπλαρχηγός έκ Πατρών άγωνιστής τού 185. 
πολεμήσας ένταύθα καί άλλαχού. Τφ  18ϊ 
προήχθη είς ύποχιλίαρχον. Ή  Πατρινή αυί 
οικογένεια, τής οποίας μέλη ήσαν είς Γορτυν^ 
καί Μεσσηνίαν, έδωσε καί άλλους άγωνιστ<ί 
Ό  ’Ιωακείμ έπολέμησεν έξ άρχής τού Άγώη 
καί έφονεύθη είς Τρίπολιν. Ό  Κωνσταντΐί 
ομοίως, έπεσε τέλος τού 1825 είς Άγουλυ 
τσαν. Ό  Παναγιώτης ομοίως πολεμών, έφον* 
θη είς ’Αττικήν τω 1827, *0 Χρηστός διεκι 
Οη είς τάς μάχας Πατρών, Δερβενακίων λ 
κατά τού Ίμβραήμ. Ό  ’Ιωάννης είς τήν υτ» 
ρεσίαν Ίωαν. Παποδιαμαντοπούλου (βλ. 
διεσώθη κατά τήν έξοδον Μεσολογγίου. Ί  
έν έτος άπό Μαρτίου 1825 ό ’Ιωάννης ήτο 
κεφαλής σώματος 50 Πατρινών. Έ λευθ.. 1 
473. Λεύκωμα 186—7.

Κ αφ εντζόπουλος Δ. Άνδρέας. Δικηγό: 
καί πολιτικός Πατρών, τής ώς άνω ήρωΐκ* 
Πατραϊκής οίκογενείας. Έξελέγη τφ  1ί 
πληρεξούσιος Ά χαΐας. Ποίημά του ώς ματ 
τού είς τήν 25]3]1821 δημοσιεύεται είς φ: 
λάδιον « Ή  πανήγυρις τής 25 Μαρτίου έν ■; 
Γυμνασίφ, έν Πάτραις 1891». Μετάφρασις 
μετρος τών Les O rien ta les τού Βίκτωρος ( :  
γκώ, «"Τμνοι πρός τούς ήρωας τής Έλληνι , 
Παλιγγενεσίας τού 1821» έπιμελείφ τού έκ I* 
τρων άνωτέρου άξιωματικού τού Πολ. Ναυτι * 
Ίωάννου Καφεντζοπούλου. Ό  Άνδρέας άπεβί 
σεν είς Πειραιά, δπου είχεν άποσυρθή (195U

Κ αφ εντζόπουλος Δ η μ. Κ ω ν σ τ. ί 
Πατρών άνθυπασπιστής άπεβίωσε τήν 19)1)11)’ 
είς στρατ. νοσοκομείου,

κ α φ ω δεία . Τέλη τού ΙΘ ' αί. έχομεν * 
καφεαμάν, λαϊκά καφωδεία μέ έγχώρια οργί- 
καί άνατολίτισσας γυναίκας τραγουδούσας κ 
μανέδες (Μπελαγάμπα, Μαντζαβίνου κ. κ.

]ί
i-

k



^ iWffaa;\· -rvjtr
.'v.VA w' tj Nf

,Ul u/ψχβ» ytm

Γ. IV.
»Ub*
·,.. J' t «Hf
ij,: , , ,;>,4% ιλ - - —» i......... ...... i -------—
'(•'/JI ftutfjj! $κήρχε καί πιάνο καί ήσαν άκριβώτερα των

Γά καφέ σαντάν εΤχον καλλιτέχνιδας έκ Δύ- 
ΐσεως μέ έλληνικά καί ξένα τραγούδια κλπ. (ύ-

πρώτων). Τέλος ένεφανίσθησαν τά καμπαρέ 
((χορευτικά νυκτερινά κέντρα μέ νούμερα κλπ.).

κάψαλα καί καψαλιές. Λείψανα έμπρησθέν- 
Γων θάμνων, ιδίως πρός έκχέρσωσιν διά γεωρ
γίαν ή κτηνοτροφίαν, μία των πληγών των 
δασών έν γένει. Είς Καστρίτσι «Καψολινά» το
πωνύμιου. Χρ. Κορύλλος, Πεζοπορία είς Τρί- 
ιτολιν, 6.

........ Κ αψαμπέλης Ί ω ά ν .  ‘Οπλαρχηγός έκ Λα-
Η jiij φ),“ΐ ζ | ,«εδαίμονος, πολεμήσας τφ  1822 καί είς Πά-

μ ε ε ιδ' ΐ64> Έλευθ· Ζ'477·! · ’!  Κ α ψ ο κ α λ ύ β α ς  Γεωργάκης. Όπλαρχη- 
ι π*, !γός έκ Ζάτουυας. Τφ 1822 είς την πολιορκίαν

-:·-Γ ατρών· Μ Ε Ε ΙΔ ' 165·Κ ελβίδας οικιστής της άρχαίας πόλεως 
ΜΗ*|Γριταίας (βλ. λ.), έλθών έκ τής Κάτω Ιταλίας. 

Λ ρ ; ,^]Θωμόπουλος 117.
. *’,Λ'ι !"ι. Κέντρα. Σατυρική έμμετρος έφημερίς κατά 

?  Κυριακήν υπό Μώμου του Πατρέως (Ή λ. Συ- 
.:Ρ' y '.y νοδινοΰ), έκδοθεϊσα είς Πάτρας τω 1894.

. > f’5. Κ εντρώματα. Τοποθεσία παρά τό Κάτω 
:: ηυ.ιπ,;, 'Ά Σαλμενΐκον, δπου εύρέθησαν αρχαιότητες, 

v 'j’. t a  Λέκκας I I 2.
Κ εντυρίων Α' τοΰ οίκου Ζαχαρία (βλ. λ.) 

ΚιεΓ.τ.ί: taj· 3αρώνος Χαλανδρίτσης, άντιπολιτευόμενος μά- 
w 1κ διαρκώς τήν Αικατερίνην Βαλουά. Ά ρ - 

ϊάψ>· ΐΰ »■ γότερον (1336) ώς έπίτροπος τοΰ Φιλίππου Β' 
ΉΙΜ  δραστήριος Κεντυρίων είχε καταλάβει δλα 
τ',ιη:; τά φραγκικά φρούρια της Πελοποννήσου πλήν 

, 'ύα% ΐγων.βτ: ̂  Πύλου. Άναφέρεται επίσης ώς κύριος Χα- 
ι:{·: vit ’.Vw λανδρίτσης, Δαμαλά, Μανιατοχωρίου, Λυσσα- 

ij few·»®1 >έας (1336—82). Θωμόπουλος 320, 324, 333. 
|$  ;i;'Ay* Κ ε ν τ υ ρ ί ω ν  Β' βαρώνος Χαλανδρίτσης 
λ- ·μΛ  καί ’Αρκαδίας (Κυπαρισσίας), έπίτροπος (βάϊ- 
ι) ^  λος) τής Μαρίας χήρας τοΰ Πέτρου Σανσουπε- 

.̂ί̂ κίΜν̂ ράν, πρίγκηπος τής Άχα'ίας. Κατέληξε διά δο- 
■ Εί: ά,ν ίιότητος ν’ άναγνωρισθή πρίγκηψ τής Ά χαΐας 
',5'w'.;;,w ρ ί ' (1404), άλλά τό θέρος τοΰ αύτοΰ έτους ο δε- 

 ̂οπότης του Μιστρά έστράφη κατ’ αύτοΰ, άλλά 
 ̂καί αυτοί οί Φράγκοι καί ό άδελφός του Α.

• . ίρχιεπ. Πατρών Στέφανος Ζαχαρίας. 'Ο  Κεν- 
r  ’ τυρίων υπήρξε τυχερός, διότι έκλεισε συνθή- 
, ; jmiifi; κην είρήνης μέ τούς Βυζαντινούς. Ό  Κεντυ- 

j.;βϊ ρίων Β' ύπήρξεν τελευταίος ήγεμών τοΰ πριγ-
U κηπάτου τής Ά χαΐας„ ,, (τιμάριον αύτοΰ άναφέ
Α εται παρά τήν Ά γ . Παρασκευήν Πατρών), 

u ji/ <j. έπομείνας δέ βαρώνος τής Αρκαδίας απλώς, 
ti άπέθανε τφ  1432. Θωμόπουλος 320, 324, 

, —  -, —  ---ι Bongnon 335, 348—
351.

ib?v/fj.ryjj Κεραυνός. Ιδθήμερον περιοδικόν έν Πά- 
·.: -1/! τραις τφ 1919—20, ύπδ Νίκου Κ. Νιέρη. Τον
ιύ^'^ίίΐ) ’Οκτώβριον 1920 ήρίθμει 12 τεύχη.
νι Ilf’ 

.i'Jt
( Κερήνεια. Σύμμαχος Ά χ . πόλις προσελ- 

ijji θοΰσα είς τόν ’Αχαϊκόν σύνδεσμον Πατρών, 
tfVr \ Δύμης κ. &.

K»]J|ii)!|432, 609.
Θωμόπουλος 90, 113, 139, 159,

Κέρκυρα. Βλ. λ. Μνασέας, Σωσίπατρος. 
, ^ Ο Έλλην μητροπ. Κερκύρας διαμαρτύρεται 

ji, W'jtf. (1205) διά τήν έκδίωξιν έκ Πατρών τοΰ "Ελ- 
ίίΙ^-ώ λγ1νο̂  μητροπολίτου. Είς Κέρκυραν καταφεύγει 

(1460) 6 τελευταίος δεσπότης Πατρών Θωμάς
1 1

S07 Κεφαλληνία

Παλαίολόγος. ΑΙ οίκογένειαι Θεοτόκη, Σοφια
νού, Ρούφου έχουν κλάδον έν Κερκύρα (ΙΣ Τ '— 
ΙΖ ' αί.). Κάτεργον Κερκύρας είς τήν άπόβασιν 
τοΰ 1645 είς Πάτρας. ’Αθίγγανοι καί Ε β ρ α ί
οι ήδη άπό ΙΕ ' αί. έρχονται έκ Κερκύρας έν- 
ταΰθα. Έ ξ  άλλου τόν ΙΗ ' αί. τό είς Ένετίαν 
έμπόριον γίνεται διά μετακομίσεως είς Κέρ
κυραν, όπόθεν παρελάμβανον τά έμπορεύματα 
Μεσολογγίτικα πλοία. Κερκυραϊκός σύλλογος 
έν Πάτραις ήδη πρό τοΰ 1894. Θωμόπουλος 
164, 169, 183, 291, 371—2, 374, 416,., 421,
423, 4271, 432, 437», 505, 512, 518, 5221, 
534.

ΚερνΙκη. Βλ. λ. ’Εκκλησία.
Κ ερπινή. ’Εκ ταύτης έγκατεστάθησαν πολ

λοί έν Πάτραις, άκόμη καί έπί Τουρκοκρατίας, 
ώς αί οίκογένειαι ’Αγαπητού, Κωστάκη κ. ά. 
Θωμόπουλος 43, 3132, 383, 3981, 511>.

Κ έρτεζη Καλαβρύτων παρά τόν Ώλενόν. 
Τά καλά αύτής όσπρια καί τά κάστανα δια
τίθενται είς τήν άγοράν Πατρών (ΙΘ' αί.). 
Θωμόπουλος 3661, Κορύλλος Χωρογραφία, 135.

Κ εφ αλά . Ό  Ραγκαβής Β' 85 άναφέρει 
(1851) θέσιν κατοικουμένην τό ήμισυ τοΰ έτους 
ύπό ετεροδημοτών χάριν τής καλλιέργειας τής 
σταφίδος. Τήν αναφέρει καί ό πίναξ τών κτη
μάτων τής μονής Γηροκομείου είς σ. 203 τοΰ 
κωδικός αύτής. Ή  θέσις άναζητεϊται μεταξύ 
Πλατάνι καί Συχαΐνών. Ά λλά τοπωνύμιου Κε
φαλά έχομεν μεταξύ Δύμης καί Μπεντρόνι 
έπί τής όδοΰ καί παρά τήν γέφυραν. Συνοικι
σμός δέ 15 οικιών ύπαγόμενος είς Ματαράγ- 
κα (’Ηλείας) παρά τά δρια Ά χαΐας.

Κ εφ αλάρι τό άλλως Ινεφαλόβρυσον. "Οπου 
πηγή πλουσία είς ΰδωρ. Οΰτω Ινεφαλόβρυσον 
(βλ. λ.) καί Κεφαλάρι παρά τήν Χαλανδρίτσαν 
πηγή. Θωμόπουλος είς περ. «Α χαϊκά» Α' 53.

Κ εφ αλληνία . Ή  Πάλη ίσως άποικία τής 
Δύμης. ’Επαίσχυντος ό ρόλος τών ήμετέρων 
σφενδονητών (βλ. λ.) μισθοφόρων κατά τής 
ηρωικής Σάμης. Κεφαλληνιακόν κάτεργον είς 
τήν άπόβασιν τοΰ 1645. ’Επί Φραγκοκρατίας ή 
λατ. έπισκοπή ύπάγεται είς Πάτρας κατά 
G erland  176. ‘Ο Ή λ . Μηνιάτης (βλ. λ.) άπο- 
θνήσκει είς Πάτρας (1714) καί μεταφέρεται είς 
τήν γενέτειραν. Κεφαλλήνες ένοικιάζουν τά 
Ιχθυοτροφεία. Έρχονται νά έργασθοϋν είς γε- 
ωργικάς καί έμπορικάς επιχειρήσεις. Πολλοί 
έγκαθίστανται μονίμως. Βλ. λ. Ίόνιοι. Κώδηξ 
Μέρτζιου 149. Καί είς Έπανάστασιν 1770 
προσέρχονται πολλοί. Βλ. λ. Σποντής.

Τω 1768 συνεπεία τών σεισμών πολλοί Κε
φαλλήνες έγκατεστάθησαν είς Πάτρας. Τανάπα- 
λιν είς Κεφαλληνίαν κατέφυγον πολλοί έκ Π α
τρών κατά τά τά έτη τών διωγμών 1770—80. 
Έ κτοτε δμως άρχίζει ή έγκατάστασις μεγάλης 
Κεφαλληνιακής παροικίας είς Πάτρας (πρόκριτοι 
Πατρών Γεράσ. Κομποθέκρας καί Γ . Τσέρτος, 
Ν. Γερακάρης φαρμακοποιός). Βλ. λ. Γρηγό- 
ριος β ', Έπανάστασις 1821, Φιλική, Μεταξάς 
Κ. Πανάς, Λιβαδάς, Τσέρτοι, Φωκάς. ’Ονόμα
τα άγωνιστών 1821 είς Λεύκωμα 80. ΓΙερ. 
«Έβδομάς» Ά θ . 1884 Α ' 74, «Πολεμ. έργα 
Κεφαλλήνων». Φωτάκος Ά πομν. Α' 295. Τσι- 
τσέλης 6141. Πλεϊστοι Κεφαλλήνες είς Πάτρας
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τφ  1828 καί έπομ. (Δ. Βιβλ. 329). Εορτάζουν 
είς Γηροκομεΐον τύν Ά γ .  Γεράσιμον. Τριαντα- 
φύλλου Γηροκ. 71. Πολλά εις λ. Ά γ .  Γερά
σιμος του παρόντος. Κεφαλλωνίτικα τοπωνύμι- 
ον έπί της όδοΰ Ά γ . Άνδρέου καί Έρμου, 
όπου καταστήματα των πωλήσεως έτοιμων έν- 
δυμάτων. Προσέρχονται καί μετά τούς σει
σμούς 1876 (βλ. λ. Γερουλάνος) καί 1953. Θω
μόπουλος 28, 47—8, 123, 160, 321, 355*, 
421, 453, 480—1, 493, 507, 512, 5 1 4 \ 549, 
5521 577. 632, 635.

Κ εφαλόβρυσο, τύ άλλως Κεφαλάρι. Κε- 
φαλομρυσο πηγη έπί του Παναχαϊκοΰ, τροφο
δοτούσα τόν ποταμόν Γλαύκον έπί της ύρεινής 
είσέτι κοίτης του (Θωμόπουλος 57). Καί πη
γή παρά τύν ναόν (καί παλαιάν μονήν) Ά γ . 
Κωνσταντίνου ύπέρ τύ Σαραβάλι. Άναφέρεται 
ήδη είς έγγραφα ένετικά τού 1703 της μονής 
Ό μπλοΰ (Θωμόπουλος Ό μπλού 21 σημ). Π ε
ριγραφήν αυτής είς Θωμόπουλον αυτόθι 39. 
Λέγεται καί Βελούχι, τού όποίου τύ ύδωρ, λέ
γει, ήλέκτρινον καί δροσερώτατον. Αί πλάτα
νοι, συκαμινέαι καί εύθαλεΐς έλαιαι διατηρούν
ται εύτυχώς. Βλ. λ. Κεφαλάρι, υδατα.

κηδεϊα ι. Έ κ  λογαριασμού τού Μαρτίου 
1814 Σπύραυ Παπαλεξοπούλου (βλ. λ.) άπο- 
κειμένου είς τύ άρχεϊον Ίωαν. Παπαδιαμαντο- 
πούλου διακρίνομεν καί τά έξής κονδύλια: 
«Βαμβάκι, φέσια καί σαπούνι.—Τού καλόγηρου 
δι* άργατικά γρ. 15.8, διά ιατρικόν [φάρμα- 
κον] γρ. 1. Κερίον, λιβάνι, ψωμί καί έλιαίς 
γρ. 14, τού κατή Μουράτ γρ. 30, 1 ζευγάρι 
παπούτσια 2, των παππάδων διά Οαπτικά γρ. 
9, των άνθρώπων όπου έσκαψαν γρ. 5.20, διά
φορα λιανοέξοδα καί μετρητά τής ψυχοπαίδας 
της γρ. 7.09, των παππάδων διά συλείτουργον 
των ένιάμερων γρ. 7». Κατά πανελλήνιον έθι- 
μον καί σήμερον ρίπτουν χώμα έπί τή ταφή 
τής σοροϋ (Ν. Πολίτου, Σύμμεικτα Β ' 268 έπ.) 
καί θραύονται αγγεία έπί τή έξόδω έκ τής οι
κίας τού νεκρού. Παλαιά συνήθεια μετεπαναστι- 
κή νά κρεμώνται κουρτίναι μαύραι έπί τής εισ
όδου κατηργήθη πλέον, άλλά τύ κάλυμμα τού 
φερέτρου τοποθετείται έπί τής είσόδου τής οί- 
κίας. Είς τά χωρία τοποθετείται είς τύ ύπέρ- 
θυρον ταινία έκ μελανού υφάσματος φέρουσα 
μέ λεύκάς γραμμάς τύ μονόγραμμα τού νεκρού, 
διατηρουμένη όσον διαρκεϊ τύ πένθος. Ή  συν
ήθεια οι πενθοφοροΰντες οίκεϊοι είς τήν ύπαι
θρον νά μένουν καί άξύριστοι, υποχωρεί. Είς 
Χαλανδρίτσαν προηγείται τής κηδείας παϊς φέ- 
ρων δίσκον μέ κόλλυβα «σπερινά» καί άρτίδια 
(μέ κούλιανδρο καί ζάχαρι), έλαιον δέ καί οί
νος μοιράζονται μετά τήν ταφήν. Εντεύθεν 
άπειλή : «θά στύ βράσω τύ σπερινό».

Κ ηπαρόν (ύψωμα 603) παρά τήν Χιμάραν. 
Βλ. λ. στρατός.

Κ ήρυξ. Έφημερίς έν Πάτραις τψ 1840—1, 
ή οποία έγινεν «’Αχαϊκός κήρυξ» (βλ. λ.). ’Ά λ 
λην έφημερίδα «Κήρυξ» εύρίσκομεν τύν Ίού- 
viovjl880 έν Πάτραις ('Ήλιος I ' 686). Καί ή 
έφ. «Εθνικός Κήρυξ» (βλ. λ.) τού Άνδρ. Βρή 
ώνομάσθη άπλώς «Κήρυξ» διά τ ι διάστημα 
(1944—5).

Κικέρων. Έπεσκέφθη τήν πόλιν των Πα-

τρών μεταξύ των έτών 53—52 tc. X. Παρέ*Ι 
μεινεν ένταΰθα καί είς τάς έπιστολάς του 
όνομάζει τάς Πάτρας εύγενή πόλιν (nobiliq 
c iv itas). Ό  Κικέρων έγνώριζεν άριστα τή'* 
Ελληνικήν, είς τάς Πάτρας δέ είχε φίλουι 
(Μάρκον Κούριον, Άσκλάπωνα). Β>.λ. Τύρων 
Θωμόπουλος 167—8, 173*·

Κ ικ ιρ ΐχος. Σατυρική έφημερίς έν Πάτραις· 
έκδοθεΐσα τώ 1890—2.

Κ ίμ ω ν . Ά ρχω ν Πατρέων μεταξύ 146—33 
π. X. γνωσθείς έκ νομίσματος τής πόλεως Παι 
τρων. ΚΙΜΩΝ Α ΡΟ Η  ΠΑΤΡΕΩΝ. Θωμόπου.: 
λος 141, 2401.

κ ινη μ α τογρά φ ο ι. Ό  πρώτος (1910) χει 
μερινύς ήτο τύ «Πολυθέαμα» έπί τής μεσημβρι·; 
νής πλευράς τής πλατείας "Ολγας (νυν « Ά ! 
στυ»), θερινός δέ τύ «Αχαϊκόν» κινηματοθέ : 
ατρον. Βλ. λ. θέατρα.

Κιοσσές Δ η μ. ’Αγωνιστής έξ 'Ύδρας, έλ 
θών μέ τύ πλοΐον του «Λεωνίδας» είς τύν Πα 
τραϊκύν τψ 1825 κατά τήν πολιορκίαν τού Με 
σολογγίου. Ά πομν. Αγωνιστών 1821, 6oc 
231 («Βιβλιοθήκη»).

Κ ισινήρης Φ ώ τ ι ο ς .  Έ ν  Πάτραις (180c i 
κατοικών καί έπειτα έν Ζακύνθφ. Δι* ύπόθά 
σίν του νομικήν πλεϊστα έγγραφα έλληνικ» ; 
τού βοεβόδα Πατρών πρύς Ζάκυνθον, τά οπού! \ 
συνεκέντρωσε καί έδημοσίευσεν ό Λ. Ζώης ε'̂  . 
περ. Α χαϊκά, Δ ' 15—19. j

ϊ

%

Κ ιστερσιανοΙ μοναχοί δυτικοί. Β>. λ. Ν(ί 
σοκομεΐον. f

Κ λάους (γερμ.=Νικόλαος) Γ. Γερμανός έγ 
κατεστημένος έν Πάτραις, άπαντών καί & 
πρόξενος της Γαλλίας ένταΰθα. Κυνηγών (1863 
έφθασε μέχρι τής σημερινής τοποθεσίας, ; * 
ύποία φέρει τύ όνομά του. Ένεθουσιάσθη άτ’ 
τήν θέσιν καί ήγόρασε μικρόν άγρόν, όπου πε 
ρεθέριζε, κτίσας οίκίσκον. ’Ολίγον κατ’ όλίγ<· 
(1872) ίδρύθησαν αί έγκαταστάσεις τής οίνε 
ποιητικής ανωνύμου έταιρίας «Ά χαΐα», ήγ«, 
ράσθησαν δέ άμπελοι πέριξ έκεΐ ώς καί άργ* . 
τερον είς Δεμέστιχα παρά τύ άκρον τής έπα£ 
χίας. *0 Κλάους τύν τόπον παρά τύ Σαραβ: 
λι, όπου αί έγκαταστάσεις, ώνόμασε G u tla r  ̂
(γερμανιστί: καλή χώρα). Ά π ύ  τού 1918
έταιρία περιήλθεν είς τούς 'Έλληνας μετόχοι 
της Βλ. Άντωνόπουλον, Εύστ. Τσιρώνην. Ύπά: 
χουν οίνοι παλαιότατοι καί κονιάκ άπύ τ*· *
1887. Είς δύο τεράστια βαρέλια φυλάσσετ* ν 
μαυροδάφνη άπύ τού 1873, ύ παλαιότερ» 
Ελληνικός οίνος, εις άλλα δέ οίνοι τού 18ί j'r 
καί 1899. Είς μνήμην Θωμαΐδος Κλάους, σ> 
ζύγου τού ίδρυτού τής έπιχειρήσεως, Έλλην 
δος τύ γένος Καρπούνη, υπάρχει ναός *Αι ^ 
Θωμά. Καί καθολικόν παρεκκλήσιον ύφίστ 
ται. Τά προϊόντα τής έταιρίας έχουν παγκ 
σμιον κατανάλωσιν. Ά νω  τού έργοστασίου 6 
ρέθησαν ύστερομυκηναϊκοί τάφοι (βλ. λ. ϊ 
κροταφεΐα). Καί μικρόν δάσος έπί τού δεερ^ I1: 
μένου έκεΐθεν ποταμιδίου Φύλλουρας (βλ. λ 
Θωμόπουλος 573, 97ϋ, Θωμόπουλος Ό μπλ 
151, Κορύλλος Χωρογραφία 123. Βλ. λ. Γλο. 
κος. Περ. ’Αθηναϊκός παρατηρητής 20-7-189 ί*

Κ λειστός Χριστοδ. ’Αθηναίος καταφυγ* *ι·
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εις Πάτρας, σύνδικος (μέλος τοΰ κοινοτ. συμ- 
I βουλίου) τώ 1698. Θωμόπουλος 477.

Κλειτορία. Πρόξενοι εκεί Πατρεϊς Λάκων 
Σκύλωνος καί ’Άγυλλος Κλεομένεος. Θωμόπου
λος 231. Παπανδρέου Ίσ τ. Καλαβρ. 327.

Κλεομένης. Πατρεύς. Πατήρ Άγύλλου, 
H erbillon 171, 173.

Κλεομένης, βασιλεύς Σπάρτης. Βλ. λ. Ά χ . 
συμπολιτεία, Έκατόμβαιον. Θωμόπουλος 143. 

-xw , . r . Κλεοπάτρα Ζ',  βασίλισσα Αίγύπτου. Πα- 
— ί-Ή ‘̂ ίί ρεχείμασε μέ τόν ’Αντώνιον είς Πάτρας τφ  

ΙΜ 32 π. X. πρό της ναυμαχίας ’Ακτίου, δτε οί 
Πατρεϊς έκοψαν νόμισμα πρός τιμήν της, άλ- 
λά καί κατεκάη ό ναός τοϋ Ηφαίστου, τούτου 
θεωρηθέντος ώς κακοϋ οίωνοϋ. Βλ. λ. ’Αγίας, 
ΤΙσις, άγάλματα. Θωμόπουλος 169, 239, 241. 
Ν. Σβορώνος, Πατρ. Ή μερ. 1918, 123 έπ.

κλέφ τα ι. ’Από τοΰ 1645 καί πρίν ακόμη 
έχομεν στρατολογίαν ‘Ελλήνων ύπό Ενετών, 
Ιδίως έπικειμένης εισβολής των καί εύρίσκο- 
μεν τούς μεϊντάνηδες, οί όποιοι ύπηρέτουν πρός 
άντιμετώπισιν των κλεφτών, τών μή πειθαρ- 
χούντων είς την Τουρκικήν διοίκησιν. Τώ 
1699 (Ενετοκρατία) υπήρχε μεγάλη δυσκολία 
είς τούς Ενετούς νά ευρουν τοιούτους μεϊντά- 
νηδες πλέον κατά τών κλεφτών. Κώδηξ Μέρ- 

... . τζιου 42, 114. Οί κάποι ήσαν ένοπλοι χρησιμο- 
·.· ποιούμενοι ύπό τών προεστώτων κυρίως ώς

σωματοφυλακή των. Ό  Ίωαν. Παπαδιαμαντό- 
J λ Ζω,; 6 πουλος είχε σώμα 50 έξ αύτών. Καί οί Ροϋφοι. 

Σακελλαρίου 142.
Άναδεικνύονται καί κλέφτες (άγωνισταί 

έλεύθεροι κυριαρχοϋντες τής ύπαίθρου καί Ιδί
ως τών όρεινών). Καί άρματωλοί, οίοι οί τοϋ 
Λαμπίρη καί τών άλλων δερβενίων. *0 Pou- 
neville IV , 374 ευρίσκει τούς κλέφτες έλέγ- 
χοντας άπό τόν Ώλενόν, δλην τήν μέχρις ’Α
ράξου χώραν καί εις τό δερβένι πλησίον Κα- 
μενίτσης. Ό  Leake I I ,  138—9 γράφει δτι ό 
Παναχαϊκός είναι δρος τών κλεφτών, οί όποιοι 
έλέγχουν τήν Δυτικήν άκτήν. Κατά παρατήρη- 
σΐν δέ τοϋ Dodwell Σύνορα (βλ. λ.) έκαλοΰν- 
το τά σημεία, έως τών όποίων έφθανεν ή έπι- 
κράτεια τών κλεφτών (καί Σύνορα Πατρών έως 
σήμερον). Κλέφται Πατρών, οί όποιοι περιε- 
φέροντο ώς άποστάται τής τουρκικής κυριαρ
χίας, μέ άνοικτάς σημαίας (μπαϊράκια) ήσαν 
οι ΆΘαν. Καρίβερος (1740), Γιαννιας (1787— 
1804) καί ό υιός του Γεώργιος Χρ. Καραχάλιος, 
Τζούνης άπό τήν Ζουμπάταν, Κότζης (Γκό- 
τσης), Κουμανιώτης, Ροδόπουλος (Άμβρ. 
Φραντζής, Επιτομή της 'Ιστορίας, Α' 5 καί 
39). Ό  Φωτακος Άπομν. Β' 395 τούς άπο- 
καλεϊ οπλαρχηγούς. ’Άλλους κλέφτες είχον τά 
Νεζερά καί ή περιφέρεια Έρινεοΰ, τόν άνω- 
τέρω Ροδόπουλον ευρισκόμενον έν άντιζηλία 
πρός τόν Γκολφΐνον Αουμπιστάνον, δπως ό Σα- 
γιας μέ τόν Νενέκον καί ό Κουμανιώτης μέ τόν 
Γιαννιαν καί Π . Καραντζάν, ό Σπανοκυριά- 
κης κ. ά. Αέκκας 1111, 112, 152.

Κατά Κανδηλώρον Άρματωλισμός 51, έκ 
τών παλαιοτέρων κλεφτών τής Πελοποννήσου 
ήτο ό Μαντάς έκ Πατρών, μετά τοϋ οποίου 
συνέπραττε ό υιός τοΰ Δήμου Κολοκοτρώνη 
(ΙΗ' αί.) Γενικώτερον περί κλεφτών καί άρμα-
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τωλών Πατρών, αύτόθι 51—4, 64, 89, 140,
161, 257, 289, 297 έπ. 300, 303, 331. Βλ. λ. 
Γρηγόριος Δέρκων. Διωγμός τών κλεφτών 
μετά τό 1770, δτε άμνηστεύεται ό Θ. Τζούνης 
(βλ. λ.), άλλά κυρίως άπό τοϋ 1802. Ό  Π ετι- 
μεζάς μόλις διασώζεται κατόπιν μάχης είς τήν 
μονήν Άναλήψεως Πατρών. Τώ 1804 φονεύε
ται ό Γιαννιας. Βλ. λ. Καραντζας, Κολοκοτρώ- 
νης, κατά τόν όποιον εις βοεβόδας τών Πα- 
τρών τόν έπεκήρυξεν άπό τοϋ 1802. Καί δη
μοτικόν τραγούδι είς τήν περιοχήν Π ατρώ ν: 
«Δίψαν οί κάμποι γιά νερό καί τά βουνά γιά 
χιόνια, | τή δίψα πώχει κι ό Ώλονός γιά τούς 
παλιούς τούς κλέφτες». Ά λλ ’ άν έςωντώθησαν 
(ή κατέφυγον είς Επτάνησα) οι παλαιοί κλέ- 
φται (L eake II, 153), νέοι ένεφανίσθησαν. Θω
μόπουλος 488—9, 497 ', 543, 544, 545, 627. 
Διά συντρόφους γυναίκας (βλ. λ.) καί λ. τρα
γούδια.

κλ ίμα . Αί Πάτραι συνφκίσθησαν μακράν 
τής θαλάσσης καί έπί λόφων καί διά τήν άπό 
θαλάσσης άσφάλειαν (πειρατάς), άλλά καί διά 
τήν ύγιεινήν θέσιν, πράγματι υψηλήν καί εύάε- 
ρον, δπως είναι ή τής άρχαίας Άρόης. Ή σ α ν 
μάλιστα αί Πάτραι μία τών ύγιεινοτέρων άρ- 
χαίων πόλεων καί ό Κικέρων συνιστα είς τόν 
Τύρωνα νά παρατείνη τήν έν Πάτραις άνάρρω- 
σίν του, δσον χρόνον ένόμιζεν άρκετόν. Τό 
κλϊμα τών Πατρών είναι άνέκαθεν ήπιον, αί 
δέ άλλαγαί τής θερμότητος δχι άπότομοι. 
Σπανίως δέ πίπτει χιών, μόλις κατά τάς πρωϊ- 
νάς ώρας άντέχουσα καί έπειτα τηκομένη. Κα
τά Κορύλλον είς Δ. Βιβλ. 353, «δύναταί τ ις  
είπεϊν δτι άπαξ μόνον κατά διετίαν έπισκέ- 
πτεται τήν πόλιν ή χιών». ’Εν τέλει τοΰ κώ- 
δικος τής μονής Γηροκομείου (φύλλον 111) 
σημειώνει ό ήγούμενος δτι «1869 Ίανουαρίου 
13 έπεσε χιών μέχρι παραλίων 1 '/2 σπιθαμαΐς. 
Έσημείωσα δέ τοΰτο εις τό παρόν ώς άξιοση- 
μείωτον, καθότι σπανίως πίπτει χιών μέχρι 
τών παραλίων». Ή  Θερμοκρασία σπανίως κα
τέρχεται κάτωθι τοΰ 0° κατά δέ τό θέρος 
περί τήν μεσημβρίαν άνέρχεται τό πολύ μέχρι 
30°—32°. 'Τγρόν δέν δύναται νά θεωρηθή τό 
κλίμα τών Πατρών, είμή μόνον είς τήν παρα
λίαν καί κατά τάς βροχεράς ήμέρας. Ή  ξηρα
σία είς τήν Άρόην, τήν Μεσάτιδα καί Ρίον 
έγγίζει τό 0° τής υγρασίας. Βλ. λ. Μετεωρο
λογία, θύελλαι, έλη, βροχαί, άνεμοι. Ό  περιη
γητής τοΰ 1641 D u L o ir ευρίσκει δτι ό άήρ 
τών Πατρών δέν είναι υγιεινός ένεκα τής γειτ- 
νιάσεως μέ ορη χιονοσκεπή καί τής μεγάλης 
άφθονίας ρεόντων ύδάτων είς δλην τήν περιο
χήν τούτων (ούτος είχε καταυλισθή περί τήν 
Έγλυκάδα). Ό  συμπατριώτης του δμως D ep- 
p ing  (1823) ευρίσκει τό κλίμα ευχάριστου, Ι
κανόν μάλιστα δπως μαζί μέ τό γόνιμον έδα
φος καταστήσουν τάς Πάτρας μίαν άπό τάς 
πρώτας πόλεις τής Ελλάδος καί τής ’Ανατο
λής. Τό αύτό καί P o u q u ev ille  IV , 367 «είναι 
πλέον θερμόν τό θέρος καί πλέον γλυκύ τόν 
χειμώνα άπό τό κλίμα τών ’Αθηνών» (1816). 
Ό  ’Ιούλιος είναι ό καλύτερος μήν τοΰ θέρους, 
άπό δέ τοΰ Αύγούστου άρχίζει ή μαλάτσα 
(βλ. λ·). Αί θερμάστραι δέν είναι παρά έλάχι-
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στα άπαραίτητοι, άναφέρεται δέ δτι τφ  1819 
άπέθανε δηλητηριασθείς άπδ αυτήν είς άγάς. 
Θωμόπουλος 81, 426, 608, 611». ΜΕΕ ΙΘ ' 
788. Τάς άνωτέρω γνώμας του D u L oir έπα- 
ναλαμβάνει δ pere  C oronelli (1788) σ, 57. 
Διά την χιόνα βλ. λ. Παναχαϊκός. Περ. «Ευ
ρωπαϊκός έρανιστής» Ά θ . 1840, 352.

κλίμακες· Ή  κάτω πόλις συνδέεται μετά 
της άνω σήμερον μέ κλίμακας είς τδ τέρμα 
των δδών ’Ανεξαρτησίας (*Αχ. Γεροκωστοπού- 
λου) έπΐ δημάρχου Α. Πατρινου, δδοϋ Πα- 
τρέως έπΐ δημάρχου Γ . Μ. Ρούφου καί Παν- 
τανάσσης έπΐ δημάρχου Θ. Κανακάρη. Έ π Ι δη
μάρχου Β. Ρούφου (1936) κατεσκευάσΟη κλΐ- 
μαξ είς τδ τέρμα δδοΰ Ά γ .  Νικολάου, έπίσης 
είς τδ τέρμα της λεωφόρου Τριών Ναυάρχων. 
Παλαιότεραι κλίμακες είναι είς τήν όδδν Βα
σιλικών (ύπδ τήν Άκρόπολιν) καί είς τδ άνω 
μέρος Βλατερού πρδς τδ Δασύλλιον. Θωμόπου
λος 93a.

Κ λισσερό. Χωρίον (villa), δπου άγρδς 
Τούρκου δοθείς είς ΆΟηναΐον πρόσφυγα έν 
Πάτραις τά τέλη του ΙΖ ' αί. Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 127.

Κ λοκόνης Χριστόδουλος. Έ κ  τών Αθηναί
ων προσφύγων καί σύνδικος έν Πάτραις, τφ  
1698 καί 1699 άπαντών. Τώ 1761 άπαντ^ είς 
πιστοποιητικόν ύπογράφων Δημάκης Κλοκόνης. 
Θο^μόπουλος 477.

Κ λουνυ (άββαεϊον παρά τούς Παρισίους). 
Βλ. λ. Γηροκομεΐον. Καί δ άρχιεπ. Πατρών 
ΡαΟμόνδος (1357—-60) ήτο πληρεξούσιος τού 
άββαείου παρά τη Ένετία. Θωμόπουλος 301, 
3 0 3 -4 , 3244.

Κ νώ π π  (K nanppe) έκ της C ully. Ε λ 
βετός φιλέλλην πυροβολητής άποβιώσας είς Π ά
τρας τώ 1829 έξ ασθένειας. Θωμόπουλος είς 
Δ. ΒιβλιοΟ. 413. Γεν. Έφημερίς Κυβερνήσεως 
1830, σελ. 54. Περ. Έβδομάς Α ' (1884), 59.

Κ όγκος Γερασ. βιομήχανος (βλ. λ.) έν Πά- 
τραις καί πολιτευόμενος τώ 1891. Βλ. λ. 
Δήμος.

Κ οής Α ν τ ώ ν ι ο ς .  ’Αγωνιστής τού 1821 
έκ Ψαρών. Μέ τδ βρίκι «Λεωνίδας» συμμετέσχεν 
είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών (1822). Έ -  
λευΟ. Ζ ' 768, 'Ή λιος V 936.

Κ οινή  γνώ μ η· Ή μερησία άπογευματινή 
έφημερίς έκδοΟεΐσα έν Πάτραις τφ  1944—5 
ύπδ Ή λία  ’Αλεξάνδρου, Κώστα Κασίμη καί 
Βασιλ. Μπέτσου.

Κ όϊντος Ν ασίδιος. Βλ. λ. Μάρκος Ούϊ- 
ψάντος.

Κ οκκαβάικα  ή Κουναβαίικα. Συνοικισμός 
νεώτερος τού Λεοντίου Πατρών. Τά δνόματα 
έκ τών οίκιστών. Έλευθ. Ζ ' 799.

Κ όκκαλη γ  ε φ ύ ρ ι. Τοπωνύμιον νεώτερον 
καί συνοικία Πατρών (τέρμα δδού Μπουκαούρη 
καί Χείλωνος), μετά τδ 1890, έξ οίκογενείας 
έκεϊ Κόκκαλη.

Κ όκκας α γ ά ς .  Ά π δ  τδ Λάλα, έλθών είς 
Πάτρας τφ  1821, έξήρχετο έκτοτε τού φρου
ρίου των καί έλεηλάτει τούς 'Έλληνας. Χρυσαν- 
θακόπουλος 39.

Κ όλλας Μιχαήλ. Χίος, έλθών διά Ζακύνθου 
μετά τήν καταστροφήν της πατρίδος του είς Π ά

τρας, άναφερόμενος ώς έμπορος πρδ τού 183! 
καί έκτοτε σταθερώς. Τφ  1834 ένυμφεύθη τή 
Σοφίαν Άργυροπούλου, ένταΰθα δέ άποκατεστί 
θησαν καί αί άδελφαί του ’Ισαβέλλα καί Ά γγε  
λική. Άπέθανε τφ  1873. Ό  υίός του Άνδρέα 
συνέχισε τδ έμπόριόν του, έχων ύποκατάστημ 
είς Λονδΐνον. Τραυματίζεται άπδ τδν Μαντσά 
λην (βλ. λ. έργάται, εύεργέται). Τά τέκνα xc 
Μιχαήλ καί Φωκίων κατέλιπον ένταΰθα άκίντ 
τον κεντρικόν υπέρ της Δημ. βιβλιοθήκης μ8 
γάλης άξίας.

Κ ό λ λ α ς  Ά ν δ ρ .  Κ ω ν σ τ .  Έγεννήδ 
είς Πάτρας τφ  1881, σπουδάσας νομικά κο 
πολιτικάς έπιστήμας. Είσήλθεν άπδ τού 19C 
είς τήν διπλωμ. ύπηρεσίαν, άπδ τής οποίας 
πεχώρησεν ώς πρεσβευτής τφ  1947 (έπίτιμο 
διατελέσας είς τδν βαθμόν τούτον άπδ πολλο 
έτών. 'Ήλιος ΙΑ ' 10.

Κ ό λ λ α ς  Ά ν δ ρ .  Κ ί μ ω ν .  Έγεννήθη 
Πάτρας τφ  1882. Είσελθών τφ  1910 είς τι 
διπλωματικήν ύπηρεσίαν καί διατελέσας πρ; 
σβευτής έπί πολλά έτη, άπεχώρησε τφ  194 
ταύτης. "Ηλιος ΙΑ ' 10.

Κ ολλιόπουλος Δ η μ .  Βλ. λ. Πλαπούτα
Κ ολοβός Δ η μ .  πρωτοπαπάς ’Ολυμπία 

Α γωνιστής τού 1821 έκΜακρησίων ’Ολυμπία 
Συμμετέσχεν είς ήλικίαν 50 έτών είς τήν π' 
λιορκίαν Πατρών τφ  1822' «ύπέφερε τδν κα: 
σωνα τής ήμέρας καί τδν παγετόν τής νυκτ 
δλοκλήρους τέσσαρας μήνας είς τήν τών Πατρι 
πολιορκίαν» κατά σχετικόν πιστοποιητικδν τ· 
1834 τών κατοίκων ’Ολυμπίας. Νικολ. πρωθι*ί 
ρεύς Παπαδόπουλος είς περ. «Τρεις 'Ιεράρχαί 
Αθηνών, Αύγουστος 1957, 62—3. ί

Κ ολοβός Θ ε ο δ. Έ κ  Πατρών άγωνιστ 
πεσών. Άναφέρεται είς τδν πίνακα Όμπλ. 
καί ναού Ά γ . Κωνσταντίνου. Ό  Κανδηλώρ 
Φιλική 375 άναφέρει Κολοβόν άλλον είς τ  . 
ύπηρεσίαν τού Ά λή, δστις έρχόμενος έκ Κε 1 
κύρας είς Πάτρας, συνελήφθη καί μεταφερθϊ: 
είς Αθήνας, έφονεύθη (1820).

Κ ο λ ο β ό ς  Χ ρ. Αγωνιστής του 18:  ̂
άπδ Παγκράτι Καλαβρύτων, πολεμήσας κ  
είς Πάτρας. Φωτάκου Βίοι 35.

Κ ολόκας Θ ε ό δ. Ιίελοποννήσιος άγωχ γ 
στής τού 1821, πολεμήσας καί είς Πάτρα? 
Φωτάκου Βίοι 35,

Κ ολοκοτρώ νης Θεόδωρος, α’ κ α τ  α δ ρ: δ
μ ε ΐ  τήν Κ. Ά χαΐαν (’Ιούνιος 1807). Ά π δ  χ ί  
Μαΐου 1806 ό Κολοκοτρώνης είχε καταφύγς 
καταδιωκόμενος μέ τδ σώμα του ώς κλέφτϊί· 
είς Ζάκυνθον. "Οπως άφηγεΐται δ ίδιος, «έβγ£ 
κε φιρμάνι να μάς σκοτώσουν καί τούς διϊ;; 
Πετιμεζά κι έμέ, 1802, ένας βόιβοδας τής Π ί; 
τρας ένήργησεν αύτό. Τδ φιρμάνι έλεγε: .2 
τούς δύο ήμάς ή τά κεφάλια τών κοτσαμπαα τ  
δων». Άναλαβών ύττηρεσίαν είς τούς Ρώσί» 
τών Ίονίων, έλαβε σκάφος 10 πυροβό>ων, **· 
ναυτών καί 80 στρατιωτών. 'Υψώσας έπ* αύτε 
τήν Ρωσ. σημαίαν, είσήλθε τφ  1807 είς 
Πατραϊκδν. Τδ πλοΐον (είδος σεβέκι) έκαλε^χ 
« Ά γ . Γεώργιος» (Κανδηλώρου, Άρματωλισρ 
265). Κατέδραμε τήν Κάτω Ά χαΐαν προσ[«&ί 
λών τήν Ιδιοκτησίαν τού έν Πάτραις Σαήτ ά·ί τ 
τήν όποίαν έλαφυραγώγησεν έξ όλοκλήρου ;
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1834 Er '̂4.  ̂ άτέστρεψεν, έπυρπόλησε τό χωρίον καί άπή-

«γ*  οά · ·αιχμαλώτους εις Λευκάδα. Οί Τοΰρ- 
0 ’hx'iiijj ^  οι είς Πάτρας έκδικούμενοι διέταξαν τήν 
■' ^ 'Λ: toj ύλληψιν δλων των είς τούς λιμένας Πελοπον-
<, t/fo1/ ι'Λ,,ν,.Λ® όσου πλοίων ύπύ έπτανησιακήν σημαίαν καί 
- , , ■ ■ -- · - -,::ι: i-ij ,;Λ ([.Ji; πηγόρευσαν τήν έξαγωγήν προϊόντων είς Έ -  
cv.4ri:;, Tj . '1''01, τάνησον. Τ6 μέτρου έβλαπτε καιρίως τούς 
- ^ ,^ Χ α κ υ ν θ ίο υ ς ,  οί όποιοι έζήτησαν τήν_ τιμωρίαν
^  ι,ι,,,, ;·<οΰ Κολοκοτρώνη. Ό  στρατηγός Παπαδόπου- 
1 |i'J % |c 0ς, τηρών τα προσχήματα, έθεσεν υπό κράτη- 
r ,Γ , ιν τόν Κολοκοτρώνην είς τό πλοϊον του. Τήν 
η. ν "  ιράξιν κατηγορεί ό Pouqueville  II , 376. Θω- 

ί/ ':™ ® .όπουλος 627—8.
'X· λ a l t  Ά πό τ^ν Ζώην είς τό περ. «Πατρεύς» 

A' (1 Ίανουαρίου 1928) έδημοσιεύθη- 
X? 1ώ (ι*ι^#ν δύο έγγραφα είς τήν Ελληνικήν έπΐ του 
' r;‘:ŷ  έματος, α' της 26)8)1807 τοΰ Τούρκου διοι-

ητοΰ Πατρών : «...Μέ τό παρόν μου φιλικόν 
ί· ας φανερώνω δτι ή δυστυχία καί τό μεγάλου 

... το 151') si; η §ικον όπου ήκολούθησε των δυστυχισμένων 
*ι: όΧΕίκζ; ψ αγιάδων άπό χωρίον Ά χαγιά  είναι πασίδηλου 
hr/Of'K τίι 191 ττοϋ είς τάς άρχάς τοϋ άπελθόντος ’Ιουνίου 

ϊγήκαν είς έκεϊνα τά μέρη μερικοί άνθρωποι 
; Ift, i  Π/,κϊΙ» ,έ πέντε έξη καΐκια καί έπήγαν είς τό ρηθέν 
:η% Οω'Ιι ωρίον καί έγδυσαν τούς δυστυχισμένους ρα- 
υ:ψχη '(Μ» χάδες τόσον δπου δέν τούς άφησαν τίποτες καί 
■.» ί:ον ιί; ήν m Γέρνοντας τό πράγμα τους, ως έβεβαιώθημευ,
■ r/sispi in w.,πέρασαν είς αυτά τά μέρη καί τό έμοίρασαν 
-rain ή; νύ ;φήνοντας τούς δυστυχείς ραγιάδες νά λιμοκτο- 
εί: ήν ;όν Πΐΐρί οΰν καί νά κλαίουν άπαρηγόρητα, δεν έλλειψαν 

πό τοΰ νά σκοτώσουν καί ένα άπό τούς αύ- 
,,,-Λμ). ‘ούς δυστυχείς ραγιάδες», έπακολουθεϊ δ’ έκ- 
«ΐςί: 'Mil® λησις δπως άποζημιωθοϋν οί παθόντες. 

ίΧ!, Τό β' έγγραφον είναι πιστοποιητικόν τοϋ
jvo'wri ιητροπ. Γερμανού: «... δτι κατά τήν Δ ' τοϋ 

-ί,,ιζί Ό|ΐΛ! ιαρελθόντος ’Ιουνίου τοΰ αωζ' έτους μερικοί 
Ό h'tfW Λέπται ίμπαρκάδοι είς μίαν γαλιώταν καί με- 
β,# ;!;: ιικά καΐκια έκαμαν τεσπάρκο κατά τήν πα- 
;ΊΓ/1-a Ktj ιαιάυ Ά χαΐαν καί κατέκαυσαν τά όσπήτια καί 

ίρπασαν τά πράγματα των έκεϊσε κατοίκων 
Τ| ‘ '(ριστιαν)νών θανατώσαντες καί ένα άνθρω(πον) 

«ύ 18' cod τοιαϋτα δεινά καί όλέθρια δράσαντες έφυ- 
’X-r.jbj: y·' (**· &θεν είς ένδειξιν καί είς μαρτυρίαν τής 

1 ίληθείας έγένετο τό παρόν τη ήμετέρα έπιβε- 
, ',:0  ϊαιώσει καί μεμαρτυρημένον τή άληθεΐ μαρ- 

jii;pi rupia των αξιόπιστων εύγενεστάτων άρχόντων 
W"' χαί χρησιμοτάτων πραγματευτών. αωζ' αύγού- 

, ,jjp ιτου κζ' Άσημάκης Πόλος λογοθέτης μάρτυς, 
;·* * « ίικόλας Λόντος, Κωνσταντίνος ’Αντωνίου,

Γεράσιμος Μαντζαβϊνος μαρτυρώ, ’Ιωάννης 
: ίίί:,,.^ιι Παπαδιαμαντόπουλος, Μήτρος Άνάγνος μάρτυς, 

^Γεώργιος Μπουκαούρης, Χριστόδουλος Λαμπρό- 
",ό πουλος, Νικόλαος Κρίτζος μαρτυρώ, Άνδρέας
ι Καλαμογδάρτης». Προκύπτει δτι τό έξωπλι- 

σμένον πλοϊον ήκολουθεΐτο καί άπό 5—6 καΐ-
μ*'- μ :,J(J κια. Κανδηλώρος Άρματ. 356, 372—5, ό ό

ποιος (σ. 289) έξηγεϊ διατί 6 Κολοκοτρώνης 
άποδίδει τήν έπικήρυξίν του είς τόν βοεδόδαν 
Πατρών. Γούδας Η ' 167. Βλ. λ. Μηντσάκης.

»,μ: Ρά
Ιτ .«ι,
I ffVL-’ fl‘
·,ΡΚ">ύ β' τ ώ 1 8 2 1. Οί Φιλικοί των Πατρών «τοϋ 
') I*·' Κολοκοτρώνη στείλαμε κάμποσα χρήματα είς 

vof Tylv Ζάκυνθο καί ήρθε μέ καμίαν 30ιά άνθρώ- 
πους καί είναι είς τήν Μάνη». Μακρυγιάννη 

, ρ  1, jy Άπομν. Α' 116 (έκδ. Λ. Πολίτη). Μετά τήν 
) τιτώσιν της Τριπολιτσάς έκκινεΐ διά τήν πο

λιορκίαν τών Πατρών, άλλά ματαιοΰται ή έκ- 
στρατεία του άπό τούς πολιτικούς. Τόν Φ)ριον 
1822 έκστρατεύει είς Πάτραε καί δίδει τάς 
μάχας τοΰ Μαρτίου (Γηροκομείου). Βλ. λ. Έ -  
πανάστασις 1821.

Διεδόθη δτι είς Πάτρας συνώμοσαν νά τόν 
φαρμακώσουν, άλλ’ ό Βλαχογιάννης είς Κασο- 
μούλην Α' 230 ευρίσκει χυδαίαν καί ψευδή τήν 
φήμην. Διά τήν υποδοχήν του είς ’Ηλείαν Ν. 
Χριστόπουλος είς περ. «Ήλειακά» I ' 210. Βλα- 
χογιάννη Ίσ τ . ’Ανθολ. 196. Φωτάκου Βίοι 165, 
171, "Ηλιος ΙΑ ' 24—5 (γράφει Ν. Βέης), 
Γούδας Η ' 94, Χρυσανθακόπουλος 98, Π . Στερ- 
γιανόπουλος είς έφ. «’Εθνικός Κήρυξ» 18)6, 
13)8, 20)8, 27)8, 8)10, 15)10 τοΰ 1951. 
Τριανταφύλλου Γηροκ. 46—55. Συντρέχει, έν 
τούτοις, τούς κληρονόμους του μητροπολ. Γερ- 
μανοϋ. Άρχεΐον Ρώμα Β' 299, 333, 392 (έτος 
1826, οίκογ. Γ. Καλομογδάρτη). Φθάνει είς τά 
σύνορα τής έπαρχίας τώ 1827 άντιμετωπίζων 
Τούρκους καί προσκυνημένους. Σταυρόπουλος 
404.

γ ' Μ ε τ ά  τ ή ν  ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ν .  Κατ’ 
έντολήν τοΰ Καποδιστρίου ως άρχιστράτηγος 
τής Πελοποννήσου έρχεται πρός έμπέδωσιν τής 
τάξεως άπό τής έμφανισθείσης τότε ληστείας. 
Τόν ’Ιανουάριον 1829 ό M an g eart κεφ. ΧΧΓΙ 
είδεν αύτόν είς Πάτρας. Ή  άκολουθία του ήτο 
12 φουστανελλοψόροι "Ελληνες ένοπλοι. 'Ο  
ϊδιος ίππευε, φέρων διπλάς έπωμίδας καί περι
κεφαλαίαν σχήματος λέοντος. "Οπως διηγείται 
είς τήν αύτοβιογραφίαν του § 550—4, μετέβη 
είς Ζουμπάταν, δπου οί λησταί είχον συγκεν
τρώσει τά ληστευθέντα. «"Εκαμα καί 500 κρί- 
σες πού άν ήθελε πέσουν είς άβουκάτους [δικη
γόρους] κ»ί κριτήρια, ήθελα κονταναρισθοΰν 
300 χρόνια καί έδιόρθωσα τάς έπαρχίας καί 
ήσύχασαν». ’Έρχεται συνοδεύων τόν Καποδί- 
στριαν (βλ. λ.). Ό  Παπανδρέου *Ιστ. Καλαβρ. 
178 δημοσιεύει έγγραφον έν Πάτραις τοΰ 1838 
(καί 1839 έκ Πατρών), τό όποιον βέβαιοί, 
φαίνεται συνεπώς δτι τότε θά ήτο είς Πάτρας. 
Θωμόπουλος 489, 545>, 552, 593, 627—8, 629. 
Γερμανός 101—4, 123, 132. ΜΕΕ ΙΔ ' 740. 
"Ηλιος ΙΑ ' 21.

Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς  Θ. Γενναίος. Έ π ο - 
λέμησε μέ τόν πατέρα του είς Πάτρας τω 
1822' «άπό τήν πολιορκίαν τών Πατρών άρχι
σαν καί τόν λέγαν παλληκάρι. ’Έπιασεν άλλην 
θέσιν, δχι μέ τόν πατέρα του είς Σαραβάλι». 
Ά πό  Πατρών μετά τήν μάχην τοΰ Γηροκο
μείου (Μάρτιος 1822) έστάλη είς Μεσολόγγι. 
Φωτάκου Βίοι 184—5, Χρυσανθακόπουλος 91, 
"Ηλιος ΙΑ ' 28, Τριανταφύλλου Γηροκ. 48 έπ.

Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς  Θ. Ί  ω α ν. Εύρίσκε- 
το τώ 1824 είς τό στρατόπεδον πολιορκίας Π α 
τρών (Γουρζούμισαν καί Χαλανδρίτσαν). ’Αρ
χείο ν Λόντου Β' 258.

Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς  Ά π ό σ τ .  Πολεμεΐ 
τόν Μάρτιον 1822 είς Τσουκαλά καί κινδυ
νεύει. Κατά Χιώτην Α ' 436 έφονεύθη κατά 
τήν πολιορκίαν Π ατρών μάλλον έτραυματίσθη. 
Φωτάκος Βίοι 188, Φωτάκος Ά πομ . Α ' 294. 
"Ηλιος ΙΆ  28.

Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς  Θ.  Π ά ν ο ς .  Διά τήν
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πολιορκίαν Πατρών έκίνησε μέ τόν 'Ύψηλάντην 
τώ 1821. Καί μετά τήν συνέλευσιν Άστρους, ή 
Κυβέρνησις τόν διώρισεν εις τήν πολιορκίαν, 
άλλα δέν ήλθε λόγο> του έμφυλίου πολέμου, 
είς 6ν έφονεύθη. Ό  Κασομούλης Α ' 152—3 
γράφει δτι τω  1824 ήτο εις Δεμέστιχα, άλλ* 
ό Βλαχογιάννης αυτόθι τό άρνεΐται. Φωτάκου 
Βίοι 182.

Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η  ό δ ό ς έν Πάτραις κά
θετος της παραλίας, παράπλευρος πλατείας 
’Ό λγας. Τφ  1842 εύρέθησαν είς τό 28ον τε 
τράγωνον τάφοι ρωμαϊκοί. Έ π ί της όδού οί- 
κίαι Παπαδιαμαντοπούλου (άρ. 13), Άθανασιά- 
δου (άρ. 10), Ρικάκη (βλ. >.).

Κ ολοκύνθης, έχων «άναθρεπτήν» καί «υίο- 
θετήν» τήν μοναχήν Καλλινίκην (βλ. λ.), άνα- 
φέρεται ώς έξ αυτής είς έγγραφα Ελληνικά 
ΙΙατρών του ΙΕ ' αί. G erland  ι 8 ι \  Ι9415·

Κ ολόνες. ΑΙ στοαί της κάτω πόλεως, δσον 
καί της όδούΜπουκαούρη της άνω καί δπου υπάρ
χουν τοιαύται καί συνεπώς κίονες διά νά τάς 
στηρίζουν, καταλαμβάνουσαι τήν παρυφήν της 
όδου. Ό μοίω ς εις Ζάκυνθον. Ζώης 56. Χωρίον 
άναφέρει ό χάρτης του Eeake, κείμενον άνω 
καί ΒΛ Κάτω Ά χα ΐας (μή άναφέρων Ά ρλαν 
καί Φώσταιναν). Είναι έρείπια, έπιλέγει (II, 
158α), τά όποια είδεν ό Παυσανίας, δίχως νά 
γνωρίζη άν ήσαν τής Νεμιδίας Άρτέμιδος, 
πλησίον τών Πειρών. Ά π ό  τά έρείπια αύτά 
(κίονας κλπ.) ώνομάσθη τό μέρος Κολόνες. Ό  
P o uqucv ille  IV , 381 όμιλεΐ περί χωρίου, ό- 
νομασθέντος ώς έκ τών έρειπίων μαρμάρινου 
περιστυλίου, καί υποστηρίζει δτι είναι ή άρ- 
χαία Σκόλ>ις. Κατά Θωμόπουλον 109 τά έ
ρείπια της Οέσεως ταύτης ΝΑ έπάνω Ά χαΐας 
περί τά 1.500 μ. εις τούς πρόποδας του βου
νού Μώβρα, πιθανόν νά είναι αύτά τά τού 
ναού Νεμαίας Άρτέμιδος. Πρβλ. "ΙΙλιον ΙΑ ' 
50 καί 51.

Κ ολορας. ΖακύνΟιος άγωνιστής τού 1821. 
Έφονεύθη είς Πάτρας κατά τάς πρώτας ήμέ- 
ρας τού Μαρτίου 1822 κατά τήν πολιορκίαν 
τών Πατρών. Χιούτης Ίον. Α' 436. Βλ.λ. Έπαν. 
1821.

κόλποι. Αί Πάτραι εύρίσκονται έπί τού 
Πατραϊκού κόλπου, δπως καί ή περιοχή της 
Δύμης, άλλά ή παραλία του άλλοτε δήμου Έ -  
ρινεού είς τόν Κορινθιακόν. Ό  Πατραϊκός, 
κατά τήν αρχαιότητα, δέν είχεν ίδιον δνομα, 
θεωρούμενος συνέχεια τού Κρισσαίου καί κατό
πιν Κορινθιακού καλουμένου, πρόκολπος τού 
τελευταίου τούτου. Κατά τόν Στράβωνα ό Κο
ρινθιακός κόλπος άρχεται άπό τών έκβολών τού 
Εύήνου ποταμού καί άπό τού Αράξου. Ό  Αί- 
λιανός άντιθέτως όμιλεΐ ιδιαιτέρως περί Α χ α ϊ
κού κόλπου καί αύτός πρέπει νά είναι ό Πα- 
τραϊκός. Μέ τό τελευταΐον δνομα (golfo di 
P a trasso ) άναφέρεται υπό Ενετών ναυτιλλομέ- 
νων άπό τού ΙΔ ' αί. Έ κτοτε άνεφέρετο καί 
ώς κόλπος της Ναυπάκτου (golfo di L,epanto) 
έκ τού φρουρίου αύτής, τό όποιον τό περισσό
τερον έκράτησαν οί Ενετοί είς χεΐρας των. 
Πάντως διά τήν αιτίαν αύτήν καί ή γενομένη 
είς τήν είσοδον τού Πατραϊκοϋ κόλπου κοσμοϊ- 
στορική ναυμαχία τού 1571 φέρεται ώς ναυ

μαχία Ναυπάκτου (ώς γενομένη είς τόν 
πον της Ναυπάκτου). Κόρφον τού Έπάχτου · 
ποκαλοΰν τόν Πατραϊκόν καί οί Ελληνικοί ) 
μενοδεΐκται (βλ. λ.). Κόλπος Ναυπάκτου όν 
μάζεται ό έκεΐθεν της Ναυπάκτου Κορινθιακ 
τφ  1654, 1655, 1700, 1709, 1718, 1762, 17j 
είς Ένετικά έγγραφα τών έν λόγω έτών. Κ«ΐ 
δηξ Μέρτζιου 44 έπ. 55, 126, 131, 157, 1ί 
261, 297. Είς Ένετικήν έκθεσιν έκ Ζακύνθί 
της 28 Φ)ρίου 1625 άπαντα ό Πατραϊκός κα 
πος ώς Πατρών. Αύτόθι 18. Διά τόν αύΐιΙ 
λόγον καί ή σταφίς (βλ. λ.) ώνομάσθη κορί 
θιακή ώς άναφανεΐσα είς τά παράλια τού XII 
τραϊκοΰ (Κορινθιακού) κόλπου. Ό  Χάμμερ, Έ  
Ό θω μ. αυτοκρατορίας Β' 381 καί τήν Βοσ: 
τζαν τάσσει είς τόν κόλπον τών Πατρό: 
’Ή δη πρό του 1821 ύπάρχει διαστολή Κορι 
θιακού καί Πατραϊκοϋ κόλπων έντεΰθεν καί 
κεΐθεν τών Ρίων. Χειρόγραφον 11)1)1811 i 
μοσιευθέν είς «Βίκον. Εστίαν» υπό Α. Μ 
λιαράκη, σ. 317 γράφει «ό κόρφος της Ε 
τρός».

Ά π ό  Ό ξειάς είς Άντίρριον τό μήκος < 
άκτής είναι 31 ι/ 2 μιλλ. άπό τού Αράξου 
Ρίον 21 μίλλια καί μεταξύ τών τελευταί 
τούτων θέσεων ή άκτή της Πελοποννήσου σ) 
ματίζει άγκάλην είσδοχής 6 μιλ. Χαρακ*· 
ριστική είναι ή έλλειψις νήσων είς τόν Ε 
τραϊκόν, άλλά καί είς τήν άκτήν Πελοπι 
νήσου τού Κορινθιακού (βλ. λ. Γεωλογία), 
λά τής Ά χα ΐα ς «τά πολλά αυτής αίγιαλό 
Ό  μυχός τού Πατραϊκοϋ εύρίσκεται είς τό ) 
ρίον Καμίνια, δπου καί λιμενίσκος (Κορύλί 
Χωρογραφία 68). Έ ναντι Πατρών Σοπωτό ( 
λ.) είς τήν γλώσσαν τών ναυτιλλομένων. Κί 
Π. Κανελλόπουλον (παρά Θωμοπούλφ 14), ό IJ 
τραϊκός κόλπος είναι «μιά άπό τις ώραιότεί 
συλλήψεις πού έχει πραγματοποιήσει ή Φύσ4 
Βλ. λ. Λιβαδόστρα, λιμένες, άνεμοι. Είς Ι| 
τραϊκόν έκβάλλουν ό Πείρος καί ό Γλαύκος.}

Είς τόν Πατραϊκόν άπαντφ δενδρΐτις θαλλ 
σία (κοράλλιον). Τά βάθη τού κόλπου ποικίλλω 
Πρό τού Αράξου είναι 60 μ., είς τάς έκβε»; 
τού Πείρου 16—22 μ., τού Γλαύκου 10—35 . 
πρό τού λιμένος Πατρών 1—19 μ. πρό > 
κυματοθραύστου δέ 48 μ. Είς τάς έκβολάς λ  * 
λίχου καί Χαράδρου 6—12 μ., πρό το') Ρ., 
48 μ. είς τό μέσον τού πορθμού 70 μ. πρό;ί 
άκτης 34 μ. Τά αύτά βάθη μέχρι Ψαθοπύρ-.# 
Πρό τού Έρινεοΰ (Λαμπίρη) ένεκα τού βρα:* 
δους τής άκτης 32—103 μ. δι’ αυτό ή γρα:) 
ναυσιπλοΐας πλησιάζει τήν βορείαν αύτήν.? 
κραν της Πελοποννήσου άκινδύνως, ένφ i  - 
μακρύνεται τού έπικινδύνου Δρεπάνου. 
Έρινεοΰ μέχρις Αίγίου άναφαίνεται ό α:· 
αλός. ΟΙ Τούρκοι τόν Κορινθιακόν ώνό<· 

Άνέμπουχτου. Περί τής πολεμικής

ror
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V.
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σαν
νήσεως τών κόλπων βλ. λ. ναυμαχίαι καί ς 
ναυτιλιακής (έμπορικής) βλ. λ. ναυτιλία, L * 

πανον, αλιεία. Θωμόπουλος 28, 53, 60. 63r(l 
67, 69—70, 80, 406, 428. G erland  ώς 
278. ΜΕΕ ΙΘ ' 797, Γ  28, 32.

Ό  Πατραϊκός έξ έπόψεως διεθνούς δικ»^ 
δέν θεωρείται άνοικτή θάλασσα, ώς εΐναή 
άπό Αράξου καί έκεΐθεν. Διέρχεται γραή
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ναυσιπλοΐας διά τά πλοία προοριζόμενα, έκτός 
των Πατρών, διά Ρίου πρός Κορινθιακόν, Π ει
ραιά ή καί εκτός αύτοϋ πρός άνοικτόν πέλαγος 
(Αιγαίου). Ή  γραμμή ναυσιπλοΐας άπό ’Αρά
ξου είς Ρίον τέμνει τόν κόλπον των Πχτρών 
έμπροσθεν τοϋ λιμένος κατά τό l/a πρός Π ά
τρας καί τά a)3 πρός Αιτωλίαν, διέρχονται οθεν 
τά οχι διά Πάτρας προοριζόμενα πλοία πρό 
αύτών είς άπόστασιν 3—4 μιλλίων.

Κολπωτάδαις καί Κολοποτάδες καί Κλο- 
ποτάδες. Τόπος τής περιοχής των Πχτρών κα
τά τήν Φραγκοκρατίαν, όπου κτήσις τής Λατ. 
’Αρχιεπισκοπής. Ό  έν αύτή άμπελών έπωλήθη 
είς τήν οικογένειαν Λεονέσσα τήν 4 Απριλίου 
1398. G erland 18G—90. Έπρόκειτο περί φε- 
ούδου μέ δουλοπαροίκους κλπ. Επειδή πωλη- 
τής είς τήν άνω πώλησιν ήτο ό Ρεϋνάλδος τοϋ 
Σαραβάλε τοϋ Τρεβίζο πιθανώτατα νά έκειτο 
ή τοποθεσία πλησίον τοϋ Σαραβαλίου. Τό όνο
μα προφανώς έλληνικόν ένΟυμίζει τόν βυζαντι
νόν κύριον τοϋ τόπου, οικογένειαν Κολπωτά- 
δων. G erland 86, 95, 110, 123, 187.

Κομαιθώ. ‘Ιέρεια τής Τρικλαρίας Ά ρτέ- 
μιδος (βλ. λ ). Ή  ώραιοτάτη Κομαιθώ ήγα- 
πήθη υπό τοϋ Μελανίππου, νέου ό όποιος έπί- 
σης υπερείχε καθ’ όλα άπό τούς συνομηλικιώ- 
τας του. Ό  Μελάνιππος τήν έζήτησεν εις γά
μον άπό τούς γονείς της, άλλ' ούτοι δι’ άγνω
στον αιτίαν ήρνήθησαν νά έγκρίνουν τόν γά 
μον. Οί νέοι έπιμένοντες είς τό αίσθημά των, 
παρεσύρθησαν άπό αυτό καί τό Ιερόν τής θεάς 
τής άγνείας κατ’ έξακολούθησιν τό έβεβήλω- 
σαν. Ή  ’Άρτεμις όργισθεΐσα έπέφερε λιμόν 
καί γενικήν άφορίαν τής γής, θάνατοι πολλοί 
έσημειοϋντο καί δυστυχία έμάστιζε τήν χώ 
ραν. Οί κάτοικοι κατέφυγον είς Δελφούς καί 
ή Πυθία κατέδειξεν ότι ύπεύθυνοι τής θεομη
νίας είναι οί δύο άσεβεϊς νέοι, πρός έξιλέωσιν 
δέ τής θεάς έπρεπε νά θυσιάσουν όχι μόνον αυ
τούς, άλλά καί καθ’ έκαστον έπερχόμενον έτος 
μίαν παρθένον καί ένα νέον, έκείνους, οί όποιοι 
θά έτύγχανον νά είναι οί εύμορφότεροι. ’Από 
τήν σκληράν αύτήν θυσίαν ό παρά τόν ναόν 
τής Τρικλαρίας ρέων ποταμός ώνομάσθη Ά -  
μείλιχος (σκληρός), άπό αύτήν δέ, δυνάμει 
νεωτέρου χρησμού, άπήλλαξε τούς κατοίκους 6 
βασιλεύς τής Θεσσαλίας Εύρύπυλος (βλ. λ.), 
κομίζων είς λάρνακα άγαλμα τοϋ Διονύσου.

Τήν μυθολογίαν διασώζει ό Παυσανίας, 
άλλά παρομοία ύπάρχει διά τόν είς Καλυδώνα 
ναόν τής Δήμητρος (Μελανίονα καί Άταλάν- 
την). Κομαιθώ άναφέρεται θυγάτηρ τοϋ βασιλέ- 
ως των Ταφίων (άρχ. Άκαρνάνων), Κομαιθώ 
νύμφη ποταμού, άγαπήσασα τόν Κύδνον, έξ ου 
όμώνυμος ποταμός είς Κιλικίαν Μ. ’Ασίας. 
Παράστασις σχετική, τήν όποίαν δημοσιεύει 
6 Θωμόπουλος 54 έξ άμφορέως, παριστάνει τήν 
Κομαιθώ άποκτήσασαν ήδη τέκνον καί έκβαλ- 
λομένην άπό τήν θεάν έκ τοϋ ίεροϋ της. Ή  
άνθρωποθυσία σχολιάζεται ώς υπόλοιπον ή έ- 
πήρεια ξενικής λατρείας Θωμόπουλος 53—5, 
Έλευθ. Ζ ' 849, ΜΕΕ ΤΔ' 741.

Κόμι (τό). Χωρίον Φαρών άναφερόμενον 
είς διαταγήν Ενετών άγρονόμων 1688 καί είς 
ένετ. κατάστασιν των χωρίων Πατρών τοϋ

1699. Θωμόπουλος 472. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 
118. Κατιρκεΐτο συνεπώς άπό ποιμένας ’Αλ
βανοφώνους. Ή  E xpedition  εύρεν 7 οίκογ., 
ό Ραγκαβής άναφέρει Κόμι Φαρών χειμερινόν 
ένδιαίτημα άνευ άριθμοΰ κατοίκων (1851), άνα- 
φέρει καί Κόμι Τριταίας παρά τήν Μητόπολιν 
άνευ έπίσης ένδείξεως πληθυσμού. ‘Ο Νουχά- 
κης ομοίως (Β' 532) έχει Κόμμιον Τριταίας
4ω άπό Προστοβίτσης καί Κώμην Φαρών 6ω 
άπό Πατρών καί 2. 30' άπό Χαλανδρίτσης. 
ΙΤοόκειται περί τοϋ αύτοϋ χωρίου, κειμένου είς 
τά όρια τών δύο δήμων, έχοντος 66 κατοίκους 
τψ 1903 (Κορύλλος Χωρογραφία 86). Είς τόν 
κώδικα μονής Γηροκομείου Κόμι, διαφορετι
κόν άπό τό τής Τριταίας, τό όποιον άναφέρε- 
ται έν σ. 209. Κόμι ύψωμα Α Λόπεσι Β Κα- 
λάνιστρας. Κόμι χωρίον Βουπρασίου (στοϋ Κό
μη). Έ πίσης μικρόν χωρίον παρά τούς Π ε
τσάκους Καλαβρύτων. Παπανδρέου, ‘Ιστορ. Κα- 
λαβρ. 253. Καί είς Καρύταιναν χωρίον (Γ. 
Βλαχογιάννη, Οί κλέφτες τοϋ Μόριά, 21*. Θεο- 
φανίδης Β' β' 17). Κώμη εκφρασις βυζαντινή 
τοϋ χωρίου, ό προϊστάμενος τοϋ όποιου πρωτο- 
κωμήτης. Είς Κρήτην χωρίον Κομιτάδες καί 
οικογένεια, τίτλος εύγενείας. Σ τ. Ξανθουδίδης 
είς Λαογραφίαν 7/ 378. Κατά Θωμόπουλον α' 
έκδ. 238 έκ τοϋ όνόματος τοϋ τιμαριούχου καί 
δή οίκογεν είας Κόμμη (Λάζαρος καί Στάθης 
Κόμμης). Καί είς Ζάκυνθον άπαντά τά τέλη 
τοϋ ΙΕ ' αί. άρίστη οικογένεια Κόμη (Λ. Ζώη, 
Λεξικόν Ζακύνθου 435). "Ωστε έκ κυρίου όνό
ματος (οίκογενείας) τό όνομα (άλλ’ ούδέτερον, 
τό Κόμι). Ά π ό  τό κόμης δέν είναι πιθανόν, 
ούτε άπό τό δασικόν κόμμι (γόμμα). ‘Ο Μπεν. 
Ρούφος τώ 1824 τό λέγει Παλαιοκόμι (δτΐου 
έφθασαν Τούρκοι τότε έκ Πατρών, υπάρχουν 
δέ Χ/4 ω. μακράν έρείπια φρουρίων καί ό τό
πος λέγεται Παλιοχώρι, ύπάρχει δέ καί θέσις 
Τουρκόμνημα). Ά ρχεΐον Λόντου Β' 233. Αί 
κωμητοΰραι (πρβλ. βυζ. μητροκωμίαι, κεφαλο
χώρια) καί διά συντομίαν κόμιτο, άπαντοϋν χ ω 
ρία έλευθέρων γεωργών, όπως ό Λόγγος έπΐ 
Φραγκοκρατίας, G erland  1813, 289. Δραγού-
μης Χρονικόν 256. Πιθανόν νά ήτο έν τοιοϋτο 
κόμιτο έκεϊ (είδ’ άλλως μία μητροκωμία), ά- 
φοΰ έχομεν πλησίον έκεϊ φρούριον καί άλλο 
χωρίον μέ τό χαρακτηριστικόν όνομα Μητόπο- 
λις (Κομητόπολις).

κόμμι. Δασικόν προϊόν τής επαρχίας Π α 
τρών άπό άρχαιότητος, τό όποιον έπί Τουρκο
κρατίας ήτο αντικείμενου έμπορίου είς Πάτρας. 
Θωμόπουλος 84—5, Σακελλαρίου 268.

Κόμμοδος. Βλ. λ. νομίσματα.
Κομνηνός ’Ιωάννης (βλ. λ.) β '. Βλ. λ. 

Φράγκοι.
Κ ο μ ν η ν ό  ς Χριστοφ. Πρόξενος Ρωσίας 

είς Πάτρας τφ  1785. Θωμόπουλος 510, 539.
Κ ομπηγάδι. "Εν τών Νεζεροχωρίων. Ά να- 

φέρεται ύπό τοϋ πατρ. Προκοπίου τώ 1786 ότι 
είς θέσιν Κοντοπηγάδι ή μονή Χρυσοποδαρίτσης 
Νεζερών είχε μετόχιον. Θωμόπουλος 602. Ά λ λ ’ 
ό Θωμόπουλος 269 έτυμολογεΐ τό όνομα έκ 
τοϋ κώμ(η)πηγάδι. ‘Η μείς παραδεχόμεθα τήν 
γραφήν τού πατριαρχικού ώς άνω γράμματος 
(κοντό πηγάδι, θέσις καί κατόπιν συνοικισμός,
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χωρίον, σήμερον Ιδία κοινότης). Τφ  1713 ό 
Ιερεύς Ιωάννης υπογράφει ώς έφημέριος Κον- 
τοπηγάδι τό υπόμνημα υπέρ του μητροπολίτου 
Πατρών καί έτερος έφημέριος Ιερεύς Κώστας. 
Κώδηξ Μέρτζιου 172, 175. Κατά τήν E x p e 
d ition  τω 1828 26 οίκογ., τφ  1851 κατά 
Ραγκαβήν Β' 88 οίκογ. 27 κατ. 147, Τω 1889 
κατά Νουχάκην κάτοικοι 170. Κατά Κορύλλον 
Χωρογραφία 81, κεΐται έπί του Ερυμάνθου 
καί άπέχει της Χαλανδρίτσης 4 ώ. Τόν Ι α 
νουάριον 1922 καί πρό του 1950 δμοίως έπα- 
θε καΟίζησιν τού έδάφους, έπίσης έπαΟεν έξ 
έπιδρομής των Γερμανών τφ  1943 καί έκ των 
38 οίκοδομών τού χωρίου αΐ 34 κατεστράφη- 
σαν όλοσχερώς (ζημίαι 90 % )· Τό Ν τού χω 
ρίου ύψωμα έχει έπίσης έλληνικόν δνομα Μυγ- 
δαλόρραχη. Κατά L eake II , 118, είναι έναντι 
άπό τά Δενδρά (χωρίον), μέ 20 οίκίας. «'Υ 
πάρχει μία άνάβασις πρός τήν κορυφήν τού Ώ -  
λενου, δπου μεταξύ δύο ύψηλοτέρων υψωμάτων 
Sv έπίπεδον 6χι άκόμη έλευθερωμένον άπύ τάς 
χιόνας καί τό όποιον τό θέρος προσφέρεται διά 
καλλιέργειαν σίτου καί βοσκήν. Πριν τού Ι 
ουνίου άνέρχονται τά ποίμνια. Πρώιμος έκεϊ 
βοσκή λέγεται 6τι είναι μοιραία. Τούτο οΐ 
ποιμένες τό άποδίδουν είς έν δηλητηριώδες 
φυτόν, τό όποιον έ'αφανίζεται τόν ’Ιούνιον. 
’Αλλά πιΟανα>τατα 0ά όφείλεται είς τό χέρσον 
έδαφος καί τήν ύγράν τροφήν. Τάς άρχάς τού 
μηνός τούτου σπείρουν κριΟήν, Ί Ι  συγκομιδή 
γίνεται τόν Αύγουστον». Λέγεται τούτο σήμε
ρον Μίχα καί Τσαπουρνιά. Ί Ι  μονή Χρυσοπο- 
δαριτίσσης είχε κτήματα κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν είς θέσεις Παλιαμπέλι, Λειβάδι, Κοκκα- 
λιάρη, Βώκος, Αυλή. ΙΙρβλ. Κορύλλον ΙΙεζο- 
πορία πρός Τρίπολιν 11 έπ.

Κ ομποβούνι. Πρός τά άριστερά τού Τευ- 
Οέα ποταμού μεταξύ Τριταίας καί Φαρών βου
νών, τό πρός Λ μάλιστα τμήμα αυτού, τό 
όποιον πλησιάζει τό χωρίον Τόσκεσι, έχει ώ- 
ραΐον δάσος έκ πεύκων. Κοντοβούνι υπάρχει 
είς Κοζάνην, Ισως 8ζ καί τό Κομποβούνι νά 
έχη σχέσιν τινα μέ τήν βυζαντινήν λέξιν κομ
βία. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος Β' II , 56. 
Κόμπος βουνών ώς παρίσταται, μεταξύ των 
παραφυάδων Ώλενού καί έκείνων Σκόλλεως είς 
τό άκρον τής πεδιάδας τού ΙΙείρου. Τό τοπω- 
νύμιον δύναται νά έξηγηθή καί ώς Κοντό βου
νό, Κομποβούνι (πρβλ. Κομπηγάδι).

Κ ομποθέκρα. Χωρίον άναφερόμενον παρά 
τά Βελιτσές καί Μιχόϊ υπό τής E xpedition  
Β' 87 ώς έχον 9 οικογένειας τω 1828 άνήκον είς 
έπαρχίαν Πατρών. ’Ανήκει είς Η λείαν τό χω 
ρίον τούτο έκτοτε. "Ηλιος LV 382. ΒΙχον 
περιουσίαν οΐ άδελφοί Άβραμόπουλοι, Τούρκοι 
γενόμενοι χριστιανοί, ώς βεβαιούν οί σύνδικοι 
Πατρών τφ  1707. Κώδηξ Μέρτζιου 143.

Κ ομποθέκρας Γ  ε ρ ά σ. Πρόκριτος Πατρών, 
υπογράφει έγγραφον ΓΙατρών 30 Ίανουαρίου 
1798 (Ά κ. Η μερολ. Πατρών 1918, 110) καί
τόν άπολογισμόν τής δημογεροντίας των Π α
τρών τής 1 Σεπτεμβρίου 1819. Έ πίσης πιστο
ποιητικών περί Καραντζά είς Καλάβρυτα τήν 20 
Σ)βρίου 1821. Φαίνεται κατά Θωμόπουλον 
548, 549, 625 Κεφαλληνιακής καταγωγής. *0

Γούδας, Ε ' 351 βέβαιοι τήν παρουσίαν του είς 
τό στρατόπεδον πολιορκίας Πατρών. 'Υπογρά
φει τόν λ)σμόν έξόδων τού στρατοπέδου ύπό 
τού Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου τφ  1821 μετά 
τών άλλων προκρίτων. Μέλος τής έν Ά στρει 
Γ ' Έθνοσυνελεύσεως (1823). Μάμουκας Β' 149. 
Πρβλ. καί Λ. Ζώη, ’Αναγραφή δημοσιευμάτων 
278 περί Σπυριδ. Κομποθέκρα.

Κ ομπότης Κ. Σ  π υ ρ. έκ Πατρών λόγιος, 
έξέδωσεν έν Πάτραις τφ  1862 «'Ο έφημέριος 
τής Βακεφίλδης μυθιστορία αγγλική μετα- 
γλωττισθεΐσα ύπό Σπυριδ. Κ. Κομπότη». Έ -  
ξέδιδεν έπίσης έν Πάτραις έφημερίδα «Εύ φρό- 
νει» μέ συνεργασίαν τών Π . Χαλκιοπούλου καί 
Ίωαν. Γιαννοπούλου ιατρού. Άπέθανε τό 1869 
νεώτατος, τελειόφοιτος Νομικής. Νεκρολογίαν 
του ό Σπυρ. Βασιλειάδης «Τή μνήμη Σπυρ. 
Κ. Κομπότη τελειόφοιτου τής Νομικής», δήμο- 
σιευθεΐσαν είς τάς «Ά ττικάς νύκτας» IV , 391 
—397, Ά θ . 1885, έκδ. β \  Κομπότης έκ Πα
τρών έπαρχος κατά τήν β' πολιορκίαν τού Με
σολογγίου. Παναγ. Ν. Κομπότης έν Πάτραις 
τφ  1837 άναφέρεται μεταξύ τών συνδρομητώνι 
τής έκδόσεως τού Γερμανού. Καί τφ  1851.

Κ όνιαρης Κ υ ρ ι ά κ ο ς .  ’Αγωνιστής τού! 
1821 έκ Στεμνίτσης, πολεμήσας καί τραυματι- 
σΟείς είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη, Ή  Στεμνί- 
τσα 110, 171.

Κ ονόμος Ί  ω α ν. Έ κ  τών Αθηναίων 
προσφύγων, υπογράφει πιστοποιητικόν του 
1691. Θωμόπουλος 476. Τό δλον δνομα ήτο 
άλλοτε [Οί]κονόμος. Ά παντα καί Κονόμος Πα- 
παγιάννης διερμηνεύς Ένετικού προξενείου 
Πατρών τφ  1745 καί Κονόμος Παπαπαναγιώ- 
του, ό όποιος τφ  1746 εύρίσκετο είς Κόριν
θον δι’ ύπόΟεσίν του έκκρεμουσαν άπό 30ετίας.; 
Κώδηξ Μέρτζιου 203, 206.

Κ οντανδριόπουλος Άνδρ. Έ κ  Πατρών έμ
πορος έν Μασσαλία άπό τού 1914, διατελών 
πρόεδρος τού έχε! Έλλην. Έμπορ. Επιμελη
τηρίου, έκδίδοντος καί τριμηνιαΐον δελτίον 
γαλλιστί.

Κ ονταξή οικογένεια έν Πάτραις. Ντζόρ-[ 
τζης (=Γεώργιος Κονταξής) ύπογράφει ώς 
μάρτυς είς έγγραφον Πατρών (Άκαδ. 'Ημερολ,* 
ΓΙατρών 1918, 111). Είς έγγραφον τού άρ-ί 
χείου Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου πωλει είς 
τούτον έν Αίγίω τή 3 Ιουνίου 1809 «ή κά-:> 
τωΟι γεγραμμένη άρχόντισσα κυρία Άγ-"7 
γελική θυγάτηρ τού μακαρίτου άρχοντος κυ-;* 
ρίου Αναστασίου Κονταχτζή» όσπιτότοπονι»' 
Βλ. λ. δίκαιον. Κονταξής ’Αναστάσιος, διερμη-;* 
νεύς τού προξενείου τής Νεαπόλεως άνηρπάγτ χ 
έντός τού προξενείου ύπό Τούρκων ένόπλων τφ· 
1759, ζητούντων νά πληρωθούν φόρους έν Πά·:ΐ 
τραις. Παρεμβάσει Τούρκων έν Πάτραις διέ-: ·' 
φύγε τούς ραβδισμούς (Κώδηξ Μέρτζιου 243). * 
Διά ν' άπελευθερωθή έπλήρωσε 50 πιάστρα. Βλ.Ί 
καί αύτόΟι 245. Τόν Απρίλιον 1768 ό Ενετός: 
πρόξενος Πατρών ζητεί άπό τόν βάϊλον Κπό·:τ. 
λεως τήν υπέρ του Κονταξή «διερμηνέως έφω- t 
διασμένου μέ σουλτανικόν «βεράτι» του προξε-ίκ 
νείου Νεαπόλεως» (αύτόΟι 280) Οεώρησιν. Πα-di 
ραλήπται φορτίων έξ Έ νετίας 1768 καί 1787* C 
(αύτόθι 294) Γεώργιος καί Δημήτριος Κ ονταφ
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ιξής. Τφ 1821 άπαντά εις Πάτρας Στέριος 
(Στέργιος).

Κονταρα. Θέσις Πυτίτσης Έρινεοΰ, έκ 
της όποιας πηγάζει ό Γκλουμενίτης. Λέκκας 
35. Έ κ  τοΰ ονόματος του ιδιοκτήτου.
- - Κόνταρης X ρ ι σ το  δ. Έ  μ μ. Ύπ]γός 
Πεζ. γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1889. Μετέσχε 
των έκστρατειών 1912)3 καί 1917)8. Έφυνεύθη 
μαχόμενος είς Σκρά τήν 17 Μαΐου 1918. ΣΝΕ 
Δ' 189.

·.' Κοντιάδης Ξ εν. Καθηγητής της χειρουρ
γικής, ύπηρετήσας τφ  1940)1 είς τό Ναυτ. 
νοσοκομεϊον Πατρών. "Ηλιος ΙΛ' 183.

Κουτογεωργάκης Κ. Καπετάνιος τής Ά -  
χαΐας άγωνισθείς τω 1821. Τόν Μάΐον 1827 

) παρεσύρθη άπό τόν Νενέκον καί ύπετάγη είς 
τόν Ίμβραήμ, άλλα τόν ’Ιούλιον τοΰ αύτοϋ έ
τους μετέγνωσε καί έπανήλθεν είς τόν ’Αγώνα. 
Λέκκας 115, 146, Σταματόπουλος Τό προσκύ
νημα 52. Βλ. λ. Έπανάστασις 21.

Κοντογούρης Ν ι κ ό λ .  Άναφέρεται ώς 
έμπορευόμενος καί ώς γραμματεϋς τοϋ Ένετ. 
προξενείου είς έγγραφα Πατρών τής 19)8)1787 
τοΰ Ένετοϋ προξένου. Κεφαλλήν, έγκατεστη
μένος είς Πάτρας άπό τοϋ 1786, δπου άπέθα- 
νε τώ 1818, 62 έτών, ταφείς παρά τόν ναόν 
τοΰ Ά γ . Γεωργίου. ’Επίγραμμα έπί τοΰ τά
φου του εις όμηρικήν γλώσσαν καί μέτρον συν- 
έταξεν ό μητροπ. Γερμανός. ΤΗτο υποπρόξε
νος τής Σαρδηνίας. "Εγγραφον τής μονής Ό μ -  
πλοΰ τής 15)5)1794 αναφέρει αύτόν ώς καγ
κελάριον τοΰ Ένετ. προξενείου. Φέρεται καί 
ώς προξενικός πράκτωρ τών Ή νωμ. Πολι
τειών τής ’Αμερικής είς έπιστολήν έλληνιστί 
πρός τόν Βελήν πασαν τής 10 ’Ιουνίου 1809 
έκ Πατρών. Είς Α' Δημοτ. Νεκροταφεΐον διασώ
ζεται τάφος τής Βικτωρίας Κοντογούρη, θά- 
νούσης κατά τήν έπ’ αύτοΰ έπιγραφήν τήν 3 
Νοεμβρίου 1825, μεταφερθείς έκ τοΰ νεκροτα
φείου *Αγ, Άνδρέου, οπού πάλιν μετεφέρθη 
Ισως έκ Κεφαλληνίας. Θωμόπουλος 510, 563. 
Τσιτσέλη, Κεφαλ. σύμμεικτα 261.

Κοντογούρης ’Α ν δ ρ. Είς τά προξενεία 
τόν διεδέχθη ό άνεψιός του ούτος έγκατεστη- 
μένος είς Πάτρας άπό τοΰ 1806 ώς έμπορος 
καί πρόξενος Πρωσσίας καί Βαυαρίας. Προσ- 
έφερεν σπουδαίας υπηρεσίας είς τήν έτοιμασίαν 
τοΰ Άγώνος (Φωτακος Βίοι 12—14,19). Ώ ς  ά- 
ποπλεύσαντα έκ Πατρών μέ τήν κήρυξιν 
τής Έπαναστάσεως τόν άναφέρει καί ό Σπ. 
Τρικούπης, Ίστορ. Έ λλ. Έπαναστάσεως Α' 
60. Ο.ί Τοΰρκοι έκ τών πρώτων έπέδραμον καί 
έπυρπόλησαν τό προξενεϊον του πρός έκδίκησιν. 
Διετέλεσε πρόξενος ώς άνωτέρω έν Πάτραις μέ
χρι τοΰ θανάτου του (1840). Θωμόπουλος 538, 
563, 565 , 632. Τσιτσέλη, Κεφαλ. σύμμεικτα 
Α' 261.

Κοντογούρης Σ τ  έ λ λ ι ο ς. Τίός τοΰ ’ Ανδρ. 
Κοντογούρη, έφέτης έν Πάτραις μέχρι 1883. 
Τσιτσέλης Α' 261. Ή λιος ΙΑ ' 184. Περί Ζώη 
Κοντογούρη έφημ. «Φορολογούμενος» 12 ’Ια
νουάριου 1878.

Κοντογούρης Σ τ ε λ .  ’ Α ρ ι σ τ ο  μένης, 
υΙός τοΰ Στέλλιου γεννηθείς εις Πάτρας τόν 
Ν)βριον 1842, λαβών σύζυγον τήν Βικτωρίαν

Χρυσ. Σισίνη, έγγονήν τοΰ Μάρκου Μπότσαρη. 
Δικηγόρος έν Πάτραις. Μετά τάς γυμνασιακάς 
σπουδάς ένταΰθα έξεπαιδεύθη είς τάς ’Αθήνας 
έπί τρία έτη καί έπτά είς Βερολϊνον, κατόπιν 
εις Παρισίους, δπου έξέδωσε τφ  1867 πραγ
ματείαν H isto ire  de la  reg ie  p ro h ib itive  
des donations en tre  epoux . Έπανήλθεν είς 
Ελλάδα τώ 1868. ’Από τοΰ 1872 άνεμίχθη 
είς τήν πολιτικήν. «Λόγος Α. Κοντογούρη τής 
3 ’Οκτωβρίου καί ψήφισμα λαοΰ» έν Πάτραις 
1876, φυλλάδιον έκ σ. 16. Ά πό  τοΰ 1873 
μέχρι τοΰ 1890 έξελέγετο διαρκώς σχεδόν βου
λευτής Πατρών. Τώ 1885 έγένετο υπουργός 
της Δικαιοσύνης καί προσωρινώς τής Παιδεί
ας. Τώ 1891 έξελέγη δήμαρχος Πατρέων. 
"Εγραψεν έπίσης: Μονογραφία έπί τών ειδι
κών παραγράφων τοΰ Έμπορ. νόμου, ΆΟήναι 
1872, σελ. 184. Μελέτη περί τοΰ Λιμενικού 
ζητήματος, έν Πάτραις 1884, περ. «Νεα Ε λ 
λάς» Ήμερολόγιον Ά θ. 1894, δπου καί είκών. 
Περιοδ. «Φύσις» 1891, περ. «Ά στυ» Ά θ . 3 
Ν)βρίου 1885, σ. 4. Έλευθ. Ζ ' 901, MEU 
ΙΔ ' 834, "Ηλιος ΙΑ* 184—5. Τσιτσέλης ώς 
άνω.

Κοντογούρης Ν ι κ ό λ α ο ς .  Τίός τοΰ Ά -  
ριστομ. Κοντογούρη. Έγεννήθη είς Πάτρας τώ 
1878. Καίτοι βουλευτής, ύποστηρίξας μάλιστα 
τήν δημοτικήν γλώσσαν εις τήν Έθνοσυνέλευ- 
σιν τοΰ 1911, είς τήν συνεδρίασιν τής 28 Φε
βρουάριου 1911 έτόνισε μάλιστα δτι τό γλωσ
σικόν ζήτημα είναι έθνικόν καί πολιτικόν συγ
χρόνως, παρητήθη τοΰ βουλευτικοΰ άξιώματος 
άμα τή κηρύξει τοΰ πολέμου καί μετέσχ; τής 
έκστρατείας 1912—13 ώς λοχαγός πεζικοΰ. 
Μαχόμενος έφονεύθη εις Μπέντελ Χάν Τζου- 
μαγιά τής Μακεδονίας τήν 17 ’Ιουλίου 1913, 
προτεραίαν τής άνακωχής τοΰ Έλληνοβουλγα- 
ρικοΰ πολέμου. ’Επίσημα μνημόσυνα δύο έτε- 
7έσθησαν είς Πάτρας είς τόν μητροπολιτικόν 
ναόν. ΣΝΕ, Δ' 190, Μεν. Κυριακόπουλος (Μ. 
Ζωγρ.) είς Α χα ϊκά  Β' 91—2, Δημ. όνομ. 51, 
Είκών του είς τήν φιλικήν του έφημ. Ηάτραι 
1 Αύγούστου 1919. Καί είς Α γώ νες καί νεκροί 
1930, 97.

Κ όνω ν. Τίός τούτου κατά τόν Φώτιον ε ί
ναι ό άναφερόμενος είς τόν μΰθον περί δράκον
τας Πατρών, τόν όποιον παραθέτει ό Αίλιανός. 
Θωμόπουλος 1932.

Κ οραής Ά  δ α μ. Είδικώτεραι συμβολαί 
του διά τάς Πάτρας είς Θωμοπούλου 61, 62, 
93* καί 213».

Κορδέλλας Ά  ν δ ρ. Ζωγράφος καί έρασι- 
τέχνης τεχνικός, γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1889.

Κ ο ρ δ ή ς Ά ν α γ ν .  ’Αγωνιστής τοϋ 1821 
έκ Καλαβρύτων. 'Τπογράφει μετά Θ. Κολοκο- 
τρώνη καί παρευρίσκεται εις στρατόπεδον 
πολιορκίας Πατρών τόν Μάρτιον 1822. Παπαν- 
δρέου Καλαβρ. έπετ. 52.

Κορέσης Γ ε ώ ρ γ. Άναφέρεται είς έγγρα
φα Πατρών τοΰ α' ήμίσεος τοΰ ΙΕ ' αί. ώς 
άμπελοκτήμων έν Πάτραις, πολλαχοΰ τών έγ- 
γράφων G erland , ώς έν σ. 263. Α ριστοκρα
τική οίκογένεια. Ζακυθηνοΰ L,e d e sp o ta t II , 
216.

Κ ο ρ έ σ η ς  Δ η μ ή τ ρ .  Έξέδωσεν έν Πά-
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τραις τφ  1928 τήν διάλεξίν του «'Ιστορία καί 
προορισμός του άστυνομικοΰ θεσμού».

Κ όρινθος. Έ π ι Ρωμαίων έδρα του άνθυ- 
πάτου της ’Αχαΐας ότέ μέν αί Πάτραι, ότέ δέ 
ή Κόρινθος, έπΐ Άδριανοΰ δέ ό άνταγωνισμός 
τών δύο άκμαζουσών πόλεων όξύτατος. Ή  Κό
ρινθος άργότερον (Θ' αί.) ήτο έδρα τού στρα
τηγού της Πελοποννήσου (6ου θέματος της 
Εύρώπης). Βλ. λ. Εκκλησία, Ταρσοκορώνη. 
Έ κ  Κορίνθου κατήλθον δίς οί Τούρκοι σουλ
τάνοι πρός κατάκτησιν τών Πατρών. Κατά 
τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν (1691), οΐ Πα- 
τρεΐς μέ τόν μητροπολίτην των έσπευσαν έπί 
τη πληροφορία ότι κατέρχονται καί πάλιν οι 
Τούρκοι εις Κόρινθον νά βοηθήσουν τούς Ε ν ε 
τούς πρύς άπόκρουσίν των. Εις Κόρινθον είχε 
γεννηθή ό ’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλος. Σώμα 
Κορινθίων ήγωνίσθη ήρωίκώς εις 'Αγιάννην 
κατά τήν μάχην της 'Α γ. Μαρίνης 1827. Με
τά τήν άπελευθέρωσιν ΚορίνΟιοι έγκατεστάθη- 
σαν εις Πάτρας περισσότεροι καί άπύ τού 
1930 διατηρούν σύνδεσμον. Ζαχουλΐται Κοριν
θίας άπώκησαν τόν 'ΓαΟόπυργον. Βλ. λ. κόλ
ποι. Θωμόπουλος 44, 51, 142, 186, 253*,
226”, 266», 2053, 2863, 369, 3873, 394, 399, 
402, 417 ,469 , 471, 488, 501, 504, Λέκκας 
130.

Κ ορίνθου ό δ ό ς. 'Η  μεγαλυτέρα έν Πά- 
τραις, συνέχεια της εθνικής πρός Κόρινθον, 
όπου καί όδός Πατρών κατά τήν Αφετηρίαν. 
Τριανταφύλλου Δημ. όνομ, 32. Έ π ί τής όδού 
κατά τήν πλατείαν Γεωργίου Λ' οικία Γκρήν, 
όπου τά παλαιά δικαστήρια. Κατά τήν έκσκα- 
φήν τών θεμελίων άνευρέθη είς τρία τεμάχια 
άνάγλυφον άμαζονομαχίας έκ ζωηφόρου ναού 
τίνος τών Πατρών άποκείμενα εις τό Μουσεΐον 
Πατρών. Τάφοι ροηιαϊκοί είς τά 15 καί 16 τε
τράγωνα (καί όπου τό Άρσάκειον νύν καί τό 
οικοδόμημα Κόλλα επί τής πλατείας Γεωργίου 
Α '). Θωμόπουλος 221, 224.

Κ οριτσα. Είς ταύτην είσήλθε τόν Δεκέμ
βριον 1912 τό 12ον Συν)μα πεζ. Βλ. λ. Στρα
τός. Τό τοπωνύμιον παρά τό χωρίον Καλούσι 
Φαρών, όνομα μικρού βουνού.

Κορνάρο. Φρούριον τής Λατ. Ά ρχ'ετισκο- 
7τής Πατρών. Κατά τόν G erland  273, 77ί1 καί 
τόν χάρτην του ό τόπος του πρέπει νά είναι 
Δ Αίγιου. Κορνάρο είναι καί Λατ. επίσκοπος. 
G erland  ώς έν σ. 259. Καί ναύαρχος Ε ν ε 
τός ναυμαχήσας παρά τήν Πελοπόννησον τώ 
1668. Κώδηξ Μέρτζιου 61. Τό ΙΙουρναρόκα- 
στρον γράφει C ornarocastro  Ένετική κατά- 
στασις τών χωρίων Πατρών του 1699. Αύ- 
τόθι 117.

Κορνέρ Τ ά κ ω β ο ς .  Ενετός γενικός προ- 
νοητής (διοικητής) ΙΙελοποννήσου έως 1690. 
Είς έκθεσίν του τφ  1688 άναφέρει ότι, άπο- 
κατασταθείσης άρίστης τάςεως είς τήν έπαρχί- 
αν, ήδυνήθη έπί τέλους νά εγκατάλειψη τήν έν 
Πάτραις διαμονήν του, όπου δέν είχε τίποτε 
νά κάμη, καί μετέβη είς Καλάβρυτα. Θωμό
πουλος 471—3.

Κ όρπας Π ά ν ο ς .  Μέ τό φιλολογ, ψευδώ
νυμον II . Γολέτας, έξέδωσεν είς Πάτρας «Πό
νου κραυγές» ποιητικήν συλλογήν τφ  1934, τό

ήμερολόγιον «’Ολυμπιακά» 1931 καί συνειργώ 
σθη είς εφημερίδας καί περιοδικά. Έγεννήθΐ 
είς Πάτρας τφ  1908.

Κορύβα. Ευλαβής θεράπων τής Άφροδίί 
της, άφιερώσασα όρειχάλκιναν άγαλμάτιον αύτήϊ 
τού Ε ' αί. π. X. εύρεθέν έν Πάτραις, μετ’ έπι: 
γραφής. Θωμόπουλος 216. H erb illon  1472' 
173.

Κορύλλος Κ ω ν σ τ .  'Τπολοχαγός πεζ. έ 
'Α γ. Γεωργίου Πατρών. Έφονεύθη είς Μ 
’Ασίαν τήν 16 Αύγούστου 1921. ΣΝΕ, ΣΤ ' 63ί

Κορύλλος Π. X ρ ή σ τ ο ς. ’Ιατρός, πνευ 
ματωδέστατος συγγραφεύς, έπίλεκτον τέκνο 
της πόλεως (Τουρνάς είς Ά καδ. 'Ημερολ. Πα 
τρων 1918, 13). Έγεννήθη τφ  1842 κατά σύμ 
πτωσιν είς Αιγιον, ή οίκογένειά του άπό Βελ

λόν Καλαβρύτων (Παπανδρέου 'Ιστ. Καλαβ)· 
269) ήτο έγκατεστημένη είς Πάτρας, όπου άνε. 
τράφη καί άπεβίωσε τήν 6 Ίανουαρίου 193( 
ζήσας μακρόν βίον 88 έτών έν Πάτραις, εύερ 
γετήσας τήν πόλιν διά τής δράσεώς του. Διε 
τέλεσεν ιατρός τού Δημ. Νοσοκομείου έτ 
δεκάδας έτών καί έως τού θανάτου του, διεύ 
Ουντής αυτού, δύναται δέ νά γραφή ότι αυτό 
τό άνέδειξε καί τό έζησε. Μαχητικώτατος, ύ  
αυτόν προφανώς οφείλονται τά περί αύτου τευ 
χη (βλ. λ. Νοσοκομεία) καί έν ζωή καί μετ 
θάνατον τό ηύεργέτησε καί έκ τής περιουσία 
του (βλ. λ. εύεργέται).

Διετέλεσε καί μέλος τής Λιμ. Επιτροπήν' 
έργα του δέ δύο περί τού λιμένος (βλ. λ.) έ>: 
δόσης 1895 καί 1902. Επίσης έξέδωσε : HJ 
ρί τών έν τω έντερικώ σωλήνι τού άνθρώπι; 
βιούντων παρασίτων και τών τούτων νόσο): 
μελέτη γραφιίσα έν Πάτραις τώ 1880 καί τι; 
πωθεΐσα έν Άθήναις 1883, σ. 225. Περί ίκτε 
ρώδους αίματουρικού πυρετού παρατηρηθέντε 
έν Πάτραις, Ά θ . 1879, σ. 170. Περί δαμαλΐ 
σμού ή τού κυρίως έμβολιασμοΰ, διατριβή άν>: 
γνωσθεΐσα έν τώ συλλόγω τών έν Πάτραις ία , 
τρων, έν Πάτραις 1873, σ. 61. Λόγος παν*:
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/Opικός έκφωνηθείς έν τή αιθούση τής Σχολής 
jcoO λαοΰ τη 25 Μαρτίου, έν Πάτραις 1883 σ. 
32. Πεζοπορία άπό ΙΙατρών εις Σπάρτην, ΓΙά- 
τραι 1889. Πεζοπορία άπό Πατρών εις Τρί- 
τολιν, Πάτραι 1890. Πεζοπορία άπό Πατρών

^ΜΜείς Καλάμας, Πάτραι 1891. Μετεωρολογικά! 
·]■..· ^παρατηρήσεις έν Πάτραις 1894—92, είς περ. 

, "ζί|κΓαληνός» έν Άθήναις 1877—1896. Ένδεκαε- 
Ι'ΐ·'Ι νί·ρ ' ‘·: )$Γεϊς μετεωρολογικά! παρατηρήσεις 1882—1892.
.. .V Ό  ΣΓ ® ΑΙ Πάτραι ύπό φυσικήν κα! ιατρικήν έποψι/, 

V_,.S-;Λ  Άθήναις 1888. Αί Πάτραι ύπό φυσικήν, 
‘'-ιρ.τ,ϊ ^ιατρικήν, πνευματικήν κλπ. έποψιν, άνάτυπον 
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“;’ί. |]ι|έκ τής Διεθ. Βιβλιοθ. Χωρογραφία τοϋ νομού 
ΐας, Ά θ . 193 σ. 204, έργυν βραβευθέν, 

ΒίίίΉ Πελοπόννησος κατά τούς χρόνους της 
ΓΕΘνεγερσίας (1770—1821), έν Άθήναις 1929 
«κδοσις έταιρίας ό Ελληνισμός. Ή  έθνικότης 
τής Πελοποννήσου, Πάτραι 1890 (μετά τοϋ 

|Στ. Θεοχάρους). 'Ιεροσόλυμα, Ά θ. 1924. ’Έ κ- 
1 θεσις άναγνωσθεΐσα είς τόν ’Ιατρ. σύλλογον με
τά I. X. Γιαννοπούλου, έν Πάτραις 1873. Είς 
(περ. 'Εστία Ά θ. Κ' 1886, 864 «Έπεισόδιον 
;τής έν έτει 1770 Έπαν.», περ. ΙΙρομηθεύς 
Άθ. 1890 κατά Pliilippson. Βλ. λ. Σλαϋοι.

Μεγάλας ύττηρεσίας προσέφερεν είς τήν λαο- 
γραφικήν μελέτην τοϋ τόπου μας : Ιίαραλλαγή 
άκριτικοΰ άσματος, Λαογραφία Α' (1909—10), 
688, Δημώδης μετεωρολογία, Λαογραφία Β' 

ί703—6, Δημ. τραγούδι Σ Τ ' 635. Πολίτου Π α
ραδόσεις 65, 746 περ! Μονοβύζας, 116, 801

•*r.ζό^. (περ! προφ. Ή λία, 1122, 1141, 1241, περ! είσ- 
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φοράς, ΔΙΕΕΕ A' (1884), 530, κατέλιπε δέ 
καί άνέκδοτον ύλικόν, τό οποίον ήρχισε τυπού- 
μενον είς τό περ. «Αχαϊκά» Β' 113 έπ. επι
μελείς. τοϋ άνεψιοΰ του Π. Βουρλούμη, ύπουρ- 
γοϋ. Τά λαογραφικά του μνημονεύονται είς Κ. 
Ν. Ήλιοπούλου, Βιβλιογραφία τής Πελοπον. 
Λαογραφίας, Ά θ. 1937, 23—6.

Είχε φίλον τόν Γεώργιον Α ', ό όποιος πα- 
ρέμεινεν ολοκλήρους πρωίας είς Δημ. Νοσοκο- 
μεΐον Πατρών διά νά έχη τήν πνευματώδη 
συντροφιάν του. Πλεΐστα άνέκδοτα τοϋ Κορύλλου 
έπέζησαν κα! κυκλοφορούν είσέτι. Ό  Σταυρό- 
πουλος 298 άναφέρει δτι ό Κορύλλος ήγόρασε 
τήν βιβλιοθήκην τοϋ Ταξιαρχίτου φιλολόγου 
μονάχου Φιλοθέου Ευσταθίου, ήγουμένου τώ 
1900 τής μονής. "Εγραψεν είς τήν καθαρεύου
σαν τής έποχής του, άλλ’ ύπήρξεν ήδη άπό 
τής Πεζοπορίας άπό Πατρών είς Καλάμας, 24, 
δημοτικιστής. Κα! είς τόν άθλητισμόν έδρασεν. 
Ή  πεζοπορία του ήτο παροιμιώδης. Ό  απο
γευματινός του καθημερινός περίπατος ήτο μέ- 
χρις Άρόης κα! Γηροκομείου (Τριανταφύλλου 
Γηροκομείου, 72) χειμώνα κα! θέρος.

Έ κ τών Ιδρυτών τοϋ Παναχαϊκοϋ Συλλό
γου, άνέλαβε τήν προεδρείαν του. Είς αύτόν 
όφείλεται ή άνάπτυξις τοϋ άθλητισμοΰ (βλ. λ.) 
έν Πάτραις, ώς καί δύο «Λογοδοσίαι» περ! τών 
πεπραγμένων (Ν. Μπενάκη, Πατρ. Ήμερολό- 
γιον 1907, 58, 59). Διά διαθήκης του ήδη άπό 
τοϋ 1919 άφήκε ποσόν πρός συντήρησιν πέντε 
κλινών έν τώ Δημ. Νοσοκομείο}, ή προ τοϋ 
όποίου πλατεία ώνομάσθη (1954) πρός τιμήν 
του πλατεία Κορύλλου (Δημοσ. όνομ. 27). Έ ξ -  
ετιματο κα! ύπό τοϋ άειμνήστου Θωμοπούλου,

φίλου του. Βλ. λ. Μάρσαλλ. Θωμόπουλος 36*, 
46“ 53», 62, 81, 100', 209, 268", 297», 399», 
515, 516, 545, 562», 591, 623'. Είς τό Ά  
Νεκρ. τάφος του είς όν έγραψεν : «Οίκος Κο-
ρύλλων. 'Έν υϊδα ότι ούδεν οίδα». «Α χα ϊκά»  
Β' 113.

Κορύλλος Π ο λ ύ β ι ο ς .  Ανεψιός τοϋ Χρ. 
Κορύλλου, έγεννήθη είς Πάτρας τή 2 Ν)βρίου 
1881 κα! άπεβίωσεν είς Ν. 'Τόρκην, άφή- 
σας τήν βιβλιοθήκην του κα! τά χειρουργικά 
έργαλεΐα του είς τό Δημ. Νυσοκομεΐον Π α
τρών. Διάσημος χειρουργός ιατρός, έξετέλεσεν 
έγχείρησιν έπΐ καρδίας ήδη τφ  1920 εν Ά θή- 
ναις (έφ. «Εστία» Ά θ. 7 ’Ιουνίου 1920). Έ -  
σπούδασεν είς Αθήνας κα! Παρισίους. Τώ 
1918 έγένετο καθηγητής τής χειρουργικής πα
θολογίας είς τό Πανεπιστήμιον. Έφυλακίσθη 
τόν Αύγουστον τοϋ 1922 ώς άρχηγός συνωμο
σίας κατά τοϋ τότε βασιλικού καθεστώ τος ώς 
άκραιφνής βενιζελικός καί γαμβρός τοϋ Νεγρε- 
πόντη. Μετέβη εις Ν. ’Γόρκην, εκλεγείς κα! 
διατελέσας καθηγητής τοϋ έκεϊ Πανεπιστημίου 
μέχρι τοϋ θανάτου του (1937). Έδημοσίευσε 
πολλάς ίατρικάς έργασίας γαλλιστί. Έλευθ. Η ' 
49, "Ηλιος ΙΑ ' 272—3 κα! είκών του. ΙΙανελ- 
λήνιον Λεύκωμα επιστημών, 91.

Κορύτα. Πηγή κάτωθι τών άλωνίων, Ν 
μονής Όμπλοϋ, άπό τής οποίας άπέχει 600 μ. 
παρέχουσα ύδωρ 100 δραμίων κατά 1" . Θωμό
πουλος Όμπλοϋ 33.

Κορώνη. Βλ. λ. Εκκλησία περ! τής έπι- 
σκοπής της ύποκειμένης είς Πάτρας μέχρι 
1832 (ορθοδόξου καί λατινικής ομοίως). Θω
μόπουλος 265, 285, 328, 334, 402, 409, 412, 
418, 427, 453, 481, 484, 485, 494, 556.

Κορώσης Κ. Ί ω ά ν .  Έξέδωσεν έν Π ά- 
τραις 1951 μελέτην « Ό  Εθνικός μας ύμνος» έκ 
σ. 61. Τό αυτό έτος «’Εθνικό! παλμοί» σ. 32 
και « Ή  25 Μαρτίου και ή σημασία της γιά 
μας».

Κοσκέρης Β η σ σ α ρ ί ω ν .  Ά ρχιμ . θεολό
γος έκ Κ. Βλασσίας (1875) έφημερεύσας έπΐ 
έτη εις Αμερικήν κα! είτα είς τό Δημ. Νοσο- 
κομεϊον Πατρών. Αδελφός τής μονής Ό μπλοϋ 
(1900) έγραψε δΓ αύτήν πραγματείαν «Ποΰ 
ύψώθη ή σημαία τής Έπαναστάσεως 1821. 
Ή  Ί .  Μονή Όμπλοϋ κατά τήν Έλλην. Έ π α -  
νάστασιν» (Πάτραι 1938),έπίσης «Ερμηνεία είς 
τάς καταβασίας τοϋ ένιαυτοΰ», Πάτραι 1942 
(γράφει 1940 άλλά πρός άποφυγήν λογοκρισίας 
ύπό τών ’Ιταλών). Συνειργάσθη εις τοπικάς έ- 
φημερίδας κα! περιοδικά Πατρών. Θωμόπουλος 
4555, 598. Τριαντάφυλλου Γηροκομεϊον 79. Νε
κρολογία ύπ’ έμοΰ εις έφ. «Νεολόγος» Πατρών 
1 Αύγούστου 1956.

Κοσκινάς Ν ι κ ό λ. Α γω νιστής του 1821 
έκ Καλαμών. Πολεμών πρός Τουρκοπροσκυνη- 
μένους έφονεύθη έξω τών Πατρών. "Ηλιος ΙΑ ' 
284.

Κέσκορης Π α ν α γ .  Α γω νιστής τοϋ 1821 
έκ Σαββανών Καλλιφωνίας (Καλαβρύτων), πο- 
λεμήσας έπ! κεφαλής κα! άλλων άνδρών κα! 
εις τάς μάχας πολιορκίας Πατρών (Γηροκομεί
ου, Σαραβαλίου). Ό  1Υ Λεχουρίτης τόν έπρό- 
τεινε 50αρχον. Ό  Ν. Παπαδόπουλος πρωθι-
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ερεύς έδημοσίευσε^ εις έφ. «Χελμός» Ίαν. 
1956 καί Μαΐου 1957 έκτενώς περί αύτοΰ, 
καταχωρήσας δύο άνέκδοτα έγγραφα έκ του 
’Αρχείου άγωνιστών. Τό έν έξ αυτών περιλαμ
βάνει: «1822 Μαρτίου 22. ’Έ γινε τό παρόν
εις Γεροκομειό την σήμερον άπεφάσισα τόν 
Παναγιώτην Ιίόσκορην καπετάνιον ώς καθώς 
μέ έχων καί έμεινεν άποφασισμένον ή σεβαστή 
Βουλή καί Γερουσία ύποχιλίαρχον διά νά γνω
ρίζω τούς άξιους, καί έπειδή καί αύτόν τόν 
γνωρίζω ζηλωτήν τής Πατρίδας καί υπήκοον 
καί τόν άποφασίζω καί αύτόν έναν πενήνταρχον 
καί του άποφασίζω νά πάγη καί διά Ρούμε- 
λην όμου μέ τούς άλλους μου στρατιώτας δπου 
του δώσω καί νά τούς ρεκουμαντάρη πάντα είς 
τό καλόν, μέ τήν δύναμιν του Τιμίου καί Ζωο
ποιού Σταυρού, καί ούτως άποφασίζω. Γεώρ
γιος Παπαδόπουλος Λεχουρίτης». Τό άλλο έγ
γραφον είναι τού Ά νδρ. Ζαΐμη καί Παναγ. 
Φωτήλα τής 22 Ιουλίου 1822 έκ Καλάνου, 
διά τού όποίου πιστοποιούν όμοίίος τήν Ικανό
τητα τού Κόσκορη νά τεθή επί κεφαλής τού 
χωρίου του ώς 5θταρχος. Φέρεται δτι έγινε 
ΙΟΟαρχος. Βλ. τόν αύτόν Ν. Παπαδόπουλον 
εις περ. (('Άμπελος» Πύργου τ. 10.

Κ όσμηνα ή Χόσμαινα. Θέσις παρά τήν 
Φώσταιναν (βλ. λ.). Καί παρά τήν Μεθώνην. 
G erland  ούς έν σ. 276.

Κ οσμόπουλος. Ό  Λ. Ζώης είς Λεξ. Ζα
κύνθου 459 άναφέρει οικογένειαν έκ Πατρών 
έν ΖακύνΟω καταφυγούσαν κατά τήν Έ λλ. Έ -  
πανάστασιν.

Κ όσμος περιοδ. μηνιαΐον έκδιδόμενον υπό 
Ά γ γ . Κουλουμπή, φιλολογικόν έν Πάτραις 
1920—1924 μέ συνεργασίας Τ. Βοΐλα, Μ. ’Α
θανασίου καί Ά ρ . Μικρούτσικου.

Κ όςς L o u i s  A n d r e  Cosse (1791— 
1873), Ιατρός άποσταλε'ς τώ 1826 από Φιλελ- 
ληνικόν κομιτάτον είς Ελλάδα. Έ γινεν έπίτι- 
μος δημότης Αθηνών καί Πατρών. 1 /  A cro- 
pole, revue  du nionde H ellen ique, P aris  
ja n v ie r 1930, 42.

Κ οτζιά ς Γ. Κ ω ν σ τ .  Ναυτικός αγωνι
στής έκ Ταρών. Συμμετέσχεν είς ναυμαχίαν 
Πατρών 1822 είς τήν έμπροσθοφυλακήν τού 
Έλλην. στόλου. Κόκκινος Δ ' 184.

Κ οτρώ να. Θέσις άνωθι τού χωρίου Σκού
ρα, 200 μ. άπό τήν Καλλιθέαν, έπί τού Πανα- 
χαϊκοΰ, δπου έξαίρετον παρατηρητήριον.

Κ οτρώ νι· Τοποθεσία καί ήδη συνοικισμός 
είς τήν Β παραθαλάσσιον παρυφήν της νύν πό- 
λεως, παρά τόν Μείλιχον, πέραν τών Συχαινών 
περί τά 800 μ. δεξιά τής οδού άπό Συχαινών 
προς Ρίον. Τό τοπωνύμιον, διότι έπί ομαλού 
έδάφους υπήρχε μέγας λίθος (κοτρώνι), καλυ
φθείς ήδη δια τής καλλιεργείας ύπό χωμάτων. 
Δι* δμοιον λόγον τοπωνύμιον είς 'Ηλείαν. 
Κ. Ν. Ήλιόπουλος, Τό τοπωνυμικόν τής Η 
λείας, 193 (άρχαία λέξις κρότων).

Κ οτσέτσος Ιΐαναγ. τού Δημ. Δικηγόρος, 
γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1912. Ώ ς  λοχίας τού 
12ου Συν)τος πεζικού είς τόν πόλεμον τής Β. 
Η πείρου 1940)1 άπεβίωσεν είς Αθήνας τώ 
1946 συνεπείς νόσου έκ τής έκστρατείας.

Κ οτσέτσου Δ. Λ ο ύ λ α  κόρη τού Δημ.

άξιωματικοΰ τού στρατού έκ Δωρίδος, έγκατβι 
στημένου είς Πάτρας. Έξέδωσεν είς Πάτρα* 
τώ 1928 την νουβέλλαν «Αμαρτωλή άγάπη)| 
καί τό μυθιστόρημα «"Οπου βαραίνει ή Μοίρα»* 
έν Άθήναις δέ τήν νουβέλλαν «Άπολωλόταχ 
τώ 1937 (Α χαϊκά Α ' 192), τούς «Σκλάβουςχ 
τώ 1946, τώ 1948 «Ιστορίες τών στραυρών» 
χρονικόν τού πολέμου 1940)1, συνειργάσθη δί 
είς πολλά περιοδικά λογοτεχνικά.

Κ οτσιλήρης Α. ιατρός. Έτύπωσεν έν Π& 
τραις τφ  1912 τόν ύπ* αύτου είς Κατοχήν τή· 
29 Μαΐου 1912 έκφωνηθέντα λόγον είς τό μνη 
μόσυνον Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Κ ουβέρης Γ ε ώ ρ γ .  ’Αναφέρεται ώς ϊ  
χων κήπον έν Πάτραις (παρά τήν Ά γ . Παρα 
σκευήν) είς έγγραφον Πατρών Έ λλ. τού 1438 
G erland  222L

Κ ουγέας Σ ω κ ρ .  Καθηγητής της Φιλοσ; 
Σχολής Αθηνών, άκαδημαϊκός, συμβαλών είς 
τήν Ιστορίαν τών Πατρών, ιδίως περί νομογρά-; 
φων Πατρών καί δι* ειδικού του έργου περί 
Άρέθα, τόν όποιον αύτός παρουσίασεν είς τή  ̂
Έλλην. έπιστήμην. Θωμόπουλος 1591, 281 σημ

Κ ούδιας Σ π ή λ ι ο ς. 'Υπογράφει ύπόμνη 
μα Πατρέων ζητούντων τώ 1688 παρά τή< 
Ένετίας αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86 
Θωμόπουλος 472.

Κ ούκας Μ. Γ ε ώ ρ γ .  Έξέδωσε τώ 185$ 
έν Πάτραις λόγον του έκφωνηθέντα τήν 2Ε 
Μαρτίου 1858 εις Ά γ . Λαύραν. Καί μετάΑ. Σ: 
Α γαπητού Εύρετήριον πολιτ. καί έμπορ. άπο·: 
φάσεων του Άρείου Πάγου έκ σ. 628, έν Πά-ί 
τραις 1869.

Κ ο υ κ λ ά δ α ς  ’ Α θ. Μαθηματικός, έξ 
έδωσεν έν Πάτραις 1947 «Συναρτήσεις άντύ 
στροφοι κυκλικαί ή κυκλομετρικαί» κ. ά.

Κ ούκου άδελφοί έκ Δούκα Η λείας. Ά γω ι 
νισταί τού 1821, πολεμήσαντες καί είς Γίά 
τρας. Χρυσανθακόπουλος 121.

Κούκου ή μονή Όμπλού. Τό Κούκου λο· 
γίως είς θέσιν τού Κούκουρη (βλ. λ.).

Κ ουκούλη. Τοπωνύμιον μεταγενέστερον, τό 
άλλως Σταυροδρόμι πρό τού χωρίου Μύλοι. Έ \ί 
ΊΙπείρω  τοπωνύμιον είς βραχώδεις περιόπτουσ 
θέσεις (λ. βυζαντινή) είς *Ηπ. χρον. Ζ ' 2311 
Έ ν Πάτραις έξ οίκιστού τής περιοχής. I

Κ ούκουρη. Βουνόν (ιδίως ή κορυφή), έφ*] 
ού ή μονή Όμπλού (βλ. λ.). Κούκουρα (λ. άλ·; 
βαν.) τσιφλίκι Ά λή πασά είς Λεβάδειαν. Μ Ε0 
ΙΘ ' 470. Χωρίον παρά τό Κλήμα Εύπαλίου.' 
ΈλευΟ. Ζ ' 175. Καί είς ’Ηλείαν. ΜΕΕ ΙΕ Γ  
42. Καί όνομα οικογένειας έν Κρήτη, γράφει-: 
ό ΞανΟουδίδης είς Λαογραφίαν Ζ ' 738 έκ τού. 
βυζ. κούκουρος (φερέτρα). Ά λλα καί έπί τού - 
κυρίως ΙΙαναχαικού Κούκουρες παρά τόν Πα-. - 
λαβού πύργον (βλ. λ.). Ό  Θωμόπουλος Όμ-. 
πλός 15 έτυμολογεί έκ τού κούκ (κούκος) καί·-* 
οΰρ (βουνόν) άλβαν. βουνόν τού κόκκυγος, δποι;~· 
ή φωνή του άντηχεΐ (συχνά).

Κ ούλια (ή) καί άλλοτε Κουλάς καί Γουλάς:? 
Ό  πύργος τής ειρκτής τού φρουρίου τής Ά - . 
κροπόλεως (βλ. λ.). V. L au re n t, Ελληνικά ΙΔ'ιΙ 
543.

Κ ούμανι χωρίον έναντι Χαλανδρίτσης, έπί ϊ 
τών προσβάσεων τού Ώλενοΰ, έλατόφυτον. ’Α - . /
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παντώντάΐ μάλιστα έκεΐ άσβεστόλιθοι ρουδι- 
στοφόροι (παρά τήν έκκλησίαν τοϋ χωρίου). 
Κούμανι χωρίον υπάρχει ήδη άπό Τουρκοκρα
τίας επί της Φολόης, μάλιστα κατά τον Pou- 
queville IV , 325 άπέχει 12 ώ. άπ6 τάς Π ά
τρας. Τό των Πατρών άναφέρει Ένετική κα- 
τάστασις των χωρίων Πατρών τοϋ Ετους 1 <>00 
(Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118, 172) καί ή E x 
pedition μέ 9 οίκογενείας (1828) μαζί μέ τό 
Μπολιώτη. Τω 1851 κατά Ραγκαβήν IV 88, 
οίκογ. 20 κάτοικοι 96, τω δέ 1889 κατά Νου- 
χάκην 144. Άναφέρεται άπό τής συστάσεως 
των δήμων είς τούτον των Φαρών. Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 113, 159. Κατά Κορύλλον Χω
ρογραφία 81 ύψ. 724 μ. καί άπέχει 3 1 /2 ώ. 
άπό Χαλανδρίτσης. Κατά Θωμόπουλον α' Εκδ. 
238 έκ τοϋ όνόματος τοϋ τιμαριούχου, ένώ τό 
άντίΟετον συμβαίνει (βλ. λ. Κουμανιώται). Τό 
όνομα ώς καί έκείνου τής ’Ηλείας, έκ τοϋ 
φυτοΰ κούμανι (σφένδαμνος ό πλατανοειδής). 
"Ηλιος ΙΑ ' 374, ΜΕΕ ΙΕ ' 47 (υπάρχει όμως 
καί σλ. λέξις Κούμα, καί ποταμός είς Ρωσίαν). 
Κατά τόν ’Αγώνα (’Ιούνιον 1821) οί Λόντοι μέ 
Πατρινούς στρατιώτας έφύλασσον τό Κούμανι 
καί Νεζερά. ’Επί κατοχής (1942)4) τό κατεΐ- 
χον άντάρται καί είχον στρατόπεδον συγκεν- 
τρώσεως πολιτικών άντιπάλων των. Έ κ  τών 
119 οίκοδομών δύο κατεστράφησαν καί δύο 
παρέμεινον άνεωγμέναι. Θωμόπουλος 422, 5344, 
549. Γερμανός 53.

Κουμανιώται. Οί οπλαρχηγοί τής έπαρ- 
χίας Πατρών Θάνος, Κωνστ., Δημήτριος, Στα- 
μάτης καί Άγγελής Χρυσανθακόπουλος έπονο- 
μάζονται καί Κουμανιώται ώς καταγόμενοι έκ 
τοϋ χωρίου Κούμανι Πατρών (είς "Ηλιον ΙΑ ' 
374 έκ τοϋ Κούμανι ’Ηλείας), όνομα, τό όποι
ον έπεκράτησεν είς τήν οίκογένειάν των. Ά -  
ναφέρεται κλέφτης έκ Πατρών Κότσης Κουμα- 
νιώτης (Φραντζής Α' 39, Κανδηλώρος Ά ρμα- 
τωλισμός 145 έπ. 151, Παπανδρέου Ίσ τ. Κα- 
λαβρ. 188). Κατά Φωτάκον Βίοι 7 ύπηρέτη- 
σαν «είς τά άγγλικά τάγματα τής Έπτανήσου 
δπου έδιδάχθησαν είς τήν τέχνην τοϋ πολέμου, 
τήν οποίαν καί έδίδασκον κατά τάς άρχάς τοϋ 
1821 καί είχον Ιδια στρατιωτικά σώματα. 
Είχον ίδικήν των σημαίαν, ή οποία καί διε- 
σώθη». Κανδηλώρος αυτόθι 433, ό όποιος φέ
ρει τούτους άμνηστευθέντας ύπό τών Τούρκων 
περί τά 1816. Κατά Χιώτην Ίον. Α' 350—1, 
Γούδας A' 111, κατ’ έντολήν τοϋ άρμοστοΰ 
Μαίτλανδ, όλίγον πρό τοϋ Άγώνος έστρατολό- 
γησαν ύπέρ ’Άγγλων (βλ. λ.), ό μητροπ. όμως 
Γερμανός έματαίωσε πάσαν κίνησιν. 'Υπό τοϋ 
αύτοΰ μητροπολίτου έμυήθησαν είς τήν Φιλικήν 
(Φωτάκος Α' 50). Τόν Μάρτιον 1820 είδοποι- 
οϋνται νά έγκαταλείψουν τήν Πελοπόννησον, 
διότι οί Τοϋρκοι τούς άντελήφθησαν. Κανδη
λώρος Φιλική 352. Τφ 1820 συνοδεύει ό Στα- 
μάτης Κουμανιώτης τόν Όδυσσέα Άνδροΰτσον 
είς έπίσκεψίν του είς τόν Βελήν πασάν, υίόν 
τοϋ Άλή, είς Ναύπακτον, άλλά ό Γερμανός μα
ταιώνει προσπάθειαν τοϋ Ά λή νά τούς προσ- 
εταιρισθή. Φιλήμων είς Γερμανόν 240. Ό  Χρ. 
Παναγόπουλος, Ό  χρωματισμός τοϋ κόσμου, 
86, διηγούμενος έμμέτρως τά τοϋ Γιαννιά, άκο-

λουθών προφανώς τοπικήν παράδοσιν, φέρει 
τον Κουμανιώτην τραυματισθέντα έκ πυροβο
λισμού είς τόν πόδα είς Μπρακουμάδι καί έν 
γένει παρουσιάζει έριδα μεταξύ αυτών, είς 
τών οποίων έφονεύθη είς Ά λποχώρι Τριταίας. 
Κατά τό Λεύκωμα 187—8 οί Θάνος καί Κων- 
σταντής ήσαν οπλαρχηγοί καί έπολέμησαν 
έκτος τών ΙΙατρών άπό τής κηρύξεως τοϋ Ά -  
γώνος καί είς άλλας μάχας είς Πελοπόννησον 
καί Στερεάν, οί δέ Σταμάτης, Ά γγελής καί 
Δημήτριος, συγνε·εϊς τών άνω, έπολέμησαν ύπ’ 
αύτούς είς όλας όσας καί έκεΐνοι μάχας. Ό ρ - 
Οοτέρα ή διατύπωσις τοϋ Θωμοπούλου 549, 
κατά τήν οποίαν άπαντες διώκουν έν συμπνοία 
καί μεταξύ των προϋτων κατήλθον είς την έ- 
παναστατήσασαν πόλιν τών Πατρών καί διε- 
κρίθησαν είς τήν πολιορκίαν τών Τούρκων.

Κατά Σπ. Τρικούπην, Ίστορ. Έλλην. Έ -  
παναστάσεως, Α' 63 «τά μέγιστα δέ διέπρε- 
ψε καί ό Σταμάτης Κουμανιώτης, θϋμα πεσών 
τής τόλμης του τήν ήμέραν τής είς τήν πόλιν 
εισόδου». Τό όνομα αύτοϋ άναφέρεται εις τόν 
κατάλογον τών έκ τής έπαρχίας Πατρών πε- 
σόντων τών ναών μονής ’Ομπλοϋ καί Ά γ .  
Κωνσταντίνου. Είχεν εύρεθή πληγωμένος έκ 
τών όπισθεν καί τό πράγμα έδωσε λαβήν είς 
τρομεράν παρεξήγησιν μέ τόν άλλον πολεμικόν 
άρχηγόν τών Πατρών, τόν Π . Καραντζάν (βλ. 
λ.), ό φόνος τοϋ οποίου είς Όμπλόν τήν 3ην 
Σ)βρίου 1821 άποδίδεται είς άνθρωπον τοϋ 
Κουμανιώτη, τόν Τσαλαμηδάν. Οί Κουμανιώ- 
ται διεκρίθησαν καί κατά τήν μάχην Ά γ . Π α
ρασκευής καί Άλεξιωτίσσης Πατρών τώ 1821 
(Φιλήμων είς Γερμανόν 244). Τόν ΑΙάϊον 1821 
ό Δημ. Κουμανιώτης ώδήγει τούς στρατιώτας 
είς Όμπλόν κατά τήν άνασύνταξιν τής πολιορ
κίας (Γερμανός 33). Τό θέρος 1821 ήσαν 
στρατοπεδευμένοι έκεΐ. Φιλήμων Δοκ. Γ ' 312. 
Ά λλά μετά τό θλιβερόν έπεισόδιον Καραντζά, 
έφυγον άπό Σαραβάλι. Γερμανός 69—70. Μέ 
τούς Πετιμεζάδες ήσαν καί μετά τήν πτώσιν 
τής Τριπολιτσάς, κινούμενοι κατά τών προκρί
των καί ό Θάνος Κουμανιώτης προτείνεται άρ- 
χηγός τής πολιορκίας τών Πατρών τήν 5 ’Α 
πριλίου 1822 (Γερμανός 78, ’Αρχεία Π αλιγ
γενεσίας 22).

Κατά τήν μάχην τοϋ Γηροκομείου (9 Μαρ
τίου 1822) ό άρχιστράτηγος τής πολιορκίας 
Θ. Κολοκοτρώνης έτοποθέτησε τούς Πατρινούς 
ύπό τούς Κουμανιώτας είς χωρίον Κυνηγού, 
ύπερθεν του Γηροκομείου. 100 έξ αύτών έξεκί- 
νησαν τήν πρωίαν τής ήμέρας αυτής είς τό 
ύψωμα έναντι τής Γριάς τό πήδημα. Είς ί ΐα -  
λαιόπυργον 15 ΓΙατρινοί μέ τήν μικράν σημαί
αν των ύπό τόν Ά γγελήν Κουμανιώτην ήκο- 
λούθησαν τόν Κολοκοτρώνην (Τριανταφύλλου 
Γηροκ. 47, 49, 51). Τ φ  1827 ό αύτός Κολο
κοτρώνης διώρισε τούς Κουμανιώτας άρχηγούς 
εις τήν έπαρχίαν Πατρών (Λέκκας 116, 117). 
Βλ. λ. Έπανάστασις 1821. Τ. Σταματόπουλος 
κλπ. Τό προσκύνημα 52. Θωμόπουλος 548, 
549, 586, 600, 634. Γερμανός 67, 69, 70,
Γούδας, A ' 111, ΜΕΕ ΙΕ ' 47, Τριανταφύλλου 
Δημ. όνομ. 50.

Κουμανιώτης Χ ρ υ σ α ν θ ά κ η ς .  Συνετέ-
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λεσεν είς τήν καταστολήν της στάσεως (βλ. 
λ.) Μερεντίτη (1847). Έλευθ. Β' 14.

Κ ουμ α ν ιώ τη ς Νικολ. βουλευτής Πατρών 
έκ των άφωσιωμένων είς τόν Κωλέττην καί κα- 
λουμένων διά τούτο «μυξομάνδηλα». Έ φ . «’Ελ
πίς» *ΑΘ. 24)4)1847. Τστορ. άνΟολογία Γιάννη 
Βλαχογιάννη άριθ. 184 (σ. 95).

Κ ο υ μ α ν ι ώ τ η ς  Δ η  μ. ή ΧρυσανΟακό- 
πουλος (βλ. λ.). Βουλευτής τώ 1831 καί τώ 
1847.

Κ ο υ μ α ν ιώ τη ς Γ κ ο λ φ ΐ ν ο ς  τής άνωτέ- 
ρω υίκογενείας. Νομικός. Έξέδωσεν είς Πάτρας 
τφ  1924 «Αί πηγαί του πλούτου είς τό συνάλ
λαγμα» μετάφρχσιν έργου τού G ust. L,e Bon.

Κ ουμ α νιώ τη ς Σ π υ ρ ί δ ω ν  τής άνωτέρω 
οικογένειας νομικός καί δημοσιογράφος.^ Έ ξ- 
έίωσεν έν Πάτραις τήν έφ^μ. «Θρίαμβο;».

Κ ουμ α ν ιώ τη ς Κ ω ν σ τ α ν .  (καπετάν Κώ
στας Κουμανιούτης ή ΓΙαναγόπουλος). Α γω νι
στής του 1821 έκ τού Κούμανι ’Ηλείας. Έ πο- 
ύέμησε καί είς τάς δύο πολιορκίας των Πατρών 
υπό τόν ΠαπασταΟόπουλον. ΧρυσανΟακόπουλος 
114, 'Ή λιος ΙΑ ' 375.

Κ ουμπάραις. Μετά τόν Καλλιθεόκαμπον ευ
θύς έπονται οί Κουμπάρες, άθροισμα γηλόφων 
τής σημερινής γεωλογικής περιόδου, διατεμνο- 
μένων υπό βαθειών χαραδρών καί κεκαλυμμέ- 
νων κατά τό πλεϊστον υπό πεύκων, Ιδίως δέ 
κομαρεών, σχίνων καί έτέρων θαμνοειδών δέν
δρων, όμου μετά καψάλων (βλ. λ.). *Η δημο
σία όδός σήμερον μέ τούς έλιγμούς, τούς όποί- 
ους παρουσιάζει έκεΐ, άντικατέστησε τ*ήν πα- 
λαιοτέραν άνερχομένην καί κατερχομένην άτρα- 
πόν, ή όποία ήτο πολύ δύσβατος καί έπικίνδυ- 
νος. Καί γέφυρα έκεΐ τής όδοΰ, δπου άνέρχε- 
ται καί φθάνει ή άπό Ρυϊτίκων καί ΙΙαυλοκά- 
στρου αμαξιτός όδός. ΟΙ γήλοφοι ούτοι πρό 
50ετίας ήσαν επικίνδυνος διάβασις ώς κρησφύ* 
γετον ληστών καί ζωοκλεπτών. Κατά παλαιάν 
έπιτόπιον παράδοσιν, τήν όποιαν διέσωσεν ό 
Χρ. Κορύλλος είς Πεζοπορίαν είς Τρίπολιν, 6 
(πρβλ. τόν αύτόν είς Πολίτου ΙΙαραδόσεις Α' 
160—1, Λαογραφία 1Γ (1925), 512, Θωμό
πουλος 5623), διήρχετο ποτέ έκεΐΟεν συμπεθεριό. 
Ε ις τινα καμπήν ό παράνυμφος έβίασε τήν 
νύμφην καί διά τό αμάρτημα άπελιθώΟη όλη ή 
συνοδεία μηδέ τών γύφτων έζαιρεΟέντων (κά
θετοι ψαμ,μΐται όγκόλιΟοι, πλακοειδείς, έξ έ- 
παλλήλων στρωμάτων άποτελούμενοι, ύπομέλα- 
\ες δέ τήν χροιάν ένεκα τών έπ’ αυτών φυέν- 
των καί άποξηρανθέντων άπό μακρού ήδη λε
πτοφυών βρύων). Φιλολογικήν έκμετάλλευσιν 
τής παραδόσεως έπεχείρησεν ό Προκλής ΓΙα- 
παρρούκας είς τό Ιΐατραϊκόν Ήμερολόγιον τού 
1892 τού Δημ. Μαριώτου, σελ. 60—77. Κατ’ 
αύτόν, πρίν ό τόπος έλέγετο Στριμμένο ρέμα. 
Κατά παραλλαγήν τής ώς άνω παραδόσεως, 
τήν οποίαν συνεκέντρωσεν ό συνάδελφος Γ. 
Τσούτης, δύο συμπεθεριά συναντηΟέντα είς τόν 
τόπον συνεκρούσθησαν. ΤΗτο προσβολή νά ύ- 
ποχωρήση τό έν έξ αύτών. Τόν αγώνα έπικρα- 
τήσεως άνέλαβον οΐ κουμπάροι καί κουμπάρες 
έφονεύθησαν. Κουμπάρες έλέγοντο καί τά με
γάλα πειρατικά πλοία τών Σαρακηνών καί ή 
Ιθάκη  κατά τόν Μεσαίωνα. Τσιουμπάρι έπϊ

Τουρκοκρατίας ήδη έλέγετο μικρόν δψωμα ά- ■ 
πότομον, 8πως πράγματι είναι τά έκεΐ ύψώμα- - 
τα (Καν. Δεληγιάννη, Ά πομν. «Βιβλιοθήκη», 
16ος, 156). Συνεπώς έντεΰθεν τό όνομα, ή δέ : 
λαογραφική έπεξήγησις μεταγενεστέρα. Ό  
P ouquev ille  IV , 387, πολλά ήκουσε διά τάς; 
παραδόσεις περί κουμπάρων. Ή  νύμφη κλαίει. 
Κουμπάρος είναι ό κοκκινωπός βράχος, ό ό
ποιος έμφανίζει αύτόν θυμωμένον. Τόν δρόμον 
έκεΐ λέγει κακόν. Χρ. Κορύλλος Χωρογραφία: 
76 : καί οί παραπόταμοι τού Πείρου άνωθεν ι 
τής τοποθεσίας μέχρι Χαλανδρίτσης έχουν κ α ί. 
ούτοι λαογραφικόν ένδιαφέρον (διαβολάγκαδα). . 
Πρός Κουμπάραις κατέρχεται στρατόπεδον πο- * 
λιορκίας Πατρών τφ  1824. Άρχεΐον Λόντου < 
Β' ώς έν σ. 469.

Κ ούμπερι. Χωρίον τής Βουντούχλας, Α . 
τής Προστοβίτσης, άπό τής οποίας άπέχει: 
45 λ. καί είς την κοινότητα τής όποίας ύπά- ■ 
γεται. Ή  E xped ition  τό καταγράφει μέ 18 
οίκογ. (1828). Κατά Ραγκαβήν τω 1851 οίκογ., 
31 κάτοικοι 156, κατά Νουχάκην τφ  18891 
194. Κορύλλου Χωρογραφία, 85. Κατά Θωμό- γ  
πουλον α έκδ. 238 τό όνομα έκ του τιμαριού- Ι· 
χου, τό όποιον ενθυμίζει τήν άλβαν. λέξινΓ 
com pare άνάδοχος, κουμπάρος. 45 οίκίαισή-·ρ 
μερον. Ύπήγετο είς τόν δήμον Έρυμανθίαςϊ 
(1936—1940) καί κατόπιν Τριταίας. Δρακά-ί; 
κης Κούνδουρος 67, 112, 159. *Απετέλει τω a : 
1713 Ιδίαν ενορίαν καί είχε προεστόν. Κώδηξ; 
Μέρτζιου 173.

Κ ουνάδος Άνδρ. Λόγιος καί πλούσιος; ; 
Πατρεύς τού ΙΣ Τ ' αί. (Σάθας Νεοε>λ. Φ ιλολ.. ; 
229, Δημαράς Α' 93, Σ . Λάμπρου Λόγοι καί! : 
άρθρα 266). Ζών είς Ένετίαν ΐδρυσεν ίδιον ι 
τυπογραφεΐον, μή διαρκέσαν έπί χρόνον. «Ά να- · $ 
λώμασι τού Άνδρέου του Κουνάδου του τό ι ί 
παλαιόν γένος έλκυντος έκ Πατρών πόλεως; I 
τής ΙΙελοποννήσου» έξεδόθησαν πλεΐστα, ιδίως 3 ] 
έκκλ. βιβλία Ελληνικά, τά όποια άπαριθμεΐ ό ] 5j 
Θωμόπουλος 407—8. Καί τήν Ίλιάδα έτύπωσε i i  
κατά μετάφρασιν είς κοινήν γλώσσαν. Αί έκ- \ -ί 
δόσεις του φέρουν τό έμβλημά του (άσπίς μ έ | i 
παράστασιν ζώου ίκτίδος, κουναδίου). Θωμό-- t 
πουλος 401, 407. Ή λ ιος ΙΑ ' 383. Ίόνιος Βι- J ; 
βλιογραφία 3,7. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 57. J

Κ ουνάδος Π έ τ ρ ο ς  έπίσης έκ Πατρών, i ι 
συγγενής τού προηγουμένου. Έξέδωσε διά δα- - 
πάνης του τό Έαλτήριον δίς, τφ  1524 καί τώ ι 
1534. ΑΙ έκδόσεις τών δύο Πατρέων είναι άπόι 
τάς δυσευρέτους καί σπανίας. Θωμόπουλος 408..

Κ ούνα μ π έ η ς .  Τό σεράϊ του εύρίσκετο; 
είς τό μέσον τής πλατείας όδού (Μπολσοσάκ),, 
ήτοι δπου ή πλατεία Παντοκράτορος σήμερον,, 
έφθανε δέ άπό τής όδού Παντοκράτορος νυν είς; 
όδόν Γερμανού, 8Γ αύτό καί τό έλεγον απαλά-· 
τι» οί Πατρεΐς. Έ κ εΐ έζησεν ή μυστηριώδη; 
βίον διανύσασα Κυρά Κούναινα. Θωμόπουλος; 
610. Βλ. λ. Καραντζάς.

Κ ουνανής Κ ω ν σ τ .  ’Αγωνιστής του 1821. 
πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη Ή Ι  
Στεμνίτσα 171.

Κ ουντούρη Π . ’Α ν τ ω ν ί α .  Έ κ  Πα- ■ 
τρων λογοτέχνις, έκδόσασα έν Άθήναις τήν* 
ποιητικήν συλλογήν «Δροσιά σέ φύλλα» (1934) |
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Κ«1 τδ μυθιστόρημα «Πατέρας καί γυιδς» 
(1937). ’Έλαβε τδ Β' βραβεϊον Παρνασσού 
τω 1936 διά τδ μυθιστόρημα «'Αγνή», τδ δέ 

1 θεατρικόν της έργον «Κουκουβάγια» μετεφρά- 
σθη είς τήν Γαλλικήν (1938). Τφ 1953 έξ- 
έδωσεν εις βιβλίον τδ θεατρικόν έργον «Τδ 
κρυμμένο σάλι».

Κουντουριώτης Λ α ζ. 'Ως Πρόεδρος της 
Κυβερνήσεως αποφασίζει έκστρατείαν πρδς πο
λιορκίαν των Πατρών τφ  1824 καί 1825. Βλ. 
λ. Έπανάστ. 1821. Τδ μέγιστον ένδιαφέρον του 
δι’ αύτήν δεικνύει καί τδ άρχεϊον του.

Κουρελαίικα. Νεωτάτη συνοικία των Π α
τρών έναντι του ναοϋ 'Αγ. Τριάδος καί πέραν. 
‘Η έκτασις άνήκεν εΐς τινα Άναστασόπουλον 
ή Κουρελήν καί έντεϋθεν τδ ονομα.

Κούριος Μ ά ρ κ ο ς .  Ρωμ. έν Πάτραις, 
έμπορος (qui P a tris  negotiatin ') καί τραπε
ζίτης, φίλος του Κικέρωνος. Ί Ι τ ο  είς Ρώμην 
χιλίαρχος του λαού, δτε ό Κικέρων άνεκλήθη 
έκ τής έξορίας. Βλέπων ό Κούριος δτι αί υ
ποθέσεις του ήσαν έν άταξίθ£, μετέβη καί έμπο- 
ρεύθη έν Πάτραις. Πολλαί έπιστολαί τοΰ Κι- 
χέρωνος άπευθύνονται πρδς αυτόν, δπως καί 
μία πρδς τδν νομοδιδάσκαλον Σέρβιον Σουλπί- 
κιον περί αύτοϋ. Είς τούτον ένεπιστεύθη ό Κι- 
κέρων τδν άπελεύθερόν του Τύρωνα άσθενήσαν- 
τα καί παραμείναντα είς Πάτρας. Θωμόπου- 
λος 167—8. Χέρτσβεργ Έ λλ. Α ' 551. H er- 
billon 176.

Κουρλαμπά (στοΰ). Τοπωνύμιον κατά τήν 
άρχήν τής πρδς Τριταίαν όδοϋ άπδ τής τοιαύ- 
της πρδς Καλάβρυτα, δπου ύπήρχε πανδοχεΐον 
(ΙΘ' αί.). Κορύλλος πρδς Τρίπολιν 7—8.

Κουρνάμπελα. Θέσις παρά τδ Σούλι, οπού 
τδ φράγμα Γλαύκου (βλ. λ.).

Κούρνιας Ί .  Κωνστ. Ά νω τ. έκπαιδευτικός.
' Έν Πάτραις τφ  1954 έξέδωσε «Τα άνθρωπι- 
στικά γράμματα. 'Η  σημερινή θέσις των έν 

ι έν τή αγωγή καί τή έπιστήμη». 
j Κουρτέλης Άντων. καί υιός του ’Αλέξιος. 
*0 Ν. Παπαδόπουλος, πρωθιερεύς έν Ά θ . ά
νευρε καί κατέγραψε χάριν ημών έγγραφα είς 
τδ Άρχεϊον άγωνιστών, πιστοΰντα δτι οί άνω- 
τέρω έκ Ληξουρίου, άλλ’ έγκατεστημένοι ήδη 
έν Πάτραις, έχοντες ιδιόκτητον βρίκι, ονομα
ζόμενου «Μιχαήλ ’Αρχάγγελος», τδ έξώπλισαν 
τήν 20 Φ)ρίου 1821 είς Γαλαξείδι μέ 24 τρο- 

| μπόνια, 40 τουφέκια, 30 σπαθιά, έξ κανόνια 
καί πολεμοφόδια καί μέ πλήρωμα 30 ναυτών 

I τδ έθεσαν είς τδν ’Αγώνα. Είς τάς 2 Μαρτίου 
1821 έφθασαν είς Πάτρας καί έδωσαν βοήθειαν 

; διά ξηρας καί θαλάσσης έπέκεινα τοΰ ενός μη- 
: νός. Κατά τήν εισβολήν τοΰ Ίσούφ πασά 
: «δποΰ αναχωρούσαν οί ομογενείς μου, λέγει δ 
1 Άντ. Κουρτέλης, έλαβα έντδς τοΰ ρηθέντος 
' πλοίου μου ψυχάς (300) τριακοσίας έπέκεινα, 

τούς οποίους καί έσωσα άπδ τούς έχθρούς καί 
τούς μετέφερα είς ’Ιθάκην». Διασώζεται περί 
τούτου πιστοποίησις έν Πάτραις τήν 26ην ’Ι 
ουλίου 1840 τών Κ. Καιζάμπαπα, Ίωαν. Κα- 
φετζοπούλου, Μ. Παναγοπούλου, Α. Καλαμογ- 

! δάρτη, Δημ. Παναγιώτου, Άνδρ. Παπαθανασο- 
I πούλου, Βασ. Φρανγονάτη, Ά λ . Ήλιοπούλου, 
j Γιαν. Δημ. Κεραμιδοπούλου, Ν. Γεωργή, Κ.

Δήλογλου, Γ. Γιαννοπούλου. Ό  Κουρτέλης μέ 
τούς ναύτας του έπολέμησε τάς πρώτας ήμέ- 
ρας της πολιορκίας τών Πατρών καί τά κανό
νια τά έστησεν έναντι τοΰ φρουρίου έξαγαγών 
αυτά τοΰ πλοίου, κατά πιστοποίησιν τής 14 
Μαίου 1837 τοΰ Π . Μαυρομιχάλη. Έπολέμησε 
δέ καί ό Γεώργιος, άδελφδς τοΰ ’Αντωνίου καί 
διεκρίθη.

Κουσινιώτης. Άθανάσ. (Μπαλοΰσκος). 'Ο  
έν Πάτραις καί είς συνοικίαν Κανδριάνικα (ή οι
κία του σώζεται έπί τής όδοΰ 6ου Συν)τος είς 
τδ ΰψος τοΰ ναοΰ Άλεξιωτίσσης) Άθαν. Μπα
λοΰσκος κατά τήν μάχην τοΰ Γηροκομείου (9 
Μαρτίου 1822) έσπευσε καί έλαβεν είς χεΐρας 
του τήν εικόνα τής Παναγίας άρκετοΰ βάρους 
καί τήν μετέφερεν είς Λυκοχορόν, δπου τήν 
έκρυψεν. ΟΙ Τοΰρκοι είχον πλησιάσει καί τδν 
έπυροβδλουν, άλλ’ ούτος έπροχώρει διά νά δια- 
φυλάξη τήν εικόνα καί ούδέν έπαθεν. Ό  Κο- 
λοκοτρώνης ώς άρχιστράτηγος τήν έπομένην 
ένώπιον τοΰ στρατεύματος τδν έπήνεσε. Τδν ή- 
ρώτησεν άπδ ποΰ κατάγεται καί, δταν τοΰ ά- 
πήντησεν άπδ τήν Κουσίναν, θωπεύσας αΰτδν 
είς τδν ώμον τοΰ είπε : «Γειά σου, Κουσινιώ- 
τη». Τδ έπώνυμον τοΰτο έφερεν έκτοτε ούτος 
καί οί άπόγονοί του άπδ τής ώρας έκείνης. 
Θωμόπουλος 593—4. Τριανταφύλλου Γηροκο- 
μεϊον 54.

Κουσουρέλης Ί ω α ν .  ’Αγωνιστής, πολε- 
μήσας είς Πάτρας τω 1822. Δ. Γαρταγάνη Ή  
Στεμνίτσα 172.

Κουτεσόπουλος Φ ώ τ η ς .  Άναφέρεται 
ώς μάρτυς είς έγγραφον Πατρών τοΰ 1372 
G erland  17621.

Κουτουμά βάλτος. Βλ. λ. έλη.
Κ ούτρ ικας Γεωργ. καί Δημ. έκ τών κατα- 

φυγόντων είς Πάτρας ’Αθηναίων, άπαντα ό α' 
τφ  1691 καί ό β' τω 1698 ύπογράφοντες π ι
στοποιητικά διδασκάλων. Θωμόπουλος 476—7.

Κουτρούλης Π  α ν ά γ  ο ς. Ή λεΐος άγω- 
νιστής τοΰ 1821, πολεμήσας καί είς Πάτρας. 
"Ηλιος ΙΑ ' 4 1 3 -4 .

Κουτρουμπαναίικα. Ά ρχικώ ς προσωρινή 
χειμερινή διαμονή, έξελιχθεΐσα είς μόνιμον συν
οικισμόν. Τφ 1907 είχε τρεις οικογένειας μο- 
νίμως, ήδη είναι συνοικισμός δέκα οικιών, 
προήλθε δέ ώς καί τδ ονομα έκ τοΰ πρώτου 
οίκήτορος Κουτρουμπάνου έκ Μυροβρύσεως. 
Κεϊται κατά τδν ροΰν τοΰ Φοίνικος καί κα- 
ταντικρύ τοΰ χωρίου Καλύβια Σαλμενίκου. 
Λέκκας 159, 164, 184, 196.

Κ ουτρουμπής Λ α ζ .  ’Αγωνιστής τοΰ 1821 
έκ Σπετσών. Κατά τήν ναυμαχίαν Πατρών 1822 
άνήκεν είς τήν έμπροσθοφυλακήν τοΰ Έ λλ. 
στόλου. Κόκκινος Δ' 184.

Κουτροχώρι. Χωρίον τής Τριταίας. 'Η  
E xp ed itio n  δέν τδ έχει, ό Ραγκαβής Β ' 89 μέ 
8 οίκογενείας καί 32 κατοίκους τφ  1851, δ 
Νουχάκης μέ 40 κατοίκους τφ  1889, άπέχον 
2>/2 ω. άπδ Προστοβίτσης (καί ΒΑ αύτής). 
Κατά Δρακάκην Κούνδουρον 67, 113, 159 ά
νήκεν είς τδν δήμον Έρυμανθίας (1836—40), 
έπειτα είς τδν δήμον Τριταίας. Ό  Θωμόπου
λος α' έκδ. 238 τδ όνομα έξηγεϊ κεφαλοχώρι, 
κατά έντόπιον σκώμμα ’ίσως, ίσως όμως δηλοϋ-
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-rat οίκισμός οίκογενείας Κούτρα. 'Ή λιος ΪΑ ' 
414. Τό χωρίον λέγεται καί Μικρουλαίικα έκ 
των οίκούντων αυτί) καί ύπάγεται εις τήν κοι
νότατα Έρυμανθίας. Τ φ  1713 άπετέλει μίαν 
ένορίαν μέ τά παρακείμενα Γολέμι καί Χιό- 
ναν. Κώδηξ Μέρτζιου 173,

Κ ουτσά. Τοπωνύμιον Ν Έγλυκάδος έπί 
της όδοϋ πρός Περιβόλαν, δπου ό μητροπολί
της Γερμανός είχε κτήμα, σώζονται δέ είσέτι 
έρείπια οίκιών του. Συνοικισμός σήμερον. 
Ή  λ. ένθυμίζει ωραιότητα (κούτσα=κούκλα), 
άλλα καί τήν ιδιότητα του χωλού, είς δέ τήν 
ναυτικήν γλώσσαν διάφοροι δροι δι' αυτής ά- 
ποδίδονται. Μάλλον ό άρχικός Ιδιοκτήτης θά 
έλέγετο Κούτσας, καίτοι ό λαός λέγει ή Κού- 
τσα. Θωμόπουλος 589, 600. Θωμόπουλος Ό μ -  
πλοΰ 40. ΜΕΕ ΙΕ ' 94. "Ηλιος ΙΑ ' 414.

Κ ούτσης Γ. *1 ω ά ν. πλοίαρχος έκ Σπε
τσών, πολεμήσας είς τήν έμπροσθοφυλακήν του 
τφ  1822 έν Πάτραις Έ λλ. στόλου. Κόκκινος 
Α ' 184, Δ ' 185.

Κ ουτσ οπα να γιω τά κη ς. Άναφέρεται με
ταξύ των έκ Πατρών άγωνιστών του 1821, 
των πεσόντων, είς τόν πίνακα Ό μπλου καί 
ναού Ά γ . Κωνσταντίνου. Θωμόπουλος 600.

Κ ουτσουπΙδης Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς ,  μητρο
πολίτης Θηβών καί Λεβαδείας (1942—1957) έκ 
Ιΐατρινής οίκογενείας, άνατραφείς έν Πάτραις.

Κ ουτσοχέρας II. Ίωάν. Νομικός, οίκονο
μολόγος καί λογοτέχνης, γεννηθείς είς Ζήριαν 
τω 1904. Έσπούδασεν είς 'Αθήνας καί Παρι- 
σίους καί δικηγόρε! έν ΆΟήναις. Έξέδωσεν, 
έκτός πλείστων συνεργασιών του είς νομικά, 
οικονομολογικά καί λογοτεχνικά περιοδικά, καί 
τά έξης αύτοτελώς : Νομική κριτική τών έν
ίσχύΐ δικονομικών καί ουσιαστικών διατάξεων 
περί άμοιβής μηχανικών, 1943, ό νόμος 5413 
1935, Γνωμοδοτήσεις καί νομικά ζητήματα,
1935. Ή  γυναικεία ψήφος 1946, Τό έκ τής 
όρκοδοσίας άνακύπτον καθεστώς κλπ. 1953 
*11 άγοραπωλησία καί τά άρθρα 149 κ. ά. 
1955. Οικονομολογικά : Ή  διεθνής νομισμα
τική κατάστασις, 1931, B anque des re^le- 
liien ts etc. 1931. *11 ένιαία όργάνωσις τής άμ- 
πελουργικής μας οικονομίας, 1932. Ή  συνερ
γασία τών Ιδρυμάτων άγροτικής πίστεως, 1932. 
Ί Ι  άποσυμφόρησις τών άστικών κέντρων, 
1946. Λογοτεχνικά: αί ποιητικαί συλλογαί
«Στοχασμοί καί άντίλαλοι», 1942, «Γαλανές 
πνοές», 1949, «'Ελληνικές νύχτες», 1954, άπαντα 
έν ΆΟήναις. Είς τεύχη έξεδόθησαν έπίσης όμι- 
λίαι του καί άλλα άρθρα.

Κ ό φ ’ το . Σατυρική έφημερίς έκδοθεΐσα έν 
Πάτραις τφ  1880. ΜΕΕ ΙΕ ' 101.

Κ ράλι. Βλ. λ. Εύρυτειαί.
κράνη, άνομβρία, ξηρασία πρασιάς καί 

ιδίως χόρτου.
Κ ρασέντζα . Χωρίον Α τής Σκόλλεως, κα- 

τοικούμενον υπό ποιμένων. Τ φ  1713 άπετέλει 
μέ Ρένεσι καί Μάνεσι μίαν ένορίαν. Κώδηξ 
Μέρτζιου 173. Πλησίον έτέρου ποιμενικού χω 
ρίου Γάλαρος, τό όποιον άναφέρει ή E x p ed i
tion , δχι όμως καί τήν Κρασέντζαν. *0 Ραγκα- 
βής Β' 89 τήν άναφέρει ώς Κρασίτσαν μέ οίκο
γενείας 9 κατοίκους 38 τφ  1851 καί ό Νουχάκης

τφ 1889 μέ 91 κατοίκους. Ό  Κορύλλος Χω & V·'·· 
ρογραφία 86 γράφει Κρασέτσα καί άπέχει, λ* $·;·· 
γει, 3 ώ. άπό Προστοβίτσης. Ό  Θωμόπουλο Pr 
α' έκδ. 238 έξηγεΐ τό τοπωνύμιον, οίνότοπο: t' 
Πράγματι ό λαός, δπως μέ τό Vode, Βοΐδιάβ ρ* 
ήθέλησεν άνέκαθεν νά του δώση έλλ. μορφήη 
ένώ πρόκειται περί Κρεσέντζας, σλαυιστί Έ /f 
ληνίδος (V asm er 135), τό όποιον δφερον Άλ[ 
βανοί (Δ. Ζακυθηνός, οί Σλάβοι έν Έλλάί 
72). Κατά Ν. Πολίτην, Λαογραφία Ε ' (1915-i 
6), 270 καί ή Καλαμπρέζα καί ή Κρασέντζ 
προήλθον έξ Έλληνίδος έλθούσης έκ Καλαβρία 
Πρβλ. τό δνομα του χωρίου Φράγκα παρά * 
Ριόλον. Κρασέντζα καί Γάλαρος άποτελούν vt 
τήν κοινότητα Ά γ  Βαρβάρας. Έλευθ. Η ' Ι5ί 
Άναφέρεται ώς χωρίον του δήμου Τριταίας άπ 
τής συστάσεως τών δήμων. Δρακάκης Κουνδοΐι I fcr/t- 
ρος 67, 113, 159.

Κ ρ α σ σ ά ς Σ π υ ρ . Κεφαλλήν, γραμματέα 
του έν Πάτραις Ένετικοΰ προξενείου περί *■
1778—9, άναπληρωτής του προξένου. Θωμ* ρ·' 
πουλος 510.

Κ ρατισ ίλοχος Παυσ ιμάχου. Πατρεύς δ 
καστής είς μεταξύ τών είς Θεσσαλίαν Μαγντ, 
τέων καί Δημητρέων διαφοράν (194—196 *
X). Θωμόπουλος 232, H erb illon  173. \

Κ ρατησίπολις* Σύζυγος του Αλέξανδρο^ 
υιού του ΙΙολυσπέρχοντος, στρατηγού του 5; 
Αλεξάνδρου, τόν όποιον ό έκ τών έπιγόναϋ 
τού Μ. Αλεξάνδρου Αντίπατρος (319 π. X1 
ώνόμασε στρατηγόν αύτοκράτορα. Ή  Κρατιι 
σίπολις εύρίσκετο είς Πάτρας καί ό υιός τα{ 
άντιπάλου τού Πολυσπέρχοντος Αντιγόνου Δ* 
μήτριος ό Πολιορκητής, έζήτησε νά τήν ΐδί 
περίφημον διά τήν καλλονήν της καί μετά τι 
όποίας φαίνεται δτι είχε σχέσεις. Ό  Δημ:ί 
τριος (βλ. λ.) άφησε τούς στρατιώτας του ε| 
Μέγαρα καί ή>θεν έξω τών Πατρών μέ έλ* 
χίστους άνδρας, τούς όποιους καί αυτούς παρ( ί 
μέρισε διά νά συναντήση τήν φίλην του άπαρί J 
τήρητος. Ά λλ ’ οί εχθροί του έπέδραμον αίφνι& 
ως καί ό Δημήτριος μόλις διεσώθη λαβιί 
μίαν εύτελή χλαμύδα έπ’ αυτού καί έφυν ί  ' α χ  
δρομαίως άπό τόν τόπον τής συναντήσει 
Θωμόπουλος 136—7. ..

Κ ραυγή ή, τού έκπνέοντος Ελληνισμό.' 4:' ' ‘ 
Εβδομαδιαία πολιτική έφημερίς έν Πάτρακ η 
έκδοθεΐσα τφ  1910 υπό τού Μιχ. Σακελλαρ1 <’/  
ου. Συνεχίσας ούτος τήν δκδοσιν μετήλλα: ι^οί::'· 
τόν άπαισιόδοξον τίτλον άπό τού 1912 t  . Ή : ν  
«Κραυγήν τού άναζώντος Ελληνισμού».

κράχτης. Κατά Πολίτην Παροιμίαι I · Γ 
365 ό κήρυξ, ό υπηρέτης τής κοινότητος ε ‘ ' 
Κάρπαθον. Κατά περιγραφήν τού Pouquev* I 
le, μετά τήν δύσιν τού ήλίου, κατά τάς άγρ 
πνίας τήςΜ. Τεσσαρακοστής καί Μ. Εβδομάδά 4 ·* ν ,,. 
ό νεωκόρος τής έκκλησίας, ό όποιος έκαλεΐ; Jvi” 
καί κράχτης, περιήρχετο τάς οικίας τών έν: '  Λ. f;: 
ριτών καί διά τριών κτυπημάτων είς τό ρό: 
τρον τής θύρας έκάστου τούς έκάλει e ’
τάς ακολουθίας, λέγων «καιρός διά τήν έκκλ; iy'< \t 
σίαν». Βλ. λ. κωδωνοκρουσίαι. Θωμόπουλ ^<ι: ί!Ι 
6154. , V*

Κ ρεβαττας Π  α ν α γ. Αγωνιστής τού 185 ’
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έκ Λακεδαίμονος, πολεμήσας καί εις Πάτρας. 
Έλευθ. Η ' 167, "Ηλιος ΙΑ ' 462.

Κρεμμύδαι. Παλαιά ’ Ηπειρωτική οίκογέ-:
’ό ode, Ρ.',ί,ψνεια, κλάδοι της όποιας εις Ναύπλιον, Κέρκυ- 

^  Jijfpocv καί Πάτρας. Ή πειρ. Χρ·ονικά Γ ' 216. Ή  
ϊν  Πάτραις οΙκία των (Ά γ. Νικολάου) υπήρ
ξε κατάλυμα των βασιλέων (βλ. λ. ’Όθων). 

κρεοπωλεία. Κατά τδ τέλος τής Τούρκο- 
·'*& Γ' ((λπίκρατίας ήσαν ταΰτα πλησίον τής άγορας Ά γ .
**1 \ K.J ^Γεωργίου καί μεσημβρινώς, οπού κάτωθι αύ- 

'φ; ή ?^4τών ό Pouqueville  τάσσει τδ άρχαϊον θέα- 
- ;^τρον. Θωμόπουλος 204.

Κ ρεστενΙτης Λ υ κ ο υ ρ γ  ο ς. Όπλαρχηγδς 
,'Λ '^Ί/j [["'.'-^κ Πύργου ’Ηλείας, άγωνισθείς έπί κεφαλής 
'* .ΐηΤ..Φ '"ισώματος συμπατριωτών του καί είς Πάτρας. 

ί^ Μ Λ ε ύ κ ω μ α  188.
'«MAI ττ_ι__ Τ>->

;*·> ψ.,
V

I ‘"ισώματος

Κρήνη. Βλ. λ. Βελίζι, Ζωητάδα, Ψαράδες,
t'jDjj,. iu [ΰδατα

Jtywitjj Κρήτη. *Βκ ταύτης ό Ριανδς (βλ.λ.) γράψας 
"ρΙ ·ΙΆχαϊκα. Δίδεται είς τδν μητροπολ. Ιΐατρών 
ι^Ιή Κρήτη έξαρχικώς τφ  1381. Θωμόπουλος 

398. G erland 100—2. Κρήτες συμμετέχουν 
ί'Η„, ι ·είς τήν λεγομένην ναυμαχίαν τής Ναυπάκτου 

!7)10)1571 πρδ των Πατρών. Εγκαθίστανται 
■/•λ ένταΰθα κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν. 
‘:ι;ΐ [Θωμόπουλος 44, 193, 3422, 398, 414, 469.

■Ί r 'J’Aei',Sp| Έ κ  Πατρών στέλλονται τδν Μάϊον 1646 
.,55 παρά των Τούρκων 15 φορτία πυρίτιδος καί 

δ :5ν μ.. ' .18.000 ρεάλια διά τούς Τούρκους τών Χανίων. 
Κώδηξ Μέρτζιου 48. Τδν ’Ιούλιον 1646 φθά
νουν 22 νέοι χριστιανοί αιχμάλωτοι άπδ Χα- 

;:ι; x j i . ; , νιά, οί όποιοι έμοιράσθησαν είς τούς άξιωμα- 
τούχους ένταΰθα Τούρκους (αύτόθι 49).

■'Γνϊνίτ(β'| Τφ 1821 έρχονται καί πολεμούν (βλ. λ. 
η-'-ζχ ^  ; Σποντής, Πα'ίζης). Καταφεύγουν τω 1867 καί 

Στεγάζονται παρά τήν θέσιν Μαγουλιανίτικα, 
";πήτ ■ο)ΐ|̂ τΐ1’ ^κτοτε όνομάζεται «Κρητικά». ’Ή δη τω 
, ί],-.·̂  ) ̂ (1841 είχε καταφύγει ένταΰθα ό άρχηγδς τής 
• ^.η'Λ^έπαναστάσεως Α. Χαιρέτης (Δ. Μουρέλλος
;ι'φ hf ■

*r»· Hv

•1:r? iJli z l
■f1·'·?5' Ή Kfir

Ιστ. Κρήτης B’ 1233, Γ  1334), τφ  δέ 1831 
,tn εΤχον έλθει οί πρώτοι πρόσφυγες.

■ W*tr )& ι Τώ 1866 είς Κρήτην έδρασεν ό Πατρεύς 
\· 'Λ,': u· ϊ Μιλτ. Δόξας καί είς τά γεγονότα 1883 οί Π . 
.^ ’^ Λ εοντόπουλος καί Π. Πα'ίζης. Τφ 1882 ύπδ 
ΓΓ' 3WV' ,J 'τδν Μαν. Χαιρέτην έκστρατεύουν Κρήτες έκ 

, Πατρών, τδ αυτό δέ τφ  1897 (50 περίπου), 
ι έφονεύθη δέ ό έξ αύτών Μιχ. Μπιτσάκης είς 

{-: a Di'i* (Ρέθυμνον.
)1ι/. Κρητικός ή Κριτικδς Χριστόδουλος. Πρό-
ίΥ/Μ  ̂κριτος καί εύπορος Πατρών. Ήγωνίσθη τφ  
Λ,.)} 191-y 1821. Γούδας Ε ' 351. 'Υπογράφει μετά τών 
· ν;5ιο5». (ι προκρίτων τών Πατρών τδν λογαριασμόν δια-

Π^·14
4 χειρίσεως του Άγώνος τοϋ ’ Ιωάν, 

πολλά καί
Παπαδια-

((..Urj'.i ! μαντοπούλου. ’Έδωσε πολλά καί είς τήν 
Φιλικήν (βλ. λ.). Τ δ ν ’Ιούλιον 1822 ώρίσθη νά 

“ ,. .;· jjf' δώση έκτακτον εισφοράν 10.000 γρ. Κατ’ έγ- 
\ ϊ ΎΡαΦον το» Θάνου Κανακάρη καί Μπεν. Ρού- 
. * Φου άπδ Κορίνθου τής 18 ’Απριλίου 1822

πρδς τδν ’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλον, έξελέ-* *
,β ·, $' YQ ύπδ τών

ν'. rι.ϊΐ·,, (1 έπαρχίας Π.
συμπατριωτών του έφορος της 
Πατρών. Ή  οίκογένεια είναι

• παλαιά καί λέγουν δτι χρεωστεΐ τδ όνομα διότι' Φ\) / wav svc’ j w v  V# νν  ^ ς ί Μ υ  i & b  ι \ j  u v u j x m .  u i >  ι»

1 ήοαν γραμματείς του κατή (κριτοΰ) καί όχι
tiPr S     . L  _____ A . .  Τ Τ " _____  Γ Γ ί *  4 η  ο  a   i n . .διότι κατήγοντο έκ Κρήτης. Τ φ 1821 μετέβη 

$  I είς ’Ιταλίαν ή οίκογένεια πρδς άσφάλειαν, μά-

λιστα είχε κρύψει τούς θησαυρούς της είς τήν
αύλήν καί έπανελθουσα τούς έπανεΰρεν. Ό  έξ 
αύτής Δημ. Κριτικδς έσπούδασε νομικά είς τδ 
έξωτερικδν καί διετέλεσε καί έφέτης.

Κ ρητικός ’Ι ω ά ν .  Έ κ  Πατρών αθλητής, 
έκ τών Ιδρυτών τοϋ Παναχαϊκοΰ Συλλόγου. 
Ώ ς  έφεδρος ύπολοχαγδς έπεσε μαχόμενος είς 
Μπάνι Ηπείρου τω 1897. Β. Παπαγεωργίου 
είς Πατρ. Ημερολόγιου Ν. Μπενάκη 58.

Κ ρητικός Χαρ. Περικλ. Βιομήχανος (βλ. λ.) 
καί εύεργέτης έν Πάτραις, διατελέσας τφ  1936 
—8 ύπουργδς Προνοίας. Άπεβίωσεν είς Π ά
τρας τφ  1955. Διά δαπάνης του έν ζωή άπε- 
περάτωσε τδ στρατ. νοσοκομείου, έδώρησεν οί
κον τυφλών (κεντρικόν άκίνητον) καί έκτισε 
καί έλειτούργησε παιδικήν έξοχήν.

Κ ριεζής Γ. Ά ν  τ ω ν .  Συμμετέσχεν είς 
τήν έμπροσθοφυλακήν τοϋ Έ λλ. στόλου κατά 
τήν ναυμαχίαν αύτοΰ τδν Φ)ριον 1822 πρδ τών 
Πατρών καί παρέμεινε μέ τδ πλοΐον του μετ’ 
αύτήν είς τδν Πατραϊκόν. Κόκκινος Δ ' 184, 
188

Κ ρ ι ε ζ ή ς Δ .  Γ ε ώ ρ γ .  Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις τφ  1860 τήν 'Ιστορίαν τής νήσου "Υδρας 
κλπ. έκ σ. 214.

Κ ριθάλω να Χρούτσας. Βλ. λ. δάση.
Κριθαράκια καί Κριθαράκι. Χωρίου τέως 

δήμου Φαρών, άποτελοΰν σήμερον Ιδίαν κοινό
τητα. Άναφέρεται ύπδ μόνου τοϋ Νουχάκη μέ 
37 κατοίκους (1889) καί ύπδ Κορύλλου Χωρο
γραφία 81 άπέχον 3 ω. άπδ Χαλανδρίτσης. Εύ- 
ρίσκεται άπέναντι τοϋ Τόσκεσι, είς τά όρια 
Τριταίας καί Φαρών. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 
159 μόνον τδ έτος 1911 άναφέρουν τδ χωρίον 
άνήκον είς τδν δήμον Φαρών. Βλ. λ. Δράστα.

κρίσεις. Έ π ί τών απογόνων τοϋ Μ. ’Αλε
ξάνδρου αί Πάτραι εύρίσκοντο είς πτωχείαν. 
Τοΰτ’ αύτδ καί μετά τον Γαλατικδν πόλεμον 
(έκστρατεία είς Κάλλιον (βλ. λ). Καί κατά τδν 
συμμαχικδν πόλεμον (220—217 π. X.) αί Π ά- 
τραι ύπέστησαν τά πάνδεινα, άκόμη δέ καί έκ 
πειρατών τής ’Ιλλυρίας, καί γενικώς ύπέφερον. 
Είς άξιοθρήνητον δέ κατάστασιν, όπως άλλω
στε όλαι αί Ά χ . πόλεις, εύρίσκετο κατά τάς 
παραμονάς τής Ρωμαϊκής ύποδουλώσεως. "Ο
ταν ήλθον οί Ρωμαίοι φοβερά πενία έμάστιζε 
τήν πόλιν. Είς τήν Δύμην ύπήρχεν ή αυτή 
άθλιότης καί τόση όλιγανθρωπία, ώστε εϋρε 
τρόπον ό Πομπήιος ν’ άποικίση έκεΐ τούς ύπ’ 
αύτοΰ κστατροπωθέντας πειρατάς. Ή  κρίσις έ- 
συνεχίζετο είς Πάτρας μέχρι τοϋ Αύγούστου. 
Τδ Έ λλ. πάντως στοιχείου ήτο έπικρατέστε- 
ρον είς Πάτρας, Δύμην, Φαράς καί Τριταίαν, 
αί όποϊαι όλαι διετήρησαν τήν ΰπαρξίν των έπί 
Ρωμ. έποχής, ότε, ώς γνωστδν ή λοιπή Ε λ 
λάς καί Ιδίως ή ύπαιθρος ήρημώθη χάριν 3—4 
εύνοηθεισών πόλεων (’Αθηνών, Κορίνθου, Π α
τρών, Νικοπόλεως).

Είς τδν νόμον τής υγείας τοϋ 224—201 
π. X. τής ’Αχαϊκής συμπολιτείας, γεγονός 
είναι ότι μόνον είς Πατρεύς νομογράφος άντι- 
προσωπεύει τήν πόλιν, «τήν πάντοτε πρωτο
στατούσαν είς τδν Κοινόν τών ’Αχαιών, τάς 
Πάτρας». Σ . Κουγέας είς έπιμνημ. τεύχος Ν. 
Πολίτου, 555. Τφ 1603 κατά τά ένετικά άρ-
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χβΐα (Κώδηξ Μέρτζιου 6) δυστυχία μεγάλη 
καί λιμός έσημειώθη είς τήν Πελοπόννησον. 
Όλιγανθρωπία είς τήν χερσόνησον καί ό έλλ. 
πληθυσμός διέκειτο έχθρικώς πρός τούς Τούρ
κους. Περί κρίσεως οικονομικής τάς παραμο- 
νάς τής Έπαναστάσεως 1821 (βλ. λ.) όμιλοΰν 
οΐ πρόξενοι P o u q u ev ille  καί G reen.

Περί σταφιδικών καί άλλων οικονομικών 
κρίσεων μετά τήν απελευθέρωση» βλ. λ. έμπό- 
ριον, άκμή, σταφίς. Περί σταφιδικής κρίσεως 
τού 1819 Σταυρόπουλος 343. Θωμόπουλος 
134, 138, 147, 156, 159, 160, 166, 167, 170, 
629, 6312.

Κριτόλαος. Στρατηγός της Ά χ .  συμπολι
τείας. Πρίν καί μετ’ αυτόν ό Δίαιος. Θωμό
πουλος 155.

Κροντηρας Ν ι κ ο λ ό ς. Υπογράφει υπό
μνημα Πατρέων ζητούντων τώ 1688 αύτοδιοί- 
κησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86. ’Αθηναίος είς Πά
τρας καταφυγών (βλ. λ. Άθήναι).

Κ ρότω ν. ‘Ο οίκιστής τού είς τήν Μ. 'Ε λ 
λάδα (Κ. ’Ιταλίαν) Κρότωνος Μύσκελλος (700 
π. X.) κατήγετο έκ Ρυπών (βλ. λ.). Θωμό
πουλος 122.

Κρύα. Θέσις παρά τήν παραλίαν έντεύθεν 
τής νυν Άνθείας, 6που τό Πτωχοκομεΐον, 
είς ήν άφθονα άναβλύζοντα ΰδατα. Ά παντα τό 
καί σήμερον διασωζόμενον τοπωνύμιον είς ένε- 
τικόν έγγραφον τέλους ΙΖ ' αί. κατά τό όποιον 
«είς θέσιν Κρύα πλησίον τών Πατρών» έδόΟη 
έλαιών μέ 14 ρίζας καί άγρός τού Μουσταφα 
Ρούφου είς Άθηναιον πρόσφυγα έν ΙΙάτραις 
καί άμπελος μέ 20 έλαιύδενδρα είς τήν αύτήν 
θέσιν όμοίως (Κώδηξ Μέρτζιου 127) καί είς 
έγγραφον έν ΙΙάτραις τής 1ης Μαρτίου 1817 
τού αρχείου Παπαδιαμαντοπούλου. Δ ι’ αύτοΰ ό 
Γ , Κασιμάτης πωλει «έν άμπέλιον κείμενον είς 
σύνορο Κρία Τεχμηνά στρέμματα έξη... συνο- 
ρευόμενον έκ τού ένός μέρους μέ τό άμπέλι 
τού Μήτρου Πέτρουτζή, έκ τού άλ>ου μέ τό 
άμπέλι του Μήτρου Άλεξανδροπούλου, έκ τού 
άλλου μέ τό παλιάμπελον προικεΐον τού Κων- 
σταντή Μπαρλόπλου καί έκ τού άλλου μέ τόν 
κοινόν δρόμον παραθαλάσσιον» είς τόν ’Ιωάν. 
Παπαδιαμαντόπουλον. Υ πήρχε καί άλλη θέσις 
γειτονική Ράϊ ταχμηνά, δπου ό αύτός Γεώργ. 
Κασιμάτης εΐχεν άμπελον παλαιάν καί άμπε
λον φυτείαν έκ στρεμ. 19 «συνορευόμενον μέ 
τήν σταφίδα του Γεωργίου Κυριαζοπούλου, μέ 
τό άμπέλι τού Αποστόλου Γυφτοζαφειροπού- 
λου, μέ τό άμπέλι προικεΐον τού Γιαννάκη 
φούρναρη Κουφού, μέ τό άμπέλι τού Χαρλαμ- 
πόπλου παπουτσή χαντζή, μέ τό άμπέλι του 
Μήτρου Άλεξανδροπουλου μέ τήν σταφίδα τού 
Γεωργίου Πόλου, μέ δρόμον μερικόν καί μέ 
δρόμον κοινόν βασιλικόν... μέ δσα έλαιόδενδρα 
έμπεριέχονται μέσα, όλίγον άλώνι», τήν όποίαν 
διά τού αύτοΰ έγγράφου έπώλησεν είς τόν αύ- 
τόν άγοραστήν.

Τά άνω κτήματα έπωλήθησαν πρό τού 1821 
είς τόν έν Πάτραις έμπορον Παπαρρήτορα. Δ ι’ 
άλλου έγγράφου τουρκικού, του όποίου έλήφθη 
ύπό τού βασιλ. διερμηνέως έν Άθήναις τφ  
1842 έπίσημος μετάφρασις άποκειμένη εις τό 
αυτό άρχεΐον, ό δικ. έπίτροπος Πατρών Γιου-

σούφ έπικυροΐ πώλήσιν τών Άνδρ. καί Γεώ 
Καλαμογδάρτη πρός ’Ιωάν, Παπαδιαμαντόποι 
λον τήν 25ην τής σελήνης Σααπάν 1204 άμπι 
λου 25 στρέμ. «περιέχουσαν δένδρα διάφορ 
κειμένην έν τοις έξω τής ρηθείσης πόλε* 
(Πατρών) είς θέσιν καλουμένην Κρύα ώς έχα
σαν δριον είς τήν μίαν πλευράν της τήν άμπ 
λον τής Μαρούλας θυγατρός του Γαλάνη Ρηγ 
πούλου, είς τήν βαν τόν άγρόν του Άγγε! 
υίού τού Γαλάνη Ρηγοπούλου καί γην τάς ά 
πέλους του Άνδρίκου Γριμάνη καί τής Αίκι 
τερίνης θυγατρός τού παπα Αργυρού καί 
τήν δην τόν κοινόν δρόμον καί τό χείλος ι 
θαλάσσης». Πώς δμως θά συμπληρωθή τό 
πίθετον, Κρύα νερά, ώς έσημειώσαμεν είς Θ 
μόπουλον 683 ή Κρύα χώματα, άχρηστα, 
καλλιεργούμενα ; Κρύα χωρία είς ’Ήπειρον ν 
Κρήτην ('Ήλιος ΙΑ ' 612). Κατά Χρ. Κορύ 
λον, Περί αίματουρικοΰ πυρετού έν Πάτρα 
3, ύδατα έπιτόπια άνέβλυζον καί είς τήν κάΐ 
πόλιν καί τά έστελλον είς τήν θάλασσαν, κα 
δέ τόν Γ. Ν. Παναγόπουλον Περί νεκροταφεί 
(βλ. λ.) ή θέσις πέραν τού ναού Ά γ . Άνδρέ 
άντεδεικνύετο διά κοιμητήριον λόγω τών ύ£ 
των τούτων καί τού χώματος, τό όποιον < 
ήδύνατο νά κρατήση τούς νεκρούς. Κρύα χ· 
ματα, λοιπόν, καίτοι έκ τής άναγνώσεως τ  
δύο ώς άνω έγγράφων διαπιστώνομεν πλη1 
έκεΐ άμπέλων καί όπωροφόρων δένδρων.

Κρυονέρι. Κάτωθι τού δρους Χαλκίι 
(Βαράσοβας), μικρός δρμος καί συνοικισμ 
άπό τού όποίου άρχίζει ή σιδηροδρομική γρο 
μή πρός Άγρίνιον καί μέχρι τού όποίου ή 
κτικωτάτη μετά τών Πατρών συγκοινωνία 
πλοίων τής σιδηροδρομ. έταιρείας (ΣΒΔΕ). 
P ouquev ille  IV , 5, έκεΐ εύρε (1816) σταθεί 
ταξιδιωτών καί κλεφτών, άρα έκεΐθεν καί πρ 
επαναστατικώς έγένετο ή άπό Πατρών π\ 
Αιτωλίαν έπικοινωνία, πλήν εκείνης τής Ν<· 
πάκτου. Ά πό  Κρυονερίου κατήλθον οί Το;: 
κοι πρός ΙΙάτρας (1770 καί 1821) καί δη 
Οεν ό Ίμβραήμ τώ 1826 (Θωμόπουλος 531 
πρός Μεσολόγγι. Κρυονέρι τοπωνύμιον 
είς έπαρχίαν Πατρών. Δραγούμης Α' 149, Μ’
Γ 28, 32.

Κρυσταλλίδης Β ύ ρ ω ν .  Ύποπλοίαρ: 
τού Πολ. Ναυτικού ύδρογράφος, κυβερνή: 
τού ύδρογραφικού πλοίου «Γίλειάς», τό όπο: 
βομβαρδισθέν τήν 23 Απριλίου 1941 είς Γ 
τρας, έβυθίσθη είς τήν άπέναντι Χαλκίδα, j 
Κρυσταλλίδης έξέπνευσεν είς Πάτρας έκ *\ 
τραυμάτων του καί 6 τάφος του διατηρεί} 
είς τό Α ' Δημ. Νεκροταφεΐον Πατρών.

Κρυσταλλόβρυσις τό Μπαρδικώστα (βλ.:
κτήματα δ η μ ό σ ι α .  Γαΐαι έπί βυζαν 

νών έδίδοντο είς στρατιωτικούς (Στ. Κύριο, 
δης, Οί Σλάβοι είς Πελοπόννησον 95), έντ- 
Οεν μέχρι σήμερον τοπωνύμια Ρωμανού, Φι· 
κάλη κλπ. Μεγάλα έπίσης έκκλησιαστικά κ· 
ματα (Τρεις έκκλησίαι τής μονής Bapvax0f 
καί άλλων μονών). Τά έκκλησιαστικά ήρτ 
σαν οί Δυτικοί κληρικοί (βλ. λ. Ά ντέλμ 
Θωμόπουλος 303). ’Εκκλησιαστικά κτήμ,ί 
πακτωθέντα έπί Ενετώ ν τφ  1693 είς Π άτϊ 
είς Κώδικα Μέρτζιου 106. Κτηματολόγια'
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'■'-tlft .Wf/djtfjL .. . ^
ati. Uni.w/;^ ”)PX0V έπί βυζ. καί φραγκ. χρόνων ώς G er- 
■η: lm< lift; and 94. Γ. Χαριτάκης είς Νέον Έλληνομνή- 
pm  έπιμνημ. τεϋχος είς Σπ. Λάμπρον 128.
' σ: ί Ιιίν: Ιήμέσια κτήματα άρχιεπισκοπής Πατρών έκ-
)ί.;ί·.7ΐ'Κ}·Λώ·ί»" ^ ω θ έ ν τ α  τφ  1408 είς Ενετούς είς τήν σύμ- 

αβιν μισθώσεως είς Θωμόπουλον 337. Έ π ί 
dL* Τουρκοκρατίας Γιάννης Κορδάτος Πολ. Ίστο- 

Α ' 48 έπ. Σακελλαρίου 40, 40>, 46. 
ϊλ. λ. ζευγολατεΐα. Τά έγκαταλειφθέντα υπό 

'.'ί^,’ΐί 'ώ ν  άποχωρησάντων Τούρκων κατέστησαν εύ- 
ύ  ^  Μ·ετά τό 1821 έθνικαί γαΐαι, έπΐ τών ό- 

:Γ1 ! :οίων καί υποθήκη. Γ. Παπαδιαμαντόπουλος,
|iw η· Ί1̂ · ' [prop, σημειώσεις 29. Διενεμήθησαν είς φα- 

,αγγίτας καί άλλους άγωνιστάς. Κτήμα δημό- 
trrjawW' ‘ί rwv άπαράγραπτον καί άναπαλλοτρίωτον ή έκ- 
ίνχψ>' ’ «σις της άνω πόλεως (βλ. λ. Σχέδιον). Έ π ί-  
υ'·':Α  ν ί'!*'7)1’ τ® ^άση (βλ. λ.), τά έλη (βλ. λ.), αί άλυ- 

^  , Γπ^, (βλ. λ. καί λ. "Αραξος). Περί παραχωρή- 
pW *[et0V Εθνικών γαιών είς Άνδρ. Ζαΐμην είς τάς 

ν ,·/.ι! £ :ι!' “> Ιάτρας έφ. «’Ελπίς» ’Αθηνών 30)1)1837. 
«Βλ. λ. γεωργία. ΟΙ άγρόται ώς κτηματίαι I- 

lW: ''Γ/ί;:ΙΓ ίρύουν τόν Κτηματικόν σύλλογον Πατρών ό 
; ν:ϋ Άϊ· - 'τ  Αγ. Κωνσταντίνος, του δποίου τό καταστατι- 
■■■::< 'Μ® :Τ' , Αν έδημοσιεύθη είς ίδιον τεϋχος έν Πάτραις 

:'ι 'ι:ψ ' 4 :φ 1915. Βλ. λ. πληθυσμός διά τήν έπίδρασιν 
·λ'?Α ϊ  ;ής διανομής τών έθνικών γαιών εις τήν με- 

ϊ,ϊ·<^\! ;οικεσίαν όρεινών πληθυσμών είς τά παράλια 
φός σταφιδοκαλλιέργειαν.

ζ"'$)«*·,. ρ · Κυβέλη, θεά τής γονιμότητος καί τής εύ- 
,.0; ιορίας. ’Από τό όνομα τοϋ όρους τής Τρωά-

'! μι '°ζ Δινδύμων φέρεται έν Πάτραις ώς Δινδυμή-
λ.) καί είχε ναόν ένταϋθα, οπού έτι- 

Γ;ιατο καί ό ίερεύς της ’Ά ττης (βλ. λ.). Θωμό- 
'! *, τουλος 197—8.

.β&\· Κυδώνης ή Κυδωνιάτης Δημήτριος, άλλοτε 
r:'[ |j,|ni 5'Ψ τφοδρός πολέμιος καί έπειτα . συνήγορος τής 
; « ■  σ ινώσεως τών έκκλησιών. 'Ο Πάπας την 9 
π _ ' ; ' ' ί  Μαρτίου 1370 τοϋ έδωσε τάς προσόδους τής 
V'·*; £  \*τ. άρχιεπισκοπής Πατρών, νά τάς είσπράτ- 

ί':^Γη δέ χωρίς νά διαμένη έκεϊ. Τελικώς δμως 
' η· ^ Γτροσεχωρήθη είς τήν Λ. άρχιεπ. ώς τιτλοΰχος 

ί® ερεύς. Θωμόπουλος 329.
1 κυκλώπεια τείχη. Βλ. λ. τείχη, Πελασγοί. 

\ Κυλλήνη, έπίνειον τής άρχ. ’Ηλείας, ή
χετέπειτα Γλαρέντζα πιθανώτατα, άφ’ ής πάν- 

r̂ p.'htl ιως αί παρασκευαί τών Ή λείων κατά τής 
V. ρ)Φ. Αύμης. Έ π ί τών πρώτων ρωμ. χρόνων τό 
ίτ1' ■>, <$'· Κυλλήνιον συνέδριον έχει θέσιν είς τήν Δύμην.

:ί;Β Θωμόπουλος 128, 146, 157, 170. 
ιί0; Κυμοθόη. ’Αναφέρεται ύπό τοϋ Πλινίου

πηγή παρά τάς Πάτρας Κυμοθόη, ή όποία κα- 
·■ * ’\<pf τά Θωμόπουλον 66 έκειτο πλησίον τών πηγών 
'" J }.; Ρωμανοΰ, άν μη αί πηγαί αύταί είναι ή Κυ-
■ (’’ν. §) μοθόη. Κατά τήν έκσκαφήν τής έκεϊ δεξαμενής 

j/.f' τοϋ δήμου Πατρέων ευρέθη έπιγραφή έλληνική 
7. ^  τών μ.Χ. ρωμ. χρόν. κατά τήν οποίαν έκεϊ, δπου 
I'^jci θά ήτο Ιερόν σπήλαιον ή νυμφαϊον, άνέθεσέ τις 

ι·'.  ̂ είς τάς Ναϊάδας νύμφας τρία χοιρίδια δχι ζων- 
τανά, άλλά μάλλον άνάτυπα, έργα τέχνης «εϊνε- 
κεν εύχαιρίης». Ή  Κυμοθόη ήτο μία τών πεν- 

^  ,·/ί ί/ τήκοντα Νηρηίδων, έπειδή δέ μόνον παρά τάς 
Πάτρας άναφέρεται ή νύμφη αΰτη είς τοπωνύ- 

' ■ μιον, προετείναμεν τό ονομα τοΰτο νά λάβουν 
τά Μποζαΐτικα (Δημ. δνομ. 21).

1^'*^ Κυνηγοΰ. Χωρίον πρό τοϋ 1821 καί ήδη

κατωκημένος τόπος, άνω τής μονής τοϋ Γηρο
κομείου έπί τής όδοΰ έξ αύτοΰ πρός Ρωμανού. 
Παρ’ αυτό αί είσέτι διατηροΰσαι τό δνομά των 
θέσεις Λυκοχορός καί Άλεπότρουπες, αί όποΐαι 
μέ τό έπίσης διατηρούμενου όνομα Κυνηγοΰ 
(είς γεν. πτώσιν : Στοΰ Κυνηγοΰ) είναι τά μόνα 
υπολείμματα λαογραφικής άγνώστου παραδό- 
σεως. Κυνηγοΰ υπάρχει είς Μεσσήνην (Ά ν- 
δροϋσαν άπό α' Τουρκοκρατίας, Πελοποννη- 
σιακά Α' 343) καί μονή είς τόν Υμηττόν τής 
’Αττικής. Είς έγγραφον συνταγέν έν Πάτραις 
30)1)1798, δημοσιευόμενον είς Πατρ. 'Η μ ε 
ρολόγιου 1918, 109—10, άναφέρεται μεταξύ
τής προικός τής Δημητρούλας θυγατρός Γα- 
λάνη Ρηγοπούλου πρός τόν Γεώργιον Πόλον 
«σταφίδα μόνον χωρίς άλώνι είς σύνορον Κυνη
γοΰ σιμά είς τής άδελφής τοϋ Ίμπραχήμ άγά 
μέ είτι περιέχει, στρέμματα 7 καί 1 /2». Ό  
P ouqueville  τό άναφέρει (IV 394) ώς άπέ- 
χον 7' άπό τό Γηροκομείου άνευ σημειώσεως 
άριθμοΰ κατοίκων (1816), όμοίως καί ή E x p e 
dition  (1828), πάντως άμφότερα ώς κατωκη- 
μένον τόπον. Τω 1851 ό Ραγκαβής Β' 85 ση
μειώνει δτι έμεινεν άκατοίκητον, τών κατοίκων 
άποκατασταθέντων εις Άράχωβαν. Τήν αύτήν 
άκριβώς ένδειξιν καί είς τόν άνεπίγραφον π ί
νακα τοϋ κώδικος τής μονής Γηροκομείου σ. 
203 (κατά μετεπαναστατικήν σημείωσιν αύ- 
τοϋ). Χωρίον δήμου Πατρέων κατά τήν σύστα- 
σίν του, έκτοτε δμως δέν άναφέρεται. Δρακά- 
κης Κούνδουρος 67. Κατά τήν μάχην τοϋ Γη
ροκομείου (9 Μαρτίου 1822) είς Κυνηγοΰ εϊ- 
χον έγκατασταθή 100 Πατρινοί ύπό τόν Κου- 
μανιώτην (Φωτάκου, Ά πομν. Α' 295). Ε ίς 
τήν μονήν Γηροκομείου διασώζεται ή άπό 
22—4—1830 πιστοποίησις τών κατοίκων τού 
χωρίου Κυνηγοΰ καί άλλων. «...Προσέτι έχομεν 
βεβαίας πληροφορίας άπό τούς ίδίους τούς γο
νείς μας, δτι καί αύτό τό χωρίον τού Κυνηγού 
μέ δλην του τήν περιοχήν ήτον πρό χρόνων 
ζευγολατεΐον Ιδιόκτητον τοϋ αύτοΰ Μοναστη
ριού, καί οί ίδιοι οί προπάτορές μας έστάθη- 
σαν υπήκοοι αύτοΰ καί ζευγολάται μέχρι τών 
ημερών τών πατέρων μας, τό όποιον κατεπα- 
τήθη άπό τήν είρημένην γενεάν τών Χατζή 
χασαναίων τούτων» (Τριανταφύλλου Γηροκομ. 
47, 63—64). Υπογράφουν Κ. ’Αρβανίτης, Π . 
Καρμογιαννόπουλος, Μήτρος Σβερκόπουλος. 
Καί είς έγγραφον τών προκρίτων Πατρών τής 
8—10—1836 άποκείμενον όμοίως είς τήν μο
νήν περί τής κτηματικής περιουσίας αύτης ά- 
ναφέρεται χωρίον Κυνηγοΰ. ’Ή δη χρησιμεύει 
ώς θέρετρου δ τόπος μέ 8—10 οικίας.

Κυυουρία. Κατά Γ. Βλαχογιάννην, Κλέ
φτες τοΰ Μόρια, 77, είκοσι σκαφτιάδες Ά γ ιο -  
πετρίτες, έκ τών έργαζομένων είς Πάτρας, έ- 
φονεύθησαν είς αύτάς ύπό τών Τουρκαλβανών 
τφ  1770. Βλ. λ. πανηγύρεις.

Κυπαρίσσης. Νικολ. α' έφορος άρχαιοτή- 
των Πατρών (1911—28), είτα καθηγητής Παν
επιστημίου. Περί άνασκαφών του ένταΰθα, 
Δύμην, Χαλανδρίτσαν, Θωμόπουλος 67, 205s, 
277, 228 έπ. Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας Π α
τρών (φιλολ. συλλόγου) τφ  1916—8, ή όποία 
έξέδωσε τό Ά καδ. 'Ημερολόγιου Πατρών
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1918, 15 δπου έμμετρος συνεργασία του. 'Ή 
λιος ΙΑ ' 711,

Κ υπαρίσσ ι. Κοινόχρηστον τοπωνύμιον φυ- 
τώνυμον.

Κ υπαρίσ σ ι Άραγοζαίνων. Κτηματική πε
ριφέρεια παρά τ’ Άραγόζαινα Έρινεου, ύψ. 
130 μ. Α του ποταμού Θολοποτάμου. ΤΗτο 
προσωρινή διαμονή διαμορφωθεΐσα είς μόνιμον 
συνοικισμόν. Τ φ  1907 είχε 12 οΙκίας καί 4 
μονίμως έγκατεστημένας οικογένειας. Λέκκας 
159, 164, 196 πλήν είς τήν τελευταίαν ταύτην 
σελίδα άναμιγνύει τόν ποταμόν Φοίνικα άντί 
του Θολοποτάμου, πάντως αμφιβάλλει άν τά 
Καλύβια του Θολοποτάμου είναι τό Κυπαρίσσι, 
τό όποιον είς τήν έποχήν του (1916) δέν 
κατωκεΐτο συστηματικώς, Κατά Νουχάκην 
(1889) κατωκημένος απλώς τόπος, άπέχων 
1.30' 6). άπό Καμαρών. Σήμερον είς τήν 
Οέσιν αύτήν μετεφέρθη έν μέρει τό παθόν 
κατολίσΟησιν χωρίον Άραγόζαινα. *Τπάγε- 
xat είς τήν έπαρχίαν Πατρών, κείμενον με
ταξύ τών χωρίων Νερατζιές καί Λάκκα. ΟΙ 
Δρακάκης Κούνδουρος τό άγνοουν, άρα νεώ- 
τερον.

Κ υ π α ρ ί σ σ ι  Άλποχωρίου Τριταίας. Ά -  
ναφέρεται τό πρώτον είς τόν ύφ’ ημών δημο- 
σιευΟέντα άπολογισμόν της δημογεροντίας Π α
τρών τού 1819 «...διά τό λάβωμα του ’Αρβα
νίτη είς τού Τουρκοχωριού τό σύνορον Κυπα
ρίσσι λεγόμενον...» παρά Θωμοπούλω 623. Καί 
ή E x p ed itio n  μέ 5 οίκογενείας τώ 1828 (χω
ρία Βουντούχλας). Χωρίον τού δήμου Έρυμαν- 
Οίας (1832—40), έκτοτε μή άναφερόμενον. Δρα
κάκης Κούνδουρος 67. Κατά Νουχάκην Β' 552 
κατωκημένος τόπος, υπαγόμενος (1889) είς Ά λ - 
ποχώρι.

κυπάρισσος (δένδρον). Βλ. λ. δάση της 
αυτοφυούς όριζοντιοκλάδου κυπαρίσσου. Θωμό- 
πουλος 8 6—7. Περί της γιγαντιαίας καί πα- 
λαιοτάτης κυπαρίσσου παρά τήν Έγλυκάδα, 
οί Σπόν καί Ούέλερ (1678) αναφέρουν : «έΟαυ- 
μάσαμεν πρό πάντων είς τόν κυριώτατον τών 
κήπων αυτής (τής Έγλυκάδος) μίαν τεραστίως 
μεγάλην κυπάρισσον, ή οποία είναι ίσως ή 
άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα τού κόσμου. Ό  
Πλίνιος είς τήν Φυσικήν Ιστορίαν του βεβαιώ
νει δτι τό δένδρον τούτο, τό όποιον υψώνεται 
καί πλέον τών 30 μ. δέν παρουσιάζει ίχνος γή 
ρατος ή σήψεως καί κατατάσσει αυτό μεταξύ τών 
αίωνίων δένδρων. Είναι δέ έκ τού είδους τών 
κυπαρίσσων έκείνων, αί όποίοα έπεκτείνουν τούς 
κλάδους των πρός τά έκτός, δπως ή άρκευθος 
καί ή πλάτανος. *0 κορμός της (έκείνης τής 
Έγλυκάδος) έχει 18 ποδών περιφέρειαν καί 
έκτείνει τούς κλάδους της είς 281 / 2 ποδών 
διάμετρον. Τό σκίασμά της είναι μέγιστον καί 
πολύ εύχάριστον, έμποδίζον τήν διείσδυσιν τών 
άκτίνων τού ήλίου. Δωδεκάς δέ κυπαρίσσων 
πυραμοειδών γύρω αύτής, καίτοι μεγίστων, 
συντελεί μόνον πρός στολισμόν της». Ό  γεω
γράφος μητροπολίτης Ά θ . Μελέτιος (1719) 
γράφει «άξιον θέας είναι τό κυπαρίσσιον όπου 
εύρίσκεται είς τόν κάμπον τής Πάτρας διά τό 
μέγεθος καί τήν έκτασιν τών κλώνων του». 
Τά αύτά οί περιηγηταί Dodwell I, 121 (1801)

S im on P om ard i (1804) καί G ell (1817). 
1: «μέ τό φούντωμά της έχει λάβει μορφήν κέ
δρου» .Ό  P o u q u ev ille  λέγει δτι ή κυπάρισ
σος άπό τής έποχής τού Σπόν μέχρις αύτου 
(145 έτη) ηυξησε κατά 6 πόδας καί ήτο τό 
άντικείμενον κρυπτής τίνος λατρείας (κούγκου-* 
λο) τών ’Αράβων. Ε κ ε ί συνηθροίζοντο άπαξ 
τού έτους υπό τόν άγαν των καί είς τάς τελε- 
τάς των ούδείς λευκός ήτο δυνατόν νά παρευρε*: 
θή. Καί ό Διον. Φωτεινός είς τήν «’Ιστορίαν 
τής πάλαι Δακίας κλπ.» περί τής γενετείρας 
του (Α' 185) προσθέτει δτι «είναι υπέρ τούο 
2.000 χρόνων». Ή  κυπάρισσος έπυρπολήθη 
υπό τών Τούρκων τφ  1821 κατά τήν έπανά*: 
στάσιν. Γενικώς είς τήν περιοχήν τών Πατρών 
όρεινήν καί πεδινήν, ή κυπάρισσος εύδοκιμεΐ 
"Ηδη ώς μεγαλυτέρας καί άρχαιοτέρας κυπα*: 
ρίσσους ύποδεικνύομεν τάς δύο πρό τής είσόδοι 
τής μονής Χρυσοποδαρίτσης Φαρών (100 μ.) 
Θωμόπουλος 430—1, 525.

Κ ύπρος. Περί άποικισμου έντευθεν βλ. λ 
Δύμη, ’Ώλενος (κατά Λυκόφρονα «απ’ Ώλένοτ; 
Δύμης τε» ήλθον είς τήν νήσον). H erb illo r 
35, 53, 77, 143. Έ π ί Φραγκοκρατίας στρατόί 
έκείθεν τώ 1366 τής Μαρίας τών Βουρβώνων 
Τώ 1391 φυλάττει τάς Πόρτας παρά τό Σαν 
ταμέρι ό έκ Κύπρου S a in t Jacob. Ή  Έ λένν 
Παλαιολόγου υπανδρεύεται τφ  1441 τόν βα 
σιλέα τής Κύπρου Λουζινιάν, ό όποιος κ χ  
έκ μιας ωραίας Πατρινής Μαρίας άποκτα κ χ  
υίόν. Άργότερον, τήν 8)10)1820 ό Ά λεξ. cTi 
ψηλάντης γράφει πρός τόν απόστολον τής Φι. 
λικής Ά ντ. Π ελοπίδαν: «έπιστρέφοντες δέ ί\ 
κείΟεν περνάτε διά τής Κύπρου δπου έγχειρί 
ζοντες τό γράμμα πρός τόν άρχιερέα καί τό: 
παρακινήτε νά συνεισφέρη τά τής ύποσχέσεώι 
του, τά όποια παραλαμβάνοντες άποπλέετε πά-ί 
ραυτα ή μόνος ή μετά τίνος άνθρώπου τού άρ: 
χιερέως διά τήν Παλαιάν Πάτραν τής Πελο; 
ποννήσου, δπου παραδίδετε τά πάντα είς χει 
ρας τού Κυρίου Ίωάννου Παπα | Διαμαντοπού. 
λου, παρά τού όποίου λαμβάνετε τάς άναγκαίαβ 
άποδείξεις». Δι* έπιστολής τού αυτού 'ΤψηιΙ 
λάντου έξ ’Ισμαήλ όμοίως τής 8 Όκτωβρίοι; 
1820 πρός τόν μητροπολίτην Κύπρου Κυπριανόί 
τού γνω ρίζει: «...Διά τούτο λοιπόν στέλνω έξε^ 
πίτηδες τόν κ, ’Αντ. Πελοπίδαν, άνδρα ένάρετονί 
φιλογενή καί πάσης πίστεως άξιον διά νά βει 
βαιώση καί διά ζώσης φωνής τήν δσον ουποΙ 
άνέγερσιν τού ιερού τούτου καταστήματος. Ά* 
ταχύνη λοιπόν ή Ύμετέρα Μακαριότης τά; 
συνεισφοράς οσον καί τών λοιπών αύτοΰ όμο* 
γενών εΐτε χρήματα ή ζωοτροφίας πρός τόν h  
Παλαιαίς Πάτραις Κύριον Ίωάννην Παπα | Διαι 
μαντόπουλον συντροφεύουσα αύτάς ή μέ άν6ρο> 
πόν της έμπιστον ή μέ τόν κομιστήν τού πα 
ρόντος». Αί έπιστολαί έδημοσιεύθησαν εί 
περ. «Έλλην. Κύπρον» έν Λευκωσία (Ν)βριο* 
1953) υπό Μαν. Πρωτοψάλτη. Πρβλ. Ά γ γ  
Ν. Παπακώσταν «Ν. Εστίαν» ΚΘ' 1955, 117ί 
καί ήμετέραν συνεργασίαν είς έφ. «’Έθνος: 
Λευκωσίας τής 5)1)1954.

Ε ίς έγγραφον 30)1)1798 (Άκαδ. ΉμεροΧ 
Πατρών 1918, 110) «μακάτα κυπριώτικα μι 
τά πισκουλίκια τους» δίδονται μετ’ άλλων ώ«
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i'lv μ Ι λ .  λ. Αίμιλιανίδης. Θωμόπουλος 22, 112, 324, 
‘'■-a"lg ;>it30, 3402, 3602, 414, 590. 
ί «%!»·’•1^ ̂  Κ υριαζής. 'Ομαδάρχης είς τήν μάχην του
:.i,y  Τσουκαλά 1822 άπό Βλαχοράτι. Βλ. λ. Έπαν. 

■ u r ^  ^ 8 2 1 .
»4·;«:ί,

ίροίξ. Κύπριος δ μετά τήν Άπελευθέρωσιν έ- 
:ίσκοπος Πατρών Άγαθαγγ. Μυριανθούση

Vi)i· Κυριαζόπουλος Π α ν α γ .  ’Αγωνιστής του 
??*> 1821 έκ Πατρών. Πολέμων τφ  1823 είς Ά -  

ί:! τράταν έφονεύθη. Έλευθ. Η ' 324, ΜΕΕ ΙΕ '
W9, "Ηλιος ΙΑ ' 796, Λεύκωμα 188.

Κ υ ρ ι α ζ ό π ο υ λ ο ς  Χ ρ., άδελφδς τοϋ 
‘·?̂ Μίή «ροηγουμένου. ’Αγωνιστής τοϋ 1821 έκ Πα- 

, ' \y  izii· :ρών, άνδρεϊος άλλα καί σκληρός. Κατά τδν 
'ι’·1 Π'ΐ:Γών, :μφύλιον πόλεμον ύπήρξεν έκ των συλλαβόν- 

;ων τόν μητροπ. Γερμανόν είς μονήν Χρυσοπο- 
ζΡ·,:ρ. rnι· ίαρίτσης. ’Επί Ίμβραήμ δμως έπολέμησε γεν * 
J' 7'"ΐ; "ryin ιαιότατα καί έπεσε κατά τήν μάχην τοϋ Μεγ. 
few ilM 4Βπηλαίου. Λεύκωμα 188, Έλευθ. Η ' 324.

Κυριαζόπουλος Π . Σ  ω τ. Συνεργάτης έν 
■''> 54 ϋάτραις τοϋ Άρνέλλου (βλ. λ.). Έδημοσιογρά-
:?iw tr' Ί»μ  pel καί έξέδωσεν έν Άθήναις «"Υμνον ποιητι- 
Φ»'· Herliilk «όν πρός τά θεία ιδανικά τοϋ Έλληνισμοϋ» 
■rairii; gt:iA 5που διαρρυθμίσεις του γνωστών δημοτικών 
ι: :ών Βκ'Ϊοϊβι. ποιημάτων Πατρών κλπ. 'Ο  αύτός έξέδωσε 
■:ι; :μ :4ΐη·|<οιΙ άλλα τεύχη σχετικά μέ τάς θρησκευτικο- 

κοινωνικάς Ιδέας του καί τήν έφημερίδα «Νέος 
κόσμος» έν Πάτραις τω 1925. Διά τάς ιδέας 
του είχε δικασθή είς 3ετή φυλάκισιν έν Πύρ- 
γφ, ήν έξέτισεν είς φυλακάς ’Ιθάκης.

Κυριακόπουλος Ή  λ. Νομομαθής καί κα- 
θηγητής της Νομικής σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης (τοϋ Συνταγματικού δικαίου) 
έπί πολλά έτη, έκ Πατρών όπου έγεννήθη τω 
1900 καί έσπούδασε μέχρι των πανεπιστημια
κών του σπουδών. Συγγραφεύς πολλών έπιστη- 
μονικών πραγματειών Έλευθ. Η ' 325, ΜΕΕ 
ΙΕ' 481.

Κυριακόπουλος Κ ώ σ τ α ς .  Γεν. γραμμα-
Πα-

ΙίΜΚ Ή Έί.έίτ 
liil

ώ,ο bio;»
hr.i η 

« ιό ’Μ  'Τ- 
•fivim ίϊ(: Φι·

Ρ:Φ
i  -}ι 'CTIiW· 
i: 1,1

vy- ΐεύς καί άνώτερος υπάλληλος τοϋ δήμου 
1 Λ" y). τρέων έπί πολλά έτη, συμμαθητής τοϋ προη-

■χ »r\~Λ·.·άί:
V *>■

:1 γουμένου, έγεννήθη είς Κορινθίαν άλλ’ άνετρά-
φη καί έζησεν είς Πάτρας, νομικός καί οίκο- 

, ̂ '( uj j νομολόγος. Μέλος τής έκτελ. έπιτροπής β' έκ- 
δόσεως τής Ιστορίας Πατρών τοϋ άειμνήστου 

^  iμ'.1"αΙ Θωμοπούλου. Έξέδωσεν έν Πάτραις τήν « Έ - 
t  v j  πίθεώρησιν δημοτ. υπαλλήλων τής Ελλάδος 

. ,^ • '^ ( 1 9 3 4 - 5 ) ,  έπίσης τφ  1946 «*0 "Ανθρωπος»
W  βιογραφίαν. Βλ. λ. ’Αναγνωστήρια.

η Κυριμκόπουλος Μ ε ν έ λ .  Έγεννήθη είς 
|j] Λεχαινά, άλλά έζησεν έπί πολύ είς Πάτρας ώς 

\φφ: )J δ]ντής τραπέζης, υφυπουργός Έθν. Οικονομίας 
χι 1939—41. ’Έγραψε διηγήματα καί μελέτας είς 
;1: ρ·- J  τό περ. «’Αχαϊκά», τω δέ 1942 έξέδωσεν έν 
e i W t J  Άθήναις τό δοκίμιον « Ή  γνώση τοϋ Μόρια 
;·' ' ;  κι’ ή λεβεντιά τής Ρούμελης» ώς Μελέτης 

Προκόπης. Θωμόπουλος 192, 489.,,-yrrv 

ί?·
, a t

i ' 0

Κυριάκός ’Ιω ά ν . ’Αγωνιστής τοϋ 1821 
έκ Σπετσών, συμμετασχών είς τήν ναυμαχίαν 
1822 τών Πατρών καί παραμείνας μάλιστα 
μετ’ αύτήν είς τόν Πατραϊκόν. Κόκκινος Δ ' 
188.

Κύριλλος α' μητροπ. Πατρών, έκλεγείς 
τόν ’Ιανουάριον 1467. Είς μονήν Ίβήρων 'Α γ. 
„Ορους χειρόγραφον «Κυρίλλου Π . Πατρών έν-

*  Ο ν ί ύ ^  < & ί> ( ΐΧ Ο \β γ

(<■ Ρ  Ο Ο Quy Ί Ο  C ^ c ^ )  U  ( jy

ταλτήριον ώς τύπος έξομολογήσεως» τοϋ 1483, 
άναφερόμενον άπό Σπ. Λάμπρον καί Ν. Βέην.
Θωμόπουλος 444.

Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  β' Χαιρωνίδης άρχιεπ. Πατρών 
καί ’Ηλείας, χειροτονηθείς τή 22]5]1866 καί 
άποβιώσας τώ 1874 έκ στηθικού νοσήματος.
Συνοδικός τώ 1869. Γούδας Β' 34, 37. Δαπά
νη του έξεδόθη τό 'Υπόμνημα είς τό κατά 
Ίωάννην εύαγγέλιον τοϋ Έ μ μ . Ζολώτα, ’Αθ.
1906. "Ιδρυσε τό Πτωχοκομεϊον (βλ. λ.). Θω
μόπουλος 590. Ζερβός 546—7.

Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  έπίσκοπος ’Ανδρούσης έκ Π α
τρών κατά Παπανδρέου Καλαβρ. έπετ. 110.
Βλ. λ. Κύριλλος Λαυριώτης.

Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ,  μητροπολ. Λαρίσης. Ά π ό  
τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821 
κατήλθεν είς Πελοπόννησον καί διωρίσθη ύπό 
τής Έλλην. Κυβερνήσεως έπίσκοπος είς τήν 
Η λείαν. Παρεκίνει τούς Ή λείους νά μεταβοΰν 
είς τήν πολιορκίαν Πατρών, έπιστρέφων δέ τώ 
1822 ό Θ. Κολοκοτρώνης συνήντησε τούτον 
είς Πύργον. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ό 
Κύριλλος, άφοΰ τόν ηύχήθη, τοϋ παρετήρησεν 
«ότι δέν έκαμε καλά νά άφήση τάς Πάτρας 
καί νά έβγουν οί Τούρκοι νά σκλαβώσουν τούς 
χριστιανούς καί θά κακοφανή τής Κυβερνήσεως». 
Έπηκολούθησε συζήτησις, τήν οποίαν παραθέ
τει έκτενώς ό Φωτάκος Ά πομν. Α' 317. Φω- 
τάκου Βίοι 300.

Κύριλλος. Προηγούμενος μονής Ό μπλοΰ 
τφ  1693, τόν όποιον άναφέρει έπιγραφή τοϋ 
έτους τούτου τής μονής είς όμηρικήν γλώσσαν 
ώς κατασκευαστήν κρήνης; «Κύριλλος Ιερομό
ναχος άπό Νεζερόν». Ά ν  είναι τοϋ ίδιου ή έ
πιγραφή, πρόκειται περί μορφωμένου κληρικού 
τής έποχής. Θωμόπουλος ’Ομπλός 31—2.

Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ,  Ιερωμένος έν Πάτραις, μετά 
τοϋ οποίου ήλληλογράφει ό Ρήγας Φεραϊος.
Είς τήν άνάκρισιν τής Αύστρ. άστυνομίας ά- 
νεκοινώθη ύπό τοϋ Ρήγα καί τών λοιπών έξε- 
τασθέντων κατάλογος 20 προσώπων, μετά τών 
οποίων ήλληλογράφων, έστελλον βιβλία κλπ., 
μεταξύ δέ αυτών είναι τό όνομα τοϋ Κυρίλλου 
τούτου τών Πατρών. Κανδηλώρου Φιλ. Ε τ α ι
ρία 747. "Ισως νά πρόκειται περί ψευδωνύμου.

Κύριλλος δ Π α τ ρ ε ύ ς  (ή Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ) .
Έκκλησ. συγγραφεύς καί κληρικός. Έγεννήθη 
είς Πάτρας τφ  1752, οί γονείς του έλέγοντο 
Δημήτριος καί Τρισεύγενη. Μέχρι τοϋ 1780 
ήτο μοναχός τής μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύ
των, άλλά τό έτος εκείνο μετέβη είς Κπολιν Ί~ 
καί Βουκουρέστιον, όπου καί έμεινε μέχρι του 
θανάτου του. Κατά τό Κτιτορικόν τής ώς άνω 
μονής : «Ούτος ήν υιός γονέων εύσεβών έκ τής 
πόλεως Πατρών, τά κοινά τών γραμμάτων 
έκπαιδευθείς, ύπέπεσεν άσθενεία βαρύτατη, οί 
δέ γονείς αύτοΰ φοβηθέντες τόν αύτοΰ θάνατον, 
άνέθησαν αύτόν άνάθημα τών Α γίω ν ’Αγγέλων 
είς τήν μονήν Γηροκομείου. Λαβών δέ τήν ύ- 
γείαν αύτοΰ παρ’ έλπίδα, έκομίσθη ύπό τών 
γονέων αύτοΰ είς τό Γηροκομεϊον πρός μονα
χικήν πολιτείαν, ένθα καθίσας τρία έτη καί 
πρός δν τηνικαΰτα 14 έτών διά πυκνάς έλώσεις 
τών άλλογενών καί πυκνά συμπόσια αυτών άη- 
διάσας ήλθεν είς τήν ήμετέραν Μονήν είς τά
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1761 Moctou 12. Ε ίς δέ τό 1762 έχειροτονήθη 
ίεροδιάκονος υπό του έπισκόπου Κερνίτσης, είς 
δέ τό 1764 έγένετο Ιερεύς. Ούτος πολλάκις 
γυμνωθείς καί μεγάλως βασανισθείς υπό των 
Άλβανιτών, άπέδρα της Μονής καί μετέβη είς 
Βλαχίαν». Συγκεκριμένως τώ 1773 κατά την 
δίωξιν της μονής υπό των Τουρκαλβανών, ό 
Κύριλλος ήχμαλωτίσθη υπό του Ζέντου Χά
ρου καί μόλις διέφυγε τόν θάνατον μετά πολλά 
δεινοπαθήματα καί άντί πολλών λύτρων. Τώ 
1778 συνελήφθη πάλιν υπό των Τουρκαλβανών 
καί έγυμνώθη, οπότε καί έφυγεν είς Βλαχίαν 
(Ν. Βέης, είς Έλευθ. Η ' 543). Τό Κτιτορικόν 
συνεχίζει 5τι έπανήλθεν είς τήν μονήν *Αγ. 
Λαύρας, πράγμα όπερ άποδέχεται καί ό Ν. Βέης 
αύτόθι καί ότι έγένετο είς Κπολιν άρχιερεύς, 
άμφότερα μή αληθή. *0 παλαιός κώδηξ της 
μονής άναγράφει τόν Κύριλλον διδάσκαλον είς 
Βλαχίαν. Πρό τής άναχωρήσεώς του έξ *Αγ. 
Λαύρας (1761—1780) έγραψε τήν άκουλουθίαν 
του *Αγ. “Αλεξίου. Τήν βιβλιοθήκην του φεύ- 
γων τήν άφησεν είς τήν μονήν ή τήν έστειλεν 
είς αύτήν έκ Βουκουρεστίου. Πάντως μέγα μέ
ρος τών υπέρ τούς 40 έναπομενόντων κωδίκων 
της μονής ταύτης τών Καλαβρύτων είναι κτή
μα «του έλλογίμου καί φιλοσοφικωτάτου Λαυ- 
ρεώτου ίερομονάχου, τού έκ Πατρών Κυρίλλου» 
κατά τόν καθηγητήν Ν. Βέην (Ό  αύτός 'Ή 
λιος IR ' 145 καλεΐ αυτόν Πατρηνόν καί Έλευθ. 
Η ' 543 Πατραΐον, ώστε τό Λαυριώτης ούδέ 
προστίθεται πλέον είς τό όνομά του). Ό  Κύ
ριλλος υπογράφεται ((Κύριλλος Ιερομόναχος έκ 
Παλαιών Ιΐατρών» (1797) καί άλλαχού «ό πα- 
νοσιώτατος άρχιμανδρίτης Ί .  Λαύρας τών Π α
τρών». Συνεπώς αδίκως μερικοί τόν συγχέουν 
μέ έτερον Κύριλλον τής εν ’ΆΟωνι Μ. Λαύρας, 
Μανιάτην τήν πατρίδα καί καταλιπόντα έμμε
τρον πολιτ. καί έκκλ. Ιστορίαν. Έ γραψε διά
φορα (Έπιστολάς κλπ.) συγκεντρωθέντα είς 
βιβλίον, άλλα κύριον αυτού έργον ή Ερμηνεία 
είς τήν Άποκάλυψιν τού Ίωάννου έξ 8.500 σ., 
εύρεθεισα καί δωρηΟεΐσα υπό τού μητροπολί
του Θεσσαλιώτιδος ’Ιεζεκιήλ Βελανιώτου είς 
τήν Θεολογικήν Σχολήν ’Αθηνών. Ό  Κ. Δυο- 
^ουνΐο>της, έκτός άνακοινώσεώς του είς τήν 
Ακαδημίαν ’Αθηνών, ΆΟ. 1931 καί είς τεύ

χος (άνάτυπον), κατέλιπεν έργασίαν «ΑΙ έν τή 
Ερμηνεία τής Άποκαλύψεως τού Κυρίλλου τού 
Πατρέως ΟρησκευτικαΙ γνώμαι καί κρίσεις αυ
τού περί διαφόρων προσώπων», ή όποία ήρχισε 
δημοσιευομένη είς περ. «Θεολογία» ’Αθηνών 
22 (1951) 446 έπ. 568 έπ. τόμ. 24 (1953), 344 
—358 όπου τήν μόρφωσιν τού Κυρίλλου ό Δυο- 
βουνιώτης κρίνει έλλιπή. Είς τό άνω έργον του 
ό Κύριλλος παραθέτει τά περί καταστροφής, τήν 
οποίαν ύπέστησαν αΐ Πάτραι, «ή έμή φιλτάτη 
πατρίς» τφ  1770.

Καί άλλαχού : «πατρίς δέ μοι πέφυκεν Ά ν -  
δρέου | τάφος τού Πρωτοκλήτου τών σοφών 
άποστόλων». Θωμόπουλος 2693, 527—9. Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκ. 72—3. Δημ. όνομ. 46.

Κ υρίτσοβα  Νεζερών. Οΰτω σημειούται άπό 
τήν E xped ition . ’Ανήκει πλέον είς Καλάβρυ
τα, κειμένη άνω τών Πετσάκων Γουμένιτσας.

Κυριτσόπουλος Γεώργ., ιατρός καί ποιη

τής έν Πάτραις (1868—1943). Οί στίχοι τοΰ^Γ 
καί τά δημοσιεύματά του εΐναι σκορπισμένα είςΛ 0 
διαφόρους έφημερίδας καί περιοδικά, μεταξύ: # 
τών τελευταίων καί είς τόν «Νουμάν»· ύπήρ- ?: 
ξε δημοτικιστής καί ή ποίησίς του διεκρίνετο: 
διά τήν μουσικότητά της. Πολλά τραγούδια του. $; 
έμελοποιήθησαν καί έτραγουδούντο ευρέως. Β-

'Ιστορική ήτο ή συμπάθεια τού Κωνστ. Πορ- : 
φυροπούλου (βλ. λ.) πρός τό ποίημα τού Κυρί- γ* 
τσοπούλου «Πριν ή ψυχή μου άνεβή στους ού- ί  
ρανούς έπάνω», ώστε μερικοί έξέλαβον τούς:ρ; 
στίχους ώς τού Πορφυροπούλου. ’Άλλα ποιήματά: 
το υ : «Χριστός άνέστη», «Χριστουγεννιάτικοι 
έλατο», «Στή Φτέρη», «Στό Βενιζέλο», «Στήι 
Δημοκρατία», «Στόν έρημίτη τού "Αη Νικόλα»! 
κ. ά. Έ γραψε καί τούς στίχους έμβατηρίου τουι 
Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου (είς καθ*-| 
ρεύουσαν), βραβευθέν τήν 14)12)1892 καί δη- 
μοσιευθέν είς τό φ. τής 24]12]1892 τής έφ.ι 
«Φορολογούμενος» Πατρών). Ε π ίσης "Τμνον ι 
πρός τήν Γυμναστικήν, έπίσης μελοποιηθέντα,; 
τόν όποιον παραθέτει ό Β. Παπαγεωργίου είς 
τό Πατρ. Ήμερολόγιον τφ  1907 τού Ν. Μπε- 
νάκη, 59.

κω δω νοκρουσ ίας κωδωνοστάσια ναών.. 
Μνείαν των έν Πάτραις έχομεν μόλις τώ 1714, 
ότε τό Ή πειρ. χρονικόν άναφέρει ότι ό σεισμός 
τής Κυριακής 27 ’Ιουλίου τού έτους έκείνου 
«έκρήμνισε τά καμπαναρεια τών εκκλησιών...))' 
είς Π. Πάτρας. Πάντως οί Τούρκοι, έπανελ- 
Οόντες τώ 1715 είς Πελοπόννησον, δέν έπέτρε-; 
ψαν κωδωνοκρουσίας ούτε άνεγερσιν κωδωνο
στασίων (Θωμόπουλος 480, 489). Οί χριστια
νοί ήναγκάζοντο νά έχουν τόν «κράχτην» (βλ.- ι: 
λ.). Καί περί μονών τό αύτό πρέπει νά γραφή 
(Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐον 73). Αί άνεγερ- 
θεΐσαι μετά τήν άπελευΟέρωσιν έκκλησίαι καί 
μοναί έχουν άπασαι κωδωνοστάσια, μέγιστα δέ 
εΐναι τά τής Παντανάσσης, θολωτά τού Παν-ι [ 
τοκράτορος, είς άλλους ναούς ήνωμένα μετά 
τού ναού καί είς άλλους κεχωρισμένα (ναός \Αγ; 
Άνδρέου). Εις Πάτρας (Μαρκάτο) κατασκευά
ζονται καί κώδωνες ναών δΓ όλην τήν Πελο-{ 
πόννησον καί τήν έναντι Στερεάν.

Εις Πάτρας συνηθίζεται κατά τάς Κυριακάς 
καί έορτάς πρός έπισήμανσιν της έορτής τό 8ι- 
πλοκάμπανο ήτοι κρούονται καί οί δύο κώδω
νες συγχρόνως τού ναού, προηγουμένου τού 
άσθενεστέρου κτυπήματος καί έπακολουθ u r o r  
τού ίσχυροτέρου. Είς τήν Οείαν λειτουργίαν? 
κρούονται τρις (ορθρος, καταβασίαι, δοξολογία)^ 
πανηγυρικώς δέ κατά τάς πανηγύρεις καί όταν; ■ 
φθάνει ή άπέρχεται ό άρχιερεύς. Παλαιότερονι 
κατά τήν προπαραμονήν καί παραμονήν ώς καΐί 
τήν ημέραν τής έορτής έκρούοντο χαρμοσύνως» 
οί κώδωνες τού έορτάζοντος ναού καί όλόκλη-; Μ 
ρον άκόμη τήν νύκτα τής παραμονής τής έορ-ι k  
τής. Έκτύπων πενθίμως, όταν άπέθνησκεν ένο-ι ύ 
ρίτης. Τούτο κατηργήθη υπό τού δημ. συμ-. 4. 
βουλίου τφ  1840. Έ τυ χε  νά είναι έπίτοκοςι <Τ 
ή σύζυγος του προέδρου τού δημ. συμβουλίου Aj J 
Λόντου καί, έν συνεννοήσει μετά τών λοιπών» Γ 
αρχών, έπέβαλε τήν κατάργησιν τού έθίμου.. 
Σήμερον έχουν περιορισθή αί κωδωνοκρουσία*! 
γενικώς, πενθίμως δέ κρούονται οί κώδωνες
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ά τφ θανάτψ εφημερίου κληρικοΰ. Καί πρός 
(αγγελίαν πυρκαϊάς έκρούοντο οί κώδωνες τοϋ 
Αησιεστέρου ναοϋ. ’Από τής Μ. Πέμπτης 
ίχρι της πρωίας τοϋ Μ. Σαββάτου («Άνά- 
:α ό Θεός») οί κώδωνες σιγοΰν τελείως εις 
ιδειξιν πένθους οΰτε διά νά σημάνουν την 
•αρξιν των άκολουθιών, κατά τό Ίόνιον σύστη- 
χ (Χιώτης Άπομν. Σ Τ ' 48) καί μόνον κατά 
(jv περιφοράν των επιταφίων τινές κτυποϋν 
ενθίμως. Καί οί ναοί των χωρίων έχουν σή- 
ρον καλά κωδωνοστάσια.
Κ ω λέττης I. Πρόθυμος νά πολιορκήση τάς 

ίάτρας τήν 11)1)1825. Γούδας ΣΤ ' 262. Κ. 
[εταξάς 55.

Κωλοσσύρτι. Θέσις ολίγον κατοικουμένη, 
ναφερομένη είς τδν πίνακα των κτημάτων μο- 
§ς Γηροκομείου τοϋ έ'τους 1849 έν κώδικι 
ύτής σ. 205. ’Ολίγον κατοικουμένη καί τφ  
)51 (Ραγκαβής Β' 85). Είναι ή Πισοσυκιά, 

~ω Κ. Ά χαΐας. Τά τοπωνύμια διότι ήτο 
ατήφορος έπίφοβος καί τον κατήρχοντο έπί 
ής έδρας συρόμενοι έπί τοϋ έδάφους Οί κά
τοικοι ήλθον έκ Συκιάς Νεζερών. Κάτοικοι τω 
903 50. Κορύλλος Χωρογραφία 72.

Κ ω νσταντής, κ α π ε τ ά ν ι ο ς  Ή λεΐος (έξ 
Δνδραβίδος) αγωνιστής τοϋ 1821. Έπολέμη- 
εν είς τήν πολιορκίαν των Πατρών είς τό 

ΐ'ώμα τοϋ Κ. Πετιμεζα. Κατά Φωτακον Biot 
«ύπήρξεν ό καλλίτερος στρατιωτικός πολε- 

ιήσας παντού καί ιδίως είς τήν περίφημου μά- 
;ην τής 9 Μαρτίου 1822 κατά τήν πολιορκίαν 
ιών Πατρών ήνδραγάθησεν». Ώ ς  πολεμήσαντα 
φ 1822 ύπό τό όνομα καπετάν Κώστας τόν 
ίναφέρει ό ΧρυσανΟακόπουλος 98.

Κ ω νσταντινόπουλος Κωνστ. άξ)κός μη
χανικού, γεννηθείς είς Πάτρας τω 1863. Έ πο- 
ιέμησε τω 1897 καί είς τούς βαλκανικούς. 
Στρατηγός τώ 1920 καί άπεστρατεύθη τώ 1922. 
V1EE ΙΕ ' 559.

Κ ω νσταντίνος α' Μητροπολίτης Πατρών 
:ω 1026—1043. Θωμόπουλος 286.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  β' ομοίως, άνχφερό- 
Αενος τω 1157 είς τήν «σύνοδον Εκκλησίας 
Ελληνικής». Είς αυτόν ό Κ. Μπόνης «Ευθυ
μίου Μαλάκη τά σωζόμενα» Ά θ . 1937 γρά- 
ρει δτι άπευθύνει ούτος δύο έπιστολάς (σ. 
52-3, 54).

Κ ω νσταντίνος γ ' Π  λ α τ  ή ς. Μητροπολί
της Πατρών. Έγεννήθη είς Πάτρας τώ 190 L έκ 
γονέων καταγομένων έκ Δωρίδος. Τώ 1908 ή 
οίκογένειά του έγκατεστάθη είς ’Αθήνας, δπου 
έσπούδασεν είς τήν Θεολογικήν Σχολήν. Διετέ- 
λεσεν ίεροκήρυξ μητροπόλεως Άργολίδος καί 
είτα Θ)νίκης, έπί δετίαν είς έκάστην. Μετέσχε 
τής έκστρατείας 1940)1 είς Β. "Ηπειρον, τ ι 
μηθείς διά μεταλλίων άνδρείας. Τώ 1942 άνέ- 
λαβε ώς τοποτηρητής παρά τής I. συνόδου τής 
μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, τής ό- 
ποίας έξελέγη μητροπολίτης τόν ’Απρίλιον 
1955, διατελέσας μέχρι Ν)βρίου 1957, δτε έξε
λέγη, παμψηφεί πάλιν, μητροπολίτης Πατρών. 
Έτιμήθη καί διά δύο μεγαλοσταύρων.

Κ ωνσταντίνος ό μέγας. Κατ’ αύτοϋ οί 
Πελοποννήσιοι, ταχθέντες εις τό ’Ιλλυρικόν

θέμα κατά τήν νέαν διαίρεσιν τής αύτοκρατο- 
ρίας. Θωμόπουλος 252.

Κ ω νσταντίνος Ζ ' Πορφυρογέννητος. Βλ. λ. 
Σλαϋοι, Σαρακηνοί. Θωμόπουλος, 261—2, 271, 
279, 3871.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς .  Είς τοϋτον ώς διάδο- 
χον είσέτι έδωρήθη τώ 1887 διά τοϋ ν. α-ήλη' 
ή είς τήν πεδιάδα Μανωλάδος δασική εκτασις 
μέχρι Λάππα, τήν όποίαν τώ 1923, άρθείσης 
τής δωρεάς, τό Κράτος διένειμεν εις 120 πρό- 
σφυγικάς οίκογενείας καί 170 τοιαύτας άκτη- 
μόνων τών πέριξ κοινοτήτων. Αί προτάσεις έ- 
νώπιον τού Πρωτοδικείου Πατρών τοϋ Ά νδρ. 
Μιχαλακοπούλου ώς δικηγόρου τοϋ Διαδόχου 
κατά διαφόρων έντοπίων έτυπώθησαν καί εις 
ίδιον τεύχος. Τήν 7 Μαίου 1887 ήλθεν είς 
Πάτρας. Θωμόπουλος α' έκδ. 343 καί πλειστά- 
κις ίίλλοτε, ιδίως δταν έταξίδευεν είς τό έ- 
ξωτερικόν καί τήν 26 ’Ιουλίου 1916 ώς βασι
λεύς κατά τήν κηδείαν τοϋ στρατηγού Μάνου· 
σογιαννάκη. Είς τό δημοψήφισμα τής 15 Νοεμ
βρίου 1920 ό λαός έψήφισεν υπέρ αύτοϋ. Θ ω 
μόπουλος 52. Λεύκωμα 104. Λ. Παρασκευό- 
πούλου, ’Αναμνήσεις, Ά θ . 1903, Α ' 144.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  πολεμιστής, φίλος τοϋ 
αύτοκρ. ’Ανδρονίκου «Πατρηνός», άλλά έκ Π α
λαιών ή Νέων Πατρών δέν γνωρίζομεν. Θω
μόπουλος 29 33.

Κ ω νστάντιος. Βλ. λ. "Αγιος Άνδρέας 
(λείψανον), Αρτέμιος.

Κ ω νσταντόπουλος Κ ω ν σ τ .  Νομικός 
συγγραφεύς, δικαστικός καί πολιτικός. ’Από 
τοϋ 1861 ήτο έφέτης έν ΙΙάτραις, κατά δέ τάς 
ταραχώδεις ήμέρας τής έξώσεως τοϋ "Οθωνος 
ό λαός τών Πατρών άνεκήρυξεν αύτόν νομάρ
χην καί κατώρθωσε νά σώση τήν πόλιν άπό 
βέβαιον κίνδυνον. "Ηλιος ΙΑ ' 917.

Κ ω στάκη οικογένεια. Κατά άναφοράν τοϋ 
Ά θ . Κανακάρη Ρούφου πρός τόν Ενετόν έν 
Πάτραις πρόξενον Ροζαλέμ τής 21)9)1787 «εύ- 
ρέθη ό Άνδρέας Κωστάκης τοϋ έντίμου έμπορ. 
οίκου τοϋ Λιβόρνου τοϋ καλώς γνωστού έν- 
ταϋθα» εις τινα δύσκολον έμπορικήν περίπτω- 
σιν. Ή  πλούσια οικογένεια Κωστάκη κατήγετο 
έκ Κερπινής Καλαβρύτων, έκ τής όποίας τήν 
Παρασκευήν έλαβε σύζυγον ό ώς άνω Άθαν. 
Κανακάρης Ροΰφος, ταύτης δέ άπόγονος ό 
Κωνστ. διατελέσας καί πληρεξούσιος καί άπο- 
θανών έν Πάτραις τώ 1864. Έ ν  γένει οί ά- 
δελφοί Φίλιππος καί Γεώργιος άναφέρονται 
δρώντες έν Πάτραις κατά τούς πρό καί μετά 
τό 1821 χρόνους. *0 Κωνστ. διετέλεσε καί 
άντιπρόσωπος (βεκίλης) Πατρών καί πρόκρι
τος, ό όποιος άφιέρωσεν είς τό μοναστήριον 
τοϋ Όμπλοΰ τφ  1806 άμφια ιερά «ζυγιαΐς 
τρεις». Θωμόπουλος 511. Βλ. λ. Ροϋφοι. Κ ω
στάκη λατομεϊον παρά τά Ταμπάχανα. Θωμό
πουλος 43. Βλ. λ. Γεωλογία.

Κ ω στόπουλος Γ. Ν ι κ ο λ. Ξυλογλύπτης 
ειδικευμένος είς τά εκκλησιαστικά, γεννηθείς 
έν Πάτραις τφ  1895. Έ ρ γα  του (δεσποτικοί 
θρόνοι, άμβωνες, θύραι κλπ.) είς ναούς Ά γ .  
Διονυσίου, Ά γ . Παρασκευής, Ά γ  Βαρβάρας 
Πατρών, Αίγιου καί Έλλην. ναούς Α μερικής.
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Α α β ίλα ς, καπετάν— Γάλλος φιλέλλην, λο
χαγός του Ναπολέοντος, συμμετέσχε 
καί εις τήν πολιορκίαν των ΓΤατρών τφ 

1822 μετά του Κολοκοτρώνη. Φωτακος Βίοι 
277.

Λ άγαρης Δ η μ. Έςέδωσεν έν Πάτραΐς τά 
βιβλία «Σοφία Παλαιολόγου, ή Πατρινοπούλα 
αύτοκράτειρα της Ρωσσίας» τφ  1 9 8  καί, 
« Πέντε χρόνια αίματος, δόξης καί σκλαβιάς 
(Ή  Πάτρα στόν πόλεμο καί τήν κατοχή)», τω 
1946, σ. 154. Ώ ς  πρόεδρος της Ένώσεω; συν 
τακτών έφημερίδων ιδρυσεν ένταΰΟα άρχεΐον 
Τύπου Πελοποννήσου, 'Ηπείρου καί Νήσων 
(1956).

Λ άγγουρα . Τοπωνύμιου νεώτερον κτημα
τικής έκτάσεως παρά τόν ναόν "Αγ. Γεωργίου 
έκεΐθεν της Έγλυκάδος καί έπΐ της όδοϋ πρός 
τό Σταυροδρόμι. Άναφέρεται Άνδρ. Λάγγου- 
ρας στρατηγός του Ιππικού (ΣΝΕ Δ ' 409), 
άποβιώσας είς Πάτρας τω 1943. Δημήτριος 
Λάγγουρας έκ των παλαιών έμπόρων («Λάγ- 
γουρας καί Μεϊντάνης»), τόν όποιον εύρίσκο- 
μεν πρό του 1828 έγκατεστημένον είς Λιβόρ- 
νον (βλ. λ.) καί Γεώργιος Θ. Λάγγουρας, γ ε 
ωπόνος. Τριανταφύλλου Γηροκομείου 24. Βλ. 
λ. δίκαιον διά τούς τω 1836.

Λ αγκάδα, Βαθειά Λαγκάδα, πρό τής Χα- 
λανδρίτσης, ΒΔ αύτής. Θέσις σήμερον, ένώ τφ  
1836 ήτο χωρίον, τό όποιον οί Δρακάκης Κούν- 
δουρος 67 τό άναφέρουν έσφαλμένως Βραγκά- 
δα. Τό χωρίον έκτοτε δέν άναφέρεται καί σή
μερον υπάρχουν έρείπια μόνον.

Λ αγοβούνι. Κορυφή του Ώλενοΰ παρά τό 
Καλούσι.
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λάγυνο ι. Κατά Άθήναιον «λάγυνον δέ μέ  ̂
τρον είναι όνομα παρά τής "Ελλησιν ώς χοό<! 
καί κοτύλης, χωρείν δέ αύτό κοτύλας ’Αττικά* 
δώδεκα, καί έν Πάτραις δέ φασί του τ ' είναί 
μέτρου τό λάγυνον». ΤΗτο εύρυκοίλιον κα: 
μακροτράχηλον οίνοδόχον άγγειον, περί τό ό·! 
ποιον περιέπλεκον καλάμην. Θωμόπουλος 126 
M eyer 2219.

Λαδάκης, παπά — «πρόσωπον έξέχον τώ: 
Πατρών» κατ’ έκθεσιν του ‘Ενετού προνοητοί 
της Ζακύνθου τής 20 ’Απριλίου 1646, ήναγι 
κάσΟη νά έξαφανισθή έκ Πατρών λόγφ τώ*! 
κατ’ αύτοΰ διώξεων τών Τούρκων. Κώδηί1 
Μέρτζιου 48. Δημήτρης υπογράφει υπόμνημα 
Πατρέων ζητούντων αύτοδιοίκησιν τφ  1688 
Αυτόθι 86.

Λ αζαρέτος Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο  ς. Έγεν 
νήΟη είς Κέαν τώ 1800. Έπολέμησε είς τή< 
πολιορκίαν τών Πατρών ύπύ τόν Ίγγλέζ* ν 
’Ή λιος ΙΒ ' 31. Διετέλεσε φρούραρχος Πατρώί 
παραλαβών τό φρούριον παρά τών Γάλλων 
(Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλιοθ. 3281) άκριβέστε^ 
ρον διετέλεσεν ολίγα έτη μετ’ αυτούς. Τό κάί - 
τω μέρος τής Άκροπόλεως μετέβαλεν είς πει 
ριβόλιον, κατεδαφίσας τά έκεΐ αρχαία καί πα? 
λαιά κτίρια (Θωμόπουλος 610°). Περί τήί· 
συλλήψεώς του μεταβαίνοντος είς Πάτρας ά( 
τμοπλοϊκώς τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1862 ώι* 
οπαδού του ’Όθωνος βλ. Χιώτην Ίον. Β' 57ί 
—6, Γούδαν Ζ ' 88. Διετέλεσεν τφ  1865 κα: 
υπουργός Στρατιωτικών καί Ναυτικών. ΣΝ ί 
Δ ' 312. Τρ. Εύαγγελίδης Τά μετά τόν *Όθω» 
να, 128. Δραγούμης Β' 305.

ΛαζαρΙδης Φ. Γ ι ά γ κ ο ς, έκ Πατρών-
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ών 20, άπέθανεν είς Μ. ’Ανατολήν τήν 20 
αρτίου 1944. Τά όστα του ένεταφιάσθησαν 

τό Α' Δημ. Νεκροταφεΐον Πατρών. 
Λαζαρινόν ή Λαζαριό καί Λαζαργιό της 

υντούχλας, συνοικισμός παρά τό Κούμπερι. 
.ναφέρεται άπό τήν E xpedition  μέ 6 οίκο- 
νείας (1828). Ό  Ραγκαβής Β' 89 απλώς τόν 
«φέρει (1851) ώς κατωκημένον τόπον, όμοί- 

ό άνεπίγραφος πίναξ τοϋ κωδικός μονής 
ροκομείου (1849) σ. 210, οπού ή μονή είχε 
ήματα. ’Άνευ ένδείξεως άριθμοϋ κατοίκων 

χί Νουχάκης Β' 532. *0 Κορύλλος Χωρογρα- 
Ια ούδαμώς. Συνοικισμός υπαγόμενος σήμε- 
>ν είς Καλέντζι, τό όνομα εχων έκ των πρώ- 
av οίκιστών οίκογενείας Λάζαρη. Άνήκεν 
ρχικώς (1832—40) είς τόν δήμον Ερύμαν
θος καί εΐτα Τριταίας. Δρακάκης Κούνδου- 
ος 67, 159.

Λάζαρος, μέγας προμικήριος (πρώτιστος) 
ής αυλής τοϋ δεσπότου Θωμά Παλαιολόγου, 

παραδώσας τά φρούρια έκείνου εις τόν σουλ- 
ανον Μωάμεθ τώ 1458. Θωμόπουλος 366.

Λ α ϊ κ ό ν  Β ή μ α .  Ήμερησία άπογευμα- 
Ινή έφημερίς των Πατρών έκδοθεϊσα έπΐ έξ 
ήνας τώ 1935 ύπό Άνδρ. Βρή.

Λαΐτης Ά ν τ .  Βλ. λ. Μωσαίτης. 
Λακεδαιμόνιοι (Λακωνία). ’Εκστρατεία 

ιός άποικίαν τών ’Αχαιών, όταν οί Δωριείς 
όύς έξεδίωξαν έκ Λακεδαίμονος, συμπεριέλα- 
ρε καί τούτους καί οΰτω μετ’ αύτών ίδρύθη- 
αν αί Πάτραι (Παυσανίας Λακωνικά 2, 1). 

ίατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον (βλ. λ.), 
:1 Πατρεϊς, ώς καί οι λοιποί ’Αχαιοί, έτάχθη- 
;αν μέ τούς Λακεδαιμονίους. Οί Λακεδαιμό- 
ιοι (βλ. λ. Σπάρτη) άντετάχθησαν είς τήν 
Αχ. συμπολιτείαν, άλλ’ έπί Φιλοποίμενος ύπή- 
ί’Οησαν καί ούτοι είς αυτήν. Τελικώς ’Αχαιοί 
ιαί Λακεδαιμόνιοι τώ 89 π. X. παρετάχθησαν 
ίπό κοινού είς τήν Χαιρώνειαν κατά τών Ρω- 
ιαίων. Περί άρχαιοτάτης επικοινωνίας είς τήν 
,ατρείαν βλ. λ. Μεσόα. Είς τήν μητρόπολιν 
;Ίατρών (Θ' αί.) ύπήχθη ή έπισκοπή Λακε- 
ιίαίμονος καί παρέμεινε μέχρι τής άναδείξεως 
ιαί ταύτης είς μητρόπολιν. ’Επί Φραγκοκρα
τίας ή μέταξα τοϋ Μιστρα (βλ. λ.) έξήγετο 
:ίς Εύρώπην μέσω τοϋ έμπορίου τών Πατρών. 
Γφ 1574 ό μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Γα
βριήλ έρχεται εις Πάτρας πρός ύποδοχήν τοϋ 
ΓΙατριάρχου 'Ιερεμία Β '. Οί Λάκωνες ήρχοντο 
είς Πάτρας διά τό έμπόριον, ομάδα δέ τούτων 
ίπιστρεφόντων έκ πανηγύρεως τών Πατρών, 
ίφόνευσαν οί Τούρκοι κατά τάς παραμονάς τής 
Έπαναστάσεως 1770. Θωμόπουλος 24, 51,
76, 98—9, 126 έπ., 152, 166, 265, 2671, 370, 
395 έπ., 398, 417. Σακελλαρίου 160—1. 

Λάκκα, τό χωρίον Γρόπα (βλ. λ.). 
Λακκόπετρα (ύψ. 126 μ. άπόστασις άπό 

τοϋ κέντρου περιμέτρου τής πόλεως Πατρών 
■κατ’ εύθεΐαν γραμμήν 24 χλμ. Θωμόπουλος 
94s) χωρίον (ιδία κοινότης) άπέχον τής Δύμης 
1 ι/ί ώ., κατωκεϊτο δέ πρό 50ετίας ύπό ’Αλβα

νοφώνων. Ό  Ραγκαβής Β' 84 τό αναφέρει ά- 
ίπλώς (καί μάλιστα Λυκόπετραν). Πρβλ. Κορύλ- 
λου Χωρογραφία, 74. Άναφέρεται μόλις ύπό τοϋ 

’’ j,i Νουχάκη (1889) μέ 383 κατοίκους. Λακκόπε-
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τρα καί είς "Ήπειρον (Άραβαντινός, Β' 91). 
Τ φ  1944 έξ άνατινάξεων Γερμανών έξ 102 ο ι
κοδομημάτων τοϋ χωρίου 3 κατεστράφησαν καί 
3 ήνεώχθησαν. Οί κάτοικοι ήλΟον άπό τοϋ Παν- 
αχαϊκοϋ (Όβρυοκάμπου), όπου καΓ Λακκοπε - 
τραίικο βουνό δεικνύεται εως σήμερον, είς τό 
όποιον βόσκουν τό θέρος τά ποίμνιά των καί 
έκ τής όνομασίας εκείνης τό όνομα τοϋ πεδινού. 
Οί Δρακάκης Κούνδουρος 113 άναφέρουν τό 
χωρίον ώς τοϋ δήμου Δύμης άπό τοϋ 1861.

Λακκώματα Νεζερών. Κοινότης ιδία Φ α
ρών. Άναφέρονται άπό τήν E xped ition  μέ :58 
οίκογενείας (1828), ύπό Ραγκαβή (1851) μέ 
82 οίκογ, καί 379 κατοίκους καί Νουχάκη 
(1889) μέ 465 κατοίκους. Κεΐνται είς τούς A 
πρόποδας τοϋ ΏΚενού καί άπέχουν τής Χαλαν
δρίτσης 4 ω. (Κορύλλος Χωρογραφία 81). Τό 
έλληνικώτατον όνομά του τό Νεζεροχώρι τούτο 
έλαβεν έκ τής διαμορφώσεοις τοϋ έδάφους διά 
τάς έκεΐ έπί τοϋ όρους μικράς κοιλάδας. 'Κ ο ι
νόχρηστον τό τοπωνύμιον διά τόν αύτόν λόγον 
είς ’'Ηπειρον (Ή πειρ. χρον. ΙΒ ' 228—9). ’Έ 
χουν άφθονον ύδωρ καί 2 ω. άνω ύπάρχει 
πλουσία πηγή χωνευτικωτάτου ύδατος, καλου- 
μένη ’Άβορον, ίσως έκ τής λέξεως άβαρής, 
ήτοι έλαφρός, μή προξενών βάρος (Θωμόπου
λος 269). Είς άπόστασιν 1 χλμ.άπό τοϋ χωρίου 
έρείπια μονής γυναικείας μέ διασωζόμενον τόν 
ναόν τής Παναγίας, καλείται δέ ό τόπος είσέτι 
Καλογριές (βλ. λ.). "Ηλιος ΙΒ ' 48. Πατρίς τοϋ 
Νεκταρίου (βλ. λ.) Ιδρυτού μονής 'Α γ. Πάντων.

Λ άκω ν Σκύλωνος. Πατρεύς πρόξενος (βλ.λ.) 
είς Κλειτορίαν ’Αρκαδίας. Θωμόπουλος 231, 
H erb illon  173.

Λάλα. Τούρκοι έξ αύτοΰ έρχονται καί έγ- 
καθίστανται είς Πάτρας (1821—1828). Βλ. λ. 
Έπανάστασις 1821.

ΛαλαΙικο. Ποτιστικός αϋλαξ έκ τοϋ ποτα
μού Γλαύκου. Διέρχεται διά Περιβόλας, Β 
κτήματος Λιάλιου.

Λαλικώστα. Χωρίον έπί τής κοιλάδος τοϋ 
Πείρου, κάτωθι τού Πρεβέδου. Συνωκίσθη έκ 
κατοίκων τοϋ όρεινοΰ Λαλικώστα, ΝΔ δήμου 
Έρινεού, τό όποιον άναφέρουν οί Ραγκαβής Β' 
90 καί Νουχάκης Β' 534 άνευ ένδείξεως άριθ- 
μοΰ κατοίκων. Τό νΰν Λαλικώστα άναφέρει ό 
Νουχάκης ώς έχον 265 κατοίκους (1889) καί ό 
Κορύλλος Χωρογραφία 80. Κεΐται πρός Δ τής 
Χαλανδρίτσης, άπέχει δέ αυτής 1 ‘/a ώ. καί 
ύδρεύεται έκ φρεάτων. Τήν έποχήν έκείνην (1903) 
ώμιλεΐτο ή ’Αλβανική. ‘Υπάρχει καί έτερον 
θερινόν χωρίον, έπιλέγει ό Κορύλλος αύτόθι, 
έπί τοϋ Παναχαίκοΰ ώς άνω, έκ τοϋ όποίου καί 
ό άγωνιστής τοϋ 1821 Δημάκης Λαλικωστί- 
της. Τό όρεινόν άναφέρει κατάστασις ένετική 
τών χωρίων Πατρών τοϋ 1699, ύπόχρεων ένός 
μόνον στατήρος διά τό Ιππικόν τών δραγώνων. 
Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118. Λάλα ό γυναικά- 
δελφος άλβαν., πάντως Λαλικώστας ό ιδρυτής 
(πρβλ. Μπαρδικώστας). Διά τό ορεινόν β λ .λ . 
Βεραίικα. Τώ 1832 ύπήγετο είς δήμον Παν- 
αχαΐας. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113. Νΰν ή 
κοινότης έπί τοϋ Πείρου ώνομάσθη Φαραί.

Λαλιωταίικα. Βλ. λ. Λάλουσι.
Λ άλουσι. ’Απέχει έκ Χαλανδρίτσης 1 ‘/a
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ώ. καί υδρεύεται έκ φρεάτων (Κορύλλος Χωρο
γραφία, 81). Τό χωρίον άναφέρει ό L eake  I I ,  
122 μέ τό άνω όνομα καί Λαλουσία, επί της 
πεδιάδος. Κατά την E x p ed itio n  οίκογέν. 5 
τφ  1828. Τ φ  1851 κατά Ραγκαβήν Β' 88 μέ 
Τρούσα καί ’Αστέρι όμοϋ οίκογ. 33, κάτοικοι 
153. Τω 1889 κατά Νουχάκην κάτοικοι 407. 
Ε ις τό χωρίον υπάγεται καί ό συνοικισμός 
Λαλιωταίικα ή "Αγ. Νικόλαος (κάτοικοι τω 
1889 24). Κατά Θωμόπουλον 301 ίσως έκεΐ 
έκειτο τό έπί των πρώτων ήδη χρόνων της 
Φραγκοκρατίας τιμάριαν τής Ζουλιάνας (βλ. λ.). 
Πρό 50ετίας ώμιλεΐτο ή ’Αλβανική, κατά δέ 
τόν Θωμόπουλον α' έκδ. 238 τό όνομα του 
χωρίου έκ τού τιμαριούχου (ή τής οίκογενείας 
των οικιστών) Λάλουση. Σήμερον τό χωρίον, 
άποτελούν ίδιαν κοινότητα, μετωνομάσΟη είς 
Σταροχώρι. 'Ω ς χωρίον τού δήμου Φαρών τό 
άναφέρουν οί Δρακάκης Κούνδουρος 113 μόλις 
τώ 1861. Τό χωρίον άναφέρεται τό πρώτον 
είς ένετικάς καταστάσεις 1699 έτους των χω 
ρίων Πατρών, υπόχρεων αύτό μετά Ζώγα καί 
Δράστα 10 στατήρων φορβής διά τό ιππικόν 
των δραγώνων. ’Επίσης Λάλουσι καί Ζώγα ά- 
πετέλουν μίαν ένορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 
118 καί 172.

Λαμία. Μόνος έκ των ’Αχαιών συμμετέ- 
σχε είς τόν Λαμιακόν πόλεμον (322 π.Χ.) ό 
άΟλητής Πατρεύς Χείλων, κατά τήν πΐηροφο- 
ρίαν τού Παυσανίου είς Α χα ϊκά  κεφ. 6, 5,
ένώ ό ίδιος είς τά Ή λειακά κεφ. 4, 7 άντιθέ- 
τως άναφέρει ότι έλαβον μέρος όλοι οΐ ’Αχαιοί. 
Θωμόπουλος 132—3.

Λάμνα, ή έκτασις κάτω της σιδηροδρομι
κής γραμμής από Σαγαιίκων έως Αάππα, μέ
ρος λιμνάζον κατά τόν χειμώνα, έν μέρει καλ
λιεργούμενο';, άνήκει δέ είς τό Δημόσιον (2.000 
στρέμματα), τό έλος τής Μάνας (Λαρίσου πο
ταμού), λεγόμενον καί Φούσα. Είς ’Ήπειρον 
Λίμνη κοινόχρηστον τοπωνύμιον, όπου όμαλή 
έπίπεδος τοπο0;σία (ΊΙπειρ . Χρον. ΙΒ ' 231). 
Λάμνα, άλβανική άπόδοσις τού Αίμνα.

Λαμπαδάρης Ά γ γ ε λ έ τ τ ο ς .  'Γπογράφει 
υπόμνημα ΙΙατρέων 1688 έτους πρός Ένετίαν 
ζητούντων αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Λ αμπανιτσώτης. ’Έμπορος σταφίδας έν 
Πάτραις. Φορτώνει τφ  1783 διά Τεργέστην 
σταφίδα. Κώδηξ Μέρτζιου 296.

Λ αμπαούνα ά δ ε λ φ ο ί .  Ά γω νισταΙ τού 
1821 έκ Πύργου ’Ηλείας. Συμμετέσχον καί είς 
τήν πολιορκίαν Πατρών. ΧρυσανΟακόπουλος 
120 .

Λάμπεια, άλλο όνομα τού ’Ερυμάνθου (βλ, 
λ.), τού ΝΔ αυτού τμήματος. Θωμόπουλος 49, 
5θ. Βλ. λ. Δίβρη.

Λ αμπίρη. 'Έρμος καί χωρίον είς τήν πα
ραλίαν τού βουνού Ζήρια, όπου άπό τού ποτα
μού Φοίνικος μέχρι τής παραλιακής πλευράς 
τού βουνού σχηματίζεται μικρά πεδιάς μήκους 
2 χλμ. Φωλεά ληστών τω 1650 (βλ. λ. ΨαΟό- 
πυργος, Βαθύ, δερβένια). Κατά τήν Τουρκο
κρατίαν, οί περιηγηταί διέσωσαν τό όνομα «του 
Λαμπίρη τ ’ άμπέλια», διότι πράγματι ύπηρ- 
χον άμπελώνες (όχι όμως καί χωρίον). Ό  πε- 
ριηγητής Prockoche τό άναφέρει Λαμπιριό

Γ

καί ό Δημ. Δανιήλ Μάγνης (1834) Λαμβιρί \ 
γιό. Κατά κοινήν πεποίθησιν κατέχει τήν θέι 
σιν τού άρχαίου όρμου καί λιμένος ’Ερινεοΐ: 
(βλ. λ.). Λαμπίρι υπάρχει καί είς Τριχωνίδα 
Αιτωλίας (Έλευθ. Α ' 383, "Ηλιος ΙΒ ' 69) 
ονομα πηγής είς Πάον (Σκοΰπι). Παπανδρέου 
Καλ. Έ πετ. 323.

Οικογένεια είς Καλάβρυτα, έξ ής δ άρχιεπ* 
Άβέρκιος Πατρών. Παπανδρέου αυτόθι 186! 
Ή  ονομασία τής έκτάσεως έξηγεΐται άπό τό: 
νεώτερον Γάλλον ιστορικόν Buchon, L a Gre 
ce con tinen ta le  e t la  M oree, 524 έκ τοΐ 
Φράγκου φεουδάρχου L am bri. Τοιοΰτος L a u r  
b ri άπαντά κατά τήν Φραγκοκρατίαν, άλλα μό 
νον ό Buchon τφ  1840 τόν συνεσχέτισε μέ τό έι 
λόγω τοπωνύμιον. Ό  G irard  de L am bri ευ. 
ρίσκεται τφ  1304 νά ύπογράφη διπλώματα βα: 
ρώνων της Ά χα ΐας (Buchon, Recherches 
h istor. I I ,  382. 383). Τίποτε δέν άποκλείει ί 
έκτασις ν’ άνήκεν είς ένα Λαμπίρην, όπως συμ 
βαίνει είς Τριχωνίδα καί Καλάβρυτα ώς άνω: 
Ό  L eake I I I  194 καί 409 λέγει ότι ό τόπο 
λέγεται τού Λαμπίρη τ ’ άμπέλια, διότι άλλοτ 
ήτο φυτευμένη ή περιοχή μέ άμπέλους. 
είναι, γράφει, έν έρειπωμένον χωρίον καί εΐ 
άγρός παρά τόν λιμένα, άνήκων είς τό χωρίο: 
τούτο. Υ πάρχει έν πανδοχεΐον "Ελληνας μέ < 
στρεμ. άγρού σίτου. Εις τό πανδοχεΐον διενυ 
κτέρευσεν, όπως καί είς ταχυδρόμος δελής κα: 
ή συνοδεία του. Ό  G ell 2 άναφέρει απλώς h 
πανδοχεΐον έπιχαρίτως ίδρυμένον είς τόν όρμο 
υπό τούς πόδας τού βουνού. Καί ναός έκε: 
τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ (βλ. λ.). Λέκκας 41 
Ό  Dodwell II, 300 εύρεν έν στενόν (δερβένι* 
ή τελωνεΐον, ψρουρούμενον άπό τινας ρυπαρούι 
Αλβανούς, οί όποιοι τού έφέρθησαν εύγενώς 
άλλα τού έζήτησαν φιλοδώρημα

Καί ό P ouquev ille  IV , 401—2 άναφέρε 
πανδοχεΐον καί δερβένι καί ήτο καί καραβά 
σεράϊ (πανδοχεΐον δημόσιον). 1)2 ώ Ν Λαμπί: 
ρη άναφέρει χωρίον Μιρίλα (βλ. λ.) μέ 11 
έλλ. οίκογενείας καί άπό έκεΐ 1)4 ώ. νοτίω* 
ό ΙΙρόβοδος. Περί τό Λαμπίρη τοπωνύμια σή: 
μερον : Κάτω Ζήρια (χωρίον), Κυριαζή, Καλα 
μάκι, Βαθύ ρέμα, Πλαϊκαίικο, Λυκοχορός (υψ 
429 μ.), Βατοχώραφα, Δένδρο (υψ. 437 f
Βίγλες (ύψ. 505), έφ’ ού χωρίον Χρούτσα. Εί! 
θέσιν Βαθύ έντεύΟεν τού Λαμπίρη τά ΰδατα εΐ 
ναι βαθέα, γενικώς τά παράλια τού λιμενίσκο: 
λόγω τού βραχώδους τής άκτής ποικίλλουν άπ 
32—108 μ. Τό άρματωλίκι τής Ζήριας (β>. λ.. 
Λαμπίρη διετηρεΐτο δι’ ασφάλειαν της όδο: j 
Πατρών καί Αίγίου (Γ. Βλαχογιάννης, Κλέί { 
φτες τού Μόρια 22, 23, 25),. Μ. Σακελλαρίο} \ 
143—4. Κατά τινας ό χώρος άνήκει είς τή: 
άρχαίαν πόλιν των Ρυπών (βλ. λ.), κατά δ- | 
τόν Αέκκαν 671 καί ό φεουδάρχης L am bri εΐχι \ 
τόν πύργον του (ή φρούριον) είς Σαλμενΐκον i 
καί άπλώς ((πρός τερπνοτέραν καί μάλλον έπκ ΐ 
κοινώτητον διαμονήν έχρησίμευεν ή όντως τερ* ! 
πνή παραλία τού Λαμπίρη». Μέχρι τέλους τοΐ I 
ΙΘ ' αί. έλάχιστα κατωκεΐτο ή Οέσις. *0 Νου 1 
χάκης τό αναφέρει άνευ ένδείξεως άριΟμού κα i 
τοίκων. Τφ 1907 σημειοΰνται 6 οίκίαι. Πρβλ ί 
Έ λ, Παπαθεοδωροπούλου, Ή  παλιά μεγάλΐ !
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ίμποροπανήγυρις έν Λαμπίρι, Πάτραι 1937. 
Επί Τουρκοκρατίας μεγάλης έκτασιν έκεΐ κα- 
ϊΐχεν ό Χασάν, πλούσιος Τούρκος, παρά τυϋ 
ποιου ήγόρασεν ό Σωτήριος Παναγιωτόπουλυς 
;ξ Αίγίου. Τό κτήμα διασώζεται. Θωμόπουλος 
2, 70, 76, 313, 489, 512 σημ. Λέκκας 15, 
7—46, 671, 158, 159, 164. Σταυρόπουλος 
64, 522, 529.

Λαμπίρη Ε λ έ ν η .  Κεφαλληνιακής κατα- 
ωγής (έγγονή τοϋ Άνδρ. Λασκαράτου έκ 

, .,,.ού άδελφοΰ του) έγεννήθη εις ’Αθήνας τω 
“· ΐ21 j, .,· 1888, άλλ’ έζησεν είς ΙΙάτρας άπό τοϋ 1925— 
7v>ry. [ju' 1947, δπου τφ 1951 έξέδωσε : «Τό πρόβλημα 

' ■̂'ίήτι, τοϋ Λασκαράτου» (σ. 23). Έσπούδασεν εις 
Λειψίαν, τφ  1913 έπαίχθη είς σειράν παρα- 

^(στάσεων έν Άθήναις ή όπερέττα της «Ά πο- 
Tty fci/i'n:) ο,, κρηάτικο όνειρο» άπό τόν θίασον ΙΙαπαϊωάν- 

Reeling νου. Ά πό τοϋ 1925 διετέλεσε καθηγήτρια τοϋ 
ίίν ί;Κ).;ί·, j Ωδείου της Φιλαρμονικής Εταιρίας έν Πά- 

'ίτραις. ’Έργα της μουσικά : Μία άλλη όπερέτ- 
ύ· iwiTO «Ίσόλμα», Κουαρτέττο έγχόρδων, Σονάτα 

■1 %'. r:. I, βιολί καί πιάνο, Σερενάτα, Συμφωνία είς
π:·.:!, ί:ό:; ελασσον, διάφορα τραγούδια. Μουσικοκρι- 
Ιΐ* · ^ τ ικ ά ς  έγραψεν είς τήν έφημ. «’Έθνος» (1913— 
r" iai'/i *ϊ:^|4) καί «Νεολόγος» Πατρών. Είς ’Ιταλίαν τφ 

*1915 διηύθυνε είς πολλά θέατρα τήν όρχή- 
έκτελέσεις μουσικών έργων. ΜΕΕ

;,w ;i; :i )WM , ■
μήτραν είς

' :|L IE ' 753.• 'ϊΛ'ΐρv m
Ά ψ -  Mi; ni Λαμπρά. Τήν έορτήν Άναστάσεως ό έκ
•',λ.νΠ-Λ Πατρών Νικηφόρος τόν ΙΑ ' αί. Θωμόπουλος 

'X .v ’Jj, 286. Έ κτοτε Λαμπρή λέγεται ή έορτή τοϋ 
- >ι ··) ■> w ρ]^σχα εΐς δλην τήν πόλιν καί έπαρχίαν.

Λαμπραίικα. Χωρίον Ν Δύμης (Κ. Ά -  
χαΐας) είς άπόστασιν 3)4 ώ. Οί κάτοικοι προ 
δθετίας ώμίλουν τήν ’Αλβανικήν κατελθόντες 
έκ τοϋ Παναχαϊκοΰ, άπαρτίσαντες τόν συνοικι
σμόν. τόν όποιον μόλις τφ  1889 άναφέρει ό 
Νουχάκης μέ 76 κατοίκους, ομοίως καί ό Κο- 
ρύλλος Χωρογραφία 75. Κατά τόν Θωμόπου- 
λον α' έκδ. 238 τό όνομα έκ τοϋ οίκιστοΰ 
(οικογένεια Λάμπρου, Λαμπραίων) καί όχι τ ι 
μαριούχου, διότι τό χωρίον μόλις κατά τά τέ- 

I λη τοϋ ΙΘ' αί. άπηρτίσθη. Τφ 1944 έκ βομ
βαρδισμού γερμ. πυροβολικού έκ τών 28 οικο
δομημάτων τά δύο όλοσχερώς κατεστράφησαν 
καί δύο ήνεώχθησαν. Έλευθ. Η ' 480, ώς συ
νοικισμόν τφ  1911 τό άναφέρουν οί Δρακά- 
κης Κούνδουρος 159.

έτ'ί'Λ*?* Λαμπρηψόρα. Τοποθεσία 1 ώραν άπό τής 
)\:0 ·^  μονής Γηροκομείου, παρά τήν Βούντενην, όπου 

ή μονή τφ  1836 σημειοΰται είς πίνακα τών κτη
μάτων της δτι είχε τοιαΰτα. Σύνηθες τοπωνύ- 
μιον, δπως είς Κάτω Ά χαίαν (καί Λαμπρηφό
ρα μεσούρα παρά τό Ριόλον, βλ. λ. Καράτς 
άγα) δπου ναός έορτάζων μίαν τών ημερών τής 
Λαμπρής ιγ καί τήν Κυριακήν Βαίων. Τριαν-
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• ι, z-i'yj ταφύλλου Γηροκομεΐον 67.

Λαμπρόπουλος Χ ρ ι σ τ ό δ .  ’Έφορος (έπί- 
fji'jivifj τροπος) λαϊκός τής μονής Γηροκομείου (26 

’Οκτωβρίου 1807). Ή  διαθήκη του, συντα- 
χθεΐσα είς Ζάκυνθον τήν Ιην Μαρτίου 1828, 
δπου ούτος προφανώς είχε καταφύγει, άντεγρά- 
φη είς τόν έκεί ευρισκόμενον κώδικα τής αυ
τής μονής καί σώζεται έν αύτφ. Τριανταφύλ- 
λου Γηροκομεΐον 36—7, 56. Μαρτυρεί είς πι-

σιοποιητίκον 27 Αύγούστου 1807 έκ Πατρών 
περί Κολοκοτρώνη.

Λ αμπρόπουλος X ρ. Δημοσιογράφος έν 
Πάτραις, έκδόσας τήν εφημερίδα «Πρόοδος». 
Μέλος τής έπιτροπής έορτασμοϋ 50ετηρίδος. 
Στεφ. Θοηζοπούλου (Θωμόπουλος 33). Έ π ί τής 
ύλης τοϋ Δελτίου Έμπορ. καί Βιομηχ. ’Ε π ι
μελητηρίου Πατρών.

Λάμπρου Δ η μ. Τούτου τό βρίκιον είσήλθε 
μαζί μέ τό τοϋ Μιαούλη πρώτον είς τόν λιμέ
να Πατρών κατά τήν ομώνυμον ναυμαχίαν τής 
20 Φ)ρίου 1822. Κόκκινος Δ' 184.

Λ άντσας Β ι κ έ ν τ  ι ο ς. Ζωγράφος γεννη
θείς τφ 1822 έν Βενετία. Μετά τήν άτυχή έ- 
πανάστασιν τής γενετείρας του τοϋ 1848 κατά 
τών Αυστριακών, έξωρίσθη καί κατέφυγεν εις 
ΙΙάτρας, δπου παρέμεινεν έπί δύο έτη. Κατό
πιν έγκατεστάθη είς Αθήνας καί παρέμεινεν 
έν Έλλάδι μέχρι τοϋ θανάτου του. Έλευθ. Η ' 
4 9 5 -6 .

Λ αογραφία. Α' ύ λ ι κ ό ν. α' π α ρ α δ ό- 
σ ε ι ς. Αί ΙΧάτρατ καί ή επαρχία της δέν υ
πήρξαν πτωχαί είς παραδόσεις ούδέ κατά τήν 
άρχαιότητα. Ό  Παυσανίας είς τά Α χαϊκά  του 
διέσωσε πολλάς (βλ. λ. Μυθολογίαν). ’Άλλον 
μύθον Πατρών διέσωσεν ό Αίλιανός (Θωμό
πουλος 1932). Παραδόσεις ανάγονται είς τήν 
ζωήν καί τό λείψανον τοϋ Ά γ . Άνδρέου βλ. 
λ.) δυστυχώς πολύ παραμορφωτικαί τών γεγο
νότων. Πρβλ. έφ. «Πελοπόννησος» 29 Ν)βρίου 
1953. Δέν διηυκρινίσθη ή γοργόνα βλ. λ. Σκύλ
λα. Θωμόπουλος 352, 221. Διά τήν Δανιηλίδα 
(βλ. λ.) πού κατώκει (Θωμόπουλος 2731). Π ε
ρί τής Πατρινέλλας (βλ. λ.) οτι είναι τό στοι
χειό τών Πατρών. Καί διά τό Ώ ριάς (βλ. λ.) 
κάστρο. Λέκκας 193. Καί τοϋ Θερειανού (βλ. 
λ.). Γενικώς είς πάσαν μονήν καί φρούριον 
(Ρίον, Άκρόπολις κλπ.). Καί ή Βουντούχλα 
(βλ. λ.). Προλήψεις καί παραδόσεις περί 'Εβραί
ων (βλ. λ.). Νεραϊδάλωνο παρά τόν Ό μπλόν 
(βλ. λ.). Θωμόπουλος 434,5. Περί Συχαινών 
(βλ. λ.) Διαβολάγκαδα. Περί Μονοβύζας γενι- 
κώτερον Πελοποννησιακόν υπό Χρ. Κορύλλου 
εις Πολίτου Παραδόσεις 65, 746. Περί Προ
φήτου Ή λ ία  ομοίως 116, 801. Γενικώτερον
εύτράπελοι διηγήσεις τοϋ αύτού εις Λαογρα
φίαν Δ ' 714. άγυρτεΐαι. Θωμόπουλος 585. Ε ί- 
δικώτερον περί Βωδιά βλ. λ. Παναχαϊκόν, 
Μανωλιά, Δρέπανον, Λεόντιον, Όβρυάς. Περί 
στοιχειών Θωμόπουλος 5622. Κουμπάρες, Έ ρ ι- 
νεοΰ (Βερίνου). Περί κληρικών ΪΙατρέων βλ. 
λ. έπιδημίαι. Ν. Πολίτου, Λαογρ. σύμμεικτα 
Β ' 59, 60 διά τούς σκύλους, σ. 699 άλφαβη- 
τάριον. Πολίτου Παραδόσεις Α ' 531, 627. 
Δ ι’ εικόνας σ. 964. Περί γαιδάρου σ. 626, 
2231. Βλ. λ. Πούλια, ’Ιατροί.

Κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ άειμνήστου Χρ. 
Κορύλλου, Ή  λαϊκή μετεωρολογία, έν Πάτραις 
κόρακες, βροχοπούλια, γλαύκες, πέρδικες καί 
γλάροι προβλέπουν τόν καιρόν καί δή τόν βρο
χερόν. Οί χωρικοί Πατρών τό πρωί τής 14ης 
Σ)βρίου παρακολουθούν πώς κοιμάται ό σκύλος 
των. Ά ν  τεντωμένος, έπρόβλεπον μαλακόν χει
μώνα, άν ήτο κουλουριασμένος, βαρυχεινωνιάν. 
"Οταν οί χοίροι πηδούν καί παίζουν, προβλέ-
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πεται βροχή, όμοίωζ άν γρυλλίζουν έκτάκτως 
καί μάλιστα νύκτα. ’Ά ν εις τήν Παλιοβούνα 
άπένάντι ή εις τήν κορυφήν Σανταμερίου είναι 
καθισμένα σύννεφα, άφεύκτως θά βρέξη. Ά ν  ή 
δύσις είναι μέ σύννεφα, θά βρέξη την έπομέ- 
νην. Βαρυχειμωνιά προβλέπεται έπίσης, άν κα
τά τάς άρχάς Ν)βρίου τάς νύκτας, ό άστερι- 
σμός της Πούλιας δύη μέ συννεφιά. "Αν ή θά
λασσα βγάζη μυρωδιά καρπουζιού, πρόκειται 
νά βρέξη. "Αν είναι ξαστεριά καί άστράφτη, 
θά έπακόλουθήση μεγάλη ζέστη.

β' π α ρ ο ι μ t α ι. Πολλάς έξ αύτών έκ 
Πατρών άναφέρουν οί μελετηταί. Θωμόπουλος 
301 διά Λυσσαριάν (βλ. λ.). Ε ις Πολίτου πα- 
ροιμίαι πολ>αί έκ Πατρών. Προχείρως σ. 4, 
383 μαύρος εΐν’ ό διάολος, άλλ’ όχι καθώς 
λένε. Έ πίσης πολλαί παροιμίαι εις Π . Πα- 
παζαφειροπούλου (βλ. κατωτέρω) σ. 178 «Μ’ 
άγαπάς γειτόνισσα ; τήν καρδιά σου ροότησε», 
225 : «τού άη Άντριός άντρεύει τό κρύο» 
525: «άλλα τά λαλούμενα κι* άλλα τά νοού
μενα». Ιίαροιμίαι διά τούς έκ Νεζερών (βλ. 
λ.). Καί έκ Ζουμπάτας (βλ. λ.). Καί Τσαπόγα.

γ ' έ θ ι μ α .  Ά ρχαϊον σφενδονητών (βλ. 
λ.). Πρωτομαγιάς (βλ. λ. Γύφτοι). Φωτιές *Αγ. 
Ίωάννου (βλ. λ.) τού Ριγανα. Θωμόπουλος 417 
σημ, Πομπή Εβραίων (βλ. λ ). *0 Pouquevil- 
le IV , ^373 παραόίδει τύπους χαιρετισμού: 
Καλή ημέρα, καλή ώρα, καλό μεσημέρι, καλη
σπέρα, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα, καί του 
χρόνου, καλές αντάμωσες. "Οταν δής τό φεγ
γάρι πρώτη φορά, λέγε : Κύριε έλέησον. ΑΙ
έκλείψεις τής σελήνης δέν φοβίζουν. Άλλ* άν 
μετράς τά αστέρια, θά γέμισης σπυριά. Εις τό 
τραπέζι παλαιότερον, δταν δέν υπάρχει έπ* 
αύτού κρέας ή οίνος, οί συνδαιτημόνες τραγου
δούν : «Ξανθή κόρη κοιμότανε (βάλε μας κρα
σί) στ* άνδρός της τις αγκάλες (για πάρτε 
τις κοκκάλες). Κάλαντα Λαζάρου βλ. Α χ α ϊ
κά Δ ' 14. Κωδωνοκρουσίαι (βλ. λ.). Τά κά- 
λανδα λέγονται τήν παραμονήν των Χριστου
γέννων απόγευμα, ένώ τήν πρωίαν τής παρα
μονής μοιράζουν σμύρνα διά «τά χρόνια πολ
λά». 'Ομοίως τήν παραμονήν τής Πρωτοχρο
νιάς καί των Φώτων. ’Από βαθύτατης πρωίας 
τήν Γην τού έτους φέρουν τά παιδιά «νεοέτια» 
(βλ. λ.). Διά τά τραγούδια (βλ. λ.) τά δημο
τικά ιδιαιτέρως. Διά παιχνίδια λαϊκά, άναφέ- 
ρομεν τό «φράγκε βαγκέο» (πρβλ. Φ. Γιοφύλ- 
λης, Ή  γλώσσα τής ’Ιθάκης, ΆΟήναι 1950, 
63). Στολαί (βλ. λ.). Εις έφ. «Νεολόγος Π α
τρών» 23)11)1894 άναφέρεται έθιμον έν Τίά- 
τραις, κατά τό όποιον εις κρίσιν επιληπτικής 
πυροβολούν δίς διά νά φύγη τό κάρβουνο (φά
σμα).

«Έ ν Πάτραις πάλιν έντός ταψιού θέτουσι 
κόκκινον ύφασμα, έφ’ ού κοσκινίζουσι τέφραν 
λέγοντες διαφόρους έπωδάς. Τό ταψίον τούτο 
έκθέτουσι τήν νύκτα είς τά άστρα καί τήν έπο- 
μένην ή ειδική μαντεύεται άναλόγως των σχη
μάτων τά όποια θά ΐδη επί τής έπιφανείας τής 
τέφρας, τρόπος μαντικής προσόμοιός πως πρός 
τόν τών άρχαίων». Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών 
βίος καί πολιτισμός A ', II (Ά θ. 1948) 197 (πλη
ροφορίαν ’Ασπασίας Παπαβοϊνέσκου φιλολόγου).

'/I{· ■ 
,v*r·

Γ.

f . 
ν :·:

Κατά Φ. Κουκουλέν, αύτόθι Δ ' (1951) 28* \\ 
Πάτραις τό φυλακτήριον έξ άποξηραμένου 
φαλιαίου λώρου φέρει τήν νίκην είς τάς δίκα| 
άλλά δέν πρόκειται παρά περί απλής πληροφ^ί 
ρίας. Μανόγαλο έν Πάτραις καί ξόρκια διάφορο

Β' Έ  π ι σ τ η μ ο ν ι κ α I σ ύ λ λ ο γ ο  
κ α ί  έ ρ γ α σ ί α ι .  Τό πλούσιον λαογραφικ* 
υλικόν τών ΓΙατρών, τό όποιον ενδεικτικέ 
μόνον άνεφέραμεν, έμελετήθη καί πριν τού I 
Πολίτου ύπό τοΰ έν Πάτραις ίερέως καί σχ^ 
λάρχου Π . Παπαζαφειροπούλου (βλ. λ.). Πο; 
είργάσθη διά τήν λαογραφίαν Πατρών καί λα 
πής Ά χα ίας, περισσότερον μάλιστα παντι 
άλλου, ό Χρ. Π . Κορύλλος (βλ. λ.). Θεοδ. I 
ρεύς Παπαγεωργίου είς περ. Α χαϊκά  Γ ' 9; 
όπου έπιτυχής διάκρισις του έργου αύτού. Χρι: 
σιμός είναι ό Κ. Ν. Ήλιόπουλος, Βιβλιογραφ; 
τής Πελοπον. Λαογραφίας κλπ. Άθήναι 199 
23 έπ. Διά τόν τέως δήμον Έρινεου (βλ. > 
πολύτιμος ό Λέκκας 165—174. Περί βρυκολιί 
κων, φαντασμάτων de X av ie r Scrofani, V, 
y ag e  fa it en 1794 e tc . I, 106, I I , 75. Kt v  
Θωμόπουλος 5784.

Ό  M angeart κεφ. X III έχει πολλά πε 
κηδειών έν ΙΙάτραις, κεφ. XXII διά γεννήσε 
καί βαπτίσεις παιδιών, διά νηστείας κεί 
XXV καί έορτών (επισκέψεις, κάλαντα) κα-ί 
τά έτη 1828—9. ’Εσχάτως (1958) ό Έ λ. Π Ι 
παθεοδωρόπουλος έτύπωσε συλλογήν «Άχβο{ 
κών παροιμιών» Αλφαβητικήν. j

Λαός. Η μερήσια πρωινή έφημερίς έκδβ 
θεΐσα έν Πάτραις τώ 1934—5 ύπό Γεωρφ 
* Αν τωνοπούλου.

Λαουτάρη ’Α φ ρ ο δ ί τ η .  Σύγχρονος καώ i 
λιτέχνις, μουσική ηθοποιός είς όπερέτταν κ* 
επιθεωρήσεις. Έγεννήθη εις Πάτρας. 'Ήλκίΐ 
!Β ' 95.  ̂ j

Λαπαθών δ ή μ ο ς  τών Καλαβρύτων v5i 
άλλ’ είς τήν Αρχαιότητα ύπήγετο είς τήν *ί\ 
χαΐαν. Θωμόπουλος 227. J

Λαπανιτσιώτης Ίωαν. Ναούμ. Πατρεά 
εύθύς μετά τό 1821, αδελφός τής ΜανδΑν»’
Κ. Τσερτίδου. Έσπούδασεν έν ’Ιταλία καί -j 
σχολεΐτο μέ τήν φιλολογίαν, άλλ’ ό Legrar! 
δέν τόν έχει είς τήν Βιβλιογραφίαν του. j

Λάππα. Άπ>οΰν τοπωνύμιον, χάνι τα 
Λάππα μέχρι τού 1888, ώς σημειούται είς Λ 
τότε συνταγέν σχέδιον τής σιδηροδρομική 
γραμμής. Χωρίον μετά ταΰτα μέ συνοικισμό 
ακόμη καί Μικρασιατών προσφύγων. Μέχί 
τού 1940 δικαστικώς, 1944 διοικητικώς, 19# 
οίκονομικώς καί έκπαιδευτικώς καί μέχρι τα 
1952 έκλογικώς ύπήγετο είς ’Ηλείαν, είς τ ϊ 
οποίαν άνήκει είσέτι μόνον έκκλησιαστικώ» 
’Ίσως έκεΐ ή άρχαία πόλις Λάρισα (βλ. λ.* 
διότι έκεϊθεν διέρχεται ό ποταμός. Ό  G ell 1 
μετά τόν ποταμόν εύρεν έλος. Μία οικία ή μι 
τόχι δεξιά. Δάσος δρυών. ’Αριστερά ό ποτέ 
μός. Έκεϊθεν τού ποταμού Λαρίσου 25' οίκίί 
ή άγροικίαι, δπου δύνανται νά μείνουν οί ξένο- 
ΙΙρβλ. L eake II , 165. Λάππας κολλήγος Λ 
σπηλαίου τφ  1850. Λάππα όρος είς Κρήτι 
(Μουρέλλου, Ίστορ. Κρήτης, 1265), οίκογένει 
Β. ’Ηπείρου έγκατασταθεισα είς Πάτρα» 
άλλά καί τό κοινόν όνομα φυτού άλισμα 1
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ιρνογλωσσοειδές ("Ηλως IB ' 100—1). MEE 
440.
Λάρισα. Πόλις παρά τόν Λάρισον (βλ. λ.) 

ιοταμόν είς τήν μεθόριον της Ά χαΐας καί Ή -  
είας κατά τους πελασγικούς χρόνους, μαρτυ- 
εϊται άπό τόν Θεόπομπον, συγγραφέα, τόν ό- 
οΐον άναφέρει καί. έπικαλεΐται έν τυύτω ό 

ράβων. Λάρισα είς τήν μυθολογίαν ήτο μή- 
ρ τοϋ Άχαιοϋ. Τό άληθές είναι οτι είς Καγ- 

;άδι, άλλά καί είς Λάππα καί Σαγαίικα εύρέ- 
ήσαν τελευταίως καί άνευρίσκονται άρχαιότη- 
ες, άνήκουσαι πιθανώς είς τούς δήμους τής 
ρχαίας αύτής πόλεως κειμένης πλησίον των 

,'1'· ;'· '>·■ ' ΜίΙκβολών τοϋ ποταμού κατά Π .Ά .  Νεράντζου- 
'γΛ'ΐνή Πλην είς Παυσανίου ’Αχαϊκά 115. Θωμόπουλος 

Διά τήν Θεσσαλικήν βλ. λ. Λάρσα.
Άν:,EuwyjifI Λαρισαία Ά θ η ν α .  Ναός της παρά τόν 

11· (ποταμόν Λάρισον, έξ ού τό όνομα. Θωμόπου- 
.:ΐ ’E:srj Ιί'.Ι^ος 62.
-Γί. ikpi fo/ύ; Αάρισος. Ποταμός παρά τό άκρον τής έ- 
,,vicr Scroiani, ϊ ̂ ταρχίας των Πατρών, πρός τήν Η λείαν, πη- 
ί, ιοο,ΙΙ, ;;,ίίϊάζων άπό τά ΒΔ πρόβουνα τής Σκόλλεως, 

ίιυρίως δέ άπό θέσεως Καρόσι έπί τής Ν πλευ- 
,111 r/!i 7.))ί η βας τοϋ ορούς Μώβρη, δέχεται δέ τά ΰδατα Φιλο- 
\\][ 5ιι·α'ί* ι̂αλίου, Πέτα καί Ριόλου. Ή  όρεινή του όχθη 
h vrtr. *3*ίνει διά μέσου δάσους άπό δρυς, καλύπτοντος 

a· μεγάλην έκτασιν. Έ κ  τής πεδινής του κοίτης, 
'ijufiii ί Έί. ΐΐή οποία είναι πλησίον τοϋ χωρίου Ριόλου 
βώούν ι’,ψΗβλ. λ.), λέγεται Ροϊλίτικο ποτάμι, άλλά καί 

;Μάνα. Ό  Θωμόπουλος, έμπιστευόμενος είς
'ύ μΠ,.ι. aJ ίπαλαιάν έπιτόπιον παράδοσιν, ερμηνεύει τήν 
;; ΐν^λέξιν ώς άπό τάφρου διοχετεύσεως ύπαρχούσης 
“ 1 ' είς αύτόν. Ούτως ό P ouqueville  V, 360, ό 

<ν, ..... βίόποϊος εύρε (1816) τάς δχθας του γεμάτας
(άπό δάφνας μέ κόκκινα λουλούδια. Προσθέτει 

Άψ.'"'"His;̂ τι έκβάλλει είς τό Πέρα Μετόχι ‘/2 λεύγαν 
■ 1,' ν δυτικώς καί δτι είναι τό δριον των έπαρχιών
... Πατρών καί Γαστούνης. 'Ο  P ouquev ille  IV ,

j'1 ■ >ι;359 ετυμολογεί έκ τοϋ Μίνυος, Μηνίος ή Μιν-
•.:3 ϊ·ί ■*>' π . . .  -  - - _ . . . . .νήϊος (;) ό Dodwell I I , 154 Μάνα τόν λέγει, 

Πι?ί° Hell ^  κα  ̂ τόν Αναφέρει Risso
' ^  ^,,^ΐάπλώς, τόν όποιον συνήντησε 3 ώ. άπό τάς 

'■); ■!ίγ|, Ά  Πάτρας. Είναι είς ποταμός, γράφει, ό όποιος 
Γ,ί. γ 1( | άποβαίνει ^-ος, δεξιά είναι δάσος άπό δρΰς.
j/j, ο *· ο' ! *0 ποταμός είναι άέναος κατά τήν ροήν, τόν 

, ϊ χειμώνα έπιφέρει μεγάλας καταστροφάς καί 
•·>;'·ΐ·\Υ r;.’, ί πλησίον τής θαλάσσης (έκβάλλει είς τό Ίόνιον 

v'̂ jp; πέλαγος Ν άκρωτηρίου ’Αράξου) μεταβάλλεται 
Λ ''1''; , | είς εύρύ καί νοσογόνον έλος. Κατ’ άλλην λαογρα- 

t ψ ίΛ5ΐ*| ι φικήν έξήγησιν Μάνα, διότι έτροφοδότει τάς 
Μς/ιϋν; ) λιμνοθαλάσσας καί τό ώς άνω έλος. Γενικώς 
, ^ ^ ί ε ί ς  τήν νεοελληνικήν μάνα λέγεται ή τροφός, 

χΐί fif \ | τό μέγα έναντι τοϋ μικρού, τοϋ τρεφομένου. 
Ife*. Άλλά μάνα άλβανιστί ή συκαμινέα, έξ οΰ Μά- 
rfftipfγ ; νεσι (Θωμόπουλος α' έκδ. 238). Δεδομένου 
\ ί : Α ί  δέ δτι τά έκεϊ πλησίον Ριόλον, Πέτα είναι ό- 

Ό ^ 1; νόματα άλβανικά, δέν άποκλείεται νά έκλήθη 
1:1 13 ‘ °ότως ό ποταμός άπό τάς συκαμινέας, αί ό-
i;-;i '.β|' ποϊαι θά έφύοντο έκεϊ. Βλ. λ. Λάρισα. Έ λέ- 

καί Βουπράσιος ύπό τών άρχαίων. 'Όριον 
Άχαΐας καί Η λείας ήτο μέχρι τών τελευταίων 

Γ Χρόνων, άλλά έπ’ έσχάτων κοινότητες έκεΐθεν
τοϋ Λαρίσου ύτιήχθησαν είς τήν Ά χαίαν. Κα- 

ίΐΐ 5'<0ί ! τ“ τ^ν Παυσανίαν ή ΤΗλις άπεϊχε τοϋ Λαρί- 
J > )l'\j σου 157 στάδια, ή δέ Δύμη 30 στάδια. Ό

Ά δαμ. Κοραής σχολιάζων τόν Στράβωνα λέ
γει δτι ό Αάρισος καλείται κατ’ άποβολήν τής 
πρώτης συλλαβής Ρίσος είς τήν έποχήν του, 
δπως ό άναφερθείς G ell, άλλ’ είς τό στόμα 
τοϋ λαοΰ δέν διεσώθη ή παραλλαγή αϋτη. Τ έ
λος έκ τοϋ ποταμού τούτου φέρεται δτι έπιεν 
ύδωρ ό Ηρακλής (βλ. λ.). Τόν Λάρισον ση
μειώνουν καί οί χάρται τοϋ ΙΣ Τ ' αί. Τήν 27 
Ν)βρίου 1824 Τούρκοι τών Πατρών φθάσαντες 
μέχρι Γαστούνης, έφόνευσαν 50 "Ελληνας είς 
θέσιν Μάνα πλησίον τοϋ Ά λή Τσελεπή. Βλ. λ. 
Έπαν. 1821. Θωμόπουλος 51, 52, 62, 109, 115. 
Έλευθ. Η ' 512, "Ηλιος ΙΒ ' 106.

Λάρσα. Φέουδον δωρηθέν είς τήν Λατ. 
Ά ρχιεπ. ΙΙατρών ύπό Σαμπλίτου τώ 1209, τό 
όποιον δμως τώ 1219 έξεχωρήθη είς άλλον. 
Ό  Ά ρχιεπ. Άντέλμος άνεφέρθη είς τόν Π ά
παν καί ούτος έγραψε περί τής διαφοράς είς 
τόν λ. άρχιεπισκ. Λαρίσης. Θωμόπουλος 3051 
G erland ΙΟΎ

Λασκαράτος Ά ν δ ρ έ α ς .  Τοϋ Κεφαλλή- 
νος τούτου ποιητοϋ τά «Στιχουργήματα διά
φορα» έξεδόθησαν έν Πάτραις τώ 1905 είς β' 
έκδοσιν διά φροντίδος τοϋ ίατροϋ Γερασίμου 
Κωνστ. Λασκαράτου, άνεψιοΰ του. Τοϋ τελευ
ταίου σώζονται χρονογραφήματα δημοσιευμένα 
είς Πατρινάς έφημερίδας μέ πολύ ένδιαφέρον 
καί είς τό Παναχαϊκόν ‘Ημερολ. 1912, 69—70. 
Ό  δέ υιός τοϋ Γερασίμου Άνδρέας, νομικός, 
έπιμελούμενος καί τό Δελτίον ’Εμπορικού ’Ε π ι
μελητηρίου Πατρών, κέκτηται συλλογής νομι
σματικής καί άρχαιολογικής καί έδημοσίευσεν 
οίκονομολογικάς μελέτας καί άρθρα είς φύλλα 
τής πρωτευούσης. Ή  σύζυγός του Ελένη, ζω 
γράφος τής σχολής Καλών τεχνών Κπόλεως, 
παρουσίασεν είς πολλάς έκθέσεις έν Πάτραις, 
Άθήναις, Πύργω, Αίγίω ποικίλους πίνακας. 
Τριανταφύλλου Δημ. Ό νομ. 57.

Λάσκαρις ’Α λ έ ξ ι ο ς  Φ ι λ α ν θ ρ ω π ι -  
ν ό ς. Τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1446, μέχρι τότε 
διοικητής Αίγίου (Βοστίτσης), άντικατέστησεν 
είς τήν διοίκησιν τών Πατρών τόν Γ. Φραν- 
τζήν. Ό  Λάσκαρις άνήκεν είς τήν έπίσημον 
οικογένειαν, ή όποια έβασίλευσεν είς Νίκαιαν. 
Μετά τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Παλαιο- 
λόγου παρέστη είς τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας, 
είς αύτόν δέ ό καρδινάλιος Βησσαρίων άφιερώ- 
νει έν σύγγραμμά του. Κατά τόν Γ . Φραντζήν 
είς τό Χρονικόν του ό Κωνσταντίνος Ααλαιο- 
λόγος έθεσεν ίσοτίμους ώς πρός τάς άρμοδιό- 
τητάς των τούς διοικητάς Πατρών, Κορίνθου 
καί Σπάρτης. «"Οταν θά μεταβώ είς τάς Π ά
τρας, θά συζητήσω τάς υποθέσεις μέ τόν 
Λάσκαριν καί Εύδαιμονιάνην». Καί είς άλλην 
έπιστολήν ό αύτός Παλαιολόγος: «...αί διοική
σεις τής Κορίνθου καί τών Πατρών, τών όποίων 
τάς όποθέσεις χειρίζονται οί Ίωαν. Καντακου- 
ζηνός καί Ά λ . Λάσκαρις». Θωμόπουλος 357. 
Ζακυθηνός E e d esp o ta t I I  102, 112 καί 
138s.

Λ ά σ κ α ρ ι ς  Άνδρέας. Έ κ  τής αύτοκρ. 
οίκογενείας πιθανόν νά ήτο καί οδτος, ό όποιος 
τίϋ 1587 εύρίσκετο έκ Πατρών είς Ζάκυνθον 
(Ζώης Λεξ. Ζακύνθου). Θωμόπουλος 3574. 
Γεώργιον άπαντώμεν άργότερον έγκατεστημέ-
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νον είς Πάτρας. Καί ’Ανδρόνικος Λάσκαρις δ 
Πεδιάτης εύρίσκετο είς τήν άκολουθίαν του 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου κατά τήν πολιορ
κίαν των Πατρών. Θωμόπουλος 3461. *0 άνα- 
φερθείς Γ . Λάσκαρις μετ’ άλλων δημογερόν
των υπογράφει τφ  1648 έν Πάτραις έγγραφον 
μητροπολιτικδν περί μονών Ό μπλου καί Ά γ , 
Κωνσταντίνου. Θωμόπουλος 455δ.

Λατίνοι έν Πάτραις. Βλ. λ. Ρωμαίοι. 
Φράγκοι, ’Ιταλοί, Εκκλησία Λατινική. Περί 
έπιδράσεως λατιν. λέξεων Θωμόπουλος 270.

λατομεία. ’Ιδίως τδ του Κωστάκη παρά 
τά Ταμπάχανα γνωστόν έκ των γεωλογικών 
του ευρημάτων (Θωμόπουλος 43). Καί παρά τδ 
Σαρα^άλι έπί του μικρού ΙΙαναχαΐκοϋ. Έ χρησι- 
μοποιήθησαν καί τά του άπέναντι βουνού Χαλκί- 
δος (Βχράσοβας), ιδίως δγκολίΟωνδιά τά λιμενι
κά έργα (1870—80J. Τδ αυτό είχε γίνει είς τήν 
αρχαιότητα διά τους ναούς. Λατομεΐον είς θέ- 
σιν Κάβο Πάπα άνήκεν είς μονήν Χρυσοποδα- 
ριτίσσης Νεζερών. Ό  διοικητές Ά χα ίας Γ, Λε
βέντης τήν 18 Σ)βρίου 1839 άναφέρει πρδς τήν 
επί τών Εκκλησιαστικών Γραμματείαν δτι 
«οί τέκτονες Πατρών μεταφέροντες ένταύΟα 
καί μεταχειρίζοντες είς τήν άνέγερσιν τών οί- 
κιών» λίθους, τούς λαμβάνουν έκεΐΟεν καί ζητεί 
«ή μονή νά μερισΟή τής ώφελείας».

λατρειαι έν Πάτραις. Βλ. λ. θρησκευτικό- 
της, ναοί, έορταί, Εκκλησία, προσκυνήματα. 
Διά τήν αρχαιότητα υπάρχει τδ ειδικόν έργον 
του H erbillon . M eyer 2216 .

Λ α ύ ρ α .  ΈφημερΙς τού φερωνύμου πο- 
>ιτικου Καλαβρυτινού συλλόγου έν Πάτραις, 
έτος Λ ' 1879. ΈξεδόΟη μέχρι καί 1881. ΜΕΕ 
ΙΕ ' 847.

Λαυρακόστομος Κωνστ. Άναφέρεται ώς 
μάρτυς είς Έ λλ. έγγραφα Πατρών G erland  
184ΙΛ, 1077 τών έτών 1397 καί 1404.

Λαυρεώτης Κύριλλος. Βλ. λ. Κύριλλος 
Λαυρεώτης. Καί ’Ιωσήφ διδάσκαλος (βλ. λ.). 
Θωμόπουλος 553.

Λαφρία Ά ρτεμις. Βλ. λ. Ά ρτεμ ις. ΜΕΕ 
ΙΕ ' 858, "Ιίλιος ΙΒ' 148, ΈλευΟ. ΙΓ  545. 
Καί Λάφρια έορτή έν ΙΙάτραις. Βλ. λ. Ά κρό- 
πολις.

Λαχανάκης Ά  ν δ ρ. Άναφέρεται ώς κά
τοικος Πατρών είς έγγραφον G erland  2101'*, 
214“ του έτους 1430.

Λ εβεντάκος Π α ν α γ .  έκ Πατρών. ’Ια
τρός καί συγγραφεύς. Συνέγραψε περί «Δημο
σίας 'Τγιεινής». Τ. Τουρνάς είς Ά καδ. Ή μ ε- 
ρολόγιον Πατρών 1918, 13. Είς τδ ΊΙμερολό- 
γιον τούτο (σ. 199—202) συνεργασία του
«Μουσική».

λεβέντες. ΠειραταΙ τής ’Ανατολής, έχον- 
τες όρμητήριον τήν Ναύπακτον κατά τδν ΙΖ ' 
αί. Θωμόπουλος 425—6. Είς τήν «Λαογρα
φίαν» Ζ ' 379 δίδεται ή έξήγησις δτι ή λέξις 
ήλΟεν είς ήμάς διά τής τουρκικής. Τδ αντίθε
τον : Γΐονεντινοι.

Λ εγγερής Ά  ν α γ  ν. Α γωνιστής πολεμή- 
σας καί είς Πάτρας τφ  1822. Δ. Γαρταγάνη 
Ή  Στεμνίτσα 172.

λεηλασίαι. Κατά τάς καταστροφάς (βλ. λ.) 
της ή πόλις καί ή περιοχή τών Πατρών έλεη-

λατήθη, ύπδ τών Αίτωλών άντιμαχομένων τοι 
Α χαιούς έπί Φιλίππου Δ ' (221 π. X.), όμοίε 
κατά τόν συμμαχικόν πόλεμον (220—217 π. X- 
υπό τών Ρωμαίων (197 π. X.) καί ΙδιαίταΊ 
ή Δύμη. Συστηματικήν λεηλασίαν έκαμεν δ α: 
τοκράτωρ Νέρων, ό όποιος παν πολύτιμον κ; 
αριστούργημα τέχνης άνήρπασε διά νά μετ 
φερθή είς Ρώμην. Ό μοίαν συστηματικήν δια: 
παγήν καί λεηλασίαν τής εκκλησιαστικής κι 
ρίως περιουσίας τών Πατρών διενήργησε κι 
ό πρώτος Λατ. άρχιεπίσκοπος τών Πατρά 
Άντέλμος (βλ. λ.) καί οί λοιποί διάδοχοί τοι 
Γενικώς αί λεηλασίαι τών Φράγκων, τών Έ ν  
τών καί τών Τούρκων εϊναι δυστυχώς τρομ 
ραί. Περί λεηλασίας του Ωδείου παρά τί 
νεωτέρων άμα τή άποκαλύψει του (1890) β 
Θωαόπουλον 20 13 καί γενικώτερον αύτό 
1447, 147, 150, 175, 308, 312. Βλ.λ. κρίσει 
πειρατεΐαι, πόλεμοι, ναυμαχία.

Λ ειβάρτζι ( Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν ) .  Πλεΐστ 
τών κατοίκων του έχουν κατέλθει είς Πάτρε 
καί τά πεδινά τής έπαρχίας Πατρών. Έμπ· 
ρική έπικοινωνία υπάρχει άμεσος καί παλαι: 
Κορύλλος Χωρογραφία 124. Έ κεΐ κατέφυγ* 
καί ΓΙατρεις κατά τήν Έπανάστασιν. Βλ. 
γειτονικόν Λεχούρι. Θωμόπουλος 49, 516.

Λ έκκα; Ά ν τ ώ ν .  Γ  ε ώ ρ γ. Έ κ  Γρόχ 
Έρινεοΰ, γεννηθείς τφ  1878, έπολέμησεν £ 
τούς πολέμους 1912)3 καί έφονεύθη τήν 21 ’ 
ουνίου 1913. ΣΝΕ Δ ' 340.

Λέκκας Γ ε ω ρ γ .  Ν ι κ ό λ .  Έγεννήθη ί 
1884 είς Άραγόζαιναν. Έσπούδασε νομικά ς 
Αθήνας καί έδικηγόρησεν άκολούθως έπί ά: 
κετά έτη είς Πάτρας καί ’Αθήνας. Ά π δ  τ*ί 
1913 είσήλθεν είς τήν ύπηρεσίαν τού Ύπου): 
γείου Εθνικής Οικονομίας. Έξέδωσε μεταίίί 
άλλων «Άγοραί, έμποροπανηγύρεις καί έκθ̂ ϊ 
σεις», « Ή  ξενοδοχία παρ’,,/Έλλησιν», « Ό  Π] 
ριηγητισμός έν Έλλάδι» (ΆΟήναι 1925). Τ| 
patoτάτη  ιστορική πραγματεία του είναι ή δ  ̂
την γενέτειραν : «Ρύπες, Έρινεός, Σαλμενΐκο^ 
έν ΆΟήναις 1916, έκ σελ. 211. Άπέθανεν j 
ΆΟήναις τφ  1947. Θωμόπουλος 387, 4401 
610*. 'Ή λιος ΙΒ ' 186—7 μετά είκόνος του. |

Λ ε κ ό π ο υ λ ο ς  Ά ν τ ώ ν .  Διετέλεσε διε|ί 
Ουντής Νομαρχίας Ά χα ΐας (1920 έπ.). *Ύ\ 
γράψε ποιήματα διά τάς Πάτρας κ. ά. είς «Ά 
χαϊκά» Α' 188, Β' 53—5, 82. Γ ' 2 , Δ ' 4-ί 
Καί είς ίΐαναχ. Ήμερολ. 1912, 89. *Ως Vo;
υπάλληλος ήτο από τού διορισμού του (191ΐ| 
Διευθυντής εϊτα ‘Υπουργείου ’Εσωτερικών, j

Λέμνα. Είς Έ νετ. έγγραφον 27 Mat*] ■ 
1703 περί τής περιουσίας μονής Ό μπλου τοπ<̂  
Οεσία, δπου ή μονή είχε κτήματα, Ό τρ α  «πλ> 
σίον τής ωραίας κώμης Λέμνα». Θωμόπουλί 
Ό μπλός 2 1 . Βλ. λ. Λίμνα καί Λάμνα (δπου 
άλυκαί τής μονής παρά τόν Άραξον).

λεμόνια. Βλ. λ. πεδιάδες, γεωργία.
Λεοναρδόπουλος Δ η μ. Έ κ  Ζάτουνας, έί 

κατεστημένος δέ ώς έμπορος είς Πάτρας πς 
τού 1821, άδελφοποιτός τού Θεοδ. Κολοκοτρε 
νη. Προσέφερεν είς τόν Α γώ να πολεμοφόδιά 
Ή λιος ΙΒ ' 216.

Λεονάρδος Γ. Α. καί A. Κ. Π ε τ ρ ς  
π ο υ λ ο ς έξέδωσαν έν Πάτραις 1948 «Σι:
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 ̂ ί ! . ν^’*1 Λυή̂ > Παιδιά *ήζ Ελλάδος, Πατρίδα» (δρά-
i 1·'^ |i*‘wc) °* 66·

• :·.\ϊ ■  ̂ Λεονέσσα. Πλούσια οικογένεια των Πα-
ρων κατά τήν Φραγκοκρατίαν, ίσως έκ τής 

11‘ί!1'·1"'! ώλεως τής Γαλλίας Leonese. Διά τά τής οί- 
,ι··"ΐ!. fa'Wx ογενείας έγγραφα βλ. λ. Γέρλανδ, δ όποιος 
, 'ίιη ' 4-112 μακρών άσχολεϊται περί αύτής, τής κατα- 
·.1 ?'32ϊ:;Φ is 'ωγής της καί των κτήσεων της. Τήν οικίαν 
.·. ,, ης έν Πάτραις υποδεικνύει είς τήν όδόν των

Άγ;γ ;ι Υποδηματοποιών. ’Αρχηγός της ήτο ό Ιατρός 
V) [|^ Κίγίδιος (Ντζήλιος) Αεονέσσα. Θωμόπουλος 378 
m jfm p. G erland καί Ζακυθηνός ως έν τοϊς εύρε- 

%'ω,ΐινΈ, [ηρίοις των (I.e despo ta t II).
;,,1! i^ijk r/>t ij Λεονταρίτης Θ ε ο δ. κ α ί  υ ι ό ς .  Έ γ -  
'■> fiiiiw :ι;ι ■; Τρίτος εμπορικός οίκος είς Ζάκυνθον, μετά του 

jjtjijijjj Οποίου εϊχον συναλλαγάς οί Πατρεϊς έμποροι 
•ταάί?» lffitai ιδίως ό Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλος. Κατά 

5.312. ΚΛ γ* Λν ’Αγώνα (’Απρίλιον 1821) προμηθεύει 
:ψ. ι:ίς τόν αύτόν Παπαδιαμαντόπουλον πολεμοφό- 

ν|. Π)ϊίεί>ια διά τήν πολιορκίαν τών Πατρών (Μάιος 
xoitr. ι:; Πϊτ; [821, Γερμανός 33). Ή το  Φιλικός καί πολλά 
:!:IlKfk L: [ίστειλεν εις τό ταμείου τής Φιλικής τών Πα- 
i im  a: :ώ )'ρών. Γούδας Ε ' 345. Θωμόπουλος 5375.
Li ’E/sizr-Hf
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f Λεόντιον. Κοινότης σήμερον περιλαμβά- 
j/ουσα τό χωρίον Γουρζούμισα καί τούς συν
οικισμούς Βεταίικα, Κουναβαίικα, Κατσαϊταίικα 
|<αί Θωμαίικα. 'Τπέρ τό χωρίον 0.20' έλατα 
ώψ. 748), άπέχει δέ τής Χαλανδρίτσης 5 ω. 
Κορύλλος Χωρογραφία 79. Γεωλογικώς Ταγ- 
ιαλάκης παρά Θωμοπούλω 411. Είς θέσιν Λου
τρό μάρμαρα λευκά είδους Πεντέλης. 'Υψώ
ματα γύρω : Ζουμπάτα 1343 μ., Σερμεκούρι 

ι!889 μ. Ρέϊχες 884 μ.
; Ή  λ. Γουρζούμισα άποδοτέα εις τό Cuzu- 
unicastro άναφερόμενον ήδη είς χάρτην M er- 
{cato (Σάθα Μνημεία Γ ') καί, κατ’ ένδειξιν 

^ ,υ’/^ ή μ ϊν  κ. ’Άλκη ’Αγγέλου, είς Jean  S. Pale- 
' ,'rl" ‘sne, P eregrina tions, Lyon, 1600. Τό Λεόν

των, Ά χ . πόλιν, α' άναφέρει ό Πολύβιος είς 
I |τόν κατάλογον τής Ά χ . Δωδεκαπόλεως, ΐσως 

δέ τό όνομα περιέχει ένθύμησιν οτι είς τήν 
I Ελλάδα πρό πολλών αίώνων έζων είς δρυμώ- 
νας λέοντες. Τοπωνύμιον Λεοντόποδα είς Χίον, 
τό όποιον μάλιστα ό έξ αύτής Ά δαμ. Κοραής 
πιθανολογεί έκ του Ά χαΐκοΰ Λεοντίου. 'Ο  κά
τοικος τοϋ Λεοντίου κατά Πολύβιον Λεοντή- 
σιος, κατ’ άλλους Λεοντιανός. Ό  Λατ. Π λί- 
ν.ος άναφέρων τό μυθολογικώς θανατηφόρου 
ύδωρ τής Στυγός καί άλλας πηγάς τής Νωνά- 
κριδος, μνημονεύει καί τό Λεόντιον, είς τό ό
ποιον κατ’ άλλον συγγραφέα, τόν Λύκον τόν 
ίοτορικόν, ύπάρχει πηγή, ή όποία θανατώνει 
μετά τρεις ημέρας τούς έξ αύτής πίνοντας, 

ι Τοιαύτη πηγή δέν μνημονεύεται έκτοτε έκτος 
έκείνης τοΰ υψώματος Θάνας, όπου τό ύδωρ 
ήτο καταθλιπτικόν διά τούς παραθερίζοντας 
φυματιώντας, οί όποιοι, έφόσον δέν έπρόκειτο 
νά θεραπευθοΰν, άπέθνησκον έντός τοϋ πρώτου 

j-vij. Λ τριημέρου. Κατά τήν κρατούσαν έως τώρα 
( γνώμην,  τό Λεόντιον τοποθετείται Ν παλαιάς 

Ιΐί'ί^ί, Γουρζούμισας έπί μικρού καί χωριστού άπό 
,j Κ^Ι?; τούς άλλους λόφους, έπί τοΰ όποίου υπάρχει 
' ναΐσκος τοΰ Ά γ . Άνδρέου, σημείου διασταυ-
1 j i  ρώσεως τών όδών πρός τήν Γουρζούμισαν, Α ί- 
j;. iMi, γιον, Ά γιον Βλάσιον, Καλάβρυτα. *0 άρχαιο-

λόγος Ν. Κυπαρίσσης, έρευνήσας κατά τά έτη 
1931—32 τήν περιοχήν, τό έδαφος τής όποιας 
ύπέστη καθίζησιν τώ 1927, εδρεν είς διαφό
ρους θέσεις πλείστους λαξευτούς θαλαμοειδείς 
τάφους ύστερομυκηναΐκούς, ένα δέ άκέραιον είς 
θέσιν Ά γ .  ’Ιωάννης μέ διάφορα άγγεΐα, χάν
δρας έξ ήλέκτρου, περιδέραια κ. ά. όχι μικράς 
άξίας άρχαιολογικής, τά όποια εύρίσκονται σή
μερον είς τό Άρχαιολ. μουσεϊον Πατρών 
(Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρίας, 1931, 71,
1932, 57). Α λλά τά ευρήματα δέν είναι τών 
Ιστορικών χρόνων, είς τούς οποίους άναφαίνεται 
τό Λεόντιον. "Υπερθεν τοϋ άνωτέρω ναϊδρίου 
είς έτερον τοϋ Ά γ . Κωνσταντίνου τοποθετείται 
τό φρούριον τής πόλεως.

Κατά τόν Von D uhn ή πόλις έκειτο Δ τοΰ 
νέου χωρίου, άλλά ΝΔ αύτοΰ είς άπόστασιν 
3)4 ώ. εύρέθησαν πολλαπλά άρχαϊα μνημεία. 
Διηγήθη ήμΐν τις, συνεχίζει, περί άρχαίας έ- 
πιγραφής είς τρεις στίχους, ή οποία εύρέθη 
έκεϊ πλησίον, είς έν ρεϋμα μέ αμπέλους πέριξ, 
καλούμενου Παλαιά κτίρια. Εύρέθη καί ύδρα- 
γωγός έκ κεράμων άπό πηγήν Ά γ . Ίωάννου είς 
τό φρούριον Ά γ . Κωνσταντίνου. Τό φρούριον 
καλείται είσέτι Καστε)λάκι καταλαμβάνον έκτα- 
σιν πέντε περίπου στρεμμάτων, διακρίνονται 
δέ κλίμακες καί έπί τοΰ όποίου, διηγοΰνται οί 
έντόπιοι, ότι είδον ίχνη ψηφιδωτών παλαιότε- 
ρον. Δέν άναφέρεται, παρά, ώς έγράψαμεν, 
κατά τήν β' Ά χ . συμπολιτείαν, ήτο όμως 
κατά τόν K ah rs ted t 550 άνιδρυμένον πρό τών 
Φαρών. Τελευταίως εύρέθη καί μετεφέρθη είς 
μουσείου Πατρών έπιγραφή χρόνων Ά χ . συμ
πολιτείας ...IB c n c IP IO [Y ] Χ Α ΙΡΕ (έπι- 
τύμβιος). Ύπεστηρίχθη ή γνώμη ότι τό Λεόν- 
τιον ήτο είς θέσιν Τραπεζά άνωθεν καί ΒΔ τοΰ 
χωρίου Κάλανος Φαρών, άπό τοΰ όποίου άπέ- 
χει μίαν ώραν, πλησίον τοΰ χωρίου Γκέρμπεσι 
είς περιοχήν Αίγιαλείας. "Αλλος ήννόησε τό 
χωρίον τοΰ Πολυβίου ότι τό Λεόντιον έκτί- 
σθη όπου άλλοτε αί Ρύπες καί τέλος, κατά 
διαμορφουμένην έσχάτως είς τούς άρχαιολό- 
γους γνώμην, ήτο είς τήν Καστρίτσαν τοΰ Ά γ . 
Βλασίου παρά τά σύνορα έπαρχίας Πατρών 
καί Καλαβρύτων, θέσιν, τήν οποίαν προηγου
μένως έδιδον είς τήν άρχ. πόλιν Τριταίαν. Διά 
τήν έπιδρομήν Αίτωλών καί Ή λείων βλ. λ. 
Ά χ .  συμπολιτεία, Εύριπίδας, Λύκος Φαραιεύς. 
’Εκ Λεοντίου καί ό Καλλικράτης (βλ. λ.).

Τό Λεόντιον δέν άναφέρεται μέ νομο- 
γράφον, ούτε μετά τήν αρχαιότητα, έν τούτοις 
παλαιοτάτη έντοπία παράδοσις, ίσχυρώς διασω- 
ζομένη, φέρει 6τι ό Ά π . Άνδρέας άνήλθεν 
έως εκεί κατ’ άλλους πρός εύαγγελισμόν, κατ’ 
άλλους δέ διά νά διασωθή άπό τόν έξαπολυ- 
θέντα κατά τών χριστιανών διωγμόν. Παρα
πλανηθείς είς τόπους δυσβάτους, έφθασεν είς τό 
έν μέσω τών όρέων χωρίον, όπου οί κάτοικοι 
κακώς έδέχθησαν αύτόν. Καί μέχρι σήμερον 
δεικνύονται δύο πλάκες. Ε ίς τήν μίαν λέγουν 
ότι άπετυπώθη τό άριστερόν υπόδημα τοΰ Α 
ποστόλου, είς τήν άλλην οί δάκτυλοι τοΰ δε- 
ξιοΰ ποδός ώς άπολέσαντος κατά τήν φυγήν 
τό υπόδημα. Ή  παράδοσις, ώς τήν διέσωσεν ό 
έκ τών πρώτων ορειβατών τών Πατρών Κ. Δ.
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Καπράλος, έχει ώς έξης: «*0 'Απόστολος Άν- 
δρέας έτρεχε εις τά βουνά της Άχαγιας γιά 
νά κρυφτή, έπειδή οΐ στρατιώταις ήθελον νά 
τόν πιάσουν καί νά τόν σταυρώσουν. ΠολλαΙς 
ήμέραις περπατοΰσεν απελπισμένος, γιατί δέν 
ήξερε που νά κρυφτή. Ά πό τά πολλά φτάνει 
*ς τή Γουρζούμισα καί πριν ’μπή τό χω
ριό, συντυχαίνει ένα χωριάτη πού ’σπερνε ’ς 
τό χωράφι του καί τοΰ λέει: άν ’δής τίποτε
στρατιώταις καί σέ ρωτήσουν που ΐσα κρύφτη
κα, νά μή τούς τό μαρτυρήσης πώς ήρθα ’δω 
γιατί θά μέ πιάσουν καί θά μέ σταυρώσουν. 
Ό  Γουρζουμισιώτης δέν ήξερε πώς είναι άγι
ος καί άπόρησεν έπειτα οτες είδε δ,τι, ’μπρο
στά έσπερνε καί ’πίσω φύτρωνε. Καί μ’ δλο 
ποΰννοιωσε δτι τό θάμα θά ’τανε κανενός αγί
ου, δέν έφύλαξε τήν ύπόσχεσι πουδωκε καί 
οτες οί στρατιώταις τόν ρώτησαν αυτός μονο
μιάς ’φανέρωσε ένα μεγάλο δένδρο πούχε άνεβή 
ό 'Άγιος κι’ έτσι τόν έπιασαν, τον έδεσαν *πι- 
σϋάγκωνα μέ τά σίδερα καί τόν έφεραν στήν 
Πάτρα...». Όμοιομόρφως διατυποΰται δτι οχι 
μέ τό στόμα, άλλα μέ την βουκέντραν έδειξε τύ 
δένδρον υψηλά, δπου ήτο ό Άπόστο>ος καί δτι 
τό τοπίον είναι, δπου σήμερον ό ναΐσκος τοΰ 
Ά γ . Άνδρέου.

* Υπάρχει καί γραφή Γουρζούμισθα, Γουρ- 
ζούμιστρα καί Γουρζούμιστα (άλβανική προφο
ρά τοΰ άρχικοΰ C uzum icastro ). Μεταξύ Λε- 
οντίου καί Τοπόλοβας Οέσις Σάπια βρύση, δ
που είσέτι δεικνύεται δένδρον τοΰ Γιαννιά. Εις 
τόν G ell 55 άναφέρεται τό χωρίον καί «τά έ- 
ρείπια γνωστά υπό τό δνομα τοΰ άγ. Άνδρέ- 
ου» έπί της όδοΰ Μακελλαριάς (βλ. λ.)* μετά 
δύο χείμαρρους άλλο χωρίον (ή Ζουμπάτα). 
*0 I„eake I I I ,  418 τά αύτά γράφει ύποστη- 
ρίξας τό πρώτον υτι έκει τό άρχαΐον Λεόντιον. 
Ό  D odw ell II , 353, ονομάζει τόν παρακείμε
νον ποταμόν Σελινοΰντα όρθώς. Τό χωρίον 
(G usm istris) κεϊται έπί μιας πεδιάδος, άφιε- 
ρωμένης είς τά έργα της γεωργίας, αλλά γυ
μνής δένδρων. Ά π ό  Γουρζούμισαν έρχόμενος 
είς Πάτρας διήλθον τρεις ποταμούς. Ί Ι  οψις 
μελαγχολική καί άραιοκατωκημένον τό χω 
ρίον. Ό  αύτός I I I ,  452 διηγείται τάς έκεΐ 
περιπετείας του άπό ληστάς. Ή  E xped ition  
αναφέρει τό χωρίον ώς άνήκον είς τήν επαρ
χίαν (καζάν) των Πατρών μέ 50 οίκογενείας. 
Τώ 1851 κατά Ραγκαβ^ν Β' 88 οίκογ. 89 
κάτοικοι 557. Έ ν  συνεχείοι έδημιουργήθη τό 
νέον χωρίον, τό σημερινόν, έγκαταλειφθέντος 
τοΰ παλαιού (Παλαιογουρζούμισα) */a ώ. πρός 
τά κάτω χάριν της καλλιεργείας, τοΰ παλαιοΰ 
χωρίου άποκειμένου σήμερον είς έρείπια καί μή 
κατοικουμένου παντελώς, δσα δμως ό Παπανδρέου 
Καλ. έπετ. 259, 261 άναφέρει, δέν ισχύουν.
Ό  Νουχάκης άναφέρει τώ 1889 Παλαιοζουρ- 
ζούμισαν άνευ ένδείξεως άριθμοΰ κατοίκων, ένώ 
ή σημερινή άναφέρεται μέ 1007 κατοίκους, πε
ρισσοτέρους καί άπό τήν Χαλανδρίτσαν.

Τώ 1832 ήτο ή πρωτεύουσα τοΰ δήμου 
Παναχαΐας μέ δήμαρχον τόν Πολύδωρον Τζε- 
βελέκον, έξ οΰ ή οίκογένεια Πολυδωροπούλων 
(καί Άνδρ. Πολυδωρόπουλος, νομαρχ. σύμβου
λος (1956). Ε ίς Πολίτου Παραδόσεις Α ' 578 ό

ί

θρΰλος περί τοΰ βρικόλακα της Γουργούμισας. 
διασωζόμενος εις Σωποτόν, άλλά καί είς τή>» 
Γουρζούμισαν σήμερον. Έ ν τμήμα της Ρακίυ 
τας (οροπεδίου τοΰ Παναχαΐκοΰ) άνήκει etc 
Λεόντιον, τό περισσότερον δμως αύτής είί 
Μαζαράκι. Ά πό τήν Γουρζούμισαν κατά το 
τέλη ΙΘ ' αί. άπφκίσθησαν τά Γουρζουμισαίΐκα 
(Έλευ# ΙΑ ' 734) παρά τό Σταροχώρι. 11ολ? 
λοί άπωκίσθησαν είς ’Ίσαρι, άνά 30 οίκογένει: 
αι έπίσης είς ’Εγλυκάδα, Μπεγουλάκι, ΠάτραΓ 
καί Αίγιάλειαν.

Έ ξ  αυτής διήλθεν ό μητροπ. Γερμανός κα 
οι πρόκριτοι μεταβαίνοντες πρός Καλάβρυτά 
τόν Μάρτιον 1821. Γούδας Α' 116. Πολεμικν 
βάσις στρατοπέδου πολιορκίας τών Πατρών τό 
Σ)βριον 1824 καί πολλά τών έγγράφων Άρ. 
χείου Λόντου Β' ώς έν σελ. 468 άναφέροντο* 
είς τήν Γουρζούμισαν. Βλ. λ. Έπαν. 21, 1824ϊ 
Άναφέρεται είς τήν μάχην τής Καυκαριας (β)ί 
>.). Νύση Μεσσηνέζη Μεταξά, Τό Αίγιον στό 
Α γώ να, 12 1  καί 108, 114 καί 12 0 . Μάχη τώΐ 
κατοίκων Λεοντίου μετ’ άνταρτών κατά Ιταλι» 
κοΰ τάγματος κατά τήν 8 Σ)βρίου 1943 έπ& 
φερε τήν πλήρη συντριβήν του. 150 ίταλοί έφσ 
νεύθησαν καί 150 συνελήφθησαν αιχμάλωτο· 
έν οίς καί ό γνωστός ώς «άνταρτοφάγος» μ 
δράσιν είς τήν Σερβίαν ταγματάρχης. Τήν έπα 
μένην άλλοι Ίταλοί έπυρπόλησαν τό χωρίον κα 
ταστρέψαντες 74 οικίας έκ τών 236 αύτοτ 
Δημ. Αάγαρης 72. Ά λλά καί τήν έπομένην έτα 
ρον Ιταλικόν τάγμα συνελαμβάνετο αίχμάλα: 
τον. Θωμόπουλος 411, 43, 86, 119, 123—4
139, 146, 147, 153, 159, 1783, 179, 2 2 8 -8  
5 4 6 \ 5622. Έλευθ. Δ ' 100, Η ' 603. Π . Ν* 
ράντζουλης είς Α χα ϊκά  5, 79. Σταυρόπουλι*. 
49. Δημ. Όνομ. 48. Βλ. λ. Λεΰκτρον.

Λέσβιος Βενιαμίν. Ναυτικός άγωνιστά 
1821. Επισκέπτεται τόν Μάρτιον τοΰ 1822 μ  
τόν Τομπάζην τό στρατόπεδον Λόντου είς Σΰ' 
χαινά. Μεσσηνέζη Μεταξά, Τό Αΐγιον στα; 
’Αγώνα, 36. ’

Λέσβιος. Κατά τό D ictionnaire  de Theol·!^ % 
g ie  C atholique, A. V icen t e t E . Mangeno-ir 
P a ris  1911, A ' 357—8 Λέσβιος άνθύπατο 
τής Ά χα ΐας έν Πάτραις, άναφερόμενος είς τ·: 
άπόκρυφα βιβλία (περίοδοι) περί Αποστόλη 
Άνδρέου. Οΰτος ήτο άνθύπατος, δταν ήλΟεν ε: 
Πάτρας δ Απόστολος. Ό  Λέσβιος εΐχεν ij. 
θρικάς διαθέσεις κατά τοΰ Αποστόλου, άλ! 
ήσθένησεν αίφνιδίως, άπολέσας τήν λαλιάν το> 
Μετανοήσας, έκάλεσε πλησίον του τόν Άπ<Λ 
στολον, ό όποιος καί τόν έθεράπευσε. Τό θαϊ 
μα κοινολογηΟέν, έκαμε μεγάλην έντύπωσιν, 
δέ Λέσβιος ήσπάσθη τήν νέαν θρησκείαν. β| 
αύτοκράτωρ δμως τής Ρώμης παύει τόν Λ' ιί 
σβιον ώς άνίκανον καί ευήθη καί τοποθετ. & 
άντ* αύτοΰ τόν Αίγεάτην. Τρεμπέλας 24—26. * ί

Λέσβος* Βλ. λ. Μακαρεύς.
λέσχαι. Ό  τφ  1838 έπισκεφθείς τάς Πΐ ; 

τρας Γερμανός άρχαιολόγος G reverus μνημι 
νεύει εύφήμως λέσχην (καζίνον) ώς εύπρόσΐ! 
πον, κειμένην παρά τήν παραλίαν (Reise Gri 
cheland , Brem en 1839, 210). Τφ  1883 ε  
ρίσκεται λέσχη έμπορική έν Πάτραις «ή Όμ*)
νοια». Καί τφ  1894—5 ή Όμόνοια καί άλ/· ί . .

ι.
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Εμπορική. Τφ 1923—4 λειτουργεί έν Πάτραις 
^έσχη δημοσίων ύπαλλήλων, περί τής όποίας 
δύο τεύχη : Ό  μεσαιωνισμός των Ελλήνων
ίημοσίων ύπαλλήλων (έμβλημα τής Λέσχης 
Πατρών καί πολλών έτέρων), Πάτραι 1923, ύπό 
Δ. Βασιλείου κ α ί: Δημ. Κ. Βλαστάρη, Κριτική 
ίπί τής δράσεως τής Λέσχης των δημοσίων 
ύπαλλήλων Πατρών, έν Άθήναις 1924. Παλαι- 
πτεραι λέσχαι μέχρι σήμερον λειτουργοΰσαι είς 
ά  ιδιόκτητα αυτών μέγαρα είναι δύο, αί έμ- 

(πορικαί : τοϋ «Έρμου» (Συλλόγου έξαγωγικοΰ 
Εμπορίου), καί ή τοϋ Συλλόγου εισαγωγικού 
μπορίόυ, άμφότεραι έπΐ τής πλατείας Γεωργίου 
1 . Λειτουργεί έπίσης καί στρατιωτική λέσχη 

καί άστυνομική.
■ Λ έτζιος σακελλάριος έκ Νεμούτας ’Ηλείας, 
ίίπαρευρέθη καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών ώς 
^στρατιωτικός ίερεύς ύπό τόν Γεωργ. καί Χρυσ. 
ίΣισίνην. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. «Ά μπε- 
ίλος» Η λείας, τ. 9 (1957).

Λ ε ύ κ α .  Βλ. λ. Γλαύκος.
Λ ε υ κ ά κ ι α .  Θέσις πλησίον τής μονής 

•Όμπλοΰ, οπού άλλοτε τό πανδοχείου της (έπΐ 
ότής όδοϋ Μακελλαριάς). Θωμόπουλος Ό μπλός 
γ \  Βλ. λ. Γλαύκος (γενικώς περί ονόματος). 
Καί Λ ε ϋ κ ε ς παρά τό χωρίον Καμάραις. 

Λεύκάς. Πρώτος σταθμός τοϋ άπό Πατρών
.μ,,,,ιΙ,;ϊ :πρός Βρινδήσιον πλοΰ, έάν γενικεύσωμεν τήν

πληροφορίαν, τήν όποίαν δίδει ή έπιστολή τοΰ
;r ι Κικέρωνος τοΰ 49 π.Χ. Είς Λευκάδα κατέφυγεν 

s. «uiz.™ η . . . ._ίΆ.,,.ζ ττ~ι ____ ι /

-.njire de Ttft’
; £,

ή Ελένη (Υπομονή) θυγ. τοΰ Θωμά Παλαιολό- 
γου. Έ κ  Λευκάδος άπέπλευσε τήν έσπέραν τής 
10)20 ’Ιουλίου 1687 ό ένετικός στόλος καί στρα
τός ύπό τόν Μοροζίνην πρός Πάτρας. Τήν 
Δευτέραν 22 Νοεμβρίου 1798 μετεφέρθη ή έκ 
1200 Γάλλων καί άλλων νησιωτών, αιχμαλώτων 
των Τούρκων, φρουρά τής νήσου Λευκάδος. 
Πολλοί Λευκάδιοι ήγωνίσθησαν κατά τόν Ι ε 
ρόν άγώνα καί είς Πάτρας καί κατά τήν διάρ
κειαν αύτοΰ προσέφερον άσυλον είς τούς έκεϊ 
καταφυγόντας έκ Πατρών πρόσφυγας. Σύνδε
σμος Λευκαδίων ή Φανερωμένη ίδρύθη έν Πά- 
τραις τώ 1926 μέ α' πρόεδρον τόν Χαραλ. Μεσ-

η#  : ° W  ®°ψύπουλος 168—9, 372, 460, 513, 628. 
J1J- Λευκορράχη. Συνοικισμός υπαγόμενος είς 

Άγιοβλασίτικα. Λέγεται καί Λεΰκο καί 
Λεΰκα.

Λεΰκτρον. Έ κ  τών Γεωγραφικών τοΰ 
Στράβωνος (Η ' ζ') μάς γίνεται γνωστή ή ΰ- 
παρξις πολίσματος τής Ρυπίδος χώρας (δήμου 
τών Ρυπών), Λεύκτρου, περί τοΰ οποίου έλ- 
λείπουν άλλαι πληροφορίαι. Ό  Λέκκας 11 το
ποθετεί αύτό είς τήν θέσιν Ελληνικά παρά τό 
Κ. Σαλμενϊκον. Κατά τούς νεωτέρους μελετη- 
τάς τό Λεΰκτρον κατέχει τήν θέσιν τοϋ Ά γ . 
Άνδρέου παρά τήν Γουρζούμισαν (K ah rsted t 
549) Λεοντίου (βλ. λ.). Θωμόπουλος 120, 122.

Λεύτερος Μ ωρηάς. Περιοδικόν έκδοθέν 
είς Πάτρας τώ 1944—5, όργανον τής κομμ. 
έπιτροπής περιοχής Πελοποννήσου τοΰ Κου- 
μουν. κόμματος Ελλάδος.

Λεφτάκη οίκογένεια Πατρινή καταφυγοΰ- 
σα 1770—80 είς Ζάκυνθον. Ζώης Λεξ. Ζακύν
θου. Θωμόπουλος 4944. Βρασίδας Λεφτάκης 
δημοσιογράφος, άποβιώσας τφ  1948. Έξέδωσε

■
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τήν έφ. «Πρωινά νέα». Αρχισυντάκτης έφ. 
«Έθν. κήρυξ», οπού πολλά τφ  1947 διά τήν 
πνευματικήν ζωήν Πατρών έν έπιφυλλίδι.

Λ εχαινά  κ α ί  Λ ι χ ι ν ά .  Τώ 1324 ό έν 
Φλωρεντία οίκος τών A cciajuoli άπέκτησε 
δύο φέουδα είς Πάτρας, τά L a L ich ina  καί L a 
M andria. Ό  G erland  28 καί 277 λέγει ότι 
τό πρώτον είναι παρά τά Συχαινά. Πράγματι 
είς τά έγγραφα συλλογής G erland  βλέπομεν 
ότι άπό Ζήριας έως Συχαινών άπασα ή έκεΐ 
έκτασις άποτελεΐ έν φέουδον. Κατά Θωμόπου- 
λεν 3161 τά Λιχινά λεγόμενα καί σήμερον Λε- 
χαινά είναι μεγάλη κτηματική περιφέρεια '/a 
ώ. άνω τής σιδηροδρομικής γραμμής Ρίου, 
όπου ήτο ή παλαιά οδός πρός Καστρίτσι. 'Υ
πάρχουν έκεΐ έρείπια καί μυλόπετραι καί φαί
νεται ότι ήτο κώμη (ύποστακτικά, ληνόν τοΰ 
φεούδου). Λόγφ παλαιάς έκεΐ έκκλησίας έρει- 
πωμένης ό τόπος λέγεται καί Παναγιά καί Κ ά
τω Λεχαινά */4 ώ. κάτωθι αύτής, όπου έρείπια 
τών ναών "Αγ. Θεόδωροι καί "Αγ. Γεώργιος. 
Έ ν  τώ μέσφ αυτών ό "Αγ. Νικόλαος καί πολ
λά θεμέλια καί άλλα έρείπια. Άγνοοΰμεν ποία 
σχέσις υπάρχει μεταξύ τών Λεχαινών Ρίου καί 
τών τής ’Ηλείας. ‘Ο Ούιλ. Μίλλερ (Φραγκοκρα
τία I, 373) λέγει ότι τά τελευταία ταΰτα ήσαν 
τό φέουδον τών A cciajuoli. "Ηλιος ΙΒ ' 295. 
Ά π ό  τούς νεωτέρους ό Longnon 324 άντιπα- 
ρέρχεται τό ζήτημα. Κατά Κ. Ν Ήλιόπουλον, 
Τό τοπωνυμικόν τής ’Ηλείας, 156, 212, τό 
όνομα άπό βαπτιστικόν ή έπώνυμον. Πρέπει 
νά είναι ό αύτός λοιπόν πρώτος κύριος ή οίκι- 
στής Λεχάνης ή Λ εχίνης; Είς Πήλιον κατά 
τήν αύτήν έποχήν άναφέρεται καί φρούριον Λε- 
χώνια. Ό  δεσπότης Η πείρου Μιχαήλ Β' έδω
σε τοΰτο μέ τήν περί τήν Δημητριάδα χώραν 
ώς προίκα τής θυγατρός του ’Άννας είς τόν 
πρίγκηπα τής Ά χα ΐας Βιλλεχαρδουίνον. Κ. 
H o p t, Gescli. G riecli. V I, 282 τής Ency- 
klop. E rscli and  G ruber καί Ά ντ. Μηλιαρά- 
κης, Ιστορία τής Νικαίας καί ’Ηπείρου 521. 
Καί Λεχούρι πλησίον τής έπαρχίας Πατρών 
καί ’Ηλείας, άμφότερα άσχετα μέ τά Λεχαι- 
νά. Ό  Λεχάνης ή Λιχίνης είναι ό "Ελλην κύ
ριος άμφοτέρων τών ιδιοκτησιών έπί βυζαντι
νής έποχής. "Ηλιος ΙΒ ' 294. Ό  Ντΐνος Ψυχο
γιός (Κώδικας Παναγίας Λεχαινίτισσας 52—61) 
υποστηρίζει τήν έτυμολογίαν έκ τοΰ λεχώνια 
όδατα, στηριζόμενος είς λαογραφικά στοιχεία.

Λ εχούρι Καλαβρύτων, παρά τό Λειβάρτζι. 
Ε ίς τοΰτο κατέφυγον δι’ άσφάλειαν Πατρεΐς 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ Ίεροΰ άγώνος, είσέτι 
δέ καί τό ποίμνιον τής μονής Γηροκομείου. 
Τριανταφύλλου Γηροκομείου 60, 61—2.

Λ εχουρίτης Παπαδόπουλος Γεώργιος. Δια
κεκριμένος αγωνιστής τοΰ 1821 έκ τοΰ χω 
ρίου Λεχούρι ώς άνω, αρχηγός τοΰ σώματος 
τών Καλαβρυτινών τοΰ Άνδρ. Ζαίμη. Μετ’ 
αύτοΰ εύρέθη είς Πάτρας κατά τήν έναρξιν τοΰ 
άγώνος, κατόπιν, κατά τήν πρώτην φάσιν τής 
πολιορκίας αύτής, είναι εκείνος, ό όποιος εύ- 
ρίσκετο είς Όμπλόν καί συνεβούλευε νά στεί- 
λουν τόν Παναγ. Καραντζάν (βλ. λ.) είς άλλο 
σώμα. Πάλιν μέ τόν Ά νδρ. Ζαΐμην εύρίσκε- 
τμι είς τό ύπό τόν Θ. Κολοκοτρώνην στρατό-
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TtcSov της πολιορκίας Πατρών τήν άνοιξιν τού 
1822. Προηγήθη καί κατέλαβε τό Γηροκομεΐ- 
ον τάς πρώτας ήμέρας του Μαρτίου 1822. 
Κατά την μάχην του Γηροκομείου (9 Μαρτίου 
1822) άκολουθει τόν ΐδιον τόν Θ. Κολοκοτρώ- 
νην κατά τήν άνασυγκρότησιν των Ελληνικών 
δυνάμεων του άπογεύματος της ήμέρας ταύ- 
της, ή όποία ώδήγησεν είς τήν νίκην. Καί οί 
άδελφοί του ’Αναγνώστης καί Νικόλαος έπο- 
λέμησαν ομοίως. Θεοφανίδης, 2613. Θωμόπου- 
λος 549, Τριαντάφυλλου Γηροκομ. 47, 51, 
Παπανδρέου Καλαβρ. Έ π . 135, Λεύκωμα 188.

Λέων» Μητροπολίτης Πατρών τφ  1070. 
Άναφέρεται εις δύο έπιστολάς του Μιχαήλ 
Ψελλού, τάς όποίας έδημοσίευσεν ό Θωμόπου- 
λος α' έκδ. 258—9. Θωμόπουλος 287.

Λ έων αύτοκράτωρ (886—911). Έπεκύρω- 
σε διά χρυσ^βούλλου τήν προαγωγήν του θρόνου 
Πατρών είς μητρόπολιν. Θωμόπουλος 266, 
279. Τόν έπεσκέφΟη ή Δανιηλίς (βλ. λ.). Θω
μόπουλος 275—6.

Λ έω ν Κ ω ν σ τ. "Αριστος Πατρεύς νομι
κός (1875—1955). Πρόεδρος της Εταιρ ίας Ψ υ
χικών Ερευνών. Ή  οικογένεια Γ. Λέοντος 
πιστούται έν Πάτραις άπό του 1851.

Λήκ (W . M artin  L,eake). "Αγγλος στρα
τιωτικός καί περιηγητής μέ έξαιρετικάς έπι- 
τυχίας είς τοπογραφικά άρχαιολογικά θέματα 
δσον άφορά τήν έπαρχίαν μας (1805). "Ηλιος 
ΙΒ ' 314.

ληνός καί ληνόν. Κτίριον έν εΐδει πύργου 
κατά τήν Τουρκοκρατίαν, όπου πατητήρια διά 
τάς σταφυλάς καί άποΟηκαι τών προϊόντων 
γης. Έ κ εΐ οΐ αγάδες, τών όποίων κατώκει 
ό αντιπρόσωπος, συνεκέντρωνε τάς σταφί
δας ή σταφυλάς καί είσέπραττεν έν γένει πα
ρά τών χριστιανών τήν δεκάτην (είς είδος).

ληστεϊα ι. Κατά τήν Φραγκοκρατίαν συνή
θεις ύπ’ αυτών τών βαρώνων. Ιπποτών κλπ. 
Δέν έθεωρεΐτο πράξις άτιμωτική.

Ό  προνοητής Ζακύνθου παραπονεΐται διά 
κλοπήν ΖακυνΟίων τόν ’Οκτώβριον 1639 έν 
Πελοποννήσω. Κερκυραΐοι, ΖακύνΟιοι καί Κε- 
φαλλήνες λησταί έλυμαίνοντο τήν Πελοπόννη
σον έφιπποι, έχοντες τά λημέρια των είς Πά
τρας καί Γαστούνην. Τω 1691 συνελήφΟησαν 
14 έκ τούτων καί ώδηγήθησαν είς τάς φύλα
κας τών Πατρών. Κώδηξ Μέρτζιου 30, 94. 
Μεγάλη ληστεία είς Στενόν (βλ. λ.) Τσουκαλά 
τώ 1768.

"Ο 'Ενετός γεν. προνοητής γράφει τόν ’Ο
κτώβριον 1698 δτι ή Πελοπόννησος καί Ιδίως 
ή ’Αχαΐα ήτο άνήσυχος άπό τήν δράσιν δια
φόρων ληστών έντοπίων, οί όποιοι είχον κα- 
ταφύγιον τήν έναντι Στερεάν. "Εχουν άκολου- 
θίαν άκόμη καί Τούρκων. Διημερεύουν είς τά 
βουνά καί τό πεζικόν καί τό Ιππικόν δέν δύ- 
ναται νά τούς άνεύρη. Οί κάτοικοι είς τάς πό
λεις φοβούνται καί έντός τών οίκιών των. Κατ’ 
έκθεσιν του ίδιου τής 28 Αύγούστου 1699, αί 
ληστεΐαι συνεχίζονται, άνωμαλίαι είς τά δημό
σια ταμεία καί λιποταξίαι είς τό στρατόν ιδί
ως Ίονίων παρατηρούνται. ΟΙ λησταί έπετέ- 
θησαν κατά καραβανίων έμπόρων, οί όποιοι 
μετέβαινον είς έμποροπανηγύρεις. Διετάχθη τό
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Ιππικόν νά συνοδεύη τά  καραβάνια των. Προ·» 
τείνεται τό σύστημα τών όμαδικών έγγυήσεων* 
του πληθυσμού, ό όποιος ούτως έζαναγκάζεταιι 
νά μή τούς παρέχη άσυλον ή τρόφιμα. Τόν* 
Νοέμβριον του αύτοϋ έτους άναγγέλλεται ή έ* 
ξολόθρευσις τών ληστών. Άπέμειναν 50 Βούλ*. 
γάροι (Σκλαβούνοι), Ρουμελιώται, νησιώται,: 
Θηβαίοι, στρατιώται λιποτάκται, ’Αλβανοί* 
καί εις οικογενειάρχης καί εύπορος Πατρινός.; 
Διέπραττον ώμότητας, άλλα έτιμωρήθησαν διά 
θανάτου, πλήν όλίγων, οί όποιοι δικασθέντες 
είς χρηματικήν ποινήν, διέφυγον καί πάλιν είς: 
τά όρη, άφοΰ τήν έπλήρωσαν (αυτόθι 112—4)/

Πολύκροτος ληστεία είς θέσιν Βαθύ μεταξύ’ 
Πατρών καί Αίγιου σημειούται τήν πρωίαν 
τής 19 ’Απριλίου 1725. Πλοιάρια πειρατικά 
άγνωστα έπετέθησαν κατά όδοιπορούσης συνο-; 
δείας, έκ τής όποίας έφονεύθη είς Εβραίος δι-ι 
ερμηνεύς τού Γαλλ. Προξενείου Πατρών, είς.’ 
Τούρκος άγάς καί έτραυματίσθησαν άλλοι. 
Πλοιάρια έξωπλισμένα έστάλησαν είς καταδί-ί 
ωξιν, ούδέν δμως άνεκαλύφθη. Είς τό άκου-, 
σμα τής είδήσεως, ή άγορά Πατρών διελύθη.· 
τών συγκεντρωμένων άποσυρθέντων είς τάς οί-ί 
κίας των. Οί Τούρκοι τήν έπομένην συγκεν-; 
τρωθέντες είς τήν κατήν, ήξίωσαν νά παρουν 
σιασθή έκεΐ ό Ενετός πρόξενος, ό όποιος δέν 
θά έσώζετο, διότι ύπωπτεύοντο δτι ήσαν Ίό-ί 
νιοι οί έπιτεθέντες πειραταί. Ό  βοεβόδας μάά 
λίστα διά τού γνωστού έν Πάτραις Παπακυ-, 
ριαζή διεμήνυσεν είς τόν πρόξενον νά μή 
προσέλθη, άλλά νά στείλη τόν διερμηνέα τον 
(αυτόθι 192—3). Τώ 1702 είς τόν κόλπον τήι* 
Ναυπάκτου (Κορινθιακόν) κατασκευάζεται hi 
μπιγαντίνι μέ 39 λεβέντες διά ληστείας είό 
Πελοπόννησον. Αυτόθι 131. Τώ 1705 εις Κα·: 
νέλλος έκ Ναυπάκτου μέ 20 ληστάς περιφέρει 
ται έντεϋθεν. *0 πληθυσμός είναι άνάστατος 
Συνελήφθη είς μίαν άπόκρημνον τοποθεσία*:; 
καί έφονεύθη. Ή  κεφαλή του έπί πασσάλοα 
έτοποΟετήΟη έπί τής παραλίας, ή όποία βλέ^ί': *' 
πει τήν Στερεάν. Αύτόθι 137.

Τώ 1746 ό έν Πάτραις Κεφαλλήν Εύθυμί 
Δαμουλιάνος, μεταβαίνων είς Λεβάδειαν, ληι Γ 
στεύεται καθ’ όδόν είς Στερεάν. Τω 1747 II  * 
τόπος γεμίζει άπό ληστάς προερχομένους άπηί 
τήν Στερεάν, ύποστηριζομένους άπό Στερεοελ-ί 
λαδίτας εγκατεστημένους είς χωρία τής Πελο-ί  ̂
ποννήσου. Είναι όμάδες άπό 15—20 άνδρας. Οϊ 
Τούρκοι τών Πατρών έξήλθον πρός καταδίων! 
ξίν των (αύτόθι 207—9).

’Αναφέρει ό πρόξενος Ένετίας έν Πάτρας 
τήν 6 ’Ιουλίου 1768 δτι έμπορος έξ ΊωαννΜ i k 
νων, ό Ευθύμιος Μανούσος, μεταβαίνων έκ Π α ί" 
τρων, δπου ήλθεν έκ τής πατρίδος του, πρό» 
Γαστούνην έληστεύθη είς θέσιν Στενόν, όλίγο^ J (\' 
άπέχουσαν τών Πατρών, καί τού άφήρεσαν τρί( 
φορτώματα άςίας 2.000 τσεκινίων. Κατάπλη 
ξιν έκαμε τό άγγελμα είς τούς Πατρινούς, διό 
τι ή ληστεία έγινε πλησίον τής πόλεως. Ο 
Πατρινοί κατηγόρησαν τούς Φράγκους ώς δρά 
στας, άπεδείχ6ή δμως δτι ήσαν Τούρκοι καί εΐ 
έξ αύτών έξ ’Αγρίνιου. Ό  παθών δμως έπέ 
μεΐνεν δτι Φράγκοι τόν έλήστευσαν, Αύτόθ 
274—5.
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01 παθόντες Εύθ. Μανοΰσος καί Δη μ. Πα-' ^  {·τ. , - ..
•4» r -V «χγιώτη, έμποροι είς ’Ιωάννινα, δΓ άναφορας

’'Si:»,*'"'
rtov έκ Πατρών πρός τόν Ενετόν ναύαρχον 
Γήν 10 ’Ιουνίου 1768 έκθέτουν δτι ή κατ’ αύ- 

’ :j>l 4  των έπίθεσις έγινεν έκ πλοίου μέ Ενετούς 
λ; - ^  '' 'Ί·»&ι υπηκόους, οί όποιοι έξήλθον καί παρέλαβον τά 
ί  ί'- ί.'. Γ'̂ ·:ι< ίμπορεύματά των άξίας 10.000 τσεκ. Άφοϋ 

V "··- !ΐι::ι.ι|| ^τραυμάτισαν καί ένα της συνοδείας των, άπέ- 
ιιλευσαν. ΟΙ δύο έμποροι οΰτοι παρηκολούθησαν 
rot γεγονότα έρχόμενοι κατόπιν καί κρυβέντες.

ί  7 ·*  *

01 δράσται είναι Ενετοί, ώς τό βεβαιοϋν καί
;Λ1 ^  1 1 :4

Β«ιί::ι
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οί διοικηταί αυτής τής πόλεως (αυτόθι 278). 
Καί ά βοεβόδοις Ίμπραήμ των Πατρών άπευ- 

11 4  :;ι!) ; Ουνόμενος πρός τόν αύτόν ναύαρχον, έκθέτει 
Ομοίως τά γεγονότα. «Άκαταπαύστως έρχονται 
]άπό τήν Κεφαλληνίαν καί Ζάκυνθον καί άφαι- 
ροϋν βελανιδιές, τάς όποίας φορτώνουν είς τά 

; · ΙΙιτΜν, 5 Ικαίκια των. Οΰτω χάνομεν 6.000 πιάστρα καθ’ 
•JKiririjB j)ij jg-τος» (αύτόθι 279).

Ληστεϊαι έν Πάτραις τώ 1770 κατά τάς 
ίπαραμονάς τής έπαναστάσεως υπό Τουρκαλβα- 
νών, δπως του Γάλλου Βρισσέ καί δανικού πλοί
ου είς τόν λιμένα. ’Άλλαι ληστεϊαι κατά τήν 
έπιδημίαν πανώλους τφ  1790, δι’ δν λόγον καί 
συνεστήθη έθνοφρουρά ύπό των έντοπίων. Ε 
κτός των Τούρκων ή πόλις καί ή περιοχή της 
έπλημμύρισεν άπό σπεύσαντας πρός αρπαγήν 
περιουσιών καί ιδίως χρημάτων, οί όποιοι καί 
φονεύουν τούς ληστευομένους. Τώ 1799 έλη- 
στεύθησαν είς Τρίπολιν τρεις Ζακύνθιοι τών 
Πατρών όδοιποροΰντες, δτε, λέγεται, κατά τήν 
καταδίωξιν τών ληστών έκείνων έφονεύθη καί 
ό Ζαχαρίας, κατά τήν διήγησιν του ΠουκεβΙλλ 
(Κανδηλώρος Άρματωλ. 262). Ζακύνθιοι ένήρ- 
γησαν ληστείαν είς Άραξον (έγγραφα Λ. Ζώη 
είς ’Αχαϊκά Δ ' 42) : Τήν 22 Μαρτίου 1811 
«είς τάς τέσσαρας τής νυκτός» (μεσονύκτιον) 
κατ’ έγγραφον, έλληνιστί συντεταγμένον, τών 
Τουρκικών άρχών Πατρών πρός τόν διοικητήν 
τής Ζακύνθου, «ένα καΐκι Ζακυθινό έξεμπαρ- 
κάρισεν ένα κλέπτην Κατζίκην όνομαζόμενον 
μέ 18 συντρόφους του είς Καλαμάκι».

Τώ 1839 ληστεία είς τήν μονήν Γηροκο
μείου, είς τήν όποίαν δέν είχε κτισθή ακόμη 
ό ΝΑ περίβολος, «άνευ τούτου ούδείς πλέον 
τολμά νά κατοικήση άφόβως καί άκινδύνως έν 
αυτή ώς έχουν πρό όφθαλμών τό άρτίως συμ
βάν περιστατικόν τής γυμνώσεως τοΰ συναδέλ
φου Κ. Γρηγορίου άρχιμανδρίτου καί πρώην 
ήγουμένου...» κατ’ έγγραφον τής μονής άπό 
28 Φ)ρίου 1839. Ό  Θεοφανίδης Α ' 227 ση
μειώνει πολλά περί ληστείας είς τάς παρακα- 
ταθήκας του Γαλλ. προξενείου Πατρών τήν 4 
’Απριλίου 1821. Θωμόπουλος 4032, 508, 513, 
514, 520, 595. Βλ. λ. πειρατειαι, άστυνομία, 
Μακελλαριά ή όδός (βλ.λ.) πρός Καλάβρυτα διά 
τάς ληστείας καί φόνους. Ο D odwell I, 114, 
(1806) σημειώνει δτι είς τόν καιρόν του πολλαΐ 
τοιαϋται έγιναν άπό μίαν συμμορίαν ληστών, 
οΐ όποιοι ευρίσκαν καταφύγιον είς τά δάση καί 
τά σπήλαια τοϋ όρους (Παναχαϊκοΰ), άψηφοΰν- 
τες τήν άρχήν, δι’ δν λόγον καί προτιμαται ή 
περιφερειακή όδός κατά μήκος τοϋ κόλπου. Ό  
αύτός II, 452 φέρει άπό ληστάς γεμάτην τήν 
είσοδον τοϋ δάσους άπό Γουρζούμισαν πρός
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Πάτρας. Διηγείται έν συνεχεία δτι ol ίδιοι οί 
λησταί, ’Αλβανοί ένός χωρίου, προσήλθον νά 
τόν συνοδεύσουν πρός άσφάλειάν του άπό λη
στάς καί έζήτησαν τήν άμοιβήν των ένα μπα
ξίσι, δώρον. Ό  D odw ell ήρνήθη καί οί προ- 
θυμοποιηθέντες νά τόν έξασφαλίσουν διεσκορ- 
πίσθησαν καί παρηκολούθουν τάς κινήσεις του. 
'Ο  οδηγός τοΰ περιηγητοΰ έστρεψε μακράν 
τής έπΐ τοϋ Παναχαϊκοΰ όδοΰ πρός τάς Π ά
τρας. ΟΙ ’Αλβανοί είχον προτρέξει άπό άλλην 
όδόν διά νά τόν προλάβουν καί τόν κτυπήσουν, 
ήτο δέ πυκνόν τό δάσος, άλλά ό όδηγός έγνώ- 
ριζε καλώς τήν όδόν. Οί ίπποι έτρεχον, είς 
δμως έπεσε καί έπήλθε χρονοτριβή. Τό έδαφος 
ήτο γεμάτον άπό ρίζας δένδρων καί βράχους. 
Ή το  ή Μακελλαριά όδός. Κατέφυγε καί είς 
έν τέχνασμα ή συνοδεία τοϋ D odw ell, μερικά 
πράγματα καί τόν ίππον, ό όποιος έπεσε άφη
σαν είς έν μέρος, άλλ’ ή καταδίωξις συνεχί- 
σθη, άλλά έσταμάτησαν τέλος οί λησταί. Έ π ί 
τρεις ώρας διήρκεσεν ή καταδίωξις, άλλ’ είς 
τήν έξοδον τοϋ δάσους, εϊδον τέλος τήν γόνι
μον πεδιάδα τών Πατρών (Dodwell I I ,  456). 
ΟΙ Τοϋρκοι συνοδοί ένεθουσιάσθησαν ώς καί 6 
ταχυδρόμος (τάταρης) καί προσηυχήθησαν κα- 
ταβάντες άπό τούς ίππους των. Κατήλθον είς 
τόν ποταμόν Γλαΰκον, πλησίον μιας μεγάλης 
κυπαρίσσου.

Μετά τήν Άπελευθέρωσιν ή ληστεία ένεφα- 
νίσθη είς τήν περιοχήν τών Πατρών. Έ ξ  έπι- 
στολής τοϋ κυβερνήτου Ίωαν. Καποδίστρια άπό 
’Άργους 18 ’Ιουλίου 1829 πρός τόν φρούραρ
χον Πατρών άντισυν)ρχην Ράϊκον, προκύπτει 
δτι ήδη είς τήν ύπ’ άριθ. 9 έκθεσήν του ό τε
λευταίος ουτος άνέφερεν «περί τών ληστών, 
οίτινες ήρχισαν νά φαίνωνται είς τούς περί 
Πάτρας δρόμους», ό κυβερνήτης δμως πληρο
φορεί δτι ήδη είχε μάθει καί τοΰτο καί έλαβε 
τά μέτρα του άναθέσας είς τόν Θ. Κολοκοτρώ- 
νην (βλ. λ.) τήν δίωξιν.

'Η  κυβέρνησις διά προκηρύξεώς της τής 
16 Φ)ρίου 1836 πρός τόν λαόν τής Στερεας 
έζήτησε τήν συνδρομήν του, άπέστειλε δέ ώς 
έκτακτον έπίτροπόν της είς ’Ακαρνανίαν τόν 
Β. Ροΰφον, δ όποιος καί συνέτριψε τάς συμ
μορίας. Συγχρόνως διωρίζετο έκτακτος έπίτρο- 
πος είς Άχαϊοήλιδα ό σύμβουλος τής ’Επικρά
τειας Μοναρχίδης, κυρίως πρός καταστολήν τών 
ληστανταρτικών κινημάτων τών άδελφών Χον- 
δρογιανναίων (Έλευθ. Η ' 667). Τούς έξ αυ
τών συλληφθέντας έκράτει είς τό πλοΐον του 
ό Κανάρης φυλακισμένους είς τόν λιμένα Π α
τρών (Στ. Θωμόπουλος είς « ’Αχαϊκά» Β ' 5— 
6), τέλος δέ ούτοι έξετελέσθησαν έν Ναυπλίω 
(έφ. «Έλλ. Τηλέγραφος» ’Αθηνών 6)10 καί 
καί 14)11 τοϋ 1836). Κυριακίδου 'Ιστ. συγχρ. 
Έλλην. Α ' 312, Παπαρρηγοπούλου 'Ιστορία, 
Ε ' 576. Καί άσμα δημοτικόν Λάσκαρη, Τρα
γούδια Λάστας 407. ’Εκ τής έφ. «Καρτερία» 
Ά θ . 23 Μαΐου 1845 πληροφορούμεθα : «Με
ταξύ Π . Πατρών καί Αίγίου είς θέσιν Βαθύ 
έληστεύθησαν διάφοροι, έν οίς καί ό κ. Ά θ . 
Μιαούλης. Θεωρείται ώς βέβαιον δτι ή λη
στεία αυτή διεπράχθη ύπό τών έκ Ναυπλίου 
δραπετευσάντων». Καί είς τό φ. 31 Μαΐου
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1845 της αύτής έφημερίδος : Οί ληστεύσαντες 
τόν κ. Μιαούλην καί ένα δικαστικόν κλητήρα 
άνεγνωρίσθησαν ύπ’ αυτών* είναι δύο στρατι- 
ώται του έν Πάτραις έδρεύοντος λόχου του 
τάγματος του Σκυλοδημάκη. Καί είς τό φ. 20 
Δ)βρίου 1845 : Τόν Μπαστουρνάδον, κάτοικον 
Δρεπάνου, ήχμαλώτισάν τινες τήν νύκτα της 
15 τρεχ. Ε π ίσ η ς τούς άδελφούς Οίκονομοπού- 
λους ώς καί τήν γυναίκα του, έζήτουν δέ λύ
τρα 500 δίστηλα. Ε κ τό ς της πειρατείας δέ, 
έχομεν τώ 1847 τήν ληστρικήν έπιχείρησιν 
του Μερεντίνη (βλ. λ.), ό όποιος κατέλυσε τάς 
άρχάς, ληστευθέντος του Δημοσίου Ταμείου, 
της Εθνικής Τραπέζης, τέλος δέ οί λησταί 
έφυγον υπό άγγ>ικήν προστασίαν εις άγγλο- 
κρατούμενον λιμένα. Κατά τήν έφ. «Φορολο
γούμενος» Πατρών τής 12 Ν)βρίου 1876: 
«τήν 6 Ό κτωβρίου 1876 ό Σ . Θωμόπουλος 
έμπορος Πατρών, (πάππος του Στεφ. Θωμο- 
πούλου τού συγγραφέως), έπιστρέφων εις Αϊ- 
γιον έκ Πατρών ένέπεσεν είς θέσιν Βαθύ εις 
χεΐρας ληστών, οΐτινες τραυματίσαντες αυτόν 
έπικινδύνως, τώ άφήρεσαν 4.000 δρχ. άς έφερε 
μεθ* έαυτοϋ». Παρά τών ληστών ήχμαλωτίσθη 
ό δεκαετής Διον. Ά λ . Φωκάς περί τήν μεσημ
βρίαν της 23 Μαΐου 1867, ένώ διήρχετο έκ 
τής Οέσεως, οπού άνηγέρΟη ήδη τό νεκροτα- 
φεΐον τής πόλεως (Ζαβλάνι). «Μία σελίς έκ 
του βιβλίου της αιχμαλωσίας μου» έν Κ. Σκό- 
κου, Έθν. ΊΙμερολογίΐ;) 1890, 131—136. Δ ι
ηγείται ότι ήχμαλωτίσθη υπό της Ομελους 
συμμορίας του άρχιληστοΰ Κωνσταντέλου, τής 
όποιας κυριώτατον μέλος Κώστας τις Ντουλα- 
βέρης κατ’ Αύγουστον (;) του 1867 καί μετε- 
φέρθη εις τήν έναντι Στερεάν, είς θέσιν, τήν 
όποίαν δέν ήδυνήΟη ούτος νά καθορίση. Τέλος 
άπεδόΟη είς τούς γονείς του. Τω 1902 ληστεία 
είς Αϊγιον καί ο αύτουργός αυτής Κ. Πανόπου- 
λος συνελήφΟη εις Πάτρας. *0 λήσταρχος κα- 
τεδικάσΟη είς 20ετή πρόσκαιρα δεσμά, μετά δέ 
τήν άποφυλάκισίν του κατεγίνετο νά δημο- 
σιεύη είς Πάτρας τά άπομνημονεύματά του καί 
άλλα έργα (Σταυρόπουλος 657). Έξετυπώθη έ- 
πίσης έν Πάτραις τώ 1902 τό πρός τό Συμ- 
βούλιον τών έν Πάτραις Έφετών υπόμνημα 
του Σπυριδ. Σταυρουλοπούλου, κατηγορηΟέντος 
ώς ύποΟάλψαντος τόν ληστήν. Ό  ληστής Θα
νάσης Κρούσας έκ Νωνάκριδος άπεκεφαλίσθη 
εις Πάτρας τώ 1850 καί τό τραγούδι του είς 
«Λαογραφίαν» Η ' 500 (Χρ. Κορύλλου). ’Άλλος 
ληστής, ο Σκαρτσώρας, ένώ μετεφέρετο έκ Ρίου 
εις Πάτρας ιναδικασΟή, έφονεύΟη εις μάχην, τήν 
όποίαν έδωσαν οί φίλοι του μέ τήν έκ χωρ)κων 
συνοδείαν είς τόν πρό του φρουρίου χώρον. 
’Άλλη ληστεία του Κλάους παρά τόν ποταμόν 
Φύλλουραν μέ τόν Παπακυριτσόπουλον δέν 
είχε συνέπειας.

Λ ηστόπουλοι Άνδρέας καί Νικόλαος. Ά -  
ναφέρονται ώς μάρτυρες είς έλληνικά έγγραφα 
Πατρών, τών έτών 1397 καί 1400 G erland  
18418, 195”.

Λ ιαχα ίικα . Συνοικία Ά νω  Καστριτσίου έκ 
τών οικιστών οίκογενείας Λιάκου.

Λ ιάλιος Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  ΙΙατρινός μουσι
κοσυνθέτης (1869—1940). Έ ρ γα  του: «Κοράλ

λια», «Νανούρισμα», σύνθεσις γεμάτη αίσθημα 
καί άφέλειαν, «Μπαλάντ», δλιγώτερον γλυκείας 
περισσότερον δέ δυνατή. Κατά Θ. Ν. Σΰνοδι-ι 
νόν, Τό Ελληνικό τραγούδι, Ά θ . 1922, 22ϊ 
τόν έπηρέασαν οί μεγάλοι Γερμανοί διδάσκαλοί: 
του, ή μουσική του είναι Γερμανική, «δέν παύε*- 
άπό τού νά έχη πολύ τό ειλικρινές, τό διαυγές*, 
τό άπέριττον, ή μελωδική του γραμμή έκτυπος; 
έκδηλος, άλλά καί συγχωνευμένη τόσον άδιαχω-*, 
ρίστως μέσα στό αρμονικόν της πλαίσιον, ώστο 
νά παρέχεται ή έντύπωσις ότι τά πάντα συν* 
υφάνθησαν διά μιας... Τά τραγούδια τού Λιάλιου 
έκφεύγουν κάπως άπό τόν συνήθη τύπον τή<* 
ρωμάντζας. Ή  τεχνοτροπία του έχει κάτι τα 
όρατοριακόν. Δύο άπό τά τραγούδια τού Δ! 
Λιάλιου «Τά άνθη πού μάσαμε» καί «Δέν σε 
ξεχάνω έσέ» θά τραγουδηθούν προσεχώς»*β 
Πρβλ. έφ. Πρόοδος Ά θ . 18 Μαρτίου 1911 
« Ή  συναυλία τού Ωδείου» Ί .  Μπόνη.

Λ ι ά λ ι ο ς  Τάκης. Αδελφός τού προηγουί 
μένου (1890—1937). Πρόεδρος τού Παναχαϊ 
κοΰ Γυμναστικού συλλόγου (1922). Ένδιεφέρ£ 
θη διά τήν σύστασιν Ωδείου έν Πάτραις. Ά* 
χαΐκά Β' 101. Βλ. λ. Αθλητισμός. Περ. «Νίί  
κη ή ’Ολυμπιακή» Ά θ . τ. 11—12.

Λιανός Εύθώμιος έπίσκοπος ΘεσσαλιώτιΙ 
δος καί Φαρσάλων. Έγεννήθη έν Πάτραις, εί: 
τό γυμνάσιον τής γενετείρας έσπούδασε, κα: 
τόπιν δέ είς τήν Θεολ. σχολήν μέχρι 1886. Έ π ίί 
σκοπος τήν 11 ’Ιουλίου 1901. Διετέλεσε β£ 
γραμματεύς τής Ίεράς συνόδου τής Έλλάδοςϊ 
Έπεσκέφθη τήν ’Ά π ω  Ανατολήν ώς έφημέ-j 
ριος έν Καλκούτα ’Ινδιών, τήν Κίναν, Ίαπω:ι 
νίαν, Αμερικήν καί σχεδόν έκαμε τόν γΰρο^ 
τού κόσμου. Πανελλήνιον Λεύκωμα Έθν. ΈΙ 
κατονταετηρίδος, έν Άθήναις 1922, Σ Τ ' 18Η| 
Θωμόπουλος 431.

Λ ιαπόπουλος Γ. Ά  ν δ ρ. Δικηγόρος 
Πάτραις, έφ. άξιωματικός φονευθείς τω 194·] 
κατά τάς έπιχειρήσεις είς Μακεδονίαν.

Λ ιαρομμάτης X. ’Ιάκωβος. Έγεννήθη ε% 
Μπρακουμάδι τώ 1905, έπί ΙΟετίαν θεολόγε^ 
καθηγητής έν Πάτραις, έφημέριος εϊτα Δημ. να 
σοκομείου, Ιδρυτής ’Ασύλου άνιάτων. Έξέδωσα\; 
έν ΙΙάτραις « Ό  Χριστιανισμός άξιοποίησε τΐ2 
παιδί» 1956, «Χρυσακτΐδες στόν πόνο σουΊ 
1957, «Στό σταυροδρόμι τής ζωής» κ. ά.

Λ ιβαδάς Εύαγγέλης. Κατά Φιλήμονα Δοκιμ 
Γ ' 19, 21 καί 409, μετήρχετο έν Πάτραις τξ 
μεγαλέμπορον. Ά πασαν τήν χρηματικήν καί κτπ^ 
ματικήν περιουσίαν του έδαπάνησεν ύπέρ τα 
'Ιερού άγώνος «διά γενναιότητος σπανίας, άγω 
νιζόμενος καί προσωπικώς δι’ όλου τού χάρο: 
κτηρίζοντος τόν τίμιον άνθρωπον ζήλου». T f ϊ 
πρώτην ήμέραν (21 Μαρτίου 1821) τής Έπο: ί 
ναστάσεως έτέθη έπί κεφαλής τών έν Πάτραν 1 
Κεφαλλήνων καί Ζακυνθίων, κατοίκων καί πο; f 
ρεπιδήμων. Ό  Κεφαλλήν ούτος τών Πατρα 
έδαπάνησε διά τήν σύστασιν καί λειτουργίο! 
τηλεβολοστασίου κατά τού φρουρίου, συσταθέν 
τος έναντι τής Σεράΐ τάπιας (ύπέρ τήν Δεξο: 
μενήν). Ή το  έκ τών έπιτελών τής Φιλικής ί 
ταιρίας καί άπέθανε πένης, προσενεγκών δλη 
τήν περιουσίαν ύπέρ τής Έπαναστάσεως. Χιώ 
της Ίον. Α' 373. Ούτος ώδήγησε τούς Έ ί
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ηνας εις τό Τάσι τό άπόγευμα τής 21 Μαρ- 
■ίου 1821 μετά τήν πυρκαι'άν του ρακοπωλείου 
ίταμπολή. ΜΕΒ ΙΣ Τ ' 82. Τσιτσέλης Α' 303. 
Ιδίως έξαίρεται δτι διηύθυνε τό ώς άνω κα- 
ονιοστάσιον αύτοπροσώπως καί έτρεχεν είς τά 
:εδία των μαχών μέ άκατάπαυστον ένθουσια- 
μόν. Θεοφανίδης Α' 221.

Λιβαδάστρα. ’Ονομασία του Κορινθιακού 
ιατά τόν ΙΖ ' αΐ. έκ τοΰ Ένετικοϋ R iva d ’ 
3stria, ποταμός τοΰ Νότου (κατά Λυκούδην 
Ηλιος ΙΒ' 233 μόνον ή ΆλκυονΙς θάλασσα). 
Γά προϊόντα έκ των παραλίων τοΰ κόλπου 

' 5j,ty ή ιυνεκεντρώνοντο είς Πάτρας καί έκεϊθεν έξήγον- 
5 ψ  ζίτ; * 70 Ένετίαν, Γένουαν, Μασσαλίαν καί τήν 

ιοιπήν Δύσιν. Οΰτως αί Πάτραι έγίνοντο τό 
ίιέντρον έμπορικής περιφερείας καί Ιδίας οικο
δομικής ένότητος, γνωστής έξω υπό τό όνομα 
Γοΰτο. "Ηδη ταξιδιώτης τοΰ 1102 άναφέρει τό 
\ιβαδόστρο. Θωμόπουλος 28, 428, Έλευθ. Η ' 

1674. Bon 155.
Λιβαθινοΰ Δ. ’Ιωάννα. Έ κ  Ζακύνθου κα

ταγόμενη, εν Πάτραις ποιήτρια, ή όποία είς 
Νεαράν ήλικίαν έγραψεν έπανειλημμένως έν Πά- 
(τραις είς περιοδικά καί έφημερίδας τής γενε- 
τείρας της. Οΰτως είς «Μούσας» τοΰ Α. Ζώη 
ίριθ. 163)15—1—1900 σονέττο «Πλειά δέν 
πονεΐ γιά σέναν’ ή καρδιά μου» καί 165 «Είς 
τόν ξενητεμένο μου» ομοιον καί 15)4)1900 σελ. 
72, άριθ. 123)1898 σελ. 832, 124)1898, 843, 
33)1898 σελ. 905. Είς τό τ. 159)15—3—1898 

ό έκδότης του γράφει «Πολύς άλλά δίκαιος 
λόγος έγένετο πολλάκις είς τάς έφημερίδας των 
ΙΙατρών διά τήν νεαράν δεσποσύνην ’Ιωάνναν 
Διον. Λιβαθινοΰ», έπακολουθοΰν δ’ εύμενεϊς υπέρ 
άύτής κρίσεις. Έξέδωσεν είς Πάτρας τω 1898 
ποιητ. συλλογήν «’Αναστεναγμοί» έκ 64 σ. 
καί έτέραν («Μοΰσαι» ’Ιανουάριος 1922). Είς 
Αθήνας έγένετο καί φιλολογικόν της μνημό- 
συνον (1922).

Λιβέρνον. Κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν εϊ- 
χεν άναπτυχθή μεγάλη έμπορική σχέσις Πα- 
τρών καί Λιβόρνου, έκ τοΰ οποίου ήρχοντο γαλ
λικά πανία, κασσίτερος, καφές άμερικανικός, 
σάκχαρις, Ινδικόν, τσόχαι, κρεμέζον, φάρμακα, 
πέπερι καί μόλυβδος, έξήγοντο δέ έκ Πατρών 
κατά προτίμησιν κουκούλια μετάξης. Κατά τά 
έτη 1780—7, έκτός άλ)ων, καί 5 υπό Έ νετι- 
κήν σημαίαν πλοία έφόρτωσαν σταφίδα, 3 βάμ- 
βακα καί πρινοκόκκι, 1 σιτηρά καί 1 έρια. 
Κώδηξ Μέρτζιου 293. ’Αλλά καί Πατρινοί 
εύρίσκονται εγκατεστημένοι έκεΐ καί άναφέρο- 
μεν τήν οικογένειαν Κωστάκη. Καί διδάσκαλος 
διά τήν έκεΐ παροικίαν ό Κωνστ. Άσημακό- 

■ πουλος (βλ. λ.) αδελφός τοΰ Ίωάννου. Πρβλ. 
Π. Ζερλέντην, περ. «Παρνασσός» Θ' 1885, 
125—9 περί τοΰ έκεΐ σχολείου. ’Εξ αναφοράς 
τής 26 ’Απριλίου 1804 έκ Αιβόρνου Ελλήνων, 
μή εύδοκούντων νά «βαστάξωσιν έκεΐ ελλόγι
μον διδάσκαλον, Θεοδοσίου τοΰνομα», διαπιστώ- 
νομεν τήν έκεΐ παρουσίαν Κωνστ. Άργυροπού- 
λου (βλ. λ.) Δημητρ. Λάγγουρα, Παναγ. Πα- 
τρινοΰ, Κωνστ. Δημητρίου, απάντων Πατρι- 
νών. Είς τήν ’Εθνικήν Ειβλιοθήκην (τμήμα 
χειρογράφων) άπόκειται πληθύς έγγράφων έκ 
Λιβόρνου, δπου διαπιστώνεται ή ΰπαρξις των
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έκεΐ πολλών Πατρέων. Μνεία των έν Λιβόρ- 
νω Πατρέων είς έπιστολήν πλοιάρχου 22 Μαρ
τίου 1821 (Π. Στεργιανόπουλος είς έφ. Έθν. 
Κήρυξ 13)11)50). Οί Έλληνες τοΰ Λιβόρνου 
έστειλαν πλοΐον μέ πολεμοφόδια έκφορτώσαν 
τόν Ν)βριον 1821 είς τήν παραλίαν Ά γ . Ά ν - 
δρέου. Πουκεβίλλ 388. Δυστυχώς 6 Ε λληνι
κός ναός τοΰ Λιβόρνου ύπέστη ζημίας κατά 
τόν τελευταΐον πόλεμον, ή Έλλ. παροικία ή- 
ραιώθη καί μόνον τό Ελληνικόν νεκροταφεϊον 
τής πόλεως άπέμεινεν (έπίσκεψις συμπολίτου 
Δ. Τσερώνη 1957). Έ κ  τοΰ άρχείου ’Ιωάν. 
Παπαδιαμαντοπούλου προκύπτουν πολλαί φορ
τώσεις σταφίδος καί δή διά πλοίων του, έπί- 
σης ό αύτός Παπαδιαμαντόπουλος άπέστειλεν 
έκεΐ τρεις υίούς του καί τρία άλλα Πατρινό- 
πουλα κατά τάς παραμονάς της Έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821. Θωμόπουλος 506, 511.

Λιγούρας Ά  ν δ ρ. Υπογράφει ύπόμνημα 
Πατρέων τω 1688 ζητούντων αύτοδιοίκησιν. 
Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Λιεφροά. Γάλλος λοχαγός τοΰ μηχανικού 
τής στρατιάς τοΰ Μαιζόν. 'Υπογράφει τήν συν
θήκην παραδόσεως τής 7 ’Οκτωβρίου 1828 
των φρουρίων Πατρών καί Ρίου υπό τών 
Τούρκων είς τούς Γάλλους. Χρυσανθακόπουλος 
229. Άσθενήσας έξ έλονοσίας είς Ρίον κατά 
τήν πολιορκίαν του, άπέθανε καί έτάφη έκεΐ 
τήν 12 Δεκεμβρίου 1828. Ό  Στ. Θωμόπουλος 
είς Δ. Βιβλ. 328 δημοσιεύει έπιγραφήν έπί έ- 
πιταφίου στήλης. 'Ο  M an g eart γράφει (κεφ. 
XIII) δτι ηύκτοκτόνησε τήν 12 Δ)βρίου 1828 
είς Ρίον προσβληθείς έκ παρατηρήσεων άνω- 
τέρων του. 'Ο  τάφος μετά τής στήλης διατη
ρείται έπιμελώς έντός τοΰ προαυλίου τοΰ φρου
ρίου Α αύτοΰ.

Λικιαρδόπουλος Στεκούλης Σπυρ. Έ κ  
τών άρχηγών Κεφαλλήνων καί Ζακυνθίων, οί 
όποιοι προσήλθον είς Πάτρας καί συμμετέσχον 
είς τήν έπανάστασιν τοΰ Μαρτίου 1770. Θ ω 
μόπουλος 493.

λιμένες. Ή  έπαρχία Πατρών διαθέτει άπό 
Δ πρός Α τούς έξής λιμένας : τοΰ ’Αράξου, 
έπ’ αύτοΰ τοΰ άκρωτηρίου, κατασκευασθέντα 
ολίγον πρό τοΰ πολέμου 1940)1 διά στρατιωτι
κούς λόγους. Έχρησιμοποιήθη κατά τόν πόλε
μον τοΰτον διά πλοία έως 1000 τόννων, έκεΐ- 
θεν δέ άγγλικά πλοία παρέλαβον τούς άνδρας 
ταγμάτων άσφαλείας τόν Νοέμβριον 1944 καί 
μετέφερον είς ’Ιταλίαν. Τόν τοΰ Καραβοστασιού, 
χρησιμοποιούμενον καί ήδη, έκτός τών άλιευ- 
τικών πλοιαρίων, καί διά τήν μετά τής άπέναν- 
τι Στερεάς έπικοινωνίαν, τόν τής αλυκής Κά
τω Ά χαίας, τόν Καμενίτσας ή Καμινίων σή
μερον, δπου προσεγγίζουν καί σήμερον ιστιο
φόρα, άκόμη καί έξωτερικοΰ, πρός παραλαβήν 
οίνου καί πηλίνων άγγείων, τόν τών Πατρών, 
τόν τής Ά γ ια ς  δρμον, τόν τοΰ Πανόρμου, άρ- 
χαΐον λιμένα, τόν έγγύς τοΰ Ρίου (1953), δπου 
προσεγγίζουν καί μεγάλα πλοία πρός έφοδια- 
σμόν των έκ τών έκεΐ πετρελαιοδεξαμενών, τόν 
τοΰ Δρεπάνου καί Ψαθοπύργου διά τήν μετά 
τής Στερεάς έπικοινωνίαν καί τέλος τόν τοΰ 
Έρινεοΰ (Λαμπίρη). Είς πολλούς τούτων έχουν 
γίνει τεχνικά 2ργα, κυρίως δέ είς τούς τών
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Πατρών καί Ρίου, έκτός του χώρου προσγια- 
λώσεως έκεΐ των πορθμείων μετά Στερεάς 
πλοίων.

* Α ρ χ  α ι ό τ η ς. Αί Πάτραι στερούνται φυ
σικού λιμένος (κατά Στράβωνα «έχει δέ ΰφορ- 
μον μέτριον»). Συνήθως έχρησιμοποιειτο τό 
ΝΔ της πόλεως σημεΐον της παραλίας παρά 
τ6ν ναόν της Δήμητρος ^νύν Ά γ .  Άνδρέου), 
δπου δέν υπήρχε καί ή σήμερον παρατηρούμε
νη έπιχωμάτωσις. Πάντως τόν λιμένα τούτον 
ήνωσαν μέ τείχη οί Πατρεΐς μέ τήν πόλιν κα
τά τήν διάρκειαν του Πελοπ. πολέμου, κατά 
τήν συμβουλήν του Άλκιβιάδου (419 π. X.) 
«καί Πατρέας τείχη καθεΐναι έπεισεν είς θά
λασσαν» (Θουκ. Ε ' 52). Οί Ρωμαίοι, έχοντες 
Ανάγκην νά έχουν ένα σταθμόν διά τά πρός ’Ι 
ταλίαν ταξίδια των πλοίων των (καί διά τόν 
φόβον πειρατών) καί έπειδή καί οί λιμένες της 
Αιτωλίας είναι πολύ χειρότεροι, έπρόσεξαν τόν 
λιμένα των Πατρών (έπί Αύγουστου καί κατ’ 
άλλους έπί Νέρωνος). Ό  Παυσανίας περιγρά
φει τόν λιμένα ώς τμήμα της πόλεως, μέ τόν 
ναόν του Ποσειδώνος, ίερά της 'Αφροδίτης, έν 
μάλιστα άγαλμάτιον αύτής ήλίευσαν διά δικτύ
ου ένα αίώνα πρό αύτοΰ οί άλιεΐς.

Τό φαινόμενον θά έξηγηθή δτι είς τήν πα
ραλίαν έγινε κατάπτωσις αύτης, δτι δηλ. άλλά 
είς μικροτέραν κλίμακα έδώ έγινεν 3,τι είς 
τήν Απέναντι Καλυδώνα ή τήν Έλίκην. Φαίνε
ται δέ δτι ή κατολίσθησις έσυνεχίζετο, διότι ό 
Θωμόπουλος 206 βέβαιοί 6τι «πρός τό μέρος 
τοϋτο καθωρώντο ίσα μέ τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης πολλαΐ στήλαι αύλακωταί έκ λευκο- 
τάτου μαρμάρου καί όγκόλιθοι, τούς όποίους 
οί παρόδιοι μετεχειρίζοντο άντί οικοδομικής 
ύλης». Συνεπώς προκύπτει δτι εϊχον γίνει 
τεχνικά έργα είς τόν άρχαΐον τούτον λιμένα, 
δτι ήτο προικισμένος μέ διαφόρους ναούς, δτι 
κατωκειτο τό μέρος καί μάλιστα παρά τόν λι
μένα (ναός Δήμητρος) ήτο καί άξιόλογον άλ
σος των Πατρών μέ ναούς, γυμναστήριον κλπ. 
Ε ίς μίαν περίπτωσιν, τήν τού Σύλλα (87 π.Χ.) 
ούτος έφθασεν εις Πάτρας μέ 1600 πλοία, ό 
δέ μετ’ αύτόν Πομπήιος κατετρόπωσε τούς έκ 
Μικράς Α σ ίας πειρατάς, δλα ταύτα δεικνύουν 
δαψιλή χρήσιν τού λιμένος Πατρών καί δι’ 
έμπορικούς σκοπούς, δσον καί διά πολεμικούς.

*0 P o u q u ev ille  IV , 349, 358—9 δίδει μίαν 
περιγραφήν, ή όποία δέν δύναται νά χαρακτη- 
ρισΟή έξ ολοκλήρου ώς φανταστική. Ό μιλεΐ 
περί προπυλαίων τής πόλεως Από τής παρα
λίας. Κατά τήν έπίσκεψίν του (1816) διεΐδεν 
είσοδον τού Αρχαίου λιμένος, ή όποία κατε- 
δεικνύετο άπό τά λείψανα δύο παρακειμένων 
προκυμαιών, τά θεμέλια των όποίων μόλις έ- 
καλύπτοντο υπό τής θαλάσσης. Κατά τά άκρα 
αύτών διεκρίνοντο αί βάσεις δύο πύργων 120 
ποδών διαμέτρου, άπέναντι κτισμένων καί οί 
όποιοι πιθανώς έχρησίμευον πρός ύπεράσπισιν 
τής εισόδου καί δπως συγκρατοΰν άλυσσιν συ- 
ρομένην τήν νύκτα καί έμποδίζουσαν τήν είσο
δον. Πολύ πιθανόν, έπιλέγει ό Θωμόπουλος 77, 
είς τό άκρον τών προβλήτων, αί όποΐαι έσχη- 
μάτιζον τόν διπλούν μόλον νά ήσαν τοποθετη
μένα τά άγάλματα τού Ά ρεω ς καί τού 'Απόλ

λωνος, τά όποια άναφέρει ό Παυσανίας ώς fc 
γειρόμενα πολύ πλησίον τής θαλάσσης. Ό  Mey
er 2200 άρνεΐται δλα ταύτα, ό δέ Θωμόπου·» 
λος αυτόθι συνεσχέτισε τούς ώς άνω πύργους» 
μέ έκείνους, τούς όποίους δεικνύουν αί περ: 
Πατρών εικόνες τής Ενετοκρατίας, όπότε τέ 
έρείπια πύργων, τά όποια είδεν ό Pouqucvill· 
θά είναι τών Ένετικών τούτων. Ά λλά καί πά: 
λιν οί πύργοι ούτοι (βλ. είκόνες καί Ιδίως τή- 
τοΰ C. A lbrizzi, E s sa ta  n o titia  del Pelo. 
ponneso τού 1687) φρουρούν τόν νεώτερο 
ίτόν σημερινόν λιμένα) καί ούδαμώς κεΐντα 
απέναντι άλλήλων.

Καί ούτος μέν ήτο δ άρχαΐος λιμήν, ό δποΐι 
ον έξωπλίσθη διά τεχνικών έργων. Κατά Θω: 
μόπουλον υπήρχε καί έσωτερικός έτερος λιμή^ 
σκαπτός, δμοιος μέ λίμνην ναυμαχίας (θεατρι
κής), δ όποιος είχεν έν μίλλιον διάμετρον Art; 
τής άκτής μέχρι τών 'Τψηλών άλωνίων κα 
έπί άκτΐνος έγκαρσίου 500 όργυιών. Ή  λεκάνη 
αύτη φαίνεται πολύ μεταγενεστέρα τού τεχνι* 
κού έργου τών δύο ώς άνω προκυμαιών, έργο: 
ίσως έπί Σεπτιμίου Σεβήρου (193—211 μ. X.; 
διότι είς νόμισμα αύτού, ώς καί είς νόμισμί 
τού Γορδιανού τού Εύσεβούς (244 μ. Χΐ 
Απεικονίζεται ή λεκάνη αΰτη ώς έπίτευγμρ 
σημαντικής αξίας. Ή  λεκάνη έσκάφη 6$ 
καί τόσον δυσχερώς, διότι καί πρό 70ετία 
άκόμη ήτο συνέχεια τελμάτων ή περιοχ. 
αυτή καί τό έδαφος δέν ύπερέχει πολύ ττ.
θαλάσσης, τούτο δέ 
κατά τήν άρχαιότητα,

συνέβαινε περισσότερα 
δτε δέν ύπήρχεν ή είζ

τό έδαφος τής άνω καί κάτω πόλεως έμφο* 
νιζομένη σήμερον μεγάλη έπιχωμάτωσις, έγέν* 
το δέ κυρίως διά συγκέντρωσιν στόλων πρό 
άσφάλειαν άπό τούς πειρατάς καί έπεκοινών* 
άπό τόν κυρίως (έπί τής παραλίας) λιμένα δϋ 
διώρυγος, ή όποία καί αύτή έκλείετο τήν νύ 
κτα μέ άλυσσιν. Καί σήμερον άκόμη καθορ&ι 
ται υπό τόν γήλοφον τών 'Υψηλών άλωνίων ώ 
τείχος ήμικυκλικόν, στερεώτατα κτισμένον κο· 
πολύ πλατύ είς τήν βάσιν του, τό όποιον ύπΓ! 
στήριζε τό έδαφος καί ϊσως έχρησίμευεν ώ 
όχύρωμα τής πόλεως κατά τήν πλευράν ττ' 
αύτήν. Τόν ΙΗ ' αί. οί ΠατρινοΙ διαβεβαιώνοι^ 
περιηγητάς δτι κατά πληροφορίας γεροντοτΐ}Γ 
ρων των έσώζοντο κατά μήκος τού τείχους μι 
γάλοι κρίκοι σίδηροί, είς τούς όποίους προσε'ί 
δενον τά πλοία. Τούτο είναι κατά τόν Leal;; 
II, 134 μύθος, ό όποιος παρεδίδετο άπό γενηΐ 
άς είς γενεάν. Καί ό M eyer 2200 γράφει δί 
είς τό νόμισμα Σεβήρου άπεικονίζεται ό έξο; ί 
τερικός λιμήν (δ παρά τόν νΰν άγ. Άνδρέαν: 
cO P ouquev ille  I V ,  362) δμως βέβαιοί 3ί 
είδεν έκ τών κρίκων μερικούς είς τό τείχος, 
όποιον σήμερον διασώζεται είς δύο κυρίά J 
τμήματα. Τό έν καταλαμβάνει 100 τετραγ. |! 1 
έπιφάνειαν καί τό άλλο τήν ήμίσειαν ταύτη^ ι 
*0 τεχνητός λιμήν έγκαταλειφθείς συν τφ  χρ<: 
νω έπεχώσθη άπό τήν ίλύν τών κατερχομένο- y 
τότε ρυάκων καί χειμάρρων. Θωμόπουλος 1 
έπ., 127—8, 167, 206. Χέρτσβεργ. Έλλ. 1 
618—9.

Έ π ί β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν  χρόνων, ό λιμήν e 
χεν Αποκτήσει μεγάλην σπουδαιότητα, χαρί:

r
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ίτήριστικώς μάλιστα οί "Αραβες γεωγράφοι 
ίναφέρουν τάς Πάτρας ώς «λιμένα Πατρών».g S ? ,- jΆ  I j· ft V

TjJ*· ίνα ^  περιγραφήν των Πατρών του 1689, άνα-
;; ^  Τ  ρ*ρ εται άπλώς δτι πρός τό θαλάσσιον υπάρ

ξουν όλίγαι τινες άποθήκαι, ούδέν δέ οχύρωμα. 
Αλλ’ ήδη κατά τούς χρόνους τής Φραγκοκρα
τίας ήτο σημαντικός λιμήν διά τήν Δύσιν 
Bon 83 βλ. λ. δριον, G erland 52, 8, 78—9). 
3ίς G erland 123 εύρίσκομεν κήπον καί άμπε- 

ί ίώνα καί φέουδον είς τήν παραλίαν Πατρών. 
t. ? Ακόμη καί σήμερον οί ναυτικοί τών Καλαμών 

/·ί'ι! :ξα/.ολουθοΰν νά λέγουν τάς Πάτρας «Φράγκα 
τκάλα». Ή  σημαντική θέσις διετηρήθη κατά 
τήν υστεροβυζαντινήν περίοδον (Ζακυθηνός Le 
iesp o ta t II 177, 178, 256). Προκύπτει έξ

'ta

'Ίν·< ϊ1.^, {{·,, 
ν^ν. fee,
, i r ίιι) £ναφορας του Έ ν. γενικού προνοητοΰ έκ Πα-
μ ·ιτ>ίι: (fc, 

'■">* ίώϊφΛ J! 
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ν.ρώ. Ί1 ).!ϊί
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i:y Ιοτέραν έκθεσιν (1645) τοϋ Ένετοΰ Don Ca- 
> ilM-211::. ί jmillo G onzaga, ό λιμήν τών Πατρών έχει 

χ» {βαθειά νερά κατάλληλα διά φρεγάτας. Δύο 
ίϋ; iilii Li, ί ίοίκίαι είναι έκεϊ καί καταστήματα. >)4 μιλλίου 
w, ό: ::ι:·<ϊ, μακράν εύρίσκεται ή πόλις, άφοϋ μεσολαβεί 
:/:η· ίσ.ήτ t (μία άνοικτή πεδιάς (ή νΰν κάτω πόλις). Τφ 
: xi τ$>'Μ >1758 τόν Ν)βριον εύρίσκοντο είς τόν λιμένα 
Λΐίτων ί] 'πλοία Τουρκικά, Ένετικά, Αύστριακά, Νεαπό- 
ϊτγ/κ Μ 4 ίλεως καί Γαλλικά. Αύτόθι 43, 232. Συνεπώς 
:π: (άπό Φραγκοκρατίας 6 λιμήν μετετοπίσθη δπου
τν’τιρ  Ί· 
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τρων τής 20 Μαρτίου 1700 δτι ύφίστατο λοι- 
,οκαθαριστήριον πλησίον τοΰ τελωνείου καί 

ίων «μαγαζειών» (άποθηκών), μάλιστα διετά- 
;θη ή οίκοδόμησις άποθήκης σιτηρών διά τό 
αυτικόν (Κώδηξ Μέρτζιου 115). Κατά παλαι-

σήμερον καί δπου κατέληγεν ή m agna ru g a  
άπό τής Άκροπόλεως, ύπό τήν προστασίαν τής 
όποίας κατέφευγον τά πλοία. Τω 1429 φθάνει 
είς "Αγ. Άνδρέαν ό Κωνσταντίνος Παλαιολό-

π! b a iri Υ°ζ χωρίς ν’ άναφέρεται έκεΐ παρουσία λιμέ-
νος.

Κατά περιγραφήν τοϋ προξένου τής Έ νε-
■ι\Τ\ΐΜι Πάτραις τής 30 Σ)βρίου 1745, είς τόν

άνοικτόν λιμένα τών Πατρών τά πλοία δέν έ 
χουν άσφάλειαν, δι’ αύτό εκφορτώνουν τάχιστα 
τό φορτίον καί κατόπιν άποσύρονται καί τά Ιδια 
τά πλοία είς τήν ξηράν. Ζητείται ή κατασκευή 
ένός μεγαλυτέρου τελωνείου πρός έναποθήκευ- 
σιν τών έμπορευμάτων (αύτόθι 203). Πολλά 
παράπονα, διότι οί δασμοί είναι μεγάλοι καί 
οί τελώναι άλλάζουν συχνά (αύτόθι).

Ό  πρόξενος τής Ένετίας Ά γ γ .  Ροζαλέμ 
γράφει έκ Πατρών τω 1785 δτι, καταστραφέν- 
τος τοϋ οίκήματος τοΰ προξενείου λόγφ σει
σμού, έμίσθωσεν οίκίαν «είς μικράν άπόστασιν 
άπό τοΰ τελωνείου, άπό δπου θά δύναμαι νά 
παρακολουθώ τάς άφίξεις καί άναχωρήσεις τών 
πλοίων καί νά έμποδίζω τάς άτασθαλίας μεταξύ 
τών ναυτών τών έξωτερικών εθνών». Πλησίον 
τοΰ οίκήματος τούτου ήτο έργοστάσιον κατα
σκευής πυρίτιδος.

Οί Τοΰρκοι δέν έδέχθησαν τήν α’ίτησιν τοΰ 
,ι προξένου δπως άπομακρυνθή τής πόλεως τούτο 
1 ^ΥΦ το^ έπικινδύνου του (αύτόθι 289). Τήν 

’Ιουνίου 1787 ό ένετός πρόξενος τών Π α- 
1,1 τρων δίδει είς τόν είς Κπολιν βά'ίλον τής 

Ένετίας τάς ύπ’ αύτοΰ ζητηθείσας πληρο
φορίας περί τής κινήσεως τής Ένετικής ση
μαίας είς τόν λιμένα Πατρών. 144 Ένετικά

α  * ·

πλοία προσήγγισαν άπό τοΰ 1780 έως τής ά- 
νωτέρω ήμερομηνίας. Λόγω τής πολεμικής κα- 
ταστάσεως ολίγα πλοία ήλθον μετά τήν Έ πα- 
νάστασιν καί μέ πτωχά φορτία. ’Άλλα έπαθον 
ζημίας άπό πειρατάς. Πολλά τών ύπό Έ νε- 
τικήν σημαίαν πλοίων δέν ήσαν ή Ίονίων, άλ- 
λά καί πλοία ύπό ’Οθωμανικήν σημαίαν έρχον
ται έκ Ζακύνθου μέ φορτία έξ Ένετίας. Οί 
πλοίαρχοι άποκρύπτουν παν τό δυνατόν άπό 
τόν τελώνην καί τόν πρόξενον καί αί πληρο- 
φορίαι περί φορτίων δέν είναι πλήρεις. Συνήθως 
μέ τήν Ένετίαν έπικοινωνοϋν αί ΓΙάτραι μέ 
5—6 τραμπάκουλα κατ’ έτος, φορτώνουν δέ 
άλλα είς λιμένας Κορίνθου καί Θηβών (Στέρε
ας είς τόν Κορινθιακόν). Έ κ  Ιΐατρών 39 πλοία 
φορτώνουν σταφίδα, 2 έλαιον, 1 έσπεριδοειδή 
καί 1 πρινοκόκκι διά Τεργέστην, διά Λιβόρνον 
5 σταφίδα, 3 βάμβακα καί πρινοκόκκι, 1 σιτη
ρά καί 1 έρια. Διά 'Ισπανίαν 1 μέ σιτηρά, διά 
Γένουαν 1 σιτηρά, δι’ ’Αγκώνα 7 τυρόν καί έ
ρια, διά Μάλταν 1 τυρόν, διά Λονδΐνον 3 
πλοία μέ σταφίδα καί 1 δι’ Όστάνδην. Τά 
λοιπά έκ τών 144 πλοίων ύπό Ένετικήν ση
μαίαν προωρίζοντο διά Βαρβαρίαν καί Α νατο
λήν. Θά ήτο ζωηροτέρα ή κίνησις. έάν ύπήρχεν 
είς Πάτρας έν έμπορικόν έπιμελητήριον. ‘Η 
άναφορά τοΰ έν. προξένου συνοδεύεται ύπό λε
πτομερούς σημειώματος τών είσαγομένων φορ
τίων έκάστου τών πλοίων (αύτόθι 293 έπ.).

Κατέπλεον πλοία Αύστριακά, Νεαπολιτικά, 
Σουηδικά, Δανικά, 'Ολλανδικά, Ούγγρικά, 
πρό πάντων Μεσολογγιτικά. Τά περισσότε
ρα τών καταπλεόντων είς Πάτρας ξένων πλοί
ων προέρχονται έκ Λιβόρνου, Νεαπόλεως, Γε- 
νούης, Μασσαλίας, Τεργέστης καί άλλων τό
πων. Τά έκ τών παραλίων τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου έμπορεύματα μετεφέροντο είς Πάτρας 
καί έξ αύτών έξήγοντο είς τό έξωτερικόν. ’Αλ
λά καί ξένα πλοία είσέπλεον είς τόν κόλπον 
καί χάριν αύτών αί Πάτραι διέθετον πλοηγόν. 
'Υπήρχε καί λιμενάρχης, άναφέρεται είς, ό Ό -  
σμάν. Βλ. λ. Έμπόριον, Ναυτιλία. Θωμόπου- 
λος 80, 279, 466, 4792, 502, 506—7, 560.

'Ο  λιμήν ήτο γνωστός μέ τό τοπωνύμιον 
Ντουάνα (=Τελωνεΐον). ‘Ο P o u q u ev ille  IV , 
358 όμιλεϊ περί προβλήτος διά νά καταφεύ
γουν έκεϊ τά πλοιάρια, κατεστραμμένης ήδη τφ  
1816. Τά όλίγα έκεϊ κτίρια ονομάζει σεράγια, 
διότι ήσαν μεγάλα οικοδομήματα πρός έναπο- 
θήκευσιν σταφίδος καί τών παστών σαρδελλών 
καί ύπόστεγμα τών ψαράδων (άρκτική πλευρά 
νυν παραλιακής πλατείας).

Είς τό άρχεϊον Παπαδιαμ,αντοπούλου φέ
ρονται ώς μαγαζιά «είς τόν αίγιαλόν», μάλι
στα κατά τήν ήμέραν τής έκρήξεως τής Έ -  
παναστάσεως (21 Μαρτίου 1821) εύρίσκοντο 
είς αύτά «χίλια σταφιδοβούτζια» κενά, άξίας 
21.000 γροσίων, έκάησαν δέ ταΰτα καί αί άπο- 
θήκαι κατά τήν ήμέραν αύτήν ύπό τών όργι- 
σθέντων Τούρκων. Πρέπει δέ νά ήσαν καί άλλαι 
οίκίαι, διότι πλησίον έκεϊ έχομεν λειτουργοϋντα 
ναόν, τόν "Αγ. Νικόλαον (βλ. λ.) τοΰ μόλου. 
Ό  Μακρυγιάννης μάλιστα (’Απομνημονεύματα 
Α' 118) γράφει: «Πήγα κάτου κατά τή θά
λασσα. Τοΰ είπα νά πάμε άπό τό μέρος τών

L
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σταφίδων, μ’ άκουσε ότι στή Ντογάνα ήταν 
Τούρκοι καί θά μάς πιάναν. Του είπα νά κρυ
φτώ είς τά χαντάκια νά φωνάξη τή βάρκα...Σέ 
δυό μέρες χτύπησε ντουφέκι στήν Πάτρα...

»Είς τήν Ντογάνα κουβαλιόταν ό κόσμος 
καί γιόμισε ή θάλασσα γυναικόπαιδα, ώς τό 
λαιμό μέσα». Περί άλλης συγκρούσεως Έλλ. 
στόλου υπό τόν "Αστιγγα (βλ. λ.). Βλ. λ. Ναυ- 
μαχίαι. Ά ρκτικώ ς του λιμένος ό P ouquev ille  
IV , 359—6Θ καθορίζει πυριτιδόμυλον καί κα
θαριστήριου όρύζης. Ό  G ell 12 εύρίσκει μίαν 
άσφαλή προσέγγισιν είς τόν αίγιαλόν (άμμου- 
διάν), όπου είναι τό τελωνείου καί αί άπο- 
θήκαι.

Ό  D odw ell I, 119 σημειώνει δτι ό άρχαΐος 
λιμήν είχε μεγάλους όγκολίθους, μέγα μέρος 
των όποίων έπ’ έσχάτων μετεκινήθη καί τά 
υλικά έχρησιμοποιήθησαν διά κατασκευήν προ- 
βλήτος ώς καταφύγιου μικρών σκαφών. Μερι
κά μεγάλα θεμέλια άραιά σημειώνουν εύκρινώς 
τήν διεύθυνσιν τών μεγάλων τειχών, τά όποια 
ήνωνον κατά τήν άρχαιότητα τήν πόλιν μέ τόν 
λιμένα, οπο>ς εις τάς 'Αθήνας, Κόρινθον, "Αρ
γος, Ελευσίνα καί Μέγαρα. Περί τής έμπορι- 
κής κινήσεως του λιμένος κατά τούς τελευταί
ους χρόνους τής Τουρκοκρατίας, Θωμόπουλος 
618, Σακελλαρίου 69, 129. Γ. Α. Παπαδια- 
μαντοπούλου Ίστορ. Σημειώσεις 1750—1850, 
ΆΟήναι 1938.

Ό  M an g eart (κεφ. XII) άναφέρει δτι τό 
ύδρογραφικόν πλοΐον «Πηνελόπη» άνευρε θη
σαυρόν παρά τόν λιμένα του Ά γ . Άνδρέου 
καί έλέχΟη (1828) δτι ήτο του Μαυροκορδάτου 
καί Καραντζά άπό τοϋ 1825. Ά πό  τής Ά πε- 
λευΟερώσειος καί έπί δύο μήνας μόλις φθάνουν 
εις Πάτρας 100 Ιστιοφόρα μέ κεράμους, ξυ
λείαν, τρόφιμα καί είδη οικοδομών. Tip 1828 
έχρησιμοποιείτο ό παρά τόν Ά γ .  Άνδρέαν, 
δπου καί προσήγγισαν πλοία τής Άμερ. βο- 
ηΟείας. Είς αυτόν τίρ 1821 έπεβιβάζοντο πλοι
αρίων Ίονίων τά γυναικόπαιδα τών Πατρών, 
φεύγοντα τήν καταστροφήν.

Ό  L. S te u b  I I  55 (1836 ’Ιανουάριος) 
εύρε 12 πλοία είς τόν λιμένα έξ όλων τών 
θαλασσών άπό ’Οδησσού μέχρι Ν. *Υόρκης. 
Τόν ’Οκτώβριον 1838 ήτο μόλις κατασκευα- 
σθείς ό α ' έκεϊνος μόλος, δπου καί άπεβιβάσθη 
ό βασιλεύς "Οθων (βλ. λ.).

Ή  έφ. «'Αχαϊκός Κήρυξ» Πατρών τού 
1840 γράφει : «Πρό τινων ήμερών μεγάλη
δραστηριότης παρατηρείται είς τήν έπί 20 μέ
τρων είσέτι έπαύξησιν τού ήδη ύπάρχοντος 
μόλου τόσον άναγκαίου διά τό έμπόριον τής 
πόλεως ταύτης. Τά έξοδα τού μόλου τούτου 
γίνονται έκ τών χρημάτων τών συναχθέντων 
4πό τόν υπάρχοντα πρό καιρού 1)2 °/0 φόρου 
έπί τών είσαγομένων πραγμάτων. Ευχής δμως 
έργον ήθελεν είναι, έάν ό μόλος κατεσκευάζε- 
το όλίγον μακρύτερα πρός τό μεσημβρ. άκρον 
τής πόλεως κατά τήν γνωμοδότησιν, τήν δποί- 
αν έκαμε κατά τό έτος 1838 έπί τούτου διο- 
ρισθείσα έπιτροπή, συνισταμένη άπό τόν τότε 
διοικητήν κ. Πονηρόπουλον, τόν μοίραρχον τών 
Δυτ. παραλίων κ. Γ. Κολανδροΰτζον καί τόν 
Αξιωματικόν τού Μηχανικού κ. Ν. Στεφανί-

j.
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την, ή κατασκευή τού μόλου έμελλε ν’ άρχισα 
περίπου 40 μ. μακράν τής ξηράς, επειδή τα 
νερά είναι ρηχά καί ή θάλασσα ήθελε έκτανθ9 πό
πολό μακράν καί ό λιμήν νά γίνη ευρύχωρος^ εν
ώστε νά προσαρμόζωνται έντός αυτού άσφα:| <)■ 
λώς καί τά μεγαλύτερα πλοία, ένώ τήν σήμε-i ι’: 
ρον έντός τού ύπάρχοντος μόλου μόλις τά άλι^ < · 
ευτικά πλοία εισέρχονται». Είς τήν έφημερίδ^ j; 
άναφέρονται κατάπλοι τών σπουδαιοτέρων πλοί 
ων άπό 21—26 'Ιουλίου 1840.

Είς σχέδιον Πατρών 1860 έμφανίζεται etj-.O-j 
τό άκρον τής όδοΰ Ά γ . Νικολάαυ προβλής et$ jy.‘.V 
σχήμα ρ  άρκετά πλατύς, κατασκευασθείσα ξυ| ^  ; 
λίνη κατά τήν Άπελευθέρωσιν, φέρουσα είς τ ^ ; ΐ :  
άκρον καί φάρον. ,j

Τά πλοία έξηκολούθουν νά άγκυροβολουί 
έν δρμω, ένώ ή έμπορική κίνησις του λιμένοί '}[ r 
ηύξανεν άλματωδώς. Τό δημ. συμβούλιου Πα^ 
τρέων ήδη άπό 22 Αύγούστου 1836 άπεφάσισ^ ,. 
νά είσηγηΟή διά τού Νομάρχου είς τήν έπ 
τών Εσωτερικών Γραμματείαν τήν πλήρωσ» 
τής άνάγκης κατασκευής τεχνητού λιμένος, <5 
παραιτήτου λόγω τής αύξανομένης έμπορική 
καί ναυτιλιακής κινήσεως τών Πατρών. Δι 
τού Β. Δ)τος τής 4)16 Σ)βρίου 1836 «Περ 
κατασκευής μό)ου έν Πάτραις» έπεβλήθη 
εϊσπραξις έπιτοπίου (δημοτικού) φόρου έφί 
δλων τών διά του τελωνείου Πατρών, είσερ 
χομένων πραγματειών. Δ ι’ έτέρου Β. Δ. τής 
Φ)ρίου 1868 ένεκρίθη ψήφισμα του δημοτικό 
συμβουλίου περί προσθέτου φόρου διά κατα 
σκευήν τών δύο προκυμαιών άγιου Νικολάο 
καί αγίου Άνδρέου.

ΣημειωΟήτω δτι έπί Τουρκοκρατίας τά έμ̂  
πορεύματα έπεβαρύνοντο 1%  λιμενικόν, 6°/) 
δικαίωμα εξαγωγής, 11 / 3 °/0 ^ εΎΧ°ζ καί 2Ύ 
προεισπράξεις τού βοεβόδα καί τού τελώνου 
Σακελλαρίου 69. Έ π ’ αυτών θά προστεθούν τ; 
δικαιιύματα προξενείου σημαίας τού πλοίου.

'Ωραίαν έλαιογραφίαν τοϋ λιμένος τοϋ 1861 
κέκτηται ό συμπολίτης Άνδρ. Τζίνης, ήν Ϊ(1 
παρά ΜΕΕ 1Θ' 794, δπου έσφαλμένως φέρετσ 
ώς τού έτους 1842. Είς τήν έλαιογραφίαν Τζ! 
νη έχει άποκοπή πλέον τό ρ  καί ή προβλή 
προχωρεί ευθέως μετά φάρου είς τό τέρμα τητ 
Τό σχέδιον πόλεως έκδ. Τζέτζου 1885 προβλί 
πει τήν προβλήτα όδού Μνασέου (Νόρμαν) μϋ 
τά σιδηροτροχιών μάλιστα έπ ' αυτής. Έ κ  τα 
σεισμού τής 15 Αύγούστου 1886 έπήλθε καθί 
ζησις είς τήν προκυμαίαν Πατρών (Τρ. Εύα^.ι 
γελίδου. Τά μετά τόν "Οθωνα, 642). \

Κατά τήν άπό 10)6)1872 έκθεσιν τής *1- 
φορευτικής Επιτροπής τοϋ λιμένος Πατρών ί\ 
τών νομάρχου Δ. Ζώτου καί Κ. Στούμπου κ* ί 
I. Μανιάκη πρός τό δημοτ. συμβούλιον Πιί 
τρέων (έφ. «Γερμανός» Πατρών 26)6)1872’ 
«άλιμένου οϋσης τής πόλεώς μας, άμα τή 
στάσει της, έπαισθητή έγένετο ή άνάγκη xc> 
ταρτίσεως λιμένος... ΓΙρός τόν σκοπόν τουτ·* 
άπεφασίσθη πρό 35ετίας περίπου ή έναρξις λ ), 
μενικών έργων, άτινα βραδέως προχωρήσαντ κ 
καθόσον τά χρηματικά μέσα τού λιμένος έπ; 3 
τρεπον, έξετελέσθησαν (μή Οεωρηθέντος ίσα 
διά τούτο άναγκαίου τοϋ καταρτισμού όριστ 
κού σχεδίου) κατά τάς έμπνεύσεις τών κα* I

fc. *

-ι·-
Gr>

■·*4 ·/
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ϊιρούς έπιτετραμμένων τήν διεύθυνσίν των μη- 
ανίκών.

»Τά έργα ταϋτα είσίν 1) δ μόλος (Ά γ. 
ικολάου) 200 μ. κρηπιδωμένων καί 100 ά- 
ρηπιδώτων, 2) ό μικρός μόλος ('Αγ. Άνδρέ- 
>), 3) ή μεσημβρινή αίμασία. Δ ι’ ά έδαπανή-

{σαν τά άπό τής συστάσεως τοϋ λιμενι- 
ΰ ταμείου εισοδήματα μέχρι τοϋ έτους 1869» 
πηρχε λιμεν. ταμεϊον μέ έφορ. έπιτροπήν 

ταγόμενον είς τόν Δήμον Πατρέων καί έργα 
au είναι ή ώς άνω προβλής, ό μικρός μόλος 

ι \γ . Άνδρέου, ό κατόπιν Καλαβρύτων λεγόμε- 
ις, ή δέ μεσημβρινή αί μασιά είναι αύτός ού- 
ος δ άρχαϊος λιμήν, τά δύο μάλιστα τελευταία 
ίγα ή αύτή έκΟεσις έν συνεχεία θεωρεί «δλως 
ακώς γενόμενα ή άνευ χρησιμότητος».

Ή  έπιτροπή τοϋ λιμεν. ταμείου Πατρών 
|δη άπό τοϋ 1869 έζήτησεν άπό τήν Κυβέρ- 

'[ ήσιν τήν διαχάραξιν όριστικοϋ σχεδίου τοϋ λι- 
ίιένος καί έργα κατασκευής λιμένος άνταποκρι- 
ίομένου είς τάς ναυτιλιακάς άνάγκας αύτοΰ 
γίνουν συγχρόνως (καί όχι ώς έως τότε τμη- 
Ιατικώς) καί δι’ Εύρωπαίων έργολάβων, «οΐτι- 
ες χρήσιν ποιούμενοι μέσων καί εύκολιών με- 
άλων, δύνανται ν’ άναδεχθώσιν άντί δαπάνης 

^ίαν περιωρισμένης». Ή  Κυβέρνησις άπεδέχΟη 
ά άνωτέρω καί συνετάγη τό σχέδιον τοϋ λι- 

ΐένος, δχι δμως καί προϋπολογισμός δαπάνης, 
ίατόπιν αίτήσεως τής Λιμενικής ’Επιτροπής, 
τροεκάλεσε τήν έλευσιν τοϋ Γάλλου μηχανικοΰ
Si. Πασκάλ, διευθυντοΰ των έργων τοϋ λιμένος 
τής Μασσαλίας, γενικοΰ έπιθεωρητοΰ γεφυρών 
<.λ.π.

Ούτος κατήλθε μετά των Ελλήνων ά- 
ιωματικών τοϋ μηχανικού Σκαλιστήρη καί 

Μαρκοπούλου. Τήν έκθεσιν αύτοΰ, άποσταλεΐ- 
ϊαν ούχί είς τήν δριστικήν αυτής μορφήν έν- 
ταϋθα τήν 1 Μαΐου 1872, έδημοσίευσεν ή 
χυτή ώς άνω έφημερίς είς τό αύτδ φ. τής 26 
Ιουνίου 1872. Μεταξύ των άλλων, άναφέρεται 
ίς τήν έκθεσιν 6τι, «ΐνα προστατεύη τόν λιμέ

να κατά τής ένεργείας των κυμάτων», πρέπει 
νά κατασκευασθή κυματοθραύστης. «’Εάν θέσω- 
ιεν τόν φράκτην αύτόν άρκετά μακράν τής 
άκτής, ίνα οΰτω σχηματίσωμεν εύρύν λιμένα,

Γ 'ΐ^ίι^  τά βάθη τής θαλάσσης είναι τοιαΰτα, ώστε θά 
προκαλέσωσιν έξοδα, τά όποια δυσκόλως ή 
πόλις των Πατρών δύναται νά ύποστή· άν δέ 
άπ’ έναντίας δ φράκτης έγερθή πλησίον τής 
άκτής, θά έχωμεν λιμένα λίαν περιωρισμένον 
διά τήν δι’ άτμοΰ θαλασσοπλοΐαν». Προτείνει 
τήν σύστασιν δύο στομίων τοϋ λιμένος καί ά- 
πορρίπτει τήν κρίσιν δτι ήδύνατο δ λιμήν Π α- 

'τρων νά έχη μόνον στόμιον άπό τόν μόλον 
( *Αγ. Άνδρέου. Τφ 1841 λέγει δ Buchon συν- 

εζήτουν είς Πάτρας νά κατασκευάσουν λιμένα 
( πλησίον τοϋ ναοΰ τοϋ Ά γ . Άνδρέου ((έξω άπό 
■ τήν πόλιν». «...Τά έργα τοϋ μόλου τοϋ άγιου 

ί Ji% Νικολάου, άτινα χρονολογούνται πρό 30 έτών
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s‘ περίπου, συνεχίζει ή έκθεσις, άφίνοντα πρός Ν 
,ιι'ί'ι τοϋ μόλου τούτου βάθη οΐα καί σήμερον άπαν- 

 ̂ τώνται, ένω ούδέποτε έκαθαρίσθη δ λιμήν, άπο- 
) !ί" δεικνύουν δτι αί έπιχώσεις, καθόσον αύται θά

; σχηματίζωνται, θά έξάγωνται δι’ εύτελοϋς ένι- 
1 αισίου δαπάνης... Ό  σχεδιασθείς λιμήν τών
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Πατρών θά έχη έπιφάνειαν 19 έκταρίων διά 
νά άνταποκριθή είς κίνησιν πλοίων χωρητικότη- 
τος 450.000 τόννων περίπου καί δμοίαν εμπο
ρευμάτων 60.000 τόννων περίπου».

Κατά τό σχέδιον Πασκάλ, τό όποιον άνα- 
πτύσσεται είς τάς δημοσιεύσεις τοϋ Πατρινοϋ 
φύλλου τούτου, μετά μακράς συζητήσεις, άνέ- 
λαβεν έν δημοπρασία τήν κατασκευήν καί συμ- 
πλήρωσιν τοϋ λιμένος έντός έξ έτών καί άντί 
4.930.000 δραχμών ό Γάλλος έργολάβος Π έ
τρος Μανιάκ συνεταιρικώς μετά τής Γαλλικής 
Εταιρίας (έν Παρισίοις) τών Δημοσίων έργων. 
Ή  σύμβασις ύπεγράφη τήν 28 Σεπτεμβρίου 
1879 καί έπεκυρώθη διά τοϋ νόμου νΓΠ Θ ' τής 
11 Φεβρουαρίου 1880. Διά νεωτέρου νόμου 
ΑΦΟΕ' τής 18 Απριλίου 1889 ένεκρίθη καί 
έλαβεν ίσχύν νόμου συμπληρωματική σύμβασις 
τής Λιμενικής 'Επιτροπής μετά τοϋ έν λόγω 
έργολάβου. Δ ι’ αυτής, τοϋ ώς άνω νόμου καί 
τοϋ Β. Δ. τής 2 Μαρτίου 1890 έπεβλήΟη πρόσ
θετος φορολογία έπί τών έμπορευμάτων, ή δέ 
ολική δαπάνη ώρίσθη είς 5.240.167 δραχμάς.

Πανηγυρική /ήτο ή έναρξις έκτελέσεως τών 
έργων τήν 4)3)1881 (Φορολογούμενος 6)3)81). 
Τό ζήτημα τών λιμενικών έργων έπί μακρόν 
συνεκλόνισε τήν πόλιν. Ό  έργολάβος Μανιάκ 
ίσχυρίζετο δτι δ πυθμήν, έπί τοϋ όποιου δ 
κυματοθραύστης, δεν είναι στερεός καί δλονέν 
ύποχωρεϊ. ’Ιδού ή βιβλιογραφία τοϋ ζητήμα
τος : Γ. Στρούμπου, «Τό ζήτημα τοϋ λιμένος» 
Πατρών φυλλάδια Α '—Γ' Πάτραι 1879. Ά ρ ισ τ . 
Κοντογούρη, «Μελέτη περί τοϋ λιμενικού ζητή
ματος», έν Πάτραις 1884. «Λιμενικά έργα έν 
Πάτραις ήτοι σύμβασις Πέτρου Μανιάκ πρε- 
σβυτέρου περί κατασκευής λιμένος Πατρών καί 
δμοία Φραγκίσκου Αύγούστου Σαίν περί κατα
σκευής παραλίου κρηπιδώματος κλπ», έκ σελ. 
78 [έν Πάτραις 1889]. Περιέχει τά δύο συμ
βόλαια έργολαβίας καί τό κείμενον τών άνα- 
φερθέντων ώς άνω δύο νόμων. «’Εργολαβία τοϋ 
λιμένος Πατρών. Γνωμοδοτήσεις τών νομικών 
συμβούλων». Έ ν  ΆΟήναις 1887. Φυλλάδιον έκ 
19 σελ. είς σχ. 4ον. Μετάφρασις τών άναφο- 
ρών τής έργολαβίας τοϋ λιμένος Πατρών πρός 
τόν κ. Χαρ. Τρικούπην, Πρόεδρον τοϋ ‘Υπουρ
γικού συμβουλίου κλπ. πρός ύποστήριξιν τής 
γνωμοδοτήσεως τών Γερμανών νομοδιδασκάλων 
Η . D erbu rg  καί R udolf von Jh e rin g , έν Ά -  
θήναις 1887, σχ. 4ον σελ. 11. Έξεδόθη υπό 
τής έργολαβίας (Μανιάκ). L a  question  du  
p o rt de P a tra s , P a ris  1887 έκ σελ. 64, άνευ 
δνόματος συγγραφέως. 'Ο  έργολάβος Μανιάκ 
έκθέτει τήν διαφοράν του μέ τήν Λιμενικήν 
’Επιτροπήν.

’Έκθεσις τών υπό τής Λιμενικής ’Επιτρο
πής πεπραγμένων άπό Σ)βρίου 1893 μέχρι 
Μαΐου τοϋ 1895» υπό τών μελών αυτής Δ. 
Φραγκοπούλου καί Χρ. Π. Κορύλλου, έν Πά- 
τραις 1895 σελ. 40. Τά μέλη ταϋτα άντικα- 
τεστάθησαν καί λογοδοτούν μέ τό έν λόγιρ β ι- 
βλιάριον. Τά έργα έργολάβου Μανιάκ, λέγουν, 
παρεδόθησαν τφ  1894 καί τά τοϋ Σαίν διεκό- 
πησαν. 'Η  οίκία Μαγκλιβέρα κατεδαφίσθη τώ 
1894. Τφ 1893 ήρχισεν ή κατασκευή τοϋ μό
λου Ά γ . Άνδρέου (Ψηλής) διά προσωρινής
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έργασίας. Τ φ  1894 έστήθη φανός πράσινος 
έπί του μόλου, ό όποιος ώς συνέχεια της όδοΰ 
Καλαβρύτων λέγεται ούτως έκτοτε, λέγεται δέ 
καί Γαλλικός μόλος ώς κατασκευασθείς διά 
Γάλλου έργολάβου. Α λλά του φανού τούτου 
διέταξεν ό λιμενάρχης τήν σβέσιν. Γίνεται λό
γος διά τήν προμήθειαν βαθυκόρου πρός έκβά- 
θυνσιν του λιμένος. Πάντως τώ 1896 έλειτούρ- 
γησε φάρος πρασίνου χρώματος. ΜΕΕ ΙΓ ' 520. 
« Ή  άλήθεια περί της μεταξύ της Λιμενικής 
Ε π ιτροπής καί τής έργολαβίας τού λιμένος 
Πατρών διενέξεως», Έ ν  Άθήναις 1897, σελ. 
58. Προέρχεται άπό τον έργολάβον καί είναι 
οίονεί άπόδοσις τού Iva question  du port de 
P a tra s . «Τό λιμενικόν ζήτημα έν Πάτραις» 
ύπό Χρ. Π . Κορύλλου, μέλους τής Λιμενικής 
Ε πιτροπής [Πάτραι] 1901, σελ. 22. Ούτος 
έπανεξελέγη μέλος τής Λιμενικής Επιτροπής. 
Ε ίχε μ,ειοψηφίσει διά τήν κατασκευήν κρηπι
δωμάτων 7—ΙΟμ. εις τόν αρκτικόν λιμενοβρα
χίονα. ’Αντέταξε νά γίνη πρώτον τελωνεΐον 
μετά γενικών άποΟηκών. Μηχανικός τού λιμέ
νος ό Γάλλος Δ* ΜΙστρια. Περί τελωνείου βλ. λ.

Πάντως τά σπουδαιότερα έκτελεσΟέντα έρ
γα  ε ίν α ι: ΙΙαραλιακά κρηπιδούματα κεντρικού 
τμήματος έκ 980 μ. Προβλής Ά γ . Νικολάου 
μήκους 310 μ. καί πλάτους 20 μ. Προβλής 
Καλαβρύτων 220 μ. μήκους καί πλάτους 6. 
Κυματοθραύστης 930μ. μήκους καί εις άπό- 
στασιν 150μ. άπό των προβλήτων. Έ π ί κεφα
λής τής προβλήτος Ά γ . Νικολάου πριν τής 
συμπληρώσεό>ς της, ήδη άπό τού 1858 ΙδρύΟη 
φάρος στ' τάξεως, αλλά τήν 6 Δεκεμβρίου 1865 
λαΐλαψ άνήρπασε καί κατέρριψε τόν ξύλινον 
πύργον τού φάρου, ό όποιος άντικατεστάΟη 
διά λιΟίνου, μεταρρυΟμισΟέντος τω 1874 καί 
1878. Ί1  προβλής 'Α γ. Νικολάου διά των έρ
γων Μανιάκ δέν έπεξετάΟη άλλα έκρασπεδοιΟη 
μόνον καί έδημιουργήΟη καί ή εξέδρα (κυκλι
κή). *ΊΙδη τά είς Γιον καί Άντίρριον διασω- 
Οέντα τηλεβόλα των 'Ενετών εϊχον τοποθετηΟή 
ώς δέστραι τών πρυμνήσιων των πλοίων (Θω- 
μόπουλος 478-). Ά λλος φανός είς τήν άκραν 
τής προβλήτος Καλαβρύτων, τού όποιου ή 
πρώτη άφή έγινε τήν 17 Νοεμβρίου 1900. 
Ή  προβλής τής αρκτικής πλευράς (έμπροσθεν 
μύλων Τριάντη) άπέκτησε φάρον τήν 20 Μαρ
τίου 1906. Οι δύο φάροι του κυματοθραύ
στου έλειταύργησαν τό πρώτον τώ 1900, είς 
τόν λιμενοβραχίονα δέ Ά γ . Άνδρέου (4'ηλή) 
άπό ύ ’Ιουνίου 1908. Τώ 1903 Ν)βριον ό Γ· 
Μόρφυ, ναυτικός πράκτωρ, έκδίδει έν Πάτραις 
σύντομον (σ, 13) έργασίαν του: Σκέψεις έπί
τών λιμενικών Πατρών. Τί7> 1927 κατόπιν ά- 
γώνων έγένετο ή έναρξις κατασκευής νέων λι
μενικών έργων. Κυριώτερα αυτών είναι : ή έκ- 
βάθυνσις τού λιμένος είς 9μ. δσον καί είναι 
τό βάθος σήμερον τούτου, κατασκευή νέων 
κρηπιδωμάτων μετά δεστρών, ώστε τά πλοία 
νά πλευρίζουν, διαπλάτυνσις τών προκυμαιών 
καί προβλήτων, ώστε νά ύπάρχη χώρος Ικανός 
διά άποθήκας έμπορευμάτων, ηλεκτρικοί γεφυ
ρογερανοί μετά σιδηροτροχιών, υπόστεγα, άνύ- 
ψωσις τού κυματοθραύστου κλπ. Ό  πόλεμος 
1940 εΰρεν ούχί συμπεπληρωμένα τά έργα ταυ-

S'
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τα, καθότι τά κρηπιδώματα της άρκτικήςλεκά|3ί 
νης δέν εϊχον συμπληρωθή, είχε δημιουργηθή 
προβλής τής όδοΰ Ά σ τιγγος , οχι δμως καί 
τοιαύτη τής οδού Μνασέου. Ευτυχώς άπό τρε 
ετίας ή Λιμενική Επιτροπή (Πρόεδρος 
Σκούρας, μέλη Σπ. Παναγόπουλος, Ά νδρ|τ 
Ζωϊόπουλος, Γ. Πετρόπουλος, Γ. Π ανταζής^ 
άνέλαβε καί τήν κατασκευήν καί τού εργο  ̂) 
τούτου, προκυμαίας πλήρως ικανής νά δεχθ] & 
υπερωκεάνια καί άλλα πλοία μεγίστου έκτοπΚ i 
σματος. Αί ΙΙάτραι ώς λιμήν μεταναστευτικ^ τ 
(υπερωκεάνια) βλ. λ. Έμπόριον, Ναυτιλία. Λ

Τό πρώτον άτμόπλοιον είς Πάτρας ήτο 
«Καρτερία» ύπό τόν πλοίαρχον Ά σ τιγγα  (1827 
Καί τά έπίσης πολεμικά «Όθων» καί «Μάξι: 
μιλιανός» άργότερον, ΓΙρό τού 1835 ήλθον κι·; ) 
φορτηγά άτμόπλοια (πυρόσκαφα). Τώ 1856 
χυδρομικόν Έλλ. άτμόπλοιον πρώτον τό «Α  ̂
γαίον» άλλοτε γολέτα. Τορ 1866 τό πρώτ<* 
έλληνικόν φορτηγόν άτμόπλοιον ή «’Ιθάκη 
Έ κτοτε έπεκράτησεν ή άτμήρης άτμοπλο&’ί -j, 
ένώ μέχρις Ό θωνος τά περισσότερα φορτη*^ 
τού εξωτερικού ήσαν Ιστιοφόρα. Πρίν w  
πλευρίσματος ή διάταξις τού λιμένος ήτο αυά - 
(μέ φορτηγίδας καί λέμβους) : Ακτοπλοϊκά εί 
άκτήν Μπελαγάμπα έναντι όδών Έρμου ίά { 
ΙΙαντανάσσης. Τά του έξωτερικου έλλην. έπί 
βατηγά είς μόλον Καλαβρύτων. Σταφιδοφορτίό 
φορτηγά γραμμής (γεν. έμπόριον), σιτοφορτία 
υπερωκεάνια, έπιβατηγά έξωτερικου ένθεν κ*| 
έκείΟεν προβλήτος Ά γ . Νικολάου. Τά ξυλοφορ 
τία είς προκυμαίαν Ά γ . Νικολάου πρός τό τ6ί 
λιμεναρχεΐον (δεξιά προβλήτος Ά γ .  Νικολάου) 
’Ή δη ήριθμήΟησαν τά κρηπιδώματα άπό 
πρός Β (1—8 ντόκ).

Οί Γερμανοί φεύγοντες (3 ’Οκτωβρίου 194* 
άπεπειράθησαν νά άνατινάξουν τόν λιμένα 1 
πονομεύσαντες πλήρως τάς έγκαταστάσεις α; 
τού. Άλλ* ευτυχώς αί καταστροφαί άπεφεί 
χΟησαν πλήν έλαχίστων ζημιών παρά τήν έξί 
δραν Ά γ  Νικολάου. Τό καλώδιον τής άνατί 
νχξεως είχε κόψει ό πλοηγός τού λιμένος Ή ; 
Μιχαλόπουλος καί ό λιμήν διεσώθη (Λάγαρ^ 
136—7). 'Ό πω ς μετέδωσε τό βρετ. ραδιόφσ 
νον τήν 8 ’Οκτωβρίου 1944, «ή καταστρο^ί 
μέρους τού λιμένος τών Πατρών, ό όποιος elj 
ναι ό γ ' μέγας λιμήν τής Ελλάδος, παρημπ^. 
δίσθη ύπό τού άρχιπλοηγού τού λιμένος» (έ| 
«Φώς» Katpou 9 καί 16 ’Οκτωβρίου 194L 
έφημ. «’Έθνος» ΆΘ. 3, 4, 5 Σ)βρίου 1947j< 
Κατεστράφη καί ό πλωτός γερανός είς τό ί· 
στόμιον τού λιμένος, άρκεταί δέ ζημίαι είς τ| 
άνυψωτικόν γερανόν καί δύο δέστρας τής κεί 
τρικής προκυμαίας. Πάντως τά λιμενικά έρτ 
διεσώϋησαν. Χάρις είς τόν αύτόν Ήλίαν Μ 
χαλόπουλον, τελουντα είς έπικοινωνίαν με. 
τού συμμαχικού στρατηγείου, άπεφεύχθη άλλ: 
βομβαρδισμός τού λιμένος (1942—4).

Νάρκας άφήκαν οί Γερμανοί καί είς τ  1 - 
λιμένα καί έξουδετερώθησαν, ώς καί είς τό Ρί( 
δπου άτυχώς βρεττανικόν ναρκαλλιευτικόν άν /  ̂
τινάχθη έπί τής άκτής Ρίου πρός Ά γιάν, φ f '■ 
νευθέντων τών έπιβαινόντων αύτοϋ (Ό κ τ  
βριος 1944). Μία τάξις έτέθη, δταν έπεξετά
καί είς τόν λιμένα Πατρών ή έκ περιτροπ a
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ιγασία καί έλειτούργησε τό γραφεΐον έργα- 
Λς λιμένος (1926). Μία έπιτροπή ύπό τόν 
ιντρ. λιμενάρχην Πατρών ρυθμίζει τά τής 
ιγασίας φορτώσεων καί έκφορτώσεων.

Ά πό του 1936 κατηργήθη ή διά λέμβων 
ίταφορά των έπιβατών εις τά πλοία καί κα- 

"‘ι:/ν ί. ijL'i! )ργήθησαν δριστικώς καί αί φορτηγίδες, άφυϋ 
’<ι\ι /j| ,.'*7 λ  τά πλοία πλευρίζουν. "Ηλιος Α' 271, ΜΕΕ 

».ΐτ?· ^  790. Χρ. Κορύλλος είς Δ. Βιβλιοθ. 384,
/·ν.ι T.'wjift W, 403. Βλ. λ. σήμα.

’J 1"® λ ι μ e ν ο δ ε ϊ κ τ α ι. Βλ. λ. λιμένες. Θω-Ι'-ΪΓ,ν - -  - 1—  ---------------
' ν ύπουλος 78—81.

Λίμνα. Τοπωνύμιον, δπου ύπήρχον λίμναι

παμπιώτου παρά την Μέντζαιναν. Ό  έκεΐ 
ίλτος άπεστραγγίσθη διά φυσικοϋ όχετοϋ καί

ζ·ρ,'\η-,ϊ :ΐ|''2 ή  άποστραγγισθεΐσαι. Ούτως είς Βοτένην ά- 
1 ν<%>νΐί· ι ■«· )κουσα ε ζ̂ τήν μονήν Έλεούσης. Λίμνα είς 

^.· ιζ.,',.011' ακίταν καί άλλη σήμερον όροπέδιον, κοιλάς, 
O-ji ’[· 1 άνωθι τήζ μονής Όμπλοΰ μεταξύ Μπαρδι-

*>στα κα  ̂ τήζ κορυφογραφής, δπου ή μονή
ί 1 18ί5 ?ι
μ' - f , ■ 1 1̂ καλλιεργείται μέ δημητριακά. Λίμνη παρά 
‘Αδ- Η'~λ  , άκρωτήριον Δρεπάνου, άλλοτε έλος καί λί- 

1)αι α[ δύ0 λιμνοθάλασσαι τοϋ ακρωτηρίου 
.■.·νμ· 11::ϊ : φράξου. Βλ. λ. ΰδατα στάσιμα. Λίμνη μαύρη, 
jjiipvi: .;:i t 0̂ς ε{ς Ψαθόπυργον (βλ. λ.). Θωμόπουλος 64.

. .tettajj | Λ ιμπερόπουλος Ί  ω α ν. "Ισως καί νά 
■■ χμμετέσχεν είς τήν μάχην ’Λναλήψεως,

ώμ s πάντως πιστοποιεί τάς έν αυτή υπηρεσίας τοϋ 
ιωαν. Άσημακοπούλου. Θωμόπουλος 544. 

ΐνΐίΐν, 5 Λ ίμπονας. ’Αθηναίος έκ των έλθόντων είς 
iVjivi λάτρας, έγγονήν του όποιου τώ 1708 έλαβεν 

ΰίη Ij ί-1'? i υιός τοϋ έπίσης καταφυγόντος είς Πάτρας 
ΰΜ%Α'·'Ην. Μποζίκη. Θωμόπουλος 476, 4774.
■Άν. Ν»*1;( Λινάρδος Χαριλ. ’Αντιπρόεδρος Ά ρ. Πά- 
-ίφπ Η 'ου (1935—52) έκ Πατρών, δπου έδικηγόρησε 
" ' ω 1906—10.

I'il/.toijj.w'Η Λ ισμανίνι. Οίκογένεια φραγκική έν Πά- 
;νν 7:ι 'ραις συνδεομένη μέ έκείνην των Λεονέσσα (ΙΔ' 
|.ν!π5:ί«'·;.! 'αί ΙΕ ' αί.). G erland ώς έν σ. 264.

' Λιστρίνα (Λίστραινα, Λίστρι, Λύστραινα). 
£ ύρούριον 20' Α χωρίου Γκρέκα, είς τά δρια 

ί*11’ής έπαρχίας, 10 μιλ. άπό Πατρών, ώς γρά- 
‘,,· ν.,γλ; Ί ιιουν. Έ κεΐ έκλείσθη ύπό τοϋ βαρώνου Χαλαν- 
j. .ΙιΤί ίρίτσης τώ 1389 ό Νέριος Ά τζαϊώλης. Θωμό-

υ

ji:f4  ουλος 33Θ, 364, 374, 4031. Λέκκας 16, 93— 
160.
Λοβέρδος Άνδρ. Νικόλ. Έξέδωσεν έν Π ά-

T i S i ' .  ΐ6ο.

,p f ·ραις τώ 1938 «Βυζαντινοί ιστορικοί καί σύγ- 
• ν·έη;"  ̂ ”.Povot βυζαντινολόγοι καί « Ή  έν Έλλάδι θεω- 
,} I)1 'ία καί πραξις τής παραλλήλου προσφυγής»

;Α0. 1947.
'  Λόγγος Β. Ρωμαίος τής Κυρηναϊκής φυ-

'.ής, παλαίμαχος της έν Πάτραις X II λεγεώνος 
'· ·\. -ί:ί ’ήζ κεραυνοφόρου. Κατά τδν Ία κ . Σπόν έλλη- 
β17·" i  ί:'ακής καταγωγής έν Γαλατία διατριβών. Ά -  
, · *
Α»
f i f i ,
a r .

βιερώνει είς τήν θεάν Τρίταιαν (βλ. λ.). Θωμό- 
^ουλος 1174.

Λόγγος. Τοπωνύμιον σύνηθες, δπου δρυ- 
ιών, δάση. Κ. Δ. Μέρτζιος είς «Ή πειρωτ. Χρο- 

ύικά» Θ' 196 έκ τοϋ άλβαν. logga. V asm er 
ί*136. Χωρίον έλευθέρων γεωργών (κωμητοΰρα), 
5που καί σήμερον, έκεϊθεν τοϋ ποταμού Φοίνι- 

άνήκον δμως έπί Φραγκοκρατίας καί 
«Τουρκοκρατίας είς τήν περιοχήν τών Πατρών. 

V/; > (ί'Απαντα τό πρώτον είς τρία Έ λλ. έγγραφα

,ι /ί1

G erland τών Πατρών, τής 5 Μαΐου 1397 : 
«ζμπέλιον έχων είς τον Λόγγον φράγκον 
[=έλεύθερον] εις τόπον τής κούρτης», τής 10 
Νοεμβρίου 1400 : «άμπέλιον εχων, άγορασίαν 
μου, είς τον Λόγγον, είς τόπον δεσποτικόν, 
ένι δέ φράγκον, διά διπλήν δεκατίαν, κάτωθιν 
δρόμου τοϋ έκεΐΟεν διήκοντος καί άνωθεν χερ- 
σώδους τόπου τοϋ ’Αναστασίου, άρκτώον άμ
πέλιον Πέτρου Σπετζιαλίου» καί τό 27 Σ)βρίου 
1440 «καί κρατούντες καί τι παλαιάμπελον, 
έν ήμισυ χερσαϊον, έν τή περιοχή τής αυτής 
χώρας έν τόπο) καλουμένω Λογγώ». Άνήκεν 
είς τήν Α. αρχιεπισκοπήν Πατρών, μάλιστα τό 
τελευταίου τοΰτο παλαιάμπελον είς τήν μονήν 
τών Φραγκισκανών τοϋ 'Α γ. Νικολάου Π α
τρών. Φαίνεται κατά τόν G erland  85 δτι διε- 
τηρήθησαν αί βυζαντιναί άγροτικαί κοινότητες, 
εις δέ τοιοΰτος τόπος ήτο ό Λόγγος. Σημει- 
οϋνται άμπελώνες έκεϊ, έλαιόδενδρα καί άλλα 
δένδρα, φέουδα διάφορα άπό βυζαντινής έπο- 
χής, πλησίον δέ έκεΐ καί ή θέσις ΓΙαλουκιά- 
νικο (βλ. λ.). Θωμόπουλος 380, 382, 389, 512. 
G erland  85, 884, 116, 1813-4, 1944, 224»°.
'Ως κατωκημένος τόπος άναφέρεται καί είς 
τήν ένετ. άπογραφήν τοϋ 1692, μ.όνος κατά 
τήν πεδινήν χώραν. 'Ομοίως άναφέρεται μεταξύ 
τών χωρίων ΙΙατρών είς Ένετικήν κατάστασιν 
τοϋ 1699 (Κώδηξ Μέρτζιου 118). Ό μοίω ς καί 
ό P ouqueville  I I I  549 (τώ 1816) εύρε τήν 
ταπεινήν έκκλησίαν καί τήν κωμόπολιν τοΰ 
Λόγγου τόν μόνον κατοικούμενον τόπον είς τόν 
πρό τών βουνών χώρον. Λέκκας 721. Τόν Λόγ
γον αναφέρει καί ό C ell 2 ώς έπί τής όδοϋ 
Πατρών έως Αίγίου. ’Από τής ’Ανεξαρτησίας 
ένετάχθη είς Αίγιάλειαν. Έ ξ  αύτοΰ ό πρόεδρος 
τοΰ Δικηγ. συλλόγου Πατρών (1952—7) Ά νδ. 
Λαμπρόπουλος.

λογισ τής δημόσιος έχει έδραν έν Πάτραις 
έπί Ούεσπασιανοϋ, δ Βιτέλλιος Βαλερεϊνος. Θω
μόπουλος 185.

Λογοθέτη. Χωρίον 45' Ν Δύμης (Κ. Ά χ α ΐ-  
ας). Δέν άναφέρεται άπό τήν E x p ed itio n  καί 
Ραγκαβήν, άλλα άπό τόν Νουχάκην (1889) μέ 
58 κατοίκους καί τόν Κορύλλον, Χωρογραφία, 
75. Κατά Θωμόπουλον 465, οί Ε νετοί άντή- 
μειψαν τούς ύπηρετήσαντας αύτούς διά τήν τε- 
λευταίαν (1687) κατάκτησιν τής Πελοποννήσου 
έπισήμους νησιώτας. Ή  Ζακυνθία οικογένεια 
Λογοθέτη έλαβεν ώς τιμάριον ολόκληρον τό 
χωρίον Άρουλα (ήτοι ή Ά ρλα  σήμερον). 
Ζώης 177. E ug . R izo—R an q ab e , E iv re  d ’ or 
I I I ,  116. Διά τήν οικογένειαν τών κομήτων 
Νικολ. καί Ευσταθίου Λογοθέτη βλ. έγγραφον 
έκ Πατρών τοΰ 1711 είς Κώδικα Μέρτζιου 
159. ’Αλλά καί τό πλησίον αύτής χωρίον διε- 
τήρησε τό όνομα τής οίκογενείας ταύτης (Έ - 
λευθ. Η ' 764). Καθ’ ήμας ήτο άπλοΰν τοπω
νύμιον δεικνΰον τήν Ιδιοκτησίαν τής οίκογε
νείας καί πολύ μετά τήν ’Ανεξαρτησίαν συν- 
ωκίσθη είς χωρίον, τό όποιον έλαβεν δνομα τό 
τοΰ τοπωνυμίου. 'Υπάγεται νΰν είς Κασνεσαίι- 
κα. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 159 αναφέρουν 
τό χωρίον μόλις τφ  1911 έμφανιζόμενον.

λο γο τεχν ία . Βλ. λ. Διανόησις.
Λ όγχη . Έφημερίς τοΰ μετώπου κατά τήν
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έκστρατείαν 1940)1, έκδοθεισα ύπό τοβ λοχα
γού του Επιτελείου III Μεραρχίας Ξενοφ. 
Ά κογλου (βλ. λ.). Ή  έφημερίς έξετυπουτο είς 
Πάτρας φροντίδι του Δημ. Λαγαρή του γρα
φείου τύπου της Στρατ. διοικήσεως Πατρών, 
άλλα μόνον δύο φύλλα έξετυπώθησαν (25)3), 
17)4)1941) Δ. Γατόπουλος, Ιστορία της κατο
χής, 34 έπ. Είς ταύτην είργάσΟη καί ό υπο
φαινόμενος.

Λ οιδω ρίκης Π α ν α γ .  Έ ν  έκ των υπό
πτων κινημάτων των Ελλήνων, τά όποια έκί- 
νησαν τήν ανησυχίαν των Τούρκων, ήτο έν 
Πάτραις ή προστασία, ή όποια έδόθη είς αύτόν. 
Κατά τόν Φιλήμονα (προλεγόμενα είς Γερμανού 
'Γπομν. λβ '.) «οί πρόκριτοι Φωκίδυς τό μό
νον, τό όποιον κατώρθωσαν δι* αύτόν, συλλη- 
φΟέντα υπό των Τούρκων διά νά σταλή είς τόν 
Ά λήν, ήτο νά πείσουν αύτούς νά τόν μεταφέ
ρουν δι’ Ά χα ΐας. Ό  Τούρκος συνοδός του μετ* 
αυτού κατέλυσεν εις τό χάνι Ταταράκη έν 
ΙΙάτραις, «οπού ό Κωνστ. Γερακάρης καί ό 
Δρόσος Μανσόλας τόν είδοποιούσιν έπιτηδείως 
διά γραμματίου τίνι τρόπω Οέλουσι τόν άρπά- 
σει. Είς τήν άγοράν τού Ά γ . Γεωργίου έξελ- 
0ών ό Τούρκος μέ τόν Λοιδωρίκην έμβαίνει 
είς τό έργαστήριον τού Κ. Γερακάρη, όπου 
τόν περικυκλώνουν οΐ έταΐροι, τόν διασκεδά- 
ζουσι μέ διαφόρους τρόπους, ό δέ Νικολ. Γε
ρακάρης καί ό Κωνστ. Δασκαλόπουλος αρπά
ζουν τόν Λοιδωρίκην καί διά νυκτός τόν δια- 
σώζουσιν είς Τονικόν πλοΐον παρενδεδυμένον. 
Ό  Τούρκος Οέλων ν* άναχωρήση ζητεί τόν 
Λοιδωρίκην καί δεν τόν ευρίσκει. Ειδοποιεί 
ευθύς τόν βοεβόδαν των Πατρών καί αυτός ά- 
ποτυγχάνει. Τελευταΐον άναχωρεΐ χωρίς νά έ- 
πιστρέψη είς Τωάννινα. *0 Λοιδωρίκης έσώϋη 
οΰτω».

Λοιδωρίκι. Προσωρινή χειμερινή διαμονή 
έξελιχθεϊσα είς μόνιμον συνοικισμόν, χωρίον 
σήμερον τής κοινότητας Άραβωνίτσης, έπί της 
άριστεράς όχθης τού Φοίνικας ποταμού. Τφ 
1889 σημειοΰται από τόν Νουχάκην μέ 46 κα
τοίκους. άλλα καί προηγουμένως (άπό τού 
1848) είχε κατοίκους, σημειούμενον ώς Καλύ
βια Άραβωνίτσης (βλ. }.), τώ 1911 δέ ύπήχθη 
είς τήν κοινότητα Καμαρών. ΆπιυκίσΟη έξ έλ- 
θόντων Λοιδωρικιωτών (Δωριέων), έξ ού καί τό 
όνομα. Κατ’ άλλην εκδοχήν έκ λυιδωριάς (δρυ- 
ός). Κάτοικοι σήμερον 60.

Καλύβια Λοιδωρικιώτικα άναφέρει ένετική 
κατάστασις τού 1699 μεταξύ των χωρίων Π α
τρών. Συνεστήθη λοιπόν τό χωρίον πρό της 
τελευταίας Ενετοκρατίας. *0 Π. Καλονάρος, 
Τ Ι ιερά μονή... Βαρνάκοβα, Άμφισσα 1957, 
543 ύποστηρίζει ότι άπετελέσΟη έκ προσφύγων 
κ»τά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως (1825)! 
Λέκκας 159, 164, 185. 196, 210, ΜΕΕ, ΙΣΤ ' 
102, ΈλευΟ. ΙΓ  688, 'Ή λιος 1Β' 353.

Λ ο ϊ ' ζ ά τ ο ς  Π α ν ά ς  Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς .  Βλ. 
λ. Πανάς Λοΐζάτος.

λοιμοκαθαριστήριον. Περί τού κατά τόν 
ΙΗ ' αί. λοιμοκαθαριστηρίου παρά τόν Ά γιον  
Άνδρέαν κατ’ έπιδημίας πανώλους βλ. λ. λι- 
μήν, έπιδημίαι. Τώ 1700 ήτο έγγύς τού τε
λωνείου (νυν Ά γ .  Νικολάου προβλής) καί ήτο

μικρόν διά νά περιβάλη τά έμπορεύματα Πλ |Γ·. 
τρων. Κώδηξ Μέρτζιου 115, 131. ‘Ομοίως κα|ίϊ 
περί τού συσταθέντος τφ  1841 είς Ά γιά νρ ; 
Άμφότερα ήσαν πρόχειρα καί έχρησίμευον^#· 
μάλλον δέ τό πρώτον άποκλειστικώς πρός 
ραπείαν ή άποκλεισμόν των νοσούντων. ΆναΜ'- 
σκαπτομένης τής όδοΰ Ά γ . Άνδρέου παρά τήιύ-* 
διασταύρωσιν όδού Παντανάσσης τελευταίω:^.;; 
εύρέθησαν περί τούς 30 σκελετοί άνθρώπιν&Α: 
είς έκτασιν 40—50 μ. άνευ περιποιήσεώς τινος^Γ 
Θωμόπουλος 513. Περί άνάγκης λοιμοκαθαΐριφ:·; 
στηρίου (υγειονομείου) μή ύπάρχοντος τώ 187' 
όμιλεΐ ή έκθεσις των ιατρών Γιαννοπούλου κα 
Κορύλλου, 12—3. Τόν ’Οκτώβριον 1838 ύπηρ 
χε καί τό Εμπορικόν Έπιμελητήριον έζήτησε <ί-· 
άπό τόν 'Όθωνα (βλ. λ.) νά έπεκταθή ή άρμα 
διότης του μέχρι των συνόρων. Τούτο καί έγι
νε δεκτόν διά τού άπό 8]5]1839 Β. Δ. ΤΙ 
1841 τό λοιμοκαθαριστήριον συνεστήθη είς τ 
άκρωτήριον τής Ά για ς  (έφ. Έ λλ. Παρατηρτ: 
τής 3]12]41).

Λοκρίς. Τρεις πόλεις της Λοκρίδος ύππ 
χθησαν υπό Αύγούστου είς Πάτρας ώς ύποτΑ 
λεις, ήτοι όλοι οί Έσπέριοι Λοκροί πλήν ττ: 
πρωτευούσης αύτών Άμφίσσης. Θωμόπουλα
172.

J5

Ε-:Ν

Λοντόπουλος. Φιλικός έκ Πατρών είς Μ£ ~,~ 
ξαν 28. Είναι ό Ά ναστ. Λόντος.

Λοντόπουλος Π . έκ Ιΐατρών. Έπεσεν εΐ> > · 
Ά ρκάδι Κρήτης. Χρ. Κορύλλου, Λόγος πανη-* ~, 
είς τήν 25)3)1884, 6. 3

Λόντος. Μεγάλη οικογένεια Νεζερών άνο» ::r. 
φερομένη τόν ΙΖ ' αί. Άναφέρεται ώς γενάρ 
χης ό Γκολφϊνος Λόντος, προεστώς Καλάνοι* : : 
κτηματίας άποκτήσας καί πύργον έντός τα ;- 
χωρίου. Εμφανίζεται καί ό Άνδρουτσος Λόν \ . . 
τος τώ 1688 είς πληρεξουσίους των Νεζερά ■ 
είς τούς Ενετούς έν Πάτραις παραπονουμένοι: c 
διά τάς ζημίας των ποιμένων. Κώδηξ Μέρτζια ζ ·. 
89, Θωμόπουλος 472. *0 Χριστόδουλος Λόν .
τος εμφανίζεται τφ  1693 συμβαλλόμενος μεν
τών Ενετών διά τάς άλυκάς τών Πατρώ' 
Αυτόθι 102. Τώ 1713 υπογράφουν ύπόμνν, - 
μα υπέρ μητροπολίτου Πατρών Χριστοφόρι: 
οί Γεώργιος ίερεύς Λόντος (Κάλανος), Ά ντά 
νης Λόντος (χπό συνοικίαν Πλατάνου), Άνδ(5 . 
Λόντος, Γεωργάκης Λόντος, Γκολφϊνος Λόντο· 
Δημήτρης Λόντος, άπαντες είς Νεζερά. Αύτό1 ' 
174 έπ. , :'

Τώ 1745 ό Γκολφϊνος Λόντος μετά ττ,] 
Παπαγιάννη Οικονόμου γίνονται δεκτοί ώς T j a  

νετοί υπήκοοι καί ονομάζονται διερμηνείς τ τ ·  
ενταύθα προξενείου. Είναι έμπιστα πρόσωπ:ην 
σεβαστά, κάτοχοι πιστοποιητικών καί πρόκειίΙ 
ται ν’ άποσταλούν είς Κπολιν (αύτόθι 20313" 
Ε πειδή  εφοβούντο τούς Τούρκους, οί Ε νετός 
Βρεττανός καί Όλλανδός πρόξενοι έλαβον πρ< ■ ι 
φυλακτικά υπέρ αύτών μέτρα (αύτόθι 204.1* *
Είς έξ αύτών άπεστάλη είς Λειβαδιάν επί dvc ; 
κυψάσης διενέξεως.

Τής οικίας Γκολφίνου Λόντου είς Νεζερά : I 
γένετο τφ  1747 διάρρηξις καί ληστεία. Γ. I - 
Ένετικόν προξενεϊον Πατρών ένήργησεν άν: 
κρισιν έπ’ αύτών, διότι 6 άνωτέρω διετέλει e J 
τήν υπηρεσίαν του ώς διερμηνεύς. Δράστι
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ατονομάζοντβα ot Άθαν. Άνδρονόπουλος, Πα- 
ανικολός Θανάσης Ταγκριτζούρης, Γ. Παπά- 
γλου, Σπϋρος Νουρούνδογλου, Στάθης Γουϊμν- 
,ής, Γ. Μπαλάσης, Στάθης Κουτουρνίνας, 
εβερντόπουλος κ. &. Μέ τήν βοήθειαν Άλβα- 
δν άφήρεοαν 108 όκ. μετάξης, 500 τσεκί- 
α, 1.000 πιάστρα καί 500 χρυσά, δακτυλίδια, 
κουλαρίκια, δύο δωδεκάδας μαχαίρια άργυρά, 
ποτήρια άργυρα, δύο ένδυμασίας άπό δαμα- 

κηνόν, έκτύπησαν δέ τήν σύζυγόν του καί αύτη 
αραμένει κλινήρης. Σχετική έκθεσις τοϋ κατή 
ατρών άπεστάλη είς τήν Πύλην, ούδεμία 6- 

,ως έδόθη άπάντησις έκεϊθεν αυτόθι 211—2, 
15, 216, 217, 232. Δέν έπρόκειτο περί λη- 
τείας, άλλα έξεγέρσεως τοϋ λαοϋ των Νεζερών 
ατά των καταπιέσεων τοϋ Λόντου. Αυτόθι 245.

Άνδροΰτσος Λόντος κατηγορεΐται τδν Ί α -  
ουάριον 1759 άπό τόν Ενετόν πρόξενον δτι 
ί τό προνόμιον, τό όποιον εϊχεν ώς διερμη- 

εύς τοϋ προξενείου του, έπιδίδεται είς διάφορα 
μπόρια καί ένοχλεΐ τούς άντιπάλους του. ‘Ο 
.αλήλ πασάς άπεφάσισε νά καταστρέψη τήν 
ίκίαν του.

Είς Νεζερά έξηγέρθη ό πληθυσμός κατ’ αύτοΰ 
;;33Γή· tiujiosl καί δέν τόν έλήστευσε), διεμαρτυρήθη δέ είς 

όν πασαν. Ό  Λόντος, δταν είδεν δλους έναν- 
ίον του, έστειλε τόν Κονταξήν, διερμηνέα τοϋ 
ροξενείου Νεαπόλεως, είς τόν Ενετόν πρόξε- 
ον διά νά τόν προστατεύση καί ό πρόξενος 
ίγραψεν είς τόν πασάν. ‘Ο Λόντος 8μως δέν 
:αύει νά κάνη τά ϊδια καί τόν φέρει είς άμη- 
ανίαν. Επεισόδια έχει μέ τούς 'Εβραίους κολ- 
υβιστάς. ’Έ χει καιρόν νά έμφανισθή είς τό 
ροξενεΐον, δπως έπραττε καί πρό 4ετίας. 
ροτείνει τήν άποπομπήν του έξ αύτοΰ (αύτό- 

ι 245-6).
Τόν Ν)βριον 1762 ό Ενετός πρόξενος Πα- 

ϊρών αίτεΐται τήν άνανέωσιν διορισμοΰ ώς 
: ν,όν \1::'λΙ$ιερμηνέως τοϋ προξενείου τοϋ Γκολφίνου Άνδρ

l)"'

νΙΑόντου, τοϋ οποίου καί ό πατήρ ήτο διερμηνεύς 
cou. ’Επισυνάπτεται πιστοποιητικόν υπέρ αύ-
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γ ο Ο κατοίκων Πατρών καί τοϋ έν Κπολει βαΐ- 
λου Άντων. Δονά (αύτόθι 262—3). 'Τπέρ τοϋ 
προξένου Μεσσαλά ύπογραφέν έν Πάτραις τήν 
10 Ίανουαρίου 1761 οί Άνδρέας καί Βενιζέλος 
Λόντοι. Αύτόθι 251.

Έγγονος τοϋ Γκολφίνου Σωτήριος έγκαθί- 
σταται έκ Ιΐατρών είς Αϊγιον (1715), δπου καί 
προεστώς ενωρίς κατέστη, άπεκεφαλίσθη δέ υπό 
τοϋ πασά είς Τριπολιτσάν. Τίός τούτου ό 
Άνδρέας, δράσας κατά τόν ’Αγώνα τοϋ 1821. 
Ό  τριτότοκος δέ υίός του Λουκάς μετά τήν 
Άπελευθέρωσιν τόν περισσότερον χρόνον πα- 
ρέμεινεν είς Πάτρας ασχολούμενος μέ έμπο- 
ρικάς έπιχειρήσεις, θανόντων δμως των δύο 
άλλων άδελφών του Άνδρέου καί Αναστασίου 
άνέλαβε τήν άρχηγίαν τοϋ πολιτικού κόμματός 

Ατών καί έξελέγετο έκτοτε βουλευτής καί γε
ρουσιαστής Αίγιαλείας.

Είδικώτερον ό Ά ν δ ρ έ α ς  Λόντος (1789— 
1846) έμυήθη έκ των πρώτων είς τήν Φιλικήν 
‘Εταιρίαν. Μετέσχε των συσκέψεων Αίγίου καί 
Ά γ. Λαύρας ύπό τόν μητρ. Γερμανόν. Είσέρ- 
χεται μέ τό σώμα του καί τήν σημαίαν του 
τήν 23)3)1821 είς Πάτρας. Κατέλυσεν είς οί-

κίαν Πατρινοϋ (Σ)βριον 1821). Γερμανός 242. 
Διά τήν μεταφοράν πυροβόλων έκ λιμένος είρ- 
γάσθη προσωπικώς τόν Μάρτιον 1821. Φιλή- 
μο>ν είς Γερμανόν 342. Μετά τήν αποτυχίαν 
τής α' πολιορκίας άποσύρεται είς Συχαινά καί 
Νεζερά. Επανέρχεται τόν Αύγουστον 1821 είς 
Ρωμανού. Συνιστ^ στρατόπεδον είς Καστρίτσι 
καί Σελλά, διατηρηθέν έως 1827. ’Αρχηγός 
πολιορκίας Ιΐατρών τώ 1824. Τόν ’Οκτώβριον 
1828 εύρίσκεται είς Πάτρας. ΔιεΟν. Βιβλ. 332.

Ό  δευτερότοκος υίός τοϋ Σωτηρίου ’Ανα
στάσιος παρευρέθη είς την πολιορκίαν τών, Π α
τρών. Τήν 22 Νοεμβρίου 1821 ήτο είς οίκίαν 
Περρούκα. Βλ. λ. Έπανάστασις 1821. Δραγού- 
μης Α ' 120, Β' 5. Γ. Άσπρέας είς ΣΝΕ Δ' 
376. Τ. Π , Ξυγκόπουλος, Τό Αϊγιον 90, 95—■ 
6. Σταυρόπουλος 331, 340, 437, 441. Λεύκω
μα 189—190. Θωμόπουλος 633. Τριανταφύλ- 
λου Γηροκομεϊον 46. Δημ. ’Ονόματα 40.

Οί έναπομείναντες είς Πάτρας Λόντοι, διό
τι άπό τοϋ 111' at. ή οίκογένεια έγκατέλειψε 
τόν Κάλανον καί μόνον έρείπια τού πύργου 
(Λονταίικος) διασώζονται έκτοτε (είς Κάλα
νον) :

Ν ι κ ό λ α ο ς  Λ ό ν τ ο ς .  Προεστώς άπό τού 
1771 τών Πατρών, έ'χων συμπροεστώτας τόν 
Ά θ. Κανακάρην Ροΰφον καί τόν άδελφόν του 
Χριστόδουλον Λόντον. Έμυήθη είς τήν Φιλικήν 
Εταιρίαν. Τά περί παρεξηγήσεως κατά τήν 
Μ. Εβδομάδα τοϋ 1819 βλ. λ. Φιλική. Φιλή- 
μων Φιλ. 338. Μετέσχε της πολιορκίας Π α
τρών έπί κεφαλής σώματος Πατρέων. Έξελέ- 
γη πληρεξούσιος τής έν ’Άστρει Έθνοσυνελεύ- 
σεως καί μέλος τοϋ Εκτελεστικού. Είς τό ά- 
ξίωμα τοΰτο ευρισκόμενος άπέθανεν έκ τών κα
κουχιών τώ 1824. Ό  Φωτάκος Βίοι 13 άνα- 
φέρει άπλώς ότι «υπήρξε πολιτικός, πληρεξού
σιος καί εκτελεστής».

Είχε ληνόν είς Περιβόλαν, ό όποιος μάς 
γίνεται γνωστός έκ τών μαχών 15 ’Ιουλίου 
1821 καί Γηροκομείου. Φωτάκου, Άπομν. Α' 
295, Γούδας Ε ' 339, 351, A ' 111, Γερμανός 
54—5, Π . Στεργιανόπουλος είς «’Εθνικόν Κή- 
ρυκα» Πατρών 12-3-1951 καί 9 Μαρτίου 
1952. Ό  ϊδιος μετά τού Θάνου Λόντου πο- 
λεμεΐ είς μάχην Πουρναροκάστρου. Γερμανός
54. Ό  Θάνος ήτο άδελφός του, πρόκριτος 
Πατρών. Κατέλαβον τόν ’Ιούλιον 1821 τό Σα- 
ραβάλι καί άπεδίωξαν τούς Τούρκους, άποπει- 
ραθέντας νά επιτεθούν μέχρι τοϋ ληνού Ν. 
Λόντου. Γερμανός 54—56. Θωμόπουλος 525°, 
548—9, 555, 625, 634. Περί Χριστοδούλου 
Γούδας Ά  111, Ε ' 339, 344. Κατά τήν 21)
3)1821 έφιππος συνώδευσε τόν Παπαδιαμαντό- 
πουλον καί μετέβησαν είς Ό μπλόν. Έκοιμάτο 
τάς νύκτας είς τά προξενεία κατά τάς προη- 
γηθείσας ήμέρας. Φίλος τού Γερμανού. Καμπού- 
ρογλου περί Γερμανού 106.

Τήν 15 Μαΐου 1822 (άρχεϊον Παπαδια- 
μαντοπούλου) διορίζεται φροντιστής στρατοπέ
δου Πατρών.

Έ κ  δέ τοϋ Λεωνίδα Ζώη είς έφ. « Ε π τ ά 
νησος» 2)11)1930, μανθάνομεν 8τι ή σύζυγός 
του ’Αναστασία, Άντωνοπούλου τό γένος, κα- 
τέφυγεν είς Ζάκυνθον, «κομίζουσα 8λην σχε-
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δόν τήν μεγάλην περιουσίαν της, ή όποια 
είχε περιέλθει εις αυτήν καί τήν άδελφήν της, 
Ελένην Γεωργ. Μαυροκορδάτου έκ του θανά
του του άδελφοΰ των Κωνσταντίνου καί θείου 
των Κώστα Άντωνοπούλου καί άναμένουσα 
εύκαιρίαν νά έπανέ>θη είς τήν γην των πατέ
ρων της. Μετά τόν θάνατον του συζύγου της 
ατέκνου έπηκολούθησαν δίκαι είς τό Πρωτοδι- 
κείον Ζακύνθου μέ τόν άνδράδελφόν της Χρι
στόδουλον». Βλ. λ. δίκαιον λεπτομερώς. Διε- 
νήργει έμπόριον μέχρι Αιβόρνου, ώς δεικνύει ή 
άπό 8)8)1821 έπιστολή έξ Όμπλοΰ τού Ίωαν. 
Παπαδιαμαντοπούλου, έξ ής μανθάνομεν δτι 
έκεΐ είχε σταλή καί ό Άνδρ. Χρ. Λόντος. Ή  
Πελοπ. Γερουσία τόν ’Ιούλιον 1822 ώρισεν είς 
αυτόν τήν μεγαλυτέραν όλων έκτακτον εισφο
ράν ήτοι γρ. 50.000.

Ά ν δ ρ έ α ς  Χ ρ ί σ τ ο  δ. Λ ό ν τ ο ς .  Έ γεν- 
νήΟη έν Πάτραις τώ 1811. ΕΙχεν άδελφάς τήν 
Βασιλικούλαν σύζ. κατόπιν Ά ντων. Καλαμο
γδάρτη καί τήν Μαρίαν σύζ. Ιατρού Λειβαθι- 
νοπούλου, άδελφόν δέ τόν Νικόλαον, άποβιώ- 
σαντα έν παραφροσύνη. Τό υπό τινων φερόμε- 
νον ώς έπώνυμον Λοντίδης των έν Πάτραις 
Λόντων ούδαμοϋ άπαντάται. Κατά Κορύλλον, 
Πεζοπορία εις Καλάμα^, 8—9, χάνι καί μύλος 
τού Λόντου έκεΐθεν όλίγον τού ποταμού Τό- 
σκεσι (Τευθέα) «τού άειμνήστου συμπολίτου 
ήμών Άνδρέου, τού πολλαχώς τήν Πατρίδα 
ύπηρετήσαντος. Τά νυν, τά τε κτίρια καί οι 
παρακείμενοι αγροί, πωληθέντες, περιήλθον εις 
έτέρων χεΐρας». Έσπούδασε νομικά είς ’Ιτα
λίαν, οπού είχε σταλή υπό τού Νικ. Λόντου 
(βλέπε άνωτέρω). Κατήλθεν ένωρίς είς 'Ελλά
δα. Είς τήν δίκην τού Κολοκοτρώνη έν Ναυ- 
πλίω ήτο γραμματεύς τού δικαστηρίου. Μόλις 
είδε τόν γηραιόν αρχιστράτηγον είσερχόμενον 
καί συνοδευόμενον υπό ίσχυράς δυνάμεως χω 
ροφυλάκων, άμέσως άνελύθη είς δάκρυα. Τό 
Δικαστήριον τόν άντικατέστησε πάραυτα. Ά λ 
λα καί όταν ό Τερτσέτης ιιετά ταϋτα ώμίλησε 
διά τήν Έπανάστασιν τού 1821, ήρχισε τό* 
λόγον του μέ τάς λέξεις: «Μέ τά Ιερά δά
κρυα τού Άνδρέου Λόντου...». ΤΗτο γλωσσο- 

. μαθέστατος, άλλά τό φερόμενον ότι διετέλεσε 
μέ)ος τού Εκτελεστικού δεν έξακριβούται. 
Τόν Α πρίλιον 1832 διωρίσθη γραμματεύς τού 
έν Γαστούνη Πρωτοκλήτου δικαστηρίου (Πα
ράρτημα δικ. της Έθν. Έ φ . τής 30 Απριλίου 
1832). Κατά τά έτη 1836—40 ήτο πρόεδρος 
τού Δημ, Συμβουλίου Πατρέων (βλ. λ. κωδω- 
νοκρουσίαι) καί δήμαρχος Πατρέων (βλ. λ. 
Δήμος). Έξελέγη πληρεξούσιος μετά τό σύν
ταγμα τού Σ)βρίου 1843. Μετά τό πέρας των 
έργασιών τού Εθνικού συνεδρίου άπετέλεσε 
μέλος τού πρώτου Συνταγματικού υπό τόν 
Ά λεξ. Μαυροκορδάτον. Είς έφ. «Ε λπίς»  Ά θ . 
2)8)1844 άναγιγνώσκομεν οτι έπαύθη υπό τού 
’Όθωνος άπό υπουργός τής Δικαιοσύνης, διότι 
κατά τάς ένεργηθείσας βουλευτικάς έκλογάς 
είχε γράψει έν στιγμή άγανακτήσεως πρός τόν 
μοίραρχον Χωροφυλακής τής Ά χα ΐας Παντα- 
ζόπουλον ότι, χρείας καλούσης νά μεταχειρι- 
σθή καί τήν αιχμήν της λόγχης πρός ύποστή- 
ριξΐν του. Τής επιστολής ό Πανταζόπουλος,

συνεχίζει ή έφημερίς, έκαμε χρήσιν (βλ. λ. 
στυνομία). Είς τήν έφ. «Αιών» 14)1)1861 δη-; 
μοσιεύεται πρόγραμμα των άνθυπουργικών ύ-: 
ποψηφίων Πατρών πρός τούς έκλογείς τής έ-i 
παρχίας Πατρών Μ. Ρούφου, Ά .  X. Λόντου,. 
Κ. Κωστάκη καί Π . I. Χαλκιοπούλου. Έξ-! 
ελέγη πληρεξούσιος Πατρών είς τήν έθνικήν 
συνέλευσιν τού 1863 καί διετέλεσεν ύπουργόςι 
Έκκλησ. καί Παιδείας (26 Ιουλίου 1864—16 
Μαρτίου 1865) καί είτα Δικαιοσύνης τώ 1865.:

Μή δέ έπανεκλεγείς βουλευτής, άπεγοητεύθηΙ 
καί άπεσύρθη έκ τής πολιτικής, διορισθείς γεν/ 
πρόξενος τής Ελλάδος έν Ίωαννίνοις, όπου ά4 
πεβίωσε τήν 8)9)1881. Είς Νέον Έλληνομνή-ί 
μονά Σπ. Λάμπρου Γ (1913), 421, άναγιγνώ-Γ 
σκομεν : «Ενθυμήσεις έν τοΐς έντύποις μηναίοιςι 
τού Άρχιμανδρείου Ίωαννίνων. 1881 : Σε-s
πτεμβρίου 8 ήμέρα Τρήτη ώρας 9 : τής ήμέ-  ̂
ρας άνεπαύθη έν Κυρίω ό Κύριος Άνδρέαφ 
Λόνδος πρόξενος Έ λλην καί ή κηδεία του έ4 
γεινε τήν Τετάρτη είς τάς 9 : τού αύτού ώρεά 
4 : τής ήμέρας μέ μεγάλην παράταξιν καί ήτονί 
όλα τά προξενεία καί πλήθος λαός, τόν έψαλαν 
είς τήν ίεράν έκκλησίαν τού άρχιμανδρείουί 
τελειώνοντας ή άκολουθία, τόν έβγαλαν έξα, 
άπό τήν έκκλησίαν καί τόν έφωτογράφησα': 
καί μετά τήν φωτογραφίαν τόν έπήγαν είς τό 
κελή των καλογραίων μαχένων, έκεί ήτον 0/ 
ιατροί καί τόν έπαλσάμωσαν έως ότου νά έρ 
θούν οί υίοί του άπό τάς Πάτρας* καί άφου δέ· 
ήλθον οί υίοί του είς τάς 13 : τού παρόντος ή* 
μέρα Κυριακή είς τάς 8 : ώρας τόν έπήραν oj 
αγωγιάτες καί τόν έπήγαν είς τάς Πάτρας κα, 
είς ένθύμησιν». Μετεφέρθη ή σορός είς Πάτρα1 
κατόπιν παρακλήσεως πρός τό 'Υπουργείο: 
’Εσωτερικών τού Θ. Κανακάρη καί έκηδεύθ· 
πανδήμως τήν 18 Σεπτεμβρίου 1881. Τόν έπη 
κήδειον έξεφώνησεν ό δήμαρχος Π . Χοϊδαί 
(έφ. «Φορολογούμενος» Ιΐατρών 11 καί 1 
Σεπ]βρίου 1881 όπου καί ό επικήδειος) άναμνη* 
σΟείς tjo γεγονότος ότι έλαβε μέρος καί είς έ 
πανάστασιν τής Η πείρου του 1854, ένδυθείϊ 
τήν φουστανέλλαν. Σύζυγός του ή Χαρίκλει: 
Χαραλάμπη, τέκνα δέ αύτού οί Χρ. Λόντα 
άρεοπαγίτης, Σωτ. Λόντος έν Πάτραις πάρε 
μείνας καί Νικόλαος διπλωματικός υπάλληλο* 
Βικτωρία Στ. Στρούμπου, Ασπασία Ε. Μαζί 
μου, 'Ελένη κ. ά. Ό  τάφος του διατηρείται ε 
τό Λ' Δημοτ. Νεκροταφείον Πατρών. Ή  Έλ’ 
λάς κατά τούς Ό λυμπ. άγώνας τού 1896, 8£ 
Λεξικόν Ανεξαρτήτου (Γ') 2032. Άνδρ. Ρτ
γοπούλου 18. Λεύκωμα 190. Γενικώς πε* 
Λόντων "Ηλιος ΙΒ' 531—2. Είς Τριανταφύλλο 
Γηροκομεΐον 33 φρούραρχος έν Πάτραις 
’Οκτώβριον 1834 X. Λόντος. Πρβλ. Νέζε! 
Άπομνημ. (1834). Τψ 1851 άπαντφ είς Πι 
τρας Λουκάς Λόντος. Δημ. Λόντος (194· 
βουλευτής καί υπουργός.

Λ όπεσι. Χωρίον έπί τού Παναχαΐκοΰ (ύ 
605 μ.), 2ω ΝΑ Χαλανδρίτσης. Κορύλλου Χεί 
ρογραφία 81, Πεζοπορία πρός ΤρΙπολιν : <ο 
χωρίον τούτο (ύψ. 570 μ.) υπό 50 οίκογενεα 
οίκούμενον έχει πολλά υποδηματοποιεία κ 
πανδοχεία (χάνια). Διακρίνεται δέ διά τό · 
φθονον καί ψυχρόν αυτού ύδωρ, δπερ έξέρχετ ,
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3B3 Λουχάνης

Του μικρού σπηλαίου έν τφ χωρίφ καί παρά 
τήν αμαξιτόν όδόν τήν άπό Πατρών είς Καλά
βρυτα άγουσαν. Μετά πορείαν l ‘/ a ω. άφικό- 
μεθα είς Νεζερά». Άναφέρεται τό πρώτον είς 
διαταγήν των Ενετών άγρονόμων του 1688, 
διότι ποιμένες έκ τοϋ χωρίου (τό όποιον ό 
Θωμόπουλος 472 ούχΐ όρθώς άνέγνωσε Γρόπα) 
έζημίωνον τούς καλ> ιεργητάς. Τώ 1713 άνα- 
φέρεται μία ένορία Λοπεσι καί Μπούγα. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 89, 172.

Άπαντώμεν νεογενή κροκαλοπαγή πετρώ
ματα (Ταγκαλάκης είς Θωμόπουλον 43). Κατά 
τόν L,eake II, 121 είς τό χωρίον τοϋτο (20 
οίκίαι) υπάρχει φυλάκιον άρματωλών (δερβένι) 
καί πηγαί έξαιρετικαί ΰδατος κατερχομένου 
πρός τόν Πεΐρον. Κατά τήν E xpedition  34 
οΐκογένειαι τώ 1828, τω 1851 οίκογ. 37 κά
τοικοι 217 (Ραγκαβής β' 88), τώ 1889 κατά 
Νουχάκην 293 κάτοικοι. Λόπεσι χωρίον υπάρ
χει καί είς τήν επαρχίαν Καλαβρύτων παρά τά 
Τριπόταμα, είς Πηνείαν (νϋν Κρυονέρια), είς 
Αίγιάλειαν παρά τήν Παρασκευήν, ’Αττικήν, 
Κορινθίαν καί Μολοσσίαν ’Ηπείρου.

Κατά Ν. Πολίτην, Τοπωνυμικά, Ά θ . 1915, 
33 τό τής ’Αττικής (Παιανία) άπομνημονεύει 
τό όνομα κατά πάσαν πιθανότητα ’Αλβανού 
τίνος Ιδιοκτήτου τοΰ χωρίου, άγνωστου άλλο- 
θεν. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 237, λέξις άλ- 
βανική (λόπ—άγελάς, άγελαδότοπος), κατά Κ. 
Ν. Ήλιόπουλον, Τό τοπωνυμικόν Η λείας, 167, 
διά τό έν Πηνεία ή λ. άλβανική, άλλά κατά 
τόν μητροπολίτην Κοριτσάς Εύλόγιον Κουρίλ- 
λαν, ελληνική έκ τοϋ Έλλοπία, άλβαν. άπόδοσις 
τοϋ Έλλοπία, Ελλάς. Τό γεγονός είναι ότι 
άπαντα, όπου άλβανικαί έγκαταστάσεις καί ά 
πομνημονεύει κατά Ν. Πολίτην ώς ανωτέρω 
όνομα άλβανοΰ οίκιστοϋ, τοΰ οποίου τό όνομα 
απλώς ένθυμίζει τόν άγελαδοτρόφον. Κατά άνα- 
σκαφάς τών έτών 1920—1 άνευρέθη μέγα 
μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον (βλ. λ.) έντός χαρά
δρας καί είς τούς πρόποδας άποτόμου λόφου 
έξ άσβεστοβριθοΰς ψαμμίτου, τοΰ οποίου τά 
μαλακά στρώματα είχε καταστρέψει ΰδωρ ύ- 
δρομύλου. Άνευρέθησαν δέκα τάφοι (Θωμόπου
λος 227). Άλλά καί τελευταίως ύπό τοΰ άρ- 
χαιολόγου Νικολ. Ζαφειροπούλου άνευρέθησαν 
γεωμετρικοί τάφοι καί δύο θολωτοί μυκηναϊ
κοί, ύπό δέ τοΰ Ν. Γιαλούρη λαξευτός μυκηναϊ
κός τάφος. Χρυσοΰν έγχειρίδιον εύρέθη τω 
1958. Έ ξ  έπιδρομής Γερμανών τφ  1943 έκ 
τών 71 οικοδομών μία κατεστράφη καί μία ή- 
νεώχθη. Σήμερον ή κοινότης λέγεται Καταρρά
κτης. ΜΕΕ, ΙΣ Τ ' 244.

Λοστίνδης ιππότης, ταγματάρχης είς τό 
Βασ. σώμα τών άνωτάτων άξιωματικών, υπο
γράφει πρώτος έκ μέρους τών Γάλλων τήν 
συνθήκην παραδόσεως τών φρουρίων Πατρών 
καί Ρίου έν Πάτραις τήν 7 ’Οκτωβρίου 1828. 
Χρυσανθακόπουλος 37, 229.

Λουάρ, (D u  E o i r ) .  Γάλλος περιηγητής 
έπισκεφθείς τάς Πάτρας τφ  1641, έλθών μαζί 
μέ τόν πρέσβυν τής Γαλλίας De la  H a v e  έξ 
Αίγίου. *0 πρέσβυς δέν ήθέλησε νά είσελθουν 
είς τήν πόλιν, κατεκλίθησαν ύπό πορτοκαλλέας

καί λεμονέας καί διήλθον εύχάριβτον νύκτα.
Θωμόπουλος 461, 426.

Λουβέρνα (E uverna). Κτήσις άνήκουσα 
είς τήν Αατ. ’Αρχιεπισκοπήν Πατρών τφ  1417. 
Κατά G erland 773, 277 ίσως νά είναι ή 
A derna (Άβερνα), άναφέρεται δέ είς τόν κα
τάλογον τών φρουρίων τής ’Αρχιεπισκοπής καί 
πρέπει νά είναι πρός τό δυτικώτερον σημεΐον 
αυτής, ίσως καί πλησιέστερον πρός τό Α ΐ- 
γιον.

Λουδοβίκος 6 Β ο υ ρ γ ο υ ν δ ι κ ό ς .  Ό  
πρίγκηψ ουτος διεκδικών τήν ήγεμονίαν τής 
Ά χαίας, έφθασεν είς Πάτρας τόν ’Απρίλιον 
1316 μέ τήν σύζυγόν του Ματθίλδην, μέ στό
λον καί δυνάμεις άνωτέρας τοΰ Φερδινάνδου 
τοΰ Άραγωνικοΰ, ό όποιος κατείχε ταύτας. 
Ό  τελευταίος μετά τινας άψιμαχίας άπεσύρθη 
είς Ριόλον καί έκεϊθεν είς Μανωλάδα, οπού 
είς μάχην συνελήφθη καί έφονεύθη. Ά λλά καί 
ό Λουδοβίκος μετ’ όλίγον (2 Αύγούστου 1316) 
άπεβίωσεν έν Πάτραις, δηλητηριασθείς ύπό 
τοΰ κόμητος Κεφαλληνίας Ίωάννου Α '. Θωμό
πουλος 315.

Λουδοβίκου ό δ ό ς. Είς τήν άνω πόλιν, 
μή πλήρως ρυμοτομημένη, άπό Βρεφοκομείου 
έως Κρητικών, παράλληλος τής Παντοκράτο- 
ρος. Πρός τιμήν τοΰ πατρός τοΰ ’Όθωνος βα- 
σιλέως τής Βαυαρίας.

Λ ουϊτπράνδος έ π ί σ κ ο π ο ς  Κ ρ ε μ ό -  
ν η ς. Ώ ς  πρεσβευτής τών αΰτοκρατόρων τής 
Γερμανίας πρός τόν αύτοκράτορα τοΰ Βυζαν
τίου Νικηφόρον Φωκάν διήλθεν έκ Πατρών 
τφ  968. Έπιστρέφων είς Ί ’δροΰντα (Ότράντο) 
τής ’Ιταλίας, διήλθε πάλιν άπό τάς Πάτρας : 
« ...Έ κεΐ πλησίον τοΰ Όφιδάρεως ποταμοΰ διη- 
μερεύσαντες, εΐδομεν είς τήν άπέναντι παρα
λίαν τάς Πάτρας. Καί έπειδή έπεσκέφθημεν 
καί προσεκυνήσαμεν τόν τόπον έκεϊνον, όπου 
ό Απόστολος Άνδρέας έμαρτύρησεν, δτε μετε- 
βαίνομεν είς Κπολιν, ήμελήσαμεν (ομολογώ 
τό άμάρτημά μου) νά έπισκεφθώμεν τότε [δηλ. 
κατά τήν έπιστροφήν] καί προσκυνήσωμεν έκ 
νέου. Έπάλαισε καθ’ ήμών Νότος λυσσώδης... 
Οί δέ τής χώρας έγκάτοικοι, όπως λαφυραγω
γήσουν τά πράγματά μας, έσχεδίασαν νά μάς 
φονεύσουν, ένώ ή θάλασσα αυτή έμαίνετο έ- 
ναντίον μας. Τότε κλαίων καί όδυρόμενος, έ- 
στράφην είς τήν άπέναντί μου έκκλησίαν καί ά- 
νεβόησα : 'Ά γιε Άνδρέα Απόστολε, δοΰλος 
είμαι καί έγώ τοΰ συναλιέως σου καί συναπο- 
στόλου σου Σίμωνος τοΰ Πέτρου. Οΰτε έξ ά- 
ποστροφής, οΰτε έξ υπεροψίας έξέκλινα άπό 
τόν τόπον τών παθημάτων σου, άλλά μόνον 
ύπό τής άγάπης φλέγόμενος πρός τούς Αύτο- 
κράτοράς μου καί ύπό τοΰ πόθου νά τούς έπα- 
νίδω είς τήν πατρίδα. ’Εάν σέ διήγειρεν είς 
άγανάκτησιν ή αμαρτία μου, άς μέ κινήση είς 
έλεος τών Αύγούστων μου ή άρετή. Ε πειδή  
δέ ό συνάδελφός σου Πέτρος δέν έχει άνάγκην 
τής προστασίας σου, σπεΰσον τουλάχιστον είς 
βοήθειαν τών Αύτοκρατόρων μου, οί όποιοι 
τόν δοξάζουν, συντασσόμενοι μέ τόν Παντο
γνώστην Θεόν». Θωμόπουλος 282—3, ΜΕΕ, 
ΙΣ Τ ’ 161, "Ηλιος ΙΒ ' 436.

Λουκάνης Ν ι κηφόρος .  Βυζαντινός



Λουκάς 884

στρατιωτικές ttoG IE ' at. ύπηρετών τούς δβ- 
σπότας Θωμάν καί Δημήτριον Παλαιολόγον. Τφ 
1458 ύπεσχέθη εις τόν σουλτάνον Μωάμεθ νά 
παραδώση τάς Πάτρας. 'Ή λιος ΙΒ ' 566.

Λουκάς ε ύ α γ γ ε λ ι σ τ ή ς  ά π ό σ τ  ο- 
λ ο ς. Άναφέρεται δτι έπ’ άρκετόν χρόνον πα- 
ρέμεινε εις τάς Πάτρας καί δτι κατά πάσαν 
πιθανότητα ένταύθα έγραψε μέρος του Εύαγγε- 
λίου του (περί τό 63 μ. X.). Τούτο καί τάς 
Πράξεις των ’Αποστόλων ό Λουκάς άφιερώνει 
εις σύγχρονόν του Θεόφιλον, τύν όποιον τινες 
λέγουν ηγεμόνα της Ά χαΐας.

Τό Μέγα Ώρολόγιον άναφέρει δτι «6 Ευαγ
γελιστής Λουκάς άπέθανεν είς Ά χαΐαν καί 
ϊσως είς Πάτρας», ουτω δέ ό Κωνσταντίνος ό 
έξ Οικονόμων ύπεστήριξεν δτι είναι εύλο
γον νά παρέδωσεν είς τόν ηγεμόνα Θεόφιλον 
κατά τήν Ά χα ΐαν τό Εύαγγέλιον καί τήν εί- 
κόνα τής Θεοτόκου, ή όποια διασώζεται είς 
τήν μονήν Μεγάλου σπηλαίου. Θωμόπουλος 
184. P a tro lo g ia  G raeca  111, 440, A nalecta 
P o lla n d ia ra  τόμ. 28, 30. N. Βέης είς BNI, 
11)1909.

Λουκάς ί σ ι ο ς .  Κατά τά έτη 918—28 
διέτριβεν είς Πελοπόννησον ό Λουκάς ό δσιος 
Στειριώτης, ώς έκ Στειρίου Λεβαδείας κατα
γόμενος, παρά τούτο δέ εύρίσκεται ή πολυώνυ
μος αύτοΰ μονή, λέγεται δέ οτι καί εις Π ά
τρας διέμεινεν εϊς τινα στυλίτην, μονάζοντα 
έπί κορυφής τίνος πλησίον των Πατρών. Ή  
ώς άνω μονή κέκτηται είσέτι είς Πάτρας με- 
τόχιον (ναόν μετά περιοχής, κελλίων καί οικο
δομημάτων) είς τό 48ον τετράγωνον τής άνω 
πόλεως έπί τής όδού Γηροκομείου, Λόντου καί 
Χείλωνος. ΈδημοσιεύΟησαν ήδη έγγραφα του 
κατή Πατρών : Κατά τό α' του έτους 1635 
έπί άγωγής κατά του Παπαϊωννικίου, καλο- 
γήρου τής μονής όσιου Λουκά, άναγνωρίζεται 
δτι καλώς τό μνησθέν μοναστήριον κατέχει έκ 
δωρεάς άμπελον είς Οέσιν Παλιούργια είς τήν 
μεσημ. πεδιάδα τών Πατρών, κατά δέ τό β' 
τού έτους 1645 έπικυρούται «πωλητήριον Πα- 
παδιονυσίου καλουμένου τού οντος έκ τών κα- 
λογήρων τής κατά τήν έπαρχίαν Λεβαδείας 
κειμένης καί "Αγιος Λουκάς έπονομαζομένης 
μονής» άμπέλου είς τήν αυτήν Οέσιν. Τήν μο
νήν Λεβαδείας έπεσκέφθη ό μητρ. Πατρών 
Τιαόθεος Μαρμαρηνός τώ 1611, άφήσας έκεΐ 
καί άκιδογράφημα. Τέλος ή έπένδυσις τής εί- 
κόνος του Λουκά είς τήν έν Λεβαδεία μονήν 
του είναι έργον τού έκ Πατρών χρυσοχόου Κ. 
Άντωνάκη τού 1790. Θωμόπουλος 282, 438 
1—9, 4502, 531. *Ως δέ ήδη άνεπτύξαμεν καί 
εις τήν Ιστορίαν Γηροκομείου 8, ή μονή Μεγ, 
Σπηλαίου είναι ήδη νεωτέρα καί τών χρόνων 
του οσίου Λουκά, ή δέ έν αύτή είκών τής Πανα
γίας δέν είναι έπίσης άρχαιοτέρα τού Γ αίώνος 
ϊσως δέ δωρητής αύτής ή κάτοχος παλαιός 
νά ήτο ό δσιος Λουκάς ό Στειριώτης, οΰτω 
δέ έκ τής ταυτωνυμίας εύαγγελιστοΰ Λουκά, 
ό όποιος άναφέρεται καί ώς ζωγράφος, καί έκ 
του όσίου Λουκά προέκυψεν ό θρύλος, κατά 
τόν όποιον άνήκει είς τόν πρώτον ή έκεΐ είκών 
τής Θεοτόκου. Ή  άντίθετος άποψις είναι δτι 
τό έργον του εύαγγελιστοΰ Λουκά άπεκρύ-

βη είς τό Σπήλαίον λόγψ τών διωγμών τών 
χριστιανών, άλλ* οδτοι εϊχον παύσει όπωσδή- ι 
ποτέ άπό τού Δ ' αί. έν Έλλάδι, ή δέ μονή ,1 
Μεγ. σπηλαίου άναφαίνεται μόλις έπί Παλαιό- | 
λόγων (ΙΔ' αί.), ό δέ μοναχικός βίος έν Πε- ί 
λοποννήσω μόλις κατά τόν Θ '. Τριανταφύλλου ι| 
αύτόθι 9—12. Ή  δέ σύγχυσις μεταξύ τών δύο i ί 
Λουκά έξακολουθεΐ καί σήμερον έν πολλοΐς, ε ίς } i 
δέ τό μετόχιον τών Πατρών έορτάζεται ό 
εύαγγελιστής καί δχι τόσον ό δσιος, μέ τόν 
εύαγγελιστήν δέ τιμάται ό ναός άλλωστε. Πα- 
πανδρέου, Τστορ. Καλαβρ. 112, κατά τόν όποι
ον ό έν Πάτραις άσκητεύσας δσιος έδώρησε 
τήν εικόνα είς τήν μονήν Μεγάλου σπηλαίου.

Τό έν Πάτραις μετόχιον είχε κτήμα άγρο- 
τικόν έκ στρεμ. 15 «κείμενον είς σύνορον άγι
ου Γεωργίου καί γραίας άπήδημα λεγόμενον 
καί συνορευόμενον άπό τό άνατολικόν μέρος μέ 
τά χέρσα τού Έμιροπούλου καί χωράφι του 
Χαροκοπούλου, άπό τό δυτικόν μέ τή κοινή; 
όδω, άπό τό βόρειον πάλιν μέ δρόμον κοινόν 
καί άπό τό νότιον μέ χέρσον χωράφι του άγίουι 
Βασιλείου», παρά τήν θέσιν σήμερον Καμάραί;
Α Άκροπόλεως. Τούτο έπώλησεν ό «παπά 
"Ανθιμος Ιερομόναχος μετοχιάρης τού μοναστη
ριού Λουκά» (ό προϊστάμενος τού μετοχιού) 
είς τόν ’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλον, συνταγέν*· 
τος τήν 29 ’Ιουλίου 1817 τού πωλητηρίου έγ- 
γράφου άποκειμένου είς τό άρχεΐον του. Ό  έν 
λόγω Ιερομόναχος σημειοΰται παραπλεύρων 
τού έγγράφου δτι έλέγετο Ά νθιμος Αγγέλου 
Κασέτης. Κατ’ δκθεσιν τού Ενετού γεν. προ-;, 
νοητού ήδη άπό τού 1700 είς τήν πόλιν τών 
Πατρών υπάρχει έν σταυροπήγιον (θά έρμηνευ·* 
θή : μετόχιον μή ύπαγόμενον είς τόν έπιτόπιον 
μητροπολίτην), τού όποίου ό καλόγηρος πλη-| 
ρώνει είς τήν μονήν τού Α γίου (sic) Λουκά 
εις Λεβαδιάν 140 ρεάλια έτησίως. Κώδηξ 
Μέρτζιου 131.

Κατ’ άλλην πληροφορίαν τό μετόχι προε-: 
παναστατικώς ήτο είς Ταμπάχανα, αλλά κα-: 
τεστράφη κατά τήν πυρπόλησιν τών Πατρών 
τής 3)4)1821. Κατά τόν άναδασμόν γαιώ\ 
Πατρών μετά τήν Άπελευθέρωσιν παρελήφθ·)! 
έκτασις είς Τσιβδί, άλλ’ αύτη έπωλήθη υπό 
τών μοναχών άργότερον λόγω τών έκεΐ τελί 
μάτων καί ούτως έδόθη έκτασις καί κατά τήί 
σημερινήν θέσιν (δύο οικόπεδα έθνικά), δποι: 
ύπήρχε ναΐδριον τού εύαγγελιστοΰ Λουκά το; 
συναφίου τών τσαγκαράδων. Είς δκδοσιν «ΤΙ 
δισύνθετον τού άνθρώπου» έν Άθήναις 188‘r 
υπό Χρυσ. Κ. Μακρή άναφέρονται ώς συνδρο» 
μηταί Πατρών καί οί δύο μοναχοί τού μετσ 
χίου Πανάρετος Σκουζές καί Γρηγόριος Καμ 
βασινός «όσιολουκαΐται». Τό μετόχιον εΐνο* 
τό μόνον διατηρούμενον σήμερον έξ δλων τή 
μονής. Ό  νυν ναός είναι κτίσμα τού 189* 
άλλά τά κελλία άρχαιότερα. MEE I ' 664, ΙΣΤ 
285, Δ. Ζακυθηνού, οί Σλάβοι έν Έλλάδι 5ί·
96. M eyer 2214.

Λουκάς Δημ. Στρατηγός έκ Μεσολογγίε 
εγκατεστημένος έν Πάτραις άπό τού 1917. Πρέ 
εδρος τής Ένώσεως άποστρ. άξ)κών. Έπολί' 
μησεν είς δλους τούς τελευταίους πολέμους.

Λουκιανός ό δηκτικός συγγραφεύς τού I
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μ.Χ. at. έπεσκέφθη τάς Πάτρας. Πολλά περί 
Πατρών είς τά έργα του. Βλ. λ. Λούκιος, Θεα
γένης, Θωμόπουλος 189—91.

Λούκιος. Έ κ  Πατρών φιλόσοφος, γράψας 
«Μεταμορφώσεως λόγοι διάφοροι». "Εζησεν 
έπΐ της έποχής των Άντωνίνων (Γ' αί. μ. X.) 
παρά δέ τό λατιν. όνομά του, έγραψεν είς Ε λ 
ληνικήν. *0 Λούκιος έπίστευεν είς τάς έξ άν- 
θρώπων είς ζώα καί έκ ζώων είς άνθρώπους 
μεταμορφώσεις, αυτός δέ ό ϊδιος παρεδέχετο 
ότι υπήρξε ποτέ ζώον καί δή όνος, δια- 
τηρών έκεΐθεν άναμνήσεις, τάς όποιας συμ- 
περιέλαβεν είς τό ώς άνω σύγγραμμά του. 
ίΚατά τόν πολυμαθέστατον καί σεπτόν Φώτιον 
[πατριάρχην εις τήν Μυριόβιβλόν του : «Ά νε- 
γνώσθη Λουκίου Πατρέως Μεταμορφώσεως 
λόγοι διάφοροι. Έ σ τι δέ τήν φράσιν σαφής τε 
καί καθαρός καί φίλος γλυκύτητος· φεύγων δέ 
τήν έν λόγοις καινοτομίαν, είς υπερβολήν διώ
κει τήν έν τοΐς διηγήμασι τερατείαν καί, ώς 
h  τις είποι, άλλος έστί Λουκιανός». Ό  τε
λευταίος ούτος μετέγραψε τά του Λουκίου σα- 
τυρίσας κατά τρόπον μάλιστα άκόλαστον τάς 
Ιδέας καί τό πρόσωπον τοϋ Πατρέως συγγρα- 
φέως. Τόν παρουσιάζει πρώτον εις 'Υπάτην καί 

" '' δ έκ;ΐ άρχων εμφανίζεται ώς έχων γνωστούς
είς Πάτρας. "Οταν δέ 6 Λούκιος φθάνει είς 

|y Θεσσαλονίκην, άπαντα είς τόν έκεΐ άρχοντα 
8τι ονομάζεται Λούκιος, έχει αδελφόν Γάιον 
καί αύτός μέν είναι συγγραφεύς, ό δέ αδελφός 
του ποιητής, πατρίδα δέ έχουν τάς Πάτρας 
τής Άχαΐας. Καί ό άρχων τής Θεσσαλονίκης 
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τάς έξ άνθρώπων είς άλλήλους μεταμορφώσεις, 

ν r ■ y;J. τάς τε έξ άλόγων είς άνθρώπους καί τάνάπα- 
I*  Sj]j.3bi λιν». Ό  Λουκιανός όμως μετέγραψε «άπό πλά- 

'■ τους τοϋ Λουκίου λόγων άπολεπτύνας καί πε- 
ριελών, όσα μή έδόκει αύτώ προς τόν οίκεΐον 
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νικήν δεισιδαιμονίαν, ώσπερ καν τοΐς άλλοις, 
καί τοϋτο συνέταττεν». Καί άλλος σύγχρονος 
τοϋ Λουκιανού, ό Άπουλήιος, λατινιστί αύτός 
συνέγραψε μυθιστόρημα περί Μεταμορφώσεων 
ή "Ονου εις ένδεκα βιβλία. Καί ό Έρμήλος ή 
Δημοκριθηράκλειτος (έκδ. Βιέννης 1817). Ζή
τημα έγεννήθη περί της προτεραιότητος τών 
8ύο μυθιστορημάτων καί γενικώς έπεκράτησεν 
ή γνώμη ότι ό μέν Λούκιος ό Πατρεύς έγρα
ψε σοβαρώς τά περί μεταμορφώσεων, δ Λου
κιανός έξ αύτοϋ ήρύσθη όσα τοϋ έχρειάζοντο 
καί έκαμε σάτυραν, ό δέ Άπουλήιος έλαβεν 
ώς βάσιν τόν "Ονον του Λουκιανού. Ε π ίσης 
διετυπώθησαν άμφιβολίαι, άν τό άνωτέρω βι-

355 Λουμηίβτβ

βλίον εΐναι όντως τοΰ Λουκιανού. Θωμδπου- 
λος 189-190. "Ηλιος ΙΒ ’ 575.

Λουκίστρα. Χωρίον έπαρχίας Πατρών ά- 
ποτελοϋν τφ  1713 μέ τό παρακείμενον Χατζούρι 
μίαν ένορίαν. Ή  Έ ν. κατάστασις τών χωρίων 
έπαρχίας Πατρών τό άναφέρει Ivu eh istra . Ά -  
πέμεινε τοπωνύμιον έκεΐ. Κώδηξ Μέρτζιου 
118, 174.

Λουκόπουλος Δ η  μ. Λ ο υ κ ά ς .  Έ γεν
νήθη είς Πάτρας τφ  1911, μετά δέ τάς σπου- 
δάς του είς αύτάς, έσπούδασεν ιατρικήν είς 
’Αθήνας καί Βιέννην. Τφ 1938 έγένετο δι- 
δάκτωρ της ’Ιατρικής σχολής ’Αθηνών καί τφ  
1948 υφηγητής τής παθολογίας τής αύτής σχο
λής. Έξέδωσε πολλάς έπιστημονικάς έργασίας 
τής ειδικότητάς του : « Ή  άντίδρασις τής ξαν- 
θοπρωτεΐνης έν τφ  αί'ματι καί ή κλινική αύτής 
σημασία», « Ή  νόσος τοϋ έλκους» καί πολλάς 
άλλας, συνεργαζόμένος είς ιατρικά περιοδικά.

Λουκόπουλος Δ. Ά  ν δ ρ. Νομικός, συγ
γραφεύς καί υφηγητής τοΰ Έμπορικοϋ δικαίου 
τής Νομικής σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Α θη 
νών τφ  1955. Έγεννήθη είς ΙΙάτρας τφ  1914 
καί μέχρι τοϋ 1935 παρέμεινεν εις αύτάς, είτα 
έγκατασταθείς είς ’Αθήνας. Έσπούδασε νομικά 
είς Αθήνας καί είτα εις Παρισίους διακρι- 
θείς. Έγραψε πολλάς συνεργασίας εις νομικά 
καί οικονομολογικά περιοδικά, ένδιαφερόμενος 
διά τό έμπορικόν, τραπεζιτικόν καί νομισματικόν 
είδικώτερον δίκαιον. Έξέδωσε τά έργα : «L,es 
principes d a  d ro it m oneta ire  g rec etc», P a 
ris 1948, «Τό τραπεζικόν άπόρρητον» ΆΘ.1950, 
« Ή  άμετάκλητος άποσβεστική πίστωσις» Ά θ . 
1953, « Ή  παραγγελία» 1954, κ.ά.

Λ ουμπίστα . Χωρίον άλλοτε έπί τοΰ Παν- 
αχαϊκοΰ καί τό έπ’ αύτοϋ βουνόν ύψ. 1800 μ. 
περίπου, 3 ω. άπό Καμαρών, άνωθι τοΰ χω 
ρίου Δαμακίνι, είς τήν κοινότητα τοϋ οποίου 
σήμερον υπάγεται ή περιφέρεια. Κατά τόν 
L eake 193—5 πετρώδες βουνόν, δυτικώς του 
όρμου Λαμπίρη, όνομαζόμενον ούτως άπό τά 
δύο χωρία, τά όποια έχουν πληθυσμόν περί 
τάς 50 οίκογενείας. Τό αύτό λάθος κάμνει καί 
ό P ouquev ille  I I I  546, 550 καί έκ τών νεω- 
τέρων ό Κούρτιος, Peloponnes 1851 είς χάρ
την των, έκλαμβάνοντες τήν Ζήριαν μέ τά δύο 
χωρία της ώς Λουμπίσταν. Ή  Λουμπίστα εύ- 
ρίσκεται έπί τής Β πλευράς τοΰ Παναχαϊκου, 
1ω υψηλά τοΰ "Ανω Σαλμενίκου. Σήμερον πρό
κειται περί μή κατωκημένου πλέον χώρου καί 
μόνον κατά τό θέρος άνέρχονται ποιμένες πρός 
βοσκήν τών ποιμνίων. Ά παντα τό α' είς Έ νε- 
τικήν κατάστασιν τών χωρίων Πατρών τοΰ 
1699, υπόχρεων μετά τοΰ Δαμακίνι είς παρο
χήν σημαντικού ποσοΰ φορβής διά τό ιππικόν 
τών δραγώνων (20 στατήρων). Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 118. Λέκκας 159 σημ. Ό  P ouquev ille  
IV  403—4 όμιλεΐ περί πληθυσμοΰ 200 χριστια
νικών άλβανικών οικογενειών καί όνομάζει καί 
τόν παρακείμενον Φοίνικα Λουμπίσταν ποταμόν. 
Παρομοιάζει τό ύπερκείμενον όρος μέ έκεΐνο 
τών Άκροκεραυνίων. Οί κάτοικοι όμως ένωρίς 
καί πρό τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ήρχισαν 
κατερχόμενοι είς τά πεδινά, συστήσαντες τόν 
πλησίον συνοικισμόν Δαμακίνι καί τόν τοΰ·



Λουμπιστδνος see

Σαρκουνά παρά τάς Καμάρας. "Αλλοι κάτοικοι, 
οΐ περισσότεροι, μετά την άπελευθέρωσιν συνψ- 
κίσΟησαν εις Μπεντρόνι (’Αχαϊκόν) Δύμης, μά
λιστα οι τελευταίοι δέν έγκατέλιπον τάς κτη- 
ματικάς των ιδιοκτησίας είς τήν περιοχήν τής 
Λουμπίστας, έπειδή δέ Δαμακινιώται τάς κα- 
τεπάτουν, διεξήχθη μακρός (1907—1957) δικα
στικός άγων ένώπιον των πολιτικών δικαστι- 
ρίων Πατρών καί του Άρείου Πάγου. Ή  
E x p ed itio n  άναφέρει χωρίον Λουμπίστα μέ 8 
οίκογενείας (1828) καί Δαμακίνι μέ 26.

Ε ις τόν Ραγκαβήν Β' 90 (1851) ή Λουμ
πίστα άναφέρεται όμοΰ μέ Σαλμενΐκον καί Κα
λύβια Σαλμενίκου (Κάτω Σαλμενΐκον). Τφ 
1889 ήδη δ Νουχάκης άναφέρει τήν Λουμπί- 
σταν άνευ ένδείξεως άριθμοϋ κατοίκων. Οί 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113 τήν άναφέ- 
ρουν άπό συστάσεως των δήμων, όχι δμως καί 
τό έτος 1911. Διατηρούνται όλίγαι έκκλησίαι 
(Παναγία, Ά γ . Παρασκευή, Ά γ .  Γεώργιος 
καί δύο άλλαι). ‘Υπάρχουν έρείπια οικιών είς 
έκτασιν. Τό όνομα κατά V asm er 136 σλαυϊ- 
κόν έκ λέξεως, ή όποία σημαίνει φλοιόν δέν
δρου. Λέκκας 10, 31, 159, 160, 198.

Λ ουμπιστανος Γ κ ο λ  φ ί ν ο ς .  Καπετάνιος 
τού άγώνος 1821 έκ Λουμπίστας. Ό  έτερος 
των όπλαρ/ηγών τής περιφερείας ήτο ό Γ. Ρο- 
δόπουλος έκ Μυροβρύσεως. Άμφότεροι μέ τήν 
έναρξιν τού άγώνος συνεκέντρωσαν περί αύ- 
τούς πολεμιστάς (παλληκάρια). Έ ξ  άντιζηλίας 
δέ πρός τόν β' τούτον, δ Λουμπιστανος ήκο- 
λούθησε τόν Νενέκον τόν Μάιον τού 1827 είς 
τό τουρκοπροσκύνημα, δι’ αυτό άμέσως ούνο- 
μάσθη Τουρκογκολφΐνος. Ούτος μάλιστα, ώδή- 
γησε τούς Τούρκους είς Τσετσεβά, τήν Κυ
ριακήν έπίσης 17 Ιουλίου 1827 είς τόν Ά -  
γιάννην. Τέλος έντός τού 1827 άνένηψε, τήν 
δέ μετάνοιάν των άπεδέχΟη δ άρχιστράτηγος 
Θ. Κολοκοτρώνης’ τελευταίος έκ των άνανηψάν- 
των. Μετά τήν ’Ανεξαρτησίαν έκ των έθνικών 
γαιών έλαβε καί ούτος κλήρον. Θωμόπουλος 
550, Λέκκας 107, 115, 125, 136, 146, 148.

Αούρας Μ ι χ  ά λ η ς. Άναφέρεται ώς μάρ- 
τυς είς έγγραφον των Πατρών τού 1369. G er- 
land  17511.

Λ ουριώ της Ά ν δ ρ .  Πολιτικός έπί τής 
Έπαναστάσεως, διαπραγματευθείς τά δύο έ- 
Ονικά δάνεια είς Λονδΐνον, άπό όπου γράφει τφ  
1824 είς τούς Κουντουριώτας, ύποδεικνύων νά 
καταληφθή τό φρούριον τών Πατρών πρός καλ- 
λιτέρευσιν τού άγώνος. ΜΕΕ, ΙΣ Τ ' 306.

Δ ουσικά (ή'Σουδεναίικα). Χωρίον Α τής 
Κ. Ά χα ΐας, άπό τής δποίας άπέχει μίαν ώραν. 
ΟΙ κάτοικοι είναι μέτοικοι έκ Σουδενών τών 
Καλαβρύτων, έξ ού καί τό όνομα τού χωρίου. 
Παρά τούτο ρέει δ ποταμός Καύκων, λέγεται 
δέ τό χωρίον έκ τούτου Σερδινή καί Λουκιά. 
Κορύλλος, Χωρογραφία 72. Σήμερον τό χωρίον 
λέγεται καί Λουσικά (ώς έχον μετοίκους έκ 
Λουσών τών Καλαβρύτων). Άναφέρονται τό α' 
άπό τόν Νουχάκην ώς έχοντα τφ  1889 κατοίκους 
184 καί άπό τό Έγκυκλ. Λεξικόν Πολίτου ώς 
έχοντα 347 κατοίκους. Οί κάτοικοι άρχικώς πα- 
ρεχείμαζον είς Δύμην. Είς θέσιν Πλάκες εύρέ- 
θησαν άρχαιότητες καί άμφορεύς. Διά τούς Λου-

σούς βλ. λ. Καλάβρυτα. H erb illo ti 117. MEEL· 
ΙΣ Τ ' 308. Έλευθ. Σ Τ ' 488, Η ' 837. Παπαν*4 
δρέου, Καλαβρ. Έ πετ. 179,180.

λουτρά ι α μ α τ ι κ ά  (βλ. λ. ΰδατα ία·: 
ματικά). Τοιαΰτα είς Ά ραχωβίτικα χλωριονα·: 
τριοΰχα καί είς έξω Γκέρμπεσι παρά τόν Άρα·: t 
ξον, δαψιλώς χρησιμοποιούμενα άμφότερα πρό» : 
λουτροθεραπείαν ιδίως ρευματισμών καί άρθρι:  ̂
τικών Βλ. λ. βρωμονέρια, γεωργία.

λ ο υ τ ρ ά  π ό λ ε ω ς .  Βλ. λ. βαλανεΐα. Θω: \ 
μόπουλος 614. Καί ΒΔ τών άνακαλυφθέντων ΐ 
τάφων είς Καλλιθέαν υπάρχουν κτίσματά άρχαΐό ; 
καί εύρίσκονται πολλά τούβλα είς τήν περιο.; \ 
χήν. Ό  τόπος καλείται Λ ο υ τ ρ ό .  Τέλος έπ 
δημάρχου I. Βλάχου κατεσκευάσθησαν τφ  1923 ί 
θερμά λαϊκά λουτρά υπό του Δήμου έπί τη*; j 
γωνίας Γούναρη καί Νικήτα, έσχάτως δέ ύ| ? 
πό τού δημάρχου Β. Ρούφου άλλα είς τήν πλα| 
τεΐαν Μ. Ασίας.

Κατά τήν Έκθεσιν τών Ιατρών I. Δ. Γιαν ϊ 
νοπούλου καί X. Π . Κορύλλου, έν Πάτραο »' 
1873, 13—14, «παρ’ ήμΐν δύω ύπήρχον βαλο* : 
νεΐα κατά τό έθος τών ’Οθωμανών έκτισμέν* . 
πλησίον ναών, τό έν πολυτελέστερον τού ί τ ϊ  h 
ρου. Τακτικώτατα καί πο>λάκις τού έτους έλονί - 
οντο έν αύτοΐς καί οί χριστιανοί άνδρες, γυνα: 
κες καί παιδία, μέχρι καί τών πενεστέρω: 
Μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτοι 
(Άπελευθέρωσιν) τό έν τούτων έπεσκευάσθ 
καί τίθεται είς ένέργειαν έπί έξ μήνας, άπ 
Μαρτίου μέχρις Αύγούστου. Ό  άριθμός το: 
λουομένων άνέρχεται είς χιλίους περίπου άνδρε 
καί έξακοσίας γυναίκας. ΟΙ πλεΐστοι δέ τά 
λουομένων πράττουσι τούτο κατά παραγγελία 
ιατρικήν. ‘Τπάρχουσι δέ έκεΐ καί λουτήρες 
απλά χλιαρά ή ψυχρά λουτρά ή ίαματικά. Δ 
δονται δέ σπανίως καί διά καταιονισμού. Til 
πολλών έτών έκτίσθησαν λουτρά υπό ίδιώτο 
κατά τε τό τουρκικόν έθος καί διά λουτήρε ι 
έν τή κάτω πόλει έν τφ  κέντρω, άλλ’ έλλ* 
ψει Ικανού άριθμού λουτριώντων έγκατελβ· ..· 
φθησαν.

»Έ ν όλιγίσταις οίκίας ύπάρχουσιν Ιδιωτικά . 
λουτήρες». Τά λουτρά ταΰτα τής άνω πόλεε 
έπί τής οδού Μπουκαούρη παρά τήν Καζάρμι 
λειτουργούν έως καί σήμερον (χαμάμ). Θωμ- 
πουλος 436-. Βλ. λ. Ρίον.

θ α λ ά σ σ ι α  λ ο υ τ ρ ά .  Προσθέτει ή άν*· 
τέρω έκθεσις τού 1873: « Α π ’ έναντίας ή χρ 
σις τών θαλασσίων λουτρών πρό τινων έτ<* 
έγένετο γενική καί μέγας είναι τφ  δντι ό άρι: 
μός τών λουομένων». Τφ 1891 ό Β. Lor 
γράφων είς τήν ((Γερμανικήν εικονογραφημένη 
προσθέτει δτι 500 βήματα άπό τόν σιδηρού 
σταθμόν εύρε τό θέρος θαλάσσια λουτρά. Εΐί 
κατασκευασθή ξυλίνη προβλής καί ξύλινα δωμ 
τια διά νά ένδύωνται οί λουόμενοι. Ταΰτα δ* 
τηρήθησαν μέχρι τού 1910. Κατά Χρ. Κορν 
λον είς Διεθ. Βιβλιοθ. 361, ΒΔ άνεμος καΐι 
στρεψε τήν 30)9)1899 τά πρό ΙΟετίας ύφιστι 
μένα ταΰτα λουτρά (παραπήγματα). Καί ά(: 
στερά τού Ά γ . Άνδρέου μέχρι ναού Ά γ . I 
ρασίμου εΐχον κατασκευασθή άλλαι δύο δμο. ^  
προβλήτες καί παραπήγματα ύπέρ τήν θάλθ( 
σαν, αΐ δποΐαι τφ  1935 διελύθησαν. ^
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Ot λουόμενοι προτιμούν ήδη τήν παραλίαν 
’Ιτεών, Μιντιλογλίου, Μποζαϊτίκων καί Τερψι- 
Θέας, όλιγώτεροι δέ Ά γ . Γερασίμου καί παρά 
τόν σιδηροδρ. σταθμόν Ά γ . Διονυσίου. Πολλοί 
έπίσης λούονται είς τόν κυματοθραύστην καί 
δλιγώτεροι κάμνουν θαλάσσια λουτρά καί τόν 
χειμώνα. Είς Τερψιθέαν (Άγιάν) ύπάρχουν καί 
Θερμά θαλάσσια λουτρά μετά λουτήρων καί 
λοιπών εγκαταστάσεων. 'Ομοίως δέ έπί της 
άκτής Δυμαίων (όδοϋ Ιτεών) τοϋ ίατροΰ Κ. 
Μπάρλου (1958).

Λυγιά. Συνοικισμός σήμερον έκ 15 οικιών 
ύπαγόμενος είς Τσαπλαναίικα, πλησίον θέσεως 
Κουμπάρες. Λέγεται καί Λυγιές καί σημειοϋ- 
ται τώ 1911 ώς άνήκων είς τόν δήμον Πατρέ- 
ων (Δρακάκης Κούνδουρος 159). Παλαιότε- 
ρον άναφέρεται ώς τοπωνύμιον Λυγαριές είς 
έγγραφον τής 26 Μαρτίου 1696 μονής Ό μ -  
πλού, δπου αυτή είχε κτήματα. Θωμόπουλος 
Όμπλοϋ 21 σημ. ΜΕΕ Κ Γ' 413.

Λυκίνος πατήρ τοϋ άρχοντος Άριστοδάμου. 
Herbillon 173.

Λυκίτσενα. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 67 
άναφέρουν χωρίον τφ  1836 τοϋ δήμου Φαρών, 
μετά τήν Λυσσαριάν, Λυκίτσενα (Χαρ. Βαρυμ- 
πόμπη Σταχυολογήματα 212 διά τό 1832), τό 
όποιον οΰτε ώς τοπωνύμιον δέν άπαντα σήμε
ρον. ’Ίσως πρόκειται περί έσφαλμένης άναγρα- 

-w ψ ρ  ί φής άλλου ονόματος.
._i-0v c’mJ  1 Λυκοβούνι. "Υψωμα τοϋ Παναχαϊκοΰ έπί 
t*: ί: ufvi:.ί* 1 της άριστ. όχθης τής ορεινής κοίτης τοϋ ποτα- 

Θ ί’Αί; '► *1*»5 Γλαύκου (βλ. λ.), άνωθεν των ύδροηλεκτρι- 
. -rXyjji'jccov έργων τοϋ Δήμου Πατρέων. Βράχος 600—
: οιι|ί700 μ. άποσπασθείς τήν 7 Φ)ρ(ου 1928 κατέ-
'η.{ -ι;ν,·'ΐρστρεψε τά έργα ταΰτα. Πρβλ. Λυκοχορός. Θω- 
• ..‘,* >·,φ: 1· μόπουλος 581.
; j j „ , ί·,· Λυκόπετρα Δύμης. Εσφαλμένη γραφή τοϋ 
J ’' {ΗΡαγκαβή Β' 87 τής Λακκόπετρας (βλ. λ.).

!I/j Λύκος. Βλ. λ. Καλύβια. ^  ’
' W 1 Λύκος, υποστράτηγος τής Ά χ . συμπολιτεί- 

■’ £,< ;ϋι|·ας «τής συντελείας τής πατρικής», ήτοι τοϋ 
^j·#·στρατού, τόν όποιον συνεισέφερεν ή πατρίς του 

u''av ; | Φαραί. Τήν δρασιν του καί τήν νίκην του πα- 
ijP(rfip4 τό Λεόντιον κατά τόν συμμαχ. πόλεμον 

(220—217 π. X.) βλ. έν λ. Ά χ . συμπολιτεία. 
Θωμόπουλος 140, 146—7.

|$ · ' Λύκος ή Χελιώτης όπλαρχηγός τοϋ 1821 
φΡ·1·' άπό τό Χέλι τής Κορινθίας. Έ π ί κεφαλής Κο- 

, ; ji *ρινθίων έπολέμησεν είς τήν μάχην τοϋ Ά γιάν- 
Β;^ή'ι,;ί|νη  (18 Ιουλίου 1827), διακριθείς διά τήν άν- 
cviV"1' ' ί̂ τι δρείαν του Λέκκας 130, 132.

Λυκούδης Γεωργ. Μηχανικός δήμου Π α- 
,ιί^ '^ τρ έω ν  (1902—14), Κεφαλλήν. Έ ρ γα  του: 
!ί| ί - ^  ι Πτωχοκομεΐον, ναός Ά γ . Γερασίμου, σφαγεία 
φ ι 'ί^ .ικ . ά.
. ?> 57$ί ι Λυκούδης ή Εύσταθίου Γεωργ. Καλλιτέχνης 
,j (βιολιού), γεννηθείς τώ 1895 (Παντανάσσης 
!jl’̂ i | ;6 1 ) ,  Κεφαλ. καταγωγής (Τσιτσέλης). Ι ίε τή ς  

!J fc ·' διηύθυνέ συναυλίαν είς τό δημ. θέατρον Αθηνών, 
,ί ft· S r ’Απεβίωσε τώ 1955. Ά καδ. Ήμερολ. 1918 

/ ’ 14, περ. «Πινακοθήκη» Ά θ . Η ' (1908), 70—1. 
|(ι-ί>; ΜΕΕ ΙΣΤ ' 346, 'Ήλιος ΙΒ ' 634.

,yp  Λυκοχορός. Τοπωνύμιον μέχρι σήμερον 
Ή} 4 διατηρούμενον άνω τής μονής Γηροκομείου 

?/'.,· r (άπό Θεραπευτηρίου καί πέραν μέχρι Κυνηγοϋ).
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Άναφέρεται είς έγγραφον τής 22 Α πριλίου 
1830 των κατοίκων Κυνηγοϋ κλπ. άποκείμενον 
είς τήν μονήν Γηροκομείου, έπίσης έγινε γνω
στόν άπό τήν άνδραγαθίαν τοϋ Κουσινιώτη 
(βλ. λ.), ό όποιος τρέχων έκεΐ, διέσωσε τήν 
εικόνα τής Παναγίας. Θωμόπουλος 953. Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκομ. 53. Τό όνομα ώς καί των 
έπομένων έξ έμφανίσεως έκεΐ λύκων. Πρβλ. 
Άλπότρουπα, γειτονικόν τοπωνύμιον, Λυκοβού
νι είς Γλαύκον. Περί λύκων Πολίτου Παραδό
σεις Λ' 515. Λυκοχορόν θέσιν άναφέρει ό Λεκ- 
κας 1394 κειμένην όπισθεν τοϋ λόφου Μικρός 
Άγιάννης (βλ. λ.) έπί τοϋ Παναχαϊκοΰ, δπου 
συνήχθησαν οί Τούρκοι καί ό Τουρκογκολφΐνος 
έπιτεθέντες τήν 18 ’Ιουλίου 1827 κατά τής 
μονής Ά γ . ’Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Τέλος 
άλλο ΰψωμα Λυκοχορός (ύψ. 429) άναφέρεται 
άνωθεν τής Παναγοπούλας μεταξύ Λαμπίρη 
καί Ταθοπύργου. Λυκοστάνη θέσις άνωθι Κα- 
στριτσίου.

Λύκων Δ α μ ο τ ί ν ο υ .  Ά ρχω ν Πατρέων 
άναφερόμενος είς νόμισμα των χρόνων τής Ά χ .  
συμπολιτείας (146—32 π. X.). Θωμόπουλος 
141, 240, H erb illon  173.

Λυσίας πατήρ τοϋ άρχοντος Πατρέων Αίσ- 
χρίωνος. H erb illon  173.

Λυσίξενος. Πατρεύς πατήρ τοϋ Άνδρωνος. 
H erb illon  173.

Λυσσαριά, Δυσσαρέα καί Λισσαριά. Κατά 
τήν πρώτην διανομήν τής γής υπό τών Φράγ
κων εύρίσκομεν τιμάριον (φέουδον) πλησίον 
τής Χαλανδρίτσης, καλούμενον τής Λυσσαρέας, 
άνήκον είς τόν βαρώνον τοϋ Πασσαβα Ίω άν- 
νην I I  de N euille, ό όποιος καί τό παρεχώ- 
ρησεν είς τήν θυγατέρα του Μαργαρίταν. Έ κ  
τοϋ α' γάμου της αυτή άπέκτησε υίόν, τόν 
Γουλιέλμον de Cors, κύριον τής Λυσσαρέας, 
θανόντα πρό τού 1280, καί θυγατέρα έπίσης 
Μαργαρίταν, καλουμένην Ντάμαν τής Λυσσα
ρέας, καί ή οποία ύπανδρευθεΐσα τόν P a y e n  
de S asten ay , κύριον τής Μόραινας, έπώλησε 
μέρη τής βαρωνείας της είς τόν βαρώνον τής 
Χαλανδρίτσης Γουΐδωνα de la  T rem ou ille  
(1280). Τό όνομα Λυσσαρέα δέν άπεσβέσθη, 
άλλά παραμένει έως σήμερον ώς Λυσσαριά. 
Τώ 1713 άπετέλει ιδίαν ένορίαν καί ό έφημέ- 
ριος αυτής ύπογράφει ύπόμνημα ύπέρ τοϋ μη
τροπολίτου Πατρών. Κώδηξ Μέρτζιου 172. 
Κεΐται μεταξύ τοϋ πανδοχείου Μερκούρη παρά 
τόν Πεΐρον ποταμόν έπ ί τής όδοϋ πρός Τρι- 
ταίαν καί τοϋ χωρίου Μέντζαινα είς άπόστα- 
σιν 20' άπ’ αυτής. Ή  σημερινή περιοχή τοϋ 
χωρίου είναι 2.000 στρέμματα, άμπελοι, σταφι
δάμπελοι καί άγροί. Ό  Δραγούμης Χρονικόν 
239, 242 ύπέθεσεν άστόχως δτι είναι ό Ά λυ- 
σός. Πολύ πιθανόν νά κατώκει έκεΐ γυνή έ- 
παγγελομένη τήν κατά τής λύσσης ίατρόν, έκ 
τής όποίας τό όνομα. Ε ίς αναγραφήν τοϋ έτους 
1364 τών βαρωνειών καί φρουρίων τής Πελο- 
ποννήσου άναφέρεται φρούριον L,a L issa rea  
πλησίον τών Πατρών. Ό  Buchon (Rech. h is t. 
252) λέγει δτι δέν δύναται νά καθορισθή ή θέ
σις τής Λυσσαρέας, πάντως ήτο πλησίον καί ΒΔ 
τής Χαλανδρίτσης. Ό  χάρτης τοϋ L eak e  τής 
Πελοποννήσου τήν έχει απέναντι του Σίδηρο-
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κάστρου καί ΝΔ αύτοΰ. Τδ παραμεΐναν μέ τδ 
όνομα τούτο χωρίον άναφέρεται άπδ τήν E x 
ped ition  ώς έχον 9 οίκογενείας τφ  1828, τδ 
αναφέρει δέ καί ή διοικ. διαίρεσις της Ά χα ϊοή- 
λιδος του 1832 ώς χωρίον καί παρ’ αύτδ έτε
ρον Λυκίτσενα. Άναφέρεται έπίσης είς τοπι
κήν παροιμίαν «Τράκα τρούκα Μέντζαινα, στή 
Λυσσαριά κονάκι» διά τούς συνεχώς μεταβαί- 
νοντας είς τά αύτά μέρη. Καί είς παραλλαγήν 
ένδς των περί Γιαννια δημ. τραγουδιών: 
«βγαίνει στδν Άστερόκαμπο, στή Λυσσαριά 
τή ράχη». Τδ αύτδ κατά τήν έκδοσιν του Χρ. 
Παναγοπούλου, 'Ο  χρωματισμδς του κόσμου, 93. 
Λαογραφικώς περί «λύσσης, Λυσσαραΐον, Λυσ- 
σαρινών» Τ. Θ. ΆΟανασόπουλος ((Λαογραφία» 
Σ Τ ' (1917—8) σελ. 257. Ή  δρθή γραφή είναι 
Λυσσαραία καί τδ όνομα είναι Ελληνικόν,

παραληφθέν ύπδ των Φράγκων, ήδη τής βυ j 
ζαντινής έποχής. Λυσσαρέα καί χωρίον eil < 
Γορτυνίαν (Έλευθ. Η ' 882). Σήμερον ή Λυσ s 
σαριά είναι συνοικισμδς 3 οίκιών της κοινότ* / 
τος Μέντζαινας καί έλαβεν νέον όνομα Κυδή } 
νιές άντί του ιστορικού το υ ! ΟΙ Δρακάκ*.] > 
Κούνδουρος 67 έχουν τδ χωρίον άπδ της σι i 
στάσεως των δήμων μέχρι 1860. Τά έρείπ* < 
τού φρουρίου άγνωστα. Θωμόπουλος 300, 333 
3242, 5454.

Λ ύσω ν. Πατήρ τού άρχοντος Α γία . Θ« 
μόπουλος 141, 240, M eyer 2220. H erbillc :
173.

Λ ύτρος Γ. Τ . Έξέδωσεν έν Πάτραις 187 
είς τευχ. 14 σ. «Σκέψεις περί τού τρόπου r  
καλλιέργειας των σταφιδαμπέλων κλπ.».

ΤΜν̂ ,ν ι οίΓοι' '"'**'****-£/

a n K w S n B t ST! 
' Np/S Q  ^  '

Χάρτης Πελοπονυήσου είς τόν "Ελληνα γεωγράφον Ν. Σοφιανόν τφ 1650. 
Παραχώρησή κ. Άλκη ’Αγγέλου έξ ’Αθηνών
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Παντοκράτωρ του έσωτερικοΰ παρεκκλησίου *Αγ. Ίωάν- 
νου μονής ‘Ay. Πάντων Τριταίας. (1Η' αΐ.). Φ ωτογρα

φία τοΟ συμπολίτου Δημ. ΟίκονομοποΟλον

!κ· Μ*

Μαγαζιά, συνοικισμός παρά τήν Ά ρα- 
βωνίτσαν, ‘/4 ώ. άπό Καμάρες. Ό  
Νουχάκης Β' 530 άναφέρει απλώς 

τόν τόπον (1889). Καί οί Δρακάκης Κούν- 
δουρος 159 μόλις τφ  1912 τόν άναφέρουν. Μα
γαζιά γενικώς αί άποθήκαι (ένώ τά βιοτεχνι
κά καταστήματα «έργαστήρια»). Φαίνεται δέ 
δτι ύπήρχον έκεϊ τοιαϋται άποθηκαι διά τάς 
σταφίδας ή δημητριακά. ‘Ομοίως υπό τήν μο
νήν Ά γ . Πάντων.

Μαγγανας Ν ι κ ό λ .  Αγωνιστής του 1821 
έκ Μεσολογγίου. ‘Ωδηγήθη είς Πάτρας, αίχ- 
μαλωτισθείς είς Δερβενάκια. Είχεν άγγαρευθή 
νά είναι όδηγός είς τμήματα τοϋ στρατού τοϋ 
Ίμβραήμ καί ταΰτα κατεσφάζοντο, δι’ αυτό 
καί τόν έθανάτωσαν οί Τούρκοι (1826). "Η λι
ος ΙΒ' 685.

Μαγδαληνοΰ (Παπαγεωργίου) Δέσποινα 
έκ Πατρών (Δέσποινα Πατρινοΰ). Έξέδωσεν είς 
’Αθήνας τά μυθιστορήματα «Δανάη Βράιλα» 
1952 καί «Ρέα» 1955, συνειργάσθη δέ μέ πε
ζογραφήματα είς περιοδικά ’Αθηνών. Καί ό 
άδελφός της Τάσος έδημοσίευσε μελέτας καί 
έττιφυλλίδας είς περιοδικά ’Αθηνών καί Π α
τρών καί έπιτοπίους έφημερίδας.

Μ άγερ. ’Ιατρός φιλέλλην Γερμανός, ευρι 
σκόμενος είς Μεσολόγγι, έπιβιβάζεται είς τι 
πλοΐον του Μιαούλη καί ήτο Ιατρός του Έ λλ  
στόλου. Άρχεϊον Ρώμα Α' 59.

Μ άγερα. Χωρίον Έρινεοΰ, Ιν άπό τά Τσε 
τσεβοχώρια. Καί είς τόν τέως δήμον ’Ολυμ
πίων ’Ηλείας έκ τοϋ είς περιοχήν αυτήν δρά- 
σαντος ληστοϋ έξ ’Αρκαδίας Μάγερα (Κ. Ν 
Ήλιοπούλου, Τό τοπωνυμικόν τής ’Ηλείας, 
214). Κορύλλος είς Καλάμας 34. Κατά Θω- 
μόπουλον α' !κδ. 238 έκ τοϋ όνόματος τοϋ τ ι 
μαριούχου ή οίκιστοΰ. Ε ίχε καί έλος ήδη άπο- 
στραγγισθέν. Ή  E x p ed itio n  τό φέρει μέ 19 
οίκογενείας (1828}, αριθμός, ό όποιος άπό τόν 
Λέκκαν 163 έλεγχεται άνακριβής άντί τοϋ 
πραγματικού 8. Τώ 1848 οίκογένειαι 10 κά
τοικοι 56 καί τώ 1907 κάτοικοι 129. Ό  λαός 
λέγει άκόμη : Στοΰ Μάγερα, δηλ. τήν Ιδιοκτη
σίαν, τόν τόπον τινός, ό όποιος έλέγετο Μά- 
γερας. Τώ 1940—4 επί 58 οίκοδομών δύο κα- 
τεστράφησαν όλοσχερώς καί δύο παρέμεινον 
άνεωγμέναι. Κάτοικοι ήδη 228. Τώ 1851 κα
τά Ραγκαβήν Β ' 90 οίκογένειαι 10 κάτοικοι 
56 καί τώ 1889 κατά Νουχάκην 122. Οί 
Δρακάκης Κούνδουρος 113 τό άναφέρουν άπόί



Μαγκλιβέρα 360

του 1861 ώς χωρίον του δήμου Έρινεου. Θω
μόπουλος 65, 4401, Έλευθ. Η ' 905, 'Ή λιος 
ΙΒ ' 694.

Μ αγκλιβέρα ο Ι κ ί α  πρό του τόπου, δπου 
νυν ό σιδηροδρομικός σταθμός. Κατεδαφίσθη 
τφ  1894 (Χρ. Κορύλλου, Περί Λιμεν. Ε π ιτρ ο 
πής, έν Πάτραις 1895). Ή  οικία αΰτη έχρη- 
σίμευσεν ώς κέντρον (καφενεΐον, έστιατόριον 
καί λέσχη (βλ. λ.).

Μάγχρα. Ό  Κορύλλος Χωρογραφία 89 
σημειώνει δτι τό είς τήν άπογραφήν του 1896 
χωρίον δήμου Έρινεου Μάγκρα μέ 122 κα
τοίκους είναι άνύπαρκτον. Παρά τήν Ά ρλαν 
(βλ. λ.) ύψωμα λέγεται Άναμαγκρά.

Μ αγνάδης. Πατρινός, έχων γαμβρόν τόν 
Γεώργ. Κουβερην, άναφερόμενος είς Έ λλ. έγ
γραφον Πατρών του 1438 G erland  2227.

Μάγνητες. Διά τήν μετ’ αυτών καί των 
Μιλησίων διαφοράν διά τήν νήσον Πεπάρηθον 
(Σκόπελον) πρεσβευταί οί Πατρεΐς Διοκλής 
καί ’Αριστείδης. Καί είς τήν μετά των έν 
Θεσσαλία Μαγνήτων καί Δημητρέων διαφοράν 
δικασταί ΙΙατρεΐς, οί Κρατησίλοχος καί Ά -  
σκληπιόδωρος (196—194 π. X.). Θωμόπουλος 
232.

Μ αγουλιανίτικα . Συνοικία είς τήν άνω 
πόλιν των Πατρών (τέρμα όδοϋ Παντοκράτο- 
ρος) αριστερά οδού Κρήτης (Έϋνάρδου), άποτελε- 
σθεΐσα από άποίκους έλθόντας είς Πάτρας άπό 
τά Μαγούλιανα της Γορτυνίας πρός καλλιέργει
αν σταφίδων (Κορύλλου Πεζοπορία πρός Τρί- 
πολιν 53). ’Αλλά καί ώς ξυλοκόποι καί άγω- 
γιάται ήλθον πολλοί. Θωμόπουλος Ό μπλός 341 . 
Ό  Κώδηξ Γηροκομείου άναφέρει (σ. 100) Μα- 
γουλιανίτισσας καί καθόλου άπίθανον νά ήρ- 
χοντο άποικοι καί πρό της Έπαναστάσεως. 
*11 συνοικία των καταλαμβάνει τόν χώρον, 
δπου ή Εβραϊκή κατά τήν α' Τουρκοκρατίαν. 
Θωμόπουλος 521, 3481.

Μαζαίικα. Συνοικισμός νυν Ριόλου έξ ά- 
ποίκων του Μάζι Καλαβρύτων, έλθόντων τόν 
ΙΘ ' αί.

Μαζαράκι. Χωρίον έπί του Παναχαϊκού 
άπέχον περίπου 6 ω. άπό Χαλανδρίτσης, έκεΐ- 
θεν του Λεοντίου πρός Αίγιάλειαν έπί τών 
ορίων τών δύο έπαρχιών. Άναφέρεται είς τήν 
κατάστασιν χωρίων Πατρών του 1699 (Κώδηξ 
Μέρτζιου 117, 118) καί άπό τήν E xped ition  
ώς άνηκον ομοίως είς τήν έπαρχίαν Πατρών μέ 
32 οίκογενείας τώ 1828. Κατά τήν σύστασιν 
τών δήμων άνηκεν είς τόν της Παναχαίας (Δρακά- 
κης Κούνδουρος 67), τώ 1851 άναφέρεται άπό 
τόν Ραγκαβήν Β' 88 μέ 48 οίκογενείας 351 κατ. 
καί άπό τόν Νουχάκην τώ 1889 μέ 551 κατοικ. 
όμιλοΰντας κατά Κορύλλον, Χωρογραφία 79 τήν 
αλβανικήν (1903). Κατά Έλευθ. Θ' 11 τό χω 
ρίον συνωκίσθη άπό τούς Μαζαρακαίους ’Αλ
βανούς.

Μαζαράκι τσιφλίκι του Ά λή  πασά Ίωαννί- 
νων (Ίγ . Ξηρουράχη, Ή  Βενετοκρατουμένη ’Α
νατολή 198), καί χωρίον είς Παραμυθιάν Η π ε ί
ρου (Άραβαντινός Β' 101 δίς) καί Μαζαρακιά 
παρά τόν ποταμόν Καλαμάν (Ά λ. Παπάγου, 
Ό  πόλεμος 1940)1, 282). Καί είς ’Ηλείαν (Πη- 
νείαν) καί τοποθεσία του χωρίου Μπάστα, έκ

του άλβ. γένους Μαζαρακαίων λέγει ό Κ. Ν. 
Ήλιόπουλος, Τό τοπωνυμικόν Η λείας, 178. 
Κατά Θωμόπουλον α ' έκδ. 338 έξ οίκογενείας 
Μαζαράκη στρατευθείσης καί λαβούσης τιμά- 
ριον. Περί οίκογενείας Μαζαράκη, Τσιτσέλης 
Α' 611, έν Κεφαλληνία, έξ ής καί ό μητροπο
λίτης Σελεύκειας ’Άνθιμος. Μαζαράκη εύγενής· 
οικογένεια καί έν Ζακύνθω τόν ΙΕ ' αί. Ζώης
137. Καί χωρίον είς Κορινθίαν, διά τό όποιον 
ό καθηγ. Ζακυθηνός, L e  d esp o ta t II . 217 δίδει 
τήν αύτήν έρμηνείαν (της μνείας άλβανικής οί
κογενείας). Ί α  είς Ν. Πολίτην Λαογραφία Ε'! 
(1915) 268—270 καί Τοπωνυμικά 52—3, 69! 
άφορουν τό Μαζαράκι ’Ηλείας. "Ισως έπιλέγεε 
ό Ν . Πολίτης «τό Μαζαράκι θά έλαβε τό όνοι 
μα έκ τίνος κατοίκου του χωρίου της βορείου 
Αλβανίας Μάζι ή έξ έποικήσεως ’Αλβανών 
έκ του χωρίου τούτου, ΐσως έκ τών κατελθόνι 
των είς τήν Ελλάδα Μαζαίων (άλβανιστί Μα· 
ζαράκ) κατά τό τέλος του ΙΔ ' αί. υπό τόν 
φύλαρχον Λιώσαν». Κατ’ άλλην τέλος γνώμην 
τό όνομα Μαζαράκης προκύπτει έκ του βυζαν 
τινού έπωνύμου Μάζαρης (άλλαχοΰ Ματζαρά- 
κης). Κατά Παπανδρέου Καλ. έπετ. 259, τι 
Μαζαράκι ύπήγετο είς Ααπαναγούς. Είς τή 
περιφέρειάν του υπάρχει έκτασις 1000 έλατών 
του Δημοσίου. Έ κ  τού Μαζαρακίου κατάγετα: 
ό κλέφτης Γκότσης, ό Γ . ΆΟανασόπουλος, Δημ 
Ρουγκάλας καί άλλοι άγωνισταί. "Ελος βάθου. 
1—3 μ. καί έκτάσεως 300 στρεμμάτων άνήκε 
είς τήν κοινότητα.

Κ ά τ ω  Μ α ζ α ρ ά κ ι  ή Μ α ζ α ρ ά κ ]  
Δ ύ μ η ς. Ά ποικοι άπό τό Μαζαράκι κατελ^ 
θόντες είς τήν πεδιάδα τού Πείρου έκεΐθε^ 
τών Λουσικών, δπου πριν δάσος άπό δρύς, άί 
πετέλεσαν νέον χωρίον δμώνυμον καί κοινός 
τητα. Ό  Π. Νεράντζουλης είς «’Αχαϊκά» το* 
Παυσανίου (έκδοσις Ί .  Ζαχαροπούλου 1949$· 
1253 υποθέτει δτι τούτο κατέχει τήν θέσιν τώ" 
Πειρών (βλ. λ.). Τό νύν Κάτω Μαζαράκι έκα? 
λεΐτο ώς έκτασις Τσεροβούνι, ώς τό έπί τοι 
οποίου είναι βουνόν. Ενωρίς οί άπό του Παν* 
αχαϊκού ποιμένες κατηλθον καί έγκατεστάθηί 
σαν Ιδίως τόν χειμώνα είς τό Κάτω Μαζαράκ- 
ένώ τό έπί τού Παναχαϊκού Μαζαράκι έγκα 
τελείφθη πλέον. Κορύλλος Χωρογραφία 8(! 
Δρακάκης Κούνδουρος 113, 159. Θωμόπουλο 
65, 86. ΜΕΕ Γ 24, ΙΣ Τ ' 459. "Ηλιος II 
738.

*

y·

Μ άζι, συνοικισμός ΝΑ άνω τού χωρίς w 
Σούλι έπί του Παναχαϊκού κάτωθι Μακριάς , 
Λάκκας καί Όβρυοκάμπου, ΒΑ χωρίου Moipc Ό : 

Μ αζιώ της Ν ι κ ό λ .  ’Αγωνιστής τού 182 ί  ̂
έκ Λεχαινών, πολεμήσας καί είς Πάτρας. Γ 
Παπαδόπουλος είς περ. "Αμπελος Πύργου, τ. 1 τ 

Μ αιζώ ν. Μοίρα τού υπό τόν άρχιστράττ r * · 
γον Μαιζώνα Γαλλ. έκστρατευτικού σώματ*\Μ / 
άπεβιβάσθη τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1828 είς μιάϊ 
λεύγας άπόστασιν άπό της πόλεως τών nd  
τρών. Τό θέαμα της ερήμου καί κατεστραμμ. . 
νης ύπαίθρου περιγράφεται υπό τών ΓάλλαΧ 
στρατιωτικών ώς συγκινητικόν. Τήν έπομέννιι ‘ 
της άποβάσεως (4 ’Οκτωβρίου) ό γεν. διοικίϋν 
τής τού άποσπάσματος (3ης ταξιαρχίας) στρε:Γ ** 
τηγός Σνάιντερ έδέχθη τούς Τούρκους άξιωμο^-^
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άκούς, ol όποιοι έστάλησαν ύπό του φρουράρ
χου των Πατρών Χατζή Άβδουλάχ πασά διά

’Αγγλίας Φιλ. Γκρήν καί τής Γαλλίας Ίωάν. 
,. Μπερτίνην. Ό  Σνάιντερ κατέστησε γνωστούς 

K % ,h} τούς ορούς τής συνθήκης παραδόσεως τοϋ φρου- 
0» τον Ij' 'iH^ijplou Ναβαρίνου, οί όποιοι έπρεπε νά γίνουν 
Άΐν, ^  !̂'/% δεκτοί καί ύπό των Τούρκων των Πατρών 

ν,*α( ίΓ% «ρός αποφυγήν πάσης συγκρούσεως. Οί Τοϋρ- 
-V ι,,'^&κοι άντιπρόσωποι άπεχώρησαν διά νά μεταβι- 

;/ΐ  οι· βάσουν ταϋτα εις τόν φρούραρχον, ό όποιος
^^Ρ '^Ε 'ΐδμ ω ς ήρνήθη νά συμμορφωθή καί έπί δύο ή-

μέρας είσέτι παρελκύετο ή παράδοσις. Κατόπιν
τούτου ό Σνάϊντερ διέταξε μέρος του στρατού
νά πλησιάση πρός την πόλιν των Πατρών, έ
ταξε δέ 24ωρον πλέον μόνον προθεσμίαν πρός

.‘'r ^  τόν φρούραρχον Πατρών νά δώση την τελευ- 
'■u ·ω ίατί/.fjaj. ταίαν του άπάντησιν. Τό δειλινόν τής 7 Ό κτω - 

-'ll·' βρίου τάγμα Πεζικού διετάχθη νά βαδίση κατ’ 
J- ιι. j:o ?,ι ευθείαν γραμμήν πρός τά τείχη τοϋ φρουρίου,
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τούτο δέ ίδόντες έκ τών επάλξεων οί Τούρκοι 
έσπευσαν νά άνοίξουν τάς πύλας καί ύπεδέ- 
;χθησαν φιλίως τούς Γάλλους. Τό τάγμα κατέ
λαβε τό φρούριον καί ή Τουρκική σημαία ύπε- 
στάλη όριστικώς, άντικατασταθεΐσα ύπό τών 
σημαιών τών τριών συμμάχων δυνάμεων 
(Γαλλίας, ’Αγγλίας καί Ρωσίας). Τό συντα- 
γέν πρωτόκολλον ήτο πανομοιότυπου τού φρου
ρίου Ναβαρίνου:

«Η μείς οί υποφαινόμενοι Λοστίνδης ίπ. ταγ
ματάρχης τού Β' βασιλ. σώματος τών άνωτά- 
των άξιωματικών, Λιεφφρουά λοχαγός τού βασ. 
σώματος μηχανικού καί ό κόμης Φουκέδ ύπο- 

{ν,:ΐ  ̂ λοχαγός έκ τών άνωτάτων άξιωματικών, υπα
σπιστής τού στρατηγού Σνάιντερ. Φέροντες 
πληρεξουσιότητα παρά τού στρατοπεδάρχου 
βαρώνου Σνάιντερ, διοικητοΰ τοϋ γ ' τμήματος 
τής έν Πελοποννήσφ έκστρατευμένης μοίρας. 

| Συνεφώνησαν μετά τού Άβδουλάχ άγά, διοι- 
κητού τών είρημένων έν τώ τίτλφ φρουρίων, 
τών πρωτίστων άρχηγών καί τών άντιπροσώ- 

■ '[Jjx: πων τής πόλεως Πατρών τά έξής : άρθρ. α' 
V·1·1' ι. Ή  πόλις καί τό φρούριον τών Πατρών καί τό 

καστέλλι τού Μορέως θέλουν παραδοθή είς τά 
Γαλλ. στρατεύματα όμοΰ μέ τό πυροβολικόν 
καί τά πολεμοφόδια, τά όποια θέλουν καταγρα
φή ύπό έπιτρόπων. άρθρ. β' τό ενδότερον οχύ
ρωμα τού φρουρίου θέλει παραδοθή σήμερον 
μάλιστα τήν έκτην ώραν μετά τήν μεσημβρίαν 
εις τήν έξουσίαν τού Γαλλ. στρατού διά νά 
βάλη έν αύτφ φρουράν κλπ. άρθρ. γ ' οί Μου
σουλμάνοι οί κατά τό παρόν κατέχοντες τά 
άνω φρούρια καί πόλιν θέλουν έπιβιβα- 
σθή είς τά φορτηγά διά νά άποβιβασθοΰν 
είς Κρυονέρι έπί τής παραλίας Ρούμελης, 
είς Σμύρνην καί ’Αλεξάνδρειαν μετά τών ο
πλών καί τών έπίπλων των [άκολουθοΰν τά 
άρθρα δ'—η' περί τού τρόπου τής έπιβιβάσεως]. 
άρθρ. θ' θέλουν διορισθή λόχοι Γάλλων στρα
τιωτών διά νά διατηρήσουν τήν ευταξίαν καθ’ 
όσον καιρόν θά διαρκέση ό συμβιβασμός. Κανείς 
Έλλην δούλος τού άρρενος ή τοϋ θήλεος γένους 
δέν ήμπορεϊ νά άκολουθήση τόν δεσπότην είμή 
θεληματικώς, τά παιδία τά άπό 14ετοΰς ήλικίας 
θά παραδοθοϋν είς τούς Γάλλους. Έγένετο έν
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Πάτραις γαλλιστί καί τουρκιστί τήν 7ην ’Ο 
κτωβρίου 1828, 16ην τού Ρεβιούλ έβέλ 1244 
τής Εγίρας, (ύπογραφαί) 'Ιππότης Λοστίνδης, 
Λιεφφρουά, Κόμης Φουκέδ, Χατζή Άβδουλάχ, 
Φεϊλουλάγας Λαλαΐοι, Σαδίκ Χατζής παρά 
τών κατοίκων Πατρών. Χατζή Ά χμ έτ, μουφτής 
Πατρών. Έπικυροΰται. Στρατηγός Σνάϊντερ».

’Επιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τοϋ ύποδιοι- 
κητοΰ τού 42ου Συντάγματος Σαμφούρς (τού 
έπειτα διοικητοΰ τοϋ φρουρίου Πατρών) έξήτα- 
ζε τάς Έλληνίδας συζύγους καί τά τέκνα των 
νά δηλώσουν είλικρινώς άν θέλουν ν’ άκολου- 
θήσουν τούς Τούρκους ή νά παραμείνουν. Μετά 
τήν άναχώρησιν τών Τούρκων τά τεμένη των 
(τζαμιά) μετεβλήθησαν είς νοσοκομεία καί ιδία 
ό σημερινός Παντοκράτωρ, λόγω τοϋ ότι πλεΐ- 
στα έσημειώθησαν κρούσματα έλώδους αίμα- 
τουρικού πυρετού. ’Επειδή δέ είς Καλάβρυτα 
ένεφανίσθησαν καί ύποπτα κρούσματα πανώλους, 
συνεκροτήθη καί έπιτροπή ύπό τόν αύτόν συν
ταγματάρχην Σαμφούρς μέ μέλη τόν λοχαγόν 
ύπασπιστήν του Β?ύν, τόν στρατιωτικόν 
Ιατρόν Γυλλεμόν καί τούς Ίωάν. Μπερτίνην, 
πρόξενον τής Γαλλίας, καί Δημ. Άντωνόπουλον, 
έμπορον Πατρών, ΐνα γνωμοτοδυτήσουν περί 
μέτρων ύγείας.

’Εκ Πατρών ό Γαλλ. στρατός έπροχώρησε 
πρός Ρίον. Αί διαπραγματεύσεις περί παραδό
σεως τοϋ φρουρίου ήρχισαν τήν ΙΟην ’Ο κτω
βρίου καί μόλις τήν 30ήν αύτοϋ οί Γάλλοι είσ- 
ήλθον είς αύτό. Οί Τούρκοι άνώτεροι άξιω- 
ματικοί τοϋ Ρίου, παρά τήν διαταγήν τού δ ιο ι- 
κητοϋ τών Πατρών καί Ρίου Χατζή Ά βδου
λάχ πασά, δέν ήννόουν νά παραδοθοϋν, μάλιστα 
τόν στρατηγόν Σνάιντερ πλησιάσαντα τό φρού
ριον μετά τίνος λοχαγού τοϋ πυροβολικού έπυ- 
ροβόλησαν καί παρ’ όλίγον νά τούς έφόνευον. 'Ο  
Σνάιντερ, ως διοικητής τής 3ης ταξιαρχίας, 
διέταξε τά ύπ’ αύτόν 29ον, 42ον καί 54ον 
συντάγματα πεζικού νά πλησιάσουν είς ήμί- 
σειαν περίπου λεύγαν τά τείχη. 'Ο Τούρκος 
φρούραρχος παρά ταϋτα διεκήρυξεν οτι δέν 
παραδέχεται τήν συνθήκην τού Ναβαρίνου. Ό  
Σνάιντερ άμέσως διεμήνυσε τούτο είς τόν έν 
Μεθώνη εύρισκόμενον άρχιστράτηγον Μαιζώνα. 
’Εντεύθεν τού φρουρίου ήτο τάφρος βαθυτάτη, 
διά τήν οποίαν έλέγετο ότι ήτο άρχαία υπό
γειος οδός κατασκευασθεΐσα άλλοτε διά τήν 
πολιορκίαν τής θέσεως έκείνης. Ταύτην οί 
Γάλλοι έπιδιώρθωσαν, κατεσκεύασαν δέ καί 
άλλην 10' προ τών τειχών τού φρουρίου. Ε ίς 
τάς έργασίας ταύτας είργάσθησαν καί πολλοί 
Πατρινοί. Ίδρύθησαν έπίσης πολλά πυροβο
λεία, λαβόντα όνομασίας ως έξής: Καρόλου Γ 
(βασιλέως τής Γαλλίας), Γεωργίου Δ ' (τής 
Α γγλίας), τοϋ Δελφίνος, τού δουκός τών Βορ- 
διγάλλων καί τού Ναυτικού.

Τέλος ένεφανίσθησαν είσπλέοντα τόν Π α- 
τραϊκόν κόλπον πλοία πολεμικά γαλλ. τού στό
λου τού Δερινΰ «Κατακτητής» καί «Πόλις 
τής Μασσαλίας», κομίζοντα τό 46ον σύνταγμα 
πεζικού, πυροβολικόν, μηχανικόν καί αύτόν τόν 
Μαιζώνα, τόν όποιον ή άντίστασις τοϋ Ρίου 
ήνάγκασε νά έγκαταλείψη τήν Μεθώνην. Ό  
Μαιζών έχων παρ’ αύτφ ώς σύνδεσμον τής
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Έλλην. κυβερνήσεως τόν Ίκέσιον Λάτρην, πα
λαιόν γραμματέα του Μιαούλη, την έπομένην 
της εις Πάτρας άφίξεώς του (23 ’Οκτωβρίου) 
μετέβη είς Ρίον καί έπιθεωρήσας τά ώς άνω 
έργα καί τούς στρατιώτας, έμεινεν εύχαρι- 
στημένος. ΟΙ έκεΐ φθάσαντες Γάλλοι καί ’Ά γ 
γλοι ναΰται όμοίως τόν έπευφήμησαν. Καί άλ- 
λαι ήμέραι παρήλθον διαπραγματεύσεων, κατά 
τάς όποίας ό Μαιζών διέταξε καί άνηγέρθη 
πυροβολεΐον σχεδόν παρά τά τείχη, χωρίς νά 
τό άντιληφθούν οί Τούρκοι. Την 29ην ’Οκτω
βρίου διεκήρυξεν είς τόν Τούρκον διοικητήν νά 
τού παραδώση τάς κλείδας τού φρουρίου, άλ
λως τήν έπομένην Οά έβλεπε την κατάληψν τού 
φρουρίου διά ρήγματος. Ό  Τούρκος ήρνήθη. 
Τήν 7 π. μ. της 30ής ’Οκτωβρίου έδόθη τό 
σήμα τής γενικής προσβολής, είς τήν όποιαν 
ήδη συμμετέσχον καί τά τήν 28 ’Οκτωβρίου 
υπό τόν στρατηγόν Ίγκονέ διά ξηράς καταφθά- 
σαντα 16ον καί 58ον συντάγματα πεζικού μετά 
τού 3ου συντάγματος των έφιππων πυροβολη
τών.

Τά πυροβολεία ύπεστήριξαν διά δραστι
κού πυρός τήν έπίΟεσιν. Ε π ίσ ης καί ή άγγλι- 
κή βομβάρδα «Λΐτνα», ή όποία προσήραξε έγ- 
γυς των τειχών τού φρουρίου καί έρριψε 23 
βόμβας καί ή φρεγάτα «Μπλόντ» (Ξανθή). Τό 
παρά τά τείχη πυροβολεΐον έπέφερε μέγα ρήγ
μα είς αυτά καί κατέστησε βατόν τό φρούριον, 
όπότε έπέκειτο ή έφοδος τού πεζικού. Είς τό 
σημεΐον τούτο οΐ Τούρκοι ύψωσαν λευκήν χρυ- 
σοκέντητον σημαίαν καί έστειλαν άξιωματικόν 
των κήρυκα πρός τόν Μαιζώνα πρός συνομολό- 
γησιν συνθήκης. Ό  Μαιζών έν όργή έξεδίωξε 
τόν κήρυκα, ζητήσας τήν άμεσον παράδοσιν 
καί άναχώρησιν των Τούρκων, άλλως μετά 
δίωρον Οά διέτασε γενικήν σφαγήν. 01 Τούρ
κοι αμέσως ήνοιξαν τάς πύλας. 01 στρατιώται 
έζητωκραύγαζον καί τάγμα είσελΟόν είς τό 
φρούριον άφώπλισεν όλους τούς συμμετασχόν- 
τας τής άμύνης. 01 Γάλλοι δέν είχον πολ- 
λάς άπωλείας, περισσοτέρους νεκρούς είχον έκ 
τών έλωδών πυρετών, μεταξύ τών όποίων καί 
τόν λοχαγόν τού μηχανικού Λιεφφροά (βλ. λ). 
'Όλμος τού πυροβολείου Καρόλου Γ διεσώθη 
είς Ναύπλιον δωρηΟεΙς είς τόν Καποδίστριαν 
είς άνάμνησιν. Φέρει χρονολογίαν κατασκευής 
τό γ ' έτος τής πρώτης δημοκρατίας καί άνα- 
γλύφους τάς λέξεις Ελευθερία, Ίσότης, Α δελ
φότης.

*Η άλωσις τών δύο φρουρίων έσήμανε τήν 
συγκέντρωσιν του πληθυσμού τής πόλεως τών 
Πατρών, ό όποιος είχε ζητήσει καταφύγιον 
είς τάς γύρω περιοχάς καί νήσους.

Ό  M an g eart (κεφ. V) αναφέρει ότι δέν 
έπρόκειτο περί πόλεως, «μία έρημιά ήτο, όπου 
δέν έβλεπες παρά στάχτες». Τά στρατεύματα, 
μόλις έφθασαν έστρατοπέδευσαν είς μίαν εύ- 
ρεΐαν πεδιάδα, όπου ήσαν άφθονοι γλυκόρριζαι 
καί έκύλουν πολυάριθμοι ρύακες μέ ύδωρ 
διαυγές. «Δέν βλέπει κανείς έδώ, όπως καί 
είς τό Ναβαρΐνον, ούδέ ίχνος δένδρων)) (βλ. λ. 
πεδιάδες), Ό  αύτός (κεφ. VI) διαπιστώνει 
μίσος τών Ελλήνων κατά τών Γάλλων. 'Όταν 
όμως (κεφ. IX) διεξήγετο ή μάχη είς Ρίον,

είχον συγκεντρωθη πέριξ του φρουρίου ίίατρ} ι 
καί παρηκολούθουν τήν μάχην. Ά λλοι έσπβ 
σαν πρός τό φρούριον τού Ρίου. Ή γ ό ρ α ίί} 
άπό τούς παραδοθέντας Τούρκους διάφο| % 
σκεύη. Άναφοραί τού Μχιζώνος άπό Ναβαρίνο 
καί Ρίου τού ’Οκτωβρίου 1828, είς τόν αύΐι 
M an g eart (συμπλήρωμα). Ό  M an g eart κε 
X V II  παρέχει στίχους έπιλοχίου Γάλλου; 
Πάτραις έκφράζοντος τήν άπογοήτευσιν τ- | 
Γάλλων άπό τήν έκστρατείαν τής Πελοπονν ί 
σου. 01 Πατρινοί κατεσκεύαζον καλύβας |  
χόρτου ξηρού περί τό φρούριον, τάς όποί ί 
οι Γάλλοι στρατιώται έπυρπόλουν μέ τά <3 
γάρα των, όταν Ιδίως αΐ νεάνιδες ήρνοΰντο ι |· 
δεχθούν τούς έρωτάς των. Μετά τών Πατριν r  
όμως έπινον μέχρι μέθης, οί δέ έμποροι δέν £ 
δυσκολεύοντο νά ρίπτουν άρκετόν ύδωρ εις 
βαρέλια των. Βλ. λ. γυναίκες.

Καφενεΐον συνεστήθη παρά τό φρούρι - 
(άνω μέρος) μέ παρισινόν καφέν, τιμώμε; *
2 λεπτά καί άργότερον 5. Έ κ εΐ συνεκεντρ: 
νοντο Γάλλοι, ’Ά γγλοι, ’Ιταλοί, Έλληνες > 
Τούρκοι. Α κόμη καί οί τρεις Τούρκοι Διοικ ·'· 
ταί τών φρουρίων Κορώνης, Μεθώνης καί Ν *· 
βαρίνου, οί όποιοι φοβούμενοι τήν όργήν τ 
σουλτάνου, διότι πχρέδωσαν τά φρούρια, ές 
γον μέ τά πλούτη των είς τήν Γαλλίαν διά * 
βρικίου «Λοϊρέ», Απέναντι τού καφενείου t c  

του (οικία άλλοτε Συψώμου) έγκατεστάθη 
Μαιζών, πρό τής οικίας του δέ καθ’ έκάσά * 
έπαιάνιζεν ή στρατιωτική γαλλική μούσα* 
άλλα καί καθημερινώς ό άρ^ιστράτηγος με 
τών άξιωματικών του περιηρχετο τήν πόι 
καί τά περίχωρα είς περιπάτους. Ό  αύτός: ** 
πεδέχθη καί τούς άποσταλέντας υπό τού Η 
ποδιστρίου έκτακτον έπίτροπον Πατρών 
Μαυρομμάτην καί τόν γραμματέα του, πάρε*·
Οη δέ καί γεύμα πρός τιμήν των, είς τό όπο’: r
παρεκάθησαν όλοι οί Γάλλοι άξιωματικοΟ < · 
Άνδρ. Λόντος, Δημ. Αίνιάν, Στ. Πυλαρι* 
κ. ά.

*11 έορτή του Ά γιου Καρόλου τήν 4 
Νοεμβρίου λόγω βροχής ραγδαιοτάτης διεί: 
χθη τήν έπομένην, ημέραν Κυριακήν έμπροσΐ 
καί άνατολικώς τού φρουρίου είς κοιλάδα. 
Έλληνες ιερείς έμνημόνευον ίερουργοΰντες 1 
Καρόλου Γ. Ά λλα τώ 1829 ήδη έπέσττ 
στιγμή τής άποχωρήσεως τού γαλλικού στρ 
τού διά θαλάσσης. *0 στρατηγός Ίγκονέ με 
τών τριών συνταγμάτων του άπή>θε συγκε- 
νημένος έκ τών έκδηλώσεων πρός αύτόν ' 
λαού. Ό  Μαιζών ένωρίς εϊχεν εγκαταλεί* 
τάς Πάτρας, φθάσας είς Ναύπλιον πρός συνί. 
τησιν τού Κυβερνήτου τής Ελλάδος, πρός ' 
όποιον συμπεριεφέρθη άγερώχως ώς πρός ι 
λιτικόν άρχηγόν χώρας τεθείσης ύπό τήν > 
δεμονίαν του (Γ. Άσπρέας είς ΣΝΕ Δ' 43(1 
1), άλλα έλαβε τήν άπάντησιν (Γιάννη Βλα? 
γιάννη, Ίσ τ . άνθολογία 64, σ. 33). Πρβλ. 
Άνδρεάδην, Ιστορία έθνικών δανείων, 
1904, 77. Περί τού ώς άνω όλμου ϊδε έπ«τ 
λήν τού Λυκούδη είς έφ. «Καιροί» Ά θ . 8 L 
κεμβρίου 1892, κατά τόν όποιον ούτος δέν έδ 
ρήθη ποτέ, άλλ’ ήτο είς τών τεσσάρων tow  
των, οΐ όποιοι μετά δέκα όβουζοβόλων άπ$ϊ
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,v l?r sk
^ , 8  A

i,j‘V $ ̂

λουν τδν πολιορκητικόν δρχον του γαλλικού 
στρατού τοϋ Μαιζώνος καί έχρησίμευσεν είς 
τήν πολιορκίαν τοϋ Ρίου είς τδ πυροβολείου 
Κάρολος Γ. Ό μάς Γάλλων άξιωματικών έξ- 
έδραμε μέσω Αίγιου είς Δελφούς. Μέγα ένδια- 
φέρον έπέδειξε διά τήν έπαρχίαν Πατρών ή 
Γαλλική ’Επιστημονική ’Αποστολή, είς τήν δ- 
ποίαν όφείλομεν πολυτίμους πληροφορίας. 
Πρόεδρος αυτής ήτο ό ταγματάρχης Μπορύ 
ντέ ΣαΙν Βενσάν καί γεωλόγος δ Πουϊγιδν 
Μπωμπλαί, ύπδ τδν αρχιτέκτονα δέ Ά μπέλ 
Μπλονέ άρχαιολόγοι καί καλλιτέχναι διηρεύνων 
τα άρχαϊα μνημεία καί μας έδωσαν ωραίας εί- 
κόνας. Περί των έργων αύτής βλ. τούς τρεις 
τόμους της E xpedition  scien tifique de M o
ree. ’Άγαλμα μαρμάρινου Νιοβίδος, τδ δποϊον 
άνεϋρεν ή άποστολή έν Πάτραις, εύρίσκεται έκ- 
τοτε είς Λοϋβρον (Θωμόπουλος 218). Καί έφ. 
γαλλ. έξεδόθη έν Πάτραις. ’Έμεινε δέ ή γαλλ. 
φρουρά μέχρι 25 Μαΐου 1829.

Ά πδ των πρώτων χρόνων τδ όνομα τοΰ 
Μαιζώνος έτέθη έπί κεντρικής όδοϋ, άλλά κα
τόπιν των όσων έγράψαμεν (Δημ. ονόματα 
32, 49) τδ άπδ Παπαφλέσσα καί πέραν τμήμα 
της δδοΰ παρέμεινε μέ τδ όνομά του. Βλέπε 
τήν έν τώ δημοτ. συμβουλίω δμιλίαν μου, δη- 
μοσιευθεϊσαν είς έφ. «Εθνικός Κήρυξ» Πα
τρών 28)5)56. Στεφ. Θωμόπουλος είς Δ. Βι- 
βλιοθ. 319—336 μετά είκόνος (άνεδημοσιεύΟη τδ 
αύτδ έτος είς έφ. «Νεολόγος» Πατρών) Μ. Α. 
D ucheaune, Souvenirs de la  M oree (1828,- 9). 
Ch. Lenorm ant, B eaux a rts  e t V oyages, 
precedes d ’ une le ttre  de M. G uizot, P aris  
1861. Ju rien  de la G raviere, 324—330. A le
xandre D uheaum e, Souvenirs de la  Mo
ree etc. P aris  1833, 38 έπ. Pellion, L a 
Grece e t les C apodistrias etc. P aris  1855, 
85, 87, 305. B ousquet Denis, Mon voyage 
en Grece, M arseille 1829. I. F. Bessan, 
Souvenirs de P expedition  de M oree en 
1828. V olognes 1835. Rene P y au , L a G re
ce, 1933. Ed. D riau lt, B' 68, 69. Π. Χιώ- 
της, 'Ιστορία Ίονίου κράτους A' 754. Δραγού- 
μης Α' 151, 167. Ή  'Ελλάς είς τούς ’Ολυμπ. 
άγώνας 1896, 266 καί είκών. Γιάννη Κορδά- 
του, Πολιτ. 'Ιστορία, Α' 399, 420. Χρυσανθα- 
κόπουλος 36, 229. Τρικούπης 'Ιστ. Έπαν. Δ' 
324, Φραγκίστα, Επιτομή Ίστορ. Β' 166 
Πρόκες ’Όστεν Β' 298 καί Βαρθόλδης Β' 143. 
Ίωαν. Ποϋλος είς Πελοποννησιακά Β ' 38—9.

Μ αίτλανδ. Βλ. λ. "Αγγλοι (Χιώτης, Ίον. 
Α' 350—1) καί λ. Φιλική.

Μακαρεύς. Κατήγετο έκ τής Ώλένου καί 
έλέγετο κατά τήν μυθολογίαν υίδς Κρινάκου 
τοϋ Διός, Ιδρυτής άποικίας είς νήσους τοϋ Α ι
γαίου πελάγους. Εϊχεν δ Μακαρεύς πέντε θυ
γατέρας, τήν Μυτιλήνην, Μήθυμναν, ’Ίσσαν, 
Άντισσαν καί Άρίσβην, πρδς τιμήν τών δ- 
ποίων ώνόμασε τάς δμωνύμους πόλεις είς νή
σον Λέσβον, ώς καί τέσσαρας υίούς, τδν ’Έ -  
ρεσσον, Κερδύλαον, Λέανδρον καί Λεύκιππον, 
διά τών οποίων κατέκτησε τάς νήσους Χίον, 
Σάμον, Κώ καί Ρόδον. Αί νήσοι μάλιστα ά- 
πεκλήθησαν νήσοι Μακάρων. Είς τήν είσοδον 
Τοΰ κόλπου τής Καλλονής είς Λέσβον θέσις

λέγεται είσέτι Μάκαρα. Θωμόπουλος 104—5.
Μακάριος α ' μητροπ. Πατρών τφ  1353. 

Βλ. λ. ’Εκκλησία. Θωμόπουλος 396—7. Ζα- 
κυθηνός Le d esp o ta t I I  289, 290, 305.

Μ α κ ά ρ ι ο ς  β' μητροπ. Πατρών (1799— 
1806), έλθών έξ Ίωαννίνων, όπου έδιώχθη ύπδ 
τοϋ Ά λή πασα καί έφυλακίσθη. Τώ 1804—5 
απαντάται είς Κ)πολιν ώς συνοδικός. Θωμό
πουλος 5361, 578—9.

Μ ακαρίτης Ά ν α γ ν .  δήμαρχος Έ ρ ι- 
νεοΰ έπί ’Όθωνος έκ Μάγερα (Λέκκας 211). 
Τούτου απόγονος ό έκ Μάγερα δικηγόρος Α ί
γιου Κωνσταντίνος, ό όποιος έξέίωσεν έμμέ- 
τρους άρχ. δραμάτων μεταφράσεις, Σοφοκλέους 
’Αντιγόνη κ. ά.

Μ ακασίνης Π έ τ ρ ο ς  πενθερδς τοΰ Νικ. 
Λεονέσσα, άναφερόμενος είς Έ λλ. έγγραφον 
Πατρών τοϋ 1456. G erland  112, 126, 232u .

Μ ακεδονία. ΟΙ ’Αχαιοί άντετάχΟησαν κα
τά τών Μακεδόνων, άλλ’ είς Χαιρώνειαν (338 
π. X.) ύπέκυψαν. Φρουραί Μακεδονικά! έγκατε- 
στάΟησαν είς τάς Ά χ . πόλεις έπί έπιγόνων 
τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Βλ. λ. ’Αντίπατρος, Κάσ- 
σανδρος, Πολυσπέρχων, ’Αντίγονος, Δημήτριος 
πολιορκητής, Ιΐτολεμαϊοι, Χείλων, ’Άρατος, 
Ά χ . συμπολιτεία, Δύμη. Θωμόπουλος 181—7, 
142—3, 157—8, 252.

Μ ακελλαριά δδός, ή άπδ Πατρών πρδς 
Καλάβρυτα (διά Σαραβάλι, Ζωητάδας, χάνι 
Όμπλοϋ, Γουρζούμισας), διέρχεται δέ καί παρά 
τής δμωνύμου μονής είς τά όρια Καλαβρύτων 
καί Πατρών. Ή  μονή είχε σταφιδώνας είς 
Έγλυκάδα καί έλαίας είς Χαλανδρίτσαν καί 
Δύμην (Παπανδρέου Καλ. έπετ. 79). Παρά 
τήν μονήν, δφείλουσαν είς τήν δδδν τήν έπω- 
νυμίαν, έγινεν ή τελευταία μάχη τοϋ Ά γώ νος, 
ή τής Καυκαριας. Τδ όνομα τής δδοΰ έκ τοϋ 
βυζ. μακελλειδν=φραγμένος τόπος, σφαγείου, 
δδδς ληστών, όπως τήν λέγουν οί περιηγηταί 
(Ν. Άνδριώτης Έ τυμ . Λεξ. 132). Είς ’Ή π ε ι
ρον θέσις Μακελλάρι, όπου έπήγαιναν οί κλέφ
τες (Ή π . Χρον. ΙΒ ' 235). Θωμόπουλος 4032. 
Ά λλω ς έξηγεϊ τδ όνομα δ Γ. Θ. Παπαγεωρ- 
γίου είς έφ. «Βρχδυνή» Ά θ . 6)12)1952. Ή  
Γουρζούμισα είναι έπί τής όδοϋ. Βλ. λ. Λεόν- 
τιον. Βησ. Κοσκέρη, Ποΰ ύψώθη ή σημαία 
κλπ. 19.

Μ ακεράτα. Πόλις παρά τήν Μάρκιαν τοΰ 
Ά γκώνος έν ’Ιταλία, είς τήν δημοτικήν βιβλιο
θήκην τής όποιας άπόκειντχι τά έκ Πατρών 
κ. &. έγγραφα τής συλλογής G erland  (βλ. λ.). 
Ή  συλλογή έγινε γνωστή τδ πρώτον κατά τά 
μέσα τοΰ ΙΗ ' αί. άπδ τδν συγγραφέα Ζαχαρί
αν, δ όποιος τά είδε τότε παρά τφ  έπισκόπω 
Pom peo C orapagnoni έξ Όσίμου τής Μαρ- 
κίας τοΰ Ά γκώνος, τά έδημοσίευσε δέ πρώτος 
ό P a lle tta  (G erland 108). Θωμόπουλος 378. 
Είς τδν P ouqu ev ille  IV , 390 όφείλομεν τήν 
ένδειξιν ότι είς τδν πίνακα τοΰ L e Q uien  τών 
λατίνων έπισκόπων ’Ωλένης (Ώλονοΰ γράφει) 
υπάρχει καί δ ’Αντώνιος τής M ace ra ta  τώ 
1391.

Μ ακολάς Β ε ρ ν ά ρ δ ο ς .  Έ κ  τών ’Αθη
ναίων τών προσφυγόντων είς Πάτρας, άναφερό
μενος τφ  1698 καί 1706. Θωμόπουλος 477—8,



Μακράχης 36,

Μ ακράκης Ά  π. Κατά Γερακάρην 54—7 
είς Πάτρας είχε τούς περισσοτέρους καί φανα- 
τικωτέρους όπχδούς, έξ αύτών δέ οί Θ. Καπε- 
τανος, Ίω αν. Άρνέλλος, Ν. Χριστογιαννόπου- 
λος (1885). Δημιουργός των άντιτεκτονικών 
διωγμών. Βλ. λ. τέκτονες, Οικονόμου 'Ιερών. 
ΜΕΕ ΙΣ Τ ' 544.

Μ άκρας Ί ω ά ν .  ’Αγωνιστής τού 1821 έκ 
Ψαρών. Συμμετέσχεν είς τήν ναυμαχίαν των 
Πατρών είς τήν εμπροσθοφυλακήν τού Έλλ. 
στόλου. Κόκκινος Δ' 181.

Μ ακρής Ί ω ά ν .  καί Δ η μ. 'Υπογράφουν 
υπόμνημα ΙΙατρέων ζητούντων τφ  1688 αύτο- 
διοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Μ ακρής. Έ κ  τών άρχηγών τών Ζακυνθί- 
ων, τών προσελΟόντων μετά τών Κεφαλλήνων 
κατά τήν Έπανάστασιν του 1770 είς Πάτρας. 
Θωμόπουλος 493.

Μ ακρής Ά  γ  γ. Ποιητής έν Πάτραις, Κε- 
φαλλήν τήν καταγωγήν, τηλεγραφητής τό έ- 
πάγγελμα, πολύ έργασθείς καί ύπέρ τής μου
σικής ένταύΟα. Έδημοσίευσε τφ  1900—6 πολ
λά ποιήματα είς ΓΙατρινάς έφημερίδας καί τό 
Πατρμϊκόν Ήμερολόγιον τού 1907 ύπό Ν. 
Μπενάκη, σ. 88 είς ούραίαν δημοτικήν. Πρβλ. 
είς Θωμόπουλον 589 έμμ. μετάφρασιν τού έπι- 
γράμματος τού άνδριάντος Γερμανού. Τού Θω- 
μοπούλου ύμνον τού Λαϊκού συνδέσμου "Λγ. 
Κωνσταντίνος έμελοποίησε. Θρησκευτική Ί Ιχ ώ , 
Πατρών Δ ' 30 Ν)βρίου 1906.

Μ ακρής Κ ω ν σ τ ,  ’ Δγωνιστής τού 1821 
έκ Καλαβρύτων. Έπολέμησε καί είς Πάτρας. 
Φωτάκου, Βίοι 37, Παπανδρέου Ίστορ. Καλ. 
279, ΜΕΕ ΙΣ Τ ' 547.

Μ ακρής Π α ν .  Έ κ  Λειβαρτζίου άγωνιστής 
του 1821 πολεμήσας είς Πάτρας, δπου έτραυ- 
ματίσΟη καί έκ τών τραυμάτων άπεβίωσεν είς 
Ά γ .  Βλάσιον. Ν. ΙΙαπαδόπουλος είς περ. Ά μ -  
πελος τ. 9 καί 10.

Μ ακριά ράχη. "Υψωμα έπΐ τών Δ υπω
ρειών (άνωΟι Νερομάνας) τού Παναχαΐκού, έπί 
τού όποίου διέρχεται ή πρός τήν Ζάστοβαν 
όδός. ΙΙαρά Θωμοπούλω 48.

Μ ακροπανάγος. Θειος τού Γ. Γιαννιά 
(βλ. λ.). Χρυσανϋακόπουλος 178.

Μ ακρυγιάννης. Στρατηγός, άγωνιστής τού 
1821 έκ Δωρίδος, τό έπώνυμον Τριαντάφυλ
λου. Ούτος τόν Μάρτιον τού 1821 εύρέθη είς 
Πάτρας έξ Ά ρτη ς. *0 ίδιος διηγείται είς τά 
’Απομνημονεύματά του, τά όποια έφερεν είς 
φως ό Γιάν. Βλαχογιάννης, β' έκδ. Λ. Πολίτη 
Α ' 116 έπ. τά γεγονότα τής ένάρξεως τής Έ -  
παναστάσεως (βλ. λ .).

Μ ακυνΙα. Α1τω>ική πόλις έπί τού όρους 
Ταφιασσου (ΙΙαλιοβούνας) ύπεράνω τής Μολυ- 
κρείας, γειτονική τής Χαλκίδος καί Καλυδώ- 
νος. Αύτη ύπό τού Αύγούστου προσηρτήθη είς 
τάς Πάτρας. Ulr. K ah rs ted t είς H isto ria  
558, Έλευθ. Θ ' 71.

Μ αλαμομούτης. Χείμαρρος καί λαγκάδι 
άπό Λυκοχορου Γηροκομείου κατερχόμενος είς 
θέσιν Γραβιά, Παναγιά, κτήμα Σολωμοΰ είς 
Έγλυκάδα, δπου ένουται μέ τόν Διακονιάρην. 
Καταβιβάζει άργιλλον (γλύναν) καί είναι ωφέλι

μος είς τούς άγρούς, έξ οδ καί τό θωπευτικά 
δνομα.

Μ αλατέστας Πανδοΰλφος. Ό  τελευταίο· 
Λατ. ’Αρχιεπίσκοπος τών Πατρών (1424). Γυ 
ναικάδελφος τού δεσπότου Μιστρα Θεοδώροι 
Β '. Άρχιεράτευσε μέχρι τό 1430, δτε στερη 
θείς τής έξουσίας τών Πατρών, κατέφυγεν εΐ 
Ναύπακτον καί κατόπιν είς ’Ιταλίαν, δπου ά 
πέθανεν είς τό P esaro  τώ 1441. Άνεκαίνισ; 
τόν υπάρχοντα άπό τών βυζαντινών χρόνω· 
έπί τής Άκροπόλεως τρισυπόστατον ναόν τήί 
Ά γ .  Σοφίας (βλ. λ.). Θωμόπουλος 344, 353 
354, 6106. Ζακυθηνός, L e d espo ta t I I ,  224

μαλάτσα. 'Υγρασία έρχομένη άπό Οαλάσ: 
σης άπό τού Αύγούστου καί. τό φθινόπωρον 
υγρός νότιος άνεμος. Θεωρείται έν έλάττωμο 
τού κλίματος τών Πατρών, τό όποιον ύφίσταν 
ται οί έπί τής παραλίας έχοντες κατοικίας 
Βλ. λ. άνεμοι.

Μ αλικόπουλος Κ ω ν σ τ .  Έγεννήθη εις Π ά 
τρας τώ 1872, σπουδάσας είς τήν Σχολήν δο· 
κίμων, ’Αρχηγός τών τορπιλλοβόλων κατα 
τούς Βαλκ. πολέμους. ’Αρχηγός τού Γ. Έπι: 
τελείου του Ναυτικού. Άπεστρατεύθη ώς άν 
τιναύαρχος καί άπεβίωσε τφ  1931. Καί ό ve 
ώτερος αδελφός του Στέφανος, γεννηθείς εί: 
Πάτρας τώ 1874, έφοίτησεν εις τήν Σχολή 
δοκίμων (1893). Διοικητής ναυτικού αγήματα 
τού «*Αλφειού» κατά τό δράμα της Σκάλα 
τής Λεπτοκαρυάς. Ά πεβίωσε νέος (1899) 
ΣΝ Ε Δ' 448. "Ηλιος ΙΒ ' 897. Κωνστ. Μαλί 
κόπουλος υπογράφει ώς μάρτυς έγγραφον έι 
Πάτραις τής 16 Δεκεμβρίου 1840. Άκαδ: 
ΊΙμερολ. 1918, 111. Τώ 1851 είς Πάτρας Ν 
Κ. Μαλικόπουλος καί Θεμ. Κ. Μαλικόπουλοι 
τώ 1855.

Μ άλτα. Έκράτει ή έντύπωσις δτι οί εΐί 
πόλεμον μέ τούς Τούρκους ευρισκόμενοι ίππό^ 
ται τής Μελί της άπεπειράθησαν τώ 1602 νβί 
προσβάλουν τάς Πάτρας. ’Ακριβέστερον κοε| 
λεπτομερέστερον έκτίθενται τά γεγονότα et;: 
τόν Κιόδικα Μέρτζιου 1—7 :

Τήν 10 Απριλίου 1603 πέντε γαλέραι Μάλί 
τας κατέλαβαν τό Ρίον καί Άντίρριον, κατα: 
στρέψασαι αυτά καί διά πυρπολήσεως. Ά λλί1 
πέντε πλοία τής Μάλτας περιεφέροντο είς τόι 
Πατραΐκόν. Είς τά φρούρια ήσαν 100 Τούρκο 
στρατιώται. Τήν έπομένην δύο πλοία τής Μάλί 
τας έπλησίασαν είς τόν λιμένα Πατρών διά ν  
συνεννοηθούν μέ τόν ναύαρχόν των. Έχαιρέτηι 
σαν διά 10 βολών τήν ναυαρχίδα, ή οποία άπέ 
δώσε τόν χαιρετισμόν διά 10 βολών έπίσης 
Έ ν  τώ μεταξύ οί Τούρκοι άπό τό φρούριο* 
έρριψαν κατ’ αύτών τρεις βολάς, άλλ’ άνεπιτυ» 
χώς, διότι ή βολή των δέν εφΟανεν έως τήί 
θαλάσσης. Τρία πλοία τής Μάλτας κατόπιν έν& 
φανίσθησαν ακόμη πρό τών Πατρών. Τά φρού
ρια Ρίου (καστέλλια) κατελήφθησαν έξ άπίνης 
Πάτραι καί Ναύπακτος είχον έκάστη πόλις άπ* 
500—600 Τούρκους στρατιώτας. Διά τήν κα: 
τάληψίν των άπέβλεπον οί Μαλτέζοι. Τό σύνο 
λον τών πλοίων των ήσαν 10. 'Όλοι οί Τούρκο * 
καί οί έμποροι τών Πατρών κατέφυγον είς τή 
άκρόπολιν μέ τά πράγματά των, περιμένοντε 
τάς οίκίας των νά προσταταύση τό πυροβολικό·'
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πυροβόλα, τά όποια μετέφερον είς Μάλταν. Ή  
καταστροφή των φρουρίων ήτο έκ θεμελίων.ύ $ r m  καταστροφή των φρουρίων ητο εκ θεμελίων. 

' 0;: ι Τόν ’Ιούλιον 1647 έπερίμεναν είς Πάτρας πο-
' Λ ' λεμικά πλοία των μέ φόβον οί Τούρκοι, μέ έν- 

θουσιασμόν οί "Ελληνες (αύτόθι 50). Οί Τούρ
κοι έφοβοϋντο κατά τόν Σπόν (ΙΖ' αί.) τούς 
πειρατάς τής Μελίτης. Τφ 1780 φορτώνεται έν 
πλοϊον μέ τυρόν διά Μάλταν. Αύτόθι 293.

Μαλτέζος X ρ. Κ ω ν σ τ .  Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου της Θεωρητικής καί Φυσικής 
Μηχανικής, καθηγητής τής Φυσικής είς τό Πο
λυτεχνείου καί μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών. 

ί/,ίτ:οί4 Έγεννήθη είς Πάτρας τήν 18 'Απριλίου 1869 
καί μετά τό Πανεπιστήμιου ’Αθηνών έσπούδα- 
σεν είς τό Πανεπιστήμιου τών Παρισίων ώς 
ύπότροφος του α'. "Εγραψε π· λλάς πρωτοτύπους 

fesifyeljj. έπιστημονικάς έργασίας. Θωμόπουλος 82, Έ -  
■ ; i'l'ipi'ib· λευθ. Θ' 94. Πανελ. Λεύκωμα επιστημών 199. 

vkum ok "Ηλιος IB' 906.
,,y, ·ώ Γ. Έπ· Μαλτέζος X ρ. Γ  ε ω ρ γ. ’Αδελφός τοϋ
~:r.:vzk: ί,;4ι· Κωνσταντίνου, γεννηθείς τφ  1874, καθηγητής 
ώ Ι>31. Κ» ί «■ τοϋ Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έδημοσίευσε με- 
■Λ,-·, ■·?,·,τι::: ά λέτας έπιστημονικάς.
:,·■/ ε!: -η ίμ\· Μαλτέζος Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς .  ΤΗλθε μετά τήν 
nrrii knits: Έτανάστασιν έκ Ζακύνθου καί έγκατεστάθη είς 
in ±  Ink ΙΙάτρας ώς σταφιδέμπορος, νυμφευθείς τήν θυ- 
. .. iijjsi· γατέρα τοϋ ’Ιωάν. Παπαδιαμαντοπούλου Ίωάν- 
,ν )!ώ· ναν, άποκτήσας πέντε τέκνα, νεώτερον τών 

οποίων ό Θεμιστοκλής, τούτου δέ υιός ό μόνος 
έπιζήσας σήμερον είναι ό Γεώργιος, συγγρα- 
φεύς καί γλύπτης, γεννηθείς είς Πάτρας τφ  
1904. Ή  οικία Μαλτέζου ήτο, δπου σήμερον 
ό κινηματογράφος Άλάμπρα. ’Εγκωμιαστικόν 
άρθρου περί αύτοϋ είς περιοδ. «Πατραϊκή έβδο- 
μάς» 4 Αύγούστου 1930 από τόν Π. Πατρι- 
νόν (Π. Κουτρουμπάνου). Είς αύτόν 25ετή άνε- 
τέθη ή κατασκευή τφ  1929 έν διεθνεΐ διαγω- 
νισμφ τής προτομής του Κεμάλ είς ’Άγκυραν. 
Έφ. Πατρίς ’Αθηνών 21)7)1929.

Έξέδωσεν έν Άθήναις : Διηγήματα, 1924, 
Σύμβολα, ποιήματα 1927, Ή  Τέχνη, αισθητική 
μελέτη 1929, Τά Έλευσίνια Μυστήρια, μελέτη 
1934, Σκιές τής Σιωπής, ποιήματα 1939, Αί 
τρεις Περίοδοι τής Δικονομίας τών Ρωμαίων, 
νομική μελέτη 1941, Δημόνασσα, τραγωδία, μέ 
πλοκήν είς Κύπρον, 1951 κ. ά.

Είς δέ τήν Γερμανικήν γλώσσαν :
E in W anderer anf der A kropolis, A then  

1931. Das A rchaologische M useum  in A- 
then, 1935. Die A kropolis, H isto rische Bes- 
chreibung, 1956, (7η έκδ.) E iebe in Grie- 
chenland, N ovellen, 1941. D as A lte  K re- 
ta, 1956, E leusis und die W ysterien , 
H istorische und archaologische Beschrei- 
buugen, K aiserslau tern , 1956, S ch a tten  
aus der S tille , ποιήματα είς Γερμανικήν, O- 
belisk—V erlag, W ien 1957. κ. ά.

Μετέφρασεν είς νεοελληνικήν έργα Εύριπίδου, 
Λουκιανού, O scar W ilde, R. Ε .| U naydin . 
’Ήδη έκδίδονται είς Γερμανίαν : D e lp h i—
Rhodos — O lym pia—A thos—D elos—M yke- 
nae κ. &. Έ κ  των γλυπτικών του έργων ση- 
μαντικώτερα είναι τά άκόλουθα;
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Τό μαυσωλείον τοϋ B aron A lstro iner 
(τοϋ έυεργήσαντος τάς άνασκαφάς τής Ά σσί- 
υης είς Θολόν Ναυπλίου), έστήθη είς A ling- 
saas τής Σουηδίας, 1929. Ό  άνδριάς τοϋ 
Φιλικοϋ Παναγ. Άναγνωστοπούλου (Α' βρα
βείου Πανελληνίου διαγωνισμού) έστήθη είς 
Άνδρίτσαιναν τής ’Ολυμπίας. Τό άναμνηστικόν 
μνημείου Άγαθόφρ. Νικολοπούλου, ίδρυτοϋ 
Βιβλιοθήκης Άνδριτσαίνης, 1951. Τό Ήρώον 
Κάτω Φιγαλίας, 1951. Ό  άνδριάς τοϋ Κεμάλ 
Άτατούρκ, έστήθη είς τόν κήπον τοϋ Γαλατά 
Σεράϊ Κωνσταντινουπόλεως, 1950. Τό μνη
μείου τοϋ Κορδάτου, νεκροταφείου Καλλιθέας 
’Αθηνών. Τό μνημείου Πέτρου Μάμου, νεκρο
ταφείου Πατρών. Προτομαί Έλευθ. Βενιζέλου, 
’Ιωάν. Μεταξα, Γ. Κουδύλη, Α. Ζηλήμονος, 
Ά γ γ . Σικελιανοϋ, Α. Άναπλιώτη (έστήθη είς 
Ναύπλιον, 1952) Μ. Μαλακάση, Κνούτ Χάμ- 
σουν, προοριζομένη διά τήν ιδιαιτέραν του πα
τρίδα G rim stad  Νορβηγίας, Βλαδιμίρ Να- 
ζόρ, προοριζομένη διά Ζάγκρεμπ κλπ.

Έ κ  πατρός, ό Γεώργ. Θεμ, Μαλτέζος, ε ί 
ναι ανεψιός τοϋ Z ean  M oreas. "Ηλιος IB ' 
906.

Μαμαλλέρας Βασ. Έ κ  τών Ελλήνων τών 
ύποστηριξάντων τήν Χαλανδρίτσαν υπέρ τοϋ 
Φερδινάνδου τοϋ Άραγωνικοΰ. Θωμόπουλος 
3152.

Μάμος Ί  ω ά ν. Καθολικός κληρικός έκ 
Πατρών. Έξέδωσεν έν Άθήναις 1900 τήν ποι
ητικήν συλλογήν « Αγριολούλουδα» (σελ. 71), 
6που παρουσιάζεται λεπτή ποιητική ψυχή, γρά
φει είς γλαφυράν δημοτικήν καί κατέχεται άπό 
βαθεϊαν σολωμικήν έπίδρασιν. Σπουδαίοι είναι 
οί τελευταίοι στίχοι τής συλλογής : «Έ δώ  πού 
ή αΰρα j τό κϋμα ριπίζει j καί χαίρει ή φύσις | καί 
πάντα γελά, ί  εδώ πού ή τύχη ( τό γέλοιο σκορ
πίζει j σέ λίγους θνητούς | κρυμμένη θεά... ό φθό
νος μήν ίσ ω ς|τό  κϋμα ταράξη ; στή βάρκα πού 
βαίνει | μέ τ’ άσπρα πανιά, j Χτυπώντας τά χέ
ρια | καθείς άς φωνάξη : j Χαρήτε πουλάκια | τή 
νέα φωλιά !» *0 αύτός έξέδωσεν άπό 1897 έν 
Άθήναις ’τό φιλολογικόν περιοδ. «Αρμονία» 
καί τό παράρτημα αύτοϋ «’Αθηναϊκός παρατη
ρητής».

Μαμωνά. Πατρινή οικογένεια άπαντωμένη 
κατά Ζώην ώς προσφυγοΰσα είς Ζάκυνθον άπό 
1770—80. Θωμόπουλος 4944.

Μάνα. Βλ. λ. Λάρισος.
Μανδριά. Φέουδου έν Πάτραις, έν έκ τών 

δύο, τά όποια έλαβεν ό έν Φλωρεντία έμπορικός 
οίκος τών A cciajuoli (1325), τό έτερον ήτο 
τά Λεχαινά (βλ. λ.). Κατά Θωμόπουλον 316ι 
θά έκειτο πλησίον τών τελευταίων, διότι υπάρ
χει καί σήμερον τοπωνύμιου Παλιόστανη, ‘ /ο 
ώ. άριστερά τφ  άνερχομένω άπό τά Λεχαινά 
τοϋ Ρίου. G erland  28.

Μάνεσι. Χωρίου Βουντούχλας. Άναφέρεταν 
τφ  1713 άποτελοΰν μίαν ένορίαν μέ Ρένεσι 
καί Κρεσέντζαν καί άπό τήν E x p ed itio n  μέ 
12 οίκογ. (1828)' κατά Ραγκαβήν Β' 89 μέ 16 
οίκογ, τφ  1861 καί άπό τόν Νουχάκην μέ 131 
κατοίκους τφ  1889. ’Απέχει 2 ω. ΒΔ Προ- 
στοβίτσης (Κορύλλος Χωρογραφία 85, Πεζο
πορία πρός Καλάμας 9). Μάνεσι είς Καλάβρυ-
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τα, Ταΰγετον (Φωτακος Βίοι 119), εις Λοκρί- 
δα, Ή πειρον καί Γρεβενά. Κατά Άραβαντι- 
νόν Β ' 24 λ. άλβαν. σημαίνουσα συκαμινοφό- 
ρον. Οΰτω καί είς Θωμόπουλον α' έκδ. 238 
(μάνα=συκαμινέα), έξ οίκογενείας έκ Κεφαλ
ληνίας, λαβούσης τιμάριον έκεΐ. Καί εις Λ. 
Ζώην Λεξ. Ζακύνθου Β' 566 οικογένεια έκ 
Πατρών είς Ζάκυνθον έγκατεστημένη. Ζώης 
137. ΜΕΕ ΙΣ Τ ' 604, Άνήκεν είς τόν δήμον 
*Ερυμανθίας μέχρι 1840. Δρακάκης Κούνδου- 
ρος 67, 113, 159. ΈβομβαρδίσΟη τόν Αύγου
στον 1943 υπό των Γερμανών άνευ μάλιστα 
άφορμής. Λαγαρής 73- Γεωλογικώς παρά Θω- 
μοπούλω 43.

Μ ανεταίικα . Χωρίον (15 οίκογένειαι) έξω 
τής Κ. Ά χα ία ς πρός Ν 15'. Άναφέρεται τό 
πρώτον άπό τόν Νουχάκην ώς έχον τώ 1889 
κατοίκους 115 καί άπό Κορύλλον Χωρογραφία 
75 δ,τι τό */3 τού πληθυσμού ώμίλει την ’Αλ
βανικήν (1903). Πρόκειται περί άποίκων έκ 
Ζουμπάτας, τό δέ όνομα έκ τής οίκογενείας 
Μανέτα, υπάγεται δέ είς τήν κοινότητα Κ. 
Ά χαΐας.

Μ ανζάρ I. (M angeart). ΤΙΊλΟεν είς Πάτρας 
τόν ’Οκτώβριον 1828 καί έφυγε τήν 18 Μαρ
τίου 1829 διά Ναβαρΐνον καί Γαλλίαν. Είργά- 
σθη είς τήν έφημερίδα τής στρατιάς τού Μαι- 
ζώνος «Ταχυδρόμος τής Ανατολής». Έξέδωσε 
φιλελληνικόν έργον «Αναμνήσεις άπό τήν Π ε
λοπόννησον», είχε δέ συνταξιδιώτην φεύγων 
τόν Γάλλον διερμηνέα τού Ίμβραήμ Μπον- 
φόρ, & όποιος έκέρδισε πλησίον τού Ίμβραήμ 
300.000 φράγκα (κεφ. XXVI )  !

Μ ανιάκης Ν ι κ ο λ. Κ ω ν σ τ. Έ κ  Π α
τρών νομικός καί συγγραφεύς, άναδειχΟεΙς καί 
άντεισαγγελεύς τού Άρείου Πάγου. *0 πατήρ 
του Νικόλαος κατήγετο έκ ΙΙάργας καί έδίδα- 
ξε νεωτέραν Ιστορίαν ώς καθηγητής είς τήν 
Ίόνιον Ακαδημίαν έπί παρουσία τού Γκίλ- 
φορδ κατά Νοέμβριον 1826 (Ιίεριοδ. «Εστία» 
1887, τομ. 21, 685). Είς περ. «Παρθένων» 
ΆΟ. 1871—2, Α' 461, 445, 451 άναγιγνώ- 
σκομεν τού Π . Χιώτη μελέτην περί αύτυύ, δτι 
ό Νικόλαος οΰτος έλαβε τήν ϋέσιν τού προέ
δρου Πρωτοδικών Πατρών κατά τήν άνάβασιν 
τού ’ΌΟωνος είς τόν θρόνον, άμα τή ένηλικι- 
ώσει του. ΜετετέΟη τώ 1836 είς Μεσολόγγι- 
ον καί παρητήθη. Έγραψε τότε έπιστολήν 
πρός τόν κόμητα Άρμανσπεργ περί τής είσα- 
χθείσης κακής άρχής δτι οί νόμοι δύνανται νά 
έχουν άναδρομικήν ίσχύν. Τώ 1837 συνέταξεν 
είς Πάτρας διατριβήν δτι τό Ελληνικόν έθνος 
δέν διοικειται μέ νόμους, άλλά μέ μυστικάς 
είδικάς διαταγάς γενομένας κατά βούλησιν άλ
λων άρχών άνατρεπτικάς τών νόμων. Π αραι
τηθείς ό Μανιακής τών δημοσίων θέσεων, έζη 
έν Πάτραις ώς δικηγόρος έκτιμώμενος διά τήν 
τιμιότητα, εύπροσηγορίαν, παιδείαν καί πατρι
ωτισμόν. Τόν βίον του εγραψεν ό Άνδρ. 11α- 
παδόπουλος Βρετός (Νεοελλ. Φιλολογία Β' 
300—1 219) (αύτού «Κανάρης» ποίημα ά-
πλοελληνικόν ύπό μαθητεύοντος έν Λυκείω τής 
αγίας Τριάδος παρά τοΐς Κανταβριγιανοις, 
πρός δ έτέθη καί έλληνικός παιάν μεταφρα- 
σθείς έκ τού άγγλικού^ύπό του αυτού, Carabri-

ί .
■4·

dge 1823). Ό  υΙός του Κωνσταντίνος δικαστι
κός άνεδείχθη άντεισαγγελεύς Ά ρ. Πάγου. Ί& 
γράψε πολλά νομικά συγγράμματα ώς κα: 
άλλα, δ πως «Ερμηνεία τής Έλλην. Πολιτ 
Δικονομίας, Ά θ . 1898», Δημάρατος καί Ξέρξη^ 
είς Σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον, Ά θ . 19061 
Ζ ' 61—4. C. Ν. M aniakis, A m erica anci 
G reece. A thens 1899 βλ. καί Γερακάρη* 
47—8. Ο Ν. Μανιάκης άπαντάται έν Πάτραι· 
συνδρομητής έκδόσεως Ύπομν. Γερμανού (1839)

Μ άνικάς Κ ω ν σ τ. Διδάσκαλος έν Πά 
τραις τφ  1817. Θωμόπουλος 553.

Μ ανουσογιαννάκις Έ  μ μ. Αντιστράτηγοι 
διοικητής Β' σώματος στρατού έν Πάτραις 
δπου άπεβίωσε τήν 24 Ιουλίου 1916, είς δί 
τήν κηδείαν του κατήλθε καί παρέστη ό βασι 
λεύς Κωνσταντίνος. Προτομή του μαρμαρίνν 
έστήθη είς τό προαύλιον τών έν Πάτραις στρα< 
τώνων, άλλ* ύπό Ιταλώ ν έξηφανίσθη (1943)
Ό  τάφος του είς Α ' Δημοτ. Νεκροταφείο* 
Πατρών. Έλευθ. Θ' 120. Λ. Παρασκευοπού 
λου Αναμνήσεις Α ' 17 έπ. 28, 32, 51, 91 
321. 'Ήλιος ΙΒ' 944.

Μ αντας. Κλέφτης έκ Πατρών. Κατά Θάΐ 
νον Βαγεναν, Πέτρος Μαντας, Ά θ . 1939, 3ί 
5, 7, 8 υπάρχουν τρεις Πελοποννήσιοι κλέφτα 
μέ τό ονομα τούτο : ό άγνώστου βαπτιστικοί: 
όνόματος άπό τά μέρη τών Πατρών, ό ’Ιωάν 
νης Μαντας άπό τό Άρκουδόρεμα τής Γορτυ. 
νιας καί ό Πέτρος Μαντας άπό τά Βούρβουρα 
τής Κυνουρίας. Διά τόν έκ Πατρών ύπαρχε 
άκόμη πολλή σύγχυσις καί πρέπει νά έζησεν ε ΐ  
παλαιοτέραν τών άλλων έποχήν, φέρεται δ  ̂
φονευθείς μαχόμενος τούς Τούρκους τώ 179<< 
πλησίον τής Γαστούνης. Κατά τόν Τ. Κανδη ι k 
λώρον έφονεύθη είς Αεοντάριον τήν 10 Μαρο 
τίου 1740 πολεμών χιλιάδας Αλβανών ho:* 
Τούρκων, συνειργάζετο δέ μέ τόν Ίωαν. Μαν» * 
τάν τόν Γορτύνιον. Πάντως ό Ά μβρ. Φράν* 
τζής άναφέρει Μαντάν κλέφτην, 6 όποιος μέ: 
χρι πού 1740 περιεφέρετο άφόβως καί άσυστό! t  
λως μέ σημαίας άνοικτάς (μπαϊράκια). Τ< 
Λεύκωμα 191 τόν άναφέρει Αίγιαλέα, δράσαν.’* 
τα έπί 25ετίαν επί κεφαλής Ιδίου σώματοη 
μετά τό 1715. Θάνος Βαγενάς είς περιοδ. «Ά *' 
χαϊκά» Δ' 27—28. Τριαντάφυλλου Δημ. όνομ η* '  
45. Κανδηλώρου, Άρματωλισμός 51, 53.

μαντεία . Άχαιομάντεις, περί ών ό Ά χ;1 > 
Λίμιλιανίδης είς Θωμόπουλον 113, δέν άναφέι» 
ρονται είς τήν Εσπερίαν Ά χαΐαν. Άναφέρετα ι  :;- 
δμως μαντειον είς τήν άρχαίαν πόλιν τώίτ t. 
Φαρών (χρηστήοιον) πρό τού άγάλματος τοίτ V 
Έρμου είς τήν άγοράν. Ό  ζητών χρ η σ μ ό ς ·ν 
προσήρχετο τό έσπέρας καί έθυμίαζε μέ λιβα:·-1 ; 
νωτόν έπί τής έστίας. Έ γέμιζε μέ έλαιον του. η t 
λύχνους, τούς ήναπτε καί τούς έθετεν έπί τον' \ 
βωμού κατά τήν δεξιάν τού άγάλματος, έπίση»:ΰ 
έθετε καί νόμισμα έντόπιον, καλούμενον χαλ*:ν t 
κοΰς, καί ήρώτα τόν θεόν πλησίον είς τό οδ!> 
λέγων δ,τι έζήτει. Έ πειτα  έξήρχετο τής άγο 
ράς, έχων κλείσει τά ώτα του μέ τάς χειρα;μ : 
του. Τήν πρώτην φωνήν, τήν όποιαν θά ήκουειΐ* * 
έξω τής Αγοράς, αύτήν έξελάμβανεν ώς μάνα: 
τευμα. Ώ ς  μαντειον έχρησίμευεν έπίσης κα: ^
τό πρό τού να<$ τής Δήμητρος ύδωρ τής έκειί £



i'i,; h)Y?fc· Ά πό του στομίου του φρέατος κατε-
“'W r · ^ Φαζ°ν κάτοπτρου, δεμένον μέ λεπτόν νήμα, 

ι 'Eŷ  f  ** 'Ρ^χοντες νά μή βυθισθη, άλλά νά έπιψαύση 
~γ* 6νον τήν έπιφάνειαν του ύδατος ή περιφέρεια 

,.,Ρ'ι’ί , 1‘fifl sO κατόπτρου. Τό μαντεϊον έθεωρεΐτο άψευ- 
ijjij;" [ ·”■ ίίΚ,Ιές διά τούς νοσουντας, οί όποιοι προσήρχοντο 
ι V»' y $  *1 προσηύχοντο εις τήν θεάν καί θυμιάσαν- 
j.’V 1,, Κ έβλεπον εις τύ κάτοπτρον. ’Ά ν έμελλαν νά 

ήή ΓιΙ.^Τ!»ΐί ήσουν, ή όψις των έφαίνετο ζωηρά καί έκ- 
ραστική, άν δέ ήτο ωχρά, έπίστευον δτι έ- 

«Πί-έχειτο ό θάνατος. Πηγή τής Δήμητρος έξη- 
ρΛ ,· ριβωμένως ήτο τό νυν πηγάδι του 'Αγίου 

Αν:.5τρί:̂ \.νδρέου. Καί πιστεύουν άκόμη οί Πατρεΐς 
h ιά τύ ΰδωρ τής πηγής ταύτης δτι, δστις ξέ- 

I'iij ISli, (ίζΐρς πίει έξ αύτοϋ, δέν είναι δυνατόν παρά νά 
ω ί juji. πανέλθγ) είς Πάτρας καί πίη καί πάλιν. Πρβλ. 
:·-ί to'j 'irjjply, αί διήγησιν περί Δανιηλίδος, καθ’ ήν ύπήρ- 
-· ό Πώ ; ;;ρ̂  εν είς τόν ναόν του ’Αποστόλου Άνδρέου 

|]ι;3), ροορατικός τις μοναχός προβλέπων τά μέλ- 
ΐτι::. ΝικκΓ,άτ οντα. Έ ξ  άλλου κακός οιωνός έσήμαινε διά 
A ύν,πκ,’ζ'Η ούς παραχειμάζοντας είς Πάτρας ’Αντώνιον 

ίϊ, 32,51,91, Κλεοπάτραν ή υπό κεραυνού καταστροφή 
οΰ ναοϋ του Ήρακλέους. Θωμόπουλος 116, 

h ·■;}». Hri Αί· 69, 178, 207, 273.
•i:. ‘Ad. 1919,3, Μανσόλας Δ ρ ό σ ο ς .  Βοηθεϊ είς τήν ά- 
Ι',-τλτ::'·'. vim ®λευθέρωσιν τοΰ Π. Λοιδωρίκη (βλ. λ.) κατά 
•o/ir?ra»*S παραμονάς τοΰ άγώνος 1821.
ΙΙπΰν ό Ίοίν- Μ αντζαβίνος Θ ά ν ο ς . Πρόκριτος Πα- 
, ..ή“ If. Γ,.Β. ρών κατά τά τέλη τής Τουρκοκρατίας. Ύπο-

t i p
νι iJp

ράφει τήν έντυπον διατίμησιν τής 1ης Ίανου- 
ρίου 1829. Θωμόπουλος 540, 550. ’ Απαντώ- 

^εν ήδη τφ  1748 έμπόρους πρό 20ετίας τοΰ 
.11," τους τούτου έν Πάτραις ’Αναστάσιον καί

Η'·** ίπϋρον. Κώδηξ Μέρτζιου 210 
' ’ : Τ 1ι4· Μ αντζαβίνος Γ ε ρ ά σ. Άναφέρεται ώς καί 

1 y ' ’Αθανάσιος Μαντζαβίνος, τοΰ οποίου άγνοοΰ- 
. yJ! εν τήν σχέσιν πρός αυτόν, ώς πρόκριτος καί 

διος των Πατρών. Καί είς τόν κατάλογον 
:«Ι^ '.· , συνδρομητών Πατρών τής Ιστορίας της

:ι να

, ‘α. κακίας Δ. Φωτεινού. Θωμόπουλος 525Β, 550. 
ν. 'Jor:*,JL Μ αντζαβίνος ή Μ α τ σ α β ΐ ν ο ς .  Ή έ φ~Α1θ' * * * * ■ “ -■ ·β\ ιχ V* Α Ιών» Ά θ. φ. 996 τής 7 Σ)βρίου 1849, έπι-

·ιθεμένη_ τής άντιπάλου της «Έλπίδος» άναφέ-V?vivj/3· τ ’ ει έν Πάτραις Ματσαβϊνον «άνθρωπον δστις 
ιΐωαΛ ,p0v5jv εαυτόν βασιλέα τής ‘Ελλάδος καί τής

!', ής άπάσης, έχει γραφεΐον συγκεκροτημένον, 
)γ)ίγ· '^Ιι* ού ύψόνει καί καθαιρεϊ βασιλείς, διορίζει,

;·|,'ή ,. ιεταθέτει καί παύει πρέσβεις, στρατηγούς.....
μ» 1 Τ <αΙ γράφει άείποτε φακέλλους παμμεγέθεις

113. ^ τρ&ς δλους τούς Ηγεμόνας τών έθνών κλπ.».
'\'ίΐψι"7\ Μάντης X. Κ ω ν σ τ. Θεολόγος, διευθυν- 
xp '0. ής τοΰ Ά νωτ. Έκκλ. φροντιστηρίου Πατρών. 
:ίρ·, ^  Εξέδωσεν έν Πάτραις 1954 τήν Δίκην τοΰ 

K/fl |}ί5Γ_Ιησοΰ κατά μεταφρ. έκ τοΰ άγγλ. τοΰ Ά μ ε- 
' · ;ji 1'η,κκανοΰ H arold  F rancis  B ranch. 
ri r ΜανωλαΙικα. Συνοικισμός πλησίον Λουσι- 
ς1, ιών έξ οίκιστών οίκογενείας Μανωλοπούλου 

1,;, ί'1̂  ίλθόντων άπό Λουσούς Καλαβρύτων. ’Άλλην 
-';α5'Γ//,' γ. ίκδοχήν ό Θωμόπουλος α' έκδ. 238.

.μ* Μανωλιά ή Μανωλιάς τό λαγκάδι. Χείμαρ- 
'•'"^:ί^5°ς άρχίζων όλίγον κάτω τοΰ χωρίου Καλλι- 
ί:'ή,;#3έα καί διά τοΰ άκρου τής μεσ. πεδιάδος Πα- 
Ά ^ τρων έκβάλλει 7 χλμ. Δ Πατρών. Κατά λαογρα- 
Ρ ν #  φικήν παράδοσιν, τήν οποίαν διέσωσεν ό Χρ.

^  Κορύλλος (Πεζοπορία είς Τρίπολιν, 5, Πολί-

του Παραδόσεις Α ' 491—>2), έκεΐ κατωκει ή 
Μανωλιά. Αΰιη είναι «λάμια (νύφη) ή ξωτικό, 
έχει δέ τήν φωλέαν της μικρόν τι άνωτέρω τής 
όδοϋ, έν τώ ρεύματι, παρά τήν ομώνυμον αυτή 
βρύσιν. Έ ν  πχρωχημένοις χρόνοις, οί διερχό- 
μενοι νύκτωρ έκ τοΰ μέρους τούτου καί έχον- 
τες τό προτέρημα νά ώσιν άλαφροίσκιωτοι, 
έβλεπον τήν Μανωλιάν κτενιζομένην διά χρυ
σού κτενίου καί λάμπουσαν ώς ήλιος... "Αν πάη 
κανείς τό καταμεσήμερο ή τά μεσάνυχτα νά 
πάρη νερό, τόν βαρεΐ καί ή πεθαίνει ή τραβάει 
μακριά άρρώστεια...». Κατά τόν αύτόν Χρ. 
Κορύλλον (Πεζοπορία πρός Καλάμας, 12) διά 
στοιχειά έγκατελείφθησαν ολόκληρα χωρία τής 
Ααμπείας καί Πηνείας. Μανωλιάς πηγάδι καί 
ΝΔ χωρίου Θερειανοϋ. Θωμόπουλος 60, 5623.

Μ αξιμιανός. Έχειροτονήθη τήν 14 ’Οκτω
βρίου 547 έν Πάτραις έπίσκοπος Ραβέννης 
άπό τόν διατρίβοντα ένταΰθα πάπαν Βιργίλιον. 
Κατήγετο έκ Πόλας καί κατέστη άγιος. Θω
μόπουλος 259.

Μ αξιμιλιανός Γ ο υ λ ,  πρίγκηψ τοΰ Λου
ξεμβούργου, φθάσας καί πολεμήσας είς Πάτρας 
μέ τόν Μοροζίνην τφ  1687. Θωμόπουλος 460.

Μ αξιμίλλα. Σύζυγος τοΰ ΛΙγεάτου (βλ. 
λ. καί λ. "Αγιος Άνδρέας). Θωμόπουλος 177 
—182. Τρεμπέλας 26 έπ. 42—6.

Μ άξιμος. Μητροπ. Πατρών ήδη τόν ’Ι 
ούλιον 1389, οτε ένήργησε κατά τοΰ δεσπότου 
τοΰ Μιστρα Θεοδώρου Α' Παλαιολόγου (βλ. λ). 
Θωμόπουλος 331—2, 398—9. Ζακυθηνός Le 
d esp o ta t II, 270.

Μ άξιμος Έ π  Δ η μ ή τ ρ .  Έγεννήθη είς 
Πάτρας τώ 1873. Ή  οίκυγένειά του ήλθεν έκ 
Χίου. Ό  Περικλής έφονεύθη ύπό κακοποιού 
τήν 25ην ’Ιουνίου 1852. 'Ο  Επαμεινώνδας, 
γεννηθείς είς Χίον τώ 1830, ένυμφεύθη έν Π ά- 
τραις τήν ’Ασπασίαν Άνδρ. Λόντου. Ή  οικο
γένεια συγγενική τής τών Φακίρη (βλ. λ.).

Έσπούδασε νομικά καί οικονομολογικά έν 
Άθήναις καί Παρισίοις. Ά π ό  τοΰ 1891 είσήλ- 
θεν είς τήν υπηρεσίαν τής Έθν. Τραπέζης, 
διατελέσας διευθυντής τοΰ ύποκ)τος της Π α
τρών τφ  1908—11, δτε μετετέθη είς ’Αθήνας. 
'Τποδιοικητής αύτής τώ 1914 καί διοικητής 
1921—2, έκτοτε δέ παραιτηθείς εύρίσκετο είς 
Φλωρεντίαν. Έπανελθών τώ 1928 είς ’Αθήνας 
έξελέγη άριστίνδην γερουσιαστής τώ 1933 καί 
τφ  1933—5 υπουργός τών Οικονομικών καί 
’Εξωτερικών. Τώ 1947 πρόεδρος τής Κυβερ- 
νήσεως. Ά πεβίωσε τφ  1956. "Ηλιος ΙΒ ' 968. 
’Ανεξάρτητος 2097. Διά Μάξιμον έν Κυλλήνη, 
Καρκαβίτσας είς «Ή λειακά» 341 Ντ. Έ υ- 
χογιοΰ. Τήν βιβλιοθήκην του κατέλιπεν είς τόν 
δήμον Πατρέων.

Μ αραγκόπουλος Γ. Β α σ .  (1875—1944) 
έκ Βραχναιίκων, εύεργέτης (βλ. λ.) της πό- 
λεως. Πρός τιμήν του άπό τοΰ 1947 τελούν
ται τά Μαραγκοπούλια έν Πάτραις, έτήσιοι 
ναυτικοί άγώνες κατ’ Αύγουστον. Δαπάναις 
του καί ή έπί τοΰ Παναχαϊκοΰ (βλ. λ.) οδός 
πρός Ζάστοβαν. Παρά Θωμοπούλω 48. Αί 
βιομηχανίαι (βλ. λ.) του έκ τών μεγαλυτέρων 
έν Πάτραις.

Μαραγκός Ά ν α γ ν .  ’Αγωνιστής τοΰ 1821

367 Μαραγκός
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άνήκων είς τό σώμα Άνδρ. Λόντου. 'Υπό τόν 
άδελφόν έκείνου 'Αναστάσιον έπολέμησε μαζί 
καί μέ τόν Δημ. Τσαούσην είς οικίαν Ά π. 
Περρούκα έντός της πόλεως των Παχρών τήν 
22 Ν)βρίου 1821. Φιλήμων είς Γερμανού 'Υπο- 
μνήματα 254.

Μ α ρ α γ κ ό ς  ’Ι ω ά ν .  Αρχιεπίσκοπος 
των καθολικών έν Άθήναις (1874), από τού 
όποιου οί καθολικοί Πατρών υπάγονται απ’ 
εύθείας είς τήν Αρχιεπισκοπήν ταύτην. Διετέ- 
λεσε πριν ίερεύς έν Πάτραις του ναού καθολι
κών Ά γ .  Άνδρέας (βλ. λ.). Έλευθ-Ι Θ ' 138.

Μαραμαθάς Ά ν δ ρ ο ύ τ σ  ος.  * Υπογράφει 
υπόμνημα Πατρέων τω 1688 ζητούντων αύτο- 
διοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Μαργαρίτης Εύστ. ’Αντιστράτηγος, γεννη
θείς εις Πάτρας τφ  1876. Ή  οίκογένειά του 
έκ Μαργαριτίου Η πείρου. Ή  οικία του έπΐ 
των όδών Ά γ , Άνδρέου καί Άράτου.

Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς  Αώρης. Υιός στρατιωτ. 
ιατρού, άδελφός τ^ΰ όποίου είχε σύζυγον τήν 
κόρην Ίω αν. Μπογδάνου (βλ. λ.). Έγεννήθη 
τω 189G καί φέρεται ώς γεννηθείς έν Αίγί<ρ 
καί 6χι έν ΙΊάτραις. ΈΟν. Ήμερολόγιον Κ. 
Σκόκου 1903, 65—7, περ. «Πινακοθήκη» Ά θ, 
Γ ' (1903—4), 19. Ή λ ιος IB ' 982.

Μαργέτα. Βλ. λ. δάσος.
Μαρία Κύπρου (βλ. λ.).
Μαρία Β ο υ ρ β ώ ν ω ν .  Χήρα τού ήγεμό- 

νος τής Ά χα ΐα ς Ροβ. Ταραντίνου, διεξεόίκησε 
τήν Πελοπόννησον ώς κληρονόμος, έλθούσα εις 
σύγκρουσιν έν τούτω μέ τόν άνδράδελφόν της 
Φίλιππον Γ ' (13G4), τόν όποιον ύπεστήριζον 
καί οί φεουδάρχαι Πατρών. Ή  Μαρία κατήλΟε 
τφ  1366 είς Πάτρας διά ν* άρχίση άπ’ αυτών 
τήν κατάκτησιν τού πριγκηπάτου μέ 12.000 
στρατιωτών μισθοφόρων έκ Κύπρου καί Προ
βηγκίας. Είς ΙΙάτρας εύρεν άντίστασιν καί έν 
τέλει συμβιβασθείσα, παρητήθη πάσης άξιώ- 
σεως επί των ΙΙατρών. Τά κινητά καί τιμαλφή 
τής Μαρίας έφυλάσσοντο είς Πάτρας καί μόλις 
διεσώΟησαν άπό τήν έπιδρομήν των Ναβαρ- 
ραίων (1381). Θωμόπουλος 323—326, 329.

Μαρίτσης μονή άλλοτε άνδρών πλησίον 
Μπράτι, έπί τής Μώβρης. ’Αναφέρεται άπό τόν 
L e Has, V oyage... 1843 e t 1844 no 16 καί 
άπό τόν Pouquev 'ille IV 537, έχουσα 12 μο
ναχούς τω 1816. Οί πολλοί Οόλοι τού διασω- 
ζομένου ναού τής Ά γ .  Μαρίνας τής μονής έ- 
πέσυραν τήν προσοχήν τού Bon 1463. Σημαν
τικόν έγγραφον άπό τού 1909 φυλάσσεται υπό 
τού συμ)φου Δύμης κ. Γεωρ. Ζαλογγίτου έν τω 
άρχείω του : «1775 Μαρτίου 26. Οί υποφαινό
μενοι κάτοικοι τών χωρίων Σανταμέρη, Χαν- 
τζούρη, Φλώκα, Ά ρλα, ΜπηΟούλκα, Μπράτη, 
μαρτυρούσιν έν καθαρφ συνειδότη καί πιστο- 
ποιοΰμεν ότι ή Μονή Μαρίτσα μέ τήν τοποθε
σίαν της έξ άμνημονεύτων χρόνων άναφαιρέ- 
τως είναι Ιδιοκτησία τής *Ιεράς Μονής Μα- 
ρίτσης αυτό γνωρίζομεν κατά διαδοχήν άπό 
τούς προγόνους μας καί ύποφαινόμεθα μέ τά 
σύνορά του. Σανταμέρι. Ν. Ξεροπήγαδο, κρου- 
σταλιά, είς τής καρυάς τόν πόρο, Ά νατ. είς 
τόν φόλακα άπόξω καί στό βαρικό, στήν πλάκα 
είς άμέ τά δίστρατα. Διά τόν δημογέροντα

<r.

MU' 
[ ί - ·

Ίωάννην Γαλανόπουλον μή ήξεύρων νά γρά« 
γράφω Γεώργιος Γαλανόπουλος καί κάμνει 1 
σημεΐον του σταυρού f , Δημήτριος ίερεύς Πα 
αγιωτόπουλος, Παναγιωτάκης Γαλανόπουλ<> 
Μιχαήλ Άγαθαγγελόπουλος, ’Ανδρικός Γι< 
νακόπουλος, Βασίλης Άγγελακόπουλος, ΣιΛ^: 
φανός Ροκάς μάρτυς, Άναστασάκη Kavapu~ 
μάρτυς, Γεώργης Ροκάς, Δημήτριος Γιαννα; 
πουλος, Άντρικάκης Θεοδωρόπουλος, Διο\; 
σιος Δρακούλης. Άρλα. Άνατολ. σύνορο μισΒΐε 
τούσκη, άρκτον κόκκινο κλαρί στού γλυνά, 
τού κούκου τά δένδρα στή ράχη, είς τό λαγκά&ϊ;·; 
στού τούμπουλα τόν άνήφορο καρδί βγένει αίρύ 
τζεροβούνι άρκτον, ό δημογέρων τού χωραΙ^σ 
Πανάγος ίερεύς βεβαιώνω, γεροδημήτρη KaJk r; 
ρινόπουλος μάρτυς, Δημήτριος Νικολόπου)§*τπ; 
μάρτυς Μπηθούλκα άρκτ. σύνορο τζεροβοΐ
άρ. βρωμόβρυσι, άρκτ. καί στής σπηλιάς i tr; -
λαγκάδι, δυτ. διακόπτη Δυτ. Μπαργιαμοπούα 
ό δημογέρων τού χωρίου Πανάγος Θανασόπο . 
λος μάρτυς, Κωνσταντής Βασιλόπουλος μά 
τυς, ’Αντώνιος Βαμβακάς μάρτυς. Μπράτι c %ι- - ·  
νορο τού μοναστηριού στήν μπαΐροπούλα Δι 
στήν ταβούλιζα, Δυτ. στού Λαζάρου, Δυτ. ο y 
καβαλικεμένο λιθάρι, Νότον στήν γκόρτσα σι Λ. 
βαλμά τά τζέρα στό κλήμα καί άκουμπάει ο -  
ξεροπήγαδο. Ό  δημογέροντας Νικολός Γιο c .·-·, 
νόπουλος, Γεώρ., Φίλ., Άθανασόπουλος, Άλ» Λ 
Κυριακόπουλος» έν τέλει δέ τό έγγραφον φέ* 
καί τύπον σφραγίδος. ’Έγγραφον είς χειρ 
μου (άντίγραφον Αεων. Ζώη) έκ τού Ά ρχει fi 
φυλακείου Ζακύνθου τού 1812, έπιβεβαιούμε^,: 7." 
υπό τού μητροπολίτου Γερμανού, είναι γεγρΛ Υ  
μένον άπό τόν ιερομόναχον Μαρίτσας Δ α μ ιΡ -<c:‘ 
νόν Μπριτζάνον. *Η μονή τιμάται έπ* όνόμα 
τής * Αγίας Μαρίνος, τής όποιας πανηγύριζε^ 
ή έορτή.

Ό  Εύαγ. Κοφινιώτης, Ή  Έκκλ. τής Έ ί 
Ά 0. 1897, 13 έγραψεν έτος ίδρύσεως 130i 
Καθ’ ήμάς οχι άοχαιοτέρα τού ΙΖ ' αί., ούί. 
δ’ έγγραφον τής Ενετοκρατίας τήν άναφέρ /:·' 
Τόν Σ)βριον 1824 ήτο έκεί ό Μπεν. Ρούς 
καί τόν ’Οκτώβριον συνεκεντρώθησαν οί κα7 
τάνιοι τής επαρχίας. Ά ρχ. Αόντου Β' 21 f.iyj',.,/ 
299. Βλ. λ. Έπαν. 1821. Δ ι’ αναφοράς ι ίι . 
τής 27)8)1854 ζητεί άπό τό ύπουργεΐον Έ  1 ;! ■

ι;λ*
■ ·;

κλησιαστικών άδειαν εισαγωγής δίκης κα 
τού Δημοσίου άντιποιουμένου γαίας της, αί 
ποΐαι έδίδοντο άνέκαθεν είς χωρικούς Σαντα(. 
ρι πρός καλλιέργειαν (σφραγίς; *Ιερά μονή 
Μαρίτζης έν Πάτραις).

Τόν ’Ιανουάριον 1836 έθεωρήθη διατηρώ

!»«ι ?. '

μένη, τφ  δέ 1886 προσηρτήθη καί ή μ(
Ά γ . Πάντων. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 1 
τήν άναφέρουν ύφισταμένην τω 1861. Κο. 
Νουχάκην τώ 1889 εΐχεν 20 μοναχούς, κο i 
δέ τόν Κορύλλον Χωρογραφία 75 μόνον 8 [ί 
ναχούς καί ύπηρέτας καί έσοδα 7.440 δρ;
Τω 1931—3 συνεχωνεύθη μέ τήν τής Χρυ· 
ποδαριτίσσης, εκτοτε δέ κατέρρεε καί άνεΗ 
στάθ/) τώ 1943 ώς γυναικεία άπό τήν Εό4 ,. 4 .,
νίαν Κολύβρα έκ Πατρών (4 άδελφαί). Aiacji//·' U:^· 
ζεται τέμπλεον έπιχρυσωθέν τω 1819 κατ*|«ά’·;ί·ι 
πιγραφήν έπ’ αύτοΰ. Παράδοσις κρατεί ;]r. ^  
τρίς έκάη ή μονή, Είς τήν άρκτ. πύλην έ ί ^ '^
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|ρ#φή του 1856 μνημονεύει τόν άρχιεπ. Πα-
ών Μισ. Άποστολίδην. "Ηδη είς τήν μονήν 

μετόχια υπάγονται τό του Ά γ . Δημητρίου 
Λ. λεπτομερώς έν λ. Μπάδα) καί τό τοϋ 
ιλοκάλη. Ό  ναός έχει άξιόλογα μωσαϊκά είς 

δάπεδον, τά όποια προφανώς μετεφέρθησαν 
της κάτω τής μονής κοιλάδος καί δή τής 

;σεως Άρμακιοί καί ίσως άνήκουν είς τήν 
ύκι ιχαίαν πόλιν Σκόλλιν. *0 ναός είναι άφιερωμέ- 

. ΆΐΓ'λ « ς είς τήν 'Αγίαν Μαρίναν, Παναγίαν καί 
»ι?ι»φ/<ϊ,ι ιγιον Γεώργιον καί μάλλον κτίσμα του 1715 

rr( piyr, d: ■') α·» ιτά είς τόν νάρθηκα έπιγραφήν. Σήμερον έγινε 
.·λ;ο ορ: ^.ίΐ^ήρης άνακαίνισις. Θωμόπουλος 521, 601—3. 
■αφ« '■'? ψ  Μαρκάτο. Τοπωνύμιου, όπου ή πλατεία 

χποδιστρίου (τέρμα όδοϋ Έρμου). ’Αγορά έπί 
, τ S®·®*! Ινετοκρατίας, εντεύθεν δέ διετηρήθη τό έν.

ύΜ Vi*1 πωνύμιον (M ercato). Μαρκάτο έμπορική θέ- 
,1: κ','η ς είς Ληξούρι καί Ζακύνθιος Μαρκάτος, πρω-
- ργάτης άγωνιστής τοϋ 1821, έκτός τής έκεΐ
Πΐ',ήι: t1»®'®! κογενείας Μερκάτη. Κατά τήν τελευταίαν 

• jb^V·5» Ενετοκρατίαν δημόσια τινά καταστήματα ίδρύ- 
! ,ί-.;, Μ'·?ί:1 ί[ σαν πλησίον τής ίσοπεδωθείσης τότε άγο- 
, ' χίϊι'ΰ1 ̂  ς ταύτης. Τό περίεργον είναι δτι τό το- 
' c: »νύμιον, μή βεβαιούμενον είς έγγραφα
,:ί, οί ς Τουρκοκρατίας (ίσως καί τυχαίως), άνέκυ- 

'' ^ μ ε τ ά  τήν Άπελευθέρωσιν. 'Ο  τόπος άνέδω- 
'! · ^  καί άρτεσιανόν φρέαρ. 'Τπάρχουν καί τινα 
11 f Ai» ινά φρέατα είσέτι. Θωμόπουλος 68, 471®,
.|51.Υ-;;;'·· ? Ο1.

. Μαρκόπουλος. Οίκογένεια έκ Πατρών, ά-
:·'% «>> ΦΡ ίντωμένη είς Ζάκυνθον τώ 1775, καταφυγοϋ- 
,Τ|, ; έκεΐ. Ζώη Λεξ. Ζακύνθου Β' 578.

Μάρκος. Κληρικός τής Λ. άρχιεπισκοπής 
’\u p t  : «τρων, ό όποιος έστάλη έξω τοϋ πολιορκουμέ-I. ;Vll t Λ» < \  >/ J ~  tlβ',ϊ- ·" J't!u φρουρίου μεθ’ ένός άρχοντος αυτής, όπου 

-Ρ 'ί"1' ινήντησαν τόν Κωνστ. Παλαιολόγον (1429, 
,j,. 1 Μαρτίου). Μετά_ταΰτα έταξίδευσεν ως λεγα-Φ·

• 1,Μ· :,ί:· ς είς Κπολιν τοϋ Πάπα, εχων συνεπιβάτην είς
* '·\ν& ’i π^°^ον Εύρίπου τόν έν Πάτραις άντίπα-
’ - 3';" ν του κατ<* τήν άνωτέρω συνάντησιν Γ.

*νΙ;·Τ «ντζήν. Θωμόπουλος 348, 360. 
f p 1· Μάρκος Ούϊψάντος Ά γρίππας, κατανική- 
. >  ς τόν ναύαρχον τοϋ ’Αντωνίου Κόιντον Να- 
'\P J> .ν · *ιον> κατ^λαβε τάς Πάτρας (31 π. X.). Θω- 
y  πουλος 169.
',Ρίζί ρ Μάρκου Ά  ν δ ρ. Έγεννήθη είς Πάτρας 

p: ^'fji > 1881. Έσπούδασεν είς ’Αθήνας νομικά καί 
1- ικηγόρησεν είς Πάτρας, έκλεγείς άπό τοϋ

'ρ>\ ^ ; 23 κατ’ έπανάληψιν βουλευτής. Έγένετο τώ 
,:'Ρ '·1 33 υπουργός Δικαιοσύνης. 'Ο  πατήρ του
' ' , ρ  ΐμήτριος ήτο έγκριτος δικηγόρος έν Πάτραις,
Λ  \'ι έ παγόμενος άπό τό Βερβίτσι τών Καλαβρύ- 
^  (Παπανδρέου 'Ιστορ. Καλαβρ. 304). Ό

Ι1' ·νδρέας ήσχολεΐτο καί μέ τά γράμματα (συν- 
4  ̂ν t!1 Υ^σία του είς «’Αχαϊκά» Δ ' 63). Παρέσχεν 

ΥΡ*φα παλαιά Πατρών. Παρά Θωμοπούλω 
'j ff'ii 6? Έδιώχθη υπό της δικτατορίας Μεταξά 

;ί έξωρίσθη έκ Πατρών. Καί ό άδελφός του 
ΐ'<\ Λάννης, δικηγόρος, καί ό ίδιος κατεδιώχθησαν 
/>; ί,’/Ιό τών Γερμανών καί έφυλακίσθησαν κατά

Ρ  ν κατοχήν. Άπεβίωσεν είς Πάτρας τώ 1946. 
^ ,ί |· ^  [λιος ΙΓ ' 30.

)5^ Μ α ρ ο ύ δ α . ιΝεώτερον τοπωνύμιον έκ τής 
^  ιοκτησίας έκεΐ οίκογενείας Μαρούδα, διατη-

ρουμένης έναντι ναοΰ *Αγ. 'Αθανασίου (πλα
τεία Γιαννιά), υπέρ τήν Μελικουκιάν.

Μάρσαλλ. (V. G. M arshall), Πρόξενος 
τής ’Αγγλίας είς Πάτρας. Έδημοσίευσεν είς 
τό περ. U nsere Z eit γερμανιστί μελέτην « Ή  
πρόοδος τής νέας Ελλάδος», τήν οποίαν μετέ
φρασε καί έδημοσίευσεν ό ίατρός Χρ. Π. Κο- 
ρύλλος είς τό περ. «Εστία» Ά θ. (1887) τομ. 
24, 70 8 -1 1 , 723—6 καί 739—743. Ό  αυτός, 
φιλέλλην άκραιφνής, έγγραψε ποίημα άγγλιστί 
κατά τοϋ άδίκου άποκλεισμοΰ ύπό τών μεγά
λων τής γης τής Ελλάδος, έπιγραφόμενον « Ό  
φιλικός άποκλεισμός» (The F rien d ly  Blo
ckade), μετάφρασιν δέ αύτοϋ εύρίσκομεν είς 
τό περ. Ζακύνθου «Ποιητικός άνθών» τής 7 
Δ)βρίου 1886, 196 : «"Εξ γίγαντες συνεμάχη- 
σαν κατά τής Ελλάδος. Οί στόλοι έτέθησαν 
είς άναγκαστικήν παράταξιν, έκθλίβουσι τό αίμα 
της έν τή συμπιέσει τω ν  τοΰτο λέγεται μόνον 
φιλικός αποκλεισμός. Αί πηγαί τής τροφής 
κλείονται, αί νήσοι τήν έλευσιν τής τροφής 
φοβούνται, τής γής ταύτης τό όλίγον δπερ 
έχει, περικόπτεται, άλλά τοΰτο είναι μόνον φι
λικός αποκλεισμός. Τά πολεμικά της πλοία 
ούδεμίαν έξοδον έχουσι, τό έμπορικόν ναυτικόν 
της κωλύεται, αί προστάτιδες δυνάμεις διατε- 
λοΰσι εύνοϊκαί, διότι ό άποκλεισμός είναι
μόνον φιλικός.....  Προτιμοτέρα ή τουρκική
άρχή· στήθι πρόοδος καί καθίζου ύπό τήν 
σκιάν. Τό Μεσολόγγιον είναι ψεϋδος, δ 
Άνδροΰτσος είς μωρός, άλλά τό γεγονός 
είναι δτι ό άποκλεισμός είναι φιλικός». 'Τπήρ- 
ξεν έκ τών πρωτεργατών τής άθλητικής, μου
σικής κλπ. κινήσεως έν Πάτραις. Οί υίοί του 
Γεώργιος καί Φρειδερίκος, γεννηθέντες είς Π ά
τρας, έζησαν είς ’Αγγλίαν, ό β' μάλιστα υ
πήρξε καθηγητής τής Νεοελληνικής έκεΐ. Ε 
τέρου έργου του «Φωνή υπέρ τής Ελλάδος» 
μετάφρασιν έκαμεν ό Πλ. Δρακούλης είς « Ε φ η 
μερίδα Πατρών» καί έξεδόθη έν Πάτραις τώ
1889. Πύργον έκτισεν έπί τοϋ αύχένος Σαμα- 
κιας, έγκαταλειφθέντα έκτοτε.

Μαρσάν (M arcliand) ’Αλέξανδρος. Κα- 
τήλθεν είς Ελλάδα τώ 1826, άγωνισθείς μετά 
ζήλου καί ώς Ιατρός καί ώς πολεμιστής, άπε- 
βίωσε δ’ έκ τών κακουχιών τοϋ πολέμου έν 
Πάτραις τώ 1830. Άναφέρεται καί ύπό Στεφ. 
Θωμοπούλου είς Δ. Βιβλιοθ. 413. Κατήγετο 
άπό τό D ouarnenez τής Γαλλίας. ’Ιατρός τοϋ 
τακτικού Έλλ. στρατού ύπό τόν Τζώρτζ, διώκει 
λόχον Πυροβολικού. Περ. Έβδομάς Α ' 1884, 
67, ΣΝΕ Δ' 478.

Μαρσιλλέζ P ie rre  (M arcillesi). Φιλέλλην 
έκ Bonifacio τής Κορσικής, άλλοτε άξιωματι- 
κός τού Γαλλ. ναυτικού. Διηύθυνε τραμπάκου- 
λον διά μεταφοράς τού τακτικού Έλλην. στρα
τού. Διατελών λιμενάρχης Πατρών άπεβίωσεν 
ένταΰθα έξ άσθενείας τήν 17ην Ίανουαρίου
1840. Περ. Έβδομάς Α' 1884, 67. Θωμόπου
λος είς Δ. Βιβλιοθ. 413.

Μαρσύας. Θαυμάσιον χαλκουν άγαλμάτιον, 
άνευρεθέν τω 1874 έν Πάτραις κατά τήν έκ- 
σκαφήν τού ύπό τό φρούριον χώρου διά τήν 
κατασκευήν δεξαμενής. Άνεκτιμήτου άξίας, ύ
ψους 0.87 μ. περίπου, άποτελεϊ σήμερον «έν

369 Μαρσύας



Μάρτης 370

έκ των πολυτιμοτέρων κοσμημάτων του Bpe- 
ταννικοϋ μουσείου». Θεωρείται άντιγραφή πιθα
νώς ίργου του Μύρωνος (450 π. X.), ό δέ Σά- 
τυρος ούτος των Πατρών έχει μεγάλην όμοιό- 
τητα μέ τόν ευρισκόμενον εις τό Λατερανόν 
μουσεΐον της Ρώμης. Θωμόπουλος 214—6.

Μ άρτης. Κλωστή λευκή καί κόκκινη, πε- 
ριτυλισσόμεναι καί τοποθετούμεναι έν εΐδει 
βραχιολιού εις τήν άριστεράν χεΐρα των παι
διών «διά νά μή τά κάψη ό ήλιος τό καλο
καίρι». Λαογραφ. Σύμμεικτα Ν. Πολίτου Β' 
209 έπ. Τό έθιμον τηρείται άραιώς έν Πά- 
τραις.

Μ αρτίνι, J e a n d e  M a r t i n i ,  νομεύς 
φεούδου καί δικαστής Φράγκος έν Πάτραις τόν 
ΙΕ ' αί. ΖακυΟηνός L,e d esp o ta t II  1281, G er- 
land  68a, 123, 2 2 0 \ 214“ , 226*.

Μαρτσέλος ’Ι ω ά ν .  Κορίνθιος όπλαρχη- 
γός, άγωνισθείς μέ συμπατριώτας του εις τήν 
μάχην τοϋ Ά γιάννη της 17 ’Ιουνίου 1827. 
Λέκκας 130, 131.

Μασσαλία. Κατά τήν β' τούλάχιστον 
Τουρκοκρατίαν έξήγοντο έκ Πατρών άπ’ εύ- 
Οείας διά πλοίων διάφορα έμπορεύματα. Θωμό
πουλος 506. Άτμοπλοϊκή έπιβατική γραμμή 
διετηρήΟη δι* έλληνικών, ίταλ. καί γαλ. έπιβα- 
τηγών πλοίων άπό τά μέσα του ΙΘ' αί. >όγφ 
έξαγωγής ιδίως σταφίδος.

Μαστρανδρέας. Βλ. λ. Παντοκράτωρ, Έ -  
πανάστασις 1821.

Μαστραντώνη. Είς Τριταίαν, έπΐ της 
πρός Δίβρην όδοϋ, «εις άπόστασιν μιας περί
που έόρας άπό χανιού τοϋ Μπαλάση, δεξιόθεν 
της όδοΰ έπΐ χθαμαλού λοφίσκου, κεΐται τό 
χωρίδιον Μαστοαντώνη ύπό 10 οίκογενειών 
οίκούμενον. Είς ώρας δέ άπόστασιν κεΐται τό 
χωρίον Σκούρα» (Κορύλλος Πεζοπορία πρός 
Καλάμας, 10—11). Άναφέρεται άπό Δρακάκην 
Κούνδουρον 67, 113 ώς άνήκον 1832—40 είς 
δήμον ΈρυμανΟίας, έκτοτε δ* εις τόν Τριταίας, 
άπό τόν Ραγκαβήν, Β' 89 ώς έχον τώ1851 οί- 
κογεν. 13, κατοίκους 56 καί κατά Νουχάκην 
τώ 1889 κατοίκους 123. Α πέχει 1.30' ώ. άπό 
Προστοβίτσαν καί υπάγεται είς τήν κοινότητά 
της. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 258 έκ τοϋ 
όνόματος τοϋ οίκιστοΰ Μαστραντώνη. Καί πη
γή (βρωμονέρι) εκεί (Μπουρουτόβρυση). Τώ 
1713 άπετέλει μέ Ά γ . Μαρίναν μίαν ενορίαν. 
Κώδηξ Μέρτζιου 174.

Μ αστρογουλιάμενα, της όποίας υιός ό 
κύρ Βαρθολομαίος άναφέρεται είς έγγραφον 
Πατρών G erland  22631 τοϋ έτους 1440.

Μαστρόπουλος (Μαστρόπωλος). Μάγειρος 
καί άμπελοκτήμων έν Πάτραις άναφερόμενος 
είς έγγραφα έλληνικά G erland  267 τοϋ 
ΙΕ ' αί.

Ματαράγχαι. 'Αλβανοί (ρεουδάρχαι έν Πά- 
τραις, Χωρίον γειτονικόν έν Η λεία , πύργος έν 
Καρδίτση, τσιφλίκι τοϋ Ά λή πασά είς Λάρι
σαν, οικογένεια έν Ζακύνθω καί έν Πάτραις. 
Θωμόπουλος 6141. Τό χωρίον ’Ηλείας άπετέλει 
μίαν ένορίαν μέ τά χωρία Ριόλον καί Πέτα 
Πατρών τφ  1713. Ματαράγκας Παναγ. έκ Π α 
τρών δημοσιεύει ποίημά του είς περ. «Έθν. 
Βιβλιοθήκη» Ά θ . ’Οκτωβρίου 1871.

Μ ατζαβινάτου Σ ο φ ί α .  Έξέδωσεν ένι * ϊ. 
Πάτραις 1949 «Δράματα» (σ. 52).

Μ ατθαιόπουλος Ε ύ σ έ β ι ο'ς έκ Γορτυ-; . 
νιας, άρχιμανδρίτης ίεροκήρυξ ένταΰθα, συγγε-: f  
νής τοϋ άρχιεπισκόπου 'Ιεροθέου, ό κατόπιν I η 
δρυτής μετ’ άλλων άπό Πατρών τής «Ζωής».*  ̂
ΜΕΕ ΙΣ Τ ' 773.

Ματθόπουλος Ν. Έξέδωσεν έν Πάτρας 
1908 «Δικαστικόν έγκόλπιον» έκ σ. 144.

μ ά τ ι α .  Μικραί πηγαί, πήγια. Βλ. λ. C f . , ; 
δατα.

Μ α τ σ ά λ η ς Δ. βλ. λ. στάσεις, έργάται|
Ματσούκας Ά ν α γ ν .  ’Αγωνιστής w  

1821 έκ τοϋ Ά λή Τσελεπή (Μετοχίου σήμε  ̂ Α.: 
ρον Ά χαΐας) πλουσιώτατος, διετήρει έξ ίδίΐώΙ 
του στρατιωτικόν σώμα, άλλά καί ό ΐδιος 
γωνίσθη, μεταξύ των άλλων δέ καί είς τη 
πο>ιορκίαν τών Πατρών παρά τό πλευρόν τα 
Σισίνη. Χρυσανθακόπουλος 114.

Μαύρα βουνά. Πρός Δ τής Κ, Άχαΐο| 
ΰψοϋνται χαμηλά βουνά εις τό τέλος τής 
διάδος, τά όποια εύρίσκονται αύτοτελώς έκε’ϊ) 
δπου καί τό άκρωτήριον Άραξος. ΤΗσαν μό 
λις τώ 1903 ύπό πευκών κεκαλυμένα (Κορύ)] 
λος Χωρογραφία 70). Τό δάσος τοΰτο υπάί 
χει μόνον είς τήν μεσημβρινήν αύτών άκρΐ( 
έπί πεδιάδος (Πρόκοπος). Τά βουνά αύτά πρι tfv  
ήλθον έξ άναθολώσεως κατά τήν μεταπλειοκα λ:*' 
νικήν έποχήν, όπότε τά είς τό μέσον τοϋ β 
ρείου μετώπου τής Πελοποννήσου άνυψώθησ· 
περισσότερον ή πρός άνατολάς (Ισθμός τής Κ; - '
ρίνθου) καί δυσμάς (δυτική Ά χαΐα). Βλ. . 
"Αραξος. ΟΙ λόφοι ούτοι είναι σκοτεινόχρο-ΐ 
τό ύψηλότερον τούτων (Μαϋρο βουνό) άπέχει: ' r.
μίλλια άπό τοϋ ’Αράξου (ύψ. 243 μ.). Άκριβ 
στερον κατά νεωτέραν καταμέτρησιν τό ύψη); 
τερον ύψ. είναι 249 μ. καί άπέχει κατ’ εύθ 
αν γραμμήν έκ τοϋ κέντρου τής περιμέτρ 
τής πόλεως 27.500 μ. Τά Μαϋρα βουνά και 
λαμβάνουν τό ΝΔ τμήμα τοϋ όρίζοντος Γ. 
τρων, άπό τής Άκροπόλεως δέ καί άλλων c ·, 
μείων είναι εύκρινέστατα θεατά. Παρά ; 
βουνά ταϋτα οί Ε νετοί άπώκησαν 1.000 Α ; 
δωρικιώτας περί τό 1690. Τόν Αύγουστον 14 i*\·.
έξερράγη μεγάλη πυρκαΐά μέ ζημίας είς ? 
δρα, άλλά καί είς κοπεΐσαν ξυλείαν. Τώ 1<Ι 
οί Ενετοί είχον στείλει διά τήν κοπήν τών » 
λων ειδικόν άρχιτεχνίτην. 'Ο  γεν. προνοη- ι:., 
γράφει τήν 10 ’Οκτωβρίου 1698 δτι έκ*· ι. 
ξυλεία άπό τό δάσος διά τά ναυπηγεία 1 
μετεφέρθη είς τήν παραλίαν, δπου έφορτ-J 
έπί Ένετικοϋ πλοίου. Τό μέγα δάσος κόϊ· ϋ .Τ“' 
ται διά ξυλείαν τών ναυπηγείων κατά τήν*' ;„ν ■L 
λευταίαν Ενετοκρατίαν. Τόν Μάρτιον 1^ 
είχον κοπή 500 δένδρα διά τόν άνω σκο<«
Κώδηξ Μέρτζιου 98, 99, 112, 131, 157;) 
P ouquev ille  IV , 357 τά εύρε δασω|:* , 
(1816) καί άποκαλεΐ ώς έκ τούτου Mavm>* ":·κι 
ros τήν περιοχήν. Έ π ί τών βουνών τό φι- 
ριον, τό όποιον ή E xped ition  τό άναφέρειί . :·ν; 
τών Μαύρων βουνών. Μεγάλα κτήματα είχή ' 
μονή Χρυσοποδαριτίσσης, άλλά καί ή τοϋ I '· γ* 
σπηλαίου (Παπανδρέου Καλ. Έ πετ. 95-:)·

Μαϋρο βουνό εις Κορινθίαν (Ν. Πολί^> 
Τοπωνυμικά 55). Σύνηθ$ς τοπωνύμιον, . άΜ ;
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Jtocl είς Συρίαν (Κ. Άμάντου Ίστ. Βυζ. κρά
τους 3301)· Ό  Νουχάκης Β' 517 ύποστηρίζει 
δτι είς τά Μαϋρα βουνά ή το τό Άρύμνιον της 
άρχαιότητος. Τόν ’Ιούλιον 1821 έκστρατεύει έκεΐ 
6 Ίσούφ πασάς έκ Πατρών μέ 800 άνδρας καί 
8ύο πυροβόλα καί ευρίσκει άντίστασιν. ’Ανα
μειγνύονται μέ θρύλους ’Ηλείας. Ντ. Ψ υ
χογιός είς «Ήλειακά» του Η ' 140—1. Ναΐδρι- 
ον "Αγ. ’Αθανάσιος έπΐ της κορυφής. Θωμό
πουλος 45, 71, 80, 93—4, 473, 601.

Κατά τήν α' πολιορκίαν του Μεσολογγίου 
(Νοέμβριος 1822) οί Πελοποννήσιοι άρχηγοί 
συνεκεντρώθησαν είς Ριόλον καί διά του ΓΙάπα, 
«παράλιον θέσιν των Μαύρων βουνών», διεπε- 
ραιώθησαν είς Μεσολόγγι διά πλοιαρίων. Πρώ
τοι έπέβησαν τούτων οί Ζαίμης, Μαυρομιχά- 
λης καί Νικολ. Δεληγιάννης καί τελευταίοι οί 
Δημ. καί Καν. Δεληγιανναΐοι. Ό  Ζαίμης τε- 
λικώς δέν έφθασεν είς Μεσολόγγι, στρατιώται 
του τινές δέ παρέμεινον είς τό έκεϊ δάσος. 
Καν. Δεληγιάννη, ’Απομν. «Βιβλιοθήκη» 17ος, 
86. Τόν ’Ιανουάριον 1823 έπέστρεψαν οί Π ε- 
)οποννήσιοι διά τοϋ αύτοϋ δρμου Πάπα, έφι- 
λοξενήθησαν δέ δντες περί τούς 1.000 άπό 
τούς Νενέκον, Σαγιαν καί λοιπούς έκεϊ Γκερμ- 
πεσαίους «έν ώρα βαρυτάτου χειμώνος». Αυ
τόθι σ. 109.

Μαύρη λίμνη, βλ. λ. έλη.
Μαυρογιάννης Β ε ν έ δ .  έκ Πάργας. Δ ι

δάσκαλος έν ΙΙάτραις έπί πολλά έτη μέχρι της 
Έπαναστάσεως 1821. Θωμόπουλος 553.

μ α υ ρ ο δ ά φ ν η .  Βλ. λ. οίνοι, Κλάους.
Μαυροκέφαλος ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .  Φάκελ- 

λος έγγράφων τών έτών 1591—1684 ύπήρχεν 
είς τό Άρχειοφυλάκειον Ζακύνθου περί οίκο- 
γενειών τινων, αί όποΐαι έζήτουν νά έγγρα- 
φοϋν είς τήν χρυσήν βίβλον τής Ζακύνθου. 
Μεταξύ αύτών ήτο καί ή τής Μαυροκεφάλου, 
ή όποία ίσχυρίζετο δτι ήτο έκ τών πρώτων 
τών Πατρών. Είς τήν πόλιν τών Πατρών, έκ- 
τίθεται δτι τόν ΙΣ Τ ' αί. ήκμαζεν έμπορος ό- 
νόματι ’Ιωάν. Μαυροκέφαλος, πλουσιώτατος, 
κάτοχος μεγάλης περιουσίας καί ένός πλοίου. 
Ή  σύζυγός του έπίσης ήτο πλουσία καί κα
λής οίκογενείας τών Πατρών, ώνομάζετο δέ 
Έλισσάβετ Πετρετίν. ’Απέκτησαν τρία τέκνα, 
έξ ών έν άρρεν ό ’Αλέξανδρος. Οΰτος έφιλονί- 
κει συχνά μετά τών συνομηλίκων του ’Οθω
μανών.

Είς τρυφεράν άκόμη ήλικίαν, τώ 1558, 
ό ’Αλέξανδρος ήναγκάσθη νά μεταβή είς ξένην 
γην. Έτάχθη είς τήν υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως 
της Ισπανίας Φιλίππου Β '. Υπηρέτησε τήν 
Ισπανίαν έπί πολλά έτη, συμμετέσχε δέ είς 
τήν κατοχήν τών Φιλιππινών νήσων, είς τήν 
έκστρατείαν τών Ινδιών καί είς τήν άνακάλυ- 
ψιν μερών τινων. Καί βασιλικά πιστοποιητικά 
είχε περί αύτών ό Μαυροκέφαλος, τοΰ έδόθη 
ό υψηλός τίτλος τοΰ don, έπεθύμησεν δμως νά 
έπιστρέψη πλέον είς τήν πατρίδα του. Μετά 
τόν θάνατον τών γερόντων γονέων του, οί 
Τούρκοι ήρπασαν τήν περιουσίαν των είς τρό
πον, ώστε αί δύο κόραι έμειναν πτωχόταται 
καί συνεζεύχθησαν μετά πτωχών. Μαθών τήν 
καταστροφήν τής οίκογενείας του δ Μαυροκέ

φαλος, έξέλεξεν ώς θετήν πατρίδα του τήν Ζά
κυνϋον, δπου τώ 1588 συνεζεύχθη τήν Ζακυν 
θίαν Λαύραν Φραγκ. Διπλοβατάτση. *0 ’Αλέ
ξανδρος καί είς τήν Ζάκυνθον ένεδύετο καθημε
ρινώς τήν ισπανικήν στρατιωτικήν του στολήν 
έφερε τό ξίφος είς τό πλευρόν καί τό παράση
μου είς τό στήθος. "Οτε τό 1617 ή Ζάκυνθος 
έμαστίζετο υπό τής πανώλους, μεταξύ τών θυ
μάτων της ήτο καί ό ’Αλέξανδρος. Κατά τό 
τέλος τοΰ βίου του συνέγραψε τά άπομνημονεύ- 
ματά του ίταλιστί, είς τά όποια περιέγραψε τήν 
κατάστασιν τών Πατρών ύπό τούς Τούρκους 
καί τάς περιπετείας του. «Τήν τύχην τούτων 
άγνοώ, έπιλέγει ό παρουσιάσας τά έγγραφα 
ταΰτα καί τήν φυσιογνωμίαν τοΰ «έπιφανοΰς 
Πατρέως άγνωστου έν τή Ιστορία» αείμνηστος 
Ζακύνθιος Ιστοριοδίφης Σπυρ. δέ Βιάζης, άπερ 
θά ήσαν σπουδαία διά τήν Ιστορίαν τής Πελο
πόννησου». Θωμόπουλος 423—4.

Μ αυροκορδάτος ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .  Διετή- 
ρει ήδη τώ 1817 άλληλογραφίαν έκ Πίζης τής 
’Ιταλίας, δπου εύρίσκετο μέ τόν μητροπολίτην 
Πατρών Γερμανόν (βλ. λ. Φιλική). Θωμόπου
λος 5402. Ά ρχάς τοΰ 1821 τουρκική γολέτα 
κατεδίωξε τό πλοΐον, δι’ ού ήρχετο είς τόν 
Πατραϊκόν (Γιαν. Βλαχογιάννη Τστ. Άνθολ. 
άν. 152). Ό  Μαυροκορδάτος έπολέμησεν, άλλά 
τοΰ ήχμαλώτισαν όλα τά πράγματά του. Τήν 
31 ’Ιουλίου 1821 μέ τόν υίόν τοϋ Καραντζά 
(βλ. λ.) καί 100 άνδρας άποβιβάζονται παρά 
τάς Πάτρας, τούς παραλαμβάνουν οί Μπεν. 
Ροΰφος καί Άνδρ. Ζαίμης καί τούς όδηγοΰν 
είς μονήν Όμπλοϋ. Βλ. λ. Έπαναστ. 21. 'Ωραί- 
αν περιγραφήν τής άφίξεώς των άπό τόν συνο- 
δεύοντα αύτούς φιλέλληνα Ραϋμπώ (βλ. λ).

*0 Κ. Μεταξάς 53, 54—5 όμιλεΐ αύστηρώς 
διά τόν Μαυροκορδάτον, ό όποιος διά ν’ άποκτή- 
ση καί στρατιωτικήν άξίαν, συνεννοήθη έν άγνοία 
τών άλλων άρχηγών είς τό στρατόπεδον τών 
Πατρών, μετά τών Θ. Γρίβα καί Π . Καραντζά 
νά έπιτεθώσι τών Τούρκων καί νά είσέλθουν 
είς τήν πόλιν. Άπέτυχον, άλλά ή μάχη έγενι- 
κεύθη καί έδόθη ίδίως είς τόν λΐ|νόν τοϋ Χου- 
σεΐν άγά, δπου έπολιορκήθησαν οί άνωτέρω 
(άρχαί Αύγούστου 1821). Ό  Μαυροκορδάτος 
μετέβη μετά τών προκρίτων Ά χα ΐα ς τόν Ν) 
βριον 1821 είς τήν Έθνοσυνέλευσιν. Γερμανός 
83, 89.

Είς τήν έκθεσιν τοΰ κόμητος Γκάμπα, τήν 
οποίαν έδημοσίευσεν δ Μπ. ’Άννινος (Ίστορ. 
σημειώματα, Ά θ . 1925, 554), άναφέρεται δτι 
τήν 17 Ίανουαρίου 1824 διηγήθη ό Μαυροκορ
δάτος τήν έσπέραν έκείνην τήν άπόδρασίν του 
έκ τών Πατρών κατά τό έτος 1822. ΕΙχεν έκ- 
κινήσει κατευθυνόμενος είς Τρίπολιν καί κατέ- 
λυσεν είς μέρος τ ι πλησίον τών Πατρών. Σώ
μα εχθρών τούς κατέλαβεν έκεΐ έξαίφνης, ένώ 
έκοιμάτο, άλλ’ έσώθη χάρις είς τάς άποσκευάς 
του. Οί Τούρκοι ήριζον περί τών λαφύρων καί 
αύτός κατώρθωσε νά δραπετεύση άπαρατήρητος. 
'Ό τε εύρισκόμην είς τό φρούριον τοΰ Ρίου, λέ
γει ό Γκάμπα, Τοΰρκός τις μοΰ έδειξε ζεύγος 
υποδημάτων, τά όποια έκαυχάτο δτι τά άπέ- 
κτησε κατά τήν σύλληψιν (;) τοΰ Μαυροκορδά- 
του. Καί ό M an g eart (κεφ. XII) άναφέρει
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βτι τφ 1828 ύδρογραφικ&ν πλοΐον άνευρε παρά 
τόν λιμένα (βλ. λ.) τοϋ *Αγ. Άνδρέου τόν θη- 
σαυρόν του τοϋ 1821 καί όχι 1824 ή 1822, 
ώς άναγράφεται εις διαφόρους. Τήν 19 Ν)βρίου 
1821 διήλθεν έκ Πατρών κινδυνεύσας, έπιστρέ- 
φων είς Στερεάν. Ό μοίω ς τόν Μάϊον 1822. 
Γερμανός 59, 65. Κόκκινος Γ ' 81—2. Σταυρό- 
πουλος 366. Έλευθ. Γ 884. Θεοφανίδης Α' 
247, 283. Ό δός Πατρών ώνοματίσθη τώ 1958.

Μ αυρομανδήλα. Συνοικισμός σήμερον έκ 
10 οικογενειών πλησίον τοϋ χωρίου Σαραβάλι, 
εύΟύς άνω της πεδιάδος καί περαιτέρω τής ά- 
ριστεράς όχθης τοϋ Γλαύκου. Κατά Θωμόπου- 
λον 470 ήτο έκεΐ χωρίον, τοϋ όποίου δέν γνω- 
ρίζομεν τόν όνομα. At έπιδημίαι έκ τών έλών 
έθέρισαν δ>ους τούς άνδρας είς βραχύτατον 
διάστημα. ΑΙ χο>ρικαί έφερον δλαι μαϋρον μαν- 
δήλιον επί της κεφαλής καί τό μικρόν χωρίον 
ώνομάσθη Μαυρομανδήλα. Μάλλον φυτώνυμον 
τό τοπωνύμιον. Πρβλ. Όβρυά όλίγον κατωτέ
ρω. Καί Μανδήλα φυτώνυμον έπίσης τοπωνύ
μιον παρά τά Μποζαΐτικα, όπου τό ύδραγω- 
γεΐον. Μαυρομανδήλα έπίσης Οέσις είς Άροα- 
νία'». Γ. Παπανδρέου, Τστορ. Καλαβρ. 299. 
Α λλά καί Μανδήλας βυζαντινόν οικογενειακόν 
όνομα. ΖακυΟηνοϋ L,e d esp o ta t I I ,  ώς έν σ. 
396. Μαυρομανδήλα τοπωνυμία συχνή είς Η 
λείαν, διότι κατά τοπικήν παράδοσιν παλαιότε- 
ρον αυτόθι έΟεάτο περιφερομένη τήν νύκτα νε
ράιδα ύπό μορφήν γραίας, φερούσης έπί τής 
κεφαλής ώς κάλυμμα μαύρο μαντήλι. Κ. Ν. 
Ήλιοπούλου Τό τοπωνυμικόν ’Ηλείας, 216. 
Μανδήλα καί Μανδήλω, όνομα σύνηθες ρυακίων 
καί χειμάρρων. Τέλος οΐ Δρακάκης Κούνδου- 
ρος 159, ένώ δέν άναφέρουν που τόν συνοικι
σμόν, εις τά τοϋ έτους 1912 άναφέρουν μονήν 
διαλελυμένην τοϋ δήμου Πατρέων.

Μ αυρομιχάλης Πετρόμπεης. Έ κ  Μάνης 
συνεννοείται έγγράφως μέ μητροπ. Γερμανόν 
τώ 1819. Βλ. λ. Φιλική. "Αμα τή κηρύξει 
τής Έπαναστάσεως 1821 άποστέλλεται έκ 
Πατρών μήνυμα, ΐνα καί αύτός κηρύξη τήν Έ -  
πανάστασιν. Γερμανός 17.

Μαυρομμάτης Γ  ε ώ ρ γ. Έ ξ  ’Ακαρνανίας 
υΙός άγωνιστού. ’Υπήρξε μέλος τής κυβερνή- 
σεως Δ. Ελλάδος καί τής έν Μεσολογγίω 
Γερουσίας, υπουργός τών Οικονομικών τώ 1827 
έν Ναυπλίφ. Ό  Καποδίστριας διώρισε τοϋτον 
έκτακτον έπίτροπον Ά χα ίας, οΰτος δέ άφι- 
χθείς είς Πάτρας μετά τών Βαφειοπούλου καί 
Αίνιάν, γραμματέων του, τόν ’Οκτώβριον 1827 
έγένετο δεκτός ύπό τοϋ άρχιστρατήγου Μαι- 
ζώνος. Βλ. λ. σχέδιον. Στ. Θωμόπουλος είς Δ. 
Βιβλ. 332, Έλευθ. Θ' 223 (όπου καί είκών).

Μ ε γ ά λ ο υ  π λ α τ ά ν ο υ  βρύσις παρά τήν 
μονήν Ό μπλοϋ, Βλ. λ. Πλάτανος, Όμπλός.

Μ έγαρης Γ. Φιλικός καί έμπορος είς Βλα
χίαν άναφέρεται ύπό Κανδηλώρου Φιλική 422. 
Είς τό άρχεΐον Παπαδιαμαντοπούλου κατ’ έ- 
πανάληψιν τό όνομα τών έμπόρων Μέγαρη έν 
Πάτραις έπί Τουρκοκρατίας. Τφ  1851 άπαντά 
ιατρός Ν. Δ. Μέγαρης.

Μ έγα σπήλαιον. Μονή τής έπαρχίας Κα
λαβρύτων, ή όποία έδόθη είς τόν μητροπολί
την Πατρών Μακάριον κατ’ έπίδοσιν κατά

τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας (βλ. λ. Έ κ· ■ 
κλησία). Ή  είκών τής Θεοτόκου φέρει έπέν- ■ 
δυσιν τοϋ Πατρινοΰ τεχνίτου Κ. Άντωνάκη 
(βλ. λ.). Ή  είκών αύτη είναι μάλλον τού όσίου < 
Λουκά (βλ. λ.) έν Πάτραις διατρίβοντος. Τρι- 
ανταφύλλου Γηροκομεΐον 8. Δεσμούς τής μο- - 
νής άνευρίσκομεν μετά τής τοϋ Όμπλοϋ. Θωμό- ■ 
πουλος Ό μπλοϋ 23, 28. Γνωστόν είναι τό με- 
τόχιον τής μονής εις θέσιν Ά λή  Τζελεπή., 
Τοΰτο έπί Τουρκοκρατίας άνήκεν είς τήν έ- 
παρχίαν (καζάν) τών Πατρών καί κατά τουρ-· 
κικόν έγγραφον τοϋ 1715, μετάφρασιν έπίση-· 
μον του όποίου παρεχο^ρησεν ήμΐν ό συμπολί-· 
της Γεωργ. Δ. Άνδρουτσόπουλος, έδημοσιεύθη1 
δέ ύπό Ντίνου Ψυχογιού είς τό περ. του « Ή - 
λειακά» 315—6, ή μονή άναγνωρίζεται κυρία: 
θέσεως κατά τήν επαρχίαν Π. Πατρών έπονο- 
μαζομένης Καρά άγάτς έχούσης σύνορα «τό έν 
μέρος τούς συνορεύοντας γεωργησίμους τόπους 
τοϋ είρημένου μοναστηριού έπονομαζομένους 
Πέρα μετόχι, τό β' μέρος τών γεωργησίμων 
τόπων τών χωραφίων τοϋ τσιφλικιού Ά λή 
Τσελεπή, όπου διαβαίνει δημόσιος δρόμος καί 
έπονομάζεται Μενσούρα Λαμπροφόρα καί εύρί-: 
σκεται τό χωρίον έπονομαζόμενον * Αριόλος καί 
τό σύνορον τοϋ τσιφλικιού Καρά άγάτς καταντώ, 
είς τήν σειράν τοϋ χωρίου Μπούκουρα καί έ-Σ 
κεΐθεν είς τό τρέξιμον τοϋ ρεύματος καί άνα-ί 
κατώνεται μέ τά νερά τοϋ ρεύματος έπονομα^ 
ζομένου Γομοστό καί έως τήν σειράν τής βρύΰ 
σης 'Αγίου Δημητρίου καί τό σύνορον Άπο-: 
στόλου καί άπό τάς κορυφάς τάς έπιλεγομέναα 
Δέοντος έως ότου καταντά είς τήν συκιάν κα: 
προβαίνει έκεΐθεν έως έπτά στρέμματα έμπρός- 
όπου έν καιρφ χειμώνος καί βροχής γίνετα: 
λίμνη καί περαιτέρω έκείνης έως τέσσερα 
στρέμματα είναι τό τέλος τοϋ ρηθέντος όριο·: 
καί έκεΐθεν πηγαίνει είς τήν κορυφήν τήν έπο· 
νομαζομένην Μικρά Δάφνη καί τό παλαιόν τεΐ: 
χος τό έπονομαζόμενον Μορεών, όπου εϊνα 
όδός άπάγουσα είς τό μέρος τοϋ Καραβοσται 
σίου καί τό χωρίον Μακροβούνι έως τήν μεγά* 
λην Δάφνην προχωροΰν μέ τό τρέξιμον τώ: 
νερών κατ’ εύθειαν είς τόν Μεγάλον μπαλτσ 
όπου είναι τό τέλος του όρίου». Τό τσιφλίλ 
τοΰτο ήγόρασε πάλιν ή μονή παρά τών Τούρ 
κων. Τό έγγραφον ύπογράφουν : Χαντζή Μεΐ:
μέτ, Χαβούλ Ά λή καί Χαβούζ Μεχμέτ Σαΐδ 
«κριταί» (κατήδες) Π. Πατρών. Ή  τουρκική ) 
Καρά άγάτς σημαίνει δένδρον καλογήρου (Έλευί 
Α ' 762), πάντως τό τοπωνύμιον ούδαμώς διε 
σώθη έκτοτε. Ό  Ψυχογιός ένθ’ άνωτ. πάρε 
τηρεί ότι τό έγγραφον, γνωσθέν ώς προσαχθί 
είς δίκην τής μονής είς τά δικαστήρια τά 
Πατρών, είναι ελλιπές καί ή μετάφρασίς το 
ή τό κείμενον παρουσιάζει κενά άδικαιολόγητι·, 

Περί τής έν Πάτραις περιουσίας τής μονν» 
καί τής καταστροφής της κατά τήν Έπαν<·: 
στάσιν τοϋ 1770 ενθυμητικόν σημείωμα τ: 
έποχής έν τή μονή διασωθέν ύπό Σωκρ. Κοι 
γέα ακαδημαϊκού είς Πελοπ. Πρωτοχρονιά: 
1958, 9, άναφέρει: «έκαψαν καί τά μετόχ
του μοναστηριού μας, τά τε Μαύρα βουι ■ 
καί τήν έκκλησίαν τής Πάτρας, μετόχια 
άργαστήρια δώδεκα καί άλλα όσπήτια όπι<

:1[y
ί
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έίχεν τό μοναστήρι καί τά ένοίκιαζεν- έκαυσαν 
τήν Πάτραν 6λην καί τά τοπία [9ά έννοήσω- 
μεν τήν ύπαιθρον αύτής]- έπήραν όλα τά ζων
τανά κάθε λογής ίδικά τους έξ ολοκλήρου' έ- 
σκότωσαν καί τρεις καλογήρους είς τά μετό
χια καί δύο κοπέλια είς τά Μαΰρα Βουνά- έ- 
σκλάβωσαν καί ένα καλογερόπλον...». Περί 
τοϋ έν Πάτραις μετοχιού (βλ. λ.) άπό τοΰ 1741 
άναφερομένου είς τό σιγίλλιον Πατριάρχου Π αϊ- 
σίου, Παπανδρέου Καλ. Έ πετ. 95—6. Είς Μ. 
σπήλαιον άνήκε καί ή έκτασις άπέναντι τοΰ 
ναοΰ Ά γ . Δημητρίου έν Πάτραις, ή οποία έ- 
πωλήθη δι’ έγγράφου τής 5 Σ)βρίου 1811 
πρός τόν Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον (βλ. λ.) 
καί έκτισεν ούτος έπ’ αύτής τήν οίκίαν του.

Οί μοναχοί τοΰ μετοχιού άντιμετωπίζουν 
τόν Ίσούφ πασαν των Πατρών (Φωτάκου Βίοι 
302). Βλ. λ. Έπανάστασις 1821. Θωμόπουλος 
184, 2693, 364, 397, 4533, 4843. Ό  Pouque- 
ville V, 359 εύρεν άγροικίας έκεϊ. Ή  E x p e 
dition τό Πέρα μετόχι μέ 35 οίκογενείας καί 
τό Ά λή Τσελεπή μέ 25, φέρει υπαγόμενα είς 
τήν έπαρχίαν Πατρων (1828).

Μέγιστοι θεοί. Ναός αυτών είς Τριταίαν, 
8που τά άγάλματά των έκ πηλοΰ καί κατ’ έ
τος έτελεΐτο έορτή παρομοία μέ έκείνην τοΰ 
Διονύσου. Θωμόπουλος 118.

Μεθόδιος. Μητροπ. Πατρων τώ 1572—5. 
Άπαντα καί τώ 1583. 'Τπεδέχθη ένταΰθα τόν 
Απρίλιον 1574 τόν Πατρ. 'Ιερεμίαν. Θωμό
πουλος 418, 445—7.

Μεθώνη. ’Ή δη έπί αύτοκράτορος Νικηφό
ρου Α' (Θ' αί.) ή Μεθώνη ύπήχθη έκκλησιαστι- 
κώς είς Πάτρας. Ούτως ό μητροπολίτης Πα- 
τρών Σάββας έχειροτόνησεν έπίσκοπον αύτής 
(δ' 4ρτον Θ' αί.) τόν έκ Κατάνης τής Σικελίας 
’Αθανάσιον. Οι δεσμοί πέραν των έκκλησιαστι- 
κών διετηρήθησαν καί επί Φράγκων καί έπι- 
κοινωνία υπήρχε (διά θαλάσσης τό περισσότε
ρον), αί δέ φραγκικαί έν Πάτραις οίκογένειαι 
Λεονέσσα καί Τέστα έκ των έγγράφων τοΰ 
Gerland έμφαίνονται ώς έχουσαι καί είς Με- 
θώνην ακίνητον καί κινητήν περιουσίαν. Βλ. λ. 
Εκκλησία. Καί τά έν Πάτραις γεν. προξενεία 
εΐχον ύπ’ αύτά τό προξενεϊον ή προξενικόν πρά-: 
κτορα Μεθώνης. Bon 100, 104, G erland  ώς 
έν σελ. 278. Θωμόπουλος 265, 280, 334, 3841, 
3921, 398, 402 έπ. 412, 4292, 453, 458 έπ. 
465, 473, 481, 484, 485», 494».

Μείλιχος ποταμός πηγάζων έκ των Δ ύ- 
πωρειών τοΰ Παναχαϊκοΰ καί ρέων διαμέσου 
των χωρίων ’Άνω καί Κάτω Συχαινών καί 
πρός Β των Πατρων 2 χλμ. έκβάλλει είς τόν 
Πατραϊκόν. Σήμερον μέχρις αύτοΰ έκτείνεται 
ή πόλις των Πατρων καί δέν εϊχεν άδικον ό 
Δανιήλος Δημήτριος Μάγνης (Ίστορικομυθικόν 
καί Γεωγραφικόν Λεξικόν, Βενετία 1834, 268, 
424), ό όποιος καλεϊ τοΰτον «ποτάμι τής Π ά
τρας». Ό  ποταμός είς παλαιοτέραν έποχήν ερ- 
ρεε κάτωθι τοΰ Παλιόμονάστηρου (Μπάλα), 
διερχόμενος τήν θέσιν Άποστομιές καί είναι εί- 
σέτι ορατή άπό τοϋ ώς άνω χωρίου Μπάλα, ή 
τότε κοίτη, ή δέ σημερινή είναι συνέπεια τής 
καταπτώσεως τοΰ λόφου Βίγλα, οπού δέον νά 
ζητηθή κατά Θωμόπουλον 57, ό ναός τής Τρν-

κλαρίας Άρτέμιδος (βλ. λ.). Ό  Μείλιχος δύ- 
ναται νά όνομασθή χείμαρρος, διότι τό θέρος 
έχει έλάχιστον ΰδωρ, χρησιμοποιούμενου δι’ αύ- 
λάκων πρός άρδευσιν. Κατερχόμενος τοϋ χω 
ρίου Βούντενη καλείται έκεΐ ποτάμι τής Βούν- 
τενης καί κατωτέρω παρά τά Συχαινά, λέγεται 
πλέον Συχαιναίικο. Κατά τάς έκβολάς του 
είς τόν Πατραϊκόν ό τόπος λέγεται Βάλτος καί 
ύπήρχον άλλοτε τενάγη είσδύοντα είς τήν θά
λασσαν. Βάθος θαλάσσης πρδ των έκβολών 
6—12μ. Παρά τόν ποταμόν εύρέθη ύστερομυ- 
κηναΐκόν νεκροταφείου καί άλλαι άρχαιότητες.

’Ίσως ό Μείλιχος άπεικονίζεται είς νόμισμα 
έπί ’Αντωνίου τοΰ Εύσεβοϋς. ’Ό χ ι όρθώς ό 
D odwell II , 307 λέγει τόν Μείλιχον Μελικου- 
κιάν ! όρθή δμως ή παρατήρησις ότι οί ποτα
μοί δέν έχουν ονόματα είς τήν νεωτέραν έποχήν 
(1806), αλλά λέγονται απλώς ποτάμια ή ρέμ- 
ματα. Ό  αύτός (I, 120) γράφει οτι είς τήν 
παραλίαν ό ποταμός (τών Συχαινών) κατα
λήγει είς δύο βραχίονας. 'Ο  P ouqu ev ille  
IV , 398 τόν άναφέρει ώς ποτάμι τών Συ- 
χαινών. Μείλιχος ό ποταμός (μειλίχιος), έν 
άντιθέσει πρός τό προηγούμενου αύτοΰ όνομα 
Ά μείλιχος (σκληρός) διά τήν άνθρωποθυσίαν 
παρ’ αύτώ διά τό έγκλημα τής Κομαιθοΰς 
(βλ. λ.) καί Μελανίππου. Ό  Π. Νεράντζουλης 
είς «’Αχαϊκά» ΙΙαυσανίου 1949 (έκδ. Ζαχαρο- 
πούλου) 1615, έκ τοΰ Μειλίχου Διονύσου. Μεί
λιχος προσηγορεύετο καί ό Ζευς, άλσος δέ καί 
βωμός Μειλιχίων θεών άναφέρει ό Παυσανίας 
είς Φωκίδα. Θωμόπουλος 53, 55—6, 64, 70, 
227, 246*.

Μ εϊνταυές (M eidaneus). Χωρίου έπαρχίας 
Πατρών είς ένετ. κατάστασιν τοΰ 1699. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 117, 118. Μεϊνταναΐοι θέσις
άλλοτε, οικισμός είς Μκεΐκι μεταξύ Περιστέ
ρας καί Άχαϊκοΰ. Καί κρήνη είς Καλλιθέαν.

Μ ειστρόβου. Χωρίου έπαρχίας Πατρών είς 
Έ νετ. κατάστασιν τοΰ 1699. Κώδηξ Μέρτζιου 
118. Τό χωρίου πρέπει ν’ άναζητηθή είς τήν 
γείτονα ’Ηλείαν. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118.

Μ ελάνιππος. Βλ. λ. Κομαιθώ.
Μ έλας. Βλ. λ. Πείρος. Θωμόπουλος 61, 

612.
Μ έ λ α ς ,  Χίος γλύπτης τής άρχαιότητος, 

τοΰ οποίου, ώς καί τοΰ υίοΰ του Μικκιάδου, ά- 
γάλματα ύπήρχον καί έν Πάτραις. Θωμόπου
λος 213.

Μελέτιος α' μητροπολ. Πατρών κατά 
τό έτος 1365. Μνημονεύεται είς τό Τριώδιον 
(βλ. λ.) Πατρών. Θωμόπουλος 397, 400, Ζα- 
κυθηνός, L e d esp o ta t I I , 290.

Μελέτιος β' επίσκοπος Πατρών, άναφε- 
ρόμενος άπό τόν G erland  254—5 τό α' τά 
έτη 1832 δίς 1833 καί άπό τοΰ 1833—1840. 
Κατά Θωμόπουλον 590, διετέλεσεν έως 1840 
καί όχι 1837, ώς άλλοτε ύπεστήριξε.

Μ ελετόπουλος Δ η μ. Έ ξ  Αίγίου στρα
τηγός τοΰ Ά γώνος, πολιτικός καί πολεμικός αρ
χηγός τής έπαρχίας του. ’Ακολουθών τόν 
Άνδρ. Λόντον, έρχεται είς τήν έπαναστατήσα- 
σαν πόλιν τών Πατρών καί μετά τήν διάλυ- 
σιν τής α' πολιορκίας έπί κεφαλής 200 Αί- 
γιέων παραμένει είς Σελλά. Τ φ  1824 λαμβά-
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νει έντολήν παρά της Κυβερνήσεως νά στρατολο- 
γήση 500 Αίγιεΐς διά τό στρατόπεδον Πατρών. 
Συμμετέχει είς μάχην του Άγιάννη (1827). 
*0 Κολοκοτρώνης του ένεπιστεύθη τήν γεν. 
άρχηγίαν των στρατευμάτων της ’Αχαΐας. Μέ 
τόν Δελη Ά χ μ έ τ  έκ Πατρών συνεκρούσθη καί 
είς Λαπαναγούς κ. ά. Λεύκωμα 192, Σταυρό- 
πουλος 380, 444—5, 448—9, Π . Ξινοπούλου, 
Τό Αϊγιον, 104. Ό  δέ άδελφός του Ιωάννης, 
νεώτερος, συμμετασχών καί ούτος είε τόν ’Α
γώνα, καί πολλά δαπανήσας δι’ αύτόν, Ιδιώ
τευε έκτοτε είς Πάτρας, φέρων τό παρά- 
σημον του Σωτήρος. Ένυμφεύθη κόρην Καλα
μογδάρτη. Τό κτήμα του παρά τά Ζαρου- 
χλαίικα καί ναός του Ά γ . Διονυσίου του ά- 
ρεοπαγίτου καί παρ’ αυτόν ό τάφος του μετά 
έπιγραφής «Μνημεΐον Ίωάννου Μελετοπούλου 
καί της οικογένειας του άνεγερθέν υπό της συ
ζύγου αύτού Χαρικλείας έν έτει 1883». Γού- 
δας Η ' 330—33.

Μ ελικουκιά . Τό ΒΑ της Άκροπόλεως (διά 
συνοικίας Ταμπαχάνων) ρεύμα (ύδραγωγεΐον), 
διά τού όποίου ύδρεύετο κατά την Τουρκοκρα
τίαν ή πόλις (Dodwell I, 120) καί τό όποιον ό 
αυτός II, 307 παραδόξως ταυτίζει μέ τόν ΜεΙ- 
λιχον ποταμόν, ένώ τούτο είναι τό Βρωμο- 
λαγκαδο. Θωμόπουλος α' έκδ. 37. Προφανώς 
έκ τίνος μεγάλης μελικουκιας (δένδρου), παρό
μοια τής οποίας ύπηρχεν είς τό άλώνι τού Ά γ . 
’Αθανασίου, άπό τούς κλώνους της όποίας 
οΐ Τούρκοι τώ 1804 άπηγχόνισαν τόν Γιαν- 
νιάν. Θωμόπουλος 489 σημ. Σήμερον τοπω- 
νύμιον είς τέρμα οδού Σμύρνης, κάτω της θέ- 
σεως Μαρούδα. Μελικουκιά τοπωνύμιον τών 
Συχαινών εις τι συμβόλαιον 1890. Κατά Κούρ- 
τιον Pelop. 454 ό ρύαξ τού ρωμ. υδραγω
γείου έσφαλμένως καλείται άπό τόν Dodwell 
Μείλιχος, ούτος καλείται τώρα Μελικουκιά.

Μ έλισσα. Περιοδικόν έν Πάτραις τώ 1886 
έκδοΟέν υπό Ά ντ. Ξ. Παπανικητοπούλου.

Μ ελισσαρόπουλος Κ ω σ τ ή ς. Έ κ  Πα
τρών, γεννηθείς τώ 1902, συγγραφεύς καί έκ- 
δότης τού περιοδικού «Ιλισός» είς ’Αθήνας 
(1955). Έ ξέδω σε: « Ό  Κομήτης» (Οέατρον
ιδεών), 1952 βραβευΟέν μέ τό Α' βραβείον 
Καλοκαιρινείου διαγωνισμού (1950), περί ’Α
ποκρυφισμού καί Μυστικισμοΰ, 1939, Εισα
γωγή στή θεοσοφία 1947, «Ά γνώστω Οεώ» 
1951, Ό  ’Ιησούς άπό τήν άποψη τού όρθολογι- 
σμού καί τού μυστικισμού, 1955, Προσωκρα- 
τικοΐ 'Έλληνες φιλόσοφοι καί θεοσοφία, 1956. 
Μεταφράσεις: Κρισναμούρτι, Στά πόδια τού
Διδασκάλου 1946, Περικλέους Επιτάφιος, 
1950, Φώς στήν άτραπό, 1957.

Μ ελισσαρόπουλος Νικολ. Έ κ  τών πεσόν- 
των κατά τόν ’Αγώνα τού 1821 Πατρέων. Θω
μόπουλος 600. Θωμόπουλος Όμπλού 32. Κ.Α, 
Μελισσαρόπουλος είς τόν κατάλογον συνδρομη
τών *Υπομν. Γερμανού (1837). *0 αύτός άνα-
φέρεται είς χειρόγραφον ευρισκόμενον σήμερον 
παρά τώ άπογόνω του ώς άνω Κωστή είς ’Α
θήνας, μάλλον δέ είναι καί ό συντάκτης τού 
έν αύτφ (έκ 4 φ.) ποιήματος υπό τύπον δικ. 
άποφάσεως, 6περ έπιγράφεται «Νεολαία της 
προόδου». «Συγκειμένη ή Νεολαία άπό νέους

τών Πατρών, | ot όποιοι άριθμούνται ώς δέκα U 
κατά τό παρόν | ήγουν έκ τού Ρετηνιώτου, 
Γεωργίου Μανθοπούλου, | Νικολάου Γλυκά- ] ι 
διώτου, Δημητροΰ Διπλαροπούλου, | Πανα- - * 
γιώτου Μανθοπούλου, Φακή καί Μελισσαρό- i 
πλου, | Χαραλάμπου Βασιλείου, Ίωάνν* Οίκονο- ■ * 
μόπλου κ’ Ίωάνν’ Άλεξανδρόπλου». Νεα- 3 
νικόν έργον, μέ άψογον βεβαίως όρθογραφίαν,. 3 
άξιοπερίεργον διά τάς διδομένας πληροφορίας. )1 
Οί άνωτέρω άλληλοκατηγοροΰνται, είς δέ έξ: 
αυτών ώς «σταφίδάς καί ξιπασμένος». Ό  ά
νωτέρω Βασιλείου όνομάζεται κατωτέρω καί' : 
Βασιλειάδης καί κατηγορεΐται μετ’ άλλου 
«ότι έχουν ωρολόγια όμορφα νωρίς ψε
γάδι, | μέ καδέναις σιδηρένιαις κ ι’ άπό χάντραιςι : 
καμωμέναις, | άπό τόν λαιμόν σάν γύφτος είςι 
τά κάτω κρεμασμέναις». 'Έτερος κατηγορού-· 
μένος ώς «άκράτητος γουλόζος» (κοιλιόδου
λος) φέρεται ότι «γιά νάβρη ένα ψάρι άπό πά
νω κάτω τρέχει» καί άλλος «πιστός φύλαξ τής: 
βαρέλας, | τής κανάτας, τού βοτσίου»... «άγα- 
πάει τό κρασάκι | κι ότι εΰρει ήγουν ρώμηι 
καί μοσκιαύλλα καί ρακάκι». ΟΙ υπάλληλοι ά- 
νησυχούν διά τάς θέσεις τω ν : «μούρθεν ένα: 
γράμμα άρτι | γιά νά πάγω είς τήν Σπάρτη || 
ή είς τήν ’Ακαρνανίαν | γραμματευς είς είσαγ-ί 
γελίαν, | πλήν μού φαίνεται θά πάγω | είς τόν: 
Πύργον νά διάγω | ή είς τήν Γαστούνην,ι 
όπου | Οάμαι γραμματευς ’πιτρόπου».

Μ ελισσηνός Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ,  Ιατρός έν Πά- ί 
τραις Κεφα)Αηνιακής καταγωγής (Τσιτσέλης).) 
*Υπό τήν προεδρείαν του τό έν Πάτραις παράρ-ι 
τημα τού Παγκ. Έ π ιστ. συνδέσμου, έξέδωσει 
τό 2ον τεύχος τού Β' τόμου τής Διεθν. Βι-. 
βλιοθ. του, έν Πάτραις τφ  1896 έκ σ. 41 h 
μετ’ είκόνων. Προλογίζει συντόμως τούτο, έν 
δέ σ. 243—318 γαλλιστί γράφει περί τού ποιη*' 
τικού έργου τού Σπυρ. Με>ισσηνοΰ έκ Λευκά*» 
δος.

Μ έλλιος Ί .  Όπλαρχηγός, σώμα τού δποί-ί 
ου μετά έκείνου τού Κ. Πετιμεζά ένεκλείσθ/· 
είς τήν μονήν Άναλήψεως (βλ. λ.) Πατρώα 
καί έδωσε μάχην τήν 18 ’Ιουνίου 1804, δια·ι 
σωΟέν διά τής έπεμβάσεως τού Πατρέως Ίωαν* 
Άσημακοπούλου διά πλοιαρίων είς Ζάκυνθον» 
Θωμόπουλος 543—4.

Μέλλον* Φιλολογικόν περιοδικόν έκδοθέν 
υπό νέων έν Πάτραις τώ 1910.

Μ ενεκλής. Πατρεύς, πατήρ τού άρχοντο^ « 
Μητροδώρου. H erb illon  173.

Μ ενεξής Λ ά μ π ρ ο ς  καί Γ  ε ώ ρ γ. Ναυ. 
τικοί άγωνισταί έκ Σπετσών μέ τά πλοία « Ά ι 
χιλλεύς» καί «Ηρακλής» είς ναυμαχίαν Πατρώί 
1822. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. ’Άμπελος Ή : 
λείας τ. 10.

Μ ενοΰνος ’Ι ω ά ν .  Κωνστ, Λοχαγός πεζ 
έκ Πατρών (1921). Έπολέμησεν είς Μ. Άναι 
τολήν, Έ λ  Άλαμέΐν, Ρίμινι, μόλις άπεφοίτη 
σε πρωτεύσας τής σχολής Εύελπίδων. Έφο 
νεύθη τήν 18 Μαρτίου 1949 είς Λάκκα Σούλ . 
’Ηπείρου κατά τόν άντισυμμοριακόν άγώνα 
Είχε τραυματισΟή καί είς Μουργκάναν καί έτι: ■ 
μήθη πεντάκις διά τού άριστείου άνδρείας.

Μ έντζαινα. Χωρίον τού δήμου Φαρών, έπ 
της δημοσίας ήδη όδοΰ άπό Πατρών είς Χοκ
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λανδρίτσαν, (18ov χλμ.), άπό τής όποιας απέχει 
περί τήν ώραν. Άπαντά ήδη έπΐ Φραγκοκρα
τίας. «Μετ’ άλλων κωμών καί ή γηραιά Μέν- 
τσενα, γράφει ό Θωμόπουλος εις περ. «’Αχαϊ
κά» Α' 52, προσφιλές ήβητήριον των τής βα- 
ρωνείας Χαλανδρίτσης νεαρών ιπποτών... έπέ- 
πρωτο έν ταϊς ήμέραις ημών άστόχως νά άναβα- 
ϊιτισθή είς Πλατανόβρυσιν», θαυμάζει δέ 6 
Θωμόπουλος τήν κώμην «διά τε τό γραφικόν 
περίρρυτον αύτής». Ή  Μέντζαινα γνωστή καί 
έκ του ναοϋ αυτής τής Παναγίας (βλ. λ.), ό 
όποιος δέν δύναται νά χρονολογηθή νεώτερος 
τόδ ΙΔ' αί. Ό  τόπος καί πρό τής Φραγκικής 
(ή καί τής βυζαντινής έποχής) έχει καί ύστε- 
ρομυκηναΐκήν ζωήν, όπως δεικνύει τό κατά τό 
1932 έρευνηθέν νεκροταφεϊον τής έποχής έκεί- 
νής (παρά τό κτήμα Δημ. Μπεθέλη). 'Τπερά- 

]ι νω τοϋ χωρίου πύργος, Σαρακηνόκαστρον (βλ. 
Aiykikki-P λ.)» έπίσης καί μονή, ή Μπαμπιώτου (βλ. λ.).
I "τητό; f‘Dj; Ή  περιοχή τοϋ χωρίου ύπήγετο ή έγειτόνευε 

iri.1! μέ τό τιμάριον τής Λυσσαριάς (βλ. λ.). Ά να- 
r':i: τχα; ρ̂ ,|| φέρεται μεταξύ τών χωρίων Πατρών τφ  1699,
·. 0! 'π))τ),ο:ΐ| ’άπετέλει δέ (1713) ένορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 

cal Π7 8, 175.
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δδός, είς ήν ό ως άνω ναός τής Παναγίας καί 
έρείπια ναών Σωτήρος παρά τό έλαιοτριβειον 

|· ’Αλεξοπούλου, Ά γ . ’Αθανασίου κ. ά. ’Αρι
στερά ρεϋμα ψυχροτάτου ΰδατος (Φύχτι) έκ 
πηγής Κρυσταροΰ (Κρυστάλλου;). Κατά Κο- 
ρύλλον Πεζοπορία είς Τρίπολιν, 8, «ήμίσειαν 
ώραν περαιτέρω τών χανίων Κουρλαμπά, διελ- 
θόντες τό Διαβολολάγκαδον, συνηντήσαμεν τά 
Μεντζεναίικα χάνια (ΰψ. 275 μ.) ή μάλλον 
οικίας τών κατοίκων τοϋ έν τή όδφ παρακειμέ
νου καί μικρόν ταύτης άπέχοντος χωρίου Μεν- 
τζαίνης τοϋ δ. Φαρών, δπερ σύν τφ χρόνω 
προϊόντι, σϋγκεντρωθήσεται έν τή θέσει ταύτη». 
Πράγματι τό χωρίον έπανέρχεται είς τήν πα- 
λαιάν του θέσιν, ή όποία δέν είναι έξ άλλου 
καί μακράν τής νεωτέρας, ώστε ν’ άποτελή έν 
δλον. Ό  Θωμόπουλος α' έκδ. 238 έξηγεϊ τό 
όνομα τοϋ χωρίου έκ τοϋ ένετ. mezzo ήτοι χω 
ρίον έν μέσω βουνών καί κατ’ άλλην έκδοχήν 
μεταξύ Χαλανδρίτσης (έδρας βαρωνείας) καί 
Πατρών. Μεντζαίικα υπάρχουν είς Τριχωνίδα 
("Ηλιος ΙΓ ' 262), Μπέζαινα τσιφλίκι τοϋ Ά λή  
χίς Αυλώνα καί Μέλτζενα είς Πάον Καλαβρύ
των (Παπανδρέου, ‘Ιστορ. Καλαβρ. 324), έδει 
δέ νά έλέγετο Μετζιάντζα κατά τήν παρατήρη- 
σιν τοϋ Γερακάρη 46. Φύχτι Μέντζαινα καί 
είς Αάλα Η λείας, τό όποιον ό Κ. Ν. Ή λιό- 
πουλος, Τό τοπωνυμ. Ή λ . 180 φέρει φυτώνυμον 
(άλβ. συκή). Τό ίδικόν μας γράφεται κάί Μέν- 
τσενα, πρέπει δέ νά είναι άλβανικόν (βλ. λ. 
Μπαμπιώτου), αν καί έν Πάτραις τό ήμιανώ- 
•γειον τών οικιών λέγεται είσέτι μετζάο. Ό  
Pouqueville IV , 396 γράφει M essena καί 
Ετυμολογεί έκ τοϋ Μεσάτις.

Κατά τήν E xped ition  29 οίκογένειαι 
(1828), τφ  1851 38 καί τφ  1889 κάτοικοι 

Κ  ίί^\ 355. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 113, 159 τήν 
■•α'1 λο& -άναφέρουν ώς χωρίον άπό τοϋ 1861. Τόν ’Ο 

κτώβριον 1824 ό Ίωαν. Κολοκοτρώνης κατέρ
χεται έκεΐθεν πρός πολιορκίαν Πατρών. Ά ρ-
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χεΐον Λόντου B' ώς έν σ. 470. Τήν 22)1)1944 
άντάρται φονεύουν δύο Γερμανούς στρατιώτας 
καί είς άντίποινα έφονεύθησαν 30 όμηροι έν 
Πάτραις. Λάγαρης 96. Θωμόπουλος 229, 289, 
298, 300, 3316-

Μεντή ά γ  α ς, υίός τοϋ Ά χμ έτ, πλουσιώ- 
τατος έν Πάτραις. Ούτος έρρίφθη είς τάς φυ- 
λακάς ύπό τών πανισχύρων Ελλήνων τφ  1789 
είς τήν αυτοδιοίκητον πόλιν τών Πατρών. Θω
μόπουλος 512.

Μ ερελόπουλος Θ α ν. Πατρινός άγωνιστής 
τοϋ 1821. Λοχίας (τσαούσης) τοϋ Π. Καραν- 
τζα (βλ. λ.) διατηρηθείς ύπό τών προκρίτων 
ώς έπίτροπος τοϋ υίοΰ έκείνου Μήτρου καπε
τάνιου.

Μ ερεντΙτης. Κατά τήν αυτοβιογραφίαν τοϋ 
Ν. Βασιλειάδου, πατρός τοϋ ποιητοΰ, τήν ό
ποιαν έδημοσίευσεν ό Λ. Κυβετός είς Μικρασ. 
χρονικά Γ ' 1940, 326 : «Τήν 1 Φ)ρίου 1848 
άποστάτησεν ό Μερεδίτης άξιωματικός τής Ό -  
ροφυλακής μετ’ άλλων άξ)κών ήτοι Μπαλάφα 
καί Ζωγράφου, έλήστευσαν τήν Έ λλ. Έθν. 
Τράπεζαν ένταΰθα είς Πάτρας, μετά 2 ήμέρας 
τούς έλαβεν άγγλικόν άτμόπλοιον χωρίς νά 
βλάψουν ούδένα άλλον είς αυτήν τήν πό)ιν. 
Καθ’ ήν ώραν έμβαρκαρίζοντο έφθασαν βα
σιλικά στρατεύματα, τούς άπέκρουσαν καί έ- 
φόνευσαν άπ’ αυτούς τρεις, έφονεύθησαν όμως 
καί 5 έκ τών στρατιωτών τής Ινυβερνήσεως».

Τό κίνημα ύπεκίνησεν ό Θ. Γρίβας κατά 
Τζαβέλλα. Κατέσχε 120.000 δρχ. τοϋ Δημοσίου 
καί έπεβιβάσθη τοϋ βρετταν. πολεμικού «Σ πιτ- 
φάιρ». Ή  στάσις άκριβέστερον έγινε τόν 
Δ)βριον 1847. Ό  Μερεντίτης, άλλοτε οπλαρχη
γός τοϋ Κωλέττη καί λησταντάρτης, λοχαγός 
ήδη είς τήν φρουράν τών Πατρών, ύπεκίνησεν 
άνταρσίαν αύτής, συλλαβών τόν διοικητήν της 
ταγματάρχην Στουρνάραν. Παρά τής Εθνικής 
Τραπέζης έλήστευσαν 25.000 δρχ. άπήτησαν 
δέ τά χρήματα τού Ταμείου καί τοϋ Τελωνείου 
καί παρά τοϋ λαοΰ άλλας δρχ. 50.000. Κατ’ 
έκθεσιν 6 Φ)ρίου 1848 τοϋ πρεσβευτοΰ τής 
Αύστρίας είς ’Αθήνας Πρόκες "Οστεν, τήν ό
ποιαν έδημοσίευσεν έν μεταφράσει ό Τ. Βουρ- 
νάς είς τήν «Πελοπον. Πρωτοχρονιάν» 1957, 
207—9, πρωταίτιος ύπήρξεν ό έν Πάτραις 
"Αγγλος πρόξενος. «Οί δυσαρεστημένοι, συσπει
ρωμένοι στήν ’Αθήνα γύρω άπό τήν ’Αγγλική 
πρεσβεία, καθώς καί στήν Πάτρα άπό τόν ’Ά γ 
γλο πρόξενον, ό όποιος διαθέτοντας τά κεφά
λαια Ίονικής Τραπέζης καί ρυθμίζοντας τήν 
έξαγωγή αύτής τής πλούσιας περιοχής, κρατα 
στά χέρια του τήν περιουσία τών παραγωγών, 
ήρθαν σ’ έπαφή τώρα καί κάμποσο καιρό, μέ 
τήν μυστική οργάνωση πού λέγεται «ή Μεγάλη
άδελφότης»..... Ή  διαταγή τοϋ 'Υπουργείου
τών Στρατιωτικών νά συλληφθή ό Μερεντίτης, 
έπετάχυνε τήν ήμερομηνίαν τοϋ κινήματος «κι 
έτσι ξέσπασε στάς 9 Δ)βρίου. Κάποιος όνόματι 
Βαλλιανος, φερόμενος ώς άρχηγός τής Ε τ α ι
ρίας, ό όποιος βρισκόταν γιά τήν υπόθεση αύ- 
τή στήν Πάτρα σέ στενή έπαφή μέ τόν ’Ά γ 
γλο πρόξενο, μή θέλοντας νά παραχωρήσει τή 
διοίκηση τοϋ κινήματος στόν κ. Καλλέργην, 
κατά τήν υπόδειξη τών ’Ά γγλων, κατώρθωσε
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νά ξεγελάσει τόν Μερεντίτη δτι τό κίνημα έ
χει προετοιμασθή σ’ όλες τις κυριώτερες πό
λεις της Ελλάδος καί υποσχόμενος δτι τό 
«Σπιτφάιρ» θά του έφερνε τόν Καλλέργη. "Ο
ταν έξερράγη τό κίνημα, τό άγγλικό κόμμα 
της Πάτρας ύπό τήν καθοδήγηση του προξένου, 
έλαβε τά όπλα μέ τήν πρόφαση νά σχηματίση
μίαν έθνοφρουρά..... Τό βράδυ της 9ης του μη-
νός, άφου άστό/ησεν ή άπόπείρα κατά του 
διοικητου της πόλεως χάρις στίς ένέργειες του 
προξένου της Αυστρίας, ό Μερεντίτης λήστεψε 
τήν Τράπεζα Ελλάδος. Δέν άγγιξε τήν Ίονι- 
κή παρόλον πού διέθετε πολύ περισσότερα χρη
ματικά ποσά.,,.Έ ν τω μεταξύ ό Μερεντίτης 
περίμενε νεώτερες [πληροφορίες] καί τό «Σπιτ- 
φάιρ». Ό  ταγματάρχης Στουρνάρας, ό ό
ποιος συνελήφθη άπ' αύτόν, έκρατεΐτο στήν κά
μαρά του, κατέθεσεν δτι ό Μερεντίτης πολλές 
φορές έφώναξε : «Μά πού βρίσκεται τέλος πάν
των τό ’Αγγλικό άτμόπλοιο»..... Ο! κάτοικοι
τρομοκρατημένοι άπό τις διαδόσεις πού έπιβε- 
βαίωνε τό άγγλικό κόμμα περί γενικωτέρου 
κινήματος, έτρεξαν στό "Αγγλο πρόξενο καί 
άρχηγό τής Εθνοφρουράς Καλαμογδάρτη. Καί 
οί δύο τούς καθησύχαζαν λέγοντας πώς δέν εί
χαν παρά ν* άνοίξουν τά μαγαζιά τους..... Στίς
1 1  τού μηνός φάνηκε τό «Σπιτφάιρ». Δέν έ- 
φερνεν όμως τόν κ. Καλλέργη καί άπό έκείνη 
τή στιγμή ό Μερεντίτης κατάλαβε πώς τόν εί
χαν γελάσει..... Τό άγγλικό κόμμα ζύγισε τώ 
ρα πιό σωστά όλους τούς φανφαρισμούς των 
έταιριστών καί ένοιωσε τήν άνάγκη νά ξεφορ- 
τωθή τόν Μερεντίτη. Τότε ό ’Ά γγλος πρόξενος 
μίλησε πρός τούς συναδέλφους του περί της α 
νάγκης νά σωθή ή πόλις φυγαδεύοντας τόν 
Μερεντίτη....ΟΙ διαπραγματεύσεις έγιναν στό 
σπίτι τού ’Ά γγλου ύποπροξένου, γιου τού προ
ξένου. Ό  κ. Βούδ συμφούνησε μέ τούς άντι- 
προσώπους τού Μερεντίτη ότι θά τού δίνονταν 
10  έκατομ. τάληρα καί ότι τό χρήμα θά τό 
έπαιρναν όχι άπό τήν Ίονική Τράπεζα, άλλά 
άπό τό Δημόσιο Ταμείο. Ό  Ά γγλος υποπρό
ξενος άνέλαβε τήν άφαίμαξη τού Ταμείου. Βρέ
θηκαν 36 έκατομ. δραχμές καί τά μετέφερε 
στό σπίτι του. Ά π ’ αύτή τή στιγμή οΐ έ- 
παναστάτες άρχισαν ν’ άναζητούν πλοία». Τό 
απόγευμα της 13ης Δ)βρίου ό στρατός είσήλ- 
θεν είς τήν πόλιν. «ΟΙ έπαναστάτες σκορπισμέ
νοι στήν πόλη, άποτραβήχθησαν πρός τό μώλο, 
άναψε τό τουφεκίδι, οΐ βάρκες τού «Σπιτφάιρ» 
πλησίασαν στό μώλο καί ό καπετάνιος μέ τόν 
πρόξενο προστάτευσαν αύτοπροσώπως τήν άνα- 
χώρηση των επαναστατών μέ όλη τους τή 
λεία. Τήν έπόμενη νύχτα ό άρχηγός τής Ε 
ταιρίας Βαλλιάνος καί δύο έταιριστές, ό ταγ
ματάρχης Στάθης καί ό λοχαγός Βούλγαρης, 
μεταφιεσμένοι σέ ναύτες, σώθηκαν άπό τόν
πρόξενο πού τούς μετέφερε στό «Σπιτφάιρ»......
Στάς 15 τού μηνός άνεχώρησε τό [πλοΐον].....
Στίς 1 1  ’Ιανουάριου έπιστρέφοντας άπό τήν 
Μάλτα, έμφανίσθηκε πάλι στήν Π άτρα......

Διά τού νόμου Π Ζ ' τής 12 Μαΐου 1848 «τήν 
άποζημίωσιν της Εθνικής Τραπέζης διά τά 
άφαιρεθέντα ύπό των στασιαστών χρήματα έκ 
τοΰ έν Πάτραις ύποκαταστήματος αύτής, άνα-

λαμβάνει είς βάρος του τό Δημόσιον» (t. Bar 
λαωρίτου. Συλλογή νόμων άφορώντων τήν Έ1 
θνικήν Τράπεζαν της Ε λλάδος,'Ά θ . 1897, Ε 
99—100). Λεπτομερώς τά τής στάσεως είι| 
D riau lt I I  335—341. Βλ. λ. Ά γγλο ι. Δρώ 
γούμης Β' 150. L eg rand  B ibliogr. Ionier 
P a ris  1910, I ,  379. Άπάντησις Στ. A. Βαλλιά 
νου πρός τούς συντάκτας των έφημερίδων α\ 
Αίών» καί «ή Άθηνά» είς τά ύπό τούτων κατ 
αύτου λεχθέντα επί τής έν Πάτραις σύμβασή 
στάσεως, έν Κερκύρα τήν 7 Ίανουαρίου 184ίι 
Έ φ . «Άγγελος» Ά θ . 24)12)1847. Κυριακίδε 
Τστ. συγχρ. Ελληνισμού Α' 595—6. Κ. nd 
παρρηγοπούλου *Ιστ. Έλλ. ’Έθνους έκδ. ί 
(1925) Σ Τ ' 269-271 . Γούδας Ζ ' 67. Έλευ 
Β' 14, ΜΕΕ Γ  580.

Μερκούρης Η ρ ώ δ η ς .  Α γωνιστής xc 
1821 έκ Δίβρης, πολεμήσας καί είς Πάτραο 
Ν. Παπαδόπουλος είς περ. Ά μπελος Πύργη 
’Ηλείας τ. 10.

Μ έρτεζα. Χωρίον τής Δύμης, άπέχον 2 <\ 
Ν τής Κ. Ά χαΐας. Πρό 50ετίας οί ήμίσε; 
των κατοίκων ώμίλουν τήν άλβανικήν, άλλ 
πολλοί ήλθον άπό τό ΒραχνΙ (Παπανδρέου, Κ ί 
λαβρ. *Επετ. 173). ΟΙ περισσότεροι όμως άπ 
τήν Ζουμπάταν. Σήμερον άποτελεϊ τήν κοιν· 
τητα Μύρτου. Τό χωρίον άναφέρεται είς κατε 
στάσιν Ένετικήν τοΰ έτους 1699 των χωρίο 
Πατρών. Α ποτελεί μίαν ένορίαν τφ  1713 | 
τό Πουρνάρι καί Μπούκουρα. Κώδηξ Μέρτζι»· 
117, 118, 172. Τό αναφέρει ή E xped ition  (
9 οίκογενείας (1828). Τφ  1851 ή Μέρτεζα { 
τό Μπούκουρα καί Άλποχωράκι είχον 36 οίκ* 
γενείας, 185 κατοίκους (Ραγκαβής Β' 86). Τ  
1889 κάτοικοι 237, όμοίως καί είς Κορύλλ* 
Χωρογραφία 74. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 61 
113, 159 άναφέρουν υφιστάμενον τό χωρί- 
άπό τής συστάσεως των δήμων. Ούδεμία σ: 
ζήτησις έχει γίνει έπί τού ξενικού όνόματ 
τού χωρίου.

Μ έρτζιος Δ. Κ ω ν σ τ. Έ γκριτος λόγι 
έγκατεστημένος εις Ένετίαν. Ε κτός τών πο: 
λών Ιστορικών έργασιών του, αΐ όποΐαι άμ 
σως ή έμμέσως άφορούν τάς Πάτρας, είς xt 
Κ. Δ. Μέρτζιον όφείλομεν τήν συλλογήν ε 
άντίγραφα τών κυριωτέρων έγγράφων (β. > 
τών άρχείων τής Ένετίας, τών" άναφερομένο 
είς Πάτρας. Ταύτην είς κώδικα προσέφερ ? 
είς τόν Δήμον Πατρέων, παρά τή Δημοτα α 
Βιβλιοθήκη, τόν ’Ιούλιον 1957 καί ό όποϊ·^ 
κώδ ηξ ιονομάσθη ύφ’ ήμών «Μέρτζιου .κώδη!·, 
καί ως τοιούτος άναφέρεται πλειστάκις έ r 
ταύθα.

Μέσα βουνά. Τά άλλως Μαύρα βου.^ 
(βλ. λ.) ή είδικώτερον τά βουνά τοΰ Μέί 
Γκέρμπεσι παρά τόν Άραξο>; J4 1J2 ώ. άΊ 
Κ. Ά χαίαν), δπου συνοικισμός ύπαγόμενος κ  
σήμερον είς Γκέρμπεσι. '

Μ εσάτις καί Μεσάτη (άντί Μέση) καί Μ-. ί 
σάτιος πολίχνη. Τό τρίτον γνωστόν πόλισ^Λ 
(δήμος) μετά τήν Άρόην καί Άνθειαν, έκ xc 
όποιων άπηρτίσθη άργότερον ή πόλις Πάτρε 
μάλιστα ή Μεσάτις έκτίσθη καί άργότερον κ 
έν τφ  μέσω τών δύο άλλων πολισμάτων, 
ου καί τό όνομα, πάντως κατά τούς ύστερ
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-  ϊ,ή

i V,; Bijpl !ki

V ίνκήν, liilj 
·· Dra^j(fc» 
;::w>3fx 5m ; ft) 

h m  φ nat| 
S v j k ? : t z i  ί ί :  n s }
• Μ' :ών -/ô  i 
r.·;. Γί τώ 1513 i  

j. Κωΐτ; 515"!'.,
: i HxMiw ri 
ύΙ r,V^i| 
:.ή,\ :!/o< 3*1 <̂ 1

iirtv *5 7“
wfj

:^3 >‘¥

•WX}k 
'ΕκάTUV f
•i’fV
φ
n-v;irWV

fVi·*
■>?, *tw' i111'·' ’<*rJV VjW

■

^  ι' μ ij 

< * »

μυκηναϊκούς χρόνους καί μάλιστα άπηρτίσθη 
άπό κατοίκους καί της Άρόης καί τής Ά ν- 
θείας. Έκαλλιεργήθη ό τόπος μέ άμπέλους 
καί τοϋτο καταφαίνεται είς τήν μυθολογίαν των 
άρχαίων, οί όποιοι διηγούντο δτι έκεϊ άνε- 
τράφη ό Διόνυσος, δι’ αύτό καί έλέγετο Με- 
σατεύς καί δτι έκινδύνευσεν άπό τούς έπιβου- 
λεύοντας αύτόν Πάνας. Ό  Παυσανίας άναφέρει 
οδόν πρός αύτήν, άγουσαν Α άκροπόλεως (δπου 
άρχαιότερον ή Άρόη). Κατά Θωμόπουλον 98 
ώς; έκ των ώραίων μέχρι σήμερον άμπελώνων 
πρέπει νά κατέχη τόν χώρον τής σημερινής 
Σαμακιάς, παρά τήν μονήν Γηροκομείου, μά
λιστα κατ’ αύτον διετηρήθη κατ’ άναγραμμα- 
τι$μόν τό βνομα, τό τελευταίου δμως δέν είναι 
άκριβές, διότι τό νϋν διατηρούμενον τοπωνύ- 
μιον είναι φυτώνυμον. Αρχαιότητες άνευρέθη- 
σαν είς τάς άμπέλους της, έπιτύμβιοι έπιγρα- 
φθί, άλλα ρωμ. χρόνων, οΰτε είναι βέβαιον δτι 
είναι έπιτόπιοι, τοϋτο δέ διετυπώθη ήδη άπό 
τόν περιηγητήν του ΙΖ ' αί. W lieler διά τάς άρ- 
χαιότητας τής μονής Γηροκομείου. Ρωμ. τάφοι 
εύρέθησαν τω 1949 είς τό άντίστοιχον τοϋ Γη
ροκομείου ύψωμα, δπου τό ’Αναρρωτήριου παί- 
δων, κατά τήν αύτήν έποχήν δέ περίπου είς 
άμπέλους δικηγόρου Χρ. Καποτα. Τό σημαν- 
τικώτερον δέ εύρημα είναι ύστερομυκηναϊκός 
τάφος, άνακαλυφθείς τω 1933, λαξευτός, έντός 
των άμπέλων Σαμακιάς, μετά πολλών άγ- 
γείων, τά όποια λόγω τής κατολισθήσεως τοϋ 
έδάφους εύρέθησαν θραυσμένα. Ό  τάφος ούτος 
είναι ό πλησιέστερος πρός τάς Πάτρας μυκη
ναϊκός. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 54 έγγύς 
τής Μεσάτιδος ό ναός τής Τρικλαρίας Ά ρτέ- 
μιδος. Ή  Μεσάτις, κατά τήν εύστοχου διατύ- 
πωσιν του Isam b ert (Itener. 366), έπεκάθητο 
έπΐ τών προβούνων.

Μνημονεύεται δτι μετά τήν καταστροφήν 
είς τό Κάλλιον, οί Πατρεϊς κατέφυγον καί είς 
Μεσάτιν, άρα διετηρεΐτο είσέτι ίδιος οικισμός. 
Διά τής Μεσάτιδος τέλος διήλθε τό υδρα
γωγείου τοϋ Δ ' μ. X. αί.

‘Ο κατά πολύ νεώτερος (ΙΖ ' αί.) γεωγρά
φος μητροπολ. Ά θ . Μελέτιος άναφέρει καί 
άλσος Μεσάτιδος Άρτέμιδος παρά τό Γηροκο
μείου. Παρά τήν κορυφήν τοϋ γηλόφου Σαμα- 
κιας, δπου άλλοτε ή έπαυλις Μάρσαλλ καί 
Άμβουργερ, εύρέθη πρό έτών τάφος καί άρ- 
χαΐρν φρέαρ.

Κατά τόν Iyeake I I ,  143, επί Τουρκοκρατίας 
οί τραχείς δπισθεν τοϋ φρουρίου τών Ιΐατρών 
λόφοι παρήγαγον ένα έρυθρόν οίνον, ούδαμώς 
κατώτερον έκείνου τοϋ P o rt. Οί "Ελληνες, 
λέγει, τόν χρησιμοποιούν διά νά έξευγενίσουν 
τούς λοιπούς οίνους, οί όποιοι παράγονται άπό 
άμπελώνας χα., ,λοτέρων καί υγρών τόπων. Ή  
Μεφάτις έχει τό καλύτερον ξηρόν κλίμα τής 
περιοχής τών Πατρών. Ό  Ούέλερ εύρε τόν 
υπέρ τήν μονήν Γηροκομείου χώρον κατάφυτου 
έξ έλαιώνων, άμπέλων καί σίτου (ΙΖ' αί.). Καί 
τά καθορισθέντα τω 1715 δρια τής περιοχής 
Γηροκομείου άναφέρονται είς «βουνά τής Σαμα
κιάς». Ό  κώδηξ τής μονής Γηροκομείου 
βρίθει έξ έμφυτεύσεων (φυτειών) άμπέλων κατά 
τάς άρχάς τοϋ ΙΘ ' αί, είς Σαμακιάν. Τφ 1813

π. χ. έφυτεύθησαν 16 στρέμματα. Ή  περιοχή 
Σαμακιάς τήν έποχήν έκείνην έφθανεν έως θε- 
σεως Καμάραι (βλ. λ.). Σαμακιά καί έν ’Η 
λεία, διά τήν όποίαν ό Κ. Ν. Ήλιόπουλος, Τό 
τοπωνυμικόν ’Ηλείας, 191 έξηγεΐ διά τό αυτό
θι άλλοτε καλαμώδες φυτόν. Σαμακία είς Η 
σύχιον, σάμαξ λ. έλληνική. Σαμακιά καί Σα- 
μακιές παραλιακή θέσις παρά τόν Άραξον 
(Μαύρη μύτη) διά τό αύτό φυτόν. Καί βρύσις 
Σελαχαγιά είς Σαμακιάν έναντι οίκίας ,Χρ. 
Καποτα, θέσις Διάκου. Ό  Χρ. Κορύλλος είς 
έφ. «Νεολόγος Πατρών» 3 ’Απριλίου 1923 προ
σθέτει : «Οί πάντες βλέπομεν έπί τού ύψηλοτέ- 
ρου σημείου τών πρός ΒΑ γηλόφων άπό τοϋ !Ε- 
σχατοβουνίου καί άνω τά έρείπια ένός πυργίσκου 
τοϋ πρώην συμπολίτου μας κ. Φράντζ Ά μβου- 
γερ, τά όποια υπό τών πέριξ κτηματιών κα
λούνται ό Κόκκινος πύργος. Τό σημείου τούτο 
άπέχει τοϋ Γηροκομείου περί τήν ήμίσειαν ά- 
νηφορικήν ώραν. Είναι άληθές δτι είναι κάπως 
κοπιώδης ή πρός τά έκεί άνοδος, άλλ’ ή έκ 
τής έκεΐθεν θέας άπόλαυσις είναι τοιαύτη, 
ώστε άνταμείβει δαψιλώς τόν όδοιπόρον...». 
Θωμόπουλος 53—6, 100, 138, 172, 2Q4, 206. 
254. 483, 496, 563. Τριανταφύλλου Γηροκομ.
5—6. H erb illon  120 έπ.

Μ εσημβρία. Έφημερίς πολιτική έκδοθεΐσα 
τόν Σ)βριον 1919 έν Ιίάτραις.

Μεσόα. ’Αρχαία πόλις τής Λακωνίας. Είς 
Μεσόαν έφυλάσσετο τό άγαλμα τής Λιμνάτι- 
δος Άρτέμιδος (βλ. λ.), άρχαιοτάτη δέ έπι- 
γραφή εύρεΟείσα είς τόν έν Άμύκλαις ναόν τοϋ 
’Απόλλωνος, όμιλεΐ περί τών σχέσεων τών Πα- 
τρέων μέ τήν Μεσόαν. Θωμόπουλος 203*. 
H erb illon  ώς έν σ. 182.

Μ εσολόγγι. Ή  παραλία τής άντίπεραν 
αίτωλικής πόλεως όμοιάζει πρός έκείνην τοϋ 
ήμετέρου ’Αράξου, έχουσα τήν αύτήν λιμνοθά
λασσαν καί άλιείαν. Έ ξ  άλλου κατά τόν ΙΖ ' αί. 
άναφέρεται έκεί καί καλλιέργεια σταφίδος, 
δπως καί είς Αίτωλικόν, άλλά είς μικρόν πο- 
σοστόν. Τό Μεσολόγγι άνήκεν είς τήν δικαιο
δοσίαν τών έν Πάτραις γεν. προξενείων.' Μεσο- 
λογγίτικα πλοία παρελάμβανον έκ Κερκύρας 
είς Πάτρας τά είς τήν άνω νήσον έξ Έ νετίας 
διακομιζόμενα έμπορεύματα κατά τάς άρχάς 
τοϋ ΙΗ ' αί. δτε πρώτα ήρχοντο τά πλοία τοϋ 
Μεσολογγίου καί είς τήν έξαγωγήν προϊόντων 
έκ Πατρών είς έξωτερικόν. Βλ. λ. ναυτιλία. 
Είς τό πολιορκούμενον Μεσολόγγι έσπευσαν νά 
άγωνισθοϋν οί άδελφοί Μοθωνοί καί άλλοι5 Π α- 
τρινοί, κυρίως δέ ό ’Ιωάν. Παπαδιαμαν^όπου- 
πουλος, ό όποιος καί έπεσε κατά τήν έξοδον, 
ευρισκόμενος έπί τής διοικήσεως τής πόλεως. 
Τόν Παπαδιαμαντόπουλον ήκολούθουν πολλοί 
Πατρινοί ώς στρατιώται, δπως ό Καρνάτζος, 
καί 2—3 γραμματείς του, ό Καφεντζόπουλος, 
τοϋτο δέ προκύπτει έκ τής άπό 23 ’Οκτω
βρίου 1825 έπιστολής τοϋ Παπαδιαμαντοπού- 
λου, διασωζομένης είς τό άρχεΐον του. Βλ. λ. 
Έπανάστασις 1821, ίδ(ως διά τήν έναρξιν τοϋ 
Ά γώνος. Τ φ  1828—9 πρόσφυγες είς Πάτρας. 
Βλ. λ. Πλατύκας, Τρικούπης. M an g eart κε<ρ. 
X X I. Πλεΐστοι Μεσολογγΐται μετά ταϋτα εις 
ΙΙάτρας, ώς ό Χρ. Μ. Παλαμάς είς τό ΙΙατρ.

377 Μεσολόγγι
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Ή μερολ. 1892 Δ. Μαριώτη «Μεταξύ Πατρών 
καί Μεσολογγίου», 39—51. «Σήμερον, έπιλέ- 
γει, αΐ Πάτραι δύνχνται νά θεωρηθώσι μητρό- 
πολις του Μεσολογγίου καί τό άντικρύ έπίνειον 
του Μεσολογγίου Κρυονέρι, προάστειον των 
Πατρών». Θωμόπουλος 1741, 428, 489, 493, 
500°, 502—6, 511, 514, 538, 550, 605.

Μ εσονίτσα. Κορυφή του μικρού Παναχαϊ- 
κου παρά την Βαλατούναν.

Μεσοχωράκι. Χωρίον Δύμης, άναφερόμε- 
νον άπό Δρακάκην Κούνδουρον 67. Πιθανόν ό 
συνοικισμός νά έκειτο -έγγύς των Σαγαιίκων έπΐ 
της όδοϋ Πατρών Η λείας, ή νυν Ράχη Καραιί- 
κων. ΟΙ έξ έλονοσίας άναρρωνύοντες Τούρκοι 
παρεΟέριζον έκεΐ.

Μ εσοχώρι. Μικρός συνοικισμός έξωθι τού 
φρουρίου τού Σαλμενίκου (βλ. λ.), δπου άλλο
τε ή πόλις τού Σαλμενίκου. Κατά Νουχάκην 
κάτοικοι τώ 1889 36 καί τώ 1907 30 μόνον. 
Λέκκας 71,* 158, 164, 210.

Μ εσσηνέζης Λ ε ω ν ίδας.Π ροεστώς ΛΙγίου 
κατά τήν Έπανάστασιν, έκ τών τέκνων τού 
όποίου ή Ζωή ύπανδρεύΟη είς Πάτρας τόν Κον- 
τογούρην, ό δέ υιός του ’Ιωάννης άπέΟανεν 
είς ήλικίαν 76 έτών κατοίκων μονίμως είς 
Πάτρας τόν Φ)ριον τού 1896, έτάφη δέ είς 
Αίγιον, ό δέ υιός τού Μιλτ. Μεσσηνέζη ’Αρι
στομένης έγκατεστάΟη είς Πάτρας ώς σταφι- 
δέμπορος, έπολιτεύετο δέ είς ΛΙγιάλειαν. *0 
ώς άνω ’Ιωάννης, έπανελΟών έκ Παρισίων, 
όπου είχεν ήδη άπό τού 1840 μεταβή διά 
σπουδάς, έδικηγόρησεν είς ΙΙάτρας, άλλα έτρά- 
πη κατόπιν είς τό δικαστικόν καί έν συνεχεία 
τό πολιτικόν στάδιον. Είς Πάτρας έζησε καί 
ό συγγραφεύς Νύσης Μεταξάς Μεσσηνέζης. 
Έ μπορος Μεσσηνέζης ήτο είς ΙΙάτρας καί με- 
τέβη είς Ζάκυνθον τώ 1798. Κώδηξ Μέρτζιου 
281. Σταυρόπουλος 342, 470—3. Λεύκο>μα
193—4.

Μεσσηνία. *Η ΰπαρξις Φαρών είς Μεσση
νίαν, όπου μάλιστα έλατρεύετο όμοιομόρφως ό 
’Αγοραίος Έ ρμης, γέννα τό έρώτημχ περί I- 
δρύσεως τούτων υπό τού αυτού λαού. Τούτο 
έξήτασεν ήδη ό Παυσανίας (’Αχαϊκά 22,5), ό 
όποιος ήρνήθη τήν ώς άνω μυΟολογουμένην I- 
δρυσίν των. 'Ομοίως ΆνΟεια έν Πάτραις καί 
έν Μεσσηνία ή Θ>υρία. ΟΙ Μεσσήνιοι είσή>0ον 
είς τήν Ά χ . συμπολιτείαν καί ένωρίς ταύτης 
άπέστησαν, άκολουθυΰντες μάλλον τήν Σπάρτην. 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έξ ΊΟώμης καί 
Άνδρούσης έστρατολόγησε διά τήν έκπόρΟησιν 
τών Πατρών. Ζακυθηνού, L ,ed esp o ta t II, 138, 
Κατά τούς νεωτέρους χρόνους πολλαΐ σχέσεις 
άνεπτύχθησαν μέ τήν ΜεΟώνην καί Κορώνην, 
αί όποιαι άπό τού Θ' αί. ύπήγοντο έκκλησια- 
στικώς είς τήν μητρόπολιν τών Πατρών μέχρι- 
του 1828. Ό μοίω ς ύπήγοντο διοικητικώς είς 
Πάτρας τά Γιανιτσάνικα, ώς καί ή Μικρομά- 
νη. Μετά τήν άπελευθέρωσιν έως σήμερον πολ
λοί Μεσσήνιοι έγκατεστάθησαν είς Πάτρας, 
διατηροΰντες άπό τού 1930 καί ίδιον σύλλο
γον. Θωμόπουλος 39, 96a, 116®, 152—3, 203®, 
347.

μ ετα λλεία . Αόγφ τών μετάλλων τό Σιδη- 
ρόκαστρον (τό όποιον όφείλει καί τήν όνομα-

σίαν του είς τόν έκεΐ σίδηρον) λέγεται καί* 
Μαντέμι. Θωμόπουλος Όμπλοϋ γ '.  Καί είς. 
Άραβωνίτσαν υπάρχει ένδιαφέρον. Βλ. λ. Γεω-ϊ 
λογία.

μέταξα ( μ ε τ α ξ ο υ ρ γ ε ί α ) .  ’Ή δη έπΐ’ 
τών χρόνων τού ’Ιουστινιανού. μετεφέρθη είς τό} 
Βυζάντιον ή κατασκευή της μετάξης έκ μετα-t 
ξοσκωλήκων. Ή  καλλιέργεια δμως δέν έπε-2 
ξετάθη παρά είς τήν Πελοπόννησον καί τάςι 
νήσους τού Αιγαίου. Τόν Θ' αί. άκμάζει είςΐ 
Πάτρας ή μεταξουργία. Βλ. λ. Δανιηλίς, Βλα-ι 
τερόν, Ρωμανού. Τόν ΙΓ* αί. συνεχίζετο κάΐ «δ\Ι 
άριστον ώμοφόριον» στέλλεται είς τό C luny 
Βλ. λ. Γηροκομεΐον. ’'Αλλο ώμοφόριον άναφέ-ί 
ρεται τόν ΙΖ* αί. τού μητροπολ. Θεοφάνους 
Φλωρία.

fO γεν. προνοητής της Πελοποννήσου, γρά 
φων έκ Πατρών τήν 28 Ίανουαρίου 1713 
πρός τούς πέντε σοφούς τού Εμπορίου είς.Έ-! 
νετίαν, βέβαιοι δτι έπήλθε μεγάλη βελτίωσκ 
της έπεξεργασίας της μετάξης καί έλπίζει 6τγ 
αύτη θά φθάση είς τήν τελειότητα (Κώδηξ 
Μέρτζιου 178). Είς οικίαν τού Λόντου etc 
Νεζερά τώ 1747 ύπήρχον έναποθηκευμέναΐ 
108 όκάδες. Άναφέρονται έπίσης πολλά φορτία 
μετάξης έκ Πατρών τήν τελευταίαν Ένετοκρα^ 
τίαν καί κατόπιν, τφ  1748 μάλιστα, τό αΆ^ 
γιος Σπυρίδων» φορτωμένον έκ Πατρών μέτοΜ 
ξαν διά Ένετίαν έναυάγησε. Αύτόθι 211, 214| 
Κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν είς Πάτρας έμποι 
ρεύονται καί μέταξαν τού Μιστρά (9—10 γ ρ : 
τήν όκάν) ναΐ της έπαρχίας Καλαβρύτων (7—ί; 
γρ. τήν όκάν). Τήν 3 Σ)βρίου 1774 άναφέρον·* 
ται οί έμποροι Πατρών Σταμ. Ροϋφος κ, ά· 
ώς φορτωταί μετάξης διά τό έξωτερικόν έϊ 
τού λιμένος των. Τούτ* αυτό καί επί Φράγκο: 
κρατίας. Τά περισσότερα Πατρινά δημοτικά τρα: 
γούδια άναφέρονται είς τήν μέταξαν καί τού  ̂
αργαλειούς της. Καί κατά τόν Κ. Παλαμά: 
(Πατρίδες, είς τήν συλλογήν «Ασάλευτη ζωή» 
Ά 0 . 1904, 7) διά τήν γενέτειράν του: «κα.
δέν θυμάται μήτε σάν όνείρου πλάνη | τά πρω:
t l v x  μετάξια της τά πλουτοφόρα..... » .  Κατ
τόν περιηγητήν τού ΙΗ ' αί. Σκροφάνήν είς τή 
Πελοπόννησον παρήγοντο 36.000 όκ. βομβύκΐ' 
δηλ. 15.000 είς Μιστραν, 5000 είς Πάτρας 
5000 είς Μεθώνην καί Καλαμάταν, 4.000 εί. 
Αΐγιον, 3.000 είς Κχτάκωλον, 2.000 είς Καλά: 
βρυτα καί 2000 είς Γαστούνην. Έπωλοΰντ 
550 πιάστρα τό καντάρι καί έστέλλοντο ύ  
Ένετίαν, Λιβόρνον, Γένουαν, Μασσαλίαν κα 
Βαρβαρίαν. Θωμόπουλος 260, 271 έπ. 28# 
2951, 370 σημ. 453—5, 506, 509. Gerlam 
ώς έν σ. 215. Σακελλαρίου 270.

Μεταξας Σ  π υ ρ. κ α I ’Ι ω ά ν .  Κεφαλ. 
λήνες προσελθόντες έπί κεφαλής συμπατρια· 
τών των είς ΙΙάτρας κατά τήν Έπανάστασ* 
τού 1770. Θωμόπουλος 493.

Μεταξας Κ ω ν σ τ. Τής αύτής οίκογενεί 
ας, άρχηγός τών προσελθόντων κατά τήν Έπο: 
νάστασιν τού 1821 Κεφαλλήνων, πολεμήσο 
καθ’ δλον τό α' έτος τής Έτταναστάσεως εί 
Πάτρας, έγραψε δέ καί άπομνημονεύματ »; 
{βλ.̂  βραχυγραφίας).

Ό  μητροπολίτης Γερμανός του έγραψι,'

ν
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379

-> ·:Κι>ί . ιν

' ^ ·  "Hlr :■

ί : :
ΐ £ > ^,, [υί y.\'-·< 11 ι ; „ ■· > . Ι! ^ί.·: ■
V'ii;:r),L·' ‘

Ρ \  ώ :ό Cb
*' '■'Ί-'ψ,!,,

0-iji,'

Πι'.ΐν,'ίίν/̂  .
1

' 'h'W, d; I 
. ·~ϊ” fcad
·': ή  ϊ,^τ:.]

■·,Ά

&ι

τι ήτο κατεπείγουσα άνάγκή νά σπεύση μετά 
-ών «μεγαθύμων Κεφαλλήνων» είς ΓΙελοπόννη- 
tov. Κατά τήν μάχην κατά των έγκεκλεισμένων 
ίς τόν ληνόν Χουσεΐν άγά (Ρωμανού), ήσθένησε 
ιέ δξύτατον πυρετόν, κληθείς 8έ Ιατρός διέ
δωσε τΰφον καί διέταξεν ήμιθανή νά τόν με
ταφέρουν είς Μεσολόγγι. Εις την άρχηγίαν 
;οϋ σώματος έμεινεν δ Φωκάς, ό όποιος καί 
ώτός ήσθένησε. Κ. Μεταξάς 19, 24, 52—56. 
Γφ 1823 έρχεται πάλιν είς τήν πολιορκίαν 
;ών Πατρών καί στρατοπεδεύει είς Ριόλον, 
ίλλά διατάσσεται καί άπέρχεται είς τήν Στε- 
>εάν. Μεταξάς 108—9. Καταδιώκει τόν Σ) 
ίριον 1824 τούς Τούρκους των ΙΙατρών εις 
Ηλείαν μέχρι Ριόλου. Κ. Μεταξάς 183. Έ ρ - 
(εται πάλιν τφ  1825. Βλ. λ. Έπαν. 21. ΜΕΕ 
1Ζ' 57 (καί είκών του). Τσιτσέλης Α' 430.

Μ ε τ α ξ ά ς  Ά ν δ ρ .  Κεφαλλήν άγωνιστής 
too 1821. Παρών τφ  1821 είς τό στρατόπε- 
)ον της πολιορκίας των Πατρών. Τσιτσέλης

.'ΙΑ' 416.
λ·; $' Μ ε τ α ξ ά ς  Ί ω α ν .  Β α π τ ι σ τ ή ς ,  Κε-
5π̂ >«;έ*̂ ?*λλήν. Συνετήρει μετά των άνεψιών του Ά -  

-V -)^;.;Α':«βτασίου, ’Αγγέλου καί Θεοδώρου Ιδίαις δα- 
‘Ev"y<a*trt<̂v<xt<» σώμ<* έκ 20 0 0  Κεφαλλήνων, έκστρα- 

./Ότεΰσαν είς ’Ακαρνανίαν καί Άχαΐαν. Τσιτσέ- 
Α' 4282·

i l l ,2ΙΙ«! Μ ε τ α ξ ά ς  Ά ν δ ρ .  Έξέδωσεν έν Π ά - 
:.τ;.τραις τήν έφημερίδα «Νέος Αιών». Είργάσθη 

(....j ιμ|(ι ί̂;καί είς άλλας έφημερίδας ένταϋθα.
ΚνφΜν (Mjt Μεταρρύθμισις. Έφημερίς πολιτική έν 

ίΠάτραις τφ 1883. ΜΕΕ ΙΖ ' 65.
Μ ετεωρολογία. Πρώτος έκαμε μετεωρο- 

λογικάς παρατηρήσεις έν Πάτραις δ Ιερεύς τοϋ 
ναοϋ των Διαμαρτυρομένων ’Έρβερτ Βόϋς

:u, Ρ ^ ί ΐ

, Χϊΐ ετί Φ?»'!*Γ|

.·ή$Γ/ιο;ικ*Τίί|'(1872—1876), άνέγνωσε μάλιστα καί σχετικήν
"■•tin ** *; '
* κ. πα»;
ΆτίντΑ Ά
,,-iv W· lift.

άνακοίνωσιν εις συνεδρίασιν της Μετεωρολογι
κής Εταιρίας εις τό Λονδΐνον. *0 Ιατρός Χρ. 
Κορύλλος έπεδίδετο συνεχώς εις αύτάς, διετέ- 
λεσε μάλιστα άπό τοϋ 1882—1910 διευθυντής

Λ·.ι„ Ηί
r-.OPV «Λ

, ιιΐΆ1*· 

'■' Έ-ίί'Λ

.ι*1 Ρί·

".■yf ri'^j τοϋ Μετεωρολογικού στάθμου Πατρών, ύπαγο- 
μένου εις τό Άστεροσκοπεΐον ’Αθηνών. 'Ο  Χρ. 
Κορύλλος έδημοσίευσε τάς παρατηρήσεις του 
εις τήν Δ. Βιβλιοθ. 353—68, είς τήν Χωρο
γραφίαν 49—52 καί εις διατριβήν του ύπό τόν 
τίτλον «Μετεωρολογικά! παρατηρήσεις έν Πά- 
τραις». Είς τόν αύτόν σταθμόν είργάσθη άπό 
τοϋ 1910—7 δ καθηγητής Γεώργ. Στεφανόπου- 
)ος. Ά πό τοϋ 1933—7 δ διευθυντής τοϋ Σκα- 
γιοπουλείου Μιχ. Τζάννες καί δ καθηγητής 
τοϋ αΰτοΰ ’Ορφανοτροφείου Παντ. Μαγγίνας. 
’Από δέ τοϋ 1937 τό 'Τπουργεΐον Άεροπο- 
πορίας έκτισεν έπί οικοπέδου παραχωρηθέντος 
ύπό τοϋ Δήμου, έπί της παραλιακής όδοΰ πρός 
’Ιτέας, κτίριον μετεωρολογικοϋ στάθμου, λει- 
τουργοΰντος έκτοτε ύπό τόν συμπολίτην Ν. 
Σοφήν. Είς έφ. «Χρόνος» Ναυπλίου, σ. 128 
παρατηρήσεις έκ Πατρών άπό 2)8)1833. Θω- 
μόπουλος 81.

Μετόχι. Σύνηθες τοπωνύμιον, δπου ύπήρ- 
ξεν ή καί άκόμη διατηρείται μετόχιον μονής 
μετά ή άνευ ναοϋ ή κελλίων. Άπαντοϋν καί 
ώς: ΙΙαλιομέτοχο, Μοναστήρι, Μοναστηράκι,

If

0

' J

)h <.»q,

i ? ·

μ έτ ρ α
»

Παλιομονάστηρο. Αρχαιότεροι μετόχι τό είς 
θέσιν Τρεις Έκκλησίαι τής έν Δωρίδι μονής 
Βχρνακόβης τοϋ ΙΒ ' αί. (Θωμόπουλος 288). 
Ή  μονή Γηροκομείου καθίσταται μετόχιον'τής 
μονής C luny  τών Παρισίων έπί Φραγκοκρα
τίας. Περί αΰτοΰ καί τών μετοχίων τοϋ Γηρο
κομείου Τριανταφύλλου Γηροκομ. 12 έπ. 24—5, 
28, 55. Συνήθως μετόχια καθίστανται αί μο- 
ναί, όταν προσαρτώνται εις άλλην, καταργου- 
μένης τής αύτοτελείας των. Ούτως ή μονή Ά γ . 
Κωνσταντίνου Σαραβαλίου είς τόν Όμπλόν, ή 
Μπαμπιώτου όμοίως κ.ο.κ. Μετόχια Ό μπλοΰ, 
Θωμόπουλος Ό μπλός 21, 402. Βλ. λ. μοναί
(ένώσεις μονών). Μετόχι τοϋ ψάλτου τή ςΆ α τ . 
Άρχιεπισκοττής τών Πατρών είς Ά γ . Παρα
σκευήν (βλ. λ.). Θωμόπουλος 381. Παλαιόν 
μετόχι είναι καί δ ναός τοϋ δσίου Λουκά έν 
Πάτραις (Θωμόπουλος 282, 438—9). Μετοχίά- 
ρης δέ δ προϊστάμενος τοϋ μετοχιού, όπως είς 
έγγραφον δσίου Λουκά 29 ’Ιουλίου 1817 είς 
άρχεϊον Παπαδιαμαντοπούλου. Καί ή μονή 
Α γία ς Αναστασίας (βλ. λ.) Μονής Ταξιαρ
χών ΑΙγιαλείας παλαιότατον μετόχι, όπ ι
σθεν ναοϋ ΙΙαντανάσσης. Τό κτίριον τοϋ μετά 
τήν άπελευθέρωσιν μετοχιού είς τήν θέσιν ταύ- 
την ύφίστατο έως σήμερον άκατοίκητον, έχρη- 
σιμοποιεΐτο δέ κυρίως μέχρι τών άρχών 
τοϋ Κ' αί. διά διαμονήν μοναχών, έκπαιδευο- 
μένων είς τά έν Πάτραις σχολεία. Ή  μονή 
Λαύρας (βλ. λ.) είχε καί αΰτη πολλά μάλιστα 
μετόχια έν Πάτραις καί ναόν έν μέσφ τής 
κτηματικής περιουσίας της καί κελλία, τόν 
τοϋ δσίου Αλεξίου. Τοΰτο καί τό τοϋ δσίου 
Λουκά δ.ατηροΰνται είσέτι είς Πάτρας. Καί δ 
ναός Ά γ . Αικατερίνης μετόχιον όρους Σινά. 
Ό μοίω ς καί δ Πανάγιος Τάφος (βλ. λ ). Μετό
χ ι άνευ ναού διετήρησεν εις τήν άνω πόλιν ή 
μονή Όμπλοΰ. Ό μπλίτικο μετόχι πάντως 
είναι δ Ά γ .  Κωνσταντίνος (Γερμανός 54). Με
τόχι Όμπλοΰ καί είς Καλλιθέαν (βλ. λ). Ά λ 
λοτε είχε καί ή μονή Ά γ .  Πάντων Τριταίας. 
Μετόχια είχε καί ή μονή Ίω αν. Θεολόγου Έ -  
ρινεοϋ (βλ. λ.). Καί ή παλαιά γυναικεία μονή 
τής Αίγιαλείας Ά γ ια  μονή έπικαλουμένη. -Τέ
λος μετόχι τοϋ Μεγάλου σπηλαίου (βλ. λ.)

μέτρα. Έ π ί άρχαιότητος έχομεν ίδιον Π α- 
τραϊκόν μέτρον, τήν λάγυνον (βλ. λ.). Έ π ί  Βυ
ζαντινών βλ. λ. Βασίλειος Βασιλείου. Περί 
σταδίων Θωμόπουλος 1026. Έ π ί Φραγκοκρα
τίας έχομεν πάλιν ίδια μέτρα Πατρών. Ορτως 
«100 λίτραι τών Πατρών έξισάζονται είς Τ'λα- 
ρέντζαν λίτρας 106.... Κάλαμοι 102 Γλαρέντζας 
έξισάζονται μέ 100 τών Πατρών. Μόδια 100 
Γλαρέντζας έξισάζονται μέ 108 τών Πατρών». 
Θωμόπουλος 326a. ’Έχομεν έπί κτημάτων 
«ένός ζευγαριού χωράφι», όσον δργώνει έν 
ζεΰγος βοών, ήμερησίως, έν στρέμμα, «μιά ζεψιά 
χωράφι». Βλ. λ. Ό μπλός. Κουβέλι=εΙς στατήρ 
Έ νετ., 120 ένετ. λίμπρες, έπί δημητριακών. 
Ποια τά έν Πελοποννήσφ τφ  1712 είς Κ ώδι
κα Μέρτζιου 168. «Μέτρα τών Πατρών» είς 
καταμέτρησιν άλατος μονής Ό μπλοΰ άναφέρον- 
ται είς τήν τελευταίαν ‘Ενετοκρατίαν (1698). 
Θωμόπουλος 4731. Μέτρα ένετικά κατά τήν 
τελευταίαν Ενετοκρατίαν σημειοϋνται εις

ι
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τάς έκθέσεις Ενετώ ν προξένων Πατρών (Θω
μόπουλος 506), βαρέλα έλαίου=50 όκ. Τέ
ταρτα, ένετ. λίτραι διά τήν σταφίδα. Ό  πα
τραΐκός τεκτονικός (μαστορ ική πήχυ άπαντα 
προεπαναστατικούς) πηχυς, έν χρήσει καί σή
μερον έξ έθίμου καί άνεγνωρισμένος, ίσοΰται 
μέ 0,77 του βασιλικού μέτρου, ό τετραγωνικός 
πατραΐκός πηχυς μέ 0,5929 του τετραγωνικού 
βασιλικού μέτρου καί ό κυβικός πατραΐκός πή- 
χυς μέ 0.456533 του κυβικού βασιλικού μέ- 
ρου.

Μ εχκεμέ (δικαστήριον) καί Μεχκεμέ τζα
μί. Βλ. λ. Έπανάστ. 21 (21 Όκτωβρίου).

Μ εχμ έτ πασάς, ό έτερος είς τήν μάχην Γη
ροκομείου (1822). Βλ. λ. Έπανάστασις 1821. 
Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐον 47 έπ. Ή τ ο  άρ- 
χηγός των έλθόντων Λαζών Τούρκων πρός έ- 
νίσχυσιν των Τούρκων τού φρουρίου Πατρών.

Μ ηλιάδης Γ ι ά ν ν η ς .  ’'Εφορος αρχαιοτή
των Πατρών 1933—8. "Ιδρυσε τό άρχαιολογι- 
κόν μουσεϊον καί ένήργησεν άνασκαφάς. Συν- 
ειργασΟη εις τό περ. ’Αχαϊκά. "Ηλιος ΙΓ ' 485.

Μ ηλιώ νης Δ η μ. ’Αγωνιστής τού 1821 έκ 
Γορτυνίας. ’Αξιωματικός είς τάς μάχας τού 
1822 εις Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη, Ή  Στεμνί- 
τσα 1 1 0 , 172.

Μ ηλιώ της Άνδρ. Βλ. λ. Εβραίοι.
Μ ηναγΙν ή Μεναγέ Πατράς. ‘Ομοίως.
Μ ηνιάτης Ή  λ ( ας .  Επίσκοπος Κερνίκης 

Κεφαλλήν, άπεβίωσεν έν Πάτρας τήν Ιην Αύ- 
γούστου 1714 είς ήλικίαν 45 έτών. ‘Ο Μηνιά
της έχειροτονήθη άρχιερεΰς ώς άνω τφ1711 είς 
ήλικίαν 42 έτών, τά τρία δέ τελευταία ταύτα 
έτη της ζωής του διήλθεν είς Πάτρας πλησίον 
τού μητροπολίτου. Έκήρυττεν είς τήν δημο
τικήν τόν θειον λόγον ένταύΟα, ήτο όμως ά- 
σΟενούς κράσεως καί κατεβλήΟη ένωρίς. Ό  άτυ- 
χής πατήρ τού έπισκόπου Φραγκίσκος παρευ- 
ρέθη είς τάς τελευταίας στιγμάς του υιού του 
καί παραλαβών τό λείψανον, μετά τήν έν ΓΙά- 
τραις κηδείαν, τό μετέφερεν είς Κεφαλληνίαν. 
Βλ. λ. Εκκλησία. Θωμόπουλος 480, ΣάΟα 
Νεοελ. Φιλολογία 396, Λ. Ζώη, ’Αναγραφή 
δημοσιευμάτων 275, Παπανδρέου, ‘Ιστορ. Κα- 
λαβρ. 139, ’Ανθίμου Μαζαράκη, Βιογραφιαι 
κλπ. 47, ΈλευΟ. Θ ' 406 καί είκών του, ΜΕΕ 
ΙΖ ' 140, "Ηλιος ΙΓ ' 496.

Μήτηρ Δινδυμήνη (βλ. λ. ώς καί λ. Κυ
βέλη). Έλατρεύετο είς ίδιον ναόν έξω τής ά- 
γοράς καί άναφέρεται είς νόμισμα. Θωμόπου
λος 197, H erb illon  ώς έν σ. 182, M eyer 
2218.

Μ ητρόδωρος Μ ε ν ε κ λ έ ο ς .  "Αρχών Π α
τρών τών χρόνων 146—32 π. X. γνωστός εκ 
νομίσματος. Θωμύπουλος 141, 239, 240. H e r
billon 173.

Μ ητρόπολις. Ό  μητροπολιτικός ναός, ό 
καθεδρικός (βλ. λ.).

Μ ητροπόλεω ς πλατεία. Ούτως όνομάζεται 
ή πέριξ τού ναού Παντοκράτορος πλατεία κα
τά τό άρχικόν σχέδιον τών Πατρών καί τό 
τού 1858, διότι ό ναός ούτος ήτο καθεδρικός 
τής πόλεως κατά τά πρώτα έτη μετά τήν Ε 
θνικήν άποκατάστασιν (Τριανταφύλλου Δημ. 
όνόματα 13),

Μητρόπουλος Πανάγος καί ό υιός το&Ι 
Χαράλαμπος έκ Βαλιμής Καλαβρύτων, άγων, j I Γ 
σταί τού 1821, πολεμήσαντες καί είς Πάτρα ^
Ν. Παπαδόπουλος είς περ. Οί τρεις ίεράρχα 
Σ)βριος 1958, 70.

Μητροφάνης. Μητροπολίτης Πατρών τ 
1331, ίσως δέ ήτο ήδη άπό τού 1329, άναφ; „ 
ρεται δέ έως του 1341. Θωμόπουλος 395—| 
Ζακυθηνός L e d esp o ta t 278, 290·

Μήτσης ίερ. Ε ύ ά γ γ .  Έγεννήθη είς Πd 
τρας τώ 1921 καί έξέδωσεν ένταύθα τά θρτ 
σκευτικά βιβλία «’Απαντώ στις άπορίες σοϋ 
1955, «Χριστός καί ’Εκκλησία» 1956.

Μητσόπουλος· Παλαιά Πατρινή οίκογΐ νΓΤ;:; 
νεια τού ’Αναστασίου Δημ. Μητσοπούλου Ρ ΐ 
ζου, ό όποιος κατέφυγεν είς Ρουμανίαν, 6πι 
καί άπέθανε. Τέκνα του υπήρξαν οί Ηρακλή 
Δημήτριος, Μάξιμος, Κωνσταντίνος (πεσών 
τήν "Εξοδον τού Μεσολογγίου) καί Άναστί 
σία. Ό  Δημ. Μητσόπουλος, δημοδιδάσκαλο, 
ύπήρξε διευθυντής τής πρώτης δημοτικής σχ; 
λής Οηλέων έν Πάτραις έπί πολλά έτη (' 
Ε λλάς κατά τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας τ  
1896, 224). Τόν ’Ιούλιον 1877 έδίδασκεν ύπέ 
γηρως, έχων συνεργάτιδα τώρα τήν Μαρί. 
Καλαποδοπούλου. Ttj> 1855 άπαντα είς Πάτρ*
Ά ν. Μ. Μιτσόπουλος.

Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς  Η ρ α κ λ ή ς .  Έγεννή* , 
έν Πάτραις τώ 1816 άποφοιτήσας τού έντα 
θα Γυμνασίου τώ 1844 καί άπέθανεν είς Ά θ 
νας τώ 1892, καθηγητής τού Πανεπιστημί* 
τής Φυσιογραφίας καί πρύτανις τώ 1865— 
Ιδρυτής τού Ζωολογικού μουσείου Άθηνώ:
«Νέα Έφημερίς» ΆΟ. τής 26)1)1892 ύπ’ άρι $"
26, «Έστίαυ ’ΑΘ. Κ Γ' (1887), 321. Ή  Έ  * 
λάς είς τούς Ό λυμπ. άγώνας τού 1896, 19 " 
«Παρνασσός» ΙΔ ' (1891), 3 2 3 -5 . ΜΕΕ Γ f  ; 
155 καί είκών του, "Ηλιος ΙΓ ' 520—1. £ ,

Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς  Χρ.  Υιός τού Ή ριΤ  
κλέους, διπλωμάτης καί βουλευτής. "Ηλιος I! g ' 
521. :

Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς  Κ ω ν σ τ .  άνεψώς τί$,. "
ΊΙρακλέους, 5ν διεδέχθη έν τώ Πανεπιστημί, τ " ■ ·
Έγεννήθη έν Πάτραις τώ 1844 καί άπεβίωσ?4: ' 
έν Άθήναις τώ 1911. Πρώτος διδάκτωρ τ·: t  
φυσικού τμήματος τής Φιλοσοφικής σχολής 
θηνών (19 ’Ιουνίου 1868), συγγραφεύς καί X36 ' : 'r;r, 
Οηγητής τού Πανεπιστημίου. Έ π ί τή 25ετηρ1:Υ£·;;::: 
τής καθηγεσίας αύτού έν τώ Έθνικώ Πανετ:^ 
στημίψ 1875—1900 έξεδόθη υπό τόν τίτλίά ; ϊ *τ 
τούτον τεύχος έν Άθήναις 1901 δαπάνη τ f. ν ν* 
Δήμου Πατρέων. περιέχον «τά γενόμενα κα*ί 
τήν έορτήν τής 25ετηρίδος», καθηγητών ΠανΠ 1 
πιστημίου λόγους ώς καί τού δημ. συμβούλοέ* ' ί-;. 
καί έκπροσώπου τού Δήμου Πατρέων Στ. Θι· -* >-!. · 
μοπούλου προσφώνησιν, ώς καί άπάντησιν τ vi j,:* 
Μητσοπούλου εύχαριστούντος διά τήν τιμ r 
«καί παρά τής άγαπητής μοι ιδιαιτέρας π Γ : . 
τρίδος, τής πόλεως τών Πατρών, έν ή έγί,ί ' 
νήθην καί άνετράφην καί ήτις έγκλείει % ι ·  
κόνιν προσφιλεστάτων μοι ύπάρξεων». Διά τ 
Πολ. Κορύλλου οί έν Άθήναις παρεπιδημούν! ίο :“ί 
Πατρείς προσέφερον αύτώ στέφανον έκ δά 
νης, καταχωρείται δέ όμόφωνον ψήφισμα 
Δημ, συμβουλίου, σ. 40—1, τού ’Ιατρικού συλ) ^
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>υ Πατρών, α. 42, συλλόγου καθηγητών Α' 
(I Β ' Γυμνασίων Πατρών, βιογραφία του είς 
45 έπ. καί έργα του. Μία κορυφή τών Με- 

ίνων λέγεται Μητσόπουλος. Διετέλεσε καί 
5ύτανις του Πανεπιστημίου. Ό  υιός του Μά- 
μος Κωνστ. Μητσόπουλος είναι νυν καθηγη- 

τής Γεωλογίας καί ’Ορυκτολογίας είς τό 
ανεπιστήμιον. *0 Μητσόπουλος έγραψε κατά 
ς θεωρίας τοϋ Φαλμεράϋερ (Θωμόπουλος 
88). Ή  Ελλάς είς τούς Ό λυμπ. άγώνας 
ϋ 1896, 197, 219, Ε στία  ’Αθηνών Κ Γ' 
887), 322, Ά κ . Ήμερολ. Πατρών 1918, 14, 
EE ΙΖ ' 155. "Ηλιος ΙΓ ' 520.

Μήτσου Πέτρος και Γεώργιος άδελφοί, 
γωνισταί τοϋ 1821 έκ Πύργου ’Ηλείας. Έ -  
ολέμησαν καί είς Πάτρας. Κατά Καν. Δελη- 
ιάννην ήνδραγάθησαν ένταϋΟα. Χρυσανθακόπου- 
ος 106, Φωτάκου Βίοι 53.

μηχανικοί βλ. λ. σχέδιον πόλεως, γεωμέ- 
ραι. χωρομέτραι, μέτρα.

Μιαούλης Ά  ν δ ρ έ α ς. Ναύαρχος τοϋ έλ-
,; ';Ληνικοΰ στόλου τής Έπαναστάσεως 1821, έξ 

Γδρας, άναδειχθείς είς Πάτρας. Είς Παναγ.
Μούτσου, Ώ δή είς τήν 25 Μαρτίου, έν Άθήναις 
843 : «Είς τάς Πάτρας ό Μιαούλης μ’ είκο- 

' &άπηχον τριήρη | ένα στόλον μέγαν σχίζει κι’ 
,κρορμα είς του Ταχίρη | τά ύψηρεφή πλευρά. | 

^"ηΚαί τό δίκροτον τοϋ Τούρκου κολοβόν χωρίς 
ί···' •ΐ|<5τ̂ α···))· Ό  αυτός « Ό  άποχαιρετισμός είς τόν

! rJra u: ήΗιαούλην άποθανόντα» γράφει: «...Είς τάς
%ι Πκ^ΗΗάτρας gxav τρωτήν ναυμαχίαν έπεχείρει | φο- 
:?ϊν;: $ ^’’φεράν έκ τοϋ συστάδην...». Νέας ναυμα- 

(̂ Ρ*Ιας δίδει τόν Δ)βριον 1825 καί 16 Ίανουα- 
^Ιϋ,^ ΉτΓ00 μέ τό Τουρκικόν στόλον είς τόν Πα-
ί’Ι, 3 2 1 ·  Υ “γραικόν πρός ύποστήριξιν τοϋ Μεσολογγίου καί 
ΐ·’w Ι^’^αραμένει είς αυτόν μέχρι καί ’Απριλίου ένερ- 

^τημον άποκλεισμόν τών Πατρών. ’Αρχηγός μοί- 
if 520-1· |α ς  τοϋ στόλου άποστέλλεται άπό τόν Καπο- 

Λίστριαν (βλ. λ.) νά ύποστηρίξη τήν πολιορ
κίαν τής Ναυπάκτου.

« Ό  60ετής τήν ήλικίαν τώρα, διέρχεται τήν 
Μαρτίου 1829 μετά τής φρεγάτας «Ελλάς» 

' τό στενόν Ρίου καί άγκυροβολεϊ πρό τής Ναυ- 
jjjl is** πάκτου, τήν 24ην δέ Μαρτίου έπανέρχεται. Ή  

. · I «Ελλάς» πλαγιοδετεΐται τότε είς άπόστασιν 
όπλου βολής άπό τοϋ Άντιρρίου καί κατακεραυ- 
νοβολεϊ τάς έπάλξεις. Περί τήν 7ην μ. μ. ή 

ό λ συμπλοκή γενικεύεται, τήν δέ 9ην ώραν τε- 
τΛ») ^  λιώνει αύτη. Τήν έπομένην ή Ελληνική καί 

■ >·■ ^γαλλική σημαϊαι κυματίζουν έπί τοϋ φρουρίου
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' τοϋ Άντιρρίου» (Jnrien de la  G rav iere  329
" . 00n\ v  rj..r__ «t________ i„ ........._>330). Σ . Βυζαντίου, 'Ιστορία τών κατά τήν

Ελλην. Έ παν..... Ά θ . 1874, 293, A rn au lt 19
J—26, 95—100, 191. Κασομούλης Γ ' 169. ΜΕΕ 
Ί Ζ ' 165, Έλευθ. Θ' 431, "Ηλιος I F  543,

fjp'

φ *

’Λ , ' , , , Ι ; ! ; 

:

Τριανταφύλλου Δημ. όνόματα 37. ’Αθανάσιος 
Μιαούλης άναφέρεται δτι τόν Μάΐον 1845 έ- 

,Μ· ^ληστεύθη παρά τό Βαθύ Ζήριας, Βλ. λ. λη-
γ! ητρ7/γιστειαι

Μίθρας. Είς Πάτρας τώ 1910 άνευρέθη 
καί διατηρείται είς τό Αρχαιολογικόν Μου- 
σειον Πατρών άνάγλυφον μαρμάρινου παριστά- 
νον τήν περσικήν ταύτην θεότητα, έχει δέ χα- 
ραχθή έπ’ αύτοΰ έν τρίγωνον. Πιθανώτατα ή 
λατρεία ταύτης είσήχθη είς Πάτρας υπό τών

πειρατών, τούς οποίους ό Πομπήιος έγκατέστη- 
σε παρά τήν Δύμην.

Τό άνάγλυφον τών Πατρών, θραυσμένον 
είς τά άκρα, μοναδικόν σχεδόν είς Ελλάδα, 
παριστάνει τόν θεόν σφάζοντα ταύρον διά νά 
χυθή τό αίμα του είς μυστικιστικόν συμβολι
σμόν καθαρμού. Θωμόπουλος 223. H erb illon  
8 1 -2 . 85, M eyer 2218. "Ηλιος ΙΔ ' 163, 
ΙΓ ' 533.

Μιθριδάτης. Υ πέρ τοϋ βασιλέως τούτου 
τοϋ Πόντου, ό όποιος τφ  89 π. X. έκινήθη 
κατά τών Ρωμαίων, έκηρύχθησαν καί οί ’Α 
χαιοί. Ά λλ’ όταν ό στρατός τοϋ Μιθριδάτου ά- 
πεχώρησεν, έπανήλθον καί αύτοί είς τάς πόλεις 
των. Τφ 87 π. X. κατήλθεν είς Ελλάδα ό 
Σύλλσς (βλ. λ.) μέ άποστολήν νά καταστείλη 
τήν στάσιν. Καταστροφή νέα τής Ελλάδος έ- 
πηκολούθησε. Θωμόπουλος 166—7.

Μ ικιέλλης Δομένικος. Δόγης τής Ένετίας, 
νικητής τών Σαρακηνών. Έπιστρέφων όμως 
έκ Συρίας μέ τόν στόλον του, έδήωσε καί τήν 
Πελοπόννησον (1125) άνήκουσαν είς τούς Βυ
ζαντινούς. Θωμόπουλος 284.

Μ ι κ κ ι ά δ η ς. Βλ. λ. Μέλας.
Μίκος (Mieos). Άναφέρεται είς Ένετικήν 

κατάστασιν τών χωρίων έπαρχίας Πατρών. 
Πιθανώτατα άνήκει ό χώρος του είς τήν ’Η 
λείαν σήμερον. "Ισως νά είναι καί τό Μιχόι ή 
έσφαλμένη γραφή τοϋ Λύκος (βλ. λ.) Καλύβια. 
Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118.

Μικρά ’Ασία. Κομαιθώ, όμώνυμος τής 
Πατρών, άπαντα είς Κιλικίαν καί ποταμός έ- 
πίσης όμώνυμος τοϋ Γλαύκου είς Μ. Α σίαν, 
ένθυμίζουν δέ ταϋτα τήν εποχήν τών Ίώνων, 
0τε καί ή σήμερον Ά χα ία  ’Ιωνία έκαλεϊτο. 
Κατά τούς τελευταίους τής άρχαιότητος χρό
νους υφαντουργοί έκ Μ. Α σ ίας έγκατασταθέν- 
τες είς Πάτρας μετέφερον τήν τέχνην τής υφαν
τικής. Βλ. λ. Τούρκοι, πειραταί, Δάμων 
Στρατός, πρόσφυγες. Θωμόπουλος 44, 541, 57, 
212, 228, 4991, Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 29.

Μικρομάνη. Περιοχή παρά τάς Καλάμας 
(Μεσσηνίας), ή οποία δπως καί τά Γιανιτσά- 
νικα, ύπήγοντο είς τό βοϊβοδιλίκι τών Πατρών 
έπί Τουρκοκρατίας. 'Η  Μικρομάνη (Κουτσούκ 
Μάνη) άπετέλει ιδίαν έπαρχίαν, άκόμη καί με- 
τεπαναστατικώς. Ό  βοεβόδας τών Πατρών ά- 
πέστελλε κατ’ έτος 2να είσπράκτορα τών φό
ρων. Ή  υπαγωγή των ήτο παλαιοτάτη άλλά 
μόνον φορολογική. Ανάλογοι περιπτώσεις καί 
είς τό βιλαέτι (καζάν) ’Άργους κατά Σακελλα- 
ρίου 105, Καί ό ύφ’ ήμών δημοσιευθείς άπο- 
λογισμός τής δημογεροντίας Πατρών τοϋ 1819 
περιέχει έγγραφήν 2000 γροσίων, «δι* δσα έ- 
στειλον οί Κουτζουκμανέοι τοϋ ένδοξοτάτου 
Μουσταφάμπεη έφένδη μας». Θωμόπουλος 
511Ζ, 624. P ouquev ille  V , 152. Χρυσανθα- 
κόπουλος 247. ΜΕΕ ΙΘ ' 201.

Μικρός Παναχαϊκός. Ούτως έκαλέσαμεν 
τό μεσημβρινόν συγκρότημα τοϋ Παναχαΐκοΰ 
δρους, τό όποιον άποχωρίζει ό ποταμός Γλαύ
κος διά τής όρεινής κοίτης του, τό άλλως ύπό 
τών γεωλόγων Σαϊνόκαστρον (άντί Σαρακηνό- 
καστρον ή Σιδηρόκαστρον) ή βουνόν τοϋ ’Ομ-
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πλοϋ είδικώτερον. Βλ. λ. Παναχαϊκός, Ό μ -
πλός. Θωμόπουλος 39.

Μ ικρουλαίικα . Συνοικισμός δ άλλως Κου- 
τροχώρι (βλ. λ.) Έρυμανθίας, έκ των οικι
στών οίκογενείας Μικρουλαίων. Έλευθ. Θ' 
455.

Μ κρούτσικος ‘I ο  α ν, Ά ρ ι σ τ .  Πατρι- 
νός >ογοτέχνης καί διανοούμενος καταγόμενος 
έκ Δελφών, συμβαλών είς τήν πνευματικήν καί 
καλλιτεχνικήν κίνησιν των Πατρών, δπου έζη- 
σε μέχρι του θανάτου του (17)10)1939), διά 
διαλέξεων, δραματικής σχολής, παραστάσεων, 
λογοτεχνικών συνεργασιών είς περιοδικά καί 
έφημερίδας των Πατρών καί Ιδίως τήν «Πρόο- 
δον» (1930). Χρ. Ριζόπουλος είς περ. ((’Α χαϊ
κά» Γ ' 116—120. ’Ά λλαι δημοσιεύσεις τοϋ 
Ά ρ. Μικρούτσικου είς «’Αχαϊκά» Α' 108, Β' 
99—101, Γ  112, Γ ' 1 1 3 -5 ’, διά δέ τόν θάνα
τόν του Γ ' 143. *Η σύζυγός του Ή λέκτρα τό 
γένος Παπαμικροπούλου, Πατρινή, λογοτέχνις 
καί καθηγήτρια τής ’Απαγγελίας.

Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο ς  Σ.  Σ τ έ ρ γ .  Έξέδω- 
σεν έν ΙΙάτραις «*Η διαιτησία του ποδοσφαί
ρου» (1957).

Μ ιλήσιοι. Διά τήν διαφοράν των μετά των 
Μαγνήτων έδίκασαν Πατρεΐς, οί Διοκλής κχί 
’Αριστείδης. Θωμόπουλος 232.

Μ ιλλεμοζιά . Τοπωνύμιον Πατρών, άναφε- 
ρόμενον είς έγγραφον Πατρών 4 ’Απριλίου 
1398, μέρος τού τόπου τούτου ήσαν οί Κολπο- 
τάδες (βλ. λ.) Ό  G erland  123, 187 έτυμολο- 
γεΐ έκ τού m ille m odia.

Μ Ιμαρος Δημ. Θεωρείται ό Ιδρυτής τού 
Έλλην. καραγκιόζη, Έγεννήθη είς Πάτρας τφ  
1865. Μέχρι τού 1876 έζησεν είς Μεσολόγγι, 
έπειτα έπανήλθε μετά τής μητρός του ένταύΟα, 
6που ό μικρός Μίμαρος μετέβη είς τό σχολειον 
καί έλαβε μαθήματα βυζ. μουσικής. Etc ηλι
κίαν 17 έτών προσελήφΟη ως ψάλτης εΐ; τόν 
μητροπολιτικόν ναόν των Πατρών καί διετήρη- 
σε τήν Οέσιν του μέχρι τού 1888. Παρηκολού- 
Οησε μίαν παράστασιν καραγκιόζη είς Πάτρας 
καί ένΟουσιασΟείς έπεδόΟη είς τάς παραστάσεις 
του, άναδειχθείς διάσημος καραγκιοζοπαίχτης. 
Τό πραγματικόν του όνομα ήτο Σαρδούνης, έ- 
πωνομάσΟη δμως είς Μίμαρον λόγω τής έξαι- 
ρετικής του μιμικής Ικανότητος. Παρέλαβε 
θέματα άπό τήν Ελληνικήν Ιστορίαν, τήν οποί
αν έγνώριζεν, άπήλλαςε τάς παραστάσεις τού 
Καραγκιόζη άπό τήν βωμολοχίαν καί τάς ά- 
σέμνους σκηνάς, άπεμάκρυνε τήν πατριδοκαπη- 
λείαν, κατήργησε τό χαμάμ καί καθιέρωσε τό 
σκηνικόν μέ τό σαράι καί τήν καλύβαν τού 
Καραγκιόζη είς τήν άλλην, πλευράν. Έδημιούρ- 
γησε μαθητάς καί έποχήν, αλλά, κερδίσας πολλά 
χρήματα καί φήμην, καταστάς δέ καί αλκοολι
κός, άπέΟανεν είς ηλικίαν μόνον 37 έτών. “Ηλιος 
Γ 282—3, δπου καί είκών του. Τόν Σ)βριον 
1894 έπαιζεν είς Πάτρας. Μ. Προκόπη (Μεν. 
Κυριακοπούλου), Ή  γνώση τού Μόριά κλπ. 38.

Μ ιντιλόγλ ι. Χωρίον ήδη άπό τού 1832 
τού δήμου Ίΐατρέων, είς τό δυτικόν τέρμα τής 
μεσημβρινής πεδιάδος των Πατρών έπί των 
τελευταίων γηλόφων τού Παναχαϊκοΰ, δχι μα
κράν τής παραλίας, οΐ πλεΐστοι κάτοικοι τού
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όποιου προέρχονται σήμερον έκ ΝωνάκριδΙ 
(Κορύλλος Χωρογραφία 67—8). Ύψ. τού ΰπε
θεν γηλόφου 242 μ. άπόστασις άπό τού κέ 
τρου τής περιμέτρου τής πόλεως 4.500 μ. κα 
ευθείαν γραμμήν. Καί έκ Νεζερών μετηνι 
στευσαν πρός καλλιέργειαν σταφιδαμπέλων > 
έχομεν συνοικισμόν Νεζερίτικα (Κορύλλος ΠΙ 
ζοπορία είς Σπάρτην, 12, MEE 1Η' 16ί
Ά παντα είς τήν E xped ition  II 87 ώς κατα 
κούμενος τόπος άνευ ένδείξεως άριθμού κατα ί, ’ 
κων, ένώ είς Ραγκαβήν Β' 85 καί μάλισ 
Μεντιλόγλι μέ οίκογενείας 35 καί κατοίκο 
172 (1851), ό δέ Νουχάκης (1889) τό σημει 
νει απλώς (Β; 518) άνευ άριθμού κατοίκι 
καί ό Κορύλλος μέ 786 τφ  1903 (Χωρογρα^
67). ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 67 έπ. τό άν 
φέρουν ώς χωρίον τού δήμου Πατρέων 
τής συστάσεώς του. Τφ 1836 άπαντά ώς έ) 
έκεΐ κτήματα μονής Γηροκομείου (Τριανιι 
φύλλου Γηροκομεΐον 67). Είς φ. 104 του Κ: 
δικός Γηροκομείου σημειούται περί δρίων χ  
ραφίου είς Οέσιν Βαρκοΰ βρύσης «πρός δυσμ 
ή βρύσις όπου περνά τό μιντιλόγλι νερόν». 
περιφέρεια άνήκεν έπί Τουρκοκρατίας είς He 
λόκαστρον, πλησίον δέ τού Μιντιλογλίου έέ 
μιουργήθη κατά τούς χρόνους τής β' Τουρν 
κρατίας χωρίον όνομασθέν Νεοχώρι, τό όπο' 
έγκατελείφΟη. Έ κ  Μιντιλογλίου καί τού 
συνεχεία Νεοχωριου διήρχετο ή πρός Δύμ 
δδός (β>. λ.), ό δέ Pouqueville , 6 όποιος ι 
διήλΟε τφ  1816, άναφέρει Νεοχώριον, άγν 
δέ τό Μιντιλόγλι χωρίον, τό όποιον δέν ύπτ 
χεν, όμοίως ό L eake  καί είς τόν χάρτην τπ - 

Είς τόν ώς άνω κώδικα μονής Γηροκομεία 
φ. 104 άπαντά τοποθεσία τού χωρίου Παυλοχ 
στρου «Μεντινορλέϊκα», πλησίον δέ έκεϊ ί  
χάνι. Άναφέρεται δέ είς τήν δπισθεν σελ* 
τό Μεντιλόγλι. Ό  Θωμόπουλος α' έκδ. 2 
πρώτος έτυμολογεΐ τό όνομα τού χωρ; 
έκ τού Μιντίλ όγλοΰ γαιοκτήμονος, όρθ<; 
Άκριβέστερον : έκ τού βέη άπό τήν Μυτιλ 
νην (τουρκ. Μιντιλού) καταγομένου, έζ οΰ t 
όνομά του. Η μ ε ίς  (Δημ. όνόματα 25) διεμα 
τυρήΟημεν, διότι διατηρείται είσέτι καί ώς; 
νομα τής κοινότητος τό τουρκικόν τοπωνύμι, 
ένώ ήδη έπί Τουρκοκρατίας ό τόπος ήτο γν 
στός μέ τό Ελληνικόν όνομα Νεοχώρι, τό; 
ποιον άφέΟη νά έξαλειφθή. Είς έγγραφον - 
έτους 1774, γραμμένον μέ παλαιάν τουρκιχ 
γραφήν, ευρισκόμενον είς τό άρχεΐον ΓΙαπαδΐ 
μαντοπούλου, άναφέρεται: «Εις των κατοίκ 
τού χωρίου ίίαλαιά Πάτρα, ό Νικόλαος ΠΛ 
αγιώτου πωλεΐ τή καλή θελήσει του έν κ̂  
μα του, τό όποιον είναι τοποθετημένον είς; 
πέριξ τής γεφύρας Χαρμάκη... όριζόμενον ά 
τό έν μέρος άπό τό κτήμα τού Μιντίλογλ/ 
τό άλλο μέρος Μουτσακίτη καί τό άλλο - 
Χατζή Μέμου, τό άλλο δημοσίαν οδόν, είς * 
έπίσης κάτοικον Παλαιών Πατρών Γεώργ* 
Πανάγου Χαλκιόπουλον». Πλησίον τού χωρ 
είς άπόστασιν μόλις 15' είναι ή μονή Σων. 
ρος (βλ. λ.), είς τό Μιντιλόγλι δέ ύπαγε 
σήμερον καί ή άλλη μονή τής ΆναλήψίΑ 
(βλ. λ.), των όποίων οί σωζόμενοι ναοί εΐ: 
παρεκκλήσια τού ένοριακου ναού Ά γ . Γεε ϊ

η.. . 
Γ .

' y\ ·

λ;.·Γ

V:.

1 ;
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J.‘'  Ϊ· ty, t5.] f  Μου, ώραίου καί μεγάλου ναοΰ, κτισθέντος 

i?j :·- * ίλευταίως. Παρά τήν παλαιάν ταύτην μονήν 
•rt iW.!4 Κωτήρος καί Ν Δ  αύτής είναι οίκίαι παλαιαΐ

t  j I* u ’ ' ιΐ. ϊ» ! ^  π ι  § » ( ι ~

τε-
τοΰ

■;·1’ ^γαιοκτήμονας.
 ̂̂ τής Τουρκοκρατίας καί πυργίσκος, ληνός τοΰ 
■Λ

>ι··Μϋι * Κατά τόν πόλεμον 1940)4 έπί 367 οίκοδο- 
I;. )[[£ jjj/’y ϊμών αί 6 κατεστράφησαν όλοσχερώς καί άλλαι 

■ ρ Η6 παρέμεινον άνεωγμέναι. Εις παραλίαν Μιντι-■•‘ΐ’Λ »/ U.Λ*:ίθι· f  (,■!- ^λογλίου έγκατεστάθη ή διοίκησις των Βρεττα- 
·, j· (r/^^fvciv  καταδρομέων, οί όποιοι άπό ’Αράξου ύπό 
1 ^>τόν Τζέλικο έπολιόρκησαν τάς Πάτρας. Έ κεΐ

’ 5  ΖΚ;ιΜδέ διεξήχθησαν καί συνεννοήσεις πρός παράδοσιν 
‘της πό^ω ς. Λάγαρης 117, 112—131. Περί 

V· 'V ' ιτων είς παραλίαν Μιντιλογλίου άποβιβάσεων 
‘ο ΙΜ (Αίϊ^ίβλ, λ. Μονοδένδρι. Θωμόπουλος 39, 42, 943,
^  £'% 4 8 4 ,  599*, 601.
V V J  Μ ιντσάκις Μ α τ θ .  Πρόξενος τής Ρωσίας 

έν Πάτραις (1800—16). Είς τό προξενεϊον του 
τυνεκεντρώνοντο οί πρόκριτοι Πατρών καί έ-

101: : θεωρείτο έπί κεφαλής των συνωμοτούντων κατά
,.πι 'ν^1| Τούρκων. Θωμόπουλος 536, 560. Συνώδευσε 
: : |  Γάλλον πρόξενον Πουκεβίλλ είς ’Αθήνας τόν
'■*·ιφ, ’Οκτώβριον 1815. Τφ 1803 έκάλεσε τόν Ά θ. 
' ■ v ° f 7  Πετιμεζαν νά άπέλθη είς Ζάκυνθον. Οί Τοΰρ- 

’ κοι των Πατρών έταράχθησαν καί έμελέτησαν 
, ^ τ ή ν  άμεσον έξόντωσίν του. Γούδας Η ' 167.»· -ι

Μ ίνως. ’Από τάς άρχαιοτέρας εφημερίδας;ί ® 1fcjUr
·* I (β>, χ.) τών Πατρών. Έξεδόθη τφ  1841 καί 

■*:i.  ̂πΐ ν" έπαυσεν έκδιδομένη τφ  1876. Ήγωνίσθη διά 
:eA ‘ τήν ενωσιν τών Ίονίων (1861). 'Ήλιος 1Γ'
$ιφΡ· *Ϊ3 g49, Χιώτης Ίον. Β' 156. Παπανδρέου Καλ

,: Μ Μ) ~  _ · . - —( ^  Έπετ. 122. Τώ 1844 ώνομάσθη «Συνταγματι-

VttlMί·\'■',1 1Μ χός Μίνως». 'Υπεύθυνοι Γ. Σταυρόπουλος καί
Π · L  Σαντορίναϊος·'l ι « I: .ύρί·", Μίρα καί Μοίρα (ύψ. 861). Χωρίον έπί

'ί?:;ί ·: " J  τών μεσημβρ. πλευρών τοϋ Παναχαϊκοϋ, κα
ί* !ί τωκηθέν ύπό έξ ’Αλβανίας άποίκων. ’Απέχει
■χ;1 1'' '::

*;/·ύ .ipt*

ρ  
4

,ψ τών Πατρών 4 ω. καί ύπήγετο είς τόν δήμον 
των καί προηγουμένως τής Παναχαΐας μέ δύο 
συνοικισμούς (άνω καί κάτω). Δρακάκης Κούν- 

Φ.,' jj) δουρος 67, 159. Τώ 1828 οίκογ. 24, τφ  1851 
ν̂ Γ/'Λ.·ι :.,ώ οίκογ. 33, κάτοικοι 137 καί τώ 1889 264, 

σήμερον δέ 443. Τό όνομα ένθυμίζει τόν οικι
στήν ή τιμαριούχον σπαχήν κατά Θωμόπουλον 
α' έκδ. 237 (στοΰ Μίρα). Ά παντα είς έν. κα- 
τάστασιν τών χωρίων Πατρών τφ  1699. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 117—8. ’Έ χει αφθονα πόσιμα υ- 
δατα. Κορύλλος Χωρογραφία 66. "Ηλιος ΙΓ ' 
705.

Μιραίικα. Συνοικισμός Δρεσθενών, άπαρτι- 
σθείς έξ άποίκων τού Μίρα.

Μίραλι (Μήραλη καί Μοίραλη), ύψ. Ά νω  
788, Κάτω 433 μ. Α Χαλανδρίτσης 45'. Ά 
παντα είς κατάλογον χωρίων Πατρών τφ  1699, 
άπετέλει δέ μετά Χαλανδρίτσης μίαν ένορίαν. 
Κώδηξ Μέρτζιου 117—8, 172. Κατά Κορύλλον 
Χωρογραφία 79 οί πρώτοι κάτοικοι Αλβανοί, 
άλλα τώ 1903 ούδείς τούτων έπίσταται τήν 
Αλβανικήν. Κατά τήν E xped ition  τφ  1828 
οίκογ. 25, τφ  1851 κατά Ραγκαβήν 27 καί 
κατά Νουχάκην τφ  1889 κάτοικοι 241. Κατά 
Θωμόπουλον α' έκδ. τό όνομα λ. άλβαν.=κα- 
λός, όνομα τιμαριούχου. ’Εκ τής αύτής ρίζης 
καί Μίρα, χωρίον άσχετον όμως. Χωρίον δήμου

« Ο  *% κ

' frf!

Φαρών, Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 159. 
ΈλευΟ. Θ' 410.

Μ ιρίλα. Χωρίον */? ω. Ν Λαμπίρη. Ά πό  
έκεΐ νοτίως πάλιν 6 ΓΙροβοδός 1 ω. 12 οίκο- 
γένειαι Έλληνικαί τφ  1816 κατά τόν P ou- 
quev ille  H I , 550. Τό άναφέρει ή διοικητική 
διαίρεσις Άχαϊοήλιδος τοϋ 1832 (Βαρυμπό- 
μπη, Σταχυολογήματα 212). Χωρίον τοϋ νευσυ- 
σταΟέντος δήμου Έρινεοΰ τφ  1836. Δρακάκης 
Κούνδουρος 67. Ό  Λέκκας 159 σημ. τό συν
δυάζει μέ τά Μουρλά. Είς Έ νετ. πίνακα τών 
χωρίων Πατρών τού 1697 άπαντά Μουρέζι 
(βλ. λ.).

Μισαήλ Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς .  Α ρχιεπίσκο
πος Πατρών (1852—1862). ΈγεννήΟη είς Χα
νιά Κρήτης τώ 1789, έσπούδασεν είς Σμύρνην, 
Βιέννην, διατελέσας έφημέριος τής έκεΐ Έλλην, 
κοινότητος καί έν συνεχεία τής έν Τεργέστη 
διευθύνουν τήν έκεΐ Έλλην. σχολήν. Μετέβη 
καί είς Μόναχον διά σπουδάς, τφ  1832 δέ έ- 
κλήθη είς ’Αθήνας διά νά διδάξη Ελληνικά είς 
τόν Βασιλέα ’Όθωνα. Κατέστη καί καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου (σχολάρχης τής Θεολογί- 
κής σχολής). Περιώδευσε τήν Ρωσίαν ώς απε
σταλμένος τής Κυβερνήσεως. Έξελέγη (1852) 
αρχιεπίσκοπος Πατρών καί κατόπιν (1862) 
μητροπολίτης Αθηνών, δτε καί άπεσύρθη τής 
καθηγεσίας καί μετ’ δλίγον άπέθανε. Εύγενής 
καί έκκλησιαστικώτατος. Μεταξύ άλλων έγρα
ψε ’Επιτομήν τής Ίεράς Ιστορίας, ήν έξέδω- 
σεν ό Α. Σ. Α γαπητός έν Πάτραις 1872. Ό  
Θεόκλ. Φαρμακίδης είχεν έπιτεθή κατ’ αύ- 
τοΰ. Χρ. Παπαδοπούλου, Ίστορ. Έ κκλ. τής 
Ελλάδος, 306, 326—328, 330, 338, 370, 443, 
τοΰ αύτοϋ Ιστορία Έ κκλ. Αθηνών 79, 83. 
Θωμόπουλος 590. Ίωαν. Χατζηδάκη, Λόγος 
αυτοσχέδιος είς τό μνημόσυνον... Έ ν  Χανίοις 
1863. Έλευθ. Β' 343, ΜΕΕ Ε ' 236.

Μ ιστρας. ’Ή δη κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΔ ' 
αί. οί Βυζαντινοί τοΰ Μιστρά είχον άνακτήσει 
τήν Αρκαδίαν καί ήρχιζον νά περιορίζουν τούς 
Φράγκους είς τάς βαρωνείας Πατρών, Βοστί- 
τσης, Χαλανδρίτσης καί Βελιγοστής. Μάλιστα 
ό έκ Πατρών Νικολοΰχος, φρούραρχος τοΰ 
Ά γ . Γεωργίου τών Σκορτών, παρέδωσε τό 
φρούριον τοΰτο είς τούς "Ελληνας. Οί Φράγκοι 
δέ τής Αρκαδίας μετέστησαν είς τό Ά νατ. 
δόγμα καί πρός ματαίωσιν ό Πάπας παρώρμει 
τόν Λατ. ’Αρχιεπίσκοπον τών Πατρών. Πρός 
τάς δυνάμεις τών Βυζαντινών ήθέλησε νά συγ- 
κρουσθή ό κόμης ’Ιωάν. Γραυίνας, άλλά μετά 
τάς πρώτας άτυχίας, άνέθεσε τήν άρχηγίαν είς 
τόν Λατ. άρχιεπίσκοπον τών Πατρών Γουλ. 
Φραγκιπάνην. Ή  μάχη έδόθη είς Σανταμέρι 
(βλ. λ.). Τό θέρος τοΰ 1406 ό δεσπότης τοΰ 
Μιστρά άπεφάσισε νά θέση τέρμα είς τήν έν 
Πελοποννήσφ Φραγκοκρατίαν. Τήν 30 Μαΐου 
1415 ό Κεντυρίων Β' ήναγκάζετο νά δηλώση 
ύποταγήν είς τόν βυζ. αύτοκράτορα Μανουήλ 
Β' τόν Παλαιολόγον. Μετά πολλούς άγώνας οί 
Παλαιολόγοι (βλ. λ.) ήλευθέρωσαν τάς Πάτρας 
(1429), καταργηθείσης οΰτω τής Φραγκικής 
καί Παπικής κυριαρχίας είς Πελοπόννησον. *0 
Μιστρας παρέμεινε κατά τήν Τουρκοκρατίαν 
ώς άξιόλογος πόλις, μάλιστα άναφέρεται ότι ή
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μέταξα τοΰ Μιστρα διετίθετο άπό τήν άγοράν 
των Πατρών πρός έξαγωγήν τόσον έπί Φραγ
κοκρατίας, όσον καί έπΐ Τούρκων. Θωμόπου- 
λος 316, 334 έπ. 370 έπ. 402, 506, 6141.

Μ ιτόπολις. Έ ξ  αυτής της Φρχγκ. κα- 
τακτήσεως άναφέρεται τιμάριον Μιτοπόλεως, ή 
όποια ώς χωρίον (καί κοινότης) διατηρείται 
μέχρι σήμερον είς τόν δήμον Φαρών, πλησίον 
έτέρου χωρίου Κόμι είσέτι καλουμένου. Κύριος 
τής Μητοπόλεως άναφέρεται Νικόλαός τις τής 
οικογένειας de T rem ouille , των πρώτων βα- 
ρώνων τής Χαλανδρίτσης, ό όποιος διά νά ί- 
σχιφισθή δτι έγινεν Έ λλην τφ  1286, έξεβλήθη 
του φεούδου του, τό όποιον διεμοιράσΟησαν ή 
κόρη τοΰ πρίγκιπας τής Ά χα ΐα ς Γουλ. Βιλλε- 
χαρδουΐνου Μαργαρίτα σύζυγος Ίσνάρδου ντέ 
Σαβράν καί 6 Ά υμών δέ Ρένς. Κατά τό Ά ραγ. 
χρονικόν τής κατακτήσεως ό άνωτέρω Νικό
λαος ήτο τά έτη 1314—1316 καί μάλιστα 6χι 
μόνον κύριος φεούδου, άλλά καί αύθέντης Χα
λανδρίτσης. Τό γεγονός πάντως είναι δτι τό 
τιμάριον άνηκεν είς τήν βαρωνείαν Χαλανδρί
τσης (Θωμόπουλος 2993).

Ό  Δραγούμης Χρον. 255—6 άναφέρεται είς 
δρος, έπΐ δέ των χαρτών γραφή Μιτόπουλο καί 
Μυρόπολις, αλλαχού δέ Μικόπολις. Τό Ά ραγ. 
χρονικόν Μιτόπολι. Ά λλα ι γραφαί Μητρόπο- 
λις ! Μοντρόπολι, Μυτόπολις καί Μητόπολις. 
Δέν* υπάρχει άμφιβολία δτι πρέπει νά συνδυά- 
σωμεν μέ τό όνομα τοΰ παρακειμένου χωρίου 
Κόμί. 'Εκείνο έτυμολυγήσαμεν έκ τοΰ κόμιτο, 
καί ή Μητόπολις λοιπόν έχει α' συνθ. τούτο. 
Οΰτω καί ό Δραγούμης έθν* άνωτ. Κωμητόπο- 
λις πάντως συνήθης βυζαντινή έκφρασις τής 
κώμης. Έ ν  Κέρκυρα έχομεν τά Ρήγου κατ' 
άποκοπήν Ρογήρου, Ρίσος 6 ποταμός Λάρισος, 
έν 'Αρκαδία Κολέττα (Νικολέττα, Πολίτου Πα- 
ροιμ. Β ' 1233), έν Κεφαλληνία Κομιτάτα 
(ΜΕΕ ΙΔ ' 756), πάντως ό τύπος Μιτόπολις 
άπαντα είς χάρτας 1ΣΤ' αί, Είς ένετ. κατά- 
στασιν χωρίων Πατρών τοΰ 1697 άναγράφεται 
M etopoli. -Μία ένορία μέ τό Κόμι. Κώδηξ 
Μέρτζιου 117—8, Τό χωρίον άναφέρει ό Ρου- 
q u ev ille  II 392 μέ 15 έλλ. οικογένειας (1816) 
«είς βουνόν έναντι τοΰ Βοΐδιά». Ή  Ιίχρο- 
d ition  (1828) ομοίως μέ 15 οίκογενείας. Ό  
Ραγκαβής Β1 88 μέ 16 οίκογ. καί 90 κατοί
κους (1851), τό γράφει δέ Μιτόπουλον, πρβλ. 
Δημητρόπουλον Αίγιαλείας. Τώ 1824 έφΟασαν 
έκ Πατρών έως αυτό οί Τούρκοι., Άργότερον 
συνεκεντρώθησαν έκεΐ οί τοΰ στρατοπέδου πο
λιορκίας Πατρών, κατελθόντες άπό Δεμέστιχα, 
Βλ. λ. Έπαναστ. 21.

'Τπάρχει φρούριον μεταξύ τών δύο χωρίων. 
ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 159 άνα-
φέρουν τήν Μητόπολιν ώς χωρίον τοΰ δήμου 
Φαρών άπό της συστάσεώς του. Τώ 1940)4 
έπΐ 60 -οικοδομών αί δύο κατεστράφησαν καί 
δύο παρέμεινον άνεωγμέναι. Είς Έλευθ. ΙΒ ' 
1127 βαρωνεία! Βλ. λ. Μοναί.

Μ Ιχα. Τοποθεσία καί θέρετρον έπΐ τοΰ Ώ -  
λενοΰ, άνήκουσα είς Κομι^ηγάδι (βλ. λ.).

Μ ιχαήλ* Μητροπ. Πατρών τφ  1315, ό α' 
έπΐ Φραγκοκρατίας. Βλ. λ. Εκκλησία. Θωμό

πουλος 395. Ζακυθηνός I ,e  d esp o ta t ώς Μ *  
σ. 398. *■.'

Μ ιχαήλ β ' δεσπότης Ά ρτης. Τήν θυγα·: 
τέρα του ’Άνναν (Αγνήν κατά τούς Λατίνους; 
έλαβεν είς γ ' γάμον τφ  1259 ό πρίγκηψ τήί 7 
Ά χα ΐα ς Γουλ. Βιλλεχαρδουΐνος (βλ. λ.). Ο 
γάμοι έτελέσθησαν είς Πάτρας τφ  1259. Θω·; 
μόπουλος 309 έπ.

Μ ιχαλακόπουλος Σ π ή λ ι ο υ  Ά ν δ ρ :  
Πολιτικός καί νομικός, διατελέσας πρωθυπουρ*; 
γός. Έγεννήθη είς Πάτρας τφ  1876. Μετέ  ̂
τάς γυμνασιακάς του σπουδάς ένταΰθα είσήλθεΊ 
είς τήν Σχολήν Εύελπίδων, άλλά, άποβιώσαν \ (ι. 
τος τοΰ πατρός του καί ών ό πρεσβύτερος υΙ& . ! ' 
έκείνου, άπεσύρθη τής Σχολής καί πρός δια-· ^  
τήρησιν τοΰ δικηγορικού γραφείου τοΰ πατρόι *!Λ 
του, ήκολούΟησε νομικάς σπουδάς είς τό Παν·, 
επιστήμιον 'Αθηνών καί κατόπιν εις τό έξώ: 
τερικόν. Έπανελθών, έξήσκησεν έν ΙΙάτραι. 
τό δικηγορικόν έπάγγελμα, έκλεγείς βουλευτήν 
τφ  1910. Τόν Μάΐον τοΰ 1911 έγινεν ύπουργόα 
είς τό άρτισύστατον ύπουργειον Εθνικής Οί 
κονομίας. Τόν Μάιον 1915 άνέλαβε καί πάλιΊ 
τό ύπουργειον τούτο, διατηρήσας αύτό έως τον] 
Σ)βρίου ίδιου έτους. Μετέσχε τοΰ κινήματοί 
Θ)νίκης καί διετέλεσε καί υπουργός Γεωργία* 
τώ 1917)8 καί προσωρινώς τών Στρατιωτικών 
Παραμείνας κατόπιν υπουργός άνευ χαρτοφυλα: 
κίου, άνέλαβε πάλιν τό ύπουργειον Γεωργία* 
τόν Αύγουστον τοΰ 1920. Τόν ’Ιανουάριο: f/** 
1924 έγινεν υπουργός τών Οικονομικών. Τή” Γ 
8 ’Οκτωβρίου 1924 έγένετο πρωθυπουργός, δια if-  
τηρήσας τά υπουργεία Εξωτερικών καί ά π α ί’ 
τοΰ Ίανουαρίου 1925 τών Στρατιωτικών. ΔιεΙΚ 
πραξικοπήματος τοΰ Παγκάλου άπεμακρύνθίΛ^'*1 
ή κυβέρνησίς του τής άρχής (1925), άλλ* l i f  fc ' 
Οικουμενικής κυβερνήσεως (1926) άνέλαβε·τ«^:* 
ύπουργειον τών Εξωτερικών, τό όποιον διετη*&" 
ρήσε μέχρι 1933.

Έξελέγετο βουλευτής Πατρών άπό το ν^  
1911 έως 1933, άποτυχών μόνον τφ  1920 κοε&Ι* 
τάς έκλογάς τοΰ τελευταίου τούτου έτους, ύπ« ϊ ' 
τήν σημαίαν τοΰ Έ λ. Βενιζέλου, άπό δέ το ΐ| 
1924 ίδρυσε τό κόμμα τών Συντηρητικών φιί! 
λε)ευθέρων. Τά έτη 1920—2 άπήλθεν είς 
έξωτερικόν, τφ  δέ 1937—8 άπεστάλη είς έξο:Γ 
ρίαν είς νήσον τοΰ ΑΙγαίου υπό τοΰ δικτάτο^Ι 
ρος Μεταξά ήδη ασθενών καί μεταφερθείς εί ϊ 
Αθήνας, άπεβίωσεν έκεΐ τήν 27 Μαρτίου] 
1938. Έ κ  τών έργων του (πολλά δημοσιεύ^Ι 
ματά του υπάρχουν είς περιοδικά καί έφημερί;■*«; 
δας) έξετυπώθησαν υπό τοΰ Εθνικού Τυπογρα.Τ 
φείου ή άγόρευσίς του κατά Λ' συνεδρίασή 
τής 11 Μαΐου 1934 τής Γερουσίας περί τοΐ 
υποχρεωτικού ή μή τής κατά τό όέρθρ. 30 τογ 
Σ υντάγματος κοινής συνεδριάσεως τών νομοθ>|}> 
σωμάτων. «Τά ζητήματα Μακεδονίας καί Θρά: 
κης», έκθεσις ύποβληθεισα είς τήν Κυβέρνησή 
κατ’ Απρίλιον 1929 (έν ΆΟήναις 1929). « Έ  
Κυβερνητική λογοδοσία τοΰ κυρίου Άνδρ. Μι 
χαλακοπούλου», τύπωσις προεκλογικού λόγοι 
είς φυλλ. 48 σελ. έν ΆΟήναις 1926. «Οί συν 
εταιρισμοί καί ή ’Εθνική Τράπεζα (1916), Π ερ| 
τοΰ Γαλλικού φράγκου καί τών έκ τής κρίσεω* 
αύτου διδαγμάτων (1926), Περί σταθεροποιήί]
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|y εως του νομίσματος (1926), Ανάτυπα τά πε- 
ισσότερα. Ε πίσης έξετυπώθησαν αί προτά- 
εις του Μιχαλακοπούλαυ ώς δικηγόρου του 
ιαδόχου Κωνσταντίνου διά τό κτήμα Μανωλά- 
ος. Εύαγ. Φωτιάδης εις «Νέους Θεσμούς» Γ ' 
εΰχος 35, 5—7. Δημ. Γατοπούλου, Άνδρ. Μι- 
αλακόπουλος Άθήναι 1949, ΜΕΕ ΙΖ ' 281, 
Ανεξάρτητος Γ ' 2223, Έλευθ. Θ ' 487, "Η- 
ιίος ΙΓ ' 691.

Μιχαλακόπουλος Σ  π. ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς .
Αδελφός τοϋ προηγουμένου, δικηγόρος έν Ά -  
ήναις, βουλευτής Πατρών τφ  1946. Ύπουρ- 
ός 'Εθνικής Οίκονομίας τφ  1946—7.

Μιχαλακόπουλος Σ π. Μ ϊ χ  ο ς. Άδελ- 
ιός των προηγουμένων, δικηγόρος ’Αθηνών 
ολιτευόμενος έν Πάτραις. Έξέδωσε «’Ανάγκη 
πάρξεως ήθικής είς τήν Πολιτικήν» Ά θ . 
952 κ. &.

Μ ι χ ά λ α ρ ο ς  Ά ν τ ω ν .  Ταγματάρχης 
■^κατεστημένος έν Πάτραις έφονεύθη είς Τω- 
ννινα κατά τόν πόλεμον 1940)1.

Μιχαλόπουλος Κ ω ν σ τ. Έξέχων Πα- 
ρεύς του ΙΗ ' αί. *0 έκ Κπόλεως Κ. Σταμά- 
ης, διατελών είς Γαλλ. υπηρεσίαν, άλλά έρ- 
αζόμενος υπέρ τής άπελευθερώσεως τής Έ λ - 
άδος, γράφων πρός τόν Ταλλεϋράνδον, άνήγ- 
ειλεν ότι τό υπό των Γάλλων ίδρυθέν είς 
\γκώνα «Πρακτορεΐον γαλλ. έμπορίου» διά 
ήν ώς άνω ύπόθεσιν, θά άλληλογραφή μετά 
ής Πελοποννήσου διά μέσου τοϋ Κ. Μιχαλο- 
:ούλου έκ Πατρών «τοϋ όποίου ή πίστις, ή 
φοσίωσις είς τήν Ιδέαν τής έλευθερίας 
ιοϋ παρέχουν μεγάλα έχέγγυα». Τό έν λόγω 
ρακτορεΐον (σύλλογος) διελύθη τφ  1780 καί 
Γαλλία συνήψε τφ  1801 είρήνην μέ τήν 

'ουρκίαν καί ό Πατρεύς Κ. Μιχαλόπουλος ά- 
ιέθανεν είς Πάτρας, δπου παρέμενε, τφ  1820. 
)ωμόπουλος 565.

Μιχαλόπουλος Ιδιοκτήτης οικίας έν Π ά- 
ραις άναφερόμενος είς έγγραφον Πατρών τοϋ 

|Τους 1430 G erland  115, 211.
Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς  Μιχ. Στρατηγός. Ά -  

βίωσε καί έτάφη έν Πάτραις τήν 21 M at- 
1927.
Μ ιχελής Π α ν .  Έγεννήθη είς Πάτρας τφ  

903. Έσπούδασεν άρχιτέκτων μηχανικός είς 
ίυρίχην καί Δρέσδην. Τφ 1941 έξελέγη καθη- 
ητής τοϋ Πολυτεχνείου ’Αθηνών τής άρχιτε- 
τονικής μορφολογίας καί ρυθμολογίας. Έ ξ -  
δωσε πλείστας έργασίας αίσθητικάς καί άρχιτε- 
ιτονικάς έν Άθήναις. Τό βιβλίον του περί 
ιίσΟητικής τής βυζαντινής τέχνης έξεδόθη άγ- 

‘ ’λιστί έν Λονδίνφ τφ  1955. Τό Πολυτεχνεϊον 
1 Αθηνών έξέδωσε τό σύγγραμμά του « Ή  αι

σθητική τής Αρχιτεκτονικής τοϋ μπετόν άρμέ»
55. "Ηλιος ΙΓ ' 693.
Μιχόι. Χωρίον Δύμης (ύψ. 338 μ.) έπΐ 

»ης Μώβρης άπέχον 5ω έκ Κ. Ά χαΐας. Άναφέ- 
«ται άπό τόν P ouqueville  IV , 392 μέ 15 
■λλ. οίκογενείας (1816), άπό τήν E xpedition  
ιέ 31 οίκογενείας (1828),μέ 21 οίκογ. 104 κα- 
Εοίκους τφ  1851 άπό τόν Ραγκαβήν Β' 86 
<al άπό τόν Νουχάκην τφ  1889 μέ 193 κα
τοίκους, όσους καί άπό Κορύλλον Χωρογραφία 
*4, Ό  Vasmer 136 πιθανολογεί τό όνομα

άπό τό βουλγαρικόν M ichovo, πολύ δέ δλιγώ- 
τερον άπό μίαν έλληνικήν συντόμευσιν τοϋ Μι
χαήλ. "Αλλως θά έχω μεν Αντίστοιχον έφαρμο- 
γήν τοϋ Τατόι (V asm er 122). Είς Ένετικήν 
κατάστασιν 1697 τών χωρίων έχομεν χωρίον 
Μίκος. Κώδηξ Μέρτζιου 118. Ό  Θωμόπουλος 
α' έκδ. 238 έτυμολογεΐ έκ τοϋ άλβανικοϋ (δα
σύς), όνομα τοϋ οίκιστοϋ. Κατά Δρακάκην 
Κούνδουρον 67, 113, 159 άρχικώς άπό τής 
συστάσεως δήμων έως 1840 είς τόν δήμον 
Τριταίας άνήκε καί έπειτα είς τόν τής Δύμης.

Μ ι χ ό π ο υ λ ο ς  Κ.  Δ η μ .  Έξέδωσεν έν 
Πάτραις 1957 τάς έργασίας του «Δύο βασικά 
ζητήματα».

Μνασέας. Άθηνίωνος. Ε ίς τών άρχαίων 
Ελλήνων έξερευνητών Αξιόλογος διά τά πολλά 
καί ποικίλα συγγράμματά του* ύπάρχει Μνασέας 
καί ναύαρχος Ροδίων. Χέρτσβεργ Έ λλ. Α' 
587. Έγεννήθη είς Πάτρας καί ήκμασεν έπί 
Πτολεμαίου Ζ ' Εύεργέτου ή Κακεργέτου Φύ- 
σκωνος (145—114 π. X.) καί υπήρξε μαθητής 
τοϋ είς ’Αλεξάνδρειαν διδάξαντος Έρατοσθένους. 
Παρέμεινεν έπί πολύ έκεϊ μελετών καί περιη- 
γήθη τόν κόσμον. Περιηγήθη τήν Εύρώπην, 
’Ασίαν, ’Αφρικήν, άλλά έγέμισε τά βιβλία του 
μέ μυθολογικάς διηγήσεις. Έ ν  τούτοις τά έρ
γα του εΐχον ύπ’ όψιν των καί έχρησιμοποίη- 
σαν πλεΐστοι νεώτεροί του συγγραφείς, όπως 
ό Πλίνιος, ό Πλούταρχος, ό Άθήναιος, κ. ά. 
"Εργα του : «Περί ’Ασίας» είς περισσότερα 
τών δύο βιβλίων, «Ευρωπαϊκά» είς περισσότε
ρα τών τριών, «Περίπλου γεωγραφική διήγη- 
σις», «Περί Λιβύης», «Περιηγήσεις» είς πε
ρισσότερα τών όκτώ βιβλίων, έπίσης Συναγωγήν 
Δελφικών χρησμών, Γεωγραφικά, περί εί- 
δών τών Ιχθύων κ. ά. τών οποίων έλάχιστα 
αποσπάσματα διεσώθησαν (Μ. C. M iiller είς 
τά F rag m en ta  liistorieorum  G raecoru in  
(έκδ. D idot, I I I  149). Ό  τύπος μάλιστα 
«Εύρωπαϊκά» ήτο άγνωστος προ τοϋ Μνασέου 
καί ούτος τόν είσήγαγε. Πάντες οί Αρχαίοι 
συγγραφείς Αναφέρουν τόν Μνασέαν ώς Π α- 
τρέα, ό βυζαντινός λεξικογράφος δέ Σουίδας 
άναφέρει καί Βηρύτιον Μνασέαν. Ε ις τών κω
δίκων τοϋ Βατικανού έξ άντιγραφικοϋ λάθους 
άναφέρει Μνασέας Παταρεύς (μέ προσθήκην του 
γράμματος α είς τό Πατρεύς) άλλ’ ό Θωμόπου
λος 1633 παρέθεσε σωρείαν παραπομπών είς 
Αρχαίους συγγραφείς, οί όποιοι τόν γράφουν 
Πατρέα. Είς Παλαιόπολιν τής Κερκύρας τφ  
1791 εύρέθη ή έπιτύμβιος έπιγραφή τοϋ Μνα
σέου καί ή είς Κέρκυραν άπεβίωσεν ή ή έπι
γραφή μετεφέρθη έκ Πατρών είς Κέρκυραν καί 
εύρέθη έκεϊ. Ή  έπιγραφή μας δίδει βραχεϊαν, 
άλλά κολακευτικήν βιογραφίαν τοϋ Μνασέου, 
ότι ούτος έγνώριζε μυθολογίαν, Αστρονομίαν 
καί μαθηματικήν γεωγραφίαν, έπίσης καί τόν 
"Ομηρον καί 40ούτης καί έκτιμώμενος υπό 
τών πολιτών, άπέθανεν έν ειρήνη, άφήσας νεα- 
ρώτατον υιόν όνόματι Εϋνομον, είς τόν ό
ποιον καί τήν Ιδίαν τέχνην έδίδαξε. Ό  P o u 
quev ille  παρέχει τήν περίεργον πληροφορίαν 
οτι γέροντες Πατρινοί τόν έβεβαίωσαν ότι ά- 
νευρέθη έν Πάτραις έπιγραφή, ή όποία άνέφε- 
ρε τόν Μνασέαν. Πρός τιμήν του είσηγήθημεν



WoSwvol 386

καί ώνομάσΟη δδ&ς καί ή άρκτική προβλής του 
λιμένος Πατρών (1955). Θωμόπουλος 162 
—4, M eyer 2219, Τριαντάφυλλου Δημ. Ό νό- 
ματα

Μ οθωνοΙ άδελφοί, Κανέλλος, Παναγιώτης 
κ. ά. άγωνισταί 1821, έκ Πατρών. Ούτοι κατά 
Φωτάκον Βίοι 6—7 υπηρέτησαν ύπό τούς Ά . 
Λόντον καί Άνδρ. Ζαΐμην, παρευρέθησαν εις 
πολλάς μάχας καί εις τήν πολιορκίαν τού Με
σολογγίου. Τφ  1831 άναφέρεται εις Πάτρας 
Νικόλ. Θ. Μοθωναΐος Πατρεύς. *Η Πατρινή 
αΰτη οικογένεια θά προήρχετο παλαιά έκ Με
θώνης, έξ ού καί τό δνομα. Θωμόπουλος 550 
καί 550ι. Είς φ. 110 κώδικος μονής Γηροκο
μείου άναφέρεται δωρεά τώ 1813 διαφόρων θρη
σκευτικών βιβλίων του Γεωργίου Μοθωναίου 
(Τριανταφύλλου Γηροκομείου 40).

Μ ο λ δ ο β λ α χ ί α .  Βλ. λ. Βλαχία.
μόλογο, θά γίνης—, θά άκουσθής, θά γ ί- 

νης άντικείμενον συζητήσεων. Έ ν  τούτοις ή 
λέξις έκ του μονόλογος μάλλον παρά έκ του ρ. 
όμολογώ, πάντως έχει τήν έννοιαν του κοινο
λογώ.

Μ ολύκριον. ΑΙτωλική πόλις παρά τό Ά ν - 
τίρριον. Έ π Ι Αύγουστου υπήχθη είς τάς Πάτρας. 
K a h rs te d t είς H is to ria  558—9.

Μ ομφερράτος της έγκριτου έκ Κεφαλλη
νίας οίκογενείας, άρχιτέκτων. Τφ  1850 εύρί- 
σκετο είς Πάτρας διά τήν έφαρμογήν του σχε
δίου της πόλεως.

μοναί. Α ' Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ α Ι  δ ρ θ ό δ ο -  
ξ ο ι. α' Μ έ χ  ρ ι Γ αί. Δέν φαίνεται μέχρι 
τών χρόνων τούτων ϊδρυσις μονής έν Πάτραις. 
Μόνον περί τής μονής Γηροκομείου γίνεται λό
γος, ή όποια άφευκτος καθ’ ήμάς ίδρύθη τόν 
Θ' αί. Πάντως χαρακτηριστικόν τών χρόνων 
είναι ότι ούδεμία υπάρχει έπΐ του θέματος 
γραπτή πηγή. Έ νδειξίς τις υπάρχει διά τόν 
ναόν του ’Αποστόλου Άνδρέου τόν παραλιακόν 
κατά τούς χρόνους τής Δανιηλίδος (έφοίτα μο
ναχός τις έχων τό προοπτικόν χάρισμα), άλλά 
δέν γίνεται λόγος περαιτέρω καί περί μονής. 
Τριανταφύλλου Γηροκομ. 8, 11, 68.

β' ά π ό  Γ α ί.  έ ω ς  τ ώ ν  Π α λ α ι ο λ ό -  
γ ω ν .  Κατ’ αύτήν τήν περίοδον, έκτός τού Γη
ροκομείου, έχομεν βεβαιωμένην παρουσίαν με- 
τοχίου Τριών Εκκλησιών τής μονής Βαρνακό- 
βης έκ δωρεάς μάλιστα τού διοικητού τών 
Ιΐατρών. Γενικώς, ώς παρατηρεί καί ό Γ. Σω 
τηρίου (Αί μοναί τής Ελλάδος, Ά θ. 1936, 16), 
άναφέρεται πάντοτε είς τήν ΐδρυσιν μονών ή 
προστασία υπό στρατηγού ή άρχοντος, άλλά πε
ραιτέρω καί αί μοναί Ιδρύονται συστοίχως ένός 
φρουρίου, τούτο δέ όχι είς τήν παρούσαν πε
ρίοδον, άλλά καί παραιτέρω. Ούτως 6 Ό μπλός 
παρά τό Σίδηρόκαστρον, ή μονή Μπαμπιώτου 
παρά τό Σαρακηνόκαστρον, οί Ά γ .  Πάντες 
παρά τό φρούριον τού Γρεβενού, ή Μαρίτσα 
τού Σανταμερίου, ή Ελεούσα καί ό άγιος 
Ιωάννης τού Σαλμενίκου κ.ο.κ. ’Επίσης άνα- 
φέρεται δτι ή έν Κπόλει μονή τού Παντοκράτο- 
ρος έλάμβανε τά τελέσματα τής μητροπόλεως 
τών Πατρών.

Φαίνεται δέ πληθύς μετοχίων είς Πάτρας 
καί κτημάτων μονών, δπως καί ό κώδηξ μο

νής Ίβήρων (Θωμόπουλος 364) δίδει νά i  
νοήσωμεν, ’Ίσως εις τήν έποχήν αύτήν άναφ 
ρεται τό Παλιομονάστερο είς Δρέπανου (Θωμ 
πουλος 3102) καί τό Παλιομονάστερο μιας τέ 
κορυφών τής Σκόλλεως άκόμη καί τό Παλιομ 
νάστερο Μπάλα. Πάντως τήν έποχήν ταύτ 
έχομεν διατηρουμένην τήν μονήν Γηροκομείο! 
τού Ά γ . Άνδρέου κατά τήν παραλίαν (Θωμ 
πουλος 3512) καί τήν μονήν τού Ά γ . Nixj 
λάου Βλατερού. "Αν δέν άναφέρονται 
δμως είναι βεβαιωμένου δτι κατά τούς χρ 
νους τούτους διετηροΰντο άσκητήρια μοναχ; 
άναχωρητών, δπως είς Όμπλόν (βλ. λ.), άν 
χωρηταί δέ ό δσιος Λουκάς (βλ. λ.), Ήλ* 
Σικελιώτης κ. ά. Σημαντικόν είναι έξ άλλ 
δτι πρός τόν Άνδρέαν μητροπολίτην Πατμ 
(895—925) ό Πατριάρχης στέλλει έπιστολάς,. 
όποΐαι είναι μάλλον κανονικαί διατάξεις τγ 
μοναστηρίων (Θωμόπουλος 286).

γ ' ά π ό  τ ώ ν  χ ρ ό ν ω ν  τ ώ ν  Π α λ ο  
ο λ ό γ ω ν  μ έ χ ρ ι  1 8 2  1. Ή  περίοδος αύ 
είναι εποχή άνθήσεως τού μοναχικού βίου 
τήν Πελοπόννησον γενικώτερον (Λ. Ιίολίΐ 
είς «Πελοποννησιακά», Α ' 238), ώς καί είς * 
έπαρχίαν Πατρών. «Γεννημένες τίς περισσό* 
ρες φορές, έπιλέγει ό Λ. Πολίτης, άπό 
εύλάβεια καί τήν άναχωρητική διάθεση έ 
ταπεινού χριστιανού, άποκτοΰσαν σιγά σ: 
φήμη στή γύρω περιοχή άπό τήν ένάρετη ζ 
τού Ιδρυτή ή τών πρώτων μοναστών κι’ έ . 
οί εύλαβικές προσφορές μεγάλωναν τό μο* 
στήρι...». Άσκητήρια διαβλέπομεν είς γειτν? 
ζοντα σπήλαια μονών, δπως τής Χρυσοποδ#· 
τίσσης, Ταξιάρχου Τριταίας, Μπάδα, Άναν 
ψεως Έρινεού. Πρβλ. καί Μάουερ Α' 331-,, 
'Έχομεν ούτως, έκτός τού Γηροκομείου, » 
όποιον διατηρείται άκμαΐον, τήν μονήν ί> 
Όμπλοΰ τού έτους 1315, τήν μονήν Ά γ . Κ?- 
σταντίνου Σαραβαλίου, τήν Μπαμπιώτου, ’·· 
ξιάρχου, Ά γ . Αντωνίου καί Εύαγγελισηί; 
(Ά γ . Πάντων) είς Τριταίαν, τήν μονήν X*· 
σοποδαριτίσσης είς Νεζερά, τήν τής Εύαγγ-- 
στρίας ομοίως εκεί, τού Φιλοκάλη είς Δύι* 
καί τής Μαρίτσης όμοίως, τήν μονήν Άνα1? 
ψεως Παυλοκάστρου καί Νοτενών είς Τριτοα, 
τού Ά γ . Ίωάννου όμοίως, τής Έλεούσης it. 
ναλήψεως) είς ΙΙυτίτσαν καί τού Ά γ . Άνδρ* 
τής παραλίας, άκόμη δέ καί τήν γυναικείαν tr 
νήν τού Ά γ . Νικολάου, τέλος τήν τής f|* 
ταμορφώσεως τού Σωτήρος, όμοίως παρείο 
Παυλόκαστρον. Ά πασαι αί μοναί αύται, 
περιέργως τής τελευταίας, γνωρίζομεν δι»νί- 
φρόντισαν καί έκηρύχθησαν σταυροπήγιά 
(άπ5 εύθείας έξαρτώμεναι παρά τού Πατρητ 
χου).

Ή  τού Γηροκομείου φέρεται ήδη W 
ΙΕ ' αί. βασιλική, άνήκουσα είς βασιλέα m 
δεσπότην έδώ Παλαιολόγον τού Μορέως)ΐ& 
περί μονής Ά γ . Άνδρέου σιγίλλιον τού Hr 
τριάρχου Σαμουήλ Χατζερή 1767 όμιλεΐ 
περί τεσσάρων άλλων ήδη σταυροπηγιακών^ 
νών παρά τάς Πάτρας. Τά πατριαρχικά ffr* 
γραφα (σιγίλλια) έξεδίδοντο μετ’ εύκο;£, 
άλλά καί άνανεοΰντο συχνάκις, Ιδίως 
άπό πολεμικά γεγονότα ή συμφοράς,

pt.-

*1-
|Γ -·.
r ; «
ιοτ.

*4 ι*·

xi.y
jtr:*'-
■:.wr

::Χν

U,'<

Ι':-,

’Λ Π'
ι/2<;

.·. U. '

,Sk .':V



387 μονά

Iluj
•.'■Ή

wiati ζ·ι 
ΠοΙί

• k «':[· 
:1; zsm 

Uk/π; m 
τ·ύ  Hfeis 1 
:xr!nf oiyi m 
5~ τι M;:nj ζ( 
. rarii xi’ f 
i',i),ov!v :! jio1 
'Αΐτ,ιπ ti; '|·ειη
«: i:
,· Μ-ϊίϊ, Ά« 
"l.iiii? A' 331- 
,; Γι;»®™'
■,; :r;. ?Γ/4»
- . W * 14 

**· L ?v x
. η ;  p 'V

* .’·,ΐ:Α4|
rf:./'1’’ 

■=· Ά̂ϊ·
V '̂,'4SW

*-7Ϊ ·'!’
tVi? ^ - d  

ia^rl t
■·φϊt>,u-
^ κ ίή

^  Vt <·· 5ϊ0'>, ;
ii y

C ! -^ ·  
’ -6'J

Λ .ν .ι

. -^Jfe , ’01* '

μετά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν (μετά τδ 
1715) καί τφ  1770 (έπανάστασις και λεηλα
σία της Πελοποννήσου). Γράφει 6 μητροπολί
της ’Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης εις «'Ιερδν σύνδε
σμον» 1 ’Ιανουάριου 1914, 2—5 : «Έ ν τη Ε θ 
νική Βιβλιοθήκη των Παρισίων εΰρηνται ά- 
νακείμενα περί τα 80 πατριαρχικά σιγίλλια καί 
40 άλλα μοναστηριακά έγγραφα, άναγόμενα 
πάντα εις τάς μονάς του κλίματος τοΰ Οικου
μενικού Πατριαρχείου. Κατά τήν άρχουσαν 
γνώμην 6 έθνομάρτυς πατριάρχης Γρηγόριος 
έν έτει 1797—8 κατήρτισε δύο έπιτροπάς, τήν 
μέν διά τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, την δέ διά 
τήν Πελοπόννησον, έξ άρχιερέων, οίτινες μετά 
των κατά τόπους άρχιερέων άπερχόμενοι περί 
τδ έτος 1798 καταγράψωσι τά κινητά καί ά- 
κίνητα των Ιερών μονών καί προσκομίσωσι 
λεπτομερείς λογαριασμούς τών έσόδων καί έ- 
ξόδων καί έν τέλει περιμαζεύσωσι πάντα τά 
παλαιά σιγίλλια, ΐνα έπί τη βάσει τούτων άνα- 
νεώση ό Οικουμενικός Πατριάρχης τά δίκαια 
έκάστης μονής δι’ άποστολής νέων σιγιλλίων». 
Καί κατά Λ. Πολίτην ένθ. άνωτ. 250, «στήν 
πρώτην του πατριαρχεία ό Γρηγόριος Ε ' πιε- 
ζόμενος καί άπύ χρηματικές άνάγκες, ζήτησε 
ν’ άνανεώση τά σταυροπηγιακά προνόμια τών 
μοναστηριών. Κάθε μοναστήρι τοΰ παρουσίαζε 
τδ προγενέστερο σιγίλλιο· αύτδ τδ κρατούσαν 
στά πατριαρχεία καί ό Γρηγόριος έξέδιδε και
νούργιο. ’Έτσι άποτελέστηκε ή πλούσια συλ
λογή σιγιλλίων πού περιήλθε ύστερώτερα στήν 
Εθνική Βιβλιοθήκη τοϋ Παρισιού».

Τά σταυροπηγιακά μοναστήρια τών Πατρών 
δέν ήσαν άμιγώς τοιαΰτα. *0 μητροπολίτης 
Πατρών ως έξαρχος τού Πατριάρχου είχε τήν 
έπίβλεψίν των. Εις τήν μονήν Γηροκομείου 
π. χ. τούτο είναι καταφανέστερον. *11 σταυρο
πηγιακή άξία έζητεΐτο διά νά προστατευθή ή 
δντότης των άπδ τών Τούρκων, άλλ’ 6πως 
κατήντησε τδ πράγμα, χάριν γοήτρου μόνον 
καί διά τήν προστασίαν τών μετοχίων. Είς τδ 
Γηροκομεϊον δμως ό μητροπολίτης έπεμβαίνει 
καί άφαιρεϊ τφ  1803 τδν ναόν της τοΰ Προφή
του Ήλία. Δέν έχομεν, λοιπόν, γνήσια σταυ
ροπήγια.

Ε ν ώ σ ε ι ς  μονών καί διαζεύξεις. Τοιαύτας 
ίχομεν Ιδίως είς τήν Ά γ . Κωνσταντίνου μέ 
τήν Όμπλοΰ, τής τελευταίας μέ τήν τοΰ Μπα- 
μπιώτου, άλλά καί τών Ά γ . Πάντων, τής Εύαγ- 
γελιστρίας καί άλλων, Νεζερών μέ Χρυσοποδα- 
ρίτισσαν, τήν τού Φιλοκαλίου μέ τήν της *Αγ. 
Λαύρας, τής Γηροκομείου μέ Βλαχερνών έπί 
τοΰ Παναχαϊκοΰ, άλλά καί τοΰ Όμπλοΰ μέ Γη- 
ροκομεϊον. Έρειπωμένας μονάς άναζητημοΰμεν 
έν λ. Παλαιομέτοχον, Παλαιομονάστηρον, Μο
ναστηράκι. Μονήν έγκαταλειφθεϊσαν διαβλέπο- 
μεν είς Κομποβούνι παρά τήν Μιτόπολιν, έφό- 
σον μάλιστα περιουσία υπάρχει έκεΐ άνήκουσα 
άλλοτε είς τήν μονήν Ά γ . Πάντων. Κατά τήν 
Ένετ. έκθεσιν τοΰ 1700, είς τήν Πελοπόννη
σον ήσαν 158 μοναί μέ 1367 μοναχούς, 14 δυ- 
τικαί καί 26 σταυροπήγια. Κώδηξ Μέρτζιου 
131. Είς έπαρχίαν Πατρών σταυροπηγιακαϊ 9, 
μοναί καί μετόχια 12, καλόγηροι 478. Καθολι
κά μοναστήρια 13, Ό  Θωμόπουλρς 4661 εύρί-

σκει 7 μονάς είς Ά χαίαν. Μία έκ τών άνο 
μονών θά είναι ή *Αγιά κατόπιν καί άλλη 1 
Καλογριά τοΰ Αράξου (αύτόθι 35). Διά τή> 
έπισκευήν τοΰ φρουρίου Ρίου τφ  1707 είσφέ- 
ρουν διά τοΰ μητροπολίτου Πατρών αί μοναί 
το υ : Μέγα σπήλαιον 500 ρεάλια, Ταξιαρχώι 
(Αίγίου) 250, τδ μοναστήρι τοΰ Νεζεροΰ (Χρυ- 
σοποδαρίτισσα) 100, Ή  Άνάληψις Πατρών 
75 τδ Γηροκομεϊον καί ό Ό μπλδς άνά 50 καί 
ή Α γ ία  Λαύρα 25 (αύτόθι 142).

Ό  L,eake I I ,  118 άναφέρει τρεις μονάς 
είς Νεζερά, Τφ 1713 άπαντα μονή «Κυρίας 
’Ελεούσας» είς Νεζερά (Κώδηξ Μέρτζιου 174). 
Μονή παρά τδ φρούριον Καστριτσίου, οπού 
ναδς σήμερον Ά γ . Γεωργίου. Μονή εις Γρεβε- 
νδν Ά γ . Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.

Αί μοναί Πατρών παρουσιάζουν καί μετα
ξύ των ομοιομορφίαν, άλλά καί μετά τάς τών 
γειτόνων επαρχιών. Άπαντώμεν π. χ. τάς 
αύτάς επικλήσεις εις ίδρυτικάς έπιγραφάς (Ό  
ούρανός πολύφωτος....Τούτον τδν Οίκον δ 11α-
τήρ έστερέωσεν..... ), εις τήν άρχιτεκτονικήν
κλπ. Άνθησιν μοναχικού βίου βλέπομεν έπί α ' 
Τουρκοκρατίας, κυρίως δμως λήγοντος τοΰ ΙΖ ' 
αί. καί άρχομένου τοΰ έπομένου. Γυναικεΐαι 
μοναί δύο μόνον άναφέρονται (εις Μπάλα καί 
Νεζερά).

Ό  θεσμδς τών λαϊκών έπιτρόπων τών μο
νών έπεβλήθη ήδη διά διατάξεως τών Ενετών, 
διετηρήθη δέ μέχρι τέλους τής Τουρκοκρατίας. 
Τριανταφύλλου Γηροκ. 36—7 καί Ζώης εις 
Α χα ϊκά  Γ ' 62 (διά τδ Γηροκομεϊον καί Ά νά- 
ληψιν).

Ό  πρωθιερεύς Ν. Παπαδόπουλος έπι- 
στέλλει ήμΐν έξ Αθηνών (Γεν. Α ρχεία) τδ 
άπδ 27 Απριλίου 1790 «έπιτροπικδν» συντα- 
γέν έν Πάτραις πρδ τοΰ μητροπολ. Γρηγορίου 
τής Βασίλαινας Ααπαλιάραινας, ή όποια «ήθέ- 
λησε νά άναχωρήση έντεΰθεν, διά νά ύπάγη νά 
μεταχειρισθή τδν μονήρη βίον. Ό θεν καταστέ- 
νει έπιτρόπους είς έν έργαστήριον όποΰ έχει 
μέ τδ νοβέλον τοΰ Ά γ . Γεωργίου, τόν κύρ 
Γιαννάκην Παπαγγελόν καί τδν κύρ Ά ποστ. 
Μπερούκαν, όποΰ νά ένοικιάζουν τδ άνωθι έρ
γαστήριον καί νά κρατοΰν τδν νοβέλον διά τήν 
Σχολήν, τά δέ λοιπά νά τά στέλνουν τής άνω
θεν Βασίλενας, δθεν εύρίσκεται. Μετά δέ τδν 
θάνατον αυτής, νά μείνη κύριος καί έξουσια- 
στής τοΰ είρημένου έργαστηρίου, τδ ιερόν Μο- 
ναστήριον τών άγ. Θεοδώρων είς Σοπωτδν διά 
νά μνημονεύωνται είς τήν πρόθεσιν ταΰτα τά 
δνόματα : . . . . . .

’Άξιον διερευνήσεως είναι τδ θέμα, πώς αί 
μοναί Μεγ. σπηλαίου καί Ταξιαρχών (Αίγια- 
λείας) άπέκτησαν τόσον πλοΰτον καί δή είς 
αύτήν τήν έπαρχίαν Πατρών, άναπτυχθεΐσαι 
κατά πολύ τών έπιτοπίων (Γηροκομείου, Ό μ -  
πλοΰ καί Χρυσοποδαριτίσσης). Οΰτω τδ Μεγ. 
σπήλαιον εύρίσκεται καί μέ μέγα μετόχιον 
πρδς τά δρια τής ’Ηλείας (Καραγάτς), αί μο
ναί Ταξιαρχών καί Α γία ς Λαύρας άποκτοΰν 
έκτάσεις, δπου νΰν ή κάτω πόλις τών Πατρών. 
Η μ ε ίς  άποδίδομεν τδ φαινόμενον είς τήν π ί- 
στιν δτι αί έν λόγιο μοναί έκέκτηντο θαυμα
τουργών εικόνων καί λειψάνων καί ένέπνεον
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Λ ζ τήν έποχήν έκείνην μβγαλύτερον δέος. Γενι
κώς Θωμόπουλος 591 έπ.

* Απ ό  τ ο υ  1 8 2 1  έ ω ς  σ ή μ ε ρ ο ν .  ΑΙ 
μοναΐ των Πατρών είς τήν Έπανάστασιν του 
1770 καί του 1821 «έπαιξαν τό ρόλο τους 
στόν έθνικό άγώνα καί πολλές φορές γ ι’ αύτό 
κάηκαν ή ρήμαξαν)) (Λ. Πολίτης αύτόθι 238). 
Ούτως είς τήν Έπανάστασιν τού 1770 έπυρ- 
πολήθησαν ή μονή του 'Α γ. Άνδρέου εις πα
ραλίαν, τό Γηροκομεΐον, ή Άνάληψις, ό "Αγ. 
Κωνσταντίνος, ό Ό μπλός, κατά δέ τω 1821 
έκτός αύτών καί οΐ "Αγ. Πάντες, ή Χρυσοπο- 
δαρίτισσα, ή Εύαγγελίστρια κ. ά. Πάντως ή 
E x p ed itio n  I I ,  87, άναφέρει (1828) τάς έξης 
μονάς Πατρών: Ό μπλόν, Γηροκομεΐον, Μπα- 
μπιώτη, Μαρίτσα, Φιλοκάλη, Σωτήρος, Ά νάλη- 
ψιν καί Ελεούσαν, δέν άναφέρει δέ άριθμόν 
κατοικούντων αύτάς. ΕΙς ταύτας δέον νά προσ- 
Οέσωμεν τάς μονάς Νεζερών, ήτοι τήν Ιΐανα- 
γίαν (Χρυσοποδαρίτισσαν καί Εύαγγελίστριαν). 
Ή  Άντιβασιλεία εύρεΟεΐσα πρό πληθύος μο
νών κατήργησε τάς μή έχούσας επαρκή άριθ
μόν μοναχών. Κατά *Δνδρ. Μάμουκαν, Τά Μο
ναστηριακά, Ά 0 . 1859, 148 έχομεν είς Πάτρας 
τάς έ*ής μονάς, άπάσας άνδρικάς : Γηροκομεΐ
ον, Μ /ρίτσα, Φιλοκάλη, Ό μπλού, Μπαμπιώτου, 
Ευαγγελίστρια, Νοτενά, άγ. Πάντες, Ελεούσα, 
Χρυσοποδαρίτισσα, ήτοι μοναί 10' διαλελυμέ- 
vat δέ διά Β. Δ. : *0 Εύαγγελισμός της Θεο
τόκου Φαρών, τό Γενέσιον τής Θεοτόκου Φα
ρών, Νοτενών, 'Α γ. Πάντων, Έλεούσης. 
Πρβλ. έφημ. «ΑΙών» Ά θ . 1 Μαρτίου 1839 
«Κατάστασις τών μοναστή ρ ίων τής Πελοπον- 
νήσου καί Στερεάς μέχρι τού 1838». Ε κτός 
αύτών έχομεν τήν παρουσίαν μονής Βλαχέρνας 
καί τού Μπάδα Δύμης. Κατά Δρακάκην Κούν- 
βουρον 67—8 τώ 1836 έχομεν μονάς δήμου 
Ιΐατρέων : Γηροκομείου καί Άναλήψεως, Φα
ρών : Μπαμπιώτη καί Ό μπλού, Τριταίας : Μα
ρίτσης, ΈρυμανΟίας : 'Α γ. Ίωάννου, 'Α γ. Πάν
των, Παναγίας (παρά τήν Έρυμάνθιαν). Έ ρ ι- 
νεού : Θεολόγου, Ά ργυρας: Έλεούσης . Τφ
1840, Πατρέων : Γηροκομείου, Άναλήψεως, Σω- 
τήρος (Μιντιλογλίου), Τριταιέων: Ά γ . Πάντων, 
Νοτενών, Δύμης : Φιλοκάλη, Μαρίτσης, Μπά
δα. Τώ 1861 (αύτόθι 113—4) Πατρών: Γηρο
κομείου, Τριταίας : άγ. Πάντων καί Νοτενών, 
Έ ρινεοΰ: Ά γ .  * Ιωάννου τού Θεολόγου καί
Έλεούσης, Δύμης : Μαρίτσης, Φιλοκαλίου,
Φαρών : Μπαμπιώτου, Ό μπλού καί Εύαγγε- 
λιστρίας.

Τ φ  1870 άναφέρονται μοναί Πατρών: ή 
τού Γηροκομείου μέ 14 μοναχούς, Έλεούσης 
μέ 3, Μαρίτσης μέ 6, Όμπλού μέ 11, Χρυσο- 
ποδαριτίσσης μέ 5, Νοτενών μέ 3, άγ. Πάντων 
μέ 10. Τ φ  1875 (έκ τής Έφημερίδος τών Φι
λομαθών) αΐ μοναί : Γηροκομείου, Μαρίτσης, 
Ό μπλού, Χρυσοποδαριτίσσης, Νοτενών, άγ. 
Πάντων, Έλεούσης. Τώ 1877 (Δ. Χρηστοπού- 
λου, Συλλογή έγκυκλίων I. Συνόδου) : Γηρο
κομείου, Μαρίτσης, Φιλοκάλη, Όμπλού, Μπαμ
πιώτου, Εύαγγελίστρια, Χρυσοποδαρίτισσα, 
Νοτενών, Ά γ .  Πάντες, Έλεούσης. Είς περ. 
«Προμηθεύς» Βόλου Τανουαρίου 1889 άναγι- 
γνώσκομεν δήμου Πατρέων μονάς: Ά γ . ’Αλε

ξίου, Γηροκομείου, Όσίου Λουκά, Έλεούση 
‘Αγ. Ίωάννου, Νοτενών, άγ. Πάντων, Χρυσέ 
ποδαριτίσσης, Ό μπλού, δηλ. άναμειγνύοντε 
καί τά μετόχια. Κατά Εύαγ. I. Κοφινιώτη^ 
Ή  Εκκλησία έν Έλλάδι, 1899, 9, 13 έχομε 
μονάς : Γηροκομεΐον μέ 15 μοναχούς, 3 δοκί. 
μους, ύπηρέτας, άγροφύλακας 9, έσοδα 14.901 
έξοδα 7.380 δρχ. Μαρίτσης, είς τήν όποίαν τ* 
1886 προσηρτήθη ή τών 'Α γ. Πάντων 8 μ« 
ναχοί, 1 δόκιμος, 3 ύπηρέται, έσοδα 5.850 έξί 
δα 4.690 δρχ. Ό μπλού (είς τήν όποίαν συ. 
εχωνεύθησαν ό 'Α γ. Κωνσταντίνος καί ή Μκγ 
μπιώτου (Ταξιάρχαι) μοναχοί 5, δόκιμοι 
ύπηρέται, άγροφύλακες 19, έσοδα 16.545, έξ! 
δα 14.350 δρχ. Χρυσοποδαριτίσσης (είς τ  
όποίαν προσηρτήθη ή μονή "Ανω Δίβρης Kc 
μησις Θεοτόκου) 3 δόκιμοι, 7 ύπηρέται, έσο·: 
7.137 καί έξοδα 6.300, Νοτενών 3 μοναχοί, 
υπηρέτης, 4.200 έσοδα καί 3.245 έξοδα, Έ λ 
ούσης 3 μοναχοί, 3 δόκιμοι, έσοδα 4,050, έξω
4.000. Κατά τον αύτόν 627, έλαττον τών 5 μ 
ναχών έχουν αί μοναί Νοτενών, Έλεούσης. Ί 
1907 (Πατρ. Ήμερολόγιον 1907 Ν. Μπενά». 
35, 36) έχομεν μονάς : Γηροκομείου (ήγούμεν 
Γερμανός Ήλιόπουλος), Χρυσοποδαρίτσης (Δ 
νιήλ Άνδρουτσόπουλος), Ό μπλού (Πανάρετ 
Στεργιόπουλος), Μαρίτσης (Παρθ. Τόμπρο* 
Έλεούσης (Εύγένιος Γιαννακόπουλος), Νθ': 
νών (’Αρσένιος Τσιγκενής). Τω 1914 έχομ 
μόνον: Γηροκομείου, Ό μπλού, Χρυσοποδα: 
τίσσης, Μαρίτσης.

Ή  ρευστοποίησις τής μοναστηριακής τ 
ριουσίας (1930) έπέφερε μείωσιν τής κινήσε 
τών μονών. Άνεπτύχθησαν δμως νεώτεραι (. 
μαί γυναικεΐαι είς μονάς άλλοτε άνδρικ- 
Οΰτω : Παλαιομονάστηρο Μπάλα, Έλεούσ: 
Μαρίτσης.

Β' Φ ρ α γ κ ι κ ά  I. Οί Φράγκοι κατέΐ 
βον (1204) τήν προϋπάρχουσαν μονήν Γηροχ; 
μείου, ή όποία τελικώς έλειτούργησεν ως | ; 
τόχιον τής έν Παρισίοις τού C lnny. Έ π ίι1* 
παρέλαβον παρά τών βυζαντινών τήν μονήν ' , 
Ά γ . Νικολάου του Βλατερού (έως τών ΕΙιΊ 
δίων σήμερον), ή όποία ίσως ήτο καί vor 
κομεΐον (G erland 117). Περί μοναχικών τα 
μάτων τής Δύσεως έν Πάτραις Θωμόπου;)' 
304, 318*. Έ ν  μοναστήριον φραγκικόν ή ί 
ζαντινόν τών χρόνων τούτων πιθανολογούν, 
είς θέσιν σήμερον Ά γ ιά  (βλ. λ.).

Γ ' Τ ο υ ρ κ ι κ ά  ί. Τεκέδες (βλ. λ.) μ* 
μονεύονται δύο ήσυχαστών, άμφότεροι πε. 
τήν παραλίαν. Καί ό μεν είς άναφέρεται κ«; 
τήν α' Τουρκοκρατίαν παρά τήν Πάνορμονυ 
δέ άλλος άναφέρεται κατά τήν β' Τουρκοκ.*: 
τίαν πλησίον τού ναού τού Ά γ  Άνδρέί 
Βλ. λ. Μετόχια, Εκκλησία, Ναοί.

Μ οναστηράκι. Τοπωνύμιον σύνηθες, δ·.ϊ> 
άλλοτε ύφίστατο μονή ή μετόχι. Οΰτω Μο ί .· 
στηράκι μέ έρείπια βυζαντινής μονής εις Δ·*; ^
πανον (Θωμόπουλος 3101).

Μοναστήρι. Τοπωνύμιον, δπου άλλοτε μι): 
ή μετόχιον. Βλ. λ. Μοναστηράκι, Μετόχι κώ; 
(χωρίου Μπούμπα). ^

Μ ονεμβασία. Ή  έπισκοπή αύτής μέ^ϊ < 
άναδείξεώς της είς μητρόπολην (τέλη ΙΓ ' jjt -
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υπήγετο εις τήν μητρόπολιν τών Πατρών. Βλ. 
λ. Εκκλησία. Θωμόπουλος 267, 39 42, 396, 
398 έπ. 4022, 4164, 417, 452—3, 465, 474, 
477·.

μονόγραμμα. Βλ. λ. έμβλημα.
Μονοδένδρι. Εις Ένετ. έγγραφον περί της 

περιουσίας τής μονής Όμπλοϋ του 1696 άνα- 
φέρεται καί τοποθεσία παρά τάς Πάτρας Μο
νοδένδρι (Θωμόπουλος Όμπλοϋ 21 σημ.), ή 
δποία είναι ή έκτοτε μέ τό όνομα τοϋτο γνω
στή έκτασις καί κατόπιν χωρίον καί κοινότης 
σήμερον επί τής παραλίας (κάτωθι Μιντιλο- 
γλίου καί εντεύθεν των Ροι'τίκων). Κατά Pou- 
queville IV , 373, έλαβεν αυτό τό δνομα άπό 
μίαν μεγάλην δρΰν, τό μόνον δένδρον του εί
δους τούτου, τό όποιον έφύετο είς τό μέσον 
τής έξοχης. «Διέτρεξα μίαν λεύγαν άπό τάς 
δχθας τής Λεύκας είς τήν πεδιάδα διά νά φθά- 
σω είς τήν στάσιν τοϋ Μονοδενδρίου. Είσήλθο- 
μεν ευθύς άμέσως είς τήν περιοχήν τοϋ Θερεια- 
νοϋ», γράφει δέ αυτό M onodendron. Μονο
δένδρι κώμη είς ’Ήπειρον καί μονή (είς 
Ζαγόρι, Ή π . Χρον. Δ ' 102, πρβλ. αυτόθι ΙΒ' 
196 έπ.). Πρίν άπετέλει θέσιν τής περιφερείας 
τοϋ χωρίου Δρεσθενών, χωρίον δέ έγινε μόλις 
κατά τά τέλη τοϋ ΙΘ ' αί. Είς θέσιν Έκκλησί- 
τσα, παρά τήν παλαιάν όδόν πρός Τσουκαλά, 
εΰρέθησαν πρό 50ετίας άρχαιότητες, έλος δέ 
ύφίστατο μικρόν. Ζήτημα τίθεται, άν ή είς τό 
χρυσόβουλλον του ’Ιωάν. Καντακουζηνοΰ (1348) 
μνεία «περί τό Μονοδένδριον γην μοδίων τρια- 
κοσίων» περί τής κτηματικής περιουσίας τής 
μονής Μεγ. σπηλαίου, άφορα τό Μονοδένδρι 
τοϋτο των Πατρών, δπερ στασιάζεται, διότι 
αί Πάτραι τήν έποχήν έκείνην δέν έτέλουν υπό 
τόν αύτοκράτορα ή τόν δεσπότην τοϋ Μιστρα.

Τό Μονοδένδρι άναφέρεται κατά τήν Έ -  
πανάστασιν 1821 (Άρχεΐον Λόντου Α' 39), 
κυρίως ώς τόπος άποβιβάσεως Ελλήνων (Ά λ. 
Μαυροκορδάτου) άλλά καί Τούρκων (’Απρίλιος 
1822) (βλ. λ. Έπανάστασις 1821), καί μάχη 
έκεϊ δοθεϊσα υπό τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη άποσυρο- 
μένου έκ τοϋ στρατοπέδου τής πολιορκίας των 
Πατρών. Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐον 54—55. 
Κατ’ έπιστολήν Γ. Σισίνη ίκ  Γαστούνης 4)5) 
1822 «5—6 έχθρικά πλοία περιέρχονται Μονο
δένδρι, Πάπα...». Χρυσανθακόπουλος 96. Περι
μένουν τό παξιμάδι του στρατοπέδου (1824). 
Καί κυπάρισσος 23 πηχ. ΰψους κατά τό 1806 
(Leake I I  147). Έ π ί Τουρκοκρατίας ήτο 
σταφιδάμπελος μεγάλη τοϋ Σεκήρ Ά χμ έτ άγά. 
Ταύτην ώς έθνικήν έξηγόρασαν οί έκ Βραχνίου 
κατελθόντες, έκ τής διανομής δέ ταύτης είς 
τεμάχια, φέρεται μέχρι σήμερον τοπωνύμιον 
Ντεμάχια. Σήμερον όνομασία κοινότητος Π α 
ραλία ! Βλ. λ. Τρεις Έκκλησίαι. Θωαόπουλος 
65, 4311.

Μονταμπόνβ Μ. Α. ’Ιησουίτης στρατ. Ιε- 
ρεΰς, έκδόσας έν Πάτραις τώ 1941 εισαγωγήν 
είς τήν Νεοελλην. γλώσσαν διά τούς ’Ιταλούς : 
«Π Greco piu vicino a ποϊ».

Μοντσενΐγος. ’Αρχηγός τών έκστρατευσάν- 
των είς Πάτρας Ζακυνθίων κατά τήν Έπανά- 
στασιν 1770. Θωμόπουλος 493.

Μορέας. Ά ρχικώς ή Δύμη (βλ. λ.) καί

έπειτα όλόκληρος ή χερσόνησος. Καστέλλι Μω- 
ρέως τό Ρίον. Θωμόπουλος 31‘, 2951, 324,
329 έπ. 335 έπ. 341, 343, 347‘, 352, 359, 
4032, 406, 410, 425, 4282, 429·, 469, 474,
481 έπ. 483 έπ. 488 έπ. 494, 497 έπ. 512,
609 έπ. 623·.

Μ ο ρ έ τ τ η ς  Ί .  Υποπρόξενος τοϋ Πάπα 
τω 1826 είς Ζάκυνθον καί είς Πάτρας. ’Αρ
χείο ν Ρώμα Β' 566.

Μόροβα. Θέσις ορεινή έλατοβριθής περι- 
φερείας Λακκωμάτων Νεζερών (Θωμόπουλος 
86 σημ.).

ΜοροζΙνης ‘Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς ,  Ε νετός ναύαρ
χος, ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ όποιου οί Ενετοί 
άπεφάσισαν τζ> 1645 πρός άντιπερισπασμόν 
τών Τούρκων είς Κρήτην νά κάμουν άπόβασιν 
είς Πάτρας. Μετά τών Ενετών δέ έπλεεν άνά 
έν πολεμικόν πλοϊον (κάτεργον), Κερκυραϊκόν 
καί Κεφαλληνιακόν. Ή  μοίρα άπεβίβασε στρα
τεύματα είς τήν παραλίαν Πατρών. Αί γαλέραι 
διά τοϋ πυρός τών τηλεβόλων των προσέβαλον 
τόν πύργον τοϋ λιμένος, ό δέ συνταγματάρχης 
Κρεοκοϋκι μέ τούς Ή πειοώτας, άποβιβασθείς, 
κατεδίωξε Τούρκους στρατιώτας καί κατέλαβε 
τρεις σημαίας των. Οί Ενετοί είσήλθον είς 
πολλά μέρη λεηλατοϋντες τάς οίκίας καί σφά- 
ζοντες δσους Τούρκους συνήντων. Ή  ναυτική 
άποστολή πλήρης λαφύρων έπανήλθεν είς Ζά
κυνθον. P ouquev ille  II, 394. Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 73—9. Θωμόπουλος 421—2.

Μορσζίνης Φ ρ α γ κ .  ‘Υπό τήν άρχηγίαν 
τοϋ στρατάρχου τούτου έγένετο ή άπόβασις 
τής 10(20 ’Ιουλίου 1687 καί ή κατάληψις τών 
Πατρών. Βλ. λ. πόλεμοι, ναυμαχίαι, Ε νετο ί. 
Θωμόπουλος 460, 461 έπ. 464, 475, 485,
503. Σάθκ Τουρκοκρατουμένη Ε λλάς 354— 
366.

Μόστρας Γ ε ώ ρ γ. ’Επιθεωρητής τοϋ στρα
τοπέδου πολιορκίας Πατρών όνομάζεται είς 
έγγραφον Γ. Καλαμογδάρτου έκ Πύργου ’Η 
λείας τής 19 ’Οκτωβρίου 1824 παρ’ έμοί.

Μ οσχόλιου οικογένεια Πατρών καταφυγοϋ- 
σα είς Ζάκυνθον κατά τά γεγονότα 1770—80. 
Θωμόπουλος 4944.

Μόσχος Ν ί κ ο ς .  Πεζογράφος, γεννηθείς 
είς Πάτρας τω 1912. Έξέδωσεν είς ’Αθήνας 
Βαρυχειμωνιά (διηγήματα), 1952, Ή  γυναίκα 
στόν έρωτα γιά τό γάμο (μελέτη), 1953, Στή 
σκιά τής ’Ακρόπολης (1954), Χαρούμενη στρά
τα (1956). Τά δύο τελευταία είναι μυθιστορήμα
τα. ’Εργασία του περί Παναγ. Καραντζά 
(βλ. λ.).

Μουζάκης Ν ι κ ό λ .  Ταγματάρχης Π εζ. 
έγκατεστημένος έν Πάτραις, όπου άπεβίωσε 
τφ  1943 έν ένεργεία συνεπεία τών πολεμικών 
άγώνων.

Μουράτ Β' σουλτάνος. Τώ 1446 μέ πο
λυάριθμον στρατόν, κάμψας τήν άμυναν τών 
δύο Παλαιολόγων δεσποτών, έπροχώρησε πρός 
Πάτρας, έπιτεθείς κατά τοϋ φρουρίου τής Ά -  
κροπόλεως Πατρών, τό όποιον άντέταξεν ηρωι
κήν άμυναν. Ό  σουλτάνος δέν τό κατέλαβε καί 
ήναγκάσθη νά συνάψη ειρήνην. Θωμόπουλος 
361—2.

Μούρεσι (Mouresi). Άναφέρεται τώ 1697

38ί> Μούρεάι



Μούρες 396

μεταξύ των χωρίων έπαρχίας Πατρών. Μάλλον 
τό χωρίον Μούρες. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118. 
Μούρεσι χωρίον υπάρχει καί παρά τόν Βό
λον.

Μ ούρες. Παλαιόν χωρίον έπί τού Παν- 
αχαΐκού, μεταξύ Σαλμενίκου καί Πυτίτσης καί 
ύψηλότερον τούτων, έγκαταλειφθέν τελείως ύπύ 
των κατοίκων του, έρείπια δέ αυτού μόνον δια
σώζονται. Κατά παράδοσιν έξ έπιδημίας πα- 
νώλους έξηφανίσθησαν οί κάτοικοί του καί οί 
ύπολειφθέντες, θάψαντες τά πολύτιμα σκεύη 
των είς βαθύν λάκκον παρά τύν κορμόν παμ- 
μεγίστης έκεΐ καρυδέας, έφυγον είς ‘Αρκαδίαν, 
μή συναποκομίσαντες μεΟ* έαυτών τίποτε. Κατά 
Λέκκαν 193—9, ή έγκατάλειψις αύτη του χω 
ρίου συνετελέσΟη κατά την μεγάλην έπιδημίαν 
1680—7, ή όποία έξωλόθρευσε τούς κατοίκους, 
άλλωστε οί Τούρκοι, άποχωρούντες πρό τού 
Μοροζίνη (1687), συμπεριέλαβον μαζί των 
βία καί τούς κατοίκους των πέριξ των Πατρών 
χωρίων, έρημωΟείσης της περιοχής. Ή  όνο- 
μασία φυτώνυμος, έκ των πολλών συκαμινεών 
μαύρων είς τό υψηλόν έκεΐνο όρεινόν μέρος.

Μ ουρζά. Θέσις έπΐ τού Παναχαϊκού, δπου 
καί δροσερά πηγή, έκεΐΟεν Προφήτου Ή λία , 
άνω τού δήμου Έρινεοΰ, 5που πυκνότατον δά
σος έλάτης καί τό όποιον ένεπρήσΟη περί τό 
1886. Λέκκας 27—8.

Μ ουριά. Συνοικία όπισθεν τού ναού Παν- 
τοκράτορος Πατρών έκ της έκεΐ μωρέας κατά 
τόν ΙΘ ' at.

Μ ουρίκης Γεωργ. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
τφ  1902 Ερμηνείαν τών ν. ΤΟ Δ' κλπ.

Μ ουρίκι. Χωρίον νΰν έπαρχίας Καλαβρύ
των, τού όποίου ό έφημέριος τώ 1713 υπο
γράφει τό ύπέρ τού μητροπολίτου Πατρών 
Χριστοφόρου υπόμνημα. Κώδηξ Μέρτζιου 
175.

Μ ούρτζης I. Γεώργ. Έ κ  γονέων έκ Π α
τρών, περιφερειακός καί κατόπιν πολιτειακός 
Είσαγγελεύς τής κομιτείας Σικάγου τών Ή ν. 
Πολιτειών τής ’Αμερικής (1956). *0 πατήρ
του έζέδιδεν έν Σικάγω Ελληνικήν έφημερίδα.

Μοΰσα. 'Ιέρεια τής Λαφρίας Άρτέμιδος 
(βλ. λ.). Μαρμάρινον άγαλμα της Θεάς Μούσης 
άναφέρει ή E xped ition  I I I  σχ. 86,1. Θωμό
πουλος 1963, 218.

Μ ουσεΐον. Τάς αρχαιότητας Πατρών πρώ
τος περιέγραψεν ό Παυσανίας, περί αύτών δέ 
ό ΆρέΟας. Ό  ραββΐνος Βενιαμίν (1147) ανα
φέρει ότι είδεν είς Πάτρας «μεγάλα κτίρια άρ- 
χαΐα» (Θωμόπουλος 3481). Ό  ’Ά γγλος F ra n 
cis V ernon έκ Σμύρνης γράφει τήν 10)1)1676 
δτι είς τήν πόλιν τών Πατρών εύρίσκονται 
πολλά ογκώδη έρείπια, τά όποια όλίγοι γνωρί
ζουν τί είναι. Αρχαιότητας άναφέρουν οί Σπόν 
καί Ούέλερ τήν αυτήν έποχήν καί έν συνεχείφ 
οΐ περισσότεροι τών περιηγητών τής Τουρκο
κρατίας. Ό  L eake  μάλιστα έκαμε συστηματι
κήν μελέτην των καί ό P ouquev ille  ένήργησε 
καί άνασκαφάς είς τόν χώρον τού (1816) Γαλ. 
προξενείου, έπιλέγει δέ οτι καί μουσεΐον δύνα- 
ται ν’ άπαρτισθή είς Πάτρας. Βλ. λ. ‘Υψηλά 
Α λώνια. ’Αλλά καί άρχαιοκαπηλεία άνεπτύχθη 
είς Πάτρας. Διά άρχαιότητας Δύμης (βλ. λ.).

Τό άτύχημα είναι δτι αί Πάτραι καί ή Αυ·! 
μη έπανεκτίζοντο καί εύρίσκονται καί σήμερον 
είς τήν αύτήν πάντοτε θέσιν καί ούτως αί ip ' 
χαιότητες έτάφησαν κολοβωμέναι ή καί άκέί. 
ραιαι είς τό έδαφος, του όποίου τό έπίπεδρ:| 
παντού σήμερον έν σχέσει μέ τό τής άρχαιότή-*' 
τος είναι άνυψωμένον μέχρις 7 μ. περίπου άνά; 
λόγως. Μετά τήν άπελευθέρωσιν έσχηματίζετε 
άρχαιολ. άποθήκη εις τό Α ' Γυμνάσιον ΤΙαι 
τρών, τού όποίου τά εύρήματα έμελέτησεν ίδίωι 
ό F . von D uhn είς D eutsch. A rckaologisf 
chen In s tit. in  A tk en , 1878, 66—9, πλεΐ 
σται δμως άρχαιότητες διεβιβάζοντο είς Ά ί 
θήνας.

Ό  L eak e  άποδίδει είς τήν άμάθειαν τώ.' 
Τούρκων τήν καταστροφήν των έν Πάτραις 
δπου εύρεν ένα έξ αύτών νά θραύη άγάλματ* 
είς μικρά τεμάχια. Ό  Σταμ. Βούλγαρης έφι< 
στα τήν προσοχήν τήν δημογεροντίας ΙΙατρώ. 
έπΐ τών όλονέν άνευρισκομένων άρχαιοτήτω 
ένταύθα. "Εφοροι άρχαιοτήτων έν Πάτραις άπ' 
τού 1911.

' Υ σ τ ε ρ ο μ υ κ η ν α ΐ κ α ί .  Βλ. λ. νεκροί 
ταφεΐα.

Κ λ α σ σ ι κ ά  I. Εύρέθησαν είς τήν άρχή: 
τής όδού Γερμανού (παρά τό Ώδεΐον) τά τέλι 
ΙΘ ' αί. (άγγεΐα καί είδώλια), άλλ’ αγνοείται 
τύχη των. Θωμόπουλος 199. Διά τάς τού ΏδεΙ; 
ου ό αύτός 199.

Ά λ ε ξ α ν δ ρ ι ν α Ι  (Ά χ . συμπολιτείας); 
Παραδόξως έλάχιστα εύρέθησαν καί νομίσμο 
τα καί ύπολείμματα είς τομήν τώ 1950 Δ Ά  
κροπόλεως.

Ρ ω μ α ϊ κ α Ι .  ΟύδεΙς τών άρχαίων ναώ 
άπέμεινεν όρθιος, άλλ’ ουδέ δεικνυόμενος. Του 
έπΐ τής Άκροπόλεως ναούς οί Φράγκοι (1204 
έσύλησαν διά νά κατασκευάσουν τό φρούρκ: 
καί τό βορεινόν ιδίως τείχος διασώζει οΰτοι 
ένσφηνωμένους πλείστους σπονδύλους, κιονόκρα 
να καί άγάλματα (βλ. λ. Άκρόπολις). Τό Έ  
δεΐον διασώζεται, έπίσης αί πηγαί τής Σωτη 
ρίας (Ά γ . Αίκατερίνης) καί Δήμητρος (Ά ’ι 
Άνδρέου) μετά τινων ύπολειμμάτων. Τό ύδρc 
γωγεΐον κατεστραμμένον παρά τήν θέσιν Κι 
μάρες. Είς Θωμόπουλον 193—212 ίχομεν πλν 
ρη άνάλυσιν τών υπό τού Παυσανίου άναφεί 
θεισών άρχαιοτήτων τών Πατρών μετά σχεδίε 
άλλά καί είς σελ. 213 καί έπ. δλας τάς λοιπο* 
έν Πάτραις άρχαιότητας (άγάλματα χαλκέ 
μαρμάρινα, τάφους, σαρκοφάγους, έπιγραφί 
νομίσματα). Βλ. λ. ψηφιδωτά.

Π α λ α ι ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά  ί. Βλ. νεκροτιι 
φεΐα. Είς τό φρούριον ένετειχίσθησαν ύπολε(|Ι 
ματα τών πρώτων βυζαντινών ναών τών l i t  
τρών, οί όποιοι ήσαν έπΐ τής Άκροπόλεως. Β 
περ. Έβδομάς Β' (1885), 265.

Β υ ζ α ν τ ι ν ά  I. Ό  ναός τού Ά γ . Νικ> 
λάου είς Πλατάνι, ό τής Παναγίας τής Με 
τζαίνης, οΐ δύο τής Χαλανδρίτσης' πλεΐστ 
δέ έκ τού βυζ. ναού τού Γηροκομείου ευρ 
σκονται έντειχισμέναι είς τήν μονήν είσέι: 
Είς τάς μεταβυζαντινάς κατατάσσομεν τ' 
ναόν τού Παντοκράτορος (άνευ τών τρούλλων 
Καί πλησίον αυτού (βλ. λ. Βυζαντινοί) οίκοδ
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μημά. Καί είς Τρεις Έκκλησίαις. Bon 182'. 
Θωμόπουλος 288—9.

Φ ρ α γ κ ι κ ά  ί. Έλάχισται εις τά φρούρια 
Πατρών, Άρλας, Σιδηροκάστρου, Σανταμερίου.

Έ  ν ε τ ι κ α ί. Είς τά φρούρια Πατρών καί 
Ρίου.

Τ ο υ ρ κ ι κ ά  C. 'Ομοίως. Καί ή Καζάρμα. 
Βλ. λ. άνασκαφαί, άγάλματα. Σπ. Παναγιω- 
τοπούλου, Άρχαιολογ. Άχα'ίκά, 1884. ΜΕΕ 
ΙΘ' 796. Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλ. 412 έπ. 
'Ήλιος Ι Γ  485.

Είναι λυπηρόν, γράφει ό Θωμόπουλος 251, 
δτι εγκαίρως δέν κατωρθώθη ή ΐδρυσις άρχαιο- 
λογικοϋ μουσείου είς τήν πρωτεύουσαν τής Πε- 
λοποννήσου. Δέν είναι ρωμαϊκαί μόνον αί ά- 
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Έθνους καί καθώς λέγει ό Πουκεβίλλ : «μεθ’

αί Πάτραι Οά ήδύνατο μετά έπιμελείας νά κα
ταρτίσουν έν ένδιαφέρον μουσεΐον διά τάς άρχαι- 
ότητάς των». Πρβλ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομνή- 
μων 1920, 303 καί Π. Νεράντζουλην είς έφ. 
Νεολόγος Πατρών 28 Σ)βρίου 1931. Ή  εύχή 
του φιλέλληνος συγγραφέως τοΰ 1816 έξεπληρώ-

Καραμανδάνη πρός τόν δήμον Πατρέων τοϋ 
έιτί τής πλατείας ’Όλγας οίκήματός του έστε- 
γάσθησαν αί άρχαιότητες των Πατρών μέ τήν 
έπιμέλειαν τοΰ άρχαιολόγου Γιάννη Μηλιάδη 
καί έκτοτε λειτουργεί τδ Μουσεΐον Πατρών. 
Θωμόπουλος 124, 205, 2163, 219, 221, 2226, 
228, 229, 3713, 433—4. Περί αρχαιοτήτων έκ 
Γουμενίτσης, Παπανδρέου Καλαβ. Έ πετ. 101 
καί έξ Αίγίου Σταυρόπουλος 441. ΜΕΕ Γ 1031. 
Κατά έποχάς καί εΐδη, κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ 
έφόρου άρχαιοτήτων Ν. Ζαφειροπούλου, έχομεν: 

Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ή ς  ε π ο χ ή ς  Ευρήματα 
αυτής υπάρχουν όλίγα μέν πρώτο καί μεσοελ- 
λαδικά άγγεΐα, άλλά καί μία πλουσιωτάτη 
συλλογή ύστερομυκηναΐκών, προερχομένων έκ 
Χαλανδρίτσης, Καταρράκτου, Γουρζούμισας, 
Προστοβίτσης. ’Αξιόλογος είναι ή συλλογή μυ
κηναϊκών όπλων καί σκευών περιλαμβάνουσα 
χαλκά (ξίφη, αίχμάς λόγχης, μαχαίρας, πελέ- 
κεις), χαλκά καί άργυρά άγγεΐα, Ιδιαιτέρως δέ 
άξιοσημείωτα είναι ζεΰγος μυκηναϊκών κνημί- 
δων (τδ μοναδικδν έν Έλλάδι) καί έγχειρίδιον 
μετά παραστάσεων δελφίνων έκ χρυσοΰ καί άρ- 
γύρου κατά τήν έμπαιστικήν τεχνοτροπίαν. 
Επίσης υπάρχουν καί μυκηναϊκά κοσμήματα, 
κυρίως περιδέραια μέ χρυσάς ψηφίδας καί 
άλλα έξ άχάτου ή κυανής ύαλομάζης.

γ λ υ π τ ά .  Ή  άρχαϊκή έποχή άντιπροσω- 
πεύεται διά μιάς γυναικείας κεφαλής τοΰ β' 
ήμίσεος ΣΤ ' αί., ή κλασσική έποχή διά σχε- 
τικώς πλουσίας σειράς άντιγράφων καί άρκε- 
τών πρωτοτύπων έργων. ’Αντίγραφα έργων 
τοΰ Πραζιτέλους (άναπαυόμενος Σάτυρος, Εύ- 
βουλεύς, 'Ερμής τοΰ τύπου τοΰ ’Άνδρου). ’Ε 
πίσης άγαλμα Ήρακλέους, άντίγραφον πελο- 
ποννησιακοΰ έργου τοϋ Δ ' αί., άλλο ένδς γνω
στού τύπου άποδιδομένου είς τδν γλύπτην 
Βρύαξιν καί γυναικεία κεφαλή καί κορμδς τοΰ 
τέλους Δ' αί. (τύπος «Μούσης» Βιέννης). Π ε

ραιτέρω υπάρχει ώραΐον άνάγλυφον τοΰ Ε ' αί. 
μέ παράστασιν ζεύγους άφηρωϊσμένων νεκρών, 
έν άναθηματικδν είς Ά σκ/ ηπιδν τοΰ Δ' αί. 
καί άρκετά άλλα άναθηματικά ή έπιτύμβια, 
έπίσης τρεις πλάκες μέ σκηνάς Άμαζονομαχίας, 
αΐτινες άντιγράφουν τήν ζωηφόρον τοΰ ναοΰ τής 
Φιγαλείας. Πρωτότυπα έργα είναι τρεις κορ
μοί τοΰ Ε ' αί. προερχόμενοι έκ μεγαλυτέρας 
συνθέσεως κοσμούσης πιθανώς άέτωμα. Μετα
ξύ τών έργων έλληνιστικής έποχής άξιολογώ- 
τερα είναι κεφαλή Διδς ύπερφυσικοΰ μεγέθους 
έξ άκρολίθου άγάλματος, δύο άγαλμάτια τής 
’Αφροδίτης, έν στηριζομένου Διονύσου καί μία 
εικονιστική κεφαλή φέρουσα διάδημα, ήγεμό- 
νος πιθανώς. Ρωμαϊκής έποχής είναι μία σειρά 
εικονιστικών κεφαλών, άρχαϊστικδν άγαλμα 
κόρης, άγαλμάτιον Έρμοΰ, άγαλμα Άρτέμιδος, 
δύο κορμοί τηβεννοφόρων, κορμδς στρατηγοΰ καί 
διάφορα άλλα περίοπτα πλαστικά έργα καί άνά- 
γλυφα, έπιτύμβια (ρωμαίου άξιωματικοΰ), άνα- 
Οηματικά (έν είς Μίθραν) ή έκ σαρκοφάγων 
προερχόμενα. ’Επίσης υπάρχει χαλκή τεφρο
δόχος υδρία, τεφροδόχος κάλπις έξ άλαβάστρου 
καί λειψανοθήκαι ρωμαϊκής έποχής. ’Εκ τών 
πλαστικών έργων Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτα 
είναι :

1) Άντίγραφον τής χρυσοελεφαντίνης Ά -  
θηνάς Παρθένου τοΰ Φειδίου, της όποίας ή ά- 
σπίς φέρει άνάγλυφον παράστασιν Άμαζονομα
χίας, δπως καί τό πρωτότυπον.

2) Τά γλυπτά έκ τών άετωμάτων τοΰ ναοΰ 
τής Σκιλλουντίας, έργα έξαιρέτου τέχνης τών 
άρχών τοΰ Δ ' αί.

ά γ γ ε ΐ α .  Έ κ  τής κεραμικής τών Ιστορι
κών χρόνων περισσότερον ένδιαφέρουσαι είναι 
μία όμάς πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρικών 
άγγείων έξ Ά χαΐας. ’Επίσης περιλαμβάνεται 
καί μικρά συλλογή κορινθιακών καί άττικών 
άγγείων, τοΰ μελανομόρφου καί έρυθρομόρφου 
ρυθμοΰ καί άρκετά πήλινα ειδώλια. Ρωμαϊκών 
χρόνων είναι μέγας άριθμδς άγγείων καθημε
ρινής χρήσεως, ά>λ’ υπάρχουν καί δείγματα 
καλλιτέρας ποιότητος ( te r ra —sig illa ta , σκύφοι 
μετ’ άναγλύφων παραστάσεων).

έ π ι γ ρ α φ α ί .  Ή  συλλογή τών έπιγρα- 
φών δέν είναι πλουσία, πλήν διαφόρων απλών 
έπιτυμβίων έπιγραφών, περιλαμβάνει τδν ίερδν 
νόμον έκ Δύμης, έν έπιτύμβιον έπίγραμμα έκ 
Δύμης πάλιν καί πολύστιχον μετρικήν έπιγρα- 
φήν τών Γ '—Δ ' αί. πρδς τιμήν ένδς δωρητοΰ 
τής πόλεως (τοΰ Όξυλίδου Βασιλείου).

Είς τδ Μουσεΐον άπόκειται νΰν μεταφερθέν 
καί τδ σπουδαΐον ψηφιδωτόν τών Υψηλών Ά -  
λωνίων. Τδ πλήθος τών άντικειμένων τοΰ μου
σείου Πατρών, καίτοι πολλών δέν γνωρίζομεν 
τδν άκριβή τόπον εύρέσεως ή άναφοράς, δει
κνύει πάντως άδιάκοπον τήν Ιστορικήν ζωήν 
τών Πατρών. Παρά τή Δημοτ. Βιβλιοθήκη 
Ιδρύθη ίστορικδν μουσεΐον καί άρχεΐον (1958). 
Μέλη Άρχαιολ. Εταιρ ίας έν Πάτραις τφ  
1858 : Σ . I. Μυρτύλος, Α. Ραδινός, Γ . Γερά- 
κης, Β. Σχινάς, Μισαήλ άρχιεπ. Συνοπτ. 
έκθεσις τών πράξεων τής Ά ρχαιολ. Εταιρίας, 
Ά θ . 1859, 43.

Ινίουσική. Περί άρχαιότητος βλ. λ. Ώ -
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δειον. Τραγούδια (βλ. λ.) χορού, τραπεζιού 
κλπ. άρκετά. Θωμόπουλος Ό μπλδς 35. Βλ. λ. 
Φιλική.

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Φιλαρμονική (μπάν- 
τα) στρατιωτική ένεφανίσθη εις Πάτρας όμού μέ 
τδν άρχιστράτηγον Μαιζώνα τφ  1828. Πρδ της 
οικίας, δπου κατέλυσε (παρά τδ φρούριον) καθ’ 
έκάστην ήρχετο καί έπαιάνιζεν. Ή  αυτή στρα
τιωτική μουσική έπαιξεν εις τήν τελετήν του 
τότε Γάλ>ου βασίλέως Καρόλου. Άργότερον, 
όταν ήλθον οΐ ΒαυαροΙ καί ή μουσική των έ 
παιζε πρδ της σημερινής Καζάρμας, άνδρες 
καί γυναίκες έσπευδον ν’ άκούσουν τήν έκτέλε- 
σιν των μουσικών τεμαχίων (Στ. Θωμόπουλος 
εις Δ. Βιβλ. 331, 334. Χρ. Νέζερ ’Απομνη
μονεύματα) . Στρατιωτική μουσική άναφέρεται 
είς τήν υποδοχήν τού ’Όθωνος (βλ.λ.) τού ’Ι 
ουνίου 1839 καί ’Οκτωβρίου 1857, άνήκουσα εις 
τά έν Πάτραις στρατιωτικά τμήματα. Λόγω 
της γειτνιάσεως μέ τήν Δύσιν, άνεπτύχθη 
πολύ έν Πάτραις ή άγάπη πρδς τδ μελόδραμα. 
Βλ. λ. θέατρα. ’Αναφέρεται ότι τω 1865 έ- 
παίχΟη είς Πάτρας διά πρώτην φοράν καί 
Έλλην. μελόδραμα « Ό  Μάρκος Μπότσαρης» 
(Άναμνημ. Λεύκωμα Ζακύνθου, σ.29). ’Τπήρχον 
8έ έν Πάτραις μουσικοδιδάσκαλοι οικογενειών 
Ιδίως ξένοι καί διευθυνταί όρχήστρας, τούς ό
ποιους μετεκάλουν καί είς Αίγιον (1880). Γ. 
Παναγοπούλου, ’Ιστορία της Φιλαρμονικής Αί- 
γίου, 1953, 12, 13. Καί ό ίδρυθείς Παναχαϊκδς 
γυμναστικός σύλλογος είχε φιλαρμονικήν (μουσι
κόν θίασον), άπαρτιζόμενον έκ μελών αύτοΰ, 
έρασιτεχνών. Καί ή ίταλ. παροικία είχε φιλαρ
μονικήν, συσταθεΐσαν τφ  1894 υπό καθολικών 
υπό τοϋ έφημ. Π . Βιτάλη (σ. 35 τού παρόν
τος).

Τώ 1892 ΙδρύΟη ή Φιλαρμονική ’Ε τα ι
ρία ΙΙατρών, πρωτοστατούντος τού ένταύθα 
διαμένοντος Μπίκφελδ (Χρ. Κορύλλος είς Δ. 
Βιβλ. 383, Γ . Παναγόπουλος ενθ’ άνωτ. 16— 
7), διατηρήσασα ώδεΐον από τής ίδρύσεως καί 
άπδ τού 1903 φιλαρμονικήν (μπάνταν), άνωτέ- 
ραν όλων, έξ 60 όργάνων, ή όποία έθαυμάσθη 
εις τούς Α' Ό λυμπ. άγώνας είς 'Αθήνας (ένώ 
αύται δέν είχον είμή στρατιωτικήν μόνον). Ό  
Γεωργ. Τοπάλης διετέλεσε περί τά 50 έτη 
πρόεδρος αύτής. Ά λλο ώδεΐον τδ τού Δ. Λιά- 
λιου (βλ. λ.).

Μουσικοί κατά τήν τελευταίαν δθετίαν έκ 
Πατρών διακριθέντες οι Γ. Λυκούδης, Γ. Νι
κολάου, Ά ντ ιγ . Παπαμικροπούλου (Τ. Τουρνάς 
είς Ά καδ. Ή μερ. 1918, 14—5). Μουσικοσυν- 
θέται έπίσης ό Κ. Πορφυρόπουλος, ή Έ λ . 
Λαμπίρη, ό Λώρης Μαργαρίτης, ό 'Ιωσήφ Λι- 
βεράλης, διδάξας είς Πάτρας κλειδοκύμβαλον 
(περ. Αί Μούσαι Ζακύνθου 1)10)1899). Ή  
Λουίζα Άντωνάκη, καλλιτέχνις τού κλειδοκυμ- 
βάλου, έδωσε συναυλίας καί είς Πάτρας (Δη- 
μοτ. Θέατρον). Περ. Αί Μούσαι 15)12)1894. 
Ό  Δημ. Στελακάτος, ζωγράφος, έτόνισε καί 
τραγούδια (Τ. Τουρνάς ΊΙμερολ. 187). Τώ 1890 
ούτος ένεφάνισε τήν πρώτην χορωδίαν έν Πά- 
τραις (κόρο άπδ 40 άνδρικάς φωνάς). Πολύ 
συνέβαλεν έπίσης ή λειτουργία τού Δημοτικού 
Θέατρου ώς τόπου έκτελέσεως μουσικών προ

γραμμάτων. Ά ρχάς Κ ' αί, ή Φιλοδραματική έ 
ταιρία ή «Εύτέρπη» διετήρει χορωδίαν κο 
μανδολινάταν. Τ φ  1922 ίδρύθη ό έρασιτεχνικδ 
όμιλος «Όρφεύς» υπό τών Γερ. Τσίχλη, Άλ 
Τσίχλη, Στάμου Άλεξοπούλου, Ά νδρ. Χάρο 
λαμποπούλου, Γ. Καλλικωβά, Ν. Ά ρβανίτ 
κ. ά., ό όποιος έκτοτε διατηρεί χορωδίαν. Τί! 
1926 Ιδρύθη ή Πατραϊκή μανδολινάτα, ή ό<| 
ποια έκτοτε διατηρείται. Άμφότεροι ένεφανί·: 
σθησαν καί εις άλλας πόλεις. Τώ 1937 ίδρύθ!: 
τδ Πατραϊκδν (παράρτημα τού Εθνικού) ώ 
δεΐον Πατρών υπό Εύθ. Ντρέκη καί τφ  194 
τδ Ελληνικόν υπό τού Πατρινοΰ Δημ. Μ 
Σινούρη, ό όποιος καί συνέθεσε χορωδιακ* 
έργα (έκτδς άλλων στίχους Γ . Άθάνα, ! 
Μπουσιώτη κ. ά.). ’'Εργα διά μπάνταν συνέθδ» 
σεν ό Πατρινδς έπίσης Θεόφ. Κάββουρας,

Ό  Παναγ. Πολόπουλος έν Πάτραις κατ 
τούς χρόνους τής Εθνεγερσίας καί μετ’ αυτά 
άναφέρεται μουσικολογιώτατος. Λαϊκήν μουσικά 
περίφημον άπέδιδον περί τά μέσα τού ΙΘ ' α; 
έν Πάτραις δ Άποστόλης έξ Ίωαννίνων (βιο 
λί), Κωστής έκ Πατρών (ναϊτσής) καί Θεοί: 
Κόντος, έπίσης έκ Πατρών (λαγούτο), περ: 
ζήτητοι είς γάμους καί διασκεδάσεις. Έντεύ 
θεν τδ δημοτικδν τετράστιχον : «Βάρα, Ά πα 
στόλη, τδ βιολί | καί σύ, Κωστή, τδ νάϊ, | γΐ4 
νά τ ’ άκούσουν οί νεκροί | νά βγούν άπδ τδ 
Ά δη».

Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή .  "Τμνους έκκλησιε 
στικούς συνέθεσεν ό έκ Πατρών Νικηφόρος, ί 
δελφδς τού μητροπολίτου Πατρών Εύαρέστ* 
(ΙΒ' αί.). Καί ό Διον. Φωτεινός τδν ΙΗ ' ο 
διεκρίθη καί ώς άριστος έκκλησιαστικδς μοι 
σικός, πολλά δέ τά μουσικά χειρόγραφα έρ  ̂
του. Καί δ Στ. Φρονιμόπουλος, τού αύτοΰ ο 
διακεκριμένος Πατρεύς, συνέταξε στιχηρ: 
προσφώνημα καί ώδήν είς τούς έν Ραϊθΐ 
πατέρας. Μουσικά βιβλία άντέγραψεν ό ι 
Πατρών βιβλιογράφος ’Ιωακείμ Ιεροδιάκον-· 
του ΙΖ ' αί., ό όποιος φαίνεται ότι ήτο μουσικ» 
καί έζησεν είς ’Ιεροσόλυμα (1684). Μελωδ! 
μνημονεύεται καί Βάσιος ίερεύς εκ Π . Πι 
τρών τού ΙΗ ' αί. Θωμόπουλος 286, 525, 52: 
531.

Κατά Γ. Παπαδόπουλον, ΣυμβολαΙ « 
τήν Έ κκλ. Μουσικήν, «Παναγιώτης ΙΙελοπ 
δας ό έκ Πατρών όπαδδς τού τε κερδώου κ  
λογίου Έρμοΰ, είς δέ τών πρώτων μαθητο 
τής νέας μουσικής μεθόδου. Ήγόρασε τδ πρ<; 
τότυπον χειρόγραφον τού Μεγάλου Θεωρηΐ) 
κού τού Χρύσανθού καί μετέβη είς Τεργέστ* 
πρδς έκδοσιν αύτοΰ, διότι είς Κπολιν δέν 
πήρχον τότε μουσικοί χαρακτήρες. Ώ ς  έκ τ  
άπειρίας δέ τών τυπογράφων πολλάς στενοχΓ 
ρίας ύπέστη δ Πελοπίδας, άλλ* δτε είδε 
φως τδ σύγγραμμα, ό έκδότης άπεβίωσε, 1 
1834. Έμε>οποίησε μίαν σειράν Χερουβι;ι 
κατά μίμησιν τών τής β' στάσεως τοιούτ<:; 
τού Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ώς καί 
«Ά ξιδν έστιν» είς ήχον πλ. α'. Τδ έργον φέρ. 
έπιγραφήν: Παναγιώτου Πελοπίδα IIελoπc 
νησίου «Θεωρητικδν Εκκλησιαστικής Μουσ 
κής». Τεργέστη 1832. Κατά Γ. Κρέμον, Φ» 
κικά Β' 221 τά έτη 1845—8 άναφέροντ
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μουσικοδιδάσκαλοι έν Πάτραις δ Γρ. Παπαν- 
τωνόπουλος, πρώην διδάσκαλος της Μουσικής 
έν Μολδοβλαχία έκ Πατρών, άρχιμανδρίτης 
καί Παρθένιος Πελοπίδας έκ Καρυταίνης. Είς 
τήν «Φόρμιγγα μουσικήν», έφ. είκονογραφημέ- 
νην τής; 13—15 ’Οκτωβρίου 1906 άναφέρεται 
Χρ. Ά ; Σπηλιόπουλος, μουσικοδιδάσκαλος έν 
Πάτραις. Εκκλησιαστικά άσματα αύτοΰ (Δο- 
ξολογίαι, Χερουβικά, Λειτουργικά κλπ.) έδημο- 
σιεύθησαν είς διάφορα τεύχη τής «Φόρμιγγος» 
ταύτης. Άλλος μουσικοδιδάσκαλος ήτο ό Ίωαν. 
Μουφτής (Σταυρόπουλος 610). Διετέλεσεν υπέρ 
τά 50 έτη δεξιές Ιεροψάλτης τοϋ ναοϋ τής 
Παντανάσσης έως τοϋ 1925, δτε άπεχώρησε 
λόγω γήρατος. Μαθηταί αΰτοΰ άναδειχθέντες 
είναι οί ΓΙαν. Τρεμπέλας, ’Ιωάννης καί Θεόδω
ρος Τσουλουχόπουλοι, Ιίετρ. Ψωμάς, Θ. Μπε- 
λούσης, X. Μιντιλογλίτης, Άνδρ. ΙΙαπαβασι- 
λόπουλος κ. ά. Γενικώς οί ίεροψάλται τοϋ νοοϋ 
τούτου άπέκτησαν φήμην άριστέων πάντοτε 
(Ν. Μαυρόπουλος, Γεωργαντινίδης έκ Κπόλεως 
κ. ά.).

Ή  τετράφωνος είσήχΟη είς τούς ναούς των 
Πατρών μετά τέ 1890, άφοΰ πρότερον έσχη- 
ματίσΟη καί έψαλε χορωδία αυτής είς τέν ναόν 
των καθολικών Ά γ . Άνδρέου ύπέ τέν Κ. Πορ- 
φυρόπουλον. Γ. Παρασκευόπουλος, Ταξίδια Α' 
197. Ή  είσαγωγή είς τάς έρθοδόξους έκκλη- 
σίας έγινεν άντικείμενον διαμάχης τώ 1896, 
κυρίως δημοσιογραφικής (έφ. «Πελοπόννησος» 
20 Μαρτίου 1906). Σπουδαίος έκκλησιαστικές 
(ευρωπαϊκής, τετραφώνου) συνθέτης ύπήρξεν 
έν Πάτραις ό Γ. Ν. Τριάντης (βλ. λ.). Περί 
ψαλτών (C antoria ώς Θωμόπουλος 531) τής 
Λατ. ’Εκκλησίας έν Πάτραις G erland  ώς έν 
σ. 284 (K antor). Περί τών έντυπώσεων τοϋ 
Ούέλερ άπέ τήν ψαλμωδίαν τοϋ ‘Αγ. Νικολάου 
(ΙΖ' αί) βλ. λ.

Μ ουσταφά έφέντη ποτάμι έκαλεϊτο δ μ ι
κρές χείμαρρος έκεΐθεν τοϋ Γλαύκου 5*/., χλμ. 
Δ τών Πατρών, άρχίζων άπέ τά ΒΔ πρόβουνα 
τοϋ Παναχαϊκοϋ δστις δεχόμενος τά έκ τοϋ πρές 
Α προβούνου Όμπλοΰ όμβρια ΰδατα, εκβάλλει 
είς τέν Πατραϊκέν, τέ άλλως Σαραβαλαίικο 
ποτάμι. Θωμόπουλος 60, 610. Σακελλαρίου 
467. Μουσταφά έφέντη άναφέρεται τφ  1697 
μεταξύ τών χωρίων τών Πατρών. Ά πετέλει 
μίαν ένορίαν μέ τέ ϋπερθεν Γαϊδουριάρι τω 
1713. Κώδηξ Μέρτζωυ 117, 118, 171. Τοπω- 
νύμιον Μουσταφά μπέη καί είς Μπάλα, κτήμα
τα δέ τής μονής Γηροκομείου έγειτνίαζον μέ 
τήν άνω θέσιν, ώς 6 Κώδηξ τής μονής ανα
γράφει είς φ. 8. Ό  άπολογισμές τής έπαρχίας 
Πατρών 1ης Σ)βρίου 1819, τέν όποιον έδημο- 
σιεύσαμεν, άναφέρει (Θωμόπουλος 623) ότι 
άραψ τις Ίσούφ έχάθη μεταξύ Βουντούσας, 
Μουσταφά έφένδη καί Όβρυάς. 'Ο συνοικισμός 
διετηρεΐτο παρά τέν άνω ρύακα, κατά Pou- 
queville IV , 394 ΝΑ τών Ψαράδων (Βε- 
λιζίου) είς άπόστασιν 15' μέ 10 έλλ. οίκογε- 
νείας τώ 1816. 'Ομοίως μέ τέν αύτέν πληθυ
σμόν άναφέρει τέν συνοικισμόν ή E xpedition  
(1828) καί δ Ραγκαβής Β' 85 μέ 12 οίκογε- 
νείας καί 49 κατοίκους (1851). Χωρίον υφιστά
μενον τφ 1836. Δρακάκης Κούνδουρος 67.

Μουσταφάμπεη χωρίον είς Φθιώτιδα (Ν. Π ο
λίτου, Τοπωνυμικά, 40). Είς ΜΕΕ ΙΖ ' 445 δ 
μικροσυνοικισμές λέγεται λεκάνη ! Διά τέ 
στοιχειό τής βρύσης του, Πολίτης, Παραδό
σεις, Α' 492.

Μουσταφά μπέη οικογένεια Τούρκων φε
ουδαρχών έν Πάτραις (σπαΐδων). Μουσταφάς 
βέης ό βοεβόδας Πατρών τοϋ 1819 κατοικών 
μέ τούς ύπαλλήλους του έντές τοϋ φρουρίου. 
Θωμόπουλος 628 σημ. Σακελλαρίου 467.

Μ ο υ σ τ α φ ά  Ν α ί μ  ή Ναϊμάς βλ. λ. 
Ναΐμ.

Μ ουστοξύδης. Άναφέρεται δτι συνώδευσε 
τέν Πουκεβίλλ άπέ Πατρών είς ’Αθήνας τέν 
’Οκτώβριον 1815. P ouquev ille  IV , 398. ’Ί 
σως πρόκειται περί τοϋ γνωστού Κερκυραίου 
συγγραφέως (1785—1860), διά τήν συμβολήν 
τοϋ δποίου είς τήν ιστορίαν Πατρών Θωμόπου
λος 164*, 183*, 4042, 410, 466*.

Μ ουτζουρολύκας Ν ι κ ο λ .  Άγο>νιστής 
τοϋ 1821 πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρ- 
ταγάνη Ή  Στεμνίτσα 172.

Μ ουτούσης Κ ω ν σ τ. Καθηγητής τής ’Ια
τρικής σχολής Αθηνών τής έδρας της Μικρο
βιολογίας. Έγεννήθη είς ΙΙάτρας τφ  1891 καί 
έσπούδασεν είς ’Αθήνας καί Βιέννην. ’Έγραψε 
πολλάς έπιστηιιονικάς εργασίας έλληνιστί καί 
γερμανιστί. ΜΕΕ ΙΖ ' 448. "Ηλιος ΙΓ ' 854 
μετά είκόνος του. Ή  οικογένεια κατάγεται έκ 
Τσιμπλοΰ Καλαβρύτων (Παπανδρέου Καλαβρ. 
’Επετ. 212).

Μ ουτούσης Παν. ’Αρεοπαγίτης, γεννηθείς 
είς Νέον Έρινεέν Πατρών τφ  1878 καί άπο- 
θανών είς ’Αθήνας τφ  1948.

Μ ο υ τ ο ύ σ η ς  Μιχ. Έγεννήθη είς Νέον 
Έρινεέν τφ  1885. Ά π έ  τοϋ 1908 διετέλεσεν 
άξιωματικές τοϋ Μηχανικού. Κατά τέν άγώνα 
κατά τοϋ Μπιζανίου (1913) ένήργησεν ώς άε- 
ροπόρος βομβαρδισμούς κατ’ αύτοϋ καί άνα- 
γνωριστικήν πτήσιν άνωθι τών Δαρδανελίων. 
Έφθασε μέχρι τοϋ βαθμοϋ τοϋ υποστρα
τήγου.

Μ ουτούσης Σωτ. Έγεννήθη είς Ν. Έ ρ ι
νεέν τφ  1894. Α ξιω ματικέ; πεζικοΰ, συμμε- 
τέσχεν δλων τών πολέμων 1912)1941. Ά π έ  
τοϋ 1937 υποστράτηγος. 'Ή λιος ΙΓ ' 854—5.

Μ ούτσιος Β. Δημήτρ. Θ. Δημ. καί Νικόλ. 
Τρεις άγωνισταί τοϋ 1821 έκ Στεμνίτσης πολε- 
μήσαντες καί οί τρεις καί είς Πάτρας. Έ ξ  αύ- 
τών οί Μουτσιόπουλοι τών Πατρών καί Π ει
ραιώς. Δ. Γαρταγάνη Ή  Στεμνίτσα 110, 173, 
213.

Μ πάδα. Μονή άλλοτε ένοριακή, άσκητήριον 
καί ήδη μετόχιον μονής Μαρίτσης, */2 ώ. άπέ 
Δραγάνου, έπί τής Μώβρης. Διατηρείται ναός 
τοϋ Ά γ . Δημητρίου σταυρικές τοϋ IFI' αί. μέ 
τοιχογραφίας. ’Επιγραφή είς τέν νάρθηκα άνα- 
φέρει άνακαίνισιν 4 ’Ιουλίου 1750, τοϋ έτους 
τούτου δέ κατά Π . Δ. ΙΙαπανδρόπουλον (έφ. 
«Νεολόγος» 6)12)1958 μετ’ εικόνων) είναι καί 
αί άγιογραφίαι καί έπί τοϋ θόλου δ Παντοκρά- 
το>ρ μετά βιβλικής γύρω ρήσεως. Ρωγμαί 
παρατηρούνται έπί τής οροφής έκ σεισμών, πε- 
λούριον δένδρον παρά τούς τοίχους άπειλεϊ καί 
τοΰτο τέν ναόν, δ δποΐος φαίνεται παλαιά είχε
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καί πυρποληθή. 'Υψηλότερον του ναού είναι 
σπήλαιον καί έτερος ναός, άπαντα έγκαταλε- 
λειμένα, δεικνύεται δέ έκεΐ όπή συνδεομένη μέ 
τήν πηγήν του Λαρίσου Καρότσι. Ό  Ραγκα- 
βής Β' 86 άναφέρει Σπάδα παρά τό Μπυθούλ- 
κα (1851). Οί Δρακάκης Κούνδουρος 69 ώς 
ύφισταμένην τφ  1836. Βλ. λ. Δραγάνου. Θω- 
μόπουλος 314 *. Είς Κόνιτσαν χωρίον Μπάδα 
καί τοποθεσία έκ του άλβαν. πάδε—ϊσωμα. 
Ή π . χρον. ΙΓ ' 151.

Μ πακογιώργης. X α ρ α λ. έκ Γαλαξιδίου. 
Έπολέμησε μέ τό πλοΐον του έξω των Π α- 
τρών τόν Μάϊον 1821. Φιλήμων είς Γερμανού 
*Υπομν. 249.

Μ πακόπουλος Δ. Ί  ω α ν. Έςέδωσεν έν 
Πάτραις Λεξικόν ανωμάλων ρημάτων τφ  1953.

Μπακουμα ή Μπαχουμά. Τά άναφέρει ό 
P o u q u cv ille  V , 356 είς τήν πεδιάδα πέραν 
Κ. Ά χα ΐας, όπου ή χειμερινή διαμονή των έκ 
Ζουμπάτας κατερχομένων. ΤΙΙτο έπί της τότε 
όδοϋ πρός Η λείαν, όπου καί τό νεκροταφεΐον 
των Ζουμπαταίων, είς τόν κατήφορον, πρός Λ. 
του Ριόλου. Ό  P otiquev ille  τό λέγει πέρα
σμα, διάβασιν (pareours). Εύρίσκεται σήμε
ρον πρός τά Νιφοραίικα έπί της σιδηρ. γραμ
μής, λόφος, διατηρών τό τοπωνύμιον καί οίκι- 
σμός έκεΐ, Τσελαίικα, των Ιδιοκτητών Τσέλου 
έκ Κάτω Ά χα ΐας.

Μπάλα. Χωρίου δήμου Πατρέων έπί των 
υπωρειών του Παναχαΐκού, υπέρ έκεΐνο της 
Βουντένης. Παλαιός καλός δρόμος πρός αυτό 
έπί δημάρχου Δ. Βότση (1903) κατεστράφη 
καί έγένετυ νέος αυτοκινητόδρομος (195'»). Τό 
χωρίον άναφέρουν καί μάλιστα δίς ΈνετικαΙ 
καταστάσεις των χωρίων έπαρχίας ΙΙατρών 
του 1697 καί μάλιστα καί ώς Baladi M arti- 
ra  he istua  (Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118), καί 
ό P o u q u cv ille  IV 384 άνευ σημειώσεω; 
κατοίκων, γραφών αυτό V ila . *11 E xped ition  
τό άναφέρει μέ 5 οίκογενείας (1828), ό Ραγ- 
καβής Β' 85 μαζί μέ τήν Βούντενην μέ 35 
οίκογ, καί 178 κατοίκου; (1851), ό Νουχάκης 
(1889) μέ 67 κατοίκους. Ό  Κορύλλος Χωρο
γραφία 65 σημειώνει ότι χωρίζεται άπό τής 
Βουντένης διά τού ποταμού Μειλίχου καί έχει 
φφΟονον πηγαΐον ύδωρ. ΙΙαλαιοτέρας πληροφο
ρίας περί τού χωρίου παρέχει ό Κώδηξ τής 
μονής Γηροκομείου καί Ιδίως τό φ. 4 δια «τά 
χωράφια τού παλαιομοναστηρίου είς τού Μπάλα 
μετά των συνόρων αύτών, άτινα ύπόκεινται είς 
τήν αύτοδέσποτον έξουσίαν τού 'Ιερού μοναστη
ριού Γηροκομείου» (Τριαντάφυλλου Γηροκο- 
μειον, 39). Παρά τό χωρίον ή μονή τού Ά γ . 
Νικολάου, Παλαιομονάστηρο. *11 μονή Γηροκο
μείου εύρέθη κυρία έκεΐ άγρών ποτιστικών, 
μύλου (καλογερικού λεγομένου), νεροτριβής 
καί έρειπίων δύο οίκιών ώς καί αγρού καλού- 
μένου Παλιάμπελον (άλλοτε άμπελον). Μάλι
στα δι’ έγγραφου τής 20 Ίανουαρίόυ 1829 
έν Πάτραις ό ήγούμενος Δανιήλ τά έμίσΟωσε 
«διά νά άνακαινίση δι* Ιδίων του έξόδων ό μ ι
σθωτής τάς δύο ώς άνω οίκίας». Τοπωνύμια 
έκτοτε: ΒαΟεΐα λάκκα, Κάλανος, χωράφια
Σεκήρ άγα καί Μουσταφά μπέη (Κωδικός 
φ. 8), Ράχη Καλογήρου, ύψωμα; Μπέλες ύψ.

478 μ. Περί τό χωρίον ύπάρχει καί λόχμη έρί-, 
ζοντιοκλάδου κυπαρίσσου (Θωμόπουλος 57,1 
86, 480).

Μπάλα είναι μεσαιωνική λέξις σημαίνουσα 
σφαίρα (έκ τού λατιν. balla), άλλα Μπάλα 
(καί Σπάτα) γαιοκτήμονας έχομεν είς Α ττικής 
κατά τούς πρώτους τουρκικούς χρόνους. Μπάλ* 
τσιφλίκι τού Ά λή  είς Αύλώνα καί χωρίον τής 
Πρεμετής Β. Η πείρου. * Ομώνυμα χωρία καί 
είς Μεσσηνίαν καί Αρκαδίαν. Κατά Θωμόπου ; 
λον α' έκδ. 237 τό όνομα τού χωρίου ένθυμί-; 
ζει τό όνομα τού ’Αλβανού τιμαριούχου (σπα-: 
χή), bella  δέ σημαίνει λευκός είς την ’Αλβα^ 
νικήν. Κατ’ άλλην γνώμην, σημαίνει μέτωπον 
κεφαλήν έπί τςΰ Παναχαϊκού. Κατά V asm et 
156 δέν είναι σλαυικόν Έ κ  τών 38 οίκοδομών: 
δύο κατεστράφησαν καί δύο ύπέστησαν ζημίασ 
τφ  1944 έξ αεροπορικών εχθρικών επιδρομών»! 
* Ανήκε τό χωρίον (1832—1840) είς τόν δήμοψ 
Άργυράς, κατόπιν δέ είς τόν Πατρέων έακ 
σήμερον. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 159J
Παρά τήν Οέσιν Ά γ . ’Ιωάννης καί Δραγώναιι 
να κατά παράδοσιν ήτο πόλις παλαιά. 13λ. λ· 
Σλαύοι.

Μ παλασχαΐοι (αδελφοί Μπαλάσκα), Ά γ ω : ' 
νισταί τού 1821 έκ τής όρεινής ’Ηλείας, πο:: 
λεμήσαντες καί είς Πάτρας (1822). ΧρυσανΟχ*. 
κόπουλος 98.

Μ παμπακά. Οικογένεια Πατρών καταφυ 
γοϋσα είς Ζάκυνθον τά έτη 1770—80. Θωμό*. 
πουλος 4944.

Μ παμπΙλης Γεωργάκης. Α γω νιστές τοί* 
1821 έξ Άγριδίου Άροανίας, πολεμήσας κ χ ; 
είς ΙΙάτρχς. Ν. Παπαδόπουλος είς περ, Ά μ . / 
πελος Ιΐύργου τ. 9.

Μ παμπίστας (Βαπτιστής;) Έ κ  τών ΆΟη») 
ναίων τών καταφυγόντων είς Πάτρας, ύπ^γρά:; 
φει τό τού Ν. Βαβατενή πιστοποιητικόν (1691) \ 
Θωμό πουλος 476.

Μ παμπ ιώ τη  μ ο ν ή .  Ά νω  του χωρίο:: 
Μέντζαινα έπί οροπεδίου, όπου καί καλλιεργού* * 
μεναι γαίαι, έχουσα γειτονικόν τό Σαρακηνό* (· 
καστρον, αριστερά αυτής. Ά πό  Μέντζαινας ■ * 
άνάβασις είναι κουραστική (1 1 /3 ώ.), ή δ»£ 
κάθοδος συντομωτάτη. Ά λλοτε όλαι αί όλίγ^ ν 
έκεΐ γαίαι, ποτιστικαί, χάρις είς τό ύπάρχο·μ 
ύδωρ τής μονής, ένεκλείοντο είς μέγαν τετρά ,τ 
γωνον περίβολον, ό όποιος σήμερον περιορίζε )i 
ται είς μόνον τόν χώρον τής μονής. "ΥπερΟε η 
Β τής μονής υπάρχει Ισχυρός τοίχος άντιστη\$ 
ρίξεως άπό τών υψωμάτων, άπό τών όποίω,ίτ 
κατέρχονται χώματα, 6χ'20 μ. ύπέρ τήν έπιφά:ρ^ 
νειαν τού Ν έδάφους. Τά κελλία έχουν κχτα>£ 
πέσει καί μόνον έν διατηρείται υπέρ τήν / ψ; 
πύλην τού περιβόλου τής μονής καί άλλα δύυ 
κατά τήν Δ πλευράν, άπό τά άλλα δέν σώζον;» 
ται παρά μερικοί τοίχοι. Είς τόν ΒΑ χώρε ί  
τού τετραπλεύρου περιβόλου τής μονής, ύπάρ 
χει σήμερον απέριττος μικρός ναός είς άντικα 
τάστασιν τού έπί Έπαναστάσεως τού 182:fI 
πυρποληθέντος, τιμώμενος ώς καί ό παλαιός 
έπ' όνόματι τών Ταξιαρχών καί ενδιαφέρον $ 
αί εικόνες τού Ιερού, αί όποΐαι παρουσιάζουν 
μίαν παλαιότητα. Πρό αυτού καί κατά τήν efc, 
σοδον τής μονής υπάρχει κρήνη στεγνή πλέε1
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μί έπιγραφήν, άναφέρουσαν όνόματά μοναχών 
καί χρονολογίας 1789 καί 1819 (ή β' άφορα 
άνακαίνισιν τής μονής). Υπάρχει καί άλλη 
κρήνη πρός Α καί άλλη πρός Ν έξω τής μο
νής μέ πλούσιον είσέτι ύδωρ, τό όποιον, δταν 
ή μονή έλειτούργει, διωχετεύετο είς τό έσωτε- 
ρικόν. ’Έξω καί Ν τού περιβόλου καί έμπρός 
ΐτής κάτω κρήνης, διατηρείται άξιόλογον έκ- 
κλησίδιον (4χ5 μ. καί 3 μ ό πρόναος, ό ό
ποιος δέν σώζεται πλέον). Σήμερον σκεπάζε
ται μέ πλάκας, άλλ’ άρχικώς ήτο θολωτός. 
Έπί τής προσόψεως διετηρεΐτο έπιγραφή μαρ- 
μαρίνη, ή όποία κατέπεσε τφ  1951 έκ σει
σμού καί ή όποία άφορα τόν ναόν τούτον τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου : ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ 
ΟΤΓΟΣ Ο ΝΑΟΣ Τ Η Σ Π ΑΝ ΕΝ ΔΟ ΞΟ ΐ 
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IHOMOOY 1708 Μαΐου A '. Τήν 'Αγίαν Τρά
πεζαν άποτελεΐ μχρμαρίνη πλάξ, ή όποία έπί 
τής άνω οψεως έχει διακοσμήσεις μέ σταυ
ρούς, άλλ’ ή άλλη διασώζει τμήμα έλληνικής 
έπιγραφής (θ.30χ0.60 μ.) μέ μεγάλα γράμ
ματα ρωμ. χρόνων... ΟΝΙΚΗ ΒΑΡΙΑΝ... 
| ΕΤΗ Μ (^Βερονίκη Βαριανή, έτη 40) καί 
πρόκειται περί έπιτυμβίου πλακάς, μεταφερ- 
θείσης άπό τάς Φαράς.

Τό νάΐδριον είναι έγκαταλελειμένον καί τά 
όμβρια ύδατα έχουν καταστρέψει την αγιογρά
φηση/. ΕΙκών τής Κοιμήσεως έπί κηρωτού ά- 
διαβρόχου καί άλλη τής Θεοτόκου κρατούσης 
τόν Χριστόν βρέφος είς βυζαντινόν ύφος άμφό- 
τεραι κατά τούς χρόνους τής ίδρύσεως τού ναού, 
δ όποιος άσφαλώς είναι παλαιότερος τού 1708, 
8τε ή άνωτέρω άνακαίνισις. Ά πό  τής μονής, 
ώς άπό έξώστου, άπλοϋται ευρύτατος ό όρί- 
ζων Ιδίως πρός τάς Φαράς καί Τριταίαν είς 
τό βάθος εμπρός. Σήμερον μένει Ιδιώτης τις 
μισθωτής παρά τής μονής Όμπλοΰ. Κατά Θω- 
μόπουλον Όμπλοΰ 36, ή μονή ώ/ομάζετο καί 
τών Ταξιαρχών (έντεϋθεν 6 είς ναός), άνέκαθεν 
δέ άπό τής Ιδρύσεώς της μέχρι τής ’Εθνικής μας 
άποκαταστάσεως έπ’ όνόματι τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου (ό έτερος διασωζόμενος ναός τής 
μονής), είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δέ προ
στίθεται τό Μπαμπιώτου. Είς έγγραφον ένετι- 
κόν τού 1703 (Θωμόπουλος αύτόθι 21 σημ.) 
άπαντάται τοπωνύμιον (δπου ή μονή Όμπλοΰ 
είχε κτήματα) Μπομπότι, τό όποιον ίσως όρ- 
θογραφημένον νά είναι τό Μπαμπιώτη. Μπα- 
μπιώτος τό ορθόν κατά Θωμόπουλον αύτόθι 
17‘, άπόδοσις άλβ. τοΰ Χαράλαμπος, Μπάμπης 
καί μέγάς Χαράλαμπος ό Μπαμπιώτος, κτήτωρ 
τής έκτάσεως, έξ ου τό τοπωνύμιον («έν τή το
ποθεσία Μπαμπιώτη» λέγουν τά Πατριαρχικά 
σιγίλλιά) καί Ιδρυτής μετά τών μοναχών Ροδί
του καί Γρηγορίου τής μονής. Δ ι’ έγγραφου 
έν Πάτραις τή 20 Μαΐου 1729 τής μονής 
Όμπλοΰ, παραχωρεΐται ή μονή Μπαμπιώτου 
είς τούς πρώην κυρίους αύτής κύρ Φιλόξενου 
Ροδίτην όμοΰ μετά τής συνοδείας αύτοϋ, κύρ 
Γρηγόριον τόν πνευματικόν Μωραΐτην, έγκατα- 
λιπόντας αύτήν κατά τήν κατάκτησιν της Πε- 
λοποννήσου ύπό τών Τούρκων τφ  1715. Τό
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έγγραφον μάλιστα φέρει υπογραφήν μεταγενε
στέρους τεθεΐσαν, τοΰ πολύ μετά ταϋτα γενο- 
μένου μητροπολίτου (1780—3) καί έπειτα Ο ί- 
κουμ. Πατριάρχου Γαβριήλ (Θωμόπουλος αύ
τόθι 30 σημ.). 'Υπό Πατρ. Κυρίλλου Ε' 
(1750—7) έξεδόθη σιγίλλιον περί τής μονής, 
κατά τό όποιον Ιερομόναχος Σεραφείμ, άγορά- 
σας αύτήν άπό τών πατέρων τού Όμπλοΰ, ά- 
νεκαίνισε καί ταύτην ό είρηαένος Πατριάρχης 
άνεκήρυξε σταυροπηγιακήν. Τοΰτο έδημοσίευσεν 
ό Διον. Ζακυθηνός είς «'Ελληνικά» Ά θήναι 
1930 Γ ' (άρι0· 44), 432.

Τήν σταυροπηγιακήν άξίκν τοΰ μοναστη
ριού άνεγνώρισε καί ό Πατρ. Γρηγόριος Ε ' τφ  
1798 (Θωμόπουλος αύτόθι 37 σημ.), ό όποιος 
συμπεραίνει οτι ή μονή Μπαμπιώτου μέχρι τών 
άρχών τοΰ 1Η' αί. ΰπήγετο είς τήν δικαιοδο
σίαν τής μονής Όμπλοΰ, άπό τής όποιας μ ά
λιστα δίς παρελήφθη, ύπό τών κτιτόρων του, 
οί όποιοι εΐχον έγκαταλείψει τήν ΓΙελοπόννη - 
σον τφ  1715 καί ύπό Σεραφείμ Ιερομονάχου. 
’Εκ τών άνω στοιχείων προκύπτει δτι τόν 
Μάΐον 17Θ8 (κατά τήν άνωτέρω έπιγραφήν) 
έζων οί Ιδρυταί, οί όποιοι άνεκαίνισαν τόν 
ναόν τό έτος έκεϊνο, προϋπάρχοντα συνεπώς. 
Τώ 1715 λόγΐι) τών Τούρκων εύρέθησαν μακράν 
της Πελοποννήσου, άλλα τόν Μάΐον 1729 εΐχον 
έπανέλθεΐ καί παρέλαβον τό μοναστήριον, . τό 
όποιον άναδεικνύεται σταυροπηγιακόν το» 1705 
—7. Φαίνεται δτι οί τοΰ Ό μπλοΰ ήνώχλουν 
τήν μονήν καί ό τότε εύρεθείς Σεραφείμ, ήγού- 
μενος Μπαμπιώτη, έξηγόρασε ταύτης τάς ά- 
παιτήσεις καί άνεκαίνισε τήν μονήν του. Ό  
Θωμόπουλος, έπιλέγει (αύτόθι 37 σημ.), δτι 
τό όνομα Μπαμπιώτου διά τό εύηχότερον ίσως, 
«μετετράπη ύπό μέν τοΰ κατασκευαστοΰ τής 
έν τή μονή Όμπλοΰ διατηρουμένης άρχαίας 
σφραγΐδος τής Μονής ταύτης είς Βαμβιώτη καί 
ύπό τών έν τφ  Πατριαρχείιρ είς ΓΙαπιώτη». Είς 
ταΰτα άντιτίθεται ό Λ. Πολίτης είς Πελοποννη- 
σιακά A' 2505, ευρών δτι τό πατριαρχικόν έγ 
γραφον θά γράφη τό παπιώτη μέ μίαν κοκκί- 
δα έπί τοΰ Π «πού διαβάζεται κ ι’ αύτό μπα- 
μπιόιτη κατά τή συνήθεια πού άπαντοΰμε σέ 
πολλά έγγραφα τής Τουρκοκρατίας ν’ άποδίδε- 
ται ό φθόγγος μπ (β) με π '»  Ό  Κύριλλος 
Λαυριώτης (βλ. λ.) είς τό υπόμνημά του είς 
τήν Άποκάλυψιν Ίωάννου, γψστ' άναφέρει ώς 
λάμπουσαν έν άσκητικφ βίω μονήν τήν τοΰ 
Σεραφείμ Μαμπιώτου (Κ. Δυοβουνιώτης, Κ ύ
ριλλος Λαυριώτης, έκ τών Πρακτικών τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, Σ Τ ' 1931, 55.

Ή  μονή Μπαμπιώτου άναγράφεται είς σι- 
γίλλιον Φεβρουάριου 1804 «περί τής Ιερας μο
νής τής έπ’ όνόματι της Ύπεραγίας Θεοτό
κου, έπιλεγομένης Χρυσοπηγής, κειμένης πλη
σίον τοΰ χωρίου Δίβρης (άνω) καί ύπαγομένης 
είς τήν έπαρχίαν ’Ωλένης». Κατά τοΰτο, τό 
όποιον άπόκειται είς τήν αύτήν ώς άνω μονήν 
(τουλάχιστον τφ  1922 εύρε καί άντέγραψεν 
αύτό ό γυμνασιάρχης Γ. Παπανδρέου, ό συγ- 
γράψας τήν ιστορίαν τών Καλαβρύτων κλπ.) τοΰ 
Πατριάρχου Κυρίλλου, ώς άναγράφει, ή μονή 
Μπαμπιώτου άνήκεν ώς μετόχιον τής είρημέ- 
νης μονής τής Χρυσοπηγής κατά παλαιότερον
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σιγίλλιον υπέρ της αυτής μονής του έτους άψλβ'. 
"Οτι κατά τό έτος τούτο τό του Μπαμπιώτου 
μετόχιον ώς καί άλλα μετόχια της αυτής μο
νής τής Χρυσοπηγής κείμενα είς τήν περιοχήν 
Ωλένης, Δομικκίου καί Φραγκοπηδήματος, ά- 
νεδείχθησαν μετά ταύτα αυτοτελή μοναστήρια, 
σταυροπηγιακά έπίσης καί οτι μετά τήν έρή- 
μωσιν έκ καιρικών περιστάσεων του μοναστή - 
ρίου τής Χρυσοπηγής οί μοναχοί τούτου κατέ- 
φυγον είς τά είρημένα τρία μοναστήρια. Ή  
πληροφορία (Παπανδρέου, Ή  ’Ηλεία διά μέ
σου των αιώνων, 196, Χρυσανθακόπουλος 135) 
είναι σπουδαία. Ό  Λίνος Πολίτης αύτόΟι 2503 
τήν άρνεΐται, άμφισβητών ότι υπάρχει κάν 
μονή Χρυσοπηγής.

Ό  Θωμόπουλος Ό μπλός 29 άναφέρει ώς 
«άξιον παρατηρήσεως τό δι* άργύρου έπενδεδυ- 
μένον καί είκόσιν αγίων κοσμούμενου Εύαγγέ- 
λιον τής προσαρτηΟείσης τή μονή Ό μπλού, 
Μονής Ταξιαρχών Μπαμπιώτου, τού έτους 
1809». Τήν μονήν άναφέρει απλώς ό L eake 
ΙΓ 123. Είς τήν αύτήν μονήν Όμπλου υπάρ
χει θήκη άγιων λειψάνων, έξ έ>εφαντοστού (φιλ- 
δισένιο), τό όποιον άνήκεν είς τήν μονήν 
Μπαμπιώτου καί έπωλήϋη είς ταύτην τήν 15 
Μαΐου 1794 αντί 150 γρ. υπό τού κυρίου αύ- 
τής ’Λνδρέου Μαραβέγια, κατά τό σωζόμενον 
πωλητήριον έγγραφον (Θωμόπουλος * Ο απλός
291)·

Έ ξ  έγγράφου, τό όποιον εύρεν είς τό 1 Αρ
χείου των άγωνιστών ό Νικολ, Παπαδόπουλος, 
πρωΟιερεύς, τής 17 ’Ιουνίου 1865 προκύπτει 
ότι ό ήγούμενος τής μονής τώ 1821 "Ανθιμος, 
Φιλικός μάλιστα, μέ τήν έκρηξιν τής Έπανα- 
στάσεως έδραξε τά όπλα, έστρατολόγησε πολ
λούς, τούς όποιους συνετήρει έξ Ιδίων καί έτέ- 
θη άρχηγός αυτών πολεμήσας «εις όλας τάς 
μάχας τών ΓΙατρών καί έπι τέλους έφονεύΟη 
είς μίαν έξ αύτών γενομένην κατά τά *Γψη>ά 
άλώνια». Βλ. λ. Άντωνόπουλος ή Κεχρή;.

Τήν 5 Αύγουστου 1821 συνεκεντρώΟη ταν 
είς τήν μονήν οί Ά λ . Μαυροκορδατος, τζρίγ- 
κηψ Καραντζάς, καί Ρεϋμπώ. Καί τόν Σ)β?ιον 
1821 τά στρατεύματα πολιορκίας ΙΙατρών υπό 
τούς Ζαίμην καί Σισίνην. Τόν Φ)ριον 1822 
φθάνει ό Καν. Δεληγιάννης. Τόν Όκτούβριον 
1824 κατέρχονται τά Έ λλ. στρατεύματα. 1 Αρ
χείο ν Λόντου Β' 296, όπου ό Ίωαν. Κολοκο- 
τρώνης γράφει ΙΙαπιώτη, άνευ τών κοκκίδων, 
περί ών άνωτέρω ό Λ. ΙΙολίτης. Ό μοίως Θεο- 
φανίδης Β' β' 222.

’Από τού 1863 ή μονή ήνώΟη όριστικώς μέ 
τήν τής Ό μπλου. Ό  Ραγκαβή; IV 88 τ/]; ανα
φέρει ώς μονήν (1851), ένώ ό Νουχάκης άνευ 
ένδείξεως αριθμού μοναχών. Οί Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 113 τήν αναφέρουν ύφισταμέ- 
νην τώ 1836 καί 1861. Θωμόπουλος 514, 
598—9!

Είς μονήν νυν Όμπλου φυλάσσεται κώδηξ 
τής μονής θεωρημένος υπό τής Νομαρχίας Ά -  
χαΐας τήν 6 ’Απριλίου 1834, «έν ω σημειούν- 
ται δλα τά κινητά καί άκίνητα κτήματα αυτής 
άρχόμενα άπό τό έτος 1751 μέχρι τής σήμερον 
7 Απριλίου 1834». ’Αναφέρει δωρεάς άπό τού 
έτους έκείνου διαφόρων αγρών είς Μέντζαιναν
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1760, «ό Κ. Σπυρ. Άλήμπράντης τής Κ εφαλή 
ληνίας διά ψυχικήν του σωτηρίαν μίαν χαμοκέλ 
λαν κειμένην εντός Π . Πάτρας ένορίαν τοτ 
*Αγ. Κων)νου καί πλησίον του Μετοχιού τη 
Μονής», είς Τοπόλοβαν, Κάνδαλον, Βαλατούναν 
Χαλανδρίτσαν, Σούλι, Μπαρδικώστα, Πενταί* 
μάτη, Παλιουριά, Μανωλιάς λαγκάδι, Όβρυάν 
Δρεστενά, Μέντζαιναν, κλπ. Αιγοπρόβατα 226 
άγελάδια 13, βόας 5. Έλαιοστάσια είς Χαλαν 
δρίτσαν, Τρεσθενά καί Μέντζαιναν. Μοναχοί > 
είσελθόντες άπαντες είς τήν μονήν προ 58—1ί 
έτών (τού 1834). Τά είς θέσιν Πενταϊμάτη κα 
Παλιουριά ήδη άπό τού 1837 έξεποιήθησαν. Έ  
Παναγία (είκών) λέγεται καί Μπαμπιώτισσ:
(ώς καί ή μονή),

Μ παμπούκας Κ ω ν σ τ .  Έ ρχεται μέ τό 
Έλλην. στόλον είς Πάτρας τήν 22 Μαΐου 1821 
Φιλήμων Γερμανού ‘Τπομν. 248.

Μ π ά ν τ  ρ α, Μπάντρε καί Μπάντιρε. Τουρ 
κική άπόδοσις τού ονόματος Πάτραι (βλ. λ. 
Θωμόπουλος 362a, 364 σημ. 368 σημ.

Μ π αν τ  ρ ο ύ σ σ α. Βλ. λ. Μπαρδικώττπ
Μ π ά ρ δ α  Άραβηκή άπόδοσις τή ; λ. Υιό 

τραι (βλ. λ.). Θο>μόπουλος 2793, 409.
Μ παρδικώστα. Χωρίον επί τού Παναχαΐ 

κού (ύψ. 771 μ.), ΒΑ Χαλανδρίτσης, 2 ά 
απ’ αυτής. Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 7 : f 
άλλοτε έλαλεΐτο ή Αλβανική, «νύν δέ (1900'μΛ« 
ούδείς έπίσταται τήν ’Αλβανικήν διάλεκτον* .̂ Γ- 
Κατά P ouquev ille  IV  394 κείται ΝΑ ττ - : 
μονής Όμπλου μέ 23 έλλην. οίκογενείας (181G” ϊf ’ 
Ό  H ell 55 εύρε μικράν κοιλάδα καλλιεργούν _■* 
μένην, διήρχετο δέ έκεϊΟεν ή Μχκελλαρε χ.- 
(βλ. λ.) όδος. Είς Έ νετ. κατάστασιν τού 169· I 
τών χωρίων Πατοών άναφέρεται Bandrnss π 'Τ* 
καί είς άλλην B arilicosta (Κώδηξ Μέρτζιο': 
117, 118). Είς φ. 60 κώδικας μονής Γηροκσο:^; 
μείου τά είς τό χωρίον τούτο κτήματα τής μο ;^ : 
νής (Τριαντάφυλλου Γηροκ. 39) καί είς φ. f 
δωρεά χωραφιού είς τήν μονήν τής 30)10)1811$ c 
28 Ιουνίου 1821 έφΟασαν καί κατόπιν έπετ«·~ *?.? 
Οησαν έκεϊΟεν τής μονής Όμπλου οί Τούρκ*Κ £'* 
(Γερμανός 54). Ή  Iixped ition  αναφέρει '  ψ 
χωρίον μέ 12 οίκογενείας (1828). Οί Δράκες 
κης Κούνδουρος 67 άναφέρουν ώς χωρίον t c |  Χ\. 
δήμου Φαρών άπό τού 1836, ό Ραγκαβής τ  & ί.» 
1851 μέ 24 οίκογ, καί ό Νουχάκης τώ 18fc| μ 
μέ 179 κατοίκους. Ά ν/φέρετα είς τό πατριαρφ :>;. 
έγγραφον 1626 τής μονής Όμπλου. Πά:9 . 
τότε τού δήμου Φαρών άπό τού 1832. ΜπαίΚ 
δικώστα πολλά (ΜΕΕ ΙΖ ' 512), Μπάρδι ε β ιμ 
Ναυπλίαν καί Μπαρδάκι είς Γορτυνίαν (Έλευ·Β ■ 
Θ' 581), όρος Μπάρδι είς ’Ήπειρον, λ. άλ.')|· 
(λευκός). Ή πειρ. Χρον. Α' 88. Κατά Θωμ.Ρ ι::.· 
πουλον α έκδ. 238 έκ τού ονόματος τού τ |  
μαριούχου (ή α' οίκιστού). ι|

Μ πάρλος. ‘Ομαδάρχης πολεμιστής 
1821 έκ Νεζερών, άναφέρεται είς τόν άπολίΚ ,, 
γισμόν τού Ταμείου τής Φιλικής Έταιρί» § ϊ ‘ 
ΓΙατρών (α... 19 Μαρτίου 1821, τού Μπάρλ*|| 
Νεζερίτη [έκ Νεζερών] διά καπάρα [προκατε^ 
βολάς] 10 ανθρώπων Γρόσα 100». Γ. Παπ β 
διαμαντοπούλου, Τστορ. σημειωμ. 1750—185ί|l 
47. Είς τό άρχεΐον Ίωαν. Παπαδιαμαντοπο-ρ ^  
λου, εύρίσκεται όμόλογον 3.000 γροσίων λ|*
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1 φθέντων άπό τόν υπάλληλον του Παπαδιαμαντο- 
1 πούλου ΝεράγκαΟον την 1 1  Μαρτίου 1821 τοϋ 

Δημητράκη Μπάρλου. Τφ 1713 υπογράφει τό
~~ ~ Χρ ιατοφόρουti| ύπέρ του μητροπολίτου Πατρών 

ΪΤϊ«Π ύπόμνημα ό Γιάννος Μπάρλος είς Νεζερά. "Ο-
θεν νωπή τότε φαίνεται ή Ιλευσις τής οίκογε- 
νείας έκ Στερεάς. Κώδηξ Μέρτζιου 174.

Μ π ά ρ λ ο ς  Κ ω ν σ τ .  τής ώς άνω οίκογε- 
νείας. ’Ιατρός καί συγγραφεύς έκ ΙΙατρών 

t ^<ηρ|| (1905), σπουδάσας είς Λειψίαν. Έξέδωσεν έκεϊ 
'' ^“'·ι 5j-]J τφ 1928 την έναίσιμον διατριβήν του καί έν

αι
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Πάτραις τφ  1946 «Τό διάφραγμα καί αί πα
θήσεις αΰτοϋ» μετ’ είκόνων έκ σ. 61. Έ π ι-  
στημονικάς του μελετάς έδημοσίευσεν είς ιατρι
κά περιοδικά Βερολίνου, Λειψίας καί ’Αθηνών, 
πολλαΐ των όποίων έξεδόθησαν καί είς ανάτυ
πα. Πρόεδρος τοϋ Δημοτικού συμβουλίου Πα- 
τρέων τφ  1954.

Μ παρμπερόπουλος Μήτρος. Εύπορος Πα- 
τρεύς, ώρίσθη ύπό τής Πελοπον. γερουσίας 
τόν ’Ιούλιον 1822 νά είσφέρη έκτάκτως 5.000 
γρόσια.

Μπασιάκος Γεώργιος, Νικόλαος καί Σταύ
ρος. Άγωνισταί τοϋ 1821 έκ Στεμνίτσης Γορ- 
τυνίας, πολεμήσαντες καί είς Πάτρας (1822), 
ό τελευταίος δέ έτραυματίσΟη ένταϋθα. Δ. Γαρ- 
ταγάνη 'Η  Στεμνίτσα 1 1 0 , 173—4.

Μ πασταξής ’Ι ω ά ν ν η ς  έξ 'Ύδρας. Έ ρ 
χεται μέ τόν Έλλην. στόλον είς Πάτρας τήν 
22 Μαΐου 1821. Φιλήμων είς Γερμανού Ύπομν. 
248.

Μ π α τ ί σ τ α ς .  Βλ. λ, Παχώμιος.
Μ πεγουλάκι. Συνοικισμός άνήκων είς τόν 

δήμον Πατρέων, έπί τής μεσημβρινής πεδιάδος 
προ τοϋ ποταμοΰ Γλαύκου. Τό χωρίον αναφέρει 
ή Ένετ. κατάστασις χωρίων Πατρών τοϋ 1697 
(Κώδηξ Μέρτζιου 118) καί ό Pouqueville  IV , 
385 είς άπόστασιν 3/4 λεύγας άπό ΙΙατρών καί 
τό λέγει Bejouli, άλλαχοΰ (III , 538) P igoula  
άπέχον 7 2 ω. έκ Ρωμανοϋ καί μέ 7 έλλην. 
οίκογενείας (1816). Καί ό B eaujour, V oyage 
militaire, etc. Paris  1829, I, 87—8 Begon- 
li, διά τοϋ οποίου διήρχετο ή οδός πρός Μαν- 
τίνειαν. Τφ 1851 κατά Ραγκαβήν Β' 84 οίκο- 
γένειαι 8 κάτοικοι 33. Ύφίσταται ώς χωρίον 
τφ 1861 τοϋ δήμου Πατρέων. Δρακάκης Κούν- 
δουρος 112, 159. ’Ενθυμίζει τήν Τουρκοκρα
τίαν καί ό Θωμόπουλος α' έκδ. 237 έτυμολο- 
γεϊ έκ τοϋ τουρκικού Μπέη ούλάκ. Ό  κατά 
τρία έτη νεώτερος άδελφός τοϋ Άνδρέου Πα- 
λαιολόγου, υιός καί ούτος τοϋ Θωμά Παλαιο- 
λόγου, δεσπότου Πατρών, Μανουήλ, δραπετεύ- 
σας έκ Ρώμης, κατέφυγεν είς τόν σουλτάνου 
καί έξισλαμισθείς έλαβε τόν τίτλον τοϋ «Μπέη 
όγλοΰ» (ήγεμονόπαιδος) καί ώς τιμάριον περιο
χήν είς Κπολιν, καλουμένην είσέτι έκεϊ Μπέ- 
γιογλου. Δεν είναι λοιπόν άπίθανον νά ύπήρχεν 
είς Πάτρας είς τήν άνω θέσιν κτήμα των Π α- 
λαιολόγων, τό όποιον ό έξισλαμισθείς τούτων 
τό παρέλαβε μετά ταΰτα ή καί νά άπέκτησεν 
έκ παραχωρήσεως τών Τούρκων. Πάντως ό τό
πος κατά τήν βυζαντινήν εποχήν έλέγετο ή έ- 
γειτνίαζε μέ θέσιν Μύλοι καλουμένην, δι’ δ έ- 
προτείναμεν καί τό Δημοτικόν συμβούλιου έψή- 
φισε (1953) νά μετονομασθή τό Μπεγουλάκι είς

Μύλους (Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 24), ’Ά λ 
λοτε εϊχεν Ιλη, εχει δέ έκ τοϋ Γλαύκου ίδιον 
αρδευτικόν αύλακα. Θωμόπουλος, 65 57.

μπεζεστενι. Βλ. λ. άγοραί, Τάσι.
μπεηΛερμέηδες. Οί πρώτοι Τοϋρκοι, οί έκ- 

χριστιανιθέντ-ς παρά τών Φράγκων. Βλ. λ. Σαν- 
ταμέρι, Τούρκοι. Θωμόπουλος 3G5, 374.

Μπέης Ά .  Έξέδωσεν έν Πάτραις τφ  
1895 « Ή  σημαία τής Έπαναστάσεως τής 
*Λγ. Λαύρας». Πρβλ. Κτιτορικόν μονής Ά γ . 
Λαύρας ΰπό Δαμασκ, Άποστολίδου, Ά θ . 
1905, 114.

Μ πεκατώρος Γ ε ρ α σ .  Χ α ρ ά  λ. Έ κ  
Πατρών (Κεφαλληνιακής καταγωγής) λοχα
γός Πεζικού, γεννηθείς τφ  1893. Έφονεύθη 
είς τήν Μ. ’Ασίαν έν μάχη τήν 17 ’Απριλίου 
τοϋ 1922. ΣΝΕ Σ Τ ' 640.'

Μ πελαγάμπα καφενεϊον, θέατρον καί ή 
άκτή έναντι, έπί τής γωνίας οδών Γεροκωστο- 
πούλου καί ’ΌΟωνος ’Αμαλίας. Ν. Προκοπίου 
(Παληατζής) είς «’Αχαϊκά» Γ ' 138—9. Καί 
παροιμιώδης τόν ΙΘ ' αί. φράσις : «Τοϋ Μπε-
λαγάμπα τά χάπια». ΤΗτο φαρμακοτρίβης, κα- 
τασκευάζων χάπια άπό ζυμάρι. Έ κ  τής ι
διοκτησίας τοϋ Μπελαγάμπα ώνομάσθη ό τό
πος καί δχι άπό τό καφωδεΐον (ώραία γάμπα).

Μ πεναλδής Ά ρ γ υ ρ ό ς ,  διδάσκαλος ’Α 
θηναίος, έγκατασταθείς καί διδάξας έν Π ά- 
τραις άπό 1694—9 Αθηναίους καί Πατρεϊς 
νέους καί τινας Ιερωμένους. Άπήλθεν είς Έ -  
νετίαν τό τέλος τοϋ 1699, άλλ’ έπανήλθεν είς 
Πάτρας διδάσκων ομοίως άπό τοϋ 1704—7, 
έκδοθέντων ένταϋθα δύο πιστοποιητικών περί 
τής επιτυχίας τοϋ διδακτικού του Ιργου. 
Βλ. λ. σχολεία, Άθήναι. Θωμόπουλος 477—8. 
'Ή λιος Δ ' 397.

Μ πενιζέλος.’Όνομα κύριον (βαπτιστικόν), 
άλλοτε είς Πάτρας (Μπενιζέλος Ροΰφος), έξ 
αύτοΰ δέ καί τό Μεντζέλος, Μεντζελόπουλος. 
Καί άγωνιστής έκ Καλαβρύτων, πληγωθείς είς 
τήν μάχην τοϋ Γηροκομείου (1 Αύγουστου), δια- 
πρέψας δέ ομοίως ένταϋθα τφ  1821. ΜΕΕ Ζ' 
49. Γερμανός 60. Τριανταφύλλου Γηροκομείου 
46. Βλ. Ρίτζης.

Μ π έ σ λ α .  Κορυφή (ύψ. 534 μ.) τών
Μαύρων βουνών (Άραξος).

Μ πεντρόνι, χωρίον Α τής Κ. Ά χα ία ς είς 
άπόστασιν ώρας. Κεΐται παρά τόν Πεϊρον καί 
συγκοινωνεί διά βατής όδοΰ ήδη πρό τοϋ 1903. 
Υδρεύεται έκ φρεάτων καί έκ τοϋ παραρρέοντος 
ποταμοΰ, δι’ ου άρδεύονται οί άγροϊ τοϋ χω 
ρίου (Κορύλλου Χωρογραφία 72). Οί κάτοικοι 
’Αλβανόφωνοι άλλοτε, προήλθον έκ μετοικεσίας 
έξ ομωνύμου χωρίου πλησίον τοϋ έπί τοϋ Παν- 
αχαϊκοΰ τής Λουμπίστας. Τό νέον χωρίον τό 
άναφέρει ό P ouquev ille  IV , 383 (1816) προΰ- 
πήρχε δέ, καί μάλ.ιστα άκμάζον, άφοΰ υποχρεώ
νεται νά παρέχη 35 στατήρας φορβής τφ  1697 
διά τό ένετικόν Ιππικόν, άπετέλει Ιδίαν δέ ένο- 
ρίαν (1713) καί άγρός Τούρκου έδόθη είς Ά θ η - 
ναϊον πρόσφυγα (Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118, 
127, 171). Εΰρεν ό P ouqu ev ille  έλαίας καί 
διηγείται πώς ελαβε έκεϊ τό μεσημβρινόν φα- 
γητόν του. Καί οίκία σώζεται είς τό χωρίον 
τής Τουρκοκρατίας, περιμανδρωμένη, ή οποία
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μάλιστα διατηρεί καί τουρκικήν έπιγραφήν 
(Β. Κολοκύθα). Άναφέρεται έπίσης έκεΐ καί 
μετόχι της μονής Ά γ .  ’Αθανασίου του Φίλια 
μετά σταφ ιδαμπέλων καί έλαιώνων (Π απαν - 
δρέου, Καλαβρ, Έ πετηρίς, 275). Καί ή E x p e 
d ition  τό άναφέρει μέ 19 οίκογενείας (1828) 
καί δ Ραγκαβής Β' 86 μέ 28 οικογένειας καί 
157 κατοίκους (1851). Συνεπώς ή άπδ του Παν- 
αχαΐκοΰ μετανάστευσις ήρχισεν ένωρίς καί 
συνεχίζετο, μέχρι σήμερον δέ οί τού Μπενδρο- 
νίου διετήρουν τούς άγρούς των έκεΐ. Σήμερον 
τδ χωρίον, αποτελούν Ιδίαν κοινότητα, μετω- 
νομάσθη είς 'Αχαϊκόν. Πρώτος οικιστής ή τ ι
μαριούχος ήτο Αλβανός τις ΐσως Μπενδρώνης. 
ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 113 άναφέρουν τό 
χωρίον υφιστάμενον τώ 1861 έπί τής Δύμης.

Μ π ε ρ ο ύ κ α ς  Βλ. >. Περρούκας.
Μ πέτσος Γ. Β α σ I λ. Συγγραφεύς έκ Π α

τρών, έκδόσας είς 'Αθήνας τά βιβλία : Ή  κυρία 
συνταγματάρχου, 1943, Ό  άνθρωπος τής τα
βέρνας, 1944. Είς Πάτρας τό περιοδικόν «Έ κ- 
δρομεύς* (1932), αρχισυντάκτης άλλου περ. 
(«Νέοι», όμοίως τφ  1932. Τώ 1944 Δ)βριον έξ- 
έδωσε μετά τού *Ηλ. ’Αλεξάνδρου (βλ. λ.) 
τήν έφημ. «Κοινή γνώμη» ήμερησίαν Απογευ
ματινήν. ’Από τού 1945 εκδίδει έν Άθήναις 
τήν έφημ, <(Φωνή τού Μόριά». ’Έγραψε τό 
θεατρικόν έργον «Φαύλος κύκλος», τό όποιον 
έπαιξε τώ 1947 ό θίασος Παρ. Οικονόμου έν 
Άθήναις. Εργάζετα ι καί είς τήν Ελληνικήν 
κινηματογραφικήν παραγωγήν.

Μ πεχράμ ι. Χωρίον έκ των άποτελεσάν- 
των τώ 1832 τόν δήμον Δύμης. Άναφέρεται 
άπό τήν E xped ition  I I ,  87 μέ 8 οίκογενείας, 
ό δέ Ραγκαβής Β' 87 τό φέρει ώς άκατυίκητον 
(1851), ό Νουχάκης καί ό Κορύλλος Χωρογρα
φία ούδαμώς. *0 Ανεπίγραφος πίναξ τού Κω
δικός τής μονής Γηροκομείου (φ. 206) τό ά- 
ναφέρει είς έγγραφήν τού 1849 μεταξύ Ριόλου, 
Μπυύκουρα, Ά>ποχωράκι. Σήμερον άνήκει είς 
Μπούκουρα. Μάλιστα οί Δρακάκης Κούνδου
ρος 113 άναφέρουν τώ 1861 χωρίον δήμου 
Δύμης Μπουκυυρομπέχραμα.

Μ πηλίδας Γ ε ω ρ γ .  ’Οπλαρχηγός 1821 
έκ Τριπολιτσάς, πολεμήσας τώ 1822 είς Π ά
τρας. Θεοφανίδης Α' 2684.

Μ πιζάλης Άγγελάκης καί Συριανός υπο
γράφουν ύπόμνημα έγκρίτων ΙΊατρέων τφ  1688 
ζητούντων αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Μ πιζόλης Δημήτριος καί Γεωργάκης. ’Ο
μοίως.

- Μ πΙλλερ. Έ κ  τών πρώτων ήΟοποιών τής 
'Ελλάδος (ό θίασός του συνεκροτήθη τώ 1844). 
Διαλυθέντος τού θιάσου, δ Μπίλλερ άνεμίχθη 
είς τήν δημοσιογραφίαν καί ένεκλείσθη είς τάς 
φυλακάς ΙΙατρών διά τά κατά τής Κυβερνήσεως 
φρονήματά του. Άργότερον έπαιξε καί πάλιν 
είς τό θέατρον καί ό ύπουργός Χρηστίδης τόν 
διώρισε βοηθόν τελώνου έν ΙΙάτραις καί ούτως 
άπεμακρύνθη καί τής δημοσιογραφίας καί τού 
θεάτρου. Παναθήναια ΙΖ ' 313—4, 353—5
(1909).  ̂ .

Μ πισκίνης Δ η μ. Έγεννήθη είς Πάτρας 
τφ  1891 καί άπέθανεν είς ’Αθήνας τφ  1947. 
Ζωγράφος διακεκριμένος, σπουδάσας είς Α θή 

νας, Γαλλίαν καί Ιταλίαν, καθηγητής tfcj 
ρυθμολογίας, προοπτικής καί διακοσμηηκ$ 
τής Σχολής Καλών Τεχνών ’Αθηνών. "Ηλια 
ΙΓ ' 984 δπου καί εΐκών. 596.

Μ π ι σ κ ί ν η ς  Ά ν α σ τ .  Θ ε ό  δ. Έφεδρε 
άνθυπασπιστής ΙΙεζ. γεννηθείς είς Πάτρας r
1890. Έφονεύθη τήν 17 Ιουλίου 1913 εί 
Βούκαβιτς. ΣΝ Ε Δ ' 615.

Μ πιτζάλης Δ η μ. Έ κ  τών καταφυγόντο- 
είς Πάτρας ’Αθηναίων κατά τήν τελευταία 
Ενετοκρατίαν. Θωμόπουλος 478.

Μ πογδανόπουλος Σ  τ. Δημ. Έξέδοτο ι 
Πάτραις τώ 1945 «Έ γκλημα καί ποινή» (νομ 
κή μελέτη). Καί τήν διάλεξίν του «Ά ποκατί 
στάσις παραστρατημένων παιδιών» έν Πάτρα; 
1958.

Μ πόγδανος Κ ω ν σ τ. Κατά τό έν Βενετί 
Έ λλ. ήμερολόγιον « Ή  Χρυσαλλίς» 1863 έτοι; 
46 «προητοιμάσθη υπέρ τής τε Εκκλησίας κο 
άλλων κοινωφελών έργων διηνεκής καί γεν
ναίος πλούτος υπό Κωνσταντίνου Βογδάνου τιί 
έκ Πατρών (διαθήκη ιγ άπριλλίου 1844». Δε 
δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν ποία ή σχέσις αύτα 
πρός τόν ’Ιωάν. Εύστ. Μπόγδανον, οίκογενεία| 
πλουσιωτάτης έν Α ίγίφ  προερχομένης έκ τ ϊ  
έναντι Στερεάς Ελλάδος, ό όποιος καί ούτε 
έγκατεστάθη είς Πάτρας καί πλουσιώτατος &; 
ήγειρε τό ώραιότερον μέγαρον τής έποχής τ<ι 
(Πλατεία ’Όλγας—Άράτου), δπου έφιλοξένητ 
τόν βασιλέα Γεώργιον Α# καί άπέθανεν είς μ. 
γάλην ήλικίαν έν ΙΙάτραις τφ  1895 (Σταυρ< 
πουλος 513, ΜΕΕ ΙΖ ' 679). Είς άρχεις 
’Ιωάν. Παπαδιαμαντοπούλου υπάρχει τό ά7ΐ 
18—10—1818 συμβολαίου άντίγραφον έν Kef 
κύρα, δι* ού ό Νικόλ. Πούλου Μπογδάνο: 
κατοικών έν Κέρκυρα πλέον, πωλεΐ, έκκαθαρί 
ζων τήν πατρικήν περιουσίαν, άκίνητον «έν τ 
γειτονεία τής έκκλησίας Θεού όδηγητρίας.... 
είς τή χώρα τής άνωθεν Πάτρας» πρός τε 
Ίω αν. Παπαδιαμαντδπουλον.

Μ πόγδης II. Χρυσοστ. άρχιμανδρίτης £ 
Πατρών, έκδόσας έν Άθήναις 1958 «ΣκόρπίΓ 
σταλαγματιές θείας δρόσου πρός πονεμέν* 
ψυχήν» καί «Ακολουθίαν τής ύπεραγίας Θεε 
τόκου τής Γαλακτοτροφούσης».

Μ πογιατζής Β α σ ί λ. Αγωνιστής τε 
1821 πολεμήσας καί είς Πάτρας τώ 1822. I 
Γαρταγάνη Ή  Στεμνίτσα 110.

Μ πογιατζόγλου Κ ω ν σ τ .  Διδάσκαλέ 
έν ΙΙάτραις, πρό καί μετά τήν Έπανάστασ: 
1821. Τώ 1838 έξέδωσεν έν Πάτραις στοι 
χειώδη γραμματικήν τής άρχαίας γλώσσηι 
Θωμόπουλος 553.

Μ ποδιώ της (καί Μποτιώτης) Σταμάτη; 
’Οπλαρχηγός έκ Βλασίας Καλαβρύτων, πολ* 
μεΐ είς Γηροκομεΐον τόν Μάρτιον τού 1824 
Βλ. λ. Έπαν. 21. ΙΊαπανδρέου Καλ. Έπει
52. Τόν Μάϊον 1827 ήκολούθησε τόν Νενέκ* 
εις τό Τουρκοπροσκύνημα. ’Ό ταν ό Δελή Ά} 
μέτ δμως τών Πατρών προέτρεπε τούς προ<; 
κυνη μένους νά έπιτεθουν κατά τού Κολοκ* 
τρώνη, ήρνήθη καί έπανήλθεν είς τήν έθνικτ 
οδόν, έγκαταλείψας τούς λοιπούς προσκύνημά 
νους καί κατέφυγεν είς τόν Θ. Κολοκοτρών; 
(Ιούλιος 1827), ό όποιος άπό τήν Καρύταινι.
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ίκδίδει τήν άπό 29 Ιουλίου 1827 διαταγήν 
του καί δέχεται τήν μετάνοιάν του. Λέκκας 
115, 119, 146, 148.

Μ ποζαΐτη ή Μ π ο ζ α ΐ τ ι κ α .  Πρός Β 
των Πατρών, έπί τής πρός Αίγιον όδοΰ έν- 
τεϋθεν τοϋ Χαράδρου ποταμού (Κορύλλος Χω- 
ρογραφία 64 καί 34, δπου προσθέτει έπιχαρί- 
τως δτι υπάρχει έπί τοϋ ποταμού νεόκτιστος 
γέφυρα τής άμαξιτοΰ έθνικής όδοΰ ξηρική, 
διότι ουδέποτε διήλθεν ύπ’ αύτήν ό ποταμός). 
Οι κάτοικοι, κατά τόν αυτόν, Νωνακριδεΐς. 
Είς τό χωρίον ήδη (1903) διοχετεύεται διά σι
δηρών σωλήνων ύδωρ πόσιμον άριστον έξ άπο- 
στάσεως 3 χλμ. δημοτική δαπάνη. Μποζαΐτη 
τό γράφει καί ό Θωμόπουλος 62, 82 καί 170 ,̂ 
προσθέτων δτι ή Ρωμαϊκή στρατιωτική οδός 
τοϋ Θεοδοσιανοΰ πίνακος διήρχετο άνωθεν τοϋ 
χωρίου. Οί νεώτεροι όμως συνήθισαν, ώε έκ 
των παρακειμένων καί διά τόν ενσυνείδητον 
είς τόν λαόν λόγον δτι πρόκειται περί χωρίου 
έξ έγκαταστάσεως άποίκων άλλοθεν, είς τόν 
τύπον Μποζαΐτικα. Μετωνόμασαν τό χωρίον 
είς Προάστειον, ώσάν νά μή έχουν αί Πάτραι 
άλλο. Είς Ηλείαν άπό Τουρκοκρατίας υπάρχει 
χωρίον Μπεζαΐτη, τό όποιον ήτο τό μεγαλύτε- 
ρον τής Πηνείας, εκεί δέ κατφκει ό Μπεζαΐτ 
άγάς, περί ού Χρυσανθακόπουλος 16, 30,40— 1, 
316.

Ό  L eake ΙΓ, 226 αναφέρει τό χωρίον των 
Πατρών ώς Ποζαΐτη. Φαίνεται δτι καί είς 
Πάτρας θά εΐχεν ή πλουσιωτάτη ώς άνω Τουρ
κική οικογένεια γαίας είς τήν έκτασιν, δπου 
νυν τό χωρίον. Τό χωρίον πάντως άναφέ- 
ρει δ Pouqueville IV , 398 ώς de Bozza'itis 
(του κυριάρχου) Μποζαΐτη τω 1816, τω 1828 
η Expedition ώς χωρίον μέ 4 οίκογενείας, 
Βοζαΐτη χωρίον τοϋ Δήμου Πατρέων άπό τής 
συστάσεώς του. Δρακάκης Κούνδυυρος 67, 
Μποζαΐτικα δέ Ραγκαβής Β' 84 (τω 1851), 
άλλά ή περιοχή σημειοϋται ώς ύπαγομένη είς 
Συχαινά. *0 Νουχάκης γράφει Μποζαΐτη μέ 
535 κατοίκους (1889) ώς καί οί Κορύλλος καί 
Θωμόπουλος, ώς άνωτέρω. Ό  Θωμόπουλος α' 
έκδ. 237 ετυμολογεί έκ τοϋ άλβανικοϋ μοϋζι 
σημαίνοντος χείλος, καθ’ 6 τοϋ χωρίου κειμέ
νου παρά τόν ποταμόν Χάραδρον. Μποζαΐτης 
όνομα οικογενειακόν, οΰτω Βοζαΐτης ό κατά τοϋ 
’Όθωνος έπαναστατήσας έν Ναυπακτία (Κυρια- 
κίδου, 'Ιστορ. συγχ. Έλλην. Α' 570). 'Υπάρ
χει καί όρεινόν Μποζάνικον (Έλευθ. I ' 133). 
ΙΙρβλ. δσα έγραψεν ό νΰν πρωτοδίκης έκεΐθεν 
καταγόμενος Ν. Ρουμελιώτης είς «Νεολόγον 
Πατρών» είς τά φ. 19 ’Ιουνίου 1935, 2 Αύγου
στου 1937 καί 26 ’Ιουνίου 1936. Τό χωρίον 
ήτο άρχικώς άριστερά τοϋ ποταμού, κατόπιν 
δέ κατήλθον είς τάς ύπωρείας τοϋ λόφου Προ
φήτου Ή λία , δπου γραφικός ναΐσκος. 'Υδρεύ
ονται έκ τής θέσεως Μανδήλω, υπάρχουν δέ 
καί άλλαι πηγαί. Κατά Χρ. Κορύλλον, ΙΙερί 
αίματουρικοΰ πυρετοΰ (1879), 5, έμαστίζοντο 
ύπό ελωδών λόγω τοϋ έκεϊ γειτονεύοντος βάλ
του. ‘Ο Χάραδρος, ώς ρέων παρά τά Μποζαΐτι
κα, λέγεται καί ποτάμι Μποζαϊτίκων. Πρωτο
βουλία Παναγ. Πούντζα (βλ. λ.) έγένοντο πολ
λά έξωραΐκά έργα καί ιδίως άναδασώσεις.

Θέρετρον νϋν Πατρών, μέ θχυμασίαν άκτήν (θα
λάσσια λουτρά), συγκεντρώνει τό θέρος πλεί- 
στουτ τών έν Πάτραις.

Μ πυζίκη (καί Βοζίκη) οικογένεια ’Αθη
νών έλΟυϋσα κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρα
τίαν. Ό  Στάθης υπογράφει πιστοποιητικόν τω 
1698. Θωμόπουλος 477. Ό  Σταμάτης ομοίως, 
ώς καί τό υπόμνημα περί αύτοδιυικήσεως. ’Έ μ 
πορος έξάγων μέταξαν έκ Πατρών τω 1699. 
Κώδηξ Μέρτζιου 86. 122. 'Υπογραφή του καί 
είς πιστοποιητικόν 1706. "Ετερον Σταμάτιον, 
έγγονόν του προφανώς, άπαντώμεν φορτωτήν 
έξωτερικοΰ τω 1774 έν ΙΙάτραις Φραγκίσκος 
καί Τζώρτζης άπαντοΰν ενταύθα τω 1761. 
Αυτόθι 251. Καί Γεράσιμος κόντε Μποζίκης 
άναφέρεται μεταξύ τών συνδρομητών Πατρών 
της ‘Ιστορίας τοϋ Διον. Φωτεινού. Σταμάτιος 
Μποζίκης ύποθηκοφύλαξ Πατρών κατά τό 
Β Δ. 9 ’Ιουλίου 1845. Βλ. λ. "Αγ. Βλάσιος, 
ναόν, τόν όποιον έκτισε τφ  1710 ό Σταμ. 
Μποζίκης. Θωμόπουλος 472, 477—8, 509, 
256*.

Μ πολιώ τη. Μικρόν χωρίον Φαρών παρά 
τό Κούμανι, μετά τοϋ όποίου άναφέρεται 
είς τήν E xpedition  ώς έχον 9 οίκογενείας 
μετ’ αύτοΰ (1828). Τό χωρίον υπήρχε τώ 
1832, ό δέ Νουχάκης (1889) τό άναφέρει α 
πλώς ώς κατωκημένον τόπον. Άναφέρονται έκεί 
κτήματα τής οίκογενείας Ρούφυυ (βλ. λ.). Θω
μόπουλος 534. Τό δνομα ένθυμίζει τόν οίκιστήν 
ή τόν πρώτον τιμαριούχον (Ισως έπί ’Αλβανι
κής έγκαταστάσεως ΙΕ ' αί.), διότι μετά ταΰ- 
τα τό χωρίον άνήκεν είς τήν άνω οίκογένειαν 
Ρούφων. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 159 άναφέ- 
ρουν τό χωρίον τφ  1836 καί τφ  1911.

Μ πολσοκάκ. Βλ. λ. όδοί, Παντοκράτορος 
όδός.

Μ πόμπας καπετάνιος, άγωνιστής τοϋ 1821 
άπό τά Γιάρμενα τής Λαμπείας, έπολέμησ* 
καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών, άνήκων είς τό 
σώμα τοϋ Παπασταθοπούλου. Χρυσανθακόπου
λος 98, 113.

Μ πονιαραίικα. Συνοικισμός μεταξύ Τζάΐ- 
λου καί Χατζούρι, οίκούμενος άπό τήν οίκογέ- 
νειαν Μπινιάρη.

Μ πονταίικα καί Καράτσι (βλ. λ.) λεγόμε
νον, Δ 2 ώ. τής Κ. Ά χαΐας. Οί κάτοικοι κα
τήλθον έκ τοϋ Μπυντιά (άνατολ. Παναχαΐκοΰ). 
'Υπάγονται είς τήν κοινότητα Σαγαιίκων. Κο- 
ρύλλου Χωρογραφία 74.

Μ ποντιάς. ’Άλλη μορφή τής λέξεως Βω- 
διας, λέγεται δέ ούτως ή πρός τά Καλάβρυτα 
συνέχεια του Παναχαΐκοΰ (βλ. λ.) όρους, μ ι
κρός Μποντιάς καί μεγάλος. Θωμόπουλος 46·, 
270.

μ π ό ν τ ο ς τής Πάτρας. Είς έγγραφα Ή -  
λείων, τά όποια παραθέτει ό Χρυσανθακόπου
λος 67, λέγεται ούτως ή πολιορκία Πατρών. 
Βλ. λ. Έ παν. 21.

Μ π ο ρ έ λ λ ι  (καί Βορέλλη) Παυλίνα σύ
ζυγος Σεράο, μήτηρ Ματθίλδης Σεράο (βλ. λ.).

Μ πότασης Ν ι κ ό λ. έκ Σπετσών. ’Ε πί 
κεφαλής έξ Σπετσιώτικων πλοίων καί μέ έ- 
κεϊνα του Μιαούλη ήλθε τήν 21 Μαΐου 1821 
είς Πάτρας καί διήλθε τό στενόν Ρίου. Γέρμα-
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νός 41, 258, ΜΕΕ Θ ' 589. Ν. Παπαδόπουλος 
εις περ. ‘Άμπελος τ. 10.

Μ πότζος Γ ε ώ ρ .  πρόκριτος Πατρών (πρό 
Λθύ 1760), θυγάτηρ του όποιου Εύγενία ύπαν- 
δρεύθη τόν Άνδρέαν Κασήν (βλ. λ.). Θωμόπου- 
λος 4903.

Μ πότσαρης Μάρκος. Διήλθεν έκ Πατρών 
τόν Μάρτιον 1822. Ίωαν, Κολοκοτρώνης 43. 
*0 Γ. Τερτσέτης (βλ. λ.) διέμεινεν είς οικίαν 
Κ. Μπότσαρη ένταύθα τφ  1832. Λεύκωμα ά- 
ναμν. Ζακύνθου, 19. Ό  Νότης είχε σταλή διά 
νά παραδώση ό Τζαβέλλας τό φρούριον Π α 
τρών. Θ. Κο^οκοτρώνη Αύτοβιογρ. § 375, 
383—4. *0 Κώστας, άδελφός του Μάρκου, δια
δεχθείς τούτον είς τήν αρχηγίαν των Σουλιω
τών, ήγωνίσθη γενναίως είς Πάτρας τήν 14 
Σ)βρίου 1824. Έπετέθη κατά των Τούρκων 
είς Ά λή  Τσελεπή παρά τό πλευρόν Κ. Μετά- 
ξά 184—5. ΜΕΕ ΙΖ ' 714.

Μ ποτοβάγια- Βλ. λ. Ποτοβάγια.
Μ πούγα . Χωρίον Νεζερών (Θωμόπουλος 

209), κείμενον ΝΑ. Χαλανδρίτσης είς άπόστα- 
σιν I 1/*<»>· έπί του Ερυμάνθου. Κάτοικοι τφ  
1903 60 (Κορύλλος Χωρογραφία 82). Ό  Νου- 
χάκης τό αναφέρει απλώς ώς κατωκημένον τό
πον (1899). 01 Δρακάκης Κούνδουρος 159 μό
λις τφ  1911. Πολλά Μπούγα (ΜΕΕ ΙΖ ' 722), 
είς Μεσσηνίαν (Έλευθ. Ζ ' 123), Άνδρούσαν 
(ΜΕΕ Σ Τ ' 892), Θεσσαλίαν καί "Αρταν (Ά ρα- 
βαντινός πίναξ Β '). ΤΓΙσαν του Μπούα, Μπού
γα, λ. άλβαν. σημαίνουσα τόν υδατώδη. Λα- 
λάζ Μπούγα είς Θεσσαλίαν. Αλβανός Μπούας 
κατείχε τήν Ναύπακτον τόν ΙΔ ' αί. Τό Λ του 
χωρίου βουνόν καλείται έπίσης Μπογοβούνι 
(βουνό τού Μπούγα). Τό χωρίον άναφέρεται 
τω 1713 ώς άποτελουν μέ τό Αόπεσι μίαν έ- 
νορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 172. Σήμερον υπάγε
ται είς Καλάνιστραν. Τω 1956 εύρέθη τάφος 
μεταξύ Μπούγα καί Αόπεσι μυκηναϊκός μέ δύο 
ξίφη κλπ.

μ π ο υ γά ζ ι. Βλ. λ. άνεμοι, Ρίον.
μ π ουγιούκ  ν τ ε ρ έ  Βλ. λ. Νέος δρόμος.
Μ πουκαούρης. Είς τόν κώδικα των Φιλι

κών σημειουται ότι τήν 19 Σ)βρίου 1816 κα- 
τ*/]χήΟη είς τήν Εταιρίαν ό έν Ό δησσφ Πελο- 
ποννήσιος έμπορος 'Ιωάννης Μπουκαουρίδης 
(Κανδηλοόρου Φιλική 126. Μέξας Φιλική 2). 
Είς τό Λεξικόν Ζακύνθου ό Λ. Ζώης σημειώ
νει ΙΙατρινήν οίκογένειαν Μπουκαούρη, κατα- 
φυγοΰσαν είς Ζάκυνθον τά έτη 1770—80 συνε
πείς της Έπαναστάσεως (Θωμόπουλος 494*). 
Μεταξύ δέ τών δημογερόντων, οΐ όποιοι υπο
γράφουν τόν άπολογισμόν τών Πατρών του 
1819, παρά Θωμοπούλφ 025, άναφέρεται 
καί ό Παναγιώτης Μπουκαούρης. Ό  αυτός 
είσπράττει έθνικάς προσόδους Πατρών καί Τσε- 
τσεβου τόν 'Ιούλιον 1824 (Άρχεΐον Λόντου Β' 
196). Εύθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν, τήν 13 
'Οκτωβρίου 1829 έκ Ναυπλίου ό έκ Πατρών 
γραμματεύς του Κυβερνήτου Καποδιστρίου Ά . 
Τζούνης γράφει: «Εντιμότατε Κύριε Ιωάννη 
S» Μπουκαούρη ! Ή  αύτοΰ έξοχότης ό Σεβα
στός Κυβερνήτης πληροφορηθείς περί του πα
τριωτισμού Σου, καί τών λοιπών προτέρημά- 
των Σου, όσα χαρακτηρίζουν τόν άγαθόν καί

χρηστόν πολίτην, μέ διέταξε προφορικώς χθέβ 
νά Σοί γράψω καί νά Σέ έρωτήσω, άν έχη? ς 
εύχαρίστησιν νά δεχθής έν όποιονδήποτε 
πούργημα τού χαρακτήρας του. 'Εκπληρώ1 
λοιπόν τήν Σήν διαταγήν στέλλω έπίτηδες τή 
παρούσαν έρώτησιν διά νά μοί άποκριθής θε 
τικώς διά του ίδιου άπεσταλμένου μου. Μένα 
δέ μέ δλην τήν ειλικρίνειαν». Βραδύτερον έπ 
"Οθωνος, διωρίσθη διά Β. Δ. τής 26)6)183 
δήμαρχος Πατρέων καί διετέλεσεν έως το id i
1841.

Τ Ι έφ- «Παναρμόνιον» Ά θ . της 7 Αύ 
γούστου 1845 άριθ. 21 έπαινεΐ ώς έξης τόι 
πρώην δήμαρχον : Παλαιός μεγαλέμπορος, εύ 
κατάστατος, τίμιος, φιλόκοινος άνήρ, δαπανών 
προθύμως είς τά κοινά, μή δεχθείς ποτέ μι 
σθόν της υπηρεσίας του, ωφέλησε καί έτίμησε^ 
ώς δήμαρχος τήν πόλιν τών Πατρών». Συνι 
στα είς τούς ΙΙατρινούς νά τόν έκλέξουν ώ< 
δεδοκιμασμένον. Είς Β. Δ. της 30 Νοεμβρίοτ 
1840 άναφέρονται οί τέσσαρες δήμαρχοι, ο- 
όποιοι «παραχωρούν τήν μισθοδοσίαν των npbi 
όφελος τού δημοτικού ταμείου» καί άναγράφει 
ται καί ό δήμαρχος Πατρέων. Είς κώδικα μο 
νής Γηροκομείου σημειοΰται τω 1807 έπίτρσ 
πος (έφορος) της μονής ό τιμιώτατος κυρ Σω< 
τήριος Μπουκαούρης, δ όποιος μετά τού έτέι 
ρου έπιτρόπου έμφανίζεται είς έγγραφον πω< 
λητήριον τής μονής τής 12 'Ιουνίου 1814 
(Τριανταφύλλου Γηροκομειον 36, 43). Τόν ’ll
ούλιον 1822 ή Πελοποννησιακή Γερουσία ώρισιί 
νά είσφέρουν έκτάκτως οΐ Γεώργιος καί άδελί 
φοί Μπουκαούρη 10.000 γρόσια. Οί Μπούκας 
ούρη άναφέρονται είς τά βιβλία τής Φιλική; 
(βλ. λ.) ΙΙατρών πολλά είσφέροντες είς τή; 
Εταιρίαν. Πολυμελής οίκογένεια, άναφέρονται 
κατά τό 1821 οί Γεώργιος, Κωνσταντίνος: 
ΙΙανταζής, Σωτήριος, ΙΙανάγος, Δημήτριος, μ  
πολιτικήν δέ δράσιν.

Μ π ο υ κ α ο ύ ρ η ς  Ά ριστ. (1829—1875;· 
ύπηρετών (ώς λοχαγός πεζικού) είς τήν φρου* -- 
ράν τών Πατρών, έδρασε κατά τάς ήμέρα: - 
τής έξώσεως τού "Οθωνος. Έξελέγη ώς άντιοί':* 
Οωνιστής κατά τάς έκλογάς, αί όποΐαι έπηκο*Λ 
λούΟησαν, πληρεξούσιος Πατρών (1862—4)- 
συγκαταλεγόμενος μεταξύ τών ζωηρών στοι- 7< 
χείων τής συνελεύσεως. Βουλευτής Πατρώ.:? 
έξελέγη καί τά έτη 1865 καί 1873.

Μ π ο υ κ α ο ύ ρ η ς  Δ η  μ. ό καί ’Ανδρικό» :κ 
πουλος. 'Ανεψιός τού προηγουμένου έπ’ άδελί *>. 
φή (1867—1948). Νομικός ά>λά δέν έδικηγό:': 
ρήσε. Διετέλεσε δήμαρχος Πατρέων άπό 1911Μ : 
—1925. "ΙΙλιος ΙΔ' 43.

Μ π ο υ κ α ο ύ ρ η  δ δ ό ς .  Πρός τιμήν τω * ί; 
ώς άνω ’Ιωάν. Μπουκαούρη ή άλλοτε Ά γ V  * 
Λαύρας κάθετος οδός τής άνω πόλεως. ΕΙ·' 
τήν αρχήν τής οδού ταύτης διασώζονται σήμε ^  1 
ρον τό περιτείχισμα τής οικίας τού Σαήτ άγίίϊ 1 
(είς τό περιβόλι Σκαμπαρδώνη) καί άλλαι οί< . S 
κίαι τουρκικαί. Πρός τά κάτω ήσαν τά λου/λ ΐ 
τρά (χαμάμ) έπί Τουρκοκρατίας, μέχρι σήμ&ίΡ - 
ρον διατηρούμενα, καί παρ' αύτά ή κατοικίι * 
τού κατή (δικαστού) καί λαμπρόν τζαμί, σήμε  ̂
ρον δέ άπομένει τό ώς Καζάρμα (βλ. λ.) κ τ ί*  ϊ 
ριον, δπου μικρά πλατεία καί έπαιάνιζε τάς Κυιί

Λ 2
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ριακάς ή στρατιωτική μουσική (1836). Έκ 
του τζαιζίου τούτου στενωπόν λιθόστρωτον ώ- 
δήγει είς τήν συνοικίαν Τάσι, όπου τά έμπο- 
ρικά καταστήματα (μπεζεστένι). Ή  σημερινή 
όδός έχαράχθη τω 1829. Δεξιά της όδοϋ σή
μερον, έπειτα από τήν συνάντησίν της μέ τήν 
Γούναρη, κάτωθι του ύπάρχοντος είσέτι μετο
χιού Όμπλοΰ, ήτο ναός τοϋ Ά γ . Κωνσταντί
νου. Θωμόπουλος 614, 617.

Μ πούκλιας Δ η μ. Α γωνιστής του 1821 
πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη Ή  
Στεμνίτσα 110, 174.

Μ πουκοβίνα. Συνοικισμός Μαζαρακίου έπΐ 
του Παναχαϊκοΰ. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου Τοπω
νυμικά είς Λαογραφίαν Ε ' (1915), 268—70 
δν καί άφοροΰν τήν Μπουκοβίναν Η λείας, έγ- 
γΰς των συνόρων ΤριταΙας.

Μπούκουρα. Χωρίον ΝΔ της Κ. Ά χαίας 
άπό τής όποίας απέχει 2 ω. Πρό 50ετίας καί 
πλέον τό ήμισυ των κατοίκων ώμίλει τήν ’Αλ
βανικήν προελθόν έξ άνω Φράγκας, ΰπερθεν 
Ζουμπάτας (Κορύλλος Χωρογραφία 74). ’Αλλά 
ύφίστατο ήδη τω 1713 είς τήν νϋν θέσιν, διότι 
άναφέρεται άποτελοϋν μίαν ενορίαν μέ τό γει
τονικόν Πουρνάρι. Άναφέρεται καί είς Έ νετι- 
κήν κατάστασιν τοϋ 1697. Κώδηξ Μέρτζιου 
117, 118, 172. Τό χωρίον εύρεν ή E xped ition  
μέ 17 οίκογενείας (1828), ό Ραγκαβής Β ' 86 
μαζί μέ τήν Μέρτεζαν οίκογένειαι 36 κάτοικοι 
185 (τφ 1851) καί 6 Νουχάκης μέ 395 κατοί
κους (1889). Σήμερον άποτελεΐ κοινότητα μέ 
τό άλβανικόν τοΰτο όνομα, τό όποιον ό Θωμό
πουλος α' έκδ. 238 τό έξηγεϊ έκ τοϋ τιμα
ριούχου (ή πρώτου οίκιστοϋ), σημαίνει δέ άλβ. ό 
ώραΐος, είναι όμως όνομα οικογενειακόν, καί τό 
εύρίσκομεν είς Έλληνικάς οίκογενείας είς Γορ- 
τυνίαν ('Ήλιος ΙΔ ' 45), Σπέτσας κ. ά. (ΜΕΕ 
I' 901). Μέχρις αύτοΰ έφθανε τό τσιφλίκι 
Καρά άγάτς (Ιδιοκτησία Μεγ. σπηλαίου). 
’Ανήκε (1836—40) είς τόν δήμον Άραξίων 
καί έπειτα Δύμης. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 
113 159 βλ. λ. Μπεχράμι, Άλποχωράκι.

Μπούκουρας Ν ι κ ό λ. Αγωνιστής άπό Μα- 
γούλιανα διακριθείς κατά τήν μάχην Γηροκο
μείου, κατά τήν οποίαν έκινδύνευσε, κλεισθείς 
μετά τοϋ Γενν. Κολοκοτρώνη κ.ά. είς τόν ληνόν 
τοϋ Σαήτ άγά υπό τήν μονήν, ήγωνίσθη δέ 
ήρωϊκώτατα. Μέ 300 στέλλεται τόν ’Απρίλιον 
1822 είς Πεΐρον πρός άπόκρουσιν άποβάσεως 
Τούρκων όπισθεν τοϋ στρατοπέδου. Βλ. λ. 
Έπαν. 21, 1822. Φωτάκου, Βίοι 125—6. Τρι- 
ανταφύλλου Γηροκομεϊον 51. Βλ. λ. Γκίκας Γ.

Μπουλούμπαση ή κ ρ ή ν η .  Είς τό 9 χλμ. 
τής δημοσίας όδοϋ άπό Πατρών πρός Καλά
βρυτα καί έπί μιας των όχθών έκεϊ ρύακος είς 
τήν περιφέρειαν Μανωλιάς εύρίσκεται ή βρύσις 
τοϋ Μπουλούμπαση (τουρκιστί έπιλοχίου, ομα
δάρχου, άρχηγοΰ μπουλουκιού). Έ π ί τής μετό
πης τής κρήνης εύρίσκεται επιγραφή τουρκική, 
κατά τήν όποίαν είς Μεχμέτ ήτο ό κτίτωρ τής 
κρήνης, ούτος δέ κατά παράδοσιν φέρεται ώς 
διατελέσας άστυνομικός σταθμάρχης έπί Τουρ
κοκρατίας Καλαβρύτων. *0 Θωμόπουλος 5622, 
δ όποιος έπεμελήθη τής μεταφράσεως τής έπι- 
γραφής, τήν όποίαν ύπέδειξεν ό συνάδελφος

ο :)<

Άνδρ. Σινούρης, εδρε τό μέρος της έπιγραφής, 
όπου ή χρονολογία, λεΐον έκ τοϋ χρόνου.

Μ πούμπα. Χωρίον ύπό τούς πόδας τοϋ 
Κούμανι, είς τήν κοινότητα τοϋ όποιου υπά
γεται, έπί τοϋ Ώλενοΰ, άπέναντι τής Χαλαν- 
δρίτσης καί πλησίον της άριστεράς όχθης τοϋ 
Πείρου ποταμού. Δέν τό άναφέρουν παρά δ 
Ραγκαβής Β' 87 μέ 25 οίκογενείας καί 109 
κατοίκους (1851) καί ό Νουχάκης μέ 114 κα
τοίκους (1889). Θέσις κατωκημένη Ά ράπης 
καί Σπηλιά ύψ. 667 μ. Είς θέσιν Ελληνικό 
εύρέθησαν άρχαιότητες. Καί άλλη θέσις Μονα
στήρι, οπού έρείπια. Ό  Θωμόπουλος α' έκδ. 
238 ετυμολογεί έκ τοϋ όνόματος τοϋ τιμαριού
χου, όπερ βουλγαριστί σημαίνει πεταλούδα. 
’Αλλά ή λέξις είναι βαλκανική, έκ τοϋ βόμβυ- 
κος, μπουρμπούλι, πεταλούδα, μάλλον όμως 
ένθυμίζει ’Αλβανικήν έγκατάστασίν, διότι υπάρ
χει Μπούμπια χωρίον είς Πρεμετήν. Άραβαν- 
τινός 376. ΜΕΕ Γ 715. Οικογένεια Τούρκων 
έν ’Ηλεία: κατά τήν τελευταίαν Τουρκοκρατίαν 
(Χρυσανθακόπουλος 32). Οί Δρακάκης Κούνδου
ρος 67, 113, 159 άναφέρουν τό χωρίον ώς άνή- 
κον είς τόν Δήμον Φαρών άπό τοϋ 1832. Τόν 
Φ)ριον 1822 φθάνει ό Καν. Δεληγιάννης καί 
συνάπτεται σπουδαία μάχη, βλ. λ. Έπαν. 21.

Μ πουμπουλίνα. Ταύτης πλοΐαν ήλθεν είς 
Πάτρας τόν Μάΐον 1821 υπό τόν άδελφόν της 
Έ μ μ . Όρλώφ (βλ. λ.). Φιλήμων είς Γερμανόν 
249, 252.

Μ πούρας Π . Γ  ε ώ ρ γ. Θεολόγος καί έκ- 
παιδευτικός έν Πάτραις, γράψας περί τοπικής 
Ιστορίας, είς τά δημοσιεύματά του δέ γίνεται 
είδικωτέρα μνεία είς τό παρόν έργον.

Μ πουρδόπουλος Π α ν .  Ν ι κ ο λ. Λοχαγός 
πεζ. έκ Πατρών (1890—1921). Μετέσχε των 
πολέμων 1912)3, 1917)21. Έφονεύθη τήν 17 
Αύγούστου 1821 είς Μ. Α σίαν. ΣΝ Ε Δ ' 
625.

Μ πουριώ της Βασίλ. ή Γκουριώτης. ’Α γω
νιστής Κορίνθιος. Έ π ί κεφαλής συμπατριωτών 
του έπολέμησεν είς τήν μάχην τοϋ Ά γιάννη 
τόν ’Ιούλιον 1827. Είς αυτήν εύρε καί καί ή- 
ρωΐκόν θάνατον, κλεισμένος είς έν πρόχωμα 
έξω τής μονής. Λέκκας 130, 136, 137.

Μ πούρμπουλας. Ό  ποταμός Τευθέας άρ- 
χίζων άπό τό χωρίον Καλέντζι Τριταίας. Κο
ρύλλος Χωρογραφία 31, Θωμόπουλος 62.

μ π ο υ ρ μ π ο ύ λ ι .  Τό φαγητόν, ιδίως τό 
βραστόν κρέας, παρατιθέμενον έν τάχει πρίν ή 
βράση ολόκληρον, πρόχειρον έδεσμα, «μεζές 
στά πεταχτά», άνευ προπαρασκευής. Ούτως ώ- 
νόμασεν ό θεατρώνης Άνδρ. Λοβέρδος τούς 
ύπ’ αύτοΰ όργανωθέντας άπογευματινούς χο
ρούς τοϋ Δημοτικού θεάτρου Πατρών διά τό 
πρόχειρον καί άνετοίμαστον (1930).

Μ πουρνάζος Δ η μ. Α γω νιστής τοϋ 1821 
πολεμήσας καί είς Πάτρας τφ  1822. Δ. Γαρ
ταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 110, 174.

Μ πουρνάτος Π έ τ ρ ο ς .  Άμπελοκτήμων είς 
Λόγγον Πατρών, άναφερόμενος είς Έλλην. 
έγγραφον τών Πατρών τοϋ έτους 1395. G er- 
land  18111.

Μ πουτιέρικα. ’Ονομασία πρό 50ετίας τής 
παραλιακής συνοικίας Ά γ .  Διονυσίου Πατρών
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λόγω τών έκεΐ βαρελοποιείων (έξ οΰ ή Ιταλο-
ζακυνθινή λέξις). ΤΗ το έκεΐ δ μύλος του Π α- 
παδιαμαντοπούλου καί ίδιοκτησίαι της οίκογε
νείας ταύτης, κατόπιν Κόγκου έργοστάσιον 
γλυκορρίζης, βαμβακοκλωστήριον καί άπό τού 
1859 μύλος Τριάντη (γαμβρού του Κόγκου), 
νυν (1936) μύλοι Ε ταιρ ίας Ά γ .  Γεωργίου.

Μ π ο χω ρ ίτη ς ' Α ν δ ρ ι κ ό ς .  Φύλαξ θυρω
ρός της οικίας Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου, 
«άρχαΐος στρατιώτης του έν Έπτανήσω διαλυ- 
θέντος υπό των ’Ά γγλω ν έλλ. τάγματος», προ- 
λαβών κατά τήν τουρκικήν έπίθεσιν της 21 
Μαρτίου 1821, άπέσυρε τόν τραυματισθέντα 
φρουρόν Γεωργ. Κάκον καί έκλεισε τήν θύραν. 
Γούδας Ε ' 343.

Μ πρακουμάδι. Χωρίον έπΐ της πεδιάδος 
του Πείρου, άπέχον 1 Ά  ώ. έκ Χαλανδρίτσης. 
’Υδρεύεται έκ φρεάτων, ένώ όλα τά άλλα έπΐ 
του όρους χωρία έχουν πηγαία ΰδατα. Κορύλ- 
λος Χωρογραφία 80. Φρέαρ εις τό χάνι Μερ- 
κούρη μετά τό τού Κουρλαμπά καί περαιτέρω 
πηγήν υδατος έπΐ τού πεδίου, άναφέρει δ αύ- 
τός είς Πεζοπορίαν πρός Καλάμας, 129. Ή  
E xped ition  σημειώνει 16 οίκογενείας (1828), 
ό Ραγκαβής Β' 87 31 οίκογενείας καί 137 
κατοίκους (1851) καί ό Νουχάκης 367 τφ  
1889. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 238 τό ό
νομα άλβανικόν τού οίκιστοΰ ή τιμαριούχου έ- 
ξηγεΐται είς τήν άλβανικήν μεγαλόβρακος. 
Μπαρκμάδι χωρίον άπαντα παρά τά Ιωάννινα 
(Έλευϋ. Θ' 581). ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 
113 τό άναφέρουν είς τό έτος 1861.

Μ πράτι· Χωρίον Δύμης, άπέχον της Κ. 
Ά χα ΐα ς 3 '/2ω. έχει ύδωρ πηγαΐον (Κορύλλου, 
Χωρογραφία 73). Έ π Ι τού όρους Μώβρης καί 
παρά τήν μονήν Μαρίτσης, έναντι τού Σαντα- 
μέρι. Ά παντα είς τήν Ένετικήν κατάστασιν 
των χωρίων Πατρών τού 1697 (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118) καί είς έγγραφον έκ ΓΙατρών 
της 25 Νοεμβρίου 1703, όπου φαίνεται (άν μή 
πρόκειται περί τού Μπράτι Ηλείας) ότι έλαβον 
καλλιεργουμένας γαίας οί Αθηναίοι κόμητες 
Ροΐδη. Ή  E xped itio n  τό άναφέρει μέ 9 οίκο
γενείας τφ  1828, ό Ραγκαβής Β' 86 μέ 11 καί 
κατοίκους 73 τω 1851 καί ό Νουχάκης μέ 81 
κατοίκους τφ  1889. Μπράτι χωρίον εύ- 
ρίσκεται καί είς 'Ηλείαν. (Έλευθ. Α ' 728), 
άλλα καί ύψωμα τού Παναχαΐκου όρους άνωθι 
τού Σουλίου. Μπράτη βρύσις είς Ζάκυνθον. 
Ζώης 40, Ό  Θωμόπουλος α' έκδ. 238 παραδέ
χεται τούτο σλαυικόν έκ τού ονόματος τού τ ι
μαριούχου, όμοίως καί είς τήν β' έκδοσιν. Ό  
V asm er 136 τό παραδέχεται άλβανικόν. *0 
Λ. Ζώης είς τό Λεξικόν Ζακύνθου 695 άναφέ- 
ρει οικογένειαν Μπράτη έκ Πατρών τφ  1568 
έν ΖακύνΟφ παρευρισκομένην. Σήμερον υπάγε
ται είς τήν κοινότητα Σανταμερίου. Βλ. λ. 
Μαρίτσα. Άναφέρεται άπό του 1861 είς Δρα- 
κάκην Κούνδουρον 113, 159. Θωμόπουλος
270, 475.

Μ προύσκος. Λ ά ζ α ρ ο ς  έξ 'Ύδρας. ’Έ ρχε
ται μέ τόν Έ λλ. στόλον είς Πάτρας τόν Μάϊον 
1821. Φιλήμων είς Γερμανόν 248.

Μ πυθούλκα κ α ί  Μ π υ θ ο ύ λ ι α .  Χωρίον 
της Κ. Ά χα ΐας, άπό της οποίας άπέχει 2*/a

ω. Άναφέρεται είς ένετ. καταστάσεις τών χω*ι
ρίων Πατρών του 1697 (Κώδηξ Μέρτζιου 117)1 
καί άπό τήν Expedition μέ 7 οίκογενείας τφ 
1828, άπό τόν Ραγκαβήν Β' 86 μέ 7 οίκογε 
νείας καί 30 κατοίκους μαζί μέ τό Μπάδαί 
τφ  1851 καί άπό τόν Νουχάκην μέ 70 κατοί4 
κους τφ  1889, όμοίως δέ καί άπό τόν Κορύλ-ι 
λον Χωρογραφία 73. Κατά Θωμόπουλον 
έκδ. 238 τό όνομα άλβανικόν, σημαίνον τόν 
έρυθροπώγωνα, είναι έκ του τιμαριούχου (? 
οίκογενείας τών πρώτων οικιστών), βλ. λ. Μαι 
ρίτσα. Υ πάγεται σήμερον είς κοινότητα Δρα· 
γάνου. Άναφέρεται άπό τού 1836 είς Δρακά-ί 
κην Κούνδουρον 67, 113, 159.

Μ υανΙα καί Μυωνία. Πόλις της Λοκρίδοί 
παρά τήν Άμφισσαν. Ύπήχθη έπί Αύγούστοι 
είς Πάτρας. Ή  πόλις άναζητεΐται Β τής Άμ· 
φίσσης ή μάλλον πιθανώτερον παρά τήν Ά γ  
Εύθυμίαν έπί τής άκτής. Θωμόπουλος 172; 
K ah rs te d t είς H is to ria  553·

μυθολογία . Τά άναγόμενα είς τήν προϊ 
στορικήν (μυκηναϊκήν) έποχήν γεγονότα τή< 
περιοχής διά παραδόσεων μάς γίνονται γνωστό 
άπό συγγράφεις της Ιστορικής περιόδου καί 
συντελούσης καί τής ποιητικής φαντασίας τώ 
Ελλήνων, οι μύθοι τών Πατρών δεν ύστερου5 
τών άλλων έλληνικών περιοχών, πολλοί μάλι 
στα είναι παραλλαγαί άλλων έλληνικών. Περια 
σοτέρους μύθους τών άρχαίων Πατρών διέσω; 
σεν ιδίως ό Παυσανίας, πράγμα, τό όποιο 
δεικνύει ότι εις τόν Β' μ.Χ. αί. οί μύθοι οόι 
τοι διεσώζοντο καί έτύγχανον είσέτι πίστεωα.: 
Ούτως ό μύθος διά τήν Κομαιθώ (βλ. λ.) κ^ 
τόν Μείλιχον ποταμόν, διά τάς ιδιότητας τά  
ποταμού Χαράδρου, τόν ποταμόν Σέλεμνον, ij.v 
Ρίον καί ιδίως διά τήν καθιέρωσιν τών έκΚ- 
άγώνων Ριείων, τό Δρέπανον, τόν Εύρύπυλοΐ|' 
τούς "Ιωνάς καί τούς πρώτους Αχαιούς, τ ΐ  
άρχαίαν Άρόην, Άνθειαν καί Μεσάτιδα, τή . 
Βολίνην, τήν "Ωλενον, τήν Δύμην, τόν Σιΐ ' 
στρατόν τής Δύμης, τάς Φαράς, τήν Τριταίετν 
όμοίως. ΟΙ μύθοι είς τόν ’Οβίδιον δμιλοΰν δί> 
τήν φιλίαν τών άρχαίων Πατρέων μέ τούς Ή  : 
λείους (βλ. λ.) καί τού Αίλιανού διά δράκοντα 
έν Πάτραις όμιλούντα καί εύεργετούμενον άτ. 
τόν υιόν Κόνωνος (βλ.λ.). Τέλος είς τήν αρχαίων 
Άρόην καταφεύγει καί ό Αίγυπτος καί θάπτ ** 
ται έκεϊ. Βλ.λ. Λαογραφία. Θωμόπουλος 53 έΐ £ 
62, 63, 74, 75, 89, 94—96, 101, 102— 1'
107, 110, 114, 116, 117, 137, 1939, 211.

Μ υκηναϊκή ε π ο χ ή .  Παλαιότερον ύπήί τί 
χεν ή άντίληψις ότι ή Ά χα ΐα  στερείται ένδιαν: 
φέροντος άρχαιολογικού, άλλά τόπος τόσ:τ 
πλούσιος είς προσφοράν καλλιέργειας γης δ ρ· 
ήτο δυνατόν νά μή τύχη τής προσοχής τ ί 
Μυκηναίων Ελλήνων. Ή  άπό τού 1918 ένέ b 
γεια σειράς όλης άνασκαφών έπί άνευρεθέντε ά 
νεκροταφείων (βλ. λ.) ύστερομυκηναϊκής έποχ;Γτ 
(1400—1100) είς πολλά μέρη καί μάλιστα c' 
ρεινά τής περιοχής Πατρών (Καταρράκτ x 
(Λόπεσι), Συχαινά, Κάτω Γουμένιτσαν, Χαλα r  
δρίτσαν, Γουρζούμισαν (Λεόντιον), Μέντζαινοχ 
άρχαίαν Άνθειαν (Κλάους) καί τελευταίι <Γί 
είς Καλλιθέαν, Λόπεσι πάλιν, Βραχναίικα xjd: 
Καγκάδι άπέδειξαν άλυσιν μυκηναϊκών συνε$
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κισμών καί κατ’ Ακολουθίαν δη ή Ά χαΐα ίλη
μέ κέντρον μάλιστα πρός τάς Πάτρας ήτο πε
ριοχή ένός άκμάσαντος μυκηναϊκού πολιτισμού, 
τοϋ όποιου έκτοτε Ανευρίσκονται πλούσια ΐχνη. 
Εφόσον εύρίσκονται τάφοι καί τείχη, Ισως δι’ 
άνασκαφων νά εύρεθοΰν καί αί άκροπόλεις των 
συνοικισμών καί αύτοί ούτοι είς όλην των τήν 
έκτασιν. Βλ. λ. Μυθολογία, Πελασγοί, Έ πειοί, 
Καύκωνες. Θωμόπουλος 57, 22, 98, 1221, 124, 
227—9. Λέκκας I I 2.

Μυιάρης (καί Μίαρης). Οίκογένεια ’Αθη
ναίων έκ των καταφυγουσών είς Πάτρας κατά 
τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν. *0 Σταμάτης 
ύπογράφει έν Πάτραις 1869 πιστοποιητικόν. Τω 
1733 άπαυτφ είς Πάτρας πρόξενος τής 'Ολ
λανδίας ό ’Αθηναίος Μυιάρης. Ούτος ήλθεν είς 
σύγκρουσιν μέ τδν Ενετόν πρόξενον Κούμανον. 
Θωμόπουλος 477, 504.

Μύκονος. Ή  νήσος αΰτη τοϋ Αιγαίου έ- 
πανεστάτησε τω 1821 μέ τήν ύποκίνησιν τοϋ 
έκ Πατρών Άλεξανδροπούλου (βλ. λ).

Μύλοι. Παρά τούς υπάρχοντας τήν έπο- 
χήν έκείνην μύλους έξωθι τής πόλεως Πατρών, 
όπου είχε στήσει τάς σκηνάς τοϋ στρατοπέδου 
του πρός πολιορκίαν των Πατρών, ό δεσπότης 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έτέλεσε τούς γάμους 
του. Κατά Θωμόπουλον 344® πρόκειται περί 
τής σημερινής Περιβόλας (βλ. λ.). Τδ Αληθές 
είναι ότι πολλά τεμάχια μυλοπετρών εύρέθησαν 
κάτω του Σαραβαλίου είς τήν πεδιάδα μέχρι 
ποταμοΰ Γλαύκου. Έ κ  τοϋ κειμένου τοϋ Φραν- 
τζή βεβαίως δέν προκύπτει ότι ήτο τοπωνύμιου, 
ήμεΐς δέ, ϊνα μή ή Περιβόλα χάση τό ελληνικόν 
όνομά της, έπροτείναμεν καί έψηφίσθη υπό τοϋ 
Δημοτικού συμβουλίου ΓΙατρέων νά όνομασθή 
Μύλοι τό Μπεγουλάκι (βλ. λ.). Δημ. ονόματα 
24. Διά τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας 
Gerland 284. Καί είς Υψηλά αλώνια. 'Ο  M an- 
geart κεφ. V καί X V III Αναφέρει (1828) μύ
λον κτισμένον έπί κοκκινωπού έδάφους, κινούμε
νου δι’ δδατος (τοϋ Γλαύκου). Τόν Δεκέμβριον 
1698 έρχεται είς Πάτραις Αρχιτεχνίτης μύλων 
Μπαμπάκος. Κώδηξ Μέρτζιου 117. Εθνικός 
μύλος τω 1841 (άρα πρίν τουρκικός) είς Θε- 
ρειανοΰ Βλ. λ. Παλιόπυργος.

Μυλωνάς Ν ι κ ο λ. έκ Σπετσών. Έναυ- 
μάχησεν είς Πάτρας τόν Φ)ριον 1822 καί πα- 
ρέμεινε μετά τήν ναυμαχίαν είς τόν Πατραϊκόν 
μέ τό πλοΐόν του. Κόκκινος Δ' 188.

Μ υ λ ω ν ο ΰ. Διάσημος τοκογλύφος έκ Π α
τρών είς ’Αθήνας δράσασα περί τό 1850, κατά 
τάς έφημερίδας τής εποχής.

Μυρόβρυσις. "Εν Από τά Τσετσεβοχώρια 
του β' ήμίσεος τοϋ ΙΗ ' αί. Θωμόπουλος 4401. 
Είς τήν Δ πλευράν τοϋ βουνοΰ 'Αγιάννης 
(βλ. λ.) μέ Αξιοθέατου ορίζοντα. Τό ύπέρ αύ- 
τήν ύψωμα (μεσημβρινώς) ύψ. 867 μ. καί έν 
συνεχείφ 961 μ. ή μονή 'Α γ. Ίωάννου (βλ. λ.) 
ύψ. 432μ., Απέχει αύτής δέ ^ ω .  Κατά τινα 
έπιτόπιον παράδοσιν ή Μάρω συνηντάτο είς τήν 
βρύσιν μέ τόν έραστήν της ! Καθ’ ήμας καί 
πρό τής Ιδρύσεως τοϋ χωρίου ύπήρχε τό το
πωνύμιου, καί τοΰτο πάλιν χρεωστεΐται είς 
πηγήν ΰδατος εύόσμου καί γευστικού (έν άντι- 
θέσει μέ τά βρωμόνερα καί Αλογόνερα άλλα-

χοΰ). Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 88 Απέχει 
τό χωρίου τοϋ Σαλμενίκου 2 ώ. Παραπλεύρως
τοϋ χωρίου είς μεγίστου χαράδραν διέρχεται 
ό ποταμός Φοΐνιξ. Λαογραφικώς περί βοής τοϋ 
ποταμοΰ, ή όποία φθάνει είς τό χωρίον βλ. λ. 
Σαλμενϊκον. Έ κ  τοϋ χωρίου κατήγετο ό οπλαρ
χηγός τοϋ 1821 Γεωργ. Ροδόπουλος (βλ. λ.). 
Ή  E xpedition  εύρε τφ  1828 οίκογενείας 38, 
ό Ραγκαβής Β' 90 οίκογενείας 28, κατοίκους 
160 (1851) καί ό Νουχάκης (1899) κατοίκους 
269. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 113, 159 δέν 
έχουν είμή Από τοϋ 1860 τήν Μυρόβρυσιν. Ά -  
ποικισμός έκ τοϋ χωρίου Απήρτισε τά Κου- 
τρουμπαναίικα (Λέκκας 1962). Τω 1943 έξ έπι- 
δρομής ’Ιταλών έκ τώυ 102 οικοδομών τοϋ 
χωρίου 2 κατεστράφησαν καί δύο ήνεώχθησαν. 
Λέκκας ως έν σ. 220.

Μυρσίνη. Έφημερίς έν Πάτραις τω 1910. 
Ζώη Δημοσιεύματα 89.

Μ ύρτος. Ή  Μέρτεζα (βλ. λ.).
Μυρτούλα. Φυτώνυμον τοπωνύμιου θέσεως 

έπί τής Ακτής τοϋ Κορινθιακού, όπου έκβάλλει 
τό Πλαταναίικο ποτάμι (Θωμόπουλος 63), τό
πος ύπαγόμενος σήμερον είς τήν κοινότητα 
Βερναδαιίκων.

Μύρων. Πατρεύς άναφερόμενος είς έπιτά- 
φιον έπίγραμμα Ρωμ. έποχής. H erb illon  
173-

Μύσκελλος. Οίκιστής τής έν Κάτω ’Ιτα
λία (Μεγάλη Έλλάδι) πόλεως Κρότων (ό) πε
ρί τό 710 π. X., έκ Ρυπών (βλ. λ.) καταγόμε
νος. Θωμόπουλος 122—3.

Μύτικας καί Μήτικας καί Μίτικας, άλλ’ 
ή όρθή γραφή του τοπωνυμίου είναι Μύτικας 
είς δήλωσίν αίχμηροΰ λόφου ώς έν ’Ηλεία 
(Κ. Ν. Ήλιοπούλου, Τό τοπωνυμικόν τής ’Η 
λείας, 198), κορυφής τοϋ ορούς Ό λύμπου καί 
Μήτικας όρμος είς ’Ήπειρον (Άραβαντινός Β' 
110) καί έν Πάτραις έξοχή ξηρας, Ακρωτήριου, 
τό καί *Αγιά (βλ. λ.) καλούμενου. 'Ο  Θωμό
πουλος 72 θεωρεί τήν λ. τουρκικήν. Τό Αληθές 
ότι Μύτικαν έλεγον τό Ακρωτήριου οί ναυτιλ- 
λόμενοι έπί Τουρκοκρατίας.

Μωάμεθ Β' σουλτάνος. Μετά τήν Ανεπιτυ
χή έκστρατείαν τοϋ σουλτάνου Μουράτ, ούτος 
κατήλθεν είς Πελοπόννησον τήν 15 Μαΐου 
1458 αυτοπροσώπως πλέον καί πάλιν τόν 
Μάϊον 1460. Βλ. λ. Άκρόπολις Τούρκοι. Θω
μόπουλος 366, 369 έπ. 373—377.

Μώβρη (Μόβρα καί Μόβρι). Λοφώδης 
προέκτασις τοϋ ’Ωλενοΰ έπειτα Από τήν Σκόλ- 
λιν (Σανταμέρι) καί πρό τής ’Αχαϊκής καί 
Ή λειακής πεδιάδος ίδια πρός τήν πεδιάδα τής 
Δύμης, ώστε πρόβουνον δύναται νά όνομασθή 
τοϋ όρους Σκόλλεως (βλ. λ.), άφ’ οδ χωρίζεται 
διά τής κοιλάδος τοϋ Σανταμερίου. Πρόκειται 
περί χαμηλού βουνοϋ (τό μεγαλύτερου ύψ. 800 
μ.), προσιτού κατά τι είς τήν καλλιέργειαν, έκ- 
τεταμένου, Αρχίζοντος Από ’Άρλας καί Φώσται- 
νας καί περιλαμβάνοντος τήν όρεινήν σήμερον 
Δύμην, έπί τοϋ οποίου τά χωρία Μπράτι, 
Τζάϊλο, Μιχόϊ, Δραγάνου, Πουρνάρι, Κάνδα- 
λος καί Βελβιτσές καί αί μοναί Μαρίτσης. Φι- 
λοκάλη καί άγ. Δημητρίου Μπάδα. Δασώδες 
Ιδίως πρός τήν Ανατολικήν πλευράν. Οί Φράγ-
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κοι ώνόμασαν Μώβρην (Les m onts M ovre) 
ΐσως έκ του μαύρος, μαύρη καί τήν Σκόλλιν 
καί τό πρόβουνον αύτης, μετέπειτα όμως τό 
πρώτον έλαβε τήν ιδιαιτέραν όνομασίαν Σαντα- 
μέρι καί τό όνομα Μώβρη έμεινεν είς τό πρό
βουνον, πάντως ή Σκόλλις άποτελεΐ πετρώδες 
όρος καί ΐσως βυζαντινή ή όνομασία. 'Ό τ ι δέ 
πρόκειται περί λέξεως προγενεστέρας Μαύρη 
προκύπτει έκ της γενομένης συγχύσεως τού 
όρους μέ τήν * Αγίαν Μαύραν (νήσον Λευκάδα). 
Λέγεται καί Μόβρα καί ά P o uquev ille  IV  
381, τήν γράφει M aouroni. Τ φ  1944 οί Γερ
μανοί δι* άεροπλάνων έπολυβόλησαν έν αύτή 
άντάρτας. Θωμόπουλος 39, 51, 3141. ΧΙρβλ*

τήν όνομασίαν Μαύρων βουνών πρό του
ράξου.

Μ ώ μ ο ς  ό Π α τ ρ ε ύ ς .  Φιλολογικόν ψευι 
δωνύμιον Ή λία  Συνοδινοΰ (βλ. λ.), υπό τό ό< 
ποιον έξέδωσε τά «Πριτσιλίσματα» έν Π<μ 
τραις 1885.

Μ ω ραΐτης βλ. λ. Γεωργομωραΐτης.
Μ ωσαΐτης Άντών. (ή Λαΐτης) άγωνιστή^ 

του 1821 (μικροκαπετάνιος) έκ Κορινθίας. Με 
τά τού σώματός του έκ συμπατριωτών τοί 
έπολέμησεν είς τήν μάχην του 'Αγιάννη (1827)1 
Εις τήν μάχην ταύτην ό Μωσαΐτης καί οί ύπ* αύ] 
τόν άνδρες έπεσαν ένδόξως είς συμπλοκήν σώμ] 
μέ σώμα μέ τούς Τούρκους. Λέκκας 130, 137]

’Απόσπασμα άπό τόν χάρτην τοΟ Μερκάτο (IZf at.)



... ;S

^ ϊΓΛΰ;ι(ΤΓ
;!· ]%i

’ n
■'! Αϊ^(ΐί

I ^  trxi
A- Λέ

*H παράδοσις των Τούρκων των Πατρών είς τά  στρατεύ
ματα τού Μαιζώνοξ (4 ’Οκτωβρίου 1828). Σχέδιον I,. 
M assard , Ικδ. G allerie  h ist, de V ersailles, serie  V II I ,  

Son Ie , (ΟΙκία συμπολίτου Άνδρέου Τζίνη)

*

Ναβάρρα (‘Ισπανίας). Είς τό πριγκηπατον 
της Ά χαΐας διάδοχος τοϋ Φιλίππου Γ ' 
είχε θεωρηθή ό ’Ιάκωβος δέ Βώ. Είς 

Ναβάρραν έμίσθωσε στρατιάν μισθοφόρων, ή ό- 
ποία ώνομάσθη Ναβαρρική Εταιρία . Αΰτη κα
τήλθε τώ 1381 έξ ’Αττικής είς Ά χαίαν καί 
ϊφθασεν είς Αϊγιον, δπότε έπρόφθασαν είς Π ά
τρας νά διασώσουν τά κινητά καί τιμαλφή τής 
Μαρίας των Βουρβώνων. Μετ’ αυτών συνετά- 
χθη καί ό ’Ανδρόνικος Άσάνης Ζαχαρίας βαρώ- 
νος τής Χαλανδρίτσης Βλ. λ. Σάν Σουπεράν. 
Θωμόπουλος 329 έπ. 334.

Ναΐμ Μουσταφα, ό έπικαλούμενος καί 
Ν α ϊ μ ά  1660—1716. Έγεννήθη είς τδ Χαλέ- 
πιον τής Συρίας, άπό του 1688 εύρίσκομεν 
αυτόν είς τήν ύπηρεσίαν του σουλτάνου, κατέ
στη δέ καί τελετάρχης καί Ιστοριογράφος τής 
Όθ. αυτοκρατορίας. Μετέσχε τής κατά τό έτος 
1715 τουρκικής έκστρατείας πρδς άνακατάλη- 
ψιν τής υπό των Ενετών κατεχομένης Πελο- 
ποννήσου καί άπέθανεν είς Πάτρας (Ίαν. 1716), 
όπου είχε παραμείνει μικρόν πρό του θανάτου 
του. Κυρίως ό Ναίμά έγραψε τήν τουρκ. Ιστο
ρίαν των έτών 1595—1659. Έπιτύμβιον έπί- 
γραμμα έγραφε τουρκιστί: Παύμένος έκ του

άξιώματος του άρχιλογιστοΰ άπέθανεν είς τόν 
Μορέαν ως οικονομικός λογιστής» (Θωμόπου
λος 4812, Ν. Βέης είς έπιμνημόσυνον διά τόν 
προειρηθέντα τεύχος τών «’Αχαϊκών» (Γ* 87— 
89). Κατά τόν ’Αβρ. Παπάζογλου («’Αχαϊκά» 
Δ ' 3—6), τόν Ναϊμα, ό όποιος εϊχεν έπιστρέ- 
ψει έκ τής έξορίας είς τήν Κπολιν, ό βεζύρης 
«γιά ν’ άπαλλαγή όριστικά άπ’ αυτόν, τόν έ
στειλε στήν Πάτρα ώς οικονομικό έφορο τού 
έγιαλετίου (νομαρχίας) τής Πελοπόννησου. Κα
τά τόν ’Ατά (‘Ιστορία ’Ατά, 3, 41), ό Ναϊμά 
έζησε στήν Πάτρα έφτά χρόνια καί πέθανεν 
έκεΐ τόν Σεπτέμβριο τού 1716. Τόν διαδέχτη- 
κεν 6 Χαλιφέ έφέντης, διαχειριστής ώς τότε 
τού σουλτανικοΰ ναυστάθμου. ’Από τό άνέκδο- 
το έως τώρα έγγραφο πού έστειλεν ή ‘Υψηλή 
πύλη πρός τόν Καπουτάν πασα (ναύαρχον) 
γνωρίζοντάς του τόν διορισμό τοϋ ύφισταμένου 
του, μαθαίνουμε τήν άκριβή χρονολογία τού θα
νάτου καί τήν τοποθεσία τού τάφου τού Ν αΐ- 
μ ά : ’Επειδή ό έντιμότατος Ναίμά έφέντης,
οικονομικός έφορος τοϋ έγιαλετίου τής Πελο- 
ποννήσου, πέθανε στίς 12 Σεπτεμβρίου 1128 
(1716) καί τάφηκε στόν τουρμπέ (μαυσωλείο) 
τοϋ Κουρσουμλοϋ τζαμί, στή γωνιά τοϋ Μπολ-
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σοκάκ της Παλαιάς Πάτρας (Ballo P ad ra ) 
άποφασίζουμε...». "Ωστε έτάφη έξω καί μεσημ- 
βρινώς του νυν ναοΰ Παντοκράτορος. Ή  έπι- 
τύμβιος έπιγραφή δέν άνευρέθη είς Πάτρας, 
εύρέθη τφ  1927 είς τό δπισθεν του ναοΰ κη- 
πάριον μία τουρκική, άλλα δέν φαίνεται σχε
τική. Θωμόπουλος ένθα άνωτέρω.

Ν ακάσσης X ρ ι σ τ  6 δ. 'Υπογράφει υπό
μνημα Πατρέων 1688 έτους ζητούντων αύτο- 
διοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Νάκος Παναγ. Έξέδωσεν έν Πάτραις 1948 
«Έθνικομαθητικό θέατρο» (τεύχη 5, σ. 176). 
Ε π ίσ η ς τό αυτό έτος «Τά θρυλικά μας χρόνια 
1912 καί 1913». Καί τώ 1954 «Παιδαγωγική 
του Ευαγγελίου».

ν α κ ο τ ά π η τ ε ς  έν Πάτραις κατασκευ- 
αζόμενοι τόν Θ' αί. μ. X. Βλ. λ. Δανιηλίς.
Θωμόπουλος 275.

Ν άμα. Πηγή ΰδατος ίεροΰ του Έρμου είς 
τάς άρχαίας Φαράς (βλ. λ.)

ναοί, α έ λ > η ν ι κ ο ί  ά ρ χ α ι ό τ η τ ο ς .  
'Ο  άρχαιότερος της Τρικλαρίας Άρτέμιδος, ό 
όποιος άναζητεΐται παρά τόν Μείλιχον. Θωμό
πουλος 56, 97—8. Παρ’ άλλον ποταμόν, τόν 
Λάρισον, άρχαιότατος ναός της Λαρισαίας 'Α 
θήνας (Θωμόπουλος 115, 62). Ναός έπίσης είς 
τό άκρωτήρεον του Ρίου, του ΙΙοσειδώνος (Θω
μόπουλος 73). 'Ιερόν του Ασκληπιού είς *Ώ- 
λενον, ομοίως καί είς Πάτρας Α Άκροπόλεως 
(βλ. λ. ’Ασκληπιεία). Ναός Νεμιδίας Ά ρτέμ ι
δος παρά τήν ΤευΟέαν (Θωμόπουλος 108), είς 
δέ την Δύμην της Δινδυμήνης καί Ά ττεω ς, 
Έκατόμβαιον (Έκατομβαίου Διός) καί ό προα- 
ναφερΟεΙς τής ' Αθήνας. Είς Φαράς Ιερόν του 
Έρμου, είς δέ τήν Τριταίαν ναός της ΆΟηνάς 
και άλλος των Μεγίστων Θεών (Θωμόπουλος 
1 1 8 -9 ).

Είς τήν Άκρόπολιν Πατρών έχομεν τόν 
ναόν τής Λαφρίας Άρτέμιδος καί τόν τοιοΰ- 
τον τής Παναχαίδος ’Αθήνας. Ναός τής Κυ
βέλης υπήρχε κάτω τής ’Ακροπόλεως, 'Η φ αί
στου δ’ όχι μακράν αυτής. Είς τήν Αγοράν 
του ’Ολυμπίου Διός (Όλυμπεΐον) καί Ιερόν του 
Απόλλωνος. ’Αντίκρυ τής ’Αγοράς τέμενος τής 
Ά ρτέμιδος καί ναός τής Λιμνάτιδος (Ά ρτέμ ι
δος). Ναός τής Νεμέσεως πλησίον του Θεάτρου. 
Ναός έπίσης Αφροδίτης καί Ιερόν έν συνεχεία 
του Διονύσου Αίσυμνήτου. Τέμενος παρά τό 
Θέατρον καί γυναικός έπιτοπίου. 'Ιερόν τής 
Σωτηρίας ('Υγείας) κατωτέρω. Παρά δέ τήν 
θάλασσαν ναός του Ποσειδώνος καί Ιερά τής 
Αφροδίτης. Είς τό άλσος ναοί Απόλλωνος, 
Αφροδίτης καί Δήμητρος. Δήμητρος ναός Οά 
υπήρχε καί είς Δύμην καί Άνθειαν, άφοΰ καί 
έκεΐ έτελεΐτο ή εορτή των Δημητρίων (Θωμό
πουλος 209). Είς τό άλσος Πατρών ναοί δύο 
του Σαράπιδος. Ό  Πλίνιος (I_,ibr. X X V  c. 
49.4) καί ό Βιτρούβιος (de A rch. II , 8.9) 
άναφέρουν δτι οί έν ΓΙάτραις ναοί του Διός καί 
του Ήρακλέους ήσαν έξ όπτών πλίνθων (τού
βλων) καί περιεστοιχίζοντο ύπό λιθίνων κιό
νων μετ’ έπιστυλίων. Οί 'Έλληνες προτιμούν 
τό τοΰβλον, οσάκις δέν εύρίσκετο λίθος διά νά 
χρησιμοποιηθή. 'Όταν ή πλίνθος καλώς τοπο- 
θετηθή καθέτως, τά έξ αυτής έργα είναι αίώ-

Νακάσσης

νια. «Διά πλίνθων, έπιλέγουν, κατεσκεύασαν τά 
δημόσια κτίρια καί τά άνάκτορα είς τάς Α 
θήνας, τό πρός 'Υμηττόν άποβλέπον τείχος καί: 
είς Πάτρας τούς δύο ναούς» (Θωμόπουλος 199).' 
'Υπολείμματα αύτών είς τά τείχη Άκροπό-ι 
λεως καί Ρίου ή καί είς τοίχους χριστιανικών 
είσέτι ναών. (Θωμόπουλος 466 σημ). Βλ. λ.1 
"Αγ. ’Απόστολοι (Θωμόπουλος 427). Παρό-; 
μοιον οικοδόμημα άνευρέθη τω 1954 κατά τάς 
όδούς Παντανάσσης καί Καραισκάκη (άκίνητον 
*Αντ. Παπαδημητρίου). Οικοδόμημα ναοΰ έκ 
τούβλων παρετήρησε καί ό Dodwell 118, 3χ* 
μακράν τής οικίας τοΰ Ά γγλου προξένου (έπι-ι 
μήκης τοίχος στηρίζων ταράτσαν).

β' Ν α ο ί  άρχαιότητος άνατολικών λατρειών,. 
Περί αύτών (Σατράπου, Ά ττεω ς, Μίθρα, ’Ίσι-, 
δος) H erb illon  7 5 -8 5 , 123, 140.

γ ' β υ ζ α ν τ ι ν ο ί  (μέχρι Φραγκοκρατίας).' 
Οί έθνικοί ναοί τών Πατρών ήσαν άνοικτοί 
μέχρι τών χρόνων τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου. 
’Από δέ τής έποχής Θεοδοσίου τοΰ νεωτέρου 
(450) καί οί έν ΙΙάτραις ναοί μετεβάλλοντσ 
είς χριστιανικούς καί άφιεροΰντο είς διαφόρουί 
άγίους (Θωμόπουλος 182, 258). Παλαιοχρι-ι 
στιανικοί ναοί έν Πάτραις άναφέρονται έπί τής 
Άκροπόλεως (καί ολίγον κατωτέρω τών άρχαί- 
ων ναών), ό τών Ά γ . Θεοδώρων καί ό τήί 
Ά γ . Σοφίας, Ά γ . Άνδρέου καί—(τρισυπόστα· 
τος). Λείψανα αύτών είναι έντειχισμένα είς τΐ 
φρούριον. ’Άλλοι βυζαντινοί, ό παραλιακός το; 
Ά γ . Άνδρέου, ή βασιλική (Παναγία) της Μέν 
τζαινας, οΐ δύο τής Χαλανδρίτσης (Παναγιά 
καί Ά γ .  Αθανάσιος), ό Ά γ . Νικόλαος Πλατα: 
νίου, ό ναός της μονής Γηροκομείου ό μέχρ] 
1806 υφιστάμενος, ίσως δέ ό δμοιος τοΰ Προ} 
φήτου ΊΙλ ία  (Τριανταφύλλου Γηροκομείο·) 
11—12). Έ πίσης τρισυπόστατος ναός ό το* 
μετοχίου τής Βαρνακόβης, Τρεις Εκκλησία^ 
Βυζαντινός έπίσης ό άρχικός ναός τοΰ 
Νικολάου Βλατεροΰ. Έ άν πιστεύσωμεν τό χρο 
νικόν της Μονεμβασίας, οί Σλαΰοι (βλ. λ.) κα> 
τεδάφισαν έπί Νικηφόρου (Θ' αί.) δλας τά 
έκκλησίας I Οί ναοί τοΰ Θ '—ΙΑ ' αι. έπαρχίοτ 
Πατρών είναι τοΰ αύτοΰ ρυθμοΰ μέ έκεΐνου 
τών ’Ηλείας καί άλλων γύρω έπαρχιών.

δ' ά π ό  Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί α ς  έως 1821 
Ό  άρχαιότερος τής περιόδου είναι ό ναός τσ 
Παντοκράτορος, τόν όποιον τόν ώρισαν μερικό 
βυζαντινόν. Ναός τής έποχής αύτής έντός σπη 
λαίου είς Σκόλλιν (Σανταμέρι). Θωμόπουλο, 
3141. Καί είς Άραξαν έπί λίμνης τοΰ Ά*|. 
Ίωάννου. Θωμόπουλος 72 σημ. Είς σπήλαο 
ναοί καί άσκητών σκήται, δπου τά άρχικ 
τών μονών Ό μπλοΰ, Χρυσοποδαριτίσσης, Ά< 
Πάντων, Έλεούσης, Μπάδα, Σπονδιάνας. Ε: 
τήν έποχήν ταύτην άνήκουν οί ναοί τών μα 
νών. Οί Φράγκοι κατέλαβον τάς Ελληνικό 
έκκλησίας, τό αυτό δέ έπραξαν καί οί Τοΰρκο. 
οί όποιοι τάς μετέβαλον είς τζαμιά. Έ π ί ΦραΊ 
κοκρατίας £έχομεν τόν ναόν τής Ά γ . Πάρε 
σκευής, τόν τοΰ Ά γ . Άνδρέου παράλιον (μονήν) 
τόν τοΰ Ά γ . Νικολάου Βλατεροΰ, τόν τής Ά ' 
’Αναστασίας, τόν τής Ά γ . Βαρβάρας, τόν το 
Α γίω ν Θεοδώρων καί τής Ά γ . Σοφίας, xh 
τοΰ Γηροκομείου (Μαρία Τεροκομάτα), Περ
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ιών έν Πάτραις συναγωγών του ΙΘ ' αί. ιδί
ως βλ. λ. Εβραίοι.

Ναοί χριστιανικοί έπΐ α' Τουρκοκρατίας οί 
"Αγ. Γεώργιος, "Αγ. ’Ιωάννης, "Αγ. Νικόλαος 
Βλατεροΰ, "Αγ. Άνδρέου τρεις, "Αγ. ’Απόστο
λοι. ΠολλαΙ έκκλησίαι ύπήρχον, κατά τόν 
Ούέλερ, άλλά αί ήμίσειαι ήσαν έρειπωμέναι (Θω- 
μόπουλος 426—7). Έ π ί τελευταίας Ενετοκρα
τίας (1688) ό "Αγ. Νικόλαος Βλατεροΰ, Πανα
γία Παλιοκαστρίτσα, ό "Αγ. Γεώργιος, ή Ά γ . 
Τριάς, ό "Αγ. Κωνσταντίνος, ό "Αγ. Δημήτριος, 
ό "Αγ. Βασίλειος, ή Ά γ . Παρασκευή, των Τ α 
ξιαρχών (Ά γ. Μιχαήλ) καί ό "Αγ. Νικόλαος 
τής Αρχιεπισκοπής (όίπασαι ένοριακαί). Θω
μόπουλος 467 σημ. Περί τών τουρκικών τζα
μιών καί τεκέδων βλ. λ. τεμένη, τεκέδες.

Οί ναοί τών Πατρών ύπέστησαν ζημίας έκ 
τών σεισμών 1714 καί 1806. Οί Τούρκοι 
δέν έπέτρεπον να άνεγερθοΰν νέοι ή νά έπι- 
σκευασθοϋν οί παλαιοί είμή κατόπιν ειδικής 
εύνοίας καί έπί τή καταβολή μεγάλου χρημα
τικού ποσού, δέν έπέτρεψαν δέ οπωσδήποτε 
την άνέγερσιν τοϋ ναοΰ Ά γ . Άνδρέου τής πα
ραλίας (Dodwell I, 120). Τα ύπολείμματα 
μάλιστα τούτου είχον μεταβάλει εις σταϋλον, 
όπως άποδεικνύει ή είκών τής σ. 33 τοϋ πα
ρόντος.

Έ π ί β' Τουρκοκρατίας ναοί ένοριακοί, έχον- 
τες περί αυτούς καί νεκροταφεία (βλ. λ .) : "Αγ. 
Δημήτριος μητρόπολις, "Αγ. Κωνσταντίνος, 
'Οδηγήτρια, "Αγ. Ανάργυροι, "Αγ. Τριάς, Ά γ . 
Παρασκευή, Παναγία Άλεξιώτισσα, Ά γ . Βα
σίλειος, Ταξιαρχών καί άγ. Γεωργίου, άγ. 
Σπυρίδων, άγ. Νικόλαος Βλατεροΰ, άγ. Νικό
λαος λιμένος. Βλ. καί λ. μετόχια, άγ. Βλά
σιος. Τφ 1770 αί Πάτραι είχον 12 ένοριακούς 
ναούς (Θωμόπουλος 494). Ό  M ichel Four- 
mont τώ 1730 άναφέρει: Ά γ . Παρασκευής, Ά γ . 
Βασιλείου, Κοσμά καί Δαμιανοΰ, Ά γ . Τριάδος, 
Ά γ. Νικολάου. Πλήρη κατάλογον τών έπί Τουρ
κοκρατίας ναών είς Θωμόπουλον 616—8, 611 *. 
Ό  M angeart XIII έκθέτει τάς έντυπώσεις του 
άπό έπίσκεψιν ναών ορθοδόξων τώ 1828 έν 
Πάτραις καί δή τοϋ Ά γ . Νικολάου Βλατεροΰ. 
«Φαντασθήτε ένα κελλάρι υγρόν πού δέν φωτί
ζεται παρά άπό την θύραν καί έν πρόχειρον 
άνοιγμα είς τόν τοίχον καί θά έχετε μίαν Ιδέαν 
τών έκκλησιών τών Πατρών. Κτισμέναι άπό 
χώμα, χαλίκια καί λίθους κακώς συναρμολογη- 
μένους. Μακραί κατά 25 πόδας μέ 15 πλάτους 
δ:ατηροΰν τρία τμήματα: διά τούς ιερείς, διά 
τούς άνδρας καί τρίτον διά τάς γυναίκας. Τό 
τελευταΐον είναι έν είδος έξέδρας, στημένης ά- 
νωθι τής εισόδου είς τό έσωτερικόν. Τό τμήμα 
διά τούς ιερείς έχει βάθος 5 πόδας μόνον, χω- 
ρισμένον άπό τά λοιπά μέ σανίδωμα μέ τρεις 
θύρας. ’Όπισθεν της είς τό μέσον εισόδου δια- 
κρίνεται ό βωμός. ’Όπισθεν αύτοΰ εις μικρός 
σταυρός έπίσης έκ σανίδων....Είς όλους τούς 
τοίχους τών ναών των καί Ιδίως τό σανίδωμα 
[τέμπλεον] είναι κρεμασμέναι εικόνες παντός 
μεγέθους. Αί περισσότεραι είναι τής Παρθένου 
ή τοΰ Ά γ . Γεωργίου καί τοϋ Ά γ . Δημητρίου, 
οί όποιοι είναι οί προτιμώμενοι προστάται των. 
Αί εΙκόνες προέρχονται άπό τά έργαστήρια

2—3 Ελλήνων ζωγράφων, οί όποιοι έγκατε- 
στάθησαν είς Πάτρας, ευθύς ώς άπεδιώχθησαν 
οί Τοΰρκοι. Διαπρέπουν είς την άπεικόνισιν 
ίππων καί πτερωτών δρακόντων, οί όποιοι 
είναι άπαραίτητα συμπληρώματα τών Α γίω ν 
των. Ζωγραφίζουν έπίσης ’Εσταυρωμένους. Είς 
πάσαν γωνίαν τής είκόνος ζωγραφίζουν έπισκό- 
πους μέ μακράς γενειάδας καί όσιους. Αί κε- 
φαλαί τής Παρθένου καί τών Α γίω ν περιβάλ
λονται άπό φωτοστέφανον, τόν όποιον άποδίδουν 
περίφημα. "Οταν γενναται έν τέκνον, τό άφιε- 
ρώνουν είς τόν "Αγιον Δημήτριον καί οί γονείς 
σπεύδουν νά παραγγείλουν ένα άργυροΰν φωτο
στέφανον είς τόν χρυσοχόον πού έγκατεστάθη 
είς Πάτρας πλησίον τυΰ Ελληνικού φαρμα
κείου». ’Επίσης οί ναυτικοί είς τόν αυτόν χρυ
σοχόον παραγγέλλουν φωτοστεφάνους ή άσημώ- 
νουν τό χέρι κλπ. τής Παναγίας.

Περιγράφει έν συνεχεία ό M an g eart τά 
τής Α γία ς Τραπέζης, τάς γονυκλινίας τών γυ
ναικών, την έξομολόγησιν, ή οποία δέν γίνεται 
είς κλειστόν χώρον, διότι οι ιερείς ένταΰθα ε ί
ναι έγγαμοι. «ΟΙ ναοί τών Πατρών ένθυμίζουν 
τήν ένδειαν καί την γυμνότητα τών πρώτων 
χριστιανών». Έξαίρει αύτήν τήν απλότητά 
των έν άντιθέσει πρός τήν έπιδεικτικότητα τώ ν 
δυτικών.’Εδώ όλα, λέγει, όμιλοΰν είς τήν καρδίαν, 
έκεϊ (είς τήν Δύσιν) όμιλοΰν είς τούς όφθαλ- 
μούς. «Τά άμφια τών Ιερέων των είναι τα ι- 
νίαι βαμβακεραί, ένίοτε κεντημέναι [πετραχή
λια] καί ράσα έπίσης βαμβακερά μ’ ένα σταυ
ρόν κεντημένον έπάνω· αύτά σκεπάζουν κατά 
τάς λειτουργίας τά καθημερινά τους ράσα πού 
είναι άπό χονδρόπανο». Εικόνα τών προεπανα
στατικών ναών τών Πατρών δύναται έν μέρει 
νά μας δώση ό σημερινός τής Ά γ .  Αίκατερί- 
νης.

Ε ' Ά π ό  τοΰ  1828.’Ήρχισαν λειτουργοΰντες 
είς Πάτρας άπό ’Οκτωβρίου 1828 τρεις ναοί 
στεγασθέντες προχείρως (Θωμόπουλος είς Διεθ. 
Βιβλ. 335). Κατέκειντο άπαντες είς έρείπια, 
καταστραφέντες ύπό τών Τούρκων τφ  1821. 
Είς διαθήκην 29)11)1829 άναφέρονται ναοί 
Παντοκράτορος, Γηροκομείου, Ά γ .  Δημητρίου, 
Ά γ .  Άνδρέου. Τό έγγραφον εύρίσκεται είς 
τήν μονήν Γηροκομείου. Είς άλλο τής 5 ’Ο
κτωβρίου 1835 : Ά γ . Δημητρίου, Παντοκράτο
ρος, Ά γ .  Κωνσταντίνου, Ά γ .  Τριάδος, Παν- 
τανάσσης (Θωμόπουλος 6172). Κατά τό 1833 
(Εύαγ. Ί .  Κοφινιώτου, Ή  ’Εκκλησία τής 
Ελλάδος, 41) έχομεν είς δήμον Πατρέων 39 
ένορίας, έγγάμους έφημερίους 78, είς τόν 
δήμον Δύμης 24 ένορ. έφημ. έγγ. 25, Έρινεοΰ 
13 έν. 13 έφημ., Τριταίας 9 έν. 13 έφημ., Φα
ρών 21 ένορίαι, έφημ. 24. Κατά τόν αυτόν, 
αυτόθι σ. 72 έχομεν ένοριακούς ναούς (1879) : 
Ευαγγελίστριαν, Ά ποστ. Άνδρέαν, Παντάνασ- 
σαν, Παντοκράτορα, Κοίμησιν Θεοτόκου (έννοεϊ 
τήν Άλεξιώτισσαν), Μεταμόρφωσιν Σωτήρος 
(έπαναλαμβάνει, κατά πλάνην, τόν Παντοκρά
τορα), Ζωοδόχον πηγήν (;) Προφήτην Ή λίαν 
(Γηροκομείου), Γενέσιον Θεοτόκου (έπαναλαμ- 
βάνει ομοίως τήν Παντάνασσαν), Εύαγγ. Λου- 
καν, "Αγιον Νικόλαον, "Αγ. Διονύσιον, "Αγ. 
Δημήτριον, Ά γ . Παρασκευήν, Ά γ ιο ν  Γεώρ
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γιον (Ψαροφάι), ’Ιωάν. Πρόδρομον (Πράτσικα). 
Σήμερον ένορίοα 150 καθ’ δλην τήν έπαρχίαν 
Πατρών. Ένοριακούς ναούς 1930 ΜΕΕ, ΙΘ ' 
789. Βλ. λ. Καθεδρικός ναός.

ναρκοπέδια . Ά π ό  ξηράς κατά τόν τελευ- 
ταΐον Β ' Π αγκ. πόλεμον είς τόν Ά ραξον Ιδίως 
είς τήν Β λωρίδα ξηράς τήν περικλείουσαν 
τήν λιμνοθάλασσαν, άλλα καί είς δλην τήν 
γλώσσαν ’Αράξου. Ό μοίω ς είς Ρίον είς ξηράν 
καί θάλασσαν. Βλ. λ. ναυμαχίαι.

να υ μ α χ ία ι (ναυτική πολεμική ίστορία). Α' 
Ά  ρ χ  α ι ό τ  η ς. Ή  κάθοδος των Δωριέων έ- 
γένετο διά τού πορθμού Ρίου διά πλοίων, τά 
όποια φέρεται δτι κατεσκευάσθησαν είς τήν έκ- 
τοτε διά τόν λόγον τούτον άποκληθεΐσαν Ναύ
πακτον. Κατά τδν Πελοπον. πόλεμον (βλ. λ.) 
ό λιμήν των Πατρών, τόν όποιον έφρόντισαν 
οι ΙΙατρεις νά ένώσουν μέ τείχη μέ τήν πόλιν, 
παρείχε κατ’ άνάγκην άσυλον είς τούς στόλους 
καί των Πελοποννησίων καί τών ’Αθηναίων, 
χρησιμεύων έπίσης ώς βάσις ύποστηρίξεως τών 
έπιχειρήσεων τών Πελοποννησίων κατά της 
άπέναντι Αίτωλικής άχτής. Κατά τύ γ ' έτος 
του πολέμου έπακολουθεΐ ή παρά τόν ΙΙάνορ- 
μον (βλ. λ.) ναυμαχία τού ΆΟην. στόλου μετά 
τών Λακεδαιμονίων.

Ό  Γ . Νικοτσάρας έκθέτων λεπτομερώς τά 
κατ’ αυτήν είς ΣΝ Ε Ε ' 23, τήν όνομάζει ναυ
μαχίαν Ναύπακτού. Κατά τόν Κορινθιακόν πόλε
μον τό Ρίον κατείχετο άλλοτε μέν υπό τών Κο- 
ρινθίων καί τών συμμάχων των Αθηναίων καί 
άλλοτε υπό τών Σπαρτιατών, οί όποιοι τελικώς 
έγιναν κύριοι αύτού.

Κατά τούς χρόνους της Ά χ . συμπολιτείας 
(βλ. λ.) καί μάλιστα κατά τόν συμμαχικόν πό
λεμον (220—217 π. X.), πολλαΐ κινήσεις έγέ- 
νοντο διά πλοίων Ιδίως κατά τόν πορθμόν τών 
Ρίων κατά τήν δίοδον τών έκ Δ. Ελλάδος κα- 
τερχομένων κατά της Πελοποννήσου. GI 'Α 
χαιοί εΐχον καί στόλον* άναφέρεται καί ναύαρ
χος ΓΙατρεύς ό Τείσων (βλ. λ.). Έ π Ι Άράτου 
μοίρα έξ αύτού έκ τριών νηών περιέπλεε τάς 
Πάτρας καί τήν Δύμην «καί τήν ταύτη θάλασ
σαν». *0 ναύαρχος τών 'Αχαιών έφθασεν είς 
Μολύκριαν (άνω τού Άντιρρίου) μέ 100 στρα- 
τιώτας, έκεΐΟεν δέ έπλευσεν είς τήν πόλιν Χαλ
κίδα (υπό τήν Βαράσοβαν) καί έκυριευσε δύο 
μικρά πλοία μέ τά πληρώματά των, συνέλαβε 
δέ καί κέλητα περί τό Άντίρριον μαζί μέ τόν 
άναβάτην του. Τώ 232 π. X. πειραταί (βλ. λ.) 
έξ ’Ιλλυρίας έλεηλάτουν τάς άκτάς της Αίτω- 
λίας καί Πατρών, Ό  βασιλεύς τών ’Ιλλυριών 
Πλευράτος μέ 60 λιβυρνίδας είσήλθεν είς τόν 
Κορινθιακόν καί συνενωθείς μέ τάς Ά χαϊκάς 
νήας, αί όποΐαι ώρμουν είς Πάτρας, κατέστρε
ψε τά παράλια της Αίτωλίας. Καί ό Ίλλυριός 
Σκερδιλαΐδας, μέ τήν έναρξιν τού συμμαχικού 
πολέμου, είσήλασε μετά τών ’Ιλλυριών αύτός 
μέχρι ΚυναίΟης. Έ χω ν  όρμητήριον τάς Π ά
τρας, έπολέμει κατά θάλασσαν τούς Αίτωλούς 
μέ 30 λέμβους. Είς τάς Πάτρας έφθασεν έκ 
Κορίνθου ό βασιλεύς της Μακεδονίας Φίλιππος 
Δ ' μετά στόλου, έφ' ού 6.000 Μακεδόνες καί 
1200 μισθοφόροι. Κατά Πολύβιον, εναντίον τών 
’Ιλλυριών πειρατών, πολιορκούντων τήν Κέρκυ

ραν, ή ’Αχ. συμπολιτεία έξώπλισε 10 πλοΐά 
(ναΰς καταφράκτους) καί τούς άπέστειλεν. Οί 
ΊλλυριοΙ μέ τάς λέμβους των, πλήρεις στρα
τευμάτων, συνήντησαν τώ 229 π. X. τούς Α 
χαιούς παρά τούς Παξούς καί είς ναυμαχίαν 
τούς ένίκησαν, βυθίσαντες αύτανδρον τήν 
στρατηγίδα ναΰν (Σταυρόπουλος 64, 89). Κατά 
τό τέλος δέ τού συμμαχικού πολέμου καί 6 
συγκροτηθείς στόλος τού Φιλίππου Δ ' έκ Κε- 
χρεών (Κορινθίας) έπλευσε διά τού Μαλέα είς 
Πάτρας καί Αΐγιον, έκτός τών έλαφρών πλοί
ων, τά όποια διεπέρασαν τόν 'Ισθμόν καί έφθα- 
σαν είς Λέχαιον (6 αύτός 120). Είς τόν στό
λον της Ά χ . συμπολιτείας πρέπει νά είχε 
πλοία καί ή Κεφαλληνία ώς σύμμαχος. Οί Α 
χαιοί έκινήθησαν υπό τόν Φιλοποίμενα νά πο
λεμήσουν κατά θάλασσαν τόν τύραννον της 
Σπάρτης Νάβιν, ό όποιος ήθέ)ησε ν’ άνακτήση 
τάς παραλιακάς πόλεις τής Λακωνικής. Ά λλ ' 
οί Α χα ιο ί δέν ήσαν συνειθισμένοι είς ναυμα
χίας καί ήττήθησαν. "Εν πλοΐον διετρυπήθη, 
τό πλήρωμα ήχμαλωτίσθη καί ό Φιλοποίμην 
μόλις έσώθη είς Πάτρας. Θωμόπουλος 76, 77, 
128—130, 147—148, 152.

Β' Ρ ω μ α ϊ κ ο ί  χρόνοι. Μέ πολύν στρατόν 
καί πολλά πλοία έπλευσεν έκ Πειραιώς είς Πά
τρας καί έκεΐθεν είς Βρινδήσιαν ό Σύλλας 
(βλ. λ.) κατά τόν Μιθριδατικόν πόλεμον. Πει- 
ραταί έκ Μ. Α σίας λεηλατούν καί τάς Πά
τρας, άλλά, κατατροπωθέντες υπό τού Πομπηίου 
(βλ. λ.), συνοικίζονται ύπ’ αύτού είς Δύμην. 
Ά λλα ι κινήσεις ρωμ. στόλου γίνονται κατά 
τούς έμφυλίους των πολέμους. Τό φθινόπωρον 
τού 32 π.Χ. έφθασεν έκ Κερκύρας είς Πάτρας, 
δπου παρεχείμασεν, ό Αντώνιος, τούτο δέ μα- 
θών ο άντίπαλός του Όκτάβιος Καΐσαρ Αύ
γουστος έπλευσεν είς Ά κτιον. Ή  σύγκρουσις 
δέν έγινεν αμέσως. Ό  ναύαρχος τού Όκταβίου 
Μάρκος Ούΐψάντος Ά γρίππας έκυριευσε καί 
τάς Πάτρας νικήσας κατά ναυμαχίαν τόν 
Κόϊντον Νασίδιον. Ό  Αύγουστος φέρεται μετά 
ταύτα δτι συνέστησε μόνιμα ναυτικά καταστή
ματα (ναυτικήν βάσιν ένταΰθα). Θωμόπουλος 
167, 169, 1703.

Γ ' Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί  χ ρ ό ν ο ι .  Διά πλοίων 
ό Άλάριχος διαπεραιοΰται έξ 'Ηλείας, Πα
τρών καί Ρίου είς τήν έναντι Αιτωλίαν. Σαρα- 
κηνοί καί Αφρικανοί βοηθούν άπό θαλάσσης 
τούς Σλαύους (βλ. λ.) είς τήν πολιορκίαν των 
τών Πατρών (805). Σαρακηνοί πάλιν τφ  872 
λεηλατούν καί τάς Πάτρας. Ό  Βασίλειος ό 
Μακεδών στέλλει κατ' αύτών τόν ναύαρχον 
Νικήταν Ώορύφαν. Καί Βούλγαροι (924—7) 
δηώνουν τήν Πελοπόννησον. Πειραταί έμφανί- 
ζονται τώ 1031 οί Σαρακηνοί, οί Νορμαν- 
δοί τώ 1147 καί τέλος οί Ενετοί τώ 1125. 
Θωμόπουλος 258, 262, 279, 283—4.

Δ ' Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί α .  Θαλασσοπλοούντας 
έξ Ένετίας θέλει τούς Φράγκους τό Έλλ. χρο
νικόν τής κατακτήσεως (1205) καί άποβιβαζο- 
μένους είς Κ. Ά χαϊαν : «Στήν Βενετίαν άπέ- 
στειλε τά πλευτικά [ό Σαμπλίττης] νά όρμώ- 
σουν | ...κ* είς τόν Μορέαν έφτάσασιν είς του 
μαϊου πρώτην* | έκεΐσε άποσκάλωσαν, στήν Ά - 
χαΐαν τό λέγουν.,,». Ή  έκδοχή αύτη δέν έπι-
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ν ’ ήίιΐε^αιοΰται. Βεβαιοϋται όμως δτι τά μέσα του 
"*)βρίου 1259 διεπεραιώθη άπό Ταθοπύργου 
:1ς Ναύπακτον διά πλοίων Φραγκικός στρατός 

'< **ιά ■'■!/; |ΐς ένίσχυσιν τοϋ δεσπότου τής Η πείρου Μι- 
i lj;Jv5:y, ^ '’ί&ήλ β’ καί άργότερον υπέρ τοϋ δεσπότου Νι- 

tl, jj| ..''ρόϊηφόρου (1285), πάντως δέν εΐχον οί ένταϋΟα 
, ^ράγκοι ίδια πολεμικά πλοία. Στόλον έστειλεν 

rl'-:'!TvJ y /'Vf? !«ί έταλαιπώρει τήν Ά χαΐαν ό βασιλεύς τής 
ί·ι :oj ^.^ΛτϊΑραγωνίας Πέτρος τφ  1284. Τό έπόμενον έ- 

ίος έλεηλάτησε καί τάς Πάτρας. Μετά τύ 
'Ή'!·1:W;P*|285 ό ναύαρχος τοϋ βασιλέως τής Ά ραγω- 

£|! .; - Ij; ?ίας Ρογήρος de L lu ria  μέ πλήθος πει- 
ι: -Ζ.?' :;|&?ατών έλεηλάτει καί πάλιν τάς Πάτρας. Τό 
5,-T.t **:|*<4ώτ6 έκαμον καί οί Γενουήνσιοι. Στόλος Ά ν- 
£ *  J· ίφίηγαυϊκός έπλευσε (1306) καί ό ήγεμών τοϋ 
Ό "1 '■» '·ρ· τριγκηπάτου Φίλιππος ό Σαβαυδικός έφυγε διά 

.uitr,·, ::ά· [Ιατρών. Άργότερον (Απρίλιος 1316) ό πρίγ- 
ι 1! -1̂  'r ιγ)Ψ Λουδοβίκος ό Βουργουνδικός ήλθε μέ στό- 
lWw*fr· *·■■■ kov είς Πάτρας Καί ό κόμης ’Ιωάν. Γραυΐνας 

25 γαλέρας τοϋ άδελφοϋ του Ροβέρτου, βα- 
Λ,ν' πλέως τής Νεαπόλεως (1325). Έ π ί έποχής 
U Φ:)«ιΐ4 ;ου άρχιεπ. Πατρών Φραγκιπάνη, Τούρκοι μέ 

Καταλανούς μαζί, λεηλατούν τά παράλια τής 
[Ιελοποννήσου, κατ’ αύτών δέ κινείται μέ ά- 
ρορισμούς ό Πάπας καί ό άρχιεπίσκοπος των 

( Ιατρών. Ό  μετά ταΰτα τοιοΰτος Νικόλαος 
le Canale ήγόρασεν έξ Ένετίας τφ  1340 

τλοϊον πρός ύπεράσπισιν των Πατρών, άπει- 
ιουμένων ύπό των Τούρκων τής ’Εφέσου. Οί 
Γοϋρκοι ουτοι πλεύσαντες μέ 80 πλοία είς τόν 

ί, Κορινθιακόν κόλπον, έλεηλάτησαν τό θέρος τοϋ 
1349 τάς Πάτρας, Αΐγιον κλπ. Έ π ί τών χρό- 

I /ων του διαδόχου του Ρεϊλάνδου de I.au ro  
1351—7), κατά τόν πόλεμον Ένετίας καί Γε- 

:ί, ιούης, άμφότεραι έζήτουν νά έχουν ναύσταθμον 
ι ΐϊΐΐς τόν Πατραΐκόν κόλπον (βλ. λ.).

Ούτε έπί τοϋ διαδόχου τοϋ Ραϊμόνδου (1358) 
it ίπαυσαν τά παράπονα τών Ενετών διά τάς 

ίΐάτρας. Τ φ  1359 διά τοϋ Ένετοΰ πλοιάρχου 
τοϋ είς Κορινθιακόν κόλπον, ή Ένετ. Γερου- 
ιία διεμαρτυρήθη καί πάλιν πρός τόν άρχιεπί- 
ικοπον. Ό  άρχιεπίσκοπος ’Άγγελος Α' είχε 
τλησίον του τόν Κάρ. Ζένον (βλ. λ.), τοϋ ό- 
τοίου διαρκής ήτο ό άγων κατά τών Τούρκων 
τειρατών είς Κορινθιακόν. Καί ό ’Ιωάν. Φερδ. 

r 5έ Έρέδια (βλ. λ.) διεκρίθη είς τόν αυτόν ά- 
> μόνα. Κατά G erland  44, οί Καταλανοί πει- 
}ι ιαταί καθίστων τά υδατα παρά τάς Πάτρας 

Ι'ό U τολύ έπισφαλή. Άπόφασις τής Έ νετ. Γερου- 
,· | ■ ιίας τής 2 ’Ιουλίου 1392 ώριζεν δτι, «έπειδή 

•j/,ί» * ίπό πέντε έτών είς τόν κόλπον τών Πατρών
ιΒ* .̂ I .· τολλά πειρατικά πλοία περιφέρονται καί πολ- 

ί kol Ενετοί έμποροι έκεΐ ζοΰν, διά τοϋτο άνα- 
j) ίαμβάνει ό πλοίαρχος τοϋ Κόλπου τά πράγ- 

j'ji;r , ii Λ»τά των άπέναντι nabolura δηλαδή έκαστον 
οί '>'·'■ χ χυλιάριον μετάξης 4 δουκάτα καί γράνε 3 δου- 
:ι) *' i  *ατα» (;). Ό μοίως τής 6 Σ(βρίου 1392, «έπειδή 

φ τέσσαρες Καταλανικαί γαλέραι περιφέρονται 
|3 χεταξυ Πατρών καί Γλαρέντζας, πρέπει αί I- 

. ί $ικαί μας γαλέραι νά τάς παραφυλάττουν...». 
I  “Ηδη τφ  1381 ή Έ ν. Γερουσία είχε παρα- 

' >f χωρήσει είς τόν άρχιεπίσκοπον τών Πατρών 
" ύ'ϊ. Φόσκαρην μίαν γαλέραν. Τ φ  1381 οί Ναβαρ- 

ί-ψ patot διά πλοίων άπό Αίγίου άπήλθον είς Πύ-
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> r λον. *ϊπέρ τοϋ Νερίου Άτζαΐώλου, συλληφθέν-

τος αίχμαλώτου ύπό τών Ναβαρραίων, έκινή- 
θησαν οί Ενετοί, ό Πάπας καί ή Γένουα, οί 
όποιοι καί καταδρομικά άπέστειλαν είς τόν 
Κορινθιακόν (1389). Τουρκικά πλοία πειρατικά 
έξηκολούθουν νά λεηλατοΰν τόν Πατραΐκόν καί 
τω 1483, παρείχε δέ όρμητήριον είς αυτά ή 
ύπό τών ’Αλβανών κρατουμένη Ναύπακτος. 
Νέαι όδηγίαι είς τόν Ενετόν πλοίαρχον τοϋ 
Κόλπου ’Ιωάκ. Τρεβισάνον έδόθησαν τφ  1400 
καί έπέκεινα. Ό  πλοίαρχος τοϋ Κόλπου δέχε
ται τά παράπονα τοϋ Αρχιεπισκόπου Πατρών. 
Τ φ  1408 οί Ενετοί παραλαμβάνουν διά 5ετή 
μίσθοισιν τάς Πάτρας, διά τό γεγονός δέ 
τοϋτο διεμαρτυρήθη καί ό Τούρκος πλοίαρχος 
τοϋ είς Κορινθ. κόλπον στόλου Μπαράχ, άλλα 
οί Ενετοί συνέχισαν τήν καταβολήν φόρου ύ- 
ποτελείας είς τούς Τούρκους. Ή  Έ νετία διέ
ταξε τήν στάθμευα ιν τοϋ ναυάρχου κατά τό 
στόμιον τοϋ κόλπου χάριν έπιτηρήσεως τών π ε ι
ρατών. 'Όταν δέ (1415) 6 ήγεμών τής Ά χα ΐα ς  
Κεντυρίων Β’ έστράφη πρός τήν Γένουαν διά 
νά τής παραχώρηση τό πριγκηπατον, ή Έ νε- 
τία, πληροφορηθεϊσα τό γεγονός, διέταξε τόν 
ναύαρχον τοϋ Κόλπου νά πλησιάση τήν Ά χαΐαν 
μέ 13 γαλέρας. Ναυμαχία παρά τάς Έχινάδας 
νήσους, είς τό άνοιγμα τοϋ κό>που, διεδραμα- 
τίσθη τφ  1427 μεταξύ τών Βυζαντινών καί 
τοϋ Καρόλου Τόκκου, ή όποια άπέβη καταστρε
πτική διά τόν Τόκκον, ένώ, κατά τόν Γ. 
Φραντζήν, «οί ήμέτεροι τήν άδακρυν σχεδόν 
είργάσαντο νίκην». 'Όταν δέ έπεσαν αί ΙΙάτραι 
είς τόν Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, μέ Κατα- 
λανικόν πλοΐον έφθασεν είς τόν κόλπον καί 6 
τελευταίος Λατ. Άρχιεπίσκοπος Μαλατέ- 
στας.

Ό  Πάπας άντεπετέθη κατά τών Βυζαντινών 
διά τάς Πάτρας διά τοϋ Καταλανικοΰ στόλου 
έκ 12 γαλερών, άλλ’ ούτος δέν έπροχώρησεν 
είμή μέχρι Γλαρέντζας. Έ π ί υστεροβυζαντινής 
έποχής τό έμπόριον τών Πατρών άνεπτύχθη 
μετά τής Ένετίας καί Ραγούζης, άλλά καί 
Άραγωνικά πλοία έβλαπτον τά πλοία τούτων. 
Ή  Ραγούζα διεμαρτυρήθη, διότι τόν Ίού)ιον 
1450 πλοΐον της κατεκρατήθη έντός τοϋ κόλπου 
είς θέσιν Βαθύ, οπού φωλεά ληστών. Μετά 
τήν Τουρκικήν κατάκτησιν ύπέρ τοϋ Θωμά Π α- 
λαιολόγου έρχονται 300 όπλΐται τοϋ Πάπα, ά- 
ναχωρήσαντες έξ Ά γκώνος καί άποβιβασθέντες 
είς Ά χαΐαν. Θωμόπουλος 294, 312, 313, 315, 
316, 319, 322,3,4, 323,5, 327,9, 330, 335,8, 
9, 340,ή, 345, 353, 359, 364 \ 370. Gerland 
57 καί ως έν σελ. 278. Διά ναυμαχίαν Έ χινά - 
δων μέ δεσπότην ’Ηπείρου Ζακυθηνός L e de- 
spotat II 145.

Ε ' Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Τόν Αύγουστον 
1466 έρχεται είς τάς Πάτρας ό Ε νετός Ία κ . 
Βαρβαρΐγος (βλ. λ.) μέ στρατόν καί στόλον. 
Τ φ  1469 οί Ε νετο ί έπανήλθον μέχρι τοϋ Κο
ρινθιακού κόλπου ύπό τόν ναύαρχον Νικ. Κανά- 
λην. Τ φ  1471 έπήλθε μετά στόλου κατά τής 
ένετοκρατουμένης Ναυπάκτου ό σουλτάνος Βο- 
γιατζήτ β' καί κατέλαβεν αύτήν τόν Αύγου
στον τοϋ 1499, διέταξε δέ τότε καί Ιδρύθησαν 
τά δύο παράλια φρούρια Ρίου καί Άντιρρίου. 
Τφ 1532 έπέρχονται οί ‘Ισπανοί ύπό τόν
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Ά νδρ. Δόρια (βλ. λ.). Τ φ  153? τουρκικός 
στόλδς άπό 150 (!) πλοία υπό τον Λοφτή πα- 
σαν, έφθασεν έκ Κπόλεως εις Πάτρας, δπου 
συνήντησε τόν άγκυροβολήσαντα λόγω σφοδοο- 
τάτης τρικυμίας γαλλικόν στόλον υπό τόν βα- 
ρώνον S a in t B lancard. Κατ’ άλλην πληροφο
ρίαν ό Μπαρμπαρόσσας, άρχηγός τού Τουρκικού 
ναυτικού, μέ Ισχυρόν στόλον έφθασεν είς Π ά
τρας τήν 2 ’Ιουνίου 1543 καί τήν έπομένην 
είς Ναύπακτον. Ίδώ ν 20άδα γαλερών έπεβίβα- 
σε 300 γενιτσάρους καί άπέπλευσεν έκεΐθεν 
τήν 9 Ιουνίου. Επακολουθεί τήν 7 ’Οκτω
βρίου 1571 ή λεγομένη ναυμαχία τής Ναυ- 
πάκτου, έξελιχθεΐσα είς τάς Έχινάδας νή
σους καί πρό τού άνοίγματος τού Πατραϊκού, 
ό όποιος τότε έκαλεϊτο κόλπος τής Ναυπάκτου. 
ΟΙ Τούρκοι είχον διπλάσιον αριθμόν πλοίων 
καί άνδρών άπό τόν συμμαχικόν (Πάπα, 'Ισπα
νών καί Ενετών) υπό τόν ναύαρχον Δόν Ίω άν- 
νην τόν Αυστριακόν. Του Παπικού στόλαρ
χος ή το ό Κολόννα καί τού Ένετικού ό B arba- 
rigo , μέ 212 πλοία συνολικώς καί 25.000 άν- 
δρας, μεταξύ των όποιων πολλοί "Ελληνες 
(Κρή'τες καί Ίόνιοι).

Ό  Τουρκικός στόλος ύπό τόν Μενεζινζαδέ 
άλή ήτο παρατεταγμένος, ό μέν περισσότερος 
περί τάς έκβολάς τού ’Αχελώου ποταμού, 
ό δέ άλλος κατά τό στόμιον τού Πατραϊκού. 
Ό  συμμαχικός έφώρμησε καί οί Τούρκοι ήτ- 
τήΟησαν, άπολέσαντες G2 πλοία βυΟισΟέντα 
καί 125 κυριευΟέντα. Έ κ  των 270 πλοίων των 
μόνον τά 28 έπανήλΟον τελικώς είς Κπολιν. 
30.000 άνδρες έκ των Τούρκων έφονεύΟησαν 
καί 12.000 "Ελληνες των νήσων δούλοι έπΐ 
τουρκικών γαλερών άπηλευΟεροιΟησαν. Οί σύμ
μαχοι έχασαν 25 γαλέρας καί 10.000, μεταξύ 
δέ τών τραυματιών ήτο καί ό Ισπανός συγ- 
γραφεύς Θερβάντες. ΟΙ νικηταί έκυρίευσαν 
έπίσης 363 κανόνια καί 3468 αΙχμαλώτους. 
Φρικώδες θέαμα παρίστανεν ό ΤΙατραϊκός. Ή  
θάλασσα έγινεν έρυΟρά έκ τού χυΟέντος αίμα
τος καί έπί πολλάς ήμέρας έκαλύπτετο ύπό 
Στιβάδων πτωμάτων καί ναυαγίων. Έ γράρη 
ότι τά πτώματα τών Ιδικών των οί νικηταί, 
όσα έφϋασαν μέχρι Πανόρμου, τά ένεταφίασαν 
έκεΐ καί μέχρι τού διηγουμένου ταύτα Pouque- 
v ille  (1816) διετηρεΐτο τό όνομα κοιμητήριον 
τών χριστιανών. Κατ' άλλην μεταγενεστέραν 
έκδοχήν είς τά πέριξ μικρά τις έκκλησία άφιε- 
ρωμένη είς τόν Ά γ .  Γεώργιον ΙδρύΟη είς άνά- 
μνησιν τής βοηΟείας, τήν όποιαν ό άγιος πα- 
ρέσχεν είς τήν ναυμαχίαν. Έξαίρεται έπίσης 
ή υπέρ όλους τόλμη, πειθαρχεία καί θαυμαστή 
όπιτυχία τών Ελλήνων πολεμιστών. Τέλος, 
κατ’ έκδοχήν τών Δυτικών, ή Θεοτόκος τού 
Ροζαρίου ήτο ή προστάτις των είς τήν ναυμα
χίαν, μετά τήν όποιαν έπηκολούΟησεν έπανά- 
στασις τών Πατρών κατά τών Τούρκων, τήν 
όποίαν έβοήθησαν πιθανώς καί οί Ενετοί, άπο- 
βιβασθέντες είς τήν πόλιν (Πρβλ. καί ΜΕΕ Π Γ 
100, Η ' 50, Νέζερ Άπομνημ. 123—4). Τφ  
1595 'Ισπανοί μέ 14 πλοία τής Νεαπόλεως 
καί 8 τής Σικελίας ύπό τόν Πέτρον Τολετάνον, 
έλεηλάτησαν τάς Πάτρας. Καί οί Ιππόται τής 
Μελίτης καί τού ναυτικού τής Τοσκάνης ένε-

ΓΤ.«·

π -:.

φανίσθησαν τώ 1603. Μή κατορθώσαντες νά. 
κατακτήσουν τάς Πάτρας καί τήν Ναύπακτον,* 
έλεηλάτησαν καί οΰτοι. Τώ 1610 ό τουρκικός: 
στόλος περίπολε! μέχρι Πατρών. Τ φ  1622 τόν: 
’Ιούλιον Ισχυρά μοίρα αύτου έρχεται είς Πά-ϊ 
τρας, ενώ αί άκταί φυλάσσονται ύπό ιππικού.*
Τώ 1645 οί Ε νετοί μέ τούς συμμάχους των: 
έρχονται είς τόν Πατραίκόν ύπό τόν ‘Ιερών.* 
Μοροζίνην. Τόν ’Ιούνιον 1651 δ τουρκικός: 
στόλος μέ 60 γαλέρας καί 30 βασέλια εκκινεί; 
έκ Ρίου διά Χίον καί τφ  1655 ομοίως. Τήν* 
πρωίαν τής 11)21 ’Ιουλίου 1686 ένεφανίσθηΐ 
ό ένετικός στόλος ύπό τόν Φρ. Μοροζίνην,* 
μετ’ αυτού δέ καί πλοιον τού Βλαστού(βλ. λ ).
Ή  άπόβασις έπέτυχε παρά τάς σημερινάς Ί-Ι 
τέας καί οί Ε νετοί έκράτησαν τάς Πάτρας έωε 
τού 1715.

Κατ’ έκθεσιν τού Ενετού άρχιναυάρχου: 
Δανιήλ Δολφίν έκ Ζακύνθου τήν 5 Ν)βρίου:
1715 (Κώδηξ Μέρτζιου 183—5), εύρίσκετο ού·! 
τος ήδη τόν Μάϊον 1715 είς Πάτρας, ότε 
ήλθεν ή β' ένίσχυσις τού στόλου έξ Ένετίας. 
Κατεγίνετο νά ένισχύση τό φρούριον τού Ρίου,ι 
τό όποιον είχε μεγάλας έλλείψεις πυρομαχικών: 
ώς κατασκευασθέν τελευταίως. Ό  ένετικός: 
στόλος εύρίσκετο παρά τάς Πάτρας, όταν οίι 
Τούρκοι έφθανον πρό τού Ρίου μέ τόν σέρα-; 
σκιέρην τού βεζύρη καί στρατόν 50. 000 (!) 
άνδρών. Ό  στόλος παρηνώχλει Ιδίως τήν επι
κοινωνίαν Τούρκων μέ Ναύπακτον. Είς γενόμε-: 
νον συμβούλιον, άπεφασίσθη νά κατευθυνθήΙ 
ούτος είς Ναύπλιον, πλήν έφθασεν ή εΐδησις 
τής απώλειας του. Είς Ρίον άπεβίβασεν 146 
άνδρας πρός ένίσχυσίν του. Τώ 1718 είς Πά-ί 
τρας εύρίσκοντο τρεις τουρκικαί γαλέραι καί:, 
τρεις γαλεόται, καλώς έξωπλισμέναι (αυτό-:
0ι 188). ;

Τόν Μάρτιον 1770 μέ πλοία των φθάνουν ! 
Κεφαλλήνες καί Ζακύνθιοι περί τούς 3000. Ά-*; 
ποβιβάζονται είς Πάτρας καί συμμετέχουν είς > 
τήν κατά τού φρουρίου των πολιορκίαν ύπό:ί 
τών έπανχστατησάντων Ελλήνων. ’Από μίαν:! 
φρεγάδα, ναυλοχούσαν είς τόν λιμένα, άνηρπά-ί( :*>- 
γησαν δύο τηλεβόλα. Βλ. λ. Έπανάστασιςι 
1770.

Ρωσ. στόλος την 28)10)1772, κατέστρεψενι*
26 πλοία Δολχινιωτικά παρά τήν παραλίαν:, 
Πατρών καί τήν Ναύπακτον. Ό  Κ. ΣάΟας1; 
(παρά Θωμοπούλω 503) υποστηρίζει ότι ήλθεν. 
μέχρι Μεσολογγίου πρό τής Έπαναστάσεως καίι 
μάλιστα έλεγον οί Πατρείς είς τούς Τούρκους. % 
ότι ό Ενετός πρόξενος τόν έφερε. Πάντως ό << 
τελευταίος ούτος τόν ’Ιούνιον 1721 έξώπλισενΜ , 
είς Πάτρας δύο αλιευτικά πλοία διά νά τά στεί- r 
λη είς τήν παραλίαν ’Ηλείας, δπου πληρώματα:λ 
Ί ονίων πλοίων συνεπλάκησαν μέ εντοπίους, δ 
δέ Ενετός ναύαρχος είχε στείλει καί γαλέρας. $
Οί "Ελληνες άνέφερον τόν αύτόν πρόξενον είς 1·. ■' 
τούς Τούρκους. I [' ι

Τουρκοενετικόν έπεισόδιον έδημιουργήθη . γ ' 1
πάλιν είς Πάτρας τόν ’Οκτώβριον 1780. Τό < 
ένετικόν «Άχιλλεύς» συνώδευε πολάκαν άνή-: 
κουσαν είς τόν Ίμβραήμ άλλοτε βοεβόδαν Πα-: η
τρων, άπό Πρεβέζης είς Πάτρας. ΟΙ Τούρκοι· Α.?'.: 
Πατρών δέν έδέχοντο νά παραλάβουν τό πλοιον)

-· l!r:

μ...
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ιλλ’ οΰτε έπέτρεπον τήν έκ Πατρών άναχώρη- 
jlv του (Κώδηξ Μέρτζιου 288).

Ό  έλθών πρός έκδίωξιν των Τουρκαλβανών 
;κ της Πελοποννήσου Χατζή Χασάν (βλ. λ.) 
τασάς έστειλε τα ελαφρά πλοία τής μοίρας 
του καί άπέκλεισε τόν Κορινθιακήν, ώστε νά 
ΐαρεμποδισθή διαπεραίωσίς των εις Στερεάν. 
ί 'Ενετός πρόξενος έν Πάτραις έξιστορεϊ τήν 
25 Μαϊου 1789 δτι Ό θωμ. γολέτα συνέλαβε 
δύο βάρκας Ίονίων, διότι εϊχον άποβιβάσει εις 
Κρυονέρι 80 Αλβανούς καί οί Ίόνιοι προσ- 

',· tiijic ήχθησαν είς τύν έν Πάτραις κατήν. Τήν 22 
“.'''ί· |Ν)βρίου 1798 έφθασεν είς Πάτρας τουρκικός 
■ “ ατόλος.φέρων 1200 Γάλλους .αιχμαλώτους έκ 

;τής παραδοθείσης είς τούς Τούρκους Γαλλ. 
τί: ni::rti φρουράς τής Λευκάδος. Ό  Θ. Κολοκοτρώνης 

(βλ. λ.) κατέδραμε τήν Κ. Ά χαίαν διά τοϋ 
πλοίου του «"Αγ. Γεώργιος» (1807). ’Ολί
γον πρό τής Έπαναστάσεως είς τόν λιμ-να 

Πατρών προσωρμίσθη στολίσκος έμπο- 
!( οικών πλοιαρίων, μεταφερόντων άπό Ναυ- 
ιϊιάκτου είς Πρέβεζαν τό χαρέμι τοϋ Βελή πα
ρά, συνωδεύετο δέ ούτος άπό μερικάς κανονιο
φόρους. Βλ. λ. Έπαν. 1821. Θωμόπουλος 694, 
402-7 , 409-12 , 412*, 414—G, 4 2 0 -1 , 425, 
460—1, 479, 493, 498, 503, 508, 512, 513*, 
Β27, 628. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς 
38, 5 9 -6 1 , 102, 166, 354, 3 9 6 -9 . ΜΕΕ ΙΘ' 

1100. Κώδηξ Μέρτζιου 1, 3, 10, 22, 50, 
52 55.

ΣΤ ' Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  1 8 2 1 —8. Ύδρο- 
γραφικόν άγγλικόν πλοϊον τάς άρχάς τοϋ 1821 
άνησυχεϊ τούς Τούρκους (βλ. λ. Φιλική). Κατά 
τήν έναρξιν τοϋ Άγώνος έπί πλοίου πρό τοϋ 
λιμένος των Πατρών εύρίσκονται οί Ό δ . Ά ν- 
δροΰτσος καί μετ’ αύτοΰ ό Μακρυγιάννης. Πα- 

; ρευρίσκονται τά πλοία των Ά ντ. Κουρτέλη, 
Διον. Φωκά κ. &. Ίονίων, οί πρώτοι μάλιστα 
παρέχουν πυροβόλα, αποβιβαζόμενα ύπ’ αυτών 
καί τοποθετούμενα κατά τοϋ φρουρίου τών Πα- 

J τρων. ΙΙατρινοί ναυτικοί άγωνισταί οί Δαμου- 
λιάνος, Δαμιράλης, Διον. Φωκάς, Χαρ. Δημα- 

;κόπουλος, Δαλιέρος, έδρασαν δέ πρό τών ΓΙα- 
ί τρών οί Γεωργάκης Δενδρολίβανος, Γεωργ. 
ίΠαξινός, Βλ. Δρόσος.

Μέ τήν είσοδον τοϋ Ίσούφ πασά (Κυριακή 
i Βαΐων 1821) 6 τουρκικά πλοία περιέπλεον 
περί τάς Πάτρας, είσελθόντα είς τόν λιμένα 
(Γερμανός 25). Ό  Έ λλ. στόλος ζητείται κα- 
τεπειγόντως (Μεταξάς Μεσσηνέζης, Τό Αίγιον 
34, Θεοφανίδης Β' 44, 46—7, Γερμανός 36). 
Τήν 22 Μαίου 1821 είσέρχεται είς τόν Π α- 

. τραϊκόν έκ 15 πλοίων υπό τόν Άνδρ. Βώκον 
; (Μιαούλην) καί Μπότασην (Γερμανός 41) καί 

μέ τόν όποιον ήνώθησαν δύο Κεφαλληνιακά καί 
‘, 4 Γαλαξιδιώτικα, τά όποια προσέβαλον καί 

δύο τουρκικά μέ στρατιώτας διά Πρέβεζαν, 
ι Διέρχονται ήμέραν τό στενόν Ρίων καί πολιορ- 
r> κοϋν τήν Ναύπακτον μέ άπόπειραν δράσεως 

πυρπολικού ύπό τόν Γ. Παξινόν. Τήν 15 ’Ι 
ουνίου φεύγει ό στόλος πλήν μικρας μοίρας 2 
Σπετσών καί 3 "Υδρας μετά τών Γαλαξιδιωτι- 

» κών καί Κεφαλληνιακών, ή όποία παρενοχλεΐ 
τούς Τούρκους καί εισέρχεται καί πάλιν τό 

"j; ίζ.ρ στενόν Ρίων. Τόν ’Ιούλιον 1821, διαλυθείσης

ί ι·:

Μ

■■νφ1’

:ιίΐ ·,
■. ■ ,ν.ι

'jjli···!· 

ti'jivl. J"

'll il

:
n

Vl’"
Is*

P·)

τής μοίρας ταύτης, δ Τούρκος ναύαρχος είσ- 
πλέει καί καταστρέφει τό Γαλαξείδι (Γερμανός 
48, Κ. Άλεξανδρή, Αί ναυτ. έπιχειρήσεις 
κλπ. Ά θ . 1930, 35, 37). Ίόνια, ’Αγγλικά καί 
Αύστριακά πλοία φθάνουν είς Πάτρας καί έφο- 
διάζουν τούς Τούρκους. Τουρκικός στόλος έκ 
35 πλοίων φθάνει τήν 7 Σ)βρίου είς Πάτρας. 
Καί ούτος είσήλθεν είς τόν Κορινθιακόν πρός 
καταστροφήν. Ό  Δενδρολίβανος (βλ. λ.) δρα 
μεμονωμένως μέ τό πλοϊον του. Γερμανός 20 
έπ. Γούδας Ε ' 347. 'Η  α' κατά παράταξιν 
ναυμαχία Έ λλ. καί Τουρκ. στόλων συντελεΐται 
είς Πάτρας τήν 20 Φ)ρίου 1822 (ναυμαχία 
Πατρών). Τουρκικά στρατεύματα έκ Πατρών 
άποπειρώνται άποβίβασιν είς τά νώτα τοϋ 
Έλλ. στρατοπέδου (έκβολαί Πείρου) άνεπιτυ- 
χώς κατ' ’Απρίλιον 1822. Τουρκικός στόλος 
φθάνει τήν 20 ’Ιουλίου είς τόν Πατραΐκόν καί 
άποχωρεΐ ή έως τότε διατηρουμένη μετά τήν 
ναυμαχίαν μοίρα τοϋ Ελληνικού.

Διά 15 πλοίων έξ Άκράτας μεταφέρονται είς 
Πάτρας τά υπολείμματα τής στρατιάς τοϋ 
Δράμαλη τόν ’Ιανουάριον 1823. Τουρκικός 
στόλος φθάνει είς Πάτρας τόν Φ)ριον 1823. 
’Άλλος στόλος ύπό τόν Χοσρέφ έρχεται · τήν 
9ην ’Ιουνίου καί αποβιβάζει στρατεύματα καί 
τρόφιμα καί έπιτηρεΐ τάς άκτάς. Τόν Δ)βριον 
1823 συλλαμβάνεται ό Γκάμπα (βλ. λ. καί 
Βύρων). Μοίρα Έλλην. στόλου ύπό τόν Μια
ούλην τηρεί τόν άπό 14 ’Οκτωβρίου 1824 κη- 
ρυχθέντα ναυτικόν άποκλεισμόν τοϋ φρουρίου 
ΙΙατρών. Ή  μοίρα έκ 4 Σπετσιώτικων ή- 
ναγκάσθη τόν Μάϊον 1825 ν’ άπέλΟη πρό τοϋ 
όγκου τοϋ Αιγυπτιακού στόλου. Τήν 1 Νοεμ
βρίου 1825 Ελληνικός καί Τουρκικός στόλοι 
ναυμαχοΰν πρό τοϋ Πάπα (’Αράξου). Γούδας 
Ζ ' 170—1, Άλεξανδρής αύτόθι 45, 53, 57, 
59. Βλ. τοϋ ’Αγνώστου άγωνιστοΰ, Ά πομνημ. 
αγωνιστών 1821, 6ος τομ. 230 έπ. 'Ο  στόλος 
ύπό τόν Σαχτούρην άποκλείει τόν κόλπον τώ 
1827. Τό φΟινόπωρον ή «Καρτερία» ύπό τόν 
"Αστιγγα (βλ. λ.) καί άλλα Έλλην. πλοία είσ- 
πλέουν είς τό στενόν Ρίων καί κατόπιν είς τόν 
λιμένα Πατρών βυθίζουν Αυστριακόν πλοϊον 
λαθρεμπορίου πολέμου. Βλ. λ. Έπανάστασις 
1821 λεπτομερώς. A rn a u lt ώς έν εύρετηρίω 
του.

Ζ ' Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Μοίρα Γαλλ. 
στόλου έφθασε τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1828 φέ- 
ρουσα τμήμα τοϋ ύπό τόν άρχιστράτηγον Μαι- 
ζόν (βλ. λ.) Γαλλ. στρατού, άποβιβασθέν είς 
άπόστασιν μιας λεύγας άπό τής πόλεως Π α 
τρών. Κατά τήν συνθήκην παραδόσεως τών 
Τούρκων Γαλλικά πλοία άνέλαβον νά μεταφέ
ρουν τούς Τούρκους έκ Πατρών είς ’Αλεξάν
δρειαν ή Μ. ’Ασίαν καί Θράκην. Ή  φρουρά 
όμως τοϋ Ρίου δέν παρεδίδετο καί τήν 22 
’Οκτωβρίου 1828 είσήρχετο είς τόν Πατραΐκόν 
κόλπον άλλη μοίρα τοϋ Γαλλ. στόλου τοϋ Δε- 
ριγνύ έκ τών πολεμικών «Κατακτητής» καί 
«Πόλις τής Μασσαλίας». Κατά τάς κατά τοϋ 
Ρίου έπιχειρήσεις συμμετέσχον καί Βρεττανικά 
καί Γαλλικά πολεμικά, τό πυροβολικόν τών 
όποιων έβαλε κατ’ αύτοΰ άπό τής πρωίας τής 
28 ’Οκτωβρίου. Τό έπόμενον έτος Γαλλικά
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πλοία παρέλαβον τό έν Πάτραΐς υπόλοιπον τοϋ 
ΓαλλιΚοΰ στρατού υπό τόν στρατηγόν Ίγκονέ 
(Στ. Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλιοθήκην 323, 6, 
7, 335). Ό  Ελληνικός στόλος υπό τόν ναύαρ
χον Μιαούλην φθάνει άρχάς 1829, δπως καί 
αυτός δ κυβερνήτης Καποδίστριας (βλ. λ.) διά 
νά βοηθήση εις τήν έκπόρθησιν των Ναυπά- 
κτου, ΆντιρρΙου καί Μεσολογγίου. Τόν Μάϊον 
1829 καί ό ’Ιωάν. Παπαρρηγόπουλος (βλ. λ.) 
έπΐ ρωσικού πλοίου έπιστατεΐ είς τήν παρά- 
δοσίν των ώς άνω φρουρών (περ. «Ή πειρ. Ε 
στία» Ίωαννίνων, έτος 1952, 672). Ή  άντι- 
βασιλεία του *Οθωνος άπό του Ίανουαρίου 1834 
διήρεσε τόν Έ λλ. στόλον είς δύο μοίρας, τήν 
του Αίγαίου καί τήν των Δυτ. παραλίων, έτο- 
ποθέτησε δέ άρχηγόν της β' τόν ναύαρχον καί 
μετέπειτα πρωθυπουργόν Κωνστ. Κανάρην.

Ή  μοίρα άπέκτησε βάσιν τάς Πάτρας, άπό 
τήν δποίαν έκδίδονται τά έγγραφα του Κανάρη 
ώς «άρχηγοϋ της κατά τά Δυτικά παράλια 
του Βασιλείου μοίρας». Τόν Κανάρην ώς «διοι
κητήν άρχηγόν» ευρίσκει τόν ’Ιανουάριον 1836 
έλθών είς ΙΙάτρας 6 Λουδοβ. Στόϊμπ (Στ. Θω- 
μόπουλος είς ((Αχαϊκά» Β' 2 έπ.). Άνήκον είς 
τήν μοιράν του τά πολεμικά «Κίμβρος», «Κα- 
ραΐσκάκης», «Γοργώ» (έφ. Σωτήρ Ναυπλίου 
25 Φ)ρίον 1834). Ό  άνωτέρω S teu h  ΓΙ, 56 
εύρεν είς Πάτρας τό πλοιον τού Τομπάζη, 
άρχηγίδα τού Κανάρη. *0 Κανάρης περιγρά- 
φεται προσερχόμενος είς δοξολογίαν τού 
ναού Παντοκράτορος κλπ. Μία άποστολή της 
μοίρας τού Κανάρη ήτο νά μεταφέρη Βαυα- 
ρούς στρατιώτας έπιστρέφοντας είς τήν πατρί
δα των μέχρι Κέρκυρας. Τό βρίκιον μάλιστα 
«Νέλσων» είχε «διευθυντήν» (κυβερνήτην) τόν 
ένδοξον ΙΙαπανικολήν, κατά τόν πλοϋν δέ άπό 
Ιΐατρών της 20 Ν)βρίου 1836 μέ 129 στρα
τιώτας προτήραξεν «άπό αμέλειαν της φυλα
κής» έπΐ της Πελοποννησιακής ακτής άπέναν- 
τ ι της Ζακύνθου. Δέν έσημειώθησαν άπώλειαι 
πλήν του πλοίου καί ό Κανάρης άπέστειλεν είς 
τόν τόπον τού άτυχήματος έκ Πατρών τά πο
λεμικά «Κίμβρος» καί «Σάμος» καί παρέλαβον 
έ^πιβάτας, πλήρωμα καί παν υλικόν. Τούς Βαυ- 
αρούς μετέφερεν είς Τεργέστην τό πολεμικόν 
«Ά ρης», άλλο πλοιον είς τήν δύναμιν της μοί
ρας ήτο καί ή «Ματθίλδη». Τόν Μάρτιον 1837 
ot άρχηγοί των δύο μοιρών μετετέθησαν άμοι- 
βαίως. Ό  Κανάρης μέ τό πλοιον του «’Αθήνα» 
έτοποθετήθη είς τήν μοίραν Αίγαίου καί ήλθεν 
είς Πάτρας ό Γ. Σαχίνης μέ άρχηγίδα τό 
πλοιον «Λαίδη Κόδριγκτων». Τόν Δ)βριον 1837 
δμως ό Σαχίνης έτοποθετήθη υπασπιστής τού 
βασιλέως καί άρχηγός τής μοίρας ώρίσθη ό Γ. 
Άνδρούτσος. Μετά δύο έτη μετετέθησαν άμοι- 
βαίως πάλιν οί δύο μοίραρχοι καί ώρίσθη ό 
Κανάρης είς Πάτρας έως τοϋ Φ)ρίου 1841, 
δτε άπεστρατεύθη ό Άνδρούτσος καί αί δύο 
μοΐραι ήνώθησαν υπό τόν Κανάρην, έχοντα βά- 
σιν τό Ναύπλιον. Ή  μοίρα μεταξύ των άλλων, 
αή ύπαρχούσης τότε συγκοινωνίας, διέθετε τά 
ιστιοπλοοϋντα πλοία της διά μεταφοράν κυβερ
νητικών υπαλλήλων, έξεχόντων προσώπων 
(Ρούφου, Ράγκου) Ιδίως μεταξύ Πατρών καί 
Στερεάς, άλλά καί πρός κατάπνιξιν διαφόρων

στάσεων (βλ. λ.). Κατά τήν κατάστασιν του^
Β. Στόλου Δ)βρίου 1841 ή 12 κανονιοφόρος καΐι 
ή βελλοϋ «Σάμος» καί ή γολέτα «Ματθίλδη» 
περιπλέουν τόν Κορινθιακόν.

Κατά τόν άποκλεισμόν των Ά γγλω ν ύπό 
τόν Πάρκερ ήλθεν είς τόν Πατραϊκόν τήν 18* 
Ίανουαρίου 1850 τό άγγλικόν «Ρέσμαν», τό 
όποιον άπηγόρευσεν έκπλουν πλοίων καί έκφόρ- 
τωσιν φορτίων. Είς τόν λιμένα Πατρών ήσαν 
τά έλλην. πολεμικά «Ναυτίλος» καί «Άνδρου-· 
τσος», παρά των οποίων ό Ά γγλος έζήτησε 
νά μεταφέρουν έπί τοϋ πλοίου του τά βρεγμέ-: 
να Ιστία των, δταν ταύτα στεγνώσουν. Τά Έλ-.ί 
ληνικά άπηύθυναν διαμαρτυρίαν, κατέπλευσε 
δέ έν τώ μεταξύ καί τό άγγλικόν βρίκιον 
«Φρώλικ», μέ τό όποιον ήλθεν ή διαταγή κα-. 
τασχέσεως των Ελληνικών πλοίων. Ά γγλο ι t κ· 
έπήνδρωσαν τά δύο Ελληνικά πλοία, τά όποΐαι| 
έρυμουλκήθησαν ύπό τού ((Ρέσμαν» είς Λευ- 
κίμμην καί Κέρκυραν. Τά δύο πλοία άπέπλευ-· 
σαν έπανερχόμενα έκ Κέρκυρας τήν 28 ’Απρι
λίου 1850. Πρός καταδίωξιν τής ληστοπειρα-. 
τείας διατίθεται τόν Ιούνιον 1863 τό πολεμι- ι 
κόν «Ναύπλιον» είς τόν Κοριθιακόν (Δ. Φωκά,: 
Χρονικά τού Έλλην. Β. Ναυτικού 1833—73,: 
ΆΟ. 1923, 38, 39—48, 44, 49—50, 51, 103 
—4, 107, 217). Βλ. λ. ’Όθων. Κατά τόν άπο-ι 
κλεισμόν 1886 D riau lt IV , 276, έφ. Φορολο
γούμενος Πατρών 30 Μχΐου 1886. Πρβλ. Γ. 
Φιλάρετον Ξενοκρατία 105, 106 διά τόν άγγλι-. 
κόν άποκλεισμόν τού 1850. Διά τόν τοϋ 1846Μ 
D riau lt I I ,  336—341. Βλ. λ. Μερεντίτης,; ι 
’Ά γγλοι.

Διά τον Α ' παγκ. πόλεμον : Γ, Φιλάρετος 3 
Ά πό  τού 65ου ύψώματος 630. Τό πλοιον»i 
«Κάιζερ» πλέον έκ Πατρών διά Τεργέστην έ-: 
πυροβολήθη έκ Χιμάρας. Επακολουθεί ό ναυτι-.f 
κός άποκλεισμός (1916), είς δν συμμετέχουν» 
Α γγλικά, Γαλλικά καί Ιταλικά πλοία άπο-<ϊ * 
κλείοντα καί τήν έπικοινωνίαν Κορινθιακού 
καί Πατραικού. Ελληνικά πολεμικά συνοδεύουν· : 
νηοπομπάς καί φέρουν έφόδια διά τόν στρατόν· 
κατά τάς έκστρατείας 1912—1922. Κατά τήνρ 
άντεπανάστασιν του 1923 τό θωρηκτόν «Λή-ρ 
μνος» έβομβάρδισεν άπό Πατρών τήν Χαλαν- 
δρίτσχν.

’Ή δη άπό τού 1936 Ιδρύεται ναυτική βά- 
σις είς Πάτρας μέ ναυλοχούν είς τόν λιμένα ιϊ 
των τό εύδρομον «"Ελλη». Τώ 1940 άπέρχεταιρ 
είς Αίγαΐον καί ή Ναυτική διοίκησις φροντίζει: 
διά τά όχυρά Αράξου καί Ρίου (βλ. λ.). Τήν|
31 Ιουλίου 1940 Ιταλ ικά  άεροπλάνα ρίπτουν ι 
βόμβας είς τά πρό τής Ναύπακτού ναυλοχούντα * Ί  
πολεμικά τής Ναυτικής βάσεως Πατρών (Γα-: £) ■ 
τόπουλος Ίσ τ . κατοχής 56). Ιταλικόν ύδρο-ι 4 
πλάνον πίπτει παρά τήν Κεφαλληνίαν καί ή- Λ; 
Ναυτική βασις Πατρών διατάσσει τήν κατα- X 
κράτησίν του. Αποδίδεται καί οί ’Ιταλοί εύχα-. δ ■· 
ριστοΰν τόν Νομάρχην Ά χα ΐας διά τήν διάσω- Μ ■: 
σιν τού πληρώματός του (Λευκή Ελληνική ν| > 
βίβλος 1940, 73, 79). 'Ό ταν έκηρύχθη ό πόλε-: Μ- . 
μος, ή διατεθεΐσα είς Πάτρας μοίρα τορπιλλοβό-· ; 
λων προστατεύει τάς νηοπομπάς, έξασφαλίζου-ι ^ 
σχ κυρίως τήν έπικοινωνίαν μέ τήν Στερεάν ajv.j 
καί Ήπειρον· Ναρκοπέδιον άνεπτύχθη είς τό1
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στόμιον του Πατραΐκοΰ, έκτοτε δέ καί μέχρι 
1949, άφοϋ καί οΐ στρατοί κατοχής έβύθισαν 
καί άλλας νάρκας, ή περιοχή των ναρκοπεδίων 
άρχίζουσα άπό Ναυπάκτου καί Ψαθοπύργου, έ- 
κάλυπτεν δλην τήν θαλασσίαν έκτασιν μέχρις 
(άκρας Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου πρός τό Ίόνιον 
'πέλαγος. Κατά τήν έκκαθάρισιν του 1944 ναρ
κοπεδίου πρό τοϋ Ρίου άνετινάχθη καί έβυθί
σθη άγγλικόν ναρκαλλιευτικόν (παρά Θωμοπού- 
ιλφ 415). Πάντως οί ’Ιταλοί δέν κατώρθωσαν 
νά παραβιάσουν τόν ’Άραξον ούδέ δι’ υποβρυ
χίων και μόλις τόν Μάΐον 1941 μετά τήν Γερ
μανικήν εισβολήν τορπιλλάκατοι καί κατόπιν 
πολεμικά άλλα πλοία έφθασαν είς Πάτρας, αί 
όποΐαι έξελίχθησαν είς βάσιν του πολέμου Ιδίως 
πρός τήν ’Αφρικήν άλλά καί καταφύγιον των 
διασωζομένων άπό τορπιλλισμούς πλοίων. Δρά- 
σις Ιταλικής άεροπορίας είς τόν κόλπον τω 
1940)1 δέν έπετεύχθη, ούτε είς τόν λιμένα 
Πατρών, άντιθέτως κατά τόν ’Απρίλιον 1941 
συνεχείς καί άνηλεεΐς ήσαν οί βομβαρδισμοί τής 
γερμανικής άεροπορίας, πλεϊστα δέ Ελληνικά 
πλοία έβυθίσθησαν, ώς καί τό πλωτόν νοσοκο
μείου «Έλληνίς», τό όποιον, μεταφέρον τραυ
ματίας, έκάη έντός τοΰ λιμένος Πατρών καί 
τό βοηθητικόν (ύδρογραφικόν) τοΰ στόλου 
«Πλειάς» έβυθίσθη έναντι των Πατρών είς τόν 
κόλπον Βασιλικής, όπου εΰρίσκετο προσωρμι- 
σμένον. 'Τπήρξαν πολλά θύματα καί είς τά 
δύο πλοία καί ό κυβερνήτης του β \

Έβυθίσθη όμοίως παρά τό Κρυονέρι τό έ- 
πίτακτον έπιβατηγόν «Πύλαρος» καί τό όπλι- 
ταγωγόν «Κρήτη» παρά τό Άντίρριον, άμφό- 
τερα τήν 23ην ’Απριλίου 1941. ’Εβυθίσθη τό 
ναρκαλλιευτικόν «Άλιάκμων», τό όποιον άνή- 
κεν είς τήν δύναμιν τής Ναυτικής βάσεως Πα
τρών μετά τήν άπομάκρυνσιν τής «"Ελλης» 
καί είχε δεχθή τούς βομβαρδισμούς τής Ιταλ. 
άεροπορίας είς Πάτρας. Τέσσαρες βόμβαι μετά 
άπηνή καταδίωξιν τής γερμανικής άεροπορίας 
κατεβύθισαν τοΰτο τήν μεσημβρίαν τής 22)4)41. 
Τό άπόγευμα τής 23 ’Απριλίου έβύθισαν τό έ- 
πίσης ναρκαλιευτικόν τοΰ στόλου «Νέστος» 
είς Ψαθόπυργον, τό όποιον είχον προσβάλει 
τήν προηγουμένην παρά τό Άντίρριον καί εΐ- 
χον τραυματίσει πολλούς άπό τούς άνδρας του.

Τό νοσοκομειακόν «Έλληνίς» προσεβλήθη 
τήν 21 Απριλίου, ένώ μετέφερε 278 τραυματίας 
έξ ’Αμφιλοχίας είς Λουτράκι. Έσπευσε τό 
«Πλειάς» είς βοήθειάν του, άλλά αί βόμβαι 
εύρον ούχί άπαξ τό σκάφος. Καιόμενον τό νο
σοκομειακόν ώδηγήθη είς τόν λιμένα Πατρών 
διά νά διασωθοΰν οί άπομένοντες τραυματίαι. 
ΟΙ πυροσβέσται Πατρών έν ώρα συναγερμού 
διέσωσαν τούς τραυματίας καί τό σκάφος προσ- 
ήραξε τέλος παρά τόν Ά γ .  Άνδρέαν (Ψηλήν). 
Τό «Πλειάς» έπειτα άπό πολλάς συγκρούσεις 
μέ γερμανικά άεροπλάνα ώδηγήθη είς τήν έ
ναντι Βασιλικήν, όπου καί έβυθίσθη έπειτα 
άπό έπανειλημμένας προσβολάς άεροπλάνων τό 
άπόγευμα τής 25 ’Απριλίου. Έβυθίσθησαν έπί- 
σης τά άλλοτε πλοία καταδιώξεως λαθρεμπο
ρίου Α2 είς Ρίον τήν 20 ’Απριλίου, A3 είς 
Άραχωβίτικα τήν 28 ’Απριλίου, τά έπιβατηγά 
«Μακεδονία» είς Τροιζώνια καί «Άθήναι» ά-

πέναντι αυτών είς Ψαθόπυργον, πλεϊστα δέ 
άλλα φορτηγά έλληνικά πλοία, τών όποίών τά 
ναυάγια διετηρήθησαν είς Ά γιάν, Ρίον καί 
Δρέπανου. Έ π . Καββαδία, Ό  ναυτικός πόλεμος 
1940, 104—161, 3 4 5 -347 , 632. Τω 1942 οί 
’Ιταλοί πζρέλαβον πολλά ναυάγια καί τά έρυ- 
μούλκησαν είς ’Ιταλίαν.

Κατά τήν συνθηκολόγησιν τών ’Ιταλών τόν 
Σ)βριον 1943 τά πλεϊστα τών έν Πάτραις άρ- 
κετών πολεμικών των πλοίων άπήλθον έσπευ- 
σμένως. Στρατός όμως καί 22 καταδιωκτικά 
ίταλ. άεροπλάνα είς ’Άραξον παρεδόθησαν είς 
τούς Γερμανούς. Είς τόν λιμένα Πατρών ύπήρ- 
χον μικρά πλοία είς χρήσιν τών Γερμανών καί τό 
δήθεν πλωτόν νοσοκομεϊον πρώην ίταλ. υπερω
κεάνιον T oscania, έναντίον τοΰ όποίου μάλι
στα ώργανώθη άπό Πατρινούς πατριώτας έπι- 
χείρησις ύπονομεύσεως, όπως έγένετο καί είς 
άλλα πλοία είς τόν λιμένα Πατρών. Λάγαρης 
32, 34, 78, 87. Μία άπό τάς προχείρως δια- 
σκευασθείσας είς πολεμικόν ναυτική μονάς, 
άπό τάς λεγομένας ύπό τών Πατρινών χελώνας, 
συμμετέσχε καί είς τήν μάχην ΙΙατρών (2—4 
’Οκτωβρίου 1944). Αΰτη μετέφερε Γερμανούς 
στρατιώτας καί υλικόν άπό Πατρών είς Ιτέαν, 
κατά δέ τό τελευταίου της ταξίδιον κατά τήν 
χαραυγήν τής 4 ’Οκτωβρίου 1944 έβαλε διά 
τών πολλών της άντιαεροπορικών καί άλλων πυ
ροβόλων κατά τών Πατρών (Λάγαρης αύτόθι 136 
—7). Πρώτα είσήλθον είς τόν Πατραΐκόν κόλ
πον ναρκαλιευτικά Βρεττανικά καί όταν ήνοίχ- 
θη είς τά ναρκοπέδια δίαυλος, άλλα πολεμικά 
καί πρώτον τό Έλλην. άντιτορπιλλικόν «Σπέ- 
τσαι», τό όποιον παρέμεινεν έκτοτε είς Πάτρας, 
όπου έπανιδρύθη ή Έλλην. ναυτική βάσις Π α
τρών ("Ηλιος ΙΖ ' 169). Κατά τόν συμμοριτο
πόλεμον τήν έσπέραν τής Μ. Τρίτης 1948 
Ελληνικόν περιπολικόν έβαλεν άπό τής θέσεώς 
του είς τόν λιμένα Πατρών κατά κινήσεων είς 
Όβρυάν. ’Ισχυρά δέ ναυτική δύναμις έξ άρμα- 
ταγωγών μετέφερεν είς Πάτρας τήν άνοιξιν 
τοΰ 1949 τήν IX Μεραρχίαν, διά τής όποιας 
έξεκαθαρίσθη ή Πελοπόννησος. Βλ. λ. πόλεμοι, 
λιμήν, κόλποι, πειραταί, ναυτιλία.

Ν αύπακτος. Περί άρχαιοτάτων δεσμών 
βλ. λ. Ρίον, Πελοπον. πόλεμος, Ά χ .  συμπο
λιτεία. Έ τάχθη ύπό τάς Πάτρας έπί Αύγού-. 
στου. Διά Ναυπάκτου ή όδός πρός Κπολιν 
(βλ. λ. Δανιηλίς). Έ ργον Ναυπακτίων γλυ
πτών (Λαφρία Ά ρτεμις) έν Πάτραις. Κατεχο- 
μένην ύπό Αλβανών προσπαθεί ό Έρέδια 
(βλ. λ.) έκ Πατρών ν’ άπελευθερώση. "Οταν 
τήν κατέλαβον οί Φράγκοι, ύπήχθη είς τό 
πριγκηπατον τής Ά χα ΐας. Βλ. λ. πειραταί. 
Διά τής συνθήκης τοϋ 1411 μεταξύ Έ νετίας 
καί Τουρκίας, ή πρώτη διετήρησε τήν Ναύπα
κτον, άλλ’ ύπό τόν όρον νά πληρώνη 100 δου
κάτα διά τοΰ έν Πάτραις βαΐλου της είς τήν 
β'. Ή  Ναύπακτος ύπήγετο είς τόν pod esta  
(διοικητήν) τών Πατρών, ένώ πρίν καί μετά 
ταϋτα ήτο ύπό τόν τής Κερκύρας. Πρό τής 
Ναυπάκτου πάντως έφθασεν ολίγον μετά τήν 
κατάληψιν τών Πατρών ύπό τών Βυζαντινών 
ό τελευταίος αύτών Λατ. άρχιεπίσκοπος, μέ 
άνθρώπους τοΰ όποίου συνηντήθη ό Γεώργ,
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Φραντζής. Κατά τήν τουρκικήν κατάληψιν των 
Πατρών (1458) εις Ναύπακτον προσφεύγουν 
οΐ Πατρεΐς, κατεχομένην (1407—99) υπό Ε ν ε 
τών. Έ κ ε ΐ κατέφυγον καί οί πολιορκήσαντες 
τάς Πάτρας άνδρες του Θωμά Παλαιολόγου 
μετά τήν Τουρκικήν κατάληψιν, τέλος έκεΐ καί 
ot γενναίοι έσχατοι ύκερασπισταί του Σαλμε- 
νίκου υπό τόν Γραίτζαν Παλαιολόγον. Μετά 
τάς Πάτρας ό Ά νδ. Δόριας (1532) προχωρεί 
πρός Άντίρριον καί Ναύπακτον, άλλα μόνον 
συμφοράν ένσπείρεί. Καί ό Τούρκος αντιναύαρ
χος φθάνει τήν 2 ’Ιουνίου 1543 εις Πάτρας 
καί τήν έπομένην εις Ναύπακτον, όπου ό στό
λος του έξεφόρτωσε τηλεβόλα, προοριζόμενα 
διά φρούρια Ρίου καί Άντιρρίου. Ό  κόλπος 
(βλ. λ.) των Πατρών έκαλεΐτο ήδη τόν ΙΣ Γ ' 
αί. τής Ναύπακτού, δι’ δν λόγον καί ή ναυμα
χία τής 7 ’Οκτωβρίου 1571 εις τό άνοιγμα 
του κόλπου τούτου ώνομάσθη τής Ναυπάκτου. 
Ό  Ζώης 1653 λέγει 6τι ή ’Ακαρνανία έπί Ε 
νετών έκαλεΐτο καί αύτή Λεπάντο καί ούτως 
ή όνομασία τής ναυμαχίας. Κατά τά τέλη Ι ίΤ  
αί. οί όλίγοι έναπομείναντες Εβραίοι μετέΒη- 
σαν κατά τό πλεΐστον εις Ναύπακτον. Ή  Ναύ
πακτος παρεδόΟη άνευ άντιστάσεως μετά τήν 
πτώσιν των Πατρών εις τόν στόλον του Μορο- 
ζίνη (1687). Καί κατά τόν ΙΖ ' αί. διατηρείται 
ώς καταφύγιον πειρατών (λεβέντηδων). Πάν
τως ή Έ νετία  κατά τήν τελευταίαν κτήσιν της 
τής Πελοποννήσου κατείχε καί τήν Ναύπακτον, 
κατώρΟωσε δέ δι* αύτής νά προσελκύση πλη
θυσμόν είς τήν Πελοπόννησον, ή όποια ήτο 
τόιε (τέλη ΙΖ ' αί.) πολύ άραιοκατωκημένη. 
Πλεΐστοι ήλΟον καί έγκατεστάΟησαν είε τήν 
περιοχήν Πατρών κ. ά. οίκογενειακώς (Κώ- 
δηξ Μέρτζιαυ 143—4).

Κατά τήν Έπανάστασιν του 1770, οί Τούρ
κοι συνέλαβον είς Ναύπακτον τόν Πατρέα έπα- 
ναστάτην ΙΙαϋλον Παυλόπουλον καί εκεί τόν 
άνεσκολόπισαν. ΕΙς Τούρκος τής Ναυπάκτου έ· 
νέμετο τήν Τριταίαν κατά τάς άρχάς τού It) ' 
αί. Κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν ή Ναύπακτος 
είχε ύποπροξενεΐον Ένετικόν ύπαγόμενον υπό 
τόν πρόξενον Πατρών. Θωμόπουλοςς 70, 79, 
128, 129, 1311, 172, 196, 282, 284, 288, 
310, 311, 327, 3 3 0 \ 335, 339, 348, 353,
367, 371, 376, 392’, 398, 402, 409, 410, 
422, 414, 419, 421, 426, 437, 4G0J, 463, 468, 
471, 473, 482, 492“, 498, 499, 502, 504, 507 
620. Κατά τόν F in la y  (κεφ. Α') είχε πασά 
πρό τού 1821 υποκείμενον είς τόν βεζύρην του 
Μόριά. Είς Ναύπακτον κατέφυγον καί πάλιν 
τφ  1821—8 Πατρεΐς πρόσφυγες (Στ. Θωμό- 
πουλος είς Δ. Βιβλ. 328). Έ κ  Πατρών ό Ί -  
ωαν. Καποδίστριας (βλ. λ.) έκίνησε τφ  1829 
έκστρατείαν πρός άπελευΟέρωσιν τής Ναυπχ- 
κτου καί τήν επέτυχε. Μέγας ό άριθμός Ναυπα- 
κτίων έγκατεστημένων εις Πάτρας άπαρτίζων 
καί σύνδεσμον, ίδρυθέντα τφ  1892 καί του 
όποιου τό καταστατικόν έδημασιεύΟη είς ϊδιον 
τεύχος τφ  1897 έν Πάτραις. Ώνομάσθη οδός 
έν Πάτραις των Ναυπακτίων τφ  1955. Λαο- 
γραφικώς θηρίον πού άκούεται καί είς τόν ά- 
πέναντι Μόριά, ό Νήταυρος. Πολίτου ΙΙαρα-

δόαεις Α' 205, 961. Βλ. λ. ΑΙτωλοΙ. "Ηλιοο * 
ΙΔ ' 294. ΜΕΕ Κ Γ' 200.

Ν αύπλιον. Ώ ς  έδραν της Έ λλ. Κυβερνή* 
σεως βλέπομεν πολλούς Πατρεΐς κατά τήν 
διάρκειαν καί ευθύς μετά τήν Έπανάστασιν 
τού 1821. Έ κ εΐ παρέμεινε καί άπέθανε τι* 
Μάϊον τού 1826 ό μητροπολίτης Γερμανός- 
έκεΐ εύρίσκετο έπί Καποδιστρίου ό Ά ντ. Κα·: 
λαμογδάρτης, ένυμφεύθη δέ ή Καλλιόπη τό'» 
Σπυρ. Παπαλεξόπουλον. Πρβλ. καί Θωμόπου·» 
λον 412 σημ.

να υτιλ ία . Αί Πάτραι, παράλιος πόλις** 
δέν υπήρξαν δμως καί ναυτική, εϊχον δμως: 
καί έχουν άξιόλογον άλιευτικόν στόλον («Νεο-: 
λόγοςη Πατρών 21 καί 22 ’Ιουλίου 1931 «ΑΙ! 
Πάτραι ώς ναυτική πόλις»). Στερούνται φυσΐ-f 
κοΰ λιμένος καί πρό παντός ναυτικής παραδό-! 
σεως, ένώ άντιθέτως κέκτηνται πλουσίαν έμ·. 
πορικήν. Δέν είναι πάντως ξένοι οι Πατρεΐςΐ 
πρός τήν θάλασσαν, ή όποία είναι πρωταρχι-ι 
κόν στοιχεΐον είς τήν ζωήν των (Πρβλ. τόν Κ.1 
Παλαμάν «Στή χώρα πού μέ γέννησε»), Έπΐι 
των χρόνων τού Πελοπον. πολέμου, άλλά κυ·. 
ρίως τής Ά χ . συμπολιτείας αί Πάτραι καθί
στανται ναυτική βάσις των ’Αχαιών (βλ. λ« 
ναυμαχίαι). *0 δελφίν δέν λείπει άπό τά δια-ι 
σωΟέντα άργυρά νομίσματα των Πατρών, 6 
Ποσειδών μέ ποικίλας παραστάσεις είς πολλά, 
χαλκά νομίσματα. Είς νόμισμα Πατρών πρός: 
τιμήν τού Νέρωνος είκονίζεται πλοΐον μετά 
κωπηλατών καί εις άλλο πρός τιμήν τού αύτο-: 
κράτορος Λευχίου Βήρου φέρεται πάλιν ό Πο-; 
σειδών κρατών δε>φΐνα καί τρίαιναν. Τέλος: 
καί είς άλλο πρός τιμήν του αύτοκράτορος» 
Σεπτ. Σεβήρου φέρεται έπί τής μιας δψεως 6 
λιμήν, είς τόν όποιον δύο πλησίστιοι τριήρεις; 
καί ναός τού Ποσειδώνος, όμοίως καί εις άλλο* 
τού αύτού αύτοκράτορος είκονίζεται ό λιμήν, είς! 
άλλο πρός τιμήν τού Καρακάλα ό Ποσειδών: 
μέ δελφΐνα καί τρίαιναν. Καί τά νομίσματα* : 
τής Δύμης είναι χαρακτηριστικά. Τά τώνι 
χρόνων τής ’Αχαϊκής συμπολιτείας φέρουν t-i 
χΟύν πλατύν, τά έπί δέ τών αύτοκρατορικώνι: . I 
Νίκην έπί πρώρας, πρώραν κλκ. Έ κ  τών-νο-;· 
μισμάτων (βλ. λ.) τούτων καταφαίνεται οτι δ 
θεός τής θαλάσσης έλατρεύετο Ιδιαιτέρως είςί 
ΙΙάτρας καί Δύμην. Ναός άλλωστε του Ποσει-Μ 
δώνος (βλ. λ.) ύπήρχε παρά τόν άρχαΐον λιμέ-· ρ '· 
να τών Ιΐατρών, έξ άλλου άπό Αύγούστου καίίν 
έκτοτε αί Πάτραι ώς ναύσταθμος συντηρούν!» 
τάς νηοπομπάς, αί όποΐαι ώργανούντο λόγφη 
τών πειρατών (βλ. λ.) καί έξησφάλιζον τήν'*'' 
πρός τό Βρινδήσιον θαλασσίαν συγκοινωνίαν» \ 
τής Ελλάδος. 'Ό πω ς λέγει ό Χέρτσβεργ Α'' 
Έ λλ. 618—9, προφανής ήτο ή θέσις τών Πα-ι 
τρων, διότι ήσαν «ό φυσικός λιμήν καί τό έμπο-· 
ρεΐον τής ΒΔ Πελοποννήσου, άλλά καί τής ΝΔ. 
Ελλάδος». Θωμόπουλος 76, 147, 148, 152,rJT. 
206, 238—241, 243, 248, 250, 251. Έ π ί βυ-. 
ζαντινών χρόνων καί μάλιστα κατά τόν Θ' αί. : 
έχομεν πυκνήν ναυτικήν έπικοινωνίαν Πατρών ι ;Τ 
μέ Σικελίαν καί Κάτω ’Ιταλίαν. Βλ. λ. Βιργί-! ^ 
λιος, Λουϊτπράνδος. Είς τήν άπογραφήν έν: Ο  
τούτοις τής περιουσίας Δανιηλίδος δέν άναφέ-ί t  
ρονται πλοία. Καί δταν άργότερον ήλθαν οί; /ί ν'
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ϊΈνβτοί, ή ναυτική συγκοινωνία μέ τήν Δύσιν 
ήτο έπίσης πυκνή (βλ. λ. όδοί θαλάσσιοι). Διά 
τά Ένετικά πλοία καί έκεϊνα τής Ραγούζης 
εις τόν λιμένα Πατρών, Θωμόπουλος 3221, 
3363, 359, 364*. Τόν ΙΕ ' αί. άναφέρεται πλου- 
σιώτατος Πατρεύς καί μεταξύ των άλλων 
στοιχείων της περιουσίας καί έν πλοϊον, βλ. λ. 

ι|Μαυροκέφαλος.
Κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν οί Ε 

νετοί διεφύλαξαν είς εαυτούς καί τύ δικαίωμα 
τής άκτοπλοίας. Θωμόπουλος 3363, 423,
502—3. Είς τούς Ελληνικούς λιμενοδείκτας 
βλέπομεν πολλά διά τά παράλια των Πατραϊκοΰ 
καί Κορινθιακού κόλπων καί άντλούμεν έξ αύ- 
τών πληροφορίας τής ναυτιλιακής των κινή- 
σεως ήδη πρό του ΙΕ ' αί. ("Ηλιος ΙΒ ' 382). 
Κατά G erland 59 έπί α' Ενετοκρατίας 
(1408—13) τά ένετικά έμπορεύματα ήρχον- 
το άπ’ εύθείας έξ Ένετίας είς Πάτρας, έπειτα 
5μως άπύ αυτήν (1413) ήρχοντο καί πάλιν, 
όπως καί προηγουμένως διά μέσου Κερκύρας. 
Ή δη έπί α' Τουρκοκρατίας ή είσοδος πλοίων 

(ϊίς τύν Κορινθιακόν έδυσκολεύετο καί διά 
ϊ. Π::;ιι it τούτο μικρά ήτο ή κίνησις πλοίων είς αύτόν
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(άκόμη καί άνάπτυξις σταφιδοκαλλιεργείας), 
διότι οί Τούρκοι έφοβοϋντο πειρατικήν είσβο- 

ιλήν ύπό τήν πρόφασιν φορτώσεως σταφίδος. Ή  
ίσταφίς πάντως έξ Αίτωλικοϋ καί Μεσολογγίου 
ΐήρχετο είς Πάτρας φορτωμένη έπί μονοξύλων, 
έκαστον των οποίων μετέφερε 5—6 σακκία 
ί σταφίδος. "Οταν όμως ό άνεμος ένεδυναμοϋτο, 
αίφνης τά πλοιάρια ταϋτα διεσκορπίζοντο ώς 
σμήνη μελισσών, καθόσον δέν τολμούν νά έκτε- 

Ιίθοΰν είς τήν ορμήν των κυμάτων, έπιλέγει ό 
i Σπόν τού ΙΖ ' αί. Καί έκ Ναυπάκτου καί Αί- 
ι γίου είς Πάτρας μετεφέρετο ή σταφίς πρός έ- 
ξαγωγήν διά τό εξωτερικόν. Κατά πληροφορί
ας τού Γάλλου προξένου B eau jour, «αί Πά- 
τραι είναι διά τήν Πελοπόννησον ή μεγάλη ά- 
γορά των κορινθ. σταφίδων, άλλ’ έπειδή ό τε
λώνης τής σκάλας αύτής φορολογεί άνοικτιρ- 

: μόνως, προσορμίζονται τά πλοία είς Αίτωλι- 
κόν». Ζωγράφος 115—6, 147. Οί Ενετοί έπι- 
τάσσουν τό θέρος 1699 πλοιάρια των Πατρών 
διά μεταφοράν είς Κόρινθον σιτηρών των διά 
τόν στρατόν (Κώδηξ Μέρτζιον 124). Άναφέρε- 
ται έπίσης έκ Πατρών τήν 13 Σ)βρίου 1707 
δτι προσήγγισεν είς τάς άκτάς Γαστούνης πλοι- 
άριον τού έκ Πατρών Γεωργ. Πολυμέρη, προ- 

Αή'Λ5'".· r ερχόμενον άπό μέρη έπιδημίας, δίχως νά τό ά- 
ρ: ναφέρη, διό καί έτιμωρήθη. Αυτόθι 140.

’Αλλά, όπως άναφέρεται πρός την Ένετίαν 
'ΐΦί·' I) έκ Πατρών την 21 Σ)βρίου 1713, οί Πελο- 

0 ':" ϊ ι  ποννήσιοι στερούνται ιδιοκτήτων πλοίων καί 
αί μεταφοραί έντεΰθεν γίνονται διά πλοίων έξω- 

7, ;·)Κ χερικού, Ένετικών καί τών τών Ίονίων νήσων,
, '!·['&' έντεΰθεν δέ καί δυσχέρεια έπιβολής κυρώσεων 
, z;i'■■■.£ κατά τού λαθρεμπορίου. (Αυτόθι 178). Άναφέ- 
\‘n ]<5· U'· ρεται τώ 1714 φόρτωσις σιτηρών 8ι’ 'Ενετίαν 
Ι·|Έ'; μέ τά πλοία «Ευρώπη» καί «Σαμουήλ», τού 
. j Ρ !· .jt, ναύλου πληρωτέου ύπό τού Ένετικοΰ ταμείου 
’.jv είς λιμένα προορισμού (αυτόθι).

Κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν μέ πολλούς 
κόπους έπέτυχον οί Ενετοί τό δικαίωμα νά ά- 

jlvPji κτοπλοοϋν καί είς τόν Κορινθιακόν. Άργότε-

ρον τό δικαίωμα άπέκτησαν καί άλλων έθνι- 
κοτήτων πλοία καί ύπήρχεν είς Πάτρας πλοη
γός διά τήν είσοδόν των είς τόν Κορινθιακόν. 
Βλ. λ. Δρέπανον. Ό  P ouqu ev ille  IV , 403 
είδε (1816) πολλά πλοιάρια μεταξύ Πατρών 
καί Αίγίου νά μεταφέρουν σταφίδα καί σίτον. 
Καί ό Dochvell (1808) είς Πάτρας καί Ρίον 
πολλά, άπαντα έντοπίων Ελλήνων. ’Ιδίως κα
τά τάς άρχάς τού ΙΘ ' αί. άνεπτύσσετο ή ναυ
τιλία τού Γαλαξιδίου μέ Πατρινά κεφάλαια 
(Προκόπη Μελέτη (=Μενελ. Κυριακοπούλου), 
Ή  γνώση τού Μόρια κι’ ή λεβεντιά της Ρού
μελης, 28, 291). Ή  χορήγησις κεφαλαίων έ- 
γένετο διά τού τύπου τού συνεταιρισμού. ΟΙ 
Πατρεΐς έμποροι (κεφαλαιούχοι) εΐχον τό μερί- 
διόν των έπί τού πλοίου, δπως καί ό πλοίαρχος 
καί τό πλήρωμα (συμπλοιοκτησία). Ε ις τών 
πρώτων τών Πατρών έφοπλιστής ήτο ό ’Ιωάν. 
Παπαδιαμαντόπουλος (βλ.λ.) μετά τού συνεταί
ρου του Άνάγνου (Γούδας Ε ' 239). Ό  Γ . Π α- 
παδιαμαντόπουλος, *Ιστ. σημειώσεις 10—11, 
δημοσιεύει έκ τού άρχείου του έγγραφον, άφο- 
ρών τοιοΰτον συνεταιρισμόν: «1804 ’Απριλίου 6 
Πάτραι.

Διά τού παρόντος φανερώνω καί όμολογώ 
ό ύποκάτωθεν γεγραμμένος καπετάν ’Αθανάσιος 
Λουκέρης δτι άπό τό μπαστιμέντο όνομαζόμε- 
νον Πουλάκας καί ή «'Αγία ’Άννα» τό όποιον 
έφαμπρικάρισεν είς τό Γαλαξεΐδι καί καπετα- 
νεύει μέ αύτό τήν σήμερον ό ίδιος καί κατά τό 
παρόν εύρίσκεται άνκοράδο είς τόν έδώ λιμέ
να, μέ παντιέραν ’Οθωμανικήν καί ντιστινάτο 
διά Λιβόρνο, τήν σήμερον μέ οίκειοθέλητον 
γνώμην καί άπαραβίαστον διάθεσιν κάμνει πώ- 
λησιν πρός τούς Κυρίους Άνάγνων καί Π απα- 
διαμαντόπουλον άπό τό κόλπο τού είρημένου 
μπαστιμέντου μερίδιον ένα καί μισό, δηλαδή 
άπό πενήντα δύο, τρία καί έλαβον παρ’ αύτών 
άκόντο τών αύτών μεριδίων γρ. τόν άριθμόν 
1952 1 /a καί μέ τόν καλόν του γυρισμόν άπό 
Λιβόρνο, δπου τότε έχει νά φέρη τελικούς λο
γαριασμούς καί νά τούς παρουσιάση είς τούς 
παρτζινεβέλους πρός ένδειξιν τού κόστους καί 
έξόδων δλου τού αύτοΰ μπαστιμέντου, τότες 
δι’ δσα ήθελε φέρουν τά άνωθεν μερίδια, δπου 
έπώλησε τών άνω είρημένων κυρίων Άνάγνου 
καί Παπαδιαμαντοπούλου νά άγρικιώνται άνα- 
μεταξύ τους, δηλαδή είμή ήθελε φέρουν όλιγώ- 
τερα νά έπιστρέψη ό ρηθείς καπετάνιος είς τούς 
είρημένους τά περισσότερα, είδέ καί ήθελε 
φέρουν περισσότερα, πάλιν νά ξαναδίνουν οί 
είρημένοι τού καπετάνιου τά ρέστα τού τελικού 
ίμπόρτου διά τά αύτά μερίδια, δπου τότε έχουν 
νά γίνουν τά τελικά γράμματα είς κατζελαρίαν 
ώς καί τών έπιλοίπων παρτζινεβέλων...». Σ χε
τικόν είναι καί τό ευθύς άμέσως δημοσιευόμε- 
νον άπό 25 ’Απριλίου 1822 γράμμα τού Ίω αν. 
Παπαδιαμαντοπούλου πρός τόν Δημ. Μέγαρην, 
δπου άναφέρεται σχέσις πρός τό πλοϊον καί τό 
φορτίον ύπό τόν πλοίαρχον καπετάν Δεδούσην 
(έπίσης Γαλαξιδιώτην). Έ κ  τού αύτοΰ άρχείου 
έγγραφα : 'Ομολογία έγγραφος (δήλωσις) Νικ. 
Στεφανοπούλου έν Πάτρα 21 Σ)βρίου 1814, 
είς τήν όποίαν γίνεται λόγος φορτώσεως στα
φίδος διά Λιβόρνον «είς τό περγαντίνο όνόμα-
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τι Αγιος Σπυρίδων του κύρ Χαραλάμπη Μπα- 
κογεωργοπούλου». 'Ομολογία έγγραφος άπδ 
Τριέστι τήν 29 Μαΐου 1817, διά της οποίας δ 
it καπετάν 1 Αθανάσιος Παπακωνσταντόπουλος 
Ιδιοκτήτης του μπργαντίνου άγιος Σπυρίδων 
μέ σημαίαν όθωμανικήν έπ’ όνόματι του κα
πετάν Βαγγέλη Πατρινοΰ» δμολογεΐ ότι έδα- 
νείσθη έκεΐ καί άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 
νά πληρώση «είς Πάτρας του κυρίου 'Ιωάν. 
Παπαδιαμαντοπούλου εύΟύς όπου έκεΐ κατεβο- 
θώ είς τδ παρδν ταξίδιόν μου μέ τδ είρημένον 
πριγαντίνον μου. Τά αυτά τάλαρα έλαβα διά 
χρείαν του Ιδίου μπριγαντίνου μου», δίδει δέ 
είς υποθήκην τήν κινητήν καί άκίνητον περιου
σίαν του «είς τήν πατρίδα του Γαλαξείδι». Ε 
πιστολή του ’Αλεξάνδρου Σαρηγιάννη έκ Τερ
γέστης 31 Μαρτίου (ν. ήμερ.) 1821 πρδς Ίωαν. 
Παπαδιαμαντόπουλον άναγγέλλει δτι «προχθές 
πρδς τδ έσπέρας εύοδόθησαν αύτόθεν προερχό
μενα τρία πλοιάρια, άνάμεσα τούτων τδ τριγαν- 
τΐνον «"Αγιος Νικόλαος» καπετά Βαγγέλη Πα- 
τρινοΰ μέ σταφίδαν όκ. 134.620 είς ίδικήν μου 
παράδοσιν σταλμένας άπδ τήν τιμιότητά 
σας,..».

*0 Κ. Δεδούσης άρχηγδς του Γαλαξιδιωτι- 
κου ναυτικού τφ  1821 άναφέρεται καί είς 
λ)σμδν 1822 του άνταποκριτοϋ έν Τεργέστη 
του Παπαδιαμαντοπούλου Ά λ. Σαρηγιάννη. 
"Αλλος πλοίαρχος Γαλαξιδιώτης είς τήν ύπη- 
ρεσίαν του αύτοΰ Παπαδιαμαντοπούλου, ό Ή -  
λίας Φούντας. Γενικώς 16 πλοία άπετέλουν 
στόλον, είς τδν όποιον ό Παπαδιαμαντόπουλος 
ήτο δ μεγαλύτερος μέτοχος, τά πλοία δέ ταύ- 
τα τεθέντα άμέσως είς τήν διάθεσιν τού άγώ- 
νος 1821 έμειναν έως τδν Σ)βριον 1821 καί 
κατεστράφησαν ύπδ τού είσβαλόντος τουρκι
κού στόλου είς Γαλαξίδι (ϊδε καταγραφήν ζη 
μιών Παπαδιαμαντοπούλου, Γούδας Ε ' 347). 
Ό  άνωτέρω Φούντας γράφει τήν 27 Σ)βρίου 
1821 «άπδ Σάλωνα» πρδς τδν ’Ιωάν. Παπά- 
διαμαντόπουλον : « ..... δτι ξέρεις καλά τδ κα
ράβι τδ πήραν οΐ Τούρκοι, τδ σπίτι μου τδ 
κάψαν μέ όλα τά σκουτιά μου καί έμεινα ά- 
δειανδς χωρίς νά μού μείνη ένα πουκάμισο, 
έμεινα όρφανδς άπδ τόσο βιδς καί τώρα περ
π α τώ ...... Ό  Τρ. Κωνσταντινίδης, πλοίαρχος
Πολ. Ναυτικού, είς Ναυτικήν έπιθεώρησιν» 
Ιουλίου, Αύγούστου 1951, 29, έξηγεΐ δτι είς 
τδ Μεσολόγγι είχε συγκεντρωθή μέγας ναυτικός 
πλούτος. "Οταν τούτο περιήλθεν είς τδν Ά λή 
πασά τφ  1801, ήρίθμει 20 μεγάλα καράβια 
καί περί τά 40 καΐκια, τά όποια κυριολεκτι- 
κώς είχον μονοπωλήσει τάς θαλασσίας συγ
κοινωνίας καί τδ έμπόριον τής δυτικής Ε λλά 
δος μέχρι τών Δαλματικών άκτών».

Περαιτέρω άναφέρει τδν Παπαδιαμαντό- 
πουλον, δστις είχε συγκεντρώσει είς χειρας του 
πάσαν τήν έμπορικήν κίνησιν τής Δυτικής Ε λ 
λάδος καί Πελοποννήσου καί δστις πρώτος ώρ- 
γάνωσε τδ έπικερδές έξαγωγικδν έμπόριον τής 
σταφίδος, διατηρών έν τή Δύσει πολυάριθμα 
πρακτορεία (Θεοφανίδης Α ' 219, Β' 465). "Ινα 
οΰτος έπιτύχη χαμηλοτέρους ναύλους έκείνων, 
τούς όποίους άπήτουν τά άνευ συναγωνισμού 
έργαζόμενα σκάφη τού Μεσολογγίου, ήρξατο

ναυπηγών έν Γαλαξιδίφ μεγάλα καράβια, γενό* ^  
μένος ούτως ό κύριος δημιουργός τού άνθήσαν: 
τος ναυτικού τού λιμένος τούτου καί ιδρυτή 
τού Γαλαξιδιωτικυΰ Εμπορικού Συνδέσμου j 
Τής μεταβολής ταύτης έπωφεληθείς ό Άλήά 
παρέσχεν είς τούς Γαλαξιδιώτας προνόμια μσ \· 
γάλα . . Λεύκωμα 199. Δείγμα άνταγωνι* * 
σμού Μεσολογγιτών καί Ίονίων ναυτιλλομένω: 
παρέχει ή άπδ 10 ’Ιουλίου 1762 άναφορά Έ ν ,·. 
προξένου Πατρών. Κατ’ αύτήν ναύλωσις ΚεΙ 
φαλληνιακού πλοίου έματαιώθη, καίτοι τ μ 
πλοΐον έφθασεν είς Πάτρας πρδς φόρτωσίλ ;; 
άπδ Μεσολογγίτην πλοιοκτήτην (Κώδηξ Μέρ: Γ 
τζιου 264). Δι* «ένα καραβόπουλο ραγιάτικ 
κάποιου Γαλαξειδιώτη Άνδρέα Θεοδωροπούλοι; 
τδ δποΐον είχε φορτώσει σταφίδα έδώ είς τή· *. 
σκάλα μας διά λογαριασμόν ραγιάδων μας διϊ . 
Τούνεζι» καί τδ όποιον «ένας κουρσάρος φρανι r 
τζέζος έπιασεν καί ήφερεν είς Ζάκυνθον», ά 
φορούν δύο έγγραφα τού βοεβόδα Πατρώ* ,. 
Φ)ρίου καί ’Ιουλίου 1808, άμφότερα είς τή: ’ 
έλληνικήν, τά όποια έδημοσίευσεν ό Λ. Ζώη 
είς «Α χαϊκά» Δ' 79—80. Καί μετά τδ 182 ‘, 
οί ΠατρινοΙ έμποροι έχρηματοδότουν τά Ιστία 
φόρα τού Γαλαξειδίου (Δεδούση, Άνατσίτο- -r , 
κλπ.) μέχρι λήξεως τής Ιστιοφόρου έπα
χής·

Άναφέρονται ίδιοκτήται πλοίων έν Πάτραε ~ 
(Δαλιέρος, Δαμουλιάνος, Πατρινδς κ. ά.) άφΐΓ 
ρωθέντων είς τδν ’Αγώνα. Τδ τέλος 182! 1., 
φθάνουν αλιευτικά πλοιάρια Νεαπόλεως είς τδ  ̂
Πατραϊκδν (Δ. Βιβλ. 329), άλλ’ άρχίζει κχ 
νέα έπίδοσις είς τήν θάλασσαν. Διά τού ύτι* 
άριΟ. 810)10—9—1838 συμβολαίου έν Πάτραι» \  
Παπαδιαμαντοπούλου «ό Λ. Μορέτης έκ Ζακύν . 
0ου καί ήδη δημότης κάτοικος ένταύθα ένορί; 
Ά γ . Νικολάου έν τφ  τελωνείω έμπορος πωλε1) 
είς τδν «Δ. Ξένον ποτέ Συνοδινού έκ Ζακύντ( - 
θου καί ήδη δημότην κάτοικον ένταύθα ένορί<ί 
Παντανάσσης πλοίαρχον»... «τδ ήμισυ πλοΐοΐ 
καΐκιον έπ* όνόματι δ Ηρακλής τδννων Έλί 
ληνικών χωρητικότητος 4 4/ai ύπδ τήν σκέπη;; y  
τής Έλληνοεμπορικής σημαίας, κείμενον εί*; 
τδν ένταύθα λιμένα». Τοιαύται πωλήσεις εΰ: 
ρηνται πολλαί είς τδ άρχεΐον τού ώς άνω συμ)» 
φου. ’Ιδιοκτήτης πλοίων ό έμπορος Πατρώ ( : 
Θ. Τζίνης. # ( :

Ό  έπισκεφθείς τάς Πάτρας τφ  1846 Ίταί, 
λδς Φραγκ. Κουζάνης γράφει διά τδ άπδ Πα|: 
τρων είς Κόρινθον θαλάσσιον ταξίδι του : «ά\1 * 
πείρα τρεχαντήρια διασχίζουν άδιάκοπα τδ; 1 
κόλπο καί -πηγαινοέρχονται άπδ τήν Πάτρίβ1 
στά διάφορα λιμάνια τού Μωρία καί τής Ρού:<|  
μελής». *0 αύτδς σημειώνει διά τδ άπδ ΚορίνΙ 
θου κατόπιν είς Πάτρας θαλάσσιον δμοίως τοτ ] * 
ξίδι μέ ένα τρεχαντήρι, 20 περίπου Έλληνίδαί!» 
μέ τά παιδιά τους «πού ήταν στιβαγμένε J / ■ 
στή γέφυρα κι’ είχαν μόνο μιά νταμιτζάνα ν ε μ ν  
καί ένα σωρό κρεμμύδια καί λίγες έλιές. Τ j 
ταξίδι του αύτδ διήρκεσε πέντε μερόνυχτα, έν*· 
μέ καλό καιρό ήθελε μόνο δέκα ώρες...Λ ^ , 
Κουζάνης άπδ τήν Πάτρα έφυγεν άμέσως μ τ§ν 
καΐκι για τή Ζάκυνθο για νά μή περιμέν: 3e.: 
έκεΐ για δύο βδομάδες τδ Αύστριακδ Λόυδ πα * 
είχε χάσει λόγφ της κακοκαιρίας» (Μαριέττ ^ .
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Βπτανησία είς «’Αχαϊκά» Δ' 40—41). Βλ. λ. 
Eiw*} Ι5;|*μβλημα.
h.r-.'J ?”&; ί· Έ *  Πατρινών έφημερίδων («’Αχαϊκός κή- 
,ι/^ ! ί ή |>υξ» του 1840) μανθάνομεν δτι «το Ίονικόν 

Ατμόπλοιον ήρχισεν ήδη τά είς τόν Κορινθ. 
Κόλπον ταξίδιά του. Θέλει φθάνει ένταϋθα άπό 
,τάς Ίονίους νήσους τήν 9ην καί 24ην έκά- 
στου μηνός. Τήν έπιοϋσαν θέλει άναχωρεΐ δι’ 
Αΐγιον καί Λουτράκιον....Προσέτι δέ τό Ε λ 
ληνικόν άτμόπλοιον θέ>ει κάμει δίς τοϋ μηνός 
τά άπό Πειραιώς είς Λουτράκιον καί τάνάπαλιν

Υλικόν δι’ Άγγ>ίαν, Ίονικόν καθ’ εβδομάδα 
5ιά Ζάκυνθον καί μία αυστριακή γολέτα κατά 
ιήνα διά Τεργέστην, «ό^στε αί ναυτικαί συγ- 
ιοινωνίαι των Πατρών είναι άρκετά έκτεταμέ- 
«αι». Διά τοϋ Β. Δ. 19)31 Αύγούστου 1842, 
'(πληροφορηθέντες δτι ή Ίονική κυβέρνησις 
εροσδιώρισεν έν των άτμοπλοίων διά νά συνδέ- 
;η δίς του μηνός τακτικήν συγκοινωνίαν μετα- 
;ύ των Ίονίων νήσων καί των Πατρών, Βο- 
ιτίτζης καί Λουτρακιού», έπεκτείνεται ή συγ
κοινωνία αυτή διά πλοίου άπό Καλαμάκι είς 
Ίειραια.

Κατά τόν Μ. Raoul de M ai’ herbe, 1 /  O- 
ient, P aris  1846, A ' 26, ό όποιος έπεσκέ- 
30η τάς Πάτρας όλίγον μετά τήν άπελευθέρω- 
«V, διαπιστώνεται δτι αί συγκοινωνίαι μέ τήν 
Τεργέστην άποκατεστάθησαν πλήρως διά άτ- 
ιοπλοίων τοϋ Αύστριακοϋ L,loyd, μέ έν τών 
ποίων έταξίδευσε καί έστάθμευσε τοϋτο όλί- 
•ας ώρας εις Πάτρας. Εΰρεν είς τόν λιμένα 
ν τελωνεϊον, εύρύχωρα καταστήματα, έμπορο- 
ίικεΐον καί δν καφενεϊον εις τήν προκυμαίαν, 
που έπωλοϋντο παγωτά, κατασκευασμένα μέ 
;ιόνα τοϋ Παναχαϊκοΰ. Τόν ’Οκτώβριον 1853 
<1 Πατρεΐς έμποροι Μ. Ροΰφος, Στ. Α. Π άπ
ιας, Μ. Γερούσης, Α. Πετζάλης. Γ. Σωτηριά- 
ής, Δ. Τζοΰκος, Π . Φακίρης, Ν. Βασιλειά- 
ης, Α, Γεωργακόπουλος, X. Γκίκας, Κ. Πα- 
;αρρήτωρ, Ν. Πράτζικος, Κ. Γερούσης, Δ. Πον- 
ίκης άποφασίζουν τήν σύστασιν Άνων. Έ λλ, 
Ατμοπλοίας, μή ύπαρχούσης είσέτι, μέ κεφά- 
αια 1.200.000 δρχ. (4.000 μετοχών) διά τήν 
ύστασιν άτμοπλοϊκής συγκοινωνίας, κατά τήν 
κτυπωΟεΐσαν σχετικήν «’Αγγελίαν» έν Πά- 
ραις 30—10—1853 της έκ τών άνω Πατρέων 
πιτροπής, «μεταξύ της έμπορικής ταύτης πό- 
εως τών Πατρών» καί τών κυριωτέρων λιμέ- 
ων Πελοποννήσου, Ίονίων καί νήσων Αιγαίου.

Έ κ  τοϋ Πολ. Ναυτικοΰ διετέθησαν πλοία 
:ρός συγκοινωνίαν Πατρών μετά Τεργέστης ίδί- 
ις. Οΰτως είς τήν έφημ. « Ό  Σωτήρ» Ναυπλίου 
5 Φ)ρίου 1834 άναγράφεται δτι «τό Ελληνικόν 

ϋ· if;d.rp αχύπλοον δνομαζόμενον Λυκοΰργος, Πλοίαρχ.
/ρΫ 1. Β. Όρλόφ, άναχωρεΐ τήν 28 Φεβρ. έντεΰθεν 

,; έκ Ναυπλίου] εις 11. Πάτρας καί Τριέστην, 
έλει δμως διαμείνει μίαν ήμέραν είς Ά γκό- 

,;ΐή'/),! αν». ’Ολίγον κατ’ όλίγον αί γραμμαί ξένων 
ώ'·%ι:Λ ταιριών καί ιδίως άτμοπλοϊών έπεξετείνοντο 
'jii .at είς τόν λιμένα Πατρών (άπό έκείνους τών 

/1 ίονίων). ’Από Ιουλίου 1888 ήρχισε δ ιάάτμο- 
ιΐ|ι | Αοίων τής ίταλ. έταιρίας Φλώριο Ρουμπα- 

I tvo ή σύνδεσις Πατρών πρός Βρινδήσιον. Μέ
,ΊΙ ν

τήν έγκατάβταβιν σιδηρ. γραμμής άπό Κρυο- 
νερίου δως Άγρινίου, δρομολογείται άτμόπλοιον 
είς τήν γραμμήν Πατρών πρός Κρυονέρι διά 
τοϋ «Καλυδών» βλ. λ. Τό ταξίδι τοϋτο είναι 
δεινότερον τοϋ άπό Δούβρου εις Καλαί, γράφει 
ή έφ. «Άκρόπολις» 19 Ιουνίου 1890, άλλά 
ήλπίζετο ή βελτίωσές του διά νά μεταβληθή 
είς εύθηνότατον μικρόν πέρασμα (Γ. Άναστα- 
σοπούλου, Ίστορ. Έλλ. Βιομ. 659). Τώ 1910 
Ιδρύεται μέ δδραν τάς Πάτρας ή «’Αχαϊκή» 
(βλ. λ.) άτμοπλοία διατηρηθεΐσα μέχρι 1916 
μέ ευπρόσωπα έπιβατηγά πλοία. Ίδρύθη κυ
ρίως διά νά συγκεντρώνη μετανάστας δι’ ’Α 
μερικήν είς Πάτρας διά τής άτμοπλοΐας Αύ- 
στροαμερικάνα. Τήν διοίκησιν άπετέλουν οι 
Μόρφυ, Δ. Κρεμμύδης, Κ. Τ ζ(νης καί Μ. Ά -  
ναστασόπουλος. Διετήρει τάς έξης γραμμάς έκ 
Πατρών : διά Σμύρνην (διά τοϋ Ίσθμοϋ), διά 
Θνίκην καί Καβάλλαν καί άλλας γραμμάς έ- 
σωτερικοΰ, Πειραιά, Βόλον, Ίονίους νήσους, 
περιφερειακήν Πελοποννήσου. Ε ίχε καί φορ
τηγά πλοία, 'ϊπέκυψεν είς τόν συναγωνισμόν 
άλλων Έλλην. άτμοπλοϊών, αί όποϊαι διέθετον 
κατώτερα πλοία άλλά μέ εύθηνοΰς ναύλους. Τώ 
1908 ίδρύθη έπίσης έν Πάτραις «Άνών. Ε λ 
ληνική Εταιρία  Ναυτικών ’Επιχειρήσεων», 
υπό του Γ. Τοπάλη, καταστατικόν αυτής έξε- 
τυπώθη έν Πάτραις 1915, μέ κεφάλαιον,
250.000 καί διάρκειαν 30ετή. 'Ο  έν Πάτραις 
Κ. Παπαγεωργακόπουλος άποκτά φορτηγά 
(Άνδρέας, ’Αντωνία, τώ 1911).

Είς τό νηολόγιον Πατρών έγγράφονται διά
φορα μικρά πλοία, κυρίως δέ άλιευτικά, ση
μαντικοί έφοπλισταί δέ έκ Πατρών κατά τούς 
τελευταίους χρόνους είναι ό Π . Καλλιμανόπου- 
λος (βλ. λ.) Ιδρυτής τής «Ελληνικής» άτμο
πλοΐας φορτηγών γραμμής, οί Ιωάννης 
Τοπάλης καί Δημ. Άγγελόπουλος, ίδρύσαντες 
τφ  1950 έν Πειραιεΐ τάς ναυτ. έταιρίας «Χρ. 
Σαρλής καί Σία» καί Άνων. Εταιρίαν « Ά τ-  
λαντίς» άριθμούσας στόλον έξ φορτηγών πλοίων, 
νηολογημένων είς Πάτρας καί διατηρούντων 
γραμμήν Μεσογείου, Άδριατικής, Ελλάδος, 
Τουρκίας. Οί Πατρινοί ούτοι ώς έφοπλισταί 
είναι οί πρώτοι "Ελληνες, οί όποιοι έπιτυχώς 
'ίδρυσαν καί διετήρησαν γραμμάς φορτηγών 
πλοίων, έπίσης οί Πατρινοί ώς άνω έφοπλι- 
σταί διετήρησαν έπί πάντων τών πλοίων των 
τήν Έλλην. σημαίαν. Είς Λονδΐνον έφοπλισταί 
Πατρεΐς Άνδρ. Άνδριανόπουλος καί άδελφοί 
καί έν Ν. ‘Τόρκη Βασ. Ζούλας, διαθέτοντες 
φορτηγά πλοία. Διά τήν άκτοπλοΐαν βλ. λ. 
Ιταλοί. Βλ. λ. λιμένες, κόλποι, έμπόριον, 
αλιεία.

Ν έα  έ π ιθ ε ώ ρ η σ ις . Έφημερίς έκδοθεΐσα 
είς Πάτρας τά έτη 1883—5.

Ν έ α ι Ά θ ή ν α ι .  Οί ’Αθηναίοι (βλ. λ.) οί 
καταφυγόντες ένταϋθα τώ 1690 έζήτησαν νά 
ιδρύσουν δήμον καί πόλιν Νέας ’Αθήνας καί 
αί γαΐαι των νά έπεκτείνωνται μέχρι Γαστού- 
νης. Θωμόπουλος 475.

Ν έαι Π άτραι καλείται ή ‘Υπάτη καί κατά 
παράδοσιν, τήν όποίαν διασώζει ό P o u q u ev ille  
I I I ,  255—6, τών κατοίκων της (1816), άπω- 
κίσθη ύπό Πατρέων, φευγόντων τάς βαρβαρι-
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χάς έπιδρομάς. Τδ αύτδ ύποστηρίζει καί δ *Α- 
ραβαντινδς Β' 171. Τδ α' άπαντα τδ όνομα 
τώ 879 καί ήδη άρχομένου του Θ' αί. έχομεν 
έπισκοπήν είς βΤπάτην ύπδ τδν Λαρίσης. Πρ6 
του μητροπ. Εύθυμίου Μαλάκη (IB' at.) κα
λείται ήδη 'Υπάτης έπισκοπή ή Νέων Πατρών 
(I. Ν. Γιαννόπουλος εις Έ π ετ . Έ τ . Βυζ. σπου
δών, Ζ ' (1930) 254 έπ. Ό μοίω ς καί ό Κ. 
Μπόνης, Εύθυμίου του Μαλάκη τά σωζόμενα 
*ΑΘ. 1937, 5—6 βιβλιογραφία περί Ν. Πα
τρών). Τά ύπδ Έευδοδωροθέου (Δωροθέου Μο- 
νεμβ. 'Ιστορ.) δτι δ δεσπότης τής Η πείρου 
Νικηφόρος «έκτισε τήν Νέαν Πάτραν καί κά- 
στρον έκαμε διά φύλαξιν» είναι άβάσιμα. 
Κατά τινα γνώμην, τήν όποίαν εύρίσκομεν είς 
παλαιόν Ό δηγδν της 'Υπάτης (19, 21, 31), έκ 
τής άξίας των φρουρίων ή 'Υπάτη ώνομάσθη 
Νέαι Πάτραι.

Διά τούς δεσμούς τούς διαφαινομένους είς 
τδ έργον τού Λουκιανού (βλ. λ.). Γεγονός π ά 
λιν είναι δτι εύρίσκεται έπί τής όδού, ή όποία 
άπδ Πατρών καί Ναυπάκτου έπροχώρει πρδς 
Μακεδονίαν καί Κπολιν. Βλ. λ. Ήρωδίων, Πα- 
λαιαΐ Πάτραι, Πάτραι (όνομα). Θωμόπουλος 
179, 191, 2903, 2932, 306, 309, 4 5 6 \

Νέα όδός. Έφημερίς Πατρών τω 1876.
Ν εάπολις. Ή  πέραν τού Βλατερού συνοι

κία ώς γενομένη ευθύς μετά τήν Ισχύν τού 
σχεδίου Βουλγάρεως καί ούτω λέγεται καί σή
μερον ή πέραν καί ΒΑ τής όδού Άράτου. Ή -  
σαν έντειχισμέναι άρχαιότητες τώ 1866. Βλ. λ. 
άγάλματα.

Ν εάπολις ’Ιταλίας ('Ισπαν. βασίλειον ΙΣ Τ ' 
at,). Είς αύτδ κετέφυγον πολλοί Πατρεΐς μέ 
τδν άποχωροΰντα στόλον τού Άνδρ. Δόρια. 
Βλ. λ. στρατιώται, Μαυροκέφαλος. Διετήρησαν 
τδν Έλλην. ρυθμόν είς τήν λατρείαν των, πα
ρά τάς έκεΐ αντιδράσεις έπισκόπων.

Τω 1744 άπαντώμεν πρόξενον Νεαπόλεως, 
φίλον μάλιστα τού προξένου τής Ένετίας, έν- 
διαφερόμενον δι* ύπόθεσιν πειρατείας είς Μπά- 
ρι, ύπαγόμενον τότε είς τδ βασίλειον τής Νεα
πόλεως. Τώ 1760 διερμηνεύς 0 G eu d a  N efussi. 
Τώ 1768 πρόξενος ό Giov. B a ttis ta  M aineti. 
Διά τδν λιμένα Νεαπόλεως φορτιυνουν έκ Π α
τρών καί 7 πλοία ύπδ Ένετικήν σημαίαν πίσ
σαν, οΒ/όπνευμα καί ρητίνην καί έν τυρόν τά 
έτη 1780—7. Κώδηξ Μέρτζιου 201, 208, 252, 
280, 293. Βλ. λ. Ενετοί. Ε ίχε τδ προξενεΐον 
καί καθολικόν π α ρ εκ κ λ ή σ ι (βλ. λ. Ε κκ λη 
σία). Πλοία τής Νεαπόλεως πολλά είς Πάτρας 
καί φορτία δι* αύτήν. Θωμόπουλος 412—3, 
5051, 506.

Ν εαπολΙτης. Συμβολαιογράφος έν Πάτραις 
κατά τήν Φραγκοκρατίαν καταγόμενος έκ 
Ναυπλίου. Ζακυθηνδς L,e d esp o ta t I I ,  127.

Ν έγρης Φωκίων. Βλ. λ. Γεωλογία.
Ν έζερ Χ ρ ι σ τ  ο φ. Φιλέλλην Βαυαρδς ά- 

ξιωματικός, διορισθείς τδν Φ)ριον 1834 φρού
ραρχος Ρίου. Μετά Βαυαρών στρατιωτών ήλ
θε πρώτον είς Πάτρας καί μετά 14 ήμέρας 
μετέβη είς τήν θέσιν του. Περιγράφει κατά 
γοητευτικόν τρόπον τάς ωραίας ήμέρας, τάς ό- 
ποίας διήλθεν είς Πάτρας.

Νεζερά. Κατά περιγραφήν τού K urtiu s ,

l rPelop. 433, «άποτελουν μακράν ;ίαί στενήν βου· 
νώδη φάλαγγα, τήν δίοδον τών Νεζερών. ΕΙςι 
άμφοτέρας τάς πλευράς τής ρωγμής τής κοι- ■ 
λάδος κεΐνται έπΐ έπιπεδοστρώτων συμπλέγ- · 
ματα χωρίων μετά έξόχου θέας πρδς τδν κ ό λ - | 
πον καί δροσερού όρεινού άέρος καί ένεκα τού- ■ 
του ένωρίς έχρησιμοποιήθησαν ύπδ τών πλου
σίων Πατρέων πρδς διαμονήν κατά τδ θέρος.; 
’Ονόματα χωρίων ώς Δενδρά καί Πλάτανος 
δεικνύουν πλούτον δένδρων. Τά μεγαλύτερα! 
χωρία τών Νεζερών είναι ή Καλάνιστρα καί ό 
Κάλανος, άπέναντι, έπί τής πλίίυρας τού Ώ -ίΙ 
λενοΰ, είναι τδ Κούμανι (;), Σπονδιάνα ύπε-:| 
ράνω μιας μονής τής Παναγίας περικυκλωμέ-: I 
νης διά φαιδρών κήπων. Τά δέ Λακκώματα ! 
καί τδ Κομπηγάδι κεΐνται κατά τήν έξοδον τού* I 
στενού τών Νεζερών. Ενταύθα στρέφεται ή | ς,; 
όδδς άπδ τής πηγής τού Πείρου». ’Ακριβέστε-ίΙ*'- 
ρον τά Νεζερά ή Νεζεροχώρια (Θωμόπουλος Γ 
269) άποτελούν περιοχήν (ύψ. 680 μ.), όπου τά} 
χωρία : Καλάνιστρα, Κάλανος έπί τού Πανα-ϊΙ 
χαΐκοΰ, έχοντα άπέναντι αύτών έπί τού Ώλε-il 
νοΰ τδ Μπούγα (καί όχι τδ Κούμανι), τά Δεν-, Ι* 
δρά, οί Συκιές, τδ Κομπηγάδι, Ρίκαβα, Λακ-*!' 
κώματα, Σπονδιάνα, παλαιότερον εϊχομεν κα ιI ' * 
Δουμενά καί Καλογριαίς. Ό  Ώλενδς ύψοΰ·?Γ 
ται κατά τδν κύριον αύτοΰ όγκον ύπεράνοιΐ 
τής περιοχής τών Νεζερών (Ταγκαλάκης παρςίκ 
Θωμοπούλω 39). Περί άπολιθωμάτων έντδ<»|Γ 
τού κερατολίθου παρά τά Δενδρά καί έπί τοΰ| 
δημοσίου δρόμου ό αύτδς 41. Ό  Ώλενδς ένου j 
ται μετά τών ΝΑ προβούνων τού Παναχαϊκο^ί 
άκριβώς περί τά Νεζερά, όπου ή κοίτη το; |  
ποταμού Πείρου. Ό  ποταμός μάλιστα κατά τ  ; 
άνω μέρος τής ροής του, πηγάζων έκ τών 
προβούνων του Ώλενοΰ, καλείται έκεΐ ποτάμι 
τών Νεζερών ή Νεζερίτικο (Θωμόπουλος 4&
61).

Κατά Θωμόπουλον 268—9, οί είς Ή λιδ  
άπωκισθέντες Σλαΰοι (βλ. λ.) ήσαν τής φυλήι : 
τών Έζεριτών. Κινηθέντες ούτοι κατά τώτ 
Πατρών καί ήττηθέντες, άπεσύρθησαν είς τ j 
ύψίβατα, φαίνεται, μέρη, τά όποια έκλήθησοιι 
έκτοτε Νεζερά. 'Η  άποψις αυτή άποκρούετα> ι 
Έζερόν, όπου Σλαύοι Έ ζερΐται, υπήρχε έντεί-Ί 
θεν τής Μάνης (Λακωνίαν) καί τούτο άπετέιΐ 
λεσε άντικείμενον διαφοράς μεταξύ τών μητρς· 
πολιτών Πατρών καί Μονεμβασίας, περί rh 
όποίας γράφει ό αύτδς Στ. Θωμόπουλος, παρο 
πέμπων όρθώς είς Ν. Βέην. Νεζερδν έπίστι · 
είς Θεσσαλίαν, ’Όλυμπον, (τσιφλίκι τού Ά λ * 
πασά καί ή περί τδν Δομοκδν λίμνη Ξυνιάίγ * 
καί εις ’Ήπειρον (Κόνιτσαν) δασώδης έκτασή u 
καί τοποθεσία (Ή π . Χρον. ΙΒ ' 247). Τδ Έ ζ ν  
ρδν τούτο τής Πελοποννήσου άποτελεΐ έπισκ^ 4*;
7τήν (Έζερών) ύπαχθεΐσαν είς τήν ίδρυθεΐσε 4  ̂ ’ν*.: ( 
μητρόπολιν Λακεδαίμονος (IB' at.), τήν έπισκί ν - 
πήν δέ αύτήν ό μέν Βέης έτοποθέτησεν είς ' ‘gxS 
Νεζερά Πατρών, όρθότερον όμως άλλοι εις ' 3 
Έζερόν τής Λακωνίας, τδ όποιον καί άναφέρ yl 
ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος (Δ. Ζακυθ*1 ί&·.,;
νοΰ, οί Σλάβοι έν Έλλάδι, *ΑΘ. 1945, 984
cO Bon 163 λέγει ότι ούδείς χάρτης τού Μ' 
σαίωνος φέρει τδ όνομα τού Έζερού ώς συ1 γ
κεκριμένου χωρίου, τοποθετεί δέ κ&ί ούτος V  ̂ :

^  ν:.·
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Νεζερόν ( a .  48, 80) παρά τόν Ταΰγετον. *0
; Vasmer 136 Ονοματίζει οϋτω τήν κοιλάδα 
ϊτοΰ Πείρου έκ του σλαυικοΰ ezero λίμνη, 
;έλος, "Ελος δέ είναι ή Ονομασία της περιοχής 
παρά τδν Ταΰγετον, Οπου έγκατεστάθησαν οί 
ΙΈζερΐται. Συνεπώς δέν ήσαν οί Έζερϊται, οί 
όποιοι έδωσαν τό Ονομά των είς τήν περιοχήν 
|διά τής έγκαταστάσεώς των, άλλ’ άντιθέτως 0 
ποταμός Πείρος, ό όποιος είς τό κάτω μέν μέ- 
;ρος (τό πεδινόν) του ροΰ του είχε τό σλαυι- 
|κόν Ονομα Καμενίτσας, είς τήν Ορεινήν του πε- 
φιοχήν δέ εΐχεν άλλο όνομα, ίσως τοϋτο τό 
;σλαυικόν, έφόσον δέν μαρτυρεΐται άλλο, πάν- 
|τως αί λίμναι του, τά έλη του (πρό τής Χα- 
λανδρίτσης έχομεν Σαλματούραν (Βαλματούραν), 
τά όδατά του τά ποτιστικά κατά παρετυμολο
γίαν έδωσαν είς τούς Σλαύους ποιμένας τήν 
αιτίαν έν τή γυμνότητι τής γλώσσης των νά 
άποκαλέσουν τήν δασώδη περιοχήν (Οπως ά- 
κριβώς είς Κόνιτσαν τής ’Ηπείρου, ώς άνεφέρ- 
θη). Πιθανώτατα ή σλαυική λέξις ν’ άναφέρε- 
ται είς τό δάσος τής κοιλάδος, συνεκδοχικώς 
καί όχι είς υδατα λιμνάζοντα, τά όποια έκεϊ 
δέν άναφέρεται ποτέ νά ύπήρχον. Καί 0 Βοα 
63a καί άλλοι παραδέχονται ότι τό E zeron 
είναι μετάφρασις των Σλαύων τοϋ πρό αύτών 
ευρισκομένου έλλην. έλος, μετά ταϋτα δέ, καθ’ 
ήμάς, έκ τοϋ Έζεροϋ τής Λακωνίας ώνομάσθη- 
σαν Έ ζερϊται οί έκεϊ Σλαϋοι, άσχετος δέ ή 
φυλή των μέ τά Νεζερά των Πατρών.

*0 Θωμόπουλος άπό τής α' έκδόσεως 236 
ύπεστήριξεν ότι κανέν έκ των χωρίων τής πε
ριοχής (Νεζεροχωρίων) δέν καλείται μονομερώς, 
άλλ’ όλα μαζί Νεζερά ή Νεζεροχώρια. Ούτως 
καί είς 'Ιστορίαν Όμπ>οΰ 329, όπου άντικρούει 
γραφήν τοϋ κωδικός τής μονής ταύτης τοϋ 
1693 «άπό τον Νεζερόν». Ό  Ν. Βέης (O riens 
Christianus, 4, 264) άπήντησεν ότι εύρεν εις 
τόν κώδικα τής μονής Μεγ. σπηλαίου τό όνο
μα είς τόν ενικόν. 'Ο  τελευταίος άπαντα είς 
β' έκδ. 269a, 529 έπιμένων νά άναφέρη τόν 
Πατρέα Κύριλλον Λαυρεώτην συγγραφέα τής 
Άποκαλύψεως, ό όποιος γράφει «έν ταΐς των 
Νεζερών κώμαις». Ή  πλάνη, έπιλέγει αύτόθι δ 
Θωμόπουλος, προήλθεν έκ τοϋ ότι καί σήμερον

J., ί'ί-λ'. άκόμη άναφέρεται άπό τινας Νεζερό (ποΰ πας ; 
’! στό Νεζερό). Καί δημ. τραγούδι Λειβαρτζίου,

k'  ̂J  Καλαβρύτων κ.ά. τό όποιον διέσωσεν ό Χρ. Κο- 
ρύλλος, άναφερόμενον είς τήν δήωσιν τοϋ 1770: 
«Τής Παναγιάς στό Νεζερό τό κάνουν πανη
γύρι», Θωμόπουλος 516 σημ. Πολίτη Παραδό
σεις Α' 87. Είς άλλο δημ. τραγούδι, σύγχρο
νον τοϋ πρώτου, περί Γιαννιά έχομεν : «τονα
τηράει τά Νεζερά» (Θωμόπουλος 546). Ε ίς Έ -  
νετ. έγγραφον των Πατρών 12 Αύγούστου 1688 
έχομεν βίλλαν τοϋ N esero, οί καλλιεργηταί 

ρ., ^  .τής οποίας σιτηρών κ. ά. παραπονοΰνται, διότι 
Ιέμπο ίζονται είς ταΰτο καί ζημιώνονται άπό

{|«5' ·'£

ποιμένας (’Αλβανούς Βλάχους). Θωμόπουλος
, ,472. 'Ομοίως εις υπόμνημα Ελληνικόν 1713

";Λ υπέρ τοϋ μητροπολίτου Πατρών άπαντα ό τύ
πος Νεζερόν (Κώδηξ Μέρτζιου 174). Οί κάτοι- 

. κοι Νεζερΐται, διά τό φιλόμουσον τών όποίων 
;:.*Οΐάλλά καί τάς διχογνωμίας ή παλαιά παροιμία: 
ΐ'ά } «δώδεκα Νεζερΐτες δεκατρείς ταμπουράδες».

Δημ. τραγούδι, ήλικίας αίώνος ήδη, έπιτιθέ- 
μενον κατά τής συνηθείας τών γυναικών τής 
περιοχής νά κατέρχονται είς τήν πεδιάδα τών 
Πατρών κατά τόν τρυγητόν καί νά έργάζωνται 
έκεϊ, φέρει: «άστροπελέκι καί φωτιά νά πέση 
μές στά Νεζερά | νά κάψη Νεζερίτισσες καί 
Δεντροκομπηγαδιώτισσες, | όποϋ φορούν τά 
μαντηλά | καί παν στή Λεύκα για  δουλειά». 
Έ δώ  ειδικεύεται. Καί ό L eake 11, 118 έπ. 
όνομάζει Νεζερά τήν δίοδον : «Άφήνομεν τήν
Καστρίτσαν καί είσερχόμεθα είς τήν δίοδον τών 
Νεζερών. Έ δώ  είς εύρύς [έντεϋθεν ή Ιδέα τής 
λίμνης είς τούς Σλαύους] καί γρήγορος χείμαρ
ρος, υποθέτω ό άρχαϊος Πείρος... κλίνει άμέ- 
σως πρός τά Δ διερχόμενος άνά μέσον ένός 
βαθέος βραχώδους βαράθρου, τό όποιον... χωρί
ζεται άπό τόν Βωδιά μόνον άπό τό στενόν τής 
Μακελλαριάς, έπί τής δδοΰ, ή όποία οδηγεί 
κατ’ εύθεϊαν άπό τά Καλάβρυτα πρός Πάτρας. 
Ή  ύψηλοτέρα κορυφή τοϋ Ώλενοϋ καταπίπτει 
μέ άπότομον κλίσιν πρός τήν φάραγγα τοϋ Νε- 
ζεροΰ καί έπιτρέπει μόνον άραιάν καλλιέρ
γειαν πέριξ άπό τά μικρά χωρία, τά όποια 
είναι κτισμένα είς τάς πλευράς. Τό βουνόν, τό 
όποιον ορίζει τήν διάβασιν πρός τήν Β πλευ
ράν, είναι μάλλον καλλιεργήσιμον. Προχωροΰ- 
μεν κατά μήκος τής πλευράς του καί διερχό- 
μεθα άπό τό χωρίον Δενδρά, τό όποιον είναι 
άπέναντι άπό τό Κομπηγάδι τής κλιτύος τοϋ 
Ώλενοϋ... Φθάνομεν είς Νεζερά...». Συνεχίζων 
άναφέρει ότι τώ 1770 οί Τουρκαλβανοί έπετέ- 
θησαν κατά τών Νεζερών προηγουμένως πα- 
ρεθέριζον έκεϊ οί πρόξενοι τών Πατρών (πρβλ. 
Γ. Βλαχογιάννην, Οί κλέφτες τοϋ Μόριά, 
37).

Τόσον τά χωρία τών Νεζερών, όσον καί 
αί τοποθεσίαι (τοπωνύμια) είναι χαρακτηριστι- 
κώς έλληνικά. Μόνον έπί τών παραφυάδων τοϋ 
Ώλενοϋ ύπάρχουν καί άλλα : Πλατής καί Ν 
Νταρμενίκου, Βλάχοι όπου ύδραγωγεϊον, Χιο- 
νότρουπα, Κεντριάς, Μουγγίλα, Γούρνα, "Αη 
Λιάς, Λάπατα, Χρυσοβίτσα, Τσαπουρνιά, ήτοι 
καί έδώ πλεονάζουν τά Έλληνικά, καίτοι πρό
κειται όρεινή χώρα. Έ π ί Τουρκοκρατίας άνή- 
κον είς τόν καζάν (επαρχίαν) Καλαβρύτων, ά- 
πετέλουν δέ διαμέρισμα (σέμτι) αύτοϋ άνήκον 
εις τόν Ά σημ. Φωτήλαν. Φωτάκου Βίοι 22. 
Καί ή E xped ition  I I ,  73 καταγράφει τά Νε
ζεροχώρια ώς άνω (1828). Καί κατά τήν σύ- 
στασιν τών δήμων, άπετελεσαν ίδιον τής έπαρ- 
χίας Καλαβρύτων, άλλ’ άπό τοϋ 1840 καί έκτο- 
τε ύπήχθησαν εις τόν δήμον Φαρών καί έπαρ- 
χίαν Πατρών. Δρακάκης Κούνδουρος 21, 68, 
70. Κατάλογον δημογερόντων τφ  1832 παρά 
Παπανδρέου, 'Ιστ. Καλαβρ. 177 : Π . Λύτρας, 
Εύστ. ’Αγαπητός, Γ . Καλλιοτζής, Ά ντων. 
Γιαννόπουλος, σακελλάριος Βασιλακόπουλος. 
’Εφημέριοι, ένορίαι καί πρόκριτοι 1713 εις τό 
ύπόμνημα υπέρ τοϋ μητροπολίτου Πατρών ώς 
άνωτέρω. Έ κ  Νεζερών οικογένεια Λόντου, ό 
ήγούμενος Νικηφόρος, όπλαρχηγοί Καρασπΰρος 
καί Μπάρλος. Πρό τοϋ 1821 άναλαμβάνουν 
άρχηγίαν άρμάτων Νεζερών οί Πετιμεζαΐοι 
(Γ. Βλαχογιάννης ένθ’ άνωτ. 195). Μετά τήν 
σύσκεψιν 'Αγ. Λαύρας είς Νεζερά κατέφυγον
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6 μητροπολίτης Γερμανός, δ έπίσκοπος Κερνί- 
κης καί 6 Ζαίμης (Γούδας Α' 118—20, 125). 
Ό  Γερμανός στρατολογεί χωρικούς άμα τη 
έκρήξει της Έπαναστάσεως είς Πάτρας καί 
κατέρχεται μετ’ αύτών είς τήν πόλιν. Είς Νε- 
ζερά έρχεται μετά τήν άποτυχίαν του πρώτου 
κινήματος (Κυριακήν των Βαΐων) δ Ά νδρ. 
Λόντος (Φιλήμων είς Γερμανόν 245 δίς). Καί 
τόν Σ)βριον 1821 δμοίως. ΟΙ Λδντοι μέ Πα- 
τρινούς μαχητάς έφύλασσον τό στενόν μέ τόν 
Κανακάρην καί Νικολ. Λόντον (Φιλήμων Δοκ. 
Γ ' 31Η). Τόν ’Απρίλιον (25ην) του 1821 ήσαν 
έκεΐ δ Γερμανός καί οί άρχηγοί καί άπευθύ- 
νουν έκεΐθεν τήν κατά του Γκρήν διαμαρτυρίαν 
των (Φιλήμων Γ ' 169). Έ κ ε ΐ τω 1822 καί δ 
Παπαδιαμαντόπουλος (Γούδας Ε ' 392). Ε π ίσης 
έρχονται γραμματοκομισταί διά τό Λάλα. Καί 
τάς άρχάς του 1822 έκεΐ πάλιν ήσαν συγκεν
τρωμένοι ΠατρινοΙ στρατιώται. Ά ρχ . Λόντου 
ώς έν σ. 470.

Στρατιώται των Νεζερών τρυγουν τφ  
1824 τάς σταφίδας. Είς Θεοφανίδην Β' β' 128 
—9 έγγραφον της 17 Αύγουστου 1825 της δη
μογεροντίας Νεζερών πρδς τόν άρχιστράτηγον 
Κολοκοτρώνην όπως απαλλαγούν της ύποχρεώ- 
σεως καταβολής της δεκάτης (φόρου παρα- 
γωγής κτημάτων), άφού ούτοι συντηρούν στρα
τόπεδον είς Νεζερά καί έμποδίζουν τήν εισβο
λήν των Τούρκων Πατρών πρός Καλάβρυτα 
καί έσωτερικόν Πελοποννήσου. Υπογράφουν : 
Παπαναστάσης Λακκοματιώτης (έκ Λακκωμά
των), Παπαγιώργος Λακκοματιώτης, ’Αντώνιος 
Ιερεύς Κομπελάδης [άνάγνωΟι: Κομπηγάδι], 
Ά γ γ .  Ά γάλος, Παναγ. Μακριανόπουλος, Ά -  
ναστ. Σμερινής Λοπεσιώτης [= άπδ τό Λόπε- 
σι], Γεωργάκης Άργύρης Μπουμπιώτης [=άπό 
τού Μπούμπα]. Παναγ. Γιαννόπουλος, Χριστ. 
Παπανικολόπουλος, Δημητράκης Πετρόπουλος, 
Ποδιανά [ —Σπονδιάνα], Παπαγιαννάκης [δ
μοίως], Χριστόδουλος *Απ. [δμοίως έκ Σπον- 
διάνας], Άργύρης Μπουμπιώτης, Παπαγεωργά- 
κης, Γεωργάκης. Βλέπε έγγραφα ’Λνδρ. Λόν
του 1826 (Ν. Μεσσηνέζη Μεταξά, Τό Αΐγιον 
79—80). Βλ. σ. 223 τού παρόντος.

Ό  Θ. Κολοκοτρώνης διέταξε τούς Πετιμε- 
ζαίους, Δημ. Μελετόπουλον καί τόν Θ. Χρυσαν- 
θύπουλον νά συστήσουν στρατόπεδον είς Νεζε
ρά (1827). Τήν διοίκησιν ένεπιστεύθη είς τόν 
Μελετόπουλον, οί δέ Άνδρ. Λόντος καί Βεν. 
Ρούφος θά είχον 20—30 στρατιώτας μόνον είς 
αυτό τό στρατόπεδον. Γούδας Η  336. Κατά 
Λέκκαν 115 τόν Μάϊον 1827 τά Νεζερά ύπέκυ- 
ψαν είς τό τουρκοπροσκύνημα. *0 Κολοκοτρώ
νης άπευθύνεται δι* ιδίας έπιστολής καί ζητεί 
ν* άνανήψουν. Τούτο έγινε τόν Σ)βριον. ’Ιδού 
άνέκδοτον έγγραφον πρός τόν Πλαπούταν (πα- 
ραχώρησις κ. Γ. Άνδριτσοπούλου) :

«Πληροφορούμεθα ότι δ χαπετάν Νικολάκης 
Φραγκάκης μετά τών τουρκοπροσκυνητών άνε- 
φέρθη πρός τήν έξοχότητά σας διά πολλά, τά 
όποια πρός ημάς είναι άγνωστα. Θέλοντας νά 
κάμη καί ημάς ένόχους μέ έπίπλασταις ύπο- 
γραφάς τών όνομάτων μας, διά τούτο άναφερό- 
μενοι γνωστοποιοΰμεν, ότι ήμεΐς περί αύτού 
δέν έχομεν ούδεμίαν εΐδησιν, άλλ* ούτε αί ύπο-

Ι>:.
γραφαί μας είναι γνήσιαι, oOte σύμφωνοι εϊμε 
θα μετ’ αύτοΰ καί μετ’ έκείνων, όπου προσκό 
νησαν τόν έχθρόν. Έ ν  τοσούτφ διαμαρτυρόμε- 
νοι κατ’ αύτών μένομεν μέ τό άνήκον σέβας, 
εύπειθέστατοι τη 12 Σεπτεμβρίου 1827 Μ. Σπή- 
λαιον. Οί πρόκριτοι καί δημογέροντες τών Νε-; 
ζερών». Βλ. λ. φρούρια. «ΕΙς θέσιν Ά γ .  Παρα-. 
σκευή πρό πολλών έτών, γράφει δ Κορύλλος,; 
Πεζοπορία είς Σπάρτην, 13, δύο έπιστήμονες; 
μέ άδειαν της Κυβερνήσεως έκαμαν άνασκαφάς: 
διά θησαυρόν άμύθητον κεκρυμμένον, ούδέν: 
εύρόντες». Βλ. λ. Νεζερίτικα, Καλύβια Νεζε-i 
ρών. ΜΕΕ ΙΘ ' 163, 'Ήλιος ΙΔ ' 351.

Ν εζερίτης Παν. Βλ. λ. Γιαννόπουλος Πα-ilf 
ναγ. ’Απόγονος τούτου δ Παναγ. Νεζερίτης Ι ψ1' 
έπιλεγόμενος άρχοντας, διετέλεσε καί άπέθανεΝδρ- 
ώς βουλευτής τφ  1877 Πατρών. 'Ίδιον φυλλά 
διον έτυπώθη μέ έπικηδείους λόγους κλπ·.|· 
Κωνστ. Ν. Νεζερίτης έγραψε μέ τό ψευδώνυυΐ*- 
μον Κινέζος τόν Νόθον καί έξέδιδεν έν Ά θή ίΐ*  
ναις τήν Μιμόζα. Νεζερίτης ώς έκ τής καταΐ·*' 
γωγής του έλέγετο καί άγωνιστής ΝικηφόφοεΙι*'- 
(βλ. λ.) ήγούμενος Χρυσοποδαρίτσης. Περί Mfl·' 
Νεζερίτη βλ. λ. Θεοφίλου Δημ.

Ν ε ζ ε ρ ί τ η ς  Άνδρ. Μουσικοσυνθέτης. Έ* 
γεννήθη είς ΙΙάτρας τόν Ν)βριον του 18971 
έσπούδασε δέ είς τό Ώδεΐον ’Αθηνών. Συνέ< 
θεσε τά μελοδράματα « Ό  Βασιλιάς Άνήλιαί 
γος» καί «Ή ρώ  καί Λέανδρος», έπίσης τήν 1η:1ί'·- 
καί 2αν Συμφωνίαν, Κονσέρτο γιά βιολί κα; 
όρχήστρα, Κονσερτίνο γιά πιάνο καί ορχήστρα! 
«Πέντε ψαλμοί τού Δαυίδ», μουσική μπαλλέί 
του, δύο έλλην. ραψωδίας, Ελληνική χορευ; 
τική σουίτα έπί κυπριακών θεμάτων, Κουαρ; 
τέττο έγχόρδων, 5 τεύχη τραγουδιών κ. ά. Tt 
1952 έλαβε τό βραβεΐον τής Ακαδημίας Ά* 
θηνών διά τό έργον του «Ιΐροανάκρουσμα zU 
τούς Πέντε ψαλμούς τού Δαυίδ». Τά πλεΐστ) 
τών έργων του έχουν έκτελεσθή είς Αθήνας (Aui 
ρική σκηνή κ. ά) καί είς Εύρώπην καί Άμε/ 
ρικήν. ί

Ν εζερίτικα. Συνοικισμός είς τήν μεσημβή 
πεδιάδα Πατρών παρά τό Μιντιλόγλι, άπαρτη 
σθείς έξ άποίκων τών Νεζερών κατά τά τέλι! 
τού ΙΘ ' at. V asm er 136, ΜΕΕ ΙΘ ' 163, Ή  
λιος ΙΔ ' 351. |

Ν εζερίτικο ποτάμι. Τό ποτάμι τών Νί 
ζερών, ό Πείρος (βλ. λ.) κατά τήν όρεινή; 
αύτού κοίτην. |

νεκροταφεία , μ υ κ η ν α ϊ κ ά .  Γίνονται 
γνωστά έξ άνασκαφών άπό 1918 καί κατόπ; 
καί άνάγονται είς τά έτη 1400—1100 π.Χ. Ee 
ρέθησαν είς Καταρράκτην (Λόπεσι), είς θέσ*:: 
Ά γραπιδιά Συχαινών, Κ. Γουμένιτσαν (Καλ<* 
βρύτωννύν), Χαλανδρίτσαν (θέσις 'Ά γ . Βασ 
λείος, Τρουμπές), είς Προστοβίτσαν, Γουρζο·* 
μισαν (Λεόντιον), Μέντζαιναν, άνω έργοστασί»! 
«Ά χαΐας» (Άνθείας). Νέαι άνασκαφαί είς Ke 
ταρράκτην τών Ν. Ζαφειροπούλου καί Ν. Γιι* , 
λούρη, τού τελευταίου δέ είς Καλλιθέαν (βλ. ) Λ 
καί Βραχναίικα. Υποδεικνύεται καί είς Καμ 3 
ραις (βλ. λ.) Έρινεου. Βλ. λ. μουσεΐον. Πρακ ;·1." *'■£, ^ 
Άρχαιολ. έτ. 1952, 396—412. Θωμόπουλ 
57, 97°, 2 2 7 -9 . ^

Ά  ρ χ  α ι ό τ ης. Ό  τάφος τού Πατρέως ι; £  i  >7 ι

i>:v

X ^
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χήν ’Αγοράν καί μνήματος του Εύρυπύλου εις 
Άκρόπολιν, ώς καί Αίγυπτου εις τό άλσος 

■ Πατρών. Τάφοι κλασσικών χρόνων ΝΔ του 
'Ωδείου. Τάφοι 800—700 π. X. είς Λόπεσι. 
1 Ό λίγαι επιτύμβιοι έπιγραφαί (βλ. λ.) είς Π ά
τρας, περισσότεραι είς Δύμην, δπου ΝΔ (Κ. 
Άχαΐας) νεκροταφεΐον, άνασκαφέν τφ  1921 

.ύπό Ν. Κυπαρίσση. Θωμόπουλος 107—8, 203.
ρ ω μ α ϊ κ ά .  Εύρέθησαν είς κάτω πόλιν 

πολλοί τάφοι καί είς τάς δύο πεδιάδας.
Περί τά οίκοδ. τετράγωνα, δπου τό Νομαρ

χιακόν κατάστημα (Καραϊσκάκη—Κανακάρη— 
Γεροκωστοπούλου), ήτο ρωμ. νεκροταφεΐον, 
έξηκολούθησε δέ τοιοϋτο καί έπί βυζ. χρόνων. 
Κατά τόν Γ. Ν. Παναγόπουλον, Πραγματεία 
περί κατασκευής κοιμητηρίου έν Πάτραις, 1879, 
104—9, τοϋτο έπεξετείνετο άπό τής Νομαρχίας 
ίως τοϋ ναοϋ Ά γ . Άνδρέου. Σπουδαίος ρωμ. 
τάφος διατηρούμενος μέχρι τοϋ 1828 έπί τής 
όδοΰ Καλαβρύτων σημειοΰται έν σχεδιαγράμ- 
ματι τής E xpedition  I I I ,  43. Καί είς Σαμα- 
κιάν, Ζαβλάνι, Άρσάκειον, 'Τψ. αλώνια, όδόν 
Κολοκοτρώνη. Οί εύπορώτεροι των νεκρών έ- 
τοποθετοϋντο είς μαρμαρίνας σαρκοφάγους. 
Τοιαϋται έν Πάτραις άνευρέθησαν 1) ή είς τήν 
Άνατολ. είσοδον τοϋ ’Ωδείου ήδη άπό τοϋ 1837 
γνωσθεΐσα σαρκοφάγος μετρίας τέχνης με έλλη- 
νικήν έπιγραφήν, 2) τρία κλάσματα σαρκοφάγου 
μέ παραστάσεις βακχικοΰ τύπου. Εύρίσκονται 
είς τό Άρχαιολ. Μουσεϊον ’Αθηνών, 3) δύο 
σαρκοφάγοι άρίστης ρωμ. τέχνης εύρέθησαν 
τφ 1883 είς τήν όδόν Καραϊσκάκη καί παρα- 
πλεύρως τοϋ Νομαρχ. καταστήματος. Εύρίσκον- 
ται καί αύται είς τό Μουσεϊον ’Αθηνών, 4) 
τφ 1890 είς σταφιδάμπελον παρά τόν "Αγ. 
Ίωάννην Πράτσικα άρίστης τέχνης, ήτις μετε- 
φέρθη εις τό αύτό Μουσεϊον, 5) εις τήν Ά νατ. 
είσοδον τοϋ ’Ωδείου Πατρών έναπετέθησαν 
δύο σαρκοφάγοι. Ή  μία εύρέθη είς τόν "Αγ. 
’Αθανάσιον (κτήμα Γερούση) καί ή άλλη είς 
Μικρό γυρί (κτήμα Α. Κοντογούρη) καί αί δύο 
8χι έπιμελημένης τέχνης. Είς τούς τάφους ευ- 

JJ£ ί ρέθησαν έπίσης πολλά νομίσματα ρωμ. χρόνων. 
Σαρκοφάγος άνευρέθη καί τφ  1816 παρά τόν 
ναόν τοϋ 'Α γ. Γεωργίου. Τάφοι κεραμοσκεπεϊς 
κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων τής γωνιαίας 
οικίας Κορίνθου καί πλατείας Γεωργίου τφ  
1869 καί άπέναντι αύτής τφ  1933 (οικία Κόλλα) 
Τφ 1832 άνευρέθη είς οικίαν Φωκά (ΝΔ γωνία 
Έρμου—Κανακάρη) καί έδημοσιεύθη υπό τής 
Expedition I I I ,  6, άριθ. 5 έπιγραφή χρι
στιανικού τάφου, τής όποίας άγνοεϊται ή τύχη. 
Φαίνεται δτι είς έν άκρον τοϋ ρωμαϊκού νε
κροταφείου έθάπτοντο καί οί χριστιανοί τών 
πρώτων αιώνων. Λέγεται δτι εκεί ήτο καί 
ναός τοϋ νεκροταφείου (μετέπειτα ίσως κτι- 
σθείς) καί έσώθη έντός ύπογείου μέρος τών α
γιογραφιών του.

Ά πό δέ τής έπικρατήσεως τοϋ Χριστιανι
σμού, φαίνεται έπικρατήσαν τό έθιμον τής τα 
φής τών νεκρών είς τόν περίβολον τών ένο- 
ριακών ναών, τούτο δέ συνέβαινε καί μέχρι 
τών μετά τήν άπελευθέρωσιν χρόνων. Τών δέ 
άρχιερέων οί τάφοι παρά τόν ναόν Ά γ . Θεο
δώρων (βλ. λ.) έπί τής Άκροπόλεως. Θωμό-

Ρ
Ύ

πουλος 224—227, 232—234 δπου λατ. έπιγρα- 
φαί (βλ. λ.) νεκρικαί καί αυτόθι 236—7.

Φ ρ α γ κ ι κ ο ί  καί τουρκικοί χρόνοι. "Οπως 
καί έπί βυζαντινών, οϋτω καί οί Φράγκοι έ- 
θαπτον τούς νεκρούς των είς τόν περίβολον τού 
ένοριακοϋ ναοϋ των. Ούτως είς G erland  116 
—117 εύρίσκομεν μεταξύ τών άλλων κτήσεων 
τής Φραγκικής οικογένειας Λεονέσσα εις Π ά 
τρας, ένα τόπον ταφής είς τόν ναόν Α γίου 
Νικολάου (Βλατεροϋ), δπου έτάφη τφ  1430 ή 
θυγάτηρ τοϋ Αίγιδίου Λεονέσσα, σύζυγος τού 
Βαρθολομαίου Ζάντε de B isdatelis. 'Ο  τελευ
ταίος ούτος ώρισεν εις τήν διαθήκην του νά 
ταφή είς τόν ίδιον τάφον. G erland  ώς έν σελ. 
283). Οί καθολικοί καί δή οί Γάλλοι εϊχον 
ίδιον νεκροταφεΐον, δπου ή άλλοτε μεσημβρινή 
δημοτική άγορά (πλατεία Πίνδου), άλλά τούτο 
είναι τής Τουρκοκρατίας. Καί οί Τούρκοι έθα- 
πτον όμοίως τούς νεκρούς των πέριξ τών τζα 
μιών των (βλ. λ. Ναΐμ). Ά λλα παρά ταϋτα, 
ύπήρχεν ίδιον οθωμανικόν νεκροταφεΐον, ά- 
νατολικώς τού φρουρίου, άξιοσημείωτον καί 
διά δύο κατά πάντα όμοίους τάφους. Τούτο ά- 
νήκεν είς τούς κατοικοϋντας, καθ’ ή μάς, έντός 
τοϋ φρουρίου στρατιωτικούς, οί δέ δύο άνωτέρω 
τάφοι είς έπιφανεΐς άξιωματικούς (Θωμόπου
λος 613—4). "Ιδιον νεκροταφεΐον εϊχον καί οί 
Εβραίοι (βλ. λ.) ήδη άπό τού ΙΣ Τ ' αί. κεί
μενον ΒΑ τής πόλεως εις θέσιν καλουμένην καί 
σήμερον Έβραιομνήματα. ’Επιτύμβιοι πλάκες 
μετ’ έπιγραφών έξ αύτοΰ εύρέθησαν είς διάφο
ρα μέρη τής πόλεως καί έδημοσιεύθησαν υπό 
τού Θωμοπούλου 433—4, τινές δέ αύτών υπάρ
χουν εις τό Μουσεϊον Πατρών, είναι δέ ΙΣ Τ ' 
αί. Τό νεκροταφεΐον τοϋτο, κατά περιηγητάς 
τοϋ ΙΣ Τ ' αί., ήτο άξιόλογον. «Οί τάφοι των, 
λέγει ό Ούέλερ, είναι κατασκευασμένοι ωσάν 
μικραί πέτριναι οίκίαι, αί όποΐαι έχουν πλάκα 
μαρμαρίνην, έπί τής όποίας είναι χαραγμένον 
τό δνομα τού άποθανόντος καί τής οικογένειας 
του καί ή όποία πλάξ φαίνεται ώς ή θύρα τών 
οίκίσκων τούτων τού θανάτου. 'Ολόκληρον τό 
νεκροταφεΐον τούτο ομοιάζει μέ εύρύχωρον πο
λίχνην, έάν τό ίδη τις έξ ύψηλοτέρας θέσεως». 
Καί οί έν Πάτραις ’Άραβες εϊχον δύο ίδια νε
κροταφεία, έν κάτωθι τής πλατείας Ά γ .  Γεωρ
γίου, άριστερά τφ  κατερχομένω τήν κλίμακα 
όδοΰ Γεροκωστοπούλου καί έφθανε μέχρι τού 
παλαιού ρωμ. νεκροταφείου, τό άλλο νεκροταφεΐον 
έκειτο παρά τόν ναόν τού προφήτου Ή λ ία , 
δπου ένεταφίαζον τούς έκ μολυσματικών νόσων 
άποθνήσκοντας, δπου έπίσης τφ  1912 ένετα- 
φιάσθησαν οί άποθανόντες έξ επιδημίας Τούρκοι 
αιχμάλωτοι στρατιώται. Θωμόπουλος 616. 
Τριανταφύλλου Γηροκομ. 45—6. "Οχι δέ πάν- 
τες οί ναοί εϊχον κοιμητήρια, άλλ’ οί ένο- 
ριακοί τοιοΰτοι καί δή ή Παναγία ή Ά λεξιώ - 
τισσα, ή Ά γ . Παρασκευή, ό "Αγ. Δημήτριος, 
ό "Αγ. Γεώργιος, ή Ά γ .  Τριάς παρά τήν πλα
τείαν Παπαδιαμαντοπούλου καί ό "Αγ. Νικό
λαος Βλατεροϋ.

Τά είς τήν όδόν Ά γ . Άνδρέου καί Π αντα- 
νάσσης, άνασκαπτομένης τής όδοΰ, εόρεθέντα 
όστά τριάκοντα περίπου σκελετών άνευ περιποι- 
ήσεώς τίνος, άνήκουν, καθ’ ήμάς, είς τούς τού
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λοιμοκαθαριστηρίου (βλ. λ.). "Αλλοι τάφοι εύρί- 
σκονται εις άπδ Χαράδρου έως Ρίου παραλίαν 
(κτήμα Χαιρέτη) άνήκοντες είς νεκρούς των δια
φόρων έν τώ  κόλπω ναυμαχιών. Ά νδρ. Γαλα- 
νάκης είς «Έ θν. Κήρυκα» 10 Ιουνίου 1957. 
Διά τδ του Γηροκομείου Τριανταφύλλου Γη- 
ροκ. 71.

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χρόνοι. Μετά τήν άπελευθέρω- 
σιν καί έπΐ Καποδιστρίου ώρίσθη ώς κοιμητήριον 
δ ναός του Ά γ .  Άνδρέου, ώς κείμενος μακράν 
της πόλεως, έν τούτοις έξηκολουθουν οί τής 
άνω πόλεως νά θάπτουν τούς νεκρούς των κατ’ 
άρέσκειαν καί είς τδν ναόν της βΑγ. Παρα
σκευής. Διά τού Β.Δ. τής 25 Μαρτίου 1834 
άπηγορεύθη δ ένταφιασμδς νεκρών είς έκκλη- 
σίας ή άλλα καταστήματα. Ούτω κατηργήθη- 
σαν τά ένοριακά νεκροταφεία, έκ τών όποίων 
τδ σηααντικώτερον ήτο τδ τού ναού *Αγ. Τρι- 
άδος (Όμονοίας). 'Ωρίσθη μετά ταύτα ώς νε
κροταφεΐον τής άνω πόλεως ό ναδς τής Πανα
γίας Ά λεξιωτίσσης. ΚαταργηΟέντος τώ 1873 
τού Ά γ . Άνδρέου ώς εύρισκομένου πλησίον τής 
πόλεως, είς έν μόνον ένεταφιάζοντο πάντες οϊ 
νεκροί τής πόλεως, είς τδ καί σήμερον χρησι- 
μοποιούμενον ένοριακδν τής Παναγίας Ά λεξιω - 
τίσσης. Τέλος ό Δήμος έφρόντισε τήν κατα
σκευήν νέου μεγάλου νεκροταφείου διά τούς 
νεκρούς τής κάτω πόλεμος είς τά υψώματα Ζα- 
βλάνι (Λ* Δημοτικόν νεκροταφεΐον). Ό  θεμέ
λιος λίθος έτέθη τήν Κυριακήν 17 Φεβρουαρίου 
1880, άνηγέρθη δέ διά τής συνδρομής τών συμ
πολιτών, έτέθη όμως είς χρήσιν άπδ 1 Αυγού- 
στου 1880 έπί δημάρχου Θάνου Κανακάρη κα
τά τήν είς τάς είσόδους αυτού έπιγραφήν. Τδ 
ναΐδριον, τδ καί σήμερον διατηρούμενον, έκτί- 
σΟη έπί δημάρχου Θάνου Κανακάρη είς τόπον, 
δπου κατά παράδοσιν ήτο έκκλησίδιον της Ά γ . 
Παρασκευής. ΕύρέΟησαν έκεϊ τάφοι καί κτερί- 
σματα ρωμ. έποχής. Πρώτος έτάφη ό έκ Πάρ- 
γας μεγαλέμπορος καί φιλάνθρωπος Άναγν. 
Πετσάλης (9 'Ιουλίου 1880). Τελευταίως έπί 
δημάρχου Ίωαν. Βλάχου έγινεν άνακαίνισις, 
έχαράχθησαν όδοί, πλατεΐαι, έδενδροφυτεύθησαν 
καί έξωραΐσθη τούτο, έπεξετάθη δέ είς τήν με
σημβρινήν του πλευράν καί έκτίσθη εύρύχωρος 
ναός, ό τών Ά γ . ’Αγγέλων. Τμήμα έχει δοθή 
πρδς ταφήν τών καθολικών, υπάρχει δέ έκεΐ καί 
παρεκκλήσιον αυτών τής Παναγίας τών Χαρί- 
των. ΓΙαραπλεύρως ύπάρχουν τάφοι διαμαρτυ- 
ρομένων καί έπίσης είς άποκεκλεισμένον τοιού- 
τον τδ τών Εβραίων. Οί τάφοι τούτων ύπήρ- 
χον πρίν κατά τήν άνατολικήν πλευράν τού νε
κροταφείου, άπαντες λιθόκτιστοι. Ό  κανονι
σμός τού νεκροταφείου έξετυπώΟη έν Πάτραις 
τφ  1938. Βλ. λ. Α γ ία  Παρασκευή.

Τδ νεκροταφεΐον Ά γ . Άνδρέου κατηργή- 
θη ήδη τώ 1873, άλλ* ύφίστατο μέχρι τού 
1882, δτε διά μερίμνης τού Δήμου μετεφέρθη- 
σαν τά όστά τών έκεΐ ένταφιασθέντων είς τδ 
νέον τού Ζαβλανίου. 'Υπήρχον καί μαρμάρινοι 
τάφοι καί κατά τδ διάστημα τών 37 έτών 
(1836—1873), κατά τά όποια έλειτούργησεν, έ- 
τάφησαν είς τδ νεκροταφεΐον τούτο, τδ όποιον 
έπεξετείνετο ΒΑ τού σημερινού (παλαιού) ναού,

ρ-
έ.

περίπου 7000 άτομα. Στεφ. Θωμόπουλος είς- 
Δ. Βιβλιοθήκην 1896, 413.

Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά .  Κυρίως τοιοΰτο είναι 
τδ είς Πιρδτ τής Σερβίας (βλ. λ. Στρατός) τών 
318 άνδρών τής III Μεραρχίας. ΟΙ άλλοι νε-: 
κροί έχουν ταφή έπί τών πεδίων τής μάχης· 
(ούτως οί νεκροί τής μάχης τού Κηπαροΰ ύψ.»
613 είς Β. ’Ήπειρον) κ α ί άλλοι είς τά όρθό-ί 
δόξα νεκροταφεία τών χωρίων, άπδ τών όποίων i 
διήλθεν ή Μεραρχία (Χιμάρας, Μακεδονίας,: 
’Ιωνίας κ.ά.). Οί νεκροί τής Χωροφυλακής Χα-: 
λανδρίτσης έτάφησαν είς ίδιον τμήμα (άρκτ.: 
πλευράς) τού Α' Νεκροταφείου καί οί τής Α 
στυνομίας πόλεων τού 1943 είς κοινόν μνη-* 
μεΐον είς τδ αύτδ νεκροταφεΐον. Οί Γερμανοί: 
καί ’Ιταλοί έχρησιμοποίησαν ομοίως τδ αύτδ? 
νεκροταφεΐον, άλλά μετά τδν τελευταΐον πό-ΐ 
λεμον άπεκόμισαν τά όστά τών νεκρών των*

νεκρουπόλεις. Είς τήν έπαρχίαν Πατρών* 
άποτελοΰν τοιαύτας τά έγκαταλειφθέντα χωρία 
καί Ιδίως ό Τσετσεβδς (βλ. λ.) καί άπετελέ-ί 
σθησαν τά Τσετσεβοχώρια, άλλά καί πάλι>1 
τά Άραγόζαινα διά τήν αυτήν αιτίαν έγκατε-3 
λείφθησαν προσφάτως. Έγκατελείφθη έπίσηΗ 
τδ ’Άνω Σαλμενΐκον (όχι όλόκληρον) καί ίδίωό 
ή πλησίον αύτού έπί Τουρκοκρατίας έκ 200 
περίπου οικογενειών κώμη Λουμπίστα (κα3 
Μπετρόνι). Έ πίσης είς Νεζερά τά Δενδρά κα^ 
Κομπηγάδι. Βλ. λ. Παλιοχώρι. Έ π ί τού Παν-* 
αχαϊκού έχουν έγκαταλειφθή πολλά χωρία, τώΰ 
κατοίκων έγκατασταθέντων είς τά πεδινά (Λαί 
λικώστα, Σάπια βρύση κ.ά.). Βλ. λ. Ρύπεςΐ 
’Ώλενος, κατολισθήσεις. f

Ν εκτάριος μητροπ. Πατρών τώ 1586. Τώ 
1594 ώνομ,άσθη Κερνίκης. Θωμόπουλος 448—9> 
Τριανταφύλλου Γηροκομ. 18 έπ. ί

Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς .  Μοναχός Χρυσοποδαριτίσ^ 
σης, «παλληκαράς τού Άγώνος» (Φωτάκο^; 
Άπομν. Β' 4). Έπολέμησεν είς Πάτρας. Φω{ 
τάκου Βίοι 323. Κατά τήν σύλληψιν τού μηί 
τροπολίτου Γερμανού έβασανίσθη μετ’ αύτο: 
καί τού ήγουμένου του Νικηφόρου.

Ν εκτάριος, Ιερομόναχος, Ιδρυτής τής μο> 
νής Ά γ . Πάντων (βλ. λ.) Τριταίας. Θωμόπου- 
λος 490. Κατήγετο έκ Λακκωμάτων Φαρώ- 
(τέλος ΙΖ ' αί). Βιογραφίαν του έξέδωσεν ί 
Χρ. Παναγόπου>ος « Ή  ίστορία τού πανοσιω} 
τάτου Νεκταρίου κλπ.» [έν Πάτραις 1926]. j

Ν έμεσις. Ναδς αύτής ύπήρχεν πλησίον το, 
Θεάτρου. Καί άγαλμα μέγιστον έκ λευκού λ(* 
θου. Θωμόπουλος 203, M eyer 2218, Herbilr.'
Ion 146, 156.

Νενέκος Δημ. 'Οπλαρχηγός έκ Ζουμπάτο]ΐ 
δράσας κατά τήν Έλλην. Έπανάστασιν. Τδ 
άναφέρει καί ό Γερμανός 33, άλλά καί ό & 
Κολοκοτρώνης τφ  1822 τδν έξετίμησε καί τδ 
έστειλεν είς Στερεάν. Έπολέμησεν είς τήν πα 
λιορκίαν τών Πατρών, άλλά κατά τδ 1827 έπέ' 
δειξεν αίσχράν διαγωγήν, προδώσας τδν άγών { 
καί πρωτοστατήσας είς τδ τουρκοπροσκύνημα* 1 
Έπιμείνας είς τήν προδοσίαν, έφονεύθη καιι ν 
έντολήν τού Κολοκοτρώνη υπό τού οπλαρχηγό ] * 
Σαγιά. Μύλος μεταξύ Ζουμπάτας καί Λεοντίε - 
είς έλατοβριθή περιοχήν καλείται είσέτι xc ι 
Νενέκου (οίκογενείας). Ό  Νενέκος τφ  182
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έφόνευσε τόν καπετάνιον Σπανοκυριάκον (βλ. 
λ.). Τήν 22 Μαρτίου 1821 εϊχεν είσέλθει μαζί 
μέ τόν Μπ. Ροϋφον καί Σαγιαν είς τάς έπανα- 
στατησάσας Πάτρας (Φιλήμων Δοκ. Γ ' 20). 
Καί τό θέρος τοΰ 1821 έπολέμει είς Περιβό- 
λαν (Φιλήμων αυτόθι Γ ' 312. Θεοφανίδης, Α' 
268°, Φωτάκου Βίοι 142), έπολέμησε καί τω 
1822 είς Πάτρας ύπό τόν Κολοκοτρούνην. Τόν 
’Ιούλιον 1824 συνέρχεται είς Ζουμπάταν μετά 
των άλλων δπλαρχηγών των ΙΙατρών καί άπευ- 
θύνονται πρός τόν Άνδρ. Καλαμογδάρτην, προ- 
κειμένης έκλογής στρατιωτικού αρχηγού τής έ- 
παρχίας. Υπογράφει έν μονή Μαρίτσης τήν 
5)10)1824 άναφοράν οπλαρχηγών πρός Λόντον 
(Άρχεΐον Λόντου Β' 297, 8, 305. Κατήλθεν είς 
Δραγάνου μετά ταΰτα. Βλ. λ. Έπανάστα- 
σις 1821. Άνήκεν είς τήν υπηρεσίαν Κανακά
ρη καί ό Μπ. Ροϋφος παρεπονέθη είς τόν Κα- 
ποδίστριαν, πλέοντα τόν Κορινθιακόν, περί τής 
άπωλείας του. Τό περίεργον είναι (άλλά μήπως 
άργότερον δέν εξύμνησε τούς ληστάς ;) δτι ή 
λαϊκή μοϋσα πολλαπλώς έθρήνησε τόν θάνατόν 
του. Ουτω παρά Κ. Ρωμαίου είς Πελοποννη- 
σιακά Α' 430 δημοτ. τραγούδι Γορτυνίας: 
«Δέν κλαϊτε, δένδρα καί κλαριά καί σείς 
Ζουμπατοχώρια, | δέν κλαϊτε γιά τό στρατηγό, 
τό στρατηγό Νενέκο ;| Μάειτε σέ γάμους φαί
νεται, μάειτε σέ πανηγύρια......

'Ο φιλίστωρ συμβολαιογράφος Δύμης κ. 
Γεωργ. Ζαλογγίτης διέσωσε καί τραγούδι είς 
τήν ’Αλβανικήν, τό όποιον μέχρι πρό τινων 
δεκαετηρίδων έψαλλον οί έκ Ζουμπάτας έγκα- 
τασταθέντες παρά τόν ’Άραξον άλλοτε άλβα- 
νόφωνοι. Ό  Νενέκος είχε πολλούς συγγενείς, 
τρεις άδελφάς, ό Σαγιάς άλλωστε ήτο έξάδελ- 
φός του. Τόν είχε καλέσει διά τήν βάπτισιν 
του υίοϋ του είς Ά γ . Παρασκευήν παρά τό 
Κασνέσι επί του Παναχαϊκοΰ. 'Ο  Νενέκος με- 
τέβη μετά του Ά γγελή Σκιαδά, άκολούθου του 
καί ενός Καρμακόλια έκ Σάπιας βρύσης, ό ό
ποιος μάλιστα ήτο συνεννοη μένος μέ τόν Σα- 
γιαν καί τόν έβοήθησε διά τήν έκτέλεσιν τοΰ 
Νενέκου. Ούτος δέ ό Σκιαδάς έφονεύθη εύθύς 
άμέσως είς συμπλοκήν : «’Ά τε μπατάνε μέ κι- 
τάνε | βράνε Νενέκο καπετάνε | βάνε τρί μόστρα 
έ—ρίνε—κλιάνε | έ νιέρε ίφσίνε—γκιάγνε | έ νιέ- 
τρα ίντρέθ μουστάϊνε» [=έκεΐ, άπέναντι άπό 
δώ, σκότωσαν τόν καπετάνιο Νενέκο. Πήγαν 
τρεις άδελφές καί τόν κλαϊνε. Ή  μιά τοΰ 
σφούγγαγε τά αϊματα κι ή άλλη τοΰστριβε τά 
μουστάκια]. ’Άλλη παραλλαγή (παρά τοΰ αΰτοϋ 
Γ. Ζαλογγίτη) : «’Ά τιε μπατάνε Μαπετάνο | 
Βράνε Νενέκο καπετάνο | έδέ Ά γγελή Σκιαδά- 
νο | Ά ϊ  άτιμο Σαγιανο | έ καλέσι τ ί πακξιώνι 
νί ντιάχι | άϊ ίβράσι μπαμπεσί» [=άπ* έδώ 
στό λαγκάδι καί άπ’ έκει σκότωσαν τόν Νενέκο 
καπετάνιο καί τόν Ά γγελή Σκιαδα, άειντε, 
άτιμε Σαγιά. Σάν τούς κάλεσες νά βαφτίσουν 
τό παιδί, αυτούς έφαγες μέ μπαμπεσιά]. Κατά 
τόν δικηγόρον Κ. Άγγελόπουλον διεσώθη άλλη 
παραλλαγή έλληνιστί: «Τρία πουλιά, μωρέ Σα- 
για, | έσύ μ’ έφαγες μέ μπαμπεσιά. | Τδνα κοι
τάει τήν Λειβαδιά | καί τ’ άλλο τήν Ζουμπά- 
τα, | τό τρίτο τό καλλίτερο μοιρολογάει καί 
λέει: | Μάειδε στήν Πάτρα φάνηκε, | μάειδε

καί στή Ζοομτϊάτα». Βλ. λ. Έ παν. 21. Θωμό- 
πουλος 550, 552. Λεύκωμα 194, Παπανδρέου 
Καλ. Έ πετ. 259, 316 έπ. 60, Φωτακος Ά -  
πομν. Β’ 395 έπ. 453. Τ. Σταματοπούλου, Τό 
προσκύνημα 11—7, 19 έπ. 23, 38, 43 έπ. Ό  
αυτός είς Πελ. Πρωτοχρ. 1959, 188. Έλευθ. 
Θ' 745.

νεοέτια. Έ ντυπα μιας σελίδος έμμέτρου 
κειμένου διανεμόμενα τήν αύγήν τής 1ης τοΰ 
νέου έτους είς τάς οΙκίας ύπό παίδων, οί ό
ποιοι λαμβάνουν φιλοδώρημα είς χρήμα διά 
τάς διατυπουμένας είς τό έντυπον εύχάς καί 
χαιρετισμούς τοΰ νέου έτους.

Νέοι καιροί. Εβδομαδιαία έφημερίς έκδο- 
θεΐσα ύπό τοΰ Σπ. Βούλγαρη τω 1947.

«Νεολόγος Π ατρώ ν». Ήμερησία έφημερίς 
έν Πάτραις έκδοθεΐσα τήν 15 Αύγουστου 1894 
ύπό τοΰ Ίωάν. Π. Παπανδροπούλου (βλ. λ.) 
καί συνεχίζουσα τήν έκδοσίν της καί μετά τόν 
θάνατόν του ύπό τοΰ υίοΰ του Παναγιώτου. 
Τήν Ιστορίαν τοΰ «Νεολόγου» έγραψε καί έδη- 
μοσίευσεν ό Ιδρυτής του είς τήν αύτήν έφημε- 
ρίδα τόν ’Απρίλιον 1948, ήτοι τό έτος τοΰ 
θανάτου του. ΜΕΕ ΙΘ' 192, "Ηλιος ΙΣ Τ ' 
802, 803.

Νέος αιώ ν. Ήμερησία πολιτική έφημερίς 
έκδοθεΐσα έν Πάτραις τω 1900—8 ύπό τοΰ 
Πατρινοϋ δημοσιογράφου Άνδρέου Μεταξα. 
ΜΕΕ ΙΗ ' 198.

Νέος δρόμος. Ή  άπό τοΰ 1926 όδός Δ. 
Γούναρη, πρίν όδός Καλαβρύτων, δπως καί λέ
γεται είσέτι άπό τής πλατείας Γιαννια (Μα- 
ρούδα) καί έκεΐθεν. 'Τπό τοΰ λαοϋ άπεκλήθη 
δμως νέος δρόμος έως σήμερον, διότι πρόκειται 
περί νέας έντελώς όδοϋ, μή προϋπαρχούσης, 
άλλ’ ή οποία έδημιουργήθη διά τής καλύψεως 
τοΰ μεγάλου χάνδακος (Μπουγιούκ ντερέ), άπό 
των ρωμ. ήδη χρόνων ύπάρχοντος καί δεχομέ- 
νου τά ΰδατα των βαλανείων καί άκόμη άργό
τερον τά ΰδατα τής περιφερειακής τάφρου της 
Άκροπόλεως. Διά τόν έπί τής όδοϋ (γωνία 
Ά γ .  Γεωργίου) ναόν Ά γ . ’Αποστόλων βλ. λ. 
Ό  Θωμόπουλος 427 γράφει δτι τω 1890, άνα- 
σκαπτομένου τοΰ όχετοΰ της όδοΰ, εύρέθησαν 
έρείπια τοΰ ναοΰ. Έ π ί τής όδοΰ ταύτης έπί 
Τουρκοκρατίας έκειντο οί ναοί Άγ.Κωνσταντίνου, 
Όδηγητρίας, Ά γ . ’Αναργύρων καί Ά γ . Τριά- 
δος. Θωμόπουλος 617. Ό  Μιχ. Γρηγορόπου- 
λος, Περιήγησις έν Έλλάδι, Ά θ . 1885,163 άνα- 
φέρει τήν Νέαν όδόν διήκουσαν μέχρι Γηροκο
μείου, ρωμαντικήν διά τήν δασύσκιον δενδρο
φυτείαν της, χρησιμεύει δέ, έπιλέγει, ώς προσ
φιλής περίπατος των Πατρέων. Τέλη ΙΘ ' αΐ., 
κατασκευαζομένου όχετοΰ τής όδοΰ, άνευρέθη- 
σαν κατά τό κατώτερον αύτής σημεΐον εύρεΐαι 
βάσεις ναοΰ άποδοθέντος είς τόν Ποσειδώνα. 
Βαλανεΐα σημειοΰνται, δπου τά Δικαστήρια 
σήμερον. Τ φ  1898 εύρέθη κατά τήν γωνίαν όδοΰ 
Ά ρίας (οικία Κολλύρου) έπιτύμβιον άνάγλυφον 
ρωμαίου στρατιωτικού (Μουσεΐον Πατρών). 
Κατά τήν γωνίαν πρό τών Δικαστηρίων (κτί- 
ριον ΙΚΑ) εύρέθησαν άγγεΐα καί λυχνίαι χρό
νων Ά χ . συμπολιτείας καί τέσσαρα φρέατα 
μέ άρκετόν ύδωρ (1957). Θωμόπουλος 206, 
224, 226.
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Νέος Έ ρ ιν εό ς . ’Όνομα σήμερον της κοι- 
νότητος Τραγανού (β>. λ.).

Νέος κόσμος. ΈφημερΙς τω 1925 έκδο- 
θεΐσα έν Πάτραις υπό Τωαν. Άρνέλλου, Σωτ. 
Κυριαζοπούλου κλπ.

Νέος Ρ α μ π α γα ς. Εβδομαδιαία σατυρική 
έμμετρος έφημερίς έκδοθεΐσα υπό Νικολ. Μπρέ- 
κα τω 1910—14.

Νέος ρυθμός. Φιλολογικόν περιοδικόν έν 
Πάτραις τω 1945, έκδοθέν υπό των Μαρίας 
Στοφόρου, Κ, Ήλιοπούλου, Σπ. Στεφανοπού- 
λου, Καίτης Παλαιολογοπούλου καί Νίκου 
Καχτίτση.

Ν εόφ υτος. Μητροπολίτης Π . Πατρών. Τ Ι- 
γήΟη έπαναστάσεως κατά των Τούρκων. Συλ- 
ληφθείς ύπ’ αυτών, άνεσκολοπίσθη τήν Δευτέ
ραν 10 Αύγούστου 1466. Πρός τιμήν του τω 
1955 οόνομάσθη όδός είς τήν άνω πόλιν (άλλοτε 
Λουδοβίκου). Θωμόπουλος 25, 404, 444β.

Ν ε ό φ υ τ ο ς  Καυσοκαλυβίτης (βλ. λ.). *Υ- 
πάρχει καί Νεόφυτος ίεροδιάκονος Πελοπον- 
νήσιος, 6 όποιος έξέδωσεν έν Βιέννη τω 1792 
τάς Έπιστολάς Συνεσίου του Κυρηναίου μετά 
σχολίων.

Ν ε ό φ υ τ ο ς  έπίσκοπος "Υδρας καί Σπε
τσών, Τραστάς τό έποινυμον. Έγεννήθη είς 
Καστρίτσι καί ήτο μοναχός Ταξιαρχών Αίγια- 
λείας. Διά δαπάνης του φκοδομήΟη τφ  I860 6 
ναός της γενετείρας του, κατά ύπάρχουσαν έπι- 
γραφήν. Άφιέρωσεν ομοίως τά Μηναία είς τόν 
ναόν *Λγ. Τωάννου του Προδρόμου (1870). 
Κορύλλος Χωρογραφία 107. Ά βερκ. Παπαδο- 
πούλου, Ό  "Αγ. Λεόντιος κλπ. 92.

Ν εοχώ ρι. Χωρίον δημιουργηΟέν κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν είς τήν παραλ. περιφέρειαν του 
Παυλοκάστρου, κείμενον κατά τόν χάρτην του 
I„eake ύψηλότερον των σημερινών Ροϊτίκων, 
είς τό άνοιγμα των λόφων, τό όποιον όδηγεΐ 
είς Παυλόκαστρον. Ό  P o u q u ev ille  IV , 372 
τό εύρεν έν μίλλιον αριστερά της πρός Η λείαν 
όδοϋ είς τήν κλίσιν των λόφων. Καί ό G ell 10 
όμοίως. Καί ό Dodwcll II , 309. Τ Ι E x p ed i
tion II , 87 τό άναφέρει μέ μίαν οίκογένειαν 
τφ  1828 ! Ό  άνεπίγραφος πίναξ τού φυλ. 204 
τού Κωδικός μονής Γηροκομείου ώς κατοικού- 
μενον τόπον (1849). Καί τφ  1832 από τήν 
Διοικητ. διαίρεσιν νομού Άχαϊοήλιδος ώς χω 
ρίον Πατρών. Έ ν  συνεχεία τό χωρίον δέν ύφί- 
σταται καί ή περιοχή ύπήχθη είς τό νεοφανέν 
χωρίον μέ τό τουρκικόν όνομα Μιντιλόγλι. 
Δι* δ καί έπροτείναμεν (Δημ. όνομ. 25), δπως 
τό Μιντιλόγλι μετονομασθή είς Νεοχώριον. 
ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68 τό άναφέρουν 
εις τά έτη 1836, 1840. Διά τήν Έ παν. 21 (βλ. 
λ.) οπού τά γεγονότα Μαρτίου 1822.

Ν εοχώ ρι Τ ρ ιτα ία ς. Κατφκημένος τόπος 
άπέχων 2.15' άπό Προστοβίτσης. Συνοικισμός 
μεταξύ Σκιαδα, Ρένεσι καί Σκούρα. Νουχάκης 
Β' 532. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 67, 68 τό 
άναφέρουν ώς χωρίον τφ  1836—40. Τδία κοι- 
νότης σήμερον. Νεοχώρι καί θέσις παρά τά 
Μπολιώτη, Καλούσι Φαρών. Γενικώς όπου 
νέα συνεστήΟησαν χωρία κατά τόν ΙΗ ' αΐ. 
Ιδίως.

Νβραντζιές. Χωρίον νυν ΑΙγιαλείας (πλη

σίον Σελιανιτίκων) άλλοτε δήμου ’βρινεου. ° 
Λέκκας 160 σημ. λ

Ν εράντζουλης *Α, Παν. Επιμελητής άρ-- 
χαιοτήτων Πατρών (1929—1932). Έξέδωσεν■ 
«’Αχαιών Δωδεκαπόλεως έρείπια καί μνημεία»» t 
τομ. Α' 1938—41. Επίσης έπιμελείφ του έξε- 
δόθη κείμενον καί μετάφρασις τών «’Αχαϊκών»· 
Παυσανίου έκδ. οϊκου Τ. Ζαχαροπούλου, *ΑΘ. * 
1949.

Ν έρβας. Βλ. λ. νομίσματα.
Νερομάνα. "Υπερθεν χωρίου Ρωμανού καί 

άντίκρυ ληνού Σαήτ άγα έπί Τουρκοκρατίας. 
Βλ. λ. Έ παν. 1821 διά τήν μάχην 9 Μαρτίου. 
1822. 'Υδραγωγεΐον Πατρών έκεΐ. ί / 4 ώ. θέ·- 
σις Καλογερικό (βλ. λ.). "Αλλη Νερομάνα άνω* 
τού Καστριτσίου μέ ψυχρόν ύδωρ. Θωμόπουλοςr 
67. Τριανταφύλλου Γηροκ. 51—2, 62.

Ν έρων. Άπεβιβάσθη τό πρώτον είς Π ά
τρας τά τέλη τού 66 μ.Χ. Φέρεται Ιδρύσας. 
καί άποικίαν, άφού καί νόμισμα Πατρών έκόπηι 
μέ έπιγραφήν G enio Coloniae Ν eron ianae: 
P a tren s is . Κατά Θωμόπουλον 1753 πιθανόν^ 
νά έστειλε, μικράν πάντως, στρατιωτικήν ά-- 
ποικίαν, άλλ* αΰτη ύπήρχεν. Έ π ί Νέρωνος άνά-· 
γεται καί ή έλευσις είς Πάτρας τού Άποστ. ■ 
Άνδρέου. Θωμόπουλος 175, 176, 243—4. Βλ.-j 
λ. νομίσματα.

Ν εφέλης Θ ά ν ο ς. Άναφέρεται είς τόν| 
πίνακα τών έκ της έπαρχίας Πατρών πεσόν-j 
των κατά τό 1821 τών ναών *Αγ. Κωνσταντί-ji 
νου καί Όμπλού. Θωμόπουλος 600, Όμπλου^ι 
30. f
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νη π ια γω γείου  διά 100 παιδιά Ιδρύεται} 1 ai 
άπό τήν βασίλισσαν Σοφίαν τφ  1915 έν Πά-|* 
τραις. Μαραγκοπούλειον Νηπιαγωγεΐον τφ/: 
1920 υπό Βασιλ. Μαραγκοπούλου, συντηρού-}* 5 
μενον είς ίδιον οίκημα έπί τής δδού Γούναρηή :! 
(παρά τά *Υψ. αλώνια). Μετά τό 1945 τό έρ-|: . 
γον άνέλαβε τό έν Πάτραις παράρτημα του·;; 
Πατριωτικού ιδρύματος προστασίας παιδιού.5; : 

Νησί. Ούτως όνομάζουν οι ναυτιλλευόμενοι*; ν 
έν Πάτραις τόν κατασκευασθέντα τφ  1888 $
κυματοθραύστην. Νήσος φαίνεται δτι ήτο xak) . 
ό "Αραξος (βλ. λ.). Πάντως χαρακτηριστικήν·; ϊ 
είναι ή έλλειψις νήσων εις τούς Πατραϊκόνό»/ 
καί Κορινθιακόν κόλπους (βλ. λ.) κατά τήν^Η 
άκτήν Πελοποννήσου. ΝησΙς Λεύκες όνόματιΛν 
παρεμβάλλεται πρός τό δεξιόν τής έκβολήζμ 
τού Φοίνικος (δέλτα).

νηστεΐα ι. Έτηρούντο άνέκαθεν έν ΠάτραιφΦ 
ύπό τού λαού. Κατά Θωμόπουλον 4712, διότι: 3. 
ύϊτήρχεν ένδεια, Ιδίως έπί Ενετοκρατίας καί έ-: ,; 
πειτα. Πρβλ. Πολίτου, Παροιμίαι I I ,  91. Βλ.Π - 
λ. δίαιτα. y

Ν ή φ ω ν  (ύπογραφόμενος Νίφων), μητροπο-:: V 
λίτης Π . Πατρών, έκλεγείς τόν Ιανουάριον c 
1397. Θωμόπουλος 399. Ζακυθηνός, L,e despo-ijjj , 
ta t  I I  ώς έν σελ. 399. 1) 'W

Ν ίκας Ν ι κ ο λ .  Ό  πατήρ του πρό τού ·|, 
1821 έξ Άρτοτίνης Δωρίδος φεύγων διά τόν; >■’; 
φόνον έκεΐ Τούρκου, έγκατεστάθη είς Νεζερά.· $-.· 
Ό  Νικόλαος έσπούδασε τήν ιατρικήν εις Τά-: *1·, 
σιον καί συμμετέσχε τής Έπαναστάσεως έν: J 
Μολδοβλαχία ύπό τόν *Αλ. βΥψηλάντην, κατό-ι 
πιν δέ ώ; ΙΟΟαρχος Νεζερών έπολέμησεν k’
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την πολιορκίαν των Πατρών, εις τήν μάχην της 
Άκράτας καί είς τό Μεσολόγγι, συμμετασχών 
,τής Εξόδου. Έλέγετο καπετάν Νίκας καί 

^λογιώτατος καί κατωκησε μετά ταϋτα είς 
Μάνεσι Καλαβρύτων. ΙΙαπανδρέου Καλαβρ. 
Επετ. 268.

Νίκη. ’Απεικονίζεται είς νομίσματα των 
Πατρών τής Ά χ . συμπολιτείας έπί Άδριανοϋ 
*. ά. . H erbillon ώς έν σ. 183.

Νικηγόρα. Νεαρά Πατρινή, νικήσασα είς 
'ΐ γυναικείους άγώνας δρόμου. Βλ. λ. άθλητισμός, 

Αρέθας. Θωμόπουλος 210, H erbillon  173. 
Ν ικήτας. Πελοποννήσιος καί προφανώς 

'· Πατρεύς, αρχών βυζαντινός, κατά τοΰ όποιου 
<ατεφέρετο ή βυζαντινή άριστοκρατία καί αυτός

·|5 S Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος. Συμπέ
θερος τοΰ βασιλέως Ρωμανού, κατέλαβε σημαν
τικήν θέσιν είς τό παλάτιον, τιμηθείς μάγι- 
ττρος καί άποσταλείς είς Βουλγαρίαν, όπως ό- 
ίηγήση τόν ηγεμόνα τής χώρας αυτής Πέτρον 
ϊίς Κπολιν, όπου έλαβε θυγατέρα τοΰ υίοΰ τοΰ 
Ρωμανού Χριστοφόρου καί έγγονήν του Μαρίαν 
ώς σύζυγον. Κατηγορηθείς έπί συνωμοσία έκά- 
5η μοναχός καί έξωρίσθη είς τό κτήμα του. 
Ετιλπ. Κυριακίδης, οί Σλάβοι έν Πελοποννήσω 
Θνίκη 1947, 16, 532. Βλ. λ. Σλαϋοι.

Ν ικήτας ό σύγγελος. Μητροπολίτης Πα- 
τρών τώ 1067. Θωμόπουλος 286—7.

Ν ι κ ή τ α ς  (Ν ι κ η  τ  α ρ α ς). Ό  Ά λεξ. 
Ρ. Ραγκαβής, Άπομνημ. Α' 230 διηγείται δτι, 
ίλθών είς Πάτρας, τά μέσα Φεβρουάριου 1830, 
ιυνήντησεν ε’ίς τινα οίκίαν τόν ηρώα τής Έ -  
ταναστάσεως Νικήταν, έλθόντα διά τινα ύπό- 
Ιεσιν, έχοντα γραμματέα τόν έκ Κπόλεως 
Αλεξ. Έδιπίδην.

Νικητόπουλος Μ ή τ ρ ο ς. ’Αγωνιστής τοΰ 
1821 είς τό σώμα τοΰ Καραχάλιου (Κερπινής). 
Ευμμετέσχε τόν Σ)βριον τοΰ 1824 είς τήν πο
λιορκίαν Πατρών (Γουρζούμισαν) μέ τόν ’Ι 
ωάν. Κολοκοτρώνην. Θεοφανίδης Β' β' 211. 
Αρχεΐον Λόντου Β' 246.

Νικηφόρος Α'. Βλ. λ. ’Εκκλησία, Σλαΰοι. 
Θωμόπουλος 262, 264, 265.

Ν ικηφόρος Β' Ό ρ σ  ί ν η ς .  Τώ 1339 ήλ- 
3εν είς Πάτρας 14ετής μόλις διά νά ζητήση 
συνδρομήν τής Αίκ. Βαλουά κατά τών σφετε
ριστών τής πατρικής κληρονομιάς. Είς Πά
τρας έπίσης οί Άκαρνανες, πιεζόμενοι ύπό τοΰ 
’Ανδρονίκου Γ ' έστειλαν πρεσβείαν, ζητοΰντες 
παρά τής Αίκατερίνης νά μνηστεύσουν τόν νεα
νίαν μετά τής θυγατρός τοΰ Ίωαν. Καντακου- 
ζηνοΰ: Μαρίας καί τόν άναδείξουν δεσπότην τής 
’Ηπείρου. Θωμόπουλος 321. Ζώης 102.

Νικηφόρος. Ύμνωδός, άδελφός τοΰ μη
τροπολίτου Πατρών Εύαρέστου, έκ Πατρών καί 
οδτος πρό τοΰ 1067 έμφανιζόμενος. Θωμόπου
λος 286.

Νικηφόρος. 'Ηγούμενος τής μονής Χρυσο- 
ποδαρϊτίσσης καί άγωνιστής κατά τό 1821. 

r .j ; j Γεν. φροντιστής τοΰ στρατοπέδου Πατρών τό 
"φ ιΘέρος τοΰ 1821 (Φιλήμων Δοκ. Γ ' 312). Κα- 

! τήγετο έκ Νεζερών καλούμενος καί Νεζερίτης. 
;(*Εμυήθη ύπό τοΰ μητρ. Γερμανού είς τήν Φι- 
i λικήν. Τόν ’Οκτώβριον 1821 εύρίσκετο μέ 

iV  ί1\ I οτΡατ^ν έξω τών Πατρών καί είς τήν πόλιν.
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Συνελήφθη μετά τοΰ μητροπολίτου Γερμανού 
έντός τής μονής του ύπό τοΰ Σοφιανοπούλου 
τφ  1823. Φιλήμων είς Γερμανόν 253, προλε- 
γόμενα, στ'. Φωτάκου Ά πομν. Β' 4. 'Υπογρά
φει ύπόμνημα περί βρεττανικής προστασίας 
1825. ’Αρχεΐον Ρώμα Α' 598. Φωτάκου βίοι 322.

Ν ικηφόρος Καλογερας. ’Αρχιεπίσκοπος 
Πατρών, χειροτονηθείς τήν 6 ’Ιουνίου 1883, 
άλλά παραιτηθείς κατόπιν τοΰ θρόνου. Άνήρ 
πολυμαθής κατά Θωμόπουλον 591. Διετέλεσε 
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου καί έξέδωσεν 
έν Άθήναις διάφορα έργα. ’Εν Πάτραις φυλ- 
λάδιον «*0 άγροτικός πληθυσμός τής άρχιεπι- 
σκοπής Πατρών καί ’Ηλείας καί ή θρησκευτι
κή αύτοΰ κατάστασις (έφ. Φορολογούμενος 16 
Νοεμβρίου 1884). Ευμενής κρίσις τοΰ έργου 
του ύπό Α. Διομήδους, Βυζαντ. μελέται Α ' 
360. Έτάφη παρά τόν ναόν τών Ά γ . Πάντων 
έν Σ πέτσαις: «Σπετσών άμφιρρύτως έσθλόν
Νικηφόρον αία | Καλογεράν Πατρέων άρχιθύτην 
δ’ έχει | μέγαν Ελλήνων σοφίη τέχνη 0’ Ιε
ρή δντα ) ούθ’ εΐνεκ’ εύρύτατον κλέος έπ’ ίδμο- 
σύνη». Χρυσοστ. Παπαδοπούλου, 'Ιστ. Έ κκλ. 
Ά θ . 87, ΜΕΕ ΙΓ ' 592, Έλευθ. Ζ ' 132, 'Ή 
λιος Γ 129.

Ν ικίας ζωγράφος είς τάς ’Αθήνας σύγχρο
νος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Έ ρ γα  του εύρίσκοντο 
είς τήν Τριταίαν. Θωμόπουλος 118.

Ν ικίας Ν ι κ ί ο υ .  ’Αθλητής Πατρεύς, νικη
τής είς τά Ά μφιάρια καί Ρωμαία. Βλ. λ. 
άθλητισμός. Θωμόπουλος 135 σημ. H erb illo n  
173.

Νικολάου Π. Ά παντα τίρ 1851 έν Π ά- 
τραις. Τούτου άπόγονος ό Νικολ. Νικολάου, 
πρόεδρος τοΰ Έλλην. ’Ερυθρού Σταυρού (βλ.λ.) 
Πατρών άπό τοΰ 1945 (καί προηγουμένως τοΰ 
Διεθνοΰς).

Ν ικολόπουλος Ά γ γ .  Γυμνασιάρχης έν 
Πάτραις δωρήσας τήν βιβλιοθήκην του εις τόν 
Δήμον.

Ν ικολόπουλος Ά  ν δ ρ. (Χάΐντας). ’Αγωνι
στής τοΰ 1821 έκ Καλαβρύτων. ’Επολέμησε 
καί είς Πάτρας, ώς καί οί άδελφοί του. Φω
τάκου Βίοι 41, ΙΙαπανδρέου Καλαβρ. Έ π ετ. 
137.

Ν ικολόπουλος Ά  ν δ ρ. Δημοσιογράφος 
καί δικηγόρος, γράφων χρονογραφήματα ώς 
«Πάτερ Λαυρέντιος» είς τήν έφ. «Πελοπόννη
σος», ώς καί στίχους. Άπέθανε τώ 1947 έν 
Πάτραις. Καί ό άδελφός του Γεώργιος στρατη
γός έγεννήθη είς Πάτρας.

Ν ικολοϋχος έκ Πατρών παρέδωσεν είς 
τούς 'Έλληνας τό φρούριον τοΰ Ά γ . Γεωργίου 
Σκαρτών (παρά τήν Καρύταιναν). Ούτως ή 
Αρκαδία άνεκτήθη ύπό τών Βυζαντινών (9 
Σ)βρίου 1320). Θωμόπουλος 316. Τριανταφύλ- 
λου Δημ. όνομ. 43. Δραγούμης Χρον. 223.

Ν ικόστρατος Κ α λ λ ι σ τ ρ ά τ ο υ .  Ά ρχω ν 
Πατρέων τής έποχής 146—32 π.Χ . γνωστός έκ 
νομίσματος. Θωμόπουλος 141, 240, H erb illo n  
173.

Ν ικόφ ιλος, άδελφός τής Νικηγόρας (βλ. λ.), 
H erb illon  173.

Ν ιφοραίικα . Ό  Κορύλλος Χωρογραφία 74
γράφει Νηφορέΐκα. Έ π ί άνηφόρου Δ τής Κ,
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Ά χα ΐα ς l / 2 ω. καί οίκουνται υπό άλβανοφώ- 
νων (1903). Κατά Νουχάκην τώ 1889 κάτοι
κοι 158. Τό δνομα του χωρίου έκ των οίκι- 
στών Νιφοραίων (είναι νέον). Δρακάκης Κούν- 
δουρος 113 διά τό 1861. Βράχος άκραϊος λέ
γεται Κουνούκλα ήτοι άλβαν. άγονος τόπος.

νομ ά ρχα ι Ά χα ΐα ς (καί *Ήλιδος). Βλ. λ. 
Ά χα ΐα . Είς τήν έφ. «Χρόνος» Ναυπλίου (φ.13) 
της 11 ’Ιουνίου 1833 δημοσιεύεται δτι τήν 24 
Matou έγινεν ή έγκαθίδρυσις του νομάρχου 
Γεωργ. Γλαράκη (βλ. λ.) μέ γραμματέα τόν Π. 
Καλλιγαν καί δ)ντήν Νομαρχίας τόν Γ. Χρυ- 
σίδην. Έψάλη δοξολογία είς τόν μητροπολιτικόν 
ναόν του Παντοκράτορος. « Ή  έκκλησία όπου 
έγινεν ή τελετή, ήτο στολισμένη μέ δάφνας καί 
μυρσίνας. Έ κ ε ΐ παρευρέθη είς παράταξιν ι Ι 2 
λόχος έκ των Β. Βαυαρικών στρατευμάτων 
μέ τήν στρατιωτικήν μουσικήν. Ό  νομάρχης 
έδημοσίευσε καί έξεφώνησε προκήρυξιν. Ό  
άρχιεπίσκοπος τοποτηρητής έξεφώνησεν ωσαύ
τως λόγον αρμόδιον. Τό πλήθος άνευφήμησε 
υπέρ τοϋ βασιλέως. Τό έσπέρας έγινε φωτοχυ
σία είς δλην τήν πδλιν». Περί των έπΐ Καπο- 
διστρίου (βλ. λ.) διοικητών των Πατρών Μαυ- 
ρομμάτη, Ά ξιώ τη , Ταμπακάκη. Πλήρης κατά
λογος των νομαρχευσάντων είς Πάτρας έλλεί- 
πει. Τω 1836—7 άπαντα ό Ί .  Άμβροσιάδης, 
τόν Μάρτιον 1837 ό Ν. Πονηρίδης καί τόν 
Μάϊον του 1839 ό Γ. Λεβέντης. Τω 1848 
Μάϊον ό Μ. Α. Τσαμαδός. Τω 1849 ό Παναγ. 
Άναγνωστόπουλος έκ Τριφυλίας, τω 1851 ό Τ. 
Σουτσος καί πρό του 1857 ό Λέων. Χρυσχν- 
θακόπουλος. Τώ 1862 ό Κ. Κωνσταντόπουλος. 
τφ  1871 ό Γερασ. Δρακόπουλος, Δ. Ζώτος τώ 
1872 καί τφ  1875 ό Ή λ . ΆΟηνάδης. Μέχρι 
του 1906 ό Χρ. Παλαμάς έκ Μεσολογγίου.

Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό ν  κ α τ ά σ τ η μ α .  Τούτο 
είναι Ιδιόκτητον τού Δημοσίου κείμενον έπΐ 
των όδών Πατρέως καί Καραϊσκάκη (οίκία 
Καλαμογδάρτη). Παρ’ αύτό εύρέθησαν ρωμ. 
τάφοι. (Θωμόπουλος 224, 225).

νομ ίσμ ατα . Ά ρ χ α ι ό τ η ς .  Δύο πόλεις 
μόνον τής ήδη έπαρχίας Πατρών έκοψαν νομί
σματα, αί Πάτραι καί ή Δύμη. Έ ξ  αυτών, 
Ιδίως των Πατρών, γίνονται γνωστά τά όνόμχ- 
τα 20 άρχόντων ώς καί τά πατρώνυμα αύτών, 
Τά νομίσματα τής Ά χ . συμπολιτείας έξαίρον- 
ται διά τήν τέχνην των. Βεβαίως, δπως λέγει 
καί ό Πολύβιος, αί Ά χαϊκαΙ πόλεις «καί τοϊς 
αύτοΐς έχρώντο νομίσμασι», τά δέ των Πατρών 
ήσαν άργυρά, πάντως χαλκούν δέν εύρέθη, σύμ- 
βολον δέ είς αύτά ό δελφίν, φέρουν δέ τό μο
νόγραμμα Διεσώθησαν έξ είδη αύτών.
Μετά τήν διάλυσιν τής Ά χ . συμπολιτείας, φαί
νεται δτι είς τάς Πάτρας έπετράπη προνομια- 
κώς τό δικαίωμα νά κόπτουν νομίσματα άργυ
ρά καί χαλκά. Των χρόνων τούτων (146—33 
π, X.) διεσώθησαν 21 είδη, έξ ών τά τρία άρ
γυρά. Φέρουν κατά τό πλεΐστον τήν ένδειξιν 
Π Α  ή Π Α ΤΡ ή Π Α Τ Ρ Ε ή  ΠΑΤΡΕΩΝ, άλλα 
δέ κεφαλήν τού Διός ή τής Αφροδίτης ή Α 
θήνας ή Ήρακλέους γενειώντος. Ε π ίσης τόν 
Ποσειδώνα, τήν Άθηνάν, τόν Διόνυσον, άλλα 
δέ παριστάνουν καί γλαύκα, τρίαιναν έντός στε

φάνου, άετόν έπΐ κεραυνού καί κεφαλήν βοός,· 
βουνόν, κέρας Άμαλθείας, ρόπαλον ύπεράνω 
κηρυκείου. Έ ξ  δλων αύτών των παραστάσεων, 
καταφαίνονται αί περισσότερον λατρευόμεναι έν 
Πάτραις θεότητες καί αί έπιδόσεις (ναυτικαί 
καί έμπορικαί) τής πόλεως. ’Ιδίαν άξίαν έχει 
νόμισμα έπΐ Α γία , άρχοντος Πατρέων, πρός 
τιμήν τής Κλεοπάτρας μέ κόσμημα ’Ίσιδος, έλ-ΐ 
ληνόγλωσσον,

Ρ ω μ . χ ρ ό ν ο ι .  Διεσώθησαν πέντε είδη 
νομισμάτων, άπαντα τών όποίων φέρουν τήν* 
μονογραφήν CAAP ή C O L. A. A. PATR.* 
(C olonia A ugusta  Aroe P a tre n s is ) , τά όποιοι 
καίτοι δέν άναφέρουν δνομα αύτοκράτορος,: 
πρέπει νά έκόπησαν έπΐ Αύγούστου. Τά έπώ-: 
νυμα Ρωμ. αύτοκρατόρων χαλκά νομίσματα, το; 
όποια έκοψεν ή ρωμαϊκή αποικία Πατρών, εί
ναι πολλά καί άνευρέθησαν διάφορα καί πολλά 
είδη καθ’ έκαστον αύτοκράτορα. Αί Πάτραι: 
έπΐ τών αύτοκρατόρων Αύγούστου έως καί 
Γορδιανού τού Ευσεβούς (26 μ.Χ.—244 μ.Χ.) 
είχον τό προνόμιον νά κόπτουν, δπως καί ή 
Κόρινθος, νομίσματα, δεν είναι δμως τά τώ* 
Πατρών τόσον κομψής κατασκευής. 'Όλων τώ* 
νομισμάτων τούτων, δσον καί τών λοιπών 
προηγουμένων χρόνων, τών γνωστών ήμϊν Πα·: 
τραϊκών νομισμάτων, κατάλογον έμβριθή παρέ- 
θεσεν ό Θωμόπουλος 238—251. Ουτω τού Αύ-ι 
γούστου άναφέρονται 7 είσέτι είδη. Τού Αύ·* 
γούστου υπάρχει καί πολύ σπάνιον εικόνιό* 
μετάλλινον (m edaillon) πρός τιμήν τής θυγα*: 
τρός τού Αύγούστου Λιβίας καί πρός τιμήν 
τού έγγόνου του Γαΐου νομίσματα, πάντα μετάι 
τού Αύγούστου (5 είδη Γαΐου Καίσαρος). Πρόθ| 
τιμήν τού Κ>αυδίου έχομεν δύο είδη, τής συ*·ι 
ζύγου του Ά γριππίνης έν, τού Νέρωνος 13, έο 
ών δύο έλληνόγλωσσα (ΝΕΡΩΝΙ ΠΑΤΡΕΩΝ) 
Γάλβα 2, Δομητιανου 16 εΐδη, Νέρβα 1, Ά-1 
δριανού 10, Σαβίνης 2, Άντωνίνου τού Εύσε-η 
βούς 4, Μάρκου Αύρηλίου 19 καί έν καί πρό?; 
τιμήν αυτού καί τής Φαυστίνης τής νεωτέρας:; 
Λευκίου Βήρου 7, Κομμόδου 29, Κρισπίνης 1 ; 
Σεπτιμίου Σεβήρου 15 καί τής συζύγου τοο· 
Δόμνας 1, Καρακάλα 10, Γέτα 2, Έλεογαβάι|ί 
λου 4 καί Γορδιανού τού Εύσεβούς 2. Εύρέθτύ 
άλλα δέν έδημοσιεύθη καί χαλκούν νόμισμα έπ: 
Γαληνού (254—268), τό όποιον παρουσιάζει τήν: 
κεφαλήν του μέ τήν έπιγραφήν G A L IE N  US'* 
AUG. καί έπΐ της άλλης οψεως λέοντα καί τή* 
μονογραφήν CAAP (είδεν ό Π. Δ. Παπανδρό 
πουλος). Έ π ΐ Ούεσπασιανού καί Τίτου έχομε1. < 
παντελή έλλειψιν νομισμάτων Πατρών. ΙΙολλ^ < 
ρωμ. καί βυζ. νομίσματα εύρέθησαν έξω τοί· 
’Ωδείου πρός τήν οδόν (1889), επίσης τφ  1911’ 
κατά τήν έπίστρωσιν τής πλατείας τών ‘Υψη*'1 
λών άλωνίων καί τάς γενομένας είς τά μωσαΐ.’α 
κά τής πλατείας έρεύνας. Εύρέθησαν καί εί; ! 
Αρκαδίαν, Κόρινθον καί άλλαχού δπου προφα J  
νώς έκυκλοφόρουν. Θωμόπουλος 753, 141, 169ί |  
196*, 185, 202, 205*, 238 έπ. Σταυρόπουλο*. |  
184—187. B u lle tin  de corresrp. H e llen iq u rl: 
3 9 ,1 2 0 .  ̂  ̂ l

’Αρχαίοι χρόνοι Δ ύ μ η ς ,  Καί ή Δύμη έκο; έ; 
ψεν ήδη περί τό 370 ή κατ’ άλλους τώ 350-' Β 
280 π.Χ. άργυρα καί χαλκά νομίσματα, έχονιΛ
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'Va τήν έπιγραφήν ΔΤ ή ΔΥΜΑ, πρίν δηλαδή 
(τής Ά χ . συμπολιτείας. Τά νομίσματα αυτά, 
μεγάλης άξίας, εύρίσκονται συχνάκις είς το έ- 

' δαφός της, ό Θωμόπουλος 351 δέ παραθέτει 5 
είδη. Φέρουν κεφαλήν ’Αθήνας ή Δήμητρος. 
Έ πί ’Αχ. συμπολιτείας έκοψεν έπίσης νομί
σματα άργυρα ή χαλκά μέ σύμβολου ίχθϋν καί 

Επιγραφήν ΑΧΑΙΩΝ ΔΥΜΑΙΩΝ. Καί ή ρωμ. 
άποικία τής Δύμης μέ τήν έπιγραφήν C.I.D . 
(Colonia Ju lia  D um aeorura) ή C.I.A. DUM 
(Colonia Ju lia  A ugusta  D um aeorura) έ- 
'ΰοψε νομίσματα χαλκά έπί ’Ιουλίου Καίσαρος,
\ Αύγούστου καί Τιβερίου. Ταΰτα ένίοτε φέρουν 

■ .. . ij,1 / j ονόματα των πεντηετηρικών διάνδρων καί άκο- 
yi , ,!· (λουθεί ή τυπική φράσις E X  D. D. (ex decreto 

J  idecuriorum). Θωμόπουλος 351. Περί των νο-
■J? «!'
' Α: Π,

.1
I5**. '>’χ ι 
■ < r. W.

\ f)Mf
α· :ώ

'•Μύι /Ι-λΕ

μισμάτων μας βιβλιογραφία είς H erbillon  
V III καί πολλαχοΰ τοϋ έργου του, M eyer 
2221. H ead , Greece, coins καί C ata logue of 

.·>*’ Jijcoins of th e  B ritish M useum.
B υ ζ. καί Φ ρ α γ κ ι κ ά .  Τά βυζ. νομί- 

χ (ϊτματα της Κπόλεως κυκλοφορούν είς Πάτρας 
μέχρι της τουρκικής κατακτήσεως, παντού δέ 
είς τάς συναλλαγάς άναφέρονται τά ύπέρπυρα, 
άκόμη καί είς τάς συναλλαγάς των Φράγκων. Ό  
Λατ. ’Αρχιεπίσκοπος των Πατρών είχε τδ δι- 

ιΡ-·Κ:~ ικαίωμα κοπής νομισμάτων, άλλά δέν έκαμε 
I ΙΙ :ο:" · ιχρήσιν αύτοϋ. G erland  82. Ά ντιθέτως πολλά 
εή>. Ιύ · [ έκότιησαν είς τήν γειτονικήν Γλαρέντζαν (Παύ- 
πιν,Μ μ,. χου Λάμπρου Άνέκδ. νομίσματα κοπέντα έν 
mtv ή;5: ^Γλαρέντζη κλπ. Ά θ . 1876). Καί οί Τόκκοι 

χαλκά, δευτερευούσης άξίας είς τάς συναλλαγάς 
ia,:n:u t των Πατρών. Είς τά συμβόλαια μόνον ύπέρπυρα 

t άναφέρονται. G erland ώς έν σ. 283. Ό  
Schlum berge, N uraism atique de Γ O rient 
Latin, 441, p lanche X V I nr 32 δεικνύει νό
μισμα προερχόμενου έκ Πατρών χαλκοΰν Δορί- 
νου Κατελούζου, άρχοντας Μυτιλήνης, μέ δικέ
φαλον άετδν (έμβλημα) Παλαιολόγων. Οΰτος, 
ώς γνωστόν, τφ  1441 έμνήστευσε τήν θυγατέ- 
τα του μέ τδν Κωνσταντίνον Παλαιολόγον.

Έ  ν ε τ  ι κ ά καί τ ο υ ρ κ ι κ ά .  ’Επί Ε ν ε 
τοκρατίας έκυκλοφόρουν καί τά έν. νομίσματα, 
άλλά καί τά λοιπά φραγκικά καί βυζαντινά, 
μονοπωλίου δέν ύπήρχε. Τδ αύτδ καί έπί 

' ι ρ ί ; τουρκικών χρόνων. Έ ν. καί τουρκ. νομίσματα 
j; A ?: εύρίσκονται συνήθως είς τδ έδαφος. Είς τήν 

7;\llD ’ άγοράν δέ τών Πατρών κατά τήν Τουρκοκρα
τεί ά· « τίαν έκυκλοφόρουν σχεδόν δλα τά ξένα νομί-
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σματα έλευθέρως καί είσήγουτο καί έξήγοντο 
όμοίως άνεμποδίστως. Τρεις Εβραίοι κιβδη
λοποιοί συλλαμβάνονται έν Πάτραις τώ 1675 
(Κώδηξ Μέρτζιου 70, 71). Βλ. λ. Τσιβδί, περί 
δέ τών τουρκικών χρόνων έχομεν τήν ώραίαν 

Αΐ, t έργασίαν έπί τοϋ θέματος συμπολίτου, τοΰ 
, , ί Γεωργ. Α. Παπαδιαμαντοπούλου, Τστορ. ση-
A  Α ‘· μειώσεις 1750-1850, 41—47. Ούτως ό ‘Ιωάν. 

■ A  ,Γ: Γ Παπαδιαμαντόπουλος σημειώνει ντούπιες Ί -  
1 ^ί'! Ισπανίας, φλωρία βενέτικα (τδ πλέον έπικρατοϋν 
A 7:> I νόμισμα μέχρι τής πτώσεως τής Ένετίας τφ  
'."V i, 1797), μαντσάρικα, μισίρικα, πολίτικα, ρουμ- 

πιέδες, μαχμουτιέδες, μπεσελίκια, μονόγροσα, 
κολονάτα, ρεγγίνες, μας δίδει δέ καί τήν I- 

ι σότιμον άξίαν αυτών είς άγγλικάς λίρας χρυ- 
σας. Τδ τουρκ. γρόσι, άρχικώς άργυροϋν καί„/ ',0 *’

Ισότιμον μέ τδ γαλλ. φράγκον, ύποδιηρεϊτο είς 
40 παράδες καί δ παράς είς 3 άσπρα (άκτσέ). 
Έ π ί Έπαναστάσεως 1821 τδ γρόσι ύπελείπε- 
το τοϋ γαλλ. φράγκου (0,85—0,80 τής άξίας 
αύτοϋ). Τήν τιμήν τών νομισμάτων τής έπο- 
χής άναγράφει έγγραφον πρδς τδν άνωτέρω 
Ί .  Παπαδιαμαντόπουλον τοΰ έν Τεργέστη άν- 
ταποκριτοΰ του άπδ Μαρτίου 1822.

Διατίμησις τών κυκλοφορούντων νομισμά
των είς Πελοπόννησον τφ  1691 (έπί τελευταίας 
Ενετοκρατίας) είς Κώδικα Μέρτζιου 94—5. ΟΙ 
έμποροι Πατρών ζητούν τφ  1708 ιδιαιτέραν 
δι’ αυτούς ισοτιμίαν ξένων νομισμάτων. Αύτόθι 
149—50. Οί Τούρκοι τφ  1718 πωλοϋν είς χα- 
μηλάς τιμάς είς Ίονίους τά εύρεΟέντα είς Π ε
λοπόννησον χάλκινα ένετ. νομίσματα, έντεϋθεν 
πτώσις τής τιμής των καί είς Ίονίους νήσους. 
Αύτόθι 187.

νομοχράφοι. Έκάστη τών πόλεων τής 
Ά χ . συμπολιτείας έξέλεγεν άρχοντας διά νά 
νομοθετούν. Τοιοϋτοι νομογράφοι άναφέρονται 
καί έκ Πατρών, όπως είς νόμον τής ύγείας 
(224—201 π. X.) ό Άγανορίδας Τιμανορίδα, 
Δυμαΐοι δύο οί Θυΐων Λύκωνος καί Σαμοφά- 
νης Θεοξένου, Φαραιεύς δ Ξένων Σατύρου καί 
Τριταιεύς δ Άριστέας Άριστέος. ΟΙ νομογρά- 
φοι Δύμης συνεργούν είς τήν στάσιν κατά τών 
Ρωμαίων Σώσου Ταυρομένεος. Θωμόπουλος 
1 5 8 -9 .

Νορμανδοί. Βλ. λ. πειραταί, Ρογήρος α'. 
Θωμόπουλος 283—4. Bon 81.

νοσοκομεία. Έ π ί βυζ. χρόνων ίσως ύφί- 
στατο, άφοΰ ύπήρχε καί γηροκομεΐον (ή κατό
πιν μονή), άλλά καί οί έλθόντες Φράγκοι διε- 
τήρησαν τοιοϋτο. Τ φ  1273 εύρίσκομεν είς αύ
τδ τούς Κιστερσιανούς καλογήρους. G erland  
1174. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 10. Ά λλά 
προωρίζετο μόνον διά τούς Φράγκους. Οί Καρ- 
μηλΐται μοναχοί ύπηρέτουν τφ  1690 είς τδ 
νοσοκομείου Πατρών. Λόγω τής έλονοσίας ήτο 
άναγκαιότατον.

Γράφει έκ Πατρών τήν 20 Μαρτίου 1700 
δ γεν. προνοητής δτι, έπειδή τδ νοσοκο
μείου τής πόλεως ταύτης δέν ήτο άρκετδν νά 
περιθάλψη πολλούς άρρώστους, διέταξε τήν ί- 
δρυσιν ένός άλλου διά μέγαν άριθμδν άσθενών. 
Τώρα τούς άσθενεΐς περιθάλπει δ ίατρδς do t- 
to r  P ie tro  V enetande καί δ χειρουργός Ν ι
κόλαος M udiano, ίκανώτατοι (Κώδηξ Μέρτζιου 
115). Βλ. λ. έπιδημίαι, έλη, Ιατροί, λοιμοκα- 
θαριστήριον. Θωμόπουλος 474, 513, 514.

Κατά τήν έπίθεσιν τής 2 Αύγούστου 1821 
ύπδ τούς Π . Καραντζαν καί Θ. Γρίβαν, οί 
πλεΐστοι τών τραυματιών ύπέκυψαν είς αιμορρα
γίαν διά τήν έλλειψιν χειρουργικών έργαλείων, 
έπιδέσμων κλπ. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 
45—6. Ό  Φιλήμων είς Γερμανόν 243 άναφέ- 
ρει δτι μέ τήν κήρυξιν τής Έπαναστάσεως 
ίδρύθη «εύρύχωρον μέ δλα τά χρεώδη διά τούς 
πληγωμένους καί τούς άσθενεΐς. *0 Ν. Γερακά
ρης τδ έφωδίασεν άπδ τδ φαρμακείου του». 
Ά λλά τοΰτο έλειτούργησεν 11 ήμέρας. Έ π ε ι
τα νοσοκομείου άπετέλεσεν ή μονή Όμπλοϋ 
μέ τδν Άνδρ. Ζαΐμην καί Μπεν. Ροΰφον έπί 
κεφαλής. Ό  Γαλλ. στρατός τοΰ Μαιζώνος έχρη-



Μοοκομεία 428

σιμοποίησε τόν ναόν Παντοκράτορας διά νοσο
κομεΐον. Πλεΐστοι δέ στρατιώται ήσθένουν έξ 
ελωδών. Ό  Νέζερ διηγείται δτι τφ  1836 ευ
ρισκόμενος εις Ρίον έδέχθη έπισκεψιν του Έ λλ. 
ύπολοχαγοϋ του μηχανικού Κομνηνοΰ, ό όποιος 
είχε λάβει γερμανιστί διαταγήν άπό τό ύπαυρ- 
γεΐον νά άνοικοδομηθή νοσοκομεΐον. Εϊχεν 
δμως τόσους τεχνικούς ορούς, ώστε ούτε ό Βαυ- 
αρός άξιωματικός ήδυνήθη νά του τήν μετά- 
φράση. Κατά τόν chev. A p p ert (V oyage 
en G rece, A thenes 1856, 58, τόν Σ)βριον τού 
1855 «αί Πάτραι δέν έχουν ακόμη εν μικρόν 
νοσοκομεΐον διά τούς άσθενεΐς των». Περιγρά
φει ένα άσθενή, τόν όποιον συνήντησε ύπό τήν 
στοάν μιας πλατείας καί έπιλέγει δτι τώρα ή 
πόλις έχει συγκεντρώσει 40.000 δρχ. διά νά 
Ιδρύση τό νοσοκομεΐον της». ’Ή δη άπό του 
1842 οί Πατρινοί μέ διαΟήκας καί κατα
θέσεις φροντίζουν δι* αύτό. Ζερβός 130, 373,
429, 1436.

Διά Β.Δ της 9 Φ)ρίου 1851 «περί έπιβο- 
λής φόρου έφ’ δλων των πρός έσωτερικήν κα- 
τανάλωσιν είσκομιζομένων ειδών εις τόν δήμον 
Πατρών άποκλειστικώς διά τήν άνέγερσιν καί 
συντήρησιν του Δημοτικού Νοσοκομείου Π α
τρών» (Έ φ. Κυβ. 10)3)1851 άριθ. 4), τριε- 
τούς διάρκειας, προνοεΐτο ή άνέγερσις Ιδίου 
καταστήματος, τήν όποίαν έπέσπευδεν ό δή- 
|χος. Πρός τούτο έςευρέθη ό μεσημβρινώς τής 
Άκροπόλεως χώρος, ό όποιος άπετελεΐτο τότε 
άπό κήπους καί περιβόλια (καί άπό δπου κατά 
τήν άρχαιότητα ήρχιζεν ή άγορά, Θωμόπουλος 
200), έξεχύνετο δέ 8Γ αύτού ήδη άπό Τουρκο
κρατίας ή ύπάρχουσα πέριξ τού φρουρίου τά
φρος (φόσσα), ή όπυίι κατά τούς χρόνους εκεί
νους κατεχωματώΟη ώς άχρηστος πλέον καί 
τήν 15 'Οκτωβρίου 1857 ώραν 11 π.μ. έτίΟετο 
ό θεμέλιος λίθος ύπό τού κατελΟόντος εις Π ά
τρας πρός τούτο βασιλέως ’ΌΟωνος. Κατά τήν 
περιγραφήν τής έφ. «Αίών» *Α0. τής 24 'Ο 
κτωβρίου 1857 (σ. 3), «ό βασιλεύς άνέστειλε 
τήν τελετήν αυτήν μέχρι τής άφίξεως τής βα- 
σιλίσσης καί τήν τρίτην έτέΟη ό θεμέλιος λ ί
θος ύπό τού βασιλικού ζεύγους. Τό νοσοκομεΐον 
άνεγείρεται είς τήν άνω πόλιν έπί ωραίας καί 
εύαρέστου θέσεως. Ή  τελετή ύπήρξεν επίση
μος. Ό  βασιλεύς θέτων τόν θεμέλιον λίθον έ- 
ξεφώνησε καί λογίδριον, τό όποιον έλαβε τήν 
άδειαν νά έπαναλάβη είς τό πλήθος ό άρχιερεύς. 
ΏμΙλησε κατόπιν έν όνόματι του άδελφάτου 
ό Ιατρός Ί .  Γιαννόπουλος», Τό γήπεδον έκτά- 
σεως 3.650 τετρ. μ., τό δέ σχέδιον τού κατα
στήματος έσχεδίασεν ό Δανός άρχιτέκτων H a n 
sen. Ή  οικοδομή ήρχισεν άμέσως, έπί δημάρ
χου Μπ. Ρούφου, μέχρι τού πρώτου ορόφου, 
ένώ προεβλέποντο δύο, διεκόπη δέ ή έργασία 
καί έπανελήφθη τώ 1870 δημαρχούντος τού Κ. 
Κεραμιδά, συνεπληρώθη δέ λήγοντος τού 1871 
έπί δημάρχου Γ. Ρούφου. Τήν Ιην Ίανουαρίου 
1872 ήρχισε λειτουργούν τό νέον κατάστημα, 
μεταφερθέντων των ασθενών εκ τού προηγου
μένου. ‘Υπήρχον δύο αΐθουσαι μεγάλαι, τέσσα- 
ρες θάλαμοι δι' Ιατρεία καί τόν διευθυντήν.

Κατά τήνΈ κθεσ ιν των Ιατρών I. Γιαννοπού-
λου καί Χρ. Κορύλλου, έν Πάτραις 1872, 8—9

τό νοσοκομεΐον «φαίνεσαι έπαρκοΰν εις τάς 
παρούσας άνάγκας τής πόλεως. Διευθύνεταε 
ύπό ίατρού·... έπαρκούντος, φαίνεται, εις τε 
τήν Ιατρικήν καί τήν χειρουργίαν». Ό  άπολο-: 
γισμός τού Δήμου του 1872 αναγράφει δαπά-: 
νην λειτουργίας νοσοκομείου 25.460 δραχμ. 
«Δημοτικός Ιατρός διά τούς κατ’ οίκον νοση-ι 
λευομένους ένδεεΐς δέν υπάρχει... Τά φάρμακα 
ένίοτε χορηγεί ή Δημοτική άρχή έπί τή βε*ι 
βαιώσει τού Ιατρού». Τφ  1872 έδαπανήθησακ 
πρός τούτο δρχ. 186. ’Ό χ ι όλίγοι θνήσκουν 
άνευ έπισκέψεως Ιατρού. ‘Υπάρχουν καί δύ(! 
νεκροσκόποι Ιατροί διά νά εισπράττουν τόν μι. 
σθόν των μόνον. Άργότερον, δτε άνέλαβε τή* 
διεύθυνσιν ό Ιατρός Κορύλλος, τό υπόγειον τοι: 
οικήματος, άποχωματισθέν, έγένετο ισόγειον κα: 
έτοποθετήθησαν τό φαρμακεΐον, τά έξωτερικό 
ιατρεία, τό μαγειρεΐον καί αί άποθήκαι. Δύΐ 
αΐθουσαι προσετέθησαν εις τάς δύο πτέρυγας διά 
δωρεάς Χρ. Κορύλλου ή άνατολική καί Ν' 
Κορύλλου ή δυτική, κατόπιν άλλαι ύπό Ίωαν. 
Παπαγιάννη, έγένετο μάλιστα καί σχετική τει 
λετή θεμελίου λίθου των έπεκτάσεων τούτων 
τών πτερύγων τήν 3ην ’Ιουνίου 1908 ύπό 
του βασιλέως Γεωργίου (έφ. «Εμπρός» Ά θ ; 
τής 4 Ιουνίου 1908 δπου είκών τής τελετή» 
καί είκών τού βασιλέως μετά του διευθυντού 
τού νοσοκομείου Κορύλλου). Πολλαί δωρεαί έ* 
γένοντο, διά τών όποιων καί έκτίσθη τό χει: 
ρουργεΐον είς τήν Β άκραν τού νυν συγκροτή; 
ματος. Ό  Δημ. Γιαννόπουλος έδώρησεν άκτι*: 
νολογικά μηχανήματα, ό δέ Χαραλ. Βλαχούτπ- 
κος έκτισε τφ  1914 ναόν έπ* όνόματι τού Άγ* 
Χαραλάμπους.

Είς Γ. Ν. Παναγοπούλου, Περί συστσεω* 
Βρεφοκομείου k> ΙΙάτραις, Πάτραι 1869, 6ί: 
εύρίσκομεν τήν πληροφορίαν οτι ό Ιατρός Βα: 
χατώρης προσεφέρθη δωρεάν νά έπισκέπτετχ 
τούς έν τώ νοσοκομείο, άρα τούτο ύπήρχεν elc 
μίσθιον τώ 1869, οτε οί τοίχοι μόνον εΐχον άνε·' 
γερθή τού νυν οικήματος καί αί έργασίαι εΖχο* 
σταματήσει (αύτόθι 21). Πρώτος διευθυντήν 
τού νέου νοσοκομείου ύπήρξεν ό ώς άνω παθο* 
λόγος ίατρός Ίωαν. Γιαννόπουλος (1874—8)* 
ό άγαπήσας καί καθοδηγήσας τόν νεαρώτατον 
Χρ. ΚορύλΑον, μόλις έλθόντα (*Οκτώβρΐ03ΐ 
1871) έκ Βιέννης. Ά π ό  τού 1894—8 άναφέρε* 
ται διευθυντής ό Θ. Εύσταθόπουλος, Κ. Παί 
πασταθόπουλος άπό τού 1890—4, Χρ. Κορύλ·» 
λος άπό τού 1904—1930 καί Άναστ. Τραμπα-;1 
δώρος (1930—6). Ούτοι εΐχον εισέλθει άηη 
πολλών έτών πρότερον είς τήν ύπηρεσίαν τοΐ· 
Νοσοκομείου ώς ίατροί, ό Εύσταθόπουλος άπ«! 
τού 1873, ό Κ. Παπασταθόπουλος άπό το» 
1883, ό Κορύλλος άπό τής ίδρύσεώς του καίι 
ό Τραμπαδώρος άπό τού 1918 καί παλαιότερονι 
έπί τριετίαν. Περί τού Νοσοκομείου έξεδόθηι* 
σαν είς τεύχη : «Λογοδοσία τής διευθύνσεων 
τού Δημ. Νοσοκομείου τού 1877» έν Πάτραις 
1878. Ένοσηλεύθησαν 302 είς τό Παθολογικόν 
καί 131 είς τό Χειρουργικόν. Διευθυντής ιατρό?; 
ό I. Δ. Γιαννόπουλος, είς τό Παθολογικόν 
Θ. Εύσταθόπουλος καί είς τό Χειρουργικόν ΐ ι 
Θ. Ζαΐμης. Κατά τής Έκθέσεως ταύτης άντε·.* 
πεξήλθεν ό δρ τής Ιατρικής Βασιλ. Θεοδώροικ
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«Κόντρα ή δι* άριθμων άνασκευή της λογοδο- 
τίας της διαχειρίσεως τοΰ Δημοτικού Νοσο

κομείου κατά τό έτος 1877». ’Εν Πάτραις 
(1878.
| Κατά τόν ’Απολογισμόν φιλανθρ. Ιδρυμά
των τοϋ Κράτους 1889 τό ίδρυθέν δι’ άρχικής 
εισφοράς Κ. ’Ιωακείμ, Δήμου καί άλλων Δημ. 
Νοσοκομείου Πατρών μέ διευθυντήν τόν Θ. Εύ- 
ίσταθόπουλον ένοσήλευσε τφ 1898 : 682 άσθε-
νεΐς8 1262 έξωτερικούς (έξωτερικά Ιατρεία) καί 
άπεβίωσαν 132. Έ ν  Πάτραις μηνί Ν)βοίω 
1890 έκδίδεται «Τά κατά τό Δημοτ. Νοσοκο
μείου Πατρών» υπό τοΰ άλλοτε μέλους τοΰ ά- 
ιελφάτου του Ν. Δ. Βενετσανοπούλου άντι- 
ΐκοϋντος προς τόν δήμαρχον Γεωργ. Ροΰφον.

«Λογοδοσία τής διευθύνσεως τοΰ Δημ. Νο- 
■οκομείου Πατρών τοΰ έτους 1889» Πάτραι 
900. Διευθυντής Θ. Εύσταθόπουλος, ΠαΟολο- 
ικοΰ Κ. Σ. Παπασταθόπουλος, Χειρουργικοΰ 

Θ. Ζαΐμης. Κατ’ αύτήν ή δαπάνη άνεγέρσεως 
.ήτο 90.000 δρχ., έπιπλώθη τόν Δ)βρΐον 1871 

αί ήρξατο λειτουργούν τήν 1 ’Ιανουαρίου 
872, «μεταφερθέυτων των άσθενών έκ τοΰ ύ- 
:άρχοντος παλαιοΰ οικήματος». Κλίναι 44 άρ- 
ικώς. Ό  Ίωαν. Παπαγιάυνης έδαπάνησε 

(25.000 δρχ. διά τάς δύο νέας αίθούσας. Τφ 
?1897 έγένετο νέου χειρουργείου (μηχανικός τοΰ 
ΐΔήμου Γ. Λυκούδης). ‘Ο βασιλεύς Γεώργιος 
Α' έδωσε 15.000 δρχ.

«Λογοδοσία τής διευθύνσεως... τοΰ έτους 
•Ί900», έν Πάτραις 1901. Διευθυντής πρό τινων 
μηνών ό Ιατρός Κ. Σ. Παπασταθόπουλος. Ένο- 
σηλεύθησαν 1.184, εξωτερικοί 1.065. «Λογο
δοσία τής διευθύνσεως... τών έτών 1903,
1904, 1905», έν Πάτραις 1906. ’Από τοΰ 1903 
χειρουργός ό Κ. Α. Σταμπουλόπουλος. ’Από 
τοΰ 1904 νέος διευθυντής. Τώ 1905 ίδρύθη θε- 
ραπευτήριον αφροδισίων νόσων. ’Ασθενείς τώ
1905, 1120, εύλογιώντες 233, παθολογικοΰ 423, 
χειρουργικού 537, συφιλιδικού 160.

«Λογοδοσία τής διευθύνσεως... τοΰ έτους 
1906» έν Πάτραις 1907. 1050, άσθενεϊς εύλο
γιώντες έως Μαΐου 1906 (είς τό παράρτημα) 
98. Τώ 1899 έχορηγήθη υλικόν ύπό Έλλην. 
’Ερυθρού σταυροΰ, Πεπραγμένα Ε. Ε. Σ. τοΰ 
1897, 166. Τ φ  1897 καί τφ  1912—3 τό Νο
σοκομείου περιέθαλψε τραυματίας τοΰ μετώπου, 
τοϋτ’ αύτό καί τά έπόμενα έτη, κατείχετο δέ 
τό ήμισυ τούτου ύπό τοΰ στρατοΰ (1918—26).

Είς τό είδικώς διατηρούμενου «Βιβλίου 
εύεργετών καί δωρητών» τοΰ Νοσοκομείου ά- 
ναφέρονται ώς πρώτοι εύεργέται αύτοΰ : «Νικ. 
Μηλάκης (έδωρήσατο μίαν σταφιδάμπελον έκ 
στρεμ. 25), τφ  1850 Στεργ. Δ. Κονταξής 
δρχ. 20.239, Κωνστ. Λιάτσης, 1869 Κωνστ. 
’Ιωακείμ δρχ. 22.854, 1874 ’Αλέξανδρος καί 
Σολδή Ραδινοΰ τρεις μετοχάς τής Έθν. Τρα- 
πέζης, 1875 Άναστ. Μπουκαούρης δρχ.
7.000, 1875 άρχιεπ. Πατρών Κύριλλος δρχ. 
6.119, 1886 Κανελ. Σεκόπουλος, Άναγν. Μπου- 
σιώτης, 1887, ’Ιωάν. Γ. Παπαγιάυνης δραχ.
25.000. .. 1897 Μιλτ. Σταθακόπουλος μίαν οι
κίαν είς συνοικίαν Ά ρίας, 1900 ’Ό θ. Βαχατώ- 
ρης 4.000 καί τήν βιβλιοθήκην... 1913 Χρ. Π . 
Κορύλλος 6.500, Χαραλ. Βλαχούτσικος (άξία

ναού) 14.000, ’Αμερικανικός ’Ερυθρός σταυ
ρός 120.000... Νικολ. Γιαννόπουλος 500.000». 
Περί κληροδοτημάτων Ζερβός ώς έν σελ. 
1435—6). Τό έτος 1924 άυεκαινίσθη ή πρόσο- 
ψις καί έγένετο κηπάριον δαπάναις Χρ. Κορύλ- 
λου Ή  πρό τοΰ Νοσοκομείου πλατεία (1955) 
Χρ. Κορύλλου. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 27. 
Τά έτη 1871—2 κατ’ έπιδημίαν εύλογίας (1.105 
κρούσματα) έλειτούργει όλίγον άνωθεν τοΰ ναοΰ 
‘Αγ. Αικατερίνης ώς νοσοκομείου εύλογιώντων 
εύρύ ξύλινου παράπηγμα (μπαράκα). Είς τό 
Νοσοκομείου άρχήθεν έλειτούργουν παθολογικόν 
καί χειρουργικόν τμήματα, εις τά όποια τφ  
1895 προσετέθη τό τών άφροδισίων παθών, 
έως δτου τω 1905 έπί δημάρχου Δημ. Βότση 
άνηγέρθη ίδιον κάτωθι τοΰ μεσημβρινού τεί
χους τοΰ φρουρίου. Ό  Π . Τρεμπέλας συνέστησε 
τφ  1923 νοσοκομείου φυματιώντων ΒΑ τοΰ 
κυρίου συγκροτήματος λειτούργησαν έκτοτε. 
Τήν Ιην Μαΐου 1941 οΐ Γερμανοί κατέσχον 
τό υλικόν τοΰ Νοσοκομείου, έπέταξαν τούς 
άσθενείς του καί τραυματίας καί έχρησιμο- 
ποίησαν τοΰτο ώς στρατιωτικόν. Τό αύτό 
έκαμον καί οί ’Ιταλοί μέχρι τής πτώσεώς 
των (1943). Λάγαρης 30. Κατά τό διάστημα 
τοΰτο τό Νοσοκομείου έστεγάσθη εις τό ο ί
κημα τοΰ Δημοτ. Βρεφοκομείου. Είς τό Δημ. 
Νοσοκομείου Πατρών υπηρέτησαν, έκτος τών 
άναφερθέντων, ό Θεοδ. Ζαΐμης (βλ. λ.), ό 
Πολ. Κορύλλος, μετέπειτα καθηγηταί Πανεπι
στημίων, ό τελευταίος μάλιστα έκληροδότησε 
τήν βιβλιοθήκην του καί τά έργαλεία του είς 
τοΰτο, ό Ίω . Βλάχος, ό Κ. Σταμπουλόπουλος 
καί πλεϊστοι τών κατ’ έποχάς έγκριτωτέρων Ι
ατρών τής πόλεως. Πρβλ. Κ. Σακκογιάννην 
είς «Νεολόγον Πατρών» 29 ’Ιουλίου—5 Αύ- 
γούστου 1956.

Κατά τόν άείμνηστον Χρ. Π . Κορύλλον 
« Ή  δΟετηρίς τοΰ Δημοτ. Νοσοκομείου Π α 
τρών «ό "Αγιος Άνδρέας», έν Πάτραις 1924 
ύφίστατο πρίν «είδός τ ι νοσοκομείου έν ίδιω- 
τικφ  οίκήματι λειτουργοΰν». Τ φ  1897 διά βα
σιλικής δαπάνης άνηγέρθη τό έναντι τοΰ φρου
ρίου οίκημα (ισόγειον), δπου άρχικώς έγκατε- 
στάθη τό φαρμακείου καί χειρουργείου. Παρα- 
πλεύρως έκτίσθη οίκημα διά τόν άπολυμαντι- 
κόν κλίβανον. Καί τά ισόγεια έχρησιμοποιήθη- 
σαν δι’ άποθήκας (ώς καί σήμερον) καί «πρός 
νοσηλείαν άστέγων άσθενών» (10 κλίναι). Με- 
τέπειτα ένοσηλεύοντο έκεϊ οί άνίατοι. Τω 1911 
άνεσκάφη καί τό ήμιυπόγειον. Καί άρχικώς ύ- 
πήρχον ήδη κατά τάς δύο γωνίας άνά τρία 
δωμάτια, χρησιμοποιούμενα τά μέν ώς μαγει
ρείου, ώς καί σήμερον, καί τά δέ ώς άποθήκη 
τροφίμων. Ό  Χρ. Κορύλλος διά δαπάνης του 
κατεσκεύασε τά Α τοΰ ισογείου άποχωρητή- 
ρια, δπου ευρέθησαν λείψανα ρωμ. κτιρίου. Τ φ  
1911 έν συνεχεία τής αιθούσης Παπαγιάννη 
(χειρουργείου) άνηγέρθη άλλη αίθουσα ύπό 
Γεωργ. Δανίκα καί μετ’ αύτήν ύπό τοΰ Δήμου 
δύο μεγάλαι αίθουσαι χειρουργείου καί συνε- 
νώθη ή άνατολική πλευρά τοΰ νοσοκομείου καί 
μέ τό ύπάρχον κτίριον τοΰ χειρουργείου. Δυτι- 
κώς περίπτερον άνήγείρεν ό Χρ. Κορύλλος
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χρησιμοποιηθέν πρός έγκατάστασιν μικροβιο
λογικού έργαστηρίου τω 1912.

λ ο ι μω δ ώ ν. Βλ. λ. έπιδημίαι.
π α ί δ ω ν .  Βλ. λ. εύεργέται, Ερυθρός σταυ

ρ έ
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά .  Ε κ τό ς του παρά τήν 

Άκρόπολιν (βλ. λ. Στρατός) καί άργότερον 
τής Καζάρμας, Πρόβας καί παρά τήν πλατείαν 
Παντοκράτορας, άπό του 1940 λειτουργεί μέ- 
γα καί νεόδμητον νοσοκομεΐον υπό τήν θέσιν 
Σαμακιά καί παρά τόν Προφήτην Ή λίαν, ά- 
νεγερθέν διά δαπάνης Βασιλ. Μαραγκοπούλου 
(Μαραγκοπούλειον), δπου καί άνδριάς του, καί 
άποπερατωθέν διά δαπάνης Περ. Κρητικού. 
Κατά τούς πολέμους (βλ. λ.) νοσοκομεία του 
Ερυθρού σταυρού είς τό Στρούμπειον ήδη τόν 
Μάΐον 1897, άρχιερατικόν οίκημα (1918), 
Άρσάκειον κ. ά. ναυτικόν δέ κατά τόν πόλε
μον παρά τά Ροΐτικα (έπαυλις Ήλιάσκου). 
Περί του Στρουμπείου του 1897, Έ λλ. Έ ρ . 
Σταυρού Πεπραγμένα 1897, σ. 31—2.

Νοταράς. *1 ω α ν. Κορίνθιος άγωνιστής 
τού 1821. Έπολέμησεν είς τήν πολιορκίαν των 
Πατρών τω 1824 (στρατόπεδον Δεμεστίχων). 
Μ ΕΕ, ΙΗ ' 408. Ά ρχεΐον Λόντου Β' 336—7.

Ν οτενά (τά) μονή. Κεΐται έπΐ υψηλού ΝΔ 
προβούνου τού ’Ωλενοΰ (Κακοταραίικο, έκ τού 
πλησίον χωρίου της Η λείας Κακοτάρι), άνήκει 
δμως είς τήν περιφέρειαν τού χωρίου Σκιαδά 
(βλ. λ·), άπό τό όποιον απέχει περί τήν ώραν. 
ΈλευΟ. Θ' 875 δπου άναγράφεται συνοικισμός 
τφ  1826 προσφύγων, μή έγκαΟιδρυθείς. ΜΕΕ 
ΙΗ ' 408. Κατά τόν L eake I I I  234—5 : «Προ- 
χωροΰντες διά καλής οδού έν μέσψ δάσους 
άπό δρύς μόνον....είς τήν κλιτύν τού ορούς 
έκεΐ, είς μίαν κορυφήν, εύρίσκεται τό μο
ναστήρι Νοτενά, άνωθεν τού όποίου είς ύψη- 
λοτέραν κορυφήν υπάρχει έν παρεκκλήσιον έν- 
τός μικρού δάσους. Το υπόλοιπον τού όρους 
είναι ψιλωμένον, άλλ* όλίγον έπειτα, άφού πε-

ράσωμεν τό μοναστήρι, παρατηρώ, συνεχίζει 
ό L eake , έλατα έπ ΐ μιας κορυφής, ή όποίαί 
φαίνεται άπό τό άνοιγμα τού "Άνω Πηνειού: 
πρός τήν κατεύθυνσιν του Ά γ . Βλασίου». *ΗΙ 
παλαιά αονή έπΐ τής κορυφής ήτο παρεκκλή-: 
σιον μόνον, τό όποιον πιθανώτατα ό Leake, 
δέν θά έπεσκέφθη. Πράγματι σήμερον άπόκειν* 
ται είς σωρούς λίθων τά κελλία τής πρώτης 
μονής, έν τοσούτω διακρίνεται ό περίβολος 
αύτών. *0 ναός (Παναγία) είναι έστηριγμένος; 
έπΐ άρχαίου, ίσως του Απόλλωνος, έλληνικούί 
άνήκοντος πιθανώς είς τό Εύπάγιον (βλ, λ.), 

Ή  λιθοδομή (άνευ πηλού) άποτελεΐται μέ^ 
χρις ύψους 0.80 μ. άπό μεγάλους πελεκητούς 
λίθους 1.80 X 0.70 μ. (πλάτος τοίχου 1 μ.), 
Τήν σκεπήν στηρίζουν βυζαντινά τόξα, 6 ναός 
δέ διακρίνεται είς ιερόν, κυρίως ναόν καί νάρ·: 
θηκα, σχεδόν Ισομεγέθη. 'Υπάρχουν άρκετοΐ 
σπόνδυλοι κιόνων αύλωκωτών τού άρχαίου ναού 
καί αί τέσσαρες βάσεις των έπΐ τής δυτικής 
δψεως τού ναού (κατά τετράγωνον διάταξιν).! 
Παράθυρα πλήν ένός ΝΔ δέν έχει ό ναός, τό 
δέ ΒΔ τμήμα τού ναού είναι βυζαντινόν κτί-* 
σμα μετά κεραμεικών. "Υψος ναού 3 μ. *0 
ναός είχε έξαιρέτους άγιογραφίας έπί των τοί
χων ΙΖ ' αί. καί έπ* αύτών παλαιοτέρας, πλήχ 
έγκατελείφθη καί αύται κατεστράφησαν έκτόέ 
3—4, τάς όποιας έφωτογράφησεν ό συμπολί*! 
της καί συνεργάτης κ. Δ. Οίκονομόπουλοςρ 
μηχανικός (1958), τούτου δέ παρέχομεν καί το·: 
πογράφημα. Θέα έξοχος άπό τού ναού πρόο 
όρεινήν Η λείαν καί Αρκαδίαν, Δύμην καί Τρι·· 
ταίαν. Διακρίνεται ή ύπόγειος δεξαμενή όμβρι
ων ύδάτων, διότι ό τόπος δέν έχει πηγήν. ΤΙ 
έδαφος είναι πετρώδες καί άνώμαλον. Κάτωθ 
τής παλαιάς μονής (ΝΔ αύτής είς βάθος 500 
μ.) μετεφέρθη ή μονή, άλλά καί ό ναό* 
αύτής έκ κατολισθήσεων τού έδάφους έκρη; 
μνίσθη, διασώζεται μόνον τό κωδωνοστάι 
σιον, κτισθέν τφ  1833, ώς καί άναγράφεται εΐι
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t: τλήν τών ΝΔ καί της εισόδου. Τώ 1902 ό 
•ή'· fcaol/fj,1' I»(κκλς έκτίσθη έξω τοϋ περιβόλου τής μονής, όπου

Φυλάσσεται 
καί τούτον) ή

; ^;;̂ είκών τής Παναγίας τής Νοτενιώτισσας μέ άρ- 
1 '-wii-J. IViiyupav έπένδυσιν' επίσης τό τέμπλεον ξυλόγλυ- 

Γ'ίιτον. Νότης κατά Θωμόπουλον Όμπλός 171, 
,|β)ωμόπουλον 5462, 600, άλβαν. μορφή τής λ. 

;ν®γκ ΐΓΙαναγιώτης, έτος δέ ίδρύσεως τής μονής των 
ί'Λ·/,'/ι'!1';- 1‘Νότηδων 1530, ώς καί ό Εύαγ. Κοφινιώτης, 

Εκκλησία έν Έλλάδι, 13. Μετά τό 1837 
r . j βέπανεσυστήθη καί τόν ’Οκτώβριον 1838 έζη- 
1 (ίτήθη διά τοϋ έπισκόπου Ά χαΐας άπό τήν 

,'η,Ί,' 1ι Γραμματείχν έπί των έκκλησιαστικών, όπως τό
' βιαλελυμμένον μονύδριον τοϋ ‘Αγ. Ίωάννου τοϋ
”.γ\'Λι1 α·τ ίΒαπτιστοΰ τό έπιλεγόμενον τοϋ Νίκαβα δοθή 

είς τήν μονήν Νοτενών ώς μετόχιον. Κατά τήν

■̂νϊτιι {"J::· 
ό ί’«ι

ημίίj’« Αναφοράν, τοϋτο είναι πλησίον τής μονής κατά 
3 ώ. είς τήν ’Ηλείαν. Προεπαναστατικώς ήδη
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ή μονή Νοτενών είχε περιβόλι είς Ταμπάχανα 
.'{άρχεΐον Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου).

Τόν ’Απρίλιον 1821 φέρεται ότι Τοϋρκοι 
Ιέσύλησαν τήν μονήν καί τήν προσβολήν έκδι- 
κούμενος συνεπλάκη μέ τούς Λαλαίους Τούρ
κους καί έφονεύθη ό Δελή Γιώργης τοϋ Γιαν- 
νια (βλ. λ.). Κατά τό έν ΙΙάτραις περ. «Θρησκ. 
Ή χώ» 1908, άνω τήν νΰν μονής εΰρίσκεται 
τό ήσυχαστήριον τοϋ παπά ’Ιωακείμ. Πράγμα
τι διατηρείται τοϋτο (ναΐδριον), έπίσης είς τήν 
μονήν χειρόγραφον Πηδαλίου καλλιγεγραμμένον 
έπί μεμβράνης, διασωθέν έκ πυρκαϊας, είς τό 
τέλος δέ αύτοΰ φέρονται: «Είς τά 1695 άπό 
μηνός Μαίου εύτιασα τήν ’Εκκλησίαν στήν 
Δίβρην τό μοναστήρι έγώ ό παπα ’Ιωακείμ 
άπό τό χωρίον Σκιαδά καί τήν βρύσην στ’ α
μπέλια..... έδωκα διακόσια γρόσια ώς ήγούμενος
γιά ψυχικό των γονέων μου». Κατά παράδοσιν, 
μετά δεκαετίαν άπό τοϋ θανάτου τοϋ ’Ιωακείμ 
τούτου ό οίκουμ. Πατριάρχης είδεν όραμα νά 
προβή είς άνακομιδήν τοϋ λειψάνου του. Ό  
μητροπολίτης Πατρών ένήργησε κατ’ έντολήν 
του ταύτην καί εύρε σώον τό σώμα τοϋ ’Ιωα
κείμ, μέχρι σήμερον δέ είς τό ιερόν τοϋ ναοϋ 
σώζονται τά οστά του είς ξύλινον κιβώτιον. 
Φαίνεται ότι οδτος άνεκηρύχθη άγιος, ψάλλε
ται δέ είς τάς Ακολουθίας τής μονής τό άπο- 
λυτίκιον : «Τόν τής μονής Νοτενών καθηγητήν 
καί πρόμαχον, τών χριστιανών θερμόν άντιλή- 
πτορα, έπαξίως εύφημήσωμεν...» καί τό κον- 
τάκιον : «Θησαυρόν άσύλληπτον ή Νοτενά τε 
τήν σήν κάραν κέκτηται, ’Ιωακείμ θαυματουρ
γέ, σημειοφόρε πανθαύμαστε..... ». Κατά Νου-
χάκην 7 μοναχοί τώ 1889 καί κατά Κορύλλον 
Χωρογραφία 86, 6 καί έσοδα 3.385 δρχ. Τήν 
μονήν Αναφέρουν διατηρουμένην οί Δρακάκης 
Κούνδουρος 68, 113, 159 άπό τοϋ 1840. Ε ορ 
τάζει τήν 23ην Αύγούστου. Ή  είκών μεταφέ- 
ρεται είς Βελιμάχι Γορτυνίας ύπό τών κατοί
κων του είς περιπτώσεις Ανομβρίας κλπ.

Ν ταγκλής Β α σ ι λ. Έπολέμησε καί είς 
τήν πολιορκίαν τών Πατρών. Ή το  Σουλιώτης 
καί είχε σύζυγον έξ Άνδραβίδος. «"Οταν άρ
χισαν οί ντόπιοι νά ζυγώνουν κατά τήν Πάτρα 
γιά νά λάβουνε μέρος στήν πολιορκία της, ό

Νταγκλής ήθελε νά γίνη καπετάνιος τους. Αύ- 
τοί δέν τόν θέλαν άπό τοπισμό καί τοϋ κάμαν 
αυτό τό τραγούδι: «Βασίλη Νταγκλή, | δέ. σέ 
θέλει τ ’ όρδί [=στράτευμα], ) δέ σέ θέλει ή έ- 
παρχία | γιά τήν έλευθερία· | κ ι’ άν σέ κάναμε 
γαμπρό, | δέ σέ κάνουμ’ Αρχηγό». Τήν παρά- 
δοσιν διέσωσεν ό Άνδρ. Καρκαβίτσας (Βλαχο- 
γιάννη, Ίσ τ. άνθολογία, 159).

Ν τάρμπας Π α ν ά γ ο ς  έκ Καλάν ιστρας 
Πατρών, Αγωνιστής τοϋ 1821. Έπολέμησεν είς 
τήν μάχην τοϋ Πούσι 22—23 ’Ιουνίου 1821. 
Ν. Παπαδόπουλος, πρωθιερεύς είς «Ένορ. καί 
Έφημ. Βήμα» ’Αθηνών τοϋ ’Οκτωβρ. 1956, 2.

Ντασκουρέλος Ά  θ α ν. ’Αγωνιστής τοϋ 
1821 έκ Πατρών τυχών τοϋ άπό 20 ’Ιανουά
ριου 1845 σιδηροΰ Αριστείου παρά τοϋ Υ 
πουργείου Στρατιωτικών.

Ν τελοδήμος Π α ν ά γ ο ς .  'Υπογράφει με
τά τών άλλων οπλαρχηγών Πατρών άναφοράν 
είς μονήν Μαρίτσης τήν 5 ’Οκτωβρίου 1824 
πρός τόν Αρχηγόν τής πολιορκίας Πατρών 
’Ανδρ. Λόντον (άρχεϊον Λόντου Β' 297—8). 
Ό  αυτός πρέπει νά είναι ό ύπογράφων απλώς 
Πανάγος είς έτερον έγγραφον τών όπλαρχηγών 
Πατρών πρός τόν Άνδρ. Καλαμογδάρτην κατά 
τό αυτό έτος 1824. Βλ. λ. Έπαν. 21.

Ν τέντες Ιερεύς Διονύσιος έκ Σελλών Τρι- 
φυλίας, Αγωνιστής τοϋ 1821. Έπολέμησε καί 
είς Πάτρας τώ 1822 είς σώμα τοϋ Μήτρου 
Άναστασοπούλου (Τριφυλίων, Φαναριτών). Ν. 
Π . Παπαδόπουλος είς «Έκκλησ. Βήμα» ’Ιου
λίου 1954, 7. Ό  αυτός είς περ. «’Άμπελος» 
Πύργου Η λείας τ. 10. *

Ν τζΐνος X ρ ι σ τ ό δ. Δικηγόρος έν Π ά- 
τραις έκ Φαρών, διατελέσας καί βουλευτής έπί 
’Ιωαν. Κωλέττη (1847). Συνδρομητής (1837) 
είς τά'Υπομνήματα Γερμανού, έδημοσίευσε δέ καί 
τό έλεγεϊον διά τόν Καραντζαν. Θωμόπουλος 
5492.

ντόρος. ’Ή δη ό Λουκιανός Αναφέρει μέγαν 
θόρυβον καί γέλωτας, τούς οποίους έπροκάλε- 
σε Πατρινός δικηγόρος. 'Ο  Πλούταρχος χα 
ρακτηρίζει τούς Πατρεΐς ώς έπιδιδομένους είς 
ευφυή λογοπαίγνια, σκώπτας καί, κατά Θωμό
πουλον 1914, διατηρούν τήν προτίμησίν των 
αύτήν νά διαδίδουν ευτράπελα πλαστουργήματα* 
τά όποια προκαλοΰν τόν συνήθη θόρυβον, έν 
Πάτραις λεγόμενον ντόρον. Είς τήν Ζάκυνθον 
άλλοτε, άποβιβαζομένων βοών, οί κρεοπώλαι 
κατόπιν συνεννοήσεως μέ πλουσιόπαιδας, έξαπέ- 
λυον αύτούς καί κατεδίωκον τά σφάγια ταΰτα 
έν μέσω πατάγου καί φωνών άνά τάς όδούς 
τής πόλεως. Λ. Ζώη. Λεξικόν Ζακύνθου, 742. 
Επομένως ή λέξις προήλθεν άπό τήν ίτ. to ro , 
ταύρος, ό όποιος είναι εύέξαπτος καί έκανε 
τόν μεγαλύτερον θόρυβον. (Καί είς τόν Πατού
χαν Ίωαν. Κονδυλάκη έχομεν τοιαύτην σκηνήν 
μέ ταύρους, τούς οποίους χάριν παιδιας έξή- 
πτον καί ούτοι έτρεχον καί οί θεώμενοι έγέ- 
λων).

Κατά Μενελ. Κυριακόπουλον είς « Α χ α ϊ
κά» Β' 83 έπ. άπό τούς Πατρινούς καί Έ -  
πτανησίους ή λέξις εΰρίσκεται είς Πανελλήνιον 
χρήσιν, ένώ πριν ήτο άγνωστος (είς τήν Αθη
ναϊκήν διάλεκτον έχομεν τό Αντίστοιχον σαμα-
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τδς), πάντως ή λέξις έχει τήν σημασίαν του 
μεγάλου θορύβου, ταραχής, άναστατώσεως, ό
χλοβοής. Ε ίς τάς Πάτρας όμως είδικώτερον, 
έκτός τής άνωτέρω έννοίας, έχει καί τήν άρ- 
χικήν της, ήτοι άστεϊσμός, έμπαιγμός, φενακι- 
σμός, άνιδιοτελής άπατη (άντίστοιχα εις ’Αθή
νας πριν ή κασκαρίκα, φάρσα). «Προπολεμικά 
τό σκάρωμα ντόρων στήν Πάτρα ήτανε για 
πολλούς ένα πάθος κ* οί δημιουργοί τους έκέρ- 
διζαν μέσα στήν κοινωνίαν κάποιαν αίγλη, φη
μιζόμενοι γ ι ' άνθρωποι πνευματώδεις. Ά λ )ά  
γενικά όλος ό κόσμος εύχαριστιόταν νά έπιδί- 
δεται σέ ντόρους. Βέβαια τέτοιες Ιστορίες καί 
πειράγματα παντού γινόντουσαν καί γίνονται, 
άλλά μέ τέτοιο πάθος έτσι όργανωμένα καί μέ 
τόση παρακολούθηση του κοινού ένδιαφέροντος 
άμφιβάλλουμε άν έστάθηκαν άλλου. Άξιοπρό- 
σεχτο για δ,τι θά είποϋμε παρακάτω, κρίνουμε 
πώς καί στή Σύρα καί στή Ζάκυνθο, όπως 
έχουμε άκουστά, στους καιρούς τής έμπορικής 
άκμής καί τής οίκονομικής γενικά άνεσης τής 
κοινωνίας τους παρουσιαζόταν άνάλογο φαινό
μενο». Ή  παρατήρησις είναι όρθή. «Ε σ τία  
δημιουργίας ντόρων στήν Πάτρα ήτανε στα 
προπολεμικά χρόνια τό Λεσχίδιο, ένα καφενείο 
πού έχρησίμευε σαν ένα είδος χρηματιστήριο 
για  τΙς σταφίδες» (βλ. λ.). «Μεταπολεμικά 
ό ντόρος, έτσι όπως τόν περιγράψαμε, σάν ένα 
χαρακτηριστικό φαινόμενο τής Πατρινής κοι
νωνίας, πάει νά έκλειψη». Παραδείγματα ντό
ρων άπαριθμεΐ ό Μ. Κυριακόπουλος ώς άνω. 
(Τό άνέκδοτον λοχίου άφορά τόν ποιητήν Κώ
σταν Χατΐόπουλον). Φώτιος Μέγγος εις «’Α 
χαϊκά» Δ ' 60—61, Κ. Γκαβΐνος αύτόθι Γ ' 104 
—5, 6 αύτός Β' 58—60 καί Νικολ. Προκο
πίου Γ ' 138—9.

Κατά Ν. Γερακάρην 47 έπ. «οί Πατρεΐς 
πάντες άνεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως καί έ- 
παγγέλματος, έχουσιν έμφυτον τήν φιλοπαίγμο- 
να διάθεσιν... Δ ι’ αυτούς αί φάρσαι, όφείλω 
όμως νά όμολογήσω ούχί τής χυδαίας μορφής, 
άπετέλουν έν των στοιχείων τής ζωής των, διά 
τήν συντήρησιν του όποίου δέν έφειδωλεύοντο 
χρημάτων». Α παριθμεί δέ ούτος πλείστας πε- 
οιπτώσεις Πατρινών ντόρων τής έφηβικής του 
ήλικίας.

Έπισκοπούντες τήν Πατραϊκήν Ιστορίαν, 
βλέπομεν είς τούς χρόνους των βυζαντινών π.χ. 
τήν περίπτωσιν τού Άφαντουπόλεως (βλ. λ.), έπί, 
β' Τουρκοκρατίας πάλιν τούς «στανιάρχοντας» 
(Θωμόπουλος 5523). ’Από τήν φιλοπαίγνομα αύ- 
του διάθεσιν έχομεν καί όνομασίας τόπων Σχα-
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τοβούνι (βλ. λ.), Γυφτόκαστρο, Παλιοβούνα (κάΐί 
είς τήν άρχαιότητα Ρύπες, Ρυπαΐοι, Όζόλαιι 
οί άπέναντι τής Στερεάς, άπέκηδες τώρα κλπ.).| 
’Από τούς ντόρους αυτούς οί διάφοροι τύποι; 
άνεδεικνύοντο καί έμονιμοποιουντο (κακή π>ευ-ι 
ρά του φαινομένου), ό Θεογέλαστος, ό αύτό-ι 
κλητός Ιεροψάλτης (βλ. λ. Γεωργόπουλος Γ.),| 
ό Γεώργ. Μούσης (Κωνσταντινόπουλος), τόνι 
περιέθαλψαν τελικώς είς Γηροκομειον όπου καίι 
έτάφη, ό Π . Πατσιάδης (’Ά ρ. Καμπάνης είς: 
Κρητικήν «Στοάν» Γ ' (1911), 109—113, ό Κ.ί 
Κεραμιδάς (α' δημ. πάρεδρος έπί Γ. Ρούφου),| 
’Άλλοι ντόροι είς βάρος των ’Ιταλών (βλ. λ.* 
Γιαννιός, έλέγοντο καί Ταρταροΰγκα ώς τρώ-ι 
γοντες χελώνας, κ. ά.

Τώ 1851 έζη άκόμη εις ιεροψάλτης του· 
ναού Παντανάσσης όνόματι Πασχάλης Φασια-: 
νός, κατώκει δέ όλίγον κάτωθεν τής κλίμακοςι 
Ά γ .  Γεωργίου (Γεροκωστοπούλου δεξιά τφ: 
άνερχομένω). Έφερε περίεργον ένδυμασίαν καίι 
ύπόδησιν : υψηλόν μαύρον πίλον, γελέκον χρω-ι 
ματιστόν μέ λευκά κομβία καί άνωθεν φράκον,. 
τουμάνι κομψόν μέχρι γόνατος, κάλτσες μαύρες: 
καί υποδήματα σκαρπίνια μέ γάντζους. Οί Πα-: 
τρινοί τόν άπεκάλεσαν ώς έκ τούτου Φασιανόν,, 
ή ένδυμασία του όμως ένεθύμιζεν ένετικήνι 
έποχήν.

*0 Παπαθεογέλαστος (Γεωργ. Γιαννούλης); 
ήτο υποδηματοποιός έξ ’Ηπείρου. Διά τόνι 
Κατσαπρόκαν έγραψεν ό Φώτιος Μέγγος είς, 
«Α χαϊκά» Δ' 60—61. Βλ. λ. Λαογραφία. Άλ-.' 
λοι τύποι παλαιοτέρων δεκαετηρίδων ή Δέσπω,: 
ό Μπαρμπαντρέας, ή Κοντύλω, ή βασίλισσαν 
’Ό λγα, Ό  ΞΙ ΞΙ έξη τά έκατό, ό «Ά πό τό* 
βουνό», ό Ίωαννίδης κ.ά. Πρβλ. καί Άκαδ.: 
Ήμερολ. 1918. όπου καί σκίτσα των. ΟΙ ντό-< 
ροι συνεχίζονται καί σήμερον,

Ν τούμας Σ π υ ρ .  έγκατεστημένος έν Πά-; 
τραις, άντισυν)άρχης έπιμελητεΐας, έφονεύθη- 
ένταύΟα παρά τόν λιμένα κατά τόν υπό Γέρμα-: 
νών βομβαρδισμόν δι* άεροπλάνων (1941).

Ν τρές Γεώργ. Στρατηγός έκ Μεσολογγίου 
έγκατεστημένος έν ΙΊάτραις. Κατά τήν έκστρα- 
τείαν 1940)1 διοικητής Μεραρχ. Πεζ. III Με-: 
ραρχίας (βλ. λ. Στρατός, Παντοκράτωρ).

νυμ φ α ίαν  τής Κυμοθόης παρά τήν πηγήνι 
αύτής παρά τόν ΙΙαναχαΐκόν. Θωμόπουλος 66. ί 
Νυμφαία παρά τόν λιμένα ίσως έκληφθοΰνί 
στρογγύλα οικοδομήματα, τά όποια εύρέθησαν. 
τό έν έπί τής διασταυρώσεως Γούναρη - Ά γ .' 
Γεωργίου καί τό άλλο έπί τής όδού Καρα'ισκά-: 
κη παρά τήν γωνίαν οδού Παντανάσσης.
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α ν ά λ α τ ο ς  Τ ά σ ο ς ,  Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις τάς ποιητικάς συλλογάς «Μουσι
κές φωνές», Μάΐον 1955, «Τά άνθη της 

υχης μου», Ιούλιον 1956, «Μελωδίες» 1958.
Ξάνθος Έ  μ μ. Παρακολουθεί τήν πολιορ- 

ίαν Πατρών καί γράφει περί αυτής έξ Ά γκώ - 
ιος τήν 19 Αύγουστου 1822, Άρχεΐον Ρώμα 

Α' 103.
ξέλασι, ή τάς Κυριακάς ή άλλας έορτάς 

(ίργασία, έντελώς έθελοντική, είς άγροτικά κτή
ματα δυστυχούντων συγχωριανών, Ιδίως των 
πτερουμένων προστατών καί έργατικών χειρών 
άίκογενειών. Έθιμον διατηρούμενον είς τήν έ- 
(ταρχίαν. Διά τήν άπέναντι Στερεάν Γ , Άθάνα 
Γλωσσάριο είς Τραγούδια τών βουνών 327. 

Ξενίας. Βλ. λ. Χάραδρος.
Ξένις Α ί σ χ ρ ί ω ν ο ς ,  Άναφέρεται είς 

άφιέρωσιν είς τούς θεούς είς έπιγραφήν Π α
τρών. Θωμόπουλος 231. H erb illon  173.

ξενοδοχεία. Ό  Ά λεξ. Ραγκαβής, Ά πομν. 
ίΑΘ. 1894, Α ' 230 διηγείται 6τι τά μέσα 
Φεβρουάριου 1830 έλθών έκ Γλαρέντζας είς 
Πάτρας, ώδηγήθη «είς τύ μόνον τής πόλεως 
τότε ξενοδοχεϊον, είδος ξυλοδμήτου καλύβης, 
ί)ν όμως ήσπάσθημεν περιχαρώς, ώς καί ήμας 
χύτη, διότι καί αΰτη, ώς τότε έτι καί ή πό

λις τών Πατρών έν γένει, σπανίως έβλεπον καί 
έδέχοντο ξένους». Τό Ναύπλιον, πρωτεύουσα 
τοϋ βασιλείου, μόλις τώ 1834 άπέκτησε ξενο- 
δοχεϊον, ένώ είς Πάτρας ένωρίς, ήδη άπό τοΰ 
1830 εύρίσκομεν το ξενοδοχεϊον τοϋ Ά .  Γιαν- 
νακοπούλου κατά τήν ενορίαν τής Παντανάσ- 
σης. Τούτο άτυχήσαν έξεπλειστηριάσθη τώ 
1836 (Έφημερίς τών αγγελιών Ά θ . 9 ’Ιουλίου 
I 886).

Βραδύτερου έχομεν έκεϊ καί άλλα ξενοδο
χεία : «Τών τεσσάρων δυνάμεων», τοΰ «Χρυσοϋ 
λέοντος» καί τώ 1843 τύ τοϋ Ν, Μοθωνιοϋ. 
Νικ. Λέκκα, ή Ξενοδοχία παρ’ 'Έλλησιν, ’Αθ. 
1924, 87. Θωμόπουλος 6104. *0 Buclion 
(1841) ευρε παραλιακόν ξενοδοχεϊον, τό Βρεττα- 
νικόν, πιθανώς, δπου μετά ταΰτα τό ώς τής 
’Αγγλίας γνωστόν. Διά τά πρώτα παραλιακά 
ξενοδοχεία τών Πατρών πολλά είς Ά πομν. Νέ- 
ζερ, Ραγκαβή, G reverus (R eise in  G rieelien - 
land , B rem en 1838, 210, εύρε δύο ξενοδοχεία 
τφ  1838 ευρωπαϊκά άλλά άκριβά). Τώ 1875 έ
χομεν ξενοδοχεία «Μ. Βρεττανίας» «Βυζάντιον» 
καί «Ξένων». Τ φ  1884 Σ)βριον τό νΰν Α γ 
γλίας (οϊκία Μ. Γερούση), τών Παρισίων καί 
Πατρών παλαιότερα τοΰ α '. Βλ. λ. πανδοχεία. 
Μ ΕΕ ΙΗ ' 212.
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Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  Σ τ .  ΕΙργάσθη είς άνακαί- 
νισιν άρχαίων μωσαϊκών έν Πάτραις. ΜΕΕ 
ΙΗ ' 624."

Ξ ενόφ αντος Σ ω σ ι π ά τ ρ ο υ .  "Αρχών 
Πατρέων των χρόνων 146—32 π. X. γνωστός 
έκ νομίσματος. Θωμόπουλος 141, 240, H er- 
billon 173.

Ξ ενοχρηστος, Χρηστός Νικολόπουλος ή 
Χρηστάρας, άγωνιστής του 1821 άπό Καμινιά- 
νους Καλαβρύτων. Δημοτικόν τραγούδι του τό
που τούτου όμιλεΐ περί ήρωΐκού του θανάτου 
είς Ρ ίο ν : «Τόν Ξενοχρήστο σκότωσαν στής
Πάτρας τό καστέλλι j...| έγώ δέν έχω τίποτα 
λίγο' μαι λαβωμένος | στό χέρι καί στό δά
κτυλο πούχα τόν άρραβώνα..,». Πρωθιερεύς Ν. 
Π . Παταδόπουλος είς έφ. Χελμός, *ΑΘ. 'Ιανουά
ριος 1956, άρ. 80.

Ξ ένω ν. Στρατηγός της *Αχ. συμπολιτείας 
(170 π. X.), πολιτικός άνήρ αύτής, όμηρος ά- 
παχθείς είς τήν Ρώμην. Τούτον ό Θωμόπουλος 
154, ό Χέρτσβεργ Ελλάδος Α' 237 (όχι όμως 
καί είς σ. 310) καί ό H erb illon  174 θεωρούν 
Πατρέα, ένώ ό Πολύβιος είς ΛΓ' I 3 λέγει 
τούτον ΑΙγιέα.

Ξ εροβούνι. Κορυφή της Μώβρης έπΐ τού 
Φιλόκαλη.

Ξ ερόκαμπος. Ή  εντεύθεν τού Ρίου πρός 
τόν ποταρόν Χάραδρον πεδιάς, συνέχεια τού 
Καστελλοκάμπου (βλ. λ.). Κατά τόν Pouque- 
v ille  IV , 398 υπήρχε καί χωρίον (1816) έπΐ 
15' έκεΐθεν της όδού έπΐ τού βουνού. Τό λε- 
κανοπέδιον (p la teau) κατωκεΐτο άπό 12 έλλ. 
οίκογενείας έν μέσω πλουσίας καλλιεργείας. 
Φαίνεται ότι τό τοπωνύμιον είναι άκόμη άρ- 
χαιότερον, διότι Ξερόκαμποι λέγονται πάντοτε 
πεδιάδες διά τό αύχμηρόν καί άγονον αύτών.

Ξερόλακκας. Βλ. λ. Συχαινά.
Ξεροπόταμος. Χείμαρρος παρά τό Σαρα- 

βάλι. Ξεροπόταμος καί είς Έρινεόν (P ouque- 
v ille  IV , 404). Γενικώς ό χείμαρρος.

ξ ε σ υ ν ε ρ ί ζ ο μ α ι ,  προκαλούμαι, δίδω > 
σημασίαν. Οΰτω καί είς τό κείμενον των έ- 
παναστατών Πατρών 28 Μαρτίου 1821, περ. · 
«Νουμας» Θ' (1911), 695.

Ξ ύδης Ά \ ι  τ  ώ ν. Α γω νιστής τού 1821, 
πολεμήσας τω 1822 καί είς Πάτρας. Δ. Γαρ- 
ταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 110, 175.

Ξυλόκαστρον. Μεταξύ Ριόλου (βλ* λ.) κα1ι| 
Αάππα, 100 μ. παρά τόν ποταμόν Λάρισονι 
πρός τήν ’Ηλείαν. Καί ΒΑ Καλέντζι Τριταίας: 
τοπωνύμιον έκτάσεως έως σήμερον.

Ξ υνόπουλος Άρκαδηνός ίερεύς Γεώργιος.; | 
Κατά πιστοποιητικόν έν "Υδρα της 15 Σ)βρίουι 
1829, άποκείμενον είς τό Άρχεΐον Αγωνιστών* ι 
καί τό όποιον άνευρε καί έν άντιγράφω άπέ-il 
στειλεν ήμΐν ό Ν. Παπαδόπουλος, πρωθιερεύς I 
έν Άθήναις, «ήκολούθησεν είς τήν έκστρατείανΙ 
της Πάτρας μέ τό πλοϊον τού καπετάν Ή λίαΊ 
Χατζή Γιώρτζου. Φθάνοντας λοιπόν είς τάα| 
Πάτρας κατά τήν εικοστήν (20) τού ΙδίουΙ 
Φ)ρίου [1822], ήρχισεν ή φρικτή έκείνη κατάΙ 
τού έχθρικού στόλου, ή όποία διήρκησεν |ξ [  
(6) όλοκλήρους ώρας... δθεν είς ταύτην τή\ί| 
μάχην ό ρηθείς Γεώργιος ίερεύς ήρίστευσεν ; 
άνδρείως έκπληρώσας τό χρέος τού έπαγγέλμα-: 
τός του ώς ίερεύς καί έν καιρω πολέμου ένθαρ-f· 
ρύνων τούς συναγωνιστάς του λόγοις καί έρ*|Ι 
γοις, προτρέπων αύτούς είς θάνατον ένδοξονI 
υπέρ πίστεως καί πατρίδας, πνέων όλος θυμόν! 
κατά των έχθρών, ώς άλλος ήρως». Τό πιστό·*! 
ποιητικόν υπογράφει ό ώς άνω πλοίαρχος του| 
πολεμικού πλοίου καί ό γραμματεύς αύτο*| 
Κωνστ. Γκίκας Τζίμπης, μαρτυρεί δέ καί 
ίερεύς Δημ. Παρθενόπουλος. Τού τελευταίου 
οικογένεια ήδη είς Πάτρας.

ξω τικ ά . Καί είς τήν ύπαιθρον Πατρών καί 
έν τή πόλει θρυλούνται ταύτα, όπως ή ΠατρκΙ 
νέλλα (βλ. λ.), είς φρούριον Ρίου, (τά στοιχεκ| 
βλ. λ. καί λ. Λαογραφία).

{
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Καλούσι Φαρών έττί τού '(ύλενου
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Χάρτη? Πατρών καί περιοχή? των των χρόνων του 1821. Παραλαμβάνεται άπό 
τόν Pouqueville , Είναι πλέον εΐ? άκριβή? χάρτη? έν άντιθέσει πρό? τού? των

προηγουμένων χρόνων

Τοί

ύρ ΙΙΐ'Φ 
0:a: ί ^

βρυά (καί Όβρυόκαμπος). Χωρίον εις 
τό ΝΑ άκρον της μεσημβρ. πεδιάδος 
Πατρών. Άναφέρεται τφ  1695 ώς έ- 

χον κτήματα έκκλησιαστικά (Zuvaria) καί εις 
*τόν κατάλογον των χωρίων ΓΙατρών τω 1699 
l(Ouvries) καί τω 1715 ώς άποτελοΰν ίδιαν 
ένορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 106, 117—8, 171. 
Ό  Pouqueville  IV , 386 εΰρε (1816) 16 οί- 
κογ. καί ή E xpedition  (1828) 18. Έ ξω κ- 
ίιλήσιον έπί Τουρκοκρατίας ό *Αγ. Ιωάννης. 
Χωρίον δήμου Πατρέων άπό 1832. Δρακάκης 
Κούνδουρος 67.

Ή  όνομασία Όβριόκαστρο, γράφει ό Ν. 
Πολίτης Λαογρ. σύμμικτα Α' 136, είναι κοινή 
ίν Έλλάδι, μή σημαίνουσα έποίκησιν. Καί 
Βριόκαστρο άπαντά, άλλ’ ή όρθή γραφή άμφο- 
ιέρων είναι Βρυόκαστρον έκ του βρύον, μούσ
κλι άλλαχοΰ λεγόμενον. ΜΒΒ Ζ ' 767—8. 
,Έλευθ. Ε ' 13. Ό βριά δρμος ’Ακαρνανίας. 
ΜΕΕ ΙΗ ' 678—9. ’Εγγύς Βελεστίνου τοπωνύ- 
ίαιον «Όβριας γάλα». ΣΝΕ Β' 336. Ε ις *Ιερά- 
( τετραν Κρήτης Βρόκαστρο. Ε ις Κόνιτσαν Ό -  
Αραιές τόπος καλλιεργούμενος. Κ. Στεργιόπου- 
\\ος εις Ή π . Χρον. ΙΒ ' 250. Τά βρύα ένταΰθα 
ι ιέγονται όβρυές καί ή έπΐ του Παναχαϊκοϋ 
I ιοιλάς Όβρυόκαμπος διά τήν αιτίαν αυτήν, άρα 
ί ρυτώνυμον τό τοπωνύμιον. "Ηδη άπό τής 
j Αρχαιότητος ή Ά χα ία  παράγει τήν όρεινήν 
) Ιρυάν, ή όποια καλλιεργουμένη δίδει καρπόν 
> ίμοιον μέ κηκΐδα δρυός. Κατά Θωμόπουλον 
Η5 βρυά ή ορεινή είναι ή θαμνώδης μυρίκη. 

6, Βρυωνία, των άρχαίων Βρυώνη, κοινώς όνομα- 
1  ιαζομένη Βρυωνιά, Άβρωνιά ή Όβρυά. Βρύον

παρά τοις άρχαίοις φυτόν παράσιτον φυόμενον 
έπί της δρυός καί άλλων αγρίων δένδρων. Ε ις 
τήν Λακωνικήν όβρυά, βρουνιά, τρυφερός 
βλαστός φυόμενος άπό ρωγμών καί όμοιάζων 
πολύ πρός άσπάραγον, συλλέγεται δέ κατά τόν 
αύτόν χρόνον. Εις Κύπρον καί Κάρυστον ό- 
βρύα λέγονται οί άσπάραγοι. Ό  V asm er 25 
τό Όβραγιές καί Βραγιές εις "Ηπειρον έτυμο- 
λογεΐ έκ σλαυΐκής (ρωσικής) ρίζης σημαινού- 
σης βάραθρον, χαράδραν, φαράγγι. Ό  P o u q u e 
v ille  IV , 392, αναφέρει τοποθεσίαν παρά τόν 
Πεϊρον εις Φαράς H onibrin i, οπού ΰδατα 
όμπρίζουν, έξέρχονται. Καί εις "Ηπειρον έπί- 
σης όβίρα, βαθύ κοίλωμα έν τή κοίτη χει
μάρρου μή έχον ύδωρ. Πρβλ. τάς σλαυικάς 
λέξεις βιρός, βίραγκας. Ή π . Χρον. ΙΒ ' 200—1.

Λανθασμένος ό Χρυσανθακόπουλος 98 γρά
φει Ό μβριά, ένώ ούδέποτε άπανταται ό τύπος 
ούτος, ούδέ ήκούσθη εις τό στόμα τού λαοϋ.Τέλος 
ή άποψις δτι ή λέξις ένθυμίζει Εβραίαν είναι 
άπορριπτέα. Οί άλλωστε άκμάσαντες τόν ΙΣ Τ ' 
αίώνα έν Πάτραις Ε βραίοι είχον μέν Ιδιοκτησίας 
καί έξοχικάς (άπό τοϋ ΙΕ ' ήδη είς Καταφύγι 
π. χ. G erland  117), άλλά ή τοπική παράδο- 
σις μόνον δμιλεΐ περί Εβραίας πού έπήγε στήν 
Παναγιά καί έγινε περιλάλητος, διότι έζήτει 
τήν βοήθειάν της μόνον, όταν είχεν άνάγκην 
(«Μέσα, Παναγιά», «έξω, Παναγιά») καί τέλος 
έτυφλώθη, άλλά αί έντόπιοι παραδόσεις αύται 
έπλάσθησαν μεθύστεροι, δπως τοΰ Βωδια (Παν- 
αχαΐκοΰ άπό τό βώδι καί Κρασέντζας άπό τό 
κρασί). ‘Ο λαός πάντως καί σήμερον λέγει 
στήν Παναγιά τήν Όβρυά (ναόν τής Παναγίας
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Ικεΐ). Ή  Ό βρυά είχε καί τό στοιχειό της (Πο
λίτου Παραδόσεις 274, 295, 1119, 1160) καί 
γέμει ό τόπος πέριξ λαογραφ ικών θρύλων περί 
στοιχειών, έν Θεσσαλονίκη δέ καί άλλαχοΰ 
γίνονται μεταμφιέσεις είς ’Οβριόν καί Όβριάν 
(Εβραίαν) πρός άποτροπήν καλλικαντζάρων 
(Πολίτης αύτόθι 1273), τό αύτό όμως δέν μαρ- 
τυρεΐται διά τό έξω των Πατρών χωρίον, ουδέ 
άλλαχοΰ της έπαρχίας. Άναφέρεται καί είς 
τόν άπολογισμόν του 1819 μαζί μέ τά πλη
σίον τότε χωρία Σκούρα, Βουντούσα καί Μου- 
σταφά έφέντη, όπου έχάθη είς Ίσούφ άράπης. 
Διατηρείται άπό Τουρκοκρατίας ληνός της μο
νής ’Ομπλοΰ (Θωμόπουλος Ό μπλοΰ 21).

Τώ 1822 έστρατοπέδευσαν έκεΐ ό Κωνστ. 
Πετιμεζάς, Ά ποστ. Κολοκοτρώνης, ώς καί οΐ 
Γαστουνιώται καί Κεφαλλήνες (Φωτάκου Ά π ο - 
μνημ. Α ' 295). Περί της μάχης Γηροκομείου 
(9—3—1822), Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 48 
έπομ. Βλ. λ. πόλεμοι διά τά γεγονότα 1944. 
Θωμόπουλος 852, 5629, 623. Λάγαρης 113, 
117—8. Είδικώτερον διά τόν Όβρυόκαμπον, 
οΰτος καλλιεργείται είσέτι καί άνήκει είς Λε- 
όντιον, έπί Τουρκοκρατίας δέ άνήκεν είς τήν 
Ζουμπάταν. "Εχει καί σήμερον όνομαζόμενα 
υψώματα Λακκόπετρα, Βιδοβίτικο βουνό, 
Στριγγλαίικο, Φραγκαίικο, έξ ών τοποθεσιών 
κατήλθον οι κάτοικοι ένωρίς εις τήν πεδιάδα 
τής Δύμης. Γεωλογικώς : Ph. N egris, R o 
ches ch ris ta llophy lliennes , Ά θ . 1914, 75. 
Καί ή E x p ed itio n  Γί, 85, σημειώνει 6ρος 
Ά γριόκαμπος, δπως άλλως λέγεται ό Όβρυό- 
καμπος, «είς τό στόμιον του Σαλμενίκου»,

"Ο δηγήτρια (Παναγία). Ναός ένοριακός 
τώ 1713. Κώδηξ Μέρτζιου 170. Πλησίον του 
ναοΰ Ά γ . Δημητρίου καί κατά τήν όδόν 
νΰν Γούναρη, άκριβέστερον έπί οίκοπέδου Κα- 
ραΟανασοπούλου, παραπλεύρως οικίας Θ. Ά ν- 
δρικοπούλου (Γούναρη 170 α), δπου τώ 1940, 
άνασκάπτοντες διά καταφύγιον, εύρον πλακό- 
στρωσιν, τοίχον καί μαρμάρινον κίονα του 
ναοΰ πυρπολημένου ήδη άπό του 1821 υπό τών 
Τούρκων. Παρ* αυτόν ή οικία Ίωαν. Παπαδια- 
μαντοπούλου (βλ. λ.). Είς μίαν οίκίαν εκεί είσ- 
ήλΟον ό Γερμανός καί οί αρχηγοί τών επανα
στατών τήν Κυριακήν τών Βαΐων 1821 διά νά 
συγκεντρώσουν τούς στρατιώτας. Γερμανός 24. 
Θωμόπουλος 617.

όδοί. Α ' θ α λ ά σ σ ι α ι .  *Επί ρωμ. χρό
νων ήδη έχομεν τακτικήν γραμμήν έκ Πατρών 
διά Λευκάδα, Κέρκυραν, "Υδροΰντα (Ιταλίας), 
διά τήν άπειλήν μάλιστα πειρατών έσχηματί- 
ζοντο νηοπομπαί. Θωμόπουλος 1681, 1703
3362. Θαλασσία συγκοινωνία διετηρεϊτο άνέ- 
καθεν μέ έκάστην τών Ίονίων νήσων. Θαλασ
σία όδός τέλος ή πρός Καλυδώνα καί τήν άν- 
τίπεραν Στερεάν καί άπό Ρίου καί Άντιρρίου 
διά «περάματος». Καί πρός Ναύπακτον, άλλά 
καί πρός Αίγιον, τήν όποίαν μάλιστα προετί- 
μησε καί ό Παυσανίας κατά τόν Β' αί. μ.Χ. 
Γενικώς προετιμάτο ή άκτοπλοΐα ένός ταξιδίου 
της ξηράς καί διά τάς ταλαιπωρίας της τελευ
ταίας, άλλά καί πρός μεταφοράν φορτίων. 
Πρός Κόρινθον καί Κορινθίαν έπίσης καί τε
λευταίως (μετά τήν Ανεξαρτησίαν) πρός τό Λου

ΙιΙ*
τράκι πριν του άνοίγαατος τοδ •Ισθμού ΚορΙν«*ι 
θου καί άπό του άνοίγματος πρός Πειραιά καί 
’Ανατολήν. Β>. λ. ναυτιλία.

β' ό δ ο ί  τ ή ς  π ό λ ε ω ς .  Ή  άρχαία πό-; 
λις πρέπει νά είχεν εύρυχώρους τινας όδούς καί 
μάλιστα άπό τής Άκροπόλεως, έφόσον δι* αύ-! 
τών διήρχετο καί ή πομπή τών Λαφρίων μέ 
άρματα κλπ. Καί άπό τής άγορας μνημονεύεται: 
«διέξοδος». M eyer 2197. Ό  Παυσανίας ρητώο 
μνημονεύει όδόν άπό τής άγορας πρός τήν 
κάτω πόλιν καί τό θαλάσσιον. Ταύτην ό Θωι 
μόπουλος σχήμα 2 πλησιάζει πρός τήν νυν δ-If 
δόν Σισίνη. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 39. *( 
Θωμόπουλος 204 όνομάζει αύτήν κοίλην καί <.|fr 
Pouque-ville IV  363 σκαπτήν. "Αλλη όδός 
πρός λιμένα (M eyer 2199), ή κατά τούς βυζί 
χρόνους άπάγουσα είς ναόν Ά γ . Άνδρέου (Θ ω :|' 
μόπουλος 349, 610). Αυτή έπί Τουρκοκρατία|ΐ■ 
διήρχετο έκ του ναοΰ Παντανάσσης, παρέκαμ 
πτε δέ (βλ. δμως οσα περί Αίγεάτου) τόν γή·|ι 
λοφον *Υψ. άλωνίων. Έ π ί Φραγκοκρατίας έχο 
|ΐεν όδόν ύποδηματοποιών κ.ά. πέριξ τοΰ ναα 
Ά γ .  Νικολάου, άλλά σημαντική ή «πλαταΐιΐρ ' 
ρούγα» (όμώνυμος άπαντα τόν μεσαίωνα κοφτ.-;' 
είς Ζάκυνθον (Ζώης 54), ή όποία άπό του ό ϊ 
νωτέρω ναοΰ ώδήγει κατ’ εύθεΐαν γραμμήν πρ«ιΓ'. 
τόν σημερινόν λιμένα (Ά γ . Νικολάου). G e lu  
land  ώς έν σ. 279. Διά τήν ru g a  c a rd o ru r ||r  > 
G erland  114 α, Πλατέα ρούγα, ru g a  m agn ilr: 
Τήν όδόν έπροστάτευον τά πυροβόλα τοΰ πΑ:;: 
ραλιακοΰ πύργου τής ’Ακροπόλεως. Θ ωμόποφ 
λος 466 σημ. j | r

Ό  γεν. προνοητής Ζένος όρίζει τψ 16^1:;, .; 
νά χορηγώνται ΐπποι αντί 4 ένετ. λιρών κα ΐ|: - 
ίππον καί ένα μετ’ αύτοΰ άνθρωπον. Τήν [l· . 
σφάλειαν τών όδών άναλαμβάνει τό ιππικοί:, 
παρέχον προστασίαν είς τούς 'Έλληνας, 6τΧ , 
τήν ζητήσουν. Τφ  1700 λειτουργεί ταχυδρφ. 
μεΐον μέ άμάξας καί ιππικόν εντός τής Π ελφ· ■ 
ποννήσου. Τώ 1713 18 κάρρα μέ 36 βουβάλαίΐ; ·.- / 
μεταφέρουν ύλικά άπό Πατρών είς Ρίον π φ ;:- 
ανακαίνισιν τοΰ φρουρίου του. Κώδηξ ΜέρτζίΗ*
92, 115, 164. Έ π ί Τουρκοκρατίας (1760) 
πασάς δίδει είς τόν Ενετόν πρόξενον Πατρ 
ειδικήν συνοδείαν διά τό άπό Τριπολιτσάς 
Πάτρας ταξίδιόν του έπιστροφής. Αύτ<
258.

Έ π ί Τουρκοκρατίας άπό τοΰ σημερινοΰ 
μένος (τότε Ντουάνας, τελωνείου) έβαινεν . 
μαξιτή συγκοινωνία έν μέσ<ρ σταφιδαμπέλι^ 
πρός τήν πόλιν λοξώς έκ τοΰ ΒΔ πρός τό ΙΪ| 
καί έφερε πρός τόν ληνόν (μετόχι) Ταξιαρχί, 
όπισθεν τοΰ ναοΰ Παντανάσσης. Τό λειτον 
γήσαν πρώτον ξενοδοχεΐον ύπνου τώ 1830(j 
δρύθη παρά τήν Παντάνασσαν. Τά χάνια 
Τουρκοκρατίας όμοίως ήσαν είς τήν παρακείμ 
νην πλατείαν Ά γ . Γεωργίου έγγύς. Έ π ί Τουργ 
κρατίας γενικώτερον μόνον σοκάκια (στενωτί 
καί καλντερίμια (λιθόστρωτα) ύπήρχον καί ' Ϊ λ 
εύρύχωρος μόνον όδός, ή Μπολσοκάκ (πλαη 
όδός) άκολουθοΰσα τήν γραμμήν τής σημερι^ 
«περίπου Παντοκράτορος, (Θωμόπουλος 60*
610). Καί στενωπόν είς Τάσι (βλ. λ.) καί 0f 
έκεΐ έρχομένη έκ τής πλατείας Ά γ . ΓεωργΙ 
δπου ή πρώτη σύγκρουσις Ελλήνων καί Το|

-ι:
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'■1. 1,ϊ>:' <ίίων (όδομαχία) τό άπόγευμα της 21ης Μαρ-
'Η  Ή ir/jp*. Ηπίου 1821. *Η πλατεία νΰν άγ. Γεωργίου έκυ- 
'ΐη,; ;:νι·;ί'." φιολέκτει προεπαναστατικώς ώς Σταυροπάζαρο. 
i'-ts; y ^ , '  >At όδοί των Πατρών, λέγει δ D epping (παρά 
ά  ^ , ' ζ . ί : )(Θωμοπούλω 611ι), είναι κακοστρωμέναι, βρω- 
; j',,.;, ■ ομεραί καί στεναί, σκεπασμέναι είς μερι-
Ο Πιλ·' · - ^  μέρη άπό θόλους πού έσχημάτιζον οί 

- i·-;. όκιοσοί. Ό  Bransen (παρά Θωμοπούλω 
: ι 5585) δμιλεϊ περί μιας μόνον όδοΰ των Πα- 

ιατρών ώς άξιολόγου. Γενικώς τύ οδικόν δί- 
' V ί κ τ υ ο ν  ήτο μετριώτατον (βλ. λ. σχέδιον), άλλά 
■ j;i. Λ|ΐ·οί εις τήν ύπαιθρον. Ό  κώδηξ μονής Γηρο- 
’ "7·',^ ,? jkopsCou (φ. 2 καί 104) όμιλεΐ περί δημοσιάς 
orrv, Αϋιμ:;; ίιρ ,̂ς αυτήν στράτας (κοινοχρήστου όδοΰ). 
\ ι  na (Γριανταφύλλου Γηροκομεΐον 27 καί 68 (διήρ- 
• ·}Τ· AvŜ j-j ί χετο κάτωθι τής σημερινής (1857 αμαξιτού) 
τ, ΪΗ*»?"* κάί εΰρισκε τόν ναόν τοΰ Προφήτου Ή λία  έκ 
■wm;, afE τών κάτω. Περί άρχαίας όδοΰ πρός Μεσάτιδα 

7Λ] Θωμόπουλος 56, 97 πρός άνω Συχαινά. Περί 
|ίμ'ι7.0Π7!ΐ:Γ; ,τών έπί τοΰ ορούς Παναχαΐκοΰ (βλ. λ.) όδών, 
ύ, Θωμόπουλος 48. Ή  πρός Έγλυκάδα οδός είναι
•ιλ», r, ή πρώτη -στρωθεΐσα όδός μετά τήν Άπελευθέ-
;ίϊ mavi ι όωσιν άπό Πατρών (Κορύλλος Χωρογραφία 65). 
bii πίν,: γ ' όδός πρός τά μ ε σ ό γ α ι α .  Ό  Μάρκος

■Αία γ;αμμτ(νc ;)\ύρήλιος έδειξεν ένδιαφέρον διά τάς Πάτρας, δία
ν, fefo, ά ,Γάξας νά έπισκευασθή ή πρός τά μεσόγαια ίσως 
, n:»a carte όδηγοΰσα όδός (Θωμόπουλος 1883). Μία όδός 

rap oas ώδήγει κατ’ εύθεΐαν έκ Φαρών είς ’Ολυμπίαν, 
:(>■ Υποδεικνύει ό Κούρτιος Pelopon. 4521". Περί 

O s -ρης έκ Πατρών είς Φαράς (βλ. λ.) όδοΰ, Θω- 
λόπουλος 117 καί Κούρτιος αύτόθι 431. Έ π ί 

.. ριγ fj) it Τουρκοκρατίας άπαισίας φήμης ήτο ή πρός 
;V:,V.£w' e Καλάβρυτα όδός άνερχομένη έπί τοΰ Παναχαϊ- 

fji άοϋ, καλουμένη όδός τών δολοφόνων ή ληστών, 
μ, :ί \χ.ι ίΜακελλαριά (όδός τοΰ σφαγείου). Ό  L,eake 
* j; l· (ΓΙΙ 408 γράφει δτι ή άπό Καλαβρύτων είς Πά- 

...-‘.η! τρας όδός ούδεμίαν ένέπνεεν έμπιστοσύνην καί 
· [1:: ^προτίμησε νά έλθη μέσω Αίγιου είς Πάτρας.

1 “(’.’■i.i.ij ;Καί όλοι οί περιηγηταί όμιλοΰν διά τάς περι- 
) ' l0 î,, f μετείας των είς τήν οδόν αυτήν, στενήν καί 

^  δασώδη δίοδον, κατατρυχομένην κατά σύστη- 
' ■ ιΐ'ί» U® υπό ληστών έντοπίων. Dodwell I 1 14, 

'[j.; (Pouqueville IV  225. Βλ. λ. Μακελλαριά, 
' ^ηστεϊαι. Τήν οδόν αύτήν (πρός ’Αρκαδίαν) ό 

^ Depping (παρά Θωμοπούλω 612 σημ.) φέ- 
jT>irri-· ' >ει ώς έγκαταλειφθεΐσαν υπό τών ξένων.

^  t '> Ή  νΰν όδός πρός Χαλανδρίτσαν καί Καλά- 
Αρυτα κατεσκευάσθη τώ 1881 (Θωμόπουλος 

■,ΐίο") ΐ|(’Αχαϊκά» Β' 5). Άπεπερατώθη δέ τώ 1885.
ίΗ όδός .μάλιστα είναι ή καλυτέρα οδηγούσα 

Β) πρός τήν έπαρχίαν, τό έδαφος δέν είναι άνώ- 
df. tJ■* ·4αλον, διέρχεται άπό πολλά χωρία καί τά έξυ- 

f° /:',«ΐΙτηρετεϊ (Χαριλ. Παναγοπούλου, Ή  έπαρχία
1$ (Καλαβρύτων, 17). Μετά τήν Καλλιθέαν δεξιά

ί ί  Αρχίζει άλλος κλάδος πρός άρχαίας Φαράς, ~ ‘ ' * * ■ · ·* * ' ~ ■(■Γριταίαν καί Πηνείαν (ή 111 έθνική όδός πρός 
Ί '■['* (Γρίπολιν). Θωμόπουλος 62. Τώ 1821—6 είς 

:,.ρ ^  ϋΊεζερά στρατός Ελλήνων έφύλασσε τόν δρό- 
^  ίΐΑον.

γ0  ^  ) δ' όδός πρός Δ ύ μ η ν καί ’Ηλείαν. Κατά 
τ?; ^  κόν Θεοδοσιακόν πίνακα (393 μ.Χ.), στρατιωτι- 

1<ή όδός άπό Μεγάρων διά Κορίνθου, Αίγίου καί 
iJ ([Ιατρών, κατήρχετο πρός Δύμην, ’Ή λιδα, Ό -  

Γ̂ν. [ΐυμπίαν καί τελικώς είς Σπάρτην. Ά π ό  τήν 
ρδόν αυτήν διήρχοντο τά άντίπαλα στρατεύμα-

43? όδοί

τα κατά τούς έμφυλίους πολέμους τών Ρ ω 
μαίων. 'Οδός τών ’Αχαϊκών πόλεων διά τήν έ- 
παφήν των μέ τήν ’Ηλείαν. Οί λοιποί "Ελλη
νες πρός ’Ολυμπίαν δέν μετέβαινον έκεϊ ή διά 
τής ’Αρκαδίας. Περί όδοΰ έπί μεσαίωνος έκ 
Μεσσηνίας καί ’Ηλείας μέχρι τοΰ παραλιακοΰ 
ναοΰ τοΰ Ά γ . Άνδρέου όμιλεΐ δ Γ. Φραντζής 
(Θωμόπουλος 347). 'Ο  περιηγητής Κυριάκός 
(ΙΒ’ αί.) μετέβη είς τήν Αακωνικήν έκ Πατρών, 
διαβάς τόν Αλφειόν, μέχρι τών πηγών τοΰ ό
ποιου είχε Πατρινόν άγωγιάτην, Μουζάκην ό- 
νόματι (Ν. 'Ελληνομνήμων Ε ' 416). ’Επί 
Τουρκοκρατίας ή όδός πρός ’Ηλείαν έκαλεΐτο 
Γαστούνης καί ώς τοιαύτη φέρεται άρχικώς 
ή νΰν είς τήν άνω πόλνν όδός ’Ηλείας. Ή κο- 
λούθει τό Μεγάλο Γυρί καί κατήρχετο πρός 
Λεύκαν, ό Pouquev ille  IV , 36 δμως άναφέρει 
6τι άπό τοΰ ναοΰ Ά γ . Άνδρέου παρά τήν πα
ραλίαν (1816) διήρχετο ή όδός πρός Κ. Ά -  
χαΐαν καί έκεΐθεν διά τών άμπελώνων τοΰ 
Καλαμογδάρτη. Βλ. λ. Κρύα. Ή  όδός άνήρχε- 
το πρός Άλάμπεη γεφύρι παρά τήν Λεύκαν, 
Βίγλα ήδη Γαλανοπούλου (Μιντιλόγλι), ΔρεσΟε- 
νά, Τσουκαλά, Θερειανοΰ, Καμενίτσα καί Κ. 
Ά χαΐαν, ήτοι έπί τών γηλόφων καί δχι παρα- 
θαλασσίως. Είς τό στενόν όμως Τσουκαλά ύ- 
πήρχον άρματωλοί πρός συνοδείαν. ’Επίσης 
είς Κ. Ά χαΐαν καραβάν σεράι (πανδοχεΐον) 
βλ. λ.

Κατά τό δρομολόγιον περιγραφής τοΰ περιη- 
γητοΰ Gell είς 6' άπό Πατρών φθάνομεν είς τό 
πηγάδι τοΰ Ά γ . Άνδρέου, είς 4' περνώμεν £ν 
ρεΰμα καί 6' κατόπιν ένα ποταμόν, έρχόμενον 
έκ τοΰ Παναχαΐκοΰ (Διακονιάρην)· άριστερά 
είναι άμπελοι καί έλαΐαι. 9' έπειτα είναι έν ά- 
κρωτήριον (σημερινή Ά νθεια), άφοΰ διέλθω- 
μεν δύο είσέτι ρυάκια. Μετά 5' δύο τεχνηταί 
διώρυγες ΰδατος καί μετά 8’ άλλαι δύο τοιαΰ- 
ται. ’Αριστερά τό χωρίον Σαραβάλι (Σαραβέ- 
νι γράφει). Καί άλλο ρυάκιον. 4' έπειτα μία 
γέφυρα άριστερά. Μικρός ποταμός καί τέλμα
τα. 5 ' κατόπιν μία γέφυρα άριστερά. Ό  
ώραϊος ποταμός της Λεύκας. Μετά 11 πρώτα 
λεπτά δύο άκρωτήρια δεξιά. Μετά 17' έν 
άκόμη ρυάκιον. "Εν άκρωτήριον δεξιά. 'Ο  
δρόμος άνηφορίζει πρός τό Νεοχώριον (βλ. λ.). 
Τ  μετ’ αυτό εις πλάτανος καί μία κρήνη άρι
στερά. Μία πεδιάς 3)4 μιλ. 10' έπειτα, διερ- 
χόμεθα έν ρεΰμα είς τό άκρον ένός μεμονωμέ
νου βουνού. 21' κατόπιν, είς χείμαρρος άπο- 
ξηραμένος, μία κρήνη άριστερά, καλλιεργημέ
νοι άγροί. 5' έπειτα, υδραγωγός ερειπωμένος 
μέ κεράμους. Τό αύτό έπειτα άπό 16'. Κατόπιν 
ερείπια, λίθοι, δύο τείχη, κεραμίδια. Κατό
πιν κατεβαίνομεν πρός τήν θάλασσαν. "Εν φρέαρ. 
Πεδιάς. Αί οχθαι τοΰ ποταμού Πείρου, βαθέος 
καί δυσβάτου. 14' άπαιτοΰνται διά νά τόν διέλ- 
θουν. ’Αριστερά δένδρα καί έρείπια, δεξιά έλη· 
Μερικαί καλύβαι, 23' έπειτα άπό τόν ποταμόν 
τό χάνι της Ά χαϊάς.

"Οταν ήρχισεν ή καλλιέργεια διά σταφίδων 
τής παραλιακής λωρίδος καί τά χωρία έγκαθι- 
δρύθησαν είς αύτήν (Μιντιλόγλι, Βραχναίικα 
κλπ.), κατεσκευάσθησαν έπαρχιακαί όδοί πρός 
αύτάς, α' άπό της θέσεως Κουμπάραις της
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πρύς Καλάβρυτα 68ου μέχρι του 8 χμ. (χάνι 
Βασιλακοπούλου) της έθνικής άμαξιτοΰ Πατρών 
πρύς Πύργον, μήκους 5.400 μ. β' άπύ Όβρυας 
μέχρι 6ου χμ . της αυτής δδού 2.500 μ. μή
κους. Ε θνική  όδύς διήκουσα μέχρι της Κάτω 
Ά χα ία ς μήκους 21 χμ ., πλεΐσται 8έ άλλαι δη- 
μοτικαί πρός Παυλόκαστρον (τφ 1903). Τφ 
1911 κατεσκευάσθη ή μεταξύ ’Ά νω καί Κ. Ά -  
χαΐας (Θωμόπουλος 109). Ό  B aedeker 1910, 
298 άναφέρει ήμιονικήν όδύν πρύς Όλυμπίαν, 
τύ θέρος βατήν, διά χωρίων "Αγ. Βασίλειος, 
Ά ρλα , Μαρίτσα, Πόρτες, Πηνείας. Α λλά άπύ 
Σεπτεμβρίου 1887 ήρχισαν αί έργασίαι άπύ 
Πατρών κατασκευής σιδηροδρόμου Πατρών 
πρύς Πύργον (Γ. Άναστασοπούλου, ‘Ιστ. Βιομ. 
579).

Ε ίς τήν «Κλείω» Τεργέστης 3)15 ’Ιουνίου 
1872 άναφέρεται δτι τύ έμπόριον Πατρών ά- 
σφυκτια δι’ έλλειψιν όδών πρύς τήν λοιπήν 
χερσόνησον. *Υπύ τών Παπά, Γιαλούση καί 
Μορφίνου (=Μόρφυ) συνεκροτήθη εταιρία «πρύς 
κατασκευήν όδού άπύ Πατρών είς Πύργον, ήν 
θά διέρχωνται άτμοδρομικαί άμαξαι. Έ λπίζε- 
τα ι δτι ή οδός αυτή Οά άποπερατωΟή έντύς του 
έτους... Θά ήτο λυπηρόν, έάν άπετύγχανε καί ή 
άπόπειρα αυτή, δι’ ήν έδαπανήΟησαν τοσαύτα 
χρήματα».

Ό  P o u q u cv ille  IV , 371—2 εύρε τήν όδύν 
μέχρις Ά γ .  Άνδρέου μέ μορέας, συκέας καί 
Ιτέας, «διά ν’ άκολουθήσωμεν τήν άμμον της 
θαλάσσης πλησίον τού ναού Ά γ . Άνδρέου». 
Σημειοΐ καί αύτύς αυλάκια καί δένδρα (πι
περιές καί τούφες ύσσώπου πρύς τύ Σαραβάλι. 
fO L eake II, 166 άναφέρει δρόμον πρύς Κα
ραβοστάσι, κλάδον της πρύς Γαστούνην μεγά
λης όδού, μέσα εις δρυς.

ε' άπύ ΙΙατρών είς Α ΐ γ ι ο ν .  ‘Ωμιλήσαμεν 
ήδη περί της αρχαίας στρατιωτ. όδού άπύ Με
γάρων, ΚορίνΟου, Αίγιου πρύς Πάτρας (βλ. λ. 
Μποζαίτικα). *11 λεωφόρος μέχρι της Ά ργυ- 
ράς άπύ Πατρών έπλησίαζε την παραλίαν (Θω
μόπουλος 100). Ήκολούϋει τύ Δρέπανον καί 
διά τών έρειπίων τής πόλεως τών Ρυπών ϊ-  
φθανεν είς Αΐγιον. « Ή  άναφερομένη λεωφό
ρος, γράφει ό Θεόδωρος Ιερεύς Παπαγεωργίου 
είς «’Αχαϊκά» Α ' 113, κατά πάσαν εύλογον 
πιθανότητα, δέν ήτο παραλιακή, άλλ’ ούτε καί 
εύθεΐα, ένεκεν τών έδαφικών ανωμαλιών. Ό δύς 
παραλιακή έπΐ Ρωμαιοκρατίας δέν έξυπηρέτει 
τίποτε, διότι δέν ύπηρχον τότε παραθαλάσσιοι 
συνοικισμοί διά τύν φόβον τών πειρατών. Ά λ 
λωστε είς μερικά μέρη, δπως είς τύ Λαμπίρι, 
τύ πρύς τήν θάλασσαν μέρος ήτο δασώδες καί 
άπόκρημνον καί είς πολλά άλλα μέρη τής πα
ραλίας δύσβατον κατά τύν χειμώνα ένεκα τών 
λιμναζόντων ύδάτων καί μή ύπάρξεως γεφυρών, 
τών όποίων ΐχνη θά έσώζοντο, άν ύπηρχον τοι- 
αύται. Ε π ίσ ης, προτού γίνη ή σιδηροδρομική 
γραμμή, ή συγκοινωνία τών χωρίων έγένετο ά
πύ τά υψηλότερα μέρη τού Αίγιου... Ή  άμε
σος συγκοινωνία Πατρών—Αίγίου έγένετο τότε 
διά θαλάσσης πλοϊκώς. Πάντως ή λεωφόρος 
Πατρών—Αίγίου, ή άναφερομένη ύπύ τού Παυ- 
σανίου, κατά πάσαν εύλογον πιθανότητα, διήρ- 
χετο άπύ τά έρείπια τών Ρυπών καί, ώς πα*

ρουσιάζει ή φυσική κατεύθυνσις, μέσφ τών σή* 
μερινών χωρίων Άραγοζαίνης, Αάκκα...» < 
Πρβλ. Σταυρόπουλον, 41, 178, 421, 568. Ό -  ■ 
δύν είς Πάτρας εξ Αίγίου άναφέρει ό Γ. Φραν- ■ 
τζής έπΐ Παλαιολόγων (Θωμόπουλος 3461). , 
Όδύν είς Λόγγον τής αύτής έποχής είς έγγρα- · 
φον έλλ. τής συλλογής G erland  (Θωμόπουλος ; 
382) καί Ρίου πρύς Καστρίτσι παλαιά : Θωμόπου- · 
λος 3161. Ή  όδύς Πατρών πρύς Αΐγιον παρου- ■ 
σίαζε μεγαλυτέραν άσφάλειαν ή έκείνη πρός Κα- ■ 
λάβρυτα (L eake I I I ,  408). Ή  ταχυτέρα όδύς ; 
άπό τό άκρωτήριον Ρίον, λέγει ό Pouquevil- · 
le IV , 402, είναι μία άτραπός, ή οποία άνυψοΰ- * 
Tat είς μερικά σημεία 50 πόδας υπέρ τήν έπι- · 
φάνειαν τής θαλάσσης, τύ φρούριον πάντως ή- · 
το Sv μίλλι δεξιά άπύ της όδού Αίγίου—Πα- · 
τρών. Ή  οδός αύτη ήτο περίπου ή σημερινή, , 
ύπηρχεν δμως καί άλλη παραπλεύρως καί άνω- * 
τέρω τής σιδηροδρ. γραμμής, διατηρουμένη καί ΐ 
σήμερον.

Κατά τύ δρομολόγιον τού G ell, ή όδύς έπΙ i 
Τουρκοκρατίας διήρχετο άπύ τύν Λόγγον (κα- · 
ζας Πατρών). 17' συναντά τις ένα μέγαν χεί- * 
μαρρον. 33' άπύ έκεΐ ένα ποταμόν (Φοΐνιξ), 6- ■ 
που τελειώνει ή πεδιάς. ‘Υπάρχουν δύο δρόμοι 
πρύς Πάτρας, ό άριστερά διά τών υψωμάτων 
(Σελλά) καί ό παραλιακός, πολύ έπικίνδυνος. 79 
έκεΐθεν έν γραφικόν πανδοχεΐον μέσα είς ένα 
δρμον (Λαμπίρη). Δάσος μαγευτικόν. 30' άπύ 
τύ Λαμπίρι παραλιακώς πρύς Πάτρας είναι 
μία πηγή, έν άκρωτήριον δεξιά καί μία έκκλη- 
σία. Μετά 5' είναι τύ δερβένι, δπου έμενον οί 
άρματωλοί. Εΐμεθα είς τύ βουνύν τής Ζήριας. 
Μετά 14' εύρίσκομεν μίαν κρήνην δεξιά καί 8' 
έπειτα μίαν έκκλησίαν. Ό  δρόμος είναι χαραγ
μένος έπί τού πλευρού του βουνού πρός τήν 
θάλασσαν (δεξιά). Μετά 19' έν ρεύμα καί μετά 
10' άριστερά μία Οαυμασία πτώσις ΰδατος 400 
ποδών ύψους (Τ’αΟόπυργος). Μετά 12' ρεύμα 
ύδατος μέ ώραίαν άποψιν. "Υστερον άπό 7' καί 
έν συνεχεία 5' πάλιν ρεύματα ΰδατος (Βολι- 
ναΐος) καί πλησιάζομεν πρύς τήν παραλίαν 
(Δρέπανον).

Μία κατεστραμμένη γέφυρα έκεΐ καί δεξιά 
μία έπίσης κατεστραμμένη έκκλησία έπί ύψώ- 
ματος. "Οσον πλησιάζομεν πρύς Ρίον, ή άκτή 
γίνεται χαμηλή. "Ολοι οί περιηγηταί όμιλοΰν 
μετά θαυμασμού διά τήν ωραιότητα τού όρί- 
ζοντος έπί τής όδού ταύτης.

Ό  D odw ell II , 308 παρέχει τήν πληροφο- · 
ρίαν δτι έμίσθωσε πέντε ίππους διά τήν με
ταφοράν του έπί τής όδου αύτής άντί 100 πα- 
ράδων ήμερησίως, συμπεριλαμβανομένης της - 
τροφήε τών ίππων. Ό  L eake I I I ,  412 λέγει 
δτι μέ ίππους άγωγιατών άπό Πατρών ε ίς : 
Λαμπίρη έχρειάσθη 5ω 10' ένφ μέ τού ταχυ
δρόμου (τάταρη) τόν ίππον έχρειάσθησαν 255'.
Ή  έπί τών ύψωμάτων όδύς άνήρχετο είς Σαλ- 
μενΐκον, Βοταίνην (μονή Έλεούσης), Πυτίτσαν, 
Σελλά, Άβερναν, Πλατάνι (Λέκκας 176—7). 
Καί ή μέν παραλιακή όδύς έπροστατεύετο δι*. 
άρματωλών, ή δέ άνω όδύς μόνη προσεφέρετο» 
διά μεταφοράν στρατευμάτων, διά τούτο κατά:] 
τύν Ιερόν άγώνα στρατόπεδον είς Σελλά 
λ.) κατά τών Τούρκων τών Πατρών.
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‘Γ.^*ϋ»ψΆντ·
Λ im Ai

its,
•ϋ,Ι,

’Οδός λιθόστρωτος κατεσκευάσθη έπί Τουρ-
: 6: κοκρατίας, ένώνουσα τήν άκμάζουσαν κοινότη-
·Γ τα Τσετσεβοΰ (βλ. λ.) μετά της παραλίας ά- 

- Τ 'ποστ· 4ω. Τμήματα της όδοϋ διασώζονται, λέ- 
^ r  γεται δέ δτι έγινε δι’ άγγαρείας των κατοίκων 

ι:!^ μέ δαπάνην τοϋ έκ Τσετσεβοΰ εύπόρου Μπι-
τσάκου (Λέκκας 190). Ή  οδός Αίγίου δ φθάνε ν 

ί. %,,'ί.Ι είς Πάτρας υπό τήν θέσιν Βλατερόν (Θωμό-ΓΛ ·**·Ϊ;,Λ -wfe . - -- --—wiV''|iVi πουλος 606, 615). Είς Συχαινά προ τής γεφύ- 
I *ίι ρας τοπωνύμιον Καλντερίμι υπενθυμίζει δτι ή 

ο, ι, όδός έκεΐ ήτο λιθόστρωτος, έκεϊ δέ έπρεπεν οΐ 
■< ύπό τόν Λόντον Αίγιεϊς νά σταματήσουν τόν 

: » Ίσούφ πασαν.
·,*!? φ π Κατά τόν ώς άνω G ell άπό Καλαβρύτων 

;Γ'·Γ·ίν -ιν'κ:, ε{ς Πάτρας πεζοπορία 13ω, είς Κ. Ά χαΐαν
ν/“ Α'̂ ν-ίΐ; ε έκ Πατρών 6ω καί έκεϊθεν είς Μετόχι 5ω 22' 

ΐ »[Κ» ! καί άπό Αίγίου είς Πάτρας 8ω 15'. Κατά Κο- 
z:i i , · ρύλλον Χωρογραφία 35—6, δημοτικαί οδοί 

!ι ; μέχρι 1903 άπό τοϋ 2χμ. της πρός Καλάβρυτα
* αμαξιτού μέχρι οίνοποιΐας Ά χα ία  μήκους 6 χμ., 

* Bell. Ur,;;· ( άπό Σκάγια γεφύρι της πρός Πύργον έθνικής 
:ίν Λίγ.'ον <: όδοϋ είς γεφύρι Ρουμπιέκα έπί τοϋ Πείρου 3 
r  ένΐιίΓα»·;' ί χιλιόμ. ήμιτελής, άπό Πατρών είς Ζαρουχλαίι- 

, κα 4.400 μ., πρός χωρίον Συχαινά, πρός Ά λυ- 
ίρ/ο// h  ί:ό οόν ’Άνω καί Κάτω καί πρός Καμίνια κλπ. 
ί τύν νμΐϊίΐ Γ Κατά τόν Dodwell I, 124 ή άπόστασις άπό 
:/όhffliw:' "'Πατρών είς Κόρινθον 33ω, είς Μιστράν 63, 

ih  ά ιρίΓριπολιτσάν 35, Κυπαρισσίαν 40, Μεγαλόπο- 
!;;ι Ζ 3ι) ;. ίλιν 42 Περί οδών πρός Δύμην P ouquev ille  
• Πίτρκ 370 έπ., πρός Χαλανδρίτσαν (δχι Μακελ-
inls&to’ Φ*Ρΐάν) IV , 384 έπ., πρός Αίγιου 397 έπ. (έτος

= f 1816). Περί τών έντός τής πόλεως οδών βλ. 
Οδηγόν 1910, 5. Ή  πρός Σαραβάλι, Ψαράδες 

V, ΰ , Οδδός 6 χλμ., ή πρός Ζαρουχλαίικα 4 ‘/a χλμ. ή 
Γ,' .̂·ν rer Συχαινά 2!/2 χλμ. ή πρός Έγλυκάδα 2 χμ. 
aV' ■ ; ίΐή πρός Γηροκομείου 21/2 χλμ. Καί 6 Νέος δρό-

'ii r. (βλ. λ.) όδός Καλαβρύτων νϋν Γούναρη.
! ̂ V„'.ri ^Τριαντάφυλλου Δημ. όνόματα 12 έπ.

'!ο'V; ϊ ή πρός Κ π ο λ ι ν  όδός. Ή  άπό θαλάσσης
k:J r'είναι ή πλέον εύθετος. Χρησιμοποιεί αύτήν ό

Μπάπας Βιργίλιος, ό έπίσκοπος Αουϊτπράνδος (βλ. 
λ.) παρά τόν Ισθμόν της Κορίνθου. Άντιθέτως 

ΰ' 'I r ' ί,ή Δανιηλίς μετέβη δίς διά ξηρας, ώς καί κατά 
, .( /τόν θάνατόν της ό πρωτοσπαθάριος Ζηνόβιος.Ή 

ίίάπό ξηράς όδός ήρχιζε άπό Ναυπάκτου καί 
τ,ιιϊ Ε"!'Ά'διηνύετο είς 40—50 ήμέρας. Διά Ναυπάκτου 
Ρ'.'Λ/^ϋκαίό Γ. Φραντζής ευθύς μετά τήν άποδίωξιν

*Ρ·
·,Φ

κτών Φράγκων έκ Πατρών, έπανήλθεν δμως

ψ Μ

λόγω τών πολεμικών γεγονότων διά θαλάσσης
»ιμέσ<ρ Εύβοίας. Ή  πρός Πάτρας όδός κατά 

-ίι Λί* »'τήν τουρκικήν κατάληψιν παρίσταται «τραχεία 
ii γ '  · καί πάντη άναντης, δυσχωρίαις τε πολλαϊς καί 

,;ν" Ι1'1·1; ΐ,τόποις άβάτοις καί άποκρήμνοις διειργομένη 
κα  ̂κλεισμένη». Είναι ή άπό τών μεσογείων της 

(ί 1Γ·,; ί Πελοποννήσου, κατά τήν περιγραφήν τοϋ Κρι- 
'ϋ ^ ;  ’τοβούλου (Θωμόπουλος 2742, 276, 353, 366, 
ί.·}' Γ 367). Έ π ί βυζ. χρόνων αί Πάτραι σταθμός

- . .
\..tj <}:, * r(i Κατά τόν Δρομοδείκτην έν Βενετία 1829 παρά 
' ι ί ;  Μιχ. Γλυκεϊ τώ έξ Ίωαννίνων (άντίγραφον 

it·' ιι προσέφερεν ό κ. Στεφ. Μακρυμίχαλος έν Ά -  
1 θήναις), κεφ. α, σ. 6, «Ά πό Τριπολιτζά είς 

1· Πάτραν» άπό Τριπόταμα, Σουδενά, Καλάβρυ-
, . γ,'Ο ^ · "tot, άπό Νεζερά (άπό Καλαβρύτων) ώραι 4,

ι . 1 ΠΛ . \ » m  f  ν λ  ν  * r -r  § «  <y * ·  »Ι̂ ίΤριτΙ (Τριταία) 3 ώραι, Πάτραν 6 ώραι, «’Α

πό Καλάβρυτα είς Πάτραν άπερνούν τό βουνόν 
’Όλενον». Ά πό  Τριπολιτζά είς Πάτραν ώραι 
3 2 '/2. «Ά πό Τριπολιτζά είς Καρίταιναν, Π ύρ
γον καί Πάτραν, Ά λή  Τζελεπή (άπό Γαστού- 
νης) 7 ώραι, Πάτραν 7 ώραι, σύνολον ώραι 
49 ‘/a· Ά πό  Κόρινθον είς Πάτραν δρόιιος 
παραθαλάσσιος τοϋ άρκτικοΰ μέρους τής Π ε
λοπόννησου, δηλαδή τοϋ κόλπου τής Κορίνθου.. 
Βοστίτζαν έως Πάτραν ώραι 8 . . .  άπό Βοστί- 
τζαν είς Πάτραν άπερνοϋν τό μυθολογούμενου 
άκρωτήριον Δρέπανου». Καί ή E xped ition  
(1828) σημειώνει δρόμον άπό Αίγίου είς Π ά
τρας σ. 42, είς Παλαιόπολιν έκ Πατρών σ. 45. 
Άπεφασίσθη τιρ 1833 ή κατασκευή όδοϋ άπό 
Πατρών είς Σπάρτην καί Γύθειον (Γ. Ά να - 
στασοπούλου Τστ. βιομηχ. 102).

’Ο ν ο μ α τ ο θ ε σ ί α  ό δ ώ ν .  Είς έφ. « Α 
χαϊκός κήρυξ» Πατρών 10 Αύγούστου 1840 
δημοσιεύεται διατριβή Δ. Σ. Στρούμπου : «’Εάν 
ή όδός άγει είς επίσημόν τι μνημείου ή κατά
στημα κτλ. λαμβάνει φυσικώς τό δνομα τού
του... συμφώνως τούτου δύνανται νά όνομα- 
σθοΰν οδός Α γίου  Άνδρέου, όδός Παντανάσ- 
σης, όδός Παντοκράτορος αί οδοί τής πόλεως 
αί άγουσαι είς τάς έκκλησίας ταύτας τόσον έ- 
πίσημοι καί ίστορικαί». Αληθές είναι οτι ή 
ονοματοθεσία τών πλατειών καί όδών τών 
Πατρών πάντοτε ήργει. Είς άντίτυπον σχεδίου 
τής πόλεως Πατρών (1858) μόνον ή όδός Γα- 
στούνης είναι επώνυμος. Τ φ  1875 έγένετο 
πλουσία ονοματοθεσία όδών, τήν όποίαν τό 
δημοτ. συμβούλιου συνεπλήρωσε τώ 1894 μέ 
εισηγητήν έν πολλοϊς τόν άείμνηστου Στεφ. 
Θωμόπουλον, δημ. σύμβουλον. Τώ 1928 έγινε 
συμπλήρωσις, όνομασθεισών ίδίως πολλών νέων 
όδών τής πόλεως λόγφ τής έπεκτάσεώς της 
μέ εισηγητήν τόν δημ. σύμβουλον Δημοσθ. 
Καλλιάφαν. Τώ 1954 δι’ ίδίας μελέτης μου, 
δημοσιευθείσης έν Πάτραις τφ  1954 «Δημόσια 
όνόματα έν Πάτραις», προέτεινα τήν άναθεώρη- 
σιν καί συμπλήρωσιν τής όνοματοθεσίας τών 
όδών, αυτή δέ έν πολλοϊς καί έψηφίσθη υπό 
τοϋ δημοτ. συμβουλίου Πατρέων κατά τήν συν- 
εδρίασιν αυτού τής 25 Ν)βρίου 1955.

’Ό θ ω ν , βασιλεύς τής Ελλάδος. Ή  25η 
’Ιανουάριου έπειτα άπό τό 1833 έωρτάζετο 
καί έν Πάτραις ώς έθνική έορτή (έπέτειος τής 
άποβιβάσεώς του είς τήν Ελλάδα). Τοιαύτην 
τού 1836 περιγράφει ό Βαυαρός Λουδ. Στόιμπ 
(Θωμόπουλος είς περ. Α χα ϊκά  Β ' 4 έπ.)* ή 
έορτή τού Ό θωνος ή προσωπική ήτο τήν 18 
Σ)βρίου, όλιγώτερον λαμπρώς έορταζομένη. 
Κατά τούς χρόνους τής βασιλείας του ή πόλις 
τών Πατρών τουλάχιστον έτριπλασιάσθη, διε- 
δρχματίσθησαν δμως καί στάσεις, Ιδίως τοϋ 
Φακίρη, Μερεντίτη, ληστεΐαι, μέλος δέ κατόπιν 
τής Άντιβασιλείας ό Μπεν. Ροΰφος. Τόν ’Ο 
κτώβριον 1845 έδώρησε 5.000 δρχ. ύπέρ τοϋ 
ναού Ά γ . Άνδρέου Πατρών.

Ταξίδια τού ’Ό θ ω ν ο ς  είς Πάτρας : Τόν 
’Οκτώβριον 1833 περιέπλεε τήν Πελοπόννησον 
(Χιώτης Ίον. Β' 79, 89), D ria u lt Β' 166, 
180). Θριαμβευτική ή υποδοχή τοϋ Πατραϊκοΰ 
λαοΰ κατά τήν έπίσκεψίν του τόν ’Οκτώβριον 
1838. Οί βασιλείς ήσαν είς Μεσολόγγιον. «Τή
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20 ’Οκτωβρίου, γράφει ή έφ. «Αίών» Ά θ . 
της 26)10)1838, έφάνη άπό πρωίας ή κορβέττα 
«’Αμαλία», ήτις διά τήν έπικρατοΰσαν νηνε
μίαν ήδυνήθη μόλις νά φθάση είς τόν λιμένα 
Πατρών περί τήν 8ην μ. μ. ’Αμέσως συνέρρευ- 
σεν είς τό παράλιον δλη ή πόλις. Αί Α.Α.Μ. 
Μ. άπέβησαν έπΐ του νεοκατασκευάστου μώλου 
καί άποκατέστησαν εύχάριστον έν γένει καί 
ώραΐον θέαμα τήν άπόβασίν των ή γαληνιώσα 
άτμόσφαιρα, της σελήνης ή λαμπρότης καί του 
λαού αΐ άνευφημίαι... Ή  πόλις έφωτίσθη πα
ρευθύς. Τή 21 συνήχθησαν ό λαός καί αί διά
φοροι άρχαί έτοιμοι νά προσφέρωσι τούς σε
βασμούς των πρός τάς Α.Α.Μ.Μ. Μέ άπεριό- 
ριστον δμως λύπην είδον δτι ό πολυσέβαστος 
βασιλεύς δέν ήτον είς κατάστασιν νά τούς ύ- 
ποδεχθή ένεκα του πάσχοντος όλίγον ποδός 
του. ΓΙερΙ τήν 11ην π. μ. οΐ παΐδες καί τά 
κοράσια των δημοτικών σχολείων, ένδεδυμένα 
λευκά καί φέροντες κλάδους δάφνης καί έλαίας, 
έψαλον τόν ύμνον του βασιλέως. Ε ις έκ των 
παίδων καί έν έκ των κορασίων έξεφώνησαν 
έναλλάξ λογύδριον καί προσέφερον είς τάς Α.Α. 
Μ.Μ. δύω στεφάνους.

«Καθ' ολην τήν ήμέραν ή Α.Μ. άνεπαύετο 
είς τήν κλίνην. Περί τήν 5 ώραν μ. μ. ή πο- 
λυέραστος βασίλισσα έδέχθη μίαν άποστολήν 
κυριών έξ όνόματος του γυναικείου φύλου των 
Πατρών. Τή 22 ή ημέρα ήκολούθησε βρο
χερά. *11 Α. Μ. χαίρει τήν καλυτέραν κατά- 
στασιν του ποδός του, αλλά μή δυνάμενος 
νά σταθή όρθιος, διέταξεν δτι δέν δύναται νά 
ύποδεχθή. Λέγεται δτι αί Α.Α.Μ.Μ. Οέλουσι 
διαμείνει δύω έτι ημέρας. Ή  πόλις θέλει δώσει 
χορόν, άμα ή Α.Μ. δυνηθή νά προσδιορίση 
τήν ήμέραν». Είς τό φ. της 30)10)1838 ή αυτή 
έφημερίς δημοσιεύει: «Μάς γράφουσιν έκ Π α
τρών τή 24 ’Οκτωβρίου. Κατά τάς 22 αί Α.Α. 
Μ.Μ. ήξίωσαν νά ύποδεχθώσιν δλας τάς άρχάς 
κατά τάξιν καί τούς προκρίτους της πόλεως. 
Πρώτοι έπαρουσιάσθησαν οί Πρόξενοι των Δυ
νάμεων καί μετ’ αύτούς ό ’Επίσκοπος της Ά -  
χαΐας μετά τού Ιερατείου, ό Διοικητής μετά 
τών υπαλλήλων του, ή Δημοτική αρχή, οι Δ ι
καστικοί καί λοιποί. Τή 23 ή Α. Μ. ό πολυ
σέβαστος βασιλεύς έπεσκέφθη τήν νέαν οικο
δομικήν τού ναού τού Ά γ . Άνδρέου καί πε- 
ριηγήθη τήν πόλιν συνοδευόμενος πάντοτε μέ 
τάς έπευφημίας τών πολιτών, τών όποιων ή- 
κουσε τά παράπονα κατά τήν Ιδίαν ήμέραν. Τό 
Εμπορικόν Έπιμελητήριον έπαρουσίασεν άνα- 
φοράν, δι’ ής έξητεΐτο τήν αρμοδιότητα του 
έν Πάτραις λοιμοκαθαριστηρίου καί της διαμε- 
τακομίσεως νά έκταθή μέχρι τών συνόρων. 
Τούτου γενομένου, άμφιβολία δέν είναι δτι τό 
έμπόριον τών Πατρών θέλει αυξήσει μεγάλος 
[βλ. λ. έμπόριον]. Είς τάς 25 περί τήν 9ην 
ώραν π. μ. έμβήκαν αί Α.Α.Μ.Μ είς τήν ά
μαξαν. Ενθουσιασμένος δλος 6 λαός έλυσεν 
εύθύς τούς ίππους καί διάφοροι πολίται έσυραν 
τήν άμαξαν μέχρι τού μώλου. Μ’ δλον δτι ή- 
κολούθει ή βροχή, ό λαός άκαταπαύστως άνευ- 
φημών δέν άπεμακρύνθη άπό τήν θάλασσαν 
έωσου έλειψεν άπό τούς όφθαλμούς του ή κορ
βέττα ή φέρουσα τούς βασιλείς* Τά είς τον

λιμένα έθνικά πλοία έκανονιοβόλησαν κατά: τήν 
τάξιν».

Τώ 1847 οί εναντίον τού Κωλέττη συνεν- 
νοήθησαν νά μή προσφέρουν είς τόν ’Όθωνα 
οίκίαν ίνα διαμείνη έν Πάτραις, τού προσέφε- 
ρε δέ ό Συνοδινός (Βλαχογιάννη, Ίσ τ . άνθο- 
λογία 91).

Τόν ’Οκτώβριον 1857 ήλθεν είς Πάτρας 
πρός δεξίωσιν της έξ Εύρώπης έπανερχομένης 
βασιλίσσης. ’Από τού Λουτρακίου τόν παρέλα
βε τό πολεμικόν πλοΐον «Πληξαύρα» (Δ. Φω
κά, Χρον. Β. Ναυτ. 157). Ή  έφ. «Αίών» Ά θ. 
είς τό φ. της 30 Σ)βρίου 1857 άναγγέλλει δτι 
είς Πάτρας ήρχισαν αί δέουσαι ετοιμασίαι πρός 
ύποδοχήν τών βασιλέων. Τό δημοτ. συμβούλιον 
έχορήγησε πίστωσιν είς τόν δήμαρχον 12.0)0 
ΐνα δοθή μεγαλοπρεπής χορός. Αί μεγαλύτεραι 
οίκίαι της πόλεως ετοιμάζονται διά κατάλυμα 
τών βασιλέων. Κατά τήν αυτήν εφημερίδα της 
10)10)1857, άπό τής 8ης ’Οκτωβρίου προσωρ- 
μίσθη έκ Ζακύνθου 6 ναύαρχο; Λάύονς μεθ’ 
όλοκλήρου τού ύπ’ αύτόν αγγλικού στόλου, δ- 
πως λαμπρύνη τήν ύποδοχήν τού βασιλέως. Αί 
δέ έν τή πόλει υπό της δημοτικής άρχής προ- 
ετοιμασίαι αί έξής: Έ π ί τής άποβάθρας κατε- 
σκευασθη παμμεγέθης άψίς, έφ* ής υπάρχει 
άγγελος κρατών δύο στεφάνους έκ δάφνης, δι# 
ών στέφονται δύο μεγάλα στοιχεία Ο καί Α. 
Έτέρα άψίς κατεσκευάσθη πρό τής ωραίας οι
κίας τού μεγαλεμπόρου Κρεμμύδα (άγ. Νικο
λάου), έν ή θέλει κατοικήσει ό βασιλεύς. Έ π ί 
τής κορυφής τής άψΐδος ταύτης ΐσταται ή Ε λ 
λάς, κρατούσα τήν σημαίαν τής έλευΟερίας έν 
μέσω έρειπίων, τηλεβόλων καί σφαιρών. Τρίτη 
άψίς, γοτθική, κατεσκευάσθη έπί τής πλατείας 
’Όθωνος (έπειτα Γεωργίου Α ’)' έπί ταύτης έτέ- 
θη ή προτομή τού βασιλέως. Είς δέ τά 'Υψηλά 
αλώνια, τήν λαμπράν καί γοητευτικήν ταύτην 
θέσιν, κατεσκευάσθη έν τώ μέσω τής πλατείας 
πυραμίς έκ λίθων 12 μ. υψηλή, έφ’ ής κυμα
τίζει ή βασιλική σημαία, πέριξ δέ τής πυρα- 
μίδος ταύτης ύπάρχουν έστημένα όκτώ κανόνια 
έκ τών λειψάνων τού φρουρίου.

»Έ ν τή πλατεία τής Α μαλίας (νύν 'Όλγας) i 
έστήθησαν στύλοι άνά πέντε βήματα άπέχον- i 
τες, μυρσινοστόλιστοι καί μέλλοντες νά φέρω- < 
σιν άνά δέκα φανούς έκαστος. Είς τάς τέσσα- 
ρας εισόδους τού κήπου άνηγέρθησαν τέσσαρες: 
μικραί αψίδες, δι* άνθέων διαφόρων καί ση
μαιών έστολισμέναι.

»Έ ν δέ τώ κέντρω τών διαιρέσεων τού κή
που μία τετράγωνος στήλη, έφ’ ής υπάρχει ή j 
είκών τής βασιλίσσης. Τέλος άπό τής άποβά
θρας μέχρι τής οικίας, έν ή καταλύσει ό βασι
λεύς, κατεσκευάσθησαν άλλεπάλληλοι θόλοι συν
εχόμενοι καί σχηματίζοντες στέγην έκ μυρσι
νών καί δάφνης. Διά τών στοών τούτων διε- 
λεύσεται τό Βασιλικόν ζεύγος».

Ό  βασιλεύς Ό θω ν άφίχθη τήν 11ην ’Ο
κτωβρίου. Κατά τόν «Αιώνα» 14 ’Οκτωβρίου 
1857 : «μόλις ό ήλιος άνέτειλεν, είς κανονιο
βολισμός άνήγγειλε τήν άφιξιν τού βασιλέως. 
Τόν πρώτον διεδέχθησαν όλίγον μετ’ όλίγον 21 
τού ένταΰθα ήγκυροβολημένου άγγλικού πολε
μικού άτμοπλοίου. Είς τό άκουσμα τούτων! 4**1

*
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‘ασα ή πόλις ήλεκτρισθεισα, ούτως είπεΐν, 
κ ιπευσεν εις τήν προκυμαίαν. Τά είς τόν λι- 

ένα πλοία, σημαιοστόλιστα άπαντα, παρίστα- 
jv λαμπρότατον θέαμα. Τόν βασιλέα, εντός
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ti. n,_ ι ιραν ήγγέλθη ή έκ τοϋ άτμοπλοίου άπόβασις 
^βοΰ  βασιλέως... άπό της αποβάθρας μέχρι των 

νακτόρων καί τοϋ ναοϋ τής Εύαγγελιστρίας ή 
δός έκαλύπτετο St’ έρυθροϋ έριούχου καί μυ- 
σινών.

»Είς'τήν πρό της προκυμαίας άψϊδα, μεγα- 
οπρεπεστάτην οδσαν, ύπήρχον αί έξης έπιγρα- 
α ί: «Τώ μεγαλειοτάτω βασιλεϊ τής Ελλάδος 
εΐ Πατρών ή δ’ πόλις τιλέθει εύγνωμονέου- 
α», ((χαϊρε πόλις Πατρέων καί θεσπέσιον δή 
|γάλλου, έν κόλποις γάρ σοϊς ζεύγος έχεις 
τρόν». Είς δέ τήν πρό των ανακτόρων αψίδα 
|χαΐρε ’Άναξ Δολίχων τ ’ εύδαιμονέοις μεγά- 
|ομε ουρά ποθή πέλεται γήμην οΐον Θεοϋ άλ- 
βυ». «’Ή κεις ’Άνασσα φύη, φοεσί τε πρέπου- 
α καί γέγηας έρπει δάκρυ μοι όμμάτων άπο», 
ίΛ,ύσας άναξ φιλίης άπό γαίης βάσκανον άχλύν. 
ιϋν δέ ήλιος ώς παντ’ άκτίνεσι φαείνεις». Είς
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■'«Λ, i οΰ άτμοπλοίου έτι μένοντα, έπεσκέφθησαν άμέ-

J'· I f f .  * »» » '  t CVl '  -ως ό Νομάρχης κ. ά. περί δέ τήν 8 π. μ.

t ‘t 1·1' a,i' ή τήν έν τη πλατεία ’Όθωνος (έκ τής άψϊδος 
(ΰτής κατέπεσαν δυστυχώς χθές τρεις άνθρωποι, 
t διά μυρσινών κοσμοϋντες αύτήν, καί έξ αύ- 
ων ό εις έμεινεν άπνους αύθωρεί, οί δέ έτεροι 
ίτως έπιζήσωσι) ύπήρχον κατά πλευράς τέσ- 
αρες μάχαι, ή του Μεσολογγίου, Αάλα, Γη- 
Ώκομείου καί Πέτα. Πλεΐσται άλλαι αψίδες καί 
φόπαια μέ σημαίας καί όπλα έγιναν. Ό  βασι
κός, παρακολουθούμενος υπό τών άρχών, άφοϋ 
:ατά τήν άπόβασιν ό δήμαρχος Ροΰφος άπήγ- 
,ειλε κατάλληλον λογύδριον, έκ τών έν στολή 
ιαρισταμένων προξένων ό τής Ρωσίας άπηύ- 
ύνε τάς συγχαρητηρίους εύχάς καί τής μου
γκής παιανιζούσης μετέβη είς τόν μητροπολι-
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:: ,· /,JI' ανίας καί Ναυπακτίας τόν ύπεδέχθησαν... Οί 
& ή; ' r  ςώσται καί τά παράθυρα τής όδοϋ, ήν διήρχε- 

: «μ ο ό βασιλεύς, παρίστανον μαγευτικόν θέαμα, 
f φάσματα πολύτιμα καί χρυσά, ώς έπί τό 
λεΐστον ερυθρά, έστόλιζον έκατέρωθεν άπάσας 
άς οίκίας... Μετά δέ τήν έν τώ ναώ τελεσθεϊ- 
αν δοξολογίαν ό βασιλεύς έπορεύθη είς τά ά- 
άκτορα.

»Παρά τήν θύραν αύτών ΐσταντο τά κοράσια 
ής δημοτικής σχολής, λευκά ένδεδυμένα, στέ- 
ανον έπί τής κεφαλής φέροντα καί τόν βασιλι- 
έν ύμνον ψάλλοντα. Αυτόθι συγχρόνως προσ- 
λθον άπασαι αί άρχαί καί περί τήν 9 ώραν 

5  ̂ . μ. έδέχθη έν κύκλφ ταύτας ό βασιλεύς ώς 
}ϊ5Ι*;ής 1) τόν ιερόν κλήρον, 2) τόν δικαστικόν 

ύλλογον καί τούς λοιπούς πολιτικούς ύπαλλή-
ους, 3) τούς δημοτικούς ύπαλλήλους καί 4)
ήν έπιτροπήν τών έμπόρων».

‘Ο «Αιών» τής 24 ’Οκτωβρίου 1857 συνε- 
ίζει: «Καθ’ δλην τήν ήμέραν τής 13 περιέ-' Ή  ̂ ψ,ίψ •ΙΓ'Ύ'Λ'Ψ xv
εναν τήν βασίλισσαν. Ή  ημέρα αΰτη συνέπε-

... ε νά είναι Κυριακή, άπό δέ τά πέριξ χωρία 
υνέρρευσε πλήθος λαοΰ. Οί έκ τών παρακει- 

■ 'Μ® '., ένων έπαρχιών καί τών Ίονίων νήσων έλθόν- 
'<0> Γ1 *ς υπερβαίνουν τούς 1.000,.. Περί τήν 10 ώ

ραν τής έπομένης (14 τρεχ. μ.) τό φέρον τήν 
’Άνασσαν άτμόπλοιον έφάνη μακρόθεν.

»Τό άγγλικόν πολεμικόν άτμοκίνητον έξήλ- 
θεν είς άναγνώρισιν καί διά κανονιοβολισμού 
άνήγγειλεν ότι έρχεται ή βασίλισσα. Τότε ή 
στρατιωτική μουσική έπέβη τοϋ άγγλικοϋ έμ- 
πορικοϋ άτμοκινήτου καί μετ’ αυτής πλήθος 
πολιτών, τό δέ άτμόπλοιον έκίνησεν είς πρού- 
πάντησιν τοϋ βασιλικού σκάφους. Ό  βασιλεύς 
έπέβη τής «Πληξαύρας», ή δέ πόλις συνέρρευ- 
σεν είς τήν παραλίαν. ν

»Τό θέαμα ήτο μαγευτικόν. Προηγείτο «ό 
’Ό0ο>ν», είποντο δέ τά τρία άλλα άτμοκίνητα, 
ή μουσική έπαιάνιζε έπί τοϋ άγγλικοϋ, οί έπι- 
βάται ένθουσιωδώς έχαιρέτων τήν βασίλισσαν. 
"Ολη ή παραλία έκαλύπτετο υπό τοϋ λαοϋ. 
Λέμβοι φέρουσαι τά κοράσια τών σχολείων πε- 
ριεκύκλωσαν τό βασιλικόν άτμοκίνητον καί ή 
άκτή άντήχει άπό τάς ζητωκραυγάς τοϋ πλή
θους.

»’Επί τοιούτω θεάματι ή βασίλισσα συνεκι- 
νήθη μέχρι δακρύων. Ή  προκυμαία περί τήν 
άποβάθραν, κατείχετο ύπό τών άρχών... Περί 
δέ τήν 12 ό βασιλεύς μετά τής συνοδείας τής 
βασιλίσσης άπέβαινον έπί τής προκυμαίας έν 
μέσω τών ζωηροτέρων ζητωκραυγών τοϋ πλή
θους. Ό  δήμαρχος έξεφώνησε τότε λογίδριον. 
Οί βασιλείς, παρακολουθούμενοι ύπό τών άρ
χών, έπορεύοντο είς τήν έκκλησίαν... Ή  έπί 
τής πλατείας τής προκυμαίας άψίς, άπομίμη- 
σις τοϋ θριαμβευτικού τόξου τών Παρισίων, 
έπλήρου μεγαλοπρεπείας τήν άπόβασιν... όφεί- 
λεται είς τόν καλόν ζωγράφον ’Αναστάσιον 
Ψαθόπουλον. Προεπορεύετο παιανίζουσα ή στρα
τιωτική μουσική... Ή  συνοδεία είσήλθεν είς 
τόν ναόν, οί βασιλείς άνέβησαν είς τόν θρόνον, 
ήρξατο δέ ή ίερά δοξολογία, ίερουργούντων 
τριών άρχιερέων. Μετά τό τέλος αύτής οί βα
σιλείς είσήλθον είς τά παρακείμενα άνάκτορα... 
ή πόλις άντήχει άπό τάς φωνάς τοϋ λαοΰ, όν 
έξελθόντες έχαιρέτησαν πολλάκις οί βασιλείς.

’Ή ρ ξατο έπειτα ή παρουσίασις άπό τοϋ κλή - 
ρου μέχρι τών κατωτάτων υπαλλήλων... Καθ’ 
όλην τήν ήμέραν ό δρόμος έγεμε λαοΰ, δστις 
δέν έπαυε ζητωκραυγάζων. Περί τήν 4 ώραν οί 
βασιλείς έξήλθον είς περίπατον, παρακολουθού- 
μενοι ύπό τής πόλεως ολοκλήρου. Άνέβησαν 
είς τό φρούριον καί έκεϊθεν έθεώρουν τόν με
γαλοπρεπή ορίζοντα, δστις άποκαλύπτεται είς 
τούς όφθαλμούς. Τήν προτεραίαν ό βασιλεύς 
εΐχεν έπισκεφθή μόνος τήν θέσιν ταύτην, περί 
ής έλάλησε θαυμάζων είς πολλούς. ' Ο Δήμος 
δέν εύπορεϊ σήμερον, άλλά τό έρχόμενον έτος 
προτίθεται νά άνεγείρη λαμπρόν μέγαρον έπί 
τής έξόχου αύτής θέσεως καί νά τό προσφέρη 
είς τούς βασιλείς πρός έαρινήν κατοικίαν... Τό 
έσπέρας ήρχισεν ή φωταψία, ήτις έξακολουθεϊ 
λαμπροτέρα καθ’ έσπέραν άπό τής άφίξεως 
τοϋ βασιλέως. Ή  πόλις έφαίνετο καιομένη* οί 
δρόμοι καί πρό πάντων οί δύο κεντρικοί [Ά γ . 
Νικολάου καί Μαιζώνος] παρίστων άλυσιν 
φώτων, έπί τοσοΰτον τά φώτα συνείχοντο’ ή 
παραλία γραμμή έφεγγεν δλη. Ό  ώραΐος κή
πος τής ’Αμαλίας έφ’ έκάστου δένδρου έφερε 
πλήθος φανών ποικιλοχρόων, αί δέ πέριξ οί-
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κίαι ήσαν κατάφωτοι, μεταξύ αυτών διεκρίνον- 
το ή του Ά μβουργερ [Παρθενοπούλου] καί ή 
του Δημητρ. Καρόκη [Στεφανοπούλου]. Τό δη
μοτικήν κατάστημα διεκοσμεΐτο υπό λαμπράς 
φωταψίας, ή δέ άψίς των μαχών, ήτις έκειτο 
έπί της πλατείας του ’Όθωνος, έλαμπεν δλη, 
δυστυχώς δμως περί την 7ην έν ολίγαις στιγ- 
μαϊς έγένετο παρανάλωμα του πυράς, Ά ψ ίς 
άπεικονίζουσα μάχας, έσχε τό πρέπον αυτή τέ 
λος,.. Μίαν άπά τάς παρελθούσας έσπέρας ό 
βασιλεύς έξ άπροόπτου έξήλθε τήν νύκτα διά 
νά ϊδη τήν φωταψίαν. Τύ αύτό έγένετο καί 
τήν έσπέραν της 14... Χιλιάδες άνΟρώπων πα- 
ρηκολούθουν. ΟΙ βασιλείς έσταμάτησαν έπί τινα 
λεπτά, όπως ΐδωσι τά λαμπρά πυροτεχνήματα, 
άτινα τήν ώραν έκείνην έρρίπτοντο... Ό  λαύς 
όλος φέρων άνημμένας δάδας βεγγαλικών πυρών 
έπροπορεύετο τών βασιλέων καί παρηκολούΟει 
αυτούς... ΕΙς τόν δρόμον τών άνακτόρων διε- 
κρίνοντο αΐ φωταψίαι τών οικιών τών κ. κ. 
Ρικάκη καί Σ . Φλαμιάτου».

Έπηκο>ούΟησε τήν έπομένην ή κατάΟεσις 
θεμελίου λίθου τού Δημ. Νοσοκομείου (βλ. λ.) 
καί τήν έσπέραν τής 15 έδόΟη ά δημοτικός 
χορός έν τη οίκία Δ. Δ. Μυσπινιώτου. « Ό  
ένάρετος ούτος πολίτης διεκόσμησεν έπί τούτω 
τήν οικίαν του, δαπανήσας έξ Ιδίων υπέρ τάς
3.000 δρχ. ΟΙ βασιλείς άφίχΟησαν εις τόν χο
ρόν περί τήν 9ην ώραν έφ* άμάξης. ΑΙ άμαξαι 
έκομίσΟησαν από της Ζακύνθου διά δαπάνης 
τού Δήμου Πατρέων. Ό  χορός ύπήρξεν έκ 
τών καλυτέρων, ήνοιξαν δέ τούτον ό μέν βασι
λεύς μετά τής θυγατρός τού κ. Δημάρχου, ή 
δέ βασίλισσα μετά τού κ. A. X. Λόντου, βου- 
λευτού. Περί ώραν 11ην άπήλΟυν, οί δέ προσ
κεκλημένοι άπεχαιρέτησαν τούς βασιλείς, ά 
δήμαρχος καί αί λοιπαί άρχαί συνώδευσαν τούς 
βασιλείς μέχρι τών άνακτόρων. ΈξελΟών τού 
χορού ά βασιλεύς διέταξε τόν στρατόν ν’ άπο- 
χωρήση, διότι ό βασιλεύς είπεν, έν μέσω τοιού- 
του λαού δέν έχει άνάγκην φρουράς. Άναμείνα- 
σαι έπί 1)2 to. έν τοΐς άνακτόροις οΐ βασιλείς 
έξήλΟον πορευόμενοι είς τήν προκυμαίαν καί 
εύρον έκεϊ τόν κλήρον καί τάς άρχάς. 'Ό λη ή 
προκυμαία ήτο κατάφωτος, τά ατμόπλοια έορι- 
πτον πλήθος πυροτεχνημάτων, ό δέ λαός εύφή- 
μει. Περί τήν 1 μετά τό μεσονύκτιον τό άτμό- 
πλοιον «*Όθων» άπήλΟεν. Ό  βασιλεύς άφησε
5.000 δραχμάς διά νά διανεμηθώσιν είς τούς 
πτωχούς. Διά τήν υποδοχήν τών βασιλέων ό 
δήμος έδαπάνησεν υπέρ τάς 40.000 δραχμάς. 
’Οφείλεται έπαινος είς τόν δήμαρχον Μπεν. 
Ρούφον καί τά μέλη τής υποδοχής Πάγκαλον 
(μηχανικόν), Γ . Κωνστάκην, Δ. Δ. Μοσπινιώ- 
την καί Παναγ. Καλαμογδάρτην». Λέγεται ότι 
(«ΑΙών» 14 Όκτωβρίου 1857) οί κάτοικοι 
τών Πατρών άπηύθυναν τάς άκολούθους παρα
κλήσεις α') σύστασιν Έφετείου, β') χρηματι
στηρίου, γ ') έκκαθάρισιν τής άποζημιώσεως 
τών γηπέδων καί δ) τήν οίκοδόμησιν άπαραι- 
τήτων τινών δημοσίων καταστημάτων.

Ή  άνωτέρω οίκία, είς τήν οποίαν έδόθη ό 
δημοτικός χορός, είναι ή τού ιατρού Δημητρίου 
Δεσποτοπούλου (Θωμόπουλος 5423, Χρ. Π α- 
λαμας είς *Ακ. Ήμερολόγιον Πατρών 1918,

23) έπί τής γωνίας τών όδών Παλαμά (&>* 
ρίνθου) καί Ά γ .  Νικολάου, όπου σήμερον άλλη: 
οίκία (έπιθεώρησις Ταχυδρομείου).

Ε π ίσ ης την 21 ’Απριλίου 1856 έφθασεν 
είς Πάτρας ό *Οθων καί παρέστη είς τήν έορ- 
τήν τού Ά γ . Γεωργίου. Έπεσκέφθη καί τόν 
ναόν τού Ά γ . Άνδρέου καί τήν 25ην άνεχώ- 
ρησεν είς ’Αθήνας (έφ. «Παλιγγενεσία» 25)4) 
1856, «Αιών» τής αυτής). Είς τόν αυτόν ναόν 
τώ 1862 έμποροι καί νεολαία Πατρών έτέλε-: 
σαν μνημόσυνον τών κατά τήν Ναυπλιακήν έ- 
πανάστασιν πεσόντων Λεωτσάκου, Μωραϊτίνη 
κλπ. έξεφώνησε δέ λόγον ό Σπυρ. Ν. Γερακά-. 
ρης, τού οποίου ό λόγος έτυπώθη καί διενεμή- 
θη δωρεάν. ΆντοθωνισταΙ καί οί λόγιοι Π. Σ..' 
Συνοδινός καί Άνδρ. Ρηγόπουλος (βλ. λ.). Ό . 
’ΌΟων είς Πάτρας έμελλε νά έλθη καί πάλιν,, 
πλήν τήν 6 Όκτωβρίου 1862 έξερράγη καί είς; 
Πάτρας κατ’ αύτού στάσις (Δ. Φωκά Χρονικά 
Β. Ναυτ. 196,7). Τόν *Ό0ωνα ήκολούθησε κατά 
τήν έξορίαν ό Ά λ . Στριφτόμπολας, περί δέ πι-; 
στού τίνος υπηρέτου τής ’Αμαλίας, Έ πχμει- 
νώνδου τό όνομα, μεταβάντ^ς καί αύτού είς. 
τήν έξορίαν καί άποθχνόντος υ,ετά ταύτα είς. 
Πάτρας, Γ. Β. Τσοκόπουλος, Παλχιαί ΆΟήνχι,: 
Ή  βχσ. ’Αμαλία, ΆΟήνχι 1909, 147—150.1 
Γ. Άσπρέα, Ίστορ. Α ' 24 έπ. Ιστορία του· 
’Όθωνος υπό Θωμα'ίδου (πολλαχού, ίδίως 38,* 
40, 109—119). Τρ. Ε. Εύαγ/ελίδης, Τα μετά 
τόν ΌΟωνχ, Τριανταφύλλου, Δημ. ονόματα 
13, 26, 30. Δραγούμης Β' 162, 183, 301,1 $ 
305, 311.

Ο ίάνθεια. Α ρχαία πόλις τών Όζολών Αο-:  ̂
κρών, κείμενη πλησίον τού σημερινού Γαλα-» Γ 
ξιδίου, άλλ’ είς περιοχήν άνήκουσαν είς τή\* 
σημερινήν Τολοφώνα (Βιτρινίτσαν). *Τπό τού 
Αύγουστου ύπήχΟη υποτελής είς τάς Πάτρας> 
Θωμόπουλος 172. K ah rs ted t είς Historiai , 
5 5 2 -4 .

Ο ίβ ώ τα ς Οίνίου. Δυμαίος, ό α' Αχαιός 
Όλυμπιονίκης (756 π. X.), δρομεύς. Ό  Παυ-.ϊ, 
σανίας διηγείται ότι δέν έλαβε τό πρέπον γέ-m*: 
ρας παρά τών Α χαιώ ν διά τήν νίκην του >tac α q 
τούς κατηράσΟη νά μή άναδειχΟούν πλέον είς JL 
τούς Ό λυμπ. άγώνας. ’Από τήν Πυθίαν έμαθον ^ 
τούτο μόλις τώ 456 π. X. καί άφιέρωσαν eU w 
τήν ’Ολυμπίαν τήν εικόνα του μετ’ έπιγραφής J’ 
οί δέ ’Αχαιοί οί συμμετέχοντες τών αγώνων < 
έθοον καί, έάν ένίκων, έστεφάνωνον την εικόνά 
του. Είκών του καί εις Δύμην. Βλ. λ. άθληί 
τισμός, Δύμη, Πάλεια. Θωμόπουλος 114. ΜΕΕ 
ΙΗ ' 728.

ΟΙκονομία δημοσία. Βλ. λ. φόροι, κτήμα: 
τα δημόσια, άλυκαί, τελωνεΐον.

Ο ι κ ο ν ο μ ί α  ι δ ι ω τ ι κ ή .  Βλ. λ. βιοτε* 
χνία, έμπόριον, γεωργία, λιμήν, τράπεζαιι 
άκμή, ναυτιλία. f

Ο ίκονομίδης Κ ω ν σ τ .  Πατρεύς, ό δποϊοκg 
ήνδραγάθησεν είς Ά γιάν Θεσσαλίας καί επεσ»ΐ 
μαχόμενος έκεΐ τφ  1883. Χρ. Κορύλλου, Πατ;. 
νηγυρικός λόγος είς τήν 25ην Μαρτίου, Πάτρα* 
1884,7. Κυριακίδου, Τστορ. συγχρ. Έλλ. 5801 

Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς  Σωκράτης. Θεολόγος· 
άρχιμανδρίτης, έξ ΟΙτύλου. Τοποτηρητής τη^ 
αρχιεπισκοπής Πατρών από ’Απριλίου
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ως Ν)βρ(ου 1920. Έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
919 εις β' έκδ. «’Έλεγχος Παπικών πλανών» 

f t  σ. 157. Τώ 1915 διετέλει έφημέριος της έν 
■y-n. ή ̂ 'ϊφαβόρνφ Έλλ. κοινότητος. ’Αδελφός τής^μονής

-'Ά> Ιϊίϋ μ, 
*ι;
ΐ Τριαν-'ηροκομείου, δπου μονάζων άπεβίωσε. 

αφύλλου, Γηροκομείου 77—8
Οίκονομόπουλος Κανέλλος, πρόκριτος Π α

ρών, άναφερόμενος τώ 1780 καί 1785 ύπό 
ου Έ ν. προξένου Πατρών ώς «χύνων δηλη- 

τγι \ J ‘· ήριον κατά τών ξένων». Κώδηξ Μέρτζιου 288, 
' lj:' ^  90.

Οίκονομόπουλος Άναγν. Α' πρόκριτος Έ -  
ινεοΰ (βλ. λ. Τσετσεβά) τφ  1821. Κανέλλος,
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(Εμμανουήλ καί Αριστείδης δήμαρχοι Έ ρ ι- 
6θΰ. Λέκκας 211. Δημήτριος Άριστείδου 01- 
ονομόπουλος, μηχανικός χημικός, έκ Πατρών, 
που (βλ. λ. Αρσάκειου) άνέσκαψεν άρχαιότη- 
ας. Κέκτηται έν Άθήναις συλλογής μόλυβδο- 
ούλλων, πινακοθήκης, σπανίων έκδόσεων. Εις 
,ύτόν όφείλομεν έγγραφα καί φωτογραφίας τοϋ 

γ·'': '[Παρόντος.
Οίκονομόπουλος Ή λ Ια ς . Λόγιος καί συγ- 

»·■ *'·" φαφεύς. Μετέφρασε πολλά καί έξέδωσεν έν 
j ::i  3υ;ι ί I \θήναις 1897 «Τό πανόραμα τοϋ κόσμου». 
Ιι ι.ίΐ Αι>: ] ’, Τουρνας εις Άκαδ. Ήμερολ. Πατρών, 1918,
Μ. ϋ:Γ!; I 3.

ih  Ί«τρ»ϊ} Οίκονομόπουλος Ν ικίας. 'Οπλαρχηγός 
Μιύ, 1&;ί- ί ου 1821. Έπολέμησε καί εις Πάτρας. "Ηλιο;
::ά·. Its  .Δ ' 788.
ί, \νι, if ιι ’! Ο ίκονομόπουλος Δ ιον. ΈγεννήΟη
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» - , , . τω
ι!830 έν Πάτραις, καταγόμενος έκ Λέρου. Έ -  
ίίπούδασε (1850—5) Ιατρικήν είς ’Αθήνας καί 

'ιΐ'οωώ (χρημάτισε στρατ. ιατρός, ένωρίς δμως έγκα- 
rr-r—*-5 Γ« (εστάθη είς Αίγυπτον, έκδίδων περιοδικόν 

- - - - - * ' έν
έν

ϊίγύπτω χολέρας. Τώ 1888 έν Άθήναις έξε- 
(ύπωσε «Λεριακά, ιστορία καί άρχαιολογία 
(ής νήσου» καί κατόπιν καί άλλα άναφερόμενα 
ίίς τήν Ελληνιστικήν ’Αλεξάνδρειαν. Ά π έ- 
!ανε τώ 1890 είς Κάίρον. Έλευθ. 1 ' 10—1. 
ilEE ΙΗ ' 757.
I Οίκονομόπουλος Γ ε ω ρ γ .  ΈγεννήΟη είς 
(Ιάτρας τώ 1903 καί δικηγόρε! εις ’Αθήνας, 
ίναδειχθείς εις διαφόρους άνωτάτας θέσεις. Έ -  
φαψε καί έδημοσίευσε νομικάς έργασίας Έ λλη- 
ιστί, γερμανιστί καί γαλλιστί. "Ηλιος ΙΔ ' 
89.

ν5, ί Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  Ί ω ά ν .  Βλ. λ. Κονόμου 
Ιωάννης.
1 Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  Ευστάθιος άπό Βερσίτζι Κα- 
αβρύτων, άλλοτε έμπορος έν Πάτραις. Ά γω - 
ιστής του 1821, πολεμήσας καί εις τήν πο- 
ιορκίαν τών Πατρών. Ν. Παπαδόπουλος είς 
Άμπελον» Πύργου άρ. 10.

Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  Μιχ. συγγραφεΰς. Γραμμα- 
εύς τοϋ Κολοκοτρώνη είς Πάτρας τφ  1822. 
Ιεοφανίδης Α' 286·.

Οικονόμου Ά  ρ ι σ τ. Έ κ  Καλαβρύτων

pi

β
■j; >a‘ Ρ ικαστής. Τώ 1862 έτέθη έπί κεφαλής τών
iWj. J - _____ ~ >/ΑΔ _ ί ,.Οθωνος, όνομασθείς 

Επιτροπής Είσαγ- 
, Λ 'ελεύς τοϋ λαοΰ. Μετά τήν άποκατάστασιν τής
■ I ; παναστατων κατα του ut) 

V !;αρά τής Επαναστατικής Έ

W ·’, ΐσυχίας προήχθη είς Πρόεδρον Πρωτοδικών 
Ιατρών (1863). ΜΕΕ ΙΘ' 758.

Οικονόμου ‘Ιερώνυμος. Έξέδωσεν έν Π ά- 
τραις τώ 1896 «‘Ιστορικήν σόγκρισιν μεταξύ 
δύο άνδρών: Α. Μακράκη καί Ά λεξ. Λυκούρ
γου, άρχιεπ. Σύρου».

οικόπεδα έθνικά Πατρών. Βλ. λ. σχέδιον.
οίνος. Περίφημος κατά τάς Πάτρας ό οίνος 

τής Μεσάτεως. ΐ ά  έγγραφα τής μονής Γηρο
κομείου όμιλοΰν περί πολλών έμφυτεύσεων 
άμπελώνων είς τήν τοποθεσίαν ταύτην, δπου 
καί σήμερον παράγεται έξαίρετος οίνος. Καλός 
οίνος έπίσης ό περί τό Δρέπανον (τής Ά ργυ- 
ρδς), ήδη άπό Δ' μ. X. αί. άναφερόμενος. Βλ. 
λ. Βασίλειος Βασιλείου. Διά τόν οίνον τής Με
σάτεως ό L eake II , 144 (1806) παρέχει τήν 
πληροφορίαν δτι είς τό γλεϋκος έρριπτον ρητί
νην άπό πεϋκα καί τό μίγμα έφυλάσσετο έπί 
έν έτος, έως δτου έπέλθη πλήρης ζύμωσις. Τό 
αυτό τφ  1872 : «Κλειδί» Τεργέστης 3]15 ’Ιου
νίου 1872. Ά λλα προτιμούν ώς καλύτερον τόν 
άνευ ρητίνης καί, διά ν’ άποφύγουν τήν φθοράν 
του Ιδίως διά τόν έκ τοϋ καύσωνος κίνδυνον, 
έκαμνον χρήσιν άφθόνου alcohol. Κατά τήν 
’Έκθεσιν τών ιατρών Χρ. Π. Κορύλλου καί 
I. Δ. Γιαννοπούλου, έν Πάτραις 1873, 19—21, 
«χάρις είς τήν έκτεταμένην άμπελοφυτείαν τής 
περιχώρου, ή πόλις βρίθει οίνου ρητινίτου», 
έν συνεχεία δέ έπεξηγεΐται ό τρόπος τής άνα- 
μίξεως τής ρητίνης. Παράγονται 80.000 βαρέ- 
λαι (4.000.000 όκ.) καί έξάγονται μόλις 5.000 
βαρέλαι. « Ό  οίνος τών Πατρών έμπεριέχει 
12—16 τοϊς °/0 οινοπνεύματος... ό οίνος είναι 
έν γένει μέλας, ό λευκός είναι σπάνιος. Ε π ί 
σης ολίγης ποσότητος λευκός μένει άρρητίνω- 
τος* ή εύθηνία τοϋ έγχωρίου οίνου ούδένα ά- 
ναγκάζει νά νοθεύση αύτόν. Ξένος οίνος ολίγος 
είσάγεται είτε έκ τοϋ έξωτερικοΰ, είτε έκ τοϋ 
έσωτερικοΰ». Ποικιλίαι οίνων είς κωδ. Γηρο
κομείου φ. 4.

‘Ο οίνος τών Πατρών κατά τήν β' Τουρκο
κρατίαν άπετέλει άξιόλογον έμπόρευμα έξαγό- 
μενον (Σακελλαρίου 265). Μετά τήν Άπελευθέ- 
ρωσιν έξάγεται άπό δλην τήν έπαρχίαν καί 
υπάρχουν πολλά έργοστάσια έξαγωγής οίνου είς 
τό έξωτερικόν καί έσωτερικόν είς χΰμα, βαρέ
λια καί τυποποιημένου είς φιάλας. Κατά τήν 
έλεεινήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν ό οίνος ήτο 
άζήτητος καί έχύνετο πρός άποφυγήν τής δαπά
νης τοϋ πίθου ! Οί Ε νετοί εΐχον τήν περίεργον 
πρόληψιν δτι ό οίνος τών Πατρών ήτο έπικίν- 
δυνος είς τάς έγκύους γυναίκας.

Κατά Θωμόπουλον 4713, ίσως νά έπρόκει- 
το περί τοϋ λεγομένου σκυλοπνίκτου, ό όποιος 
προκαλεϊ ίσχυράν δυσκοιλιότητα λόγφ παρου
σίας είς αύτόν στυπτικής ταννίνης. Ή  πρόλη- 
ψις δμως διά τόν Πατραϊκόν οίνον τών Ε νε
τών δεν γνωρίζομεν πώς προήλθεν. ’Ίσως άπό 
ώρισμένον περίστατικόν (δυστύχημα είς έγκυον 
γυναίκα). Ό  οίνος τών Πατρών, συνεχίζει ό 
Θωμόπουλος αυτόθι, κατά τήν άρχαιότητα έ- 
θεωρεϊτο καί τονωτικός καί άβλαβής εις τόν 
έγκέφαλον. Τοιοϋτος παρέμεινε μέχρι τών χρό
νων μας καί Ιδίως ό έκ μαυροδάφνης ΰπόστυ- 
φος, μεγάλαι δέ παγκοσμίου φήμης οίνοπνευ- 
ματοποιΐαι υπάρχουν έν Πάτραις. Ό  έκ μαυ
ροδάφνης σταφυλής οίνος θεωρείται κατάλ-

οίνος
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ληλος πρός θεραπείαν της άτονίας των πεπτι
κών όργάνων. Βλ. λ. άμπελοι, Ά χα ΐα , Κλάους. 
Κατά τον ΙΗ ' αΐ., δτε έλάχιστα έκαλλιεργειτο 
ή άμπελος, είσήγοντο εις Πάτρας έτησίως οίνοι 
άπό Σκόπελον, Σάμον κ. ά. νήσους περί τά 
40—50 χιλιάδας βαρέ>ια άξίας 100.000 ρεα- 
λίων (=65.000 χρυσαΐ λίραι) ! Καί τά τέλη 
1828 'είσήγετο οίνος άπό νήσους Αιγαίου κ. ά. 
διά τά στρατεύματα του Μαιζώνος (βλ. λ.). Έ -  
π ΐ Τουρκοκρατίας έφημίζετο 6 καλογηρικός 
του μετοχιού Ά γ . Λαύρας (βλ. λ.) πωλούμενος 
είςϊΤαμπάχανα.

"Ο λγας π λ α τ ε ί α  κάτω πόλεως Πατρών, 
προοριζομένη άρχικώς (σχέδιον 1858) δι’ άγο- 
ράν δημητριακών καρπών, κατόπιν δέ, δενδρο- 
φυτευθεισα πυκνώς, ώνομάσθη τό περιβόλι της 
βασίλισσας (βλ. λ.) καί πλατεία Α μαλίας, κα
τόπιν δέ της ’Ό λγας. Είχε τέσσαρας εισόδους 
άπό τάς τέσσαρας γωνίας της καί εις τό μέ
σον κενόν. Παρ’ αυτήν τό Καραμανδάνειον 
μουσεΐον (βλ. λ.), τό Α' Γυμνάσιον μέχρι τού 
1946 καί άλλαι καλαί οίκοδομαί.

Ή  βασίλισσα ’Ό λγα έπεσκέφΟη τάς Π ά
τρας καί τόν Μάϊον 1898 καί ’Απρίλιον 1899 
έπισήμως μετά Ά γγλίδω ν πριγκηπισσών κλπ. 
Βλ. λ. Γεώργιος Α '. Τριαντάφυλλου Δημ. όνό- 
ματα 26.

‘Ο λλανδία. ’Ή δη τώ 1735 άπαντα πρόξε
νος έν Πάτραις ό εις αύτάς καταφυγών ’Αθη
ναίος Δημ. Μυιάρης (βλ. λ.), μέ τόν όποιον 
ήλθεν εις διαπληκτισμοΰς ο έν Πάτραις έπί- 
σης πρόξενος τής Ένετίας Κούμανος, ό όποιος 
ίσχυρίσΟη εις έκθεσίν του πρός τήν Ένετίαν 
ότι έπέτυχε την άνάκλησίν του. Ά παντα καί 
τφ  1744, τώ 1747 ώς έχο>ν καί ίδιον αρτο
ποιόν καί τώ 1746 γεν. πρόξενος έν Πάτραις 
ό Πάουλ. Κώδηξ Μέρτζιου 201, 204, 212. 
Ά λλα  καί τώ 1784 ό Ενετός πρόξενος Ροζα- 
λέμ κατηγορεί τόν συνάδελφόν του τής ’Ολλαν
δίας, ώς καί τόν τής Α γγλίας. Φαίνεται ότι 
ούτος ήτο ό Γ. Πάουλ (βλ. λ.) τόν όποιον ανα
φέρει έγγραφον πρός αύτόν τών συνδίκων τής 
Ζακύνθου της 3 Ιουλίου 1882, έτι ένωρίτερον 
δέ τόν άναφέρει Ά γγλος περιηγητής έλΟών 
εις Πάτρας τώ 1803 καί 1804. Κατέπλεον 
όλλανδικά πλοία καί διενηργεΐτο έμπόριον 
πρός τήν χώραν ταύτην. Τό προξενεΐον διατη
ρείται έκτοτε. Νυν πρόξενος ό Β. Πιλάλης. 
Θωμόπουλος 504, 506, 510, 561—2.

’Ο λυμπία . Βλ. λ. όδοί, ΊΙλεΐο ι, Δύμη. 
Διά τούς Όλυμπιονίκας λ. άΟλητισμός. Εις 
Δύμην, ώς καί εις Όλυμπίαν, άπαντα μέγας 
ίερεύς (Θεηπόλος). Είς Όλυμπίαν άφιερώσεις. 
μετ’ έπιγραφών είς Οίβώταν, Χείλωνα, τόν 
φαΰλον Καλλικράτη, Δάμωνα. Έ κ  Πατρών 
πρός Όλυμπίαν ό Νέρων (τέλη του 60 μ. X.). 
Θωμόπουλος 104*, 111, 114—5, 132, 153, 
157β, 175.

’Ο λύμ πιος I. Θεμιστ. Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις 1884 ((Σύντομος περιγραφή τών Γερμα
νικών Γυμνασίων» έκ σ. 159. Ό  αύτός τώ 
1885 τόν Άρριανόν μετά σχολίων έκ σ. 258 καί 
«Λόγον έκφωνηθέντα τη 17 ’Ιουνίου 1884».

’Ο λυμπίω ν. Πατρεύς, πατήρ του Κρατη- 
σιλόχου (βλ. λ.). Herbillon 174.

Ό μ ά ρ  βέης. ΈπέδρχμεΝ» έκ Κυπαρισσίας τφ ’ 
1466 κατά τών Ράλλη (βλ. λ.) καί κ. ά. πο- · 
λιορκούντων τούς Τούρκους τών Πατρών.

Ό μ ά ρ  πασάς ή Άμάρης. Πρώτος Τούρκος : 
διοικητής τής ’Αχαΐας (1458), υίός τού Του- ■ 
ραχάνη. Βλ. λ. Τούρκοι, Μωάμεθ β ', Τουρα- · 
χάνης.

Ό μ έ ρ  άγάς. Ερχόμενος έκ Κρήτης, συνε- · 
λήφθη είς τόν Πατραΐκόν υπό τού Γ. Δένδρο- · 
λιβανου (βλ. λ.). Χιώτης Ίον. Α' 434.

"Ομηροι. Έλαβον οί Ρωμαίοι τφ  167 π. 
X. 1.000 έξ Ά χα ίας διά συνδρομής τού Καλ- · 
λικράτους. Έκρατήθησαν έπί 17 έτη κακού- · 
γούμενοι άνά τάς πόλεις τής Τυρρηνίας καί οΐ 
κλειστοί άπέθανον. ’Εκ τών έπιζησάντων καί 
ό έκ Τριταίας Στρατίος. Βλ. λ. Γερόντια γραι- · 
κικά. Θωμόπουλος 153—5.

"Ομηρος. Μνημονεύει «πέτραν Ώλενίην». 
Θωμόπουλος 49—51. 541, 553.

Ό μ ο νο ία ς. Βλ. λ. Παπαδιαμαντοπούλου. 
πλατεία.

Ό μ π λ ό ς , μονή (ύψ. 700) έπί τού μικρού! 
Παναχαϊκού, άνω Σαραβαλίου καί Ζωητάδας ι 
καί είς τήν σχηματιζομένην έκεί κοιλάδα, έν* 
μέσω δάσους διατηρουμένου είσέτι. 'Όλα τά: 
πέριξ υψώματα λέγονται βουνά τού Όμπλοΰ, 
έκ τής πόλεως όμως καί πεδιάδας Πατρών 
φαίνεται τό ωοειδές καί άποψιλωμένον κατά: 
τήν πλευράν του ταύτην ΰψωχα τής Κούκου- 
ρης (Κούκου άποδιδομένου έλληνιστί), τών κρα
σπέδων τής κορυφής του όποιου άπτεται ή άρ-. 
κτική πλευρά τού μοναστηριού τούτου, έκ τήςι 
άπέ/αντι δέ πλευράς (υψώματος) έχομεν θέαν, 
πρός τήν Δύμην καί τόν Άραξον. Παράκειται: 
δέ έπί ετέρου συστοίχου υψώματος τό φρούριον* 
τού Σιδηροκάστρου. Ή  μονή δέν είναι θεατή' 
έκ Πατρών, όταν όμως τώ 1943 έπυρπολήΟη,; 
καπνός καί φλόγες ήσαν θεαταί.

’Ο ν ο μ α σ ί α .  Κατά τόν γράψαντα είδικήνι 
έργασίαν περί τής Ιστορίας τής μονής άείμνη-j 
στον Στεφ. Θωμόπουλον σ. 13—14 ή ονομασία 
προήλθεν έκ τού άλβ. βμπιλε (γλυκύ). Οί Άλ-. 
βανόφωνοι κάτοικοι τών πέριξ χωρίων τήν έκά-: 
λουν Ό μ π ιλ  Παναγιά Κουκούρ’ ήτοι Γλυκείαν. 
Παναγίαν. Ούτως είς σταυρόν αύτής τού 1789: 
ΜΟΝΗΣ ΩΜ ΠΗΛΟΤ ΚΟΤΚΟΤ. Τά σιγίλΗα: 
καί άλλα έγγραφα έπί Τουρκοκρατίας άνχγρά- 
φουν τήν μονήν «τής Θεοτόκου Όμπλου ή: 
Όμπλούς τά ΕΕσόδια, πλησίον Σιδεροκά-: 
στρου» ή «μονή τής Παναγίας έπονομχζομένης 
Ό μπλούς έν τφ  δρει Κούκουρι» καί σπανίως 
«Μονή τής Θεοτόκου τής Όμπλίτισσας», όπως* 
ή άρχαία σφραγίς τής μονής.

’Άσχετα τά σημειούμενα είς τό Κτιτορικόνι 
τού Μεγ. σπηλαίου τού Οικονόμου τού έξ: 
Οικονόμων «Όπλους, χυδαιότερον Όμπλούς», 
παραφθοράν δήθεν τής λ. όπλον, ώς επίσης ή 
έτυμολογία έκ τού πελασγικού ομπη (μτγν 
όμττνη, σιτηρά καί έν γένει τροφή γλυκεία)) 
καί όμπνία Δημήτηρ. Ό  Θωμόπουλος καταλή-;/ 
γει άνευ αμφιβολιών ότι τό όνομα έκ τού Όμ-ι 
π(ι)λός, έξ ού κατ’ αύτόν καί τό όνομα του βου-,ι 
νοΰ καί όχι έκ του ονόματος τού βουνού καίί 
τό όνομα τής μονής. Πρέπει ν’ άποκλεισθούν! 
<xt έτυμολογία; έκ του όμαλός (Όμάλια τοπω-ί
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νόμων είς Στερεάν καί Κρήτην) καί έκ του 
όπλή καί νεοελλ. όμπλή (λακκάκι γεμάτο νερό, 
λίμνη, έλαχίστη δημιουργηθεϊσα έξ όπλής υπο
ζυγίου διαβάντος). Πρβλ. Πολίτου, Γίαροιμίαι 
III, 172, όμπλή ή τορός. Οΰτε έπίσης έκ τοϋ 

4;?ι ν ν'φΐάραβ. άμπλάς (Παρθένος).
Τό πρώτον συναντώμε·) τό τοπωνύμιον είς 

στιχ. 6090 καί 7036 τοϋ Χρονικού τοϋ Μορέ- 
ω ς : «Είς τό παραπόταμον τοϋ Άλφαίως, είς 
τόν Όμπλόν τό λέγουν», «Σ’ τό παραπόταμον 

μ . , .· ;*■ τ°ΰ Άλφαιώς, είς τόν Όμπλόν τό λέγουν»
Μ·γ.'· 1·'Φ (Δραγούμη Χρον. 122—130). Ό μπιλός συναν- 
. ταται τοπωνύμιον είς Πάον (Σκούπι) Καλαβρύ

των. Παπανδρέου, Ίστορ. Καλαβρ. 324 καί 
Καλαβρ. Έ πετ. 199. Ό μπλίτζα τσιφλίκι τοϋ 
Άλή πασά είς Αυλώνα, Ό μπλίτς καί Μπλίτς 
είς ’Ιωάννινα τοπωνύμιον, Βομπλός χωρίον είς 
Β. ’Ήπειρον (Άραβαντινός 366). Σήμερον είς 
δήμον Σκιλλοΰντος ώς άνω ’Ολυμπίας Ό μπρά 
τοπωνύμιον (Δραγούμης αύτόθι), Μπλός τοπο
θεσία Κονίτσης (Ήπειρ. χρονικά ΙΒ ' 244). Ή -  
πλιάτικα χωρία παρά τόν Μεσσηνιακόν κόλπον 
(άσχετα) καί έν Ή πείρφ τοπωνύμιον Όμυαλός, 
σύνηθες, διδόμενον είς έδάφη άργιλλώδη κατο- 
λισθαίνοντα (Ή π . χρον. Ζ ' 236). Ό  V asm er 
136 ευρίσκει τό όνομα σλαυικόν σημαίνον πη
γή. Συσχετίζει μέ τό ’Άμπλιανη τής Εύρυτα- 
νίας καί τό Βομπλός Πωγωνίου (πηγή, πηγά
δι). Άρνεΐται τέλος τήν ετυμολογίαν έκ τοϋ 
πηλός! Τέλος έκ τοϋ χρονικού τοϋ κώδικος 
τής μονής: «1315 εύρίσκετον άσκητεύοντας
είς τόπον όνομαζόμενον Όμπλόν...» πειθόμεθα 
ότι προϋπήρχε τής μονής τό τοπωνύμιον—παρά 
τήν άντίθετον γνώμην τοϋ Θωμοπούλου—καί, 
όπως τό όλον όρος τοϋ Παναχαΐκοΰ είχε σλαυ
ικόν όνομα (Βοδιάς), οΰτω καί τό τμήμα αύ- 
τοΰ είχε κατά τόν αύτόν λόγον τοιοΰτο ξενικόν 
όνομα, δεικνύουν δέ άμφότεραι αί λέξεις παρου
σίαν υδατος. Είς τήν μονήν πράγματι άναφέρον- 
ται τέσσαρες πηγαί, είδικώτερον : Κορύτα, Πλα- 
τανάκι, Μεγ. πλατάνου, Καρούλα. Θωμόπουλος 
Όμπλός 32—3. 'Έτερα τοπωνύμια παρά τήν 
μονήν: Βίγλα Α μονής, όπου θέσις Ταμπού
ρια (προμαχώνες) καί όπου φθάνει ή από Σα- 

(·:'ϋί Γφΐ ραβαλίου όδός, είς τό μέσον τής οποίας Λευκά- 
" « κια (μικραί λεΰκαι). Λευκάκια καί παρά τό 

χάνι τής Μακελλαριάς όδοΰ. Άλαγονέρι άλλη 
πηγή υδατος μή ποσίμου.

β' γεωλογική σύστασις τοϋ βουνοΰ. Βλ. 
λ. Γεωλογία. Θωμόπουλος Όμπλοϋ γ 1 Θωμό
πουλος 39 έπ. 403*. Κατολίσθησις έσημειώθη 
είς τό χάνι.

γ ' t δ ρ υ σ ι ς. Περί αυτής αύθεντικώς ό 
» κώδηξ αύτής, είς τόν όποιον είναι άναγεγραμ- 

μένον δίς σημείωμα περί τοϋ θέματος : «πόθεν 
κατάγετο ή άρχή τοϋ μοναστηρίου. 1315 εύρί
σκετον άσκητεύοντας είς τόπον όνομαζόμενον 
Όμπλόν ένας Ιερομόναχος όνομαζόμενος ’Ιωα
κείμ μέ δύο του μαθητάς, τά όνόματά τους 
Ίωάσαφ καί Παρθένιος. εύρηκαν μίαν έκκλη- 
σίαν μικρήν καί έκτισαν δύο κελία καί έκά- 
θονταν, καί τούς έδωσε ό Τέφας άπό τήν Βου- 
λατοΰνα ένοϋ ζευγαριού χωράφια έκεΐ όπου 
είναι τό μετόχι. [Κατά Θωμόπουλον Όμπλός 
18 * πρόκειται περί τοϋ χωρίου Βαλατούνα,

α.
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θέσις Κορύτα, όπου ναός τοϋ Παντοκράτορος.
Τό Παλαιομέτοχο τοϋτο (20' Α μονής) είναι 
παρά τήν όδον Μακελλαριάν (χάνι)], καί είς τό 
μοναστήριον άνοιξε τό λόγγον καί έκαμαν πολ
λά χωράφια καί έτζι έπορεύονταν [=εΰρισκον 
πόρους διαβ’.ώσεως] καί ήρχοντο καί άλλοι 
πατέρες, έγινε μοναστήριον, καί περάσοντας 
καιρός είς τούς χιλίους πεντακοσίους όγδοήντα 
ένας 1581 ήλθεν ό μακαρίτης Παμχώμιος ιερο
μόναχος καί πατριαρχικός άρχιμανδρίτης καί 
ήγουμένευσε καί έσύναξε άπό κάθε λογής πράγ
μα όπού έκαμνε χρεία τοϋ μοναστηρίου, καί 
περάσοντας καιρός ήλθεν ό εντιμότατος καί μα
καρίτης Γεώργιος Δεμένικας καί έκτισε τήν 
έκκλησίαν καθώς εύρίσκεται τήν σήμερον άρ- 
χιερατεύοντος τοϋ πανιερωτάτου μητροπολίτου 
Ιίαλαιών Πατρών κηρίου Τιμοθέου, καί περά
σοντας καιρός εύρισκόμενοι ήμεΐς οί μεταγενέ
στεροι Καλλίνικος ιερομόναχος τό έπίκλην Χει
μώνας καί Κύριλλος ιερομόναχος έκ χωρίου 
Νεζερόν καί Γρηγόριος ιερομόναχος καί Ίωάσαφ 
ιερομόναχος καί Γαβριήλ ιερομόναχος καί Θεο
δόσιος μοναχός καί Παρθένιος μοναχός καί 
Μητροφάνης καί Νικηφόρος, Γεννάδιος, Γερμα
νός, Παμφνούτιος, Παμχώμιος, Θεοφάνης καί 
Γρηγόριος μοναχός καί είς τούς (1689) έκτί- 
σαμεν τό μοναστήριον άπό θεμελίου όλόγυρα 
ώς καθώς φαίνεται, τό όποιον πρωτύτερα δέν 
είχε παρά πέντε κελία όλα καί ή έκκλησία δέν 
έφαίνετο, τελείως κρημνισμένα καί χαλασμένα 
άπό τούς άθέους ’Αγαρηνούς καί δέν άφήκαμεν 
τίποτες άφκίαστον παρά τήν έκκλησίαν όπού 
ήταν παλαιά, καί έπήγαν έξοδα ριάλια χιλιάδες 
τέσσαρες καί τετρακόσια καί είς τούς (1691) 
έκτίσαμεν τό τέμπλεον καί μάς έπήγαν γρ. 
550 καί είς τούς (1694) έμπάσαμεν τήν βρύ
σην μέσα είς τό μοναστήριον καί έπήγαν έξο
δα γρ. 500 καί έδωσε άπό αύτά ό κύρ Σιργά- 
νος Πολίτης γρο. 200, καί είς τούς (1698) 
έκτίσαμεν τό μετόχι είς τό Σαραβάλι μέ το 
λιτρουβίο καί μας έπήγαν έξοδα γρ. 500 καί 
είς τούς (1699) έκτίσαμεν τόν ληνόν τοϋ μονα
στηρίου καί έπήγαν έξοδα γρ. 250, τά όποια 
άσπρα έπουλήσαμεν άπό τό πράγμα τοϋ μονα
στηρίου, έπουλήσαμεν ένα άμπέλι είς τήν Βάλ- 
ταν όπού είχε ή μακαρίτισσα ή γυναίκα τοϋ 
Άτρότζου Μάρθα βαλμένον ψυχικόν διά ριά
λια 300 καί άπό πράγματα μερικά καί άπό 
ελεημοσύνες τών Χριστιανών, καί έβάλα- 
μεν καί ήμεΐς άπό τό πατρικόν μας τά 
δ,τι είχαμε ό καθένας, άρχής έβαλεν ό Ιερομό
ναχος Καλλίνικος Χειμώνας γρ. 300 καί Κύ
ριλλος ιερομόναχος γρ. 300 καί Γρηγόριος ιε
ρομόναχος γρ. 200 καί Ίωάσαφ ιερομόναχος 
γρ. 100 καί έπήραμεν καί δανεικά γρ. 150 καί 
μέ τήν δύναμιν έβγάλαμεν άπό αύτά καί χρεω- 
στοΰνται άκόμη γρ. 800. ’Ακόμη έφυτεύσαμε 
τό άμπέλι, όπού εύρίσκεται είς τό μοναστήριον 
καί μάς έπήγαν γρ. 60 καί είς...» Τό άνω- 
τέρω χρονικόν, τό όποιον συνέταξεν ό ζήσας 
μέχρι τών άρχών τοϋ ΙΗ ' αί. ιερομόναχος καί 
τό) 1723 ήγούμενος τής μονής Καλλίνικος Χει
μώνας, έδημοσίευσεν ό Θωμόπουλος Ό μπλός 
17—19, άλλά είς τήν β' έκδ. τής Ιστορίας του 
παρέλαβον άλλην άνάγνωσιν, τήν τοϋ Λ. Πο
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λίτου (σ. 596). Ό  αύτός Λίνος Πολίτης έδη- 
μοσίευσε καί πάλιν τό κείμενον ώς άνωτέρω 
είς Πελοποννησιακά Α ' 243—4.

Ό  Θωμόπουλος Ό μπλός 13, 17 κ. ά. ύπε- 
στήριξε πολύ παλαιοτέραν του ΙΔ ' αί. τήν 
ΐδρυσιν της μονής, στηριχθείς είς τήν άνάγνω- 
σιν ένός παλαιού σταυρού άγιασμου τής μονής 
καί τήν έπ’ αυτού χρονολογίαν. Τόν ήκολούθη- 
σεν & Εύαγ. Κοφινιώτης, Ή  Έ κκλ. εν Έ λλά- 
δι, 13, ύποστηρίξας δτι τ<5 1315 άπλώς άνε- 
καινίσθη ή μονή. ’Αλλ’ δπως έγραψα παρά 
Θωμοπούλφ 5961, αύτός ούτος ό άείμνηστος 
συγγραφεύς άφήκεν είς τά κατάλοιπά του ση-
μείωσιν : «......φρονώ δ’ δτι τό έτος [είχε άνά-
γνώσει 1189] έσφαλμένως καί κατά βίαν άνε- 
γνώσΟη ούτως άντί 1689—άλλά καί πάλ ιν : 
1789 είναι τό όρθύν, διότι τό ψηφίον 7 είναι 
τό 7—δημιούργησαν τοιουτοτρόπως είς τήν μο
νήν ήλικίαν μαθουσάλειον..... » ΖακυΟηνό;
L e d e sp o ta t II 307—8. Bon 114 άντιΟέτως.

Ό  Λ. Πολίτης (« Ή  μονή τού Όμπλού 
κοντά στήν Πάτρα» Πελοποννησιακά Α' 238 
—252, καί άνάτυπον) υποστηρίζει δτι ή μονή 
Ιδρύθη είς τούς χρόνους των Παλαιολόγων. 
Τό έτος 1315, ώς όρθώς παρατηρεί ό Θωμό
πουλος Ό μπλός 16, συμπίπτει μέ τόν πρώτον 
έπί Φραγκοκρατίας διορισμόν "Ελληνος όρθοδό- 
ξου μητροπολίτου έν Πάτραις. Ό  Α. Πολίτης 
αυτόθι 240 θεωρεί λείψανον τής πρώτης (βυζ.) 
έποχής τής μονής θραύσμα έπιγραφής έντειχι- 
σμένης μετά νεωτέρας τού 1697 παρά τήν κλί
μακα τήν όδηγοϋσαν είς τά κελλία : MEN [IN, 
ΝΑΟΝ MEITCT(ON), ένώ ό Θωμόπουλος 
Ό μπλός 31 συνεσχέτισε ταύτην μέ τόν Γ. 
Δεμένικαν, κτίτορα τού μετέπειτα ναού.

δ' μ έ χ ρ ι  1 8 2 1 .  Σταθμόν είς τήν Ιστορίαν 
τού μοναστηριού άπετέλεσεν ή ήγουμενία τού 
άρχιμανδρ. Παχωμίου, Μπατίστα τό έπώνυμον 
κατά Θωμόπουλον Ό μπλός 183, καταγομένου 
έκ Λέσβου καί 6 όποιος δέν διέμεινε πολύ είς 
τήν μονήν (πρό 1581), άλλά μεταβάς είς Κπολιν 
κατώρΟωσε νά έπιβή έπί έν έτος τού Πατριαρ
χικού θρόνου. Πάντως ό Παχώμιος επέτυχε 
πρό τών γεγονότων τούτων νά άναγνωρίση ό 
είρημένος πατρ. 'Ιερεμίας τήν μονήν σταυρο
πηγιακήν, τό δέ σχετικόν σιγίλλιον, τό όποιον 
έναπόκειται είς τήν μονήν σήμερον καί μνημο
νεύει ό Θωμόπουλος Ό μπλός 20ι, έδημοσίευ- 
σεν ό Λ. Πολίτης ένθα άνωτ. 244—5. Είς 
αυτό διά πρώτην φοράν φέρεται μετόχιον τού 
Ό μπλού ό "Αγιος Κωνσταντίνος Σαραβαλίου 
(βλ. λ.). "Αλλον σταθμόν άπετέλεσεν ή έπί 
μητροπ. Πατρών Τιμοθέου (1601—1612) άνέ- 
γερσις τού ναού τής μονής, ό όποιος διεδέ/Οη 
τόν βυζαντινόν καί σώζεται μέχρι σήμερον, 
έπί τής μεσημβρινής πλευράς διατηρών έπιγρα- 
φήν (Θωμόπουλος Ό μπλός 28, Πολίτης 241). 
"Αλλο σιγίλλιον πατρ. έξεδόθη καί εύρίσκεται 
είς τήν μονήν, τού Κυρίλλου Α' τφ  1626 (παρά 
Θωμοπούλω 451° καί Πολίτη αυτόθι 245—7).

Τ φ  1689 ευρίσκει έν άκμή τήν μονήν μέ 15 
άδελφούς, έκτός τών υπηρετών, τό χρονικόν δέ 
τό δίς καταχωρηθέν είς τόν κώδικά της ανα
φέρει τά όνόματά των. ΟΙ μοναχοί καταφέρον- 
ται κατά τών ’Αγαρηνών (Τούρκων), άλλά καί

παρά τών Ενετών δέν πρέπει νά ήσαν ένθου·. 
σιασμένοι. Τφ  1707 υποχρεώνονται νά δώσουν. 
50 ρεάλια, δσα καί οί τού Γηροκομείου, διά: 
τήν άνακαίνισιν τού φρουρίου Ρίου (Κώδηξ· 
Μέρτζιου 142). Δύο ένετ. έγγραφα τού Μαΐου 
1703, άποκείμενα καί ταυτα είς τήν μονήν, ά-ί 
φορούν τό μέν προσδιορισμόν ετησίου φόρου* 
τής μονής έκ 30 ρεαλίων πρός τούς Ενετούς! 
καί τό δέ άφαίρεσιν τών άλυκών Καμενίτσης, 
αί όποΐαι άνήκον είς τήν μονήν. Είς τήν μο*» 
νήν υπάρχει «άπανταχοΰσα» τού 1723, ύπογε*» 
γραμμένη καί άπό τούς μητρ. Πατρών και 
’Ωλένης, διά τήν συνδρομήν τών χριστιανών 
πρός αύτήν. Δημοσιεύεται υπό Λ. Πολίτη αύ-! 
τόθι 247—8.

Καταγραφήν τής άκινήτου περιουσίας πέριξ 
τής μονής έπιχειρούν δύο σημειώσεις άνυπό-ι 
γραφοι,έξ ών ή μία τού 1719 Απριλίου 14 ί 
«... ή άρχή πιάνεται άπό Σαραβάλι τόν xot·· 
νόν δρόμον καί ή βρύση όποΰ όνομάζεταιι 
πρεβετιάνα..».. Ή  δ' άλλη άναφέρεται etc 
Θωμόπουλον 484 καί Θωμόπουλον Όμπλός 22: 
Φέρεται ώς τού 1714 έτους (1723) καί άφορο: 
τόν καθορισμόν της ύπό τών Τούρκων. Ή  τε-ι 
θεΐσα όροθετική γραμμή όρίζεται: «άπό κάτ«ί 
τό Κεφαλόβρυσον τήν άκρην τού λαγγαδιου ό·ι 
πού είναι ό κοινός δρόμος, άνωθεν τό λαγγά·: 
δι Πρεβετιάνα βρύση, άνω κατά τό βουνόν ώ<! 
δέκα στρέμματα, δυτικώς Ισαπέρα είς τό 
άσπρόχωμα άποκάτω καί βλέπει άντικρυ είς τ<ι 
χέρωμα Πιοτρίτση καί εύγαίνει είς τό Μέσο 
λίθι όπου είναι ένας έγκρεμός καί άπό έκεΐ* 
υπάγει έως είς τήν συκαμινέαν όπού είναι έναςι 
δχτος καί βουνόν. καί άπό έκεϊ είς τήν σάρα- 
τής Γεωργούλας τό λιθάρι καθώς γέρνουν τά 
νερά σύνορον μέ τού Μουσταφάγα χαντάκι, άπό 
έκεΐ εύγαίνει έως είς τήν άπάνω καστανιά είς! 
τούς παλιοβορούς καί άπό έκεΐ είναι τόπος 
κυρτός, περάσοντας καί άπό έκεΐ υπάγει έπάνα 
είς τήν σπαρτιάν καί άντίκρυ είς τό Νεραΐδά-ί 
λωνο όπού είναι δχτος κατεβαίνει είς τό λαγ-1 
γάδι όποΰ slvat μία πέτρα όνομαζομένη πλά-ί 
κα σύνορα τής Μέντζενας τόπος ρωμέϊκος ώς 
καθώς χύνουν τά νερά κατά δύσιν τόπος τής 
Μέντζενας, ώς τά χωράφια μέ τό μετόχιον 
Μπαμπιώτη όνομαζόμενον τού μοναστηριού 
άπό έκεΐ έμπρός έως τό βουνόν καί άντι- 
κρυς είς τό βουνόν καλούμενον Σαρακι-
νόκαστρον όποΰ είναι δρόμος τού χωρίοι. 
καί υπάγει είς τήν λιθαρόστρογγα καί εύ! 
γαίνει είς τήν τρύπαν τής λίμνης σύνορον 
κατά τό δεξιόν τού Καντάλου καί άντίκρυο etc! 
τού Τσέπουρα καί άρχεται είς τό διάσελον σύν*1 
ορον Μπαρδικώστα καί εύγαίνει είς τό βου·. 
νόν Βιλατσούρι άντικρυ είς τήν ράχιν κάτοι* 
στρέφοντας είς τά δένδρα τού ΙΙήλιουρα κάτα , 
είς τό βαρκόν όποΰ είναι βρύσεις καί βγαίνε» 
είς τού Σπέτση καί πρός τό βόρειον καθώο 
είναι σύνορον τής Βαλατούνας, κάτωθεν δέ τον 
μοναστηριού άντικρυς είς τόν πλάτανον και, 
εύγαίνοντας είς τό κεφαλόβρυσον τού Πέτρον) 
τό πετσούρι [=τεμάχιον αγόνου άγροΰ] κα:; 
εύγαίνοντας είς τήν κουμαριά καί χύνει κάτο 
είς τήν ράχην τού Μπενόπλου. είς τόν Ξερό·: 
πόταμον καί εύγαίνοντας είς τό λαγγάδι εύγαί^
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)ev είς τό αυλάκι δπου έρχεται άπό τό Κεφα- 
| ιόβρυσον κατά τό ’Ανατολικόν χωράφι τοϋ Ά -  
I Ι<ίου Κωνσταντίνου μετόχιον του μοναστηριού 

:ό δέ δυτικόν μέρος σύνορον τοϋ Σαράβα
λου».

Είς τήν μονήν άπόκειται καί πατριαρχ. 
ίγγραφον τοϋ 1815, μή δημισιευθέν υπό των 
θωμοπούλου ή Πολίτου, 8ι’ ού ό ήγούμενος 
ιαί οί λοιποί μοναχοί «τοϋ έν τή έπαρχίιγ Πα- 

Ρ 'Λ  ΐαιών Πατρών κειμένου 'Ιεροΰ καί σεβασμίου
)μετέρου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού 
Λοναστηρίου τής ΰπεραγίας δεσποίνης ήμών 
Θεοτόκου, τοϋ έν τώ Ό μπλώ πλησίον τοϋ Σ ι- 
ίηροκάστρου» παραγγέλλονται όπως συμβάλουν 
ϊίς τόν έρανον υπέρ του Παναγίου Τάφου, κα
τόπιν καταστροφής τοϋ ναοΰ του έκ πυρκαϊας, 
>πως παρηγγέλθησαν δλαι αί πατριαρχικαί μο- 
»αί. Τά χρήματα θά είσπραξη ό πατριάρχης 
Ιεροσολύμων διά τοϋ πρώην συγγέλου αύτοΰ 
.ερομονάχου ’Ιωακείμ. Ό  έρανος ήτο γενικώ- 
Ε8ρος «είς τό έπίτηδες γενησόμενον κατάστιχου 

ki::«d ή παρά τοϋ συναδέλφου ήμών άρχιερέως καί κυ- 
)ΐάρχου τής έπαρχίας έταύτης».

Ό  υπάρχων έπίσης κώδηξ τής μονής έχει 
ίγγραφάς τινας διά τά μετέπειτα έτη : τφ
1743 έγινε τό έλαιοτριβεΐον τής μονής είς Σα- 
>αβάλι, «δπου έπεσε άπό σεισμό», τω 1754 
κέτελειώθη ή έπάνω μεριά τοϋ μοναστηριού 
άπό τό φωτάναμμα έως τή σιδερόπορτα» καί 
τέλος ή έγγραφή περί ’Απριλίου 1770, δτε 
κέγινεν ό λεηλατισμός καί χαλασμός τής Πα- 
λαιάς Πάτρας, μεθ’ ής καί ό έμπρησμός των 

Ιμοναστηρίων [εδώ έννοεϊ καί τήν μονήν 'Α γ. 
■Κωνσταντίνου] παρανάλωμα είς τε τά κελία 
htal έκκλησία παρά τών Άλβανιτών» (Λ. Π ο
λίτης 242, Θωμόπουλος Ό μπλός 19). 
ί Τόν Σ)βριον 1727 έπετεύχθη διά σιγιλλίου 
του πατρ. Παΐσίου Β' άνανέωσις τής σταυρο- 
|ττηγιακής άξίας τοϋ μοναστηριού. Τοϋτο έδη- 
μοσίευσεν ό Δ. Α. Ζακυθηνός, Ελληνικά Γ ' 

|(1930) 115—8. Ό  αύτός, D espo ta t I I  307—8. 
|Εΐναι τοϋ αύτοΰ έτους μέ τό τοϋ Γηροκομείου. 
Ό  Θωμόπουλος Όμπλός 203 σκέπτεται μήπως 

Ιτοϋτο έπέτυχεν ό έκ Πατρών Δωρόσταμος 
ί(βλ. λ.). Τέλος νέον σιγίλλιον έξεδόθη υπό τοϋ 
.'πατρ. Γρηγορίου τόν Μάρτιον 1798, έπΐ τής 
α' πατριαρχείας του. Τοϋτο εύρίσκεται είς τήν 
μονήν, μνείαν δέ αύτοΰ κάμνουν οί Θωμόπουλος 
Όμπλός 203 καί Λ. Πολίτης 249. Είς τήν 
μονήν υπάρχει κατά Θωμόπουλον αύτόθι γράμ
μα τοϋ πατρ. Κυρίλλου Ε ' τοϋ 1754 «πρός 
τόν μητροπολίτην Παλαιών Πατρών, πρός 

'τούς πατέρας τής Μονής Όμπλοΰ καί τούς 
προκρίτους τής πολιτείας Παλαιών Πατρών», 

ίδιά τοϋ όποιου ό κομιστής του Γρηγόριος μο
ναχός Μπέρος άποκαθίσταται «καθολικός τοπο- 
τηρητής καί ναζίρης (=έπόπτης) τοϋ μοναστη
ριού τούτου».

Μετά τόν υπό τών Τουρκαλβανών έμπρη- 
σμόν καί καταστροφήν τής μονής, οί πατέρες 
αότής έφρόντισαν διά τήν άποκατάστασίν της. 
Όπως σημειοΰται είς τόν κώδικα τήν 1 2  Αΰ-

γούστου 1790 άνφκοδομήθη τό μετόχι «είς 
τήν Πάτραν, όπου ήταν άποτεφρωμένα ύπό 
τών Άλβανιτών' άνοικοδόμησα [γράφει προφα
νώς ό ήγούμενος] όντάδες [δωμάτια] τρεις καί 
τήν σάλαν». Τό μετόχι τοϋτο είς τήν γωνίαν 
Γούναρη καί Μπουκαούρη (Θωμόπουλος 617) 
έπυρπολήθη τώ 1821 ύπό τών Τούρκων.

Τψ 18U3 «έκατέβαλα τούς θόλους τής 
τραπέζης καί έκαμα καί τόν φούρνον, 1806 
’Οκτωβρίου 10 έβαλα μαστόρους είς τήν έκ- 
κλησίαν καί έκαμα τής καμάρας ένα κλείσι- 
μον όπού ήτον άνοικτόν ύπό τών σεισμών 
[βλ. λ.] καί ένα πονταρικόν, ομοίως έγύρισα 
καί τήν πόρταν καμάραν όπού καί αύτή ήτον 
σκόρπια άπό τήν πυρκαΐά, πρός τούτοις έστρω
σα καί τό έδαφος τής έκκλησίας, καθώς φαί
νεται, επειδή πρώτα ήτον μέ πλάκες άγριες 
τοϋ βουνοϋ, έτι έκαμα καί τά στασίδια καί 
τόν θρόνον τοϋ δεσπότη. 1821 Μαρτίου 3 ήλθε 
ή έπανάστασις τοϋ Μουρέω;....26 ’Ιουνίου έκάη- 
κε τό μοναστήρι άπό τόν Ίσούφ πασά καί δέν 
έμεινε λίθους έπί λίθους». Πρβλ. «Βυζαντίς» 
Β’ 446. Bvz. Z eitschr. ΙΕ ' 479 (Ν. Α. Βέης).

ε' Κ ε ι μ ή λ ι α  π ρ ό  τ ο ϋ  1 8 2  1. *0
Μ. Γεδεών είς τούς Πατριαρχ. του πίνακας 
575 άναφέρει «Ίωαννικίου Β' άπόφασις περί 
ένώσεως τών έν Πάτραις μονών Ά γ . Κων
σταντίνου καί Παναγίας Όμπλοΰ κατά ’Ιού
νιον τοϋ 1647». Τοϋτο δέν υπάρχει είς τήν 
μονήν. 'Υπάρχουν σιγίλλια καί άλλα έγγραφα 
καί βιβλία τών μονών Μπαμπιώτη καί Ά γ . 
Πάντων. Ό  Λ. Πολίτης αύτόθι 251 άναφέρει 
καί άλλα έγγραφα τής μονής. Πρβλ. Σ τ. 
Θωμόπουλον Ό μπλός 20—1, 22 (περί τής

έκρήξεως πυριτιδαποθήκης τοϋ φρουρίου 1811 
(βλ. λ. Άκρόπολις). Παρά τφ  αύτώ Θω- 
μοπούλφ 23 μνεία καί άλλου έγγράφου, μή 
ευρισκομένου πλέον (άπό τοϋ 1840 καί πέραν 
κατά τόν Θωμόπουλον) δμιλοΰντος περί τής εί- 
κόνος τής Παναγίας τοϋ Μεγ. Σπηλαίου.

Ό  διασωζόμενος ναός τοϋ 1612, πολλά πα
θών πρό τοϋ 1806 έκ σεισμοϋ, τιμάται έπ’ ό- 
νόματι τών Είσοδίων τής Θεοτόκου, δπως 
άλλως τε καί ή μονή, έορτάζει δμως τήν έορ- 
τήν τής Άναλήψεως (διότι τήν 21 Νοεμβρίου 
είναι άδύνατον νά συγκεντρωθούν λόγφ τοϋ 
καιροΰ προσκυνηταί είς τόσον όρεινήν μονήν). 
Περιγραφήν Θωμόπουλος Ό μπλοΰ 34—5, διότι 
τφ  1880 κατηργήθη καί αΰτη. ’Εντός τοϋ 
ναοϋ σώζονται είκόνες τής Θεοτόκου, έκ τών 
οποίων ή μία είς τό ιερόν φέρει χρονολογίαν 
1730, ή δέ άλλη είς τό τέμπλεον μέ έπένδυ- 
σιν άργυράν, κορωνίδα καί έπιγραφήν, άφιέ- 
ρωμα τοϋ ίερομονάχου Γερμανού τής 12 ’Ο
κτωβρίου 1817. 'Υπάρχουν θήκαι λειψάνων α
γίων, ή μία τών οποίων άνήκεν είς τήν μονήν 
Μ παμπιώτη. Δεξιά τής εισόδου τής μονής καί 
πρό τής κλίμακος τών τής Α πλευράς κελλίων 
εύρίσκεται έπιγραφή κρήνης, μή έχούσης ήδη 
ΰδωρ, τό όποιον μετεφέρθη έκεΐ τω 1819 άπό 
τήν θέσιν Πλατανάκι διά δαπάνης Ίωαν. Π α- 
παδιαμαντοπούλου. ’Άλλη έπιγραφή έντειχι- 
σμένη πλησίον, είς όμηρικήν γλώσσαν καί μέ- 
τρον έτους 1693 έδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό 
Θωμοπούλου Ό μπλός 31 καί Θωμοπούλου

ι
ί
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597. "Αλλην άνάγνωσιν κάμνκ 6 Λ. Πολίτης
αυτόθι 249.

Ά πόδοσ ις: Καί άν είμαι μικρά (έγώ ή 
βρύσις) καί άν δέν είμαι ωραία, ώ ύπερήφανοι 
άνδρες, δμως νερά άληθώς τερπνότατα φέρω 
έδώ. Έ λατε δά, όλίγον άναπαυθήτε, μή μέ πα
ραβλέπετε. Πλησιάσατε εις τό ήλέκτρινον τούτο 
ΰδωρ. Εκείνος πού μέ άνήγειρεν, ήτο πολυ- 
χρήματος καί φιλοδάπανος συγχρόνως. ΛΑς τόν 
έπαινεϊτε δέ ώς γενναιόφρονα. Δέσποινα Θεο
τόκε Παρθένε, ένθυμήθητι των δούλων σου 
Συργιάνου. (έγένετο) διά συνδρομής Κυρίλλου 
Ιερομονάχου προηγουμένου (=διατελέσαντος ή- 
γουμένου). *0 Θωμόπουλος Ό μπλοΰ 30 σημ. 
άναφέρει σφραγίδα της μονής του 1715 μέ έ
πιγραφήν άναφέρουσαν χρονολογίαν 158 L. 
Βλ. λ. "Αγ. Κωνσταντίνος (μονή), πόλεμοι (διά 
τήν χρονολόγησιν του έγγράφου του 1714, 
Κασή (κτήμα είς Ψαροφάι). Περί των άφιερω- 
τών Κωνστάκη, Πάου>, Θωμόπουλος Ό μπλός 
403 καί Θωμόπουλος 5111. Μετόχι είς Καλ
λιθέαν, ναός *Αγ. Ίωάννου Χρυσοστόμου. *0 
L ea k e  I I ,  123 άναφέρει τήν μονήν. Είς άρ- 
χεΐον Παπαδιαμαντοπούλου άναφορά είς πώλη ■ 
σιν χέρσου τόπου είς Βάλτον Πατρών τής μο
νής έπί Τουρκοκρατίας, δτε μνημονεύεται δτι 
ύπηρχον εύπαίδευτοι μοναχοί διδάσκοντες νέους 
των ΙΙατρών. Πρβλ. Π. Κανελλόπουλον, Γεννή
θηκα ατό 1402, ΆΟ. 1957 δι* δλου του β ι
βλίου.

στ' 1 8  2 1. Είς Ό μπλδν φθάνει έκ Πατρών 
τήν έσπέραν τής 21 Μαρτίου 1821 ό Ί .  11α- 
παδιαμαντόπουλος μετά τοΰ Ν. Αόντου καί 
συνεκεντρώθησαν άπαντες οί δυνάμενοι νά φέ
ρουν δπλα καί τήν έπομένην είσήλθον πρώτοι 
είς τήν πόλιν. Γούδας Ε ' 344. *0 Βησ. Κο- 
σκέρης, Ή  Ιερά μονή Όμπλοΰ κατά τήν Έ λλ. 
Έπανάστασιν (Ποΰ ύψώθη ή σημαία κλπ.), 22 
έπ. λεπτομερώς υποστηρίζει δτι είς τήν μονήν 
ήτο ό μητροπ. Γερμανός καί έκεί είς σύσκε- 
ψιν άπεφασίσθη ή κήρυςις τής Έπαναστάσεως 
(βλ. λ.). "Εγγραφον τοΰ άρχείου Ζαίμη (έφ. 
Ε σ τ ία  Ά θ . 9)2)1938) δημοσιευθέν υπό Δ. 
Γατοπούλου, από 23 Μαρτίου 1821 τοΰ Γερ- 
μανοΰ καί άλλων προκρίτων τής Ά χαΐας ζητεί 
άπό τόν ήγούμενον *Αγ. Λαύρας νά στείλη 
τρόφιμα διά τό στράτευμα είς Όμπλόν. Γερ
μανός 33, 43, 47, 54, 69. Τόν Μζΐον 1821 
συγκροτείται έκεί στρατόπεδον πολιορκίας των 
Πατρών καί αί προφυλακαί τοΰ Δημ. Κουμα- 
νιώτη, Έκειθεν δρφ καί ό Π . Καραντζάς καθ’ 
δλον τό θέρος τοΰ 1821 κατά τών Τούρκων 
τής πόλεως τών Πατρών, εΐχον δέ καταφύγει 
πολλά γυναικόπαιδα μετά τήν καταστροφήν τής 
Κυριακής τών Βαΐων (Κορΰλλος Πεζοπορία 
είς Σπάρτην 7—11). 'Ηγούμενος τότε Παρθέ- 
νιος έκ Ζουμπάτας. Τόν Ιούλιον στρατοπε
δεύουν είς τό Ό μπλίτικο μετόχι ("Αγ. Κων
σταντίνον). Τήν 28ην ’Ιουνίου 1821 ό Ίσούφ 
πασάς, φθάνων έκ Βαλατούνας καί Μπαρδι- 
κώστα, κατακαίει τήν μονήν. Τό στρατόπεδον 
δμως διατηρείται καί κατέρχεται είς Πάτρας. 
Είς Όμπλόν εύρίσκετο άπό 15 ’Ιουλίου 1821 
καί ό Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλος. Έ κ εί φθά
νει καί ό Μαυροκορδάτος τήν αυτήν έποχήν έκ

της έναντι Στερεας καί διατρίβει έπ* άρκετδν! 
’Έρχονται Ζακύνθιοι (Χιώτης Ίον. Α' 382 
καί ό έφοδιασμός έκ Λαπαναγών (Παπαν: 
δρέου Καλαβρ. Έ π ετ . 260). Τόν Σ)βριον 182ί 
φονεύεται είς τήν πύλην της μονής ό Π . Καραν: 
τζάς. Θωμόπουλος 549, 631ι . Είς τήν μονή' 
διατηρείται τό στρατόπεδον καί τά έπόμεντ 
έτη. Νοσοκομεΐον (βλ. λ.) υπό τήν διοίκησα 
τοΰ Ζαΐμη. Έκειθεν ό τελευταίος κατήλθ. 
κατά τήν μάχην τοΰ Γηροκομείου καί άνήλθο 
οΐ μητροπολίτης "Αρτης Πορφύριος καί ’Ανδρί 
Καλαμογδάρτης (Τριανταφύλλου Γηροκομείο'* 
48 έπ., Φωτάκος Βίοι Α ' 295, 300). ’Αρχηγό 
τοΰ έκεί συσταθέντος στρατοπέδου ό Γιατρά* 
κος τόν 'Οκτώβριον 1824. *Αρχ. Αόντου Β' ώ: 
έν σ. 470. Φθάνει έκεί τόν Αύγουστον 1827 ; 
Πλαπούτας. Βλ. λ. Έπανάστασις 1821.

ζ' ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Οί μοναχοί έπα" 
νέρχονται τόν Ν)βριον 1828, 27 τόν άριθμόν 
Άνταποκρίνονται είς τήν έκκλησιν τοΰ Καπό: 
διστρίου δι* είσφορας ύπέρ σχολείων. Θωμό 
πουλος Ό μπλός 25. Διασώζεται καί μετεπα 
ναστατικός κώδηξ (γ') τής μονής, θεωρημένο* 
τήν 26 ’Απριλίου 1 8 3 4. Είς σ. 1 δίδεται 
«δροΟεσία» τής άκινήτου περιουσίας αύτής 
τής πέριξ αυτής έως τάς θέσεις Καμάρι, ΤρύΤ 
πα τής λίμνης, Δένδρον τοΰ Πήλουρου, Βρά 
χον, Σκαμνά, Κεφαλόβρυσον, Ζωητάδα, 11α 
λιοβοροί κλπ, "Αλλη άκίνητος περιουσία εί; 
Σαραβάλι, Γαϊδουριάρι, Μπαρδικώστα, Βενε. 
τιάν, Καλάχωμα, Χειμώνα, 1 Αγίαν, Καστριτσά 
νίκα καί έντός τών Πατρών (μετόχι). Αίγο- 
πρόβατα 390, γελάδια 26, βόδια 9, φοράδες 4- 
φορτικά ζώχ 3. Ύπηρχον 8 μοναχοί, άπαντε* 
είσελθόντες είς τήν μονήν πρό τοΰ 1800.

Κωδωνοστασίου έστερεΐτο ή μονή καί τοΰτ. 
άνηγέρθη τφ  1865 κατά τήν έν αύτω επιγραφή^ 
Ό  ναός έπεσκευάσθη καί έστεγάσθη διά κερά 
μων γαλΛ. συστήματος τα> 1899, δτε περίε 
μανδρώΟη καί τό ΰπερθεν τής μονής κοιμητή·; 
ριον κατα τήν έκεί έντειχισμένην έπιγραφήν 
At είς τό τέμπλεον δύο εικόνες, τοΰ ΧρίστοI 
καί τών Είσυδίων Θεοτόκου, είναι άφιέρωμυ 
τών μοναχών τοΰ Μεγ. σπηλαίου κατά τή* 
υπό τήν β' εικόνα έπιγραφήν τοΰ έτους 183! 
(Θωμόπουλος Ό μπλός 28). Ή  είκών τής ’A", 
ναλήψεως φέρει έπιγραφήν «’Αφιέρωμα πολιτώ: 
Πατρέων έν έτει 18 *9» Τό έπιχρύσωμα το' 
τεμπλέου έγένετο «διά δαπάνης Δαμηανοί 
Ιερομονάχου 1857», κατά τήν έπί τής *Ωρ. πύ 
λης έπιγραφήν. Έ π ί τής Ούρας τοΰ ναοΰ τή 
μονής διατηρείται δίπτυχος πίνας «τών έκ τή 
έπχρχίας Πατρών πεσόντων υπέρ πίστεως κα 
πατρίδος», πανομοιότυπος τοΰ ναοΰ *Αγ. Κων' 
σταντίνου Σχραβαλίου μέ 18 μόνον ονόματα 
Πλάτανος φυτευθείσα τφ  1820 κατά τήν πχρα; 
μονήν τής έορτής τής Άνχλήψεως υπό τοι 
μητροπ. Γερμανού διατηρείται είς θέσιν Κα 
ρουλα, 200 δέ βήματα πρό τής πύλη; τής μο. 
νής υπάρχει παμμεγίστη καί άρχαιοτάτη πλά 
τανος, σκιάζουσα τήν βρύσιν, έχει μεγάλη 
κοιλότητα καί περίμετρον έπτά περίπου όργυκ: 
ών, φέρεται δέ υπό τών μοναχών ήλικίας πλέο: 
τών 800 έτών (Θωμόπουλος Όμπ>ός 33f 
Φωτογραφία αυτής τοΰ Ν. Χαϊδοπούλου εί:
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*Ακ. Ήμερολόγιον Πατρών 1918, 108. Σήμε
ρον έχει 1 1  ‘/a μ· περίμετρον.

Είς σχέδιον άπαντήσεως είς έγγραφον της 
Νομαρχίας, άποκείμενον είς τήν μονήν, προφα
νώς όλίγον μετά τήν ’Απελευθέρωσήν, ό ήγούμε- 
νος έκθέτει 8τι κατά τύν ’Αγώνα περιήρχετο 
άπύ τόπου είς τόπον καί μόλις διέσωσε 250 
αίγοπρόβατα, 10 γελάδια, 2 φοράδες, 3 βοϋς 
καί 2 φορτηγά ζώα, τά όποια έφερεν είς τήν 
μονήν τά τέλη του 1828, συνεκεντρώθησαν δέ 
έτεροι 7 μοναχοί καί 2 καλογραϊαι καί ήρχι- 
σαν καλλιεργοϋντες τούς άγρούς αυτής, έφύτευ- 
σαν άμπέλους, άνφκοδόμησαν κελλία. Είς Γεν. 
’Αρχεία Κράτους υπάρχουν : έγγραφον 9)11) 
1836 δι’ άγρούς της είς Γαϊδουριάρι, έγγραφον 
|τής 9)11)1836 έν Ό μπλφ , διά του όποιου όμο-

ι(φύτευσιν σταφιδαμπέλων παρά Εΰπραξίας Κα
λαποδά (βλ. λ. Ευαγγελίστρια). Αϊτησις ήγου- 

.,Ι, λ μενοσυμβουλίων Όμπλοϋ καί Μπαμπιώτου ύπε- 
μ·^ι, ^χή0η τφ 1840 περί ένώσεώς των, άλλά δέν 

ξεδόθη τότε Β. Δ)μα. ΑΙ δύο μοναί ήνώθησαν 
ίπύ του 1863, άπύ δέ τοϋ 1715—1728 καί 
896 έπ. όλίγον, ώς καί ή μονή τών 'Α γ. Π άν

των Τριταίας καί ή μονή Γηροκομείου τφ  1885 
6 (Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 69). Κατ’ 

^γγραφον πάλιν του 1846 ή μονή είχε είς Σα- 
ραβάλι είς θέσιν Άρμακάδες άγρύν στρεμμάτων 
330. Τό δάσος (βλ. λ.) της μονής μέ μεγάλα 

3 δένδρα είναι άπύ τά ό)ίγα διατηρούμενα. Έ -  
/τεχείρησαν τφ  1832 τήν καταστροφήν του οί 
ΰυτίνιώται καί Μαγουλ ιανΐται οί « παροικοΰν- 
]Γες είς τήν περιοχήν τής μονής Όμπλοϋ» κατ’ 
έγγραφον του διοικητοΰ Π. Πατρών, τύ όποιον 
άνεΰρεν ό Θωμόπουλος Ό μπλύς 341. Καί κατά 
,τήν έχθρικήν κατοχήν (1941—4) έζήτησαν νά 
ιό καταστρέψουν. Μέχρι σήμερον είς τύ δάσος 
Ιτοΰτο διαβιοΰν ήμιάγρια βώδια, ιδιοκτησία 
ιής μονής, ή παραλαβή τοϋ κρέατος τών όποί- 
»ν γίνεται προηγουμένου τυφεκισμού των. Καί 
ϊκίουροι ύπάρχουν πολλοί είς τά δένδρα, έπι- 
ρέροντες ζημίας είς τούς καρπούς. Κατά τήν 
ΒΑ πλευράν τής μονής ύφίσταται. έσωτερικύν 
παρεκκλήσιον τοϋ ‘Αγ. Χαραλάμπους όπισθεν 
ίοΰ καθολικού τής μονής (άναφέρεται ύπύ Θω- 
ιοπούλου Όμπλύς 34). Πρύς Β ύπάρχουν τρία

■ν

:ι/;ί πατώματα κελλίων. Ή  σιδηρά πύλη τής μονής, 
ιατά παράδοσιν, τήν οποίαν μάλλον έδημιούρ- 
γησεν ή ομοιομορφία τοϋ ύλικοΰ : σιδηρά πύ- 
ιη, (Σιδηρόκαστρον), φέρεται δτι μετεφέρθη έκ 
;οΰ πλησίον κειμένου φρουρίου. ’Επί τοϋ δε- 
;ιοΰ φύλλου ταύτης, ή οποία είναι δίφυλλος 
<αί γεμάτη άπύ τρύπας σφαιρών κατά τήν Έ -  
τανάστασιν, έχουν χαραχθή άπύ Νοεμβρίου 
1926 «Στή θρυλική καί άπόρθητη θύρα άφίνω 
*ερμύ χαιρετισμύ Δ. Κ. Κ. Δ.» (Δημ. Καρανα- 
ιόπουλος, Κωνστ. Δρούκας). Περί τά 20 ' 
ΜΑ τής μονής τύ χάνι, έρείπιον σήμερον, έπί 
%  Μακελλαριάς (βλ. λ.) όδοΰ.

Τφ 1836 ή μονή άνήκεν είς τύν δήμον 
[>αρών, μόλις δέ τελευταίως είς τύν Πατρέων, 
»ς ύπαγομένη είς τήν κοινότητα Βελιζίου 
Κρήνης). Κατά Νουχάκην 37 έγκαταβιοΰντες 
λι αυτή τφ  1889, 25 τφ  1903 κατά Θωμό- 
ιουλον Ό μπλύς 25, καί Κορύλλον Χωρογραφία
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20 οί μοναχοί καί ύπηρέται, άπέχει δέ άπύ 
Πατρών καί Χαλανδρίτσης άνά τρεις ώρας. 
Ή  μονή κατέχει γήπεδον μ. 47X137 (1.739
έμβαδύν) τό πάχος τών κελλίων ποικίλλει άπύ 
1 μ. έως 0.75. ’Αριθμεί 30 κελλία, τύ δέ πρύς 
Δ εύρύχωρον, κατ’ έπιγραφήν έν αύτφ, κατε- 
σκευάσθη τφ  1851. Διαστάσεις ναοΰ 17,40 μ. 
μήκος, 11.70 μ. πλάτος, 7μ. ύψος. Οί Γερ
μανοί τφ  1943 έπυρπόλησαν τήν μεσημβρινήν 
πλευράν τής μονής έπί τή πληροφορία δτι έ- 
στεγάζετο έκεΐ νοσοκομεϊον άνταρτών. Διά 
φροντίδων τών μοναχών καί ιδίως τών ήγου- 
μένων ’Αγαπίου Παπαδοπούλου καί Συμ. Μέξα 
έπανεκτίσθη αΰτη μετά τινα έτη. Ή  μονή δια
τηρεί μόνον τύ έν τή άνω πόλει μετόχι αύτής, 
Θωμόπουλος 39, 60, 942, 3316, 4033 4513, 
455s, 4731, 483—4, 4903, 495, 511», 538, 
549, 552, 5612, 563, 57111, 595—8, 600, 604, 
617, 631ι . Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 51. Τής 
‘Ιστορίας Όμπλοϋ Θωμοπούλου έγένετο άνατύ- 
πωσις τώ 1956 άνευ προσθηκών.

Ό ξ υ λ ο ς . Τώ 1104 π.Χ. μέ τήν κάθοδον 
τών Ήρακλειδών, ό Αίτωλύς ούτος άρχηγός, 
οδηγών τούτους διεπέρασε δι’ Άντιρρίου καί 
Ναυπάκτου είς τήν νΰν Ά χαΐαν, καταβαλών 
δέ τούς Έπειούς (βλ. λ.) καί συμβιβασθείς μετ’ 
αύτών έγκατεστάθη είς τήν χώραν των (’Η 
λείαν). Έλευθ. Γ 105. Όξυλίδης ύ Βασίλειος 
(βλ. λ.).

όπλαρχηγοί. Βλ. λ. Κλέφτες, Έ παν. 21 r 
Φιλική.

Ό ρ γ ια ς  κ ά σ τ ρ ο .  Γραφή παρά Θωμο
πο ύλω 377 σημ. τοϋ ‘Ωριάς κάστρου, (βλ. λ.) 
Σαλμενίκου.

’Ο ρ ε ι β α σ ί α  ι, όρειβ. καταφύγια. Βλ. λ. 
άθλητισμός, Παναχαϊκός.

’Ορεινός ή Χιλίαρχος Κωνστ. ’Εκ τών 
προκρίτων τής Αίγιαλείας, άγωνιστής τοϋ 1821, 
διακριθείς είς τήν μάχην τοϋ ‘Αγιάννη. Λέκ- 
κας 130, Σταυρόπουλος 476.

’Ορεινός Γ  ε ώ ρ γ. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
1952 «Εκθέσεις Ιδεών ύποδειγματικάς» έκ σ. 
116. ‘Ομοίως τφ  1955, άλλα τρία βιβλία σχο
λικά.

δρια περιοχής (επαρχίας) Πατρών. α' 
Άρχαιότης, Βυζάντιον. Αί Πάτραι περιεβάλ- 
λοντο ύπύ τών λοιπών πόλεων τής Εσπερίας 
Ά χα ίας, περί ορίων δέ τής περιοχής των ού- 
δέποτε άντηγωνίσθησαν. Πρύς τήν ’Ηλείαν στα
θερόν όριον τών ’Αχαιών τό άκρωτήριον τοϋ 
’Αράξου. Έ ξ  έτέρου άλλο άκρωτήριον, το Δρέ- 
πανον (τύ βορειότατον τής Πελοποννήσου) άπε- 
τέλει τό δριον μεταξύ τής Ρυπικής καί τής 
τών Πατρών χώρας. Πρύς ’Ηλείαν άκριβέστε- 
ρον ό ροΰς τοϋ ποταμού Λαρίσου. "Οταν παρήκ- 
μασεν ή ’Ώλενος, τήν περιοχήν της παρέλαβον 
καί ένέμοντο οί Δυμαΐοι. ’Επίσης τήν περιοχήν 
τών Ρυπών, δταν καί αΰται έξηφανίσθησαν, 
κατέλαβον Φαραιεΐς (ορεινά) καί Α ίγιεϊς (πε
δινά μέρη). Ό  αύτοκράτωρ Αύγουστος ύπήγα- 
γεν ύπύ τάς Πάτρας μεταξύ άλλων καί 
τήν Δύμην, τάς Φαράς καί τήν Τριταίαν, αί 
όποΐαι πριν ήσαν αυτοτελείς πόλεις. Γε- 
νικώτερον έπί ρωμ. χρόνων ή περιοχή τών 
Πατρών έπεξετάθη, έκτύς τών ώς άνω Ά χ α ΐ-



κ&ν πόλεων, καί έπί έναντι ΑΙτωλίας καί 
Λοκρίδος. ΕΙδική μελέτη έπΐ του θέματος ή του 
καθηγητοΰ U lr. K a h rs te d t είς τήν H is to ria  
του 1950, 549—561, ό όποιος παραδέχεται 8τι 
αί Πάτραι έπεξετάθησαν εις βάρος τής περιο
χής τής Νικοπόλεως. Περί των όρίων είδικώ- 
τερον του κατωκημένου χώρου των Πατρών βλ. 
λ. πληθυσμός, σχέδιον. Καί υπό των άρχαιοτέ- 
ρων άκόμη τίθενται πρός Β καί Ν οΐ ποταμοί 
Μείλιχος καί Γλαύκος. Κατά τούς βυζ. χρό
νους ή έκτασις τής πόλεως άπέληγεν έν μίλλιον 
Β του φρουρίου έπί τής τότε όδοΰ Συχαινών. 
Κατά μήκος άπό Β πρός Ν ήτο δύο μίλλια 
καί ήμίσειαν λεύγαν έξ Α πρός Δ. Θωμόπου- 
λος 53, 71, 75, 88, 92, 115, 120, 172, 194 
έπ. 271*.

β' *Ό ρ ι ο ν Πατρών. Οδτω καλείται τόν ΙΒ ' 
αί. καί έν συνεχεία ή έπαρχία Πατρών υπό τήν 
έννοιαν ότι έδόθησαν διά χρυσοβούλλων βυζ. 
αύτοκρατόρων προνόμια είς τό ένετικόν έμ- 
πόριον είς την περιοχήν των (Ιδίως τόν λιμένα 
των). Θωμόπουλος 2931, Bon 100—1. 'Όριον 
Οά έκληφθή οχι ώς τόπος, όπου όροι, άλλ* 
έως τοΰ όποίου φθάνουν αί άπαλλαγαί καί αί 
άτέλειαι αί διά τών συνθηκών μετά τής Έ νε- 
τίας προβλεπόμεναΐ. Θωμόπουλος 293a, Bon 
100. ^

γ ' Φραγκοκρατία. Ή  έκκλ. άρχή τών Π α
τρών ήδη έκ τών βυζ. χρόνων τής Πελοπόννησου 
ίφθανεν έως Μεθώνης καί Κορώνης καί ύπήρ- 
ξεν έποχή (Θ' αί.), δτε καί αί Ά μύκλαι καί 
ή Λακεδαίμων άκόμη ύπήγοντο είς τήν μη- 
τρόπολιν τών Πατρών, όμοίως δέ έκκλησιαστι- 
κώς ή έπαρχία τής 'Ωλένης (Ηλείας) καί Κερ- 
νίκης (Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων). Ή  πνευ
ματική περιοχή (ένορία) τής Λατ. άρχιεπισκο- 
πής τών ΙΙατρών ήτο εύρυτάτη, δημιουργηΟεΐ- 
σα κατ’ άνάλογον πρός τήν Ελληνικήν τρόπον 
καί περιελάμβανε τό δλον δυτικόν ήμισυ τής 
Πελοποννήσου, ήτοι ’Ωλένην (Ανδραβίδα), 
Μεθώνην, Κορώνην καί Άμύκλας, αί όποϊαι 
πληρούν τάς χώρας τής Η λείας, Μεσσηνίας, 
Λακωνίας καί ένός μέρους τής ’Αρκαδίας 
(G crland 74), έκτός, φυσικά, τής Άνδραβίδος, 
ήτοι έτέλειύπό πνευματικήν ύποτέλειαν πρός τόν 
Αατ. άρχιεπίσκ. Πατρών. Άλλ* όταν κατά τον 
ΙΓ ' αί. ή Λατ. ’Αρχιεπισκοπή έξηγόρασε καί 
τήν βαρωνείαν τών Πατρών, ή κοσμική της 
(πολιτική καί στρατιωτική) κυριαρχία ένετο- 
πίσθη είς τά όρια τής βαρωνείας ταύτης καί 
ό Λατ. ’Αρχιεπίσκοπος διά τό λοιπόν του ή- 
μίσεος της Πελοποννήσου ήτο μόνον Αρχιε
ρατικός προϊστάμενος. Πάντως ή βαρωνεία 
τών Πατρών έπεξετείνετο είς τά παράλια τοΰ 
Πατραϊκοΰ καί Κορινθιακού υπέρ τό άκρωτή- 
ριον Δρέπανον μέχρι τής Αίγιαλείας. Νοτίως 
μέχρι τών έκβολών τοΰ Πείρου ποταμού (G er- 
land  78), Άνατολικώς δέ μέχρι καί τοΰ Παν- 
αχαΐκοΰ όρους, άλλ* όχι πλέον αυτού (βαρω- 
νεία Χαλανδρίτσης). Τόν ΙΔ ' αί. ό άρχιεπίσκο- 
πος είχε τά φρούρια καί συνεπώς καί τάς πε- 
ριοχάς τ ω ν : τών Πατρών, Καταφύγιον, Κα- 
στρίτσι, Σιδηρόκαστρον, Καμενίτσα, τοΰ δάσους, 
τής πεδιάδος τών Πατρών, είχε καί δύο φρού
ρια τής Αίγιαλείας (Λουκέρνα καί ’Άδερνα),

ΈπΙ Αρχιεπισκόπου "Αγγέλου Α' ΆτζαϊώλγΙ 
(1366) καί ή Γλαρέντζα άνήκεν είς τόν ’Αρ
χιεπίσκοπον. Πάντως, 8ταν ή βαρωνεία έμι·: 
σθώθη είς τούς Ενετούς τφ  1408, τό συμι 
βόλαιον Αναφέρει ώς άνήκοντα είς αύτήν ττ 
φρούρια καί τάς περιοχάς τω ν : Πάτραι, Σαρα 
βάλε, Παυλόκαστρον, Σιδηρόκαστρον, *Αγ. Ή  
λίας (Έλεκ^στρα), Καμενίτσα, τοΰ δάσους, ν  
Καστρίτσι καί τό Καταφύγιον. Μέχρι δέ Ά  
ράξου έφθανεν δπως δήποτε ή κυριαρχία το* 
‘Αρχιεπισκόπου Πατρών καί συνεπώς τοΰ Πά 
πα (έξ ου καί ή όνομασία τοΰ Ιχθυοτροφείο! 
Ιδίως). Θωμόπουλος 297, 316, 3243, 325, 33 
343, 3551. G erland  ώς έν σελ. 279. Τφ  142 
ό Τόκκος Καρόλος Α ' έπεξέτεινε τά 6ptA το; 
2ως Δύμης είς βάρος του Λατ. Άρχιεπισκόπα 
Πατρών.

δ Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Τάς Αρχάςτοΰ ΙΣΤ 
αί. αί Πάτραι ύπήγοντο ύπό τόν βοεβόδά 
Χλουμουτσίου, είχον όμως είδικόν άγαν, κατίι 
καί παρακατήν. *Αντιθέτως έπί τελευταίας Τ  
νετοκρατίας συνισταται νομός Ά χα ΐας μέ προ: 
τεύουσαν τάς Πάτρας, είς τόν όποιον, έκτέ 
τής νΰν Ά χαίας, συμπεριελαμβάνετο καί ή ι; 
παρχία Γαστούνης. Ουτω καί ή έπαρχία Καλό 
βρύτων 8ι’ δλας της τάς υποθέσεις, άκόμη κ: 
τάς μικροτέρας τών δικαστικών, ήρχετο c 
Πάτρας καί οΐ Καλαβρυτινοί έζήτησαν Από τ- 
γεν. προνοητήν Κορνέρ νά τούς δοθή δικαστή 
Ό  αύτός γράφει πρός τήν Ένετίαν δτι τό · 
δαφος τής περιοχής τών Πατρών έκτείνετ 
είς μακράν περιφέρειαν. *Όταν έπανήλθον ι 
Τούρκοι (1715), συνέστησαν έπαρχίας (καζάδε 
καί τόν καζδν Πατρών (ό P o uquev ille  I 
384 καί ό Σακελλαρίου 104, 255 έπ. λέγο* 
βιλαέτια, τό όρθότερον θά ήτο βοεβοδιλίκι. 
έφόσον έκάστου τούτων προΐσταται άπλ* 
βοεβόδας). Τό τών Πατρών πάντως κατεΐ; 
τήν θέσιν τής σημερινής έπαρχίας Πατρο* 
άλλ* όχι Ακριβώς. Ούτω πρός τόν καζαν τ 
Βοστίτσας (Α) περιλαμβάνεται ό Λόγγος Λ 
γίου. Έκειθεν τά δρια άνήρχοντο μέ τόν Φ4 
νίκα ποταμόν. Β τοΰ χωρίου Δεμέστιχα, άνέ 
χοντο τόν Ερύμανθον, χωρίς νά περιλαμβάνω 
τά Νεζερά (έκκλησιαστικώς δμως ύπήγον 
Απ’ εύθείας είς Πάτρας καί όχι διά μέσου τ 
έπισκόπου Κερνίκης. L eak e  I I  118). Περ 
λάμβανον τήν σημερινήν Τριταίαν όλόκληρ: £ 
τό όρος Σανταμέρι, άκόμη καί τά χωρία Κο! 
κάδι καί Μιχόι, κατερχόμενα δμως Αφην 
τό Ριόλον είς τόν καζαν Γαστούνης, έν τούτ, 
ή ύπερκειμένη μονή Φιλοκάλη ύπήγετο c 
εύθείας είς τάς Πάτρας. Τά όνόματα τών χ 
ρίων τής έπαρχίας παραλαμβάνομεν παρά 1 . 
E xped ition  I I  69, 73, 85, 93, διά δέ τά 1 
τελευταίας Ενετοκρατίας άπό τά έγγραφα 1 ί 
τοΰ κώδικος Μέρτζιου 117, 118.

Τέλος τό περίεργον είναι δτι είς τόν βοε|: 
δαν Πατρών ύπήγετο καί ή περιφέρεια Κ  
τσουκμάνης καί Γιαννιτσάνικων (έπαρχία I 
κρομάνης). Πρόκειται περί νεωτέρας σουλταΗ 
κής κτήσεως, ή όποία προσηρτήθη είς τόν βιΐ 
βόδαν τών Πατρών. Ό  P ouqueville  ένθ’ 
νωτ. όρίζει τήν περιοχήν Πατρών άπό  ̂ ^
ρίσου ποταμού έως Μεγανίτα καί είς |;  ^
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θος 7 λευγών άπό τής θαλάσσης πρός τήν ά-
λυσιν του βρους Παναχαΐκοϋ, συμπεριλαμβανο- 
μένης τής πεδιάδος του Πείρου καί των πτυ
χώσεων τοϋ Ήλενοΰ. Πρβλ. Καυδη>ώρον 
’Αρματ. 150 όμιλοΰντα διά κατηλίκι Πατρών. 
Περ. Είκονογραφ. Ε σ τία  1891, 315 έπ. Θω- 
μόπουλος 409, 465, 471, 473, 488, 4 97 \ 619. 
Τρ. Εύαγγελίδης, Ιστορία Καποδίστρια, ’Α- 
θήναι 1894, 174. Ή  περιοχή των γεν. προξέ
νων έν Πάτραις ήτο εύρυτάτη καί περιελάμ- 
βανε πολλάκις όλόκληρον τήν Πελοπόννησον ή 
καί τήν περιοχήν του παλαιού (μετά τήν Ά π ε- 
λευθέρωσιν) βασιλείου της Ελλάδος. Περί δέ 
τής έμπορικής περιοχής βλ. λ. έμπόριον, Δή
μος. Δρακάκης Κοΰνδουρος 22, 67—8, 112.

όρίζων. ΑΙ Πάτραι έχουν πρόσοψιν πρός 
τήν θάλασσαν, ή πόλις έχει ένώπιόν της τήν 
Αιτωλίαν καί πρό αύτής τόν Πατραΐκόν κόλ
πον. Π. Κανελλόπου>ος παρά Θωμοπούλω 13. 
Ή  θέα είναι πλέον εύρεΐα άπί> τής ’Ακροπό- 
λεως καί έλευθέρα γύρωθεν άπό τής κορυφής 
τοϋ πύργου τής είρκτής αύτοϋ (Κούλιας). ’Αλ
λά καί άπό τής πόλεως (*ϊψ. ά)ωνίων, παρα
λίας κλπ.) δέν είναι όλιγώτερον εύρεΐα. Τήν ά- 
νατολήν κατέχει ό όρεινός όγκος τοϋ Παναχαΐ
κοϋ, δέν είναι θεαταί 8μως αΐ ύψηλότεραι κο- 
ρυφαί του. Τό όρος δέν έπικάθεται τής πόλεως, 
άλλ’ είναι άπομεμακρυσμένον κατά 8 χμ. τής 
άκτής. 'Ομοίως καί τό τμήμα αύτοϋ τοϋ Ό μ -  
πλοϋ. Θεατόν είναι καί τό έξ έλάτων δάσος 
ύπέρ τό χωρίον Καστρίτσι. Πρός μεσημβρίαν 
υπάρχει πρός τόν όρίζοντα ή λοφώδης προέ- 
κτασις τοϋ Παναχαΐκοϋ, ή οποία φθάνει έως 
Τσουκαλά. ΕΙς τό βάθος αύτοϋ μέχρι των 
Μαύρων βουνών καί τοϋ ’Αράξου, οί όποιοι έ- 
πίσης είναι θεατοί άπό τάς Πάτρας, διακρίνε- 
ται ή πεδιάς τής Δύμης καί είς τήν έσχατιάν 
αυτών τά δάση αύτής πρός τό μέρος τής ’Η 
λείας. Βαθύτερον μόλις διακρίνονται ή Ζάκυν
θος καί ή Κυλλήνη, ή Κεφαλληνία εύκρινώς 
πρό τοϋ άνοίγματος τοϋ στομίου τοϋ ’Αράξου 
καί ή ’Ιθάκη. ’Απέναντι τοϋ ’Αράξου φαίνεται 
ή ΑΙτωλική γή καί τά βουνά της, ό Ζυγός 
ύπέρ τό Μεσολόγγι καί πρό αύτών ή λιμνοθά
λασσα τής Τουρλίδος καί δεξιώτερα πρός τόν 
θεώμενον ή πεδιάς τοϋ Εύήνου ποταμού έως 
τοϋ Κρυονερίου. *0 P ouquev ille  IV , 5 ση
μειώνει ότι έκ Πατρών διέκρινε τά δένδρα τής 
πεδιάδος αύτής, τά όποια καί σήμερον διακρί- 
νονται, όπως ό αυτός IV , 7 άπό Γαυρολίμνης 
άνεκάλυψε τάς Πάτρας μέ τό έκθωρισμένον 
φρούριόν της. Τά δύο όρη τής παραλιακής Ν 
ΑΙτωλίας ΧαλκΙς καί Ταφιασσός παρουσιάζουν 
ώραίαν όψιν πρός τάς Πάτρας. Μεταξύ αύτών 
έμφανίζεται ή βραχώδης άποφυάς τοϋ Ταφιασ- 
σοΰ ή πρός τάς άρχαίας Άντιπάτρας (Βασιλι
κήν, Γαυρολίμνην) καί άπό Ταφιασσοΰ φθάνει 
τό βλέμμα πρός τό υψηλόν βουνόν Ρίγανη, είς 
τούς πρόποδας τοϋ όποίου είναι ή Ναύπακτος 
θεατή άπό τήν Άκρόπολιν Πατρών, θεαταί δέ 
είναι καί αί κορυφαί τών όρέων τής ΑΙτωλίας 
καί Δωρίδος καί αύτοϋ τοϋ Παρνασσού, έν μέ
σω δέ όλων τούτων ώς λίμνη έμφανίζεται ή 
λεκάνη τοϋ Πάτραΐκοϋ κόλπου καί ώς κοίτη 
μεγάλου ποταμού ό Κορινθιακός. Τά δύο

φρούρια τών Ρίων εΐναι έπίσης εύκρινώς θεα
τά άπό τάς Πάτρας, έντεϋθεν δέ τοϋ Κοριν 
θιακοΰ ή θέα προχωρεί καί δεξιώτερον το 
Ρίου (πρός Ζήριαν). Τάς άποστάσεις άπό Πα 
τρών δίδει ό Ραγκαβής Έλλην Β' 63. Κατ 
πίνακα τοϋ Μετεωρ. σταθμού Πατρών αί άπο 
στάσεις κατ’ εύθειαν γραμμήν άπό τοϋ κέντρον 
τής περιμέτρου τής πόλεως είνα ι: ΧαλκΙς (ΰψ 
914 μ.) 18 χμ ., Ταφιασσός (Παλιοβούνα) ύψ 
1039 μ. 15.500 μ., Άντίρριον 12 χμ ., Κασ 
τρίτσι 10 χμ. Μποζαΐτικα 7 χμ ., Τσαπλαναίικο 
6.500 μ., Μιντιλόγλι (ύψ 243) 4.500 μ. Ροΐτικο 
6 χμ. Βραχναίικα 9 χμ. Τσουκαλαίικα 10 χμ. 
Άλυσός 15 Vs XV··, Κ. Ά χα ΐα  (Δύμη) 1 7 '/9χμ., 
Νιφοραίικα 20 χμ. Προφ. Ή λίας (ύψ. 85 μ.) 22 
χμ., Λακκόπετρρα (ύψ. 126 μ.) 24 χμ., Μαύρα 
βουνά (ύψ. 249 μ.) 27 ‘/a χμ· άκρωτήριον ’Ά - 
ραξος 30 ‘/a χμ·, έκβολαΐ Εύήνου 22 χμ. Γα
λατάς 22 χμ. Κρυονέρι 17 ι/3 χμ. Βασιλική 
16 ‘/a χμ· Μαγκλαραίικα (ΑΙτωλίας) 14 χμ.

Τήν έκτεταμένην θέαν τών Πατρών έξαίρει 
καί ό Dodwell I, 114. Ή  Εσπερία ’Αχαία 
εύρίσκεται πρό τοϋ θεατοϋ καί ό Πατραϊκός 
κόλπος όλόκληρος (C urtius Pelopon. I). Ό  
D odwell I I  456 έξαίρει καί τήν από Παναχα
ΐκοϋ θέαν τής πεδιάδος καί τοϋ κόλπου τών 
Πατρών : «Ούδέποτε είδα τόσον ώραίαν θέ
αν». *Η άνατολή είς Πάτρας παρακωλύεται άπό 
τόν ύψηλόν Παναχαϊκόν, άντιθέτως είναι ποιη
τικόν τό έξαιρετικόν όντως θέαμα τής δύσεως 
τοϋ Ή λίου. ’Από τάς περιγραφάς τών P o u q u e
ville, V em eniz καί Σπ. Παγανέλη, Πέραν 
τοϋ Ίσθμοΰ, 124, παρέχομεν τήν τού πρώτου 
(III, 513) : «ό ούρανός τοϋ ώραίου περιβάλ
λοντος τών Πατρών γίνεται δύο φοράς μεγαλο
πρεπής, όταν πλησιάζει ή δύσις. Ούδέποτε 
παρέστην είς αύτήν τήν καθημερινήν σκηνήν, 
χωρίς νά δοκιμάσω μίαν ζωηράν συγκίνησιν, 
όταν τό άστρον τής ήμέρας, καθώς έβυθίζετο 
είς τόν όρίζοντα, άνέδιδε σωρούς χρυσού καί 
πορφύραν είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, τάς 
νήσους τής ’Ιθάκης καί τής Κεφαλληνίας, ώς 
καί είς τάς άτμώδεις κορυφάς τής Λευκάδος... 
Οϋτω δέν άπέθανον όλα είς τά παράλια τής 
Ελλάδος καί ή πατρίς τών μεγαθύμων ’Αχαιών 
θά άνεγεννατο, έάν ή Ιδιοκτησία, ή όποία συν
δέει τόν άνθρωπον μέ τήν γήν, ή όποία τόν έ- 
γέννησεν, ήτο ήγγυημένη άπό νόμους, τιθεμέ- 
νους νά τήν προστατεύσουν... Δ ιατί άναδεδειγ- 
μένοι καλλιτέχναι δέν ήλθον καί δέν έρχονται 
νά ϊδουν τό έκτακτον καί άξιοθαύμαστον τοΰτο 
θέαμα καί συγχρόνως κατά νύκτα ήσυχον καί 
σεληνόφωτον νά θαυμάσουν τήν είς τόν κόλπον 
τών Πατρών κατοπτριζομένην σελήνην ; Π οϊαι 
νέαι είκόνες είς τόν ποιητήν; Ποια νέα χρώ
ματα είς τόν ζωγράφον ;». Βλ. λ. Γεωγραφία, 
Τοπογραφία. Θωμόπουλος 93, 94. Τοϋ ύπερό- 
χου έπίσης όρίζοντος τής μονής Γηροκομείου : 
Τριανταφύλλου Γηροκομεϊον 72. Καί τήν πε
ριγραφήν τοϋ Ραϋμπώ σεληνοφώτου νυκτός 
βλ. λ. Έ παν 1821.

Ό ρκ ο υ λά το ς Βασίλης. Κεφαλλήν έγκα- 
τεστημένος έν Πάτραις. 'Τπήρξεν έκ τών 
προσδραμόντων ένόπλων Φιλικών τό άπόγευμα 
τής 21 Μαρτίου 1821 πρός τό μέρος τής οί-
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χίας Παπαδιαμαντοπούλου. ΕΙς τό Τάσι οΐ 
'Έλληνες συνηντήθησαν καί συνεπλάκησαν 
μετά των Τούρκων καί έφονεύθη. *0 Σπ. 
Τρικούπης 'Ιστορία Α ' 60 λέγει τήν σύγκρου- 
σιν έκείνην είς Τάσι πρώτην Ελλήνων καί 
Τούρκων. Πρός τιμήν του ώνομάσθη τφ  1955 
όδός τής πόλεως Πατρών. Θωμόπουλος 632. 
Τριανταφύλλου Δημ. όνόματα 33.

Ό ρ λ ώ φ  ’Αλέξανδρος. Ναυτικός άγωνιστής 
του 1821, άδελφός της Μπουμπουλίνας έκ 
Σπετσών, μέ πλοιον τής όποίας ήλθεν είς 
Πάτρας τφ  1821. Φιλήμων είς Γερμανόν 248, 
249. *0 Π . Χιώτης είς περ. «Κυψέλη» Ζα
κύνθου Α ' (1884), 13 γράφει: «Κατά τήν
θάλασσαν ταύτην [του Πατραϊκοΰ κόλπου] 
προηγγέλθη ή δόξα των νέων ναυμάχων Ε λ 
λήνων, δτε τό πλοιον του 'Αλεξάνδρου Όρλώφ 
έκ του λιμένος τής Ζακύνθου έσηκώθη μέ 
άνδρας καί κανόνια καί έκανονιοβόλει τό 
όθωμ. βρίκιον, τό όποιον έμελλε νά έφοδιάση 
τούς Τούρκους έν Πάτραις μέ στρατόν καί 
τρόφιμα. Αυτή δέ είναι ή πρώτη κανονία Ε λ 
ληνική, ήτις τή 17 Α πριλίου 1821 έρρίφθη 
έπΐ θαλάσσης κατά των Τούρκων». *0 αύτός 
Χιώτης Ίον. Α ' 397 άναφέρει Δημήτριον 
Λαζ. Ό ρλώφ έκ Σπετσών παραμένοντα μέ τό 
πλοιον του είς τόν Πατραϊκόν τήν 15 Ιο υ 
νίου 1821, ένώ άλλα έκ Σπετσών καί "Υδρας 
πλοία είχον άποχωρήσει έκειθεν.

δρυζα. Έκαλλιεργεΐτο προεπαναστατικώς 
είς Πάτρας, δπου καί ύπήρχε κατά πληροφο
ρίαν του P o uquev ille  έργαστήριον καθαρισμού 
της παρά τόν Ά γ . Άνδρέαν και τόν έκεΐ τεκέν 
(Θωμόπουλος 615 α' έκδ. 421). Ό  Σακελλαρίου 
269, ισχυρίζεται δτι υπάρχει θέσις έξω τών 
Πατρών Ριζόμυλος, πάντως σήμερον δέν δια
σώζεται τοιαύτη τοπωνυμία. Ίσ ω ς νά πρόκειται 
ό έξω τού Αίγιου. Έξήγετο κατά τήν β' Τουρ- 
κοκρχτίαν έκ Πατρών έχουσα τιμήν 33—36 
παράδες ή δεκάς οκάδων. Πρβλ. Δραγούμης 
Χρονικόν 31—32. Θωμόπουλος 506.

ό ρφ α νοτροφ εΐα , άρρένων βλ. λ. Σκαγιό- 
πουλος, Σταθακόπουλος, βρεφοκομείου.

Θ η λ έ ω ν .  Ίδρύθη τώ 1925, άγορασθείσης 
υπό τού Δημοσίου τής έπαύλεως Θ. Τριάντη 
(παραπλεύρως τού *Αγ. Γερασίμου) παρά τού 
Ιδρύματος Τριαντείου σχολής. Τώ 1939 έπί 
διευθυντρίας τής έκ Πατρών Φανής Ιερ. Π απα
χρήστου έγινεν έπέκτασις τού οικήματος ΝΑ. 
Τό ίδρυμα λειτουργεί ως κρατικόν. Ζερβός 
1328.

'Ο ρφ α νού . Χωρίον τής έπαρχίας Πατρών 
ύπόχρεων τφ  1697 είς παροχήν 8 στατήρων 
φορβής διά τό ένετικόν Ιππικόν (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118). Έ π Ι τού Παναχαϊκοΰ είς 
Λεόντιον πλησίον Βεταιίκων υπάρχει θέσις ό- 
νομαζομένη ούτως. Όρφανόν χωρίον έκειθεν 
τής Τριταίας.

" Ο σ ι ο ς  Λ ε ό ν τ ι ο ς .  Βλ. λ. Ταξιάρχαι.
" Ο σ ι ο ς  Λ ο υ κ ά ς .  Βλ. λ. Λουκάς.
" Ο σ ι ο ς  Π α ύ λ ο ς .  Βλ. λ. Παύλος.
όσ π ιτότοπο ι. Τό όσπίτιον λέγει ό Ger- 

land  116, 290. Ό  Μάμουκας Τά κατά τήν ’Α
ναγέννησιν Δ ' 105 είς άπόφασιν Έθνοσυνελεύ-

σεως άναφέρει όσπήτια καί όσπητοτόπους μετά 
της περιοχής των. Καί ό Θωμόπουλος 3811 
έκλαμβάνει τήν δλην οίκοδομήν, τό όσπίτιον. 
Κατά τούς νεωτέρους 6μως χρόνους μόνον τό 
οίκόπεδον. Οΰτω καί Χρ. Φακής είς περ. 
«’Αχαϊκά» Γ ' 1939, 93 (=παρά Θωμοπούλφ 
382 σημ.). Καί είς Ά νδρ. Λασκαράτόυ, Σ τι
χουργήματα διάφορα, β' έκδ. έν Πάτραις 
1905, 18. Τό ζήτημα λύει τό άπό Βοστίτζας 
τής 3 Ιουνίου 1809 έγγραφον άποκείμενον είς 
τό άρχεΐον Παπαδιαμαντοπούλου, διά τού όποί- 
ου ή ’Αγγελική θυγ. Ά ναστ. Κονταςή, έχου
σα «ένα όσπιτότοπον βιρανέ..... εις μαχαλά του
αγίου Γεωργίου τής πολιτείας Π . Πάτρας, πε- 
ριεχόμενον άπό δλα τά μέρη άπό δρόμους κοι
νούς καί μίαν βρύσιν είς τόν αύτόν όσπιτόπο- 
πον μέσα» πωλεΐ εις τόν Ίω αν. Παπαδιαμαν- 
τόπουλον αύτόν έκτάσεως 584 μαστορικών πή* 
χεων «πρός γρόσια έξ ή κάθε μαστορική πήχυ». 
Τό οίκόπεδον λοιπόν.

Ό σ τά ν δ η  Φλάνδρας. Φορτώνεται σταφίς 
έκ Πατρών μεταξύ 1780—7. Κώδηξ Μέρτζιου 
293.

Ό τρα . Τοπωνύμιου τφ  1703 δπου ή μονή 
Όμπλού είχε κτήματα, πλησίον κώμης Αέμνα. 
Θωμόπουλος Όμπλός 21. Ό ρτό θέσις έκειθεν 
τού Χαράδρου πρός Καστρίτσι, άλλά μάλλον 
είς τήν πεδιάδα τής Δύμης θά είναι ή τοπο
θεσία, αφού σημειοΰται δτι είναι πλησίον τής» 
Λέμνας (Λίμνας).

Ο ύάλης. Αύτοκράτωρ μετά τού Ούαλεντια-. 
νοΰ, πρός τιμήν τών όποιων αί Πάτραι έστη-' 
σαν στήλην μετά Έλλην. έπιγραφής. Τώ 375- 
μ. X. μέγας σεισμός. Ε π ’ αύτών ήθλησεν ό 
έκ Πατρών Παΰ>ος (βλ. λ.). Θωμόπουλος* 
2 5 6 -7 .

Ο ύγγρικά  πλοία άναφέρονται έρχόμενα είς. 
τόν λιμένα Πατρών κατά τήν β' Τουρκοκρα·: 
τίαν. Θωμόπουλος 506.

Ο ύελερία Μοδεστίνα. Έ πΙ τής Άκροπό-ί 
λεως Πατρών σώζεται έλλην. έπιγραφή (μέ-: 
σα Β' π. X. αί.) ύπέρ αύτής. Θωμόπουλος 
187.

Ούέλερ. ( W h e l e r )  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  "Αγ-; 
γλος περιηγητής, έλθών τόν Ιανουάριον 1676 
εις Πάτρας μαζί μέ τόν Γάλλον Ιάκωβον Σπόν 
(βλ. λ.). Ό  Ούέλερ, εύπατρίδης, άρχαιολόγος 
καί βοτανικός, παρέχει ήμϊν σπουδαιοτάταρ 
πληροφορίας. Θωμόπουλος 47ι, 426 έπ.

Ο ύεσπασιανός ( Βε σ  π α σ ι α ν ό  ς.). Ρωμ. 
αύτοκράτωρ, διαδεχθείς τόν Νέρωνα (70 μ. X .)! 
Έ π Ι τών χρόνων του άναφέρονται δύο έλλί 
έπιγραφαί έν Πάτραις διά τόν χωρομέτρην 
Φλαούνιον καί λογιστήν Βαλερεΐνον. Θωμόπου·: 
λος 185.

ο ύ λ α  (δλα), δπως καί εις Σμύρνην, Λέι 
σβον καί Ζάκυνθον. «Ούλα τά πουλάκια ζυγό, 
ζυγά ...... Θωμόπουλος 515 σημ.

δ φ ις . Περί αύτοΰ λαογραφικώς δσα Πο·* 
λίτης Παραδόσεις 1073 έπ. 1076. Βλ. λ. δράί! 
χων. Μυθολογία. 1

Ό χ τ ο ς ,  ό γήλοφος- Ούτως ό Χρ. Κορύλ\1 
λος είς Λαογραφίαν Η ' 5121 (διά θέσιν Κου·| 
μπάραις).
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αγκάρας πλοίαρχος ‘Υδραίος, μετασχών 
είς την ναυμαχίαν Πατρών (20 Φεβρου
άριου 1822). ‘Υπήρξεν έκ των θερμών 

γωνιστών τοϋ 1821 καί διεκρίθη είς τόν Πα- 
ραϊκόν.

Π αγώ να. Συνοικία τής άνω πόλεως Πα- 
(τρών, ΒΑ τών Κανδριανίκων, τών δποίων ά-

Εοτελεΐ συνέχειαν, παρά τήν έκεϊ ρεματιάν, 
[αγώνα λέγεται γενικώς έν. Πάτραις ή βασί- 
ισσα διά τήν ωραιότητά της, έξ οΰ καί βα- 
ιστικόν γυναικεϊον όνομα. Είς τήν συνοικίαν 

πί Τουρκοκρατίας υπήρχε κρήνη καί αΐ παρα
δόσεις φέρουν ότι ό τόπος «κρατούσε στοιχειά», 
jxo μία νεράϊδα ώραιοτάτη, ή Παγώνα, ή δ- 

ποία μάλιστα ένεφανίζετο έφιππος. Μόλις διε- 
βφθη καί έδημοσίευσα είς περ. «Ήλειακά» 
ρίτ. Ψυχογιού τ. ΙΑ ' 239—240 παλαιότατον 
δημοτικόν τραγούδι τών Πατρών : «Καλή κυρά 
Θοδώρα, άρχόντισσα μαντόνα, άπό τή Χαλαν- 

τσα μας έρχεσαι, Παγώνα, στοΰ Γάστουνα 
τά μέρη, χρυσό μας περιστέρι». Οί ολίγοι οδ- 
τοι στίχοι μεγαλυτέρου άσματος ήκούοντο μέ- 
χρι τής Τουρκοκρατίας έν Πάτραις καί ή έν 
χύτοΐς Παγώνα είναι ή ώραιοτάτη σύζυγος του 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Θεοδώρα.

Π α θ ί σ τ ρ α. Τοποθεσία Καλλιθέας Π α
τρών, άνωθεν θέσεως Κουμπάραις, έναντι Λο
γιών, όπου κατά τφ  1943)4 οχυρωματικά 
Ιργα. ^

παιδικοί σταθμοί. ‘Ιδρύθησαν τφ  1928 ο 
α' λειτουργών άπό τοϋ 1936 είς ίδιόκτητον οί
κημα κάτωθι Υψηλών Άλωνίων, δ δέ β' τφ  
1938 καί άπό 1940 λειτουργεί είς Βλατερό,

5ρί

Καί τό Πατριωτικόν ίδρυμα άπό τοϋ 1949 
βρεφοκομικόν σταθμόν κλπ. είς Ιδιόκτητον ο ί
κημα (Μαιζώνος—Μιαούλη). Παιδικός Σταθμός 
τοϋ Συνδέσμου βιομηχάνων λειτουργεί άπό τοϋ 
1954 είς Γυρί.

π α ι δ ο μ ά ζ ω μ α .  Βλ. λ. Τοϋρκοι.
Π α ΐζης Παΰλος. ’Αγωνιστής έν Κρήτη έκ 

Πατρών. Τετράκις έτραυματίσθη έκει μαχόμε- 
νος καί έπεσεν ήρωικώς. Χρ. Κορύλλλος Π α- 
νηγ. λόγος είς τήν 25ην Μαρτίου, Πάτραι 
1884, 6. . .

Π αΐσιος α' Μητροπ. Πατρών (1677—8). 
Ό  κακοπαίσιος οδτος «έφάνη άχρεϊος καί άδό- 
κιμος», «έληΐζετο, ώσπερ τις έπίσημος ληστής 
καί τάς λοιπάς έν Πελοποννήσιρ έπαρχίας» καί 
καθηρέθη τής άρχιερωσύνης. Θωμόπουλος. 
4 5 8 -9 .

Π αΐσιος β ' Μητροπ. Πατρών δίς, 1716—17 
καί 1727—1733. Τό β' ήμφισβητήθη, άλλά 
φαίνεται ότι περιώδευσε μέχρις Αύστρίας καί 
ίσως Ρωσίας πρός συλλογήν έράνων υπέρ τοϋ 
Πατριαρχείου. Καί τφ  1722 εύρέθη είς Ζάκυν
θον δι’ έράνους υπέρ αύτοΰ. Άπέθανεν είς Βιέν
νην πλέον, τέλη Φ)ρίου 1743, ώς πρώην Π . Π α
τρών. Θωμόπουλος 458, 566, 577—8.

Π αλαβού π ύ ρ γ ο ς .  Ή  ύψηλοτέρα 
(ύψ. 1927) κορυφή τοϋ Παναχαϊκοΰ (βλ. λ.), 
μή δρατή έκ Πατρών, διότι προβάλλονται τά 
Κουκούρια ή Κούκουραις (κορυφαί υπό τάς ό- 
ποίας τό καταφύγιον του ’Ορειβατικού). Π α- 
ραδίδεται ότι έκτίσθη ποτέ έκεϊ οίκοδόμημα 
καί τό τόλμημα έθεωρήθη παράλογον.

Παλαιά Ά χ α ΐα  ή Κάτω Ά χα ΐα , όχι διά

I



τάς άρχαιότητάς της, άλλά ώς προγενεστέρα 
της "Ανω (βλ. λ. Δύμη).

Παλαιαΐ Πάτραι. ΑΙ Πάτραι άπό του ΙΒ ' 
μ. X. αί. άπαντουν ώς «Παλαιαί Πάτραι» κατ’ 
Αντιδιαστολήν πρός τάς Νέας Πάτρας (βλ. λ.), 
αί όποΐαι έτιμηθησαν καί διά μητροπολιτικοΰ 
Θρόνου άπό της έποχης έκείνης. Δεδομένου δέ 
ότι ή έκκλησία συνεκέντρωνε περί έαυτήν τήν 
δλην δημοσίαν κίνησιν της έπαρχίας (συμβόλαια 
κ.ά.), ό όρος έπεκράτησε τόσον, ώστε έπί Φραγ
κοκρατίας τόν παρέλαβε καί ή Λατινική έκκλη
σία (arch iep iscopus P a tra ru n  V eterarum ). 
Κατά τήν Φραγκ. κατάκτησιν (1205) ό διαφορι- 
σμός ούτος ήτο νωπότατος, συνέπεσε δέ μη- 
τροπολίται Παλαιών καί Νέων Πατρών νά 
είναι συγγενείς, εις λόγος έπί πλέον διά νά 
δώση τόν τίτλον τό Πατριαρχείσν εις έκαστον 
των μητροπολιτών τούτων έπισημασμένον το- 
πικώς. «Πλησίον της Παλαιάς Πάτρας» άνα- 
φέρει χειρόγραφον της μονής Βαρνάκοβας του 
ΙΒ ' αί. Καί ό κώδηξ τής μονής Ίβήρων 1453 
«έγεννήθη εις τήν Παλαιάν Πάτραν». Καί οι 
Τούρκοι τό παρέλαβον (βλ.λ. Πάτραι όνομα). Καί 
είς τά έγγραφα (συμβόλαια κλπ.) τών Φράγκων, 
των Παλαιολόγων, γενικώς πλέον. Οί περισσό
τερον μορφωμένοι άποφεύγουν τδν πλεονασμόν, 
όπως ό Κερκυραΐος Νίκανδρος Νούκιος (ΙΣΤ ' 
αί.), ό Άθαν. Κομνηνός κ. ά, Καί ό Μακρυ- 
γιάννης αυτός. Μέ τήν πάροδον του χρόνου ή 
συνήθεια έκάμφθη, έφόσον αί Νέαι Πάτραι 
ούτε μέ έπισκοπικόν θρόνον έτιμώντο, άλλ’ 
ούτε Νέαι Πάτραι έκαλοΰντο άλλ’ απλώς 
Πατρατζίκ. Ό  μητρ. Γερμανός υπογράφε
ται τή 1 * Ιανουάριου 1826 «Πατρών» απλώς 
(«Έκκλησία» 15 Σ)βρίου 1954, 301). Καί ό 
Απολογισμός τής δημογεροντίας Πατρών του 
1819 «Πάτρα» άναγράφει έν μετωπίδι. Ά π ό  
του 1826 ιδίως καί όριστικώς μετά τό 1830 
παραλείπεται ή προσθήκη καί ό όρος «Παλαιαί 
ΓΙάτραι» άγνοεΐται παντελώς καί άπό του τ ί
τλου άρχικώς του άρχιερέως των. ΟΙ κάτοικοι 
τής έναντι Στερεάς όνομάζουν άκόμη τήν άνω 
πόλιν Παλιόπατρα καί τήν κάτω : Παραλίαν 
Πατρών. Τό φρούριον δέ Ρίου καλείται καστέλ- 
λι τής Πάτρας. Ή  άνω χώρα (πόλις) Π α
τρών δέν λέγεται έντοπίως Παλιά Πάτρα. "Αν- 
τιθέτως Παλιά Πάτρα έπεκράτησε νά λέγεται 
μετά τόν α' παγκόσμιον πόλεμον ή πρό αύτου 
λαμπρά περίοδος άκμής. Θωμόπουλος 27, 288, 
309, 3 6 2 \ 365, 368, 380, 383, 385, 388, 390 
392, 394, 397, 399, 408, 410, 416, 417, 420, 
435, 438, 440, 444, 446 έπ. 517, 609, 619.

Π αλαιογραφία. Βλ. λ. έγγραφα, έπιγρα- 
φαί. M eyer 2221.

Π α λ α  ι ο η μ ε  ρ ο λ ο γ ΐ τ α ι .  "Ασήμαντος 
ύπήρξεν ό άριθμός τών έπιμενόντων είς τό πα
λαιόν ήμερολόγιον (1922). ΟΙ έξ όλης τής πό- 
λεως καί περιοχής (Τριταία) εϊχον έξοχικόν 
τινα πρόχειρον ναόν είς Όβρυάν.

Παλαιόκαστρον. Συνήθως τοπωνύμια όπου 
έρείπια φρουρίου. Είς Δύμην (Κ. Ά χαΐαν), 
όπου ό von D uhn τοποθετεί τήν άρχαίαν Ά -  
κρόπολιν της πόλεως. Παλαιόκαστρο τό φρού
ριον Λιστρίνας είς ΑΙγιάλειαν. Λέκκας 94.

Παλαιαί Πάτραι

Παλαιόκαστρον παρά τό Γομοστόν, όπου & 
G ell 11 εΰρε σειράν λίθων καί τοποθετεί τήν 
Δύμην καί έκεΐ μάλλον άγρός Τούρκου δοθείς 
εις "Αθηναΐον πρόσφυγα (Κώδηξ Μέρτζιου 127). 
"Ο Κορύλλος Χωρογραφία 70 σημειώνει έρείπια 
αύτου, Α Καραβοστάσι. Διά Παλαιόκαστρον 
όμιλεΐ καί ό κώδηξ μονής Γηροκομείου, προ
φανώς άναφερόμενος είς τό Παυλόκαστρον. 
Παλαιόκαστρον είς Πηνείαν. Χρυσανθακόπου- 
λος 11. Καί έπί λόφου έπί της άριστερας ό
χθης του Πείρου παρά τήν Βαλματούραν Χα- 
λανδρίτσης. 'Έν τών πολλών Παλαιοκάστρων 
τούτων είναι καί τό του Ά γ . Άνδρέου παρά 
τήν Γουρζούμισαν, περί ού D odw ell I I ,  352. 
Βλ. λ. Παλαιόπολις, Παλαιόπυργος.

Π αλαιολόγοι. Α ί κ α τ ε ρ  ί ν η .  Σύζυγος 
Θωμά Παλαιολόγου, θυγ. του πρίγκηπος τής 
Ά χα ΐας καί βαρώνου τής Χαλανδρίτσης Κεν- 
τυρίωνος Ζαχαρία Άσάνη. Έζησεν είς Πάτρας, 
όπου άπέκτησεν υιόν τόν Άνδρέαν καί ίσως 
καί τόν τελευταΐόν της Εμμανουήλ. Θωμό
πουλος 373.

Θ ε ο δ ώ ρ α .  Βλ. λ. Κωνσταντίνος Παλαιο- 
λόγος.

Ε λ έ ν η .  Θυγάτηρ του δεσπότου Πατρών 
Θωμά, άνατραφείσα ένταύθα. "Τπανδρεύθη τόν 
δεσπότην Σερβίας Λάζαρον, άλλά μέ τό όνομα 
Υπομονή έμόνασεν εις Λευκάδα καί άπέθανεν 
έκεΐ τήν 7 Νοεμβρίου 1474. Φέρεται καί ώς 
Ιδρύτρια τής γυναικείας μονής (παρά τούς Τα- 
ξιάρχας Αίγιαλείας) τής Πεπελενίτσης. Θω
μόπουλος 372 σημ. 373.

Ε λ έ ν η .  Βλ. λ. Κύπρος.
Σ ο φ ί α .  Θυγάτηρ του δεσπότου τών Πα

τρών Θωμά άνατραφείσα έν Πάτραις. Έλέγετο 
καί Ζωή. Τ φ  1466 ύπανδρεύθη Ρωμαΐον τινα 
έπιφανή, χηρεύσασα δέ έπειτα, τόν , μέγαν 
δουκα τής Μοσκοβίας καί τσάρον "Ιβάν Γ ' 
Βασιλίβιτς τφ  1472. Έ ξ  αύτής πιθανώς ή πα- 
λαιά ρωσική σημαία έφερε καί τόν λεγόμενον 
σταυρόν τοΰ Ά γ . "Ανδρέου. Θωμόπουλος 373*. 
Δ. Λάγαρης, Σοφία Παλαιολόγου Πάτραι 
1948.

"Α ν δ ρ έ α ς. Υίός πρεσβύτερος τοΰ δεσπό
του τών Πατρών Θωμά γεννηθείς έν Πάτραις 
τήν 17 "Ιανουάριου 1453, λαβών καί τό όνομα 
τοΰ πολιούχου τών Πατρών. Μεταβάς μετά τήν 
τουρκικήν κατάκτησιν είς "Ιταλίαν μετά τοΰ 
πατρός του, ήσπάσθη τό καθολικόν δόγμα, συν
ήψε δέ έκεί γάμον μετ’ άκολάστου Έλληνί- 
δος όνόματι Αικατερίνης. ΤΗτο όργίλου χαρα- 
κτήρος καί άδυνάτου νοός. Τφ  1481 ήλθεν είς 
αύτόν ή σκέψις ν’ άνακτήση τήν Πελοπόννη
σον διά της βοηθείας τοΰ βασιλείου τής Νεα- 
πόλεως. Τφ  1502 παρεχώρησε διά διαθήκης 
πρός τούς βασιλείς τής "Ισπανίας Φερδίνάνδον 
καί "Ισαβέλλαν τά έπί τής Πελοποννήσου καί 
τοΰ Βυζαντίου δικαιώματά του, τά όποια πρό- 
τερον, τφ  1494, είχε παραχωρήσει εις τόν Κα- 
ρόλον Η ' βασιλέα τής Γαλλίας, ό όποιος ύπέ- 
σχετο τήν έκδίωξιν τών Τούρκων άπό τής Εύ- 
ρώπης. Ό  "Ανδρέας άπέθανε πτωχότατος είς 
Ρώμην καί έτάφη εις τήν έκκλησίαν τοΰ Ά γ. 
Πέτρου. Ή  τύχη τών τέκνων του εΐναι άγνω
στος. 70 6τη μετά τόν θάνατόν του άναφαίνε-
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κι Παλαιολόγος ίίς  κληρονόμος του είς τήν 
:αλ. πόλιν Πεσάρο. Εις τήν άγγλικήν έπαρ- 
ίαν Cornwall υπάρχει είς τόν ναόν της πό- 
εως Λανδούλφ χάλκινη λεπίς, ή όποια εΰρέθη 
ρό έτών είς τάφον παρά τήν έκκλησίαν ταύ- 
ην, -φέρουσα άγγλιστί έπιγραφήν ώς έξης : 
Ένγαΰθα κεΐται τό σώμα Θεοδώρου Παλαιο- 
όγου έκ Πεσάρου της ’Ιταλίας, καταγομένου 

τοϋ αύτοκρατορικοΰ κλάδου των τελευ- 
αίων χριστιανών αύτοκρατόρων της Έλλά- 
ος...». Πλεϊστοι έκτοτε έμφανίζονται Παλαιο- 
όγοι έχοντες άξιώσεις κληρονομικών δικαίων.,  % _ 'Γ-*' r *  y | V I (  V  l & l g  l A lp O U J V J C O lg  Λ / \ Ι  V V #JA >1*/*.W  Ψ υ  V A lA -f c W  Ψ ·

. (ωμόπουλος 365 καί 373. Θωμόπουλος α' έκδ.
D m e ll  11, 35;:
:ΐί’4
I"* % ;

ιιμ,'ι. 0ur,· r 

lira;; Ι1ι)»Ι

t

41—3. Περί τών προσπαθειών τοϋ Άνδρέα 
ατά τών Τούρκων: Κ. Σάθας Τουρκοκρατου- 
ένη Ελλάς, 52 έπ.

Ε μ μ α ν ο υ ή λ  ή Μανουήλ. *0 νεώτερος 
Ιός τοϋ δεσπότου Θωμά. Μετά τήν τουρκι- 
ήν κατάκτησιν μετέβη είς Κπολιν, όπου τόν 
πεδέχθη ό σουλτάνος Μωάμεθ β'. ’Από δύο 
ούλας, τάς όποιας τοϋ έδώρησεν, άπέκτησε 
ύο υιούς, έκ τών όποιων ό ’Ιωάννης άπέθανεν 
>ς βρέφος, ό δέ άλλος, Άνδρέας όνόματι, έξ

ι; ιλαμίσθη καί άπέθανεν έν παραβύστω. Θω- 
rh> Hi;: 1; ύπουλος 3731, α' έκδ. 340 έπ. 'Ο  Μανουήλ, 
'fai":;'/'*' ξισλαμισθείς, έλαβε τόν τίτλον τοϋ μπέη 
η ιιϊ τί tail' Υλοΰ" (ήγεμονόπαιδος) καί τιμάριον τήν πε
ι w: ίΑιΓιοχήν τοϋ σημερινού Πέραν της Κπόλεως, με
ν....! π\ ^  ονομασθέν Ικτοτε είς Μπέη όγλοΰ. Όμοίως 
'ΐ;ί Τ·> ,αίνεται δτι δίετήρησε τά εις Πάτρας κτήματα 

'ρ .! ών Παλαιολόγων εις τήν μεσημβρινήν πε-

■·!,> ·«» -9

ιάδα (βλ. λ. Μπεγουλάκι).
Π αλαιολόγος Γραίτζας Κ ω ν σ τ α ν τ ί 

ν ο ς .  Ούδεμίαν φαίνεται δτι είχε σχέσιν μέ 
ι |όν οίκον τών Παλαιολόγων, έδείχθη δέ κατά 

V 1; 'ίολύ άξιολογώτερος τούτων. ‘Τπήρξεν ό άρχη- 
. ‘ Lj. |ός τών πολιορκηθέντων καί πολεμησάντων 

■ Tj,|, .' [Ηύτόν τοΰτον τόν σουλτάνον Μωάμεθ β' έπΐ έν 
'! .. ί·|λόκ>ηρον έτος εις Σαλμενΐκον (βλ. λ.) ένώ δλη

λόιττή Πελοπόννησος είχε πέσει είς χεΐρας 
7li 1 |ών «Τούρκων (1460). *0 Γραίτζας είχε περί 
^ ν ; · ί ύ τ ό ν  μόνον "Ελληνας καί διέπρεψε κατά τόν 
να U1’.· ; |πικόν άγώνα έκεΐνον. Διετυπώθη ή γνώμη δτι 

, |το Γασμούλος (φραγκομιγάς) ή ’Αλβανός, 
: ' "̂1 .'|λλά δέν άποδεικνύεται. Τό έν τών έπιθέτων 

h 1 >ου Γραίτζας έκ της λέξεως ίταλιστί grezzo 
:ΐ! ·ι, greggio, άξεστος, τραχύς, σκληρός, άλλά
Si; ^  ;:|ϋ λέξις είναι συνήθης καί σήμερον καί σημαί- 
:» Γ ίει πράγμα σκληρόν κατά τήν άφήν ή άτεχνον 
ΐ'Ο'Λ/* ,γραίτζο). Θωμόπουλος 374—5. Λέκκας 79 έπ. 
,,, '£/*Η·1θ2—105 δπου άναφέρει δτι καί σήμερον εις τά 
:ν!1 «ί^Ι' Γωρία Έρινεοΰ καί αύτάς τάς Πάτρας είναι 
;(>'& ϊαροιμιώδες τό δνομα Γραίτζας πρός χαρακτη- 

ί^μδν άνδρός πείσμονος καί άκαμάτου. ’Αλλά 
;ό έπίθετόν του τό εϊχεν ό ήρως τοϋ Σαλμενί- 
ίου καί πρό της έποποιίας του. Καί όδόν έψή- 
κσε πρός τιμήν του τό Δημοτικόν συμβούλων 

Jp) Ιατρέων τήν 25 Ν)βρίου 1955. Τριανταφύλλου 
t  \ημ. όνόματα 39. Ζακυθηνός L,e d esp o ta t II , 

14*, 115. ΜΕΕ Η ' 666. Έλευθ. Γ 3 5 4 -5 . 
, . ’ι.. Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς  Γεώργιος καί Ίω άν- 

τΐί ι17)?· Βλ. λ. Καντακουζηνός. 
hi Δ ε ρ μ ο κ α ΐ τ η ς  Δημήτριος. Κύριος μεγά- 

‘‘ · '' ,ων έκτάσεων έν Πάτραις, οικογένειας στενώ- 
• ίατα συνδεδεμένης μέ τήν τών Παλαιολόγων. Me-

ό'·Π

!-s ,C
1n r

*5S Παλαιολόγος Γραίτζας

τά τοϋ Ίωαν. Ρωσωτα «προευργετήθησαν» ήδη 
παρά τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, λαβόντες 
«κατά τήν περιοχήν τών Πατρών περιβόλειόν 
τι». Θωμόπουλος 3573, 392—3. ΜΕΕ Θ' 64.

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  α' δεσπότης Μυστρα. Βλ. λ. 
Ά τζαΐώλης, Ναβαρραΐοι, Τοϋρκοι. 'Τπέρ αύτοΰ 
ό Ράλλης έν Πάτραις καί κατ’ αύτοΰ ό μητροπ. 
Μάξιμος. Θωμόπουλος 330—5.

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  β' όμοίως. Θυγάτηρ του ή 
Ελένη. ΤΗλθεν είς διένεξιν μέ τούς Ενετούς 
περί της δικαιοδοσίας της Λ. άρχιεπ. Πατρών 
καί ούτοι άπηγόρευσαν τό έμπόριον μετάξης 
Μιστρά. Θωμόπουλος 340—1, 345, 360, 370.

Θ ω μ ά ς ,  άδελφός τοϋ Κωνσταντίνου. Τ φ  
1443 τού έδόθη τό δυτ. δεσποτάτον Πελοπον- 
νήσου μέ έδραν τάς Πάτρας, εις τάς όποιας 
έγκατεστάθη έπί έν τέταρτον αίώνος (1435— 
1460), άποκτήσας ένταϋθα υίόν καί διάδοχον, 
τόν Άνδρέαν. Καί μέ τόν Κωνσταντίνον, άλλά 
καί μέ τόν άλλον άδελφόν του Δημήτριον ήλ- 
θεν είς σύγκρουσιν. Κατ’ αύτοΰ έπανεστάτησαν 
οι ’Αλβανοί καί τόν έπολιόρκησαν είς τήν Ά -  
κρόπολιν Πατρών. ’Επί τριετίαν δέν έπλήρωσε 
τόν φόρον ύποτελείας πρός τούς Τούρκους, τόν 
όποιον καί οί Φράγκοι πρό αύτοΰ έπλήρωνον. 
Οί Ε νετοί τοϋ ύπέσχοντο νά τοϋ στείλουν 500 
τοξότας έκ Κρήτης κατά τών Τούρκων. Τόν 
Μάΐον 1458 ό σουλτάνος Μωάμεθ β' κατέλαβε 
τόν Μιστράν καί ό Θωμάς φοβηθείς τοϋ παρέ
δωσε καί τά ίδικά του φρούρια. 'Όταν ό σουλ
τάνος έφυγεν, άνακατέλαβε τά Καλάβρυτα καί 
έζήτει άπό παντοΰ βοήθειαν διά νά λάβη καί 
τάς Πάτρας, τάς όποίας καί έπολιόρκησε μετά 
στρατιωτών, τούς όποιους τοϋ έστειλεν ό Π ά
πας τη είσηγήσει τοϋ καρδιναλίου Βησσαρίω
νος. Τουρκ. στρατός υπό τόν Ζηνοβίζην διε- 
σκόρπισε τούς πολιορκητάς. Κατηλθε καί ό 
ίδιος ό Μωάμεθ β' καί ό Θωμάς άπό τό Λε- 
οντάρι, εύρέθη εις Καλαμάταν καί Ναβαρϊνον, 
δπου έφθασε καί ό σουλτάνος. Ό  Θωμάς έ- 
σπευσεν εις Μάραθον, δπου συνηντήθη μετά 
της συζύγου του καί τών τέκνων του. Μετ’ 
αυτών καί άλλων άρχόντων έπεβιβάσθη τήν 20 
’Ιουνίου 1460 πλοίων καί έγκατέλειψε τήν Π ε
λοπόννησον πρός Κέρκυραν, συναποκομίζων καί 
τήν κάραν τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέου, τήν ό- 
ποίαν είχε παραλάβει έκ Πατρών. Έ κ  Κερκύ- 
ρας άνεχώρησε μόνος εις Ρώμην παρά τφ  Βησ- 
σαρίωνι.

Ό  Πάπας ώρισε κατοικίαν τοϋ Θωμά παρά 
τήν έκκλησίαν τοϋ 'Α γ. Πνεύματος καί ε 
πίδομα 300 κατά μήνα χρυσών δουκάτων, εις 
τά όποια ό σύλλογος τών καρδιναλίων προσέ- 
θεσεν άλλα 200 κατά μήνα καί ή Ένετική δη
μοκρατία έτησίως 500. Τ φ  άπένειμε δέ ό Π ά 
πας έπισήμως τό παράσημον τοϋ χρυσοΰ ρόδου, 
εκείνος δέ τοϋ παρέδωσε τήν κάραν τοϋ ’Αποστ. 
Άνδρέου. Ά πεβίωσε τφ  1465 εις Ρώμην καί 
έτάφη εις τήν κρύπτην τοϋ Ά γ .  Πέτρου, ώρι
σε δέ κληρονόμον του τόν Βησσαρίωνα, ό όποιος 
δέν άπεδέχθη, άλλά κληρονόμοι ήλθον τά τέ
κνα του, ευρισκόμενα εις ’Αγκώνα τής ’Ιτα 
λίας. Ό  Ούΐλλιαμ Μίλλερ ( I I I ,  176) γράφει 
περί τοϋ Θωμά δτι πάς έπισκέπτης τής Ρ ώ 
μης άτενίζει άσυνειδήτως τήν δψιν αύτοΰ,
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έπειδή, ένεκα της υψηλής καί ωραίας αύτου 
μορφής έχρησίμευσεν ώς πρότυπον του άγάλ- 
ματος του άποστόλου Παύλου του ίσταμένου 
καί μέχρι σήμερον παρά τάς έξωτερικάς βαθ
μίδας τάς όδηγούσας είς τόν "Αγ. Πέτρον. Ε ί- 
κών του Θωμά είς άνάγλυφον του τάφου Π ά
πα Πίου β '. Βλ. σ. 268 του παρόντος. Θωμό- 
πουλος 343, 360—373, 392—3.

’Ι ω ά ν ν η ς  Η '. Αύτοκράτωρ Βυζαντίου. 
*Ηδη τω 1417 ήτοιμάζετο διά τήν πολιορκίαν 
των Πατρών. Επανήλθε τέλη 1427 καί συμ- 
βιβασθείς μετά του Καρόλου Τόκκου, κατόπιν 
νίκης κατά ναυμαχίαν πρό της είσόδου του Πα- 
τραϊκοΰ κόλπου, έλαβε τόπους αύτου είς Π ε
λοπόννησον. Θωμόπουλος 341, 343, 345, 372 
σημ.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς .  Ή  εύγενεστέρα μορφή 
του αύτοκρατορικου οίκου των Παλαιολόγων, 
ό τελευταίος των Ελλήνων βασιλέων τής 
Κπόλεως. Μετά του άδελφού του Ίωάννου 
αύτοκράτορος φθάνει είς τήν Πελοπόννησον 
τήν 26ην Δεκεμβρίου 1427. Τήν Ιην ’Ιουλίου 
1428 οι τρεις άδελφοί ’Ιωάννης, Θεόδωρος 
καί Κωνσταντίνος έρχονται είς τάς Π ά
τρας πρός έκδίωξιν καί έξ αυτών των Φράγ
κων. Είς τό στρατόπεδον μάλιστα τής πολιορ
κίας παρά τούς Μύλους (βλ. λ.) έτελέσθησαν οΐ 
γάμοι του 24ετούς Κωνσταντίνου μετά τής 
Θεοδώρας (πρίν Μαγδαληνής καί Καρολίνας δ- 
νομαζομένης) Ουγ. Λεονάρδου β' Τόκκου. *Ως 
προΐξ έδόθη ή Γλαρέντζα καί άλλα φρούρια 
περί αυτήν. *II  νύμφη ήτο ώραιοτάτη, άλλ’ ά- 
πέθανε τδν Ν)βριον 1430 είς Σανταμέρι (βλ.λ.) 
έκ δυστοκίας. Ή  σορδς μετεφέρθη είς Γλα- 
ρέντζαν καί Μιστράν, όπου έτάφη. Βλ. λ. Πα- 
γώνα. Κατά τήν πολιορκίαν έκείνην του 1428 
μόνον τρεις μικράς συνοικίας κατέλαβον των 
Πατρών καί συνεβιβάσθησαν οί Φράγκοι αυ
τών νά πληρώνουν 500 φλωρία κατ’ έτος φό- 
ρον.

Ό  Κωνσταντίνος έξ Αίγίου, πάντοτε άπο- 
βλέπων είς τήν άπόκτησιν τών Πατρών, κατά 
Μάρτιον 1429 έπροχιόρησε πρός αύτάς. ‘Απο
στολείς ό ’Ανδρόνικος Λάσκαρις έφερεν έκ Π α
τρών πληροφορίαν, κατά τήν όποίαν ιερείς καί 
λαϊκοί έδήλωσαν, ότι, άν ό Κωνσταντίνος θέλη, 
θά ευρουν τρόπον νά παραλάβη τήν πόλιν. Είς 
τάς μυστικάς αύτάς πληροφορίας ό Κωνσταντί
νος δέν έστηρίχθη, Οεωρήσας «ώς άδύνατα καί 
περισσά & ήκουσε καί έλεγεν» (ό ’Ανδρόνικος), 
προχωρήσας δέ είς Γλαρέντζαν έγραψεν είς 
τούς Πατρεΐς νά έκτελέσουν τάς πρός τόν ’Αν
δρόνικον υποσχέσεις. Οί Πατρεΐς πάλιν έδωσαν 
εύνοϊκάς άπαντήσεις, άλλά καί πάλιν ή άπό- 
κτησις τών Πατρών έθεωρεΐτο υπό του Κων
σταντίνου αδύνατος. Έπροχώρησεν έκ Γλαρέν- 
τζας καί ήλθεν είς τάς Τρεις Εκκλησίας (ση
μερινά Ροΐτικα). Συγχρόνως διεμηνύθη νά γίνη 
στρατολογία είς Ίθούμην καί Άνδρούσαν, ή 
όποία καί επραγματοποιήθη. Ε π ίσης διεμηνύθη 
είς τόν ’Αλέξιον Λάσκαριν είς Αίγιον νά κι- 
νηθή καί οΰτος. Είς τόν συμφωνηθέντα τόπον 
προσήλθον οί άντιπρόσωποι τών Πατρών "Ελ
ληνες καί συνεσκέπτοντο μετά του Κωνσταντίνου.

ΟΙ είς τό φρούριον όμως Φράγκοι, ίδόντες

τάς κινήσεις έστειλαν ένά ιερέα των, Λίάρκον 
όνόματι μετά διερμηνέως, ζητοΰντες νά μάθουν 
τΐ ζητουν οί έπερχόμενοι. ’Από τό στρατόπε
δον του Κωνσταντίνου άπήντησαν δτι ζητουν 
τό φρούριον. 'Όταν ό άπεσταλμένος έπέστρε- 
ψεν είς τήν Άκρόπολιν, έσημάνθη συναγερμός, 
άλλά καί ό Κωνσταντίνος άπό της έπομένης, 
ή όποία συνέπεσε νά είναι ή Κυριακή τών 
Βαίων, ήρχισε τήν έπίθεσιν καί έφθασαν οί 
βυζαντινοί μέχρι τών πυλών τής Άκροπόλεως.; 
Μέχρι του Μ. Σαββάτου, 26 Μαρτίου 1429, 
συνεχίζετο ή άμεσος πρό τών πυλών πολιορκία, 
άλλά τήν πρωίαν τής ημέρας ταύτης Φράγκοι 
Ιππείς έκ του φρουρίου κατέφθασαν πλησίον 
του σημερινού ναού τών Είσοδίων, παρά ύπάρ·. 
χουσαν γέφυραν, τόν Κωνσταντίνον καί μετ- 
αύτοϋ τόν Φραντζήν καί έφόνευσαν τόν ίππον 
τού πρώτου, ό όποιος έπρόλαβε καί άπεπλέχθη 
άπ* αυτού, ένώ ό Φραντζής, συμπλακείς μετά, 
καταφθάσαντος Φράγκου καί τραυματισθείς ύπ’ 
αύτού, συνελήφθη αιχμάλωτος καί ώδηγήθη είς 
τήν είρκτήν τής Άκροπόλεως. Τήν 23ην Ά -  
πριλίου έπήλθε διά τού Πατρέως προκρίτου 
Ίωαν. Ρωσωτα (βλ. λ.), Απεσταλμένου του 
Κωνσταντίνου, συμφωνία καί οί Φράγκοι άπέ- 
λυσαν τόν Φραντζήν, άκόμη δέ καί παρέδωσαν 
είς τόν Κωνσταντίνον τό φρούριον του Σαρα- 
βαλίου υπό τόν όρον ό Κωνσταντίνος ν’ άπέλθη 
έκ Πατρών μέχρι τέλους Μαίου, ΐνα μέχρι 
τότε, έπιστρέφων ό άπουσιάζων Λατ. ’Αρχιε
πίσκοπος, ό καί κύριος τού φρουρίου, άποφα- 
σίση περί παραδόσεως ή μή καί τούτου. Ό  
Κωνσταντίνος παρέλαβε τήν 5 Μαΐου 1429 τό 
©ρούριον Σαραβαλίου καί άπήλθεν άφήσας τήν 
αρχηγίαν τού στρατοπέδου πολιορκίας είς τόν 
Πατρέα άρχοντα Ίωάννην Ρωσωτάν. Ή  πα- 
λαιά έκδοχή τού Θωμοπούλου Ό μπλός 39 ότι 
ό Κωνσταντίνος μετά τής συζύγου του άπό 
τών γάμων του καί τώ 1429 διέτριψεν είς τήν 
μονήν Ά γ . Κωνσταντίνου παρά τό Σαραβάλι 
άποκλείεται, διότι τό Σαραβάλι μόλις τόν 
Μάϊον 1429 παρέλαβε. Παρελθούσης τής προ
θεσμίας δέ καί παρακαμφθείσης τουρκικής τί
νος παρεμβάσεως, ό Κωνσταντίνος έπανήλθεν 
είς Πάτρας, συναντήσας καθ’ οδόν καί τόν ά- 
δελφόν του Θωμαν, ό όποιος έπολιόρκει τά Κα
λάβρυτα, καί μέ τόν οποίον μαζί έφθασαν είς 
Καμενίτσαν καί τήν έπομένην 4 ’Ιουνίου 1429 
τήν έσπέραν είς τόν παραλιακόν ναόν τού Ά γ , 
Άνδρέου. Ό  Λατ. ’Αρχιεπίσκοπος Πανδοΰλ- 
φος Μαλατέστας δέν εΐχεν έπιστρέψει έξ ’Ιτα
λίας.

Οί Πατρεΐς συνεκεντρώθησαν άθρόως πρό 
του τάφου τού ’Αποστόλου καί τόν ύπεδέχθησαν 
καί «οί του κάστρου έγκριτοι». "Ολοι μαζί πλέον 
λαός καί στρατός, έφθασαν είς τήν πόλιν μέ- 
χρις *Αγ. Νικολάου παρά τό φρούριον, ένώ ή 
όδός ήτο στρωμένη μέ άνθη καί μέ τριαντά
φυλλα καί μέ ροδόσταμμα έρρανον έκ τών οι
κιών τούς έλευθερωτάς. Οί Φράγκοι όμως 
στρατιώται όχι μόνον χατεκράτησαν τήν Ά - 
κρόπολιν, άλλά καί έξ αύτης έβαλον, άλλά 
δέν έπέφερον βλάβην. Ό  λαός ώδήγησε τόν 
Κωνσταντίνον είς τόν ναόν του Ά γ . Νικολάου, 
όπου μετά ψαλεΐσαν δοξολογίαν ώμοσαν όλοι
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^  ; |β ποφηνάμενος». Ό  Κωνσταντίνος έκ Πατρών 
τ  ^έστειλε τον Γ. Καντακουζηνόν είς Ραγούζαν.
,'ϊ 1437 δ Κωνσταντίνος εγκαταλείπει τήν

ελοπόννησον, έπανέρχεται όμως τόν Σεπτέμ- 
ριρν τοΰ 1441 καί κατά νέαν συμφωνίαν με- 

f 1 τών άδελφών του, παρέλαβε τό δεσποτάτον 
>5 Μιστρά.

Είς τόν ’Ισθμόν Κορίνθου τώ 1446 ό Κων- 
χ:κί  ι:ιφ,ταντΐνος μετά τοΰ Θωμά (δεσπότου Πατρών) 
!j5w.!w κ»|; ιράτησαν άμυναν, άλλ’ οί Τούρκοι έπροχώρη- 
Λ \r„ Af/iK αν λεηλατοΰντες μέχρι Πατρών, τάς οποίας.

'&■ · σουλτάνος δέν ήδυνήθη νά καταλάβη. Τήν 
η\ ιώ&ί *9 Μαΐου 1953 δ Δήμος Πατρέων ένετείχισεν 
\!*J ; ς τήν δυτικήν πύλην τοΰ φρουρίου Πατρών
-,· *5Τ«; 7 · καμνηστικήν πλάκα έπί τή δΟΟετηρίδι άπό 
ι */ο: ίοδ ήρωικοΰ θανάτου του. Θωμόπουλος 344
ή. 'Ή3 ijr, Ζακυθηνός, L,e d espo ta t II , 102, 138, 

|Ρ ,  187, 230, 1, Longnoti 351, "Ηλιος ΙΑ '

Μ ι χ α ή λ  Η '. Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, 
ίίετά τοΰ πατρ. ’Ιωσήφ άνεσύστησε τάς είς 

jv Πελοπόννησον ’Ορθοδόξους ορχιερατικάς 
. φρας. Θωμόπουλος 394.

'! Μ ι χ α ή λ .  Άναφέρεται ώς δι κκητής Αί- 
Γου διαθήκην κατοίκου Πατρών Βαρθο- 

φμαίου Ζάνου de V isnadelis, τοΰ ’Απριλίου

:ί::
■:ί

ι;** .jf; (430. G erland 212, Ζακυθηνός, L,e d esp o ta t

ι;) ί| Π αλαιομέτοχο. Τοπωνύμιον σύνηθες, όπου
Ε,ΐ ΐ̂.__ _ ϋ ιι ..  __ ______________ * -V Ι'ί^ηρχεν άλλοτε μετόχιον μονής τίνος Ουτω

Θέσιςνι^' ϊ" -J καί όχι μακράν τής μονής Όμπλοΰ.
!: tr f  ΎΡ°τική> περιφερείας Παυλοκάστρου (κώδηξ 

t f i’"· Βίονής Γηροκομείου σ. 4). Παλιομετόχι (παλαιά 
ονή) σημειοΰται ύπό Ν. Νουχάκη Β' 531 1 

’ vV'if '· Καμ·αΡ«)ν (Έρινεοΰ), τό όποιον καί ώς 
ατοικούμενον άναφέρουν είς τό 1861 οί Δρα- 

’ κίάκης Κούνδουρος 159. Βλ. λ. Μετόχια, μοναί. 
ν Π αλαιόπολις. Φρούριον μεσαίων, τής Ή -
• ^ ‘'.',^ίείας, τώ 1364, δέν είναι όμως βέβαιον άν ά- 

ύίνήκεν είς τήν βαρωνείαν τών Πατρών. Θωμό- 
'Κ #  Όυλος 3241. Δραγούμης Χρονικόν 259. Πολίτη 

,,/j! %ίρ Ιαραδόσεις 714. L eake I, 5.
,ν Παλαιόπουλος Δ η μ. Φιλικός καί δπλαρ-
jyVi ηγδς έκ Καρπενησίου. Διωκόμενος ύπό τοΰ 

I ^λή πασα κατέφυγεν είς Πάτρας παρά τώ 
,ητροπ. Γερμανφ, όπου έφυλάσσετο έπί 2ετίαν,

κατόπιν δέ, έπικρατήσαντος τοΰ Βελή είς Π ε 
λοπόννησον, έφυγαδεύθη είς Ρωσίαν. Γούδας 
Η ' 444. Κανδηλώρος ’Αρματ. 331, 380, τοΰ 
αύτοϋ Φιλική 337.

Π αλαιόπυργος. ’Ή δη είς τήν άναγραφήν 
τής κτημ. περιουρίας τής μονής Ό μπλοΰ τοΰ 
1703 άναφέρεται θέσις Πύργος, τήν οποίαν δ 
Θωμόπουλος Ό μπλδς 21 σημ. ταυτίζει μέ τόν 
Παλαιόπυργον, θέσιν έκτοτε γνωστήν ευθύς 
μετά τόν ποταμόν Γλαύκον άριστερά τής δδοΰ 
πρός Σαραβάλι, έπί τής πεδιάδας. Ό  πύργος 
διασώζεται καί σήμερον έρειπωμένος, άλλ’ εις 
άρκετόν ύψος, μέ τάς πολεμίστρας του, δωμά
τια κλπ. ύπάρχει δέ παρ’ αύτόν υδρόμυλος καί ■ 
μάνδρα είς μέγα μήκος.

Ό  πύργος είναι παλαιότερος τής β' Τουρ
κοκρατίας καί διά τήν παλαιότητά του ώνομά- 
ζετο ήδη κατ’ αύτήν παλαιός (Παλιόπυργος). 
Κατά τήν μάχην τοΰ Γηροκομείου ήμύνετο δ 
Εύαγ. Κουμανιώτης μέ Πατρεϊς καί έκεΐθεν 
ήρχισεν ή άντεπίθεσις άπό τόν ίδιον τόν Κο- 
λοκοτρώνην. Προηγουμένως, τόν Φ)ριον 1822, 
ήτο εκεί στρατοπεδευμένον τό σώμα τών Κα
λαβρυτινών τοΰ Κ. Πετιμεζά καί οί Τζανέτος, 
Γενναίος, Χριστόπουλος και λοιποί Φχναρϊται 
(Κυπαρισσίας). Φωτάκος Α' 295. Χωρίον Π α
τρών Παλιόπυργος καί Πύργος άναφέρουν ένετ.' 
καταστάσεις τοΰ 1697. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 
118.

Άναφέρεται είς πίνακα μονής Γηροκομείου, 
σ. 204 καί είς ένετ. κατάστασιν χωρίων Π ά- 
τρών τφ  1697. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118. 
Τώ 1836 χωρίον δήμου Πατρέων, έκτοτε δέν 
άναφέρεται. Δρακάκης Κούνδουρος 67. Έ ργο- 
στάσιον έκεϊ, τό α’ τής χώρας τώ 1840. Βλ. λ. 
βιομηχανία. Τριανταφύλλου Γηροκ. 48—51.

Π αλα ιοχώ ρ ι, όπου άλλοτε χωρίον. Είς 
Τριταίαν τά ΠαλαιοκωσταΙικα (βλ. λ.). ’Ό π ι
σθεν μονής Γηροκομείου, θέσις χωρίου. Ά ρά- 
χωβα (1841). Καί είς Βελβίτσι, Γουρζούμισαν 
καί Χαλανδρίτσαν.

Π αλαμά. Οίκογένεια έκ Μεσολογγίου, ά- 
παντωμένη είς Πάτρας ήδη άπό τών άρχών 
τοΰ ΙΘ ' αί. ’Έγγραφον Ελληνιστί τοΰ βοεβό- 
8α τών Πατρών πρός τόν διοικητήν τής Ζα
κύνθου, άντίγραφον τοΰ δποίου προελάβομεν 
καί άπεκτήσαμεν χάρις είς τόν Λ. Ζώην έτους 
1808 (παρά Θωμοπούλω 519) άναφέρει συνε- 
ταιρικώς έργαζομένους έν ΙΙάτραις έμπόρους 
τόν Πέτρον ΙΙαλαμαν καί Ζαχ. Θωμόπουλον. 
Τόν Παλαμαν τοΰτον δ Θωμόπουλος 501 σήμ. 
φέρει ώς Ίωάνύη'ν καί συγγενή τοΰ Σπυρ. Τρι- 
κούπη, δ όποιος, όταν εύρίσκετο είς Πάτρας 
κατά τάς άρχάς τοΰ ώς άνω ΙΘ ' αί., διενήργει 
έμπόριον σταφίδος συνεταιρικώς μετά τών δύο 
ώς άνω έμπόρων. Ό  Ιωάννης φέρεται μεταξύ 
τών έν Πάτραις συνδρομητών τής ’Αρχαιολο
γίας Ελληνικής Γρηγορίου Ιερομον. Πηλιου- 
ρείτου, έν Βενετία 1815. Είς άλλο βιβλίον, τήν 
Γραμματικήν Ίταλ. γλώσσης Σ . Λορεβάρδου, 
έκδοθεϊσαν τώ 1858, άπαντώμεν συνδρομητήν, 
έν Πάτραις έγκατεστημένον τόν Παναγιώτην 
Παλαμαν, τόν όποιον έπίσης εύρίσκομεν μεταξύ 
τών έν Πάτραις συνδρομητών τών 'Υπομνημά
των τοΰ μητρ. Γερμανού (1837). Έ γκατεστη-
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μένος έν Πάτραις ώς δημόσιος μνήμων (συμ
βολαιογράφος) εύρίσκεται ήδη πρό του 1830 
ό Πέτρος Παλαμας. Θωμόπουλος 617*, Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκομεΐον 61—3. Εις τόν κατά
λογον των ένόρκων των Πατρών του 1837, 
άναφέρονται Πέτρος Παλαμας καί Δημήτριος 
Παλαμας (βλ. λ. δίκαιον). Ε π ίσ η ς ό Ε. Π α
λαμας τφ  1851 καί τόν συναντώμεν συνδρομη
τήν Πατρών του Χρυσού κατόπρου του Ά ναστ. 
Π απά, Ά θήναι 1851 καί ό Παντολέων Παλα
μας, Ιδιοκτήτης καί είσοδηματίας (Γεροκωστο- 
πούλου—Η φαίστου), άπαντες έκ Μεσολογγίου 
καταγόμενοι καί συγγενείς του ποιητού. Έ ν  
Πάτραις τφ  1857 έξεδόθη έργον « Ό  'Οδοιπό
ρος» του Άνδρέου Ε. Παλαμά Μεσολογγιέως 
σελ. 16 «ρηγνύς φωνήν υπέρ των λιμοκτονούν- 
των άγωνιστών Μεσολογγιτών». Τέλος καί 
ό Σταυρόπουλος 328 άναφέρει διδάσκαλον εις 
Αϊγιον Ευστάθιον Παλαμαν τά τελευταία έτη 
της Τουρκοκρατίας.

ΕΙς Πάτρας έγεννήϋη τήν 2 μ. μ. της Τε
τάρτης 13 ’Ιανουάριου 1859 είς τήν πατρικήν 
Ιδιόκτητον οικίαν έπί της δμωνύμου ήδη όδοΰ 
(Κορίνθου άλλοτε άριθ. 77), σωζομένην έως 
σήμερον, ό έθνικός ποιητής Κωστής ΓΙαλαμάς, 
δευτερότοκος υιός του Μ. Παλαμά ύπηρετουν- 
τος τότε έν Πάτραις ώς πρωτοδίκου. Προη
γούμενος ένοικος τής οίκίας ό ’Ιταλός πρόσφυξ 
μουσικός Φ. Σεράο, έγεννήΟη δέ έν αυτή ή 
Ουγάτηρ του ΜατΟίλδη, πχρεμεινε δέ έν αύτή 
ό Σεράο έως του Αύγουστου 1857. Έ κτοτε 
έγκατεστάΟη έν αύτή ή οικογένεια Παλαμά 
μέχρι 1865, 6τε άπέΟανον ό δικαστής καί ή 
σύζυγός του. Τώ 1880 ή οίκία έπωλήθη διά 
του πρωτοτόκου των δύο όρφχνών Χρήστου καί 
Κωστή, άλλ’ ό Χρηστός ούτος ΓΙαλαμάς έχρη- 
μάτησεν έν Πάτραις νομάρχης (1900).

Περιγραφήν της οικίας έδωσεν ό είρημένος 
Χρ. ΓΙαλαμάς είς τό Ά καδημ. Ήμερολόγιον 
Πατρών, 1918, 21—28. Ό  ποιητής Κ. ΓΙαλα
μάς, καίτοι άπελΟών είς δλως τρυφεράν ηλι
κίαν έκ Πατρών, διετήρησεν ίσχυράν άνάμνη- 
σιν της γενετείρας, την όποιαν πρώτην έτρα- 
γούδησεν είς τήν συλλογήν «Ασάλευτη Ζωή», 
Πατρίδες : «δπου βογγάει τδ π  >λυκάραβο λ ι
μάνι...)), είς τήν συλλογήν « Ή  πολιτεία καί 
ή μοναξιά» (1906), Στή χώρα που μέ γέννησε: 
«Στό χώμα σου φυτρώσαν καί μαράθηκαν τά 
πρώτα μου τ* αξέχαστα τά χρόνια....», είς τά 
«Παράκαιρα» Τό σπίτι πού γεννήθηκα. Καί 
είς τά «Χρόνια μου καί τά χαρτιά μου» γρά
φει περί τής ένταύθα γεννήσεώς του καί λοι
πών έκ Πατρών άναμυήσεων. Σκόρπιοι στίχοι 
πολλοί διά τάς Πάτρας (—Τράβα κατά τήν 
Πάτρα..... Μακρυά σά νά όνειρεύτηκα της Π ά
τρας τδ κανάλι (’Ασάλευτη ζωή).

Τ φ  1936 έωρτάσΟη καί έν Πάτραις ή 50ε- 
τηρίς τοϋ έργου του Παλαμά (ίδιον πολυτελές 
τεύχος μετά δύο εικόνων τού Ά ρϊστ. Μικρού- 
τσικου έξεδόθη) έπί δέ τω θανάτω του (28 Φε
βρουάριου 1943), ό Δήμος Πατρέων έτέλεσε 
πρώτος φιλολ. μνημόσυνον είς τό Δημοτ. θέα- 
τρον, πρώτον δέ τό περ. Πατρών. «Α χαϊκά» 
έξέδωσεν ειδικόν τεύχος τόν ’Ιούνιον 1953, τό 
όποιον μάλιστα αί ίταλικαί άρχαί κατοχής

κατεδίωξαν καί ^ατέσχον. Είδικώτερον διά τήν j f r y *  

έν Πάτραις οικίαν Παλαμά έγραψεν ό Κ. Κυ- fj*

I

* *  ■
ft ';]
ι'!··„

ριακόπουλος (Ά κταΐος). Ό  Δήμος τήν όδόν Κο
ρίνθου άπό Μνασέου έως πλατείαν Γεωργίου 
ώνόμασεν έκτοτε όδόν Παλαμά. ’Ενδιαφέροντα 
καί είς τάς σ. 47—50 γραφέντα περί «Είδυλίου 
τού ποιητή στήν Πάτρα)). Τό ποίημά του <Τδ 
σπίτι πού γεννήθηκα» είναι «άφιερωμένο στήν 
Μυρέλλα καί στήν Μοιρίτα». Περί Πατρών £# 
καί Παλαμά πραγματεύεται έμπεριστατωμένον 
άρθρον τού Μενελ. Κυριακοπούλου (Κ σ. in '
2—11. Κ. Παλαμάν εύρίσκομεν> μεταξύ των |-jj' ;- 
συνδρομητών Μεσολογγίου τού έτους 1866 ΐ;, ’
Πραγματείας κλπ. Σπ. Άθανασϊάδου (βλ. λ.), 
Θωμόπουλος 277\  591. Τήν 1 Μαρτίου 1959 ί,κ'ί "', 
έωρτάσθη ή ΙΟΟετηρίς τής γεννήσεώς του έν- 
ταύθα δι’ έορτης, είς ήν ώμίλησαν οί Δ. Συ- i 
ναδινός, Ά λ . Κάζογλης κ. ά. απήγγειλαν 8έ ή (ρνι. t- 
ΊΙλέκτρα Μικρούτσικου καί Θ. Κωτσόπουλος 
έξ ’Αθηνών. Προτομή εις Ύψ. 'Αλώνια. (1953). Μ - 1 

Ό  πατήρ τού ποιητοΰ συμβάλλεται μετά leau-··, 
τών Ν. Πράτσικα καί Θ. Τζίνη είς συμβόλαιον φ ,
Ν. Θωμοπούλου, συμ)φου Πατρών, τής 16)5) '
1862. Έ κ  τού ύπ’ άριθ. 8530)26)3)65 συμβο- tad', 
λαίου τού αύτού συμ)φου προκύπτει δτι έπί- 
τροπος τών όρφανών Χρήστου, Κωστή καί Νι- ιχγι ο. 
κολάου Παλαμά ήτο ή έκ μητρός μάμμη των jra:i ur: 
Άλτάνη χηρ. Κ. Πέταλά, κάτοικος Πατρών, u r : 
καί παρεπίτροπος ό καθηγητής τού Γυμνασίου 
Μεσολογγίου Δημήτριος ’I. Παλαμας. Μήτηρ ^  \
τού ποιητού ή Πηνελόπη Κ. Πέταλά καί ά- Ην . ; 
δελφή αυτής ή Καλλιόπη Διον. Καρούση, κά- %φ : 
τοικος Τεργέστης, είτα ΙΙατρών καί τέλος Με- . - 
σολογγίου. Διά τού άνω συμβολαίου τά άνή- : 
λικα άνεγνωρίσΟησαν κύρια τού Χ/* τής οίκίας *} -ν,. 
τού πίππου των, δπου έγεννήθησαν. Έπηκο- fj$*j r. 
λούθησε δίκη διανομής καί έξεδόθησαν άποφά- fjjir. " 
σεις τφ  1877 καί 1886 τού Πρωτοδικείου 
Πατρών. Τέλος τήν 25 Μχΐου 1880 ή οίκία έξ- Ζιΐ, 
επλειστηριάσθη καί έλαβε ταύτην ό μόνος έ- π ' 
νήλιξ τών αδελφών Παλαμά Χρήστος, ό όποιος & 
τήν αυτήν ήμέραν τήν έπώλησεν είς τόν Χρ.
Κρεββχτάν. Πλεΐστα συμβόλαια εις τά βιβλία
μεταγραφών δήμου Πατρών Άλτάνης Π. Πα- 
λχμά, Παναγιώτου, Παντολέοντος, Ελευθερίας,
“Αννας, Δημητρίου, Άνδρέου, ’Ελευθερίου, Πα- 
ρχσκευούλας Παλαμά περί άστικών καί άγρο- ■
τικών κτημάτων των ένταύθα. ί.ν

Π αλάτια . Κατά Φραντζήν (1429) οί Φράγ- \\ }*·"* 
κοι τών Πατρών άντέστησχν είς τόν Κωνσταν- 
τΐνον ΙΙαλαιολόγον «κρατήσαντες τό φρούριον, 
έτι δέ τά αυθεντικά παλάτια.,.». ΤΗσαν πλη- Ια: 
σίον της Άκροπόλεως, μάλλον ΝΔ αυτής l / j . .  ■!.' 
(διότι αΰτη είχε τότε μικρόν φρούριον). Καί 4»· -1':
δικαστ. άπόφασις τού 1436 αναφέρει δίκην «έν
τώ παλατίφ τών Π. Πατρών». G erland  219,  ̂ ,
2201, 222. Έ π ί 'Ενετών (1714) άναφέρονται 3
αί μεγάλαι οίκοδομαί, τά δημόσια καταστή- ϊ 
τατα ώς παλάτια. Καί τήν μεγάλην οικίαν τής a ν'"·' 
κυρά Κούναινας οι Πατρινοί έπί Τουρκοκρατίας 
έκάλουν παλάτι. Θωμόπουλος 352, 386, 480, I 
6103. Βλ. λ. άνάκτορα.

Π άλεια. Παλαιά όνομασία τής Δύμης ίσως ί 
έκ τού πηλώδους εδάφους (πηλού, 8ωρ. παλου). { 
Οΰτω ποιητικώς ώς πατρίς τού Όλυμπιονίκοο *
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ίώτα εις έπίγραμμα έμμετρον πρδς τιμήν 
>. Κατά τδν R aoul—R ach e tte  είς τήν 
sto ire critique etc. Β' 224 ή Κεφαλληνϊα- 
Πάλη άποικία της Παλείας. Θωμόπουλος 

), 114, 123 σημ.
Παλιοβούνα. Βλ. λ. Ταφιασσός. 
ΠαλιοκωσταΙικα. Συνοικισμός οικογένειας 
Αιοκώστα παρά τδ Ρένεσι καί Ρουπακιάν, 
τος ώδηγεΐτο είς τήν άγχόνην ύπδ των 
όρκων έν Πάτραις, έτυχεν δμως νά παρευρί- 
εται παΐς τότε ό Μπ. Ροϋφος, είς τα δά- 
>α του όποιου χαρισθείς ό έπί κεφαλής Τοϋρ- 
;, τδν παρέδωσεν «είς τδ άρχοντόπουλο» 

«Νεολόγος» Πατρών 15)4)1931). Παρέ- 
νε προστατευόμενος των Ρούφων καί ήγω- 
θη κατά τήν Έπανάστασιν 1821. 
Παλιομονάστερο. Τοπωνύμιον, δπου άλλο- 
μοναί έρειπωθεϊσαι. Ούτως έπΐ τής κορυφής 
όλλεως (Σανταμέρι), παρά τδ χωρίον Καστρι-' 
ί κλπ. Κυρίως Παλιομονάστερο έκλήθη ή 
»αικεία μονή τοϋ Ά γ . Νικολάου παρά τδ 
ρίον Μπάλα. Καί δπου έρείπια καί ναδς 
ιναγίας (Κοιμήσεως) νέος μεταςύ Ρένεσι καί 
υπακιδς.
IΠαλιούρια. Θέσις (άνω των ’Ιτεών), Π α- 
1>ργια καί Παλιουργιάς, άναφερομένη ήδη είς 
|·ραφα Πατρών 1635 καί 1645 περί άμπέ- 
jv τής μονής όσιου Λουκά. Ά παντα καί είς 
ϊτ. έγγραφον τοϋ 1703. Θωμόπουλος Ό μ - 
οΰ 21. ’Αγροί καί έλαιόδενδρα έκεϊ Τούρκων 
)θησαν είς ’Αθηναίους πρόσφυγας καί ώς 
ρίον δέ άναφέρεται τφ  1697. Κώδηζ Μέρ- 
ου. Ή  λ. έκ τοϋ θαμνώδους καί άκανθώδους 
|ά φράκτας καταλλήλου) έκεϊ φυομένου φυ-

? παλιούρου. Σύνηθες τοπωνύμιον. ΜΕΕ 
471. Είς Στερεάν Παλουριά. Γ. Άθάνας, 

γ. τών βουνών 326. Τσιφλίκι είς Ν. Πα
ς. Παλιουρωτδν συνοικία Άργυροκάστρου 
αί. Ή πειρ. Χρ. Ε ' 96, Η ' 116, ΙΓ ' 154. 

βλίτου Παροιμίαι Α ' 599. Θωμόπουλος

[παλλαδινός Δωρόθεος, μητροπ. Λευκάδας 
i ’Ιθάκης, έκ Ζακύνθου. Ίεροκήρυξ μητρο- 
Λεως Πατρών (1923—40), στρατιώτης τοϋ 
>υ Συν)τος είς τάς έκστρατείας 1912—3. 
Παλλάς. Περιοδικόν έν Πάτραις τώ 1901 
!> Ν. Δροσοπούλου. Θωμόπουλος 4864. Λ. 
>ης, Αναγραφή δημοσιευμάτων, Ά θ . 1951, 
θ.' 578.
Παλουκάυικον. Θέσις παρά τδν Λόγγον, 
ιΰλ,ος, ((σταθμός» είς έγγραφα έλλην. 1404. 
M and 120, 121, 1962. Θωμόπουλος 383.

■ k  τοϋ όνόματος τοϋ Ιδιοκτήτου ποτέ Π α- 
« ■
] Π αλούμπης Νικόλαος καί Γεωργάκης πρό- 
μτοι Πατρών τφ  1648, ύπογράφοντες τδ πε- 
Ιένώσεως μονών Όμπλοΰ καί Ά γ . Κων- 
ΐζντίνου έγγραφον μητροπόλεως Πατρών. Θω- 
ίπουλος 4556.
1 Π αλούμπη χωρίον Ν Χαλανδρίτσης περί 
;‘/j ω. ’Αναφέρουν ό Νουχάκης τώ 1880 μέ 

ί9 κατοίκους καί ό Κορύλλος Χωρογραφία 
i, ύπαγόμενον είς Μπούμπα. Πλησίον θέσις 

Ίωμονέρι καί έξαίρετος πηγή ϋδατος είς θέ- 
■> Άράπης. Παλούμπα χωρίον καί είς Γορ-

τυνίαν. ’Ελευθ. Σ Τ ' 327. Έ κ  τοϋ όνόματος 
τών οικιστών.

Π αμπούκης X α ρ ά λ. Σχολάρχης έν Π ά- 
τραις 1835—6. Έκτενώς περί αυτού S teu b  
84—7, 97. Θωμόπουλος εις Α χα ϊκ ά  Β ' 33—4. 
*0 δήμαρχος Ίωαν. Ζαΐμης έκφράζει τήν πλή
ρη ευαρέσκειαν τοϋ δημ. συμβουλίου διά τάς 
προόδους τών μαθητών τήν 22 Σ)βρίου 1836. 
«Άθηνά» Ά θ . 10/10/1836. Έθν. Ήμερολόγιον 
Βρετοΰ Παπαδοπούλου Ά θ . 1866, 368. Πα- 
πανδρέου Καλ. Έ π ετ. 74. Λεύκωμα 197—8. 
Έ κ  Νωνάκριδος. Φωτάκου Βίοι 324. Κυριακί- 
δου Ίσ τ . συγχ. Ελληνισμού Α' 263, Β' 118. 
ΟΙ σωζόμενοι λόγοι του έξεδόθησαν έν Ά θή- 
ναις τφ  1852, Βλ. λ. σχολεία.

Π αμ προσ φ υγική  ή χώ . Εβδομαδιαία έφη- 
μερίς έν Πάτραις τά έτη 1925—7 ύπδ Χρ. 
Φουρνιάδου.

Π άν. Κατά τούς άρχαίους έτέρπετο νά διαι- 
τάται, δπως καί ή Ά ρτεμ ις, είς τδν Ερύμαν
θον. Θωμόπουλος 49. ’Ολίγα τά Ιχνη λατρείας 
του είς Ά χαΐαν, τήν όποίαν διεπίστωσεν εις 
Καταρράκτην ό Ν. 7α  ,-ειρόπουλος. Πρακτ. 
Άρχαιολ. Έ τ . 1952, 298.

Π αναγία . Τδ πρόσωπον τής Θεομήτορος, 
δπως καί είς τήν λοιπήν Πελοπόννησον, είναι 
Ιδιαίτατα σεβαστόν, είς άνδρας καί γυναίκας. 
Κατά τδν Ν. Βέην, έκ τών 70 διατηρηθεισών 
είς Πελοπόννησον μονών, αί 30 είναι άφιερω- 
μέναι είς τήν Παναγίαν. Έ κ  τών 13 τών Π α
τρών αί οκτώ τιμώνται ούτω (Γηροκομεΐον, 
Ό μπλός, Χρυσοποδαρίτισσα, Μπαμπιώτη, Νο- 
τενά, Φιλοκάλι, Εύαγγελισμοϋ Θεοτόκου Νε- 
ζερών (Ευαγγελίστρια), Ελεούσα. Πολλοί έ- 
πίσης είναι οι ένοριακυί ναοί καί τά παρεκκλή
σια τής Παναγίας. Έχομεν, λόγψ τόπου ιδίως, 
καί προσωνυμίας τής Παναγίας ίδιαζούσας είς 
Π άτρας: Έ κτδς τής Εύαγγελιστρίας (Πανα
γίας), έχομεν τήν ΙΙαντάνασσαν (καί Χρύσο- 
παντάνασσαν), Γηροκομίτισσαν, Ό μπλίτισσαν, 
Χρυσοποδαρίτισσαν, Ελεούσαν καί Ά λεξιώ - 
τισσαν, Φιλοκαλιώτισσαν, ’Οδηγήτριαν, Βλα- 
χέραιναν. Παναγίας μονή άναφέρεται είς' τήν 
Τριταίαν ύφισταμένη τφ  1836 (Δρακάκης 
Κούνδουρος 67). Ό  Νουχάκης διά τδ 1889 
άναφέρει συνοικισμόν Παναγίας είς Προ- 
στοβάν Τριταίας 2 ώ. άπδ Προστοβίτσης 
άνευ ένδείξεως άριθμοΰ κατοίκων. Ε ίνα ι'Δ  
τής Έρυμανθείας, δπου τείχη τού μονα- 
στηρίου έως σήμερον καί ναΐσκος λειτουρ- 
γούμενος· ούτω καί εις τήν Δικαστ. Χωρογρα
φίαν. Διά τήν Π ανιγίαν Νοτενών (βλ. λ.). Ε ί-  
δικώτερον συνοικία τών Πατρών τοϋ 1688 
Παναγίας Παλαιοκαστρίτζας (Θωμόπουλος 
467). Παναγία τοποθεσία άναφέρεται εις έν. 
έγγραφον τής αύτής έποχής (Θωμόπουλος Ό μ -  
πλδς 21) μέ προσθήκην δτι έκειτο πλησίον 
κώμης Άλιγόρες. Ναόν Παναγίας είς Κ. Ά -  
χαΐαν άναφέρει ό P ouquev ille  IV , 376 (βλ. λ. 
Δύμη). Περίλαμπρος ΙΑ ' αί. είς Μέντζαιναν 
(βλ. λ.). Παλαιότατον παρεκκλήσιον είς Π λα
τάνι. Ή  τής Μεντζαίνης έχει πολύ ύλικδν 
άπδ άρχαϊα κτίρια, περγαμηνδν κιονόκρανον 
καί διάζωμα άντί τέμπλου (άρα πρδ τού ΙΓ ' 
αί.). Ναόν Φανερωμένης εις Αίγιον έγκαινιά-
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Πανάγιος Τάφος
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ζει 6 μητροπ. Πατρών Παρθενιος β '. Θωμόπου- 
λος 397, 572, Πλησίον Λαμπίρη ναΐδριον. Αέκ- 
κας 41. Έ κ  των δυτικών ό ναός τής Συλλή- 
ψεως εις τήν Άκρόπολιν, Παναγία Λούρδης 
καί Καρμήλου. ..Λ·

Π ανάγιος Τ ά φ ο ς. Αί Πάτραι τά έτη 
15,43—93 άναφέρονται ώς είς έκ των τόπων 
των άδελφάτων αύτου προς εΐσπραξιν συνδρο
μών. Κατά τάς άρχάς του 1750 διέτριβεν είς 
Πάτρας ο Πατριάρχης * Ιεροσολύμων Παρθέ- 
νιος.· Έ π Ι Τουρκοκρατίας άναφέρεται μετόχιον 
"Αγιος Γεώργιος έντός του χωρίου Βελιμάχι, 
τό όποιον κατά τήν άνοικοδόμησιν τής έγγύς 
αύτου μονής *Αγ. Πάντων έδωρήθη είς αύτήν. 
Μετά τήν ΆπελευΟέρωσιν άπχντάται μετόχιον 
είς Πάτρας, τό όποιον καί πριν αυτής υπήρχε 
(17ον οίκοδομ, τετράγωνον). Διά τού 149)1860 
παραχωρητηρίου (τόμ. 80)17.175 βιβλίου μετα
γραφών δήμου Πατρών) άπέκτησεν οίκόπεδον 
είς τήν οδόν. Κανακάρη (34ον τετράγωνον, οδοί 
Κολοκοτρώνη—Κανακάρη—ΚορίνΟου). Τό μετό
χιον πάντως ούτε ώς ιδιοκτησία άκινήτων πα- 
ρέμεινε, διότι τ ’ άνωτέρω έπωλήθησαν. Τώ 
1927 ίδρύΟη είς Πάτρας σύλλογος ό «Πανάγιος 
Τάφος», του οποίου τό καταστατικόν έδημο- 
σιεύΟη τω 1929 είς τεύχος πρός ένίσχυσιν τής 
Ά γιοταφικής αδελφότητος, διοργάνωσιν έκδρο- 
μφν είς ’Αγίους Τόπους κλπ. Θωμόπουλος 
4.17J, 571, 599. Κορύλλος «’Ιεροσόλυμα».

Π α να γιω τόπ ουλος Ν ι κ ο λ. έκ Σοπωτού. 
Εϊχ'εν έγκατασταΟή πρό τού Ά γώνος είς Π ά
τρας- καί έμπορεύετο, διέθεσε δέ άρκετά είς 
τόν 'Αγώνα. Λεύκωμα 198.

Π α  ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς  Μητροφάνης. ’Α
δελφός της μονής Γηροκομείου έκ ΙΙατρών, 
θεολόγος, γεννηθείς τω 1823. Έγένετο μονα
χός είς ήλικίαν 26 έτών, ζήσας είς βαθύ γή 
ρας. Τφ  1886 έπεχείρησε νά γράψη ιστορίαν 
τής μονής είς φ. τής 2θ Αύγούστου, 1886 τής 
έφ. «Φορολογούμενος» Πατρών. Έξέδωσεν έν 
Πάτραις τω 1878 έκ σ. 250 έργον «Ό . Π απ ι
σμός ήτοι βιβλίον περιέχον έν συνόψει τόν βίον 
τού Παπισμού κλπ». Τριαντάφυλλου Γηροκ. 76
- V  i

Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς  Μ ι χ ,  Κ ω ν σ τ .  
Λοχαγός ΙΙεζ. γεννηθείς τώ 1882 έν Πάτραις. 
Μετέσχε δλων τών άπό .1912 πολέμων, κατ.* 
Αύγουστον δέ 1922 έξηφανίσθη είς Μ. Ά σίχν. 
Σ Ν Ε ,Έ ' 247.

Π α να γιω τόπουλος Π α ν .  υίός τού ίερέως 
Φωτίου έφημερίου Παντα^άσσης. ΈγεννήΟη είς 
Πάτρας τφ  1885 καί άπέθχνεν είς ’Αθήνας τώ 
1916. Είδικεύθη είς τήν ιχθυολογίαν, σπουδά- 
σας ταύτην είς τό έξωτερικόν. Τμηματάρχης 
αλιείας είς τό ίδρυθέν ύπουργεΐον Έθν. Οικο
νομίας. Έ γραψ ε πλείστας μελέτας περί ιχθυο
τροφίας είς τό Δελτίον τού υπουργείου Έθν. 
Οίκονομίας. 'Ή λιος ΙΕ ' 388.

Π α να γιώ του  ’Ι ω ά ν .  ’Αγωνιστής τού 
1821 έκ Σπετσών. Έπολέμησε καί είς τόν 
ΙΙατραϊκόν τω 1824. ΜΕΕ ΙΘ ' 502..

Π αναγοπυύλα . Το.πωνύμιον, δπου υπάρχει 
ναός τής Παναγίας (Ή πείρ. Χρον. Θ' 131)· 
Έ ν Πάτραις παρά τό Λαμπίρι Έρινεου, δπου 
ναός παλαιός τής Παναγίας.
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Π αναγόπουλος Ν. Γεωργ. Δικηγόρος χαΐ 
δημ. σύμβουλος. Έξέδωσεν έν Πάτραις τφ 
1879 «Πραγματείαν περί κατασκευής κοιμητη
ρίου Πατρών» έκ σ. 240, τώ 1886 «Περί ά- 
παλλοτριώσεως ακινήτων προικώων», τώ.1887 
«Δηααιρεσιακά ζητήματα», τώ 1890 «Περί αύ- 
τοχειρίας» κ. ά. Ούτος καί οί Κ. Άνδρέας, Άνδ. 
καί Παναγ. Παναγόπουλοι μεταξύ τών εγκρί
των έν Πάτραις τώ 1851. Χρ. Παναγόπουλος 
έκ Πατρών μέχρι 1940 διετέ>εσε νομάρχης. , 

Π αναγόπουλος Ά  γ  γ. Ν ι κ ο λ. Έγεν- 
νήθη έν Πάτραις, τω 
1897, μετέσχε τών πο
λέμων άπό τού 1917— 

.2 2  καί 1940)1. Γεν. 
Γραμματεύς ’Υπουργεί
ου Εφοδιασμού, Υ 
πουργός Προνοίας τφ 
1945, στρατηγός 1947, 
Πρόεδρος τού Μετοχι
κού Ταμείου στρατού 
τω 1953 μέχρι του θα-, 
νάτου του (1954),. *Ε-ι 
τάφη είς Πάτρας (Ά -,

λεξιώτισσαν).
Π α ν α γ ό π ο υ λ ο ς  Χαρίτων. Βλ. λ. Ά ν- 

δρουτσόπουλος.
Π α ν α γ ό π ο  υ λ ο ς  Χρ. συμβολαιογράφος* 

έν Πάτραις έκ Τριταίας. Έξέδωσε τώ 1896 
έμμετρον «Χρωματισμόν του κόσμου», έπίσηςι 
περί Νεκταρίου (βλ. λ.) Ιδρυτού μονής Ά γ . : 
Πάντων καί «’Οδηγόν τής συμβ)φικής υπηρε
σίας» τώ 1886.

Π ανάγος. Βλ. λ. Σποντής Άνδρέας καί; 
Πανάγος καπετάνιος Πατρών. Βλ. λ. Ντελο- 
δήμος.

Π αναγούλης Π  ά ν ο ς. ΈγεννήΟη είς Πά
τρας τώ 1889 καί άπέθανεν είς Αθήνας τφί 
1940. Ευεργέτης (βλ. λ.) καταλιπών μέγα άκί-: 
νητον είς Πειραιά υπέρ του Νοσοκομείου Πατρών.1 
Α. Παναγούλης έμπορος έν Πάτραις, συναλλασ
σόμενος μετά τού έξωτερικού, άναφέρεται είς 
έγγραφον έκ Τεργέστης τής 31 Μαρτίου 1821: 
πρός Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον, άποκείμε- 
νον είς τό άρχεΐον του. Ή  ο ίω γ έ 'β α  έκ Λαμ- 
πείας (Ν. Πχπχδόπουλος πρω9ιερεύς είς περ. * 
«Άμπελος» τευχ. 10 (1957).

Π ανά αδελφοί. Κεφαλλήνες έγκατεστημένοι * 
είς Καραβοστάσι ήδη τώ 1759, άσχολούμενοι t 
μέ συλλογήν καί έμπορείαν πρινοκοκκίου. Κα-; 
τεζητεϊτο ο εις έξ αύτών δι* έντάλματος του 
κατή Πατρών ώς έπιτεθείς κατά Τούρκου βέη. j 
Κώδηξ Μέρτζιου 242.

Π ανάς Λοϊζάτος Γρηγόριος. ’Αρχηγός τών 
Κεφαλλήνων έν Πάτραις κατά τήν έπανάστα-. 
σιν 1770. Θωαόπουλος 493. Χιώτης Ίον. ΒΊ 
148. ΜΕΕ ΙΘ ' 510, ΣΝ Ε Ε ' 248. Πρβλ.* 
Μεν. Μιλτ. Πανά, Μονογραφία περί τής κα
θόλου δράσεως τής οίκογ. Πανά, Ά θ . 1905. i 
Πανάς Ή λίας στρατηγός τού 1821. Μέ σώμα 
Κεφαλλήνων ήγωνίσΟη καί είς πολιορκίαν Πα- Π 
τρών τφ  1823. ΜΕΕ ΙΘ ' 510.

Π α ν ά ς  Σπυρ. (Καπιτσής). Ταγματάρχης j 
άποβιώσας έν Πάτραις τήν 17)7)1895 ώς φρου-ι
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461 Πανβχαϊχόν

th>

«ρχος καί άνωτ." στρ. έπόπ'της, θδμα του 
αθήκοντος. Μ ΕΕΊΘ ' 511.

Π αναχαΐας καί Παναχαιών δ ή μ ο ς .  Συνε- 
ΊΙγ·,^ ίτήθη τφ 1832 μέ έδραν τήν Γουρζούμισαν 

Λεόντιον), περιλαμβάνων τά χωρία Σούλι, Έ -  
αφάνω Μίρα, Κάτω Μίρα, Τοπύλοβα, Βαλατούνα, 

'■*· Ά',ϋ,Λ'.Λ ζασνέσι, Ζουμπάτα, Μαζαράκι καί Λαλικώ- 
. ιτα. Κατηργήθη τώ 1840 καί ή περιφέρεια 

1]^,;3χ,,ιπήχθη είς τόν δήμον Φαρών. Δρακάκης Κούν- 
"t'Wi'.vjf - « 'ουρος 22, 67, 113. Ή  όνομασία έκ του Παν- 
·■ X·λ>\%*■ ϊχαϊκοϋ, έφ*' οδ τά άνω χωρία.
)· (, jj|. :\jt παναχαϊκή  έλάτη βλ.λ. Παναχαϊκός, δάση. 
,; ·, ;?1> 'τ; ’υμναστ. Εταιρία βλ. λ. άθλητισμός. Ό  Παν-

·5.' ιχαϊκός καί ή Γυμναστική εταιρία Πατρών 
«' "ί·)'η ί  :ατ<* τ0^ς Παναχαϊκούς άγώνας τοϋ 1895 έν 

μ φ ϊά τρ α ις  έρριψαν τήν Ιδέαν τής συγκροτήσεως 
,-1'·.·, 1»;^ συνδέσμων Έλλην. άθλητ. καί γυμναστικών 
...Τΐ'"·' ·4* κοματείων (ΣΕΓΑΣ). Μιχ. Ρινοπούλου, Έ λ- 
; ■ ,άς ’Αθλητισμός Ά θ. 1938, 17, Π. Σαββίδου,
: ' r1:p; l.tic .̂ευκ. Όλυμπ. άγώνων 1906, 156 καί είκών.

‘fcjp Π αναχαϊκόν όρος ή Παναχαϊκός. Παράλλη- 
iiJMi ον σχεδόν πρός τήν Ά χ . άκτήν, έπίμηκες μέ 

1·>ι μί/;ι :',nj5 ιατεύθυνσιν ΒΑ, είς τό κέντρον τής Ά χαίας 
■j bj Ιΐΐ'οί;,:̂  cal μέ πολλάς διακλαδώσεις, έξ ού τό όνομά 
έ: Πιει; .';ν Ιου. Αί ύπώρειαί του άπέχουν 6—8 χμ. έκ τών 

ΐτ Ιατρών. Ό  κύριος όγκος του κατ’ εύθεΐαν A 
w Β).. 1* ήζ πόλεως, όπου, αί δύο ύψηλότεραι κο- 

k  υφαί, Βοδιας (υπέρ τό α καταφύγιον του Ό ρει- 
-.'iVAiwyfi!*· ατικοΰ) καί του Ιίαλαβου ό πύργος, ύπερ- 

ειμένη τοϋ δάσους τής Θάνας, μή θεατή έκ 
Ιοετρων (ύψ. 1927 μ.). Μεταξύ τών δύο κορυ- 

··■ ^ / r : ρων παρεμβάλλεται τό όροπέδιον Πρασούδι ή 
-^ρ|Ωμορφη Λάκκα. Μετά τοϋτο Δ έρχεται ή πλα- 

if [ιά καί γούρνα Ρουμάνι (δασωμένη) καί έπει- 
., ι^.ι,;)̂ ?α έχομεν τάς έκ Πατρών θεατάς κορυφάς 

' '^^κΛούκουρες (ή Κουκούρια). ’Άλλα οροπέδια: ό 
λί)Οβρυόκαμπος, τής Λουμπίστας καί ή Ρακίτα

,,ν ,ι.^ειπέρ τήν Γουρζούμισαν. 
’Ολίγον κάτω τών ώώς άνω κορυφών πηγά- 

)■’, '̂lj';,H{ouv οί ποταμοί Φοΐνιξ καί Γλαύκος, ή ορεινή 
β,-^ίοίτη τοϋ τελευταίου μάλιστα συμπίπτει μέ 

iyP ‘t ̂ Λ-ρωλογικήν διατομήν τοϋ όρους, ή οποία μας 
(^,.ίιδίδει τό ΝΔ συγκρότημα υπό γεωλόγων κα- 

(.ούμενον Σαϊνόκαστρον άδοκίμως, ένώ ή ύψη- 
•^??^ί|:Ιοτέρα κορυφή του είναι τό Σαρακηνόκαστρον 

ύ" ίύψ. 1117 μ.), ΰφ’ ήμών δέ Μικρός Παναχαϊκός 
;ί1 ]βλ· λ.), αί διακλαδώσεις δέ αύτοΰ φθάνουν μέ- 

UZh*'* ίρι τής άκτης τοϋ Πάτραϊκοϋ είς τό Τσουκα- 
ί  !.δ, άλλη δέ διακλάδωσις φθάνει μέχρι Πατρών 

!Ζάβλάνι, Σχατοβούνι).
’ Άνατολικαί διακλαδώσεις τοϋ συγκροτήμα-

"Τ ;ος τούτου (πρός Νεζερά), ένοΰνται παρά τήν 
w ορεινήν κοίτην του ποταμοΰ Πείρου πρός τό 

;|>ρος τοϋ Ώλενοΰ. ’Εξ έτέρου ή όρεινή κοίτη 
J& ίτοΰ Φοίνικος ποταμού καί έν συνεχεία ή τοϋ 

>όν. Εελινοΰντος καί άλλων μικροτέρων ποταμών 
''’iif.W- ριαμορφώνουν πρός τό ΒΑ τούς ορεινούς ογ- 
ίν , 'β ; *ους τοϋ ’Αγριοκάμπου ή Όβρυοκάμπου, ύψ.

* < 1490 μ., τήν Χιονίστραν (ύψ. 1613 μ.), τήν' 
· ) , τς Οτέρην (ύψ. 1780 μ.) είς τήν Αίγιάλειαν καί 
'jf ,' |i λ τέλος τόν Μικρόν καί τόν Μεγάλον Μποντιάν 
·φ{;.τ :πί τής έπαρχίας Καλαβρύτων. Οί μερικώτεροι 

I '/ κ )5τοι όγκοι διεμορφώθησαν άπό τήν διαβρωτι- 
ί1· '̂ § <ήν ένέργειαν τών ποταμών, οί όποιοι βαίνουν 

y - t  ίπΐ τομών τοϋ συγκροτήματος, αί όποϊαι καί

κατ' άρχήν έπέτρεψαν τόν ροΰν των πρός τήν 
θάλασσαν. Τέλος ώς προέκτασϊς τοϋ ΙΙαναχαΐ-
κοϋ λογίζονται καί τά βουνά τοϋ 'Ά η Γιάννη 
καί τής Ζήριας πρός τό ΒΑ τμήμα. 'Ο  Βο’υ- 
ραϊκός ποταμός είναι τό άπώτερον Α σύνορον 
(Σταυρόπουλος 36). Τό όρος άναφέρουν οί Π ο
λύβιος καί Πλούταρχος. Τινές έξέλαβον ότι 
κατά τήν αρχαιότητα ήτο ή Σκ'ιόεσσα (βλ. λ.), 
ένώ ή τελευταία αυτή δεν είναι παρά μέρος 
τών Δ προεκτάσεών του. Ό  Κριτόβουλος ό ’'Ιμ- 
βριος (ΙΕ' αί.) άρχαΐζων, τό ονομάζει' Βοός1 ό
ρος, απλώς έξελληνίζων τό όνομα Βωδιας, ύπό 
τό όποιον είναι γενικώτερον γνωστόν κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους. Είς ’Ήπειρον χείμαρρος κα
λείται Βοϊδομάτης. Δημ. Σάρρος είς Ή πειρ . 
Χρον. ΙΒ ' 193. Πρώτος ό P ouquev ille  I I I ,  
211 έτυμολογεί έκ τοϋ voda σλαυικόν ■ vode, 
νερόν, διότι έχει τό όρος πολλά υδατα. Ό  Ραγ- 
καβής Β' 30 τό άναφέρει ώς Βόδα. Ό  ·Θωμό- 
πουλος 45—60 εύρεν όχι άπίθανον νά · έλέγετο 
έξ άρχής Βοός όρος τό Παναχαϊκόν, διότι, 
έάν τό ΐδη τις, λέγει, άπό μακράν, άπό τής θέ« 
σεως Κουκκινές Ρουσάλια τών Δεμεστίχων, πα
ρουσιάζει σχήμα βοός. Καί ό Κορύλλος Χωρο
γραφία 8, καί παρά τώ Πολίτη Παραδόσεις 
Α ' 139, 832 (=Δ ΙΕ Ε Ε  Α ’ τ. 3) άναφέρει έ- 
πιτόπιον παράδοσιν, κατά τήν οποίαν έπί κα- 
τακλυσμοϋ είς τήν κορυφήν έμεινεν άσκεπής 
έκ τών ύδάτων τόσος χώρος όσον διά νά σταθή 
έν βόϊδι. Βόδα Ιχθυοτροφεΐον παρά τήν. Σα- 
γιάδα (Άραβαντινός Β' 397). Είς Μπούμπα Φα
ρών τοπωνύμιον Βόνδα, όπου κρήνη ύδατος, είς 
’Ήπειρον (Κόνιτσαν) Λιογουβόδα, ττηγή καί ή 
περί αυτήν τοποθεσία (Ή π . Χρον. ΙΒ ' 232), 
Βοδενά ή ’Έδεσσα, πόλις γνωστή τής Μακε
δονίας καί Βόδας ό ποταμός έκεί, ώς έπίσης 
καί είς Μεσσηνίαν Βουδιάς (P ouq iiev ille  V , 
92). Βούντενη χωρίον παρά τάς Πάτρας, Μπον- 
τιας τό όρος κατά τήν έπαρχίαν Καλαβρύτων 
(Μποτιας χωρίον καί Μάντινείας), Καλονερά- 
ματα ή πρός Ψαθόπυργον καί άνωθι αύτοΰ προ- 
έκτασις τοϋ όρους, ’Ομπλός(=πηγή υδατος).

Καί ότι τό ομαλόν άλλωστε τοϋτο ορος είναι 
πλούσιον εις υδατα, άποδεικνύεται έκ τοϋ ότι 
έκτός τοϋ ότι τροφοδοτεί τά υδραγωγεία'Πα
τρών, άλλά καί πηγάς είς τόσους ποταμούς καί 
χειμάρρους, όπως είς τόν Γλαύκον, τόν ■ Φοί
νικα, τόν Βολιναΐον, τόν Σέλεμνον, τόν Μείλι- 
χον, Πλαταναίικο, Διακονιάρην, Μανωλιά, 
Φύλλουραν κ. ά. (δφείλεται δέ τοϋτο είς τάς 
μεγάλας ποσότητας χιόνος, τάς οποία; διατη
ρεί είς έκτεταμένην ομαλήν έπιφάνεϊαν). *0 
Άραβαντινός Β' 33 έτυμολογεί τά Βοδενά έκ 
τίνος Βοδινού βασιλέως Βουλγάρων,'δ δέ V a- 
sm er 131 (316) άντιτίθεται είς τήν σλαυ-
ικήν προέλευσιν τοϋ ονόματος καί ό ήμέτερος 
Διον. Α. Ζακυθηνός, Θί Σλάβοι έν Έ λλάδι, 
Ά θ . 1945, 81t σημειώνει, προκειμένού περί 
τής λέξέως Βοδενή, οτι έάν τοϋτο -προέρχε
ται έκ τοϋ θρακοφρυγικοϋ βέβυ =  ΰδωρ, τό 
σλαυικόν είναι άπλή μετάφρασις τοϋ παλαιοτέ- 
ρου. Ό  Σττυρίδων Τρικούπης είς προεπαναστα
τικούς στίχους του, λέγει τόν Παναχαϊκόν 
«τής Πάτρας τό βουνό», όπως καί τό λέγουν 
οί δυτικοί Στερεοελλαδΐται (Ή  Ελλάς είς
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τούς *Ολυμπ. Αγώνας 262). Βωδιά κάστρον ή 
E x p ed itio n  44 Αναφέρει μάλλον τύ φρούριον 
του Σιδηροκάστρου, πάντως έπ* αυτού του ό
ρους κεΐνται τά φρούρια (βλ. λ.) Σαραβαλίου, 
Σιδηροκάστρου, Σαρακηνοκάστρου, τό φρούριον 
του δάσους (άνω του Σούλι), Πουρναρόκαστρον 
καί Έλεκίστρα, Καταφύγιου των Βυζαντινών, 
του Καστριτσιου καί του Σαλμενίκου.

Τά έπΐ του όρους τοπωνύμια είναι έλληνικά, 
Αλβανικά, καΙ σλαυικά, φαίνεναι δέ ότι τόν IE r 
at. έγένετο έγκατάστασις ’Αλβανοφώνων έπΐ 
τού όλου συγκροτήματος. 'Τψώματα Σταυρός 
(1334 μ.) Ζάστοβα (1168), Καράλα (ύπεράνω 
Σουλίου), Πυργάκια (1426 μ.), Περδικόλακκα, 
Κρύα Πέτρα (1268), Λάκκες 1523 μ. Λάκκα 
ΚαρμελΙτσα 1660 μ., ΠαπαρΙτσα 1434, Λακ- 
κοφωλιά 1480, Ράψωμα 1442 (παρά τύν *0- 
βρυόκαμπον) καί Γολέμι, Μεγάλη Λάκκα 
(1554 μ.), Στρογγυλό βουνό, Μπράτι, Μακρυά 
Λάκκα, Μεσονίτσα (παρά τό Σούλι), Ντούσικα 
(άνω Μπαρδικώστα), Κιάφα (παρά τό Πετρω
τόν), Ά νήλες παρά τήν Τοπόλοβαν, "Αγιος 
Ή λ ία ς, Καρότσα, Κορφάδα, Πάτερό, Φράτι 
καί Πετράδια πρός τό Λεόντιον, Νεραϊδάλι καί 
Μαλιθάνα πρός Μέντζαιναν, Θάνα, Όβρυόκα- 
μπος ή Ά γριόκαμπος, Ράχη καλογήρου καί Μα
κρυά ράχη πρός Πάτρας. Βλ. λ. Γεωλογία, κα
τολισθήσεις, κατεβατός άνεμος, δάση. Έ π Ι του 
όρους άπαντα έλάτη καλουμένη παναχαΐκή (μι- 
κροτέρου μεγέθους, φύλλα βραχύτερα, κώνοι 
μικρότεροι καί περισσότερον κυλινδρικό!, παραλ
λαγή της Κεφαλληνιακής). ΕΙκόνα δασωμένου 
Παναχαΐκού είς βιβλίον του W illiam s. Συστά
δες δρυός άνω Καλυβίων Σαλμενίκου. Λέκκας 27 
—8. Βλ.λ. Μακελλαριά, όδοί, Ό μπλός (δάσος). 
Δασική όδός πρός Σούλι, Μίρα. "Αλλη είς Πλα
τάνι, Σελλά, Πυτίτσαν.

Ό  Πυρρίας (220 π. X.) άπό τού Παναχαΐ- 
κοΰ έδήωνε τήν Ά χαΐαν. Ό  Ό μάρ βέης έλΟών 
τώ 1466 πρός κατάπνιξιν της Έπαναστάσεως 
των Ελλήνων είχε σκοπούς «άπό τού Βοός 
ίρους πάντα καταΟεωμένους τά δρώμενα καί 
Αγγέλλοντας αύτώ».

Κατά τόν τελευταίον πόλεμον έδρα κλιμα
κίου συμμαχ. Αποστολής άνω τού χωρίου Σού
λι καί άνω αύτού είς όροπέδιον Μάζι έγένοντο 
ρίψεις άεροπλάνων. Ό  Dudwell I, 114, όμι- 
λεί (1801) διά τά κατά μέγα μέρος καλύπτον- 
τχ  τό όρος δάση μεγάλης ήλικίας, πυκνά, Α
διαπέραστα, περιέχοντα πολλάς παραλλαγάς 
δρυός καί έλάτης. Είναι άπό τά υψηλότερα καί 
πλέον εύσημα όρη τής Ελλάδος, γράφει ό 
L eak e  I I ,  138—9. Ό μιλεΐ διά τούς έπ* αύ
του κλέφτες, οΐ όποιοι έλέγχουν τήν δυτικήν 
πλευράν. *0 D odwell είχε καί περιπέτειαν 
έπΐ τής Μακελλαριας όδού (βλ. λ. καί λη- 
στεϊαι). Ό  Β. Λ. Γριμάνης, Αναμνήσεις κα
τά τήν άνάβασιν έπΐ τού Παναχαΐκού, Πάτραι 
1893, δίδει τό δρομολόγιον τής πρός κορυφήν 
Πρασούδι άναβάσεως, όπου Οαυμασία ή θέα 
(διά Γλαύκου, Σουλίου, Θάνας, βρύση Στούπη, 
Μίρα, ΒεταΙΐκα, Μύλοι Ζουμπάτας παρακείμενα 
χωρία). Σύνηθες όμως δρομολόγιον κατά τάς 
τελευταίας δεκαετηρίδας άπό Έλεκίστρας, Ζα- 
στόβης, Τάρθι (καταφύγιον), "Ωμορφη λάκκα.

Δύο καταφύγια Ό ρειβ. συνδέσμου, είς Τάρθΐι J ’ 
(ύψ. 1500μ.) καί είς Πρασούδι. ’Επί της κο-> ^,. 
ρυφής τού όρους υπάρχει συνεχώς χιών, ή 4-» ι 
ποία μετεφέρετο εις Πάτρας πρός κατασκευής ι·:^ ; 
παγωτού ή πρός θεραπείαν άρρώστων (Χρ.. \ 
Κορύλλου, Περί αίματουρικοΰ πυρετού, 6). Ή  ΐ 
χιών αΰτη άνήκεν είς τό Δημόσιον, 6 δέ ΟΙκ. I:V;. 
ίφορος Πατρών μέχρι τού 1912, δτε πλέρν 
ήρχισεν ή βιομηχανική παραγωγή πάγου, έζέ-, : ,τ 
θετεν είς δημοπράτησιν τήν ένοικίασιν τού 8ι-Ι i 
καιώματος τούτου είς Ιδιώτην έπιχειρηματίαν» 
μεταφοράς καί διαθέσεως «των κατά τό θέρος γ' 
διατηρουμένων είς φυσικήν κατάστασιν έντός , 
λάκκων, χανδάκων καί ρευμάτων χιόνων των: ■
όρέων τής έπαρχίας Πατρών ήτοι του Πανα- i 
χαϊκου καί Ώλενου», Ιδίως δέ έκ των θέσεωνι i 
Τράπη, Λιπίρα, Ιίαλιάμπελα, Λάκκες Ντόρμ-j 
παρη, Πυργάκια, Σκουφοπυτιά, *Αγ. Δημητρίου ; -1* *\ 
βρύση, Κάτω Χερώματα, Κουμπούρια, Ράχη ιε̂ "  
Ρόΐδια καί Λιπάλτεζα της περιφερείας τού χω-: 
ρίου Λουμπίστα (Έρινεοΰ). Ε ίς τήν προκυ-: -ju - ■ 
μαίαν Πατρών τώ 1845 ό R aoul de Malherbe,: ί -■·
L ’ O rien t, 184, εύρε παγωτά μέ χιόνια Πανί ] 
αχαϊκού. Κορύλλος είς Διεθνή βιβλ. 347. Θωι 
μόπουλος 28, 38 έπ. 45—48, 53, 57, 58», 59 ! 
έπ. 63 έπ. 66, 81, 85, 149, 254, 269, 3581 .
3 7 6 \ 387’ , 4 0 5 \ 430», 440», 612 σημ.

Π αναχαΐκού όδός. Πρός τιμήν του ΠαναΗ 1 I. 
χαΐκού γυμναστικού συλλόγου, άλλοτε π$ρ'ι r1 :1 
αυτήν δέ τό γυμναστήριόν του. . Πι■::_

Π α ν α χ α ΐ ς  Ά Ο η ν α .  (Βλ. >.). ΜΕΕ ΙΘ* ic!-- 
511.

πανδοχεία . Άναφέρονται κατά τήν Φραγ*: 
κοκρατίαν καί παρά τόν ναόν Ά γ . Παρασκευής j 
έν Πάτραις. G erland  114—116. Κατά τήν Έ . \ , · 
νετοκρατίαν ό προνοητής Ζένος ζητεί το; ■. y. _ 
1690 νά υπάρχουν κατά τόπους πανδοχεία χα* 
νά λαμβάνουν μίαν λογικήν τιμήν (βλ. λ. όδοί)ι i 
ΟΙ μή καταβάλλοντες ταύτην, θά τιμωρούνται» ■(·..- 
Κώδηξ Μέρτζιου 92—3. Έ πΙ Τουρκοκρατία) ν· 
πανδοχεία (χάνια) διετήρουν "Ελληνες κα> , 
Τούρκοι. Τά μεγάλα έκαλοΰντο καραβάν σερά: ι 
(βλ.λ.), άναφέρονται δέ τοιαύτα είς Κ. Ά  
χαΐαν καί Λαμπίρη. Περιγραφήν τουρκικού χα) L..,. 
νίου Πατρών άπό τόν H ughes, T ravels h i  ■ 
S icily  etc. London 1820, I, 172—8. Φιλοξε1 μ. - 
νίαν είς περιηγητάς παρεΐχον τά προξενεία. IV *ν . 
χάνια ήσαν περί τήν είσοδον της πόλεως τότ·
(μεταξύ Παντανάσσης—Ά γ . Γεωργίου). 0 
έμποροι έφιλοξένουν τούς πελάτας των, έρχο; " ,
μένους μακρόθεν, έθιμον διατηρηθέν μέχρις ί, 
σχάτων (Μακρυγιάννης. Θωμόπουλος 629). Τα) , ^ . ι  
ταράκη (βλ. λ.) χάνι. Μετά τήν Άπελε;Οέρω; ι, 
σιν έν ΙΙάτραις, άλλά κατήντησε ταύτα νά εΐ 
ναι ζώων πλέον καί δ ι’ αύτό χάνι πλέον 
σταύλος, τό πεταλωτήριον. Διά τά της ύπαί' 
θρου πανδοχεία λήγοντας τού ΙΘ ’ αί. άπολαυ 
στικάς περιγραφάς άπό τόν Κορύλλον (χά\ 
Όμπλού, Άντωνοπούλου υπέρ τά Νεζερά, τω: 
Βαρυκών, τό Καλογερικόν, Παπαντώνη, Με$ :;Ζ'  - 
κούρη, Μπάλιου, Πρεβέδου, Πανοπούλου) κ. ί f 
Βλ. λ. ξενοχεία, Σλαύοι.

Π ανεπιστήμιου. «'Τπόμνημα των προί. 
δρω>» τών έν ΙΙάτραις συλλόγων καί σωμο, 
τείων περί τού Ιδρύματος I. Δαμπόλη», i y
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Πάτραις 1906 έξεδόθη είς φυλλάδιον, άναπτϋσ- 
σον τούς λόγους τής έν ΙΙάτραις καί δχι έν 
Κέρκυρα έγκαθιδρύσεως τοϋ Πανεπιστημίου. 
Νέα κίνησις τφ  1957.

πανηγύρεις (έμπορικαί). Γνωρίζομεν ότι 
ήδη άπό α' Τουρκοκρατίας (ΙΖ' α ΐ.) υφίστατο 
Ανταγωνισμός μεταξύ Χριστιανών καί Εβραίων 
περί τής ήμέρας τής έβδομαδιαίας Αγοράς (πα
ζάρι). Βλ, λ. Μαρκάτο. Θωμόπουλος 436. 
Τόν ΙΖ ' αί. έγένοντο πέντε πανηγύρεις είς Π ε
λοπόννησον, μία των οποίων είς Καλάβρυτα. 
Σπ. Λάμπρος είς Δελτίον Έθν. Βιομηχ. 1877. 
Τφ 1699 ληστεύεται καραβάνι έμπόρων συμμε- 
τεχόντων είς πανηγύρεις. Κώδηξ Μέρτζιου 113. 
*0 Σακελλαρίου 160 άναφέρεται είς πανήγυριν 
Πατρών όλίγον πρό τοϋ 1770, δτε Τούρκοι 
κατέσφαξαν έπιστρέφοντας έκεϊθεν είς Κυνου- 
ρίαν 'Έλληνας. Διατηρούνται μετεπαναστατικώς, 
έκτύς τοϋ Μαρκάτου (μετατραπείσης είς λαϊκήν 
άγοράν) έμποροπανηγύρεις είς Κάτω Ά χαΐαν 
14 Σ)βρίου, Χαλανδρίτσαν 6—9 ’Οκτωβρίου, 
Έρυμάνθειαν 7 Σ)βρίου, Γουρζούμισαν 14—18 
Σεπτεμβρίου. Βλ. λ. Άγοραί, I. Καρακατσάνη 
Έμπορ. νόμος, έκδ. ζ ' 498.

Π α ν ο π ο ύ λ ο υ  χ ά ν ι .  Πέραν τής Τρι- 
ταίας, έπί τής πρός Δίβρην όδοΰ. Ή  θέσις 
άρχαιότατα κατωκημένη κατά Χρυσανθακόπου - 
λον 12. Κορύλλος Πεζοπορία πρός Καλά- 
μας 10.

Πάνορμος ό. Φυσικός δρμος μεταξύ Ρίου 
καί Δρεπάνου, άπό τά άκρωτήρια των όποίων 
άπέχει έξίσου (15 στάδια) κατά Παυσανίαν, 
έκβάλλει δέ πλησίον ό Σέλεμνος. Πάνορμος είς 
Μ. ’Ασίαν καί Σικελίαν, διό ό Θουκυδίδης κα- 
λεϊ ’Αχαϊκόν Πάνορμον, δπου ή ναυμαχία κατά 
τόν Πελοπ. (βλ. λ.) πόλεμον. Φίλιππος Ε ' 
βασιλεύς Μακεδονίας μετά στόλου έπλευσεν 
έξ Αίγίου. ’Επί α' Τουρκοκρατίας τεκές (μονή 
δερβισών) καί άπέμεινε τό τοπωνύμιον. Ν έ- 
δημιουργήθη τό χωρίον Γουναριάνικα. 1 ω. Ν 
τοϋ λιμένος ό Π. Νεράντζουλης (’Αχαϊκά, έκδ. 
Ζαχαροπούλου, 1603) εΰρεν ρωμ. έρείπιον. 
Μέχρις έκεϊ κατά Pouqueville  I, 102 παρε- 
σύρθησαν τά πτώματα των χριστιανών τής 
ναυμαχίας 1571. *0 L,eake III 195 άναφέρει 
τάφον Τούρκου άγίου. Πλησίον έκεϊ καί ιαμα
τικά υδατα, Ισως δέ έκ σεισμού δ λιμήν άπε- 
θαλασσώθη. Θωμόπουλος 63, 76, 128—9, 415. 
Σταυρόπουλος 121, ΜΕΕ ΙΘ ' 543, "Ηλιος 
Α' 95.

Πάνου Γ ε ώ ρ γ .  ’Αγωνιστής τοϋ 1821 έκ 
Σπετσών πολεμήσας καί είς Πάτρας. Έ κ  
τοϋ στρατοπέδου πολιορκίας Τριπολιτσας ό Δ. 
’Τψηλάντης διορίζει τοϋτον, έμπιστευόμενος 
«τήν φύλαξιν τοϋ κόλπου τής Πάτρας... διά 
νά έμποδίζη τήν έκεϊ διάβασιν τών βαρβάρων 
είς Πελοπόννησον καί τούς έκεϊ παρευρισκομέ- 
νους καπεταναίους νά ύπακούουν εις αυτόν». 
Γούδας Ζ ' 397, Ά . ’Αναργύρου Σπετσιωτικά, 
175—180. "Ήλθε τώ 1821. Συμμετέσχε καί είς 
τήν ναυμαχίαν τοϋ 1822. ΜΕΕ ΙΘ ' 545.

Π ανουργίας. Άναφέρεται υπό Χιώτου Ίον. 
Α' 354 δτι συμμετέχει τής συσκέψεως έν Λευ- 
κάδι τόν ’Ιανουάριον 1821 τών όπλαρχηγών ώς 
Απεσταλμένος τών Πατρών. Βλ. λ. Φιλική.

*0 Πανουργίας έφόνευσε τόν ταχυδρόμον το 
Ίσούφ πασά, πεμφΟέντα άπό Άγρινίου πρό 
Εύβοιαν, πλησίον Άμφίσσης, καί τά γράμματ 
τού Ίσούφ τά έστειλεν άμέσως είς Πάτρας δι 
νά πληροφορηΟοϋν οί έπαναστατήσαντες έν Πά 
τραις δτι ό πασάς έρχεται έναντίον των. Φι 
λήμων είς Γερμανού ’Τπομν. 244. Βλ. λ. Έ  
παν. 21.

Π ανουσαίιχα. Νεώτερος συνοικισμός (οί 
κογ. Πανούση) παρά τό Ρένεσι Τριταίας έγ 
γύς τών Παλιοκωσταιίκων.

Π ανοΰτζος ή Άρκαδινοΰ (βλ. λ.).
Π ανουτσόπουλος Π ο λ ύ β ι ο ς .  Μηχανι

κός δήμου Πατρέων άπό 1914—45, δτε άπέθα 
νε. Θωμόπουλος 939, 466.

Π ανταζής Γ ε ώ ρ γ .  δήμαρχος Πατρέων 
(1943—4) καί γερουσιαστής (1929—33).

Π αντάνασσα (Παναγία). Κεντρικός ναός 
Πατρών ΝΔ πλατείας Ά γ .  Γεωργίου, έπί κά
τω φερείας, ήτις άνεσκάφη κατά τήν άνέγερσιι 
τοϋ νΰν ναοϋ, δτε εύρέθη βυζ. κοιμητήριον έ
χει, χαλκοΰν άγαλμα άθλητοΰ, παρέκειτο δέ 
ίως Νομαρχίας ρωμ. νεκροταφεϊον καί ναός 
Κυβέλης (βλ. λ·). Άναφέρεται τό α' τώ 1713, 
δτε υπογράφει έφημέριος αύτοϋ τό υπέρ τοϋ 
μητροπ. Πατρών Χριστοφόρου υπόμνημα. Κ ώ
δηξ Μέρτζιου 171. Καί εις τό στιχούργημα 
(1767) τοϋ Ίωαν. Σποντή περιγράφεται έ- 
πεισόδιον Ελλήνων καί Τούρκων καί προστί
θεται : «ένας άράπης ήρχετο καί σμίγει μέ τό 
κόλι|.... ( άπ’ έξω άπ’ τήν Παντάνασσαν έπεσε 
πληγωμένος». Πρό τοϋ 1819 ή ένορία ήτο αύ- 
τοτελής τής τοϋ Ά γ . Γεωργίου καί άπαντώμεν 
άμφοτέρους τούς ναούς Ιδιαιτέρως συνδρομητάς 
τοϋ κατά τό έτος έκείνου έκδοθέντος έν Βενε
τία Συναξαριστοΰ τοϋ Νικοδήμου Αγιορείτου. 
Α λλά τφ  1818 ήνώθησαν (τοϋ ναοϋ Ά γ . Γε
ωργίου έγκαταλειφθέντος), διεσώθη δέ έγγρα
φον τοϋ μητροπ. Γερμανού τής 13 Σ)βρίου 
1818 πρός τόν έφημέριον Ιερομόναχον Σωφρό
νιον.

Καί πρό της Άπελευθερώσεως ή σημερινή 
κάτω πόλις κατωκεΐτο περί τόν ναόν τής Παν- 
τανάσσης. Μετόχι τής μονής Χρυσοποδαριτίσ- 
σης όλίγον κάτω τοϋ ναοϋ (Πατρέως—Κανα
κάρη). "Ετερον μετόχιον, άνωθι τοϋ ναοϋ, τής 
μονής Ταξιαρχών Αίγίου, δπου ή είσοδος τής 
πόλεως καί ίδρύθη τφ  1830 τό πρώτον ξενο- 
δοχεϊον ύπνου τοϋ Α. Γιαννακοπούλου. Είς 
συμβόλαια 1835 καί 1836 άναφέρεται ένορία 
Παντανάσσης καί Ά γ .  Γεωργίου. Ά ρχικώ ς ό 
ναός ήτο μικρός καί διατηρείται τό Ιερόν αύ
τοϋ υπό τό Ν κωδωνοστάσιον τοϋ σημερινού με
γάλου ναοϋ. *0 M an g eart κεφ. X III άναφέρει 
έπαναλειτουργήσαντα τφ  1828 ναόν όρθόδοξον 
εις τήν Παρθένον άφιερωμένον. Τ φ  1857 ήρ- 
χισε κτιζόμενος ό σημερινός καί ώς οικοδομικόν 
ύλικόν έχρησιμοποιήθη καί έκ τών έρειπίων 
τοϋ ναοϋ τών Ταξιαρχών (βλ. λ.). Τά έγκαίνια 
αύτοϋ 30)8)1859, έλειτούργει δέ πρίν ό πα
λαιός. Ά ρχιτέκτων ό Κ. Φρεαρίτης, α' πρύ- 
τανις τοϋ Πολυτεχνείου Αθηνών, διά τό 
έργον του δέ τοΰτο γράφει ό έπίσης διάσημος 
τής έποχής του άρχιτέκτων Λύσ. Καυταντζόγλου 
«Καλλιτεχνική έξέτασις τών κατά τήν άποπε-
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ράτωσιν του Έθν. Πανεπιστημίου έργων τοΰ 
πρώην πρυτάνεως Κωνστ. Φρεαρίτου, έν Ά θή- 
ναις 1865, 6 8 : «Τοΰ έν Πάτραις ναού τής 
Παντανάσσης, καίπερ άνορθωθέντος, παρεμορ- 
φώθη πάλιν τό σχέδιον ύπό μηχανικού της Κυ- 
βέρνήσεως, προστεΟεισών άντηρίδων καί είσα- 
χθεισών πλείστων άλλων άλόγων μεταρρυθμί
σεων etc τό άρχικδν αύτου σχέδιον». Χρυσο- 
παντάνασσα καί Χρυσοπεντάνουσσα, δπως τήν 
λέγει δ λαός είσέτι ή απλώς Πεντάνουσα. 
Χρυσοποδαρίτισσα μονή, Χρυσοδαφνιώτισσα άλ- 
λαχου (ΈλευΟ. Δ ' 807). Παντάνασσα δέ, διότι 
άρχικώς, κατά παλαιάν παράδοσιν (έφ. ((Πελο
πόννησος» Πατρών 8 Σ)βρίου 1912), εύρέθη ή 
είκών της Παναγίας εις τό υπόγειον τοΰ νυν 
ναοΰ (;) ύπό τίνος μονάχου, ό όποιος τήν είδε 
καθ’ ύπνους. Έ κ  τοΰ Μιστρά (ΜΕΕ, ΙΖ ' 
919); Πάντως εις έγγραφον εις τόμον 346) 
86.488 τοΰ βιβλίου μεταγραφών δήιχου Π α
τρών οΐ άπόγονοι Γερ. Γκιαούρη ή Βαλσα- 
μάκη φέρουν δτι οΰτος έκτισε τόν νυν ναόν. 
Θά συνέβαλε γενναίως. Κατά παράδοσιν, άρχι
κώς τό γήπεδον τοΰ ναοΰ άνήκεν εις μονήν 
Βαρνακόβης Δωρίδος. Τήν διακόσμησιν τοΰ έ- 
σωτερικου έκαμε καί ό ζωγράφος Κ. Πρινό- 
πουλος, άποβιώσας τώ 1907 (ΜΕΕ Κ' 680).

ΕΙς τόν ναόν υπάρχει βιβλίον γεννήσεων άπό 
τοΰ 1850. Τώ 1890 έγινεν άνακαίνισις τοΰ 
ναοΰ, ακόμη δέ μεγαλυτέρα τω 1925. Ή  παν- 
ήγυρις τήν 8ην Σ)βρίου (γενέθλιον Θεοτόκου) 
άποτελεΐ τοπικήν έορτήν άνέκαθεν, ιδίως άπό 
τοΰ 1877, δτε λαίλαψ καί ζημίαι καί θάνατοι 
έσημειώΟησαν εις τήν πόλιν, περαιτέρο) δέ κα- 
ταστροφαί (διήρκεσε έπί ώραν μόνον) άπεφεύ- 
χθησαν κατόπιν δεήσεως εις τόν έορτάζοντα 
ναόν. Καί άλλο θαύμα κατά άνομβρίας τώ 
1880 κατόπιν λιτανείας της είκόνος τής Πανα
γίας τοΰ ναού, λατρευομένης ώς θαυματουργού 
μέ πολλά άφιερώματα, μεταξύ τών όποίων καί 
άργυροΰς στέφανος τών άξιωματικών καί δπλι- 
τών τοΰ 12ου Συν)τος Πεζικού, κατατεθείς τώ 
1913. Μία τών πλουσιωτέρων έκκλησιών τής 
Ελλάδος, μέ άργυρας εικόνας, άρτοφόριον, έ- 
πιτάφιον, κολυμβήΟραν κ, ά. δείγμα της άκμής 
τών Πατρών κατά τά μέσα καί τέλη τοΰ ΙΘ' 
αί. Περί καταΟέσεως έξ Αθηνών της Τιμίας 
ζώνης τής Θεοτόκου βλ. έφημερίδας 14)10) 
1929. Ε π ίσ ης φημίζονται οι έκάστοτε Ιεροψάλ- 
ται τοΰ ναοΰ (βλ. λ. Μουσική, Φασιανός).

ΑΙ έπαργυρώσεις εικόνων είναι τοΰ ’Ιωάν 
Νικητοπούλου έξ ’Αθηνών. Καλλιμάρμαρος έκ 
Πεντελησίου μαρμάρου ό άμβων καί έπίσης 
μαρμάρινον τό τέμπλεον. Αφιερώσεις διά μο- 
λυβδίδος εις τόν παλαιόν ναόν γεμίζουν τούς 
τοίχους του. Αιτήματα ποικίλα προς τήν Παν
αγίαν γράφονται προχείρως. Θωμόπουλος 83, 
1981 216, 224, 427, 493, 555 σημ. 588, 601, 
6 1 0 \ 616, 617®, 618».

Π αντανάσσης πλατεία. Τό πρό τοΰ ναού 
οικοδομικόν τετράγωνον. "Ηδη έρανική έπι- 
τροττή (Δ. Μιχαλόπουλος, Στ. Άναγνωστόπου- 
λος κ. ά.) έξησφάλισε τήν κατεδάφισιν αύτοΰ. 
Ό δ ό ς .  Εύρέθη τό 1954 άρχαΐον χτίσμα (βλ. 
λ. άρχαιότητες). Θωμόπουλος 198, 4373.

Παντοκράτωρ, μονή εις Κπολιν. Βλ. λ.
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Εκκλησία, Θωμόπουλος 288®. Al 25 λίτραι ή Γ 
5 κατόπιν ύπερπύρων κατ’ έτος έπληρώνοντο :ί 
διά τήν νομήν της μητροπόλεως Πατρών γαιών * c; γ. 
εις Άχαΐαν.

Π αντοκράτω ρ. Τήν θέσιν περίπου τοΰ ση- 
μερινοΰ ναοΰ εις τήν άνώ πόλιν κατείχε κατά ! ί . 
την άρχαιότητα ό τοΰ ’Ολυμπίου Διός, 6 δ- * 
ποιος έκειτο εις τό κέντρον της ’Αγοράς. Τφ jj| 
1839 κατά γενομένην έκσκαφήν πρός ίσοπέ- 1 
δωσιν της πλατείας τοΰ ναοΰ άνευρέθη δάπε- 
δον μέ λευκούς όγκολίθους έπεξειργασμένους.
Βλ.λ. Βυζαντινοί. 'Όταν είσήλθεν εις τήν πόλιν * 
ό Μοροζίν’ης (1687), εΰρε τό μολυβδοσκέπαστον ■ 
τέμενος (Κιουρσούμ τζαμί), τό όποιον μετέβα-· 
λε εις ναόν τοΰ 'Αγίου Μάρκου. Δεικνύεται δέ i 
δέ τούτο καί εις σχέδιον τής πόλεως Πατρών ■ 
τοΰ βιβλίου τοΰ G. Albrizzi, E ssa ta  notitia : 
del Peloponneso etc. V enezia 1687, μεταξύ» 
τών οικιών, ναός θολωτός καί πλησίον μιναρές» 
υψηλότατος. Εΰρηται καί εις Lon bei Black ·
Κ. A rm strong  (ske tch , by  \V. P age). Ε π ί
σης έμφανίζεται ή πλατεία όδός Μπολσοκάκ.;
’Αλλά μετ’ όλίγον άπεδόθη εις τήν όρθόδοξον 
λατρείαν καί τώ 1713 άπετέλει ένοριακόν ναόν* 
τοΰτο (Κώδηξ Μέρτζιου 171).

Ό  μέ τόσον βυζαντινόν ΰφος έκτισμένος» 
ναός, όμοιάζων μέ τήν 'Αγίαν Σοφίαν, δπως 
έβεβαίουν πρός παρηγοριάν των καί οί γερον- 
τότεροι Πατρεΐς τόν φιλέλληνα Πουκεβίλλ I 
(1816), είναι βυζαντινός ή μήπως άκόμη καί 
ώς τζαμί έκτίσθη άρχήθεν ύπό τών Τούρκων; hr 
Βεβαίως οί χριστιανοί άντικαθίστων τόν Ό -; 
λύμπιον Δία μέ τόν Παντοκράτορα, τόν Άπόλ-. 
λωνα μέ τόν προφήτην ΉλΙαν κλπ. άλλ* ή* 
ένδειξις δέν άρκεί (πρβλ. Ν. Πολίτην εις «Λαο-* γ: .
γραφίαν Δ ' (1912)3), 12). Οί έλΟόντες είς. 
Πάτρας τώ 1676 Σπόν καί Ούέλερ γράφουν 
ότι εύρον έξ τεμένη, έκ τών όποίων έν, προσ-' 
θέτουν, έχρησίμευε πριν ώς μητροπολιτικός· 
χριστιανικός ναός. Ώ ς  έκ τούτου μάς έπιτρέ-: 
πεται νά Οεωρήσωμεν κατ’ άρχήν τόν 11αν-< 
τοκράτορα ύπάρχοντα ήδη κατά τήν έποχήνι 
τών Ιίαλαιολόγων. Οί Παναγ. Νεράντζου-ΐι 
λης (ΜΕΕ ΙΘ' 789) καί Θωμόπουλος εις Διεθ.;; 
Βιβλιοθ 408 άποδέχονται αυτόν ώς έργον τοΰ-:
Θ' αί. Ή  άντίρρησις είναι δτι οί Βυζαντινοί; j] 
δέν έκτιζαν ναούς πανομοιότυπους τής 'Αγίας: 
Σοφίας, άντιθέτως 8έ έπραξαν οΐ Τούρκοι. Oil 
τελευταίοι ένεθυμήθησαν τήν κτήσιν των καί» 
κατέλαβον τόν ναόν, έπαναλειτουργοΰντες τό' 
Κιουρσούμ τζαμί των, δπου μάλιστα έτάφη καί» 
ό Τούρκος συγγραφεύς Ναΐμά. 'Ο Δ. I. Πάλ-,ί 
λας είς Πελοπ. Πρωτοχρονιά 1959, 48® εύρί-.γ 
σκει δτι έκ τοΰ Κιουρσούμ τζαμί τό καθολικόνι 
τής μονής Άγνοΰντος.

Ό  M angeart κεφ. V II  γράφει δτι ώραιό-oj 
τερον τών δυο άλλων τεμενών τοΰ 1828 (Ka-:J Γ 
ζάρμας καί άλλου πλησίον τοΰ ναοΰ) ήτο τό: 
τής άλλοτε μητροπολιτικής έκκλησίας τώνι r 
Πατρών ή αγίας Σοφίας. ΓΙέριξ αύτοΰ ήσανιη 
τάφοι Τούρκων, δμοιοι τών Α τής ’Ακροπό-;τ&'' 
λεως (βλ. λ, νεκροταφεία). ΟΙ Τούρκοι άμα τή· 
είσόδφ τών Γάλλων εύρέθησαν τώρα νά τό· | | /  
χρησιμοποιούν διά σταΰλον τών ίππων των.ι>|Ρ 
Μέ όλίγας έπιδιορθώσεις θά έγίνετο ή ώραιο-;
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τέρα καί ε&ρυχωτέρα τών έκκλησιβν iv ITdt- 
τραις. Ή  στρατιά του Μαιζώνος, εύροΰσα 
τούτο μεταξύ των όλίγων διασωθέντων κτιρίων 
Των Πατρών, τό έχρησιμοποίησεν ώς άναρρω- 
τήριον, στεγάσαν προχείρως αύτό, διότι τήν 
μολυβδίνην στέγην του ό μητροπολίτης Γερμα
νός διέταξε καί άφήρεσαν διά νά έπαρκέση είς 
μόλυβδον πρός χύσιν σφαιρών. Ό  Τ. Κανδη- 
λώρος, Ή  Δημητσάνα, 60—1 λέγει δτι μετε- 
φέρθη είς Δημητσάναν, τοΰτο 8μως δέν έπιβε- 
βαιοΰται, άντιθέτως γνωρίζομεν άπό τόν Pou- 
queville I, 190, IV 359, δτι πυριτιδουργοί ύ- 
πήρχον είς τάς Πάτρας. Οί έν Πάτραις μπα- 
ρουτόμυ)οι (πυριτιδοποιεία) «εύκολύνθησαν», λέ
γει ό Γερμανός 23, «μέ τό νά έτυχον έκεϊ έν 
τζαμί μολυβδοσκέπαστον καί δλοι έκεΐθεν έζή- 
τουν», έπεξηγει δέ ό Ί .  Φιλήμων είς Γερμα
νόν 244 : «είναι άντικρυ καί πλησίον τοϋ Φρου
ρίου, κτυπάται πανταχόθεν καί άπό τά χονδρά 
καί άπό τά ψιλά πυροβόλα. Αυτό έξεσκέπασε 
Ζακύνθιός τις τέκτων, Άνδρέας, κάτοικος των 
Π. Πατρών, άνθρωπος άρκετά προβεβηκώς τη 
ήλικία. ’Ά ν καί έφαίνετο πανταχόθεν άπό τό 
Φρούριον καί έπυροβολεΐτο άδιακόπως μ* δλην 
τήν ζωηρότητα, πλήν τό άνδρεϊον καί τολμη
ρόν του παράδειγμα ένεθάρρυνε καί ένεθουσίαζε 
πολύ τούς πολεμοΰντας "Ελληνας». Χιώτης Ίον. 
Α' 376. Παρελήφθη ένωρίς άπό τόν Μαιζώνα 
καί κατέστη εύθύς μητροπ. ναός, ώς έκ τού
του καί ή παρ’ αυτόν πλατεία ώνομάσθη της 
Μητροπόλεως.

Ό  Βαυαρός Λουδ. Στόιμπ (Στεφ. Θωμό- 
πουλος είς «’Αχαϊκά» Β' 4) περιγράφει τήν 
δοξολογίαν τής 25 Ίανουαρίου 1836 (βλ. λ. 
έορ α.). Αί άρχαΐ μέ τούς προξένους καί μέ 
τόν νομάρχην έπί κεφαλής έξεκίνησαν έκ τοϋ 
τότε (παρά τήν πλατείαν άγ. Γεωργίου Νο- 
μαρχ. καταστήματος), έχουσαι μετ’ αύτών τόν 
ναύαρχον Κ. Κανάρην, κατευθυνόμεναι πεζή είς 
τόν ναόν, Ιερούργησε δέ ό μητροπ. Μελέτιος 
έν άφαντάστω μεγαλοπρεπείς. Τόν πανηγυρι
κόν έξεφώνησεν έπί βάθρου ό σχολάρχης Παμ- 
πούκης. 'Ο  ναός ήτο γεμάτος άσφυκτικώς 
λαοϋ παραληροϋντος έξ ένθουσιασμοϋ. Οί πρό
ξενοι λόγψ τοϋ άδιαχωρήτου παρέμενον έξω 
τοΰ ναοϋ. Είς Παντοκράτορα έγκατεστάθη διά 
δοξολογίας ό α' νομάρχης Ά χα ΐας Γ. Γλαρά- 
κης τήν 24 Μαίου 1833. Έ ξ  εγγράφου, τό 
όποιον ό φιλίστωρ έν Άθήναις Στεφ. Μακρυ- 
μίχαλος άπέκτησε, τήν 15 ’Απριλίου 1863 
πρός τούς είς Κπολιν ομογενείς (Έλλην. Λέ
σχην) τών έπιτρόπων τοΰ ναοϋ υπό τήν προε- 
δρείαν τοΰ έφημερίου αύτοΰ Γεωργ. Σιγαλοΰ 
Ιερέως, πληροφορούμεθα δτι τώ 1863 έπεχεί- 
ρησαν «τήν αΰξησιν τούτου διά προσθήκης 
νέας οίκοδομής», καί έφθασαν «μέχρι τής σκε
πής, μάς έλλείπονται δέ τά χρηματικά μέσα 
πρός άποπεράτωσιν ού μόνον τής σκεπής, άλλ’ 
ώς γνωστόν, πλείστων άλλων άναγκών εξωτε
ρικού καί έσωτερικοΰ καλλωπισμοΰ». Ή  πρό
χειρος στέγη, ή οποία άσφαλώς θά είχε τοπο- 
θετηθή μετά τήν άφαίρεσιν τής μολυβδίνης, κα
τέπεσε τώ 1864 άνευ θυμάτων μετά τό τέλος 
λειτουργίας. Έστεγάσθη ό ναός τό πρώτον διά 
χαλκοΰ, έπειτα διά είδους τίνος σκυροκονιά

ματος, σεισμοί δέ ίπέφερον ρωγμάς. Τώ 186( 
επερατώθη ή άνακαίνισις μέ άρχιτέκτονα τό\ 
έξ Ηπείρου Γεωργ. Ψύλλαν τόν Τομεμα- 
νάν, δημιουργηθέντων πολλών τρούλλων κατά 
τό πρότυπον τής ‘Αγ. Σοφίας. Μήκος έσ. 33,50 
μ. πλάτος 14 μ. Τώ 1918 οί έπίτροποι τοϋ 
ναοΰ ύπό τόν Ίωαν. Ζωγόπουλον άνεκαίνισαν 
τήν στέγην τοΰ ναοΰ έκ σκυροκονιάματος καί 
τελευταίως (1954) καί μέ χαλκίνην έπέν- 
δυσιν, μέ έπιτροπήν ένοριτών ύπό τόν έφημέ- 
ριον Ν. Γαλάτην καί τόν στρατηγόν Γ . Ντρέν.

Ό  έν Βιέννη βαρώνος Γεωργ. Σίνας έδώρη- 
σεν είς τόν ναόν δύο μανουάλια όρειχάλκινα, εύ- 
ρισκόμενα σήμερον έν χρήσει είς τόν ναόν τής 
‘Αγ. Τριάδος, μίαν κανδήλαν άργυράν καί 72 
πήχεις χρυσοϋφάντου υφάσματος διά στολάς 
Ιερέων. Τό Δημοτ. συμβούλιον τήν 18 ’Απρι
λίου 1852 έξέφρασε διά τάς δωρεάς ταύτας την 
εύγνωμοσύνην του (έφημ. «Αιών» Ά θ . 25 
’Ιουνίου 1852). ’Επίσης ή Σουσάννα Μ. Γε- 
ρούση έδώρησε τό ώρολόγιον τοΰ μεσημβρ. κω 
δωνοστασίου. Τά δύο κωδωνοστάσια είναι έργα 
τοΰ 1866. Παλαιοτάτη είκών τής Παναγίας 
εύρίσκεται είς τό Ιερόν τοΰ ναοϋ. Φέρεται έπί- 
σης τμήμα χειρός τοΰ άγίου Ελευθερίου, 
άποκείμενον άπό τοΰ έτους 1870 (ή θήκη τοΰ 
λειψάνου φέρει έτος τό 1844), δτε εύρέθη με
ταξύ πραγμάτων άγιορείτου μοναχοΰ, διατρί- 
βοντος καί άποβιώσαντος ένταΰθα. Είς τήν 
όπισθεν τοΰ ίεροΰ κρήνην (Μουριά) βυζαντινόν 
διακόσμημα μαρμάρινον. Ε ίς τό Ιερόν έπίσης 
τοϋ ναοϋ είναι στρωμένη έπιτύμβιος πλάξ μαρ
μάρινη μέ έγχύλισμα. Θωμόπουλος 1824, 1946, 
199, 258», 429, 463, 464, 482 σημ., 610, 
615, 617», 618. Είς Δ. Βιβλ. 408.

Π α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  οδός ή έπί Τουρκο
κρατίας πλατεία οδός (Μπολσοκάκ) άπό τής 
όδοΰ Σωτηριάδου (οίκία Σεντίκ άγά, Τσερτί- 
δου μετεπαναστατικώς) έως Καζάρμας (τεμέ
νους). Ή  οδός διήρχετο έκ τοΰ Κουρσούμ τζα
μί καί έκειντο έπ’ αύτής αί οίκίαι τών έπι- 
σήμων έν Πάτραις Τούρκων, ώς καί τό σεράι 
(παλάτι) τοΰ μπέη Κούνα. Θωμόπουλος α' 
έκδ. 415.

Π α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  π λ α τ ε ί α .  Τριαν
τάφυλλου Δημ. όνομ. 27. Μητροπόλεως πλα
τεία, κατά τό άρχικόν σχέδιον (βλ. λ.).

Π αξινός. Είναι ό πρώτος 'Έλλην (έκ Π α- 
ξών) πυρπολητής, ό όποιος άνέλαβε νά πυρπο- 
λήση μέγα τουρκικόν πλοΐον έξω τής Ναυπά- 
κτου τφ  1821, άλλ’ άτυχώς άπέτυχε καί άπην- 
θρακώθη. Κόκκινος Β' 315.

Π άουλ. Ή δ η  τώ 1720 άναφέρεται πρόξε
νος έν Πάτραις τής ’Αγγλίας ό Δανιήλ Π ά 
ουλ. Λυσσώδη οΰτος διεξήγαγε πόλεμον κατά 
τοΰ έγκατασταθέντος Ένετοΰ Μπιάνκι καί τών 
διαδόχων του. Τ φ  1768 άναφέρεται «κόνσολος 
έγκλέζος» ό Νικολής Πάουλος καί τέλος είς 
έγγραφον τών συνδίκων Ζακύνθου τής 3 ’Ιου
λίου 1782 γεν. πρόξενος τής ‘Ολλανδίας έν 
Πάτραις ό Γεώργιος Πάουλ, ό όποιος άπό πε- 
ριηγητάς καί έγγραφα άναφέρεται διατηρών 
τήν θέσιν ταύτην μέχρι τοΰ 1808. "Απαντες 
ούτοι οί Πάουλ είναι τής αύτής οίκογενείας, 
‘Έλληνες καί μάλλον Ζακύνθιοι, όρθόδοξοι τό
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θρήσκευμα. « Ό  κ. Πάουλ (άγγλική άπόδοσις 
του Παύλος) είναι συγχρόνως πρόξενος ή ύποπρό- 
ξενος διαφόρων κρατών καί έπειδή ένδύεται 
κατά τόν εύρωπαΐκόν τρόπον, διάφορον καθ’ 
έκάστην φέρει στολήν, κατά προτίμησιν όμως 
τήν Ισπανικήν», λέγει ό ’Ά γγλος περιηγητής 
ΒαρΟόλδης, ό όποιος προσθέτει ότι ήτο έντι- 
μότατος καί ότι περισσότερον παντός άλλου 
έτίμα τό άξίωμα τοΰ προξένου. *0 Χομπάουζ 
άναφέρει τόν Πάουλ πρόξενον τω 1809 του αύ- 
τοκράτορος τής Γερμανίας. Ό  Λ. Ζώης έδη- 
μοσίευσεν είς «Α χαϊκά» Γ ' 78—80 τρία άνέκ- 
δοτα έγγραφα του πυρποληθέντος ήδη Α ρ 
χειοφυλακείου Ζακύνθου, τά όποια έστειλε τήν 
2 ’Ιανουάριου και 10 Φεβρουάριου 1808 έκ 
Πατρών ό βοεβόδας Πατρών, έλληνιστί συντε
ταγμένα, πρός τόν κόνσολον Γεώργιον Πάουλ, 
γενικόν «τής Όλλάνδας καί βεκιλή τοΰ Κον- 
σολάτου των Φραντζέζων». Ώ ς  προξένου τής 
Γερμανίας διεσώθη έλληνιστί καί αΰτη συν
τεταγμένη έπιστολή πρός τόν βελήν Πελοπον- 
νήσου, παρακαλοΰντος νά είδοποιηθή ό νεοδιο- 
ριαΟεΙς άστυνόμος Πατρών νά παρέχη είς αύ- 
τόν τήν εύνοιάν του. Ό  Πάουλ, τέλος, κατά 
τήν τω 180G άνακαίνισιν τής μονής Όμπλοΰ 
προσέφερε μίαν πύλην (Θωμόπουλος Ό μπλός 
4(Β). Ί Ι  σύζυγός του έλέγετο Αναστασία, 
όλόκληρος δέ δικαστικός άγων διεξήχΟη είς τό 
Πρωτοδικειον Ζακύνθου τω 1824 έκ γραμμα
τίου είς διαταγήν αυτής, έκδοΟέντος ύπό Γ. 
Ά ντων. Καλαμογδάρτη, Τήν Αναστασίαν ά- 
ποθανοΰσαν έκληρονόμησαν οί άδελφοί Στράνη 
(βλ. λ.), συνεπώς καί ή σύζυγός του ήτο Ζα- 
κυνΟία καί τέκνα δέν απέκτησαν. Τά περί τής 
δίκης πραγματεύεται ό Λ. Ζώης είς τά « Α 
χαϊκά» Γ ' 94—6. Βλ. λ. 'Ολλανδία. Θωμό
πουλος 502—3, 504, 519, 555—8, 561.

Π απαβορια . Συνοικία τοΰ ΙΘ ' αί. έν ΓΙά- 
τραις άνω τοΰ Β/ατεροΰ (ναοΰ Ά γ . Νικολάου) 
έχ τής έκεΐ οΙκίας Παπαβορια.

Π απαγγελακόπουλο ι. Οικογένεια Π α
τρών καταφυγοΰσα είς Ζάκυνθον 1770—8. Θω
μόπουλος 494'.

Π απαγγελοϋτσ ος Δ. Κ ω ν σ τ .  Έγεννή- 
θη τω 1893 είς Δύμην (Κ. Ά χαΐαν), γενύμε- 
νος δικηγόρος έν ΙΙάτραις τω 1919 καί ύπο- 
Οηκοφύλαξ από τοΰ 1933. Ά π ό  μικρός (16 έ- 
τών) ήσχολήθη μέ τήν δημοσιογραφίαν («Πά- 
τραι» τοΰ Τσερώνη καί μετέπειτα «Φώς» του 
’Αθανασίου, γράφων ώς «Πελοποννήσιος»). Τήν 
πρός τήν δημοσιογραφίαν κλίσιν έκληρονόμησεν 
άπό τόν πατέρα του Δημήτριον, δστις έδημοσιο- 
γράφει τακτικώς, Ιδίως κατά τά πρώτα έτη 
τοΰ «Νεολόγου». Ά π ό  τοΰ 1923 ήρθρογράφει 
είς τόν «Τηλέγραφον» («Πελοπόννησον») ύπό 
τό στοιχεΐον 1Ί. Τά πολιτικά του άρθρα υπήρ
ξαν ρωμαλέα, έν φύλλον δέ τοΰ 1920 τοΰ «Φω
τός» μέ τό άρθρον του «Κατάρα» έσχε τρεις 
άνατυπώσεις τήν αύτήν ημέραν μέ 15.000 φύλ
λα. Είς τήν πολι: ικήν έπαιξε σημαντικόν ρό
λον είς τήν άντεπανάστασιν τοΰ 1923 καί κα
τά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ 1944. Άρθρα του 
καί ύπό τό στοιχεΐον Π . καί Β.

Π α π α γγελο ύτσ ο υ  Κ. Γ  ι ώ τ  α. Λογοτέ- 
χνις γράφουσα ύπό τό όνομα Εΰα, ιδίως τα-

*Ι|ζΐ> :

1%

κτικώς έπΐ έτη χρονογραφήματα είς τήν έφη· 
μερίδα της «Πελοπόννησος». ’Έδωσε διαλέξεις 
είς Πάτρας καί Αθήνας.

Π απαγεω ργάκης, καπετάνιος καί Ιερεύς, 
πολεμήσας καί είς Πάτρας κατά τό 1821. 
Φωτάκου Βίοι 317.

Π απαγεω ργακόπουλος Κ. Ά ν δ ρ .  Θεο
λόγος έκ Πατρών, όπου έξέδιδε τό θρησκ 
περ. «’Αλήθεια» (βλ. λ.). Έ ν  Άθήναις τφ 
1950 έξέδωσε «Χριστιανικήν πίστιν» καί τφ 
1957 τήν διατριβήν « Ό  υιός τοΰ άνθρώπου» 
Μέλος τοΰ Άνωτάτου Έ κπαιδ. συμβουλίου τοΰ ! ί 
Κράτους άπό τοΰ 1945.

Π απαγεω ργακόπουλος Κ. Μεγαλέμπορος 
καί έφοπλιστής έν Πάτραις, κληροδοτήσας 10.
000 λίρας Α γγλίας είς τόν Δήμον Πατρέων.
Βλ. λ. Εύεργέται, Ναυτιλία. Ζερβός 694—5.

Π απαγεω ργίου  Γ. Β α σ. Εκπαιδευτικός: j 
καί Ιστοριοδίφης, έκ Βραχναιίκων, έπιθεωρη- 
τής δημ. σχολείων. Έξέδωσεν, έκτός άλλων 
συνεργασιών είς περιοδικά καί έφημερίδας,:ί 
γράφων ύπό τό παλαιόν οίκογενειακόν του ο-· 
νομα Βροντιάς, τά βιβλία: «Ζωντανοί πεθαμέ-:ί 
νοι» (είς τήν δημοτικήν), έν Άθήναις 1929,: 
« Ή  λαϊκή έκπαίδευσις» έν Πάτραις 1911,if 
«*0 Καποδίστριας είς τήν έκπαίδευσιν», έν Ά-. 
θήναις 1939 καί τό «Χρονικόν Βραχνίου καίι 
Βραχναιίκων» έβραβεύθη είς τόν διαγωνισμόν:
Ν. Γ. Παπανικολάου (1955). Μετά τοΰ Ν.· 
Φιλιππακοπούλου έν Πάτραις τφ  1956 μελέ-ΐί 
την περί άνυψώσεως τοΰ έπαγγελματικοΰ έπι· 
πέδου τοΰ αγρό-ου, βραβευθεΐσαν ύπό τής Ά τί*  
καδημίας Αθηνών. ’Επίσης «Μία 40ετία συνε-^ · 
ταιρικής προσπάθειας», έν Πάτραις 1957, σ·
34. Βλ. λ. άΟλητισμός.

Π απαγεω ργίου  Ι ε ρ ε ύ ς  Γ . Θ ε ό δ  ̂
(1891—19*4). Εφημέριος έν Αίγίω καί ίστο*: 
ριοδίφης, συνεργάτης τοΰ περ. «’Αχαϊκά», τήα 
μελέτης του μάλιστα είς αύτό περί τοΰ μεσαι:*

ωνοδίφου Άνδρον; a  r 
Δημητρακοπούλου έ λ J. 
κτυπωθείσης καί εΐί 1 
άνάτυπον έν Π ά τρ α ς 
1939. Είχε ζήσει τπJi a*

Ikn

Ή!

■i::

·’ ι:

I:*!«

ί “'"Ί Ι̂ -

έτη 1922—3 έν Πά Γ 
τραις, πριν γίνη κλη;>< 
ρικός. Συλληφθείς ύ!̂  
πό τών Γερμανών ώτ'.ι 
όμηρος έν Α ίγίφ κοι ί| 
φυλακισθείς είς Πά 
τρας (Στρατώνας: 4  
έτυφεκίσθη τήν 23ήίV 
Φ)ρίου 1944 ύπ’ au *i'*;:u 
τών. Ατρόμητος ύ 
πέστη τό μαρτύριο^ 
έκτελεσθείς είς ι; 
παρακ ε ί μ ενον τό; “ 1

στρατώνων περιβόλιον. Αύτός καί οί μετ* αί: \ Τ;>.
τοΰ, πρός τούς οποίους ώμίλει πρός παραμι. 
θίαν των, έβάδισαν πρός τόν θάνατον ψάλλοντΓ ,
τόν έθνικόν ύμνον. Κ. Βοβολίνη, Ή  Έκκλησή V , 
κλπ. 359, Σταυρόπουλος 486—7. Θωμόπουλι 4 . ^ 1 ^  
30, 291a. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 8. * 
υιός του Γεώργιος έξέδωσε «H isto ire  et to:
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' 7 !?|t!risme en Achaie (1957) xal αυνειργάσθη etc 

:ι̂ ί *  Αθηναϊκά περιοδικά καί έφημερίδας, ώς καί 
,, «l· Αίγιου καί Πατρών, πολλάκις καί περί της 

xV r:¥(ieΙστορίας Πατρών. Βλ. λ. Διανόησις.
'Λ *':®' Παπαγεωργίου Σ. Γ ε ώ ρ γ .  Νομικός έν

ΪΙάτραις, έκδόσας εις Παρισίους, τφ  1948 «De 
la Peine de m ort en m atiere  politique».
| Παπαγεωργίου Δημ. Έξέδωσε τά βιβλία 
(του « 'Η  Σκϋρος» έν Πάτραις τφ  1908 καί 
«Ιστορία της Σκύρου άπό των άρχαιοτάτων 
χρόνων», έν Πάτραις 1909.

Παπαγεωργίου Παναγ. Φιλικός Πελοπον- 
νήσιος κατά Μέξαν 18*.

Παπαγιανυακόπουλος Ά  ν δ ρ. Βουλευ
τής Ά χαΐας καί Η λείας. «Αί σχετικαί πρός 
τό κατά X. Τρικούπη κατηγορητήριον» άγο- 
ρεύσεις του έν τη βουλή έξεδόθησαν έν Ά θ . 
892.

Παπαγιαννόπουλος Θωμάς ίερεύς καί 
θεολόγος. Έγεννήθη είς Δύμην (Κ. Άχαΐαν) 
τώ 1895 καί έσπούδασεν είς ’Αθήνας, ύπηρε- 
τήσας ώς στρατιώτης είς Μ. ’Ασίαν μέχρι της 
καταστροφής. Εγκατασταθείς είς Πάτρας ώς 
καθηγητής, έχείροτονήθη Ιεροδιάκονος (1922) 
<αί ίερεύς (1924), έφημέριος ναοΰ Παντοκρά- 
Γορος, ίδρύσας κατηχητικόν σχολεϊον άπό τά 
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<αί έξέδωσεν άπό 30 Ν)βρίου 1924, έως τοϋ 
ανάτου του τό περ. ’Απόστολος Άνδρέας (έν 
Τάτραις μέχρι 1931 καί έκτοτε είς ’Αθήνας). 
Απεβίωσεν είς ’Αθήνας, βπου εΤχεν έγκατασταθή 
ίπό του τελευταίου τούτου έτους τήν 31 
λ)ρίου 1946. Φοιτητής άκόμη έξέδωσεν έν Ά -  
ήναις έργον « Ή  περί Θεοϋ Ιδέα διά μέσου των 
ιίώνων», έν Πάτραις δέ Ή  Θεότης τοϋ Χρι- 
ϊτοΰ (1923), Ορθοδ. Χριστ. κατήχησις, Παιδικαί 
τυμβουλαί, Αί πλάναι των χιλιαστών, 'Ο  Παπα 
Μάρκος, ΟΙ άπιστοι καί ή θεοπνευστία των 
γραφών, Ή  μέθη, *0 Π . Πατρών Γερμανός, 
Ίερί νηστείας, Ή  θεία κοινωνία, Παρακλητι- 
ιός κανών τοϋ Ά γ . Άνδρέου, ΙΙαρακλ. κανών 
Αγ. ’Αναργύρων, Άνάπτυξις της Θείας λει
τουργίας, Θρησκ. μελέται είς 3 τόμους. Βλ. λ. 
Αγιος Άνδρέας.

Παπαδαΐος Σ ω τ .  ’Αγωνιστής τοϋ 1821 
πό Μάζι Καλαβρύτων. Διεκρίθη, μεταξύ των 
ίλλων, είς τάς μάχας τής πολιορκίας των Π α
ρών, όπου εύρέθη μετά τοϋ άδελφοΰ του Γε- 
οργίου. Φωτάκος Βίοι 34—5, ΣΝΕ Ε ' 251.

Π απαδδτος Π  ο λ υ χ  ρ. Υπογράφει ύπό- 
ινημα Πατρέων ζητούντων τω 1688 αύτοδιοί- 
:ησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Π α π α δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς  Π ρ ο κ .  
1λ. λ. Δημητρακόπουλος.

Παπαδημητρίου Ν ι κ ο ς. Λογοτέχνης έν 
Ιάτραις, έκ Πύργου ’Ηλείας. Έξέδωσε τω 
956 έν Πάτραις τήν ποιητικήν του συλλογήν 
Ίονία», τω 1959 τό μυθιστόρημα «Ά γριοχεί- 
ιωνο» καί επιμελείται τήν φιλολ. σελίδα τής 
φ. «Πελοπόννησος» Πατρών άπό τοϋ 1950. 
ί. Καράμπελα Μορ. ποιητ. άνθολογία 473.

Παπαδημητρόπουλος Σπ. Πρόεδρος Δι- 
ηγορικοϋ συλλόγου Πατρών άπό 1958.

Παπαδημητρόπουλος Κ. Άνδραβιδιώτης.
ίλ. X,

Παπαδιαμαντόπουλος ’Ι ω ά ν .  Έγεννήθη
είς Κόρινθον τφ  1764, κατήγετο δέ έξ ’Η πεί
ρου (Πλέσιας Μαλακασίου Ίωαννίνων). *0 
πρόγονός του Παπαδιαμάντης, ίερεύς, διακιν- 
δυνεύσας έκεΐ, κατήλθεν είς ’Ανατολικόν (Αίτω- 
λικόν), είχε δέ δύο υιούς, τόν ’Αναστάσιον καί 
τόν Γεώργιον. Άμφότεροι έπεδόθησαν είς τό 
έμπόριον, ό μέν Γεώργιος είς Πάτρας, όπου 
έγκατεστάθη μονίμως, ό δέ άλλος είς Κόρινθον 
άποκτήσας μίαν μόνον θυγατέρα καί υίόν τόν 
Ίωάννην. Τά δύο τέκνα τοϋ Γεωργίου ένωρί- 
τατα έμειναν όρφανά. Ό  ’Ιωάννης έφρόντισε 
πρώτιστα διά τήν άποκατάστασιν τής άδελ- 
φής του ’Ανθής, συζύγου γενομένης Ίσπίρη, 
περί ου έγγραφον διασώζεται είς τήν οίκογέ- 
νειαν άπό 15 Δίβρίου 1804, είς τήν όποίαν έ- 
δώρησεν δλην τήν πατρικήν καί μητρικήν πε
ριουσίαν του. Έφηβος δέ ήλθε καί έγκατε
στάθη είς Πάτρας άπό τοϋ 1786 παρά τω έμ- 
πόρω θείφ του, πλησίον τού δποίου έμεινεν έπί 
δετίαν ή δετίαν κατ’ άλλους, λαβών δέ 1.500 
γρόσια παρά τοϋ θείου του, ήνοιξεν ίδικόν του 
κατάστημα έμπορικόν έν Πάτραις, τό όποιον 
ένωρίτατα έπεσκίασε καί τό τοϋ θείου του καί 
πολλών άλλων έμπόρων τών Πατρών. Συνεται- 
ρίσθη τώ 1794 μετά τοϋ πλουσίου Πατρέως 
Μήτρου Άνάγνου (βλ.λ.) μέχρι τοϋ 1811. Συν- 
εζεύχθη (1800) τήν θυγατέρα τοϋ Ίωάννου 
Καλαμογδάρτη (βλ. λ.) 'Ελένην. «’Εντός μέν 
άληθοϋς μεγάρου, γράφει ό Γούδας Ε ' 331, 
κατώκουν διαρκώς δώδεκα ύπάλληλοι του έμ- 
πορικοΰ γραφείου του, έκαστος μάλιστα είς 
ΐδιον δωμάτιον" έν δέ τώ ίπποστασίω ύτιήρχον 
πάντοτε πέντε μεγαλοπρεπείς τής ίππασίας 
ίπποι καί πέντε καλοί ήμίονοι πρός τε τήν οί- 
κιακήν χρήσιν καί πρός μεταφοράν τών έμπο- 
ρευμάτων άπό τοϋ έν τή παραλία τελωνείου 
είς τό έν τη πόλει έμπορικόν κατάστημα καί 
λοιπάς άποθήκας. Παρά δέ τήν οίκίαν διετήρει 
διά μεγάλης δαπάνης καί κήπον, παρέχοντα τά 
καλλίτερα καί σπανιώτερα τών άνθέων καί δέν
δρων, είχε δέ έν αύτη τη πόλει καί δύο έτι 
κήπους καί έν έκάστω τούτων καί οίκον. ’Ε 
κείνος δέ, έν ω κατώκει, ήτο άριστα κεκοσμη- 
μένος διά πολυτελών χρυσοϋφάντων, εύρωπαϊ- 
κών τε καί άλλων ξενικών έπίπλων». *Η οίκία 
αΰτη ήτο πρό τοϋ τότε μητροπολιτικοΰ ναοΰ 
τοϋ Ά γ . ΔημητρΙου καί έφθανε μέχρι τής ό- 
μωνύμου σήμερον πλατείας (ένορία τότε Ά γ .  
Τριάδος).

Έ ξ  έγγράφου τούτου τοϋ 1811, διασωζομέ- 
νου είς τό άρχεΐον τής οίκογενείας, προκύπτει 
ότι τό έτος έκεΐνο ό Παπαδιαμαντόπουλος ήγό- 
ρασε παρά τοϋ Γιαννάκη Χρυσικοϋ, κατοίκου 
«είς Πάτρα», «κτήμα έν μαγαζιού μέ άνώγι, τό 
όποιον εύρίσκεται έν τη τοποθεσία: αγίου Δη- 
μητρίου τής ρηθείσης πόλεως έχον τά δρια 
άπό μίαν πλευράν τό όσπίτιον τοϋ είρημένου 
άγοραστοϋ καί τό άλλο μέ τά σπίτια τοϋ Μή
τρου Γαρούφαλη καί τοϋ Νικολοΰ Καρνατζοΰ 
καί Αναγνώστη Στιργιάνη καί τό άλλο μέρος 
μέ τό μαγαζεΐον τοϋ Παναγιώτη Νεράγκαθου 
καί τό 4 μέρος μέ τόν δημόσιον δρόμο καί τρι
γύρω έχει αύλή καί περιβόλιον μέ δλα τά δεν- 
δρικά καρπερά καί μή». Διά τοϋ άπό 6 Σ)βρίου

I
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1811 πωλητηρίου ύπογεγραμαένου άπό τόν 
ήγούμενον Μεγ. σπηλαίου Παρθένιον Αγοράζει 
«Ιν περιβόλιον περιτοιχισμένον, περιέχον μίαν 
ναμοκέλλαν, μίαν στέρναν καί άλλα διάφορα 
οενδρικά καί έν αύτώ τρία εργαστήρια, κείμενα 
κατά τον μαχαλάν του αγίου Δημητρίου, άτινα 
άπαντα περιορίζονται άπό μέν τοις δύο μέρεσιν 
έξ άνατολών καί κατά τό βόρειον τη κοινή όδω 
καί γειτνιάζοντας αύθις τφ  έ>αιοτριβείω του 
κυρ Νικολάου Λόντου, τω όσπιτίω καί τη αύ* 
λή της Διαμαντίνας, τω όσπιτίω του Γιάννη 
Κατεργάρη, τη τοποθεσία του Παύλου Μπογ- 
δάνου, τω όσπιτίω του Γιάννη Κάτελα, τω 
όσπιτίω της Παγώνας Πανούτζαινας καί Κα- 
νέλλαινας, τιρ περιβολίφ του Μήτρου Γάρου- 
φαλόπλου, τω έργαστηρίω καί αύλή του 
Γιαννάκη Χρυσοχού». ‘Όπισθεν του έγγράφου ό 
ϊδιος ό Παπαδιαμαντόπουλος σημειώνει «Γράμ
μα της Αγοράς... διά νά κάμω τό σπίτι μου 
έτος 1811». Καί τρίτη άγορά διά νά μεγα- 
λώση τόν κήπον της οίκίας του (πρός τό με
σημβρινόν αέρος). Λύτη έγένετο έν Κερκύρα 
παρά του Νικολ. Παύλου Μπογδάνου, έκεϊ ευ
ρισκομένου, την 22 Ίανουαρίου 1818 καί αφορά 
«όσπιτότοπον... μέσα είς τη χώρα της άνωθεν 
ΙΙάτρας έν τη γειτονία της Εκκλησίας Θεού 
Όδηγητρίας».

Τήν 20 Σ)βρίου 1819 ή Παγώνα θυγάτηρ 
του άποβιώσαντος Λάμπρου Σάγγα πωλεΐ 
προικώον της «όσπιτότοπον ώς καί αύλή του 
όσπιτίου της ταχμηνά πήχες μαστορικές 50, 
κείμενος αυτός ό τόπος είς τόν μαχαλέ τής 
αγίας Όδηγητρίας», Αναλαμβάνει 8έ ή πωλή- 
τρια τήν ύποχρέωσιν «νά σφαλή εύθύς τά πα
ράθυρα καί τήν πόρτα όπου είς αυτήν τήν 
αύλήν έχει άπό τό μέρος τού όσπιτίου της, 
παρομοίως νά άσηκώνη τά νερά τόσον τά ρέον- 
τα καθώς καί της βροχής Απ’ αυτόν τόν τό
πον όπου έπούλησε καί ήδη γίνεται περιβό
λιον τού κυρ Παπαδιαμαντόπουλου» (ώς μάρ
τυρες υπογράφουν καί οί Κωνστ. Δεδούσης, 
Θεόδ. Γιαννακόπουλος, Σπυριδ. Ρετινιώτης 
καί Ζαφ. Νεράγκαθος, όλοι υπάλληλοι τού εμ
πορικού του οίκου). Τήν 19 * Ιουλίου 1812 8ι* 
έγγράφου έν Πάτραις ό Γιαννάκης Παπαδό- 
πουλος χρυσοχόος έπώλησεν είς τόν Παπαδια- 
μαντόπουλον «2ν όσπίτιον άνώγειον κείμενον 
είς μαχαλά του Α γίου Δημητρίου».

Δ ι’ άλλου έγγράφου έν Πάτραις τη 20 ’Ια
νουάριου 1817 οί Αδελφοί Δημ. καί ’Ιωάν. 
Εμμανουήλ έπώλησαν είς τόν Παπαδιαμαντό- 
πουλον «έν περιβόλι κατά τόν μαχαλά τής ‘Α
γίας Τριάδος ένός στρέμματος». Πρός τήν 
αυτήν τέλος θέσιν ήτο «έν περιβόλιον πηχών 
μαστορικών 1.500 κείμενον είς τόν μαχαλάν 
‘Αγίας Τριάδος», τό όποιον του έπώλησεν ό 
Δημ. Ζαφειρόπουλος διά τού άπό 3 Σεπτεμ
βρίου 1817 έγγράφου. Τό πρό τής προσόψεως 
τού Ά γ . Δημητρίου κεντρικόν οίκημα ήτο 
όγκώδες, διώροφον μέ υπερώον (σοφίταν, σερ- 
βανί, τουρκ. δπως έλέγετο τότε), δπου πρώτος 
ό Αδαμάντιος Παπαδιαμαντόπουλος, θειος τού 
Ίωάννου, κατά τήν έπίθεσιν τών Τούρκων του 
Απογεύματος τής 21 Μαρτίου 1821 έπεσε νε
κρός τού Ά γώνος. Ό  περιμανδρωμένος κήπος

& itt|m (vero πρός τό Δ καί Ν. Τελικώς 
βαίως ή οίκία του Παπαδιαμαντοπούλου κατε- 
κάη, δπως καί δλαι έξ* άλλου τών Πατρώνι 
κατά τό 1821 υπό τών Τούρκων κατά τήν; 
Κυριακήν τών Βαΐων. Μετά τήν Άπελευθέρω«( 
σιν ή οικογένεια έλαβε μέγα οίκόπεδον έπΐ* 

Κολοκοτρώνη 13 παραπλεύρως τήφτήε όδού 
Εθνικής Τραπέζης, δπου έκτίσθη τώ 1847ι
πελωρία οίκία, διασωζομένη. ’'Αλλην οίκίαν ή 
οίκογένεΐα Παπαδιαμαντοπούλου είχε πρό τού 
1821 εις τήν ΝΑ γωνίαν τής πλατείας νυν Ά γ : 
Γεωργίου άνω πόλεως. Καί άλλο οίκημα ύπε-ι 
λείφθη τέλος έπί τής όδού Όθωνος Άμαλίαε 
καί πλατείας Τριών συμμάχων (γωνία), 6tcou 
αί άποθήκαι.

Ά λλα ι Ακίνητοι Ιδιοκτησίαι είς θέσιν Καί 
μάραι άπό τού 1818. Τό κτήμα, έκτάσεως συν*? 
ολικώς 300 στρεμμ. ήρχιζεν άπό τού ύδρα: 
γωγείου (καμάρας) καί τής βρύσης Χαλήλ κα 
έφθανεν έως τής Γριάς τό πήδημα, έλέγετο δ*: 
κτήμα τής Σαμακιάς, μέ Αμπέλους (είδος «π»' 
τιά») καί άρκετά έλαιόδενδρα. Άλλους Αγρούς 
ξηρικούς άπέκτησεν άπό τού 1814 είς Θέσΐ3 
Ζαβ>άνι παρά μονής Γηροκομείου (Τριανταφύλ: 
λου Γηοοκομεΐον 43). Καί είς θέσιν Κρύα (β>! 
λ.) παραλιακώς είχε σταφιδαμπέλους έξ άγο! 
ράς τού 1817, τήν ιδιοκτησίαν του δέ είς Κα 
μάραις Αφορά έτερον διασωθέν Αγοράς έγγρα; 
φον έν Πάτραις τής 7 Σ)βρίου 1817. Τά 1ί 
μαγαζεΐα Ιδιοκτησίας του ήσαν είς Ά γ .  Δτ. 
μήτριον, συνοικίαν Σμυρναίικα, είς Μπεζεστέν' 
(Τάσι) καί είς Σταυροπάζαρον. Είχε δύο otvanq 
θήκας (ταβέρνας) μέ 40 βαρέλια καί 5 κάδε4 
τήν 21 Μαρτίου δέ 1821 εύρίσκετο οίνος 8G 
όκάδων άπώλητος. Δύο έλαιοτριβεϊα είς Ά ΐ  
Δημήτριον καί είς Ταμπάχανα μέ τρεις λ; 
θους. Τήν 21 Μαρτίου 1821 εύρίσκετο ποσ«ί 
της 5.000 δκ. έλαίου, μεταφερθείσα είς Σαρ^ 
βάλι καί διατεθεΐσα είς τά στρατεύματα π^ 
λιορκίας Πατρών. Είχε καί τρία περιβόλ^ 
έντός τής πόλεως, έκτός δέ αύτής άνά 
στρέμματα αμπέλων καί σταφίδος, 150 ρίζ^ 
έλαίας καί δύο έξοχικάς οίκίας. Α κόμη μέχ} 
σήμερον έχομεν Παπαδιαμαντοπούλου χάνι 
τήν παραλίαν Μιντιλογλίου (ή Τσαούση). ]

Είς πέντε τραπέζας έκάθηντο καί συνέτρο 
γον κατά τάξιν δλοι οί άνήκοντες είς τό πρ]: 
σωπικόν του, Ακόμη οί διδάσκαλοι καί αί π φ  
δοτρόφοι. Πλεΐστοι ξένοι καθ’ ήμέραν τόν έπ . 
σκέπτοντο τυγχάνοντες θαυμασίας ύποδοχπί 
Δ ι’ έκαστον ξένον άνά είς υπηρέτης παρέθ^Ι 
πολυτελή καπνοσύριγγα (τσιμπούκι), καφέν >|ϊ 
γλύκισμα κατά τήν τότε συνήθειαν. Δέν έφ< 
δετό έξόδων επίσης είς βαπτίσεις καί γάμον; 
είς τούς όποίους τακτικώς παρίστατο ώς ά\ί, 
δοχος ή παράνυμφος. Κατά τόν γάμον τού τ  ' 
μίου του Θ. Γιαννακοπούλου έκ Σπάρτης μβ 
τής Ανεψιάς του θυγατρός Άνδρ. Καλαμογδά;ι ι 
τη καί κατά τούς αρραβώνας τών 12εττ; 
υιού του μετά τής δετούς κόρης τού Ν ικ^ -■ 
Λόντου, ό Παπαδιαμαντόπουλος έδαπάνησε  ̂ ^ 
θώδη ποσά (30.000 γρόσια). Αί έορταί 
γάμου διήρκεσαν έπί δήμερον. Ά λλα  συμπότφ·. 
έδίδοντο τακτικώς είς "Ελληνας, Τούρκους : ί \  
άλλους ξένους προσκεκλημένους. ΕΙς τόν [ Jji.s
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i' i')vi '•'''V'·'1 ^βοπολιτικόν ναόν τοϋ *Αγ. Δημητρίου είχε 
Η»*· ■ !̂ ατασκευ^σει τρία στασίδια, εν δι’ αύτόν παρά 

r' X Λήόν μητροπολ, θρόνον καί δύο άλλα διά τούς 
δύο υΙούς του, εϊς μικράν άπόστασιν άπό τοϋ 
(πρώτου. Τούς υπαλλήλους του, οί όποιοι άνή- 
κον είς τάς καλυτέρας Πελοποννησιακάς οίκο- 

^  ■ ί1?!:, γενείας, άποκατέστησε καί έμπορικώς καί άνα-
I.,··, 1'! °*® (φέρονται καί αυτοί διά τόν πλοΰτόν των, δπως 

Παπαλεξόπουλος έξ ’Άργους, ό άνωτέρω 
. Θεοδ. Γιαννακόπουλος, ό Στερ. Εμμανουήλ

ic.fi. Άνεκούφ ζε δέ, έπροστάτευε καί συνέτρε- 
χεν ίδικούς μας καί ξένους, άκόμη δέ καί 
Τούρκοι κατέφευγον είς τήν προστασίαν του. 
Τόν χειμώνα τοϋ 1816 Τούρκος άγάς καταδιω- 
κόμενος έκ Κπόλεως έκρύπτετο είς τό υπερώον 
<τής οικίας του έπί πολλούς μήνας. Ό  Τούρκος, 
όταν τά πράγματα μετεβλήθησαν είς Κπολιν, 
έφυγε δι’ έκεΐ, μή δώσας ούτε τά όνομά του, 
έπέστρεψεν όμως τω 1819 ως βοεβόδας Πα- 
τρών καί ήτο ό Μουσταφάμπεης Ίμπραήμ πζ- 
?ας ζαδές, ό όποιος παρέμεινε φίλος τοϋ Πα- 

.,·■ Ε|; ϊ» παδιαμαντοπούλου καί πολλαπλώς τόν έξυπηρέ-
ιΤ:::π;ί *Ψ ε κα* °υτος.

r? ;w K:ii;l Έπεκράτει συνήθεια είς Πάτρας νά μεταφέ- 
i’r'iv/ ;; k 5ουν τ<̂ = νύμψ«ζ τών εύπόρων οίκογενειών έκ 
•V *0j ί-έϊ'ί π«τρικής οικίας είς τήν τού γαμβρού επί 
V ν;- ύ, λαμπρού φορείου, τό όποιον εν μόνον διέθετεν 

'msF  ΤΤ  ̂ πρόξενος τής 'Ολλανδίας Πάουλ. Ό  τελευ- 
! ,1, |  ιαΐος όμως τήν παραμονήν τού γάαου, ήρνήθη

■jft I.’’ μ Χ°Ργ1Τή(ΤΤΙ τό φορεΐον. Ό  Παπαδιαμαντό- 
ιΧ Ει> · "·ν τουλος, μαθών τούτο, παρήγγειλεν άμέσως καί 

ηός τής νυκτός οί τεχνϊται τών Πατρών κα- 
:' ,'ί ''ν,ι· f ί'εβκεύασαν άλλο φορεΐον Ασύγκριτος καλύτε- 

v‘ ‘I  n >ον καί μεγαλοπρεπέστερου. Ή  κατά τό 1821 
■Wia τεριουσία του ύπελογίσθη είς 3.000.000 γρό- 
φ \  ’;S ,yut, πάντα δέ ταϋτα διετέθησαν είς τόν ’Αγώνα. 
Ι ^ ϋ ^ , ί , Η  οικογενειακή καί ή έν γένει ζωή τούΠ απα- 
α:ι'ίϊ« 5ιαμαντοπούλου ήτο ηγεμονική σχεδόν. Κατά 
ΓφΦ,!. ,ρήν έξοδον τοϋ Μεσολογγίου δυστυχώς μόνον 

■γ! :ν φύλλον (τό α') διεσώΟη τού οικογενειακού 
ϊΑί ^ } ,:ου ημερολογίου, τό όποιον άρχίζει άπό 2 Ίου- 

^ Γ'|ίίου 1800, ότε ένυμφεύθη. 
c f;, Είς έπιστολήν του έκ τού πολιορκουμένου 
-iiV/J Ρ1' Μεσολογγίου τής 23 ’Οκτωβρίου 1825 πρός 
; ,__ ιόν πρεσβύτερον υΙόν του Παναγιωτάκην γρά-
<3 Τ'* ·Ρ*ι ίόιοχείρως μετοιξύ άλλων : «...,σοΰ έπεύ-

χομαι σοφίαν καί πραότητα ότι ή σοφία χωρίς 
z3)ypij;; ,τραότητα καί σωφροσύνην καί καλά ήθη, όταν 
f jbw *®ί' αυτά λείπουν άπό τόν σοφόν, είναι σώμα χω - 
jij: ί'ί'Ι [:ίς αισθήσεις.... άμποτες νά ζήσης ως έζησεν 

■τ-Χ·. < ° πατήρ σου καί ως τόν κόσμον τούτον
■ ί ·βψ[ ,ίγύρισα τήν σφαίραν του μέ τήν ταπεινωσύνην

3·  ̂[rou καί μέ τήν έπιμέλειαν έφθασε νά ζή εύχα- 
yjl βίστως, ώς έσύ τόν είδες. Ή  ύψηλοφροσύνη 

έί,* μαί ή υπερηφάνεια γκρεμίζει τόν άνθρωπον σοφόν 
% , i}J j«xi πλούσιον καί όποιου δήποτε χαρακτήρος 
: (.είναι. Ή  πραότης είναι έκείνη όπού έλκει τήν
ί \ 0 ‘" [Προσοχήν καί παρατήρησιν τών άνθρώπων.....
 ̂ ,-it ϊ$ φτάσου ευλαβής εϊς τήν θρησκείαν, έχε φόβον 

i-'r ,0 V τού 'Τψίστου, πρόσεχε τήν εντροπήν τών άν- 
r ^ρώπων διά νά μή κατηγορεϊσαι, άγάπα τάς 
' ^ιαλάς συναναστροφάς διά νά κερδίσης τά κα-
ν ι 0\< ί*άΦ ,

0 ; κός τις Αξιωματικός ήπείλησε τήν ζωήν του,
Κατά τάς παραμονάς τού Ά γώνος Ά λβα-

άν δέν έθετε μυστικώς 500 δίστηλα τάλληρα 
είς τήν έρημον τότε τοποθ:σίαν τοϋ ναού τού 
Ά γ . Άνδρέου. Ό  Παπαδιαμαντόπουλος έθεσε 
τό ποσόν, άλλ’ ή είδοποιηθεϊσα ύπ’ αύτοΰ 
τουρκική Αστυνομία συνέλαβε τόν εκβιαστήν 
έπ’ αύτοφώρφ καί ό Παπζδιαμαντόπουλος ή- 
ρωτήθη περί τού εΐδους τής τιμωρίας τοϋ 
Αλβανού. Ό  Παπαδιαμαντόπουλος τοϋ έχάρισε 
τήν ζωήν, τά δέ χρήματα εδωσεν έντολήν νά 
διανεμηθούν μεταξύ τών στρατιωτών καί αυτού 
άκόμη τού άπειλήσαντος τήν ζωήν του, ό 
όποιος τού έγινεν άφωσίωμένος.

Ένήργει γενικόν έμπόριον άλλά καί σταφί- 
δος καί ήτο φορτωτής έξωτερικοϋ. Ό  οίκος 
του ήτο έμπορικός καί τραπεζιτικός, άναπλη- 
ρώνων τάς μή ύπαρχούσας τότε τραπέζας. 
Τούρκοι καί "Ελληνες είς αύτόν παρακατέθε- 
τον τάς είς χρήμα περιουσίας των. Ούτως ό 
μητροπολίτης Γερμανός, ό Τσέρτος, ό Ρούφες, 
οί Καλαμογδάρτζι, οί Αόντοι κ.ά. Εύρίσκομεν άν- 
ταποκριτάς αυτού ή πιστωτάς είς Κπολιν, Ά μ -  
στελόδαμον, Λονδίνου, Μασσαλίαν, Τεργέστην, 
Λιβόρνον, ’Αγκώνα, Σμύρνην, ’Αλεξάνδρειαν, 
Μάλταν, Κέρκυραν καί Ζάκυνθον. Έταξίδευσεν 
έπανειλημμένως είς τούς εύρωπαϊκούς λιμένας. 
Άνεμίχθη καί μέ τά σιτηρά τής Ρωσίας. ΤΙΤτο 
ό συνήθης ένοικιαστής τών προσόδων τοϋ τε
λωνείου Πατρών. Φέρεται ώς ιδιοκτήτης τών 
άκινήτων τριάκοντα εργαστηρίων είς τήν πόλιν 
τών Πατρών καί τού ήμίσεος τής κτηματι
κής περιοχής τοϋ χωρίου Σαραβάλι. Βλέπων 
τήν μεγάλην έκμετάλλευσιν, τήν όποίαν ύφί- 
στατο τό έμπόριον Πατρών άπό τούς ξένους 
ναυτιλλομέυους, διέθεσε μεγάλα κεφάλαια πρός 
άπόκτησιν καί λειτουργίαν π>ο(ων ιδίως Γαλα- 
ξιδιωτών. Ούτως είς τό άρχεΐον τής οίκογε- 
νείας του διασώζεται έγγραφον έν Πάτραις τής 
6 ’Απριλίου 1804, διά τοϋ όποιου γίνεται κυ
ρία ή έταιρία Άνάγνου καί Παπαδιαμαντό- 
πουλος μεριδίου τοϋ Γαλαξιδιώτικου πλοίου 
« Α γία  ’Άννα». Συνολικώς ό Παπαδιαμαντό- 
πουλος είχε μετοχήν είς 16 έν δλω πλοία Γα- 
λαξιδιώτικα, τά όποια προσεφέρθησαν είς τόν 
’Αγώνα. Βλ. λ. Ναυτιλία, όπου Αντιμετωπίζε
ται ευρύτερου τό θέμα. Είς τήν μονήν Ό μ -  
πλοΰ τφ  1819 κατεσκεύασεν ύδραγωγεΐον.

Καί ό βαλής Θνίκης, ό Κιαμήλ βέης Κο- 
ρίνθου καί πλεϊστοι άλλοι πλούσιοι Τούρκοι εις 
αυτόν άπέστελλον τά προϊόντα τών άπεράντων 
κτημάτων των, ΐνα τά διαθέτη. Ά ρχ . Λόντου 
Α' 75. Πρόκριτος Πατρών έπί σειράν ετών, 
τώ 1819 ύπογράφει τόν Απολογισμόν τής δη
μογεροντίας. Συνδρομητής έλλην. βιβλίων, ά
κόμη καί «έπίτροπος τών έν Πάτραις συνδρο
μητών» τοϋ έλλην. περ. «Καλλιόπη» Βιέννης. 
Ά πό  τοϋ 1819 Φιλικός μέ εισφοράν έπί τη 
είσόδω του 7.000 γροσ. ! Κατέστη ό γεν. τα 
μίας αυτής. Βλ. λ. Κύπρος. Φιλήμων Δοκ. Α ' 
407, Φιλ. 340, Γερμανός 7, 10. "Οταν οί 
Τοΰρκοι ήρχισαν νά ύποψιάζωνται τόν Α γώ να, 
ήναγκάσθη πρός καθησύχασίν των νά δανείση 
είς 23 έξ αύτών 70.000 καί πλέον γρ. Βλ. λ. 
Φιλική, Έπανάστασις 1821.

Συμμετέχει είς τήν έν Αίγίιρ σύσκεψιν τοϋ 
Ίανουαρίου 1821. ’Αποστέλλει είς Αιβόρνον
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τούς τρεις μικρούς υιούς του καί άλλα Πατρι- 
νόπουλα. Ε ις τήν οικίαν του διετήρει σώμα 
50 ένόπλων (κάπων) ύπύ τύν Π . Καραντζάν 
καί Παν. Άνδριτσόπουλον. Γούδας Ε ' 342. 
Τήν νύκτα της 20)3)1821 φέρεται άποστείλας 
είς Ζάκυνθον διά πλοίου τήν οίκογένειάν του, 
ώς καί τάς των Λόντου καί Καλαμογδάρτη.

Έ κ  της οικίας του, καθ’ ής έπετέθησαν 
Τούρκοι, ήρχισεν ή Έπανάστασις του 1821 (ά- 
πόγευμα 21)3)1821). Δίδει αυθημερόν 2.000 
γρ. είς τούς οπλαρχηγούς Νενέκον καί Σαγιάν 
πρύς συγκρότησιν στρατ. σωμάτων, σχετική δέ 
άπόδειξίς των διασώζεται εις τύ άρχεΐον του. 
Ά πήλθε μετά ταύτα είς Ό μπλύν καί πρώτος 
έπανήλθε τήν έπομένην έπί κεφαλής στρατιω
τών. ‘Υπογράφει καί έπιδίδει είς τούς προξέ
νους τήν έπαναστ. προκήρυξιν 20)3)21, έξ ού 
καί πρώτος μινίστρος των Εξωτερικών της 
1 Ελλάδος άποκα> εΐται (Δ . Βοκοτόπουλος έφ. 
«Σκρίπ» Ά θ . 1)2)1927). Α πέρχεται είς Ζά
κυνθον καί ’Ιθάκην καί είτα είς Σπέτσας διά 
να ζητήση βοήθειαν ναυτικήν. Διά να προμη- 
Οευθή πολεμοφόδια άπέρχεται είς ’Ιταλίαν. 
’Έφθασεν είς Α γκώνα, άπύ Οπου παρεκίνησε 
τούς 'Έλληνας της Ευρώπης νά βοηθήσουν τύν 
άγώνα, ό ΐδιος δέ έφόρτωσε πολεμοφόδια είς τύ 
ώς άνω πλοΐον, μέ τύ όποιον καί έφθασεν είς 
Μεσολόγγι τήν 30 ’Ιουνίου 1821. Ε πειδή  οί 
’Ά γγλο ι συνελάμβανον τά Έ λλ. πλοία έντύς 
του Πατραϊκοΰ, στέλλει τά πολεμοφόδια διά 
μεταφορτιύσεων είς μικρά Ιστιοφόρα άπύ Με
σολογγίου είς τύ στρατόπεδον Πατρών. Έφερεν 
έξ Ιταλίας 10)12 χιλ. λίτρας βολίμι, 1750 
μπαρούτι καί 15 χιλιάδες παξιμάδι, έφόδια 
πολύτιμα, άποκτηθέντα δι’ Ιδίων του χρημάτων 
καί ή Γερουσία της Πελοποννήσου τύν έπήνε- 
σε διά του άπύ 11 ’Ιουλίου 1821 έκ τού στρα
τοπέδου Τριπολιτσάς έγγράφου της. Έ κ ει καί 
έσπευσε. Τύν Σ)βριον 1821 τύν εύρίσκομεν είς 
Καλάβρυτα καί τύν Δ)βριον εις Επίδαυρον. Μέ
λος της Α' Έθνοσυνελεύσεως μέχρι Φ)ρίου 1822 
καί τύν Μάρτιον ώρίσθη γεν. φροντιστής στρατο
πέδου Πατρών. Συνεισφέρει 15.000 γρ. εις τήν 
όρισθεΐσαν εισφοράν καί άλλα 2.500 γρ. Τύν 
Δ)βριον εύρίσκεται είς Ναύπλιον πρύς παραλα
βήν του φρουρίου. Τού άνατίθεται ή διαχείρι- 
σις των πλοίων "Υδρας καί Σπετσών καί κα
τόπιν ή είσπραξις εισφορών ’Ηλείας. Τού ζη
τείται νέα έκτακτος εισφορά. Τύν Ν)βριον 
1822 6 Ά θ . Κανακάρης, άντιπρόεδρος Ε κ τ ε 
λεστικού, όρίζει νά δώση 6200 γρ. είς "Υ
δραν.

Τύν Μάρτιον 1823 «παραστατικύν μέλος 
της έπαρχίας» Πατρών, έπίσης μέλος της έπί 
της συνάψεως δανείου έπιτροπης. Μάμουκας Θ' 
50. Τύν Ιούλιον 1823 καί Μάϊον 1824 λαμβάνει 
άδειαν νά άπέλΟη εις Πάτρας. Είς διάστασιν μέ 
τούς κυβερνώντας. Ά ρχ . Κουντουριώτου Γ ' 37.

Τύν Ιούλιον 1824 ή Κυβέρνησις τού άνα- 
θέτει νά μεταβή καί μετά τού Μπ. Ρούφου 
είρηνεύσουν τήν έπαρχίαν. Τύν Δ)βριον 1824 
είναι είς τύ χωρίον Πόρτες.

Τύν Μάρτιον 1825 δρίζεται μέλος έπιτρο- 
πής διευθύνσεως της Δυτ. Ελλάδος. Ά π ύ  τής 
12 Απριλίου μετά του στρατηγού Δ. Θέμελη

rTs.«,

εύρίσκεται εις τύ πολιορκούμενον Μεσολόγγι,; 
συμμεριζόμενος τάς κακουχίας καί στερήσεις 
της φρουράς. Χρυσανθακόπουλος 230—2. Θεο- 
φανίδης Β' β' 145—7. Δ. Φωτιάδης, Μεσο
λόγγι, Ά θ . 1953. Διά μίαν έκεΐθεν έπιστολήνι 
του πρύς τήν σύζυγόν του έγραψα είς έφ.: 
«Κερκυραΐκά νέα» Κ. Δαφνή, 2—7—1956. Τύν 
Ιανουάριον 1826 φθάνει είς Ζάκυνθον καί έπι- 
τυγχάνει προμήθειαν τροφίμων, τά όποια καίι 
μεταφέρει είς Μεσολόγγι, άρνηθείς νά παραμεί-Ι 
νη εις Ζάκυνθον, δπου είδε διά τελευταίαν φο-; 
ράν τήν οίκογένειάν του. Μένει ό μόνος έκ της: 
έπιτροπής είς τό έργον του. Είς τύ γραφείο;» 
του βόμβα έχθρική έφόνευσε τύν έπισκεφθέντα 
αύτύν πλοίαρχον Δενδραμήν, ένώ αύτύς παρευρί-ι 
σκόμενος ούδέν έπαθεν. Έτήρησεν εύσυνειδή- 
τως τούς λογαριασμούς τής διαχειρίσεως, ot 
όποιοι έσώθησαν. Έ κ  τού άρχείου του έν γέ-Ι 
νει έγγραφα έδημοσίευσαν οί Γ. Παπαδιαμαν-. 
τόπουλος (άπόγονός του) είς «Τστορ. σημειώ-: 
σεις» Ά θ. 1938, Γούδας Ε ' 344—92 καί Λεύ-.'Ι* 
κώμα 200, 220. I ■ '

Πάσχων έκ ρευματισμών, 62ετής τήν ήλι-ί|^ν ' 
κίαν, έχάθη εις τήν ’Έξοδον. Πο>λαί έκδοχα’ο |( ' 
ήκούσθησαν. Γάλλος άξ)κός τού Ίμβραήμ β£_· 
βαιοΐ ότι ήχμαλωτίσθη καί άπεκεφαλίσθη. ΟΙ.3" '' 
Κ. Τζαβέλλας, Άνδρ. Ίσκος κ. ά. όπλαρχηγοϊ 
Στερεας βεβαιούν δτι μόνον χάρις είς τάς τρο-: 
φάς καί πολεμοφόδια, τά όποια παρέσχεν έ5 
ιδίων του ό Παπαδιαμαντόπουλος, ήδυνήθη ί  
ένδοξος φρουρά ν* άνθέξη. ‘Η  «Γεν. Έφημε*.: 
ρίς» του Κράτους γράφει δτι έχάθη «μή 0ελή*ί 
σας, καίτοι δυνάμενος, ν’ άναχωρήση εκ τής πο·: 
λιορκίας». Ό  Γ. Βλαχογιάννης Ίσ τ . Άνθολο* ( 
γία 161 έξαίρεί τήν προσωπικότητά του xa»fj.. 
παραθέτει δημοτ. τραγούδι τής έποχής : «.. d 
Σύρε, πουλί μ’ στή Ρούμελη, σύρε στύ Μέσο*:: ·' ’
λόγγι | νά πής στύ Διαμαντόπουλο καί Κίτσα 
τύν Τζαβέλλα, | Μεντάτι νά μήν καρτερούν, ζα-r . Γ' ' 
χρέ νά μήν προσμένουν. | Μπραϊμπασας ξεστρά;) 
τεψε μέ δεκοχτώ χιλιάδες. ( Στήν Πάτρςί 
μπαρκαρίστηκε, στύ Κρυονέρι βγαίνει...». Εύ;ϊ 
φημος μνεία είς Τρικούπην *Ιστ. Έπαναστ. κα 
Φωτακον Βίοι 5, ό όποιος έπιτίθεται κατΓΐι*" 
τού α' δτι δέν τύν άναφέρει, ένώ ό Τρικούπηβϊ 
Α ' 342, Γ ' 356 τύν μνημονεύει. Καί είς Φι!\ 
λήμονα *Υπομν. Γερμανού κζ', Ν. Σπηλιάδοΐί ' 
Άπομν. Β' 566, G ordon I, 266. G erv in u s·ι 
Φωτάκου ένθ’άν. 12—14 καί F in lay  II , 3 9 ,111i£ .* 
233, ό τελευταίος γράφ ει: ήγετικύν μέλος τή 
Φιλ. Ε ταιρ ίας... εύγενές παράδειγμα καθαροί? 
πατριωτισμού..». Καί ό Δ. Κόκκινος έξαίρο^ 
τό έργον του. Τό δνομά του πρώτον είς xoU /; 
πίνακας Ά γ . Κωνσταντίνου καί Όμπλου τώ 
έκ Πατρών πεσόντων είς τύν Άγώνα. Πρς 1 
τομή του δαπάναις Πατρινών έστήθη είς τ  J5:vp,!

ϊ , έρ Κ ν  ·

Ϊ Λ .  J· .

Ή ρώον Μεσολογγίου τήν 4 ’Ιουνίου 1938,
γον του Ιΐατρινοΰ Μ. Καθρέπτα. Γούδας ϊ  ^
330—98, Θωμόπουλος 525β, 537—9, 548:
597, 600, 608, 625, 632, 633. ΜΕΕ Γ 56* i.·
928, 936, ΙΘ ' 565. Λεύκωμα 198—200. Χιά ν  
της Ίον. 373, 394, Χρυσανθακόπουλος 7, 17ί ί'·χ^ι:::> 
230—1, Καμπούρογλου Βιογραφία τού Γέρμα s'. 
νου 51, 83, 90, 95. Ά ρχ . Λόντου ώς 
εύρετηρίφ, Ό  Καν. Δεληγιάννης, Άπομν. 17
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όνομάζει αυτόν «πρωτεργάτην του Άγώνος 
1821» δικαίως.Άοχ. Ρώμα Α' 493—4, 573—5, 
Β' 1 6 -7 , 27—8, ' 46—8, 95—101, 162, 619— 
20. Είκών του εις Γούδαν καί Πετροκοκκίνου, 
Ίστ. Βουλής Α'.

Έ κ  τοΰ άρχείου τοϋ Παπαδιαμαντοπούλου 
πολύτιμα τά διασωθέντα : «λογαριασμός των
όσων χρεωστοϋνται εις τόν μακαρίτην Ίωαν. 
Παπαδιαμαντόπουλον κατά τά κατάστιχά του, 
δι’ δσα κατά καιρούς έδωσεν εις τάς έΟνικάς 
άνάγκας», υποβληθείς έν Αίγίνη τη 15 Σ)βρίου 
1827. Πληρεστέρα έκθεσις συνετάγη έν Πά- 
τραις τφ  1846 καί ΰπεγράφη ύπό των υιών 
του, έδημοσιεύθη δέ ύπό τοϋ Γούδα Ε ' 387— 
92. Πληρέστερου περί αύτοΰ περιλαμβάνει ά- 
νέκδοτον χειρόγραφον ύπογεγραμμένον ύπό τοϋ 
Παναγ. ’Ιωαν. Παπαδιαμαντοπούλου, πολυσέ
λιδου, έπιγραφόμενου «Θυσίαι λογαριασμοί των 
ζημιών καί συνεισφορών τοΰ μακαρίτου Ίωάν- 
νου Παπαδιαμαντοπούλου υπέρ τής άνεξαρτη- 
σίας τής πατρίδος του», ύποβληθέν έκ Πατρώυ 
τήν 21 ’Ιουνίου 1829 πρός τήν ’Εθνικήν τών 
Ελλήνων Συνέλευσιν. « Ή  κάσα τής έταιρίας 
τοΰ Γένους», φωτοτυπίαν τοϋ οποίου δημο
σιεύει τό Λεύκωμα 220, είναι ό άπολογισμός 
διαχειρίσεως Φιλικής Έταιρίας άπό 1)2)1821,

Κατέλιπεν ό Παπαδιαμαντόπουλος σύζυγον 
καί έξ υιούς : Κωνσταντίνον, Παναγιώτην, Σπυ
ρίδωνα, Δημήτριον, ’Αδαμάντιον καί ’Αναστά
σιον, εύρισκομένους όλους τότε είς Ζάκυνθον.

*Η Ε λ έ ν η ,  σύζυγός του τό γένος Ά ντ. 
Καλαμογδάρτη, άπέκτησε πολλά τέκνα, άλλ’ 
έπέζησαν τά άνωτέρω. Τω 1821 6 σύζυγός της 
την δστειλεν είς Ζάκυνθον, τώ 1822 μετέβη 
είς ’Αγκώνα 
τής ’Ιταλίας, 
δπου εύρε καί 
τόν μητροπο
λίτην Γερμα
νόν καί τοΰ 
κατέβαλεν έ
ναντι τοΰ λο
γαριασμού του 
κατά τήν άπό 
19 Φεβρ)ρίου 
1823 άπόδει- 
ξίν του, «31 
δούπιαις νέαις 
τής 'Ισπανίας 
δλάκαιρες καί 
τάλαρα κολο- 
νάτα έξ καί 
*/»». ’Εκεί έ- 
τοπ ο θ έ τ  η σ ε 
διά σ πουδά ς 
είς τήν Νομικήν τόν πρωτότοκον Παναγιώτην. 
Έπέστρεψε τφ  1823 είς Ζάκυνθον. Τώ 1829 
μετά τήν έκδίωξιν τών Τούρκων, έπανήλθεν είς 
Πάτρας, τό δέ έπόμενον έτος ύπανδρεύθη τόν 
πλούσιον Πατρινόν κτηματίαν Σχ/.κέτον. ΤΗτο 
εύφυεστάτη, άλλ’ οχι ωραία καί έζησεν είς βα
θύ γήρας. 'Υπάρχει χαλκογραφία της είς προ- 
κεχωρημένην ηλικίαν. Έφόρει φέσι τυλιγμένου 
είς μέλαν ύφασμα. Τφ 1826 έζήτησε διορι

σμόν έπιτρόπων των τέκνων της. Θωμόπουλο 
538—9.

'Ο  Π α ν α γ ι ώ τ η ς  έγεννήθη είς τά 
Πάτρας τφ  1810. Έσπούδασε νομικά είς Ί  
ταλίαν καί διετέλεσε βουλευτής Πατρών (184' 
—62). Έχρημάτισε τφ  1828 γραμματεύς τον 
'Υπουργείου ’Εσωτερικών μετά τόν θάνατο· 
τοΰ πατρός του, άλλά μισθόν δέν έλαβεν. Είι 
έκλογάς τοΰ Ιουνίου 1847 έπλειοψήφισεν δλων 
έκλεγείς α' βουλευτής Πατρών. Ένυμφεύθ? 
τήν Κατίναν Άναστ. ΪΙασχαλίγκου έκ Κυπα
ρισσίας, Οί άρραβώνες έγιναν είς Zάκυvθo^ 
τφ  1826 καί οί γάμοι είς Πάτρας τφ  1830. 
Τέκνα αύτών ή ’Ιωάννα μετέπειτα σύζυγοι 
Διον. Μαλτέζου (1832), Θεώνη μετέπειτα σύζ. 
Ά ντ. Ρικάκη, Ελένη σύζυγος Εύστ. Γερα
κάρη, Χαρίλαος άςιωματικός τοΰ Ιππικού καί 
Άνδρέας, δικηγόρος καί έπιχειρηματίας (φοι
τητής έγραψε καλούς στίχους). Τέκνα τοΰ τελευ
ταίου τούτου ό φιλόπολις κ. Γεώργιος Α. Π α- 
παδιαμαντόπουλος καί ’Ιωάννης, δημοσιογρά
φος, έν Άθήναις. Ή  Κατίνα Π . Παπαδιαμαν- 
τοπούλου, έζησε πολλά έτη, έκ τών όποιων τά 
τελευταία δέκα ήμίπληκτος, σώζεται δέ έλαιο- 
γραφία της, έργου τοϋ Πατρινοΰ ζωγράφου 
Χαλκιοπούλου (περί τφ  1850). Έφόρει πάντοτε 
εύρωπαϊκήν ένδυμασίαν (Ισπανική μαντήλα, 
κρινολίνο, δαντελλωτά γάντια καί decolte). Ά -  
πεβίωσεν ό Παναγιώτης έν Άθήναις τώ 1898. 
ΜΕΕ ΙΘ ' 566.

Ό  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  διετέλεσεν υποστράτη
γος καί υπασπιστής τοΰ βασιλέως έως τοΰ θα
νάτου του (1877). Έπελέγετο Στρατόλαος καί 
ύπήρξεν είς τών σπουδαιοτέρων άρχηγών τής 
στάσεως του 1862 καί κατόπιν τοΰ έμφυλίου 
άγώνος έν Άθήναις (Ίουλιανά), άρχηγός τών 
«πεδινών» άποκληθείς. Έγεννήθη είς Πάτρας 
τφ  1813. Γούδας Ζ ' 86. Τρυφ. Εύαγγελί- 
δου Τά μετά τόν ’Όθωνα 72—80, Κυριακίδου 
Ίσ τ . συγχρ. Έλλ. 171 έπ. ΜΕΕ ΙΘ ' 565. ‘Ο 
υιός του ’Ι ω ά ν ν η ς  άρχηγός τοΰ στρατ. οϊ- 
κου τοΰ βασιλέως. Έγεννήθη είς Πάτρας τήν 
6 Ν)βρίου 1839. 'Υπουργός Στρατιωτικών τφ  
1895. Στρατηγός, άπεστρατεύθη τήν 1 ’Ιουλίου 
καί άπεβίωσε τήν 27 Ν)βρίου 1909. ΣΝ Ε Ε ' 
252. Εύαγγελίδης ώς άνω 697. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  
συν)ρχης Μηχανικοΰ, βουλευτής Πατρών. Ά ν 
δρέας, γραμματεύς τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου 
είς Κρήτην καί πρεσβευτής. Ό  Αδαμάντιος, 
διατελέσας καί είσαγγελεύς Άρείου Πάγου, υ
πήρξε καί ποιητής καί περί αύτοΰ έξέδωσεν 
ίδιαν μελέτην ό Κ. Θ. Δημαράς, Ά θ . 1940, 
γαλλιστί: «Ad. P ap ad iam an to p o u lo s , V ers 
de jeunesse  1836». Έγεννήθη τφ  1811 έν 
Πάτραις καί άπεβίωσεν είς Αθήνας τφ  1896 
είς ηλικίαν 93 έτών. Έπελέγη μεταξύ τών 
όρφανών, τά όποια έστάλησαν είς Γερμανίαν διά 
σπουδάς τφ  1829 μέ έξοδα φιλελλήνων, κατό
πιν παρακλήσεως τοΰ Γ. Σισίνη ώς προέδρου 
τής γ ' τών Ελλήνων συνελεύσεως έν Τροιζήνι 
τόν Μάϊον 1829. ’Έφερε πάντοτε είς τό έξω- 
τερικόν τήν φουστανέλλαν, ώμίλει δέ εύχερώς 
τήν άρχαίαν γλώσσαν. Είς τό νομικόν φύλλου 
«Σόλων» Ά θ . Α ' (1859—60) υπάρχει δημο
σιευμένη μακρά νομική του μελέτη «Περί της



Παπαδιαμαντοπούλου 472

υπέρ του άπεριορίστου των τόκων νέας του 
Άρείου Πάγου νομολογίας». Πατήρ του "Ιωάν. 
Παπαδιαμαντοπούλου (Jean  M oreas). MEE 
ΙΘ ' 565, οπού καί είκών του. Τριανταφύλλου 
Δημ. όνομ. 57. Περί Ταρσής Δ* Παπαδιαμαν- 
τοπούλου νεκρολογία εις «Ποικίλην στοάν» 
ΙΒ ' (1896) 402.

Π α π α δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς  Ιωάννης 
(Jean  M oreas). Ούτος φέρεται κύριος του πρό 
του παλαιού Λιμεναρχείου καί έπΐ της γωνίας 
Ό θω νος "Αμαλίας καί πλατείας Τριών Συμ
μάχων μικρού άκινήτου (Ισογείου καφενείου). 
Τοΰτο, φαίνεται, τό άκίνητον, είναι τμήμα της 
είς τήν παραλίαν Πατρών πρό του 1821 ήδη 
Ιδιοκτησίας του Παπαδιαμαντοπούλου, όπου αί 
άποθήκαι του, μετά δέ τήν Άπελευθέρωσιν ένέ- 
μετο καί έξουσίαζεν αύτό ώς κληρονόμος ό έκ 
των υίών του "Αδαμάντιος. Τό Ελληνικόν Δη
μόσιον διά τής άπό 15 Μαρτίου 1838 άγωγής 
του πρός τό Πρωτοδικεΐον Πατρών διεξεδίκη- 
σεν άνεπιτυχώς τήν κυριότητα του οίκοπέδου 
ώς έθνικού καί έπηκολούΟησαν άποφάσεις 
του Πρωτοδικείου καί Έφετείου Πατρών, του 
"Αρείου Πάγου, τού "Εφετείου Ναυπλίου, είς 
τό όποιον ό Ά ρ . Πάγος παρέπεμψε τήν ύπό- 
θεσιν, καί τέλος τής Όλομελείας τού "Λνωτά- 
του Δικαστηρίου. Τήν 8 Δ)βρίου 1909, ένώ ό 
Μορεάς ήτο είς Παρισίους, έπήλθε διανομή τής 
πατρικής κληρονομίας καί ούτος έλαβε τό έν 
λόγω άκίνητον. "Αδελφαί του ήσαν αί Χρηστίνα 
συζ. Γ. Καλογεροπούλου καί Μαρία συζ. Ίωαν. 
Γεωργιάδου, κάτοικοι ’Αθηνών. 'Ό ταν είς Σαίν 
Ναντέ τής Γαλλίας άπεβίωσε τήν 30 Μαρτίου 
1910 ό Μορεάς, αί δύο άδελφαί του ήγειρον ένώ - 
πιον τού Πρωτοδικείου ΓΙατρών τήν άπό 19 
Φ)ρίου 1912 άγωγήν των άκυριυσεως τής δια
θήκης του, έπΐ τής άγωγής δέ ταύτης έξεδύθη- 
σαν άποφάσεις τού Πρωτοδικείου καί Έ φ ε
τείου Πατρών. Είς τάς 18 "Ιανουάριου 1928 
όμως συνεβιβάσΟησαν μέ τόν Κάρολον Καρ. 
Ντυφάν, κάτοικον Κολονί Γαλλίας, ό όποιος 
είχεν όρισΟή διά τής άπό 24—10—1909 Ιδιο
γράφου καί τής άπό 16—3—1910 δημ. διαθή
κης τού Μορεάς καθολικός κληροδόχος, ΐνα 
διά τού προϊόντος τής έν Γαλλία καί Έλλάδι 
περιουσίας του άπονέμωνται βραβεία είς φιλολ. 
διαγωνισμούς. Ό  Μορεάς έγεννήθη είς ’Αθή
νας, είχεν όμως συνείδησιν τής Πατρινής του 
καταγωγής καί δΓ αυτό έπέλεξε φιλολογικόν 
ψευδώνυμον ύπενθυμίζον τήν πατρίδα του, έν 
τούτοις υπήρξε ξένος πρός τόν Έλλην. Παρ
νασσόν καί όχι όλιγώτερον πρός τάς Πάτρας. 
Δημαράς Β' 79—80, "Ηλιος ΙΔ ' 185. ’Άλλως 
ό I. Π . Κουτσοχέρας περ. «Νέοι Θεσμοί» *Α0. 
Φ)ριος 1953.

Π απαδιαμαντοπούλου πλατεία ή Ό μο- 
νοίας, όνομα, όπερ έφερε τφ  1829. M angeart 
X X V . Ά πετέλει γήλοφον καί πρό τού 1821 
τό Δ τμήμα της δέν ήτο οίκοδομημένον. "Ισο- 
πεδώθη τώ 1903. Κορύλλος Χωρογραφία 56. 
Ό δός είχε ψηφισΟή παρά τό φρούριον, άλλά 
τφ  1955 ώρίσθη ή πλατεία. Θωμόπουλος 194*, 
521, 589, 6323. Τριανταφύλλου Δημ. όνόματα 
13, 27.

Παπαδόπουλος Άναγν. έκ Γορτυνίας ά-

ί

IUZ

γωνιστής του 1821, είς Πάτρας δέ έθαυμάσθη 
ό ήρωϊσμός του. Φωτακος Βίοι 148—9. Χρυ- 
σανθακόπουλος 221.

Π απαδόπουλος Α. Πληρεξούσιος Πατρών 
(έξ ’Ηλείας) είς τήν έν Ά ρ γε ι Έθνοσυνέλευσιν 
τφ  1831. Χρυσανθακόπουλος 236, 241.

Π α π α δ ό π ο λ ο ς  Άνδρ. Έξέδωσεν έν 
Πάτραις τφ  1952 «Ματωμένες δάφνες», έξι- 
στορών τήν θυσίαν των άνδρών Χ)κής είς Χα- 
λανδρίτσαν τφ  1948. Βλ. λ. Πόλεμοι.

Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  Γ.  ή Λ ε χ ο υ ρ ί τ η ς  
(βλ. λ.).

Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  Πάνος. Ταξίαρχος έν 
πολεμ. διαθ. έκ Μεσσηνίας έν Πάτραις, διατε- 
λέσας δημοτ. σύμβουλος (1951—4).

Π απαδοπούλου Π ε ρ σ ε φ ό ν η  1912— 
1948). Κυπρία παιδαγωγός έγκατασταθεΐσα είς 
Πάτρας άπό τού 1935 έως τού 1948, ότε ά- 
πεβίωσεν. Έπιμνημόσυνον τεύχος έξεδόθη υπό 
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρ ίας (Άρσάκεΐον 
Πατρών) έν ΓΙάτραις τφ  1950 μέ συνεργασίας 
τών Γεωργ. Μουστρούχου, Έ λ. Καραθανασο- 
πούλου Άνδριοπούλου, Κωνστ. Δημητροπούλου, 
Άντων. Μπεμπάνη καί Ξανθ. ΙΙαναγίωτο- 
πούλου.

Π απαζαφ ειρόπουλος Π  α ν α γ . Ίερεύς 
καί σχολάρχης έν ΓΙάτραις, όπου τφ  1887 έ
ξέδωσεν έν άπό τά πρώτα έργα τής λαογρα- 
φικής μας έπιστημης : «Περισυναγωγή γλωσ
σικής ύλης καί έθίμων τού Ελληνικού λαού,
Ιδία δέ τής Πελοποννήσου». Βλ. λ. Λαογρα
φία.

Π απάζογλης Γεωργάκης καί Άνδρέας. 
’Υπογράφουν ύπόμνηαα Πατρέων τφ  1688 ζη- 
τούντων παρά τής Ένετίας αύτοδιοίκησιν. Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 80.

Π α πά ζω λη ς Γεωργ. Ή λθεν είς Πάτρας 
τό τέλος 1776 πρός διέγερσιν τών Ελλήνων, ι 
έπικειμένου πολέμου κατά τής Τουρκίας υπό ί 
τής Ρωσίας, είς τήν υπηρεσίαν τής δποίας 
διετέλει. Συνήντησε τόν μητροπολίτην, τόν τής ;; 
Κερνίκης καί τόν Πατρέα Πόλον. Θωμόπου- f 
λος 491. |

Π απαθεοδω ρόπουλος Κ, Έλευθ. έκ Ζή- { 
ριας δημοδιδάσκαλος, έξέδωσεν « Ή  παλιά με- \ 
γάλη έμποροπανήγυρις έν Λαμπίρι», Πάτραι |  
1937, «Τό άθάνατο πνεύμα τής Ελλάδος» i 
Σπάρτη 1948, «Ά χαϊκαΙ παροιμίαι» Αίγιον j 
1958. Λαογραφικά είς «’Αχαϊκά» Δ' 14. Ό  { 
άδελφός του ’Ιωάννης δικηγόρος έν Πάτραις j 
καί σήμερον έν Άθήναις συνέχισε τήν έκδοσιν i 
τής έφ. «Φωνή τού Μόριά» καί ίδρυσε τήν με- \ 
γάλην Πελοπον. έγκυκλοπαίδειαν (1958). ί

Π απαθεοδώρου Παναγ. έκ Πατρών, λο- jj . 
χαγός έν πολεμ. διαθέσιμότητι έκ τού συμμο- I-J 
ριτοπολέμου. ·

Π απαϊω άννου Σωτ. Γεώργ. Ύπολοχαγός ν 
πεζ. γεννηθείς τφ  1896 έν Πάτραις. Μετέσχε}; 
τών πολέμων 1917—22. Έξηφανίσθη είς Μ. i) ; 
"Ασίαν τόν Αύγουστον 1922. ΣΝΕ Ε' 253. ;

Π απακω νσταντίνου  Ν. Θεοφύλ. Έξέδω- ί 
σεν έν Πάτραις τφ  1904 «Πραγματείαν περί.; 
τού βίου, τής διδασκαλίας... τού Μεγ. Β α σ ι - ^ Ν 
λείου».

Παπαλεξάπουλος Σπυρίδων. Έ ξ  Άργους
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κατ’ άλλους άπό τά Κρέσταινα), ήδη πρό τοϋ 
9821 είς Πάτρας, υπάλληλος τοϋ ΓΙαπαδιαμαν- 

ίτοπούλου, γενόμενος μετά ταϋτα διοικητής Ναυ
πλίου καί ’Άργους καί κατόπιν γερουσιαστής. 
ίΓω 1826 ένυμφεύθη είς Ναύπλιον τήν Καλ -  
!λι  πην θυγ. Άνδρ. Καλαμογδάρτη καί α' ά- 
li/εψιάν τοϋ Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου. Εις 
άρχεϊον Παπαδιαμαντοπούλου έπιστολή του έκ 
ΙιΠατρών τής 22 Ν)βρίου 1819 πρός Άνδρ. 
Άόντον φέρει : «αύτοϋ είναι ό έδικός μου Σπΰ- 
ρος II απαλεξόπουλος ».

Ή  Κ α λ λ ι ό π η  έγεννήθη είς Πάτρας τήν 
26 ’Ιουλίου 1809, άλλα τφ  1821 με τήν μητέρα 
της καί τάς δύο άδελφάς της καί άλλας συγ
γενείς της Πατρινάς κατέφυγον είς Ζάκυνθον 
καί είτα είς ’Αγκώνα τής Ιταλίας, όπου έπί 
τριετίαν έσπούδασε καί έξέμαΟε τά Ιταλικά, 
άγγλικά καί γαλλικά. Τφ 1824 ή οικογένεια 
της έγκατεστάθη είς Ναύπλιον. 20έτις ύπαν- 
δρεύθη ώς άνω,περίφημος διά τήν ωραιότητά 
της, τήν μόρφωσιν καί τά φιλελεύθερα φρονή- 
ματά της. Εις τό άρχοντικό > της είς Ναύπλιον 
συνεκεντρώνετο δ,τι εκλεκτόν εϊχεν ή πρω
τεύουσα τής Ελλάδος, άλλα κυρίως περιλάλη
τος καί είς τόν λαόν άκόμη έγένετο ή Καλλιό · 
πη διά τόν έναντίον τοϋ βασιλέως ’Όθωνος 
άγώνα της. Πρωτεστάτησεν είς τήν παρα
σκευήν των έξεγέρσεων 1843 καί 1862 (Ναυ- 
πλιακά). Τό κίνημα τοΰτο τής 1ης Φεβρουά
ριου 1862, τό όποιον ώδήγησεν αΰτη άπό τής 
,οίκίας της, άπτόητος είς τάς ριπτομένας κατ’ 
αύτής σφαίρας, άπέτυχε καί έως τοϋ ’Οκτω
βρίου τού αύτοϋ έτους, δτε έξεδιοόχΟη ό ’Ό - 
θων, περιωρίσΟη μόνη της είς τήν οικίαν της.

‘Η νέα Κυβέρνησις τής έστειλε τό πολεμικόν 
«Ελλάς» νά τήν μεταφέρη είς Πειρα'ά, οπού 
δ λαός καί οί φοιτηταί τής έκαμον υποδοχήν 
τιμητικήν καί ενθουσιώδη καί τήν ύπεχρέωσαν 
νά όμιλήση άπό τής άμάξης της πρός τό συγ- 
«εντρωθέν έν Άθήναις δι’ αυτήν πλήθος, τό 
όποιον τήν συνώδευσε μέχρι τής οικίας, δπου 
“ίιέμεινε. Μετ’ όλίγας ημέρας έπέστρεψεν είς 
τήν έν Ναυπλίω οικίαν της, δπου έμεινε μέ
χρι τοϋ θανάτου της (8 Σεπτεμβρίου 1898). 
ΓΙατριώτις, φιλάνθρωπος καί ένωρίς καταστα- 
ια χήρα, περιήλθεν είς ένδειαν καί ή Κυβέρ- 
νησις τής έδωσε μικράν σύνταξιν. 'Υπήρξε τό 
ίνδαλμα τοϋ λαοΰ καί τήν εξύμνησαν οί ποιη- 
ral Π. Σοΰτσος (1862) καί ό έξάδελφός της 
Ήλ. Καλαμογδάρτης. *Η έκ Κρήτης Ά ντω - 
νοϋσα Καμπουροπούλα «Περί των έπιζησάντων 
τρωτουργών ήρώων τής Έπαναστάσεως 1862»; 
<Τών Πατρών ή νεολαία πάντοτε έπιθυμοϋσε, | 
it τύραννοι νά διωχθοΰνε καί οί βάσανοι νά 
παυσουν | μέ ειλικρίνειαν ποθοΰσε... Ποιος νοϋς 
νά παραστήση τήν γενναιότητά σου, | τήν άτρό- 
μητη καρδιά σου»; Καί δημοτικόν τραγούδι, 
τό όποιον έδημοσίευσε μετά παρατηρήσεων ό 
έν Άμαλιάδι Κ. Π. Άποστολόπουλος δικηγό
ρος είς «Ήλειακά» Γ (1956), σ. 211—2 : 
«Καλαμογδαρτοπούλα μου καί Παπαλέξαινα, 
ϊέ καμαρών’ ή Πάτρα, σέ κλαΐν τά Κ ρέστα ινα. 
Έβγα στό μπαλκονάκι νά δής τί γίνεται, | τ ’ 
Άνάπλι είναι κλεισμένο, δέν παραδίνεται...». 
Κατά τήν Έπανάστασιν του 1862 έκλήθη M a

dam e Roland. ’Εκτενή βιογραφίαν της έγγρα- 
ψεν ό Μιχ. Γ. Λαμπρινίδης είς Μηνιαΐον πα
ράρτημα έφ. «Άθήναι» ’Απριλίου 1908, 56— 
66, 'Ημερολόγιου Σκόκου 1904, 259—263.
Καταφέρεταί δέ κατ’ αύτής ό Βλαχογιάννης. 
Είς τόν προαιρετικόν έρανον τής 7 ’Ιουνίου 
1826, κατά τάς τραγικάς ώρας τής πτώσεως 
τοϋ Μεσολογγίου, ή Καλλιόπη προσήλΟε μετά 
τοϋ τότε μνηστήρος της καί συνεισέφερεν όλό- 
κληρον τήν προίκα της (Φραντζής Α' 258. 
Χιώτης Ίον. Β' 505, 532).

Οί ’Ιταλοί τήν έλεγον «νέαν Άφροδίτην». 
Είς τήν παραλίαν Ά γκώνος είδεν είσπλέον τό 
'Τδραϊκόν πλοϊον, τό μεταφέρον τφ  1822 τόν 
μητροπολ. Γερμανόν καί λοιπούς "Ελληνας 
πληρεξουσίους, άνεγνώρισε τόν μητροπολίτην 
τής πατρίδος της καί έσπευσε νά τόν όδηγήση 
είς τήν μητέρα της, τφ  δέ 1824 μέ τό πλοϊον 
τοϋ Γερμανού έπανήλΟΐ μετά τής οικογένειας 
της είς Ναύπλιον. Ό  σύζυγός της έξελέγη α' 
αιρετός δήμαρχος Ναυπλίου (1835) καί α' 
πληρεξούσιος αύτοϋ είς τήν ’Εθνοσυνέλευσή τοϋ 
1843. ΜΕΕ ΙΘ' 570.

Π απαλεω νίδας Δημ. Ά νω τ. γενικός άρχία- 
τρος έκ Μποζαϊτίκων, μετασχών των πολέμων 
(βλ. λ. Στρατός).

Π απαλουκάς Θ. Ά  ν α σ τ. έκ Μεσολογγί
ου. Γυμνασιάρχης έν ΙΙάτραις, άπαντών ήδη 
τάς άρχάς τοϋ 1832.

Π απαλουκάς Θ e μ. Υιός τοϋ άνωτέρω. 
Γυμνασιάρχης ομοίως έν Πάτραις, άποβιώσας 
τάς άρχάς τοϋ Μαρτίου 1932. Έξέδοισεν έν 
Πάτραις τφ  1878 «’Επί τοϋ περί Μέσης έκ- 
παιδεύσεως νομοσχεδίου τοϋ κ. Γ. Μίληση 
κλπ.». Μετέφρασεν έπίσης τήν Ιίαγκόσμιον 
Ιστορίαν τοϋ Μύλλεο, έν Πάτραις τφ  lb80. 
'Ο Κορδάτος (Τό έργατικόν κίνημα 60—1) τόν 
άναφέρει ώς άντιδραστικόν «άρδην» καί πρωτο- 
στατοϋντα έναντίον τοϋ σοσιαλισμού. Βλ. λ. 
Θωμόπουλος.

Π απαμαχάριος Κ ώ σ τ α ς .  Νεώτατος ποι
ητής (’Αχαϊκά, 16ον σ. 43) έν Πάτραις, έφονεύ- 
θη υπό των Γερμανών κατά τήν κατοχήν, ώς 
πατριώτης, τή 19)11)1943.

Π απαμικροπουλου ’Α ν τ ι γ ό ν η .  Μουσι
κοσυνθέτη έκ Πατρών, σπουδάσασα καί έν 
Λονδίνω. Συνέθεσε καί έξετυπώθησαν πολλά 
πρωτότυπα αύτής μουσικά έργα. Περ. Πανα- 
θήναια Ά θ . Μάρτιος ’Απρίλιος 1919, 16, Ά κ . 
Ίϊμερολόγιον Πατρών 1918, 14—5, Πανελλή
νιον Λεύκωμα, Ά θ . 1927, 198—9.

Π απανδρεου Γεώργιος. Έγεννήθη είς Κα- 
λέντζι τφ  1888, ή οίκογένειά του δέ ένωρίς 
έγκατεστάθη είς Πάτρας, τοϋ πατρός του δια- 
τελέσαντος έφημερίου τοϋ ναοΰ Παντανάσσης. 
Έσπούδασεν είς ’Αθήνας (1909) καί Βερολϊ- 
νον (1914) νομικάς καί πολιτικάς έπιστήμας. 
Τ φ  1915 νομάρχης Λέσβου καί άπό τοϋ 1916 
—20 γεν. διοικητής Λέσβου καί κατόπιν Χίου. 
Πολιτευόμενος εις Λέσβον καί εκλεγόμενος 
βουλευτής, διετέλεσε τφ  1923 υπουργός Ε σ ω 
τερικών, τφ  1925 Έθν. Οικονομίας, τφ  1930 
Παιδείας, τφ  1933 Συγκοινωνίας καί τφ  1935 
ίδρυσε τό Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν κόμμα. 
Διά πολιτικούς λόγους έφυλακίσθη καί έξωρί-
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όθη, τέλος κατά τήν κατοχήν έφυγεν είς Μ. 
’Ανατολήν, οπού τόν Μάϊον 1944 έγένετο πρωθ
υπουργός καί έπανήλθεν εις τήν Ελλάδα έπί 
κεφαλής τής Κυβερνήσεως. ’Έκτοτε πολιτεύεται, 
είς Πάτρας, έκλεγόμενος βουλευτής. Τω 1915 
έξεδόθη έν Αλεξάνδρειά ή μελέτη του «Το Έ λ - 
λην. μέλλον». «Τέσσαρες λόγοι είς τόν Λεσβια
κόν λαόν» έξεδόθησαν είς Μυτιλήνην τω 1918 μέ 
πρόλογον Στ. Μυριβήλη. Είς ’Αθήνας έξεδό- 
θησαν « Ή  άπελευθέρωσις τής Ελλάδος» καί 
«Πολιτικά θέματα» είς 4 τόμους. ΜΕΕ ΙΘ ' 
572. ’Ανεξάρτητος Δ ' 2.654.

Π α π α ν δ ρ έ ο υ  Νικολ. άδελφός του Γεωρ
γίου, γεννηθείς είς Πάτρας. Σχολάρχης Π α- 
τρών, μετέβη είς Γερμανίαν διά σπουδάς, τάς 
όποιας διέκοψεν, έ/ 0 »ν νά πο)εμήση καί έπεσεν 
εις τήν μάχην τοϋ Κιλκίς (1913).

Π α π α ν δ ρ έ ο υ  Άνδρ. Δημ. έκ ΔεμεστΙ- 
χων, έφ. ύπολοχαγός. Έφονεύθη είς Μ. ’Ασί
αν τί> 1922. ΣΝ Ε Ε' 253.

Π απανδρέου X ρ. Ά ν δ ρ .  Έξέδωσεν έν 
Πάτραις τώ 1956 «Στιγμές άγωνίας». Έ π ί 
κατοχής τήν πατριωτικήν εφημερίδα « Α γ ω 
νιστής» (1942—3) καί μετ’ αυτήν τήν«Έλεύθε- 
ρος 'Έλλην», ή όποια εξηκολούϋησε νά έκδίδε- 
ται μέχρι του 1946 κατά Δευτέραν. Βλ. λ. Πό
λεμοι.

Π απανδρόπουλος Π . Ί ω ά ν .  ΈγεννήΟη 
είς Πάτρας τω 1869, άνήκων είς διακεκρι- 
μένην οικογένειαν έκ Δημητσάνης, έγκχτεστη- 
μένην ένταύϋα. Νεαρώτχτος έπεδόθη είς τήν 
δημοσιογραφίαν, άπό δέ του έτους 1894 έξέδι- 
δε τήν πρωινήν ήμερησίαν έφημερίδα των Ιία- 
τρών «Νεολόγος» (βλ. λ.). I Ιολύγλωσσος, όξυ- 
δερκήε, φωτεινόν καί αεικίνητον πνεύμα, άψο
γος είς τήν πολιτείαν του καί τό ήθος, τήν άνε- 
βίβασεν εί; περιωπήν μεταξύ των πρώτων έπαρ- 
χιακών τής Ελλάδος. Άπεβίωσεν έν Πάτραις 
τήν Γ2ην ’Οκτωβρίου 1948, δτε τήν έφημερί
δα άνέλαβεν ό υίός του Ιΐανχγιώτης, ό όποιος 
καί πριν είργάζετυ είς αύτήν, έςέδωτε δέ τήν 
«ΈπιΟεώρησιν Νοτ. Ελλάδος» (βλ. λ.). Ί ί λ ι -  
ος ΙΕ ' 456. Α χα ϊκά  Δ' 93—4.

Π απανδρόπουλος Δ. Π α ν α γ .  Συμβολή 
του εις Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐυν 32, 4U. 
Βλ. λ. νομίσματα, έγγραφα, Μπάδα.

Π απανίκας. ΚορίνΟιος όπλαρχηγός, πολε- 
μήσας μετά σώματος συμπατριωτών του είς 
τήν μάχην τοϋ Άγιάννη (1827). Λέκκας 130, 
131.

Π απανικολάου Α. Γ ε ώ ρ γ .  ’Ιατρός έν 
Πάτραις έκ Βραχναιίκων (βλ. λ.). Έξέδωσεν 
έν Πάτραις τω 1956 «Ά πό τάς προσπάθειας 
μου», όπου συνεκέντρωσε δημοσιεύματά του 
έπιστημονικά κ. &.

Π απανικολόπουλος Ά ν α γ ν .  Άναφέρε- 
ται είς τόν κατάλογον των έκ τής έπαρχίας 
Πατρών πεσόντων τφ  1821 των ναών *Ομ- 
πλοΰ καί Ά γιου  Κωνσταντίνου. Θωμόπουλος 
600.

Π α π α ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς  Δημ. Καπετά
νιος Έρινεού τφ  1821, έπεσεν είς τ*ήν μάχην 
τού Ά γ . Ίωάννου τής 17 ’Ιουλίου 1827. ΙΙλη- 
ροφορίας περί τούτου έχομεν άπό τό περί 
Διονυσίου ΓΙαπανικολοπούλου βιβλίον τού Νι-

κίου Θεοφίλου, Ά θ . 1953, 8, ό όποιος προά- 
θέτει 8τι τούτον διεδέχθη ώς όπλαρχηγός ό 
υίός του Άνδρέας, γνωστός διά τήν σύνεσίν. 
του Παπανδρέας. Απόγονος τούτων εΐναι ό 
Διονύσιος, γεννηθείς είς Σαλμενΐκον τφ  1888. 
Άπεφοίτησε τής Θεολογικής σχολής τφ  1910,» 
δτε είσήλθεν είς τό Ιερατικόν στάδιον, αρχι
μανδρίτης είς ήλικίαν 23 έτών, στρατ. ίερεύς 
κατά τούς πολέμους 1912—22, μετασχών των. 
μαχών. Τ φ  1922 μετετέθη ώς άρχιμανδρίτηςι 
τού Πολ. Ναυτικού, καθηγητής των Ναυτι-, 
κών σχολών. Μετέβη είς Μ. Ανατολήν, έπι-. 
βαίνων τού Οωρηκτοΰ «Άβέρωφ», είς τήν διά-: 
σωσιν τού όποιου έπρωτοστάτησε. Τόν ’Οκτώ-· 
βριον 1944 ώνομάσθη πρωτοσύγκελλος τού άρ-ι 
χιερέως των ένοπλων δυνάμεων. Τόν Ν)βριονι 
1944 έκλέγεται μητροπολίτης Τερισσού, Άγί-ί 
ου *Όρους καί Άρδαμερίου καί τόν Σ)βριον; 
1951 μητροπολίτης Εδέσσης καί Πέλλης. Έ-!: 
ξέδωσε 52 πρακτικάς ομιλίας του Ά θ. 1952 
58 ραδιοφωνικάς όμοίω; τφ  1956, 54 πρακτι 
κάς τφ  1958 κ. ά.

Π απαντώ νη . Χάνι είς τά σύνορα Νεζε 
ρών—Καλαβρύτων μετά τό Κομπηγάδι. Πα 
παντώνης δημογέρων Νεζερών (βλ. λ.) τφι 
1828. Παπανδρέου Καλ. Έ πετ. 138.

Π απαντω νίου  Π α ν α γ .  Λοχαγός πεζ. φο 
ν3υθείς κατά τόν πόλεμον 1940)1.

Π απαντω νόπουλοι. Βλ. λ. Μουσική.
Π απαντω νόπουλος Β α σ ι λ. Βλ. λ. Πα 

παχρηστόπουλος Ά ντων.
Π απαντω νόπουλος Π α ν τ ε λ ή ς .  Ά γιο  

γράφος έκ Νεζερών τού 1787. ΙΙαπανδρέου 
Καλ. Έ πετ, 255.

Π απαοικονόμου Γ ε ώ ρ γ .  Ανώτερος έκ~ 
παιδευτικός, ύπηρετήσας είς Πάτρας, δπου άπό 
τού 1935 καί εφεξής έξέδωσε πλειστα σχολικό 
βιβλία, μεταξύ των όποιων καί άξιόλογον Λεξι 
κόν άνωμάλο)ν ρηαάτων.

Π απαπαναγόπουλος Ε. Ν ί κ ο ς .  Ποιήϊ 
ματά του είς Ά καδ. ΊΙμερολόγιον Πατρώ^ 
1918, 198. Έξέδωσε τό «ΙΙαναχαΐκόν βΙΙμε 
ρολόγιον 1912» έν ΙΙάτραις.

Π απαπαναγόπουλος ίερεύς Ίωάν. άπό 
Άραγόζαινα (φερόμενος καί Πανάγος ίε^είκ; 
Άντωνόπουλος), άγωνιστής τού 1821 είς τή 
σώμα Άνδρ. Λόντου, επο/έμησε μέχρι 1827 
αίχμαλωτισθείς υπό των Τούρκων, δτε ό πα: 
τήρ του τόν άπηλευθέρωσε διά λύτρων 3.50C 
γροσίων. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. ΟΙ τρεΐ; 
Ίεράρχαι, Ά θ . Σ)βριος 1958, 71. ί

Π απαρρηγόπουλος Ά λ ε ξ .  Έγεννήθη τά' 
1829 είς Πάτρας καί άποσταλείς είς Ρωσία*! 
διά σπουδάς, κατέστη έκει στρατηγός καί πο 
λιτικός, άποθανών τφ  1881. Είχεν άδελφούμ 
Κωνσταντίνον, Μιχαήλ καί Νικόλαον. ΜΕΕ ΙΘΓ 
573, 574.

Π απαρρηγόπουλος Κ. Ί  ω ά ν., έκ Νάξου?, 
προξενικός υπάλληλος έν Πάτραις, διερμηνεύ 
ύπό τόν εύεργέτην του Ματθ. Μιτσάκην: 
(1813—6) καί έκτοτε ώς α ' διερμηνεύς ύπ;- 
τόν Ίωάν. Βλασόπουλον. Ό  Pouqueville  IV 
385, μέ τόν όποιον είχε ταξιδεύσει έως Χα;’ 
λανδρίτσης (1816), τόν λέγει δόκτορα έξ άβρο} 
φροσύνης, Αξιοπερίεργοι δέ διηγήσεις έξωτ4
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κών χωρών παρέχονται έκεΐ. Ό  Παπαρρηγό-
πουλος έταξίδευσεν ήδη άπό Αύγούστου 1814 
άπό Πατρών εις ’Ιωάννινα δι’ ύποθέσεις τοϋ 
προξενείου, έκεϊ δέ έγνωρίσθη μέ τον Ά λή 
πασαν, ό όποιος έσκέφθη νά τόν χρήσιμο ποιήση 
πρός τόν Τσάρον διά νά έχη την εύνοιάν του 
καί βοήθειαν είς τά μεγάλα του σχέδια, τοιου
τοτρόπως δέ ό Παπαρρηγόπουλος άπέκτησε 
τήν φιλίαν τοϋ Ά λή, ώστε άπέβη ώφέλιμος 
είς πολλούς "Ελληνας, άκόμη καί Ήπειρώτας. 
*0 Παπαρρηγόπουλος συνεδέθη μέ μεγάλην φ ι
λίαν καί μέ τόν νέον (1816) πρόξενον ’Ιωάν. 
Βλασσόπουλον, φλογερόν έπίσης πατριώτην, μέ 
τόν όποιον έρριψοκινδύνευσαν τήν θέσιν των 
καί έγιναν Φιλικοί έν Πάτραις μυηθεντες άπό 
τόν Ά ριστ. Παπάν. Καί τφ  1817 είχε τα- 
ξιδεύσει ό Παπαρρηγόπουλος μέχρι Πρεβέζης 
έκ Πατρών διά νά σώση ένα Έλληνόπαιδχ, 
άλλά τω 1818 παρέστη άνάγκη νά μεταβή είς 
Κέρκυραν έκ Πατρών διά νά παραδώση είς τόν 
Ίωαν. Καποδίστριαν διπλωματικόν φάκελλον, 
δέν έπρεπε δέ οί "Αγγλοι νά άντιληφθοϋν τήν 
άποστολήν του. Επέτυχε τοΰτο, ταξιδεύσας 
πρός ’Ιωάννινα πρώτον, όπου παρέμεινεν είς τήν 
αυλήν του Ά λή πασά. "Οταν έξερράγη ή Έ π χ- 

, νάστασις τοϋ 1821, μία άγγλική έφημερί; 
kpriziyi | τής Μάλτας έγραψε τότε χαρακτηριστικώς:

. «Τώρα είναι πολύ άργά ! Πρός επιτυχίαν τοϋ 
3 ματαίως έπιδιωκομένου σήμερον σκοπού, έπρε- 
ι πε νά άπχγχονισθή ό διερμηνεύς τοϋ Βλασο- 
πούλου Παπαρρηγόπουλος, οτε συνεννοείτο είς 

; Κέρκυραν μετά τοϋ Καποδιστρίου καί διεβου- 
: κόλει συνάμα καί τόν Άλή πασαν». Τάς άρ- 
! χάς τοϋ 1820 έπιχειρεϊ άλλο ταξίδιον είς 
’Ιωάννινα μέ άποστολήν τής Φιλικής (βλ. λ.). 
Φθάνει έως Άγρινίου καί έπειτα προχωρεί διά 

; τακτοποίησιν φόρου έπί τής κληρονομιάς τοϋ 
Ρώσου ύπηκόου Καπλάνη (ΈΟν.κοϋ εύεργέτου).

Ό  ΙΙαπαρρηγόπουλος έχειρίσθη διπλωματι- 
κώτατα τήν ύπόθεσιν τής Φιλικής κατά τήν συ- 
νάντησίν του μέ τόν Άλήν, είς τόν όποιον ύ- 
πεσχέθη νά μεταβή έως Ρωσίας διά νά έπιτύ
χη τήν ύποστήριξίν της υπέρ τούτου. Ό  Π α
παρρηγόπουλος έπανήλθεν είς Πάτρας καί έτα 
ξίδευσεν έως Κπόλεως, έκτελών καί άλλας ά- 
ποστολάς τής Εταιρίας. Έπανήλθεν είς Π ά
τρας, άλλά τόν Ν)βριον του 1820, παρά τάς 
παρακλήσεις τών προκρίτων των ΙΙατρών, με- 
τετέθη είς τό προξενείου τής Σμύρνης. Έ π ί τη 
άναχωρήσεί του έκ Πατρών ό μητροπολίτης 
Γερμανός (πιθανώτατα καί συντάκτης τοϋ κει
μένου) καί άλλοι άρχιερεΐς καί πρόκριτοι τής 
Πελοπόννησου τοϋ έδωσαν τό κάτωθι έγγρα
φον πιστοποιητικόν: «Τό συμμαρτυρεΐν τή
άληθεία καί συνιστάν τού; καλώς καί τιμίω ; 
πολιτευομένους νόμιμόν τε έστί καί δίκαιον. 
Τόν μέν γάρ Τζοάνην Παπαρρηγόπουλον, πρό 
χρόνων ικανών κατοικοΰντα έν Πάτραις καί 
ύπουργοϋντα είς τό έκεΐ Ρωσσικόν κονσολάτον 
καί ού μόνον τών καθηκόντων τών άναγομένων 
τή πολιτική κοινωνία καί τή άρίστη οικονομία 
τοϋ ύπουργήματός του άκριβή φύλακα άναδει- 
χθέντα, άλλά καί άνεπίληπτον πάντη καί άμεμ
πτον καί τρόπον άναφανέντα καί τών όρθοδό· 
ξων ήθών άκριβώς άντεχόμενον, είς δέ τά φι-
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λογενή έργα κατ’ ούδέν τών φιλογενεστέρων
άπολειπόμενον, συνιστώμεν διά τοϋ παρόντος 
ήμετέρου πιστοποιητικοΰ γραμμχτος, τοιοΰτον 
είδότες τόν άνδρα διά πολυχρονίου συναναστρο
φής καί πείρας καί γνωστοποιοϋντες πρός ά- 
παντας τόν αΰτοϋ χαρακτήρα, ϊνα άξιωθή δι- 
καίως τής πρεπούσης τιμής, όπου ποτ’ άν ά- 
πέλθη. Έ π ί τούτω γοΰν δέδοται αύτω τό 
παρόν ένυπόγρχφον ήμών γράμμα». Α ν ε 
κτίμητου έθνικήν ύπηρεσίαν προσέφερεν άργό- 
τερον είς τήν ναυμαχίαν τοϋ Ναυαρίνου έπί τής 
Ρωσικής ναυαρχίδος (Βλαχυγιάννη, ‘Ιστορ. 
ανθολογία, 293). Τφ 1828 έχων γνωρίμους του 
τούς φρουράρχους Άντιρρίου Ίσλάμ μπέην καί 
Ναυπάκτου, ήλθεν είς συνεννόησιν μετ’ αυτών 
διά νά τούς πείση ν’ άπέλθουν. Είκών του είς 
ΙΙουκεβίλλ 582 καί Άνατολ. Έπιθεώρησιν έν 
Σμύρνη 1873, Α ' 441. Γούδας Ε ' 206 έπ. 
Στ. Θωμόπουλος 538, 561, 56'», 586. Καμπυύ- 
ρογλου, Βιογρ. Γερμανού 74, 77, 96. Φωτά- 
κου Βίοι 264, Φιλήμων Δοκ. Α' 342, 345, 
407, Φραντζής Ίστορ. Λ' 56, Κανδηλώρος Ά ρ - 
ματωλισμός 371, 377. Βχσιλ. Βλ. Σφυροέρας, 
«ΊΙπειρ . Ε στία»  Ί<»αννίνων 1952, Μ ΕΕ ΙΘ ' 
573, ΈλευΟ. Γ 422. Τριαντάφυλλου Δημ. Ό -  
νομ. 38.

Π απαρρηγόπουλος Κ ω ν σ τ .  Έ κ  τών με
γάλων ιστορικών τοϋ "Εθνους, πολλά γράψας διά 
τήν Ιστορίαν ΙΙατρών. Θωμόπ .υλος 31, 51,
136', 144·, 158, 173', 267 ', 272", έπ. 313", 
397', 404", 479', 482 ', έπ. 491 '.

Π απαρρούπας X. Γ Ι ρ ο κ λ ή ς .  Έδημοσίευ- 
σεν είς Ήμερολ. Κ. Φ. Σκόκου τοϋ 1894, 
390—4 «Οί κουραμπιέδες, Πατραϊκή ήθογρα- 
φία», είς τήν όποίαν περιγράφονται «οί άρι- 
στοκράται τής φαρίνας (=χλευροβιομήχανοι) ή 
τής σαράγιας (σαραντογιάντηδες οί εμπορευό
μενοι τήν σταφίδα) ό σεσηπώς πυρήν τής μελ- 
λούσης άριστοκρατίας τών Πατρών». Καί είς τό 
τοϋ έτους 1890, 66—7 «Τά δύο λουλούδια» 
ποίημα.

Π απαρροΰσος Δ η μ .  Ά ν α σ τ .  Έ φ . ύπο- 
λοχαγός πεζ. γεννηθείς είς Πάτρας ιφ  1891, 
έφονεύθη είς Ά βγκίν  Μ. Α σίας (III Μεραρ
χία) τήν 17 Μαρτίου 1921. ΣΝΕ Ε ' 254, Σ Τ ' 
642.

Π άπας Ρώμης. Είς αυτόν τό θέμα ’Ιλλυρι
κόν έκκλησιαστικώς μέχρι Δέοντος σοφοΰ. Ό  
πάπας Βιρ^ίλιος έρχεται είς Πάτρας τφ  547. 
Έ π ί Φραγκοκρατίας διώρισεν άρχιεπίσκοπον 
έν Πάτραις, πριμάτον τοϋ φραγκ. πριγκηπά- 
του τής Πελοπόννησου. Βλ. λ. ’Εκκλησία. Τά 
τέλη ΙΓ ’ αί. ήγόρασε τήν βχρωνείαν Πατρών 
καί ό άρχιεπίσκοπός του ή το Ιερατικός καί πο
λιτικός κύριος τής έπαρχίας Πατρών. Έ π ί 
άρχιεπισκόπου μάλιστα Γουλ. Φραγκιπάνη 
(1316—37), ή άρχιεπισκοπική βαρωνεία τών 
Πατρών κατέστη έντελώς άνεςάρτητος άπό τόν 
έκάστοτε ήγεμόνα τοϋ πριγκηπάτου τής Ά -  
χαΐας (Πελοποννήσου). Έ π ί άρχιεπ. δέ Παύ
λου Φόσκαρη τφ  1387 ό Πάπας Ούρβανός Σ Τ ' 
τοϋ μετεβίβασε τό άξίι»μα τοϋ γεν. βικαρίου 
είς τό πριγκηπατον τής Ά χα ΐας. Ό  αρχιε
πίσκοπος Πατρών ήτο τώρα είς τήν θέσιν τοϋ 
πρίγκηπος Ά χα ΐας, συγχρόνως δέ ώς apostoli-
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ce sedis legatus είχε πάντοτε μεγάλην σημα
σίαν διά τήν Ελληνικήν πολιτικήν της Παπικής 
"Εδρας, διότι συνήνωνεν έκκλησιαστικόν άξίω- 
μα πρωταρχικόν διά τήν χερσόνησον καί μίαν 
μεγάλην πολιτικήν δύναμιν συγχρόνως. Ή  πα
πική έπικράτεια διετηρήΟη μέχρι του Κων
σταντίνου Παλαιολόγου. Ό  Πάπας ώς δημό
σιον κτήμα (παπικόν) είχε καί τά Ιχθυοτρο
φεία του "Αράξου καί τό τοπωνύμιον έκτοτε 
παρέμεινε. μέχρι σήμερον. Βλ. λ. άλυκαί. Ή  
παπική έπικράτεια έκ των άρχών του ΙΕ ' αί. 
πάντως, κατέστη φόρου υποτελής είς τούς 
Τούρκου^. 'Ό ταν όμως οί Βυζαντινοί έπέτυχον 
τήν έκδίωξιν των Λατίνων άπό τάς Πάτρας, ό 
κυρίαρχος αυτών Πάπας, έξέλαβε τούτο ώς 
βαρεΐαν υβριν καί άντεπετέθη διά τού Καταλα- 
νικού στόλου σχεδόν αμέσως (Ιούλιον 1430). 
Τόσην δέ σπουδαιότητα είχεν ή πόλις των 
ΙΙατρών, ώστε ό Ενετός Πάπας Εύγένιος Δ ' 
(1431), τούς άπεσταλμένους κατά τάς άρχάς 
τού 1432 έπί τη άνχρρήσει του είς τόν θρόνον 
διά νά τόν συγχαρούν έκ μέρους τού αύτοκράτα- 
ρος Ίωάννου ΙΓ καί τού πατριάρχου Κπόλεως, 
ήρώτησεν αμέσως «εί δέδωκεν ό βασιλεύς τήν 
ΙΙάτραν τώ ίδίω αυτής έπισκόπω». 300 όπλί- 
τας έστειλεν είς τόν Θωχαν ΙΙχλαιολόγον καί 
τούτον, ένωτικόν ήδη υπάρχοντα, περιέθτλψε 
τελικώς. Θωμόπουλος 258, 259, 318 έπ. 328, 
341, 3 5 5 -6 , 36'«, 309—371.

Π απάς * Λ ρ ι σ τ ε ί δ η ς .  Φιλικός, εύρέΟη 
τήν Μ. Εβδομάδα τού 1819 είς ΙΙάτρας, δτε 
καί συνεσκέφθη μετά τού μητροπ. Γερμανού: 
« Ό  "Αριστείδης έπέρασεν άπό Ζάκυνθον είς 
11. ΙΙάτρας καί έκεΐΟεν εις Κόρινθον». Κατή
χησε Λειβαδεΐς είς ΙΙάτρας καί τούς Τωαν. 
Παπαρρηγόπουλον καί Ίωαν. Βλασόπουλον. 
"Εκ ΙΙατρών τόν Μάΐον 1819 έπικοινωνεϊ με
τά τού Atov. Γώμα είς Ζάκυνθον καί Μχρ.  
Μεταξά διά τού έν Πάτραις προξένου Βλα · 
σοπούλου. Γούδας Ε' 191, Φιλήμων Δοκιμ. Α' 
389, Χιώτης Ίον. Λ' 32*2, Δ' 346, Κχνόηλώ* 
ρος Φιλική 290, 337, Ρώμχ Ά ρ/εϊαν Λ' ιστ' 
έπ. 3—7, Μέξας 48, Θεοφανίδης Α' 218 σημ.

Π α π ά ς  Δ α ν ι ή λ .  ΈγεννήΟη τώ 1715 
έν Κεφαλληνία. ΊΙλΟεν είς τήν Έ τχνχστχσιν 
τού 1770 είς Πάτρας. ΣΝΕ ΣΤ* G41.

Π απάς Γ. Σ π ύ ρ ο ς .  "Αν. υπάλληλος τού 
"Υπουργείου Εξωτερικών, έκ ΙΙατρών, μελετή- 
σας δέ τό άρχεΐον τού υπουργείου τών Ε ξ ω 
τερικών τής Γαλλίας, έγραψεν : I„e D irectoire 
e t les G rees, P aris  1900, έπίσης είς περ. Ά ρ  
μονία "A0. Γ ' (1902) 130—4 καί τρίτον φυλ- 
λάδιον 1 /  agence  du  com m erce F ra i^ a is  d ’ 
Ancone, P aris , περί τών γαλλικών κινήσεων 
περί άπελευΟερούσεως τής Ελλάδος. Θωμόπου- 
λος 565. "Απέθανε τώ 1957.

Π ά π α ς  Σ π ύ ρ ο ς .  Γεν. Γραμιχατεύς τού 
δήμου Πατρέων έπί πολλά έτη. Ήμερολόγιον 
Μπενάκη, 1907, 5—8.

Π απασταθόπουλος Ά ν α γ ν .  'Ηγούμενος 
πολλών Ή λείων έκ Δούκα "Ηλείας, οπλαρχη
γός, συμμετέσχε, μεταξύ άλλων, είς τάς μάχας 
’Ίσαρι καί Τσουκαλά καί τάς λοιπάς κατόπιν 
τής πολιορκίας τών ΙΙατρών (1822). Φωτάκος, 
Βίοι 52, Χρυσανθακόπουλος 90 καί 91.

4*6

Παπασταθόπουλος Ά ρ γ . * Αγωνιστής του 
1821 γεννηθείς είς Κουνινάν Αίγιαλείας τφ 
1792, άκολουθήσας τόν "Ανδρ. Λόντον ώς κα
πετάνιος ίδιου σώματος. ΠαρευρέΟη καί είς 
τάς μάχας τής πολιορκίας τών Πατρών. "Από
γονος τούτου ό Θεόδωρος Ιερεύς Παπαγεωρ- 
γίου (βλ. λ.). Μετ’ αυτού καί ό μοναχός Ρού- 
βαλης. Σταυρόπουλος, 483—4. Θεόδ. ίερ. Πα- 
παγεωργίου είς «’Αχαϊκά» Δ' 86.

Π απαστεφ ανόπουλος Διονύσιος, προηγού
μενος μονής "Ιβήρων, ΙΙατρεύς. Τώ 1877 πρω- 
τοεπιστάτης καί πλειστάκις τή ; έπιτροπής τής 
μονής κλπ. Βλ. λ. "Αγιον όρος. Γεωργ. Ί  Πα- 
παδοπούλου, "Η σύγχρονος Ιεραρχία τή ; "Ορ
θοδόξου "Αν. "Εκκλησίας, 1895, 333 σημ.

Π απατζώ ρης καπετάνιος. Ένετάλη τήν 
3 Ιουνίου 1823 παρά τού 'Υπουργείου Πολέ
μου νά έκστρχτεύση είς τό κατά τάς Πάτρας 
γενικόν στρχτόπεδυν. Θεοφανίδης Β' β' 125.

Π απαφ λέσσας "Λρχιμ. Γρηγόριος Δίκαιος 
άπόστολος της Φιλικής (βλ. λ.). 'Α π ’» Κπό
λεως μέσο) Σπετσών καί Κορίνθου, ήλθε λή- 
γοντος τού 1820 είς Πάτρας, άναταράξας τήν 
"Εφορείαν αύτής καί έλθών είς σύγκρουσιν μέ 
τόν μητροπολίτην Γερμανόν. ΈπηκολούΟησεν 
ή σύσκεψις τού Αίγιου ("Ιανουάριος 1821), είς 
τήν όποιαν ό Παπαφλέσσας προσήλθε μετά 
τού αδελφού του καί όμάδος ένόπλων οπαδών 
του. Μετά τήν διίλυσιν τής έκεΐ σ )νελεύσεως, 
άπό τής μονής Ταξιαρχών έπανήλθεν είς Πά- 
τρχς, νέχν άνχτχραχήν προξενών, δημιουργών 
μέ τά φλογερά του συνθή-χατα πολεμικήν άτ- 
μόσφαιραν, εως 5του άπήλΟε, πιεζόμενος υπό 
τών προκοίτων καί έξεχόντων Φιλικών πρός 
Μάνην. *0 Φιλήμων Δοκ. Α' 393 φέρει τούς 
"Ανδρέαν καί "Λσημάκην Ζαΐμην ώς μυηθέν- 
τας τώ 1819 είς τήν Φιλικήν ύπ* αυτού. 'Ο 
δός Παπαφλέσσα υπάρχει είς Πάτρας άπό τών 
μέσων τού ΙΘ' αί. Θωμόπουλος 587, 628,
Τριαντάφυλλου Δημ. όνομ. 52. Γερμχνός 9, 22, 
Φιλήίχοίν Φιλ. 564, Φωτάκου Βίοι 18—20, 
ΜΕΒ ΚΔ' 62.
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Π χπ α χα τζή ς  Γ. Ε ύ ά γ γ .  "Εξέδωσεν έν 
Πάτραις τώ 1888 είς β' έκδοσ. «Τό ’Ετυμολο
γικόν» έκ σ. 78. Έ πίσης τώ 188θ «Ιστορίαν 
Έ λλ. Έπαναστάσεως». Καί όμιλίας του τφ 
1889 έν τή Σχολή Λαού.

Π απαχρηστόπουλος Ά ν τ ώ ν .  "Ιερεύς, ε
φημέριος τού έν Πάτραις ναού Ά γ . Παρα
σκευής τώ 1821. Είχε παρά τόν ναόν Α γίου 
Δημητρίου δύο άποΟήκας, μίαν υπό τήν οικίαν 
Γερασ. Κομποθέκρα μέ 560 κουβέλια σίτου 
καί άλλην παρά τόν ναόν τής Ά γ . Παρα
σκευής υπό τήν οικίαν τυυ μέ 250 κουβέλια. 
Κληθείς υπό τού μητροπ. Γερμανού καί τών 
"Αρχηγών τού Άγώνος κατά τήν έναρξιν αυ
τού, άνέφερε τούτο καί έπειδή τά είς τό Σταυ- 
ροπάζαρον (άγ. Γεωργίου) έναποθηκευμένα γεν
νήματα εΐχον καή, παρεχώρησε τά άνωτέρω. 
"Από τήν αποθήκην τού άγ. Δημητρίου του - 
έν λόγφ ίερέως έπί έννέα ήμέρας (ήτοι μέχρι , 
τής Κυριακής τών Βχΐων 1821) έτροφοδοτοΰν- · 
το τά έπαναστχπκά στρατεύματα υπό τήν έπι- * 
στασίαν του Κωνστ. Βλόγια. Ό  ρηθείς ίερεύς ; 
Παπαχρηστόπουλος ίζη τφ  1829, έπανελθών t
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ίΐς Πάτρας, καί έλαβε σχετικήν βεβαίωσιν τη 
29 Μαΐου 1829 έκ Πατριόν μέ υπογραφήν των 
έγκριτων τής πόλεως. Μέχρι, τφ 1865, 8τε 
πλέον 8έν έζη ούτε αυτός, ούτε 6 υίός του 
Βασίλειος, δέν άπεζημιώθησαν. Ό  υίός του 
©δτος έπολέμησεν είς διαφόρους μάχας, τυχών 
τφ  1844 τοϋ άργυροΰ σταυροΰ τοϋ Άγώνος 
διά Β. Δ. Νικολ. Π. ΙΙαπαδόπουλος, πρωθιε- 
ρεύς έν Άθήναις είς «Εφημέριον» Ά θ. Β' 
498—504. Είς έγγραφον 17 Αύγούστου 1817 
Πατρών έν τη μητροπόλει (πωλητήριον), ά- 
ποκείμενον είς τό άρχεϊον ’Ιωάν. ΙΙαπαδια- 
μαντοττούλου, ώρισμένοι συμβαλλόμενοι «βεβαι- 
οϋσι διά χειρός έμοΰ ’Αντωνίου ίερέως εκκλη
σιάρχου Παπαχρηστοπούλου».

Π απαχρήστου X ρ. Ν ι κ ό λ. Θεολόγος, 
συγγραφεύς, γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1894, 
σπουδάσας φιλολογίαν καί θεολογίαν είς ’Αθή
νας. ’Έφεδρος λοχαγός, συμμετασχών είς δλας 
τάς εκστρατείας άπό 1915)1922, τιμηθείς διά 
7Γ<ν»ευ.ικών μεταλλίων. Έξέδωσεν έν ΙΙάτραις 
«Σύμβολον ’Ορθοδόξου πίστεως», άριθμήσαν 
τεουαρας εκδόσεις τφ 1920—1935, «Συμβουλαί 
Έλληνίδος μητρός πρός την κόρην της» τφ 
1926 καί είε β' έκδοσιν τω 1930, «'Ο ’Ά ν
θρωπος» τφ  1939 καί « Ό  Θεός έν τη ίστο- 
ρί<ρ> τφ  1952 (καί παρά Θωμοπούλφ 431).

Π απαχρονοπούλου Τ ο ύ λ α .  Λαογραφικάς 
συμβολάς αύτής είς ’Αχαϊκά Β’ 20, 120. ”Αλ- 
λας φιλολογικάς συνεργασίας της είς περ. Ν. 
Εστίαν, Διάπλασιν παίδων κ. ά.

Π απέτα . Τοπωνύμιον 1703, θέσεως Π α
τρών, όπου ή μονή Όμπλοΰ είχε κτήματα. 
Θωμόπουλος Όμπλός 21. ’Ίσως ή όρθή άνά- 
γνωσις νά είναι Καρπέτα.

Π απουλάκης. Περί αύτοΰ ό Χρ. Κορύλ- 
λος, Πεζοπορία άπό Πατρών είς Τρίπολιν, 29 
—30: «... ήν άγύρτης, ’Ιθακήσιος, πυρρογένειος 
μοναχός, ηλικίας μόλις 30 έτών. Καί έν άρχή 
τής είς Πελοπόννησον έλεύσεώς του κατέφυ- 
γεν είς Καστρίτζιον, χωρίον τοϋ δ. Πατρέων 
ένθα περιεποιεϊτο ναΐδριόν τι, καρπούμενος τά 
είσοδήματα αύτοΰ, είτα δέ είσήλθεν είς τήν έν 
Λεχουρίφ (δ. Ψωφίδος) μονήν τοϋ Ά γ . Γεωρ
γίου, ίνα έγκαταβιώση έν αυτή». Τ φ  1824 έ
κτισε καί ναόν παρά τά Τριπόταμα καί συνε- 
κέντρωσε κόσμον καί άγαθά πολλά περί τήν μο
νήν του. Τ φ  1826 οί Τούρκοι έφόνευσαν αύτόν 
καί τήν έκ Βλατεροΰ Ζαχαρούλαν καί έλεηλά- 
τησαν τά συγκεντρωμένα είς τήν μονήν του 
άγαθά, «έφόνευσαν σύν αύτώ δέ καί τινας τών 
περίοικων καί δύο μοναχούς έκ Γηροκομείου 
τών Πατρών μεταβάντας πρός μικρού έκεΐ... 
Άνανίαν καί Παρθένιον». Κατά τόν Παπαν- 
δρέου, Καλαβρ. Έ πετ. 316—7 «ό ’Ιθακήσιος 
άγύρτης», έπαιτών πρό τοϋ Άγώνος, έδιώχθη 
έκ Πατρών καί Αίγίου, επί δέ τοϋ Άγώνος έ- 
νεφανίσθη είς τά Σελλά τών Πατρών καί είτα 
είς Διακοπτόν... καί τέλος κατέληξεν είς Τρι
πόταμα» (Σταυρόπουλος 392).

Νέος Παπουλάκης, τφ  1850—2, συνταρά- 
ξας τήν Ελλάδα ήτο ό Χριστόφορος Παναγιω- 
τόπουλος έξ Άρμουνα Κλειτορίας Καλαβρύ
των. Οδτος συνεκέντρωνε πολύν κόσμον διά 
κηρυγμάτων κατά τοΰ καθεστώτος τοϋ ’Ό θω -

νος, τής Ίερας συνόδου κλπ. θεωρηθβΐς 8ργα-
νον τοϋ ρωσικού κόμματος. Καταδιωχθείς υπό 
τών κυβερνητικών στρατευμάτων καί έπικηρυ- 
γμένος άνιί  6.000 δραχμών, συνελήφθη μετά 
δυσκολίας είς Μάνην καί τω 1κ52 καθείρχθη 
είς τό Ρίον, τελικώς δέ περιωρίσθη είς μονήν 
τής Άνδρου, όπου καί άπέθανε τω 1861. 
ΙΙαπανδρέου, Καλ. Έ π ετ. 287. Δραγούμης, X. 
’Άννινος είς περ. «Εστία» Αθηνών 1888 καί 
Α. Τσαμαδοϋ είς σ. 708 τοϋ 1889 τοΰ αύτοΰ 
περ. Χρυσοστ. Παπαδοπούλου, Ίσ τ . τής ’Εκ
κλησίας της 'Ελλάδος, 387. Γούδας Η ’ 114. 
Γερακάρης 54.

Π απουτσής Σ τ α μ ά τ η ς  καί Χ ρ ύ σ α ν 
θος .  'Υπογράφουν υπόμνημα τω 1688 Πατρέ
ων πρός Ένετίαν ζητούντων αύτοδιοίκησιν. 
Κώδηξ Μέρτζιου 86.

παραδόσεις Βλ. λ. Λαογραφία.
Π αραλία. Ή  τών Πατρών είχε τοπωνύμιον 

Ντουάνα (τελωνεΐον) έπί Τουρκοκρατίας. Π α
ραλίαν λέγουν οί Στερεοελλαδΐται τήν κάτω πό- 
λιν. ΟΙ Ιΐατρινοί λέγουν παραλίαν τήν ακτήν, 
τόν λιμένα, οχι οικισμόν, ώς οί Στερεοελλαδΐ- 
ται. Τό όνομα έπελέγη τελευταίως καί διά 
τήν κοινότητα παραλίας Μιντιλογλίου.

Π αραλίμνη. Τά Στριγκλαίικα (βλ. λ.).
Π αραμυθιώ της Ί ω ά ν .  Λοχαγός πεζικού, 

γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1867. Μετέσχε τοΰ 
πολέμου 1897. Έφονεύθη είς μάχην παρά τά 
Ά νώγεια τήν 23 ’Οκτωβρίου 1912. ΣΝ Ε Ε ' 
259.

Π αρασκευαΐδης Φ ι λ ο π ο ί μ η ν ,  ό έτερος 
τών ιδρυτών τής έν Άθήναις σχολής τών ά
πορων παίδων τοϋ Φιλ. συλλόγου ΙΙαρνασσός. 
Βλ. λ. Βασιλειάδης. ΤΗτο λογιστής τής Ίονι- 
κής Τραπέζης είς Πάτρας τφ  1861 (έφημ. 
«Αιών» τής 4)1)1861. ‘Ο A. Ρ. Ραγκαβής, 
H is to ire  de L itte r, de la  G rece m oderne, 
P aris  1877, I 248, γράφει ότι μετέφρασε τό 
βιβλίον τοΰ John  S tu a r t  M ill. Άπεβίωσεν 
έν Άθήναις τφ  1902 (περ. «Ιερός σύνδεσμος» 
Αθηνών τής 15)1)1903, 15 τ. 1).

Π αρασκευόπουλος Γ ε ρ β ά σ ι ο ς .  Γορτύ- 
νιος τήν καταγωγήν, θεολόγος, συγγραφεύς καί 
κληρικός. Ά πό  1 Αύγούστου 1897 άδελφός τής 
μονής Γηροκοαείου, τής οποίας ύπήρξεν ήγού- 
μενος (1916—1923). Πρωτοσύγκελλος έν 11ά- 
τραις 1924—5 καί 1935—39, Μ. Πρωτοσύγ
κελλος έν Άθήναις (1939—1941). Έξέδωσε 
πλεΐστα θρησκευτικά βιβλία έν Πάτραις καί έν 
Άθήναις, συνειργάσθη δέ είς όμοια περιοδικά 
καί έντοπίας έφημερίδας. Αδρά έκκλησιασ τική 
προσωπικότης. Διεκρίνετο καί διά τό πλούσιον 
καί θερμόν κήρυγμά του. 'Ιδρυτής τών κατη
χητικών σχολείων έν Πάτραις. Τριανταφύλλου 
Γηροκομεΐον 78.

Π αραίικα. Συνοικισμός έξω Δύμης (Κ. 
Ά χαίας) έκ τής οίκογενείας Παρα. Θωμόπου
λος α' έκδ. 238.

Παρθενακος (υποκοριστικόν του Παρθέ- 
νιος). Τερεύς έκ Πατρών άγωνιστής τοΰ 1821, 
διαφυγών τήν σφαγήν τών Ιερολοχιτών, είς 
τούς οποίους άνήκε. Διεκρίθη έξαιρετικώς εις 
μίαν όχθην τοϋ ποταμού Προύθου, όπου μέ 
400 άλλους έπολέμησε κατά 10 χιλιάδων
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Τούρκων. Γενναίος καί Ακατάβλητος, έξήρχετο 
καί έφώρμα κατά των Τούρκων, δτε γενική 
ήκούετο κραυγή φόβου τούτων. Καί ό πασάς 
Ακόμη τόν έθαύμαζε καί τόν έπεκήρυξε μέ 
μέγα χρηματικόν ποσόν, έάν κατορθώσουν νά 
τόν συλλάβουν ζωντανόν, διά νά τόν θαυμάση, 
ώς έλεγε. Θωμόπουλος 551. Τριανταφύλλου 
Δημ. όνομ. 46.

Παρθένιος ήγούμενος "Ανω μονής Δίβρης, 
γεννηθείς τφ  1795. Καθ’ ολον τόν Α γώ να ύπη- 
ρέτησεν ώς Αξιωματικός, παρευρεθείς καί είς τήν 
πολιορκίαν των Ιΐατρών μέ 100 άνδρας. Ά νή- 
κεν είς τό σώμα του Χρυσ. Σισίνη. Ν. Π. Πα- 
παδόπουλος είς περ. «’Άμπελος» Πύργου ’Η 
λείας, τ, 10, 22—25.

Παρθένιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. 
Διέτριβε τάς άρχάς τού 1750 έν ΙΙάτραις, άπό 
τάς όποιας έξέδωσε καί άδειαν χειροτονίας άρ- 
χιερέως είς τόν θρόνον του. Θωμοπουλος 571.

Παρθένιος α' μητροπολίτης ΓΙατρών τφ  
1366. Μάλιστα ή πληροφορία είναι δτι διωρί- 
σθη κατόπιν παρακλήσεως τού Μανουήλ Καν- 
τακουζηνοΰ δεσπότου Μιστρα (1348—80) καί 
είναι ό έγκαινιάσας τόν ναόν τής Παναγίας τής 
Φανερωμένης είς Αϊγιον. Θωμόπουλος 397, 
ΖακυΟηνός, L e d e sp o ta t Ι ί ,  290. Σταυρό- 
πουλος 592 έπ.

Παρθένιος β' μητροπολίτης Πατρών τών 
έτών 1578—9. Θωμοπουλος 447.

Παρθένιος γ' μητροπολίτης Π. Πατρών, 
Ανεψιός τού προκατόχου του Θεοφάνους τού 
Φλωρία άπό 1639—41, δτε καΟηρέθη. Τόν 
Ν)βριον 16*6 έπανήλθε, παραμείνας έως ’Ιου
νίου 1619. Άνχφέρεται καί πάλιν άπό 1674 — 
77. Θωμόπουλος 453—5, 458. Τ. Κανδηλώρου 
Ή  Δημητσάνα, 24.
f Παρθένιος δ# έξ Ίωαννίνων μητροπολίτης 

Πατρών (1750—6). Επανήλθαν είς τόν θρόνον 
τφ  1759—1770. Έλιτάνευσε μέχρι ΓΙροφ. 
’ΗλΙα έν ΓΙάτραις καί ό ουρανός «ύετόν έδω- 
κεν», ένώ προηγηθεϊσαι δεήσεις μωαμεθανών καί 
έβραίων ούδέν απέδωσαν. Κ ίμνει χρήσιν τής 
ξύλινης βακτηρίας του είς τόν Ά γ .  Νικόλαον 
Βλατερού κατά γυναικών, αί όποΐαι συνωμί- 
λουν. Είς τούτον ό Θωμόπουλος 573 αποδίδει 
τόν έγκαινιασμόν τής Φανερωμένης Αίγίου. 
Μετά τήν έπανάστασιν (βλ. λ.) τού 1770, ήν 
έκήρυξεν έν Α ίγίω , εύρέΟη είς Ζάκυνθον καί 
είτα κατέφυγεν είς Πετρούπολιν Ρωσίας, δπου 
άπέΟανε τώ 1786. Θωμόπουλος 493, 494*, 
571—5. Στα^ρόπυυλος 289—90, ΜΕΕ ΙΘ'

λεύετο τό είς ’Άβυδον τής Αίγύπτου μαν- 
τεΐον διά πολιτικάς ύποθέσεις. Ό  ένεργήσας 
άνακρίσεις τφ  359 Παύλος άπεφάνΟη δτι & 
Παρνάσιος είναι ένοχος έσχάτης προδοσίας καί 
άξιος θανάτου. βΟ αύτοκράτωρ δμως Κωνστάν- 
τιος τόν έτιμώρησε διά μακράς εξορίας μόνον. 
Έ π ί αύτοκράτορος Τουλιανοΰ (361) άποκατε- 
στάθη είς τό άξίωμά του καί άνέκτησε τήν 
δημευΟεΐσαν περιουσίαν του έν ΙΙάτραις. Πολ
λά έγράφησαν περί τής περιπτώσεώς του, τά 
όποια ΐδε είς Θωμόπουλον 256 καί Χέρσβεργ 
Έλλ. Γ ' 376.

Π ασχαλινός Φώτος (φιλολ. ψευδώνυμον 
Θεοδ. Ίωαν. Ζώρα), έκ Πύργου ’Ηλείας 
(1913), άπηγχονίσθη εις *Υψ. αλώνια Πατρών 
ύπό τών Γερμανών τόν Δ)βριον 1943. Ν. Κα- 
ράμπελα Μοραίτικη ποιητ. άνθολ. 473.

Π άταικος Όλυμπιονίκης έκ Δύμης (βλ. λ. 
καί άθλητισμός).

ΠΑτραι (ϊδρυσις καί όνομα). Ό  Παυσανίας 
(Β' μ. X.) άφηγειται δτι έτιμώντο άκόμη καί 
εις τήν έποχήν του δύο ώς πρώτοι οίκισταί 
τής πόλεως, ό Εύρύπυλος, ό ήγηθείς τής Θεσ- 
σαλικής αποικίας, καί ό Πατρεύς, ό ήγηθείς 
άποικίας ’Αχαιών καί Λακεδαιμονίων. Του 
πρώτου ό τάφος ήτο εις τήν Άκρόπολιν, τού 
άλλου είς τήν ’Αγοράν καί πρό αυτής ό άνδρι- 
άς του έπίχρυσοε, δπως καί τού πατρός του 
Πρευγένους. ’Αλλά τά μυθολογικά ταύτα πρό
σωπα τοποθετούνται είς τόν ΙΑ ' π. X. at. ένφ 
είναι βεβαιωμένον δτι τά περί τάς Πάτρας πο- 
λίσματα προΟπήρχον, "Ανθεια, Άρόη κλπ. €0  
Πατρεύς είδικώτερον μνημονεύεται δτι κατέλα
βε τήν Άρόην έπειτα άπό τήν κάθοδον τών ’Α
χαιών (βλ. λ.), έγκατεστάθη μέν εις τήν διαθέ- 
τουσαν άκρόπολιν Άρόην, άλλα πολιτικώς ύπή- 
γαγε καί τά δύο άλλα γνωστά πολίσματα ύπό τήν 
νέανπόλιν, νέαν ύπό τήν έννοιαν δτι έκτίσθησαν 
οί οικισμοί τών έγκατασταθέντων Α χαιών καί 
Λακεδαιμονίων άποίκων. Ουτω πρέπει νά έν- 
νοήσωμεν τό χωρίον 2, 1 τών Λακωνικών τού 
Παυσανίου: «ΙΙατρεΐ τώ Πρευγένους κτίζον- 
tl έν Ά χα ΐα  πόλιν, ήν τινα Πάτρας καί είς 
ήμάς καλούσιν άπό τού ΙΙατρέως τούτου». 
’Άλλωστε ό Πατρεύς ήλθε μέ έκστρατείαν ά- 
ποικισμού καί ίσως καί ό πόλεμος νά είχε 
καταστρέψει τόν υίκισμόν τής Άρόης. Καί είς 
τά Α χαϊκά  του 6, 2 ό αυτός Παυσανίας έ- 
πιμένει έπί τής πληροφορίας του : «καί σφίσιν 
[--είς τόν Πατρέα καί τόν πατέρα του Πρευ- 
γένη] ύπό τών Αχαιών έδόθη κτήσασθχι πόλιν

694. Σακελλαρίου 172, 181. Ιίολύκ. Συνοδινόφ^ςέν τή χώρα, καί τό όνομα άπό τού ΙΙατρέως 
είς Ή π . Χρονικά Ε ' 153 έπ. ‘V jw .*?>) <ϋέτέθη τή πόλει».

Π αρθενόπουλος Σ τ α ύ ρ ο ς .  Γιδραϊκής ^ '  Έκλήθη δέ είς τόν πληθ. ή πόλις (ή Ά -
■lYV/.WYl/* ^ΙΜ ΓΛΛΛ/* * Α ΎΡΛ(\ΙΤ/¥ Τ /Λ  Λ ^ ν ι\  I I ΤΛΛΖ. Χλ/ ι Λ ι Χ \ ■ /ν Λ ν ΐίκαταγωγής έμπορος έκ Σμύρνης. Ά παντά τώ 

1851 έν ΙΙάτραις έκ τών έγκριτων αυτών. 
Βλ. λ. Ξυνόπουλος.

Π α ρ κ ε ρ ι κ ά  έν Πάτραις τφ  1850. Βλ. λ. 
ναυμαχίαι.

Παρνάσιος, έκ Πατρών. Έ π ί αύτοκρ. 
Κωνσταντίου διετέλει διοικητής τής Αίγύπτου 
(358). Έφημίζετο ώς άνήρ σοφός, ένάρετος 
xal κάτοχος μεγάλης περιουσίας καί δή κτη
ματικής είς Πάτρας. Κατηγορήθη ώς επηρεα
ζόμενος άπό μάγους καί μάλιστα δτι συνεβου-

ρόη) Πάτραι, δχι διότι συνήνωσεν έν αυτή 
καί τά δύο άλλα πολίσματα (’Άνθειαν καί Με- 
σάτιδα) μόνον άλλα έπτά έν δλω κώμας (δή
μους) κατά τόν Στράβωνα, έκ τών όποιων ό 
Παυσανίας άναφέρει τάς τρεις ώς άνω, αί άλ- 
λαι δέ εύρίσκονται έν κύκλω πρός τήν Άρόην 
καί μέχρι τών ήμερών μας άκόμη άνευρίσκον- 
ται ύστερομυκηναϊκοί τάφοι είς Συχαινά, 
Κλάους, Καλλιθέαν, Βραχναίικα κ.ά. Ό  Στρά
βων μάλιστα προσθέτει τήν πληροφορίαν δτι 
οί Α χαιοί, οί όποιοι έκτιζον πόλεις (ένώ οί
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Ό L ? *  Τωνβ« πΡ& α^των κώμας), βυνεπόλισαν (άπήρ-
^Ί~·Άί)ι ■V3 ’ισαν π^ ιν )  τάς Πάτρας έξ επτά δήμων ιώ- 

y r " ίζ ττερον δέ καί οτε εύανδρεϊν τήν πόλιν συνέβαι- 
ί·„' ' ν κ ,ΐ':ί·! ,εν>>* *Η πληροφορία δέν δίδει χρόνον του γε- 

ζί’λ ^V:,p  μ>νότος, πάντως ή παράδοσις ήτο έντονος διά 
^ ’̂ Γ ρ ε ί ς  δήμους (’Αρόην, Άνθειαν καί Μεσάτιδα) 
1/11 \'ι S"*ri ta  ̂ τοιαύτην ήκουσε καί κατέγραψε καί ό 

Ιαυσανίας (Β' at. μ. X.), άλλά πολύ πρό αύ- 
' ι. ui.pi!.■ 1JΛ ;οϋ έχομεν τύν Δελφικόν χρησμόν περί Άρόης, 
^ ^ 3  όποιος δμιλεΐ περί τριπύργου («τρίπυργος 

™λ£̂ '4  ίσσετ’ ευδαίμων πόλις»), έπίσης ή έν Πάτραις

tpio).. (flwp

I'ffi X. fc 
i f t ) .  J ‘ .

j ιατρευορ-ένη έντόνως ’Άρτεμις καλείται Τρικλα- 
>ία (άνηκουσα, λατρευομένη άπό τρεις κλήρους,

; , f f J j, . >τρεις δήμους, Άρόην, Άνθειαν καί Μεσάτιδα). 
vm  'Υπάρχουν δμως έκ μέρους νεωτέρων Ιδίως

> ιυγγραφέων καί άλλαι γνώμαι. 'Ο  Κούρτιος 
ί 5eloponn. A' 437, 453,κ λέγει δτι πάτραι 

ικαλοΰντο είς Κόρινθον καί Αίγιναν τά εύγενή 
'γένη (gentes), άρα καί τό όνομα των ΓΙατρών 

?»!■ Ό Dm»* I ιήν αύτήν προέλευσιν καί σημασίαν έχει. Ό  
t îvakir.K : Πατρεύς, εϊδομεν, ήτο εύγενοϋς γένους, άπη- 
; «ριβωμένου κατά τόν Παυσανίαν έκ του Λα-
ψ& % l:f' : ιεδαίμονος, ίσως δθεν ή άποψις αυτή νά έχη 
Ιϊ'μ'-ί, ί W3 ί )έσιν, άλλά διά τό όνομα τοϋ Πατρέως. Κατ’ 
,χίι.μ.'.ια !<· ι ϊλλην γνώμην, Πάτρα καί Ιωνιστί Πάτρη 
Άς·::ώ.«. a ι ταυτόσημον μέ τό : Ιΐατρίς («άμύνεσθαι περί

;) ύτί/,ίΗ' ι τάτρης», "Ομηρος, «μειζον τής έαυτοϋ 
:ι:μ, ·' = τάτρας», Σοφοκλής). Καί πάτριά (τό είδι- 

:;ή ‘κόν γένος). Ό  H erbillon  107 ένΟυμεϊται τόν 
\ · X, ιί. tij ;|Πάτριον ! Ό  Borchgrave 1, ευρίσκει τό δνομα 
:ί; Πΐ"!;*'· '(αιγυπτιακής προελεύσεως, διότι συνοικία τής 
[,Ά^Ά'1 ;1πόλεως Θήβαι τής Αίγύπτου φέρει τό όνομα 
::ιι ότι xri'»:· jpatrous. Ό  Ν. Έλευθεριάδης Πελασγ. Έ λ- 

.ΐλάς 235 θέλει άπό τά Πάταρα τής Λυκίας, 
ί^ώρας φωτεινής (λυκ) έκ τοϋ B adar (=παν- 
>ρέληνος). ‘Ο ραββΐνος Βενιαμίν, έλθών τώ 
ΐ}1147 έξ 'Ισπανίας, άναφέρει τήν πόλιν Πάτραν 
(είς ένικόν) κτισθεΐσαν ΰπό ’Αντιπάτρου βασι- 

* λέως τής Ελλάδος, ένός των τεσσάρων, οί ό
ποιοι άνεδείχθησαν μετά τόν Μ. ’Αλέξανδρον. 
Έ κ  των νεωτέρων ό M eyer 2192, έκτενώς 

ί πραγματευόμενος τό θέμα, ευρίσκει τό όνομα 
καθαρώς έλληνικόν, τά δέ περί προελληνικής 
προελεύσεως τά θεωρεί φαντασιώδη. Ή το  έπώ- 
νυμον (ΙΙατρεύς υίός Πρευγένους) καί έκεϊθεν 

(βεβαίως τό όνομα, τό όποιον εύρίσκομεν όχι μό- 
ίνον είς τήν άρχαιότητα, άλλά καί σήμερον. *0 
(κάτοικος των ΓΙατρών ΓΙατραιεύς, Πατρεύς (έ- 
Ιγινε λοιπόν έθνικόν έπώνυμον), άπό δέ τοϋ Με- 
Ισαίωνος καί Πατρινός καί Πατρηνός. Έ ξ  άβλεψί- 
|ας τοϋ άντιγραφέως ό Πατρεύς Μνασέας έγινε 
‘Παταρεύς· άλλη παρομοία περίπτωσις είς Bon 
Ι2061. Πράγματι κατά τούς βυζ. ήδη χρόνους τά 
ίόνόματα άρχαίων πόλεων είς πληθυντικόν, άπαν- 
|τοϋν πλέον είς τόν ένικόν : ’Αθήνα, Πάτρα, Θή- 
;βα. Ούτως εις τό Χρον. Μορέως στ. 74, 84, 
;είς τόν Γ. Φραντζήν, είς Θρήνον Κπόλεως στ. 
i85, 86, 88 κοί όλα τά δημοτικά τραγούδια, 
:είς τόν Βιντζ. Κορνάρον (Έρωτόκριτος Β' 482 
έκδ. Ξανθουδίδου). Καί Πατρηνός είς τόν Εύ- 
,στάθιον άρχιεπ. Θνίκης τοϋ ΙΒ' αί. καί είς 
τόν Νικήταν έκ των βυζαντινών συγγραφέα 
τό πρώτον: Πάτρα (Τά κατά Πάτραν καί 
Μεθώνην).

Φέρεται δτι κατά τόν Μεσαίωνα οί έξ Έ -

ί;: ΐ Λ 5

, Β 3V ·►,·*
\ixai:za* '
. · ■ ί:.····'
λ·. η'·ϊ·μ·.

&  ^

W  U „ 

■
» ?
:0'J

μ Ί
siW K
0  Vi- ..,1 
■uv

·Λ
'ia*i
rf,v

• K
i · #

πτανήσου άγρόται είς Πάτρας άπεκάλουν 
αύτάς ΙΙατροΰν καί Πατρώ. Ή  ΙΙατρώ, τής 
Πατροϋ, τής Πατρώς, τής ΓΤατροΰς. Το Πα- 
τρώς (γεν.) άπαντα εύρέιος τώ 1Κ21 μέχρι Λε- 
βαδείας καί ’Αθηνών. 3’. 11απαδιαμαντοπυύλου 
'ίσ τ. σημειώσεις, 21, 32, Ν. Μεσοηνέζης Με- 
ταξάς τό Λ’ίγιον 37, Θ. Βαγενά, Ιίετρ. Μαν- 
τας, 11, Λελέκοε, έπιδόρπιον 56 (δημ. τρα
γούδι). Άρχεϊον "Τδρας Ε ' 386 τώ 1817 : «άπό 
τά κάστρη Κορίνθου, Πατρός καί καστελ- 
λιών». Ό  «κόρφος τήε Πατρός» είς περ. Ε ί- 
κον. Ε σ τία , 317. Τό έπιθ. : Πατρα'ίκός, ή, 6ν. 
Ή  γραφή τοϋ έπιθ. Πατρηνός άρχαΐζουσα. Έ -  
πεκράτησεν ώς άπλουστέρα: Πατρινός, Πα-
τρινή καί Πατρινιά (τό β' εύχρηστον έν Π ά- 
τραις) : Πατρινιά κοντοποδαρούσα, κόρη, τό 
τραγούδι τής Πατρινιδς. Είς τάς ’Αθήνας ΙΙα- 
τραίικη (κοντούλα, τά μούσμουλα). Τό Πατρι- 
νό (ούδ.). Καί έπιρρ. Πατρινώς (όπως είς Π ά
τρας).

’Από τοϋ ΙΓ ' αί. αί Πάτραι άπαντοϋν ώς 
παλαιαί έν άντιθέσει πρός τάς νέας (παρά τήν 
'Τπάτην). Τό χωρίον Πατράσι (C ell I, 284) 
παρά τά Φάρσαλα Θεσσαλίας άσχετον, Είς τήν 
ύπαιθρον έξ άλλου μπάτρα καί μπάτρες, ό 
καλός άγρός, ό γόνιμος.

01 Λατίνοι ώνόμασαν καί αύτοί P a tra e  (έ- 
πίθετον P atrensis), οί Καταλανοί P a tra ix , είς 
δλας δέ σχεδόν τάς νεολατινικάς γλώσσας ά
παντά τό όνομα έκ τής α ιτιατικής: P a tra s
(πρβλ. άντιστοίχως S atines (στάς ’Αθήνας), 
S tanch io  (στήν Κώ), S tam bou l (στην ΓΙόλη, 
τουρκιστί). Οί Τούρκοι τήν είπον : Μπάντιρε 
(άπόδοσις τοϋ Πάτρα), Μπάλλο Μπάντρα (Π α
λιά Πάτρα), Μπάλλη Μπάντρε, Μπάδρα καί 
Μπάλα Μπάδρα. 01 Ά ραβες γεωγράφοι μέ 
τήν περσικήν λέξιν: Bend Μπάδρα=έμπορι-
κός λιμήν Πατρών. Οί Εβραίοι B atra(h).

Οί Ενετοί ιδιαιτέρως οϋνόμασαν πρώτοι καί 
έξ αύτών παρέλαβον δλοι οί ’Ιταλοί P a trasso , 
κατά μίαν γνώμην ’Ιταλών φιλολόγων πρός 
σήμανσιν μεγάλης πόλεως κατά τήν τελευταίαν 
Ενετοκρατίαν ότε είχεν άραιωθή ό πληθυσμός 
τής Πελοποννήσου (ή τελευταία συλλαβή είναι 
αύξητική τοϋ P a tra s), συνεπώς: μεγάλη Πάτρα, 
κατ’ άλλην δέ γνώμην (M eyer 2191) έκ τοϋ 
P a trass iu n i, άφοΰ έμφανίζεται ή λ. άπό του 
1364 (δτε δμως άπαντα P a tra x o , φρούριον 
τών Πατρών). Τόν δρον ΙΙατράσον έχρησιμο- 
ποίησε καί ό Ά θ . 'Υψηλάντης Κομνηνός. Έ κ  
τοϋ Κώδικος ΙΣ Τ ' αί. Μέρτζιου καταφαίνεται 
ή χρήσις τοϋ όρου P a tra sso  άπό τοϋ 1595 
καί όχι κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν 
μόνον (1678—1715), κατά τήν δποίαν άκόμη οί 
Ενετοί χρησιμοποιούν έναλλάξ καί τόν δρον 
P a tra s  (Μέρτζιου 156). Είς γαλλικόν έγγρα
φον τοϋ 1610 (τίτλος Γάλλου προξένου) άπαντα 
P e trac h e  (άνορθογράφως). Καί άγγ>ιστί καί 
ρουμανιστί P a tra s . P e tra sse  έξ άγνοίας (Βου- 
ραζέλη 153). Είς H en ri C aste la , L e s. voyage, 
P aris  1612, 87, εις έκθεσιν τοϋ 1584 Ένετοϋ 
προβλεπτοΰ έν Κρήτη άπαντα : P ad res  (Σά-
θως IV , 329, M onum enta). Ό  B uchon τάς 
Νέας Πάτρας γράφει : E a  P a tre . (Τό έθνικόν 
γαλλιστί P a treen , ne καί άδοκίμως P a tren ien .
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*Ορθώς ό Meyer 2194 κακίζει τόν Eeake, θέ- 
λοντα νά μας πληροφορήσω ότι τά Πάτρα καί 
όχι ή Πάτρα έλέγετο εις τήν έποχήν του (άρ- 
χαί 1Θ' αΐ.). Εις αυτοβιογραφίαν Κολοκοτρώνη 
(άπόδοσις Τερτσέτη) : ΓΙάτρες έπανειλημμένως. 
Καί οΐ Κύπριοι καί σήμερον (Άθηνες, Θήβες, 
Πάτρες), άλλα είς Κύπρον κώμη Πλάτρες ά
σχετος.

Καί Ά ντίπατραι (βλ. λ.) πολίχνη είς τήν 
άπέναντι των Πατρών Στερεάν κατά τόν Μ ε
σαίωνα. Ί Ι  λέςις Πάτρα τέλος κοινή είς τούς 
'Έλληνας, συγκοπή του Κλεοπάτρα όνομα γυ- 
ναικεΐον κύριον. Τέλος υπάρχει έπίθετον 11ά· 
τρας (ή ΙΙατράς) /Ά λλος τύπος : Πατραΐος (κα
τά τό Αθηναίοι, Κολοκοτρωναιοι, νοικοκυραΐοι 
κλπ.) κατά τούς χρόνους 18*21 6 Πατρεύς, 6 
Πατρινός. Καί Πατρινόπουλον, ΓΙατρινοπούλα 
(ό νέος, ή νέα έκ ΓΙατρών). Το άρχαΐον δνομα, 
λοιπόν, διετηρήθη μέχρι σήμερον, άναλλοιώτως, 
μάλιστα από τού 1830—6 άνευ τής άχρηστου 
πλέον προσθήκης ΙΙαλαιαί Πάτραι. Ή  Υ πάτη 
όμως έξακολουθεΐ καί σήμερον νά λέγεται ή 
Πάτρα. *0 μηχανικός Σταμ. Βούλγαρης (βλ. 
λ.) κατεργαζόμενος τό σχέδιον τής νέας πό- 
λεως (1829) είχε προτείνει να όνομασΟή ή πό
λις Τωαννούπολις πρός τιμήν του Καπυδι- 
στρίου, άλλ’ ό άείμνηστος κυβερνήτης δέν έ- 
πέτρεψε ούδέ συζήτησιν. Καί Άνδρεούπολις 
(πόλις του Ά γ . Άνδρέου) έλέχθη νά όνομα
σΟή ή πόλις, άλλ* ούτε τούτου έγένετο συζήτη- 
σις. ύωμόπουλος 98—100, 163, 2799, 324,
3481, 361, 362=*, 364 σημ. 368 σημ. 3 4 7 \ 
409, 469, 470, 477, 404 σημ. 5 2 5 \ 555, 604, 
G09, H erb illon  8*, 76* 108, G erland  215 '7, 
217™.

Ι Ι ά τ ρ α ι ,  πόλις τής Ιλλυρίας είς τήν Β 
όχθην της λίμνης Ά χρίδος καί τόν έκεϊ Δρίλωνα 
ποταμόν. Άναφέρεται υπό τοΰ Οδοιπορικού 
τού Άντωνίνου καί ταυτίζεται πρός τήν ση
μερινήν κωμόπολιν Στρούγκαν Β. ’Ηπείρου. Μ 
Ε Ε  1Θ' 798. Κατά τάς έρεύνας όμως τού Θω* 
μοπούλου 309* είς τήν Μακεδονικήν ’Ιλλυρίαν 
πρός Δ τής Λυχνηδού, διά τής όποίας διήρ- 
χετο ή Έ γνατία  όδός, έκεΐ τόπος καλούμε
νος Πάτραι, είς τόν όποιον έγίνετο άλλαγή ίπ 
πων. *0 τόπος ούτος άντιστυιχεΐ πρός τό χω- 
ρίον Δαμουσάβασι.

Π ά τ ρ α ι .  Έ φ . έβδομαδιαία έν Πάτραις 
άπό 8)10)1850 μέχρι 1880. Τό φ. 335 πριν 
τρεις ήμέρας τής στάσεως Ναυπλίου (1862) 
έδείκνυε προσεγγίζουσαν αύτήν. Έ π . Κυρία - 
κίδου, Τστορ. συγχρ. Έλλην. Β' 118. Ά ρτία 
4σέλιδος ήμερησία έφημερίς έν Πάτραις υπό 
Κ. Τσερώνη άπό 17)1)1910 μέχρι 24)1)1911 
μέ άρχισυντάκτην κατ’ άρχάς τόν Α. Σ. Με- 
ταξαν. ΜΕΕ 1Θ' 798.

«Π άτραι» π λ ο ί α .  Μέ τήν έξωσιν τού 
"ΟΟωνος (1862) τό πολ. πλοιον «’Αριάδνη» με- 
τωνομάσθη είς «Πάτραι». Έπρόκειτο περί 
δρόμωνος, ό όποιος έπεσκευάσθη τόν Ιούλιον 
1864, Πλοιον ρωσ. κατασκευής άποκτηθέν τψ  
1854, δτε ήτο είς καλήν κατάστασιν. Δ. Φωκά, 
Χρονικά Έλλην. Β. Ναυτικού, 211, 225, 284. 
Φορτηγόν σκάφος τω 1939 (πρίν «Γερμανία») 
της «Ελληνικής» Π . Καλλιμανοπούλου. Διε-

σώθη άπό τόν πόλεμον. Τψ 1949 ή αύτή Α
τμόπλοια άπέκτησε έτερον (πρίν E m pire Pa- 
tra i). Καί κρατική κορβεττα (1945—9), έπι-. 
βατηγόν σκάφος, διελύθη ώς άχρηστος.

Πατραϊκή* Εβδομαδιαία κατά Δευτέρα*' 
έφημ. των Ιΐατρών, έκδοΟεϊσα τω 1954 ύπό» 
Άνδρ. Π . Συναδινοΰ.

Π ατραϊκή ά κ τ ί ς ,  Έ φ . έν Πάτραις τω:
1891. 20ήμερον οίκογ, άνάγνωσμα ύπό Νικολ,. 
Σ . Πετροπούλου.

Π ατραϊκή έ β δ ο μ ά ς. Φιλολογική κλπ.; 
άρτία έβδομαδιαία έπιθεώρησις ύπό τού Ντίνου 
Άνδριοπούλου έν Πάτραις (1926—1930).

Π ατραϊκή βιομηχανία βάμβακος. Τδρύθη* 
τψ 1920 καί άπό τού 1932 έπεξετάθη καί είς. 
Πειραιά (Πατραϊκή—Πειραϊκή).

Π ατραϊκόν δαύκον. Βλ. λ, γεωργία.
Π ατραϊκός βλ. λ. Πάτραι. Κόλπος (βλ.λ.).|
Π άτραινας. ΟΙκογένεια είς Σύμην ΙΘ ' αί.ί
Π ατραίος. Έ πιθ . Βλ. λ. Πάτραι (δνομα).[
Π άτρας (επών μον).Σ. Λάμπρου Κατάλογος» 

κωδίκων Βουλής Β 88. Σταματίου ύποδιακό-ι 
νου τού Πάτρα τοΰ ΖακυνΟίου. Καί έβρ. ol-i 
κογένεια είς Ίωάνηνα Πατράς. Θωμόπουλος» 
4331. ΙΙρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, Λαογραφικά 
Σύμμεικτα, Α' 148. Έ π Ι Φραγκοκρατίας,; 
G erland  2L5'7, 217™.

Π ά τ ρ α ς  βουνό. Βλ. λ. Παναχαΐκός.
Π άτρας κ α σ τ έ λ λ ι .  Τό φρούριον του· 

Ρίου (βλ. λ.). Κυρίως τούτο λέγεται τοΰ Μω-< 
ρια.

Π ά τ ρ α ς  κ ά σ τ ρ ο .  Τό φρούριον τήςι 
Άκροπόλεως (βλ. λ.) των Πατρών.

Π ά τ ρ α ς  κ ό ρ φ ο ς .  Βλ. λ. κόλποι.
Π ά τ ρ α ς  τ ό  π ο τ ά μ ι .  Ό  ποταμός Met-; 

λιχος (βλ. λ.).
Π ατρατζίκ . Βλ. λ. Νέαι Πάτραι.
Π α τρ α τζ ιτζ ιώ τ ικ α . Χωρίον είς Θεσσα-ϊ 

λίαν έπί Τουρκοκρατίας, άπό τό Πατρατζίκ 
(άν μή τό ίδιον). Ή πειρ . Χρον. Σ Τ ' 64.

Π ατρεύς, υίός τού Πρευγένους, υίού τού-» 
του τού Άγήνορος τού γένους των Άγιδών,ι 
άπόγονος τού Λακεδαίμονος, σημαίνοντος τοΰ' 
πατρός του μεταξύ των Α χαιώ ν τής Σπάρτης, έκ. 
τής όποιας ήλθον οΐ ’Αχαιοί (1189 π.Χ.). Λέγε-: 
ται ότι είς τόν ΙΙρευγένη τούτον οί ’Αχαιοί έπέ-| 
τρεψαν νά κτίση μετά τού υίού του πόλιν, είς.' 
τήν όποίαν έτέϋη τό ονομα τού υιού του Πα-: 
τρέως. Φαίνεται ότι ό Πατρεύς, υίός τοΰ^ 
ΙΙρευγένους, ήγήθη άποικίας Α χαιών, μετάξι 
τήν έκδίωςιν των Ίώνων, καί κατέλαβε τήν;ι 
Άρόην. Ταύτην έμεγάλωσε καί ό>χύρο>σε καίιΐ 
έδωσε τέλος καί τό δνομά του (1082 π.Χ. 
1041). Ή  άποικία αυτή έςεκίνησεν άπό τήν;? 
Λακεδαίμονα, όπου ό Πατρεύς έθεωρειτο στή-/* 
ριγμα τών Α χαιών καί άνησύχει πάντοτε τούςόί 
κατέχοντας τήν Λακεδαίμονα Δωριείς. Ή το ίί 
εύγενοΰς γένους, αφού ό Παυσανίας (Β' ccLl· 
μ.Χ.) άνεύρε καί άπηρίΟμησε τήν γενεαλογίαν:y 
του έπειτα άπό τόσους αίώνας. Οί Δωριείς 
λοιπόν τής Λακεδαίμονος έπεισαν τούς Άχαι-: ] 
ούς, όπως εκστρατεύσουν πρός άποικίαν καί είς1 
τήν έκστρατείαν αύτήν ήθέλησαν καί αύτοί νά· 1 
λάβουν μέρος, βασιλεύοντος τής Λακεδαίμονος ι 
τοΰ έκ τών Ήρακλειδών Εύρυσθένους. Βλ.λ.
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ιτραι, Άρόη, Άνθεΐα, έμβλημα, Πατρινέλλα.
*0 Παυσανίας εύρε (Β'αί. μ.Χ.) είς τήν άγο- 

£άν. τών Πατρών έν ύπαίθρω άγαλμα τής Ά -  
|θηνας καί πρό αύτοΰ τόν τάφον του Πατρέως 
ισύμφωνα μέ τήν συνήθειαν, τήν όποίαν εΐχον 
οί "Ελληνες νά θάπτουν τούς ίδρυτάς των πό- 
ίλεων είς τήν άγοράν. Είς τήν πύλην πάλιν τής 
(άγορας, έξω αυτής καί πρός τύ μέρος του 
(ναοϋ τοϋ ’Απόλλωνος, διετηροϋντο έπί τής έ- 
Ιποχής τοϋ αύτοΰ Παυσανίου άνδριάντες έπί- 
(χρυσοι τοϋ Πατρέως καί τοϋ πατρός του 
|Πρευγένου; καί του Άθερίωνος, παριστάνοντες 

c ίαύτούς είς τήν παιδικήν ήλικίαν. Τέλος, νό- 
» ωισμα άργυροΰν των Πατρών των τελευταίων 
ι Κιόνων τής Ά χ . συμπολιτείας παριστφ τόν 
3· πάφον τοϋ οίκιστοΰ των Πατρών Πατρέως 
>. Εντός στεφάνου έκ κισσού. Θωμόπουλος 92, 

Β8, 199, 203, 217, 239, 240. M eyer 2219.
I Πατρεύς. Περιοδικόν φιλολογικόν έν Πά- 
ο frpair τώ 1928.
3 I Πατρηνός έπιθ. βλ. λ. Πάτραι, Πατρινός.
I I Πατριάρχαι. Οίκουμ. πατριάρχαι, είς τό 
i κλίμα τών όποιων άλλωστε ύπήγετο ή μητρό- 
ι· ρολις Πατρών, άφ’ ής προήχθησαν σχεδόν εις 
i εοιαύτην καί άπεσπάσθη τό ’Ιλλυρικόν θέμα 
: ίπό τήν ’Εκκλησίαν τής Ρώμης (Θ' αί ) ,  άνε- 
) δείχθησαν δύο μητροπολΐται Πατρών, ό Τιμό- 
;;ί)εος Μαρμαρηνός 1601—12 καί ό Γαβριήλ β'
|Ι 1771—80. Πατριάρχαι δέ Κπόλεως έπεσκέφθη- 
I <χαν τάς Πάτρας, ό Διονύσιος β' 6 άπό Νικο
μήδειας (1543—51), 6 Μητροφάνης γ ' δ άπό

Καισαρείας τφ  1571 καί τελευταίος ό 'Ιερεμίας 
U V ό Τρανός.
5, Κατά τάς άρχάς τοϋ 1750 ήλθε καί ό Πατρ.
3 ̂ Ιεροσολύμων Πσρθένιος. Γράμμα τοϋ Πατρ.
: (Αντιόχειας Μιχαήλ πρός τόν Οίκουμ. έπί Πα- 
ΐτρινής ύποθέσεως τοϋ 1577 παρά Θωμοπούλω 
■k42—3. Διά τάς πατριαρχ. (σταυροπηγιακός) 
Πονάς βλ. λ. καί λ. ’Εκκλησία. Θωμόπουλος. 
(5, 417, 450, 571, 575.

ί Πατριναίικα, Θέσις έντός τοϋ Λάλα τής 
ϊ Ηλείας προεπαναστατικώς, δπου τό χάνι μετά 
ϊίαϋτα Παπαθεοδώρου καί άρχίζει ό δρόμος 
Πρός τήν Λουκίσα. Χρυσανθακόπουλος 37, 
412-
I] Πατριναϊος ’Αναγνώστης, υίός τοϋ ποτέ 
>έαπά κύρ Ίωάννου Νηπερόπουλου. «Διά δαπά- 
»ης αύτοΰ ό Άποστόλης Ζαφυρόπουλος, Πελο- 
«Ίοννήσιος καί Ιεροψάλτης τανΰν έν Σμύρνη 
ρπάρχων» έγραψε χειρόγραφον: «’Ανθολογία

ύν θεφ άγίιρ περιέχουσα πολλά τινά άναγ- 
::αία τή έκκλησιαστική άκολουθία ποιήματα 
'(ΐαφόρων ποιητών παλαιών ται καί νέων, συλ- 
ίίεχθέντα καί μετά πλείστης έπιμελείας συν- 
j ·ραφέντα» έν Σμύρνη 1797. Σπ. Λάμπρος, Ν. 
:.3λλην. Κατάλογος κωδ. βιβλ. Βουλής 475.
‘ ίατ’ αύτόν «ή στάχωσις έπί πορφύρας βύρσου 
: .ετά πλουσίων χρυσών έπιτυπωμάτων». ’Άλλος 
j Ιατριναΐος, «Άντώνης Πατρινέος είς τήν 
• ούλεψι τοϋ βασιλικού στόλου 1805». Ά ρ χ ε ι- 
I  ν "Τδρας Β 302.

II α τ ρ ι ν ά κ η ς. Οικογένεια είς Λακωνίαν.
Πατρινέλλα. Τό στοιχειό τών Πατρών.

3 ?οΰτο ή λαϊκή φαντασία διεΐδεν είς άγαλμα 
ι ιαρμάρινον άνδρός έντειχισμένον μέχρι σήμε

ρον έπί του μεσημβρινού τείχους τοϋ φρουρίου 
τής Άκροπόλεως (βλ. λ.). Τινές ένόμισαν ώς 
τόν κτίτορα τής πόλεως Πατρέα είκονιζόμενον, 
άλλοι δέ, είς τούς τελευταίους τουλάχιστον 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας, μετεμόρφωσαν τό 
είκονιζόμενον πρόσωπον (Δία ή άλλον άρχαΐον 
θεόν ή ηρώα) είς θήλυ. Είκών τοϋ άγάλματος 
εις Θωμόπουλον 217. Έπιστεύετο ότι έξησφά- 
λιζε τήν πόλιν τών Πατρών άπό παντός κακοϋ 
καί μάλιστα έκ τών έπιδημιών. Ό  περιηγητής 
D epping , ό όποιος είδε τό άγαλμα, τό όποιον 
χαρακτηρίζει άξιολογώτατον, τό άπέδωσεν είς 
τήν Ά ρτέμ ιδα ! Τφ 1828 ή E xp ed itio n  I I I  
46 έσημείωσεν επίσης ώς άξιόλογον τό άγαλ
μα, τό όποιον εύρίσκεται είς κοίλωμα τοϋ τεί
χους όπισθεν τής παλαιας δεξαμενής. *Η Π α- 
τρινέλλα κατήντησε θρύλος καί αί γυναίκες 
τής παλαιας έποχής, αί κατοικοΰσαι πλησίον 
τής Άκροπόλεως, έφαντάζοντο ότι τό μεσο
νύκτιον κατεβαίνει είς τήν πόλιν. Είς Πολίτου 
Παραδόσεις 270, 1114 άναγιγνώσκομεν τήν
ύπό Χρ. Κορύλλου διασωθεΐσαν Πατρινήν πα- 
ράδοσιν : « Ή  Πατρινέλλα είναι τό στοιχειό
τών Πατρών καί κάθεται άπάνου ’ς τό κά
στρο. Είναι γυναίκα καί περπατάει τή νύχτα, 
καί όντας Οά έρθη κανένα κακό ’ς τόν τόπο, 
άκούγεται καί κλαίει τή νύχτα. Ή  Πατρινέλ- 
λα δέν κάνει κανένα κακό, καί μάλιστα φυ
λάει τήν Πάτρα καί για τοϋτο δέν έρχεται 
χολέρα, ούτε πανούκλα. Μεσημβρινώς τής πό
λεως, είς άπόστασιν 1 ‘/a ώ· άπό αύτής 
άναβλύζει είς τι κτήμα ύδωρ, τό όποιον συνή- 
γετο είς βρύσιν έπί Τουρκοκρατίας, ώς μαρτυ- 
ροΰσι τά σωζόμενα πέριξ κτίσματα. Τό νερόν 
όνομάζεται τής Πατρινέλλας, άλλ’ ούδεμία φέ
ρεται παράδοσις έξηγοϋσα τήν όνομασίαν, ούδέ 
λέγεται ότι έκεϊ κρατεί στοιχειό. Οί άνθρωποι 
μεταβαίνουσιν άφόβως έν πάση ώρα καί άν- 
τλοϋσιν ΰδωρ». Ό  Σπ. Βούλγαρης έδημοσίευ- 
σεν είς «’Αχαϊκά» Δ ' 71 παραστατικώτατον 
ποίημά του. Διάλεξις περί Πατρινέλλας ύπό 
Ν. Πολίτου είς Γαλλ. άρχαιολ. σχολήν ’Αθη
νών τήν 21)3)1908. Γ. Α. Μέγας είς «Λαο
γραφίαν Ζ ' 465.

Π ατρινιά . Τοποθεσία παρά τό Σανταμέρι 
(βλ. λ.), όπου μία μεγάλη Πατρινιά άπέθανεν 
(ή Θεοδώρα Παλαιολόγου). Καί έπίθετον (βλ. 
λ. Πάτραι).

Πατρινοζακυνθινοί. ΟΙ έν Πάτραις έγ- 
κατεστημένοι Ζακύνθιοι (συνοικία Ά γ .  Διονυ
σίου). Ά ντιστοίχως είς Ζάκυνθον : Ζακυνθινο- 
μωραΐται.

Πατρινοϊταλοί. Οί έν Πάτραις πρόσφυγες 
’Ιταλοί άπό τοϋ 1849. Βλ. λ. πρόσφυγες, ’Ι 
ταλοί, Γιανιός.

Πατρινό κ α ρ ν α β ά λ ι .  Έ τησία  άποκρε- 
άτικη σατυρική είκονογραφημένη έκδοσις ύπό 
Ά γ γ . Κουλουμπή, είς τό τυπογραφείου του έν 
Πάτραις, άπό τοϋ 1952. Καί είδική διαφημι
στική έκδοσις κατ’ έτος τής έπιτροπής άπό- 
κρεω Πατρών μέ τήν έπιμέλειαν Κ. Γκολφι- 
νοπούλου.

Πατρινοπούλα, Πατρινόπουλο. Βλ. λ. Πά- 
τραι.

Πατρινόπουλος Σ ω τ. Φιλικός. Κατηχη
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τής τεσσάρων έταίρων έν ‘ΑγΙφ 6pet. Μέζας 
34, 35. ΟΙκογένεια Πατρινοπούλων καί είς Μι- 
στράν.

Πατρινός. Έπίθετον έθνικόν, ό άνήκων, ό 
προερχόμενος έκ Πατρών. ’Από βυζ. έποχής 
άντί του Πατραίκός, ή, όν. Ούτως είς τό κεί
μενον του Γ . Φραντζή («είς τόπον πλησίον 
των όρίων των Πατρηνών άμπελώνων»). Βλ. 
λ. Πάτραι (όνομα). Καί έπίθετον οικογενειών 
έκ Πατρών προερχομένων, αΐ όποΐαι έγκατε- 
στάθησαν είς ά)λα μέρη, όπου οί κάτοικοι ά- 
πεκάλουν τα μέλη αυτής «Πατρινούς» καί οΰ- 
τω τό οικογενειακόν έπίθετον. M eyer 2194.

Πατρινός Κωνσταντίνος (1183). Άναφέρε- 
ται υπό του μητροπ. Θνίκης Εύσταθίου «Διή- 
γησις της υπό Λατίνων άλώσεως της Θνίκης» 
Πατρεύς τις Κωνσταντίνος, στενός φίλος του 
αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου. *Ίσως νά κατήγετο 
έκ Νέων Πατρών, πάντως, φαίνεται, τό όνομά 
του ήτο Κωνσταντίνος άπλώς καί «Πατρηνός» 
πρός δήλωσιν της καταγωγής του. Θωμόπου- 
λος 293*.

Πατρινός Δημήτριος. Έγεννήθη τφ  1770 
είς Πάτρας, ή οίκογένειά του δέ πρέπει νά 
είχε ταξιδεύσει πρίν έκτός τών Πατρών, έξ 
ου καί άπέκτησε τό έπώνυμον, Τώ 1791 ένυμ- 
φεύθη τήν σπανίας καλλονής κόρην τών Π α
τρών Φιοροΰλαν, ή όποία άπεβίωσε τήν 29 
Μαρτίου 1846. Ουτος άπεβίωσε τώ 1811 καί 
ήτο πολύ εύπορος. Ό  υΙός του Παναγιώτης, 
μεγαλοκτηματίας έμπορευόμενος είς Τεργέ
στην, έγκατεστάθη ένωρίς είς Πάτρας, νυμ- 
φευθείς ένταΰθα τήν θυγατέρα τού Πατρέως ά- 
ποστράτου συνταγματάρχου τοΰ Ρωσικού στρα
τού Σάββα Ποντίκη Παρίαν. ΥΙός τού Πανα- 
γιώτου καί τής Μαρίας ήτο ό Δημ. Πατρινός, 
γαμβρός επί θυγατρί τού πρωθυπουργού Δημ. 
Βούλγαρη, διατελέσας βουλευτής καί δήμαρ
χος Πατρέων (βλ. λ. Δήμος). Θωμόπουλος 550.

ΤΗτο μαζί μέ τόν μητροπολίτην Ά ρτης 
Παρφύριον καί Καλαμογδάρτην κατά τήν ήμέ- 
ραν τής μάχης τού Γηροκομείου (9-3-1822) 
καί άπεστάλη ύπό τού Θ. Κολοκοτρώνη είς 
Ό μπλόν πρός άσφάλειαν. Είς τήν οίκίαν του 
έν Πάτραις είχε καταλύσει τήν μεσημβρίαν 
τής 22 Μαρτίου 1821 ό κατελθών είς τήν έ- 
παναστατήσασαν πόλιν μητροπ. Γερμανός καί 
έκεΐ ουτος συνήντησε τόν ’Ιωάν. Παπαδιαμαν- 
τόπουλον καί τούς προκριτωτέρους τών Κε- 
φαλληνοζακυνθίων. Φιλήμων είς Γερμανού Ύ - 
πομν. 242, Φωτάκος Ά πομν. Α ' 299.

Πατρινός ’Αλέξανδρος. Ή τ ο  έξ Ίωαννίνων 
είς Λιβόρνον έγκατεστημένος. Κ. Δ. Μέρτζιος 
είς Ή π . Χρον. Γ  146. Χορηγητής τής έκδό- 
σεως Π . Κορδικά έν Παρισίοις 1818.

Πατρινός Στάθης. Είς δύο έγγραφα άρχείου 
τής Ή λειακής οίκογενείας Αύγερινού άπαντα 
ούτος, τήν 1 Μαρτίου 1797 ώς μάρτυς συμ
φωνητικού καί 1 ’Ιουνίου 1804 (συμφωνητικόν 
δανείου) υπογράφει ώς μάρτυς άλλά καί ότι τό 
συνέταξε δηλοΐ. Κάτοχος μέτριας παιδείας. 
Χρυσανθακόπουλος 73, 83.

Πατρινός Δ. Ιερεύς έν Ζακύνθφ τώ 1748. 
Ζώης 409.

Πατρινός Γιάννης. ’Αγωνιστής τοΰ 1821.

Μέ τόν Γεν. Κολοκοτρώνην συμμετέχει άξ 
πολιορκίαν Πατρών τόν Σεπτέμβριον 1824. 
Θεοφανίδης Β ' β' 212.

Π ατρινός Δ αμουλιανος (βλ. λ.) Δημή- 
τριος. 'Ως έκ τής έν Πάτραις έγκαταστάσεώς 
του είχε τήν προσωνυμίαν. Ή λ ιος Ε ' 771.

Π ατρινός, οίκογένειά έν Ζακύνθω άπο- 
μείνασα έκεΐ άπό τής προσφυγίας 1770—80.

Π ατρινός, οίκογένειά έν "ΐδρα . ’Άλλος είς 
Κοραή Δαμαλα Α' 503 (είς Λιβόρνον). Πα- 
τρινός, οικογένεια είς Κπολιν (Γαλατάν) έμπό- 
ρου υφασμάτων (έφ. «Νεολόγος» Κπόλεως 24 
Ν)βρίου 1891).

Π ατρινός, οίκογένειά είς Στεμνίτσαν Γορτυ- 
νίας. Θεοδόσιος Πατρινός καί υιός αύτοΰ ό 
’Ιωάννης, ό κυρίως προύχων τής Στεμνίτσης,; 
κάτοχος Ισχυρού έπί λόφου πύργου, όπου κα-: 
τέφευγον οί Στεμνιτσιώται κατά τόν άγώνα τοδι 
1821. ’Απόγονοι τούτου έκ θηλυγονίας οί; 
Μουτσόπουλοι Πειραιώς καί Πατρών.

Π ατρινός. Οίκογένειά είς Αϊγιον. Κων-. 
σταντΐνος Πατρινός λαμβάνει άργυρούν άρι- 
στεΐον του 'Ιερού Ά γώνος τώ 1844. Σπήλιος 
Ιΐατρινός είσπράκτωρ άλλοτε καί κάτοχος κτη-* 
μάτων έκποιηθέντων (1882). *0 αύτός άνακαι- 
νιστής τού ναού τών Ταξιαρχών έν Αίγίφ 
(1840) καί έπίτροπος τοΰ ναού κατά τήν έπΐ 
τοΰ ναού έντειχισμένην πλάκα (Σταυρόπουλος 
485, 503, 533,' 594).

Π ατρινός Ά νδρέα ς . Κάτοικος Άνατολι*. 
κού (Αίτωλικού) τώ 1823. Ίω ακ. Βισβίζηςι 
Ή  ΙΙολ. Δικαιοσύνη κλπ. 236.

Π ατρινός Π αν. Κ ώ στας. Κάτοικος Τρι: 
πόλεως τώ 1823. I. Βισβίζης. Ή  Πολ. Δικαι» 
οσύνη 253.

Π ατρινός ’Α λέξανδρος. Κάτοικος Λιβόρ 
νου. ’Επιστολή πρός αύτόν τού Γ. Σταύρο; 
τώ 1824 είς Άρχεΐον Ρώμα Α' 296.

Π ατρίς. Έφημερίς έν Πάτραις τώ 1861
Π ατροδιονύσιος. Ό  Μουζάκης ή Μεν 

τζάκης, Ζακύνθιος άγωνιστής, πολεμήσας κ& 
είς ’Ηλείαν. Χρυσανθακόπουλος 95.

Π ατρολεμονιά. Παραλλαγή λεμονιάς ίδιά 
ζουσα είς Πάτρας. Βλ. λ. γεωργία.

Πατρονικολής* Πατρεύς άγωνιστής τα 
1821, στέλλεται άπό Ζάκυνθον είς Γλαρέντζο* 
μέ έφόδια. Άρχεΐον Λόντου Α' 177—8.

Π ατρώ ν οδός. Είς Κόρινθον, είς τήν σύγ 
χρονον πό>ιν, ή άπό τοΰ ναού τού Αποστόλη 
Παύλου εθνική οδός ή όδηγοΰσα πρός Πάτρα» 
Καί είς τάς συγχρόνους πόλεις τών Άθηνώ: 
Πύργου, Θνίκης, Αίγίου κ. ά.

Π ατρώ ν μ ά χ η .  Βλ. λ. Πόλεμοι. ΊδίιΙ 
ή τού 1787. Νεωτέρα ή τού ’Οκτωβρίου 194

Π ατρώ ν ναυμαχία. Βλ. λ. Ναυμαχίαι. *1 
της 20 Φ)ριου 1822 Ιδίως.

Π αυλόκαστρον, φρούριον (ύψ. 190μ.). V 
ναφέρεται τώ 1408 μεταξύ τών φρουρίων ά 
χιεπ. Πατρών, διατηρούμενον. Ό μοίως 1 
1471. Κατά G erland  (ώς έν εύρετηρίω τσ 
όρθώς τοποθετείται ΒΔ Πατρών καί tat ' 
είναι τό καστέλλο ντί πιάνο (τής πεδιάδc . 
Πατρών. 'Ως τουρκική κτήσις άναφέρεται 
1467 καί 1469. Έ κ  τίνος Παύλου τό 6νορ  ̂
Έ κ τοΰ Άρχιεπ. Φόσκαρη; Οικογένεια εύ>*1 '
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νϊ̂ ς έν Ζακύνθω Παυλοπούλων. Ζώης 157. Τό 
φρούριον εύρίσκεται ύψηλότερον της μονής Ά 
ναλήψεως, διακρίνονται δέ θεμέλια καί υπόγειοι 
στοαί σήμερον.

Τό χωρίον άναφέρεται τώ 1697 αεταξύ 
των χωρίων Πατρών, δπου ύπήρχον και έκκλ. 

■/"'.//ίι; f t #  κτήματα. Κώδηξ Μέρτζιου 107, 117—8. 'Ο  
'iiijj. *ΆΑ>’..’.#ί P ° uqueville IV , 372 εύρε τοϋτο Ν του Νεο- 

:ti; Αι·;-,. 'η ς χωρίου μέ 30 Έλλην. οίκογενείας. Έ κ  τοϋ 
κίν ί1 κώδικος μονής Γηροκομείου, φ. 2, τοπωνύμια
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■vron, ϊ-;;;,;|(}Παλαιομέτοχον, Κάραβας, εις φ. 3 αϋτου τω 
J 'G' f< 1808 : ’Αρχόντισσες, Τζοχά, Βίγλα, Ροϊδούλα, 

Έκκλησιές, Γεφυράκι, Έ>ιές, Γλύναις, Τζα- 
τλαναίικα, καί είς φ. 104: Λιβάδια έχον Β 
τά Μεντιλογλαίικα καί πρός Β χάνδακας καί 
Ιδιοκτησίαν Χατζή, Βαρδαλιά, Τρεις Έ κκλη- 
τίες (βλ. λ.), όπου «χωράφι Ταξιαρχίτικον», 
ιέρος θαλάσσης καί διάφοροι Τούρκοι (Ροί- 
«κα σήμερον), Βίγλα, οπού Άναληψώτικα χω- 
ιάφια (άγροί μονής Άναλήψεως), .τής έκκλη- 
ϊίας Παλαιοκάστρου καί οδός άναβαίνουσα» 

•iliil 'V* ·̂εΥάλο χωράφι... «έκ δυσμών ή βρύσις όπου 
J 1,1 " v‘ Γέρνα τό μεντιλόγλι νερό καί ή κοινή όδός»,

Αγία μονή, δπου οί Ταξιάρχαι έχουν Ιδιοκτη
σίαν, ή έκκλησία Παυλοκάστρου καί Τούρκοι, 
Αοκανάρι, δπου κτήσεις μονής ’Αναλήψεως καί 
ιάχεις, Τζοχά, κάτωθι τής Άναληψώτικης 
ιεγάλης έλιάς (είς τό Δοκανάρι πλησίον), δπου 
Ιράχοι, βουνά καί έκ βορρά ρύαξ, χωράφια 

τής Άναλήψεως, Γλύναις, δπου Τούρκοι 
διοκτήται καΐ κοινή όδός, Ά γ . Αθανάσιος, 
>που ή Ιδιοκτησία τοΰ Γηροκομείου γειτνιάζει 
ιύρωθεν μέ άγρούς Άναλήψεως, «πλησίον της 
Εκκλησίας Παναγίας» κάτωθι τοϋ μοναστη- 
ιίου τοΰ Σωτήρος», Σταυροπήγιό άνωθι τοϋ 
ιοναστηρίου τοΰ Σωτήρος, Σταυροπήγιό άνω, 
ιάτωθεν «άπό τα Τζεπλανέϊκα», δπου Τοϋρκοι 
ιαί «έκ μεσημβρίας κρημνός δθεν κατεβαίνει 
ρρός τό χωρίον Παυλόκαστρον», θέσις Άρχόν- 
ουσα, δπου άγροί Άναλήψεως, ράχη καί λαγ- 
ιάδι. 'Όθεν ή περιοχή Παυλοκάστρου περιε- 
,άμβανεν έως της παραλίας κάτω καί τα νεώ- 
ερα χωρία Μιντιλόγλι καί Τσαπλαναίικα. Είς 

φ. 204 (1849) καί είς χάρτας τοΰ 1850 
περί ών ό G erland ώς άνω) άναφέρεται Μα- 
,αιόκαστρον ό συνοικισμός, ή E xped ition  τό 
:ναφέρει Παυλόκαστρον μέ 24 οίκογ. (1828) καί 

Νουχάκης (1889) μέ 321 κατοίκους καί ό 
{ίορύλλος Χωρογραφία 67, ό όποιος μνημονεύει 
ήν τότε (1903) κατασκευασμένην βραχεϊαν 
ρμαξιτήν όδόν μέχρι τοΰ χωρίου έκ Ροϊτίκων. 
ίΗδη τό χωρίον μέ τάς άλλοτε δύο μονάς του 
ιποτελεΐ συνοικισμόν τοΰ των Τσαπλαναιίκων, 
ίς τήν κοινότητα τοΰ οποίου υπάγεται. Χω- 
ίον τοΰ δήμου Πατρέων άπό 1833. Δρακάκης 

(ίούνδουρος 67, 112, 159. Θωμόπουλος 94y, 
>37, 433a, 601. Τριανταφύλλου Γηροκο-
ιεΐον 39.

Π αυλόπουλος Π α ύ λ ο ς .  Πατρεύς σανδα- 
οποιός τό έπάγγελμα. Κατά τά τέλη τοΰ 1770, 
'.αταπνιγείσης ήδη τής Έπαναστάσεως (βλ. λ.) 
ίής άνοίξεως, άπό τής έποχής ταύτης ούτος 
.ντέστη κατά των Τούρκων έπί κεφαλής 20 
ρεινών πολεμιστών. Συλληφθείς είς Ναύπα-

κτον, άνβσκολοπίσθη. Θωμόπουλος 498s. Τρίαν- 
ταφύλλου Δημ. όνομ. 46.

Π αΰλος άπόστολος. Βλ. λ. Έκκλησία, Ή -
ρωδίων, Σωσίπατρος. Έ ξ  άρχαιοτάτου χειρο
γράφου κώδικος των Πατρών Ζ ' ή Η ' αί. έ- 
λέγχεται ή άντίθεσις τής λατιν. μεταφράσεως 
των πρός Θεσσαλονικεϊς έπιστολών του, ένώ έ- 
ξαίρεται ή πιστότης τοΰ Πατραϊκοΰ κώδικος. 
Θωμόπουλος 176—7, 1791, 183, 401, 432.

Π αΰλος νεομάρτυς. Κατά τόν μέγαν Συνα
ξαριστήν των έν Μαΐψ έορταζομένων αγίων, 
ήθλησεν έν Τριπόλει τήν 22 Μαϊου 1818, έκ 
Σοπωτοϋ καταγόμενος, Παναγιώτης άρχικώς 
λεγόμενος, γεννηθείς τω 1785. ’Έ ζη έν άρχή 
έν Πάτραις ώς σανδαλοποιός έπί 14ετίαν. Πα- 
πανδρέου Ίστορ. Καλαβρ. 196.

Π αΰλος δ σ ι ο ς  ό έ κ Π α τ ρ ώ ν  έπί Ούα- 
λεντιανοΰ καί Ούάλη καί δή τω 373 ήθλη
σεν είς τό δρος Σινα καί μάλιστα είς τήν πα
ράλιον λαύραν τήν άφιερωμένην είς τόν άγιον 
Ίωάννην τόν Πρόδρομον τής Ραϊθοΰς, έπινεί- 
ου τής έκτοτε διατηρουμένης έκεϊ Ελληνικής 
μονής τής αγίας Αικατερίνης, σήμερον Τόρ. 
Προϊστάμενος των έκεϊ μοναχών, οί όποιοι έ- 
δέχθησαν έπίθεσιν των βαρβάρων Βλεμμύων 
των έν Αίθιοπί<£. Ό  Πατρεύς Παΰλος έπί κε
φαλής 14 άδελφών τής μονής άντέστη ήρωι- 
κώς, άλλά τέλος τήν 14ην Ίανουαρίου κατε- 
σφάγησαν σχεδόν άπαντες υπό τών επιδρομέ
ων. Τήν άνω ημέραν έορτάζεται κατ’ έτος ή 
μνήμη των υπό τής Ανατολικής καί τής Δυτι
κής ’Εκκλησίας, άλλά δΓ ειδικής άκολουθίας 
τιμά ιδιαιτέρως αύτήν ή έκκλησία Αλεξάν
δρειάς, κατά δέ τήν άκολουθίαν έξαίρεται ή 
προσωπικότης του : «Παΰλος ό άοίδιμος Πατρών 
τό έκβλάστημα, ό τών έν Ραϊθοΐ προϊστάμενος 
καί τήν κάραν είς μέσον άποτμηθείς» κ α ί: 
«Παΰλε μακάριε, Πελοποννήσου τό βλάστη
μα, Πατρών τό κλέος καί Ραϊθοΰ σεμνολόγη- 
μα- σύ καί τόν δρόμον τής άσκήσεως ήνυσας 
καί τούς υπό σέ άπαύστοις διδασκαλίαις έστή- 
ριξας- δθεν καί δεομένου σου, έν τή έπιδρομή 
τών άνημέρων Βλεμμύων, ούρανίου φωνής, 
άπό τοΰ Βήματος προσκαλούσης υμάς είς άνά- 
παυσιν, οί πάντες ήκουσαν καί δι’ αύτής προ- 
θύμως ταΐς βασάνοις τά σώματα παρεδίδοσαν, 
μεθ’ ών τόν άγώνα τόν καλόν άγωνισάμενοι, 
πρεσβεύσατε υπέρ ήμών». Ά λλο : «Παΰλε μα
κάριε, Ραϊθώ δέ καί Σινά τό θεοβάδιστον δ
ρος τοις πόνοις τών καμάτων καί τούς άθλους 
τών άγώνων προβάλλοντα, άνευφημοΰσιν ά- 
παύστως τόν σέ δοξάσαντα Κύριον». «Ρωμα
λέος ό Παΰλος, συνών τοΐς έν Ραϊθοΐ άσκου- 
μένοις, άπέναντι βαρβάρων άναδέδεκτο καί υ
πόδειγμα γέγονεν ώς πρωτεύων άθλήσεως, πα- 
ρεστώς έν μέσον διό προφρόνως πάντες άνεδέ^ 
ξαντό μαρτυρίου στίφη ούράνια». Τά τροπάρια 
άναφέρονται είς τήν περί τοΰ μαρτυρίου του 
διήγησιν Συναξαριού (X. Π . Άνδρουτσοπού- 
λου «Ίστορ. περιγραφή ορούς Σινά», έν Π ά- 
τραις 1887, σελ. 55) : «ό δέ προεστώς των 
Παΰλος όνομαζόμενος ήτον άπό τήν Πάτραν 
τής Πελοποννήσου. Ούτος διδάξας Ικανώς τά 
ποίμνια ώς ποιμήν καλός πρώτος τών άλλων 
έλαβε τόν στέφανο ν τής άθλήσεως». Κατά φν«
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λολογικήν άπόδοσιν του Φώτη Κόντογλου (έφ. 
«Ελευθερία» *ΑΘ. 14*1-1955): «*0 ήγούμενος 
ήταν ένας γέροντας άγιος άπό τήν Πάτρα της 
‘Ελλάδας λεγόμενος ΠαύλοΓ. Στάθηκε στή μέ
ση της Εκκλησίας κ* είπε στούς άδελφούς μέ 
φαιδρό καί πασίχαρο πρόσωπο: «Γνωρίζετε
καλά, πατέρες μου άγιοι, δτι διά τήν άγάπην 
του Χρίστου έφύγαμεν άπό τόν κόσμον τόν 
φθαρτόν καί μάταιον καί ήλθαμεν εις τήν 
σκληράν αύτήν καί δύσβατον έρημον διά νά ση- 
κώσωμεν τόν ζυγόν τούτον τόν έλαφρόν καί 
γλυκύτατον, μέ πείνα καί δίψαν καί άλλες πολ
λές στενσχωρίες... [Καί έπεραίωσε τόν έκτενη 
του λόγον ό Παύλος]. Λοιπόν μή δειλιάση τι- 
νάς μας διά τόν Κύριον, άλλά άς ύπομείνωμεν 
άνδρείως τόν θάνατον* έπειδή ό πόνος είναι ώς 
ριπή όφθαλμού καί είς μίαν στιγμήν παρέρχε
ται, ή όέ άνταπόδοσις καί άπόλαυσις παντοτεινή 
καί αίώνιος νά συναγαλλώμεθα μετά των άγί- 
ων μαρτύρων είς τήν ουρανίαν βασιλείαν».

...Στό μεταξύ οί άραπάδες βάλανε κάτι μα
κριά ξύλα κι* άνεβήκανε στό τείχος καί πη- 
διοντας μέσα, άνοίξανε τίς πόρτες καί μπήκα
νε στό μοναστήρι σάν θηρία αίμοβόρα, βαστών- 
τας στά χέρια γυμνά τά σπαθιά τους. Καί 
πρώτον άπ* όλους πιάσανε έναν λεγόμενον 'Ι ε 
ρεμίαν. Καί τού είπανε μέ τό δραγουμάνο πού 
είχανε: «δείξε μας τόν προϊστάμενό σας» I
Κι έκεΐνος ό άείμνηστος δέν δείλιασε καθό
λου... ((Μήτε σάς φοβάμαι, μήτε σάς δείχνω 
έκεΐνον που γυρεύετε». Τότες οί βάρβαροι έ- 
λύσσαξαν άπό τό θυμό τους καί βάλανε τόν 
'Ιερεμία στή μέση της αύλής γυμνόν καί πιά
σανε καί τόν δοξαρεύανε μέ τίς σαΐτες τόσο 
πού δέν άπόμενε μέρος τού κορμιού του χωρίς 
πληγή. Βλέποντας αύτά ό άγιώτατος Παύλος, 
πλησίασε τούς φονιάδες καί τούς είπε : «Έ γώ
είμαι έκεΐνος, πού γυρεύετε» ! Κι εύθύς τόν 
πιάσανε καί τόν ρωτούσανε πού έχει κρυμμένα 
τά χρήματα. Κι έκεΐνος τούς άποκρίθηκε μέ 
πραότητα, δπως συνήθιζε πάντα, λέγοντάς τους: 
«Πιστέψατέ μου, πώς άλλο τίποτα είς τήν ζωήν 
μου δέν άπόκτησα άπό τούτα τά τρίχινα πα- 
λιόρασα πού βλέπετε καί φορώ άπάνω μου». 
Τότε οί βάρβαροι πιάσανε καί τόν χτυπούσανε 
μέ πέτρες στό λαιμό καί τόν κεντούσανε μέ 
τίς σαΐτες στό σαγόνι καί λέγανε : «Φέρε μας
τά λεφτά». Πολλήν ώρα τόν βασανίζανε έτσι 
τόν πραότατον έκεΐνον άμνόν. "ίΐς πού στό τέ
λος τόν χτυπήσανε στό κεφάλι μέ τό σπαθί 
καί χωρίσανε σέ δύο έκείνη τήν άγία κάρα 
πού έπεσε ή μισή στόν έναν ώμο κι ή μισή 
στό άλλο μέρος καί σωριάστηκε νεκρός». Οί 
έντόπιοι ’Άραβες καί οί διασωθέντες της μο
νής συνέλεξαν τούς σορούς τών μαρτύρων 
καί τούς ένέδεσαν μέ τά ιερατικά των άμφια 
καί τούς έθαψαν είς κοινόν τάφον. Ωδήν είς 
τούς έν Ραϊθοΐ πατέρας έγραψε καί ό έκ Π α- 
τρών Σ τ. Φρονιμόπουλος. Έπιμελείφ τού ήδη 
μητροπολ. Γόρτυνος Εύστ. Εύσταθοπούλου ήδη 
άπό τού 1951 τελείται κατά τήν ήμέραν τής 
έορτής των πανήγυρις είς τόν μητροπολιτικόν 
ναόν Πατρών, δπου καί είκών μετά προσκυνη- 
ταρίου τού όσίου. Τό δημοτ. συμβούλιον Πα- 
τρέων (25 Ν)βρίου 1955) ώνομάτισεν όδόν

*Αγ. Παύλου του έκ Πατρών τήν άλλοτε όδόν» 
Γηροκομείου. Θωμόπουλος 257, 5268. Τριαν-t 
ταφύλλου Δημ. όνόματα 42—3.

Π αυσανίας. Συγγραφεύς του Β' μ. X. αί, 
έκ Λυδίας. Κατά τήν έποχήν τών Άντωνίνωνι 
περιηγήθη τήν Ελλάδα καΐ συνέγραψεν Έλλά-ι 
δος περιγραφήν 10 βιβλία, έκ τών όποίων τό: 
ζ ',  έπιγραφόμενον Α χα ϊκά , άφορά τήν άρχαίανι 
Ά χαΐαν, συνεγράφη δέ περί τό 178 μ. X. Είς 
τό κεφ. 18—22 τούτου, περιγράφει τήν θέσιν 
καί τήν κτίσιν τών Πατρών, τούς ναούς κ. ά,ι 
Είναι τό μόνον άρχαΐον έργον περί Ά χαΐας, τόι 
όποιον διεσώθη όλόκληρον μέχρις ήμών. Καλή 
έκδοσις τού F ra z e r  μετά σχολίων, τού Teub-I 
ner στερεότυπος καί έκλαϊκευμένη παρ’ ήμΐν 
ή τού Γ1. Νεράντζουλη είς τήν σειράν έκδόσεων 
I. Ζαχαροπούλου. Θωμόπουλος 193—4.

Π αυσ ίμ αχος, Πατήρ τού διαιτητου Κραι 
τησιλόχου. H erb illon  173, 174.

Π .Α .Φ . (Πατρινός άποκρεάτικος φανός); 
ΈφημερΙς κυκλοφορούσα κατά τόν έτήσιον χο 
ρόν τών συντακτών Πατρών τά έτη 1928—3ί! 
μέ εύθυ|χογραφικήν ύλην καί σκίτσα τή έπιμε; 
λεία Μακη Αθανασίου.

Π α χώ μ ιος Μ π α τ ί σ τ α ς .  Ηγούμενος τη* 
μονής Όμπλού (βλ. λ.) τφ  1581. Λέσβιος τή- 
καταγωγήν, συνέλεξε πολλά πράγματα διά τή* 
μονήν, μεταξύ τών όποίων καί θήκην λειψάνωι 
άγιων, φέρουσαν χρονολογίαν 10)3)1581, δια. 
σωζομένην. Άπελθών είς Κπολιν, κατώρθωσι 
νά έπιβή τού Πατριαρχικού θρόνου έπί έν ϊ 
τος. Καθηρέθη ύπό τής συνόδου τφ  1585. Θω 
μόπουλος 596, Ό μπλού 18 καί 29.

πεδιάδες. Εκατέρωθεν τής πόλεως τ£ 
Πατρών έκτείνονται δύο κατάφυτοι πεδιάδες, , 
μεσημβρινή καί ή άρκτική. Ή  τελευταία άρχΙ; 
ζει άπό τής πόλεως, στενή δέ καί βαθμηοί 
πλατυνομένη μέχρι Τ'αθοπύργου, κατέχει έκτα 
σιν 16 σχεδόν χλμ. Πέραν τού χωρίου Λαμπ 
ρη καί μέχρι τού ποταμού Φοίνικος ύπάρχρ 
άλλη πεδιάς μικρά, μήκους 2 χλμ. Ή  μεσηρ 
βρινή δέ πεδιάς, ήμικυκλική σχεδόν, έχει έκτΓ 
σιν 6 χλμ.. Βλ. λ. πληθυσμός, σταφίς, γεωργίτ 
Γεωλογία.

Έ π ί ρωμ. χρόνων ήσαν κατεσπαρμέναι 
παύλεις, δπου καί οΐ οίκογενειακοί τάφοι κι 
σαρκοφάγοι. Έ π ί Φραγκ. έποχής άναφέρετ 
καί φρούριον είς τήν πεδιάδα τών Πατρώ 
Βλ. λ. Παλαιόπυργος, Παυλόκαστρον, Περιβ] 
λα, Μύλοι, δάση, φρούρια. Κατά Κούρτιι 
Pelopon. 435 έπ. «Αί Πάτραι κατέχουν μίι 
άπό τάς γονιμωτέρας πεδιάδας τής Άχαΐα! 
Έ ν  μορφή τριγώνου έκτείνεται αυτή άπό τ  
εύρείας χαμηλάς παραλίας όξέως πρός τά δρη 
Τφ  1676 οί Ούέλερ καί Σπόν όμιλούν διά μι 
κρών διά τήν πλουσίαν βλάστησιν τής πεδιάδ: 
καί ιδίως πέριξ τής Έγλυκάδος. Ό  ’Ά γγλ 
F r. V ernon γράφει τώ 1675)6: « Ή  πέρ
τών Πατρών πεδιάς είναι πολύ εύφορος, γεμ 
τη πηγάς καί ρυάκια, ωραίους έλαιώνας, κυπ 
ρίσσια, πορτοκαλλιές καί λεμονιές. Τά κίτ
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καί τά λεμόνια έδώ θεωρούνται τά καλύτει Ά;...
τής Ό θω μ. αύτοκρατορίας καί στέλλονται it] 
Κπολιν ώς δώρα. Γενικώς δλα τά προϊόντα 
περιοχής είναι πολύ άξιόλογα».
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·*> M»1· Iftjf  ̂ Κατά τήν άπόβασιν του στρατού του Μορο- 
.* Γ. · η- ν ί >̂ "5 Ν των Πατρών, ούτος εδρε δάσος πρός 
>*'’ ™ “ Μ·ι< rijv θάλασσαν, τόσον πυκνόν μάλιστα, ώστε οΐ 
"/π m ktkijq ίνδρες έν πορεία πρός Πάτρας ήρχοντο ό εις 
αι Mtpra Ei{jt ίπισθεν τοϋ άλλου καί τό πυροβολικόν μετά 
ι h 'ϊινΆ,χ-, ίυσκολίας. Κατά Ένετικήν έκθεσιν τοϋ 1688, 
α ,ψ ΐ^^ ία :)  πεδιάς των Πατρών είναι καλώς καλλιεργη- 
ι::;ίΚί]ΐ..\,!ρ ιένη καί περιβάλλεται άπό δάση καί έλαιώνας 

τί,ιtt>: ιήκους 7—8 μιλλίων καί πλάτους 3. Έ πΙ α' 
ύν νύ; w/, 11); Τουρκοκρατίας έξήγοντο χυμοί (σιρόπια) πορ- 

:.ι::Ά/ι!:;δΐ' τοκαλλιών καί λεμονιών έκ Πατρών (Κώδηξ 
, pjx ψΪΛ,ίφΛίέρτζιου 80). Ό  περιηγητής τοϋ 1689 Ben. 

tw ϊ;.ίτ Randolph παρατηρεί ότι ή πεδιάς είναι πολύ 
γιϊ'γΛ ύχάριστος, Αχούσα πολλούς τερπνούς κήπους, 

π, Ky» m p  παράγοντας παντοειδείς καρπούς καί Ιδίως τά 
195-4. b ιεγαλύτερα καί καλύτερα λεμόνια άπό κάθε 
faqsj ίλλο μέρος της Πελοποννήσου. Περίφημον ήτο 

, |;·ί. b r6 κυπαρίσσι (βλ. λ.) της πεδιάδος ταύτης. Ή  
τοιτήτ®; ιν£' ιεσημβρινή πεδιάς ήτο κατά τό πλεϊστον πε- 
η ' τόν ίφιον « ρυτευμενη δι* έλαιών καί τό έλαιον τών Πα- 
kiiff Κ'-ίΨρών, κατά τόν περιηγητήν Prockoche 199, δέν 
ι! «ί;τι:? r i  είναι κατάλληλον παρά διά τούς έριουργούς (κα- 

κέασκευαστάς ύφασμάτων) καί έχει άγοραστάς 
ι:. Ήρωϊ&ί'άλλους.

AWk:*ί Σημειώνει έπίσης παραγωγήν μετάξης, βάμ- 
-■HiTi S:ifrax0<· κα*· καπνού «διά χρήσιν τών κατοίκων», 
π! /.(̂ «♦μούς έλαιώνας τούτους έξερρίζωσαν οι Τοϋρ- 
ν ll'iSilsil. ί  boi μέχρις ένός κατά τό 1821 (Ραγκαβής Β' 

η.,;;;Γ^2). Ό  Dodwell I , 116, I I ,  309 εύρεν όμί- 
V //J ί'-1, 5Ϊ(λην πρωί καί έσπέρας καί είναι, )έγει, εύφο- 

,? ίρ°ί· ’Απαριθμεί τά άναφερθέντα εί'δη της καί 
' , διά τάς συκάς προσθέτει δτι είναι άξιόλογοι

*1 * 1)ιfir·, τό μέγα μέγεθός των καί τόν καλόν καρ- 
πόν των. Ό  L eake I I ,  142, 154 ευρίσκει δτι 

1Ν.:η:ϊ? fl τ®ύ πληθυσμού εις τήν πεδιάδα δυσ-
(ξεραίνεται άπό τό νοσογόνον τοϋ κλίματος πα- 

τ· —*;γ| (1 ^  τήν καλλιέργειαν τοϋ έδάφους. Πράγματι 
,·(1 Ιι; ^λη (β^· λ.) ήσαν έκτεταμένα παρά τάς 

,:ζ. |«οίτας τών ποταμών ιδίως τοϋ Ταροφάι καί 
, ΜΙΚ̂ ' .. (Γλαύκου καί κατά τό παραλιακόν τμήμα. Κα- 

ξά τόν ύπολογισμόν του ή άξία τών στρεμμά- 
,/l.)5V. ' -ό- fwv τ^<» καλλιεργουμένης γης της πεδιάδος ά- 

^ ρ χ εχ0 εις 1)2 έκατομ. στερλινών. Κατά τόν 
- t, jjell 1 παράγει σίτον, έλαίας καί πορτοκάλλια, 

nUf Xfni ^ ναι π°λύ καλλιεργημένη. Ή  καλλιέργεια καί 
7. 5ή διά δένδρων τής μεσημβρινής πεδιάδος είκά- 

ίεται πολύ παλαιά, άφοΰ εις αύτήν δπωσδήπο- 
ii ™’ Ip ke θά τοποθετήσωμεν τήν "Ανθειαν, ένα έκ τών 

ξτρώτων δήμων, οί όποιοι άπήρτισαν τάς Π ά- 
Κ«*, ιτρας. Τέλος ό Pouqueville  όμιλεϊ περί πλου- 
ι η'χΙ·ζ': ;ιίας καί έντυπωσιακής βλαστήσεως εις τήν πε- 
; ΐ  yj{ ;5ιάδα. "Αλλος περιηγητής ευρίσκει τό άργιλ- 
^  Vr. Ινώδες έδαφός της κατάλληλον διά σταφιδαμπέ- 

ι; :·?>ί V'; ,λους, σίτον καί έλαιόδενδρα.
V Ό  M angeart (κεφ. V) τόν ’Οκτώβριον 

0 % '; *ι1828 εύρε μίαν εύρεϊαν πεδιάδα (τήν μεσημ- 
Ό -1'J(ipiidivj γεμάτην γλυκόρριζαν μέ ρυάκια καθα- 

|-)θΰ υδατος. Οϋτε ίχνος δένδρου ύφίστατο I 
ί,ηιΛ'Ι.Γό έδαφος φαίνεται έξαιρετικόν είς γονιμότη- 

άλλ’ είναι άκαλλιέργητον άπό έτών. Προσ- 
. ^ ’βιρέρει τό θέαμα μιας άπεράντου πεδιάδος, σκε- 
ιό ίπασμένης άπό βάτους καί θάμνους. Ά γρια  φύ- 
jrDi'f1 ;τις. Εύρίσκονται καί άφθονοι χελώναι, τάς δ- 
,j - f#  ι τοίας έτρωγον οί Γάλλοι καί είς αύτάς άποδί- 

ϊίονται αί άσθένειαί των έν Πάτραις. Πλάτος
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άπό άκτής έως τών προπόδων τών βουνών 2 
λεΰγαι περίπου. Είς άποστάσεις άπομεμακρυ- 
σμένας ύπήρχον 2—3 πύργοι τετράγωνοι, άλλο
τε πανδοχεία. Ό  ίδιος (κεφ. VI I )  προσθέτει 
δτι οί Τούρκοι έξερρίζωσαν πασαν βλάστησιν 
είς τάς Πάτρας πλήν μιας πλατάνου παρά τήν 
Α είσοδον τής Άκροπόλεως. Είς κεφ. XVI I I  
άναφέρει δτι είς τό μέσον τής πεδιάδος ήσαν 
έλαΐαι, πύργοι έρειπωμένοι είς διάφορα σημεία 
καί χωρία έπίσης έρειπωμένα.

Έ π ί όροπεδίου (ύψ. 215 μ.) ύπάρχει μικρά 
πεδιάς 3.000 στρεμ. Γαϊδουρόκαμπος καί σή
μερον τής Καλλιθέας (βλ. λ.) ’Επί τοϋ Παν- 
αχαϊκού άπαντώμεν τόν Όβρυόκαμπον (βλ. λ.). 
Μίαν άλλην πεδιάδα μικράν έπί τής Μακελλα- 
ριάς όδοΰ πρό τής καθόδου πρός Πάτρας, 110' 
άπό Πάτρας σημειώνει ό G ell (τοϋ Μπαρδι- 
κώστα). Ή  μεγαλυτέρα δμως πεδιάς είναι ή τής 
Μανωλάδος, ή όποία έπεκτείνεται πρός ’Ηλείαν 
(κοίλη ’Ηλεία) καί πρός Ά χαΐαν, συνολικού 
μήκους 35 χλμ. Κατάφυτος πρό έτών άπό βα- 
λανοφόρους δρΰς, άγρίας άπιδέας καί άλλα 
δένδρα καί έχουσα άφθονον χόρτον διά τά δια- 
χειμάζοντα είς αύτήν πολυάριθμα ποίμνια, έ- 
δωρήθη τφ  1887 είς τόν τότε διάδοχον Κων
σταντίνον. Ά π ό  τοϋ 1923 δμως έπανήλθεν είς 
τήν Ιδιοκτησίαν τών κατοίκων της καί έχρη- 
σίμευσε πρός άγροτικήν έγκατάστασιν προσ
φύγων έκ Μ. Α σίας (Άπιδεών, Λάππα). Τό 
Α χαϊκόν τμήμα αύτής, μήκους 15 χλμ. περί
που καί ίσου πλάτους, έχωρίζετο άπό τό Ή -  
λειακόν τμήμα διά τοϋ ποταμού Λαρίσου. Έ ν 
συνεχείφ τής πεδιάδος αύτής είναι ή τοϋ Ά -  
λυσοΰ, πλάτους 9 ‘/3 χλμ. περίπου καί ή όποία 
διχάζεται ύπό τοϋ ποταμού Πείρου, άκολου- 
θοΰσα δέ τόν ποταμόν ώς παραποτάμιος, άνέρ- 
χεται μέχρι τής Χαλανδρίτσης. "Αλλη κοιλάς, 
ή τοϋ Όμπλοΰ, καλλιεργουμένη μέχρις άνωθεν 
μονής Μπαμπιώτη. Τέλος είς τήν Τριταίαν 
ύπάρχει εύρύ όροπέδιον (ύψ. 429 μ.) σιτοφόρον, 
ό κάμπος τής Βουντούχλας. Θωμόπουλος 51—3 
3242, 346, 429—31, 462, 466, 525.

Π εθαμένος ή Περιστεριάνος Δημ. Ζακύν- 
θιος άγωνιστής έν Πάτραις άπό τών πρώτων 
ήμερών τοϋ άγώνος 1821. Τοΰτον ό Γάλλος 
πρόξενος Πουκεβίλλ άπέστειλε τήν Κυριακήν 
3 ’Απριλίου 1821 είς τόν μητρ. Γερμανόν, ά- 
ποφασίσαντα νά παραμείνη είς τήν πόλιν τών 
Πατρών καί ν’ άμυνθή, ϊνα τόν πείση καί ά- 
ποσυρθή. Έπολέμησε τό θέρος 1821 είς Π ά
τρας. Τόν Σεπτέμβριον έπανήλθεν είς Ζάκυνθον 
καί οί "Αγγλοι τόν έφυλάκισαν έκεΐ έπί έν έτος. 
Γερμανός 248, Χιώτης Ίονίου Α ' 382, 418, 
427, Θεοφανίδης Α' 225.

Π ειραΙ. Α ρχαία πολίχνη, άναφερομένη ά 
πό τόν Παυσανίαν, μαζί μέ τάς Εύρυτειάς, αί 
όποΐαι πρέπει νά έκειντο πλησίον τής Ώλένου. 
Ό  Θωμόπουλος 106 λέγει άγνώστους όλοτε- 
λώς τάς δύο πολίχνας. Ό  L eak e  I I ,  157, ά
πό τοϋ όνόματος τής πρώτης δδηγεΐται νά ύ- 
ποθέση δτι έκειντο πλησίον τοϋ ποταμού Π εί
ρου, μεταξύ Ώλένου καί Φαρών. Μάλιστα ό 
Π . Νεράντζουλης είς τήν έκδ. τών Α χαϊκώ ν 
τού 1949 (Ζαχαροπούλου) 1243 ύποθέτει δτι 
έκειντο είς τό νύν χωρίον Μαζαράκι, δπου εύ-
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pev άρχαΐα έρείπια καί νεκροταφεΐον. Τριαν- 
ταφύλλου Δημ. όν. 57.

π ε ιρ α τα ί. Μάστιξ των Πατραϊκών υδά- 
των άπό της άρχαιότητος μέχρι καί των τε
λευταίων χρόνων. Διά τόν λόγον τούτον δέν 
κατωκεΐτο ή νυν κάτω πόλις Πατρών, ό δέ 
παράλιος ναός του Ά γ .  Άνδρέου άπετέλει ό- 
χυρόν κατά τόν Μεσαίωνα. Καί τεχνητόν (έσω- 
τερικόν) λιμένα φέρεται 6τι εΐχον οί Ρωμαίοι, 
τόν όποιον έκλειον μέ άλυσσίδα, άργότερον δέ 
έπΐ του νεωτέρου (σημερινού) λιμένος ύπηρχον 
καί δύο πύργοι εις τά δύο άκρα αύτοΰ.

Τω 232 π. X. δρουν πειραταί έξ 'Ιλλυρίας. 
"Αλλοι πειραταί, έκ Μ. 'Ασίας, ήλθον μετά 
τόν Μιθριδατικόν πόλεμον. Κατετροπώθησαν 
ύπό του Πομπηΐου, ό όποιος τούς έγκατέστη- 
σεν είς τήν Δύμην (βλ. λ.). ΟΙ ΣαρακηνοΙ έ- 
πέδραμον τω  1031. Τ φ  1147 ΝορμανδοΙ καί 
Ε νετο ί τφ  1125, Άραγωνοί τω 1284 καί 
1285, ΚαταλανοΙ καί Τούρκοι έκ Μ. ’Ασίας 
τω 1330, 1349, άλλά καί προηγουμένως. Οί 
Τούρκοι πειραταί γίνονται μονιμώτεροι καί 
έχουν όρμητήριον τήν Ναύπακτον καί τόν 
όρμον των Σαλοόνων. Κατ' αυτών άντεπεξέρ- 
χονται οί Ε νετοί μέ στόλον καί ό Λατ. άρχιε- 
πίσκοπος των Πατρων. ΟΙ Ναβαρραΐοι διέρ
χονται άπό τόν ΓΙατραΐκόν τω 1381. Τό Βαθύ 
(βλ. λ.) όνομάζεται φωλεά ληστών καί ή Ναύ
πακτος γίνεται όνομαστή ώς συντηρούσα έπί 
Τουρκοκρατίας τούς λεβέντηδες (=πειρατάς 
’Ανατολής). Καί μικρόν 'Αλγέρι όνομάζεται. 
Λείψανα τού στόλου τού Βαρβαρόσσα, ένε- 
δρεύοντα είς Ναύπακτον (1535), έγύμνωνον τό 
Ίόνιον (Ζώης 1G2) καί τάς Πάτρας.

Πειρατείαν ένήργουν *'Αγγλοι, ώς καί Τούρ
κοι, ευρέως τόν ΙΖ ' αί. Τόν Όκτοόβριον 1611 
είς τόν λιμένα τών Πατρων ήσαν τρία τουρ
κικά πλοία (Σαφίν Μουσταφά Ραίς, Μουσταφά 
Σκέρτζο Ρα ίς καί Μεχμέτ Τσελεμπη), τήν ή- 
μέραν έμενον είς τόν λιμένα, τήν νύκτα έξήρ- 
χοντο είς Ά γιά ν  καί τά φρούρια Ρίου καί έ- 
πεδίδοντο εις πειρατείαν. Είς τόν Γαλατάν έ
ναντι Ίόνιον πλοΐον τού πλοιάρχου Παυλ. Μά
κρη εύρεν πειρατικόν ίστιοφόρον, άλλά τό 
πλήρωμά του (7 λεβέντες) κατέφυγεν είς τήν 
ξηράν. Πλησίον τού Άντιρρίου τό άνω πλοΐον 
έκανονιοβολήθη καί τό πλοΐον κατέφυγεν είς 
Καγκέλλες (παρά τόν Μόρνον). Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 11. Τω 1613 ό Ά βδή βέης μέ 12 γαλέ- 
ρας προσπαθεί νά διαφύλαξη τάς άκτάς άπό 
τούς πειρατάς (αύτόθι 12). Τω 1625 πειραταί 
Αφρικανοί ληστεύουν γαλλ. πλοΐον καί τό ό- 
δηγοΰν είς Πάτρας (αύτόθι 17). Τφ  1629 καί 
1632 λόγω τών πειρατειών διακόπτεται ή έμ- 
πορική έπικοινωνία Ένετοκρατουμένων Ίονίων 
καί Πατρών, ένώ όλίγον πρίν διά τήν αυτήν 
αιτίαν εΐχεν έπέλθει αυξησις τών τιμών τών 
ειδών εις Πελοπόννησον (αύτόθι 19, 20, 22).
Τά έτη 1632 καί έπ. μάστιξ τών παραλίων 
Ά χ α  ίας ό πειρατής Βαλαπάνος καταδιώκων 
μέχρι Καλαβρίας (1633). Τω 1637 μετέβη είς 
Βαρβερίαν, άλλ’ έπανήλθε. Μέχρι τού 1640 
έδρα ένταυθα. Ά λλη  πειρατεία τού Μπεκήρ 
πασά τού Μορέως μέ 9 γαλέρας τόν 'Ιούνιον 
τού 1633. Τόν 'Ιανουάριον 1643 μέ έν άπό τά

πέντε Κεφαλληνιακά πλοιάρια, τά όποια καί 
αύτά ένήργουν κατασκοπείαν είς τά παράλια; 
τού Πατραϊκοΰ, έλήστευσαν τόν Άραξον, συν- · 
αποκομίζοντες τό παν. Κατέκλεψαν έπίσης τούς > 
εκεί καλογήρους καί άφήρεσαν μερικά ζώ α: 
ενός ποιμένος (αύτόθι 35). Τήν Κυριακήν 281 
Ίανουαρίου 1644 πλοία Ζακυνθινά είσέβαλον 
είς Πάτρας καί ήχμαλώτισαν έπτά Τούρκους 
άπό έν τέμενος. Ό  πασάς διεμαρτυρήθη (αυ
τόθι 38, 39, 40).

Ό  έμίν άγάς τής Πελοποννήσου διαμαρτύ
ρεται τόν 'Οκτώβριον 1644 πρός τούς Ε νε
τούς της Ζακύνθου διά τούς έκ της νήσου ταύ- 
της πειρατάς ('Αντ. Μανιάτην καί Νικολ. Ά - 
ξιώτην). Ό  Βαλαπάνος» είς τήν έπίσημον υπη
ρεσίαν τών Τούρκων διατελών, συνεχίζει τάς 
έπιθέσεις του καί τω 1646 άπό Πατρών καί: 
Δυτ. Πελοποννήσου (αύτόθι 49, 50). Τω 1651 
δύο Κεφαλληνιακά πλοία αιχμαλωτίζουν έν! 
πλοιάριον καί οί Τούρκοι διακόπτουν τήν έμ-. 
πορικήν έπικοινωνίαν μέ τάς Ίονίους. Οί Κε-: 
φαλλήνες ούτοι πειραταί συνεργάζονται μέ. 
τούς Τούρκους τοιούτους (αύτόθι 52, 53). Κρου-: 
σμα πειρατείας σημειούται είς τόν έναντι Γα-: 
λατάν τφ  1658 (αύτόθι 57). Τόν Νοέμβριον» 
τού αυτού έτους ό Ά γγλος έμπορος Bernard* 
M ancester μέ 11 συντρόφους του ύπέστη έπί-Ι 
θεσιν έπί τού πλοίου του D ava πλησίον τών: 
Πατρών. Ό  πειρατής ήτο 'Ισπανός, εΐχεν 6-’ 
μως υψώσει τήν γαλλικήν σημαίαν, μάλιστα: 
έχαιρέτισε γαλλικόν πλοΐον, έπί τού όποίοι: 
έπέβαινεν ό Γάλλος πρόξενος τών Πατρών
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τό άγγλικόν, τού έρριψε δέ καί 8—10 κανό-: 
νιοβολισμούς. Οί ’Ά γγλοι τούς άντεμετώπισαν 
μέ γυμνά ξίφη, άλλ* ό πειρατής έπεβλήθη κα 
ό Ά γγλος έχασε τό φορτίον του έκ 360.00< 
λιβρ. σταφίδος, προελεύσεως Ανατολικού, κηι 
ρού, μετάξης, καπνού κ.ά. φορτωθέντων έν Πάΐ 
τραις. Ό  πειρατής κατέφυγεν είς ’Ιθάκην κα 
ό παθών είς Ζάκυνθον (αύτόθι). Καί τφ  165? 
δρα πρό τών Πατρών ό πειρατής Ντουρά? 
βέης μέ 15 πλοιάρια. Καί τφ  1664 δρα είσέτ 
(αύτόθι 58). Ό  αύτός τφ  1667 μέ 7 γαλεότοα 
(αύτόθι 61).

Τ φ  1671 έμπροσθεν τών Πατρών αίχμα: 
λωτίζεται λέμβος ένός Βλάχου μέ Ζακυν* 
θίους, οί όποιοι ώδηγήθησαν είς Τύνιδα, δπο* ί* .- . . . 
έπωλήθησαν είς τόν εκεί πασάν άντί 60 ρεα· 
λίων έκαστος (αύτόθι 67). Δ ι' αιχμαλώτου 
τού Τούρκου πειρατού Μισερόγλη έγένοντο πολ 
λαί διαπραγματεύσεις έν ΙΙάτραις. 75 Κεφαλ! 
λήνες αιχμάλωτοι έπωλήθησαν. 'Από Αλγέρι: 
νούς πειρατάς έξωθι τών Πατρών έσυλήθη τό 
1671 τό πλοΐον «Χρυσοΰν στέμμα». Οί Τοΰρί 
κοι προσφέρουν άσυλίαν είς τούς πειρατάς. Te‘ 
λικώς μόνον 64 χριστιανοί αιχμάλωτοι έφθα 
σαν εις Ζάκυνθον, διότι τούς λοιπούς δέν άπέ: 
διδον οί διάφοροι μπέηδες της Βαρβερίαν 
(αύτόθι 68, 69). Τόν Ιούνιον 1676 ό διαβόη 
τος Ισπανός πειρατής C rivelier φθάνει μέχρ 
Πατρών, καταδιώκων μίαν γαλλικήν ταρτάναν*
Οί Ε νετοί τού Μοροζίνη τφ  1687 έφοβούντ»! 
ευθύς μετά τήν άπόβασιν τούς Κεφαλλήνα 
πειρατάς, κατ' ίκθεσιν αύτοΰ τούτου του άνω*
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τέρω Μοροζίνη (αυτόθι 78). Τόν Μάϊον τοϋ 
1706 φθάνει μέ 300 ένόπλους απεσταλμένος 
τοϋ πασά της Ναυπάκτου, διαμαρτυρόμενος διά 
πειρατείας τριών Κεφαλληνιακών πλοίων είς 
την Κακήν σκάλαν, άληθές δε ήτο οτι ήνώ- 
χλουν δλον τον Πατραϊκόν. Αυτόθι 138.

Αύτοκρατορικόν πλοΐον, τό «Αεπόλδος»», μέ 
Βρεττανόν πλοίαρχον καί φορτίον Γάλλων, 
προσήγγισεν είς Πάτρας τόν Μάϊον 1725. Ό  
πλοίαρχος συνοδευόμενος από ναύτας του, ώ- 
πλισμένους μέ μακράς μαχαίρας, άνήρχετο 
πρός τήν πόλιν, όπότε είς Τούρκος έκ των πρό 
τίνος ληστευθέντων είς Βαθύ, ίσχυρίσθη δτι 
άνεγνώρισεν ένα των ληστών είς τό πρόσωπον 
ένός ναύτου, δ όποιος παραληφθείς ύπό τοϋ 
τουρκικοϋ όχλου ώδηγήθη είς τόν κατήν. Ό  
Βρεττανός πρόξενος, ειδοποιηθείς ύπό τοϋ 
πλοιάρχου, άπέστειλεν άμέσως τόν διερμηνέα 
του, δ όποιος πολύ έδυσκολεύθη νά φθάση μέ
χρι τοϋ δικαστοΰ λόγω τοϋ μεγάλου συνωστι
σμού. Έπετεύχθη πάντως ν’ άπαγγελθή μόνον 
αυστηρά φυλάκισις του ναύτου είς τό φρούριον 
έντός φρέατος. Άργότερον έπετεύχθη καί ή ά- 
πελευθέρωσίς του (αύτόθι 192—3).

«Αύτός ό κόλπος κατέστη πεδίον δράσεως 
πειρατών καί δολοφόνων», άναφέρει ό πρόξε- 

ί'ίπ; : £ νος τής Ένετίας έν Πάτραις Εύαγ. Πυλαρινός 
τήν 7 Σ)βρ(ου 1725, έκθέτων μίαν πρόσφατον 
έπίθεσιν πειρατών είς τήν Ψαρομύταν, έκεϊθεν 
των Τροιζωνίων, καί άλλας είς "Αγιον Σωστήν 
Μεσολογγίου. Έξωπλισμένα πλοιάρια έκ Πα- 
τρών περιπολοϋν άκάρπως (αύτόθι 194—5, 
199). Καί άλλη πειρατεία είς τό άνοιγμα τοϋ 
Πατραΐκοΰ ’Ιθακήσιου πλοίου τόν ’Απρίλιον 
1726 (αύτόθι 197—8). Καί τφ  1728 έδρασαν 
πλοία έκ Βαρβερίας αίχμαλωτίζοντα πολλούς 
έκ πληρωμάτων Κεφαλλήνων καί Ζακυνθίων 

j (αύτόθι 200). Τφ 1744 δύο πειρατικά εύρί- 
(σκονται πλησίον των Πατρών (αύτόθι 201). 
(Ουγγρικόν πλοΐον μέ πλήρωμα 28 άτόμων, 
Ιφέρον εκτός των συνήθων Ιστίων καί 12 κώ- 
|πας, φθάσαν είς Πάτρας τώ 1744 έξελήφθη 
άπό ναυλοχοΰσαν γαλλικήν ταρτάναν ώς πει- 

ί ρατικόν. Τό ούγγρικόν προσωρμίσθη παρά τήν 
ί ' Αγίαν έπί 10 ήμέρας (αύτόθι 202).

Τώ 1756 έξω τοϋ Άντιρρίου Κεφαλληνιακή 
λέμβος συνήντησε μονόξυλον, άπό τό όποιον 
έζήτουν βοήθειαν. Οί έπιβαίνοντες ’Αλβανοί έ- 
7τυροβόλησαν τούς σπεύσαντας νά βοηθήσουν. 
Έφονεύθησαν καί έτραυματίσθησαν άμφοτέρω- 
θεν. Ά λλ’ οί ’Αλβανοί, μεταφέραντες καί τάς 
άπωλείας των είς Πάτρας, άνεστάτωσαν τήν 
πόλιν κατά τών Ενετών. Τά καταστήματα 
έκλεισαν καί οί Ενετοί ύπήκοοι κατέφυγον είς 
τήν ύπαιθρον. Ό  Ενετός υποπρόξενος Ναυπά
κτου διέφυγεν έπίσης έκεϊθεν, μεταμφιεσθείς 
είς γυναίκα, πεζοπορήσας έπί πέντε ώρας (αύ
τόθι 219-20).

Διά τόν Τριπολιτινόν πειρατήν Ά τζέπ  Ραΐς 
ό Ενετός πρόξενος τών Πατρών άποστέλλει 
μακροτάτην άναφοράν άπό 3 Φ)ρίου 1757 (αύ
τόθι 221—4). Ό  πειρατής ούτος παρέμενεν έπί 
15 ήμέρας εις Πάτρας μέ 40 όπαδούς του, έσύ- 
χναζεν είς τό τζαμί καί έπεδίωκε δεσμούς μέ 
τούς Τούρκους, κατήγορων είς αυτούς τούς
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Ενετούς. Έδικαιολογεΐτο δτι τό πλοΐον του 
λόγου κακοκαιρίας ήλθεν είς τόν λιμένα πρός 
έπισκευήν. Τέλος, ώς άνεπιθύμητος, διετάχθη νά 
φύγη καί πράγματι έφυγεν, άλλά είς άπόστασιν 
‘/2 μιλίου άπό τοϋ ’Αράξου προσεβλήθη άπό 
ένετικάς γαλέρας. Βληθείς καί άποτυχών νά 
διαφύγη, έγκατέλειψε τό πλοΐον του, κατάφορ- 
τον άπό κλοπιμαία καί κατέφυγεν είς τήν ξη- 
ράν, κρυβείς είς τό πλησίον έκεΐ δάσος.

Οί πέριξ Τοΰρκοι, παρά τάς διαμαρτυρίας 
τοϋ προξένου τών Πατρών, τόν ύπεστήριζον 
ό ΐδιος ό Ραΐς έξήλθε καί έκαυσε τό ήμιβυθι- 
σμένον είς τήν άκτήν πλοΐον του καί έζήτει 
άποζημιώσεις άπό τούς Ενετούς διά τήν πυρ- 
πόλησιν ταύτην, ένώ αϋτη έγινεν ύπ’ αύτοΰ 
διά νά έξαφανίση τά κλοπιμαία. Σχηματίσας 
σώμα ένόπλων ήρχισε νά λεηλατη τά πέριξ 
χωρία. Μετά τέσσαρας ήμέρας ήλθεν είς τόν 
κατήν τών Πατρών καί έζήτει νά σταλή τουρ
κική δύναμις νά συλλάβη τούς Ενετούς ύπη- 
κόους, οί όποιοι δήθεν είς τό Καραβοστάσι έ- 
φόνευσαν μέλη τοϋ πληρώματος τοϋ πλοίου του. 
Οί σύντροφοί του εύρέθησαν νά έργάζωνται είς 
τά έκεΐ άλιεύοντα πλοιάρια Δυτικών. ‘Ο Ραΐς 
είς Πάτρας τόσον άπεθρασύνθη, ώστε μέ πο
λυαρίθμους Τούρκους έκινήθη κατά τοϋ Έ νε- 
τικοΰ προξενείου. Ό  πρόξενος διεμαρτυρήθη 
έντόνως είς τόν κατήν καί βοεβόδαν καί ήπεί- 
λησεν δτι θά άναφέρη τά γεγονότα είς τήν Υ 
ψηλήν Πύλην. Οί Τοΰρκοι άνησυχήσαντες έ- 
πεσκέφθησαν τόν πρόξενον καί έδωσαν έξηγή- 
σεις, ό πρόξενος δέ τούς έκράτησεν είς γεϋμα. 
Ό  Ραΐς έφυγε διά Ρίον καί έκεϊθεν είς ’’Αμ
φισσαν καί Θ)ν(κην. Είς τήν άναφοράν του ά 
πρόξενος παραθέτει τό Ίλάμ  (έκθεσιν) τοϋ 
Ά λή κατή τών Πατρών πρός τήν Πύλην έπί 
τής ύποθέσεως. Κατ’ άλλην άναφοράν τοϋ προ
ξένου τής Ένετίας Πατρών Μεσσαλα άπό 1 
Σ)βρίου 1758 (αύτόθι 227 έπ.), έδέησε νά έλθη 
είς τά ΰδατα τών Πατρών ό Ενετός ναύαρχος 
Μάρκελλος μέ τρεις γαλέρας πρός προστασίαν 
τοϋ έμπορίου. Δύο γαλεότας άνεκάλυψε παρά 
τό Πυργί Πελοπόννησου καί κατέστρεψε. Δύο 
πλοία έκ Βαρβερίας κατέπλευσαν είς Πάτρας, 
άγκυροβολήσαντα πλησίον ένετικών γαλερών. 
Οί Τοΰρκοι ύπεστήριξαν τά πλοία τής Βαρβε
ρίας. Ύπήρχον καί Δουλτσινιώται καί ’Αλβα
νοί πειραταί είς τά πέριξ ΰδατα. Μία έπιτροπή 
Τούρκων καί Ελλήνων έζήτησεν άπό τόν 
ναύαρχον νά χαρισθή τών δύο πλοίων. Κατ’ 
άλλην άναφοράν τοϋ αύτοΰ 14 Ν)βρίου 1758, 
πειραταί έκ Τριπόλεως περιφέρονται είς τά 
πέριξ.

"Εν πλοΐον έπροχώρει πρός τάς Πάτρας καί 
έφαίνετο έκ τής πόλεως νά τό πλησιάζη έν 
πειρατικόν καί νά τοϋ έπιτίθεται. *0 Ε νετός 
πρόξενος μετέβη κάτω τής ’Ακροπόλεως, δπου 
ήσαν ό βοεβόδας, ό κατής καί Τοΰρκοι πρόκρι
τοι καί διαμαρτυρόμενος έπέτυχε νά ρίψουν οί 
Τοΰρκοι έκ τοϋ φρουρίου μίαν βολήν, πράγμα, 
δπερ έσήμαινεν δτι ή είσοδος τοϋ πειρατικού 
είς τόν λιμένα άπηγορεύετο κατόπιν τής δια
γωγής του. Τό πειρατικόν δμως ήδιαφόρησεν, 
ευτυχώς τό καταδιωκόμενον κατώρθωσε νά 
φθάση είς τόν λιμένα χωρίς νά τό έκιτύχουν
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αΐ βολαΐ του πειρατικού. Τό πλοΐον ήτο της 
Γενούης ύπό σημαίαν βρεττανικήν. Οί Τούρκοι 
δέν έδέχθησαν τό πειρατικόν, τό όποιον καί 
προσβληθέν υπό ένετικών γαλερών, έγκατε- 
λείφθη φλεγόμενον ύπό του πληρώματός του 
(αύτόθι 233). Τόν Όκτώβριον 1763 έρχεται 
άπό Τρίπολιν πειρατικόν του Ρα ΐς μέ 60 λε
βέντες καί 10 πυροβόλα (αύτόθι 235—6). Τόν 
Δ)βριον Ιδίου έτους πρό τού Μεσολογγίου ένε- 
φανίσθη πειρατικόν μέ δρασιν.

Διά τό πυρποληθέν είς Άραξον πλοΐον τού 
Ραΐς ό βέης της Τριπόλεως έζήτει άπό τούς 
Πατρινούς 26 πουγγία (άπό 500 γρόσια έκα
στον) άποζημίωσιν. Σώμα 40 ένόπλων μέ δια
ταγήν καί τού πασα ήλθεν έκ Τριπόλεως τόν 
Δ)βριον τού 1759 είς Πάτρας. 'Ο  βέης καθί- 
στα υπεύθυνον τόν Τούρκον τελώνην Πατρών 
καί τόν φίλον του Άνδρ. Τσέρτον. ΟΙ Τούρκοι 
Πατρών καί οί τού βέη έσχημάτισαν έπιτρο- 
πήν διά νά μεταβή είς Καραβοστάσι καί έξε- 
τάση τά της πυρπολήσεως. Οί έλΟόντες ένο
πλοι άπήτησαν τήν σύλληψιν Ενετών υπηκό
ων είς έκεΐνα τά μέρη. Ούτοι έξηφανίσθη- 
σαν έκεΐθεν. Μετέβαινον έκεΐ συνήθως διά έξα- 
γωγήν πρινοκοκκίου άπό τά δάση. Έπέμεινον 
οί Τούρκοι είς τήν σύλληψιν τών άδελφών Πα- 
να (Κεφαλλήνιαν) καί τού Λουκά Κανακάρη. 
Έζήτουν 30 πουγγία διά τήν μή σύλληψιν 
(αύτόθι 241—2).

Τόν Ιούλιον 1762 κυβερνητικόν ένετικόν 
πλοΐον κατέπλευσεν είς Πάτρας διά νά παρα- 
δώση 22 Τούρκους, τούς όποίους συνέλαβε 
δρώντας μέχρι Γλαρέντζας. ΕΙχον φύγει άπό 
μίαν ταρτάναν Δουλτσινωτικήν καί μέ έν πλοιά- 
ριον ύπό όθωμανικήν σημαίαν έπεδίδοντο είς 
πειρατείαν (αύτόθι 265).

Ό  πρόξενος της Έ νετίας έν Πάτραις άνα- 
φέρει τήν 12 Φ)ρίου 1769 6τι τήν 9ην τού 
μηνός έγινε πειρατεία έντός τού προσωρμισμέ- 
νου είς Πάτρας ένετικού πλοίου «Ε λπίς»  τού 
πλοίαρχου Πέτρου Γκιάξιτς. *0 πλοίαρχος 
μέ άνδρας τού πληρώματος άνήλθεν είς τήν 
πόλιν διά νά έπισκεφθή τό προξενεΐον. Δέκα 
ώπλισμένοι Τούρκοι, έξ Δουλτσινιώται καί έξ 
έκ Πατρών άνήλθον έπΐ τού πλοίου διά νά τό 
ϊδουν απλώς καί τό υπόλοιπον πλήρωμα έξ 
όκτώ άνδρών τούς περιεποιήθη. Αίφνης οί 
Τούρκοι έπετέθησαν κατά του πληρώματος μέ 
πιστόλια καί γυμνάς μαχαίρας. Τρεις τού 
πληρούματος, έκ τών όποίων είς τραυματισμέ
νος, έπεσαν είς τήν θάλασσαν, έκ τών έπί τού 
π>οίου είς έφονεύθη καί οί άλλοι έκρύβησαν, 
01 Τούρκοι ήθελον νά ύψώσουν τά Ιστία καί 
νά καταληστεύσουν τό πλοΐον είς τήν θάλασ
σαν. Ό  Ενετός πρόξενος προσέτρεξεν είς τάς 
τουρκικάς άρχάς, αί όποΐαι μέ βραδύτητα έδέ
χθησαν νά κινηθούν, διατάξασαι τήν σύλληψιν 
τών ένόχων. Οί πειραταί, βλέποντες διά μέσου 
τού σκοπού των έπί τού ύψηλοτέρου Ιστίου τάς 
κινήσεις της ξηράς, δέν άνήχθησαν είς τήν θά
λασσαν, άλλά διέρρηξαν τό χρηματοκιβώτιον 
καί έλεηλάτησαν τό πλοΐον, άπομακρυνθέντες μέ 
μίαν λέμβον είς μακρινήν άκτήν τών Πατρών. 
Διεσκορπίσθησαν προτού φθάση τό τουρκικόν 
Απόσπασμα, άπαρτισθέν έξ 150 άνδρών. ΟΙ

πειραταί είχον καταφύγει είς τό φρούριον του 
Ρίου. Οί γενίτσαροι τού Ρίου έπροστάτευσαν 
τούς πειρατάς καί συνεπλάκησαν μέ τούς Τούρ
κους τών Πατρών* είς γενίτσαρος έφονεύθη καί 
δύο έτραυματίσθησαν. ΟΙ ύποθάλψαντες έσύρ- 
θησαν είς Πάτρας. Οί γενίτσαροι έκινήθησαν 
νά έλθουν είς Πάτρας μέ κακάς διαθέσεις, 
άλλά ή τουρκική φρουρά τούς έπεισε καί έπα- 
νήλθον είς Ρίον. Έ π ί τού πλοίου άνήλθεν ό 
καδής καί πραγματογνώμων. Ζητείται ή έκδο- 
σις φιρμανίου πρός σύλληψιν τών ένόχων. Πα- 
ρομοία περίπτωσις, έπιλέγει ό πρόξενος, ήτο 
ή τού Γάλλου Brisse, έμπόρου Πατρών, πρό
σφατος. Ή  άξια τών κλαπέντων είναι 913 τσε- 
κίνια (αύτόθι 275—7).

Διά τήν έπίθεσιν κατά της «Έλπίδος» έ· 
πανέρχεται ό Ενετός πρόξενος πρός τόν πρε
σβευτήν του τήν 7 Ν)βρίου 1769 έκ Πατρών. 
Οί δράσται φέρονται Δουλτσινιώται. Έλήφθη- 
σαν μέτρα διά νά μή έπαναληφθή τοιούτο 
κρούσμα. Ή  περιπολία τών ένετικών πολεμι
κών πλοίων ένετάθη (αύτόθι 282). Διά τούς 
Δουλτσινιώτας βλ.λ. Έπανάστασις 1770. Περί 
πειρατών κατά τήν Β' Τουρκοκρατίαν Boschini, 
A rch ipelag  I, 56, 72 : «όλη ή άκτή τής Ά -  
χαΐας γεμάτη πειρατάς». Βουραζέλη, 89 έπ. 
983. Καί Γάλλοι (βλ. λ.) πειραταί. Α χαϊκά 
Δ ' 7 9 -8 0 . Βλ. λ. Μάλτα.

Καθ’ δλον τόν άγώνα 1821—8, 6 Κορινθια
κός ήτο γεμάτος άπό πειρατάς "Ελληνας καί 
Τούρκους. Θωμόπουλος 147—8, 167, 283—4, 
312, 319, 322*, 329, 335, 364», 4 1 4 \ 426 \ 
493, 507—8, 560 σημ. ΙΙρβλ. καί Γ. Παπα- 
διαμαντόπουλον, Ίσ τ . σημειώσεις, 12—3. Λα- 
θρεμπόριον πολέμου ένήργησαν συστηματικώς 
οι "Αγγλοι (βλ. λ.) κατά τήν Έλλην. Έπανά- 
στασιν υπέρ τών Τούρκων. Κατά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους πειρατεία τόν Δ)βριον 1844 είς 
τόν Κορινθιακόν μέ θύμα τόν υπάλληλον τού 
έν Πάτραις έμπορικού οίκου "Ιγκετ Λ. Μορέ- 
την. Έ φ. Καρτερία ΆΟ. 3)12)1844. Πρός κα- 
ταδίωξιν της πειρατείας διετέθη τόν Ιούνιον 
του 1863 τό πολεμικόν «Ναύπλιον». Δ. Φωκά, 
Χρονικά Β. Ναυτικού, 217. Βλ. λ. Στάσεις, 
Ναυμαχίαι, ληστεΐαι.

Π είρος. Ό  μεγαλύτερος ποταμός τής Ά · 
χαΐας, εύρύς καί βαθύς. Πηγάζει έκ τών A 
προβούνων τού Ώλενού καί ρέει έπί έδάφους 
όρεινού καί άνωμάλου μέχρι τών ερειπίων τών 
Φαρών (Πρέβεδος), όπου έκαλεΐτο Πίερος. Ά 
παντα ή γραφή καί Πίρος καί Πΐρος, έκ του 
ρήματος πείρω, διέρχομαι τόπον τινα. Είς τήν 
νεωτέραν γλώσσαν πείρος τό ξύλινον πώμα βα- 
ρελίου, 6 άρχαΐος ϊβδης. Έλευθ. Σ Τ ' 645, V 
554. Καί ό Ησίοδος άναφέρει: «ποταμιοΐο παρ* 
όχθας εύρεΐος Πείρειο». Προχωρών 6 ποταμός 
διχάζει τήν παραποτάμιον άλλωστε περιοχήν 
της πεδιάδος Κ. Ά χαίας, άπό Χαλανδρίτσης 
έως τής παραλίας. Δέχεται μέγαν αριθμόν συρ
ροών, μεταξύ τών όποίων τού Καύκωνος καί 
τού Τευθέα καί έκβάλλει πρός Δ τών Πατρών 
20 χλμ. μακράν, παρά τά έρείπια της Ώλένου* 
Κατά τήν Αρχαιότητα άπεΐχε τής Δύμης 40 
σταδίους καί τών Πατρών 80, προφανώς άπό 
τού σημείου διαβάσεως τής όδού πρός Πάτρας.
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ϊϊεντα ϊμ ά τη

r·'" ί·ρουί-. ‘■·*|Αλσος αίγείρων καί πλατάνων, έκ των όποιων 
?·:ι» μ ?,·. »̂ ),<1ίθλλαΙ ένεκα της παλαιότητός των ήσαν κοΐλαι 

:1ς μέγα βάθος, τόσον πολύ, ώστε έντός των 
-?ώή;ΪΓ'.'ί'·μίχραμών των έτρωγον άνθρωποι καί έκοιμών- 

^ ',4  ' :ο. Έλέγετο καί ’Αχελώος· κατά τήν άρχαιό- 
; * ητα «παν ποτάμιον ύδωρ» έκ τοϋ άχρήστου

kst ίχα (aqua λατινιστί, ύδωρ). Σήμερον ό Πεΐ- 
5 ιος έχει έν όνομα, τό άρχαϊον. ΙΙαλαιότερον,'•‘v'.j’J J *Τ 1

'· TP3lJLa “ύτοϋ παρά τά Νεζερά (βλ. λ.) έλέ-
, £  Υ| ·* c ·ετο Νεζερίτικο ποτάμι, τό παρά τό χωρίον

· _'/>/. |.ρ. 7ρέβεδος όμωνύμως καί Καμενίτσα κατά τάς 
^ ί ν .  κβολάς του. Κατά τόν Dodwell I I ,  309 έ- 

,/ί®; ν&,'ώριζέ κατά τήν άρχαιότητα τάς Πάτρας άπό 
‘■'2·«ο;5Λ ήν Δύμην, δπως συνέβαινε καί μετά τήν Ά -  

 ̂ y  εξαρτησίαν έως τω 1912. Κατά τόν G ell 11
··.> "«a»5;.!-;j,.ivai ποταμός βαθύς καί πολύ δύσκολος εις τήν
'·. ' ' ■ ■ ’ ' —
Q)

ϊιάβασίν του, ή οποία διήρκει 14'. Πράγματι 
&Πι-:;, ίπό Νεζερών έως Πρεβέδου έχει καί ίχθεϊς 

ιαί έγχέλεις, άλιευομένους έως καί σήμερον. 
1ιυ,ι?Ί'ι Mxk Εκεΐθεν τοϋ ποταμού (πρός Δύμην) κατά τό 

to).!;,'jf Ηλος τής Τουρκοκρατίας εύρίσκετο δάσος καί 
Μ|· in ;;,φ ίλη άριστερά μέ μερικάς καλύβας. Ό  Pouque- 

'ΐ!ΐ; loUl:;9 pille IV , 374 σημειώνει όχθας μέ πλατάνους 
pruiΒώίίιίϊΐί·άσυλα των άηδόνων. Κοίτη άμμο'ιδης, λέγει, 
ή ϊϊτϊ; τ/,ί ’A-jfΛσυχον ρεϋμα, δροσερά περιοχή. Εύρήκε τήν 

,νΐ'ίλη, Μ :ι$ί»ιάβασιν είς πεζούς έπιτρεπτήν. Γέφυραι (βλ. 
ριτιΐ. Ά'/ΐ'.'ίδ L) ύττηρχον ήδη άπό Τουρκοκρατίας. Τά είς 

ί Ην όρεινήν κοίτην παραποταμιά του Διαβολά- 
-s i Κ^νύΙγκαδα (βλ. λ·). Θωμόπουλος 38, 48, 51, 53,
; E)ra;4&0 έπ. 90, 102, 351*. MEE, I, 27, ΙΘ ' 863. 

2<s-if Πελασγοί. ’Ή δη οί άρχαΐοι "Ελληνες έκά-
«V, $

χα1. Γ, Hr;
1 2 4  Αι·
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|.ουν τούς άρχαιοτάτους κατοίκους της Ε λλά 
δος Πελασγούς (Άρκάδας, Κραναούς εις ’Α 
θήνας καί Πελασγούς Αίγιαλέες είς τήν κα
τόπιν ’Ιωνίαν καί μετέπειτα Ά χαΐαν περί τό 
2.000 π.Χ. καί πρό τοϋ 1300, δτε έμφαίνεται 
μς τήν Ά χαΐαν μυκηναϊκή ζωή πλέον. Πάν

τω ς κυκλώπεια τείχη (πελασγικά) δέν παρου- 
ιάζονται είς τήν περιοχήν των Πατρών. 'Ο 

Θωμόπουλος 3764 έπικαλεΐται τόν Νουχάκην 
;ρ  530—2, κατά τόν όποιον είς τά Καλύβια 

^  ί ,̂λ ιΣαλμενίκου είς θέσιν Μουσακάδες ή Ελληνικό
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[όπάρχει στρογγύλον πελασγικόν τείχος 60—70 
μ. διαμέτρου καί ύψ. 1 μ. Καί ό Λέκκας 
)11,20 άναφέρει είς τήν αύτήν θέσιν δτι «εύρί- 
σκεται άθικτος κυκλική έπίστρωσις τοϋ έδά- 
φους μετά τειχώματος Κυκλωπείας έποχής». 
*0 Π. Νεράντζουλης εις τήν έκδοσιν των ’Α 

ρχαϊκών τοϋ Παυσανίου, Ά θ . 1949, 125Λ υπο
στηρίζει 6τι τό δνομα τοϋ ως αυτόχθονος μυ- 
Ιολογουμένου βασιλέως Εύμήλου ύποδηλοΐ τήν 
παναρχαίαν κατοίκησιν των Πατρών άπό Π ε
λασγούς ποιμένας.

Πελεκάνοι. Τοπωνύμιον πλησίον τών Π α
τρών (Σαραβαλίου;) τφ  1703, δπου ή μονή 
,Όμπλοΰ είχε κτήματα. Θωμόπουλος Ό μπλός 
21.

Πελήτζης Μ ή τ ρ ο ς .  Κορίνθιος καπετά
νιος, άγωνιστής τοϋ 1821. Είς τήν μάχην τοϋ 
Άγιάννη (βλ. λ.) τω 1827, εύρεν ηρωικόν θά
νατον. Λέκκας 130, 136, 137.

Πελλήνη. ’Αχαϊκή πόλις, συμμετέχουσα 
είς τήν α' Ά χ . συμπολιτείαν καί β '. Θωμόπου
λος 103, 125, 139.

Π ελοπίδας ’Α ν τ ώ ν ι ο ς .  Φιλικός, έκ

Στεμνίτσης Γορτυνίας. Κατήλθεν ώς άπόστολος 
τής Εταιρ ίας έκ Κπόλεως είς Πάτρας. Ά π ε -  
τάνθη τό α' είς τόν Άνδρ. Καλαμογδάρτην, 
έπέτυχεν δμως τήν μύησιν τοϋ μητροπ. Γερμα
νού τιΤι 1817 (βλ. λ. Φιλική). Θωμόπουλος 539, 
586, 628. Κανδηλώρος Φιλική 418. Ό  Κο- 
ρύλλος, Ή  Πελοπόννησος κατά τήν β' Τουρ
κοκρατίαν 821 παρέχει τήν πληροφορίαν δτι 
έλέγετο Πελοπίδης καί είχεν άδελφόν Παρθέ- 
νιον, έφημέριον τοϋ ναοΰ Ά γ . ’Ανδρέου τών 
Πατρών τώ 1843. Τούτον άπαντώμεν πράγμα
τι είς τόν κατάλογον συνδρομητών Πατρών 
τών Υπομνημάτων τοϋ Γερμανού 214. Ό  δέ Γ. 
Ν. Παναγόπουλος, Πραγματεία περί κατασκευ
ής κοιμητηρίου, Πάτραι 1879, 106, σημειώνει 
δτι ό ποτέ έφημέριος τοϋ ναού άγ. Άνδρέου 
Παρθένιος Πελοπίδας είχεν άνεγείρει οίκίσκον 
ή κελλία έπί τών άνευρισκομένων μέχρι τοϋ 
1845 άρχαίων έρειπίων Δ τοϋ ναού. Φαίνεται 
δτι ού τος ή το έγκατεστημένος έν ΙΙάτραις πρό 
τοϋ 1821, τυχών τής προστασίας τοϋ συμπα
τριώτου του μητροπολίτου καί ήτο έγγαμος, 
διότι άπαντώμεν Παναγ. Πελοπίδαν τόν έκ 
Πατρών, μουσικόν βλ. λ. Μουσική, Κύπρος. 
Φωτακος Βίοι 136. Τριανταφύλλου Δημ. 
όνομ. 43.

«Πελοπόννησος». Ήμερησία έφημερίς έν 
Πάτραις, ή άρχαίοτέρα, ίδρυθεϊσα τώ 1886 ύπό 
τοϋ Διον. Φραγκοπούλου, ό όποιος είτα παρέ- 
δωσεν ταύτην είς τόν άδελφόν του Χαράλαμπον, 
διατηρήσαντα αύτήν μέχρι τής 29 Δ)βρίου 
1951, δτε άπεβίωσεν. Ή  έφημερίς έξεδίδετο 
τακτικώς, κατά δέ τήν διαμάχην τοϋ 1915 ύ- 
πεστήριζε τόν άντιβενιζελισμόν, έχουσα άρθρ^- 
γράφον τόν Μιχ. Σακελλαρίου (βλ. λ.). Έ π εμ - 
βάσει τοϋ Γάλλου άρμοστοϋ Ζονάρ ό μέν Σα
κελλαρίου έξωρίσθη μετά τοϋ Δημ. Γούναρη 
είς Κορσικήν, ή δέ έφημερίς έπαύθη. Ή  έφη- 
μερίς έξεδόθη τήν 19 Ιουνίου 1917 ύπό τόν 
τίτλον «Τηλέγραφος» (βλ. λ.) μέ Ιδιοκτήτην 
τόν άδελφόν τών άνωτέρω Νικόλαον. Ούτος 
δμως καί ό Χαράλαμπος Φραγκόπουλος έφυ- 
λακίσθησαν είς τήν Άκρόπολιν ΙΙατρών καί 
κατόπιν είς νήσους Αιγαίου έπί διετίαν. ’Ε π ί
σης ή αυτή έφημερίς «Τηλέγραφος» έπαύθη 
κατά τήν άντεπανάστασιν 1923 έπί τίνα χρό
νον.

Έπαύθη έπίσης κατά τήν κατοχήν τών Ί -  
ταλογερμανών λόγω έπιθέσεως κατά τού τότε 
νομάρχου διά τον έπελθόντα λιμόν. Ό  διευθυν
τής Χαρ. Φραγκόπουλος καί ό άρχισυντάκτης 
Κ. Καγκελάρης συνελήφθησαν καί έξωρίσθη- 
σαν. Έπανεξεδόθη τά τέλη τοϋ 1944. Ά π ό  
τοϋ θανάτου δέ τού Χαραλ. Φραγκοπούλου, ή 
έφημερίς περιήλθεν είς τήν σύζυγον αυτού 
Γιώταν. Διά τήν άρθρογραφίαν του έν αύτή 
βλ. λ. Παπαγγελοΰτσος. ΜΕΕ ΙΘ ' 903, Λα
γαρής 42, Θωμόπουλος 371, 180s, 423, 5091.

Πελοποννησιακός πόλεμος. Βλ. λ. πό
λεμοι.

Πέλοψ. Έφημερίς Πατρών τω 1874—5.
Π εντα ϊμάτη . Τοπωνύμιον παρά τάς σημε- 

ρινάς ’Ιτέας, εις έγγραφον έν Πάτραις τής 30)1) 
1798, διατηρούμενον τοπωνύμιον καί σήμερον
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(*Ακαδ. Ή μερολ. 1918, 110). Έ κ  κτήματος 
οικογένειας Πενταϊμάτη.

Π εντέν ία . Τοποθεσία υπέρ τήν θέσιν Κα
ζάρμα έν Πάτραις. 'Αχαϊκά Β' 59. Καί είς 
Κ. Ά χαΐαν. Έ κ  του τουρκικού (=έπάλξεις).

Περδικόβρυση παρά τό Πρασούδι έπΐ 
του Παναχαΐκού, όπου βόσκουν τό θέρος οί 
έκ του Πουρναροκάστρου καί Βούντενης. *0 
γεωλόγος Νέγρης L es roches c ris ta llo p h y l- 
liennes, Ά θ . 1914, 77 όμιλει περί θέσεως 
Περδικόλακκος.

ΠερΙβοια. Πρόσωπον των προϊστορικών 
χρόνων είς τήν Ώλενίαν Πέτραν, θυγάτηρ του 
βασιλέως τής Ώλένου. Περί αυτής παραδίδον- 
ται διάφορα. Ίσ ω ς νά ήτο γέρας αΰτη κατά 
κατάκτησιν τής Ώλένου υπό των Αίτωλών. 
Θωμόπουλος 51, 103.

Π εριβόλα. Τοποθεσία είς τήν μεσημβρ. 
πεδιάδα των Πατρών, έντεύθεν του Γλαύκου, 
άναφερομένη είς ένετικόν έγγραφον του 1703. 
Θωμόπουλος Ό μπλοϋ 21 σημ. *0 αυτός Θω
μόπουλος 344Λ ταυτίζει τήν τοποθεσίαν μέ τήν 
βυζαντινήν περί τούς μύλους, δπου έγιναν οί 
γάμοι Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου (1428). 
*0 G erland  (ώς έν τώ εύρετηρίω του) όμιλεΐ 
περί Ιίεριβόλας (P erivola) όνόματος ένός άμ- 
πελώνος πλησίον τής Ά γ . Παρασκευής των 
Πατρών. Περιβόλα, ή, είς τήν Επτάνησον τό 
μέγα περιβόλιον. Είς τήν E xped ition  ΙΓ, 86 
άναφέρεται μεταξύ τών χωρίων τών Πατρών 
μέ κατοίκους 4 οικογένειας (1828), έκ τυπο
γραφικού λάθους δέ γράφεται V crivola . Σή
μερον είναι χωρίον, ύπαγόμενον είς τόν δήμον 
ΙΙατρέων (01 Δρακάκης Κούνδουρος 159 μόλις 
τό έτος 1911 τήν αναφέρουν ώς συνοικισμόν) 
άνωΟι δέ αυτής είναι τά υδροηλεκτρικά έρ
γα  του αυτού δήμου τού ποταμού Γλαύκου. 
*0 Β. Γριμάνης, Αναμνήσεις κλπ. έν Πάτραις 
1893, σημειώνει «πολλούς ρύακας, αρδεύοντας 
άμπέλους καί κήπους καί κινούντας δύο ύδρο- 
μύλους». Κατά τήν Έπανάστασιν 1821 (βλ. λ.) 
εις Περιβόλαν, κατά τά τέλη ’Απριλίου 1821 
κατήλθον ό Νενέκος καί όρεινοί στρατιώται 
Πατρών, συνάπτοντες καθ' έκάστην μάχχς 
μέ τούς έξερχομένους έκ τού φρουρίου Τούρ
κους. Νέα κάθοδος έγινε τόν 'Οκτώβριον 1821. 
Γερμανός 33, Φιλήμων Δοκ. Γ ' 312.

Π ε ρ ι β ό λ ι  τής βασίλισσας (ή Αμαλίας). 
Παλαιοτέρα όνομασία τής πλατείας 'Όλγας 
(βλ. λ.), όπως είς τόν Κ. Παλαμάν, Τά χρό
νια μου καί τά χαρτιά μου. ΙΙερΙ περιβολίων 
γενικώς βλ. λ. γεωργία, πεδιάδες. Τού Γλα- 
ράκη τό περιβόλι (τέρμα όδού Γερμανού), τού 
Θάλη (παρά τόν ναόν τών Είσοδίων), τού Γού- 
ναρη (έκεΐθεν τού νύν ναού άγ. Βαρβάρας) 
κ.ο.κ.

Περιγένης. Επίσκοπος Πατρών, χειροτο
νηθείς τφ  418, ΚορίνΟιος τήν καταγωγήν. Οί 
Πατρεΐς όμως δέν τόν έδέχθησαν καί ό πάπας 
Βονιφάτιος διέταξεν αύτόν νά ένθρονισθή είς 
Κόρινθον, τής όποιας ό επίσκοπος συνέβη νά 
άποβιώση τήν εποχήν εκείνην. Ή  μετάθεσις 
έθεωρήθη άντικανονική καί μερικοί έπίσκοποι 
έξηγέρθησαν. Θωμόπουλος 258, ΜΕΕ ΙΘ ' 953.

πβριηγηταί. ’Αναφαίνονται άπό βυζ. χρό

νων καί άπό ΙΑ ; αί. (Έπιφάνιος, Αουϊτπράν- 
δος, Κυριάκός) άλλά κυρίως πυκνούνται τόν 1 
ΙΣ Τ ' αί. καί μετέπειτα ; Κατάλογον αύτών εις > 
Βουραζέλη, 7 έπ. μετ' άναλύσεως τών συγγραμ
μάτων έκάστου. Ε π ίσ η ς Les voyageurs Fran - 1 
9ais en G rece en  X IX  siecle τής Eugene i 
Leninesco, P aris  1909 πρβλ. καί Σακελλα- 
ρίου 283. Θωμόπουλος 609, περ. «Έβδομάς» ι 
1886. Ίδ ιον πίνακα τών έπισκεφθέντων τάς 
Πάτρας έξέδωσεν ή Γεννάδιος Βιβλιοθήκη Ά - * 
θηνών (έντυπον). Αί πληροφορίαι των είναι. 
άληθώς πολύτιμοι, ύπάρχει δμως είς πολλούς ι 
πολλή φαντασία, τινές δέ όμιλούν διά νήσον' 
Πατρών 1 άλλοι (1461) διά τάς Πάτρας μετά: 
τήν νήσον Σφακτηρίαν, άλλοι τοποθετοΰντες > 
Πάτρας είς "Αστρος! ούτε τό όνομα γράφουν 1 
όρθώς (P etrasse) καί άλλοι διά τόν έναντι 
Γαλατάν ώς Γαλατίαν καί τήν Αιτωλίαν γενι- 
κώτερον ώς ’Αχαΐαν ! Βουραζέλη 28, 1201, 143, 
145, 153, 156. Συνωδεύοντο άπό ένα ζωγράφον ι 
έξ ’Ιταλίας ή ΊονίωνκαΙ ούτως έχομεν καί είκό- · 
νας είς τά βιβλία των. Συνήθως αί περιηγήσεις ι 
ήρχιζον άπό τάς Πάτρας (D odwell I, 113) 
καί όχι σπανίως συνηντώντο ένταυθα, όπως > 
π. χ. ό G ell καί L eake, οί όποιοι άπεφάσισαν 
καί νά συνεχίσουν μαζί τό ταξίδι των (1805). 
Dodwell II , 308. Έφιλοξενούντο συνήθως έν » 
Πάτραις εις τά προξενεία.

Π εριηγητική  Λέσχη Πατρών (τμήμα τής ι 
Έλλην.). Ε κδίδει άπό τού 1956 δελτίον ένταύθα : 
μέ έπιμέλειαν Ν. ΓΙαπαδημητρίου. Πρόεδρος δ » 
δημοσ ιολόγος Τάκης Λέμης καί μέλη πολλά. .

περιοδικά έντυπα. Βλ. λ. έφημερίδες.
περ ίπατο ι. Ό  Παυσανίας (Ά χ . 19, 4) δ- 

μιλών διά τό άλσος τών Πατρών, φέρει τούτο 
«δρόμους τε έπιτηδειοτάτους καί ές τ* άλλα 
δίαιταν ήδεΐαν ώρα παρεχόμενον θερινή», ώ
στε τό θέρος ήτο εκεί ό συνήθης περίπατος 
τών Πατρινών. Κατά τήν Τουρκοκρατίαν οί 
περίπατοι έγίνοντο πρός τάς άμπέλους τής πα
ραλίας, τόν παραλιακόν ναόν τού 'Αγίου Άν- 
δρέου, τό Γηροκομεΐον (βλ. λ.) πρό παντός 
καί τήν μεσημβρινήν πεδιάδα. Ό  S teuh 77 
σημειώνει τώ 1836 βραδινόν περίπατον παρά 
τό παραθαλάσσιον. Ό  Μιχ, Γρηγορόπουλος,; 
ΙΙεριήγησις έν Έλλάδι, *ΑΘ. 1885, 163: «νέα: 
οδός διήκουσα μέχρι Γηροκομείου καθό ρομαν
τική διά τήν δασύσκιον δενδροφυτείαν της, χρη
σιμεύει ώς προσφιλής περίπατος τών Πατρών». 
Βλ. λ. Νέος δρόμος, έορταί.

Π εριστέρα. Χωρίον Δ Χαλανδρίτσης, άπό ! 
τής οποίας απέχει 3 ω. Κεΐται έπί τών γηλό
φων τής πεδιάδος τού Πείρου καί όχι μακράν 
αύτού. 'Υδρεύεται έκ φρεάτων καί πρό 50ετίας 
τό ήαισυ τών κατοίκων έλάλει τήν ’Αλβανικήν, ι 
Κορύλλου Χωρογραφία 80. Υπάρχει έκεΐθεν· 
τού ποταμού (πρός τό Ίσαρι) ή Παλιά Περι
στέρα, τό παλαιόν χωρίον, τό όποιον άναφέρε- 
ται τφ  1697 είς Ένετικήν κατάστασιν. Τφ ί 

1713 άπαντα έχον ίόίαν ένορίαν. Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118, 172. Ή  E xpedition  τό φέρει: 
μέ 25 οίκογενείας τω 1828, ό Ραγκαβής Β'ί 
88 μέ 14 καί 60 κατοίκους τώ 1851 καί δ» 
Νουχάκης Β' μέ 518 τφ  1889 μέ 198. Καί οί ι 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113 καί 159 άναφέ-;
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^ουν τό χωρίον άπό του i836. Εις ’Ήπειρον 
άπαντα τό τοπωνύμιον έπΐ άποκρήμνων καί 
σπηλαιωδών τοποθεσιών, 8που φωλεύουν άγριαι 
περιστεραί. Ή πειρ. Χρον. Ζ ' 237 καί Κ. 
Στεργιόπουλος αύτόθι ΙΓ ' 158 «όπου μαζεύ
ονται τά περιστέρια» είς Κόνιτσαν καί Νωνά- 
κριδα. Πολλοί έκ τής τελευταίας ταύτης έγκα- 
τεστάθησαν είς τήν Περιστέραν των Πατρών. 

Περιστεριάνος βλ. λ. Πεθαμένος, 
περιοχή Πατρών. Βλ. λ. όρια.
Πέρκας Ά π ό σ τ .  Δημογέρων Πατρών 

κατά τά τέλη τής Τουρκοκρατίας, υπογράφει 
τόν ύφ’ ήμών δημοσιευθέντα απολογισμόν 
τών Πατρών τοϋ 1819 παρά Θωμοπούλω G25.

Περόγλου Στυλιανός. ’Ιατρός έκ Σμύρνης, 
άποθανών τω 1854. Μέ τήν κήρυξιν τής Έ -  
παναστάσεως 1821 κατήλθεν είς Πάτρας έκ 
Παρισίων, δπου έσπούδασε, καί προσελήφΟη 
ιατρός καί σύμβουλος τών Ζαΐμη, Δόντου καί 
μητροπ. Γερμανού. Προήχθη μετά ταΰτα είς 
άρχίατρον τοϋ Έλλ. στρατού. Έλευθ. I ' 623.

Περούλης Σπυρίδων. ’Εκ τών διακρινομέ- 
νων ’Αθηναίων προσφύγων είς Πάτρας κατά τήν 
τελευταίαν Ενετοκρατίαν. 'Υπογράφει μεταξύ 
τών προύτων τό περί Βαβατενή πιστοποιητικόν 
τοϋ 1693. Θωμόπουλος 476.

Περραιβός, Τό θέρος τοϋ 1819 ήλθεν έκ 
Βαρλέττας ’Ιταλίας είς Πάτρας. Άφοϋ συνε- 
σκέφθη μετά τοϋ μητροπολίτου Γερμανοϋ καί 
Ίωαν. Ααπαρρηγοπούλου, άπήλθεν είς Μάνην 
ΐνα συμφιλιώση τούς άρχηγούς τών Μανιατών, 
έπικειμένου τοϋ Άγώνος. Κανδηλώρος Φιλική 
258, 291. Θεοφανίδης 214».

Περρούκα οικογένεια είς ’Άργος, έχουσα 
κλάδον έπί τελευταίας Τουρκοκρατίας έν Πά- 
τραις. *0 Χαράλαμπος έμυήθη είς τήν Φιλικήν 
είς Πάτρας (Μέξας 66). Οΰτος, υιός τοϋ Νι
κολάου, διέμενεν ένταΰθα προ τοϋ 1821 (Καν
δηλώρος Φιλική 289, έν δέ σ. 291—2 γράφει έκ 
Πατρών περί συμφιλιώσεως τών δύο πολιτι
κών μερίδων). Είς τήν οικίαν Ά ποστ. Περ
ρούκα έν Πάτραις ήμύνθη τήν 22 Ν)βρίου 
1821 τό σώμα τοϋ Άνδρ. Λόντου ύπό τούς 
Τσαούσην καί Μαραγκόν. Φιλήμων είς Γερμ. 
ύπομν. 254, Χιώτης Ίον. Α' 443. Θάνατος 
Περρούκα έν Πάτραις λόγω γήρατος αγγέλλε
ται είς Ά ρχε'ον Ρώμα Α' 100. Περρούκας καί 
Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλος απέρχονται είς ’Ι 
ταλίαν. Γούδας Ε 346.

Πέρσαι. Βλ. λ. Μίθρας. Θωμόπουλος 126, 
223.

Περσεφόνη. Τό άγαλμά της, δρθιον, είς 
τόν ναόν τής Δήμητρος έν Πάτραις. Θωμόπου
λος 206.

πεσόντες. Βλ. λ. πόλεμοι, Επαναστάσεις. 
Τών τής 1821—8 κατάλογος μέ 17 μόλις ονό
ματα ένετειχίσθη είς τόν ναόν 'Α γ. Κωνσταν
τίνου παρά τό Κεφαλόβρυσον καί έντός τοϋ 
ναοΰ τής μονής Όμπλοΰ. Θωμόπουλος 600. 
Θωμόπουλος Όμπλός 29—30. 'Ο  πίναξ είναι 
έλλιπής (ϊδε παρατηρήσεις μου είς έφ. «Νεο- 
λόγος» Πατρών 26 Ιουνίου 1932). Τόν ’Ο
κτώβριον 1824 μόνον «έσκοτώθησαν 53 "Ελ
ληνες, άπό αυτούς ήταν 17 ΙΙατρινόπουλα», 
γράφει άπό Πόρτες τήν 14—10—1824 ό Π α-

παδιαμαντόπουλος πρός τήν σύζυγόν του. Καί 
εις τήν έξοδον Μεσολογγίου έπεσαν Πατρινοί. 
Έ ξ  αύτών καί άλλων πηγών ημείς είς τό άνά 
χεϊρας έργον άπαριθμοΰμεν έτέρους 25 περίπου 
πεσόντας έν Πάτραις κατά τόν Ιερόν άγώνα. 
ΙΙερί πεσόντων φιλελλήνων (βλ. λ·). Είς βι- 
βλίον Ή λ . ’Αλεξάνδρου καί Νάνου περί πολε
μικής Ιστορίας 12ου Συν)τος Πατρών έπισυνά- 
πτεται κατάλογος πεσόντων έκ Πατρών εις 
πολέμους 1912—1922. Καί έπί στήλης πεσόν
των είς τόν περίβολον τών Στρατώνων έν Πά- 
τραις. Τών θανόντων είς Πιρότ, έπί τοϋ μνη
μείου ό κατάλογος, λαξευμένος. Βλέπε καί έκ- 
δοσιν υπουργείου Στρατιωτικών «’Αγώνες καί 
νεκροί» έν Ά θ . 1930. ’Αθλητών στρατιωτών 
1940)1 ύπό Π. Γκίκα είς έφ. Νεολόγος Π α
τρών 28)10)1954. Τών πεσόντων Πατρινών 
εις τήν μάχην ύψ. 613 (17—12—1940) είς λ. 
Στρατός. Πεσόντων Πατρινών κατά τόν α' Ι
ταλικόν βομβαρδισμόν τών Πατρών τής 28)10) 
1940 ύπό Χρ. Ριζοπούλου είς έφ. «Σημερινή» 
Πατρών τής 28—10—1945.

Π έτα. Χωρίον δήμου Δύμης (άπό 1833, 
Δρακάκης Κούνδουρος 67) ΝΔ τής Κάτω Ά -  
χαΐας, άπό τής οποίας άπέχει 2 */a ώ. είς ύψ. 
211 μ. (Κύριλλος Χωρογραφία 74). Πλησίον 
αύτοϋ ή μονή Φιλοκάλη. ’Αναφέρεται τώ 1713 
αποτελούν μέ Ριόλον κα Μκταράγκα μίαν ένο- 
ρίαν, άπό τόν P ouquev ille  ΙΥΤ, 392 σημ. μέ 
25 έλλην. οικογένειας (1816), άπό τήν E x p e d i
tion  μέ 34 οίκογενείας (1828), άπό τόν Ρα- 
γκαβήν Β’ 87 μέ 30 οίκογενείας καί 138 κα
τοίκους (1851), παρά τάς πηγάς ρύακος, ώς 
γράφει, καί άπό τόν Νουχάκην μέ 260 κατοί
κους τώ 1889. Πέτα χωρία εις "Αρταν, Γορ- 
τυνίαν (ΜΕΕ, Κ' 102) καί Δίβρην (Χρυσαν- 
θακόπουλος 326)· τά είς "Ηπειρον χωρία είς 
τόν P ouqneville  II , 105, 120. Κατά Θωμό- 
πουλον α' έκδ. 238, έκ τοϋ ονόματος τοϋ κυ
ρίου τής γής. Τοϋ Πέτα λέγει ό λαός, ώς καί 
ό Σπυριδ. Λάμπρος είς Ν. Έλληνομνήμονα 
ΙΖ ' (1923), 80 «Αί κατά γενικήν τοπωνυμίαι 
τής ίίελοποννήσου». Είς τό έν "Αρτη χωρίον 
Πέτα ήνδραγάθησε τφ  1854 κατά τήν μάχην 
ό Ά ντ. Καλαμογδάρτης. Θωμόπουλος 541.

Π εταλας Κ ω ν σ τ .  Υποστράτηγος, γεν
νηθείς είς Πάτρας τφ  1854. Έξελέγη καί βου
λευτής. Μετέσχε τών πολέμων 1897 καί 1912) 
3. Άπεστρατεύθη τώ 1914. ΣΝ Ε Ε ' 313.

Π εταλούδης Δ η μ. Υπογράφει υπόμνημα 
Πατρέων ζητούντων παρά Έ νετίας αύτοδιοί- 
κησιν (1688). Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Π έτας Ιωάννης ή Βαπτιστής. ΖακύνΟιος 
Φιλικός καί άγωνιστής. Έπολέμησε τώ 1822 
είς Πάτρας καί πάλιν τφ  1825, δτε εύρίσκε- 
το εις Ριόλον. Χιλίαρχος, άποθανών έκ τών 
πληγών του τώ 1828. Φωτάκου Βίοι 270, ’Αρ
γείον Ρώμα Α' 481—2, ΜΕΕ Κ' 106. Π . 
Μπελούση, Ή  συμβολή τής Ζακύνθου στόν I. 
’Αγώνα, Ζάκυνθος 1950, 15.

Π έτζιας. Τοπωνύμιον εις ένετικόν έγγρα
φον τοϋ 1703. Θωμόπουλος Ό μπλοΰ 21 σημ.

Π ετιμ εζά  στρατ. οικογένεια, άρματωλοί 
έχοντες πρό τοϋ 1821 τήν διοίκησιν τών άρ- 
μάτων τών Νεζερών. Βλαχογιάννης, Κλέφτες
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του Μόρια, 195. Γεωργ. Πετιμεζας έμπορος 
έν Πάτραις τφ  1730. Κ. Μέρτζιος είς Ή πειρ . 
Χρον. 283. *0 Αθανάσιος συνοδεύων έργάτας 
Καλαβρυτινούς μεταβαίνοντας είς Θεσσαλίαν, 
είς θέσιν Βαθύ Ζήριας έφόνευσε (περί τδ 1790 
περίπου) διά ροπάλου έφιππον Τούρκον. Λαβών 
τά άργυρα δπλα του καί άφήσας τούς έργάτας, 
μετέβη είς Σουδενά γενόμενος κλέφτης. Έ φ θα- 
σεν είς Κόρινθον ύπδ τδν Γιαννιάν. Έπέδρα- 
μον κατά τουρκικών πλοίων έκεϊ καί έφιλονί- 
κησεν είς τήν διανομήν μέ τδ πρωτοπαλλήκαρο 
τού Γιαννιά. Παπανδρέου Καλαβρ. Έ πετ. 124— 
5, Κανδηλώρου Άρματωλισμδς 145. Κατ’ αύτδν 
299, Παπανδρέου Ίσ τ . Καλ. 189—90, δ βοε- 
βόδας Ιΐατρών τδν κατεδίωξε, μαθών οτι ό 
Ρώσος πρόξενος Πατρών τδν έκάλεσε ν’ ά- 
πέλθη εις Ζάκυνθον. Ετοιμαζόμενος νά κα- 
τέλθη είς Πάτρας, έδολοφονήθη τήν 11 ’Ιου
λίου 1804. Βλ. λ. άκμή. Βλαχογιάννης αυ
τόθι 139.

Ό  Βασίλειο*:, υίός τού Αθανασίου, έπολέ- 
μησε τώ 1824 είς τήν πολιορκίαν των ΙΙατρών. 
Προεπαναστατικές έκρύπτετο είς Τσετσεβά, 
όπου έμαθεν ότι καί ό θειος του Κωνσταντί
νος κατήρχετο πρδς Πάτρας καί μετ’ αύτού 
ίφΟασαν είς μονήν Άναλήψεως. Γούδας 1Γ 
176—7. Παπανδρέου Ίσ τ . Κα>. 190, 192.
Παπανδρέου Καλαβρ. Έ π . 130. ΈλευΟ. I 044, 
884. Κόκκινος Γ ' 377—8.

Ό  Κωνσταντίνος, άδελφδς τού Αθανασίου, 
τδ θέρος τού 1804 κατο'ϊρθωσε νά διαφυγή 8ta 
Πατρών κατά τδν διωγμόν τών κλεφτών. 
Βλ. λ. ’Λνάληψις, Άσημακόπουλος. Τώ 1822 
συμμετέχει είς τήν μάχην Τσουκαλά καί δια- 
κρίνεται είς τήν τού Γηροκομείου. Καί τδν 
’Οκτώβριον 1823 καί τώ 1824 είς Δεμέστιχα. 
Άρχεϊον Λόντου Β' 271 έπ.

*0 Νικόλαος, υίός τού Αθανασίου καί ά- 
δελφός τού Βασιλείου, διέφυγε μετά τού θείου 
του Κωνσταντίνου είς Ζάκυνθον. Είς τό στρα- 
τόπεδον Πατρών τφ  1822 διεκρίθη είς τάς 
μάχας Τσουκαλά καί Γηροκομείου. Είς τόν 
πύργον Σαήτ άγά έτραυματίσθη είς τόν πόδα.

01 Πετιμεζαϊοι έπολέμησαν καί τδν ’Ιού
λιον 1821 μετά τών Πατρινών είς Σαραβάλι. 
Τήν 15 ’Ιουλίου έδέχθςσαν Ισχυράν έπίθεσιν 
τού Ίσούφ πασά. Τήν 7ην Σ)βρίου οΐ Τούρκοι 
κατέλαβον τάς θέσεις των. Βλ. λ. Έπαν. 1821. 
Γούδας I I ' 188, Λεύκωμα 200 έπ. ΜΕΕ, Κ' 
109, ΈλευΟ. Γ 644. Παπανδρέου Καλ. Έ πετ. 
52, 53, 64. Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐον 48 
έπ. Δημ. όνομ. 50. Πετιμεζάς ληστής, ύπηοέ- 
της ών τού ’Ά γγλου Βούλτνεϋ, έλήστευσε τήν 
οίκίαν του καί κατεδικάσθη είς θάνατον, έκτε- 
λεσθείς είς Πάτρας τώ 1882.

Π ετιώ τη ς  Γ ι ά ν ν η ς .  Υπογράφει άναφο- 
ράν όπλαρχηγών έκ μονής Μαρίτσας 5)10)1824 
πρδς άρχηγόν πολιορκίας Πατρών Άνδρ. Λόν- 
τον (Ά ρχ. Λόντου Β' 297—8). Θά κατήγετο 
έκ ΙΙέτα.

Π έτρα Ώλενία. Βλ. λ. Ώλενίη Πέτρη.
Π ετραιον ορος. Ό  Ώλενδς άπδ τδν Θεό- 

φραστον. Θωμόπουλος 49.
Π ετρακόπουλος Θεόδ. Έ κ  Πατρών νο

μικός σπουδάσας έν Ίταλίφ, συντάκτης τού

«Νεολόγου», άναλαβών ώς γαμβρός του Λάμψ* 
τδ ξενοδοχεΐον Μεγ. Βρεττανίας έν Άθήναις, 
συμβα)ών καί μέ μελέτας διά τδν Έλλ. πε- 
ριηγητισμόν.

Π ετραλιάς *Άγγελος (1780—1868) έκ Δί- 
βρης, άγωνιστής τού 1821. Έπολέμησεν είς 
Πάτρας έπΐ κεφαλής 100 άνδρών. Χρυσανθα- 
κόπουλος 137. ΜΕΕ Κ ' 114. Έλευθ. Γ 646· 
Επαμεινώνδας Πετραλιάς έγκατεστάθη είς 
Πάτρας. Κορύλλος Πεζοπορία είς Καλάμας 22. 
«Ποικίλη στοά» ΙΔ ' 1899, 566. *0 Θάνος 
γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1861, σπουδάσας είς 
Ελβετίαν καί ’Αγγλίαν, βουλευτής Ά χαΐας 
τφ  1920.

Π ετράτος. Κεφα)λήν άγωνιστής του 1821. 
Τήν 15 ’Ιουνίου 1821 μέ τδ πλοϊον του έρχε
ται πρδς πολιορκίαν τών Πατρών καί παρέμει- 
νεν είς τδν κόλπον, διερχόμενος 8έ μέχρι Ρίου 
έκανονιοβόλει τά είς τδν λιμένα τών Πατρών 
τουρκικά πλοία. Χιώτης Ίον. Α ' 397.

Π ετρετίν . Πλουσία οικογένεια τών Πα
τρών κατά ΙΣ Τ ' αί. συγγενική του Μαυροκε- 
φάλου (βλ. λ.). Ένεγράφη μεταξύ τών εύγε- 
νών Κερκύρας τφ  1452. Θωμόπουλος 423.

Π ετρΙτσης Σ τάμος (1758—1835). Κεφαλ- 
λήν Ιατρός, ήσκησε τήν ιατρικήν προεπαναστα- 
τικώς καί έν ΙΙάτραις. Έ ξ  άνεκδότου διατρι
βής του μανθάνομεν δτι αύτδς πρώτος είσή- 
γαγε τδ νέον σύστημα δαμαλισμού έν Πά- 
τραις καί έν Ζακύνθφ. 01 Ιατροί έως τότε 
έφήρμοζον τδν έγκεντρισμόν. Πρώτος είς τήν 
’Ανατολήν είσήγαγε τδν δαμαλισμδν ό ίατρδς 
τού ’Ά γγλου πρέσβεως Σκότ, διαδόσας τδ 
νέον σύστημα είς Αθήνας, έξέμαθε δέ τδν έν 
ΙΙάτραις πρόξενον Στράνην. Ό  Στράνης άνεκοί- 
νωσε τήν μέθοδον καί σύγγραμμα περί αυτής 
είς τδν Πετρίτσην. Τσιτσέλης Α ' 522.

πετροπόλεμος. Διχ τήν αρχαιότητα βλ. λ. 
σφενδονήται. Θωμόπουλος 161. Συνήθης παι
διά κατά τήν βυζ. εποχήν, δέν μαρτυρεΐται 
όμως παρά είς Αθήνας καί Πάργαν (Φ. Κου- 
κουλέ, Βυζαντ. βίος, A' I, 180). Μαρτυρεΐται 
έπίσης καί είς Ζάκυνθον κατά τούς νεωτέ- 
ρους αιώνας, καλούμενος όμοίως πετροπόλεμος, 
Λ. Ζώης εις περ. «Μυρσίνη» Πατρών Α' 4 τής 
18 Απριλίου 1910. Καί είς Ιωάννινα κατά τδν 
S m art H u ghes, I , 497 κατά τούς χρόνους 
τού Ά λή  πασά, ύπδ τού τελευταίου τούτου 
διοργανούμενον.

Είς Πάτρας πολλήν ταραχήν έπέφερεν άνα- 
βιώσας ιδίως μετά τήν ήτταν τού 1897. Διε- 
ξήγετο είς τούς γηλόφους τού Σχατοβουνίου 
ιδίως μεταξύ τών νέων τών ένοριών Παντο- 
κράτορος καί Ά γ . Δημητρίαυ (άνω πόλεως) 
καί άγ. Νικολάου Βλατερού καί ΙΙαντανάσσης. 
Περιγραφήν αύτού είς Μήτσου Νεζερίτη (Δημ. 
Θεοφίλου) περ. ’Αχαϊκά Α' 184—187 καί Κ. 
Γκαβίνου αύτύθι Β' 58—60. ΑΙ συμπλοκαί έ· 
γένοντο συνήθως τήν Κυριακήν άπόγευμα, άλ
λα καί άλλας ήμέρας, άντεμετωπίζον ο δέ αί 
άνω καί κάτω πόλις (νέοι καί άνδρες) έξ 
δλης τής πόλεως είς δύο στρατόπεδα. Τήν 
πρώτην έπαφήν έκαμνον τά άνήλικα παιδία, 
καταλλήλως όδηγούμενα ύπδ τών μεγαλυτέρων 
καί κατόπιν έπενέβαινον οΐ ένήλικες. ΑΙ έπα-
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4Θ3 Πλατάνι

rtf (j ^  Χολουθοδβαι συγκρούσεις εΐχον πάντοτε αίμα- 
τηράς συνεχείας. *Η χωροφυλακή καί δή ή 
έφιππος έπενέβαινε καί. διεχώριζε τούς συμ- 
πλεκομένους, τό πολεμοχαρές δέ έθιμον (κρού
σματα τοϋ όπυίου ένεφανίσθησαν τήν αύτήν 
έποχήν καί είς ’Αθήνας καί Πειραιά, άλλα
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^  ΛI.1 *' UViiι*ι;£,ν. .'•‘«ίπροσκαίρως) μόλις κατά τούς πολέμους 1912 
1). 'ϋρ/ί^Ικατηργήθη όριστικώς.

fyi:»·'! ^  Π€τρόπον»λος Ν. Πέτρος. Ποιητής έκ Πα- 
;;ι Γ;. Φ/'ί ‘.βίτρών, ζήσας είς Β. ’Αμερικήν. Τώ 1881 έξέ- 

έν Πάτραις τήν ποιητικήν συλλογήν του 
'Μ, α- :!ί’*■ «ΆχαϊκαΙ άκτϊνες». Τω 1929 είς Θ)νίκην ό-
^ . ^ “’’‘ΐ-Ίμοίαν « Ή  μαύρη άκρογιαλιά». Τυφλωθείς δι-
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μοίαν « Ή  μαύρη άκρογιαλιά». Τυφλωθείς 
ήλθε τά τελευταία αύτοΰ έτη είς τύ Πτωχό - 
κομεΐον Πατρών, δπου άπεβίωσε τω 1939. 
Είχε πηγαΐον τάλαντον καί έγραψεν είς ώραίαν 
δημοτικήν. Έ ζησε καί είς ’Αλεξάνδρειαν, δ
που έξέδωσεν έλληνικήν έφημερίδα.

Πετρόπουλος Σωτήριος. Έγεννήθη είς 
Πάτρας τφ  1888 καί έσκούδασε γεωπονίαν 
είς Γαλλίαν. Μέχρι τοϋ 1929 ύπηρέτει είς τό 
'Τπουργεϊον Γεωργίας. ’Έκτοτε προσελήφθη 
είς τήν ’Αγροτικήν τράπεζαν καί έγένετο τφ  
19'ι5 ύποδιοικητής καί τφ  1955 διοικητής. 
Άπεβίωσεν είς ’Αθήνας τήν 8 ’Ιουλίου 1957.

Πέτρος. Μητροπολίτης Πατρών, συνοδικός 
είς Κπολιν τφ  1084 καί 1099. Βλ. λ. Σλαύοι. 
Θωμόπουλος 265 έπ. 287.

.Πετρουτζής ή Πετρουτζόπουλος ’Αθανά
σιος. ’Αγωνιστής τοϋ 1821, Ή λεΐος, συμμε- 
τασχών είς τάς μάχας τής πολιορκίας των 
Πατρών. Χρυσανθακόπουλος 118.

Πετρωτόν. ’Όνομα σήμερον κοινότητος 
τοϋ χωρίου Βαλατούνα (βλ. λ.). Τό τοπωνύ
μιου άναφέρεται ήδη είς ένετ. έγγραφον τοϋ 
1703. Θωμόπουλος Όμπλοΰ 21. Ή  τοποθε
σία είς τήν μεσημβρινήν πεδιάδα τών Π α 
τρών, πρό τής Όβρυάς, είς άπόστασιν 500 μ. 
άπό τό έλαιοτριβεΐον Σπανοΰ, δπου ληνός, 
φρέαρ καί άγρός άλλοτε σταφιδάμπελος μέ τό 
δνομα τοΰτο. Τοπωνύμιου καί είς Κόνιτσαν 
λόγω τοϋ πετρώδους. Ή π . Χρον. ΙΓ ' 160. 
Παρά τό Πετρωτόν ύψώματα Κιάφα καί Με- 
σονίτσα (προς Σούλι).

Πετσάλη οίκογένεια έκ Πάργας. Μετά τήν 
πώλησίν της ύπο τών ’Ά γγλων είς τούς Τούρ
κους ήλθεν είς Ίονίους νήσους καί έκεϊθεν 
μετά τήν Άπελευθέρωσιν είς Πάτρας. Τήν 
17)18 Σ)βρίου 1843 άπεβίωσεν δ Στέφανος 
(έφ. Καρτερία άριθ. 3 τής 22 Σ)βρ(ου 1843). 
*0 μεγαλέμπορος καί φιλάνθρωπος ’Αναγνώ
στης Πετσάλης, άποβιώσας τη 9 ’Ιουλίου 1880, 
έτάφη πρώτος είς τό Δημ. Νεκροταφείου Ά γ . 
Παρασκευής. Σπυριδ. Πετσάλης άπαντα έν 
Πάτραις τφ  1851.

πηγαΐ ύδάτων. Βλ. λ. υδατα.
Πήκουλας Δ η μ .  Έ κ τών διακρινομέ- 

νων Πατρέων ύπογράφει μετά τοϋ μητροπο
λίτου Πατρών τήν ΙΟην Ίανουαρίου 1648 έγ
γραφον. Θωμόπουλος 455.

π ή χ  υ ς. Πατραΐκός τεκτονικός. Βλ. λ. 
μέτρα.

Πίγκης Θεόδωρος ίερεύς «καί νομικός έξ 
αύθεντικής δυνάμεως» έν Πάτραις, προκάτο- 
χος του Άβούρη. Βλ. λ. δίκαιον. Θωμόπουλος

380—1. G erland  181—4. Καί Νικόλαος, ά- 
διλφός του, κάτοικος Πατρών (ΙΓ ' αί).

π ιθοσηκώ ματα. Είς τήν ύπαιθρον τών 
Πατρών εύχρηστος ή λέξις, έκ τοϋ άπιθώνω 
καί σηκώνω, άνακατεύομαί, φέρω σύγχυσιν. 
Λέγεται διά τάς φιλέριδας γυναίκας.

Π ινότσης Λάζαρος. ’Αγωνιστής τοϋ 1821, 
συμμετασχών είς τήν ναυμαχίαν τών Πατρών 
τοϋ Φ)ρίου 1822.

Π ιρότ. Πόλις τής Σερβίας, μέχρι τής 
οποίας έφθασε τφ  1910 άπελευθερώνουσα τήν 
χώραν ταύτην ή I I I  μεραρχία ΙΊατρών καί 
δπου έξ έπιδημίας γρίππης πολλοί Πατρεΐς 
έθανον. Προς τιμήν των ή Έ λλ. κυβέρνησις 
άνήγειρε μνημείου, έργον τοϋ έκ ΙΙατρών Ά ντ. 
Σώχου. ΜΕΕ ΚΔ' 736. Βλ. λ. Στρατός.

Π ισκατόρυ (P iscato ry ). Γάλλος φιλέλλην 
κατελθών είς ΙΙάτρας τό θέρος τοϋ 1841 έπί 
είδική διπλωματική άποστολή. όπόθεν καί 
στέλλει τήν α' επιστολήν του είς τον Γάλλον 
ύπουργόν τών ’Εξωτερικών. Είς άλλας όμιλεϊ 
περί πολιτικών πραγμάτων Ά χαίας. Τ φ  1843 
—8 διετέλεσε πρεσβευτής τής Γαλλίας έν Ά -  
Οήναις. Ίωαν. Πυϋλος είς Πελοποννησιακά 
Β' 36.

Π ισοσυκιά. Βλ. λ. Κωλοσούρτι.
Π λανυτεραίικα. Συνοικισμός παρά τήν Ά 

νω Ά χαίαν, έξ οίκιστών κατελθόντων έκ Πλα- 
νυτέρου Καλαβρύτων.

Π λαπούτας ή Κολιόπουλος Δημήτριος έκ 
Παλούμπας Γορτυνίας. Η γε ίτο  ίδίου σώμα
τος, άλλά διετέλεσε καί άντικαταστάτης τοϋ 
Θ. Κολοκοτρώνη κατά τήν πολιορκίαν τών 
Πατρών τω 1822. Μετά τού Θ. Κολοκοτρώνη, 
πάντοτε, έπανέρχεται τόν Ιούνιον 1827 καί τόν 
Αύγουστον ήτο είς Όμπλόν. Καί 6 άδελφός του 
’Αθανάσιος έπολέμησεν είς Πάτρας. Φωτάκου 
Βίοι 141—4, Λεύκωμα 205, Μ ΕΕ Κ' 276. 
Βλ. λ. Έπανάστασις 1821.

Πλατανάκι. Πηγή ϋδατος ΝΑ Ό μπλοΰ 
είς άπόστασιν 900 μ., ύπό τάς ύπωρείας τοϋ 
βουνοΰ άγ. Παρασκευή (ύψ. 935). Διά δαπά
νης Ίω αν. Παπαδιαμαντοπούλου διωχετεύθη 
έντός τής μονής τφ  1819, άλλά τό υδραγω
γείου τούτο ήδη πρό τοϋ 1903 ήτο έν άχρηστία. 
Θωμόπουλος Ό μπλοΰ 30, 33.

Π λατάνι. Χωρίου ΒΑ Ρίου. Άναφέρεται 
άπό τόν Pouquev ille  IV , 400, άπό τήν E x 
ped ition  μέ 12 οίκογενείας τώ 1828, άπό τόν 
Ραγκαβήν Β ' 84 έπί τής δεξιάς όχθης ρύακος 
μέ 29 οίκογενείας καί 141 κατοίκους τφ  1851 
καί 138 τφ  1889 κατά Νουχάκην. Τώ 1836 
άνήκεν είς τόν τότε δήμον Άργυράς, άπό τοϋ 
1840 όμως ύπήχθη είς τόν δήμον Πατρέων. 
Δρακάκης Κούνδουρος 17, 67, 112. Κατά Κο- 
ρύλλον Χωρογραφία 64 άπέχει τών Πατρών 
1 */2 ώ. άμαξιτώς. Έ κ  τοϋ όνόματος τοϋ χω 
ρίου καί τό παρακείμενον ποτάμι Πλαταναίικο. 
Πηγάζει έκ τών μεταξύ Άβερνας καί Καστρί- 
τσι προβούνων τοϋ Παναχαΐκοϋ καί έκβάλλει 
είς τόν Κορινθιακόν είς θέσιν Μυρτούλα. Ύ πό 
περιηγητών έγράφη καί Πλατιάνα. Τό χωρίου, 
παρόλον δτι άναφέρεται μέ τό φυτώνυμον τών 
μεταγενεστέρων χρόνων δνομα, έχει άσφαλώς 
άρχαιοτέραν ζωήν, τούτο δέ δεικνύει ό ύπάρ-
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χων έκεΐ ναός του ΙΑ/ at. Ά γ . Νικολάου 
(βλ. λ.). Άναφέρεται είς ένετ. κατάστασιν του 
1697. Κώδηζ Μέρτζιου 117—8. Θέσις Τούρ
κικα, υψηλά του άνω ναού, δπου τάφοι καί έ- 
πιχωμένα κτίρια. Πρός τό παραλιακόν χωρίον 
Γουναριάνικα θέσις ’Ελληνικό φέρει άρχαιότη- 
τας (Σκαλτσάνη σπίτια). Είς θέσιν Συκιά σώ
ζεται τείχος καί έρείπια (μάρμαρα, κέραμοι 
μεγάλοι κ.ά.) άλλου βυζ. ναού τής Παναγίας. 
Καί δ ναός του άγ. Νικολάου πρό 50ετίας ήτο 
καταχωμένος καί έξεκαθαρίσθησχν αί προσχώ
σεις άπό τούς κατοίκους. Τό θέρος τού 1821 
τδ στρατδπεδον Άνδρ. Αόντου ήτο περί τό Π λα
τάνι καί Καστρίτσι πρός πολιορκίαν Ιίατρών 
καί Ρίου. Βλ. λ. Έ παν. 1821.

Π λατανόβρυσ ις. Βλ. λ. Μέντζαινα.
Π λάτανος. Χωρίον έπί τού Παναχαϊκου, 

άπέχον τής Χαλανδρίτσης 4 ω. Κορύλλος Χω
ρογραφία, 81. Έ ν  άπό τά Νεζερά (βλ. λ.). 
Θωμόπουλος 269. Άναφέρεται άπό τήν E x p e 
d ition  μέ 28 οικογένειας (1828), άπό τόν 
Ραγκαβήν Β' 88 μέ 47 οίκογενείας, 226 κα
τοίκους τφ  1851 καί άπό τόν Νουχάκην μέ 
181 κατοίκους τω 1889. Είς υπόμνημα υπέρ 
μητροπολίτου Πατρών Χριστοφόρου τού 1713 
άπαντα: έφημέριος τού ναού Ά γ . Στεφάνου 
Πλατάνου καί άλλος χοντράδας (^συνοικίας) 
Πλατάνου. Μέρτζιου 174. Κατά τόν Κούρτιον, 
Pelopon. I, 433, όνόματα χωρίων, ώς τά 
Δενδρά καί Πλάτανος δεικνύουν πλούτον δέν
δρων.

Π λάτανος μεγάλος μονής Όμπλοΰ περι
μέτρου 7 όργυιών, δπου καί κρήνη καλού υδα- 
τος 200μ. παρά τήν πύλην τής μονής. Θωμό
πουλος Ό μπλός 33.

Π λα τιάνα . Έγράφη υπό τού P ouquev ille  
6 παρά τό Ιΐλατάνι (βλ. λ.) ρύαξ.

π λ α τε ϊα ι. Πλατεΐαι ησαν at άγοραί είς 
τήν άρχαιότητα, άλλα- καί έπί τής τελευταίας 
Ενετοκρατίας, τό Μαρκάτο, αγορά, ή όποία 
ΙσοπεδώΟη υπό των Ενετών κατά τά τέλη 
τού ΙΖ ' at. (Θωμόπουλος 4801). Έ π ί Φρχγ- 
κοκρατίας έχομεν πλατείαν όδόν (πλατέα ρού
γα, ή όδός ή άπάγουσα είς τόν λιμένα). *Γ- 
7τήρχε τότε πλατεία, τό Τάσι (βλ. λ.). Καί 
πλατεία (άγορά) είς τόν άγ. Γεώργιον (παρά 
τό Ώδεΐον). Τό νέον σχέδιον (βλ. λ.) τού 
μηχ. Βούλγαρη προβλέπει πλατείας είς άνω 
(Μητροπόλεως, Παντοκράτορος, ΙσοπεδώΟη τω 
1839. Θωμόπουλος 199) καί κάτω (’Εθνικήν 
καί αγοράς δημητριακών κλπ.). Πλατεία έγιναν 
καί τά Υψηλά αλώνια (βλ. λ.). Πλατεία οδός 
ή Μπολσοκάκ (Παντοκράτορας).

Π λα τυβούνα  Β. Η πείρου. Βλ. λ. Στρατός.
Π λατύκα  οικογένεια Μεσολογγίου. Εύρί- 

σκετο είς Πάτρας άπό ’Οκτωβρίου 1828 ά- 
ναμένουσα τήν άπελευθέρωσιν τούτου. M an- 
g e a r t  XI, XX, XXI.

Π λειάς. Κατά ΙΟήμερον περιοδικόν των 
Πατρών τφ  1886 υπό Μ. I. Οίκονομοπούλου 
καί Σ. Κ. Δουζένη.

Π λειάς. 'Τδρογραφικόν πλοΐον τού Πολ. 
ναυτικού. Έβομβαρδίσθη είς Πάτρας καί έβυ- 
θίσθη έναντι αύτών τφ  1941. Βλ. λ. πόλεμοι, 

πληθυσμός, α' Ά  ρ χ  α ι ό τ  η ς. Έκστρατεΐ-

αι πρός άποικίαν είς Πάτρας άναφέρονται ή το8 I 
Εύμήλου, τού Τριπτολέμου δρμωμένου έξ Ά τ- ■ 
τικής πιθανώτατα, καί τοΰ,Εύρυπύλου έκ Θεσ- ■ 
σαλίας. Είς τήν περιοχήν τής άρχαιοτάτης ; 
Άρόης έκινήθησαν Έ πειοί, Καύκωνες, Αίτω- 
λοί, ’Ίωνες, Δωριείς καί τέλος οί ’Αχαιοί, ot ί 
όποιοι καί έπικρατήσαντες έγκατεστάθησαν ι 
μονίμως. Αί κινήσεις αύται έπραγματοποιήθη- · 
σαν μέχρι καί των "Ομηρικών χρόνων. Οί ’Ί -  ■ 
ωνες περιωρίζοντο νά Ιδρύουν κώμας, οί Ά -  · 
χαιοί δέ έκτισαν πόλεις, αί όποιαι άπετελοΰντο » 
έκ περισσοτέρων «δήμων», αί Πάτραι έξ έπτά, 
ή Δύμη έξ όκτώ. Συνέβη δέ τούτο «ύστερον * 
καί δτε εύανδρεΐν την πόλιν (τάς Πάτρας) συν- · 
έβαινε». Πότε δέν γνωρίζομεν, άκόμη μόνον ' 
τών τριών δήμων τών Πατρών (Άρόης, Ά ν- · 
θείας, Μεσάτιδος) τά όνόματα γνωρίζομεν.

Ά ποικία ι έκ Πατρών πρός άλλα μέρη δέν ■ 
άναφέρονται, άντιθέτως : άποικία έκ Ρύπων υπό » 
τόν λΐύσκελλον, οικιστήν τής είς τήν Μεγάλην 1 
Ελλάδα πόλεως Κρότωνας (710 π. X. περί- ■ 
που). Τω 707 π. X. Α χα ιο ί έκτισαν μεταξύ 
Τάραντος καί Συβάρεως τό Μεταπόντιον, Καί 
ή Ζάκυνθος φέρεται άποικία τών ’Αχαιών, 
κατ’ άλλους δέ καί ή Πάλη τής Κεφαλληνίας. 
Ώλένιοι, Δυμαΐοι καί Βουραιοι, όλίγον μετά > 
τά Τρωικά, έγκατεστάθησαν είς Κύπρον. Έ ξ ’Ω- 
λένου ίδρύθησαν υπό τόν Μακαρέα άποικίαι είς 
νήσους τού Αίγαίου πελάγους (Χίον, Σάμον, 
Κώ καί Ρόδον).

Περί τού πληθυσμού τής Ά χα ΐας δέν έχο- 
μεν έξ άρχαίων συγγραφέων πληροφορίας. 
’Ομιλούν συνήθως δι* όλιγότητα τών ’Αχαϊκών 
πόλεων καί άδυναμίαν αύτών. Κατά τινα γνώ
μην, ή Ά χα ΐα  εΤχεν έπί τής έποχής τού Άρά- 
του πληθυσμόν περί τάς 75.000. Ή  ολη ΙΙε- 
λοπόννησος φέρεται μέ πληθυσμόν 2.000.000 
(Ραγκαβής Β' 7). Μετά τήν έκστρατείαν τών 
Ιΐατρέων είς Αιτωλίαν κατά τών Γαλατών 
(281 π. X.) άναφέρεται προσφυγή τών Πα- 
τρέων είς τά πλησίον πολίσματα Μεσάτιν, 
ΆνΟειαν, Βολίνην, Άργυράν καί Άρβαν.

Κάθοδον πρός τήν Αίγυπτον έπί Πτολε- 
μαίων διαβλέπομεν ώς έκ τής έκεΐ έγκαταστά- 
σεως ΙΙατρέων διανοουμένων. Καί είς ’Αθή
νας μαρτυρεΐται έγκατάστασις ΙΙατρέων (Έ - 
πιχάρης). Είδικώτεραι σχέσεις έπικοινωνίας 
πληθυσμού παρατηρεΐται μέ τήν μεσόγειον κώ
μην Μεοόίν. Ε/'κατάσ ασις Πατρέων μαρτυρεΐ- 
ται κατά τήν άρχαιότητα καί είς Άκτιον, 
Ά πτερα  Κρήτης, Κλειτορίαν κ. ά. δπου Πα- 
τρεΐς «πρόξενοι». Θωμόπουλος 94—5, 100,
104—5, 122—4, 1223, 137, 147, 160, 163—3, 
2033, 231—2.

β ' Ρ ω μ. χ ρό ν ο ι. Τούς πρώτους χρόνους 
υπό τούς Ρωμαίους αί Πάτραι ύπέφερον πολύ, 
άλλ* ούτοι, ένώ άφησαν τήν λοιπήν Ελλάδα 
νά πένεται καί τόν πληθυσμόν της ν’ άραιούται, 
έφρόντισαν μόνον δι’ ώρισμένας πόλεις (Νικό- 
πολιν άργότερον, Αθήνας, Κόρινθον, Πάτρας). 
Είς Πάτρας συνεκεντρώθη καί Έλλ. πληθυ
σμός διά τόν άνω λόγον, διά δέ τήν άνάπτυ- 
ξιν του έμπορίου καί τής ναυτιλίας καί Ρω- 
υ,αΐοι έμποροι άκόμη άπαντώνται είς Πάτρας. 
Ε π ίσ ης ό αύτοκράτωρ Αύγουστος ένδιεφέρθη
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vA συστήβη έν Πάτραΐς στρατιωτικήν Αποι
κίαν έκ παλαιμάχων, ή δποία Αποικία έλαβε 
Τό όνομά του. *0 μεγαλείτερος πληθυσμός της 
Ιύπελογίσθη ύπό τινων είς 15—20 χιλιάδας,

1 ” ,Λ*λάλλ’ έκτός αύτών βεβαίως ύπήρχον καί οί έν- 
«τόπιοι καί οί λοιποί "Ελληνες. "Γκτοτε αί Πά- 

τραι άναφέρονται ως Αξιόλογος, εύχνδροϋσα δια- 
φερόντως καί έπίσημος πόλις. ‘Υπάρχει ή 
γνώμη δτι καί ό Νέρων ίδρυσεν Αποικίαν είς 
Πάτρας. Αποικίαν επίσης οί Ρωμαίοι ίδρυσαν 
εις Δύμην.

Έ π ί Αύγούστου άναφέρονται ώς διατηρού- 
^μεναι πόλεις, έκτός των Πατρών, είς τάς ό

ποιας άλλωστε ύπετάγησαν αί άλλαι καί ή 
Δύμη, αί Φαραί καί ή Τριταία. Ό  Παυσα
νίας μας πληροφορεί δτι ό Αύγουστος έπανέ- 
φερε τούς είς "Ανθειαν, Μεσάτιν κλπ. κατα- 
φυγόντας Πατρεϊς ήδη Από τοϋ Γαλατικού πο
λέμου είς Αιτωλίαν ! Ε πίσης δτι συνώκισεν 
είς Πάτρας τούς έκ Ρύπων (βλ. λ.) ’Αχαιούς. 
Κατά τόν αυτόν, αί γυναίκες είς Πάτρας ήσαν 
διπλάσιαι των άνδρών είς Αριθμόν, έργάτριαι, 
έρχόμεναι έξ ’Ηλείας αί περισσότεραι. Κατά 
τόν Pouqueville  IV , 355 ή έκτασις της πό- 
λεως έφθανε τότε Από τοϋ δρόμου των Συχαι- 
νών μέχρι Γυρί καί Από των γηλόφων τοϋ 
Γηροκομείου μέχρι τής πεδιάδος. Κατά Θω- 
μόπουλον α' έκδ. 199 (6χι δμως καί είς β') 
έπρόκειτο περί πληθυσμού 100.000 ψυχών. 
Θωμόπουλος 166—7, 170—3, 1753, 211.
Χέρτσβεργ Α' 617—9, 631. Bon 12.

γ ' Β υ ζ .  χ ρ ό ν ο ι .  Δουλοπάροικοι έκ Π α
τρών έστάλησαν είς Άπουλίαν καί Καλαβρίαν 
τής ’Ιταλίας ύπό Λέοντος τοϋ σοφοϋ. Κατά 
G erland 8, 78s πρόκειται περί 3.000 άποίκων, 
8έν φαίνεται δέ ή έξοδος αυτή νά έστέρησε 
τήν χώραν έργατικών χειρών. "Οταν δέ κατό
πιν ή Σικελία κατελήφθη ύπό τών ’Αράβων 
(Σαρακηνών) τώ 828, πολλοί "Ελληνες Ιδίως 
έκ Κατάνης κατέφυγον είς Πάτρας καί έκ Κα
λαβρίας πολλοί (μοναχοί καί άλλοι). Θωμό
πουλος 279, 280. Bon 651. ’Αλλά τά φερόμε- 
να δτι οί Πατρεϊς έγκατέλειψαν τήν πόλιν των 
ένεκα έπιδρομής Σλαύων (βλ. λ.) καί κατέφυ
γον είς Ρήγιον Καλαβρίας, πάντοτε Απίστευτα, 
δέν γίνονται δεκτά. ’Εποικισμός Σλαύων έγι- 
νεν, άλλ’ Αλλοίωσις τοϋ πληθυσμού δέν έπήλ- 
θε. Καί φέρεται μέν δτι ό πληθυσμός τής Πε- 
λοποννήσου έκ λοιμοΰ ήλαττώθη, άλλ’ ομοίως 
καί αύτής τής Κπόλεως. Τφ δέ 755 ό Κων
σταντίνος Ε ' μετεκάλεσεν είς Κπολιν πολλούς 
έκ τών κατοίκων τής Πελοποννήσου καί λοι
πής Ελλάδος. ’Ή δη ό Συνέκδημος τοϋ Ίερο- 
κλέους (ΣΤ' αί.) Αναφέρει τάς Πάτρας μεταξύ 
τών σημαντικών πόλεων τής χερσονήσου. Κατά 
δέ τόν Θ' αί. έμφανίζεται ή πόλις μέ Ακμήν, 
Αληθινή μεγαλόπολις καί πρώτη είς έκτασιν 
είς τήν Ελλάδα κατά τόν πληθυσμόν καί τήν 
βιοτεχνίαν.

Ό  Θωμόπουλος 2 7 04 έπιμένει είς τήν έ- 
κτασίν της: έν μίλλιον Β Άκροπόλεως, Από 
Β μέχρι Ν μήκος 2μιλ. καί Από Α μέχρι Δ 
ήμίσεια λεύγα, ήτοι πληθυσμός 100.000 ψυχών. 

>·Ό Gerland 78 ευρίσκει τόν υπολογισμόν
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τούτον ώς στηριζόμενον έπί πολύ άκροσφαλών 
πηγών.

Τόν ΙΒ' αί. Νορμανδοί έξερρίζωσαν 15. 
000 ΓΙελοποννησίους, όδηγήσαντες αύτούς είς 
Σικελίαν. Οί Φράγκοι ευρίσκουν τήν Χαλανδρί- 
τσαν έν Ακμή, ώστε νά καθίσταται αυτή έδρα 
βαρωνείας, ομοίως Ακούονται τά ονόματα Ά -  
ρουλας, Λυσσαρέας κ. ά. κωμών. «Τρία άστεα» 
πρό τών Πατρών καταλαμβάνει εύθύς Αμέσως 
τώ 1428 ό Κωνστ. Παλαιολόγος. ’Επί Φράγ
κων, κυρίως ξένοι μόνον έμποροι έγκατεστά- 
Οησαν είς Πάτρας καί Γλαρέντζαν (δχι είς τήν 
ύπαιθρον). Είς Πάτρας εχομεν Έν&τούς, Γάλ
λους καί ’Άγγλους έμπόρους λόγω τοϋ λιμέ- 
νος, άλλ’ οί "Ελληνες υπερτερούν πάντοτε τοϋ 
άσημάντου άλλως τε άριθμοΰ των. G erland  
89. Κατά τήν έπέλασιν τοϋ Μωάμεθ β ', οί 
κάτοικοι προσέφυγον είς Ναύπακτον καί άλ- 
λας πόλεις τής Πελοποννήσου. ’Ολίγον δμως 
κατ’ όλίγον έπανήλθον. Θωμόπουλος 261’ , 
271, 283, 299, 346, 367.

δ'. Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Βλ.λ. Δόρια, στρα- 
τιώται.

*0 μητροπολίτης Πατρών είχεν έπισκόπους 
καί ιερείς 300 καί όσπίτια υπέρ τάς 7.000. 
οι Αριθμοί ούτοι δέν Αφορούν μόνον τάς Π ά
τρας ή τήν έπαρχίαν των. Γάλλος περιηγητής 
τοϋ 1621 διέσχισε τήν Ήλειακήν πεδιάδα χω 
ρίς ν’ άπαντήση ούδέ έν χωρίον ! ‘Ο Ούέλερ 
τώ 1676 εύρε τόν μητροπολίτην Πατρών έχον- 
τα είς τήν περιοχήν του (μέχρι Κορώνης) 1.000 
σχεδόν ένοριακούς ναούς. Είς τάς Πάτρας τό 
1)3 τοϋ πληθυσμού άπό Τούρκους, τό δέ ύπό- 
λοιπον άπό χριστιανούς καί Εβραίους (βλ. λ.]. 
Τόν δλον πληθυσμόν τής πόλεως Αναβιβάζει είς 
4—5 χιλιάδας.

Τόν Νοέμβριον 1642 6 Φαίς βέης ένήργη- 
σεν άπογραφήν τοϋ πληθυσμού Πελοποννήσου. 
Ό  φόβος μολύνσεως έκαμε τούς κατοίκους τών 
χωρίων άπό Πατρών είς Καλάβρυτα νά μή έμ- 
φανίζωνται (Θωμόπουλος 465, Κώδηξ Μέρτζι- 
ου 89, 35) πρό αύτοΰ τοϋ διερχομένου γεν. 
προνοητοΰ. Κατά ένετ. έκθεσιν τοϋ 1688 αί 
Πάτραί έχουν 1.500 οικίας κτισμένας έπί της 
κλιτύος τού λόφου τής Άκροπόλεως. Ό  γεν. 
προνοητής Γριμάνης γράφει έκ Πατρών τφ  
1698 δτι ό πληθυσμός τής πόλεως ηύξήθη μέ 
τούς έλθόντας "Ελληνας έκ Λεβαδείας καί λοι
πών διαμερισμάτων (Στερεας, Ίονίων). Ε ίς 
τούς Ενετούς όφείλομεν, χάρις είς καταστάσεις 
των τών χωρίων τής έπαρχίας Πατρών τών 
άγγαρευθέντων πρός παροχήν φορβής διά τό 
ιππικόν των, πολλά στοιχεία τοϋ πληθυσμού 
(έτών 1697 καί 1699). Τ φ  1700 γίνεται Ανα
λυτική καταγραφή δλης τής Ά χα ΐα ς  κατά φΰ- 
λον, ήλικίαν κλπ. Ή  έπαρχία είχε 99 χωρία 
καί 7 μονάς, οίκογενείας 3.024, ψυχάς 11.918. 
Τ φ  1713 παρατηρεΐται πλέον αϋξησις τού πλη
θυσμού τών Πατρών ύπερβάντος τόν τού Ναυ
πλίου, ιδίως λόγω προσελεύσεως Ίονίων διά τό 
έμπόριον. Κώδηξ Μέρτζιου 80, 110, 117, 118, 
133, 126, 164.

Μεγάλην θραΰσιν έκαμνον αί έπιδημίαι. 
"Ελληνες συμπαρελήφθησαν ύπό τών φευγόν- 
των Τούρκων τφ  1678. Π . Καλλιγα, Μελέται,
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II, 81. Κατ* άλλον έν. πίνακα ή έπαρχία Π α- 
τρών κατά τήν τελευτά ί αν 'Ενετοκρατίαν φέ
ρεται μέ 21 κατωκημένας κώμας, 8 έξολοθρευ- 
θ;ίσας, 5 μοναστήρια, 992 οίκογενείας, 4.165 
κατοίκους καί έκτασιν είε στρέμματα 546.912. 
Ε ις Πάτρας, όπως καί εις την λοιπήν Πελο
πόννησον, καταφεύγουν ’Αθηναίοι πρόσφυγες. 
Ή  Έ νετία προσεπάθησεν έπίσης καί Ιδίως ά- 
qou κατέλαβε καί την Ναύπακτον, νά προσέλ
κυση Στερεοελλαδίτας πρός έγκατάστασιν. Καί 
προηγουμένως ήρχοντο κατ’ έτος πολλοί Ίόνι- 
οι καί έγκαΟίσταντο. Πρβλ. Δ. Ζωγράφον 
*Τστορ. σταφίδος 169 σημ., Ιδίως δέ Κεφαλ- 
/ ήνες. Ζωγράφος αύτόθι 125'. Μουστοξύδης 
ίΐς  έφ. C ourrie r d ’ O rien t ΑΙγίνης 15)27 
Ιουνίου 820, άρ. 16, 3.

ΙΙροσήλΟον καί έξ Η πείρου νέοι κάτοικοι 
άκόμη καί Κοήτες, Χΐοι. Χίλιοι Δυίριεΐς (Λι- 
διυρικιώται) έγκαΟίστανται είς τά Μαύρα βου
νά. Τφ  1691 ΠατρινοΙ καταφεύγουν είς Ζά
κυνθον έπΐ τή φήμη ότι έρχονται Τούρκοι.

Τ φ  1748 παραγγέλλεται ό Ενετός πρόξενος 
Πατρών νά ένεργήση άπογραφήν πληθυσμού 
ΓΙατρών. Ό  πρόξενος άπαντα κατ’ Ιούλιον 
τού έτους τούτου έκθέτων τάς δυσκολίας του 
έργου λόγω τής κινήσεως τού πληθυσμού. 
"Αλλοι καί μάλιστα μέ τάς οίκογενείας των 
πολλοί μεταβαίνουν είς τήν απέναντι Στερεάν 
δι* έργασίας καί άλλοι άντιθέτως έρχονται έ- 
κεΐθεν. Τά αυτά άνεφέρΟησαν καί τφ  1747 
μήνα Μάΐον, Μεταβαίνουν έκ Πελοποννήσου είς 
Ξηρύμερον, κόλπον "Αρτας κλπ. Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 209, 213.

Τω 1750 έπιδημία πανώλους θερίζει τό ή- 
μισυ τού πληθυσμού τής Πελοποννήσου καί έκ 
των διασωΟέντων πολλοί εκπατρίζονται. Πολ
λοί ΠατρινοΙ καταφεύγουν οίκογενειακώς είς 
Ζάκυνθον κατά τά έτη 1770—80, φεύγοντες 
τήν μανίαν των Τουρκαλβανών. Τό έτος τούτο 
αΐ Πάτραι έχουν 12 ένυρίας, Έ κ  των 200.000 
χριστιανών κατοίκων τής Πελοποννήσου, τφ  
1779 άπέμειναν 40.000 μόνον καί οΐ πε
ρισσότεροι έκ τούτων έκ των καταφυγόντων 
είς τά όρη (Κανδηλώρος Άρματωλισμός 88, 95). 
Μεγάλη ή συμφορά καί είς Χαλανδρίτσαν καί 
Τριταίαν.

Κατά τόν καταστρεπτικόν σεισμόν τφ  1748 
πολλοί Α ίγιεΐς κατέφυγον είς Πάτρας. Καί έ- 
π ί Τιβερίου όμοίως κατόπιν σεισμού οΐ Αίγιεΐς 
είχον κάμει τό αυτό. Τω 1708 πολλοί έκ Ζα
κύνθου καί Κεφαλληνίας προσέφυγον είς Π ά
τρας κατόπιν των έκει σεισμών. Κατ’ έπιδη- 
μίαν πανώλους τω 1790 έξακολουθήσασαν πολ
λοί Πατρεϊς κατέφυγον είς Ζάκυνθον πρός ά- 
ποφυγήν τού μιάσματος. Κατά τόν I I I ' αΐ. ά- 
πέρχονται πολλοί είς Βλαχίαν καί Μολδαυίαν 
βιοτέχναι καί έμποροι. Τφ  1805 οί Τούρκοι 
συλλαμβάνουν τό σχέδιον τής άναγκαστικής 
έγκαταστάσεως τού πληθυσμού τής Πελοπον
νήσου είς Αίγυπτον καί Μ. ’Ασίαν, κατά τού 
όποιου ήγωνίσθη ό πατριάρχης Καλλίνικος Ε ' 
καί έπηκολούθησεν ό διωγμός των κλεφτών.

*0 Βύρων εύρεν εύημεροΰσαν τήν πόλιν 
(1809) καί ό συνοδεύσας αυτόν Χομπχάους υπο
λογίζει είς 18.000 τούς κατοίκους των Π α

τρών. Οί περιηγηταί δίδουν διαφορετικούς 4*; 
καστος άριθμούς διά τόν πληθυσμόν των Πα-;'?. f  
τρών. *0 C hand ler I I I ,  375 τω 1765: lO.lrf^;- 
000 Έ λ λ ., 300 Τούρκους. Ό  R u lh iere  ΙΙΙ,Ι ίτ r 
407 διά τήν πρό τού 1770 έποχήν γράφει 
πλώς ville pobulace καί αναβιβάζει τούς> ιί/ν:'.·. 
Τούρκους είς 800. Ό  Prockocke, V I, 199 
διά τό 1772 έτος: 800 χριστ. οίκογενείας,:: ^
250 Τουρκ., 10 Έ βρ. Ό  C aste llan  II, 481' ,
διά τό 1797: 30.000 κάτοικοι. *0 P o t n a r d i l . 
I, 43 διά 1804 : 20.000. Ό  L eake I I ,  41, 
διά τό 1805: 10.000, ή πολυανθρωποτέρα πό-*;^' 
λις της Ελλάδος μετά τά Ιωάννινα. Ό  Oli- ^  J 
v icr V I, 774 (σύγχρονος) εις 6.000, ό Gell,!**;' 
έπίσης σύγχρονος, είς 10.000, όμοίως παρά :^ ;' , 
τφ  L a u re n t II, 221, H o llanp  433, Hobhouse»
L 217 (1809 έτος) 10.000 άπό τάς μεγαλυ- !?Ρ *' 
τέρας κατά τήν καταστολήν τού κινήματος 
Όρλώφ. Πρβλ, Βλαχογιάννης, Κλέφτες Μο- ^ '  :: 
ριά 81. Ό  P o u q u ev ille  : 12.000 'Έλληνες, 4.:
000 ’Οθωμανοί καί 17 Ίουδαΐκαί οίκογένειαι.. :
Όμοίοις καί ol T horn ton  28, W ilson 2801 
(10.000 κάτοικοι). Αί μεταγενέστεραι Quadro: 
p itto rico  218, M orse 3 : 6—8.000 Τούρκοι 
καί T agebuch  36: 8.000 'Έλλ., 2.000 Τουρκ. 
καί 400 ’Ιουδαίοι. Ό  συγκριτικός ώς άνω πί- 
ναξ τφ  Σακελλαρίου 120, 226, 283. Ό  Dod- 
w cll I, 116 είς 8.000 τούς 'Έλληνας, ό Φι- 
λήμων, Δοκ. Γ # 18 έως 10.000. Κατά τόν 
Prockncke (1773) αί ΙΙάτραι είχον 12 ένο- 
ρίας (VI,  199). Κατά τόν D epping II, 62, 
ή πλέον κατωκημένη πόλις τής Πελοποννήσου 
16 χιλ. κατοίκους, έκ των όποίων τά 8/* Έλ
ληνες. Ό  Du Loir 349 (α' τουρκοκρατία) «πο- 
λυάνΟριοπος πόλις μεθ ικανού έΒραΐκου πληθυ
σμού, όστις καθιστά αύιήν έμπορικήν».

Κατά Ά μβρ. Φραντζήν Δ' 161 : «Ε παρ
χία Πατρών. Ό  άριΟμός των Ό θωμ. οικογε
νειών άνέβαινεν είς 150 περίπου, προστιθεμέ
νων δέ καί των έν Ρίω 50, (Pouqueville  III,
550) άνέβαινεν είς 290 των δέ Έλλην. είς 3.
500 περίπου μετά των Ελλήνων τής πόλεως».
Κατά τό φυλλάδιον R enseignem ents stati- 
s tiques su r la  G rece, A thenes 1854, 3 ό 
πληθυσμός τών Πατρών 1821 : Χριστιανοί 16.
780, Ό θωμ. 3.500, οίκογένειαι Χριστ. 3.468, 
Τούρκων 620. Δύμης : Χριστ. 6.316, Τούρκοι ι
33, οίκογένειαι Χριστ. 901, Ό θωμ. 12. Έρι- · 
νεού : Χριστ. 1.273, Τούρκοι 0. Χριστ. οίκογ. ,
234. Τριταία 2.125 Χριστ., οίκογ. 415, , 
Τούρκοι 0, Φαρών : Χριστ. 2.212, Ό θωμ. 0, , 
Χριστ. οίκογ. 509, όλόκληρος δέ ή έπαρχία : 
ΓΙατρών : 32.239 κάτοικοι έκ τών όποίων * 
χριστιανοί 28.706. Κατά τόν "Αγγλον πρόξε- · 
νον Πατρών τφ  1823 G reen : αί Πάτραι μέ :
88 χωρία Έλληνες 14.000, Κ. Ά χα ία  8 χω- ■ 
ρία 4.000 Έλληνες, οί δέ είς τά φρούρια 11α- ■ 
τρών καί Ρίου έγκλειστοι Τούρκοι τφ  1821 : ; 
10.200. Αί Πάτραι καί ή Τρίπολις, αί μόναι 
έξ άλλου πόλεις, οπού συνεκατωκουν 'Έλληνες ; 
καί Τούρκοι. Έ πίσης κατώκουν εις τό Ρίον ι 
καί τάς δύο Ά χαΐας, ήσαν αί μεγαλύτεραι 
πόλεις τής Πελοποννήσου. Κατά τόν Δανιήλ 
ιερομόναχον καί Γρηγόριον Ιεροδιάκονον τούς 
Δημητριείς, Γεωγραφία νεωτερική, Βιέννη
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497 πληθυσμοί
%
'''^^.^■ίίΗΤδΙ, 158 at Πάτραι «πόλις καί τώρα μεγά-
' ' ^ ’ύ ι ί ' '’1 *·η, όμορφη, έμπορική». Κατά τήν Γεωγραφίαν 
’· Ό 1, Ρ ;'Α $έ Α. Ψαλίδα, 1817 δημοσιευθεΐσαν ύπό Γ. 
'<) ιτάκη είς Ή π . Χρον. Σ Τ ' 66: « Ή  πόλες
'·ϊι ι.,,όΐο//1!*'1' του Μωριά είναι μικραϊς καί ποταπαΐς καθώς

,t'' ‘ η Κόρινθος, ή Βοστίτζα, ή παλαιά Πάτρα 
'J ΐρΛ. ‘ι ϊ· ττό_βόρειο παραθαλάσσιο».V I ,  |
I Είς «Είκονογρ. Εστίαν» 1891, 315 δημο-

'‘3·;’ πεύεται υπό Α. Μηλιαράκη «Καταγραφή τοΰ 
l e a f c e Λορέως 1811 Ίανουαρίου 10» χειρόγραφον

Wy.'d Υι η '

.;Γ ή -,ίί Γοϋ έτους τούτου, κατά τό όποιον
, Ί ' __ ' ■

{Ww ?Ι!̂ '^*τά τόν L eake (1807) ή έκτασις της πό 
4 * ; μίλλι άπό τάς ύπωρείας του Πανα-

1' *·’ "■$* ;αΐκοΰ πρός νοτίαν κατεύθυνσιν (II, 131). 
, '̂ ',ΙΙοΙιΙΐί,̂  ϊίς τήν περιφέρειαν Πατρών ύπάρχουν 130 
I, i7,'V Riiv ;ωρία. Ή  πεδιάς των Πατρών καί έκείνη του 
''f "t. Ιείρου περιλαμβάνει τά 8/4 τούτων, τά όποια, 

,ν έξαιρέση τις περίπου 40 κεφαλοχώρια 20 
ι·",|,) Emc.M.-50 οίκιών έκαστον καί 3—4 μεγαλυτέρας 
• «ΐ. ™·;Γίάγ κτάσεως, τά ύπόλοιπα είναι τσιφλίκια, περι- 
•ΠΙΙΙμι Ά; αμβάνοντα άπό 10—20 οικογένειας έκαστον, 
κπ;:ι niait πάρχουν δέ καί μικρότερα (αύτόθι II, 145). 
'ΆΜ) Κήν άγροτικός πληθυσμός είναι μικρότερος (είς 
A,2,l¥JlsIa ήν έπαρχίαν Πατρών). Πολλαί οίκογένειαι 
mi: ώ: ivorj ,αί χωρία ήλθον είς Πάτρας, όταν ό Ά λή  πα- 
.ί. :83. 'll Μ; ας έστειλε στρατόν καί κατέλαβε τήν Αί 
Τώ»::, όφ ωλίαν (II, 152). ΟΙ έργάται είς τήν περιοχήν 

ι.Μ'ι, Kiri i  ών Πατρών προέρχονται κυρίως άπό τήν πε 
ιι ιί/ον Ιί ί'£. ιοχήν τών Καλαβρύτων, άλλά κατά τήν συγ- 
Yfpitijj ϋ, Ι ,ομιδήν χρησιμοποιούνται καί νησιώται, όπως 

ili'ioWA υμβαίνει καί είς άλλα μέρη τής Δυτ. Έλλά- 
•ovrisi&! °ζ (Π, 145). Πρβλ. Δ. Ζωγράφου, ένθ’ άνωτ. 
7.®wj| ‘4 1 25». Δέον νά σημειωθή ότι ήδη πρό τοΰ 1821 
F’jii/j ·Χεν άρχίσει κάθοδος τών Καλαβρυτινών πρός 
• ·ττν». I ήν πεδινήν Ά χαίαν (Νύση Μεσσηνέζη Μετα- 
ίί|! *Έπ| *> Τό Αϊγιον, 64). Άρχήθεν (βυζαντινοί του- 
ι,^  .ι,φ' άχιστον χρόνοι) ήρχοντο διά τό πολύ χόρτον

ν, ", χ παραχειμάσουν τά ποίμνιά των οί τών όρέων
vjl]e life οσκοί. Ε πίσης όλόκληρα δρεινά χωρία, τά 

ποια εϊχον πεδινάς χειμερινάς διαμονάς είς 
' - ήν πρό τοΰ ’Αράξου πεδιάδα, ήρχισαν μονι- 

• Ίι οποιοΰντα τήν έκεϊ έγκατάστασίν των (Ζουμ-

'\:Ρ·3·'«

j ,-ψ* αταίικα καλύβια, Γκέρμπεσι, Μπενδρόνι). Θω-
:ι·' ■' (φι ότ

Εύθύς μέ τήν έκρηξιν τής Έπαναστάσεως
όπουλος 580.

v:..Jj αί ίδίως μετά τήν καταστροφήν τών Πατρών,
Πατρεις κατέφυγον ίδίως είς Επτάνησα. 

■ ' Ιιά τήν περίθαλψίν των έν Ζακύνθφ Χιώτης 
* ρν. καί Φωτάκου Βίοι 306. Κ. Τριανταφύλ- 
ibu είς X. Βαρυμπόμπη Σταχυολογήματα 51

ίι'Υ
tyfr1
ο!̂ ϊ· ____  ̂ ______r r̂. . . , r..w ........ ............1W

I- Μ (3 π ίσ η ς  καί είς Καλάβρυτα κατέφυγον, ίδίως 
α' έτος. Ό μοίως καί μετά τήν πτώσιν τοΰ 

wv ^.κϊεσολογγίου 1826. Φωτάκος Άπομν. Β' 
(04—5. Κατέφυγον άρχικώς καί είς Όμπλόν, δ- 
{ου έστησαν παραπήγματα. Θωμόπουλος ’Ομ- 

Ι / ^ ϊ λ ό ς  25.
Τέλος, κατά τόν P ouqueville  (IV , 384), 

ιι ίφ, βοεβοδιλίκι τών Πατρών περιελάμβανε 95
ή<Ά;ίωρία μέ 2.145 οίκογενείας χριστιανών ήτοι 
^Jr'li0.725 (τφ 1816). Ό  P ouquev ille  IV , 369 

:!: ;4_^«τακρίνει τούς Πατρεις, διότι κτίζουν μεγά- 
%  ίας οίκίας, ένώ έπρεπε νά στραφοΰν πρός τήν 

■}ί> (ήν. Παρά τά έλη, οί ’Αχαιοί είναι μακρόβιοι 
)αί δυνατοί (IV 382). Ό  D odwell όμως τονί

ζει, ότι χάρις είς τό έμπόριον καί τήν κίνησιν
τοΰ λιμένος οί κάτοικοι τών Πατρών «ούδέπο- 
τε, έγκατέλειψαν αύτάς άπό τής ίδρύσεώς των». 
Ό  P ouqueville  (III, 493) μας είναι χρήσιμος 
διά τάς πληροφορίας περί τοΰ πληθυσμού έκά- 
στου χωρίου. Θωμόπουλος 3481, 411—3, 418a, 
425, 427, 4281, 429, 433, 436, 437, 465, 
4 6 6 -7 , 505, 508, 509, 524—5, 545, 467, 
468—9, 470, 473, 474, 478, 4 9 0 -1 , 494, 
4991, 5862, 606, 608—9, 611», 613 σημ. 614» 
628 σημ.

ε' Μ ε τ ά  τ ό  1 8 2  8. Τόν ’Οκτώβριον 1828 
οί παλαιοί κάτοικοι έσπευσαν νά έπανέλθουν, 
ίδίως οί καταφυγόντες είς Ζάκυνθον, άλλά καί 
Ζακύνθιοι καί Κεφαλλήνες συνέρρευσαν καί έκ 
Καλαβρύτων, Γαστούνης καί Μεσολογγίου ά- 
κόμη καί έμποροι έκ Σύρου καί έκ τής άλλο- 
δαπής κερδοσκοποι (Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλ. 
329). Πάντως τώ 1829 μόλις ύπερέβαινον οί 
κάτοικοι τών Πατρών τάς 4.000 (M angeart, 
139). Βλ. λ. Έπαν. 1821. Ή  E xp ed itio n  κα
ταγράφει 437 οίκογενείας έν Πάτραις τώ 1828. 
Ό  M an g eart κεφ. X I, X V I μάς δίδει είκό- 
νας τής ταχείας άναπτύξεως τής πόλεως. 500 
καταστήματα έξεφύτρωσαν. Ά νά  12 τήν ήμέ- 
ραν ένεφανίζοντο, 1.000 καλύβαι έστερεώθησαν 
είς τήν κάτω πόλιν. Τφ 1838 ό πληθυσμός 
έφθασε τάς 6.000 κατοίκους κατά τόν G reve- 
rus, R eise G riecli. B rem en 1839, 210. Με
ταξύ 1833—43 έτριπλασιάσθη (Κυριακίδης, 
'Ιστ. συγχρ. Έλληνισμοΰ Α' 385). Τώ 1849 
φέρεται κατ’ άνεπίγραφον πίνακα τοΰ κώδικος 
(σ. 202) τής μονής Γηροκομείου μέ 31.060 κα
τοίκους. Προσήρχοντο δέ Έπτανήσιοι όχι μόνον 
διά καλυτέραν έγκατάστασίν, άλλά καί εκδιω
κόμενοι διά τά Ελληνικά των φρονήματα ύπό 
τών ’Ά γγλων αρμοστών, διανοούμενοι καί πο
λιτικοί άνδρες (έφ. «Αίών» Μαρτίου 1843, 
«Έλλην. Παρατηρητής» 28)3)1843). Περιέρ
γως ό Σπ. Παγανέλης (Πέραν τοΰ ’Ισθμού) 
θαυμάζει τάς Πάτρας, διότι έκτισεν τήν πόλιν 
ό αύτόχθων πληθυσμός καί όχι, ώς τάς ’Αθή
νας, τό πανελλήνιον. Πρβλ. περ. «Πανα- 
θήναια» ΙΔ ' 21—3. *0 Κορδάτος (Εισαγωγή 
είς τήν 'Ιστορίαν τής Έλλην. κεφαλαιοκρατίας 
Ά θ . 1930, 13) δίδει τήν πληροφορίαν τοΰ 
Έμπορ. ’Επιμελητηρίου Σύρου ότι ό πληθυ
σμός τών Πατρών τφ  1842 ήτο 4.000. Πίνα
κα πάντως τών άπό τοΰ 1836—76 κατ’ έτος 
άποβιωσάντων δίδει ό Γ. Ν. Παναγόπουλος, 
Πραγματεία περί κατασκευής κοιμητηρίου Πα
τρών, 123—4. Κάτοικοι Πατρών τφ  1860—1 
18.342 κατά τό Γραφεΐον τής Δημοσίας Οί- 
κονομίας (’Εθνικόν Ήμερολόγιον Μαρ. Βρετοΰ 
τοΰ 1863, 77). Τώ 1862 οί έτεροδημόται έν 
Πάτραις ήσαν ύπέρ τούς 1.000 κατά τόν βιο
γράφον τοΰ Άνδρ. Ρηγοπούλου, 17.

'Η  έκρίζωσις τών δένδρων, παρατηρεί ό 
Μάουερ Β' 117 (φ. Έ φημ. τής Κυβερνήσεως 
33 καί 37)1833), δεικνύει έγκατάστασίν άγρο- 
τών είς πεδιάδας καί καθ’ όλην τήν παραλίαν 
τοΰ Κορινθιακού καί Πατραϊκοΰ. 'Ολόκληρον 
δημογραφικόν ρεΰμα παρετηρήθη έκ τής έπαρ- 
χίας Καλαβρύτων, κατά τό όποιον χωρικοί έξ 
ώρισμένου χωρίου 'ίδρυσαν παρά τά παράλια
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άλλο (Βραχνί, Βραχναίιχά, Ζαρούχλα, Ζαρου- 
χλαίικα κ. ο. κ.) καί έκ του λοιπού έσωτερι- 
κοϋ (Μαγουλιανίτικα, συνοικία έν Πάτραις, 
Βυτινιώται καί Μαγουλιανΐται παρά τόν Ό μ -  
πλόν τφ  1832 (Θωμόπουλος Ό μπλός 34), ά- 
κόμη καί έκ της όρεινής Κορινθίας (Ζαχουλΐται 
είς Ψαθόπυργον). Ε ίς τό φαινόμενον, συνετέλε- 
σεν ή διανομή των έθνικών (των ά>λοτε τουρ
κικών) γαιών, άλλά καί των μοναστηριακών 
(Ό μπλού, Χρυσοποδαριτίσσης καί Μεγ. Σπη
λαίου, είς τήν πρό τού * Αράξου περιοχήν), έπί- 
σης δέ ή διάδοσις της σταφίδος είς τό έξω- 
τερικόν, όπότε άπητήθη να γίνουν νέαι σταφι- 
δοφυτεΐαι είς τά πεδινά (παρά Θωμοπούλφ 
52). Τά Ζουμπατοχώρια κατήλθον είς τήν πε
διάδά Αράξου καί πρό του 1821 (Βλ. λ. 
Γρηγόριος Δέρκων). Οί Γάλλοι στρατιώται 
του Μαιζόν, άποβιβαζόμενοι παρά τάς Πάτρας 
τόν ’Οκτώβριον του 1828, δέν άπαντοΰν χω 
ρία, άλλά «τούς σποράδην έκ τών χαραδρών 
τών όρέων, δίκην άγριμαίων, κατερχομένους 
παρήλικας άνδρας» (Θωμόπουλος, Δ. Βιβλ. 
321). Ό  τουρκικός πληθυσμός τών Πατρών 
μετεφέρθη εις Θράκην, καί Μ. ’Ασίαν (Θω
μόπουλος αύτόθι 323). Ή  E xped itio n  είς 
τόν Β' τόμον της παρέχει άριθμούς περί τού 
πληθυσμού τών Πατρών, ή έπαρχία τών ό
ποιων μέ 28 χωρία είχε τφ  1828 οικογένειας 
2.832, ψυχάς 13.572 καί 80 μοναστήρια μέ 
120 άτομα είς αύτά, άκόμη 437 οικίας (II 85 
—6). Είς «Έρανιστήν» Α' φυλλάδιον Ε ' ’Αθή
να ι 1842 εύρίσκομεν κατοίκους Πατρών τώ 
1838, «ώς έξάγεται από τούς ίατροστατιστι- 
κούς πίνακας» 28.261 καί τφ  1840, «ώς εύ- 
ρίσκεται εις τήν καταστατικήν του Κ. Στρόγγ» 
33.190. Κατά Σταμ. Θεοχάρη, Λεξικόν του 
Εμπορίου, έν ΆΟήναις 1901, 546, πληθυσμός 
Πατρών τώ 1868 19.000, τώ 1879 24.000, τώ 
1889 35.500 καί τφ  1896 38.650 (πρβλ. περ. 
«Ε στία» Ά θ . 1888 (τόμος Κ ΣΤ '). Βάσει τών 
τότε προχείρων άπογραφών είναι καί οί άριθ- 
μοί του Ραγκαβή (1851).

Κατά πίνακα ΜΕΕ ΙΘ ' 788 καί V 27 έ- 
χομεν τώ 1853 15. 854, 1856 15. 131, 1861 
18.342, 1870 16.641, 1879 25.494, 1889 33. 
529, 1896 37.785, 1907 37.724, 1920 52.174 
1928 61.278. Χρ. Κορύλλος είς Δ. Βιβλ. 
369, αύτόθι 376—7 άναδημοσιεύει πίνακα θνη- 
σιμότητος του Γ. Παναγοπούλου (βλ. λ. έπι- 
δημίαι). Ό  αυτός εις «Εστίαν» Κ Ε’ (1888), 
431. Ό  Ραγκαβής Β' 84 διά τό 1851 δίδει 
άριθμόν κατοίκων δήμου Πατρέων 14. 395, 
της πόλεως Πατρών 6.662 καί οικίας 2.639, 
της δέ έπαρχίας Πατρών 30.508. Κατ’ έκδο- 
σιν του 'Υπουργείου Εσωτερικών του 1872 
ό πληθυσμός της έπαρχίας Πατρών τφ  1870 
έχει κατά δήμους: Πατρέων 5.773 οίκογένειαι, 
5121 κατφκημέναι οίκοδομαί, άλλαι οικοδομά! 
50, πληθυσμός 26.190. Τριταίας 939 οίκογ. 
894 οίκίαι, άλλαι οίκοδομαί 50, 4.478 κατ. 
Δύμης 1.230 οίκογ. 1234 οίκοδομαί, 44 μή 
κατφκημέναι οίκοδομαί 5.899 κάτοικοι Έ ρ ι- 
νεοΰ 627 οίκογ. 581 οίκοδομαί, 34 άλλαι οί- 
κοδομαί, 3.126 κάτοικοι Φαρών 1.354 οίκογ., 
1.311 οίκοδ., 59 μή κατφκημέναι, κάτοικοι

ftp

fe-r·.·

i
til )

6.834. Σύνολον έπαρχίας: Οίκογ. 9.923, οίκοδο* 
μαί κατφκημέναι 9.141, άλλαι οίκοδ. 237, κάτ. 
46.527. Κατά «Καταγραφήν τών δήμων της 
Ελλάδος» είς περ. «Οίκον.Έπιθεώρησις» Άριστ. . 
Οικονόμου έν Ά θήναις 1877, 57, 401: ό δήμος ; 
Πατρέων έχει 22.738 δημότας, 26.190 κατοί- · 
κους, ή πόλις Πάτραι 16.641 κατοίκους, δ ι 
δήμος Τριταίας 4.495 δημότας, 4.478 κατοί- ■ 
κους καί ή Προστοβίτσα (Ιδρα) 586 κατοί- · 
κους, ό δήμος Δύμης 6.150 δημότας, 5.899 * 
κατοίκους, ό δήμος Έρινεου 3.108 δημότας, t 
3.126 κατοίκους καί τό Σαλμενΐκον 373, δ ΐ 
δήμος Φαρών 6.632 δημότας, 6.834 κατοίκους ; 
καί ή Χαλανδρίτσα 691 κατοίκους.

Τφ  1889 ό πληθυσμός τών Πατρών άνέρ- ■ 
χεται είς 33.529, ήτοι αύξησις 8.035 (ένώ δ 
Πειραιεύς κατά τόν αυτόν χρόνον εϊχεν αΰξη- 
σιν 12.709). Περί πληθυσμού τής Ελλάδος ύπδ ! 
Ά λεξ. Μανσόλα έν έτει 1870. Περί άπογραφής ; 
Άνδρ. Μ. Άνδρεάδου, Ά θ- 1908. Τά κατά 
τήν άπογραφήν τού 1889 παρέχονται άπό τούς : 
Ίωαν. Νουχάκην (1901) καί Χρ. Κορύλλον 
Χωρογραφία 8 ιΜ έκαστον χωρίον καί δήμον.
Κατά τόν τελευταΐον τούτον σ. 25—6, ό δήμος; 
Πατρέων έχει 37.985 κατοίκους, ό Δύμης: 
10.201, ό Φαρών 8.356, ό Τριταίας 5.178, δ! 
δήμος Έρινεού 4.550, ή πόλις τών Π α -- 
τρων 37.985. Κατά τήν άπογραφήν τού 1907! 
αί Πάτραι είχον άρρενας κατοίκους 20.498 καί. V".' ~ 
θήλεις 17. 226, σύνολον 37.724. Αί Πάτραι, 
λόγω τού έαπορίου των συγκεντρώνουν καί ξέ- *  ̂
νους ιδίως εμπόρους (τά Εγγλέζικα). Έ γκα θ ί-: 
στανται καί Γερμανοί καί περισσότεροι Ίτα-* 
λοί. D riau lt Β' 475. Κυριακίδης, 'Ιστορία: 
συγχρ. Ελληνισμού, Α '592, Χιώτης. Β' 170—9.

Είς τήν μεταναστευτικήν κίνησιν πρός 
Β. ’Αμερικήν συμμετέσχε καί ό πληθυσμός 
γενικώτερον τής Ά χα ΐας. Ίωαν. Τουρνάκη, 
Μετανάστευσις καί μεταναστευτική πολιτική: 
έν Έλλάδι, έν ΆΟήναις 1923, 12—13. Μετά-· 
ναστεύουν άπό τού 1889—1899 τό πρώτον οί· 
Καλαβρυτινοί ιδίως. Είς τό ρεύμα συνετέλε-; 
σεν ό λιμήν τών Πατρών, παρά τού όποίου' 
κυρίως έταξίδευον άτμοπλοϊκώς οί άπερχόμε-: 
νοι μετανάσται. Έπέδρασαν έπίσης καί ψυχο- ! 
λογικοί λόγοι (έφευγον καί τέκνα εύπορων) ι ^ 
καί τό εργον τών πρακτόρων (ιδιωτών) μετα- 
ναστεύσεως. Οί μετανάσται Πατρών άποτε- 
λουν τό 1 °/0—1,30 °/0 έτησίως έπί τού πληθυ
σμού τού νομού. Ά π ό  τού 1909 άνεστάλη ού 
σιωδώς τό μεταναστευτικόν ρεύμα. Δημ. Σ. 
Δογάνης (βλ. λ.) 66—75, όπου καί άναπτύσσον-ι 
ται αί οίκονομικαί συνέπειαι καί ή έπίδρασις έν 
γένεί έπί τήν ζωήν της Ά χα ΐα ς τού έν λόγφ 
δημογραφικού ρεύματος.

Ή  άπό τά όρεινά πρός τά πεδινά κάθοδοςι 
συνεχίζεται καθ’ δλον τόν ΙΘ ' αί. καί πέραν 
αύτού. Είς Πάτρας συγκεντρώνονται έκτός τώνι 
Καλαβρυτινών, Δημητσανιτών καί λοιπών Άρ-: 
κάδων, Ήπειρωτών, Ή λείων καί Αίτωλών; 
καί Δωριείς, Παρνασσιδεΐς, Αίγιαλεΐς καί Κο- 
ρίνθιοι, Στερεοελλαδιται δέ καί μέχρι Λεβα-. 
δείας. Πρβλ. έργασίας μου : «Δημογραφική ά-ί 
ποψις τής πόλεως Πατρών είς «Νεολόγον Πα-ι 
τρών» 14—16 ’Οκτωβρίου 1931, «Έγκαταστά-i

λ >1;:/ :

'ΚΙΙ.

-Λ*

• * .
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V '1* 54νων *1ς Πάτρας» «Νεολόγος» 4 Ίου· 
T|̂ '· ιΑίου 1932. Κατά τήν άπογραφήν του 1928 δ

Ο'Τληθυσμδς άνήλθεν είς 64.278, έξ ών 31.168 
Vil· ^''9̂ PPeve5 *«1 6.513 οικίας κατά τούς πίνακας 

1* f.'i*' lr:' ’Εφοριών. Έκρίνετο ότι ύπήρχον
'̂ λι· - - ’Μ  -5-000 Έπτανήσιοι, 8.000 Ή λεϊοι, 12.000 

'■>'11,S Wrj ja Καλαβρυτινοί, 5.000 Αίτωλοακαρνάνες, 5.000 
Λ ϊ '* η · : 7ί Ίορτύνιοι, 5000 Ήπειρώται καί 8.000 ’Ιταλοί, 

ί ,^  ^ετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν έγκαθί- 
<Utj ΙψΛ̂ : Γτανται ένταϋθα Μικρασιάται καί Πόντιοι (κατ’ 

ft; ν σον ποσοστόν) καί Κωνσταντινοπολϊται, πο · 
j.Mi «η, Si .ύ δέ όλιγώτεροι ’Αρμένιοι. ‘Ιδρύονται τρεις 

J;;;« t >  φοσφυγικοί συνοικισμοί έκεΐθεν των Γεραναιί- 
,ι :ων, είς ακόμη άατικός συνοικισμός Ν 'Τψ. 

ϊ.ϊίίό λωνίων, εις νέος συνοικισμός (δ') εις ‘Αγ. 
' Ρ · ί < ti'/rv ι'ίνϊ ίωάννην Πράτσικα, άλλος εϊς Γηροκομεΐον 
'· i; 'Eiiife Η* Αγροτικός) καί εϊς παρά τό ίΐτωχοκομεΐον. 
Ό. IltitiTOf’C. Αγροτική έγκατάστασις έγένετο καί είς Λάπ- 
S, 1Μ8, ΐί’(J&t'« καί Άπιδεώνα. Πρόσφυγες έρχονται έξ 
ο;γ/Κ3( Η Αγρίνιου, Πύργου καί άλλων μερών κατά τήν 
;ιΙ χ. , χθρικήν κατοχήν (1943—4). (Λάγαρης 92, 111 

14) καί τέλος κατά τόν συμμοριτοπόλεμον 
, 1947—9). Τδ πρός Αθήνας ρεύμα είναι συν-
■'r*· κ<χί ύπερανεπτύχθη δέ ευθύς μετά τόν Α '
Γ i!r ? τ^ν Β ' παγκόσμιον πόλεμον.

’juS Κατά τήν άπογραφήν 7)4)1951 κάτοικοι 
* ’ i t i  7.570. Τω 1954 κάτοικοι Πατρών 90.407.

wh ύ

^ · ; ; ; ; ί ΐ  i  ΙΙάτραι σήμερον είναι ή πολυανθρωποτέρα 
‘if/’ύ π1 όλις τής Πελοποννήσου καί τής Δυτ. Έλλά- 
• ·1" ' :'ί} ος μέχρις ’Ηπείρου, άλλοτε δευτέρα καί ήδη

’ πόλις τής Ελλάδος (ευθύς μετά τάς Ά θή- 
η'·;,) ίζ) Θ) νίκην καί Πειραιά). Βλ. λ. πρόσφυγες,

‘"ΐ; [EE I' 227, 410, ΙΘ ' 788. Θωμόπουλος 19. 
ui% ri T· Π λιάκας Κλεάνθης. Φιλόλογος έν Πάτραις, 
ΐϊΐ; ® του έξέδωσε τφ  1938 « Ό  ‘Ομηρικός Ά χιλ - 

''έ ;ύς» καί άλλο «Κλέφτικο ρωμάτζο». ’Αχαϊκά
ιί ί ' ^ ; ϊ ; ’ 32.
ujv. J v ’ ι πλοηγοί. Έ πΙ Τουρκοκρατίας τά ξένα 
rM "tl y λοΐα διά νά είσέλθουν εις τόν Κορινθ. κόλπον, 
1ί'ΐ5· ·1;' ; ροσελάμβανον είς Πάτρας πλοηγόν, Ιδίως διά 
) το ϊ άβαθή του Δρεπάνου. Είκόνα Πατρινοΰ 
νίϊ }1Ϋ· , λοηγοΰ είς Θωμόπουλον 560. Πλοηγούς εντός 
·) :w ^ ί >ΰ λιμένος άπέκτησαν ένωρίς αί Πάτραι (Εύ- 
• Ί 5'ίΓ?'·|ι ταθίου, Ή λ . Μιχαλόπουλος). Βλ. λ. λι- 
^;*)ΐ r‘C ίνες.

ό''!' ί Π λούταρχος συγγραφεύς. Έπεσκέφθη τάς 
ΐ,ίΐ'^! f  ί -άτρας τω 107 μ. X. φιλοξενηθείς ύπό τοϋ 
jj.jyv J*'.' ■ Γάτου τής Ά χαΐας Σωσσίου Σενεκίωνος (Α’ 

χΐ Β' των Συμποσιακών του). Θωμόπουλος 
’ 57.
. 0 Sri ' Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς  επίσκοπος Πατρών, συμ- 
Γ [ ιτέχων τής συνόδου Σαρδικής τφ  344. Βλ. λ. 

ιγ. Άνδρέχς (λείψανον). Θωμόπουλος 252—3. 
lj )f ι ποδήλατου. Είσήχθη έκ του έξωτερικοϋ 

'J , χρά τοϋ Χαιρέτη περί τό 1870. *0 α' τρο- 
,^ ϋί?·; ' Κ του ήτο υπερμεγέθης καί ό β' μικροσκο- 
χ]:ι ‘S* .κός. Δέν έτυχε καλής υποδοχής, Ιδίως παρά 

ον νέων. Πρό τοϋ 1900 δμως ένεφανίσθη καί 
έλιν, άλλά μόνον τήν περιέργειαν έκίνει. Τφ 
$94 συνεπτήχθη Ποδηλατικός σύλλογος έν Πά- 
|>αις καί έτυπώθη τό αύτό έτος τό καταστα-

;β ^

>

h%‘■β·

•ft··' \[ί «κόν του ένταϋθα μέ πρόεδρον Ά ριστ. Κρεμ- 
1 >8ην καί συμβούλιον εύκαταστάτων Πατρέων. 

ί  i Ιτο είδος άθλοπαιδιάς, ώργανώθησαν δέ καί
1 (ώνες κλπ. Βλ. λ. άθλητισμός.

:ψ

Πολάκης Κ. Παρθένιος, Αρχιμανδρίτης, 
καθηγητής τής Έ κκλ. Ιστορίας είς τό Πανεπι- 
στήμιον Θνίκης (1950—7). Έγεννήθη είς Π ά
τρας, Σταμάτιος τό α’ όνομα, τφ  1890. Έ -  
σπούδασεν είς τήν 'Ιερατικήν σχολήν ’Ά ρτης, 
Ριζάρειον καί Θεολογικήν ’Αθηνών, είς Γερμα
νίαν καί Γαλλίαν. Διετέλεσε διευθυντής Έ κκλ. 
σχολής Κερκύρας καί έφημέριος Έ λλ. έκκλη- 
σίας Παρισίων. Συνεργασίαι του είς Παναχ. 
ήμερολ. 1912 Πατρών, 21—5, 42—3. Ά σθε- 
νήσας τφ  1957 άπεσύρθη τής καθηγεσίας. Πο
λάκης Άνδρέας, άθλητής τφ  1906 βλ. λ. ά- 
θλητισμός.

πολεμική  έ ο ρ τ ή Πατρών, ή καί έορτή 
του 12ου Συν]τος Πεζικού, τής 15 Αύγούστου 
είς άνάμνησιν τής έποποιίας της Σαπάτζας 
(1923—1940 δτε τό Σύνταγμα εύρίσκετο είς 
Πάτρας).

πόλεμοι. (Είς τό άρθρον τούτο άναφέρον- 
ται τά πολεμικά γεγονότα, τά διαδραματισθέν- 
τα είς τήν πόλιν καί περιοχήν τών Πατρών. 
Τάς πολεμικάς ένεργείας τών Πατρέων είς άλ
λους τόπους (έκστρατείας) βλ. είς λ. Στρα
τός) .

α’ ά ρ χ  α ι ό τ  η ς. ΑΙ πρώται έγκαταστά- 
σεις κατά παράδοσιν έγένοντο άρμονικώς καί 
μόνον οί ’Αχαιοί (βλ. λ.) ήλθον είς ρήξιν μέ 
τούς συνοικοϋντας ’Ίωνας. Άναιμάκτως έπίσης 
κατηργήθη ή βασιλεία. Οΰτε είς τά Μηδικά 
έπολέμησαν καί μόνον κατά τόν Πελοποννησια- 
κόν πόλεμον έτάχθησαν μέ τούς Λακεδαιμονί
ους, άφοϋ πρώτον έδέχθησαν τήν έπίσκεψιν 
τοϋ Άλκιβιάδου καί έκτισαν τείχη έως τού 
λιμένος. Πρό τοϋ Πανόρμου διεδραματίσθη 
ναυμαχία ’Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων, άλλά 
καί έκστρατεία τών ’Αχαιών έγινεν είς τήν 
Αιτωλίαν κατά τών Άκαρνάνων. Θωμόπουλος 
126 έπ. ΜΕΕ Γ 488.

Τ φ  367 π. X. έκστρατεύει είς τήν Ά χαίαν 
ό ’Επαμεινώνδας, άργόιτερον δέ έγκατεστάθησαν 
άρμοσταί τών Βοιωτών είς τάς Ά χαϊκάς πό
λεις. Τ φ  338 π. X. αί Ά χαϊκαΙ πόλεις ύπέ- 
κυψαν είς τόν βασιλέα της Μακεδονίας Φ ίλιπ
πον, έκστρατεύσαντα κατ’ αύτών. Καί ό υίός 
τούτου, ό μέγας ’Αλέξανδρος, έξεστράτευσε 
(330 π. X.). Αί Πάτραι άργότερον περιήλθον 
είς τήν κυριαρχίαν τοϋ Κασσάνδρου, κατ’ αυ
τού δέ έπήλθεν είς Πελοπόννησον μέ στρατόν 
καί έλέφαντας τφ  318 π. X. ό Πολυσπέρχων. 
Τ φ  314 π. X. ή φρουρά τοϋ Κασσάνδρου είς 
τάς Πάτρας έξεδιώχθη άπό τόν ’Αλέξανδρον, 
υιόν τοϋ Πολυσπέρχοντος. 'Ο  αύτός έπολέμησε 
τούς Δυμαίους. Έ π ί Ά χ .  συμπολιτείας (βλ. λ.) 
κατά τούς κατ’ αύτής άγώνας τών Σπαρτια
τών άφ’ ένός καί τών Αίτωλών άφ’ ετέρου 
(οί τελευταίοι είχον συμμάχους τούς Ή λείους), 
αί Πάτραι καί ή Δύμη, άλλά καί αί Φαραί 
καί ή Τριταία κατέστησαν θέατρον πολέμου. 
Ό  Κάτων καθυπέταξε τούς Πατρεΐς καί ό 
Μόμμιος έπέβαλε τήν Ρωμ. κυριαρχίαν καί 
έπί τών Πατρών καί Δύμης (βλ. λ.), είς τήν 
τελευταίαν δέ κατεβλήθη καί ή έσχάτη Αντί
στασις. Θωμόπουλος 88—92, 111, 118, 126— 
138, 143—156.

β’ Ρ  ω μ. χ  ρ 6 ν ο ι. Οί Πατρεΐς συνετάχ-
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®ησαν μετά τών λοιπών 'Αχαιών ύπέρ του Μι- 
^ριδάτου. Ό  Σύλλας έπλευσε κατά των Π α
τρών. "Αλλη στρατιά ρωμαϊκή ήλθεν εις Π ά
τρας καί Δύμην ύπό τόν Πομπήϊον καί άλλη 
τού. Ιουλίου Καίσαρος, Τ φ  287 μ. X. οί Γότ
θοι έξεπόρθησαν καί τάς Πάτρας άλλ’ έπανήλ- 
θον είς τάς βάσεις των. Θωμόπουλος 166—9, 
192.

γ ' Β υ ζ α ν τ. χ  ρ ό ν ο ι. 01 Γότθοι έπανήλ- 
θον πολύ άργότερον ύπό τύν Άλάριχον. ΟΙ 
Σλαϋοι (βλ.λ.),ένώ είρηνικώς κατήλθον καί έγ- 
κατεστάθησαν, άπεστάτησαν τφ  805. Οί Βάν
δαλοι κατ’ άρχάς (468) καί οί ΣαρακηνοΙ έπί 
Βασιλείου τού Μακεδόνος (872) εισβάλλουν καί 
λεηλατούν τάς Πάτρας. 'Ομοίως οί Βούλγαροι 
τφ  924—7, οί αύτοί τφ  981 καί οί ΣαρακηνοΙ 
τόν ΙΒ ' αί. ως καί Νορμανδοί καί Ενετοί. 
Θωμόπουλος 258, 272, 279, 283—4.

δ' Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί α .  ΟΙ Φράγκοι (βλ. 
λ.) έπέδραμον κατά των Πατρών καί έπολιόρ- 
κησαν τό φρούριον της πόλεως (1205), ό- 
μοίως κατέλαβον τήν περιοχήν των καί έγκα- 
τέστησαν στρατιωτικάς δυνάμεις είς φρούρια 
καί πύργους. Ά λ λ “ ένωρίς ήλθον είς έσωτερι- 
κάς διενέξεις καί συγκρούσεις μέ τόν Λατ. 
άρχιεπίσκοπον Άντέλμον. Έ π ε ιτα  τούς βλέπο- 
μεν νά έκστρατεύουν έκ Πατρών καί Ί'αθοπύρ- 
γου πρύς Ναύπακτον καί "Αρταν είς βοήθειαν 
του δεσπότου Η πείρου τφ  1259 καί πάλιν τφ  
1293. Καί έπιδρομή έξ ’Ηπείρου φαίνεται νά 
ϊγινεν είς τούς χρόνους τού Άντέλμου καί μετά 
Ελλήνων τφ  1233 οΰτος συνεμάχησε. Κατά τύ 
“Αραγων. χρονικόν της κατακτήσεως τά τέλη 
του ΙΓ ' αί. οί "Ελληνες έπιτΙΟενται κατά των 
Φράγκων καί καταλαμβάνουν τήν Χαλανδρίτσαν. 
Ταύτην πάντως καί χωρία τινα κατέλαβεν ό 
Φερδινάνδος ό Άραγωνικός τφ 1315, άποκρου- 
σθείς άπό τά λοιπά υπό στρατευμάτων του αρ
χιεπισκόπου Πατρών Ρενιέρου. Τόν ’Απρίλιον 
του 1316 ήλθε μέ στρατόν καί στόλον είς Πά
τρας ό άνταγωνιστής του Φερδινάνδου πρίγκηψ 
Λουδοβίκος ό Βουργουνδικός.

Μετά τινας αψιμαχίας ό Φερδινάνδος άπε- 
σύρθη είς Ριόλον, ή μεγάλη δέ σύγκρουσίς των 
έγένετο είς Μανωλάδα τήν 5 Ιουλίου 1316. 
Οί Βυζαντινοί έκ της έπαρχίας Καλαβρύτων 
ήρχισαν κατερχόμενοι είς τήν πεδιάδα, άλλά 
συγκροτηθείσης είς Σανταμέρι μάχης μέ τά 
στρατεύματα τών Φράγκων καί του Λ. άρχιε- 
πισκόπου Πατρών, ένικήθησαν (πρό του 1331).

Τ φ  1338 ό έπίτροπος της Αικατερίνης 
Βαλουά προσβάλλει τήν πόλιν καί τά γύρω 
χωρία τών Πατρών, άναγκάζεται όμως νά λύση 
τήν πολιορκίαν πρό της οργής τού Πάπα. Τφ  
1336 κατηλθον είς Πάτρας ή Μαρία τών 
Βουρβώνων μέ στρατόν διά νά άποσπάση άπό 
τόν Α. “Αρχιεπίσκοπον Πατρών τήν βαρωνείαν 
του. *0 “Αρχιεπίσκοπος μαζί μέ τόν βαρώνον 
Χαλανδρίτσης ήμύνθησαν έπί άρκετόν. “Επί κε
φαλής τών Παπικών στρατευμάτων ό Ζένος 
(βλ. λ.). “Αρχομένου τού ΙΕ ' αί. δέν έπαυον 
αί έπιθέσεις τών Βυζαντινών έως δτου τφ  
1427 ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήρχισε τήν 
πολιορκίαν. Τέλος τήν 4 “Ιουνίου 1429 κατέ
λαβε τήν. πόλιν καί μετά έν έτος παρέλαβε καί

,|1

. i f *

τό φρούριον. Θωμόπουλος 293, 4, 307, 310* ' f f  
3 1 3 -4 , 315, 316, 320, 324, 329, 341 έπ.
345 έπ. V

ε' Π ό λ ε μ ο ι  Τ ο ύ ρ κ ω ν .  Ό  σουλτάνος 
Μουράτ φθάνει τφ  1446 έκ Κορίνθου εις Πά
τρας καί πολιορκεί τήν “Ακρόπολιν άνεπιτυχώς..
Μετά τήν πτώσιν τής Κπόλεως οί “Αλβανοί 
έπαναστατοΰν καί πολιορκούν τάς Πάτρας.
Τόν Μάΐον 1458 ό σουλτάνος Μωάμεθ τάς t 
κυριεύει. *0 Θωμάς Παλαιολόγος έπιχειρεΐ νά : -
πολιορκήση τό φρούριον τών Πατρών άνεπι- · 
τυχώς. Παραδίδεται τό Σανταμέρι καί τό Γρε- :r 
βενόν, όχι όμως καί τό Σαλμενΐκον ύπό τόν»ί^ν," 
Γραίτζαν Παλαιολόγον. Ε νετοί ύπό τόν Βαρ- ·^  ::ϊ 
βαρΐγον τφ  1466 έπέδραμον είς Πάτρας, 
μοίως τφ  1532 ’Ισπανοί ύπό τόν Δόρια καίΐ (^· * Τ 
τφ  1595 καί οι τής Μάλτας τφ  1602 καί πά-·: 
λιν οι Ενετοί ύπό τόν Μοροζίνην τφ  1645. . φ  
Τό έτος τούτο οί Τούρκοι είχον είς Πάτρας.: ■fc·;*·*' 
μόνον 500 στρατιώτας καί 150 ίππους. Οΐος:ί&; 1 
δήποτε Τούρκος ήδύνατο νά κρεμάση ένα Κ ε-· %.[:.  ̂
φαλλήνα ή Ζακύνθιον ώς έχθρόν. Κώδηξ Μέρ-* fr·: : 
τζιου 42. Τελευταία εισβολή τών Ενετών είναι. ■«.·.
ή ύπό τόν Φρ. Μοροζίνην. £,

Ή  άπόβασίς των έγινε τό λυκαυγές τ η ς ιη1·.: 
12)22 “Ιουλίου 1687 2 λευγ. μακράν του'|)Η>?:ς
φρουρίου (παρά τάς σημερινάς “Ιτέας), άνευ’φ  - ■ 
άντιστάσεως. Μόνον άφοΰ παρετάχθησαν τάΐ!*,-τχι; 
στρατεύματα, δύναμις 100 Τούρκων Ιππέων l - i t tp n  
πετέΟη, άλλ* άπεκρούσθη. “Απώλειαι Τούρκων» ί το;

r/.v \h ι;
* ■■
ο.ΛΧ,: -

if:

Η>·
*? ί..

20 νεκροί, Ενετώ ν 2 νεκροί καί 7 τραυματίαι,ι 
“Εν γένει οί Τούρκοι είχον άνεγείρει όχυ-ΐ 

ρώματα καθ’ δλον τό μήκος της παραλίας καίι 
είχον διαιρέσει τόν στρατόν των είς τέσσαρα 
στρατόπεδα (είς τήν “Ακρόπολιν τό α' τό β': 
είς τό μέσον τής όδοΰ Πατρών μέχρι Ρίου τό: 
γ ' έντεύθεν τού Ρίου καί τό δ' έκεΐθεν του; 
Άντιρρίου). Σύνολον τουρκικού στρατού 14000' 
άνδρες. ΟΙ Ενετοί είχον 7000 πεζούς, 1200' 
δραγόνους καί 1200 Σκλαβούνους ύπό τήν άρ-: 
χηγίαν τού Φραγκίσκου Μοροζίνη, τού Σουηδού 
κόμητος Καίνιξμαρκ, τού πρίγκηπος τού Αου-. 
ξεμβούργου Γουλιέλμου, άρχηγού τών Γέρμα-:, 
νών έΟελοντών, καί τέλος τού άντιστρατήγοι: λ
d* A vila. Είς πολεμικόν συμβούλιον τούτων|Γ 
τήν έπομένην άπεφασίσθη νά παρακάμψουν τό 
εγγύς τής παραλίας τότε δάσος. Τούτο καί έ-t 
πετεύχθη, παρά τάς δυσκολίας τού έδάφους* 
καί τήν μεσημβρίαν τής 14)24 “Ιουλίου ό ένε- 
τικός στρατός εύρίσκετο πρό τού έχθροΰ είς τάο 
Πάτρας είς παράταξιν, τής οποίας τό περισσό
τερον τής δεξιάς κατεΐχον τά στρατεύματα τού 
Άννοβέρου, όλος δέ ό στρατός άπετέλει τετρά 
γωνον

Πρώτοι έξήλθον τών χαρακωμάτων οί Τουρ 
κοι (4.000 ιππείς) όλίγον μετά τόν πρώτα 
κανονιοβολισμόν. Ή σαν μεταξύ αυτών καί 2.00(1 
γενίτσαροι, είς τούς όποιους οί αρχηγοί τω 
είχον δώσει 25 ρεαλ. πρό της μάχης φιλοδώρημά 
καί τούς είχον ύποσχεθή άλλα τόσα μετά τή 
νίκην. Τό Ιππικόν έπροχώρησε ξιφήρες κατ( 
τής άριστεράς πτέρυγος τών Ενετών. Ό  Καί: 
νιξμαρκ διέταξε μερικάς ϊλας ιππικού ν< 
προχωρήσουν καί κατόπιν όλόκληρον τό είς τή 
διάθεσίν του Ιππικόν ύπό τήν διοίκησιν το;
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{Ιαρκησίου de Corbon. Οί Τούρκοι συναντή- 
ίσαντες ούτως άντίστασιν έστράφησαν μέ 8λας 
ίτων τάς δυνάμεις πρός τήν δεξιάν πτέρυγα. 
|Τά τρία συντάγματα τοΰ Άννοβέρου άπετέλουν 
τδ μέτωπον καί, τδ πλευρδν της δεξιάς πτέρυ- 
γος καί τά άλλα τδ σώμα της μάχης. Οί Ε 
νετοί εϊχον πρδ της παρατάξεώς των στήσει 
έχίνους (τετράσκελα μέ αίχμάς πρδς άναχαίτι- 
σιν τοΰ Ιππικού). 01 Τούρκοι πλησιάσαντες 
ήθέλησαν μέ τήν σπάθην νά κόψουν τάς μηχανάς 
αύτάς. Εύρίσκοντο μόλις 10 μ. πρδ των Ενετών, 
ίτε  οΰτοι ήνοιξαν σφοδρδν πϋρ. Πολλάς έφόδους 
ένήργησαν οί Τούρκοι, τέλος «οπισθοχώρησαν 
καί έτράπησαν είς φυγήν. Μόνον δ άρχιστράτη- 
γός των (σερασκέρης) καί δ πασας τοϋ Αύλώ- 
νος έμειναν είς τάς θέσεις των.

Έμετρήθησαν έπΐ τοϋ πεδίου της μάχης 
100 Τούρκοι καί είς άπόστασιν 1.000 μ. είς τδ 
δάσος άλλοι 500 καί τραυματίαι είς τδ στρατό- 
πεδον. ’Άλλοι 500 εύρέθησαν είς τδ μέσον τής 
δδοΰ τδ δλον 2.000 τουρκ. άπώλειαι. Ί^Ιχμα- 
λωτίσθη έπίσης ή μεγάλη σημαία τοϋ σερα- 
σκέρη καί δύο άλλαι. Έπίσης είς τδν Πατραϊ- 
κδν οί Τοΰρκοι έγκατέλιπον 14 γαλέρας. Ά -  
πώλειαι τών Ενετών : τά τοΰ Άννοβέρου εϊχον 
30 άνδρας, τδν ύπολοχαγδν B alter καί τδν έ- 
θελοντήν λοχαγόν R abe. Οί Σκλαβοΰνοι ένα 
συνταγματάρχην. Ε ίς Κώδικα Μέρτζιου 73—9 
εύρίσκεται ή έκθεσις τοΰ Μοροζίνη έπί τών 
γεγονότων. Ό  στόλος είχε θύματα έξ άσθε- 
νειών. Μέ λέμβον μέ κώπας έγινεν άναγνώρι- 
σις καί εΰρον δτι τδ μεγαλύτερον μέρος τοΰ 
τουρκικού στρατοΰ ήτο κάτωθι τών Πατρών.
Λάφυρα: 160 χάλκινα πυροβόλα κ. ά. 14 γα- 
λεότες, σιτηρά. Σχέδιον τής μάχης Πατρών 
διεσώθη είς έργον τοΰ A lex Schw eneke είς 
H annover 1857. Τδ τοπίον δέον νά άναζητη- 
θή, δπου σήμερον οί προσφυγικοί συνοικισμοί. 
Μετά τήν καταστροφήν οί Τοΰρκοι τοΰ φρου
ρίου τδ έγκατέλειψαν καί τά είς αύτδ πυρο
βόλα καί πολεμοφόδια. Τδ αύτδ έπραξε καί δ 
Μεχμέτ πασας, δ δποϊος μέ 6.000 άνδρας εύ- 
ρίσκετο είς Άντίρριον, άνετίναξε δέ τδ φρού- 
ριον. Καί δ Χουσελδερέμ Μεχμέτ είς Ρίον, 
ίδών τήν πρωίαν νά πλησιάζουν ένετικά 
πλοία (Θωμόπουλος 460—4). Τδ πλεΐστον τοΰ 
ύλικοΰ οί Ενετοί έφυγάδευσαν είς τήν πατρί
δα των, άν καί ή Ά χα ΐα  καί ή ’Ηλεία έθεω- 
ροΰντο τά άσφαλέστερα δι’ αυτούς μέρη.

Τφ 1715 οί Ενετοί εϊχον είς Ά χαΐαν 466 
στρατιώτας πεζικού καί 491 ίππικοΰ (Κώδηξ 
Μέρτζιου 182). Κατάσκοπος φθάσας είς Καλά
βρυτα, έσταμάτησεν έκεϊ λόγω παρουσίας αυτόθι 
ήδη Τούρκων άτάκτων (αυτόθι 183). Ή  παρά- 
δοσις τοΰ Ρίου (βλ.λ,) έγινε τήν 13ην καί δχι 
τήν 16ην Αύγούστου 1715. Οί Ενετοί έξεδιώ- 
χθησαν σχεδόν άμαχητί.

Μάχη παρά τήν μονήν Άναλήψεως τφ  1804 
τδν ’Ιούνιον κατά τδν διωγμδν τών κλεφτών, 
βλ. λ. ’Επαναστάσεις, κλέφτες. Τ φ  1803 ύ- 
πήρχον 800 Τοΰρκοι στρατιώται είς Πάτρας. 
Ζώης είς ’Αχαϊκά Γ ' 63. Ό  Κολοκοτρώνης 
τφ 1807 καταδρομεΐ τήν Δύμην. Θωμόπου
λος 360—377, 402-405 , 409-412 , 416, 420

—422, 460—464, 466, 473. 475, 481, 491 
493, 508, 509, 518, 543—4, 627—628.

στ' Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Διά τής έκστρα 
τείας του Γαλλ. στρατοΰ ύπδ τόν Μαιζδν (β> 
λ.), ή Άκρόπολις τών Πατρών έκπολιορκεΐται 
έπίσης καί τδ Ρίον μετά μάχην. Στάσεις (βλ 
λ.) σημειώνονται καί ναυτικοί άποκλεισμοί 
Τδν ’Ιανουάριον 1854 οί Πατρινοί έμπορο 
συγκεντρώνουν δι’ έράνων χρήματα διά στρα 
τολογίαν είς τδν σοβοΰντα τότε Κριμαϊκόν πό 
λεμον (Σταυρόπουλος 440). Σώμα Πατρινώ· 
έθελοντών ύπδ τδν Ά ντ . Καλαμογδάρτην έκ 
στρατεύει είς τήν τουρκοκρατουμΐνην ’Ή π ει
ρον. Τά πολεμικά γεγονότα τοΰ 1897 άναστα· 
τώνουν καί τάς Πάτρας, αί δποϊαι καθίσταντα 
βάσις τών πρδς τδ ’Ηπειρωτικόν μέτωπον δια
κινήσεων (Χρ. Εύαγγελίου, Πολεμ. Ή μερο- 
λόγιον). Τά μέσα Μαΐου 1897 Ιδρύεται νοσο
κομείου (βλ.λ.) τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού. Π επραγ
μένα αύτοΰ 1897, έν Άθήναις 1898, 31—32.

Κατά τδν πόλεμον 1912)3 είς Πάτρας ώρ- 
γανώθησαν καί πάλιν νοσοκομεία καί οί νΰν 
στρατώνες, νεόδμητοι μάλιστα, έχρησίμευσαν 
πρδς περιορισμόν Τούρκων αΙχμαλώτων. Μέ 
τήν έξοδον τής Ελλάδος είς τδν Α' παγκό
σμιον πόλεμον καί μετά προηγηθέντα άπδ θα
λάσσης άποκλεισμόν, δ δποϊος ύπήρξεν αίσθη- 
τότατος καί δ πληθυσμός έπείνασεν, έγινε νέα 
έπιστράτευσις καί νέα πολεμικά μέτρα έλήφθη- 
σαν, μεταξύ τών δποίων καί άεροδρόμιον δι’ 
άερόστατα είς θέσιν "Αγιος ’Αλέξιος Ά για ς  
Πατρών. Συνελήφθησαν ύπδ τών Άγγλογάλλων 
καί έξωρίσθησαν δ δημοσιογράφος Μ ιχ. Σακελ- 
λαρίου, άρθρογράφος τής «Πελοπόννησου», μετά 
17 άλλων Πατρινών είς Κορσικήν (ΜΕΕ Κ Α ' 
445).

Ή δ η  άπδ τής Μ. Παρασκευής τοΰ 1939 
έπεισόδια άπδ κηπουρούς ’Ιταλούς έν Πάτραις 
(Δ. Γατοπούλου, Ιστορία  τής κατοχής, 41). 
Διά τδν πόλεμον 1940)1 βλ. Ά λ . Παπάγου, Ό  
πόλεμος 1940)1, 410, 411 καί λ. Στρατός.

Πρώται αί Πάτραι δέχονται βομβαρδισμόν 
έξ Ιταλικών άεροπλάνων (Δ. Γατοπούλου, αύ- 
τόθι 13 συμπλ. Α '), έξορμησάντων έκ τοΰ άε- 
ροδρομίου τοΰ Αύλώνος, τήν πρωίαν τής 28 
’Οκτωβρίου 1940 ώραν 9.20'. Τά άεροπλάνα 
έπέτων είς μέγα ΰψος, ώστε νά μή δύναται νά 
βάλη κατ’ αύτών άντιαεροπορικδν πυροβολικόν 
(5.000 μέτρα). Αί βόμβαι έπεσαν είς τήν άρ- 
χήν τής δδοΰ Ρήγα Φεραίου καί τήν νΰν δδδν 
Άρέθα (28ης ’Οκτωβρίου), (στόχος δ λιμήν 
καί αί έν αύτώ μικραποθήκαι βενζίνης), είς τήν 
δδδν Γούναρη (στόχος τδ στρατηγεΐον τής Π Ι 
Μεραρχίας παρά τά Δικαστήρια) καί τήν λεω
φόρον Φιλικών (Τριών ναυάρχων). Τδ πλήθος 
άνύποπτον ε ίχε  συγκεντρωθή είς τάς δδούς καί 
τά κηπάρια τής λεωφόρου έδιδον τήν έντύπωσιν 
είς τούς έκ τόσου ύψους βομβαρδίζοντας ’Ιτα
λούς παρελάσεως. Τά θύματα έκ τοΰ άμάχου 
πληθυσμού ύπήρξαν 250 νεκροί καί 500 τραυ
ματίαι. Τδ βασιλικόν διάγγελμα τής 21 Ν) 
βρίου 1940 άναφέρει πρώτας τάς Πάτρας δε- 
χΟείσας άεροπορικήν έπίθεσιν (Γεώργιος Β' 
189—90). Περιγραφή αύτών καί κατάλογος 
Θυμάτων άπδ τδν Χρ. Ριζόπουλον είς έφ. « Ή

)
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Σημερινή» τής 28 'Οκτωβρίου 1945. Τό 
σμήνος 277 όμάς 116 των «Πελαργών» ένήρ- 
γησε τόν βομβαρδισμόν καί άντιαεροπορικόν πυ
ροβολικόν III Μεραρχίας Πατρών συνέλαβεν 
άργότερον τόν σμηναγόν Κάρλο Ρίνα, καταρρι- 
φθέντος του άεροπλάνου του, ό όποιος συμμε
τείχε του βομβαρδισμού. Τό ήμερολόγιόν του 
παρεδόθη είς τόν έκ Πατρών μηχανικόν έφ. 
άνθ)γόν Μηχανικού Τάκην Σπ. Οίκονομόπουλον.

Οί βομβαρδισμοί συνεχίσθησαν τό από
γευμα καί τάς έπομένας ημέρας, παρ’ δλον δέ 
δτι ήσαν ούτοι σφοδρότεροι, δέν έσημειώθησαν 
πολλά έκτοτε θύματα. Έ ξ  άλλου ή πόλις όλό- 
κληρος έξεκενώθη καί ό πληθυσμός κατέφυγεν 
είς τά περίχωρα. Ά ξ ια ι λόγου έπιτυχίαι τών 
βομβαρδισμών τούτων δέν υπάρχουν, διότι οί 
στόχοι δέν έΟΙγησαν, ουδέ αυτοί οί στρατώνες. 
Πάντως κατά τών στρατώνων έπετέΟησαν διά 
χειροβομβίδων τήν νύκτα τής 28—29 ’Οκτω
βρίου έντόπιοι ’Ιταλοί (Γατόπουλος αυτόθι 
52—3, 71, 92). Ε ίς ήμέτερος άν)γός έφονεύθη 
(Λάγαρης 16, 17). Οί έν Πάτραις ’Ιταλοί πε- 
ριωρίσθησαν είς τόν χώρον τών διδακτηρίων 
παρά τά 'ϊψ η λά  'Αλώνια. Αξιοσημείωτος ήτο 
ό βομβαρδισμός τών άεροπλάνων τής 30 'Ο 
κτωβρίου, δτε έρρίφθησαν πολλαί βόμβαι, 
άκόμη καί είς τόν περίβολον τών στρατώνων. 
01 βομβαρδισμοί άραιώνονται καί πολλοί έκ 
του πληθυσμού έπιστρέφουν είς τήν πόλιν. Γ ί
νονται καί άραιοί νυκτερινοί βομβαρδισμοί, άλ- 
λά τήν άνοιξιν τοϋ 1941 ό πληθυσμός σχεδόν 
έχει έπανέλΟει όλόκληρος. Οί στρατώνες Συνό
ρων χρησιμεύουν ως στρατωνισμός ’Ιταλών 
αιχμαλώτων στρατιωτών, Ιδρύονται διοική
σεις, Ιδρύονται στρατιωτικά νοσοκομεία καί 
λειτουργεί έμπεδον πεζικού εις τήν μονήν 
Γηροκομείου. Μετά τήν άναχώρησιν τής III 
Μεραρχίας είς τό Βορειοηπειρωτικόν μέτωπον, 
Ιδρύεται έν Πάτραις Άνωτέρα στρ. διοίκησις 
υπό τούς στρατηγούς Παπαϊωάννου καί Καρα- 
βοκύρην.

Ή  γερμανική εισβολή τής 6 'Απριλίου 1941 
γίνεται αισθητή είς Πάτρας έκ τών άνηλεών 
καί συνεχών βομβαρδισμών τών γερμανικών 
άεροπλάνων. Τήν νύκτα τής 24 Απριλίου 1941 
άπέρχονται έκ Πατρών καί τά τελευταία άγ- 
γλικά τεθωρακισμένα.

Ή  Α ' Άνωτέρα Στρατ. Διοίκησις διετά- 
χθη ύπό τής Ά νωτάτης Ελληνικής (21 Α 
πριλίου), δπως συγκρότηση άπόσπασμα έκ τάγ
ματος ούλαμού έφέδρων άξ)κών σχολής Εύελπί- 
δων, μοίρας πυρ)κοΰ, έκ δύο πυροβολαρχιών τών 
65, μιας πυρ)χίας μηχανοκινήτου Σκόντα τών 
100 καί δύο άντιαρματικών ουλαμών τών 47 καί 
μεταφέρη τούτο τό ταχύτερον σιδηροδρομικώς 
είς περιοχήν Πατρών—Ρίου, ν' άπαγορεύση ά- 
πόβασιν είς τήν περιοχήν ταύτην καί ν' άπο- 
φράξη τήν κατεύθυνσιν Πάτραι—Κόρινθος. Τήν 
26 Απριλίου γερμανικά ί δυνάμεις διεπεραιώ- 
θησαν έξ ’Ακαρνανίας είς Πελοπόννησον καί κα
τέλαβαν τάς Πάτρας (Ά λ. Παπάγου, Ό  πόλε
μος 1940) 1, 410, 411). Ή  γερμ. μεραρχία «Χί- 
τλερ» έκ Ναυπάκτου άρχίζει τήν 27 'Απριλίου 
νά διαπεραιοΰται είς Έαθόπυργον.

Είς Πάτρας ή Αντιαεροπορική πυροβολαρ
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χία ύπό τόν πλωτάρχην Ν. Σαρρήν ήμύνθη 
μέχρι τέλους, έγκατεστημένη πότε είς τό δα- 
σύλλιον τού Σχατοβουνίου καί πότε παρά τήν 
συνοικίαν Χαλκώματα. Τήν πτώσιν έπηκο- 
λούθησε λεηλασία τών στρατιωτικών άποθηκών 
καί εγκαταστάσεων ύπό έγχωρίων καί ξένων, 
έλεηλατήθη δέ ύπό τών τελευταίων καί τό Δημ. 
Νοσοκομεΐον, τό όποιον έξεκενώθη άπό τούς 
"Ελληνας τραυματίας καί έπετάχθη, λειτούργη
σαν ώς Γερμανικόν στρατιωτικόν (Αάγαρης 30).
Ά πό  τής 30 Απριλίου ήρχισεν ή έπιστροφή 
διά πλοιαρίων Ελλήνων στρατιωτών άπό του ιΙ̂  ;■/' 
μετώπου ’Ηπείρου. Ή  γερμανική μεραρχία ; {̂  Aj'·· 
έφυγεν έκ Πατρών διά Κόρινθον καί άπέμεινε ** 
μικρά γερμανική φρουρά. Ά π ό  9 'Ιουνίου τήν <1̂  γ: 
στρατιωτικήν διοίκησιν άνέλαβον οί Ιταλοί, ,.j|V, 
έχοντες ήδη μεταφέρει μετά τούς Γερμανούς, 1 
πολλούς στρατιωτικούς σχηματισμούς. Έπηκο- 
λούθησε φοβερός λιμός τόν χειμώνα 1941)2, . ^  V; 
Οί έντόπιοι έπίσης ’Ιταλοί έκινήθησαν κατα- ·ιΓ( (;;·;« 
προδίδοντες τούς Πατρινούς. Αί φυλακαί έγέ- /ΐ- 
μισαν καί ιταλικόν στρατοδικεΐον έλειτούργη- 
σε κατ’ άρχάς είς Ναύπακτον καί έπειτα είς ;l£i’y:rr; 
Πάτρας (είς τήν αίθουσαν του Μορφωτικού * i 
έπί τής όδου Έρμου). Είς Πάτρας έγκατεστά- 
Οη ή Μεραρχία τού Πιεμόντε καί Ιδρύεται ύ- 
ποκατάστημα τής Τραπέζης Νεαπόλεως. Τ ήν»;’: 
νύκτα τής 11)12 Δ)βρίου 1941 ένηργήΟη κατά: 
τού λιμένος βομβαρδισμός άγγλικών άεροπλά- · 
νων. Έ ξ  έπεισοδίων, τά όποια συνέβησαν πρό ; 
τής Νομαρχίας καί θορύβου διά τήν ελλειψιν ■ 
έπισιτισμοΰ, έπαύθησαν αί έφ. «Τηλέγραφος» * 
καί «Φώς» καί έδιώχθησαν οί έκδίδοντες αύ- ■ 
τάς. Ά π ό  τού 1941 αί Πάτραι χρησιμοποιούν- ■ 
ται ώς βάσις διά τόν πόλεμον τής Β. Ά φρι- · 
κής. Γερμανός στρατηγός τεθωρακισμένου, 
τραυματίζεται είς έπίδειξιν γερμανικού άρμα- · 
τος μάχης πρός ’Ιταλόν κυβερνήτην τορπιλο
βόλου. 'Οχυρωματικά έργα έκτελούνται είς Πά- · 
τρας καί τήν περιοχήν των καί "Ελληνες δμη- · 
pot συλλαμβάνονναι όλονέν καί στέλλονται ε ίς ; 
φύλακας.

Κατά τήν όμηρίαν είς ’Ιταλίαν έχάθησαν οί ϊ 
Ά λ. Κατσιμπίρης δικηγόρος καί ό συν)ρχης:
Σωτ. Μαρτάτος, έκακουχήθη δέ 6 Άνδρ. Τζί-* 
νης. Ό  δικηγόρος Πατρών Κ. Πρεβεδοΰρος, ή 1 
’Ακριβή Νικολετοπούλου έκ Πατρών καί άλλοι 
έντεύθεν συλληφθέντες πατριώται έξετελέσθη- 
σαν ύπό τών Γερμανών. Είς Πάτρας συνε- 
λήφθησαν καί οί ηθοποιοί Καβαφάκης καί Νι- 
ρεντάουα, ό δημοσιογράφος Πατρών Σπ. Δου- 
κάκης κ. ά. Έ ν  Πάτραις τώ 1941 ίδρύθη τόί 
ΕΑΜ μέ πρόεδρον τόν ιατρόν Θρ. Κωνσταντίνου, 
τό ΕΔΕΣ καί τά ΤΕΔ μέ άρχηγόν τόν Άνδρ, 
Παπανδρέου. Έκάστη τών οργανώσεων τούτων 
έκυκλοφόρει καί ίδιον έντυπον μυστικού τύπου (ή * 
’Ελεύθερη Ά χα ΐα  τού α', ό Πατριώτης τού β' 
καί ό ’Αγωνιστής τού γ '). Ώργάνωσαν καί έν-· 
όπλα τμήματα, ιδίως ή α' (12ον Συν)μα Πεζ. 
ύπό τόν άντισυνταγματάρχην Βλάσην Άνδρι- - 
κόπουλον).

Τόν ’Ιούνιον 1943 είς τήν πόλιν τών Πατρών* 
τό παράρτημα της όργανώσεως ΕΔΕΣ (στρα-· 
τηγου Ζέρβα) μέ τούς Άνδρ. Μουτούσην ία-* 
τρόν, Σωτ· Σωτηριάδην, Ν. Χλωρόν, Ία>«ν*.
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4  5 '̂ ■[!„■
yji ‘k ?! υοι|Βασιλάκην άξιωματίκούς, Κ. Πρεβεδοΰρον καί 
T,j _ 'j;is |Δ. Παπαλεξανδρόπουλον δικηγόρους, Άθαν.

ΐΒλάχον, Άνδρ. Παπαγεωργίου κ. ά. συνεκρό- 
τησεν άνταρτικήν ομάδα υπό τον λοχαγόν Ε. 
Σεβασκάκην, τήν α' έν Πελοποννήσω τοΰ ΕΔ 
ΕΣ, περί τούς 70 άνδρας, έτέρα δέ έθνικιστική 
όμάς «δ Μοριάς» ύφίστατο έξ 25 άνδρών. Ά μ - 
φότεραι διελύθησαν υπό τοΰ ΕΛΑΣ, ό Μοριάς 

!Α διελύθη ένόπλως πρό τοϋ χωρίου Πυτίτσα Πα- 
Ί."-' ί , τ ρ ω ν  (9 Αύγούστου 1943). Νέα όμάς συνεκρο- 
'■Ρ'ϋ-.ΐίι jj.'.ti τήθη έν Πάτραις τοϋ ΕΔΕΣ έξ 120 άνδρών 

δπό τόν λοχαγόν Χρ. Δροσόπουλον, ή οποία 
■ηι ^ |’̂ Α»τόν Αύγουστον 1943 έξήλθε καί, έδρα Β Κα- 

στρίτσι μέχρι Ρίου καί Ψαθοπύργου. Τήν νύ- 
ov/n , ι κ τ α  της 15 Σ)βρίου 1943 δύο τάγματα  τοϋ 
: ~-j; K-ji'-- ^ ου Νυν)τος τοΰ ΕΛΑΣ έπετέθησαν κατά της 
ο>,,1 Υ '· ί όμάδος Δροσοπούλου είς Καστρίτσι καί. τήν 

i συνέλαβον. Τούς άξιωματίκούς Χρ. Δροσόπου- 
αΛο·'· * ί» λον, Άνδρ. Σκαρτσίλαν καί Άνδρ. Νιγιάν- 
V‘'w’u! ,WJV έξετέλεσαν είς Αίγιάλειαν, όδηγήσαντες 

'J 1 7ϊ αύτούς καί τούς λοιπούς συλληφθέντας διά Ά -
Σ)βρίου). Διά

_ ■ vmi:
ίι, ϊ.ν ΐ-;/ ^ 3  ρ α γ ο ζα ίν η ς ......................

Ν 'V·'.’. ' ?*ύτήν κατεδικάσθησαν τόν Μάϊον 1946 ό Δημ.
(21 τήν πράξιν

, ·. ( Μίχας καί άλλοι 22 κατηγορούμενοι,
ι..ι, ifxu,. t jplov ^943 δολοφονείται έν Πάτραις 
χιι ρ  Άλεξόπουλος.

[·,. Τόν Σ)βριον 1943 η 
r,W< a" ·|καί τά Ιταλικά έν

Τόν Ν) 
ό λοχα-

Ίταλία συνθηκολογεί 
Πάτραις στρατεύματα πα- 

ραδίδονται είς τούς έ)αχ(στους ένταΰθα Γερ- 
Λ 1 σανούς, οί όποιοι άναλαμβάνουν τήν στρα- 

λ :ι;ιώί'·> ί ηωτικήν διοίκησιν. Πυκνοϋνται έκτοτε οι βομ- 
; βαρδισμοί ύπό των Συμμάχων τοϋ άεροδρομίου 

·,! .A te y ; Αράξου. Έ π Ι τοϋ Παναχαΐκοΰ (άνω τοΰ χω - 
ι ρίου Σούλι) καί είς Τριταίαν (έπΐ τοΰ Ώλενοΰ) 

% Β. Ά'/·■ , όργανοΰνται κλιμάκια στρατιωτικής συμμαχι- 
^μ·κ:μ='|κής άποστολής. Συλλαμβάνονται καί άλλοι δ- 

iuvw ii/T μηροί, ιδίως τόν Σ)βριον 1943 καί φυλακίζον- 
"τι W'A'; ται έπίλεκτοι ΠατρινοΙ : Άνδρέας Μάρκου,

άλλοτε ύπουργός, Άνδρέας Σαμούρης, Κωνστ, 
$  Μπάρλος, Χρυσ. Σακελλαρίου, Σπ. Κοσμάς, 
t Ιατροί, Ίω . Μάρκου, Παν. Λιακόπουλος, Ά ντ. 

Πισκοπάκης, δικηγόροι, ’Ιωάν. Κρητικός, Νικολ. 
^ δ ΐί1 Χαϊδόπουλος, ’Ά γγ . Κουλουμπής, Κων. Βλά- 

*j! {a/ifl; χος, Σπυριδ. Κουβέλης, Νικ. Κυριακόπουλος 
'V.!:. Β1 Ν. Βουής, Τωαν. Σταθόπουλος, Δημ. Μιχαλό-

n-riW*' πουλος, Μαρ. Πετρέσκος, Άναστ. Κρούσκας, 
ί:,ί if Παν. Γεράνιος, Άνδρ. Σωτηρόπουλος, Εύαγ. 

’ff.tfSM Αθανασίου, Βασιλ. Καρανασόπουλος, Άνδρ. 
(j-j* Σταματάτος, Κωνστ. Μαρκέτος καί Τασ. 

Μαρκέτος. Δέν κατώρθωσαν νά συλλάβουν καί 
;Λ,\ν )■:) τούς Κ. Φαρμακίδην, Θρ. Κωνσταντίνου, Ν. 
',J( ! ΙΚαρανασόπουλον, ένώ ό Άνδρ. Παπανδρέου
) π  ’ * _!./1 ^ ν « ' Γ / Λ Α β / Λ / Τ ί ·  t l / V  & ·  <ν*\Λ*/*ι* Λ ·» !,» ·κατώρθωσε νά διαφύγη τήν σύλληψιν τήν τε-

’y: Ιλευταίαν στιγμήν (Λάγαρης 90). Τόν ’Οκτώ 
yiΑ |βριον 1943 άνεχώρησεν έκ Πατρών ή μηχανο- 

^ j l  κινητός μονάς ύπό τόν Νοϋμάιστερ, ή όποία 
■ί·'11] | εΐχεν έλθει μετά τήν συνθηκολόγησιν των Ίτα - 
ί·'·>̂\,βΐ ίλών, καί έγκατεστάθη Γερμανικόν πεζικόν καί 

(ναυτικόν. Νέαι συλλήψεις όμήρων διενηργήθη- 
>ήΐϊί;;· :σαν είς τούς προσφυγικούς συνοικισμούς τήν 
ίί( ’ Ι23ην ’Οκτωβρίου 1943.

| Οί άντάρται τοϋ ΕΛΑΣ, ύπό τόν σμήναρ- 
Χον Δημ. Μίχαν περί τούς 70 άνδρας, άπό 

)ι ^Μαρτίου 1943 δρουν είς έπαρχίαν Καλαβρύτων 
ίόλλά καί είς ΈρυμάνΘειαν, άπό Ιταλικόν έκεϊ
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δέ φυλάκιον άφαιροΰν όπλα κατ’ έπανάληψιν. 
Τδρύθη εκτός τοϋ 12ου συντάγματος καί ή III 
Μεραρχία τοΰ ΕΛΑΣ. Τόν Λ)βριον 1943, ώς 
καί προηγουμένως, έκκινεϊ γερμανική φάλαγξ 
έκ Πατρών πρός έκκαθάρισιν των άνταρτών 
είς Καλάβρυτα. Τό θέρος 1944 συνεστήθησαν 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως ύπό τοϋ ΕΛΑΣ 
είς τά χωρία Μπούμπα, Κούμανι καί Φλόκα, 
τινές δέ έξετελέσθησαν έκεΐ καί άλλοι ύπέστη- 
σαν βασάνους. Διά τάς πράξεις ταύτας έδικά- 
σθησαν έν Πάτραις τώ 1950 οί άποτελοϋντες 
τήν διοίκησιν τοϋ ΕΑΜ Ά χαΐας.

Τήν 5 Απριλίου 1944 συνελήφθησαν έρχό- 
μενοι πρός Πάτρας έξ Αθηνών 72 νέοι άστυ- 
φύλακες καί έξετελέσθησαν ύπό τοΰ ΕΛΑΣ. 
Τάγματα άσφαλείας, συσταθέντα έν Πάτραις 
τόν Απρίλιον 1944, φθάνουν μέχρι τοϋ τόπου 
έκτελέσεώς των, είς περιοχήν Καλαβρύτων. 
35 αιχμάλωτοι τοΰ ΕΛΑΣ, είς μάχην παρά 
τά Δεμέστιχα, έξετελέσθησαν καί ούτοι είς 
Γορτυνίαν. Τήν 3 καί 13 Α πριλίου συμπλοκαί 
μετ’ άνταρτών είς Κλάους. Τήν 2 ’Ιουλίου 
1944 συλλαμβάνεται ύπό τοϋ ΕΛΑΣ ό γεωπό
νος Άνδρ. Παπαδημητρίου είς Μαζαράκι καί 
αύτοκτονεϊ βασανισθείς. Είς Γορτυνίαν έξετε
λέσθησαν καί οί έκ Πατρών Τρυφ. Σαράντης, 
έμπορος, Ά λκ. Κανελλόπουλος ιατρός Δύμης, 
Φωτ. Παπαηλιοΰ. Τήν 20 Μαΐου 1944 Ιδρύε
ται τάγμα άσφαλείας έν Πύργψ ύπό τόν έν 
Πάτραις συν)ρχην Ν. Κουρκουλακον, διοικητήν 
τοΰ 2ου λεγομένου συν)τος Εύζώνων, έγκατε- 
στημένον είς τά παρά τά ‘Υψηλά αλώνια δι
δακτήρια. Ε ίς αύτό κατέφυγε τό I II  τάγμα 
τοΰ 5)42 Συντάγματος έθνικιστών άνταρτών 
Ψαροΰ ύπό τόν ταγμ. Γεωργ. Καπιτσώνην, τά 
υπολείμματα τοΰ Πύργου (300 άνδρες) καί ή 
όμάς Βαρθολομιοΰ ύπό τόν Ιατρόν Ν. Σπεντζά- 
ρην (100). ’Επίσης οί άνδρες τοΰ χωρίου 
Βίδοβα, μή άνεχθέντες νά έξαπλωθή είς τό 
χωρίον των τό ΕΑΜ.

Οί Γερμανοί έξετέλεσαν τόν Φ)ριον 1944 
έν Πάτραις πολλούς όμήρους, τόν ίερέα Θεοδ. 
Παπαγεωργίου, λογοτέχνην ’Ιωάν. Βαλσαμί- 
δην έξ Αίγίου, Κ. Παπαμακάριον κ. ά. Ε π ί 
σης άπηγχόνισαν είς τήν πλατείαν ‘Υψ. Ά λ ω - 
νίων τήν 9 Μαΐου 1944 είς άντίποινα εισόδου 
όμάδος άνταρτών τοΰ ΕΛ ΑΣ είς τήν πόλιν των 
Πατρών τούς Μιλ. Μαστρογιαννόπουλον, Μα
νιάτην, Σελαϊδήν, δικηγόρους Χωμενίδην καί 
Πετρίδην, Κ. Γρίβαν έκ Πατρών Ν. Κακόν, 
έν δλιρ 10. Τόν Σ)βριον 1944 φθάνει είς Κα- 
λάμας καί προχωρεί πρός Τρίπολιν ό ύπουρ
γός τής Κυβερνήσεως Έ θν. ένότητος Παναγ, 
Κανελλόπουλος. Κ. Καραλή ‘Ιστορία τών δρα
ματικών γεγονότων Πελοποννήσου 1943—9, 
Ά θ . 1958, 114 έπ. 164 έπ. 189 έπ. 230 έπ. 
238—41, 243—4, 251—2, 261—2, 301.

‘Υπό του αύτοΰ σ. 318—33 έκτίθενται λε
πτομερώς τά γεγονότα τών Πατρών τοΰ Σ) 
βρίου 1944. Τόν Σ)βριον άπεχώρησεν ή ύπό τόν 
συν)χην ’Όσσαν στρατ. δύναμις τών Γερμανών 
καί άπέμειναν αί ύπό τόν πλοίαρχον M agnus 
μικραί δυνάμεις άπομεμονωμέναι τών άλλων, 
άπέμεινε δέ ό συν)ρχης Ν. Κουρκουλάκος μέ 
2.000 περίπου άνδρας. Ούτος τήν 11 Σ)βρίου
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έκήρυξε στρατιωτικόν νόμον έν Πάτραις. Μέ
χρι 20 Σ)βρίου είχον κατέλθει άρκεταί άνταρ- 
τικαί δυνάμεις (T ill  ταξιαρχία του ΕΛΑΣ).

Τόν Σ)βριον 1944 δι* άεραγημάτων άπο- 
βίβάζονται ΒρεττανοΙ καταδρομείς ύπό τόν 
ταξίαρχον Τζέλικο μετ’ έλαφρών τεθωρακισμέ
νων εις Ά ραξον καί προχωρούν μέχρις Ό βρυ- 
ας. ΟΙ άντάρται καί οΐ ΒρεττανοΙ ζητούν νά 
καταλάβουν τήν πόλιν. Ε πιτροπή  Πατρέων υπό 
τούς άρχιμ, Γερβ. Παρασκευόπουλον, Χρυσ. 
Παπαγιάννην, καί Εύστ. Εύσταθόπουλον, Ά -  
γαμ. Κρίκην, Ν. Διγενόπουλον, Σ π . Κούλην, 
φθάνει είς τό άρχηγεΐον των άνταρτών καί 
προσπαθεί ν’ άποσοβήση σφαγάς καί καταστρο- 
φάς έν τη πόλει. Συνεννοήσεις κάμνει καί ό 
έν Πάτραις άπεσταλμένος του Διεθνούς έρ. 
σταυρού Έρενστρώλε (βλ.λ.) καί φέρει Ά γ 
γλους άξιωματικούς έν τη πόλει πρός τούτο, 
άλλ* άποτυγχάνει. Τήν πρωίαν της 2 ’Οκτω
βρίου οί Βρεττανοί καί οί άντάρται είσέρχονται 
είς τήν πόλιν καί συνάπτεται 3ήμερος μάχη έπί- 
μονος. Γίνεται χρήσις πυροβολικού καί υπάρ
χουν νεκροί έκ των Πατρινών έξ δλμων. Τέ
λος τήν πρωίαν της 4ης ’Οκτωβρίου οΐ Γερ
μανοί έπιβιβάζονται πλοίων δι’ Ιτέαν. Κατα
λαμβάνεται καί τό Ρίον καί οΐ Ά γγλ ο ι προ
χωρούν κατά μήκος τού Κορινθιακού. Βλ. λ. 
λιμένες.

ΟΙ Ά γγλ ο ι έγκαθίστανται είς τήν πόλιν, 
όμοίως καί άντάρται. Ό  Π . Κανελλόπουλος, 
μέλος καί άπεσταλμένος της Έλλ. Κυβερνήσεως 
διά τήν Πελοπόννησον, έρχεται κατεσπευμένως 
είς τήν πόλιν. ΟΙ άντάρται ζητούν νά μείνουν 
είς Πάτρας, άλλα μετά τήν διάλυσίν των είς 
Αθήνας, άναλαμβάνεται προσπάθεια καί τήν 
16ην Ίανουαρίου 1945 έγκαταλείπουν τήν πό
λιν. Α ψ ιμαχία  έσημειώθη εις Όβρυάν, άλλ’ 
έκτοτε οΐ άντάρται δέν ένεφανίσθησαν, διαλυ- 
θέντες.

"Ηδη τήν Μ. Εβδομάδα τού 1948 τά γ 'κ α ί 
ε' συγκροτήματα Σφακιανού, Πέρδικα, Ζαχαρία 
καί Νικήτα των λεγομένων τού «Δημοκρατικού 
στρατού» υπέρ τούς 400 άνδρας, κατήλθον καί 
έπετέθησαν κατά της Χαλανδρίτσης, τήν όποι
αν έφρούρει δύναμις χωροφυλακής καί 35 δν- 
δρες τού δημοσυντηρήτου Ιδρυθέντος έν Πά- 
τραις τάγματος (έθελοντών). Ά λλοι 25 χωρο
φύλακες έφρούρουν τό χωρίον "Ισωμα καί εί- 
δοποιηθέντες προσήλθον. Ε π ίσ ης έφθασαν ένι- 
σχύσεις χωροφυλακής καί ουλαμός τεθωρακι
σμένων άπό τάς Πάτρας. ΟΙ έπιδραμόντες ά- 
πεκρούσθησαν μέ 25 τραυματίας καί νεκρούς.

Τέλη ’Ιουνίου 1948 συνεκεντρώθησαν πολ
λοί άντάρται είς τά σύνορα τής έπαρχίας, προ- 
χωρήσαντες πρός Δεμέστιχα καί άπαγορεύσαν- 
τες τήν κυκλοφορίαν μεταξύ Ρακίτας, Λεοντίου, 
Δεμεστίχων, Βεταιίκων. Τήν 3.30' τής 5 ’Ιου
λίου 50 συμμορίται άνετίναξαν διά νάρκης τόν 
υδροστρόβιλον τού υδραυλικού έργοστασίου 
Γλαύκου παρά τήν Περιβόλαν. Ά λλο ι 100 έπε
τέθησαν ύπό τόν Νικήταν κατά των φυλακίων 
του Σουλίου των ύπό τόν μοίραρχον Διον. Μαν- 
τέλην, άποκρουσθέντες. Πρός βοήθειάν των έ- 
σπευσαν καί 30 άνδρες στρατού μέ τήν φρουράν 
χωροφυλακής Έγλυκάδος. 3 νεκροί καί 2 τραυ-

Ρ ·
*·' 
ΐί*: ·;

Φ:ί:

ματίαι άπώλειαι των έπιτεθέντων. Τήν αύτήν Ί * 
πρωίαν της 5 ’Ιουλίου έγένετο γενική έπίθεσις ' 
έξ όλων των σημείων κατά τής Χαλανδρίτσης.
Ή  φρουρά της άπετελεΐτο άπό 36 χωροφύλα
κας ύπό τόν άνθυπομοίραρχον Κωνστ. ΙΙαπα- 
δόπουλον καί 32 δπλίτας τού δημοσυντηρήτου 
τάγματος Πατρών, διαμοιρασμένη είς 11 πο
λυβολεία. Πρό τού όγκου πυρός των έπιτεθέν
των συνεπτύχθησαν είς τό οίκημα της ύποδιοι- 
κήσεως. ;Js':

Παρά τόν κρατερόν άγώνα, ή φρουρά δέν»:^ ■ 
ήδύνατο νά κρατήση άλλο καί τήν 1.30' 
μεσημβρινήν άπετολμήθη έξοδος, έκ τής όποίας ; '
πλεΐστοι δέν έσώθησαν. Ένίσχυσις έστάλη άμέ- 
σως έκ Πατρών, πλήν αΰτη ύπεχρεώθη νά δ ώ - · ^ :*. 
ση μάχην είς τά πρό τής Καλλιθέας υψώματα 
καί είς τήν θέσιν Κουμπάρες, έφθασε δέ μ ετά ί* ι: 
τήν καταστροφήν. Έ κ  των χωροφυλάκων τή ς; - :
Χαλανδρίτσης έφονεύθη ό διοικητής, 23 χώ ρο-■ air-'■ 
φύλακες καί 21 όπλΐται τού τάγματος Πατρών, t Γΐ 
έτραυματίσθησαν άνά 8 χωροφύλακες καί όπλΐ- ·:|β~ · 
ται. Έφονεύθη δέ μετά τού συζύγου της ένω- π ν 
μοτάρχου καί ή δυστυχής Χρυσάνθη Στε-·.β& ΐ:·· 
φανοπούλου* αΐ άπώλειαι τών έπιδραμόντων ή- 
σαν επίσης σημαντικαί. Αί έκ Πατρών ένισχύ- · β; .c/· 
σεις είχον άνά ένα νεκρόν καί τραυματίαν καί ! β; ϊ- - 
ένα τραυματίαν τών τεθωρακισμένων. "jar*:!';

Τό οίκημα τής χωροφυλακής οί έπιδραμόν- 
τες έλεηλάτησαν καί άνετίναξαν, προχωρήσαν-* tsc-au, 
τες πρός Καταρράκτην (Λόπεσι) καί Βλασίαν, rryν, 
όπου έδόθη νέα μεγάλη μάχη κατ’ αύτών. Τά;!!^:. r* 
θύματα έκηδεύθησαν είς ΙΙάτρας τό άπόγευμα ΐ(&ίΙ::;ν; 
τής 6 ’Ιουλίου.

Δραματικήν περιγραφήν τών συμβάντων * j A- : i w
Χαλανδρίτσης είς τό έργον τού συμπο>ίτου 
Άνδρέου Ν. Παπαδοπούλου «Ματωμένες δά
φνες», Πάτραι 1952. Κατά Δ. Ζαφειρόπουλον,
Ό  άντισυμμοριακός άγών, Άθήναι, 1956, 493, 
διά βιαίας στρατολογίας καί ύπό παλαιών πα
ραγόντων συνεκροτήθησαν έπί τού ορούς Ε ρυ
μάνθου όμάδες άπό Δεκεμβρίου 1947 (άρχηγει- 
ον Ά χαΐας ύπό τόν Ζαχαρίαν καί Μπασακίδην, 
συμμορίται 250). Έ ξ  έτέρου (αύτόθι 495) ή 
εύθύνη άσφαλείας είχεν άναληφθή άπό τήν 
Στρατ. Διοίκησιν Πατρών, ίδρυθεΐσαν ήδη.- 
άπό τού 1945 καί διαθέτουσαν τρία τάγματα,: 
άλλα έχουσαν δικαιοδοσίαν έπί τών νομών Ά -. 
χαίας, Η λείας, Κεφαλληνίας, ’Ιθάκης καί Ζα-. 
κύνθου. Τήν άνοιξιν τού 1947 Ιδρύθη ή στρατ.: 
διοίκησις Πελοποννήσου είς Τρίπολιν καί τα
κτική διοίκησις είς Πύργον, έχουσα ύπ* αύτήνι 
τά τακτικά στρατηγεία τής έθνοφρουρας Πα-; 
τρών καί Ά ργους. Τώ 1948 ή βόρειος διοί- 
κησις στρατού έγκατεστάθη είς Πάτρας, ύπό 
τήν διοίκησιν δέ ταύτην ύπήχθησαν καί τά τα-, 
κτικά συγκροτήματα Πύργου καί Άργους. Τφ!
1948 ύπήρχον 300 συμμορίται είς Ά χαΐαν καί 
300 είς ’Ηλείαν. Μέχρι του Ιουνίου 1948 ή 
πρωτοβουλία είς δλην τήν Πελοπόννησον διε- 
τηρεΐτο ύπό τών συμμοριτών (αύτόθι 498).
’Από τού 1948 συνεκροτήθη τό 2ον τακτικόν t ■ 
συγκρότημα έκ τού στρατηγείου τής 72ας Τα
ξιαρχίας καί ένός τάγματος αυτής μέ άπαστο- 
λήν νά κινηθή είς τήν κατεύθυνσιν Παναχαΐκόν 
όρος έως Δάφνης Καλαβρύτων πρός έκκαθάρ*-
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! της περιοχής άπό θαλάσσης έως καί Έρυ-
•V· θ<μάνθου καί ’Αροανείων. Αί έπιχειρήσεις ήρχι- 
ν'.·ί!,·/ο·ν̂  έ*αν τ^ν 27 Δ)βρίου 1947 καί συνεχίσθησαν 

Ύφ. ϊ / ':ίφατά τούς μήνας Ιανουάριον καί Φεβρουάριον 
7 8^1948 άνευ άποδοτικότητος (αυτόθι 500—1).
'^1,'4ιΓί,ι.'ί':έ.|ί<Διά τής μάχης τής Χαλανδρίτσης, συνεχίζει 

:«ν Ζαφειρόπουλος αυτόθι 502, έπεκράτησαν
[οί συμμορΐται] είς τήν Ά χαίαν καί έπεξέτει- 

11 μ'λ*. tav τήν δράσιν των μέχρι των προθύρων των 
' ^ ι , . ( Τΐ ΐ ατ ρών) ) .  Πράγματι τήν Μ. Εβδομάδα τοϋ 
'' » . ^ fl M 948  έδέησε νά έπέμβη καί τό πυροβολικόν 
’λ; 7* 1 .. ίλλ· πολεμικών πλοίων έλλιμενισμένων έν Πά-
~ίΑ· Cl λ'!>!3 ιραις πρός έκφοβισμόν δυνάμεων, αί όποΐαι 

ΟΕΐνουντο περί τήν Όβρυάν. Εϊχον άνασυστήσει 
'*ήν III Μεραρχίαν των, ώς καί κατά τήν κα- 

ψΡψι Γοχήν, άλλά τώρα διέθετον μόνον 250 άνδρας 
,S: -:$· Αετά των βιαίως στρατολογουμένων.

«^ί?*** Ά πό  τής 5 Δεκεμβρίου 1948 άναλαμβάνε- 
*̂ν ν.π^'Ι Γαι τ^λος άποφασιστική έπιχείρησις έκκαθα- 
,Γ ;^  ϊίσεως τής Πελοποννήσου (έπιχείρησις «Περι- 
■ *υ··,ιί uxepa») καί διατίθεται τό Α' Σώμα Στρατού

καί Ιδίως ή ύπό τόν στρατηγόν Σ. Μανιδάκην 
$ IX Μεραρχία, ή όποία καί αποβιβάζεται δι*

(■];1," '̂ν·Μ & χρματαγωγών τοϋ στόλου είς Πάτρας. Ό  στό- 
' ‘υ’ίώ -:q;i;χ 0ς (Ναυτ. διοίκησις Πατρών (Δ. Ελλάδος)
1 ‘ί1®.!, φ  άπέκλειεν άρχήθεν τήν επικοινωνίαν τοϋ Κο- 

$ ρινθιακοϋ καί μόνον άπαξ διέφυγον συμμορΐται 
■{·. « teSjipfc άπό Στερεας πρός Πελοπόννησον. Συγχρόνως 
Ιν· ik συνελαμβάνοντο τά ύποπτα πρόσωπα καί τά 
"■! μι Bi.kj < ιέν έπικίνδυνα έστάλησαν είς στρατόπεδον 
κι: i:m, ifi Τρίκερι Βόλου, τά δέ όλιγώτερον είς τοιοϋτο 

έν Πάτραις (στάδιον Παναχαϊκής είς 'Αγιάν). 
Ούτως έξηρθρώθη τό σύστημα «αΰτοαμύνης». 
’Από 22 Δεκεμβρίου έως 3 Ίανουαρίου 1949 
έξεκαθαρίσθησαν αί παραλιακαί περιοχαί καί
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Ηλείας (αυτόθι 508). Ή  άντίδρασις των συμ
μοριτών έξεδηλώθη δι’ έπιθέσεως κατά τής 
σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Πατρών— 
Πύργου καί Κ. Άχα'ίας διά τμημάτων κατελ- 
θόντων έξ Ερυμάνθου. Διέφυγον, άλλά ταχύ
τατα καί διελύθησαν, άλλα δέ τμήματά των 
έκτυπήθησαν Β τής Η λείας (αύτόθι 510—1). 
Μέχρις Απριλίου εΐχεν άποκατασταθή ή τάξις 
καί άνεσυστήθησαν οί σταθμοί χωροφυλακής, 
ήρχισαν δέ έπαναπατριζόμενοι οί συγκεντρω- 
θέντες καί είς Πάτρας κάτοικοι τής υπαίθρου, 

πολεοδομική. Βλ. λ. σχέδιον πόλεως. 
Πόλη. Κ α ί  σ τ ή ν  Π ό λ η  νά  δ ώ σ η  

δ Θ ε ό ς .  Έλέχθη τό πρώτον κατά τήν κήρυ- 
ξιν τής Έπαναστάσεως 1821 (βλ. λ.) έν Π ά- 
τραις.

πολιορκίαι. Άναφέρομεν τάς όνομαστοτέ
ρας : τών Σλαύων καί Σαρακηνών (άρχάς Θ' 

Κ *  Jja l.j τών Φράγκων (άρχάς ΙΓ ' αί.), τοϋ Βερ- 
-ν/.ϊ1' J (ίτρανδου δέ Βώ (τώ 1338), τής Μαρίας τών 
Ά?ν' ■ ι<Βουρβώνων τώ 1366, τών Παλαιολόγων τώ 
’wil,' *il417, 1427, 1430. Οί Τούρκοι πολιορκούν 

ΐτώ 1446, άλλ’ άποτυγχάνουν καί οί Αλβανοί 
ίτφ 1456. Ό  σουλτάνος Μωάμεθ β' πολιορκεί 
]καί καταλαμβάνει τάς Πάτρας τώ 1458, δμοί- 
;ως καί τά πέριξ αυτών φρούρια, πλήν τοϋ Σαλ- 
μενίκου. Ό  Θωμάς Παλαιολόγος μέ Πατρεϊς 
καί ξένους πολιορκεί άνεπιτυχώς τούς Τούρκους 
;«1ς Πάτρας μέχρι τοϋ 1460. ΟΙ Ε νετοί μέ τήν

βοήθειαν τών Πατρινών πολιορκούν τούς Τούρ
κους είς τό φρούριον τφ  1466, έπίσης οί ' Ι 
σπανοί ύπό τόν Άνδρ. Δόρια τφ  1532. Οί 
Πατρεϊς μετά τήν ναυμαχίαν τήν λεγομένην 
τής Ναυπάκτου πολιορκούν έπί έτος τούς Τούρ
κους είς Πάτρας (1571—2). Οί Ε νετοί κατά 
τήν τελευταίαν κατάκτησίν των (’Ιούλιος 1687) 
πολιορκούν καί καταλαμβάνουν τά φρούρια Π α 
τρών καί Ρίου—ή φερομένη πολιορκία τών 
Τούρκων τού 1691 δέν είναι άληθής. Πολιορ- 
κεϊται ή Άκρόπολις ύπό Πατρέων καί Ίονίων 
κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ Μαρτίου 1770. 
Τέλος ή μεγάλη πολιορκία τών Πατρών ήτο 
έκείνη τού Μαρτίου 1821 μέχρις ’Οκτωβρίου 
1828. Βλ. λ. πόλεμοι, ’Επαναστάσεις, ναυμα- 
χίαι. Θωμόπουλος 263, 294, 320, 324—5, 327, 
341—2, 345—355, 362, 366, 367, 370—1, 
402—3, 409, 461 έπ. 469, 633—4.

πολ ίτευμα . Κατά τήν άρχαιότητα ύπήρχον 
βασιλείς (άπόγονοι τοϋ Τισσαμενοΰ). Ή  βασι
λεία ένωρίς κατηργήθη καί έχομεν δημοκρατί
αν, τήν όποίαν οί άρμοσταί τών Βοιωτών (έπί 
’Επαμεινώνδα) άποκατέστησαν άπό τούς όλιγαρ- 
χικούς (364 π. X. περίπου). Θωμόπουλος 125, 
131, βλ. λ. τιμοκρατία, δημοκρατία, στάσεις, 
έργάται.

Π ολίτης Θ ε ό δ ω ρ ο ς ,  Κ α ν έ λ λ ο ς  καί  
Χ ρ υ σ ο β έ ρ γ η ς .  'Υπογράφουν υπόμνημα Π α
τρέων τώ 1688 ζητούντων παρά τής Έ νετίας 
αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86. ’Ιωάννης 
Πολίτης πρόκριτος Πατρών (1760—3), διακρί- 
νεται διά τάς κατά τών Ενετώ ν καί Φράγκων 
κινήσεις του (αύτόθι 270). 'Υπογράφεται καί 
Πολιτόπουλος (1759—60). Αύτόθι 251—255.

Πόλος (καί Π ώ λ ο ς  κ α ί  Π ο ΰ λ ο ς ) .  
Φιλάρετος ύπογράφει πρώτος άναφοράν Π ατρέ
ων πρός Ένετίαν τφ  1688 ζητούντων αύταδι- 
οίκησιν. Καί Θεόδωρος Πόλος έπίσης. Κώδηξ 
Μέρτζιου 86. Νικόλαος υπογράφει πιστοποιητι- 
κόν περί προξένου Μεσσαλά 10 Ίανουαρίου 
1761. Αύτόθι 251. Ιωάννης άναφέρεται είς τό 
βιβλίον τοϋ Γ . Παπάζωλη σχετικώς μέ τάς 
προετοιμασίας τής Έπαναστάσεως 1770 : «δ
κύριος Πόλος άπό τήν Πάτραν, είς τών πλέον 
έξαιρέτων προεστώτων τοϋ Μορέως, δστις στο
λισμένος μέ δλας τάς χριστιανικάς άρετάς, πα- 
ρίσταται άληθώς ό πλέον ζηλωτής πατρίκιος, 
όποϋ έλαβέ ποτέ ύλη ή Πελοπόννησος». Θω
μόπουλος 492. Ή  οίκογένειά του εΐχεν έπιρ- 
ροήν καί πέραν τής έπαρχίας της. Η γέ τη ς  
τής έπαναστατικής κινήσεως τοϋ 1770, εύθύς 
μετά δέ τήν άποτυχίαν αυτής εύρεθη είς Να- 
βαρΐνον καί άπήλθε μέ τόν ρωσικόν στόλον 
τήν Ιην ’Ιουνίου ύπό τόν Ά λ . Ό ρλώ φ. Σα- 
κελλαρίου 139, 148, 156, 172, 186, 191. Καν- 
δηλώρος Άρματωλισμός 66, 68.

Υίός του φαίνεται δτι ήτο ό Άσημάκης, 
συγγενής τών άδελφών Χειλοπούλων καί α' έ- 
ξάδελφος τοϋ Κ. Τσερτίδου. Παρευρέθη είς 
τήν συνέλευσιν τοϋ 1776 είς Καλάμας. Παπαν- 
δρέου Ίστ. Καλαβρ. 186. Άναφέρεται ώς 
μάρτυς είς έγγραφον Πατρών τής 30 Ίανουα- 
ρίου 1798. Τοΰτο είναι προικοσυμβόλαιον τοϋ 
Γεωργίου Πόλου, δ δποΐος τφ 1840 δέν έζη, 
άλλ’ ή χήρα του Δημητρούλα τδ γένος Γαλάνη
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Ρηγοπούλου καί τουλάχιστον 6 υίός της Ιω ά ν 
νης. Τό έγγραφον δημοσιεύεται είς Ά καδημ. 
Ήμερολόγιον Πατρών 1918, 110, 111. ‘Υπο
γράφει ώς μάρτυς είς έγγραφον Πατρών του 
1806 (Θωμόπουλος 579δ). Βλ. λ. Ρηγόπουλος. 
Ό  αυτός Άσημάκης άναφέρεται μεταξύ των 
έν Πάτραις συνδρομητών των *ΐπομν. Γερμα
νού (1837). Καί Κωνσταντης, γαμβρός του ια
τρού Ρωμανέλλη (βλ. λ.), έχων προικώαν οικίαν 
είς Ζάκυνθον, περί του όποιου τό άπό 15 
'Οκτωβρίου 1801 έλληνικόν έγγραφον του βοε- 
βόδα των Πατρών πρός τούς προέδρους της 
Ζακύνθου (Λ. Ζώης είς «’Αχαϊκά» Γ ' 60). 
Κατ’ έπιτόπιον παράδοσιν ό Άσημάκης συν- 
είθιζε νά παρευρίσκεται είς τήν καλλιέργειαν 
των άμπέλων του διά νά κεντρίζη τόν ζήλον 
των έργατών του. MEE Κ' 468, Έλευθ. Β' 751, 
"Ηλιος Ι Σ Τ  226, Τριανταφύλλου Δημόσια ό- 
νόματα 47. Μαρία Πόλου (χήρα) έκ Πατρών 
έζη έν ΖακύνΟω τώ 1826 καί προτείνεται μάρ
τυς ύπερασπίσεως είς δίκην Πατρινών έν Ζα
κύνΟω. Ζώης είς ’Αχαϊκά Γ ' 95. Είς έγγρα
φον 22 Φ)ρίου 1821 του Γ. Καλαμογδάρτη 
(παρ’ έμοί) άναφέρεται δανειστής του 2.200 
γροσίων ό «μουσικολογιώτατος κύριος Παναγ. 
Πολόπουλος». Ούτος τήν 28 ’Οκτωβρίου 1826 
διά συμβολαιογραφικού έγγράφου έν Τεργέστη 
«είς τήν Καγγελαρίαν του ένταύθα Γένους των 
’Ανατολικών ’Ορθοδόξων Ελλήνων», μουσικο- 
λογιώτατος καί πάλιν άναφερόμενος, διορίζει 
πληρεξούσιόν του τόν έν ΖακύνΟω διαμένοντα έ- 
ξάδελφόν του Παναγ. Παπαδημητρίου διά τήν 
δικαστικήν έπιδίωξιν τής ώς άνω άπαιτήσεως. 
Είς τόν κατάλογον τών πρώτων ένόρκων Π α
τρών (1837) άπαντα Πώλος ’Ιωάννης, άπό έγ
γραφον δέ του 1839 εύρίσκομεν Άσημάκην 
Πόλον, διατηρούντα τώ 1839 άμπελον είς 
Πενταΐμάτη τής μεσημβρ. πεδιάδος Ιΐατρών.

Τήν ’Αγγελικήν Λ. Πόλου, άδελφήν τής 
Βικτωρίας Σ. Χαραλάμπη, ένυμφεύϋη είς Πά
τρας τήν 27 Λύγούστου 1835 ό δικαστής, 
συγγραφεύς καί Ιερολοχίτης Άναστ. Χριστό- 
πουλος έξ Άνδριτσαίνης. Ά γησ . Τσέλαλης είς 
έφ. Νεολόγος ΙΙατρών 2)10)1958, όπου μνεία 
του συνταγέντος προικοσυμβολαίου ευρισκο
μένου παρ’ αύτφ. Ό  Άσημάκης έχρηαά- 
τισε βεκίλης Μορέως τφ  1806 καί έπέστρεψεν 
είς Πάτρας έκ Κπόλεως τώ 1808, δτε καί ά- 
πεβίωσεν. *11 περιουσία του έδημεύθη, άλλά 
τφ  1813 άπεδόΟη είς τά τέκνα του Φιλάρετον, 
Θεόδωρον, Βικτωρίαν Σ, Χαραλάμπη καί ’Α γ
γελικήν Ά ν . Χριστοπούλου. Κ. Δεληγιάννη 
Ά πομν. 1ος, 57, 65.

Π ολύβιος. Προσωπικότης τής Ά χ . συμ
πολιτείας καί Ιστορικός αύτής. Περί ΙΙα- 
τρών Θωμόπουλος 31, 45, 123, 140, 153, 
157, 160.

Π ολυβός. Κορυφή τών Μαύρων βουνών ύψ. 
456 μ.

Π ολυζω ΐδης. Θέρος του 1821 καί φΟινό- 
πωρον εύρίσκεται είς τό στρατόπεδον πολιορ
κίας Πατρών. Βλ. λ. Έ παν. 21.

Π ολυσ πέρχω ν, έκ τών έπιγόνων του Μ. 
’Αλεξάνδρου. ‘Ο υίός του Αλέξανδρος έπέπεσε 
κατά τήν Άκροπόλεως Δύμης καί τήν έκυρίευ-

σε. Πολλούς έφυλάκισεν, άλλοι έφυγον καί ot 
Δυμαϊοι έμεινον άνευ συμμάχων. Θωμόπουλος 
134—6.

Π ολύστρατος έν Δύμη. Βλ. λ. Σώστρατος,
Θωμόπουλος 115.

Π ολυχρόνιας γεφύρι. Παλαιά γέφυρα 
(βλ. λ.) επί τού ποταμού Πείρου όπισθεν Ά - 
λυσού. Θωμόπουλος 61.

πομ π ή  Εβραίων. Ευθύς ώς κρουσθουν ot 
κώδωνες τών έκκλησιών τήν πρωίαν τού Μ, 
Σαββάτου (α' Άνάστασις) θραύονται είς τάς 
όδούς ριπτόμενα έκ τών οικιών πήλινα άγγεΐα 
«γιά τήν πομπή τών Εβραίων» (βλ. λ.).

Π ομπήιος. Κατετρόπωσε πειρατάς λεηλα- 
τοΰντας άκόμη καί τόν Κορινθιακόν καί τούς 
συνώκησεν είς Δύμην. Θωμόπου>ος 167.

ΐΐο ν τ ίκ η ς  Σάββας. Ό  Γούδας Ε ' 207—8 
διηγείται ότι εις τών ύπηρετούντων τάς άσελ- 
γεΐς όρέξεις τού Ά λή  πασά, Κακούρης όνόμα- 
τι, «έξήλθεν οΐονεί είς Γανυμίδιον άγραν. *Εν 
Πάτραις δέ κατώκει τότε [τώ 1817] ώς άπό- 
μαχος ό περιφανείς στρατιωτικάς ύπηρεσίας 
προσενεγκών τή Ρωσία Πατρεύς Σάββας Πον- 
τίκης, συν)ρχης, έχων 14ετή υιόν ευειδή Νικό
λαον. Τούτον ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος, καί- 
τοι άνήλικα έτι, ηύδόκησε νά δεχθή ώς υπό
τροφον τής έν Όδησσφ σχολής Ρεσχελιέ, χάριν 
τών υπηρεσιών τού πατρός. Καθ’ ήν δ’ έπο- 
χήν ούτος άπέπλεε τών Πατρών, ίνα είσάξη 
είς τήν σχολήν τόν υΙόν, πλοΐον έμπλεον ’Αλ
βανών, ένεδρεύον παρά τήν Ναύπακτον, προσ
βάλλει τό φέρον τούς Ποντικήν πατέρα καί 
υιόν καί άπάγει τόν τελευταϊον τούτον, χωρίς 
τό παρά παν νά ένοχληθή άλλος ούτε εκείνος ούτε 
έτερόν τι, έκ τών έν τφ  πλοίω». Ό  ΙΙουκεβΙλλ 
59 διηγείται περί σωτηρίας τής ύπερηλίκου μη- 
τρός τού Σάββα είς Βλατερό ύπ’ αύτού κατά 
τήν Κυριακήν τών Βαΐων 1821. Δ. Πονδίκιης 
άπαντα έν Πάτραις τφ  1851. Ή  Μαρία Κλεο
πάτρα Ουγάτηρ του, «Ά χαΐς»  ώς έγράφετο, 
ύπανδρεύθη τόν Π. Πατρινόν. Ή  οίκογένειά 
του κατά τήν Έπανάστασιν 1821 κατέφυγεν 
είς Ζάκυνθον καί είς τό άρχεϊον Παπαδιαμαν- 
τοπούλου ύπάρχει έπιστολή 30)6)1822 έξ ’Ο
δησσού τών «Ά ποστ. Παππά καί Σία» νά τού 
μετρηθούν 550 γρόσια καί έπιστολή τού Ιδίου 
έκ Ζακύνθου καλλιεπές άπό 26)12)1822 : «εδ- 
ρίσκομαι μέ τήν φαμελίαν μου είς άθλιεστάτην 
κατάστασιν καί υστερούμαι καί του έπιουσίου 
άρτου».

Π όρτες. Παλαιοτέρα όνομασία τής τοποθε
σίας, όπου νύν ό ναός Ά γ . Ίωάννου Πράτσικα 
μέχρι Ζαρουχλαιίκων. Γενικώτερον, όπου διά- 
βασις όμοία πρός πύλην (Ή π . χρον. Α ' 92) ή 
κλεισούρα (Παπανδρέου Καλ. Έ πετ. 303—4). 
Είς Αίγιάλειαν όπου στενά. Κατά Κ. Δ. Μέρ* 
τζιον είς Ή π . Χρον. Θ’ 200 έκ τού ρουμ. 
b o rta —όπή, ρωγμή, άνοιγμα. Καί είς τό χω- 
ρίον Σκούρα τοποθεσία πρό αύτών καί χωρίον 1 
παρά τό Σανταμέρι, έπί τής Σκόλλεως.

Άναφέρεται ώς τιμάριον τφ  1391, όπου ό 1 
έκ Κύπρου S a in t Jacob . Σανταμέρι καί Πόρ- * 
τες (ύψ. 365μ ) ένΟυμίζουν τό φραγκικόν φρού- 
ριον. Πορταϊκό βουνό μία τών κορυφών Σκόλ- ■ 
λεω ς. 1)2  ω . κάτω  τού χω ρίου πηγή  (κεφα-
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507 Ποταμιανοςf: I- ’
ίμ,^ ή 'ή  ̂ ‘-ψόβρυσον) καί πρό αυτής ύψωμα καί. μέ τό ά- 

®ϊ®'ί';έέναντι δρος κλείεται δ χώρος καί έκεΐ είδι- 
t- .ϊτίώτερον λέγεται δ τόπος μέχρι σήμερα Πόρτα 

'■ *·'-“̂ | ΐ έ τ ρ α .
r,. , L'|_ Άναφέρεται εις ένετ. κατάστασιν χωρίων

πι, '(‘ί^ |ΐατρώ ν του 1697. Ό  εφημέριός του προσφέ- 
«wfe',ι«|εται νά ύπηρετήση τούς Ενετούς. ’Υπογράφει 

μΛπόμνημα ύπέρ μητροπ. Πατρών. Κώδηξ Μέρ- 
* ; ΨΦά ΰάζιου 117, 169, 173. Ό  Pouqueville  IV 
ν :;ών £92 εδρε (1816) 40 οικογένειας, τω 1828 ήσαν 

■:ι«ίΐ ε::;? ;>2, 63 τφ  1851 καί 414 κάτοικοι τω 1889. 
φ  ~'1:η ηφ; ίορύλλου Χωρογραφία 72. Τω 1836 είς δήμον 
fc" ψ, U. 3“ ’ριταίας καί τω 1861 είς τδν Δύμης. Δρακάκης 
η );r):Vίίούνδουρος 67, 113. Τύν Δ)βριον 1824 εύρί-

χιΐ ιχ ε το  έκεϊ μετά στρατιωτών δ Ίωαν. Παπά
ζ ι ;  J6J. ίί. ϊαμαντόπουλος, διεκρίθη δέ κατά άψιμαχίαν 
Iwi; Ε' Κ- * ιετά στρατού ’Ιμβραήμ δ Κ. Άνδραβιδιώτης ή 

ή  ϊ«̂ Γ Ιαπαδημητρόπουλος (βλ. λ.). ’Άνω τού χω- 
hui?;. {« ■> ίου ναδς Ά γ . Ίωάννου, δπου βάραθρον καί 

. ::ϊιτι m i ,  '»ίι εραΐδότρυπα. Έ πΙ τής κορυφής τού βουνού 
ΰ Isi'j έσις Κάστρο, θολωτόν κτίσμα καί έρείπια οί- 

b::::ν :ιων (V» ω· άπό τού χωρίου).
5ίΰκΒ)£ί Π ορφύριος μητρ. Ά ρτης. Παρευρίσκεται 

^  μάχην 9)3)1822 είς ΙΙάτρας. Βλ. λ. Έ π α - 
Ά'ιίίΐ'.Ιτ;, ε*  άστασις 1821. Φωτάκου Βίοι 298, 300. 
ί ?:/Κ ύ; -Π Π ορφυρόπουλος Δ η  μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς .

Εγεννήθη έν Πάτραις τω 1865 έπΐ τής γωνι- 
y  ςιίας οίκίας δδών Κανακάρη καί Κολοκοτρώνη. 
τ;ΰ» 'νι Ο πατήρ του Δημήτριος, Σπαρτιατικής κατα- 

'!,r: 'ωγής, διετήρει καί πέραν τού 1875 ιδιωτικόν 
ίν .Γ;’ .. ,ιΧ χολεΐον έπί τής οδού Κολοκοτρώνη. ’Από μι- 
νΓ:ι;ί.·κ,? φός έδειξε κλίσιν πρός την μουσικήν καί μέ 
' « Γ’3 ήν άρωγήν τού τότε δημάρχου Θάνου Κανα-

ιαρη Ρούφου έστάλη είς ’Ιταλίαν διά σπουδάς 
ι 'ό ΠηΓ''  ̂ ^  τήν μ°υσικήν (πιάνο καί σύνθεσιν), αί δ- 

ιοΐαι έσημείωσαν την άναμενομένην έπιτυχίαν. 
'•’ ‘‘ύύΡ *  ^ τω ΎΡάφει ή έφ. «Φορολογούμενος» τών 
1 J Ι ατΡών τής 28)7)1889 δτι «ό κ. Κ. Πορφυ- 
,,'πί ρ,!» ύπουλος νέος συμπολίτης μας, σπουδάζων έν 
| Λιλάνφ την μουσικήν, δι’ ήν παιδιόθεν προω- 
' Έ ιίχο''·̂  ίσθα], άπέστειλεν ένταύθα τινάς συνθέσεις του 

' 'ί; :Βάλσερ» άτινα παίζονται έν τή έξωθι τού
■■ 0',"';!Βταφενείου τού κ. Κοκωνέζου όρχήστρα». Προσ- 
.(-..νι -;νψρληση όμως ενωρίς υπό της φυματιωσεως καί 
'  ̂λυ ιναγκάσθη νά διακόψη τάς σπουδάς του, άφοΰ
. ίλλωστε είχεν έν τω μεταξύ άποθάνει καί δ 

.̂".‘«τροστάτης του δήμαρχος. Είς τάς Πάτρας ή 
‘■’̂ ν ^ γ ε ί α  του εδρε βελτίωσιν, μάλιστα δ Πορφυ- 
• ί.^ -^ ί 'όπουλος ήρχισε νά ψάλη είς την πρωτοεμφα- 
Τί> ίη1" ί^ ισθεισαν τότε τετράφωνον τού ναού τών κα- 

. _ ιολικών. Περίφημος όμως έγινε μέ τά τρα- 
1 % ' t ψ  'ούδια του είς τάς ταβέρνας, μερικαί τών δ- 
Λ) ' ' ιοίων τότε, δπως ή τού Γκάΐγκλ εις τής Βα- 
;ν> άλισσας τό περιβόλι (πλατεία ’Όλγας) εΐχον 
:,ν· ^:'|«°νσέρτο καί διά νά άκούσουν τόν Πορφυρό- 
-:· °1·‘’7» |εουλον, δ όποιος ουδέποτε έτραγούδει έπί πλη-
:Κ. 1 Ε;(ιωμή, έσπευδε κόσμος έξ δλης τής πόλεως.
ί fl'i τ>|:(Ιδίως κατά τάς ημέρας τών Άπόκρεω ήτο 

:Α ^ί^Ιιεριζήτητος είς τάς οίκίας τών φίλων του καί 
XI’ Ρρ. (ΐπό τού κοινού. Έμελοποίησε πολλά τραγού- 
'}:Μ:· ; Ιΐια, ιδίως έκεϊνο τού ιατρού Κυριτσοπούλου 
.531, ^ ( ιΠ ρ Ιν  ή ψυχή μου άνεβή...», τό όποιον ήτο ή 

>® έδυναμία του καί τό κύκνειόν του άσμα, έκα- 
μοό»|.Μίιβ βάλς, συνθέσεις διαφόρους, γλυκά τραγούδια 
φ  **;$ [ής ρωμαντικής γενεάς του,

Οί Ιατροί τόν έστειλαν εις τό όρεινόν Κα- 
στρίτσι. ’Έφυγε διά τήν Ζάκυνθον καί έπανελ- 
θών είς Πάτρας έπεσεν δρισ.ικώς είς τό κρε
βάτι. Είς τάς 14 Νοεμβρίου 1892 είς ήλικίαν 
27 μόλις έτών δ τροβαδούρος τών Πατρών μέ 
τήν άσύγκριτον φωνήν (πολλάκις δεν έξεχώρι- 
ζεν άπό τήν τής άηδόνος) άπέθανεν. Ή  μπάν- 
τα τού τότε Παναχαϊκοϋ συλλόγου έξετέλεσε 
μέχρι καί τού τάφου του, κατά τήν παλλαϊκήν 
καί μεγαλειώδη κηδείαν του, τό «Αρίν ή ψυχή 
μου άνεβή...» τής συνθέσεώς του, δπως καί 
φίλοι έπί ημέρας μέ κιθάρας καί μανδολΐνα. 
Ό  Θεοδ. Συνοδινός «Τό Έλλην. τραγούδι» 
Ά θ . 1922, 122 δμιλεϊ διά τόν Πορφυρόπου- 
λον είς ’Αθήνας, δπου τήν νύκτα κατά τήν 
συνήθειάν του έτραγουδοΰσε μέ τό φώς τής έ- 
αρινής σελήνης. «"Ενας νέος, μάλλον ψηλός, 
άδύνατος, διασχίζει τούς δρόμους τής Νεαπό- 
λεως. Είναι μόνος... Είναι δ Κωνστ. Πορ
φυρόπουλος, ένας άπό τούς είλικρινεστέρους 
καί άτυχεστέρους τροβαδούρους τής νεορομαν- 
τικής Ελλάδος.... Τό τραγούδι τού ευγενικού 
νέου («Πρίν ή ψυχή μου άνεβή...») έκαμε τόν 
γύρον δλοκλήρου τής Ελλάδος». Διηγείται μά
λιστα δ Συνοδινός δτι, φυσικά, τήν νύκτα, τά 
τραγούδια άπηγορεύοντο καί δ σκοπός άστυφύ- 
λαξ έσπευσε πρός αύτόν. ’Αλλά τόσον έμαγεύ- 
θη άπό τήν μελωδίαν καί τόν θρήνον του, ώ 
στε ίσταται καί τόν άκούει έν σιγή καί, δταν 
έκεΐνος έτελείωσε τό τραγούδι του, λησμονών 
τό καθήκον του, τόν ένθαρρύνει νά σννεχίση. 
«Τραγούδα το άλλη μιά φορά καί άς πάμε 
καί οί δυό στή φυλακή !». Ε ίς έφ. «Πρόοδος» 
Πατρών δ Ά ριστ. Μικρούτσικος (’Αριστοφά
νης) είς συνέχειαν άρθρων άπό 29 Σ)βρίου έως 
3 ’Οκτωβρίου 1929 έγραψε διεξοδικώς διά τόν 
Πορφυρόπουλον. ’Επίσης είς τήν έφημερίδα 
του «Η μέρα» δ Χρ. Ριζόπουλος άπό 30)11) 
1958 είς πολλάς συνεχείας καί μετ’ εικόνων.

Π οσειδώ ν. Ναός τούτου πλησίον τού λι- 
μένος, δπου καί άγαλμα λίθινον αύτοΰ. Ό  Θω- 
μόπουλος 206 παρέχει τήν πληροφορίαν δτι τω 
1890 περίπου, κατασκευαζομένου τού όχετοΰ 
τής οδού Καλαβρύτων, είς τό κατώτερον ση- 
μεϊον αυτής, εύρέθησαν εύρεΐαι βάσεις έξ δ- 
πτής πλίνθου ναού, δ όποιος άπεδόθη τότε εις 
τόν Ποσειδώνα. Ή  λατρεία τού Ποσειδώνος 
έν Πάτραις έξαίρεται έκ τών γνωσθέντων Π α- 
τραϊκών νομισμάτων έξ αυτής τής περιόδου τής 
’Αχαϊκής συμπολιτείας, δπου είκονίζεται γυ
μνός κρατών τρίαιναν καί δελφινα. Βλ. λ. έμ
βλημα. Ποσειδώνεια καί Ρίεια, άγώνες έν Ρί<ρ 
πρός τιμήν τού Ιίοσειδώνος. Θωμόπουλος 74, 
206, 239—241. H erb illon  ώς έν σελ. 182, 
M eyer 2218.

Π  ο σ κ ι έ ν ι. Χωρίον ίσως είς τήν Ή λεια - 
κήν πεδιάδα, δπου ύπήρχον τόν ΙΖ ' αί. έκκλ. 
κτήματα. Κώδηξ Μέρτζιου 106. "Ισως ή λέ- 
ξις : Μπεσκαΐοι.

Ποταμιανος Ευάγγελος. ’Αγωνιστής τού 
1821, γεννηθείς είς Πύλαρον Κεφαλληνίας τώ 
1786. Καί ώς πλοίαρχος, άλλά καί έπί κεφα
λής ίδίου σώματος συμπολιτών του, προσήλθε 
καί έπολέμησε καί είς Πάτρας. Μετά τήν ’Α
πελευθέρωσή έτέθη είς διαφόρους δημοσίας ύ-
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πηρεσίας καί άπέθανεν εις τάς Πάτρας τφ  
1856 ίδιωτεύων. Τσιτσέλης Α ' 546, 551, 
ΜΕΕ Κ ' 599.

πο τα μ ο ί. Τό Παναχαϊκόν συγκεντρώνει διά 
της εύρείας έκτάσεώς του καί των τηκομένων 
χιόνων πολλά ΰδατα. Πολλοί οθεν ποταμοί καί 
χείμαρροι κατά τήν έπαρχίαν Πατρών (τό πε
ρισσότερον χείμαρροι καί αύτοί οί λεγόμενοι 
ποταμοί), ό μεγαλύτερος τούτων δμως, ό Π εί
ρος, πηγάζει έκ του Ώλενου.

Μεσημβρινώς των Πατρών έχομεν κυρίως 
ποταμούς τόν Γλαύκον, τόν Πεΐρον καί τόν 
Λάρισον. Έ κ  τής άρχαιότητος άκόμη μας ε ί
ναι γνωστή έπίσης ή Καύκων. Έ χομεν τούς 
ρύακας Βρωμολάγκαδο, άλλοτε ήτο καί τό 
Μπουγιούκ ντερέ (νυν Νέος δρόμος), τό ποτάμι 
της Έλεκίστρας (Διακονιάρης ή Ψαροφάι). 
Έκεΐθεν δέ του Γλαύκου τό Σαραβαλαίικο 
(τόν Φύλλιουραν) καί τής Μανωλιάς τό λαγ
κάδι. Έντύπωσιν κάμνουν καί τά όνόματά των, 
θηλ. γένους τά  περισσότερα, 6πως ή Καύκων 
είς τούς άρχαίους χρόνους, ή Σαρδινή, ή Λεύ
κα, ή Μάνα, ή Έλεκίστρα, ή Μανωλιά κατά 
τούς νεωτέρους.

Ά ρκτικώ ς έχομεν τούς ποταμούς Μείλιχον, 
Χάραδρον, Σέλεμνον, Πλατανχίικο, Βολιναΐον 
καί Φοίνικα. Έ κ  τής Ζήριας κατέρχονται όρ- 
μητικοΐ καί καταστρεπτικοί ρύακες πρός τόν 
Κορινθιακόν, τό Βαθύ, τό Τρανό ρέμα, τής 
Χρούτσας. Έ πίσης χείμαρροι Ξερόρρεμα παρά 
τόν *Άγ. Βασίλειον (Γουναριάνικα) καί Ξυλο- 
κέρα παρά τήν Άργυράν. Θωμόπουλος 53 έπ.

Π οτισ ιώ να ς. Θέσις κάτω τής μονής Γηρο
κομείου (βλ. λ). Τριανταφύλου Γηροκομεΐον 64.

Π οτοβά για  ή Μ π ο τ ο β ά γ ι α ,  ή, τοπο
θεσία καί σήμερον γνωστή κατά τήν μεσημβρ. 
πεδιάδα των Πατρών, Ν Ιίαλιουργιάς, κειμέ- 
νη ευθύς άμέσως άνω των σημερινών ’Ιτεών. 
’Αναφέρεται εις έγγραφον της 1)12)1829 έν Π ΐ-  
τραις, τό όποιον έδημοσίευσεν ό Χρ. Φακής 
είς περ. «’Αχαϊκά» Γ ' 92, «χοράφι στήν Μπο
τοβάγια κατά του Ρόδη του Θανόπουλου κοντά 
στή Βασιλική τήν άδελφή της» (=παρά Θω- 
μοπούλω 521). ’Ιδιοκτησία ποτέ ένός Πο
τοβάγια. Θωμόπουλος 4382. Τουρκικός έκεϊ 
άμπελών καί σταφίς έδόΟη είς ’Αθηναίους πρόσ
φυγας (τέλος ΙΖ ' αί.). Κώδηξ Μέρτζιου 127.

Π ουκεβΙλλ  Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς .  Ι ’άλλος πρό
ξενος έν ΓΙάτραις τφ  1817. Τ φ  1816 είχε πε- 
ριηγηΟή τάς Πάτρας καί τήν περιοχήν των καί 
έγραψε περί αυτών είς τό έργον του «Ταξίδι- 
ον είς Ελλάδα». ΊΙλθεν  έκ μεταθέσεως έξ 
Ίωαννίνων. Βουραζέλη 195—6. Είς τά έργα 
του έπέδειξε μέγιστον φιλελληνισμόν, άργότε- 
ρον δέ (1828) έξέδωσε καί «'Ιστορίαν τής άνα- 
γεννήσεως τής Ελλάδος», όπου πάλιν έγραψε 
πολλά περί τής Έπαναστάσεως των Πατρών 
έκ πληροφοριών του άδελφοΰ του Ουγου, ό ό
ποιος τόν διεδέχΟη είς τό προξενειον τών Π α
τρών μέχρι καί του 1821. Θωμόπουλος 607 
(υποδέχεται καί φιλοξενεί τόν Άδόλφον Σουη
δίας).

Προσέφερε μεγάλας ύπηρεσίας εις τούς Πα- 
τρεΐς κατά τήν Έπανάστασιν 1821 (βλ. λ.), 
παρασχών άσυλον είς τό προξενειον του. Εύερ-
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γέτης (βλ. λ.) τής πόλεως. Έλευθ. V  852—3» 
’Ανεξάρτητος Δ ' 2804, ΜΕΕ Κ ' 620. Χιώτης 
Ίον. Α' 135, 391. Θωμόπουλος 46*, 60, 197 
έπ. 204 έπ. 2103, 224, 251, 285*, 293, 2972,
4073, 415, 4332, 437», 422*, 431, 493*, 499*,
5062, 5113, 557, 609, 611*, 615 έπ. 618* είς 
Δ. Βιβλ. 320. Τριαντάφυλλου Δημ. όνομ. 46,

Π ο ύ λ ι α .  Ε ίς Λαογραφίαν Β' 706, Λαο
γραφ. σύμμεικτα Ν. Πολίτου 1824 (μέ τήν δύ- 
σιν της άρχίζουν οί ποιμένες καί οί γεωργοί ί 
τάς έργασίας των).

Π ούμπλικο. Τό δημοτικόν σχολεΐον, τό ό
ποιον άνηγέρθη καί έλειτούργησεν έπί του κυ
βερνήτου Καποδιστρίου έπί του παλαιού ναού 
βΑγ. Γεωργίου καί του όποίου τά θεμέλια σώ
ζονται σήμερον μόνον είς τήν ΒΔ γωνίαν του 
χώρου του ’Ωδείου, δημόσιον, δχι, δπως πρό- 
τερον, ιδιωτικόν ή καί κοινοτικόν. Τό εϊπον ol I 
Έπτανήσιοι τών Πατρών πρώτοι ουτω. Βλ. λ. 
έργάται. ;'Κ-\

Π ούνζας Παναγιώτης ώς καί Πουνζάκης >jpS *■ ' 
Γκολφΐνος. Πατρεΐς τού 1688, ύπογράφοντες ι \p·*· t 
άναφοράν ζητούντες αύτοδιοίκησιν κ.λ.π. παρά ijt;;. ■-· 
Ένετίας. Κώδηξ Μέρτζιου 86. ία·

Π ούντζας Χρ. Παναγιώτης, μαθηματικός,;)ϊ, II. '* 
υποδιευθυντής τής έν Πάτραις σχολής ύπομη- iim;· 
χανικών, έγεννήθη είς Μποζαΐτικα, δπου etp- · Ifl r::' π

: #'■' 
l$~'·

γάσθη υπέρ κοινωφελών σκοπών. Έξέδωσεν είς c
Πάτρας καί ’Αθήνας: ’Αλγεβρικός ύπολογι-. jfc:;/.
σμός, τόμοι 6, 1937, Γεωμετρικός λογισμός 
έξ τόμοι 1938, Άσκήσες Τριγωνομετρίας τρεις Sfa ν ι ;
τόμοι 1938, ’Αριθμητικός υπολογισμός, έν Πά-: 
τραις 1947. Συνειργάσθη είς τό Παράρτημα, 
τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας έν ■ 
Πάτραις.

Π ο ύ ν τ ζ α ς  Πλάτων. Έ κ  Πατρών, ταξίαρ-t 
χος έν πολεμ. διαθεσιμότητι άπό τών πολέμων ι 
1917—22, είς τούς όποίους συμμετέσχε.

Π ουρνάρι. Χωρίον έπί τής Μώβρης, άπέ-ί 
χον τής Κ. Ά χα ΐας 2 1)2 ώ. ’Έ χει πηγαΐονι 
ύδωρ, μέρος τού όποίου διοχετεύεται διά σιδη*; 
ρών σωλήνων εις ταύτην. Κορύλλου Χωρογρα-ι 
φία 73. ’Αναφέρεται είς ένετ. κατάστασιν τώνι 
χωρίων Πατρών τώ 1697 (P rinari), δπου τφ 
1700 έγκατεστάθησαν Σκλαβοΰνοι, Μίαν ένορί- 
αν άπετέλει μέ Μπούκουρα καί Μέρτεζαν. Πρι-ι 
νάρι τό λέγει ό έφημέριός του τού 1713. Κώ
δηξ Μέρτζιου 117, 118, 129, 172. Τώ 1816 
οίκογένειαι 22 (P ouquev ille  IV , 392), 26 τφι 
1828, 14 τφ  1851 καί κάτοικοι 102 τφ  1889.· 
Τέλος Φ)ρίου 1822 φθάνουν Τούρκοι έκ Πα-ι 
τρών. ’Οκτώβριον 1824 έφύλασσεν ό Νενέ-! 
κος μέ Πατρινούς στρατιώτας. Άρχεΐον Λόν-ι 
του Β' 305. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113.

Πουρναρόκαστρον (καί Πριναρόκαστρον)» 
έπί τής Δ πλευράς του Παναχαϊκού (ύψ. 6301 
μ.) άπέχον 3ώ. άπό Πατρών, άνω δέ τού χω-ι 
ρίου δάσος έξ έλάτης. Έ π ί τής κορυφής λόφου: 
ύπάρχουν ερείπια φραγκ. φρουρίου. Κορύλλος: 
Χωρογραφία 66. Ή  τοποθεσία καλείται Κά-;: 
στρο καί είς τό έπ* αύτοΰ έρειπωμένον κτίριον! 
φαίνετει δεξαμενή, συνήθης άλλωστε καί άπα-: 
ραίτητος εις τά φρούρια. Θωμόπουλος 483, 60.' 
Βλ. λ. Έλεκίστρα. 'Τψώματα γύρωθεν: Σταυ-ι 
ρός ύψ, 1334 μ., Ζάστοβα άνω ύψ. 1168, Κα-ι
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ράλα ύπεράνω έργων ύδροηλεκτρίσμοΰ Γλαύ
κου. Σημειοΰνται δύο πύργοι, εΐς Ν του χωρί
ου καί έτερος του άναφερθέντος παλαιού φρου
ρίου (Ραγκαβής Β' 85). Ποιον τό φραγκικόν 
τούτο φρούριον, τό όποιον λησμονηθέν κατόπιν 
καί καλυφθέν μέ πρίνους έδωσεν έπί Τουρκο
κρατίας εις τό χωρίον τό σημερινόν του όνομα; 
Πιθανώτατα τό C azadaro  castro  τοϋ 1471. 
"Η τό Καταφύγι; (Βλ. λ. φρούρια). ΟΙ Ε νε
τοί είς τό έτος 1699 έπιμένουν νά γράφουν τό 
χωρίον C ornarocastro καί ύπεχρέωσαν νά πα- 
ρέχη 15 στατήρας φορβής διά τό ιππικόν των. 
Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118.

*0 Pouqueville  IV , 394, εύρήκε τω 1816 
τό χωρίον μέ 15 έλλην. οικογένειας καί σημει
ώνει τά έρείπια τοΰ φρουρίου. Γράφει P rin a- 
ro—C astron, όπως ό Γερμανός 54—5. Ή  
E xpedition  τό άναφέρει (Pournarocastro) μέ 
13 οικογένειας τφ  1828, 6 Ραγκαβής Β' 85 μέ 
|16 οίκογ. καί 63 κατοίκους τω 1851, ό Νου- 
)χάκης Β' 519 τό άναφέρει απλώς ώς κατφκη- 
ίμένον, διότι ή άπογραφή τοΰ 1896 δέν τό άνα- 
Ιφέρει. Κορύλλος αυτόθι, ό όποιος δίδει άριθμόν 
ικατοίκων 58 τφ  1903. Οι Δρακάκης Κούνδουρος 
167, 112 τό άναφέρουν άπό τής έποχής τής συ- 
στάσεως των δήμων. Τφ 1821 συνεστήθη έκεΐ 
τό στρατόπεδον πολιορκίας των Πατρών υπό 
ιΠατρέων καί Καλαβρυτινών ύπό τούς μητροπ. 
ίΓερμανόν, Άνδρ. Ζαΐμην, Θάνον Κανακάρην, 
jB. Πετιμεζάν κ. ά. Οί Τούρκοι έξεστράτευσαν 
διά νά τούς έκτοπίσουν καί συνήφθη τήν 12 
’Ιουλίου 1821 μάχη (μάχη τοϋ Πουρναροκά
στρου), κατά τήν όποιαν όμως ήττήθησαν καί 
έπέστρεψαν είς Πάτρας. Καί πάλιν ύπό τόν 
Ίσούφ πασάν μετά τινας ημέρας προσέβαλον 
τούς εις Ρηγανόκαμπον "Ελληνας καί οί άπό 
Πουρναροκάστρου κατήλθον καί τούς έβοήθη- 
σαν άποτελεσματικώς καί έν γένει κατήλθον 
πρός στενοτέραν πολιορκίαν τών Πατρών. 
Γερμανός ώς άνωτέρω. Φθάνει έκεΐ ό ’Αλ. 
Μαυροκορδάτος.

Κατά τήν μάχην Γηροκομείου (Μάρτιος 
1822) είς Πουρναρόκαστρον άπό κάτω έτοπο- 
θετήθη ό Καν. Δεληγιάννης μέ 600 περίπου 
άνδρας. Άργότερον, όταν ή μάχη Γηροκομείου 
(9 Μαρτίου) έλαβε δυσάρεστον τροπήν, ό Ά ν- 
δρέας Ζαΐμης κατήλθεν έκ Πουρναροκάστρου 
πρός τό σώμά του, ευρισκόμενον άποκεκλει- 
σμένον είς τό Γηροκομειον. Πρός Πουρναρό
καστρον συνεκεντρώθησαν οί "Ελληνες κατά 
τήν μεσημβρίαν. Τριανταφύλλου Γηροκομειον 
47 έπ. Δημ. όνομ. 23. Έλευθ. I ' 884, ΜΕΕ, 
Κ' 626, 680, Ή λιος ΙΣ Τ ' 371.

Πρασαίικα (τόπος τών τής οικογένειας 
Πράσα), 10' υψηλά τοΰ φρουρίου Σαλμενίκου, 
όπου γέφυρα. Λέκκας 36.

Πρασούδι (ή ’Ώμορφη λάκκα). Όροπέδιον 
σημαντικής έκτάσεως Δ κορυφής Παλαβού 
πύργος τοΰ Παναχαϊκοΰ, άπό τοΰ όποιου άρ- 
χίζει ό ποταμός Φοΐνιξ. Τόν χειμώνα ή χιών 
(βλ. λ.) υπερβαίνει τά 4 μ. καί παραμένει μέ
χρι τέλους τής άνοίξεως. Τό θέρος χρησιμο
ποιείται διά τήν βοσκήν ποιμνίων. Ό  ’Ορει
βατικός σύνδεσμος κατεσκεύασεν έκεΐ καταφύ- 
γιον διά τούς άνερχομένους τόν χειμώνα, τό β'

έπί τοΰ Παναχαϊκοΰ. Πρασούδι (είς Κορινθία* 
κόν, Κέρκυραν) καί Πρασούδα (ΜΕΕ Κ' 20, 
652, I ' 36) ακρωτήρια, πάντως τό τοπωνύμι- 
ον φυτώνυμον, διότι δέν υπάρχουν δένδρα εις 
τό όροπέδιον, αλλά μόνον πρασιά. Β. Α. Γρι- 
μάνης, ’Αναμνήσεις κατά τήν άνάβασιν έπί 
τοϋ Παναχαϊκοΰ, Πάτραι 1893. Θωμόπουλος 
47, 48. Λέκκας 35.

Π ράτσικας. Κατά Τάσον Βιδούρην (βλ. λ.) 
είς «Νεολόγον Πατρών» 29 Αύγουστου 1958, 
ό ’Ιωάννης Πράτσικας, προύχων τής Δρόβια- 
νης Β. ’Ηπείρου, έφονεύθη ύπό τοΰ Ά λή  πα
σά, ό δέ υιός του Σιδέρης έγκατεστάθη μετε- 
παναστατικώς είς Πάτρας, γερουσιαστής έπί 
"Οθωνος, τέκνα δέ αύτοΰ οί Νικόλαος, Δημή- 
τριος καί Σπυρίδων, οί όποιοι τφ  1850 άνή- 
γειρον ναόν, διατηρούμενον είσέτι είς τό έξο- 
χικόν των κτήμα έπ’ όνόματι τοΰ Ά γ . Ίω άν- 
νου γνο^στοΰ έκτοτε ώς Πράτσικα, ώς καί ό
λη ή περιοχή.

Τφ 1831 άπαντώμεν έν Πάτραις τόν Βα
σίλειον Πράτζικαν (Θωμόπουλος 5501). ’Ε πί
σης ό Βαυαρός L,. von S teu b  II  109, έλθών 
είς Πάτρας τω 1836, άναφέρει :« Ή μ η ν  προσ
κεκλημένος εις γεΰμα τοΰ κ. Σ(ιδέρη) ΙΙ(ρά- 
τσικα), ένός πλουσίου έμπόρου, τοΰ όποιου 
όφείλω τήν γνωριμίαν είς παλαιάν συστατικήν 
έπιστολήν τοΰ υπουργικού συμβούλου κ. Βέ- 
λιου. Δέν όμιλώ περί τής εύγενοΰς συμπεριφο
ράς τοΰ κ. Σ(ιδέρη) καί τών οικείων του πρός 
έμέ τόν ξένον των, πόσον τακτικοί καί άξια- 
γάπητοι ύπήρξαν. Τό τραπέζι διήρκεσε μέχρι 
τής έσπέρας καί ήτο άφαντάστως πλούσιον είς 
φαγητά όρεκτικώτατα, διαδεχόμενα άλληλα. 
Κατά δέ βραχέα διαστήματα έγείροντο, έχό- 
ρευον, έτραγφδουν καί πάλιν έκάθηντο συνεχί- 
ζοντες τήν εύωχίαν. Πολύτιμος οίνος Ίονικής 
παραγωγής άφθονώτατος έρρευσεν...». Θωμό
πουλος εις «’Αχαϊκά» Β' 3. Ν. Πράτσικος ά
παντα είς τόν κατάλογον τών συνδρομητών 
τών Ύπομνημ. τοΰ Γερμανού (1837). Ε ίς τήν 
έφ. «Αιών 27 ’Απριλίου 1841 εύρίσκεται: 
« Ό  κ. Γεωργ. Πράτσικος άνθυπολοχαγός τοΰ 
Μηχανικού είναι άξιωματικός διδαγμένος καί 
έκ πρώτης άρχής τών έργασιών του έδειξε με- 
γάλην εύφυίαν είς τούς ύπολογισμούς καί εις 
πάν δ,τι απαιτεί ή γεωδαιτική υπηρεσία». 
Πρατσίκου Γ . Σ. Σύντομος πραγματεία περί 
καταλληλοτέρου σχηματισμού τοϋ Έλλην. τα- 
κτικοΰ στρατού, Ά θ . 1856. *0 Νικόλαος Π . 
Πράτσικας έξέδοτο έπίσης «Πίνακες μεσιτειών 
καί προμηθειών έπί λιρών ’Αγγλικών», ΆΘ. 
1915. ‘Ο Χρήστος Σ. Πράτσικας έξέδοτο έν 
Πάτραις τφ  1876, έκ σελ. 112, « Ό  κουρεύς 
τών Πατρών ή ή ματαία προφύλαξις... Κωμφδία 
παράφρασις τοΰ κουρέως τής Σιβηλλίας τοΰ 
B eau m a^ h a is»  Βλ. καί Πατραϊκάς εικόνας 
έκ τοΰ φυσικοΰ εις τό Έ θν. Ήμερολ. Σκόκου 
τοΰ 1899, 449—51. Τω 1851 άπαντοΰν έν Π ά- 
τραις «άδελφοί Κ. Πράτζικου».

Π ρ ά τ σ ι κ α ς  Χ ρ ή σ τ ο ς  (ή Χριστόδου
λος). Έγεννήθη εις Πάτρας τφ 1888. Νομικός 
καί δικηγόρος. Έξελέγη τφ 1939 καθηγητής 
τοΰ ’Αστικού δικαίου τής Νομικής Σχολής ’Αθη
νών. Συγγραφεύς πολλών νομικών έργων καί
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έκείνου του R . von Jhering «Είς τόν παράδει
σον των νομικών έννοιών», Αθήναt 1925.

Π ρ ά τ σ ι κ α ς  Άνδρέας. Έγεννήθη είς Π ά 
τρας τφ  1893, άδελφός του Χρήστου. ’Ιατρός 
καί συγγραφεύς, ώνομάσθη τφ  1930 υφηγητής 
καί τφ  1948 έκτακτος καθηγητής της Παθολο
γίας.

Π ρ ά τ σ ι κ α  Κούλα. Αδελφή των άνωτέ- 
ρω, γεννηθεΐσα είς Πάτρας τω 1899. Χορο- 
γράφος, ίδρύσασα τω 1930 σχολήν ρυθμικής 
καί γυμναστικής, τήν πρώτην έν Έλλάδι. "Η 
λιος ΙΣ Τ ' 357—8. "Απαντες ούτοι έκ τής ώς 
άνω έκ Β. ’Ηπείρου είς Πάτρας έγκατασταθεί- 
σης οίκογενείας.

Π ρέβεδος (ύψ. 142 μ.). Κατά τήν άρ. 6- 
χθην του Πείρου, όπου ό ποταμός λέγεται οΰτω. 
Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 31 άπό Πρεβεδού- 
ρου τίνος ιδιοκτήτου έπΐ Φραγκοκρατίας. Π λη
σίον ΐχνη τής άρχ. πόλεως Φαρών, έκεΐ δέ καί 
γέφυρα Γιαννια. Είς ένετ. κατάστασιν χωρίων 
Πατρών του 1697, P rev ed o r, άποτελούν Ιδίαν 
ένορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 118, 172. Κατά Κο
ρύλλον, Πεζοπορία πρός Καλάμας 5—8, 38 ά- 
νήκεν έπΐ Τουρκοκρατίας εΐς τινα Όθωμανίδα 
Τσαντίρηναν. Τω 1828 είχε 32 οίκογ, άλλά 
έκτοτε τω 1836 μόνον άναφέρεται άπό τούς 
Δρακάκην Κούνδουρον 67. 'Τπέφερεν άπό έλη 
καί είχε δύο πανδοχεία (1903). Λατ, έπιγρα- 
φή εύρέϋη τω 1896 είς ερείπια βυζ. ναού πρός 
Τόσκεσι. Αρχαιότητες έντειχισμέναι είς τήν 
μάνδραν του νεκροταφείου του καί είς θέσιν 
Σταρόλακκα τύμβοι καί έρείπια ρωμ. λουτροΰ 
(Π. Νεράντζουλης είς έκδ. «Α χαϊκών» 1949 
7, 55). Φαίνεται 6τι ό κτήτωρ του τόπου (τι
μαρίου) είχεν όνομα παραπλήσιον του preve- 
d ito ri, άρμοστου έπί Ενετών. *0 V asm er 
137 συσχετίζει μέ τήν λ. Πρεβεζόν (Πρέβεζα). 
Ή  σλαυική ρίζα σημαίνει ρίπτω καί μονοπάτι 
βουνού. Ό  Ν. Άνδριώτης Έτυμολ. Λεξ. 208 
καί τό προβοδώ γράφει δτι τινές τό παράγουν 
άπό τό ρωσ. ρήμα povoditi. Τήν όρθήν λύσιν 
εύρίσκομεν εις τήν λ. ΙΙρεβετιάνα. Τόν ’Ιού
λιον 1821 διέρχεται ό Ίσούφ πασάς. Έδόθη 
μετεπαναστατικώς ή έκτασις είς τούς Κουμα- 
νιώτας, οΐ δέ κάτοικοι προσήλθον είς τό χω- 
ρίον Λαλικώστα. Θωμόπουλος 61, 116, 237.

Π ρεβετιάνα . Πηγή κάτωθι τού χωρίου 
Σαραβαλίου έπί τής παλαιάς όδού πρός Κα
λάβρυτα (Μακελλαριάς). Τό όνομα ένθυμίζει 
δτι άνήκεν είς φέουδον (τιμάριον), πρεβένταν, 
πρόνοιαν, κατά τούς Βυζαντινούς. Οΰτω π. χ. 
είς έγγραφα G erland  221. Θωμόπουλος 387. 
Πρβλ. G erland  82 Πρεβέντα (Prebcnde) φέ
ουδον των κανονικών (Ιερέων).

πρεσβευτα ί Πατρεΐς μεταξύ Μιλησίων 
καί Μαγνήτων οί Διοκλής Άγησιλόχου καί 
’Αριστείδης Σελεύκου. Βλ. λ. Κόλλας Σαλτα- 
φέρας.

Πρέσσας Άνδρ. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
τεχνολογικά βιβλία (1958).

Π ρευγένης. Βλ. λ. Πατρεύς.
Π ριγκηπατον Ά χαΐας. Βλ. λ. Ά χα ΐα , 

Φράγκοι.
Π ρινάρι Βλ. λ. Πουρνάρι. Πριναρόκαστρον 

τό Πουρναρόκαστρον,

Πρινέας ή Τσιριγώτης Κωνστ.έκ Μέσο*
λογγίου, ήλθεν είς Πάτρας κατά τήν έναρξιν 
του Ά γώνος 1821 καί κατεβύθισεν ένταΰθα τό 
πλοΐον του, άλλά κατόπιν τό άνέσυρε. ΜΕΒ 
Κ ' 680.

Π ριόλιθος. Τοποθεσία υπέρ τόν Γλαύκον 
ποταμόν καί τήν Περιβόλαν, άλλά καί είς βου- 
νόν Ό μπλοΰ, έκ τού είδους τού πετρώματος 
(λίθου). Β. Γριμάνη, ’Αναμνήσεις κατά τήν 
άνάβασιν είς Παναχαΐκόν, 11.

Π ριονας Γ. Άνδρέας (1843—1912). ’Αγιο- 
γράφος έκ Κερπινής Καλαβρύτων, ζήσας είς 
Πάτρας, μαθητεύσας είς τόν θειον του έν
ταΰθα ζωγράφον Ίω αν. Σαμουράκην. "Εργα 
του τό τέμπλεον τού Ά γ . Δημητρίου, είκόνες 
φορηταί είς Παναγίαν Άλεξιώτισσαν, "Οσιον 
Λουκαν Πατρών, "Αγ. Άνδρέαν (τινές των 0- 
ποίων μετεκομίσθησαν είς ναόν Ά γ . Βαρβά
ρας), Παντάνασσαν, Ά γ .  Παρασκευήν Πατρών 
καί Ναύπακτού, Παντοκράτορος. ’Έργα του 
εύρίσκονται καί είς Ελληνικούς ναούς Σικάγου 
καί Βαλτιμόρης.

Π ρ ι ο ν α ς  Ά νδρ. Τάκης, υιός τού προη
γουμένου, άγιογράφος δμοίως, γεννηθείς έν Πά- 
τραις τω 1891, όπου άπέθανε τφ  1958. Με
τά σπουδάς είς Αθήνας, είργάσθη πλησίον τού 
πατρός του. ’Έργα του είς ναούς Σκαγιοπου- 
λείου, Α' νεκροταφείου. Ά γ . Δημητρίου, Ά γ . 
Παρασκευής, Παντανάσσης κ. ά. ώς καί είς 
Εύπάλιον, ’Αμερικήν καί Πραιτωρίαν.

προάστεια . Κατά τήν άρχαιότητα ή Ά ν- 
Οεια καί Μεσάτις, άκόμη ή Ά ρβα, Αργυρά 
καί Βολίνη. Κατά τόν μεσαίωνα ή Έγλυκάς, 
Μετεπαναστατικώς τό Ρίον (10 χμ.), Μποζαί- 
τικα, Συχαινά, Μπάλα, Βούντενη, Έγλυκάς 
(2 χμ .), Ζαρουχλαίικα (4 χμ .), Μιντιλόγλι (10 
χμ.), Περιβόλα, Ίτέα ι (5 χμ.). ΙΙροάστειον ώ- 
νομάσθησαν τά Μποζαΐτικα. Θωμόπουλος 62.

Π ρόβα. Τό άπό τού πολέμου 19'*0—4 έρεί- 
πωμένον πλέον κτίριον (αρχή όδού Μπουκαού- 
ρη), όπου έστεγάζετο παράρτημα τού στρατ. νο
σοκομείου, έκαλεΐτο Πρόβα, διότι υπήρξε κα
τάστημα φυλακών (βλ. λ.) υποδίκων, δηλ. έκεί- 
νων, οι όποιοι έκαναν πρόβα (δοκιμή) φυλακής.

Π ροβοδός, ό. Χωρίον άνήκον είς τήν κοι
νότητα Καμαρών, άπέχον αυτών Χ/4 ώ. καί 2 
<!όρας άπό Σαλμενίκου. Κορύλλος Χωρογραφία 
89. Άναφέρεται είς τήν ένετικήν άπογραφήν 
τού 1692. Αέκκας 159 σηα. Καί τήν τού 1697. 
Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118. Άναφέρεται άπό 
τόν Potiqueville  III, 550 μέ 11 έλλ. οίκογε- 
νείας. ’Έκτοτε νοείται μαζί μέ τήν Ζήριαν, τελευ
τώντας δέ τού ΙΘ ' αί. μέ 67 κατοίκους καί τφ 
1907 μέ 91. Έ π ί τής δυτ. όχθης τού ποταμού 
Φοίνικος μέ εύφορον γήν, έδέχθη άποικισμόν έκ 
Περιστέρας Καλαβρύτων μετά τήν Άπελευθέρω- 
σιν καί έπειτα. Παπανδρέου Τστορ. Καλαβρ. 
264. Ή  τοπική γλώσσα τό θέλει καί Βροβοδόν 
(ΜΕΕ Κ' 698). Τό όνομα κατά τινα γνώμην έ
χει σλαυικήν ρίζαν, σημαίνει δέ προπομπόν. 
P raeven to res έλέγοντο οί στρατιώται τής 
προφυλάξεως τών στρατ. σωμάτων ή οί οδηγοί 
(βυζ. λέξις, βλ. 678 στίχον Διγενή Ακρίτα).
* Οτε ΐσχυε τό φρούριον τού Σαλμενίκου, ή θέσις 
έχρησίμευεν ώς διαμονή ένός προβοδοΰ διά νά
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811 Πρόσκοποι
■! Κλ·
ι; διά βημάτων πασαν κίνησιν είς τύ πα-

Η .^αλιακύν μέρος, του δποίου άμέσως άνυψοϋται 
y τοποθεσία, οΰσα τύ τελευταΐον ύψωμα πρύ

'' .·![: ,,της παραλιακής πεδιάδος. Ό  V asm er 137 δέν

300,

ο χ ή. Βλ. λ. Πε-

, .^παραδέχεται σλαυικήν τήν όνομασίαν. Κατά 
ν ΐ , ' ' '  Γ«',·'ΐ'Νουχάκην τώ 1889 κάτοικοι 67. Δρακάκης 
,1.·'^ΙϊΚ .^ούνδουρος 67. Λέκκας 72, 73, 158, 164, 185, 

«^98, 210.
,;·4·; Κϊ:ί:ί·τ! προϊόντα Πατρών : Σταφίς, οίνος έλαϊαι, 

‘Χ'ραΰκον, τραγάκανθα (κόμμι), μελία, σίτος, βάμ- 
'!< ,,ραξ, μέταξα. τυρός, έρια, λίνος, πρινοκόκκι, 

ίί,ΐϊ'^όρτον, σφάγια, λεμόνια, πορτοκάλλια, κεράσι, 
:u fey -:_ν ι; ξυλεία έκ δασών καί κυπαρίσσων, βάλανοι, άλας, 
■V'jnwy, '[..'Χρκαλις, κριθή, κιννάβαρι, σαρδέλλαι καί λοιποί 
ΐμι,τρ», Ε^ίδΙχθεϊς, καπνός. Περί έκάστου είς οίκείαν λέξιν 
;:υ“njy, Υ|. ΐ Καί λ. γεωργία, έμπόριον, πεδιάδες, ζώα. Θω- 
ίίΐ, ιοιίχόπουλος α' έκδ. 22, 46, 53, 116, 253,

364, 376, 412, 420. 
uvA;iΠ; ;ϊ I  Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ή  έ π  
::.v; Ιγφασγοί, Έ πειοί, Άρόη.

I Προκόπιος έπίσκοπος Κερνίκης. Εύρίσκε- 
" ϊ jcoti μετά μητρ. Γερμανού είς Πάτρας τύν 

•'1;/·ο} ...$ράρτιον 1821, υπογράφει τήν πρύς τούς προ- 
ιί;*|ένους προκήρυξιν. Βλ. λ. Έπανάστασις 1821. 

άρχιδιάκονος Προκόπιος υπογράφει προι- 
't' . Λ,''&κοσύμφωνον 1798 έν Πάτραις. Ά καδ. Ή μερ. 
3  ^ 51 ' | :1918, 110.

* Πρόκοπος. Ή  πρύς τήν ’Ηλείαν παραλία 
V Γ. if'* ιύθύς μετά τύν ’Άραξον, δπου ίχθυοτροφεϊον,
■ ‘· ϋ’··η·'·' > ^ίμνη, έλος άλλοτε καί πεύκων σήμερον. Τό 

ι„ ') χθυοτροφεΐον άπαντάται είς παλαιά έγγραφα 
ι,/·',:! ί ι; ' *>ς «Προκοπονευροβίτσης», δνομα χρησιμοποι- 
•Ρι γ- ; >ύμενον καί είς τύ κείμενον τού α β λ η '  νόμου, 
ι Lj'i'A j ίιότι μέχρις έκεΐ έφθανον αί δασώδεις εκτάσεις 
'(-·)ι τού Δημοσίου, αί δποϊαι έδωρήθησαν είς τύν 
:Μί· '^■'ί ίιάδοχον τότε Κωνσταντίνον. Είς συμβολαιο- 
,’fcwP : γραφικήν πράξιν 349)1-12-1839 άρχείου Βελ. 
II:άκ'λ'' ' " Κατσίνα είς Λεχαινά ’Ηλείας, έπιστέλλει ήμϊν 

•'Vf· ·»!6 Ντ. Ψυχογιός, άναφέρονται Ιχθυοτροφεία
: 1?’,Η ψ 

ά*&·ύ

Πάπα καί Προκοπονεβροβίτζης καί αί ζημίαι 
οΰ 1834 «ένεκα της άνωμάλου καταστάσεως». 

Ό  L eake II , 165 γράφει δτι ή λίμνη κάτω
- 1$·4* £πύ τήν Καλογριάν, έχει άνοιγμα πρύς τήν
0 , \r-

^r:
-s'·'1

1 .n'·
T ‘:

■p !
0-
r

βάλασσαν καί έν ίχθυοτροφεϊον, τύ όποιον έ- 
.,̂ 15'fic> νοικιάζεται άντί 600 πιάστρων έτησίως. Χωρί- 

φ ζ ε τ α ι  άπύ της θαλάσσης μέ μίαν αμμουδιάν,
■ 1 »'■· ή οποία καλύπτεται άπύ στροφύλια (πευκο- 

(ειδή), τά όποια δίδουν κουκουνάρια, τρωγό- 
\ ' · ρ ϊ (μένα ώς τά άμύγδαλα. Είναι ό διατηρούμενος 
ν Ι’* ιέως σήμερον ωραίος πευκών άπύ κουκουναριές, 
'';..r}i ί· ίπαράγοντα κουκουζέλια. Είς τύ δάσος αύτύ 
C' 0ίκί '|άπύ Στροφυλιας μέχρι Κουνουπελίου έκρύβη- 
!·.ίνΡ·:·! ‘$*ν οΐ Τούρκοι τφ  1824. Κ. Μεταξας 184. 

ιΙΘωμόπουλος 62, 72 σημ. Έλευθ. I ' 911.
Πρόκουλα. Ιέρεια έν Πάτραις της Λα- 

φρίας Άρτέμιδος (βλ. λ.) έπί. Αύγούστου. Θω- 
μόπουλος 1962.

Πρόμαχος έφημερίς Πατρών τώ 1923. 
προνοηταί. Ούτως έλέγοντο οί άνώτεροι 

ύπάλληλοι, οί διοικοϋντες τά «δρια» (βλ. λ.) 
'(ΙΑ'—ΙΒ' αί. μ. X.). Bon 100. Έ π Ι Ενετών 
οί γεν. διοικηταί των.

Προνοκόφσκη ύπολοχ. φιλέλλην, εύρίσκετο 
είς Πάτρας τύν Φ)ριον 1834. Χρ. Νέζερ

\ ,Άπομν. 120.

ι

πρόξενοι. Κατά τήν άρχαιότητα είς τάς 
Έ λλ. πόλεις ώρισμένοι ξένοι (άπύ άλλην πό- 
λιν) κάτοικοι αύτών, άπελάμβανον διάφορα κατά 
πόλεις δικαιώματα, δυνάμει τών όποιων σχε
δόν έξισοϋντο μέ τούς πολίτας (εντοπίους). 
Ούτοι έκαλοϋντο πρόξενοι καί έχομεν έκ Π α
τρών είς "Ακτιον (Β' π. X. αί.), είς ’Άπτερα 
Κρήτης, είς Κλειτορίαν, Δελφούς καί έκ Φα
ρών είς Λουσούς (νϋν Καλαβρύτων). Θωμόπου- 
λος 231, 237*.

Έ π ί Φραγκοκρατίας οί Ε νετο ί είχον ένα 
podesta, ό όποιος είχε περισσότερα δικαιώ
ματα άπύ ένα πρόξενον. Ά π ύ  α' Τουρκοκρα
τίας άναφέρονται πρόξενοι Ένετίας, Γαλλίας 
καί ’Αγγλίας. Κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν, έ- 
κτύς αύτών, οί όποιοι έν Πάτραις είναι γεν. 
πρόξενοι διά τήν Πελοπόννησον (παρόλον δτι ή 
τουρκική διοίκησις αύτης ήδρευεν είς Τρίπο- 
λιν), έχομεν τοιούτους της Ρωσίας, 'Ολλανδίας, 
Σαρδηνίας, ’Αμερικής, Σουηδίας, Ισπανίας, 
Αύστρίας, Βαυαρίας. Κατώκουν περί τήν πλα
τείαν Ά γ . Γεωργίου καί παρεθέριζον είς Κά- 
λανον. Δέχονται τούς ξένους (περιηγητάς) καί 
έπισήμους ξένους καί τούς φιλοξενούν. Δέχον
ται τήν Προκήρυξιν τών άρχηγών της Έπανα- 
στάσεως 1821, άπευθυνομένην είς αύτούς. ’Α
σχολούνται μέ τύ έμπόριον καί άλλοι μέν προ
στατεύουν τούς 'Έλληνας (Πουκεβίλλ) καί άλ
λοι ύπήρξαν έχθρικώτατοι (Γκρήν). Θωμόπου- 
?,ος 426, 513, 555 έπ., 633. Διέθετον Ιδιον 
ταχυδρόμον, μάγειρον, φύλακα (γενίτσαρον για- 
σεξή). Είχον δικαστικήν έξουσίαν έπί τών υ
πηκόων τού κράτους των καί φυλακάς άκόμη.

Μετά τήν Άπελευθέρωσιν έχομεν πλεϊστα 
προξενεία έν Πάτραις λόγφ της έμπορικότη- 
τος. Οΰτω τφ  1875 : ’Αγγλίας, ’Αμερικής, 
Αύστρίας, Γαλλίας, Βελγίου, Γερμανίας, Δανι- 
μαρκίας, Ισπανίας, ’Ιταλίας, 'Ολλανδίας, Ρ ω 
σίας καί Τουρκίας. ΜΕΕ ΙΘ ' 788. Τ φ  1828 
υπήρχε προξενεΐον Αύστρίας, είτα Ρωσίας καί 
Γαλλίας, άκόμη καί τού Πάπα.

Πρόοδος, ή. Η μερήσια πολιτική έφημε- 
ρίς έν Πάτραις, άπύ 29 Σ)βρίου 1929 έως 
23)2)1930 ύπύ Χρ. Λαμπροπούλου μέ Ιδιό
κτητα τυπογραφεία καί άρχισυντάκτην τύν 
Ά ριστ. Μικρούτσικον.

Καί τώ 1889 έξεδόθη ύπύ τύν αύτύν τίτλον 
έφημερίς έν Πάτραις. ΜΕΕ Κ' 753.

Π ρόσαντες. Έ κ  τού επιθέτου προσάντης, 
ό άνωφερής, άπότομος, άπόκρημνος. Είς τύ 
σχέδιον (βλ. λ.) Πατρών σημειοϋται ούτως ή 
έντεϋθεν τού Βλατεροΰ νεοπαγής (μετά τύ 1828) 
συνοικία, έπί τού υψώματος άλλοτε Γιαντή 
άγά. Ό μοία έκφρασις έχρησιμοποιήθη διά τήν 
ανωφέρειαν άπύ κάτω πόλεως πρύς πλατείαν 
Ά γ . Γεωργίου.

Πρόσκοποι. Τήν α' ομάδα ίδρυσεν έν 
Πάτραις μετά τύ 1912 δ λυκειάρχης Γ . Στε- 
φανόπουλος, συμμετεϊχον δέ οί Κ. Γκόλας, Ν. 
Άγουρίδης, Γρηγ. Χασάπης. Τφ 1923 ό ά- 
στυνόμος Ν. Νέρης καί ό λοχ. Βαλασόπουλος 
ίδρυσαν όμάδας μέ άρχηγούς Λ. Πετρόπουλον, 
Γρ. Χασάπην, Ν. Άγουρίδην, Γ . Δασκαλό- 
πουλον, Πελ. Σαγρήν, Γ . Μπεκατώρον, Λ. 
Σκληβανιώτην κ. ά. Τ φ  1927—8 προΐσταται ό
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Γ. Δεδυμιώτης καί μετέπειτα οί Άνδρ. Σταυρό- 
πουλος, Κ. Σπηλιόπουλος, Γ. Σούλος, Χαρ. 
Σταυρόπουλος, Δημ. καί Γ. Πανούσης. Τφ 
1932 άνεζωογονήθη ή κίνησις υπό τόν Γρηγ. 
Χασάπην (είχον καί Ιδίαν μουσικήν). Τω 1945 
άνεσυγκροτήθη υπό τόν Ιατρόν Ά ριστ. Ά ντω - 
νιάδην καί έφορον τόν Γ . Παπασπυρόπουλον 
καί μέ δλα τά παλαιά στελέχη (κατασκηνώσεις 
θεριναί κ.ά. τμήματα καί ναυτοπροσκόπων καί 
άεροπροσκόπων). Εις τούς σεισμοπλήκτους 
Ίον'.ους (1948 καί 1953) προσεφέρθησ»ν μεγά- 
λαι ύπηρεσίαι έπιτοπίως καί έν Πάτραις.

προσκύνημα Πατρέων : Τό Γηροκομεΐον 
(Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 53), ή Παντά- 
νασσα καί ό ναός του Ά γ . Άνορέου. Βλ. λ. 
έορταί, λατρεία, ναοί (ΜΕΕ Κ' 778).

Π ροστοβίτης Ιωάννης. 'Οπλαρχηγός της 
έπαρχίας Πατρών κατά τήν τελευταίαν Τουρ
κοκρατίαν καί τήν Έ λλ. Έπανάστασιν, άναφε- 
ρόμενος απλώς υπό του Θωμοπούλου α' έκδ. 
407, β' έκδ. 551. Κατήγετο έκ Προστοβίτσης.

Π ροστοβΙτσα. Χωρίον της Βουντούχλας. 
Κεΐται έπί του Ερυμάνθου (ύψ. 726) καί άπέ- 
χει όδικώς 12 ώ. έκ Πατρών. Κορύλλου Χω
ρογραφία 84—5. ’Αναπτύσσονται αί καστανέαι 
καί τφ  1930 άριθμοΰνται 2.000 καί 1.500 έ- 
λάται. Τ φ  1928 γενομένης άνασκαφής εύρέθη 
μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον υπό Ν. Κυπαρίσση, 
δυστυχώς τούτο ήτο κατεστραμμένον καί τό 
ύλικόν του οί κάτοικοι είχον χρησιμοποιήσει. 
Εύρέθησαν ίμ ω ς άντικείμενά τινα, μεταξύ των 
όποίων ωραίος τετράωτος άμφορεύς. Ό  Γ. 
Παπανδρέου είς Έγκυκλ. λεξ. Πολίτου, έν λ. 
Εύπάγιον (σ. 64) τοποθετεί τήν πολίχνην αυ
τήν τού Δ ' π. X.. αί, μεταξύ Φολόης, ίΐροστο- 
βίτσης καί Σκιαδά. Άναφέρεται χωρίον έπαρ- 
χίας Ιΐατρών άκμάζον τφ  1697, άφού όρίζεται 
νά παρέχη 35 στατήρας φορβής διά τό ένετι- 
κόν Ιππικόν καί τφ  1713 έχει δύο έφημερίους 
(Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118, 173), έπίσης άπό 
τήν E x p ed itio n  μέ 43 οίκογενείας (1828), άπό 
τόν Ραγκαβήν Β ' 89 μέ 77 οίκογ. καί 472 
κατοίκους (1851) καί άπό τόν Νουχάκην Β' 
532 μέ 650 κατοίκους (1889).

Πρωτεύουσα τού δήμου Έρυμανθίας (1836 
—40) καί έκτοτε μέχρι 1862 τού δήμου Τρι- 
ταίας. Δρακάκης Κούνδουρος 18, 67, 112.

Κατά Φωμόπουλον α' έκδ. 238 τό δνομα 
του χωρίου μλ τήν σλαυικήν κατάληξιν σημαί
νει πολίχνην προεστού. Είς Τριχωνίδα υπάρχει 
χωρίον Προστοβά. *0 V asm er 137 δέν παρα
δέχεται άμφοτέρων σλαυικήν τήν καταγωγήν. 
Χωρίον Ποροβίτσα εις Αίγιάλειαν. Προτιμη
τέα ή όνομασία Εύπάγιον, άν καί έσχάτως με- 
τωνομάσθη είς Δροσιάν ! ΠατρΙς του κλέφτου 
Γιαννια καί του υιού του άγωνιστοΰ 1821, έ 
πίσης των Καραχάλιου καί Προστοβίτη, ό- 
μοίως κλεφτών. Βλ. λ. Δρακότρουπα, πρβλ. 
δσα Χρ. Παναγόπουλος, Ό  χρωματισμός 
τού κόσμου έκθέτει έν σ. 86 έπ. διαδρα
ματιζόμενα είς Πρστοβίτσαν. Τ φ  1943 ot 
Γερμανοί έκ τών 196 οικοδομών της κατέ
στρεψαν δύο. Θωμόπουλος 42, 86, 228, 4881, 
544—7. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 432.

πρόσφυγες. Ή  άρχαιοτέρα περίπτωσις
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προσφυγίας πρέπει νά θεωρηθή αύτών 
τών ’Αχαιών (βλ. λ.). Πρόσφυγας δέχονται ot 
Πατρεΐς κατά τά Μηδικά τά γυναικόπαιδα τών 
Δελφών (Θωμόπουλος 1261). Έ ξ  άλλου πρόσ
φυγες οί Πατρεΐς κατέφυγον είς τά γύρω πο- 
λίσματα μετά τόν Γαλατικόν πόλεμον είς Καλ- 
λίπολιν καί κατά τούς τελευταίους χρόνους πρό 
της ρωμαϊκής κατακτήσεως. Δέχονται οι Πα
τρεΐς τούς Αίγιεΐς μετά τόν σεισμόν έπί Τιβε- 
ρίου, δπως συνέβη όμοίως τω 1748. Περίπτω- 
σις προσφυγίας Πατρών πρός Ρήγιον ’Ιταλίας 
διατυμπανίζεται κατά τάς άρχάς τού Θ' αί. 
λόγω τής πολιορκίας τών Σλαύων (βλ. λ.) άλ- 
λά ευθύς μετ’ έπειτα πολλοί Έλληνες τής Σ ι
κελίας καί Κάτω ’Ιταλίας καταφεύγουν είς Πά
τρας. Θωμόπουλος 263. 280. Ζακυθηνός, Le 
d esp o ta t I I ,  1614, 162, Οί Σλάβοι έν Έλλά- 
δι, Στ. Κυριακίδης Οί Σλάβοι έν Πελοποννή- 
σφ 58.

Κατά τήν τουρκικήν κατάκτησιν οί πλεΐ- 
στοι τών Πατρέων κατέφυγον είς Ναύπακτον 
καί άλλα Ένετοκρατούμενα μέρη, άλλ* έπανήλ- 
θον. Τήν άνοιξιν τού 1464 χιλιάδες Πελοπον- 
νήσιοι κατέφυγον είς Ζάκυνθον λό(ψ τής σκλη- 
ρότητος τών Τούρκων καί έκτοτε συνεχώς (βλ. 
λ. Σουμερλής). ’Επί τε)ευταίας Ενετοκρατίας 
(1780) καταφεύγουν πλεΐστοι Αθηναίοι είς Πά
τρας. Πατρεΐς πάλιν καταφεύγουν είς Ζάκυν
θον τφ  1691 υπό άπειλήν τουρκικής εισβολής. 
Μετά τήν άποτυχίαν τής Έπαναστάσεως του 
1770, οί πλεΐστοι τών Πατρέων καταφεύγουν 
είς τά όρη μέχρι Νεζερών (Σακελλαρίου 180, .f* : 
197, Κανδηλώρος Άρματωλισμός 47) καί είς 
Ζάκυνθον οί δυνάμενοι. Είς τήν αύτήν Ζάκυν
θον τφ  1790 έπί τή έμφανίσει πανώλους. Τούς 
έκ σεισμών παθόντας Ζακυνθίους δέχονται άν- 
τιθέτως οί Πατρεΐς τφ  1767 καί έπανειλημμέ- 
νως έκτοτε τόν ΙΘ ' καί Κ' αί. Είς Ζάκυνθον 
καί λοιπάς Ίονίους καταφεύγουν οί Π ατρεΐς; 
τώ 1821—8 (Χιώτης Ίον, Α' 376, 378, 384, 
3 8 7 ,4 2 3 , 431—2 ,4 4 6 —7, 466, 753, Φ ω τά-■ 
κου Βίοι 304—6, Κόκκινος Β' 114—5). 7.000 
συνολικώς κατέφυγον είς Ζάκυνθον έξ δλης: 
τής Πελοποννήσου.

"Αλλοι προσφεύγουν είς μονήν Ό μπλου! 
(Θωμόπουλος Όμπλου 25) άρχικώς καί κατό
πιν είς Καλάβρυτα, Γαστούνην καί Ναύπλιον. 
Μετά τήν ΆπελευΟέρωσιν δέχονται πρόσφυγας: 
"Ελληνας έκ τού άλυτρώτου Ελληνισμού καί 
νησιώτας διά μέσου τής Ζακύνθου, δπου ούτοι 
άρχικώς είχον καταφύγει, Ή πειρώτας καί Έ - · 
πτανησίους πολιτικούς άνδρας, φεύγοντας τήν» 
άγγλικήν καταδίωξιν. Χιώτης Ίον. Β' 148,
149. Δέχονται, οί μόνοι έν Εύρώπη, τούς Ι τ α 
λούς (βλ. λ.) πρόσφυγας. Δέχονται Μικρασιά- 
τας, Ποντίους καί Κωνσταντινοπολίτας μετά: 
τήν Εθνικήν συμφοράν του 1922 (καί άκόμη ι 
καί Αρμενίους (βλ. λ.), έκ τών όποίων άλλοι ■ 
έγκατεστάθησαν είς Πάτρας (άστικώς) καί. 
άλλοι είς Πάτρας, Άπιδεώνα κ. ά. Ρίον, Λάπ- 
πα, Γηροκομεΐον άγροτικώς. Πρόσφυγας τέλος 
δέχονται κατά τήν διάρκειαν τής έχθρικής κα- 
τοχής (1943—4) έκ τής υπαίθρου, Ηλείας,; 
Άγρινίου κ»ί Ναυπάκτου καί κατά τόν συμ-. 
μοριτοπόλεμον. Βλ. λ. πληθυσμός. Θωμόπου-
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Λζ 174, 269», 367, 371, 404», 475, 469»,ί' ί , _J __. _,_7 _J _,
.* ι944, 499*, 505, 508, 513. Σακελλαρίου, 180,
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Π ροφήτης Ή λ ία ς . Βλ. λ. "Αγ. Ή λίας. 
πρω θυπουργοί έκ Π ατρών: Μπενιζ. Ροΰ- 

ιος, Σωτ. Σωτηρόπουλος, Δημ. Γούναρης, 
·■ ,Α.ϋτυλ. Γονατας, Άνδρ. Μιχαλακόπουλος, Δημ.
’ϊ’.ΐιίν Λάξιμ°ς, Γεώργ. Παπανδρέου, Π. Κανελλόπου- 

,ος. Βλ. λ. υπουργοί.
Π ρωΐδης. Πολεμεΐ είς Πάτρας τφ  1821. 

ϊλ. λ. Έπανάστασις.
Π ρωινά νέα. Έ φ . ήμερησία έν Πάτραις 

φ 1933 ύπό Γ. Παπαγεωργίου. 
ιγ, ( ΐ_ Π ρωινή. Έ φ. ήμερησία Πατρών τφ  1933 
Zr/4· διευθυντήν τδν Βρ. Λεφτάκην.

-φιΙνΐιοΡ Πρωσία. Πρόξενος αυτής ό Άνδρ. Κον- 
Α; n£)t. je< ογούρης τφ  1806, έμπορος, ώς ό Πάουλ τφ

... * 809 τοϋ αύτοκράτορος της Γερμανίας. Θωμό-
ουλος 561, 563. Τφ 1857 δ Άμβουργερ. 

Π ρω ταπριλιά . Βλ. λ. ντόρος. 
Π ρω τομαγιά. ΈφημερΙς σοσιαλιστική έκ- 

(iafe Hjir  ϊ ϊθεΐσα είς Πάτρας τφ  1877. Κορδατος Έ ρ- 
:»«»*«· ί-*τ · κ ν̂γ5!χα 44—7. Περί της έορτής βλ. λ. 
■.rnijrfc'j ϊ >Ρτ<χί·
lix 'Evmx-r * Π τ ο λ ε μ α ί ο  ι. Έπροστάτευσαν παρ’ αύ- 

/· Εί ' »*€ πολλούς Πατρεϊς, δπως τδν Μνασέαν, Θεό- 
iujv ε1-Ζΐ' Γ r >τον> Δημοφώντα. Θωμόπουλος 162—4.

Π τω χοκομεΐον. ’Ή δη ή D ora d ’ Is tria , 
xcursions en R oum elie etc, Z urich—P a ris2 
363, I, 354, έπισκεφθεΐσα τάς Πάτρας, γρά- 
ει δτι έν γηροκομεϊον (un hospice pour les 
ieillars) έλειτούργει είς μίαν άκραν τής πόλε- 
ς. ’Ίσως ή πριγκηπική συγγραφεΰς νά έθεώ- 
ησε τδ Γηροκομεΐον (μονήν) ώς λειτουργούν 
Αανθρ. κατάστημα, πάντως τδ γεγονδς είναι 
:ι επί βυζ. χρόνων ύπήρχεν είς Πάτρας γηρο- 
>μεΐον, την θέσιν τοϋ οποίου έπέχει έκτοτε ή 
ιώνυμος μονή. Ώ ς  έκ τούτου πρδς διάκρισιν 

ι» συσταθέν τήν 20 Δ)βρίου 1875 καί άνα- 
ιωρισθέν διά Β. Δ. τή 27 Ίανουαρίου 1876 
ΐροκομεΐον τής πόλεως ώνομάσθη έξ άπαρχής 
τωχοκομεΐον, τοϋ οποίου δ κανονισμός ένε- 
>ί0η τήν 15 Δ)βρίου 1876 καί έδημοσιεύθη 
ιτά τοϋ καταστατικού τδ αύτδ έτος (τύποις 

ι Φορολογουμένου»). Οί άποτελοΰντες τδ σω- 
ϊατεϊον ήσαν πάντοτε έπίλεκτα μέλη τής Π α- 

, κραΐκής κοινωνίας (τδ πρώτον διοικ. συμβού- 
σΐ'i45/'. ι |ον άπήρτιζον οί Θ. Γερούσης, Θ. Άμβουρ- 

ρρ, Κ, Α. Δημακόπουλος, Κ. Λάππας, Κ. 
ύάλιος, Κ. Ήλιόπουλος) καί συνετήρουν διά 
ιών πόρων τοϋ σωματείου των καί μέ έπιχο- 
ιήγησιν τακτικήν κατ’ έτος τοϋ δήμου Πατρέ- 
IV φιλανθρωπικόν κατάστημα έπί οικήματος,

;ϊγ', '<Π/'/J · « Π*!»'

r
,ν {If-'
...... fel,,
/· Οεα'!π
r'i B

1 3 )  ·  J , U  

' ‘ '{ίίΓI*
f

> v t!; N i b ,?  :
ifi‘ fan

CTXf;;
Miisa; * 

!k:w:!w l;-
μ  ή  ni
TV ιίφ Iv*
, ’1 ‘Ai‘r

ai k»’# *
Ei;

*j> * M

ii.4.

. ’M
Λ  V

d

(ιου πρίν τδ Β' Γυμνάσιον άρρένων (έπί τών 
ίων Καραΐσκάκη, Καλαβρύτων καί Κανάρη)

1ο* f. f

ι;, 25 τότε δωματίων, περιθάλπον 150 γέρον- 
; ύ ζ  καί γραίας άπόρους, έχορήγει δέ άρτον καί 
'ijAtf>J λλα βοηθήματα καί είς 25 άλλας δυστυχείς 
■.j-ii&l.j '/κογενείας τής πόλεως. 'Ο  άρχιεπ. Πατρών 
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ρτησε τδ ώς άνω άκίνητον έν Πάτραις έκ 
Ϊ144 τετραγ. πήχων, ΐνα μετά τδν θάνατον 
iv κληρονόμων άδελφών του χρησιμεύση ώς 
άτάστημα τοϋ Πτωχοκομείου.

Τφ 1898 διαιτώντο 90 τρόφιμοι (Απολο
γισμός φιλανθρ. Ιδρυμάτων Κράτους, 1899). 
ΠλεΤστοι δσοι τών Πατρινών έδωσαν είς τδ 
Πτωχοκομεϊον μεγάλα ποσά ή κληροδοτήματα 
έξ άκινήτων (βλ. λ. εύεργέται). Τδ ΐΐτω χοκο- 
μεϊον ήδυνήθη δι’ Ιδίων πόρων τφ  1907 ν’ ά- 
ποπερατώση ΐδιον κατάστημα είς τήν θέσιν 
Κρύα έπί τής παραλιακής δδοϋ.

Ή  «Έκκλ. ’Αλήθεια» Κπόλεως, δργανον 
τοϋ Οίκουμ. Πατριαρχείου, τής 28 ’Ιουλίου 
1906 γράφει : «Τή 9η τοϋ μηνδς τούτου έγέ- 
νοντο τά έγκαίνια τοϋ νέου Πτωχοκομείου τοϋ 
έκτδς τής πόλεως (Πατρών) ίδρυθέντος διά 
τών χρημάτων δσα άπήνεγκεν ή πώλησις τοϋ 
έντδς τής πόλεως κτιρίου. Τδ συνελθδν έν τή 
εορτή φιλάνθρωπον άθροισμα συνεκινήθη μέχρι 
δακρύων δτε είδε άλλοτε δημόσιον άγορητήν 
καί τρόφιμον τοϋ Πτωχοκομείου τδν κ. Ή λίαν 
Συνοδινδν άπδ τοϋ έξώστου τοϋ καθιδρύματος, 
εαυτόν ώς παράδειγμα έχοντα καί παριστώντα 
έμπράκτως πώς ό άνθρωπος έν τφ  βίω ναυα
γεί καί πώς περιθάλπουσιν αυτόν οί έν τή κοι- 
vcijvlqc φιλάνθρωποι». Ζερβός ώς έν σ. 1435—6. 
Θωμόπουλος 68, 590. Τριαντάφυλλου Γηροκο
μεΐον 10. Λογοδοσίαι είς «Φορολογούμενον 1) 
2)1880, 31)12)1880 καί 22)2)1885.

Π υζέ Θεόδωρος. Γάλλος φιλέλλην έκ Του
λούζης. Άπέθανεν έν Πάτραις έξ άσθενείας τφ  
1829. Θωμόπουλος είς Δ Βιβλ. 413. Ε ίχε 
τραϋμα είς τδ μέτωπον καί ύπηρέτει ώς λοχα
γός τοϋ τακτικού Έλλην. πεζικοϋ, έθελοντής. 
Περ. «Έβδομάς» 1884, Α ' 83.

Π υλαρινδς Σταματέλος. Λογιώτατος καί 
γλωσσομαθής Κεφαλλήν, διωρίσθη υπό τοϋ Κα- 
ποδιστρίου διοικητής Αυτ. Ελλάδος καί εύρε- 
θείς είς Πάτρας τδν ’Οκτώβριον 1828 ύπεδέ- 
χθη τδν στρατάρχην Μαιζόν. Κατά τήν έορτήν 
τής 4 Νοεμβρίου τοϋ άγίου Καρόλου, προσε- 
φώνησε τδν φρούραρχον Σνάιντερ γαλλιστί, είς 
δεΐπνον δέ πρδς τιμήν τοϋ στρατάρχου Μαιζόν 
προέπιεν υπέρ αύτοΰ. Ή  δημογεροντία ΙΙα - 
τρών άνεκήρυξε τδν Πυλαρινδν έπίτιμον δημό
την Πατρέων δι’ δσα υπέρ τής πόλεως έφρόν- 
τισε. Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλιοθ. II, 332— 
333.

Π  υ ρ γ  ά κ ι. Κορυφή τών Μαύρων βουνών, 
ύψ. 587 μ.

π ύ ρ γ ο ι .  Βλ. λ. φρούρια.
Π ύργος δ Ψαθόπυργος (βλ. λ.) άρχικώς. 

Καί ό Παλαιόπυργος (βλ. λ.) τφ  1697. Θωμό
πουλος Όμπλοΰ 21.

πυριτιδόμυλοι. Έ κτδς τής Δημητσάνης 
καί Ζάτουνας ύπήρχον κατά τήν τελευταίαν 
Τουρκοκρατίαν καί είς Πάτρας άριστερά τοϋ 
λιμένος κείμενοι, ώς τοΰτο διεπίστωσε καί δ 
P ouquev ille  IV , 360, άναφέρουν δέ καί έκθέ- 
σεις Ενετών προξένων (Σακελλαρίου 133). 
Κατά τήν κήρυξιν τής Έπαναστάσεως καί δή 
τήν 22 Μαρτίου 1821 άγοράζονται παρά τοϋ 
’Ιωάν. Παπαδιαμαντοπούλου ώς ταμίου τής 
Φιλικής Εταιρίας «600 δκάδες μπαρούτι τής 
Όλλάνδας πρδς γρ. 10 ή όκά γρ. 6.000» (Γ. 
Παπαδιαμαντοπούλου, Ίστορ. σημειώσεις 47). 
Ή  πυρΐτις αΰτη προωρίζετο διά τούς έν Π α- 
τραις πυριτιδομύλους, διά τούς όποιους καί ή

II
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άφαιρεθεΐσα μολυβδίνη στέγη του Κουρσούμ 
τζαμί (Παντοκράτορος). Θωμόπουλος 6151, 
Γερμανός 23: «01 έν Πάτραις εύκολύνθησαν μέ 
τό...». Βλ. λ. ’Brow. 21. Φιλήμων είς Γερμ. 
ύπομν. 243.

Ά π ό  τήν Δημητσάναν ot άδελφοί Σπηλιωτό- 
πουλοι έστειλαν είς Πάτρας άρκετήν ποσότητα 
σοαιρών καί έξοικονομήθησαν Καλαβρυτινοί, 
Α ίγιεΐς καί Γαστουνιώται. Γερμανός 34. Καν- 
δηλώρος Δημητσανα 60—3. Είς Γούδα Ε ' 351 
ύπάρχει καταγραφή των πολεμοφοδίων, τά ό
ποια έφερεν ό ’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλος είς 
τό στρατόπεδον Πατρών έξ Ιταλ ίας τό θέρος 
του 1821, «όμοίως έπαρέδωσεν είς τό ίδιον 
στρατόπεδον Πατρών καί δλα τά διά τό χύσι- 
μον βολίων σύνεργα». Πυριτιδουργεΐον έν Πά- 
τραις άναφέρεται άπό του 1785, τό όποιον 6 
Ενετός πρόξενος έζήτησεν άπό τούς Τούρκους 
νά μεταφερθή μακράν του προξενείου καί της 
πόλεως, άλλ* ot Τούρκοι δέν έδέχθησαν τήν αϊ- 
τησίν του. Κώδηξ Μέρτζιου 289.

Μπαρουτόμυλος άπαντα τφ  1S39 παρά τόν 
ναόν Προφ. Ή λία  ύπό τό Γηροκομεΐον καί &- 
νωθι ναού Παντανάσσης μέχρι άρχών Κ ' αί.

ττυρκαϊαί Ιδίως δασών έξ έμπρησμού άνα- 
φέρονται. Τώ 1693 καίεται τό δάσος των Μαύ
ρων βουνών. Κώδηξ Μέρτζιου 98. Μεγάλαι 
πυρπολήσεις έπΐ τού Παναχαίκού τά έτη 1770 
—80. Μέχρι τού 1876 πολλαΐ άπώλειαι δασών 
τού όρους τούτου. Δείγματα πυρκαϊας ρωμ. 
μεγάρου είς 'Υψ. αλώνια. Θωμόπουλος 205s. 
ΠυρκαΙά έν Πάτραις τώ 1770, περιλαβούσα 
καί τό Έ νετ. προξενεΐον. Καί τφ  1779 ύπό 
Τουρκαλβανών πρός κατάπνιξιν της Έπανα- 
στάσεως. Θωμόπουλος 509—10. Καί κατά τό 
1821 είς Πάτρας. Βλ. λ. καταστροφαί, Ε π α 
ναστάσεις. Τώ 1880 Ιδρύεται έν Πάτραις πυ- 
ροσβεστεΐον ύπό έπιτροπής δι* έράνων. Κατό
πιν τό έργον άναλαμβάνει ό δήμος καί τφ  
1934 τό Κράτος. Άνηγγέλλοντο διά κωδωνο
κρουσιών τού πλησιεστέρου ναού. Είς τόν λι
μένα Πατρών μεγάλη πυρκαΐά κατά τήν γερμ, 
«Ισβολήν (1941).

π υ ρ π ά σ α  καί πυρπασούλα (πυρ είς πά
σαν), ή άνάπτουσα πΰρ είς πάσαν (άλλην γυναί
κα ή περίπτωσιν (αΙτίαν), φίλερις γυνή.

Π ύρρος. Βασιλεύς της Ηπείρου. ΤΗλθεν
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et<; Άχαΐαν, πιθανώτβτα διά Ρίου, έκσ*ρατ*ύ·; j k- · 
ων κατά της Σπάρτης (292 π. X.). ‘Αραβαντι-1 1
νός Α ' 3, 4. <ι

Π υτΙτσ α  ή (γράφεται καί Π ιτίτσα). Χωρί-Ι|| 
ον ΒΑ Σελλών (ύψ. 753 μ., θέσις Άναστάνη-'ί 
μα) έπΐ της ΒΔ πλευράς τού Παναχαίκού. *ΐ- ' 
ψηλό τερον τού χωρίου πηγάζει ό παραχείμαρ-; | 
ρος τού Φοίνικος Γκουμενίτης. Άναφέρεται τω ϊ 
1697 είς ένετικήν κατάστασιν τών χωρίων, 
Πατρών (Pinzza). (Κώδηξ Μέρτζιου 118) καΐί 
άπό τήν E xped ition  μέ 14 οίκογενείας τφ  1828,1 
άπό τόν Ραγκαβήν Β ' 90 μέ 21 οίκογενείας 
καί 141 κατοίκους, άπό τόν Νουχάκην μέ 168 
κατοίκους τφ  1889. Α πέχει τού Σαλμενίκοσ 
1 1)4 ώ. Τά έτη 1836—1840 άνήκεν είς τόν
δήμον Αργυρας. Δρακάκης Κούνδουρος 17, 67, 
113, 159. 'Ορεινόν χωρίον, ώς καί τά παρατ 
κείμενα, έθεωρεΐτο άπό τά πλέον πτωχά, κα< 
τοικούμενον άπό ποιμένας. "Ηδη (1949) όδόςί 
αύτοκινήτου συνδέει τό χωρίον μέ τά Σελλά,» 
Άβερναν, Πλατάνι καί δημοσίαν δδόν Πατρών 
πρός Αίγιον. Ό  Θωμόπουλος α ' έκδ. 238 όρ- 
θώς διέκρινε τό όνομα έλληνικόν έκ τού πυτιά 
(πυτία), τυροκομεΐον καί μεταφορικώς τόπο< 
ποιμένων. Ό  V asm er 137 πιθανολογεί σλαυι- 
κήν ρίζαν, σημαίνουσαν τόπον (άγρόν) πτηνών: 
ή πτηνόν, άλλα ούτε καί αύτός είναι βέβακκ 
περί τούτου. Πτηνά διαβατικά διέρχονται (κα: 
Ιδίως φάσες) άπό τό χωρίον, όπως καί άττ 
τά άλλα χωρία, παλαιότερον δέ ήτο έκεΐ δά· 
σος άπό δένδρα (δρυς). Πλησίον Αουμπίσταε 
κορυφή τού Παναχαίκού καλείται Σκουφοπυ: 
τιά. Πυτιά δέ καί είδος σταφυλής, όπως εΐί 
Έρινεόν έπΐ Τουρκοκρατίας, παραγόμενον έπ 
όρεινών περιοχών, έντεΰθεν δέ τό όνομα το: 
χωρίου. “Αλλα τοπωνύμια Πυτίτσης : Ρουπα 
κιές, Δένδρο μεγάλο, Ρεύμα, Χούνη κλπ. Ά  
κριβώς άνωθι τού χωρίου (ΝΑ) καί είς μικρά 
άπόστασιν είναι ή Άνάληψις, ή αρχική μον 
τής Έλεούσης (βλ. λ.). Θωμόπουλος 603 
Δέκκας 35, 158, 164, 166, 185, 198, 210.

πω λη τικό , μέ τό—. Συμφωνία (μάλλον ί 
ταιρία ή μίσθωσις) ιδίως ιδιοκτητών οίνοπο: 
λείου (ταβέρνας) μετά τών οίνων, ίδιοκτήτω 
καί αύτών τού εκμισθωτού, καθ* ήν ό μισθοί 
τής λαμβάνει μόνον ώρισμένον ποσόν (π. ) 
μίαν δραχμήν) έπΐ τής πωλήσεως τού οίνου το 
έν λόγω οινοπωλείου.
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Ai Πάτρσι τώ^1896, 6πω$ πας είδευ ή ένταϋθα διαμένουσα Amelie Cochet. 
Έδημοσιεύθη Βιβλιοθήκην.
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άγχος. ’Αγωνιστής καί δπλαρχηγός ’Α
καρνανίας τφ  1821. Ή  οίκογένειά του 
πολύ άργότερον έγκατεστάθη εις Πάτρας. 

Δημ. Ί .  Ράγκος άπεβίωσε καί έτάφη είς Π ά
τρας τήν 1)5)1900 καί ό Σπυριδ. Ί .  Ράγκος, 
βουλευτής (1911—26) έζησε καί άπεβίωσεν έν 
Πάτραις (1951). Ό  υιός του δικηγόρος έν- 
ταΰθα.

Ραγούζα , πρωτεύουσα της Δαλματίας. Ά -  
νεπτυγμένον έμπόριον άπό Φραγκοκρατίας, τό 
όποιον ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ένδιεφέρ- 
θη νά συνεχισθή. Βλ. λ. Γ. Παλαιολόγος Καν- 
τακουζηνός, Ρωσωτάς. Τόν Αύγουστον 1435 
δύο πλοία Ραγούζης μέ σίτον εις τόν Πατραϊ- 
κόν. Καί τω 1438 πλοΐον της είς Καμενίτσαν. 
Τίρ 1450 πλοΐον μέ ξυλείαν καί διά νά παρα- 

Βλάβη σίτον. Τφ 1448 ναυάγιον παρά τόν Ψα- 
θόπυργον καί άλλο πλοΐον κατακρατείται είς 
Πάτρας. Θωμόπουλος 358—9, 3641, 507.

Ραδινός Αλέξανδρος. Ή  έφ. « Ό  Έ λλ. 
Ταχυδρόμος» Ά θ . της 27 Ιουλίου 1837 γρά
φει ότι «είς τήν πρό πολλοϋ χηρεύουσαν θέσιν 
σχολάρχου είς τήν Έλλην. σχολήν Πατρών 
διωρίσθη διά Β. Δ. ό κ. Α. Ραδινός». Ή  αύ- 
τή έφημερίς είς τό φ. της 10)4)1838 άναφέρει 
δτι έξεφώνησε λόγον είς τόν ναόν τοϋ Παντο- 
κράτορος έπΐ τή έθνική έορτή. Διετέλεσε γυ
μνασιάρχης έν Πάτραις τφ  1840 (έφ. «Μίνως» 
Πατρών του 1841 σ. 5). Τφ 1851 ήτο είς 
Πάτρας. Άποθανών έκληροδότησε μετοχάς της 
Εθνικής Τραπέζης είς τό Δημοτικόν Νοσοκο- 
μεΐον (Κέντρα ή δι’ άριθμών άνακατασκευή 
της λογοδοσίας ύπό Β. Θεοδώρου, έν Πάτραις 
1878, 8). Εύαγγελίδης, Ίσ τ . Καποδιστρίου 
1111, ΜΕΕ ΚΑ' 8. Τριανταφύλλου, Δημ. 
6νομ. 39.

ραδιάφωνον. Μόνον άπό καταπλέοντα 
έμπορ. πλοία ήκούετο άπό τοϋ 1925. Τ φ  1927 
ΐδιον ραδιόφωνον βάσει περιγραφών έπιστ. πε
ριοδικών συνηρμολόγησεν ένταϋθα & Φωτ. Μέγ- 
γος καί άλλο ό Άνδρ. Κορδέλλας. ’Από του 
1950 λειτουργεί ραδιοφ. σταθμός έν Πάτραις, 
άνήκων είς τό Έθν. ίδρυμα ραδιοφωνίας. Ά πό  
τοϋ 1950—8 συνεχείς κατά Κυριακήν μεταδό
σεις διά τήν Ιστορίαν Πατρών.

Ράθουσης Κωνστ. Πατρεύς, έξάδείφος τοϋ 
Ίωαν. Σπανογιαννοπούλου (βλ. λ.) πολεμήσας 
καί αίχμαλωτισθείς έν Πάτραις ύπό τών Τούρ
κων. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. Οί τρεις Ιεράρ- 
χαι, Σ)βριος 1958, 71.

Ρά ικος Νικόλαος (R ayko N icolas). Ρ ώ 
σος άν. αξιωματικός μέ μεγάλην παιδείαν, φι
λελευθέρων άρχών, γενναίος, πιστός, φιλέλλην 
εύγενής, ουδέποτε δεχθείς μισθόν. Έπολέμησεν 
άρχικώς είς Χίον, έπειτα διετέλεσε διοικητής 
τοϋ φρουρίου Παλαμηδίου, τοϋ Ρίου, τοϋ τάγ
ματος Πυροβολικού, τής Σχολής Εύελπίδων έ- 
πΐ Καποδιστρίου. *0 Καποδίστριας έκ Ναυ
πλίου τή 28)12)1828 γράφει πρός τόν ναύαρ
χον Έ ϋ δ εν : «'Υμείς γνωρίζετε, κύριε ναύαρχε, 
τόν συνταγματάρχην Ράϊκον, άνδρα μή εΰπτόη- 
τον καί παντάπασιν εύαρεστοΰντα μοι έν τφ  
άναδεικνύειν καί δεξιότητα καί σπουδήν είς 
πολλήν προσανάθεσιν, άφ’ δτου μάλιστα φρού
ραρχος τών Πατρών [κατέστη]. Τούτου λοιπόν 
τοϋ άνδρός τοϋ τελευταίου γράμματος σας συν
άπτω ένταϋθα άντίγραφον πρός γνώσιν. Το- 
σοΰτον δέ άποδέχομαι δ,τι μοΐ προτείνει, ώστε 
έφύλασσον νά σάς όμιλήσω περί αύτοΰ άμα 
δυνηθείς νά έλθω πρός υμάς...». Ε ίς έπιστολήν 
πρός τόν Γάλλον στρατηγόν Σνάιντερ ό Καπο- 
δίστριας τής 29 Μαίου 1829 γράφ ει; «Καί ά-
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φου λάβω τήν άπόκρtoiv σας, θέλω έτοιμάσει 
τά δέοντα, δπως σταλη ή τακτική Ελληνική 
φρουρά εις τάς Πάτρας καί τό παρακείμενον 
φρούριον [Ρίου] καί ουτω νά δυνηθή ή έκεΐ έ- 
π ί του παρόντος εύρισκομένη Γαλλική φρουρά 
νά μεταβή είς Κορώνην». Έ π Ι κεφαλής του 
τακτικού τούτου Ελληνικού στρατού ήτο ό άν- 
τισυνταγματάρχης Ράικος. Πρός τούτον γράφει 
ό Καποδίστριας έξ ’Άργους τήν 18 ’Ιουλίου 
1829 : «Έχάρην μαθών δτι ή δευτέρα Ιππικού 
ΐλη έφθασε τέλος είς τάς Πάτρας καί ύμεΐς 
κατωρθώσατε νά στεγάσετέ που προσωρινώς 
τούς άνθρώπους τε καί τούς ίππους, έως οΰ 
δυνηΟήτε νά έπιχειρήσετε τήν κατασκευήν τού 
στρατώνος. Περί δέ των δυσκολιών άς έχετε 
διά τάς νομάς των ίππων, δέν άμφιβάλλω δτι 
θέλετε φθάσει κατά μικρόν νά συμβιβάσετε τό 
πράγμα μετά τού κ. Σαιμμαρτίνου. ’Αλλά πέμ
πω  σήμερον καί πρός τόν κ. Ά ξιώ την διατα- 
γάς, ϊνα δώση είς τάς αίτήσεις σας δσην άντί- 
ληψιν δυνηθή».

Έ ν  συνεχεία δίδονται έντολαΐ πρός περι
στολήν άναφανεισών είς τήν έπαρχίαν ληστειών. 
Πρός τόν αύτόν Ράικον γράφει ό Καποδίστρι- 
ας έξ ’Άργους τήν 7ην Αύγούστου 1829 : «’Α
σμένως μανθάνω έκ της ύπ’ άρ. 15 έμφανίσε- 
ώς σας [άναφοράς σας], δτι μεγάλη χαρά έγέ- 
νετο παντί τώ λαώ της ύμετέρας πόλεως (τών 
Πατρών), καθ’ ήν ημέραν ύψώθη ή ’Εθνική ση
μαία έπί τά τών Πατρών φρούρια. Τόν λογα
ριασμόν τών δσα έκτόπως [έκτάκτως] έξωδεύ- 
σατε τήν ήμέραν έκείνην είς μικράν φιλοδωρί- 
αν τών στρατιωτών τής φρουράς, στείλατέ μοι, 
παρακαλώ, καί θέλει σάς πληρωθή. Περί τών 
ναυτών τών περαμάτων είπα τά δέοντα είς τόν 
διευθυντήν τού τακτού [τακτικού] σώματος, ο- 
στις θέλει σάς στείλη δσω οΰπω τάς αίτουμέ- 
νας διαταγάς. Ί Ι  κυβέρνησις σάς εύχαριστεΐ, 
διότι άνεβάλετε πρός τόν παρόν τήν έπιχείρη- 
σιν τών έπισκευών καί κατασκευών, αΐτινες 
σάς είχον προεπιτραπή καί τού λοιπού άπό 
τόν στρατηγόν κ. Τρέζελον νά ζητήτε τάς πε
ρί άγωγής τών τοιούτων έργων καθοδηγήσεις, 
άτινα Ιδία πιστευθήσονται είς τούς άξιωματι- 
κούς τού μηχανικού». Ά π ό  τού τέλους Μαΐου 
1829 ήρχισεν ή άποχώρησις τών Γαλλ. στρα
τευμάτων έκ Πατρών καί άπέμεινε μόνος 6 
Έλλην. στρατός μέ φρούραρχον τόν Ράικον 
(Ραγκαβής Ά πομνημ. Α ' 232). Είς δέ τάς έκ- 
δοθείσας έν Βιέννη τφ  1832 12τόμους 'Ιστορίας 
άνθρωπ. πράξεων τού Κ. Μ. Κούμα, σελ. 750, 
είς τόν κατάλογον Πατρών συνδρομητών άνα- 
φέρονται «ό ύποσυνταγματάρχης Ράϊκω, Ίωαν. 
Κωνσταντινίδης, Λέσβιος, λοχαγός τού Ε ' τα
κτικού πεζικού τάγματος, Ανάργυρος Τζιάν- 
νης, Αθηναίος, λοχαγός τού Β' τακτ. Π εζι
κού τάγματος καί Χρονίας Ίωάννου Δροσινός, 
ιατρός καί χειροΰργος τού Β' πεζικού Τάγμα
τος. ΈπιστολαΙ I. Α. Καποδίστρια, μεταφρ. 
έκ τού Γαλλ. υπό Μιχ. Γ. Σχινά, Ά θ . 1842, 
Γ ' 171, 123, 283, 194. Περ. «Έβδομάς» Ά  
(1884), 190, Περ. «Έσπερος» Λειψίας, Α' 
(1881), 234—6, 242. ΜΕΕ, ΚΑ' 28, ΣΝΕ, 
Ε ' 503.

Ραϊτούρι. Κορυφή ύπέρ τόν "Αγ. Κων
σταντίνον Όμπλοΰ.

Ρ α ΐ τ  Φ ε ι δ α ς  άγας. Ά π ό  Λάλα έρχε
ται είς Πάτρας τφ  1821 ζητών βοήθειαν τών 
Τούρκων. Χρυσανθακόπουλος 201.

Ρ α κ ίτα . Όροπέδιον του Παναχαϊκου, τμή
μα τού οποίου άνήκει είς Μαζαράκι καί τμήμα 
είς κοινότητα Λεοντίου, δπου εύρίσκοντο οί 
Κορίνθιοι μετά τήν μάχην Άγιάννη (βλ. λ.). 
’Εκ τής Ρακίτας πολλοί άπωκίσθησαν είς 
Κάτω Μαζαράκι. Λέκκας 141. Ρακίτα υπάρχει 
καί είς Καϊλάρια Κοζάνης, τήν όποίαν ό 
V asm er 187 έτυμολογεΐ έκ βουλγ. λέξεως (λι
βάδι μέ σπάρτα). ’Ό ντως τοιαύτα φύονται είς 
τήν έκεΐ μικραν λίμνην. Έ π ί τής Ρακίτας τού · 
Παναχαϊκου αί πρώται κατά τήν κατοχήν ρί- * 
ψεις καί έγκατάστασις άπό άεροπλάνου ριφθέν- * 
των άξιωματικών τής ’Αγγλικής διασυμμαχι- · 
κής άποστο>ής άπό του 1943.

Ρ ά λλη ς ή Ραούλ Μιχαήλ. Ε ις Ράλλης ή | 
Ραούλ "Ελλην άναφέρεται ώς άρχηγός τών ι 
Αλβανών, οί όποιοι προσέτρεξαν ύπέρ τού ί 
δεσπότου τού Μιστρά Παλαιολόγου κατά τών ι 
Τούρκων. Θωμάς Ραούλ 'Έλλην έπολιόρκει 
τούς Φράγκους τής Χαλανδρίτσης τφ  1429. 
Ό  στρατηγός Μανουήλ Ραούλ συλλαμβάνει ι 
τόν Αλβανόν Μπόχαλιν Λεοντάριον, ό όποιος, 
δταν κατήλθεν ό σουλτάνος Μουράτ διά τής 
Κορινθιακής παραλίας έναντίον τών Πατρών, . 
ύψωσε σημαίαν άνταρσίας κατά τών Βυζαντι- · 
νών. Κατά τό χρονικόν τών Ίβήρων «οί δύο; 
άδελφοί οί Ραλλαΐοι, ό κύρ Γεώργιος καί ό ! 
κυρ Θωμάς, εύρισκόμενοι είς τήν Γλαρέντζα ι 
είς τό μοναστήρι τήν Βλαχέρεναν μέ μερικούς; 
στρατιώτες έργάστηκαν καί έγένετον άπιστία ι 
είς τόν τόπον, δπερ είχον οί Τούρκοι, ήγουν' 
τήν Πάτρα καί τά Καλάβρυτα...». Τέλος άνα-* 
φέρεται Έλλην όπλαρχηγός Μιχαήλ Ραούλ1! 
(Ράλλης) ό 'Ίσης, ό όποιος ήδη κατά τόν πό 
λεμον Τουρκίας καί Ένετίας, διαρκέσαντα 17! 
έτη άπό του 1462, έχων 70 μόνον Αλβανούς,; 
έδρα είς τήν παραλίαν τής ’Ήλιδος καί άνε-· 
δέχετο νά προσβάλη τάς ύπό τών Τούρκων1 
κατεχομένας Πάτρας, παραλαμβάνων 100 μό
νον Ενετούς στρατιώτας. Πράγματι, δτε τόν  
Αύγουστον 1466 οί Ε νετοί μέ τόν ναύαρχόν* 
των Καπέλον άπεβιβάσθησαν είς Πάτρας, ού- 
τοι μέ τόν Μιχ. Ράλλην εχοντα πολλούς καί; 
καλούς στρατιώτας, έτρεψαν είς φυγήν καί; 
πολλούς έφόνευσαν έκ τών προσελθόντων 10.0001 
Τούρκων πρός βοήθειαν τών Τούρκων τών Πα 
τρών. Άλλα ταχέως οί Τούρκοι έπεβλήθησαν 
καί συλλαβόντες τόν Ράλλην, τόν άνεσκολόπισαν 
μαζί μέ τόν μητροπ. Πατρών Νεόφυτον. Είς 
Ζάκυνθον διετέλει άρχηγός τών προσφυγόντων 
έκεΐ Πελοποννησίων (1464). ‘Υπήρξε καί διοι- 
κητής φρουρίου Γρεβενού κ. &. Κατά έλλην. 
κώδικα Βατικανού, τό μαρτύριον τήν 10 Αύ 
γούστου 1467, όρθότερον δμως τήν 10 Αύγού-ι 
στου 1466 ήμέραν Δευτέραν, έπαύριον τής ά-: 
ποβάσεως. Καί στίχοι έπί τφ  θανάτφ του:., 
πρός τόν έν τή Παλαιά Πάτρας φονευθέντα 
Ράλλην τόν εύγενή γε | Μιχαήλ ρωμαλέον έ-: 
κείνον... Κατέλιπε σύζυγον είς Κέρκυραν καίι 
τέσσαρα τέκνα, τά άρρενα τών οποίων ήσαν έ-;
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πίσης πολεμισταί. Θωμόπουλος 331, 3511,
3615 362, 4 03 -4 . Ά ντ. Χατζή, Οί Ραούλ, 
Ράλ, Ράλλαι, Ά θ. 1909, 5 0 -3 , 62. ΜΕΕ, 
ΚΑ' 41, Έλευθ. ΙΑ ' 74, ΣΝΕ Ε ' 504. Τριαν- 
ταφύλλου, Δημ. όνομ. 41. Σάθα, Τουρκοκρ. 
Ελλάς, 16.

Ραλλοπαναγαίικα. Συνοικισμός έν Πά- 
τραις έπί μεσαίων, χρόνων. Κ. Σάθα, Μνημεία 
Έλλην. ‘Ιστορίας, Δ' σ. X L V II. Καί περ. 
«ΒυζαντΙς» Β' 254. Θωμόπουλος 6135 Έ κά- 
θηντο οί Ραλλοπαναγαϊοι (οί τής οίκογενείας 
Παναγ. Ράλλη).

Ραμπανέ Π α τ ρ ά ς (=Ραββΐνοι Πατρών). 
Περιώνυμος φράσις μεταξύ των Εβραίων (βλ. 
λ.) του ΙΣΤ ' αί. διά τούς μορφωμένους ραββί- 
νους των Πατρών. Θωμόπουλος 432.

Ρ ά πτη ς Κουτσός ’Αλέξιος. Κάτοικος Π α
τρών τώ 1436. G erland 3185

Ρ άπτης Λεονάρδος. ’Εκ τών διακρινομένων 
’Αθηναίων προσφύγων τών καταφυγόντων κατά 
τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν είς Πάτρας. Θω
μόπουλος 476.

Ρ αϋμπώ . Έπεσκέφθη μέ τόν Ά λ. Μαυρο- 
κορδατον (βλ. λ.) τό στρατόπεδον πολιορκίας 
Πατρών τό θέρος τοϋ 1821 καί κατέλιπε θαυ- 
μασίας έντυπώσεις. R aybaud , M emoires su r 
la G rece, P aris  1825, II, 39, 199. "Ετερος 
R aybaud  λοχαγός, διευθυντής τής έφ. Ταχυ
δρόμος ’Ανατολής (1828) έν Πάτραις. Βλ. λ. 
έφημερίδες.

Ρ α φ α λ ιδς. ’Αγωνιστής τοϋ 1821. Συμμε- 
τέσχεν είς τήν ναυμαχίαν Πατρών τοϋ Φ)ρ(ου 
1822, μάλιστα παρέμεινεν είς τόν Πατραΐκόν μέ 
τό πλοΐον του. Κόκκινος Δ ' 188.

Ρ α φ τ ά ν η ς  X. Στέργιος. Έξέδωσεν έν 
Πάτραις 1893 Τοκολόγιον.

Ραφτόπουλος Περικλής. Δημοσιογράφος 
'‘t; ^.,-ΙΙκαΙ ποιητής, γεννηθείς είς Πάτρας τώ 1864.
■ i.ii,J Έσπούδασε νομικά είς ’Αθήνας, έργαζόμενος 

είς τήν «Εφημερίδα». Είς Πάτρας έξέδιδε τό 
περ. «Σωκράτης» (1880—1), εϊτα δέ έγκατε- 
στάθί] είς ’Αθήνας, δπου μεταξύ άλλων μετέ
φρασε καί Χάινε καί Στεκέττι, έδημοσίευσε δέ 
δύο ποιητικάς συλλογάς «Κρυσταλλώματα» καί

Ρ ά χη . Σύνηθες τοπωνύμιον είς έπαρχίαν 
(Πατρών, δηλώνον μικρούς λόφους, δπως καί 

; # ^ ^ ; έ ν  Ήπείρ<ρ (Ή πειρ. χρον. Ζ ' 238, Η ' 117). 
fcbf,!,. ΐιΧωρίον νεοπαγές τής κοινότητος Καραιίκων 

ί'ΝΔ Κάτω Ά χαΐας καί είς άπόστασιν όλιγω- 
»ίτέοαν τ ΐε  ώοαε. Θέσιε έντόε ττιε κω αοπόλεω ε(;τέραν τής ώρας. Θέσις έντός τής κωμοπόλεως 
ίΔύμης (Κάτω Άχαίας) μέ έξαίρετον κάτοψιν 
Ολοκλήρου τοϋ Πατραϊκοΰ κόλπου.

Ρ εζιμ ιά  πέτρα (καί είς τόν πληθ.). Έ κ  
[τής μεσαίων, λ. ριζιμαϊος (ρίζα), ή βασική, ή 
κεντρική. Σύνηθες τοπωνύμιον καί όροθέσιον. 
Ούτως έμπροσθεν τοϋ ναοΰ Προφήτου Ή λία  
(βλ. λ.) καί είς θέσιν Σταυρός (βλ. λ.) Γηρο-

Ρένεσι. Χωρίον τής Τριταίας (ύψ. 343 μ.), 
άπέχον 1ώ. Δ Προστοβίτσης. Κορύλλος Χωρο
γραφία 85, Δέν άναφέρεται, έκ παραδρομής ί 

σως, είς τήν E xped ition , άλλ* οΰτε είς τούς 
ένετικούς πίνακας τοϋ 1697, άναφέρεται δμως 
τώ 1713 άποτελοΰν μίαν ένορίαν μέ Κρασέν- 
τζαν καί Μάνεσι (Κώδηξ Μέρτζιου 173). ‘Ο 
Ραγκαβής Β' 89 σημειώνει 17 οίκογενείας καί 
110 κατοίκους τφ  1851 καί ό Νουχάκης 163 
κατοίκους (1889), άναφέρων καί συνοικισμόν 
του Παλαιοχώριον ή Παλαιοκωσταίικα. Ρένε- 
σι καί είς ’Αρκαδίαν (Έλευθ. ΙΑ ' 103), έν 
Ή πείρω τά Ρένια καί είς ’Ηλείαν ή Ρένια 
τοπωνύμιον. Ρένια άλβαν. ρίζα, άλλά ή Ρένια 
διά τό αύτόθι φυόμενον όμώνυμον δένδρον (δρΰς 
ή μισχωτή). Κ. Ν. ΊΙλιοπούλου, Τό τοπωνυμι
κόν ’Ηλείας, 191. Κατά Θωμόπουλον α' 6κδ. 
238 Ρένεσις (άλβαν. νεφελώδης καί μεταφορι- 
κώς σκυθρωπός) δνομα τοϋ τιμαριούχου τής 
περιοχής.

Κατά διάταγμα τοϋ δόγη τής Ένετίας τοϋ 
Μαΐου 1502 έπετράπη είς τούς άρματωλούς της 
Πελοποννήσου νά έγκατασταθοΰν είς Κεφαλλη
νίαν καί νά λάβουν έκεϊ τιμάρια, άναδεχθέντες 
τήν φρούρησιν τής νήσου (’Άγγελος καί Γεώρ
γιος Ρένεσις). "Ισως έκ τών ύπηρετησάντων οΰ- 
τω τήν Ένετίαν νά προήλθε τό δνομα. Τσι- 
τσέλης Α' 611, άλλά καί πάλιν ίσως νά πρό
κειται περί άσήμου τίνος Ρένεσι, διότι δέν 
πρόκειται περί άξιολόγου κτηματικής περιου
σίας. Μάλιστα νΰν τό Ρένεσι μετωνομάσθη είς 
Ξηροχώριον! Οί Δρακάκης Κούνδουρος 67, 
113 άναφέρουν τό χωρίον ώς άνήκον είς τόν 
δήμον Έρυμανθίας (1836—40), έκτοτε δέ είς 
τόν τής Τριταίας. ΜΕΕ ΙΘ ' 638.

Ρ έντη ς ’Ιωάννης. Έ κ  τών διακρινομένων 
Αθηναίων προσφύγων είς Πάτρας τώ 1698. 
Θωμόπουλος 477.

Ρ ετουν ιώ τη ς καί Ρετηνιώτης. Παλαιά οι
κογένεια έν Πάτραις δημογερόντων. "Ηδη τη» 
1688 ό ’Ιωάννης ύπογράφεται είς υπόμνημα 
Πατρέων ζητούντων παρά τής Ένετίας αύτο- 
διοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86. Ρετουνιώτης 
καί Ρητουνιώτης Δημήτριος τής αύτής οίκογε
νείας άπαντα πάλιν ώς δημογέρων Πατρών είς 
τόν άπολογισμόν τής δημογεροντίας τοϋ 1819, 
τόν όποιον έδημοσίευσα παρά Θωμοπούλω 
625. Ρετηνιώτου οίκογένεια έκ Πατρών έν 
Ζακύνθω άπαντα τω 1822 κατά τό Λεξικόν 
Ζακύνθου Λ. Ζώη. Ρητινιώτης Γεώργιος είς 
τό στρατόπεδον Πατρών υπογράφει μετά προ
κρίτων Πατρών τόν λ)σμόν στρατοπέδου Π α
τρών 1821 (Παπαδιαμαντοπούλου). Γούδας Ε ' 
351. Καί είς έγγραφον περί μονής Γηροκο
μείου τής 30 ’Απριλίου 1836. Θωμόπουλος 
594. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 57. Καί είς 
έφ. «’Αθήνα» τής 27 Μαΐου 1836. Ύπηρξεν 
ό τελευταίος δημογέρων. Βλ. λ. Δήμος. Ε ίς 
τόν άπολογισμόν τής Φιλικής Ε τα ιρ ίας Π α
τρών φέρεται προσενεγκών πρό τοϋ Ά γώ νος. 
Μέ αύτόν ό Θάνος Κανακάρης στέλλει είς στρα
τόπεδον Πατρών τώ 1821 σίτον. Βλ. λ. 
Έπανάστασις 21.

Ρ ή γα ς Φ ε ρ α ϊ ο ς. Βλ. λ. Κύριλλος, Ιε
ρωμένος έν Πάτραις.

Ρ ή γιον  Καλαβρίας καί Ά χα ΐας. Βλ. λ. 
Σλαΰοι.

Ρηγόπονλος Γ α λ ά ν η ς .  Πρόκριτος Π α-



Ρηγόπουλος sis

τρων άπό Βερσίτσι Καλαβρύτων, Εμπορος, 
φορτωτής σταφίδος διά Τεργέστην τφ  1783 
(Κώδηξ Μέρτζιου 295). Άναφέρεται τφ  1806 
είς Ά ρχεΐον Λόντου καί εις άπολογισμόν δη
μογεροντίας Πατρών του 1819. Ό  Μέξας 
29 άναγράφει Φιλικόν Πελοποννήσιον Ρηγό- 
πουλον Γαλάτην (Γαλάνην). Θωμόπουλος 551, 
5795, 625.

Ρ η γ ό π ο υ λ ο ς  Ά γ γ ε λ ή ς ,  υιός τού ά- 
νωτέρω. 'Υπηρέτησε, κατά Φωτάκον Βίοι, πο- 
λιτικώς τόν άγω να του 1821 ώς έφορος των 
Πατρών. Κατά τόν υΐόντου Άνδρέαν σ. 11 ήτο 
πλούσιος δερματέμπορος, συναλλασσόμενος μέ 
Λιβόρνον καί Τεργέστην, «της Πάτρας τ ’ άρ- 
χοντόπουλο» (((κι* άν τώπε τό Ρηγόπουλο—). 
Πρό του *Αγώνος έδάνεισε τούς Τούρκους
200.000 γρόσια διά νά διαλύσγ) τάς ύπονοίας 
των (βλ. λ. Μακρυγιάννης). Διετέλεσεν έμπο- 
ροδίκης μετά τήν ΆπελευΟέρωσιν. Διεσώθη ά- 
πόφασίς του ύπ’ άριΟ. 2152 15)2)1832. Κατά 
τήν έφ. «Ε λπ ίς»  *Α0. 21)4)1845, σ. 3 έκ<ρω\εΐ 
λόγον έν Πάτραις. Είς τό *Ακαδ. Ήμερολ. 
Πατρών 1918, 109—110, έδημοσιεύΟη υπό τοϋ 
Χαριλ. Π , Θεοχάρη έκ τής συλλογής Κ. 
Δρούκα τής 30/1/1798 Εγγραφον μεταξύ του 
Γαλάνη Ρηγοπούλου καί τής συζύγου του ( Ε 
λένης τό γένος Χειλοπούλου, έξαδέλφης τού 
Άνδρ. Ζαΐμη) «μετά τού κ. Γεωργίου Πόλου» 
διά τήν θυγατέρα των πρώτων Δημητρού>αν, 
ή όποια λαμβάνει ώς προίκα κινητά (ρουχισμόν 
καί σκεύη), άμπελον είς Οέσιν Πενταϊμάτη, στα
φιδάμπελον είς σύνορον Κυνηγού καί 1000 γρό
σια, Επακολουθεί δέ πρόγαμος δωρεά τού γαμ
βρού πρός τήν νύμφην καί δήλωσις από 16 
Δεκεμβρίου 1840 τής Δημητρούλας χήρας 
πλέον Γ. Πόλου πρός τόν αδελφόν της Ά γ -  
γελήν.

Ό  υιός αύτού Άνδρέας έγεννήΟη τήν 25 
Μαρτίου 1821 έπΐ τού πλοίου τού Κεφαλλήνος 
Άνδρ. Ίγγλέση, διά τού όποίου από τής προ
κυμαίας Ά γ . Άνδρέου κατέφυγεν ή οίκογέ- 
νειά του είς ’Ιθάκην. Τελικώς τω 1829 έκ 
Ζακύνθου έπέστρεψεν αυτή μέ τόν μικρόν Ά ν 
δρέαν, ό όποιος είχεν είς Πάτρας διδάσκαλον 
τόν Κ. Κατσιφόν καί προσεφώνησε τόν Καπο- 
δίστριαν κατά διέλευσίν του Ενταύθα έκ μέρους 
των μαθητών. ΕΙτα έσπούδασε παρά τώ Χαρ. 
Παμπούκη (Ετεροι καϋηγηταί του Γενν. καί 
Νεοφ. Δούκας) Ενταύθα. Γράφει ή έφημ. « Α 
θήνα» ΆΟ. τής 26)9)1836 δτι οΐ Άνδρ. Ρη
γόπουλος καί Σωτ. Άνδρ. Σωτ/)ρόπουλος (ό 
μετέπειτα πρωθυπουργός) διέπρεψαν έν διαγω
νισμοί είς τάς Εξετάσεις της έν Πάτραις Ε λ 
ληνικής σχολής, συνΟέσαντες λόγους πραγμα
τικούς κατά τούς κανόνας τής ρητορικής. Τφ  
1837 έγγράφεται είς τήν νομικήν τού νεοσυ- 
στάτου Πανεπιστημίου Αθηνών καί κατόπιν 
μετέβη διά σπουδάς είς Πίζαν τής ’Ιταλίας. 
Ε ίς ήλικίαν 21 ετών Επιστρέφει είς Πάτρας. 
Μετ’ όλίγους μήνας διωρίσθη πρωτοδίκης είς 
Ναύπλιον. Ταχέως έγκατέλειψε τόν δικαστικόν 
κλάδον καί έπανελθών είς Πάτρας έδικηγόρη- 
σεν, άναμιχθείς δέ είς τήν πολιτικήν, έτάχθη 
είς τήν φάλαγγα τών ’Ανδρ. Μεταξά, Καλ- 
λέργη κ,ά., οΐ όποιοι ήγωνίζοντο κατά τής

Αύστροπαπικής πολιτικής. Τώ 1850 περιώ- 
δευσε τήν Ευρώπην καί τήν Αμερικήν, φέρων 
τήν Εθνικήν στολήν. Ε ίς ’Αμερικήν έμεινεν έπΐ 
έτος κηρύσσων υπέρ τής Ελλάδος, έπιστρέφων 
δέ είς Εύρώπην, έυ,εινεν είς Παρισίους καί 
Λονδΐνον. Φθάσας εις Πάτρας τφ  1854, συνέ
χισε τόν άγώνα του κατά της άπολυταρχίας, 
έκδίδων καί Εφημερίδα (άπό τού τέλους του 
1856), τήν «Ελληνικήν σημαίαν» Ελληνιστί 
καί γαλλιστί, Επί διετίαν. Μετά ταΰτα μετέβη
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είς Αθήνας, έκφωνών λόγους καί έπιτιθέμε-
νος κατά τού ’Όθωνος. Αναγκάζεται έκεΐθεν, Wi:.‘\t I
ΐνα άποφύγη τήν δίωξιν, νά μεταβή είς Πίζαν, 
άπό τής όποίας έπέστρεψε τόν Νοέμβριον τού 
1862 (μετά τήν Εξορίαν τού 'Όθωνος), τυχών 
θριαμβευτικής ύποδοχής, τήν όποιαν, κατά τήν 
έφ. «Πάτραι», ούδείς άλλος ήξιώθη έν Έλλάδι.
Τώ 1865 Εκλέγεται βουλευτής Πατρών. Κατά ■ ^
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τήν έπομένην όμως Εκλογήν έχασε. Τφ 1881 
καί 1884 έπανεξελέγη βουλευτής. Ά . Άσημά- 
καρου, Έ π ί τής ύποψηφιότητος ώς βουλευτοΰ 
τής Επαρχίας Πατρών τού κ. Άνδρ. Ρηγοπού
λου, έν Πάτραις 1872. «Άφύπνισμα. Λόγος 
Εκφωνηθείς έν τη πλατεία Καποδιστρίου τής ; ^ ί 
πόλεως Πατρών τής 16)1)1872 ύπό Άνδρ· ^ ''u* 
Ρηγοπούλου», έν Πάτραις 1872. Περίληψιν 
πολιτ. λόγου του τόν Φ)ριον 1875 έκφωνηθεν- 
τος έν τη προκυμαία Πατρών έκυκλοφόρησεν η * 
ό Ιδιος είς τόν Λόγον του 8)2)1881, τυπω- ·$3
Οέντα είς φ. 7 καί 8 έφ. «Έλλ. Έπανάστασις» 
” ~ λόγος του έτυ-

U:
Πατρών καί Αθηνών. Ό  α 
πούθη έν Πάτραις τφ  1845.

Έξεφώνησεν έπιτάφιον είς τόν Κωνσταντΐ- ·; I'.rk;. 
νον Οίκονόμον τού έξ Οίκονόμων τή 8 Μαρ- 
τίου 1857 είς τήν μονήν Άσωμάτων (Πε- ·j*3tn;
τράκη). Γούδας Α' 192. Έξεδόθη «Άνατύπω- 
σις λόγου είς τό μνημόσυνον Ζήση Σωτηρίου,, 
έκφο>νηθέντος τήν 17 Απριλίου 1860 έν Ά - * 
θήναις, έν τη πλατείς του Ιερού ναού τής Ζωο- ■ 
δόχου Πηγής, ύπό Άνδρέου Ρηγοπούλου, έν, 
ΖακύνΟω, έκ τού Τυπογραφείου ή Αύγή» (έκ ι 
23 σελ.). ,'Ομοίως «Λόγος είς τό μνημόσυνον. 
Ίωάννου Α. Βασιλείου, στρατιωτικού ιατρού»,. 
έν ΆΟήναις 1867, όπου πολλά περί άθανασίας; 
τής ψυχής. Είς τήν έφ. «Αλήθεια» Ά θ . τής 7 
Δ)βρίου 1865 άναγράφεται ότι οι έκ Πατρών 
φοιτηταί διωργάνωσαν Εορτήν είς τόν ναόν τής: 
Ζωοδόχου Πηγής έν Άθήναις, έξεφώνησε δέ! 
κατάλληλον λόγον ό Άνδρ. Ρηγόπουλος. Άνα- 
φέρεται μάλιστα δτι τούτον «καταβάντα άπό: 
τού άμβωνος τόν έπλησίασεν ό κ. Ζήσης Σω
τηρίου καί σφίξας τήν δεξιάν του είπεν αύτφ! 
τάδε* «σάς συγχαίρω διά τόν όποιον έξεφωνή-· 
σατε λόγον* είς τήν αύτήν Εκκλησίαν σάς ή-· 
κουσα δίς, άπαξ μέν τεθνεώς, νΰν δέ ζωντα- 
νός». Ώ ς  γνωστόν, δταν διεδόθη δτι ό Ζήσης) 
άπεβίωσε κατά τό 1859 είς τόν Ιταλικόν πό-· 
λεμον, οί έν ΆΟήναις φίλοι του έτέλεσαν μνη
μόσυνον υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής του, ό 
δέ κ. Ρηγόπουλος έξεφώνησε λόγον, έν ω έ- 
ξύμνει τόν πατριωτισμόν τού κ. Ζήση Σωτη
ρίου». Έ ν  ΆΟήναις 1881 έξεδόθη «Λόγος εκ
φωνηθείς έν τη αίθούση τής έν ΆΟήναις σχο
λής Καραμάνου τήν 8)2)1881 ύπό Άνδρ. Ρη
γοπούλου». Ποιητικήν συλλογήν «Ή  Έλλ,
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519 £ηγόπούλο$
t Tfi |j rj
\· 5&jSt οιξις» άφιερώνει ό Π . Σ . Συνοδινός (βλ. λ.)

if> ^·χ«πρ6ς τόν άγαπητόν τής καρδίας μου Άνδρ. 
'fey ^κ& ^γόπουλον, του όποιου ή καρδία ύπέρ των 
(·: «ό ξενικήν προστασίαν Ίονίων καί των έν
;]_■ Οί'ένει υποδούλων λαών πικροκλαίει» (Πάτραι, 
5.'> ^ .:ξ '.8 5 7 ).

"‘ι('ν!ΪΆ$1 Είς έφημ. «Αίών» 6 ’Απριλίου 1859 έν 
π»!' Αθήναΐς βιβλιογραφία (καί κριτική) είς Γεν. 
•,Ρ'1", %%· Αρχάς του ’Εμπορίου κλπ. του Γ. Α. Ναύτη. 
•‘; J £;;.| Εν Πάτραις 1874 (τύποις Π . Εύμορφοπούλου) 

α] ξέδωσεν «’Ιωάννης Μίλτων δράμα» καί έν Ά -  
««felt ήναις τώ 1879 «Νέρων έν Κορίνθψ» διά δα- 

/"ψίψ;Εφιάνης Μ. Κατσίμπαλη. ’Εν Πάτραις τψ 1870 
;·' ξετυπώθη «Πρός τό Διεθνές συνέδριον τής
' 7ΐιιφ ϋίρήνης καί τής ’Ελευθερίας, έδρεΰον έν Λω- 
; w:i ?, ϊ [άνη (’Ελβετίας) κατά τό έτος 1869. Λόγος 
··->,!»'ΐύϊ\ χ =ύπόμνημα] συνταχθείς γαλλιστί, του αύτοΰ 

Ά Πϊΐ;ΰϊ. Kia t Ανδρ. Ρηγοπούλου». Έξεδόθη έπίσης έν Ά -  
*/Μΐ. Τω ΜρΙήναις 1867 «Λόγος είς τό μνημόσυνον Ίωάν- 

Ά Άφ;» · 'ου Α. Βασιλείου, στρατιωτικού Εατροϋ, ήρωΐ- 
X k/xmt {ιώς πεσόντος έν Κρήτη τήν 16 Ίανουαρίου 
. Ά'λ. Pryor..· * .867 έκφωνηθείς έν τω Ιερώ ναω τής Μητρο- 
,:hm. Αίν?ΐΕ0λεως ’Αθηνών τήν 19 Φεβρουάριου τοϋ αύ- 
ύ:·Απ::'Λ 7. "οϋ έτους». Έξετυπώθη είς Πάτρας 1861 « Ή  
j.;; yj »Ελληνική Έπανάστασις. Λόγος» του. Τό 

>ραμα του «’Ιωάννης Μίλτων» άνετυπώθη έν 
Ιάτραις τφ  1894. Περί τοϋ έπιταφίου του 

' ιόγου είς Κ. Οίκονόμον τόν έξ Οικονόμων 
&ϊπε έφημερίδα «Αίών» 9ης Μαρτίου 1857 
« 6 εύφυής καί πεπαιδευμένος δικηγόρος») 
cal υπόμνημα αύτοσχέδιον περί Οικονόμων 
ΐλπ. ύπό Κ. Σαβίνη, έν Τεργέστη 1857, 41.

Έπικήδειον έξεφώνησε καί είς Διον. Εύμορ- 
ρόπουλον (βλ. λ.). Βιβλιογραφεΐται είς D e Gu- 
jernati, D ictionnaire In te rn a tio n a l des e- 
:rivains du  jour. F lo rence 1891, III, 1681. 
«Περί τοϋ Άνδρ. Ρηγοπούλου δύναταί τις εί- 

·'; τεΐν δτι ύπήρξεν έπιφανής άντιπρόσωπος του 
1 ύ-^'ΐφ  Αμερικανισμοϋ έν Έλλάδι. Διέδραμε τήν Νέαν 
I1,!,'Jryj} Ρ)ν ένδεδυμένος τήν λευκήν φουστανέλλαν καί 

■ I'X'jj Γ0ν χρυσοκέντητον φέρμελην τών πατέρων 
'· · 'Ι|'' ήμών, κήρυξ τοϋ Εύαγγελίου τοϋ νεοελληνικού 

ήρωΐσμοΰ. Έκεΐθεν έπανήλθε μέ μίαν σκέψιν : 
Νιαγάρας. ΤΗτο αυτή τό σύμβολόν του. Πολ- 
λάκις ή ρητορεία του έρρεεν άκράτητος ως Νια
γάρας καί τέλος τόν παρέσυρεν ό Νιαγάρας 
τοϋ θανάτου». Βιβλιογραφεΐται καί άπό τόν 
A. Ρ . Ραγκαβήν, H isto ire  de la  L,itt. de la 
G rece m oderne, P aris  1877, II, 193. Βιο

γραφείται είς De G ubernati «D izionario 
Biografico etc, F irenze 1879. Τάς πληροφο
ρίας περί αύτοΰ μετέδωσεν ό Πατρεΰς ’Αλκι
βιάδης Τζενιέρης διά τοϋ έν Ζακύνθω Σπύρου 
Δεβιάζη. Βιβλιοκρισία τοϋ δράματος «Νέρων 
έν Κορίνθφ» παρά τοϋ Telffy U jgdrirodalm i 
term eker, 6 έπ. Ό  ώς άνω Telffy, καθηγη
τής τής κλασ. φιλολογίας είς τό Πανεπιστή- 
μιον τής Βουδαπέστης, γράφει είς τήν Τεργε- 

ίσταίαν «Κλειώ» τής 17)30 ’Ιουνίου 1883, σελ. 
! 2 : «Κατά τούτου τοϋ άλλως ωραίου δράματος 
j παρατηρώ δτι ένιαι τών μονολογιών του είναι 
ύπερμέτρως μακραί καί τόν ποιητήν καταπο- 
νοΰσιν, τήν τοϋ δράματος έπίδρασιν έλαττού- 

j σιν.,..». Καί ό Έμμαν. Δ. Ροΐδης, «Πάρεργα» 
’ έν ΆΘήναις 1885, 206; « Ό  κ. Ρηγόπουλος
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καί πολλοί άλλοι μετέβησαν είς Αμερικήν έπί- 
τηδες, ϊνα θαυμάσωσι τήν ορμήν καί τόν πά
ταγον, μεθ’ ών χύνονται τά υδατα τοϋ Νια
γάρα. Οί μή δυνάμενοι νά έπιχειρήσωσι τοιαύ- 
την οδοιπορίαν, δύνανται νά σχηματίσωσιν Ι
δέαν τοϋ φαινομένου Ικανήν, παρατηροΰντες 
τόν χείμαρρον τών βασιλικών ξένων, είσορ- 
μώντα κατά τό μεσονύκτιον έκάστης βασιλικής 
έσπερίδος είς τό έστιατόριον».

Κατά Χιώτην Ίον. Β' 501 «συνεννοήθησαν 
[οί έν Ζακύνθί» ριζοσπάσται] τόν Σ)βριον 
1861 καί συνήργουν μετά τοϋ Άνδρ. Ρηγοπού
λου, πρώην δικαστοϋ έν τώ Έ λλ. βασιλείω καί 
τότε άντιπολιτευομένου σφόδρα τόν βασιλέα... 
Τόν Ρηγόπουλον έφωδίασαν μέ χρήματα τινές 
τών έν Ζακύνθω συνεταίρων, Ινα άπέλθη είς 
’Ιταλίαν καί συγκοινωνήση μετά τών Ίτα λ . 
κομιτάτων καί τής έκεϊσε σπουδαζούσης Έ λλ. 
νεολαίας είς τά περί έκτελέσεως τών έπιποθου- 
μένων. Καί ό μέν Ρηγόπουλος συνεννοείτο καί 
ήλληλογράφει έξ ’Ιταλίας μετά τών άντοθωνι- 
στών. Έ ν  δέ ’Ιταλία, δεξιούμενος ύπό τών 
Ελλήνων σπουδαστών, έφιλοφρονεΐτο παρ’ ά- 
πάντων ώς άπεσταλμένος παρά τών συνεταί
ρων. Τότε δέ έν Π ίζα καί Φλωρεντία πατριω
τικά γεύματα προσέφερεν αύτώ ή έκεϊ σπουδά- 
ζουσα νεότης καί προπόσεις καί λόγοι ύπέρ 
τοϋ Έλλην. βασιλείου καί συνδέσεως τής νέας 
Ίταλ . βασιλείας μετά τής Έλλην. έγένοντο». 
‘Ο Γ. Φιλάρετος, Σημειώσεις άπό τοϋ 75ου 
ύψώματος, Ά θ. 1924, 104, 5, γράφει δτι μετ’ 
αύτοΰ έπανήλθεν είς τήν Βουλήν τοϋ 1883—4 
ό Άνδρ. Ρηγόπουλος, «όρκισθείς μέν άνευ δη
μοκρατικής έπιφυλάξεως, εύμενώς πώς δμως 
διατεθειμένος ύπέρ τής δημοκρατίας. Έ κ δ ί- 
δων άλλοτε έφημερίδα έν Πάτραις, ίπεμψεν 
άντίτυπον αύτής τώ V. H u g o , δστις τοϋ ά- 
7ΐηύθυνε... άπάντησιν, καταχωρηθεΐσαν είς 
«*Έργα καί λόγους» αύτοΰ p en d an t Γ ex il 
(edition N elson ρ. 227)... άμα τη ένάρξει 
τών έργασιών, θερμόν άπηύθυνε (13 Φεβρ. 
1882) χαιρετισμόν πρός τούς βουλευτάς τών 
νέων έπαρχιών καί έν γένει πρός τήν βουλήν, 
μετά φιλελευθέρων δηλώσεων, χωρίς νά είπη 
τι είδικώς περί δημοκρατίας. Έ τάχθη είς τό 
Τρικουπικόν κόμμα, άλλά διετήρησε ποιάν τινα 
έλευθερίαν γλώσσης. Ό  Πατραΐκός λαός τόν 
ύπεστήριξε πάντοτε άφιλοκερδώς. Συνέγραψε 
τόν «Νέρωνα έν Κορίνθω» καί άπέθανε ποιη- 
τικώτατα. Έταξίδευσεν έπί τούτφ ριφθείς έν 
ώρα νυκτός είς τήν θάλασσαν, ήτις έγένετο 6 
τάφος του». Κωστής Παλαμάς είς περ. «Εστία» 
ΙΘ ' (1885), 359. Tc5 1889 μετά άποτυχίαν 
του είς βουλευτικάς έκλογάς (1887), ταξι- 
δεύσας άπό Πειραιώς είς Σΰρον, ηύτοκτόνησεν.

Ή  «Άκρόπολις» τοϋ Βλ. Γαβριηλίδου (φ. 
3481 τοϋ 1891), γράφει: «ύπήρξε μία άπό τάς 
εύγενεστέρας φυσιογνωμίας τής νεωτέρας Ε λ 
λάδος. Έ τάφη καί αύτός είς τό Ρωμαίικο 
χάος, έκεϊ μέσα πού πηγαίνει φοΰντο ή εύφυΐα, 
ή πρωτοτυπία, ό μέγας νοΰς, ό φωτεινός έγκέ- 
φαλος, έπιπλέει δέ ή αύθάδεια, ή κατεργαριά, 
ό γρόνθος καί ή άτιμία. Τά έργα τοϋ Άνδρέου 
Ρηγοπούλου πρέπει νά τ ’ άρπάξη ή νεολαία, 
£ν δέν έσάπισε κι αύτή ττρίν άκόμα ώριμάση.
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Ό  Ρηγόπουλος ύπηρξεν είδος Κυϊνέ, είδος 
Μισελέ της ‘Ελλάδος. Αί Πάτραι, δταν θά 
πολιτευθοΰν μετά αιώνα, πρέπει νά του στή
σουν άνδριάντα». 'Ο  έκ των στενών φίλων του 
Βασίλ. Γ . Καλλιοντζής έξέδωσεν έν Πάτραις 
τφ  1897 βιογραφίαν του έκτενή : «Πολιτικός 
άγών—Φιλολογικά καί πολιτικά έργα Άνδρέου 
Ρηγοπούλου έκ Πατρών», της όποίας μόνον 
τό α ' τεύχος έξετυπώθη, διότι έπηκολούθησεν 
αιφνίδιος θάνατος μετά έτος του βιογράφου 
(1898). Τόν παρουσιάζει γαλανόν, ύψηλοΰ άνα- 
στήματος, έχοντα άγγελικήν τινα γοητείαν καί 
αϊγλην, ώραΐον μέ έλληνικήν λεβεντιά. Περί 
Ρηγοπούλου ώμίλησε την 17 Μαρτίου 1954 έν 
Πάτραις έλληνιστί ό διευθυντής σπουδών τού 
Γαλλ. ’Ινστιτούτου ’Αθηνών Ρενέ Μιλλιέξ 
(έφ. «Πελοπόννησος» 20 Μαρτίου 1954 έπ. 
Ή  διάλεξις έπανελήφθη είς Αϊγιον (έφ. « Έ 
ρευνα» Αίγιου 21 Μαρτίου 1954). At περισ
σότερον ένδιαφέρουσαι έπιστολαί τού Β. Ούγκώ 
(10 τόμος τών ‘Απάντων του) καί τού Έ δγάρ 
Κυϊνέ, συγγραφέως καί καθηγητού τού Πανε
πιστημίου Παρισίων, είναι είς άπάντησιν της 
άποστολής της έφημερίδος τού Ρηγοπούλου καί 
έξαίρουν τόν πατριωτισμόν του. Ώ ς  πολιτικός 
χαρακτηρίζεται άπό τήν πίστιν του είς τάς 
έθνικάς δυνάμεις καί τό μέλλον τής φυλής καί 
τήν προσπάθειαν άνυψώσεως καί συγχρονισμού 
τής δλης ζωής τού λαού καί τών άξιων του. 
«Ξένη σημαία ουδέποτε σώζει» έλεγε. « Ε λ 
ληνισμός καί Ευρωπαϊκή συνείδησις, έλευθερία 
καί άλληλεγγύη τών λαών». Τόν Ρηγόπουλον 
άναφέρει καί ό Γ. Βλαχογιάννης (Τστ. ’Ανθο
λογία, 111) μεταδο>σαντα άνέκδοτον τού Σολω
μού. Καί ό Γ. Κορδάτος (Έργατ. κίνημα 44 
έπ.) όμιλεΐ περί αυτού ώς ήγέτου δημοκρατι
σμού. Ό  Πώλ Μωρίς τόν έγραφεν «άρχηγόν 
τών δημοκρατικών τών ’Αθηνών». Εσφαλμέ
να τά παρεχόμενα στοιχεία περί αύτοΰ είς 
ΜΕΕ. Περί δέ τών παραστάσεων τού «Μίλ- 
τωνος» είς Πάτρας, ό Μενελ. Κυριακόπουλος 
(Κ *** ) γράφων (Α χαϊκά Β' 25) περί τού 
ήθοποιού Νικολ. Λεκατσά, άναφέρει δτι άνε- 
βίβασεν είς Πάτρας τό θέρος τού 1882 καί 
τόν «Μίλτωνα» τού Ρηγοπούλου, τήν είς τό 
Δημοτ. Θέατραν παράστασιν δέ παρηκολούθησε 
καί ό συγγραφεύς, είσελθών είς τό θέατρον 
έπΐ κεφαλής 150 όπαδών του. ΙΙρό τριετίας 
άλλος θίασος, τού Βασιλειάδου, μέ σύμπραξιν 
καί μερικών έρασιτεχνών φίλων τού Ρηγοπού
λου έπαιξε τόν «Νέρωνα έν Κορίνθφ». Τήν 
πρώτην παράστασιν καί γενικώς τόν Λεκα- 
τσάν κατεδίωξεν ή έφ. «Φορολογούμενος» Π α
τρών, ένώ διά τήν β' έγραφεν δτι «ή συρροή 
τού πλήθους κατά τήν θερινήν ταύτην παρά- 
στασιν ήτο μεγίστη καί αί χειροκροτήσεις πυ- 
κναί καί ζωηραί είς τάς τοσας πατριωτικάς 
Ιδέας, αϊτινες είς μεγάλας δόσεις διά του δρά
ματος έκείνου παρείχοντο τφ  Έλληνικώ κοι- 
νφ». Ό  Ρηγόπουλος άπό τόν Μ. Κυριακό- 
πουλον χαρακτηρίζεται δτι «ανήκε στήν άρι- 
στερότερη άκρη της παρατάξεως τών πολιτι
κών τής εποχής έκείνης. Έκαλλιεργούσε τά 
γράμματα καί έγραψε τό «Άφύπνισμα» κλπ.». 
Βλ. λ. θέατρον. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 57.

Ρ ηγόπουλος *Ά γ  γ  ε λ ο ς, συμβολαιογρά- * 
φος. Διά δημοσιευμάτων είς τόν τύπον, βιβλι- · 
αρίων καί ώς πρόεδρος έπί έτη τού Φιλοδασι- · 
κού συλλόγου Πατρών μετά πίστεως συνετέ- ■ 
λεσεν είς τήν άνάπτυξιν καί προστασίαν τών ι 
δασών καί τό ΒΔ τής μονής Γηροκομείου δά- · 
σος έκ πεύκων ώνομάσθη πρός τιμήν του. Θω- · 
μόπουλος 87.

Ρ ήγουλος Βλ. λ. "Αγ. Άνδρέας στ'.
Ρ ιανός. Έ κ  Κρήτης ποιητής έπών, γρά- * 

ψας καί ’Αχαϊκά είς τέσσαρα βιβλία, τά 6- · 
ποια, δυστυχώς, έχάθησαν. Έ ζησε τόν Γ ' π. X. . 
αί. Θωμόπουλος 22, 512, 194. ΜΕΕ ΚΑ# 138, , 
Γ  916.

Ρ ιγά ν ι. *Όρος Ναυπακτίας (1472 μ.), κα- 
λύπτον τό Β τού δρίζοντος τών Πατρών. Θω
μόπουλος 942. Διά τήν μυθολογίαν : Μιχ. Γρη- 
γοροπούλου, Περιηγήσεις.

Ρ ιγανόκαμπος, κάμπος δπου φύεται μό
νον ρίγανη, όρίγανον (Ρινόκαμπος είς Χιώτην ι 
Ίον. Α' 47). Τό παρά τήν κοίτην τού Έλε- 
κιστράνου μέχρι τής Περιβόλας απότομον, αίχ- ■ 
μηρόν καί άνυδρον πεδίον, ΒΑ τού οποίου καί ! 
έτερον, Ξερόκαμπος καί τούτο καλούμενον. Ή  ! 
θέσις γίνεται γνωστή έκ τών μαχών έκεΐ του ί 
στρατοπέδου κατά τών Τούρκων Πατρών τό ί 
α' έτος τής Έπαναστάσεως 1821 (βλ. λ.) εύ- · 
θύς μετά τήν μάχην Σαραβαλίου καί κατά τήν ι 
μάχην τού Γηροκομείου (9 Μαρτίου 1822), . 
Βλ. λ. Πουρναρόκαστρον. Θωμόπουλος 48, 57. . 
Γερμανός 15, 44, 65, Τριανταφύλλου Γηροκο- * 
μεΐον 50, 52. Έλευθ. ΙΑ ' 113. ΜΕΕ ΚΑ' ’ 
124, 141. 'Ή λιος ΙΣ Τ ' 629.

Ρ ι ζ ό μ υ λ ο ς .  Βλ. λ. δρυζα.
Ρ ιζόπουλος Χ ρ ί σ τ ο ς .  Δημοσιογράφος; 

καί συγγραφεύς. Έξέδωσε τφ 1945 τήν ήμε- * 
ρησίαν πρωινήν έφημ. τών Πατρών « Ή  Σ η -· 
μερινή», ή όποία άπό τού 1951 έκδίδεται ώ ς ; 
«*Ημέρα». Συνεργασίας του είς περιοδικά τών ι 
Πατρών (’Αχαϊκά), «Ιλισόν» *ΑΘ. κ. ά.

Ρ ίκαβα , ή. Μικρόν χωρίον, παρά τά Λακ- ■ 
κώματα, είς τήν κοινότητα τών οποίων ύπά- * 
γεται (βλ. λ. Νεζερά), ΝΑ τής Χαλανδρί- " 
τσης, καί είς άπόστασιν 3 J/a ώ.. κεΐται δέ 
έπί τού Ερυμάνθου (Κορύλλος, Χωρογραφία! 
81). Κατά Ραγκαβήν Β' 88 ή Ρίκαβα καί οί ! 
Συκιές τφ  1851 οίκογ. 10, κάτοικοι 49, κατά I 
Νουχάκην τω 1889 μόνη αδτη 24 κάτοικοι. , 
Κατά Θωμόπουλον 269 ή λέξις έκ του λατ. . 
recava  άνάκοιλος, ένώ ό V asm er 137 άνα- 
ζητεϊ άλβαν. ρίζαν. Ή  E xped ition  παραλεί
πει τόν μικρόν άλλωστε έως σήμερον συνοικι
σμόν τούτον. Άναφέρεται δμως τφ  1713 έχων 
Ιδίαν ένορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 174.

Ρ ικάκης Α ν τ ώ ν ι ο ς .  Έγεννήθη τφ ι 
1824 είς Κύθηρα έκ γονέων Κρητών, καταφυ- 
γόντων είς τήν νήσον. Σπουδάσας νομικά, έγ- 
κατεστάθη είς Πάτρας, συνδεθείς διά γάμου ι 
μετά τής Θεώνης Παπαδιαμαντοπούλου. Πο- ■ 
λιτευθείς ένταΰθα έξελέγη βουλευτής ήδη έ π ί! 
’Όθωνος, τού οποίου όπήρξε καί θιασώτης. . 
Εκλεγόμενος πληρεξούσιος τού Ρουφικοΰ συν- ■ 
δυασμοΰ (1878) τής έπαρχίας Πατρών, έχρη -■ 
μάτισε τφ  1881 υπουργός έπί Κουμουνδούρου ι 
καί πρόεδρος τής Βουλής τφ  1885 έπί Δελη- ■
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γιάννη. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 16ην Ί -
* V1! °υλίου 1909. ’Έγραψε «Σκέψεις περί καταδι-

ώξεως της ληστείας» έν Άθήναις 1870. Εις
*  «ύτόν ομοίως πρέπει νά άνήκη τό ίργον « Ή  
■<?: Γι,;Λ̂ . ' ;··̂  Κρήτη καί 6 πόλεμος» Ά θ . 1898 άνευ όνό- 
r i ; (Αατ°ί  σογγραφέως. *0 Ρικάκης είργάσθη διά

' τήν άπελευθέρωσιν τής Κρήτης, ών μέλος τής 
Κεντρικής έπιτροπής άγώνος (σελ. 5 τοϋ βι
βλίου τούτου). Ένδιεφέρθη επίσης διά τήν έκ- 
δοσιν νόμου, δι’ οΰ ό ναός Ά γ . Άνδρέου Πα- 
τρών άπέκτησε τήν κυριότητα των περί αύ- 
τόν οίκοπέδων. Βιογραφία του είς έφ. « Ά -  
στυ» ΆΘ. καί είκών του τής 20)10)1885 καί 
είς τήν έφ. «Νεολόγος» Πατρών 17 ’Ιουλίου 
1909 ύπό Διον. Γ. Γιαννουλοπούλου. Περί τής 
δράσεώς του ώς βουλευτοϋ, Τρ. Εύαγγελίδου 
Τά μετά τόν ’Όθωνα 391 καί 602 καί ώς ά- 
ξιωματικοΰ 444. Έ φ . «Φορολογούμενος» Π α
τρών 29 Ν)βρίου 1885. Ή  οικία Ρικάκη ήτο 
έπί τής δδοΰ Κολοκοτρώνη 13. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 
641, ΜΕΕ, ΚΑ' 150. Περί του υίοϋ του, δ ι
πλωμάτου, 'Η  Ελλάς είς τούς ’Ολυμπιακούς 
άγώνας τοϋ 1896.

Ριόλον, τό Ριόλο καί Ρίολο καί ό Ριόλος. 
Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 74, Ρίολος, άπέ- 
χει δέ τής Κ, Ά χαΐας ΝΔ 2 ‘/a ώ. καί υδρεύ
εται έκ φρεάτων. Ή  γραφή Ρίολος άπαντα- 
ται είς προχείρους άναγραφάς (π. χ. ΜΕΕ ΚΑ’ 
162). Πλησίον αύτοϋ, ΝΑ είς άπόστασιν 15' 
διέρχεται ό ποταμός Λάρισος (άλλοτε έγγύς είς 
τόν σημερινόν Παλιόριολον), έξ ού τό ονομα 
τοϋ ποταμού Ριολίτικο ποτάμι, όπου έφονεύθη 
6 άγωνιστής του 1821 έκ Πατρών Κ. Ά ρκα- 
δινοΰ. Είς τό ΝΔ άκρον κείμενον τής πεδιάδος 
τής Δύμης, είχε τφ  1930 1.200 δρυς, αί πε- 
ρισσότεραι τών όποίων δέν ύπάρχουν σήμερον. 
Άναφέρεται ήδη επί Φραγκοκρατίας, ώς έν 
τών εύαρέστωΛ θερέτρων (βλ. λ.) είς τούς 
Φράγκους εύγενεΐς. Έ κ εΐ Φλωρέντιος ό Έ νε- 
γαυϊκός μέ τήν σύζυγόν του ’Ισαβέλλαν διήρ- 
χετο συνήθως τό θέρος καί έκ Ρ ιόλου έξεστρά- 
τευσεν ούτος μέ πολύ Ιππικόν τφ  1295 πρός 
άλωσιν τοϋ καταληφθέντος ύπό τών έπανα- 
στατησάντων κατοίκων τοϋ φρουρίου τών πλη
σίον τών Καλαμών Γιαννιτσών. Συγκρουσθείς 
κατόπιν μέ τόν πρίγκηπα Λουδοβ. τόν Βουρ- 
γουνδικόν άπεσύρθη είς Ριόλον καί κατόπιν είς 
Μανωλάδα, δπου τήν 5ην ’Ιουλίου 1316 έφο
νεύθη.

Κατά τόν τελευταΐον πίνακα τών τιμα
ρίων τής Πελοποννήσου τοϋ πρίγκηπος Ά μ ε- 
δαίου (τέλη ΙΔ ' αί.) τό Όριόλον άναφέρεται 
μέ 120 έστίας (οίκογενείας). Είς τό μικρόν 
φρούριον τοϋ Τεριόλου (δπως τό άναγράφει ό 
Φραντζής) ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος συν- 
ήντησε τόν Μάϊον 1429 τόν άνωτέρω χρονο
γράφον καί ύπασπιστήν του καί έκεϊθεν μετ’ 
αύτοϋ μετέβη είς Γλαρέντζαν. Τόν Μάϊον 1458 
ό σουλτάνος Μωάμεθ καταλαμβάνει καί τόν 
Ριόλον κατά τόν κώδικα μονής Ίβήρων... καί 
έζήτησαν καί τόν δεσπότην κύρ Θωμαν καί 

' τήν Πάτραν μέ τά Καλάβρυτα καί έως τό 
; Ριόλον καί έλαβε τόν τόπον αύτόν... Τέλος 
κατά τήν γενομένην τφ  1471 καταγραφήν τής 

i Πελοποννήσου ύπό τών Ενετών σημειουται

:,J' Παγϋν.
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ύπάρχον είσέτι φρούριον (μή κατεστραμμένον μά
λιστα) τής έπαρχίας Πατρών Riolo. Θωμόπου- 
λος 62, 86, 315, 330, 350, 3644, 4032. Κατά 
ένετικήν άπογραφήν άναφέρεται ώς άνήκον 
είς τήν περιφέρειαν τής Γαστούνης (Δραγού- 
μης Χρον. 258) καί κατά τήν Τουρκοκρατίαν 
κατά Σακελλαρίου 104 δέν ύπήγετο είς τήν έ- 
παρχίαν (καζάν) τών Πατρών. Τφ 1713 μετά 
Πέτα καί Ματαράγκα άπετέλει μίαν ένορίαν. 
(Κώδηξ Μέρτζιου 174). Τό άναφέρει ώς Ό -  
ριόλον, χωρίον πλησίον τής μονής Φιλοκάλη 
(βλ. λ.), ή όποια ύπέρκειται τοϋ χωρίου έπί 
τής Μώβρης, ό L eake II , 163, ή E xp ed itio n  
μέ 44 οίκογενείας, ό Ραγκαβής Β' 87 μέ 58 
οίκογενείας καί 256 κατοίκους τφ  1851 καί 6 
Νουχάκης μέ 506 κατοίκους τφ  1889. Ά πό  
τής συστάσεως τών δήμων άνήκει είς τόν 
τής Δύμης. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113.

Ό  Θωμόπουλος είς τήν α' έκδ. 238 ύπε- 
στήριζεν o u  τό ονομα τοϋ φρουρίου είναι πα
ραφθορά τοϋ δριον, είς τήν β' έκδ. ώς άνω 
350J γράφει δτι «ύπό τών Αλβανών έκλήθη 
’Οριόλος καί τό δνομα συμπίπτει νά σημαίνη 
τήν κίχλαν (τσίχλαν)». Πράγματι τά πέριζ χ ω 
ρία έχουν άλβανικά όνόματα (Μπούκουρα, Μέρ- 
τεζα), άλλά τό δνομα τοϋ φρουρίου Ριόλος ά
παντά άπό τής Φραγκοκρατίας, πρίν δηλαδή 
τοϋ άποικισμοϋ τών Αλβανών (ΙΕ ' αί.). ’Ίσως 
βεβαίως νά έσήμαινεν δτι ήτο είς τό δριον τών 
δύο επαρχιών, Ά χα ΐας καί ’Ηλείας* καθ’ ήμας 
δέον νά άναζητήσωμεν τήν βυζαντινήν έννοιαν 
τοϋ δρου «δριον» (βλ. λ·). "Οτι δέ τό φρούριον 
ήτο καί έπί βυζαντινών χρόνων, προηγουμένως 
τής Φραγκοκρατίας, ένδειξις είναι τό άναφερό- 
μενον δτι εντός τοϋ φρουρίου υπάρχει είς έρεί- 
πια μέχρι σήμερον ναός τοϋ Ά γ .  Βλασίου, α
γίου δηλ. ό όποιος Ιδιαιτέρως έτιμάτο ύπό τών 
βυζαντινών. ‘Ο V asraer 129 άναζητεΐ ρίζαν 
άπό τό λατιν. riv u lu s. Τά τοπωνύμια τής πε- 
ριφερείας τοϋ χωρίου είναι έλληνικά (φυτώνυ- 
μα), πλήν ένός Ζέμπα (πρβλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, 
οί Σλάβοι έν Έλλάδι, Ά θ . 1945, 28, 55).

Τής πεδινής περιφερείας του άπεσπάσθη μέ- 
γα τμήμα, ή Άγραπιδόρραχη, καί έδημιουργήθη 
τφ  1923 προσφυγικός συνοικισμός ύπό τό δνο
μα Ά πιδεών (βλ. λ.). Τό σημερινόν χωρίον 
είναι νεώτερον, μεταφερθέν έκ θέσεως 1)2 ώ. 
ύψηλότερον (Παλιόριολος) κατ’ εύθεΐαν γραμ
μήν πρός τήν ύπερκειμένην μονήν Φιλοκάλη. 
Ό  τόπος, έκτάσεως 70 στρεμμάτων, φαίνεται 
δτι θά περιελάμβανεν έως 30 οίκίας, τόπος ά- 
νώμαλος, μέ πολλά λατομεία (νταμάρια). Τό 
φρούριον (κάστρο) έρειπωμένον διακρίνεται πρός 
ΒΔ άκρον τοϋ χωρίου, πλησίον τής λιθίνης οί
κίας Κωνστ. Πετροπούλου, χτίσματος τής 
Τουρκοκρατίας Ισχυρού. Μέ τόν φιλίστορα συν
άδελφον Β. Ρούπαν ούχί άπαξ περιήλθομεν τήν 
περιοχήν.

Είς τήν τοποθεσίαν εύρίσκονται τάφοι μέ 
πλάκας λιθίνας, ώς καί είς δλον τό χωρίον 
σχεδόν. Ή  περίμετρος τοϋ φρουρίου δέν ήτο 
μεγαλυτέρα τών 10 μ. διακρίνονται δέ είσέτι 
δύο δεξαμεναί. Τρεις κίονες, εύρεθέντες, χρησι
μοποιούνται είς οικοδομάς, λέγεται δέ δτι ευ- 
ρέθη καί έπιγραφή παλαιότερον έπί πλακός.

ϊ
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Περί τοπωνυμίων έπΐ Τουρκοκρατίας βλ. λ. Μ. 
Σπήλαιον. Μεταξύ Ριόλου καί Λάππα τοπωνύ- 
μιον 'Α γία  Μονή, όπου ναός μή υπάρχων σή
μερον» μετόχιον ΐσως της έν Αίγιαλεία ομωνύ
μου μονής. Καί Ξυλόκαστρο θέσις όμοίως, 100 
μ. παρά τάν ποταμόν. Συνοικισμός άπό ΙΘ' 
αΙ· Μαζαίικα (άποίκων έκ Μάζι Καλαβρύτων).

, Τύν 'Ιούλιον 1821 στρατόπεδον στρατιωτών 
έκεΐ Γαστούνης μέ Κ. Πετιμεζάν. Ούτοι τήν 3 
'Ιουλίου έσπευσαν εις βοήθειαν τού μετοχιού 
Μεγ. σπηλαίου, δεχθέντος έπίθεσιν του Ίσούφ 
πασά. Τύν Σ)βριον 1821 καταφεύγει έκεΐ ό 
Σισίνης άπύ μονής Μπαμπιώτου. Έστάθμευσε 
τύν Φ)ριον 1822 ό Θ. Κολοκοτρώνης προχω- 
ρών πρύς πολιορκίαν των Πατρών (Φωτάκος 
Ά πομν. Α ' 293, Γερμανός 54). Στρατόπεδον 
καί μάχη τύν Μάιον 1824 μέ Ίονίους ύπό τύν 
Κ. Μεταξάν (109, 185) καί Ήλείους ύπό τύν 
Γ. Σισίνην μέ τούς Τούρκους Πατρών (Θεο- 
φανίδης Β' β' 281, 310). Ό  Κ. Μεταξας ήτο 
καί ένωρίτερον. Τύν Ιούλιον 1824 οί τής Γα
στούνης μετεκινήθησαν (Ά ρχ. Λόντου Β' 195). 
*Ως άρχηγός έκεΐ Ή λείων ό Θαλής Θεοδωρίδης. 
"Ηλιος 1ΣΤ' 647. Βλ. λ. Έπανάστασις 1821.

Ρ ίον . Άκρωτήριον καί πορθμός Κορινθ. καί 
Πατραϊκοΰ κόλπων, έχον έναντι τό Άντίρριον 
(βλ. λ.), στενόν τών Ρίων (καστέλλια ή μπου
γάζια είς τήν γλώσσαν τών ναυτικών). Πλάτος 
του πορθμού κατά Άγαθήμερον καί Θουκυδί- 
δην 7 στάδια, Στράβωνα 5, Σκύλακα 10. Κα
τά I^eake I I ,  148, 1 1)2 μίλλ. άγγλ. Είναι 
1850 μ. Βάθη θαλάσσης πρύς Ρίον 48 μ. πρύς 
Άντίρριον 34, είς τό μέσον 70 μ. Ρίον έκ τής 
έξοχής τής ξηράς ώς είς ρίνα (λέξις έλλ. έκ 
τών άρχαιοτέρων). Πρβλ. τό έκεΐΟεν άκρωτή- 
ριον τής Στερεάς Ταρομύτα. Ρίον είς Κορσι
κήν άποικία έλλ., πόλις παραθαλάσσιος είς 
Μεσσηνίαν κ. ά. ΙΙερΙ προσχώσεων Ραγκαβής, 
Β ' 31. Φωκ. Νέγρης, P lissem en ts  etc. A th. 
1901, 156, L,es roches chr. A th . 1914, 98, 
101. Ά πόστασις Ρίου άπό ΙΙατρών κατά Παυ
σανίαν 58 στάδια (είναι ναυτ. μιλ. 5, ΒΒΑ 
Πατρών). Ή  έτυμολογία τοΰ P o uquev ille  IV , 
398 έκ τοΰ ραΐζειν ατυχής.

Ό  πορθμός είναι άνευ ύφαλων, άλλα μέ 
ισχυρά ρεύματα καί μικράς παλίρροιας. Κατά 
τύν P rockoche V I, 193, κανονική παλίρροια, 
3 ποδ. κατά τήν πανσέληνον, ένώ ύ Στ. Λυκού- 
δης έμέτρησε τά παλιρριακά ρεύματα, φΟάνον- 
τα 2 1)2 μιλ. ώριαίως κατά τάς συζυγίας. Ή  
γεωγραφική θέσις τοΰ άκρωτηρίου είναι : Πλ.
Β 38° 18' 57" Μ. (Άνατ. Γκρήνουΐτς) 21° 46' 
16".

Κατά τήν άρχαιότητα υπήρχε ναύς τοΰ Πο- 
σειδώνος, άναφερόμενος ύπύ τών Στράβωνος, 
ΘουκυδΙδου καί Παυσανίου. "Ολη ή έκεΐ παρα
λία ήτο ύπύ τήν προστασίαν τοΰ θεοΰ τούτου, 
λείψανα δέ τοΰ ναοΰ του τούτου είναι έντειχι- 
σμένα είς τύ σημερινόν φρούριον τοΰ Ρίου. 'Η  
πολίχνη Αργυρά ήτο ή πλησιεστέρα πρύς τύ 
Ρίον, τύ όποιον κατά τήν χερσαίαν περιοχήν 
του κατεκλύζετο ύπύ ποταμίων καί θαλασσί
ων ύδάτων καί ήτο κατά τύν Τίτον Αίβιον μά
λιστα ή άρεστή διαμονή τών αποδημητικών 
πελαργών. Τέναγος έκ γλυκέων καί θαλασσίων

ύδάτων όπισθεν του άκρωτηρίου παρετηρεΐτο 
έως τελευταίως. Οί γύρω τών Ρίων άμφοτέρων 
οίκοΰντες έτέλουν κοινάς έορτάς, είς τάς όποι
ας συνέρρεον καί έξ άλλων μερών, τά Ποσει- 
δώνια καί τά Ρίεια.

Άναφέρεται τύ Ρίον είς Εύριπιδ. ’'Ιων στ. 
1592 «’Αχαιός, δς γής παραλίας Ρίου πέλας 
τύραννος έσται...» (Θησαυρός Έρρ. Στεφάνου). 
’Από τά δύο Ρία ύπήρξεν ή συνήθης διάβασις 
τών έκ Δυτικής Ελλάδος είς Πελοπόννησον κα- 
τερχομένων, δπως συνέβη καί μέ τήν κάθοδον 
τών Ήρακλειδών. Ά π ύ  δέ του 1947 διά τής 
διά πορθμείων τακτικωτάτης συγκοινωνίας με
ταξύ τών δύο Ρίων, ή διάβασις αΰτη κατέστη 
πυκνή. Ά π ύ  άοχαιοτάτων έπίσης χρόνων ό 
πορθμός τών Ρίων έθεωρήθη σπουδαιότατον 
στρατηγικόν σημεΐον διά τήν άσφάλειαν Ιδίως 
τοΰ Κορινθιακού κόλπου.

Έ π ΐ σιδηράς στήλης επί τής ΒΑ έπάλξεως 
τοΰ φρουρίου Ρίου έτοποθετήθη τύν ’Ιούνιον 
1913 διοπτρικύς φανός πρασίνου σταθερού φω
τός προς Πχτραΐκόν. Ή δ η  υπάρχει έπΐ ίδιου 
πυργίσκου αύτόματος φάρος φωτοβολίας 6 μιλ. 
Μεταξύ Ρίου καί Πατρών εύρίσκεται τό σει
σμικόν κέντρον τών τοπικής φύσεως σεισμών, 
Θωμόπουλος 27, 64, 69, 70, 72—4, 83, 93, 
101.

Κατά τήν 'Ομηρικήν έποχήν μέχρι Ρίου έ- 
πεςετείνετο ή έπικράτεια τών Έ πειώ ν βλ. λ.). 
*0 Αλκιβιάδης, κατά τάς άρχάς τοΰ Πελοπον- 
νηστακοΰ πολέμου, κατελθών είς Πάτρας διεν- 
νοήθη νά τειχίση, έκτός τών Πατρών, καί τύ 
Ρίον, παρά τύ Ρίον δ’ έγένετο τώ 429 π.Χ. 
ή ναυμαχία Αθηναίων, οι όποιοι ένίκησαν τούς 
Λακεδαιμονίους, οί όποιοι κατέφυγον είς Π ά
τρας καί Δύμην. Οί Αθηναίοι έστησαν τρό- 
παιον έπΐ τοΰ Ρίου καί πλοΐον άφιέρωσχν είς 
τύν Ποσειδώνχ. Ά λλα μετ* όλίγον οι Λακε
δαιμόνιοι έπανήλθον έκ Κυλλήνης καί συνήφθη 
νέα ναυμαχία παρά τύν Πάνορμον (βλ. λ.). Καί 
μετά τήν ναυμαχίαν αυτήν οί Αθηναίοι, άλλά 
κατόπιν καί οί Πελοποννήσιοι, έστησαν τρόπαια 
(τύ έν παρά τύ άλλο) εις Ρίον καί πλοΐον οι 
τελευταίοι Αφιέρωσαν είς τύ Α χαϊκόν Ρίον ώς 
νικηταί κατά τήν πρώτην φάσιν τής ναυμαχίας. 
Κατά τά υπόλοιπα έτη τοΰ Πελοποννησιακου 
πολέμου τύ Ρίον κατείχετο άλλοτε μέν ύπό 
τών Κορινθίων καί τών συμμάχων των Α θη 
ναίων καί άλλοτε ύπό τών Σπαρτιατών, οί ό
ποιοι τελικώς έμειναν κύριοι αύτοΰ. Κατά τούς 
χρόνους τής Ά χ . Συμπολιτείας (Άράτου) οί 
ΑίτωλοΙ ύπό τούς στρατηγούς των Δορίμαχον 
καί Σκόπαν, συγκεντρωθέντες άπό 6λα τά μέρη 
είς τό Άντίρριον, διά νηών Κεφαλλήνων διε- 
πορθμεύθησαν είς τό Ρίον καί είσήλασχν είς 
τήν Πελοπόννησον κατευθ-υνόμενοι είς τήν σύμ
μαχόν των Μεσσηνίαν. Καί ό στρατηγός τών 
Αίτωλών Πυρρίας σταλείς πρός τούς συμμά
χους των Ήλείους, άργότερον έδήωνε συστη- 
ματικώς άπό τοΰ Παναχαΐκοΰ ορούς τήν περί 
τό Ρίον περιοχήν. Καί κατά τόν συμμαχικόν 
πόλεμον (220—217 π.Χ.) έκ Ρίων έγένοντο αί 
κάθοδοι τών κατερχομένων, οί όποιοι έδήωνον 
πρώτην τήν χώραν αύτήν, συμπεριλαμβανομέ- 
νης καί της πόλεως τών Πατρών, ή όποια ό*
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523 ΡΙόν
•ττ·•av Π' L
Ĵ ι^έφερε τά πάνδεινα. Εις Ρίον έκάλουν Ρόδιοι

,α>ιεί; :'ί' ϊ'β · *αί Χΐοι πρέσβεις μόλις έπιστρέψαντες έξ Αί- 
^  ^ωλίας τον βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππον, 

'"φεύρισκόμενον είς Πελοπόννησον, πρός σύναψιν 
ψ  ΐίρήνης. Οί Αίτωλοί όμως παρέτεινον τόν χρό- 

m>k *ον τής έν Ρίω σοναντήσεως καί τελικώς, κατά
1 ?̂· Πολύβιον Ε ' 29, διέκοψαν τάς διαπραγματεύ-

ψ·Τεις «Κρήνης. Έ κ  Ρίου _δ Άλάριχος (βλ. λ.)
^  ί4·· ·̂ Γότθων καί αίχμαλώ-

^των των διεπεραιώθη άκωλύτως έκ Πατρών 
ί είς Αιτωλίαν, ’Ήπειρον καί Δυτ. Εύρώπην 
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πουλος 91, 1097, 127', 128, 129, 130', 144, 
 ̂ ;/.;^ ί|ΐ46 , 147, 2312, 258, 289. Κατά τούς ρωμ. 

. /,!'ΐΓΛ:ι'·'ϊ'< χρόνους τύ στενόν Ρίου έπροστάτευε τό έμπό- 
Ik; t ριον, διότι άπεκλείετο πάσα είσοδος ξένου 

c πλοίου. Pouqueville  IV  399. Παρά τό Ρίον
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Αεχαινά καί Μανδριά (βλ. λ.).
Ή  έπικοινωνία έξηκολούθει μεταξύ των 

f δύο Ρίων, ώς προκύπτει καί έκ του κειμένου 
τοϋ Έρμοδώρου Μιχαήλ (ΙΔ' αί.) «... τη τε 
άντιπέρας ήπείριρ διά τοϋ έκεϊσε Ρίου συνα- 
πτομένη [ή πόλις καί ή χώρα των Πατρέων] 
καί τά έαυτής καρπουμένη καλώς, καί πασιν 

t άλλοις άπλώς εύΟυνομένη καλοϊς». Θωμόπου- 
·%: Ρ»η;■ ; λος 310, 3161, 367, 378 έπ. 'Ο  σουλτάνος 

‘[-■'.irt ίλ. i..Jr Βογιατζήτ β' μετά τήν κατάκτησιν τής ένε- 
τοκρατουμένης Ναύπακτού τόν Αύγουστον 
1499, άνήγειρεν είς τό στενόν του στόμιον δύο 
φρούρια, έπιστατοϋντος τοϋ μπεΐλέρμπεη τής 
’Ανατολής Σινάν πασά, ό όποιος έπεράτωσε 
τήν κατασκευήν καί των δύο φρουρίων έντός 
τριών μηνών. Τό τής Πελοποννήσου καλείται 
Ρίον ή καστέλλι τοϋ Μορέως ή καί τής Πά
τρας—τό φροΰριον Πατρών λέγεται άπλώς Κά
στρο—τό δέ έναντι, Άντίρριον ή Καστέλλι τής 
Ρούμελης. Τά δύο φρούρια καλούμενα ύπό μέν 
τών Ενετών castelli d i L epando, ύπό δέ 
τών Ελλήνων Μικρά Δαρδανέλλια (τουρκιστί 
Κουτσούκ Τσανάκ Καλέ έν σχέσει πρός τά με
γάλα, Πιογούκ Τσανάκ Καλέ) ήμπόδιζον τήν 
διά τοϋ Κορινθιακοΰ κόλπου (τουρκιστί Ά νέ- 
μπουχτου) διάβασιν οίουδήποτε πλοίου.

Καί κώδηξ τής μονής Ίβήρων όμιλεϊ περί 
τής κατ’ έτος 1500 (άντί 1499) κτίσεως των 
«ήλθεν ό αύτός Άμηράς [Βογιατζήτ] καί έ- 
πήρε τήν Ναύπακτον καί τόν Σεπτέμβριον μή
ναν ώρισεν καί έκτισαν τά δύο νεόκαστρα είς 
τό Στενόν καί έξεχείμασεν ή άρμάτα μέσα είς 
τόν κόρφον...». Ή  έκφρασις τοϋ κωδικός ότι 
έκτισε νεόκαστρα, πρέπει νά ληφθή ύπό τήν 
έννοιαν ότι προηγουμένως δέν ύπήρχον καί συν
επώς πρώτοι οί Τούρκοι ίδρυσαν τά φρούρια 
ταϋτα. Κατά τόν περιηγητήν C handlers έτος 
ίδρύσεως τό 1482. Χάρτης τοϋ φρουρίου έξε- 
δόθη έν Ένετία ύπό τοϋ Βαρβ. Βουκάζε. Σχέ- 

ιίδιον τοϋ έτους 1692 είς Coronelli καί δμοιον 
"jAlbrizzi, N otizia de Pelop. etc έτους 1681. 
! Είς μέν τό Ρίον έμφανίζονται σύνολον στρογ- 

Μγυλών πύργων, ένώ είς τό ’Αντίρριον ομοιον 
ί μέ ένετικά τόξα. ΣάΟα, Τουρκοκρατουμένη 
I Ελλάς 61. Ή  είσοδος διά του στενοΰ τοϋ 
|ΡΙου αύστηρώς άπηγορεύετο είς τά πολεμικά

πλοία ξένων δυνάμεων, είς δέ τά έμπορικά 
τήν ήμέραν μόνον έπί τη προσαγωγή άδειας 
τών οικείων προξένων τών έδρευόντων είς Π ά
τρας. Ό  καπετάν πασάς (ναύαρχος) ό έδρεύων 
είς τήν Καλλίπολιν τής Θράκης, μεταξύ τών 
άλλων παραθαλασσίων μερών εϊχεν ύπό τήν 
δικαιοδοσίαν του καί τά στενά τοϋ Κορινθια
κού κόλπου.

Έ ξ  έγγράφου του προβλεπτοΰ Ζακύνθου 
Πετρ. Φωσκόλου τοϋ Μαρτίου 1504 προκύπτει 
ότι τά φρούρια οί Τούρκοι εΐχον έφοδιάσει κα
λώς καί όχυρώσει διά πυροβολικού. Έ ν  τού- 
τοις ό Άνδρ. Δόρια (βλ. λ.) τφ  1532 τά κα
τέλαβε. Τώ 1603 έπέδραμον οί Ιππόται τής 
Μάλτας (βλ. λ), δτε έκ θεμελίων τά φρούρια 
κατεστράφησαν καί έπυρπολήθησαν. Μεταξύ 
Ρίου καί Άντιρρίου ύπήρχον περάματα (πλοιά
ρια). Οί Ε νετοί τώ 1687 έσκέφθησαν αύτά 
πρώτα νά κτυπήσουν διά ν’ άποκλείσουν τό 
Ρίον άπό τής Στερεάς. Τά δύο φρούρια, Ρίου 
καί Άντιρρίου, έχουν έπιρροήν, γράφουν, έπί 
άκτών 200 μιλλίων (Κώδηξ Μέρτζιου 74).

Τώ 1641 ό Γά)λος πρεσβευτής De la H a 
yes μετά τοϋ περιηγητοΰ Du Loir, έρχόμενοι 
πρός Πάτρας, εύρον τήν πύλην άνοικτήν καί 
άφρούρητον, τά τείχη όμως οχι ισχυρά, καλύτερα 
δέ ήσαν τά τοϋ Άντιρρίου. Οί Ε νετοί (βλ. λ.) 
τόν ’Ιούλιον 1687 τά έκπολιορκοΰν (βλ. λ. 
πόλεμοι, Μοροζίνης). ΟΙ Τούρκοι έρριπτον 
βόμβας 130 κιλών (Κώδηξ Μέρτζιου 76). 
Βλ. λ. Σιγοϋρος, Βλαστός. Φρούραρχος ώρίσθη 
6 Μ. Βαρβαρΐγος. Λειτουργεί ναός τής Παρ
θένου τής 'Υγείας (Ζωοδόχος πηγή) μέ εφημέ
ριον τόν Don Biesola. Τφ 1688 ό γεν. προ- 
νοητής Κορνέρ άνέθεσεν είς τόν άρχιτέκτονα 
Λεον. M auro τήν μελέτην έπισκευών τών δύο 
φρουρίων, άπέστειλε δέ είς Ένετίαν τό άχρη
στον υλικόν. Τώ 1690 ό διάδοχός του Ζέν α
ναφέρει ότι είναι έξαίρετα οχυρώματα, έχουν 
όμως άνάγκην έπισκευών, τά ταμεία των δέ 
δέν έχουν χρήματα διά νά πληρώσουν τούς μι
σθούς τών φρουρών, άπό 36 άνδρας έκαστον 
φρούριον. Τώ 1696 έδόθη ένίσχυσις πυροβολι
κού. Τω 1697 σημειοΰται χωρίον έξω τού 
Ρίου «Καλύβια τού καστελλιοΰ» ύπόχρεων κα
ταβολής 50 στατήρων φορβής διά τό ένετ. 
ιππικόν. Κώδηξ Μέρτζιου 90, 108, 117, 118. 
Τό Άντίρριον μετά τό 1699 τελείως άνεκτί- 
σθη έκ βάθρων, τό δέ Ρίον έπηυξήθη διά νέων 
όχυρώσεων τό έτος 1713, έντειχισθείσης καί 
λατιν. έπιγραφής, μή διασωζομένης.

Τ φ  1705 άναφέρεται άπό τόν γεν. προνοη- 
τήν είς τόν δόγην ότι ή κατασκευή τού φρου
ρίου είναι κακή καί χρειάζονται μεταρρυθμί
σεις (Κώδηξ Μέρτζιου 137). Τόν Α πρίλιον 
1707 άναφέρεται έκ Πατρών ύπό τοϋ αύτοΰ ότι 
τό μόνον ύπολογίσιμον φρούριον τής Ά χα ΐας, ή 
οποία είναι τόσον μεγάλη έν συγκρίσει μέ τάς 
άλλας, είναι τό τού Ρίου. «Συμφέρει νά ένισχύ- 
σωμεν καί μεγαλώσωμεν τό φρούριον τούτο, 
τό όποιον έχει μεγάλην έκτασιν καί δύναταί 
νά περιλάβη κατοικίας. "Οταν τό φρούριον 
τούτο ένισχυθή, ή πόλις τών Πατρών θά έγ- 
καταληφθη ώς άφύλακτος καί άνοικτή. ΟΙ κά
τοικοι υποδέχονται τό σχέδιον αύτό, πάντως
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θά ένισχύσουν τό έργον της άνοικοδομήσεως 
του φρουρίου. Ή  κοινότης Πατρών ύπεσχέθη 
300 ρεάλια έτησίως έπί τέσσαρα συνεχή έτη, 
έπίσης τά μοναστήρια τής περιοχής 1.000». 
Φορολογία έπεβλήθη έπί των περαμάτων μέ 
τήν έναντι Στερεάν. Σημείωμα είς Ελληνικήν 
του μητροπολίτου Πατρών ’Αρσενίου άναφέρει 
προκαταβολάς του Μ. Σπηλαίου 500 ρεαλίων, 
Ταξιαρχών 250, Γηροκομείου 50, Άναλήψεως 
75, Νεζερών 100, 'Αγίας Λαύρας 25, Όμπλοΰ 
50 (αύτόθι 141—2) διά τήν κατασκευήν φρου
ρίου Ρίου.

Τά πυροβόλα του φρουρίου, φέροντα τό 
έτος τής ένετ. κατακτήσεως, έχρησίμευον μέ
χρι του 1930 ώς δέστραι είς τόν προβλήτα 
Ά γ . Νικολάου λιμένας Πατρών (Περβάνογλου, 
Ά θ . 1811, Α ' 253).

Τ φ  1706 φορτώνει έκ Ρίου ένετ. πλοΐον 
σανίδας έκ καρυδιάς συμπληρώνον τό έκ σ ιτη
ρών έκ Πατρών φορτίον του (Κώδηξ Μέρτζιου 
143). Ό  τόπος προτείνεται διά λόγους υγείας 
καί άσφαλείας διά συγκέντρωσιν πληθυσμού 
(αύτόθι 148). Ό  Ενετός ναύαρχος M ocenigo 
γράφει τφ  1708 πρός τδν δόγην ότι έπεσκέφθη 
τό φρούριον, τό όποιον ευρίσκει άναγκαίον νά 
πλατυνΟή καί νά κατασκευασΟή έν τείχος. Οί 
ΠατρινοΙ προσεφέρθησαν νά κατεδαφίσουν τήν 
πόλιν των καί νά κατοικήσουν είς Ρίον, δέ
χονται δέ πάσαν Ουσίαν πρός τούτο, διότι 
τώρα ή πόλις των είναι άπροστάτευτος (αυ
τόθι 149).

Τώ 1709 άνχφέρεται οτι τά όχυρωματικά 
έργα συνεχίζονται μέ τήν βοήθειαν τών πληθυ
σμών, τοΰ μητροπολίτου [Ιατρών, τών κοινο
τήτων κλπ. (αυτόθι 157). Τώ 1710 συνεχίζον
ται μέ τό αυτό ένδιαφέρον τού μητροπολίτου 
κλπ. ΈΟελοντικώς προσεφέρθησαν 2.000 ρεά
λια. Ζητείται καί ή άποστολή γαλερών, ίνα 
τά πληρώματά των έργασΟούν είς έργα. Ξυ
λεία υπάρχει άρκετή (αύτόθι 158). Τώ 1712 
ύπό μηχανικού ήλέγχθησαν τά έργα κατά πό
σον γίνονται βάσει τών σχεδίων τού G iansich.
8.000 κορμοί δένδρων θά κοπούν διά νά κατα
στήσουν Ισχυρόν τό τείχος (αύτόθι 160). Τόν 
Τούνιον 1713 άναφέρεται ότι 18 κάρρα άπό 
37 βουβάλους συρόμενα διετέθησαν διά τήν 
μεταφοράν υλικού. Έ πίσης όμάς 100 άνθρώ- 
πων μέ 200 ίππους διά τόν αυτόν σκοπόν, 
έργάζονται δέ 250 έργάται. Έ ν  συνεχεία π α 
ρέχεται άπολογισμός τών δαπανών καί εισφο
ρών. Τ Ι κοινότης τών Πατρών έξώφλησε πλή
ρως τήν έκ 47.380 λιρών είσφοράν της. Ε 
κτός αύτής, έμποροι, άγρόται κλπ. τών Π α
τρών είσέφερον 11.133,8 λίρας, ό μητροπολί
της 1.500, αΐ μοναΐ Πατρών 1.750, σύνολον 
είσφοράς Πατρών 61.763,8 λίραι, τής Γα- 
στούνης 9.023,11 καί όλη ή Ά χα ία  88.176 
λίρας ήτοι ρεάλια 14.222 (αύτόθι 164—5). Οί 
έκ Μιστρά έλθόντες 350 χωρικοί λαμβάνουν 
μίαν μερίδα άρτου ήμερησίως, τοιουτοτρόπως 
τό ένετικόν ταμεΐον έκέρδισεν 8.200 ρεάλια. 
Έπρόκειτο περί άγγαρείας, αί δέ «έθελοντικαί» 
είσφοραί υπερβαίνουν τά 16.400 ρεάλια. Αί 
ένετικαί έκθέσεις έξαίρουν τήν προθυμίαν τών 
κατοίκων νά συμβάλουν εις τό έργον τής όχυ-

ρώσεως του Ρίου (castel di Morea). Τφ 
1714 άναφέρεται ότι γίνεται τώρα έν Ισχυρόν 
περιτείχισμα. ’Έγινε πλέον νέον φρούριον έκεΐ. 
Ό  έπιβλέπων B arbarigo  μένει έκεΐ, όπου θά 
πρέπει νά μεταφερθή λό /φ  άσφαλείας ή διοί- 
κησις τής πόλεως τού καί Ταμείου, νά παρα- 
μείνη όμως καί ή κατοικία είς Πάτρας τοΰ δι- 
οικητού διά νά είναι πλησίον τού πολυαρίθμου 
πληθυσμού. Ό  λατΐνος επίσκοπος Ναυπλίου 
έρχεται νά εύλογήση τό νέον φρούριον. Διά 
πρώτην φοράν ήκούσθησαν τά πυροβόλα του, 
τά όποια έχουν τεθή είς τά τρία προπύργιά 
του (baluard i). Ταύτα ώνομάσθησαν, τό μέν 
μεσαΐον έπ’ όνόματι τοΰ 'Α γ. Μάρκου, τό πρός 
Δ βλέπον τής *Αγ. Μαρίας καί τό άλλο του 
*Αγ. ’Αντωνίου (αύτόθι 164—6).

Τώ 1712 είχε καθορισθή ή άμοιβή τών 
έργαζομένων έκ Στερεάς πρός 50 λίρας τό κυ
βικόν βήμα (πήχυν). Ή  έκσκαφή τών θεμελί
ων παρουσιάζει δυσκολίας λόγφ τής μή ίσχυ- 
ράς ποιότητος τού υπεδάφους. Ένεπήχθησαν 
άρκετοί πάσσαλοι, κοπέντες άπό τά πέριξ έδά- 
φη (αυτόθι 169).

Κατά τήν περιγραφήν του περιηγητοΰ Beau- 
jo u r V oyage etc, 66: «τό φρούριον τοΰ Ρί- 
ου είναι έν τρίγωνον παράπλευρον έκ πύργων 
ύπονομωδών, έκ τών όποίων αί δύο πλευραί 
περιβρέχονται άπό τήν θάλασσαν, ένώ ή τρίτη 
άπομακρύνεται τής θαλάσσης διά τίνος διατο- 
μής, ή όποία έπέχει θέσιν τάφρου. Τό δέ 
φρούριον τού Άντιρρίου είναι έν τραπέζιον, 
περικλεισμένον ύπό τής θαλάσσης κατά τρεις 
πλευράς καί ύπερασπιζόμενον κατά τήν 8* 
πλευράν ύπό τάφρου έπικλύστου. Καίτοι τά 
φρούρια αυτά είναι αί κλείδες τής θαλάσσης 
τού Κορινθιακού κόλπου, άπό ξηρας δύνανται 
νά παρακαμφθούν.

’Αλλά όταν τόν Τούνιον τού 1715 ό σουλ
τάνος Ά χμ έτ Γ ' είσήλασε διά τοΰ Ισθμού, ή 
φρουρά τού Ρίου παρεδόθη κατόπιν τριημέρου 
άντιστάσεως (16 Αύγούστου 1715). Τό φρού
ριο ν ευρέΟη είς καλήν κατάστασιν, εΐχεν άφθο- 
νον προμήθειαν όλων τών άναγκαίων καί 
ούδεμίαν έπαθε ζημίαν ύπό του πυροβολικού 
τών πολιορκητών. Έ κ  τής φρουράς έφονεύθη- 
σαν μόνον 11 άνδρες καί έτραυματίσθησαν 
τρεις. Κατά τήν γενομένην συνθήκην παραδό- 
σεως, ό άρχιστράτηγος (σερασκέρης) έπέτρε- 
ψεν εις τούς Ενετούς, άνερχομένους είς 600, 
νά έπιστρέψουν είς Κεφαλληνίαν, άλλά τό ύ- 
πόλοιπον τής φρουράς έξ 600 πάλιν Ελλήνων 
καί Σκλαβούνων θά έμενεν αιχμάλωτον. Είς δέ 
τόν προνοητήν τοΰ φρουρίου καί έκεΐνον τών 
Πατρών, ευρισκόμενον έπίσης είς Ρίον καί εις 
ένα άλλον άξιωματικόν έπέτρεψαν νά άναλά- 
βουν τά ξίφη των. Ά λλά, άφοΰ κατελήφθη τό 
φρούριον, οί γενίτσαροι περί τό έσπέρας συνέ- 
λαβον τόν προνοητήν καί τήν ιταλικήν φρου
ράν, χωρίς οί Τούρκοι άξιωμαηκοί νά δυνη- 
θοΰν νά τούς συγκρατήσουν. Ό  πασάς ύπε- 
χρεώθη εις τήν έξαγοράν των, άλλά άρκετοί 
αιχμάλωτοι έμειναν είς χεΐρας τών γενιτσάρων.

Κατά τήν έμμετρον άφήγησιν τοΰ Ή πει- 
ρώτου Μάνθου Τωάννου «Συμφορά καί αιχμα
λωσία τού Μορέως»; «Στό Δρέπανο έριβάρισε
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tfcl elSe t ό καβτέλι [6 πασάς], j καί παρευ- 
; Κ>ς σηκώθηκε, νά πάγη κοντά του θέλει. 

Καί τότε έζύγωσε κοντά, καί είδε το άρμα- 
ί/ΐή^/'^ττωμένον, | τό πρόσωπόν του έγινε σαν τόν ά- 

ί{ποθαμένον. j Ό  βεζύρης τόν έστειλε μέ όρδι-« ’·>ι* j )
W  |νιά [διαταγήν] μεγάλη,
r .  Π· 1 '

άν δεν τοϋ στείλη τα 
U-.J. .·- .*1 κλειδιά, του κόφτει τό κεφάλι. | Καί παρευ- 

ΐ0·; ■ ,ρύς όρδίνιασε [=παρήγγειλε] στόν Ναύπακτον
στέλλει | κανόνια νά τοϋ φέρουνε στό πέρα 

\b, πό καστέλι. | ’Από έκεΐνα έλαβε βοήθεια με-
■Λ Ι/,ο;.1 ■ τ.4γάλη, | ότι έκεΐνα έδιωξαν κάτεργα τοϋ Κα- 
■j ..;' '^ Ι :'.Τ(®άλη [=Ο ί άπό Ναυπάκτου έξεδίωξαν μοίραν 
ν,^^/’̂ γν'Β^Ενετικοϋ στόλου ύπό τόν Καβάλι], | νεκρός έ- 

νένετο ό πασάς όσο νά ίδή χαμπάρι, ) άν ήτο-
^ * 5
»ι ^

ε τό βολετό τό κάστρο νά τό πάρη. | Καί 0ν- 
ας έσυγκλίσθηκε τό κάστρο στήν βουλήν του, 
όλος χαρά έγένετο καί κράζει τόν μουφτήν 
ου. | —Ποτέ μου δέν έλόγιαζα μέ τόσην εύ- 
ολία | οί Φράγκοι νά μοΰ δώσουνε έμένα τά 
λειδία. | ’Αρματωμένο τόδωσαν μέ όλα τά κα- 

όνια, | πράγμα όπου δέν τό ήλπιζα ποτέ είς 
όν αιώνα, | δίχως νά κάμω πόλεμον, άνθρώ- 
ους νά σκοτώσω, | καί τούς Ρωμαίους [="Ελ- 
,ηνας] μοϋ έδωσε νά τούς κατασκλαβώσω. | *0 
’πράντης καί ό Τσούκαρης οί δύο κολονέλοι 

_συν)ρχαι], | αύτ’ ήταν πού παρέδωσαν του 
Τούρκου τό καστέλι. | Αύτ’ ήτανε πού έκαμαν 
τέτοια λογής ταπάτα, | πού νάθελαν βουλιάξα
νε καί τσακιστούν στή στράτα. | Τό καστέλι 
χρεία δέν είχε νά πολεμά η δύο χρόνους, | ότι 
είχε Ρωμαίους πολλούς καί όλους τούς δραγό
νους. | Οί κολονέλοι τόδωσαν μέ ολα του τά 
κανόνια | πού νάχουνε τήν κόλασιν ζωήν τους 

yri ή» θ 'τήν αίώνια. | Ό  πρίντζιπας [τής Ένετίας] έ- 
Kiiw ϊέ\; τύχαινε γιά νά τούς κάμη χάρι | οί κολονέλοι 

νά κρεμαστούν στό ένα τό ποδάρι. | "Ολ’ ήμέ- 
ρα τους έθρεψε μέ πάγα σάν παιδιά του | καί 
σέ μίαν ώρα χρεία του, έκαμαν τραΐτουργιά 
του...». Θωμόπουλος 405—7, 409, 4121, 426, 
4 6 1 -2 , 463, 464 δίς, 4682, 471, 473, 474, 
479, 481, 482.

Κατά τήν άπό των ύδάτων Ζακύνθου άνα- 
φοράν τοϋ τελευταίου Ένετοΰ διοικητοΰ τοϋ 
φρουρίου Πέτρου Μαρκέλλου τής 5 Σεπτεμ
βρίου 1715, οΰτος πρό δύο ήμερων πρό τής 
τουρκικής έπιθέσεως, εΐχεν έπιθεωρήσει τοΰτο 
καί τό εύρε μάλλον άδύνατον, τό δέ ήθικόν 
τής φρουράς όχι άκμαΐον. Τήν 8 Αύγούστου 
ένεφανίσθησαν τά στρατεύματα τοϋ σερασκιέρη 
καί τήν έπομένην ήρχισαν νά σκάπτουν ορύγ
ματα, βάλλοντα διά τοϋ πυροβολικού των. Είς 
Ρίον ήτο καί ό πλοίαρχος Καβάλλι μέ τά πλη
ρώματα τεσσάρων γαλερών, άλλ’ ούτος τήν έ- 

ιΡ\· ‘' ,υ^ίπομένην νύκτα έγκατέλειψε τό φρούριον μέ 
αϊτούς ανθρώπους του μέ διαφόρους προφάσεις, 

ρίον Τούς έπιτεθέντας Τούρκους άναβιβάζει είς 64. 
vv i^O O O ! άνδρας. Οί Ενετοί ήσαν 723 άνδρες καί 
ρ φ  .Ϊί/ίΐ20 Σκλαβοΰνοι, οί όποιοι άπεβιβάσθησαν άπό 

γαλέρας καί ύπερήσπιζον έν καμίνι πρό 
^^ ίτώ ν τειχών ύπό τόν λοχαγόν Καστέλλι, οί ό- 

,: \ΐ '‘f’iii ι ποιοι μετά δύο ήμέρας έγκατέλειψαν τήν θέ- 
,,ϋίί · i  ! σιν. Πολλά κενά έδημιουργήθησαν είς τά τεί- 
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τιώται δέν είχον ούδέ λεπτού άνάπαυσιν άπό

τόν άκατάπαυστον άγώνα. Οί άξιωματικοί ύπό 
τόν Καστέλλι παρουσιασθέντες είς τόν διοικη
τήν έζήτησαν τήν λήξιν τοϋ άγώνος πρός άπο- 
φυγήν άνωφελών θυσιών. Ό  διοικητής ήρνήθη, 
άλλ’ οί άξιωματικοί μετά τινας ώρας έπανήλ- 
θον φέροντες ύπογεγραμμένην παρ’ όλων άνα- 
φοράν, ή όπυία καί έπισυνάπτεται, διαμαρτυ- 
ρόμενοι. Κατόπιν τούτων, ό διοικητής διέταξε 
νά ύψωθή λευκή σημαία. 'Τπεγράφη σύμφω
νον παραδόσεως, τό όποιον έπίσης έπισυνά- 
πτεται περί σεβασμού τών κατοίκων κλπ. *Η 
φρουρά ήρχιζεν έπιβιβαζομένη πλοιαρίων, 
άλλ’ οί γενίτσαροι παραβαίνοντες τούς όρους 
τής συνθήκης, ήχμαλώτιζον καί άπεκεφάλιζον 
πολλούς. *0 σερασκιέρης έπενέβη ύπέρ τών 
Ενετών. 400 τελικώς τής φρουράς διεσώθη- 
θησαν, κατευθυνθέντες είς Ζάκυνθον (Κώδηξ 
Μέρτζιου 189—91).

Οί Τούρκοι έπεμελήθησαν τού φρουρίου 
Άντιρρίου, είς δέ τό Ρίον κατεσκεύασαν περι
φερειακόν τού φρουρίου αύλακα βάθους καί 
πλάτους δύο βημάτων διά νά >.αμβάνη πέντε 
παλαμών ύδωρ. Διετάχθησαν "Ελληνες καί 
Τούρκοι τών Πατρών νά μετοικήσουν (1718) 
είς Ρίον. Κατεσκευάσθη οικία τού άρχιστρατή- 
γου, ώς καί καταστήματα τροφίμων. Είς τό 
φρούριον άνήγειρον καί τινας βάσεις πυροβό
λων (αύτόθι 187). ’Ε πί 3μερον τόν Σ)βριον 
1725 κανονιοβολούν νυχθημερόν διά τόν έορ- 
τασμόν καταλήψεως φρουρίου τίνος είς τήν 
Περσίαν (αυτόθι 194). Κατά τήν έπανάστασιν 
τού 1770 διήλθον Τούρκοι στρατιώται θορυ- 
βωδώς καί έσπευσμένως πρός Πάτρας (αυτό
θι 286).

Τόν Φ)ριον 1747 Ενετός ύπήκοος έκακο- 
ποιήθη ύπό γενιτσάρων είς τό φρούριον. Ό  Ε 
νετός, τραυματίσας ένα, διέφυγε. Οί γενίτσαροι 
έφθασαν είς Πάτρας καί έζήτησαν άπό τόν κα- 
δήν νά κληθή ό Ενετός πρόξενος καί τόν τι- 
μωρήση. Μέ όλίγα χρήματα, τά όποια έδόθησαν 
είς τόν τραυματισθέντα, έπήλθεν ηρεμία (αύτόθι 
213). Τόν Φ)ριον 1769 καταφεύγουν είς τούς 
γενίτσαρους τού φρουρίου οί ληστεύσαντες έν 
Πάτραις τό ένετικόν πλοΐον «Ε λπίς» . Συμ
πλοκή έγινε μετ’ αύτών καί τών έκ Πατρών 
έλθόντων 150 ένόπλων Τούρκων, ϊνα τούς συλ- 
λάβουν. Ε ίς γενίτσαρος έφονεύθη καί δύο έ- 
τραυματίσθησαν έπί τού πύργου. Τελικώς οί 
γενίτσαροι, οί ύποθάλποντες τούς ληστάς, 
συνελήφθησαν καί μετεφέρθησαν είς Πάτρας. 
Οί υπόλοιποι γενίτσαροι έκινήθησαν μέ κα- 
κάς διαθέσεις πρός Πάτρας, καθ’ όδόν όμως 
ή τουρκική φρουρά τούς μετέπεισε καί έπέ- 
στρεψαν είς Ρίον (αύτόθι 275—277).

*0 διοικητής τών φρουρίων (δισδάρης) έπέ- 
τρεπε νά είσέρχωνται τά ένετ. πλοία είς τόν 
Κορινθιακόν άπό τού 1718. Ά λλ ’ ό κανών 
ήτο ότι μόνον πλοιάρια έντόπια διήρχοντο τό 
στενόν, μεταφέροντα τά έμπορεύματα τού κόλ
που είς Πάτρας. Ζωγράφος 115. Οί Τούρκοι 
έφοβοϋντο αίφνιδίαν προσβολήν πειρατών, έμ- 
φανιζομένων ώς έχόντων έμπορικόν σκάφος.

Τ φ  1821 είς Ρίον κατώκουν 50 τουρκικαί 
οίκογένειαι στρατιωτικών. Τούρκοι όπλοφόροι 
Πατρών καί Ρίου 700. Τό φρούριον ώς «Μώρα
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καστέλι» άναφέρεται καί βΐς τόν Απολογισμόν 
της δημογεροντίας Πατρών του 1819 είς κον
δύλια του έπόπτου των φρουρίων (Άηνα Έμήνη 
των κάστρων) καί του Σεφέρ μπέη, ό όποιος 
έναποθήκευσεν είς τό φρούριον του Ρίου (καί 
Πατρών) γεννήματα ίστράδων (έξαφανισθέντων), 
έπίσης δέ κονδύλιον διά άρτοδοσίαν Τούρκων 
του φρουρίου (ήμέραι 44 πρός 16  1/a όκ. τήν 
ήμέραν) διαβατικών έκεΐθεν. Καί ό Pouque- 
v ille  IV , 405 Αναφέρει χωρίον είς Ρίον έξ 180 
οίκογενειών Τουρκ. καί Ελληνικών (2 ώ. άπό 
Πατρών). Ό  αύτός IV , 398—9 Αναφέρει οτι 
είναι άποτελεσματικώτερα τά Δαρδανέλλια του 
Λεπάντο άπό δ,τι τά τού Ελλησπόντου, δια
σταυρώνουν δέ τά πυρά των τά δύο φρούρια.

Ό  A rn au lt 23, 130 όνομάζει τό φρούριον 
τού Ρίου Άκρόπολιν τού Μορέως. Ό  Dodwell 
I I ,  307 ευρίσκει δτι ή άπόστασις τών δύο Ακρω
τηρίων είναι μεγαλυτέρα σήμερον (1806) παρά 
κατά τήν Αρχαιότητα καί ενθυμείται τόν Λί- 
βιον, ό όποιος τά Απεκάλεσε ((σιαγόνας τού 
Κορινθιακού κόλπου». Τό αύτό έτος ό L eake  
II , 148—9 έπεσκέφθη τό φρούριον. Τό έσωτερι- 
κόν του, γράφει, είναι £ν κυκλοτερές όχυρόν 
μέ πολεμίστρας είς τάς έπάλξεις καί φαίνεται 
πολύ άρχαιότερον τού έξωτερικού, τό όποιον 
είναι τετράγωνον ένισχυμένον μέ γωνιώδη όχυ- 
ρώματα πρός τάς δύο πλευράς του πρός τήν 
ξηράν. ’Υπάρχουν δηλ. δπως καί είς τά Δαρ- 
δανέλλια τού Έ>λησπόντου, δύο όχυρώματα, 
τό έσωτερικόν δέ έπιβλέπει τό έξωτερικόν. 
Έ άν τό έσωτερικόν όχύρωμα έγινεν έπί της 
Ακτής Αρχικώς, τότε ή θάλασσα Οά ύπεχώρησε 
κατά 200 μ. Τούτο έβεβαιώΟη άπό περιοίκους. 
ΕΙς τό στενόν τών δύο φρουρίων ή ύποχώρη- 
σις της θαλάσσης δέν είναι τόσον ταχεία, ίσον 
πρός τό μέρος τού Ρίου. Περιβάλλεται τό 
φρούριον άπό έλη μέ σποραδικούς Αμπελώνας 
σταφίδος. *0 άνεμος τού χειμώνος κάμνει τούς 
κατοίκους νά έχουν χαμηλάς οίκίας μέ ένισχυ- 
μένους τοίχους. Διοικητής τού φρουρίου ό Γε- 
νιτσαρί άγάς. Ούσιαστικώς, πρόκειται περί 
μιας περιτειχισμένης τουρκικής πόλεως, μέ έν 
ελληνικόν προάστειον, Ιδρυμένον, ώς συνήθως, 
είς τό έξωτερικόν τών τειχών. Εύρεν ό Iveake 
καί τηλεβόλα Αγγλικής κατασκευής τής έποχής 
τών Στιούαρτ, δπως καί άλλα ένετικής προε- 
λεύσεως. Είς τήν Αρχαιότητα παν Ακρωτήριου 
εΐχεν ένα ναόν τού Ποσειδώνος καί είς τά 
πλευρά τών πλησίον υψωμάτων ήτο μία μικρά 
πόλις, εις τήν όποίαν Ανήκε τό Ιερόν. Ή  Α ρ 
γυρά ήτο πλησίον τού Ρίου, παρά τόν Σέλεμνον.

Κατά τόν P ouquev ille  IV , 399 πάλιν, ή 
φρουρά άπετελεΐτο άπό τιμαριούχους στρατιω
τικούς, περιστοιχίζεται δέ τό φρούριον άπό 
συστάδα δένδρων, τά όποια διακόπτουν τήν μο
νοτονίαν τής μοναχικής αύτής ακτής. Ά πό  τήν 
όδόν Πατρών πρός Αϊγιον, τό φρούριον ήτο 
έν μίλλι μακράν. Τό φρούριον του Ρίου σημει- 
ούται είς τήν E xped ition  42. Είς τούς χάρτας 
τού Α γγλικού Ναυαρχείου ό πορθμός άναφέρε- 
ται μέ τό δνομα τά Στενά (T he N arrow s). 
Μεγάλην κτηματικήν περιουσίαν μέχρι Ρίου 
εΐχεν έπί Τουρκοκρατίας καί ή μονή Έλεού- 
σης, είς τόν Καστελλόκαμπον. Οΰτω λέγεται

μέχρι σήμερον ή πεδιάς όπισθεν τού Ρίου. 
*Υπό τό δνομα τούτο Αναφέρει ό Νουχάκης 
409, 510 συνοικισμόν Α γίου Γεωργίου ή 
Ρίου σήμερον μέ 421 κατοίκους τφ  1889. Οί 
Δρακάκης Κούνδουρος 159 μόλις τφ  1911 Α
ναφέρουν χωρίον Ρίον τού δήμου Πατρέων,
ένώ πρίν ούδένα κατφκημένον τόπον έκεΐ. Ό  I :>·
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Κορύλλος Χωρογραφία 64 άναφέρει χωρίον 
Ά γ .  Γεώργιος καί Ζαΐμαίικα μέ 830 κατοί- 
κους (1903), τό δέ Ρίον ώς φυλακήν καταδί
κων. Τά στοιχειά, άράπηδες κ.Α. θρύλοι του 
φρουρίου έγεννήθησαν, δταν τό φρούριον ήτο 
φυλακή βαρυποινιτών. Ταύτην εύρίσκομεν ήδη 
τφ  1876. Σταυρόπουλος 585. Θωμόπουλος 
502, 5623, 603, 6 0 8 -9 , 620*, 623, 632. Πο
λίτης Παραδ. 2, 1037.

Τ φ  1 8  2 1. Έ κ  τών γεγονότων, τά ό- 
ποια καθησύχαζον τούς Τούρκους κατά τάς 
παραμονάς τής Έπαναστάσεως ήτο ή κατά 
Μάρτιον 1821 διέλευσις έκ Ρίου τού Άνδρ.
Λόντου (Π. Ξινοπούλου, τό Αϊγιον 99). Ή  
διαπεραίωσις έγένετο άπό Ακρωτηρίου είς ά- 
κρωτηριον διά πλοιαρίων (Χρ. Νέζερ 117), 
τόν έλεγχον τών όποίων είχον οΐ τού φρουρίου. 
Μοιραία δμως διά τήν έκρηξιν της Έπανα
στάσεως ύπήρξεν ή άποσταλεΐσα ένίσχυσις αυ
τήν ταύτην τήν ήμέραν τής 21 Μαρτίου 1821,
«Τήν αύτήν ήμέραν, γράφει ό Τρικούπης,
Ίστορ. Έλλ. Έ παν. Α ' 60, άνέβησαν ένοπλοι ,ΐΐϊλλ?;' 
έως 100 Τούρκοι έκ του Ρίου είς τήν πόλιν «| γ:;τ>ν. 
τυφεκίζοντες». Πλοιάρια Μεσολόγγι τών μετεβί- 
βασαν άπό Μεσολογγίου εις Άντίρριον τόν Υ- 
σούφ καί ούτος διεπεραιώθη είς Ρίον. Είς Α
ψιμαχίας τφ  1821 έπεσαν καί δύο έκ Πτέρης 
Αίγιου (Ά λ. Άλεξανδροπούλου, Ή  Πτέρη,
69) κ.ά. Τόν Σ)βριον 1821 συνεκροτεΐτο ήδη | 
τό στρατόπεδον Άνδρ. Λόντου είς Καστρίτσι . 
καί Πλατάνι πρός έπιτήρησιν καί πολιορκίαν 
τών Τούρκων τού Ρίου καί συγχρόνως τών 
Πατρών. Φιλήμων είς Γερμανόν ύπομν. 250.
Είς Ρίον ΑπεσύρΟη μετά τήν πτώσιν τής Τρι- 
πολιτσας ό Ίσούφ πασας, άλλ* έπανήλθε μέ 
200 πιστούς είς αύτόν άνδρας τόν Ν)βριον τού 
1821, δτε οί 'Έλληνες είσήλθον είς Πάτρας.

Κατά τήν μάχην τού Γηροκομείου (9 Μαρ
τίου 1822) ό Μεχμέτ πασας τών Πατρών 
έδέχθη τήν ένίσχυσιν τού Ίσούφ έπί κεφαλής 
τών φρουρών Ρίου, Άντιρρίου καί Ναύπακτού,
6 όποιος Ίσούφ μόλις είχε φθάσει την 7 Μαρ
τίου έκ Ρίου είς Πάτρας. Κατά τήν άτυχή 
δμως έκβασιν τής μάχης δι* αύτούς, οί Τούρ
κοι τών ένισχύσεων αυτών Αντί νά καταφύγουν 
όπισθοχωρούντες είς Άκρόπολιν, έστράφησαν 
είς Συχαινά διά νά εύρεθοΰν είς τό φρούριον 
του Ρίου, πολλοί δέ έχάθησαν πιασθέντες είς ; 
τούς φράκτας καί τά βάτα, Οανόντες έκ φόβου 
(Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 48, 52).

Είς Άρχείον Ρώμα Α ' 73 δίδονται πληρο- 
φορίαι έκ Λιβόρνου τή 6 Μαΐου 1822 νέον,
«δτι τούς Τούρκους είς Πάτραν έχουσι πολλά : 
στενοχωρημένους διά νά έκοψαν τήν κοινωνίαν ι 
τών Καστελλίων μέ ένα χαντάκι άπό τήν θά
λασσαν έως τά βουνά».

Τφ 1826 6 Λόντος άπό Σελλών πολιορκεί 
τό Ρίον (Φωτάκος Ά πομν. Β' 342, Μεταξας
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Μεσσηνέζης 71). Βλ. λ. "Αστιγξ διά τήν έπί- 
θεσιν της «Καρτερίας» τφ  1827. Τφ 1828 φο
νεύεται άπό Τούρκους λιποτάκτας προ της ει
σόδου του ό Δελή Ά χμ έτ πασάς.

Τήν 30 ’Οκτωβρίου 1828 κατόπιν μάχης, 
συμμετέχοντος καί Γαλλικού καί ’Αγγλικού 
ναυτικού, ό Μαιζόν (βλ. λ.) κατέλαβε τό φρού- 
ριον. ‘Ο M angeart κεφ. X V III  έπισκεφΟείς 
τό φρούριον τφ 1828, εϋρεν είς αύτό συντρίμ
ματα άπό στήλας καί πλάκας μαρμαρίνας, υπο
λείμματα, λέγει, του ναού έκεϊ του Ποσειδώ- 
νος. Είς κεφ. X X IV  άναφέρει τάς μέ μεγάλην 
ταχύτητα έργασίας έπιδιορθώσεώς του άπό 
τούς Γάλλους στρατιώτας τοϋ μηχανικού καί 
όσους έγνώριζον οίκοδομικήν τέχνην καί ύπη- 
ρέτων είς Πάτρας. Γάλλος άξιωματικός τού 
μηχανικού έγραφεν είς τόν «Ταχυδρόμον ’Ανα
τολής», έφημερίδα έν Πάτραις, άρθρον, κατά τό 
όποιον, άρχικώς τό φρούριον άπετέλουν διάφο
ροι πύργοι ήνωμένοι μέ τείχος 2 μ. πλάτους. 
01 Ενετοί έκαμαν νέας όχυρώσεις καί τήν τά
φρον. Οί Τούρκοι τό παρημέλησαν. Οί Γάλλοι 
μετέβαλον είς στρατώνα διά 300 άνδρας τό α' 
πάτωμα μιας άποθήκης, έπιδιώρθωσαν τρεις 
πυριτιδαποθήκας καί προσέθεσαν δ' είς μίαν έκ 
των θολωτών υπονόμων τού φρουρίου. Έ π ιδ ι- 
ωρθώθησαν τά ποροβόλα, μετέφερον άλλα καί 
βλήματα καί άντικατέστησαν τήν πυρίτιδα διά 
Γαλλικής. "Ελληνες δέν προσεφέρθησαν νά έρ- 
γασθοΰν είς τά έργα ταΰτα.

Οί Γάλλοι εΐχον πολλούς άσθενεΐς έξ ελονο
σίας, άπέθανε δέ καί ό λοχ. Λιεφροά (βλ. λ.), 
τού όποίου ό τάφος σώζεται έντός τοϋ φρου
ρίου. Τό φρούριον παρέλαβεν ό Νικολ. Τριτά- 
κης έκ μέρους τής Έ λλ. κυβερνήσεως. Θωμό- 
πουλος 325—8. Τ φ  1832 φρούραρχος ό Κ. 
Τζαβέλλας (βλ. λ.). Τόν Φ]ριον 1834 ό Χριστ. 
Νέζερ, ευρών έκεΐ τόν λοχ. Χρηστάκην καί 
τόν υπασπιστήν του καί ούδεμίαν φρουράν. Τό 
πέραμα έλλιμενίζετο είς Άντίρριον καί μέ μίαν 
βολήν τό έκάλουν έκ Ρίου, οτε προσήγγιζε 
παρά τήν Δ πύλην τού φρουρίου καί παρελάμ- 
βανεν έπιβάτας.

Είς τάς φυλακάς Ρίου καθείρχθη δ νέος 
Παπουλάκης (βλ. λ.). ’Αληθής μάχη έξειλίχθη 
είς Καστελλόκαμπον κατά τήν μεταφοράν τού 
ληστάρχου Σκαρτσώρα είς Πάτρας. Φίλοι του 
έπετέθησαν κατά τής συνοδείας, πολλοί δ’ έφο- 
νεύθησαν καί δ λήσταρχος. Τφ 1846 δ Κου- 
ζάνι τό εδρεν έφωδιασμένον μέ 48 πυροβόλα. 
Μαριέττα Έπτανησία είς «’Αχαϊκά» Δ ' 40.

Τήν 28 ’Ιουνίου 1910 διωργανώθησαν παν
ελλήνιοι άθλητ. άγώνες τά «’Ελευθέρια» πα
ρουσία τού βασιλέως κ. ά. Σήμερον διατηρεί 
άθλ. καί ποδοσφ. σύλλογον «’Αετόν». Τφ 1911 
ΠατρινοΙ έσπευδον νά παρακολουθήσουν τάς ά- 
σκήσεις τού α' άεροπόρου τής Ελλάδος Ά λεξ. 
Καραμανλάκη. Μέχρι 1943 διεσώζετο έπί τής 
νυν δδου καί πρό 1000 βημάτων άπό τού φρου
ρίου ή πύλη τοϋ έξωτερικοΰ οχυρώματος (ά- 
ψίς). Ταύτην άναφέρουν έρειπωμένην 1.200 μ. 
Ν τού φρουρίου οί Boblaye (Rech. geogr.) 
καί Τρ. Εύαγγελίδης, 'Ιστ. Καποδίστρια, Ά θ . 
1894. ’Από τού 1925 άσύρματος έκεΐ Π . Ναυ
τικού. Άπετέλεσεν όχυρόν κατά τό 1940/41,

Ρόδη

τοποθετηθέντων των πρυμναίων πυροβόλων τού 
θωρηκτοΰ «Λήμνος». Διά τήν γερμ. έπίθεσιν 
του 1941 βλ. λ. πόλεμοι.

Τό Ρίον έχρησιμοποίησαν έπίσης οί Γερμα
νοί ώς όχυρόν, δ δέ διοικητής τού πυροβολι
κού, μοίρα τού όποίου εύρίσκετο έκεΐ, άντετά- 
χθη είς τήν συνΟηκολόγησιν τών Γερμανών 
τφ  1944 (Λάγαρης 25, 117). Καί πάλιν τό 
Ρίον εύρίσκεται είς τήν στρατιωτικήν υπηρε
σίαν, τό δέ έκκλησίδιον έντός τών τειχών, Α 
αύτών καί άριστερά τφ  είσερχομένω, τό δ- 
ποΐον, δπως καί δλον τό φρούριον, διηρπάγη 
τφ  1941 κατά τήν κατάρρευσιν, άποκατεστάθη. 
Τφ 1923 άποκατεστάθη πρό τού Ρίου άγροτι- 
κώς άριθμός προσφύγων, οί όποιοι λαβόντες 
κλήρους κατέστησαν πλούσιον τόν τόπον (Κα
στελλόκαμπον). Καί είς τήν άλιείαν έπεδόθη- 
σαν ίκανοποιητικώς. *0 τόπος έξυγιάνθη καί 
ή ξηρασία είναι άπόλυτος. Κατέστη τό Ρίον 
θέρετρον έκ τών πρώτων, τω δέ 1954 κατε- 
σκευάσθησαν ΙδιωτικαΙ πετρελαιοδεξαμεναί Ε 
ταιρίας Σ . Ρέστη χωρητικότητος 20.000 τόν- 
νων. Τά δέ πορθμεία έδωσαν νέαν ζωήν είς 
τόν τόπον, δ όποιος κατοικεΐται ήδη προοδευ- 
τικώς. Διασώζονται άκόμη τά τουρκ. λουτρά 
καί ίχθυοτροφεΐον είς τήν θαλασσίαν τάφρον. 
ΜΕΕ, Γ 29, 31, 190, 191, ΚΑ' 162, Έλευθ. 
ΙΑ ' 135, "Ηλιος ΙΣ Τ ' 647, Π . Στεργιανόπου- 
λος είς έφ. ’Εθνικός Κήρυξ 17 καί 24 Μαΐου 
1954. Ά λ . Κούκουρας είς Ιφ. «Πάτραι» 14— 
6 -1910 .

Ρ ίτσ η ς (Ρίτζης) Μπενιζέλος. ’Εκ τών Α 
θηναίων προσφύγων, τών καταφυγόντων είς 
Πάτρας κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν. 
Υπογράφει τό περί διδασκαλίας Νικολ. Βαβα
τενή πιστοποιητικόν τού 1691 καί δμοιον περί 
διδασκάλου Μπεναλδή έν Πάτραις τφ  1698. 
Θωμόπουλος 276, 277, 5343. Δημ. ϊίαμπού- 
ρογλου είς «Εστίαν» 6 ’Οκτωβρίου 1928 « Ά -  
θήναι καί Βενετία». Ρίτσης Άνδρέας φορτω
τής σταφίδος έν Πάτραις διά Τεργέστην ά
παντα τφ  1783. Κώδηξ Μέρτζιου 295.

Ρογήρος, λατ. άρχιεπ. Πατρών (1337— 
47). Προεδρεύει τής είς Ροβιάταν συνόδου τών 
βαρώνων. Φέρεται ύπονομεύων κατόπιν τόν 
πρίγκηπα τής Ά χα ΐα ς ’Ιάκωβον, άλλά καί τήν 
Αίκατ. Βαλουά μετά τού Λατ. έπισκόπου ’Ω
λένης κ.ά. έν συμμαχία μετά τών Ελλήνων. 
Πρός αύτόν τέλος τφ  1345 δ Πάπας Κλήμης 
Σ Τ ' άπηυθύνθη δι’ έπιστολής, προτρέπων νά 
βοηθήση τόν νέον άρχηγόν τών σταυροφόρων 
κατά τών Τούρκων Δελφίνον Ούμβέρτον Β' έκ 
Βιέννης. Θωμόπουλος 320—2.

Ρ ο γ ή ρ ο ς  Α' βασιλεύς τής Σικελίας. 
Βλ. λ. Νορμανδοί. Θωμόπουλος 284—5.

Ρόδη. Οικογένεια έν Πάτραις. ’Απαντάται 
τό α' είς έγγραφον τής 1ης Ν)βρίου 1647 τής 
μητροπόλεως Πατρών, άποκείμενον είς μονήν 
Όμπλοΰ, Δημήτριος, πρώτος ύπογράφων τούτο 
έκ τών προκρίτων Πατρών. Ε ις Δημήτριος 
Ρόδη Θάνου πρόκριτος ύπογράφει τόν άπολο- 
γισμόν τοϋ 1819 τής δημογεροντίας Πατρών. 
Ρόδη (Radi) οίκογένεια έκ Πατρών έν Ζα- 
κύνθφ άναφέρεται είς Λεξικόν Λέων. Ζώη. 
Θωμόπουλος 4558, 625. 'Ω ς βαπτιστικόν σύν-
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ηθες έπΐ Τουρκοκρατίας (Θωμ. 5349) ό Ρό- 
δης, έκ του ρόδου (πρβλ. Λέκκας 128) καί 
8χι έκ του Η ρώ δης.

Ρ οδινή . Λόγιον όνομα άποδοθέν είς νεο
παγή παραλιακόν συνοικισμόν τής κοινότητος 
Χρούτσας (βλ. λ.), περί του τοπίου του όποίου 
έπί Τουρκοκρατίας ό G ell 2 (άπό Λαμπίρη 
30' μία κρήνη, ώραιον τοπίον καί μία έκκλη- 
σία Αριστερά).

Ρόδιος Παναγ. 1 Αγωνιστής του 1821 έκ 
Ρόδου. Τό φθινόπωρον 1821 συμμετέσχεν είς 
τήν πολιορκίαν των Πατρών.

Ρ ο δ ίτη ς Μ ι χ. Α ξιωματικός έκ Ρόδου 
άφωσιωμένος είς τόν "Οθωνα. Κατά τήν Έ π α - 
νάστασιν της 10 ’Οκτωβρίου 1862 ήρνήΟη ν’ 
άναγνωρίση τήν νέαν κυβέρνησιν καί έκλείσθη 
είς τό φρούριον των Πατρών. ΤΗτο τότε άντι- 
συνταγματάρχης του Πεζ. Βλαχογιάννη, 'Ιστορ. 
’Ανθολογία 327 (άριθ. 7021). Βλ. λ. στάσεις.

Ρ οδόπουλος Γεώργιος. Ό πλαρχηγό; δια - 
κριθείς τφ  1821, έκ Μυροβρύσεως Έρινεου. 
Κατά τόν Φωτακον ήτο πάντοτε υπό τάς δια- 
ταγάς του Άνδρ. Λόντου καί έμενεν εις τό 
στρατόπεδον των Σελ>ών είτε παρών είτε άπών 
ήτο ό Λόντος. Θωμόπουλος 551. Συμμετέσχεν 
είς τόν ’Αγώνα άπό τής ένάρξεώς του καί ύπ* 
αυτόν καί τόν γείτονά του Γκολφΐνον (έκ 
Λουμπίστας) έτάχΟησαν οΐ έκ του Έρινεου 
(Τσετσεβοχωρίων) άγωνισταί. Τ1Ιτο γενναίος 
καί άτρόμητος, πιστός πάντοτε εις τόν Λόντον, 
μετά του όποίου ήλθεν είς Πάτρας κατά τήν 
κήρυξιν τής Έπαναστάσεως, ταχθείς πρός ά- 
πόκρουσιν του έκ Ρίου έπερχομένου κατά των 
Πατρών Ίσούφ πασά. ΈγκαταλειφΟεΙς είς τήν 
περίστασιν ταύτην υπό του άπειροπολέμου 
στρατού του, έκινδύνευσε νά φονευθή. Προα- 
χθείς είς χιλίαρχον συνώδευσε τόν Λόντον είς 
τάς έκστρατείας του, τελικώς δέ άπέμεινε 
φρούραρχος των Σελλών (βλ. λ.). Ούτως έπρο- 
στάτευσε τήν πολιορκίαν τών Πατρών υπό τόν 
Κολοκοτρώνην κ. ά. κρατών πάντοτε τήν διάβα - 
σιν έκείνην. Κατά τό τουρκοπροσκύνημα ήΟέ- 
λησε νά χρησιμοποιήση βίαν κατά τών άπο- 
στατών, ίχων τάς ένοχλήσεις του ώς άνω 
Τουρκογκολφίνου. Κατά τήν μάχην του Ά γιάν- 
νη (17 ’Ιουλίου 1827) ύπεράνω τής γενετείρας 
του είχεν άναλάβει τήν προστασίαν τών συγ
κεντρωμένων είς τήν μονήν γυναικοπαίδων τών 
άπροσκυνήτων περίοικων χωρίων, ύ π ’ αυτού δέ 
έπετεύχθη, διαρκούσης τής μάχης, ή μεταφορά 
τού πλείστου αυτών εις μάλλον άσφαλές καί 
άπόκρυφον μέρος, είς τήν άπέναντι τής μονής 
Α πλευράν τού Παναχαϊκού.

Ό  Ροδόπουλος ήτο υίός τού ’Αναγνώστη 
Ρόδη, υιού του Ρόδη. Κατά παράδοσιν, ό άνω- 
τέρω Ρόδης ήτο Αξιωματικός έν Ρίω τού τουρ
κικού στρατού, υιός Ελλήνων έξισλαμισΟέντων. 
*0 Ρόδης ούτος έγένετο χριστιανός άποκτήσας 
υιόν, ό όποιος καί έγινεν Αναγνώστης είς τήν 
’Εκκλησίαν. Εις Μυρόβρυσιν σώζεται ή οικία 
τών Ροδοπούλων καί είς τό πλησίον αύτού, 
περισσότερον όρεινόν χωρίον Βερίνου, ό πύρ
γος των. *0 Κολοκοτρώνης τφ  1827 μεταξύ τών 
άλλων, διώρισε καί τόν Γ. Ροδόπουλον είς τήν 
φρούρησιν τής έπαρχίας Πατρών. Ό  Ροδόπου

λος κατά τόν Αγώνα συνειργάσθη καί μετά 
τού Νικολ. Πετιμεζα, Ιδίως κατά τήν έκστρα- 
τείαν τφ  1824 είς Ρούμελην, έπιστολή δέ αυ
τού πρός τόν Άνδρ. Λόντον έξαίρεται άπό τόν 
Σταυρόπουλον 488, διότι δεικνύει άνθρωπον 
συνετόν καί προικισμένον μέ εύθυκρισίαν καί 
πίστιν άκλόνητον πρός τόν διεξαγόμενον Α
γώνα. Λέκκας 106, 115, 1271-3, 133. Έ γινε 
κλέφτης έπΐ Τουρκοκρατίας, διότι εις νεαράν 
ήλικίαν έφόνευσε Τούρκον στρατιωτικόν, άπο- 
πειραθέντα νά βιάση χριστιανήν, ήγεΐτο δέ μι
κρού σώ ματος. ’ Ετραυματίσθη δεκάκις κατά 
τόν ’Αγώνα. ’Άφησε τέσσαρας υΙούς. Α πόγο
νοι τούτου είναι ό ’Ιωάννης Γεωργ. Ροδόπου
λος λοχαγός, πεσών κατά τόν πόλεμον τού 
1912 καί ό Χρηστός Ροδόπουλος. *0 ’Ιωάννης 
Ροδόπουλος έγεννήθη είς Καμάρες τφ  1870, 
μετέσχε τών πολέμων 1897 καί 1912, έφο- 
νεύθη δέ τόν ’Οκτώβριον 1912 είς Γρίμποβον. 
ΣΝΕ, Σ Τ ' 643. Ό  Χρηστός, συν)ρχης πεζι
κού, συμμετέσχεν είς τούς πολέμους 1912) 
1922, διακριθείς ιδίως είς τήν μάχην Πετσό- 
βου (Έλληνοβουλγαρικόν) εις τό 12ον Συν)μα 
καί οί στρατιώται τού συνέθεσαν καί ποίημα. 
Βλ. λ. Στρατός. Λεύκωμα 2U5.

Τφ 1809, κατά τήν έπίσκεψιν τού Βύρωνος 
εις Αϊγιον, ό Ροδόπουλος παρευρίσκετο είς τήν 
οικίαν τού Άνδρ. Λόντου. Έ π ί Έπαναστάσε
ως (1824), έκτός τού στρατοπέδου Σελλών, 70 
άνδρες τού Ροδοπούλου ήσαν είς τό στρατόπε* 
δον Διακοπτού. Ό  Ροδόπουλος ήγωνίσθη είς 
τήν μάχην τής Καυκαριάς τφ  1827 μετά τήν 
μάχην του Άγιάννη. Σταυρόπουλος 337, 362, 
369, 380, 411, 488. Μεσσηνέζη, Τό Αϊγιον 
στόν άγώνα 45, Γερμανός 53, 249, Φραντζής 
Λ ' 39. Κανδηλώρος, Άρματωλισμός 151. Τρι
αντάφυλλου Δημ. ’Ονόματα 45.

Ρ ο δ ό π ο υ λ ο ς  Γ  εώργιος έκ τής οικογέ
νειας ταύτης, έκ Πατρών, όπου έγεννήθη. Δι
ευθυντής τής ΈΟν. Τραπέζης. Έγραψε «Τρά
πεζα ι καί Τραπεζιτικαί έργασίαι» Λ ' 1911 έν 
Άθήναις. Βουλευτής έν Θεσσαλία. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 
668. Έ κ  Πατρών κλάδος τής οίκογενείας Ρο
δοπούλου (συμβολαιογράφος Άνδρέας) έγκα- 
τεστάθη είς Λάρισαν πρό τού 1897. Είς τού
τον άνήκει ό Δημ. Ροδόπουλος, πρόεδρος τής 
Βουλής καί ο λογοτέχνης Καραγάτσης.

Ρ ο δ ό π ο υ λ ο ς  Μήτρος. Ευρέθη έντός της 
πολιορκουμένης Τριπόλεως άπό τόν Φεβρουά
ριον 1821. Περί αύτού γράφει ό Γερμανός 41 : 
«Κακή δέ τύχη τών χριστιανών, εύρίσκετο έ- 
κεΐ ό ποτέ μέν Μήτρος Ροδόπουλος λεγόμενος, 
Πατραϊος, τότε δέ Μεχμέτης, δστις πρό ολί
γου είχεν άρνηΟή τήν χριστιανικήν θρησκείαν 
καί είχεν έγκολπωθή τήν τού Μωάμεθ. Ούτος 
λοιπόν ό άλιτήριος, διά νά φαίνεται ζηλωτής 
είς τούς άλλους Τούρκους, έπροσπάθει νά τούς 
ύπερβή είς τήν ωμότητα καί τήν άπανθρω- 
πίαν...». Ό  Γερμανός δίδει έκεΐ πλήρη περι
γραφήν τής αίσχράς διαγωγής του. Θεοφανί- 
δης 215, 205, 206.

Ρόδος. Ά πφκίσθη υπό Λευκίππου, υίού του 
Μακαρέως, ό όποιος χατήγετο έξ Ώλένου. Έ κ  
Ρόδου ήλθον οί Ίωαννιται κατά τόν 1Δ' αί. 
ύπέρ τών Φράγκων καί κατά τών Τούρκων
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} τευχθεϊσα τώ 1947, συνεκίνησε τάς Πάτρας, 
ι- , ... τ όπου ήδη άπό του 1930 ίδιον σωματεΐον «ή
' V"-
' ' ν< ρον Άνδρ. Βουρναν.

IS! ;■ '■ Ροζαλέμ  Ά  γ  γ_ε λ ο ς.
“ 4* »Τ3 '

«::s· Φιλοδωδεκανησιακή νεολαία» υπό τόν δικηγό-

b:u’ j^A '·· Ροζαλέμ ’Ά γ γ ε λ ο ς .  Πρόξενος της Έ -  
Η·< !|! ,( ,'5 νετίας φθάσας είς Πάτρας έξ αύτης τόν Ό -  

κτώβριον 1773 μετά πλοΰν 30 ημερών. Γρά- 
' 'lftl" 'φει έκ Πατρών τήν 15ην Αύγούστου 1774 : 

«υποφέρω τα πάνδεινα παρά των ’Αλβανών 
τών Δου>ταινιωτών», οί όποιοι κατήλθον 

πρός κατάπνιξιν της Έπαναστάσεως. Καί αύ- 
ςι τός ό Ροζαλέμ έγκατέλειψε τάς Πάτρας, κα

ταφυγών εις Ζάκυνθον, άλλά έπανήλθε μετ’ 
όλίγον. Έ κ  Ζακύνθου τήν 24 ’Οκτωβρίου 1778 
Αναφέρει έπεισόδιον της 7 ’Ιουλίου τοϋ έτους 
τούτου έν Πάτραις, δτε έξεβιάσθη εντός τοϋ 
προξενείου του νά πλήρωσή 2380 γρόσια, τά 
όποια καταβαλών, κατώρθωσε νά έξέλθη έκ 
τοϋ προξενείου καί νά καταφύγη ώς άνω. Είς 
Πάτρας ήσκησε τά καθήκοντά του, έως ότου, 
άσθενήσας, μετέβη είς Ζάκυνθον καί προσω- 
ρινώς άνέλαβε τό προξενεΐον ό Αδελφός του 
Γάσπαρης, τυγχάνων ύποπρόξενος Μεσολογγί
ου. Καί πάλιν έπανελθών εις Πάτρας, στέλλει 
εις Ένετίαν εκθέσεις, έκ τών όποιων πολλά 
μανθάνομεν περί τής καταστάσεως εις τάς Πά
τρας, τέλος δέ περί επιδημίας πανώλους, ένε
κα τής όποιας καί ούτος κατέφυγεν είς Ζάκυν
θον, έκ τής όποίας έπανήλθε τόν Νοέμβριον 
τοϋ 1790. Τό έπόμενον έτος, συνεχιζομένης 
τής έπιδημίας, ήναγκάσθη νά καταφύγη εις 
Ζάκυνθον, άφήσας Αναπληρωτήν του καί πάλιν 
τόν Αδελφόν του Γάσπαρην, ό όποιος όμως έ- 
μενεν εις Μεσολόγγιον. Ό  ’Άγγελος Ροζαλέμ 
έκτοτε δέν φαίνεται νά έπανήλθεν είς Πάτρας, 
ό δέ Γάσπαρης, αδελφός του, παρέδωσε τώ 
1794 τό προξενεΐον είς τόν τελευταΐον Ενετόν 
πρόξενον.

Οι Ροζαλέμ φαίνεται δτι ήσαν Ζακύνθιοι 
καί ό ’Άγγελος είχε καί υιόν ιατρόν (βλ. λ.). 
Θωμόπουλος 509—516, 5522, 563, Ζωγράφος 
118-9 .

Ροζαρίου, Θεοτόκος τοϋ—ή προστάτις κα
τά τήν ναυμαχίαν τοϋ 1571 πρό τών Πατρών 
(Ναυπάκτου), διά τήν οποίαν πρό 50ετίας οί 
καθολικοί τών Πατρών προώριζον ναόν παρά 
τόν τοϋ Α γίου Αλεξίου. Θωμόπουλος 4161.

Ροΐδη. Οίκογένεια έκ τών πρωτίστων τών 
’Αθηνών, αί όποϊαι κατέφυγον είς Πάτρας. Οί 
Γεώργιος καί Βενιζέλος κόμητες φαίνεται δτι 
τφ 1703 είχον λάβει καλλιεργημένας γαίας μέ 
οίκίσκους, έργάτας κλπ. είς τά χωρία Δραγά- 
νον, Μπέσο, Μπράτι κλπ. τό δλον 2154 στρέμ
ματα. Ή  οικογένεια φέρεται κατά τάς εκθέ
σεις τοϋ προβλεπτοΰ Ζέν μεταξύ τών έλαχί- 
στων, αί όποΐαι ήσαν εύχαριστημέναι έκ τής 
έγκαταστάσεώς των είς Πελοπόννησον. Ό  
Μιχαήλ Ροϊδής υπογράφει τό περί τοϋ διδα
σκάλου Βαβατενή πιστοποιητικόν τών Πατρών 
τοϋ 1691. 'Ο  καθηγητής Ά .  Α. Άνδρεάδης 
εις τόν πρόλογον τής έκδόσεως τών έργων τοϋ 
Έ μμ. Ροΐδου (Α' ιδ') Άθήναι 1911 γράφει 
διά διατηρουμένην είσέτι έκκλησίαν τής Κοι-
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μήσεως τής Θεοτόκου είς Χαλανδρίτσαν: «ή 
μονή, ήν έκτισαν (είς Χίον) οί Ροΐδηδες, φέρει 
τό δνομα Χαλανδρίτζαινα, οΤ κατά Εύστρατιον 
Ροΐδην μόνη έξήγησις είναι δτι έλήφθη έκ τής 
ούχί μακράν τής Γαστούνης κειμένης κωμοπό- 
λεως Χαλανδρίτζας, ό ναός τής όποίας τόσης 
άπήλαυε φήμης κατά τόν Buchon. Είς τήν 
Παναγίαν Χαλανδρίτζαιναν Αποδίδει ή Χιακή 
παράδοσις διάφορα θαύματα, έλέγετο δέ, μετα
ξύ τών άλλων, δτι, δτε ό Χατζής Σταμάτιος 
Ροίδης ήρχιζε νά κτίζη τό μοναστήριον, ή 
Παναγία έμφανισθεΐσα είς τόν Αρχιτέκτονα, τφ  
υπέδειξε ποιον σχέδιον, πολύ μεγαλοπρεπέστε- 
ρον τοϋ παλαιού, έδει νά άκολουθήσηυ.Ώς γνω
στόν, οί Ροΐδαι είχον κτητορικήν έκκλησίαν 
εις ’Αθήνας, τήν Παναγίαν τήν Χρυσοροίδαι- 
ναν. Θωμόπουλος 474', 476 καί είς περ. «’Α
χαϊκά» Β' 51—52.

Ρ οϊλός Λ. Δημήτριος. ’Αγωνιστής τοϋ 
1821 έξ ’Αρκαδίας. Έπολέμησεν υπό τόν Γεν. 
Κολοκοτρώνην καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών. 
ΜΕΕ ΚΑ' 205. Καί οί Γεώργιος καί Β. Ροϊ- 
λός πολεμούν εις Πάτρας τφ  1822. Δ. Γαρτα- 
γάνη. Ή  Στεμνίτσα 174, 177, 178. X. Ροϊ- 
λός άπαντα τφ  1851 μεταξύ τών έγκρίτων τών 
Πατρών.

Ρ ο ΐτ ικα . Χωρίον κατά τό Δ άκρον τής με- 
σημβρ. πεδιάδος τών Πατρών καί παρά τήν 
παραλίαν, δπου καί τοποθεσία Τρεις έκκλησίαι 
(βλ. λ.) υπενθυμίζει τό βυζαντινόν παρελθόν 
αύτης. Ό  συνοικισμός είναι νεώτερος (τών μέ
σων τοϋ ΙΘ ' αί.), άπαρτισθείς έξ άποίκων 
καλλιεργητών γής. Έ κ  τοϋ χωρίου Ρωγοί τών 
Καλαβρύτων. Κορύλλος Χωρογραφία 68. Παπαν- 
δρέου, 'Ιστορ. Καλαβρ. 254. ’Από τήν λ. Ρωγοί, 
Ροΐτικα, ή οποία καί έπεκράτησε νά γράφεται 
μέ ο. Καί εις Αίγιάλειαν Ααπαναΐτικα ομοίως, 
άποβληθέντος τοϋ γ  έκ τής αρχικής λέξεως 
Ααπαναγοί. ’Αλλά καί οί Ρωγοί είς Καλάβρυ
τα έχουν τήν όμοίαν των έν Ή πείρφ , πόλιν 
μάλιστα άξιολογωτάτην κατά τήν μεσαίων, έ- 
ποχήν. Άραβαντινός, Β' 143, 154. ΜΕΕ, ΚΑ' 
182. Θωμόπουλος 2884, 469’. Άναφέρονται τό 
πρώτον άπό τόν Νουχάκην, ώς έχοντα 272 
κατοίκους τώ 1889. Οί Δρακάκης Κούνδουρος 
159 μόλις τφ  1911 ώς χωρίον τοϋ δήμου Π α- 
τρέων. ‘Τδρεύοντο έκ φρεάτων. 'Τπάρχουν τά  
’Άνω καί Κάτω (άκρως παραλιακά) καί συν
οικισμός Γουμενιτσάνικα. Έλευθ. ΙΑ ' 161. 
ΜΕΕ ΚΑ' 210.

Ροταριανός δμιλος Πατρών, τμήμα του 
Διεθνούς Ρόταρυ, ό γ ' κατά σειράν ίδρύσεως 
δμιλος τής Ελλάδος, λειτουργήσας τφ  1935 
καί άναγνωρισθείς τό έπόμενον έτος, άπαρτι- 
σθείς έξ έπιλέκτων Πατρέων καί άναπτύξας 
άξιόλογον κοινωνικήν δρασιν. Πρόεδροι αύτοΰ 
κατά χρονολογικήν σειράν. Έπαμειν. Θωμό
πουλος Ακαδημαϊκός, Χαρίλαος Κακούρης, 
Ίωάν. Τοπάλης, Γεώργ. Τσακίρης, Γεώργ. 
Μπαδογιαννάκις, Νικόλ. Γιαννακόπουλος, Σ πΰ- 
ρος Παναγόπουλος, Δημητρ. Θεοφίλου, Ά ριστ. 
Άντωνιάδης, Ίω άν. Μομφερρατος, Κωνστ. 
Τριανταφύλλου, Άνδρ. Λασκαράτος, Ίω άν. 
Κόκκαλης, Σπυρ. Κούλης, Χαρ. Παπανδρόπου- 
λος.
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Ρ ούβαλης Παφνούτιος. ‘Ιερομόναχος Τα
ξιαρχών (1788—1840) καί άγωνιστής του 
1821, ό άμίλητος, λεγόμενος, καλόγερος πολε
μιστής. Έπολέμησε καί κατά την πολιορκίαν 
των Πατρών. Θεοδ. Ιερεύς Παπαγεωργίου είς 
περ. «’Αχαϊκά Δ ' 86—90.

Ρουγκάλας (ή Ρουγκάλου) Γεώργιος καί 
Δημήτριος. Ά γω νισταί του 1821 έκ Μαζαρα- 
κίου Πατρών, πολεμήσαντες είς τήν πολιορκίαν 
Πατρών. Ν. Παπαδόπουλος πρωθιερεύς είς 
«^Αμπελον» Πύργου, τεύχος 10 Ό κ τ . 1958.

ρ ο υ κ ο υ τ ι ά ,  ή—ή άλλως κουτουριά, ή 
τόλμη, ή άποφασιστικότης. Ούτως είς Χρ. 
Παναγοπούλου, Ό  χρωματισμός του κόσμου 85, 
ποίημα διά τόν Γιαννιάν: τόλμης καί ρουκου- 
τιας. Καί φράσις : έκαμα μιά ρουκουτιά=έρ-
ρίφθην στα τυφλά.

Ρ ο υ μ ελ ιώ τη ς ΕύΟύμιος. Διδάσκαλος έν 
Πάτραις όλίγον πρδ του 1815. Θωμόπουλος 
553. ΜΕΕ, ΚΑ' 261.

Ρουμπαίικα, τού—τό γεφύρι (βλ. λ.) έπΐ 
τού ποταμού Πείρου παρά τήν Περιστέραν καί 
Θερειανού. Λέγεται σήμερον Ρουμπιέκα. Θωμό
πουλος 61.

Ρουπακιά, ή. Χωρίον τής Τριταίας, 2 ώ. 
ΝΔ τής Ιΐροστοβίτσης είς ύψ. 373 μ. Κορύλ- 
λος Χωρογραφία 86. Δέν άναφέρεται είς τήν 
E x p ed itio n , άλλα υπό τού Ραγκαβή Β' 89 
μέ 19 οίκογενείας καί 80 κατοίκους τω 1851 
καί άπό τόν Νουχάκην τω 1889 μέ 189 κα
τοίκους. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113. Κατά 
τόν τελευταίου πόλεμον έκ των 73 οίκοδομών 
του δύο κατεστράφησαν καί δύο παρέμεινον ή- 
νεωγμέναι έξ έπιδρομής των κατακτητών. Ρυυ- 
πάκι χωρίον είς Αρκαδίαν (Κανδηλώρος, Ά ρ- 
ματωλισμός 21), τοπωνύμιου είς Σκοϋπι Κα
λαβρύτων, Ρουπάκια (ΙΙαπανδρέου, Καλαβρ. 
Έ πετ. 199). Καί είς “Αρταν χωρίον. ΊΙπε ιρ . 
Χρονικά Η ' 139. Καί είς ’Ηλείαν (δήμον Πη- 
νείίων), Οέσις διά τήν έκεΐ ύπάρξασαν νεαράν 
δρύν, τόν παρά τοις άρχαίοις ρώπακα. Κ. Ν. 
Ήλιοπούλου, Τό τοπωνυμικόν 'Ηλείας, 191. 
Καί Ρουπακιόλακκα. Ελληνικόν τό τοπωνύμι
ου, περί ού γενικώς είς ΜΕΕ, ΚΑ' 226. ’Εγ- 
καταλειπτέα τά υπό Θωμοπούλου α' έκδ. 238. 
Κατά Κ. Δ. Μέρτζιον Ή πειρ . Χρον. Θ' 200 
άπό τό σλ. ropo rika , κληματΐτις ή κοινή. Ρου
πακιές Οέσις είς τήν Πυτίτσαν.

Ρουσάλια. Τό Σάββατον έν έπαρχία Π α
τρών τής Πεντηκοστής λέγεται τού Ρουσαλιού 
καί γίνονται μνημόσυνα. Πολίτου Λαογραφία 
Δ ' 324 καί Λαογρ. σύμμεικτα Γ ' 347. Ροζά- 
λια παρά βυζαντινοΐς. Φ. Κουκουλές Βυζ. βίος 
Β I, 31. Είς τό άκρου τής έπαρχίας παρά τά 
Δεμέστιχα υπάρχει Οέσις Ρουσάλια Κοκκινές, 
άπό τής όποίας μάλιστα ό Θωμόπουλος 46 εύ- 
ρεν ότι όντως ό Παναχαϊκός φαίνεται ώς έξα- 
πλωμένος βούς. Φαίνεται ότι έγένετο έκεΐ τοι- 
αύτη συγκέντρωσις, διότι τήν ήμέραν αύτήν, 
μετά τήν λειτουργίαν, συντρώγουν οΐ χωριανοί 
είς κοινήν τράπεζαν είς μνήμην τών νεκρών, 
καταλύοντες καί κρέατα. Τό έθιμον διατηρεί
ται εΐς τινα χωρία τών Φαρών καί Τριταίας, 
ιδίως είς συνοικισμούς όρεινούς.

Ρ ο υ σ ά ν ο ς  Παχώμιος. Ζακύνθιος Ιερο

μόναχος έλθών είς Πάτρας τφ 1564, ένδιαφί* 
ρόμενος διά τά τοπικά Ιδιώματα τής γλώσσης, 
Θωμόπουλος 413.

Ρουσόπουλος Σ . ’Αθαν. Έξέδωσε τφ 
1855 έν Πάτραις (τυπογραφείου Εύμορφοπού- 
λου) «Έλλην. ’Αρχαιολογίας έγχειρίδιον», ση
μαντικόν διά τόν έν αύτφ κατάλογον συνδρο
μητών Πατρών.

Ρ ο ύ τ σ ι .  Τοποθεσία άκραία της έπαρχίας 
Πατρών πρός τήν Αίγιάλειαν. Λέκκας 160 
σημ.

Ρουφοι. Ό  τω 1794 έπισκεφθείς τάς Πά
τρας Σικελός Ξαβ. Σκροφάνι γράφει: «έγευμα- 
τίσαμεν εις οικίαν άγροτικήν άνήκουσαν είς 
τούς κυρίους Ρυύφους καί κειμένην είς τό μέ
σον του Ώλενού. Ή  οικογένεια αΰτη καταγο- 
μένη έκ Σικελίας έγκατεστάθη είς τήν Πελο
πόννησον πρό δύο καί πλέον αιώνων». Επίσης 
δ F rancesco  P alazzo lo  D rago, συγκαταρι- 
θμών είς τάς εύγενεΐς Σικελιακάς οίκογενείας 
καί τήν τών Ρούφων, προσθέτει «ή Σικελική 
αυτή οΙκογένεια πολλαχου διακλαδουμένη, καυ- 
χάται ότι ήγεμόνευσεν έν Καλαβρία (Ruffo 
di C alabria) καί ήκμασε κατά τήν Νορμαν
δικήν κατάκτησιν». Σταμάτιον Ρούφον άναφέ- 
ρει έπιστολή τού Ενετού έν Πάτραις προξέ
νου Μεσσαλά τής 3 Σεπτεμβρίου 1774 ώς 
φορτωτήν μετάξης καί Βενιζέλον Ρούφον, ό 
όποιος συνεζεύχθη τήν ’Αγγελικήν Κανακάρη 
(βλ. λ.). ΤΙ οικογένεια οθεν τών Ρούφων έν 
Πάτραις έμφανίζεται ώς κλάδος τής Σικελι
κής οίκογενείας τών Ρούφων, έτεροι δέ κλά
δοι έν Έλλάδι σημειουνται είς ’Αθήνας καί 
Κέρκυραν. Ρουφοι είς 'Αθήνας άπαντούν, φέ
ρονται δέ καί ούτοι καθολικοί, όπως Βησσαρί
ων Ρούφος, διδάξας είς την ’Αθηναϊκήν Σχο
λήν Έπιφανίου τού ηγουμένου τά έτη 1762— 
6, άποθανών τό τελευταίου τούτο έτος. ΤΙπει- 
ρωτ. Χρονικά ΙΑ ' $1—91. *0 Δημ. Καμπού- 
ρογλους (Τστορία ’Αθηναίων, Τουρκοκρατία 
Ά θ . 1896 Γ ' 115, 262) υποστηρίζει ότι τινές, 
φέρουν ’Αθηναϊκά έπώνυμα ώς όνόματα (Ρό- 
δης, Μαμονάς) βεβαίως έπελθόντα έκ της έπι- 
γαμίας μέ ’Αθηναϊκάς οίκογενείας, όπως πα- 
ρατηρούμεν καί είς τό Βενιζέλος Ρουφος καί; 
ότι εκ τών μή έπανελθουσών είς ’Αθήνας κα
τά τό έτος 1690 ’Αθηναϊκών οίκογενειών συγ
καταλέγεται καί ή τών Ρούφων, μονίμως έγ- · 
κατασταθεΐσα είς Πάτρας.

Ό  Θωμόπουλος 5342 άποκρούει τούτο, ύ- 
ποστηρίζων, βάσει τού ώς άνω Σκροφάνι, ότι ‘ 
πρό 2 Vs αί· ή οίκογένεια έγκατεστάθη είς ι 
Πάτρας. Ό  Σκροφάνι εΰρε τούς Ρούφους κυ
ρίους τιμαρίου «είς τό μέσον του ’Ωλενού», 
(τό κτήμα έκειτο είς τό χωρίον Μπολιώτη, έ- 
πωλήθη δέ άπό τόν *'Αγγ. Μπεν. Ρούφον, 
πρό τινων ΙΟετηρίδων. Είς τήν B reve Des- 
crizzione C orografica etc. τού Ant. Paci- 
fico (Ένετία 1704) άναφέρονται κτήματα; 
R uffia S igbengi (ποτ.) Τό θέμα λύει δ Κώδηξ 
Μέρτζιου, είς σ. 122 τού δποίου εύρίσκομεν 
είς τόν κατάλογον έμπόρων Πατρών φορτω
τών έξωτερικού τφ  1698 τούς Γεωργάκην καί; 
Σταμάτιον Ρούφους, είς τόν κατάλογον τών 
έλθόντων έξ ’Αθηνών. Όμοίως εύρίκσομεν (σ. ι
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Κ 107) Σταμ. Ruffa, εύγενή γ ' βαθμού, οΰτος 
ή , 1:δέ έλαβε καί γαίας Τούρκων παρά των Ενετών 

<τίί (αυτόθι σ. 107). Εις τον αύτόν κατάλογον τοΰ 
μ ίτους 1691 εύρίσκομεν Άθηναιον α' βαθμού 

*■■ N/,!’.fi5iosii,; ra εύγενείας τόν Μπευιζέλον Τζοάν. Τής περί έξ 
Αθηνών προελεύσεώς της είχε συνείδησιν ή

Ι οίκογένεια, ώς μαρτυρεί 6 Γούδας Η ' 311. Τέ
λος είς τόν αύτόν Κώδικα σ. 127 άναφέρεται 
πρό των Ενετών Τούρκος Μουσταφάς Ροΰ- 
φος έχωυ έλαιώνα και άμπελον είς Κρύα Πα- 
τρών, ή περιουσία του δέ έδόθη είς άλλον Ά -  
θηναϊον πρόσφυγα, τόν Χρ. Βαλέμαν καί όχι 
είς τήν οίκογένειαν Ρούφου (προφανώς διότι 
δέν ήτο συγγενής κάν). Περί τής έτυμολογίας 
τής λ. Βενιζέλος είς Ά ντ. Χατζή, Άθην. 
οίκογεν, ονόματα, Ά θ . 1925, 7. Βοηθεΐ ό 
Μπενιζ. Ροϋφος τόν Ενετόν πρόξενον Πατρών 
τφ  1786. Κώδηξ Μέρτζιου 291.

Κατά Κ. ΣάΟαν είς περιοδ. Οικονομική Έ -  
πιθεώρησις, Άθήναι ΣΤ ' 1878—9, 440, είς έκ- 

^^ ^ ^ ί|θ εσ ιν  τοϋ Ένετοΰ έν Πάτραις προξένου Εύαγ-

Κιυ,,.ι lL«£ πισυναπτεται άνυπόγραφόν τι έγγραφον πρός 
τούς Πέντε έν Ένετία άναφέρον : «Μετέβην
είς Ρωμανίαν (=Πελοπόννησον) πρός έπίσκεψιν 
τοϋ Σερασκέρη [άρχιστρατήγου] διά τόν γενό- 
μενον φόνον υπό ένός παπά έκ V raclina 
(ΒραχνΙ δηλ.), πόλεως των Καλαβρύτων, άτυ
χους ύπηκόου ήμών όνομαζομένου Στεργίου 
Ρουφοπούλου έκ Κερκύρχς. Μεταβάς ουτος 
τόν παρελθόντα Αύγουστον είς τήν άγοράν 
(γρ. πανήγυριν) τών Καλαβρύτων, έν τή έπι- 
στροφή του έφονεύθη καί έληστεύθη άπό τόν 
ρηθέντα παπά, παρά τοϋ όποίου έμίσθωσεν 
ένα 'ίππον. Μετά ένα μήνα ήλθεν ένταϋθα είς 
άδελφός του, όνόματι Βασίλειος, δστις έζήτη- 
σεν τήν συνδρομήν μου διά τό άτύχημα τοϋ ά- 
δελφοΰ του καί τόν συνώδευσα είς Καλάβρυτα' 
συλληφθέντος δέ τοΰ παπά τής πόλεως ώς καί 
τοϋ φονέως, τόν συνώδευσα δι’ έπιστολής μου 
πρός τόν ΙΙασάν, δστις άποστείλας ένα Bum- 
bassir πρός έρευναν έμαθεν άπό τό στόμα τοΰ 
φονέως τήν θλιβεράν διήγησιν της τρομεράς 
δολοφονίας καί δδηγηθείς εϊτα έπί τόπου εύρε 
τόν δυστυχή Στέργιον μισοφαγωμένον υπό τών 
θηρίων. Πρός έπιβράβευσιν τής δικαιοσύνης 
καί παραλαβήν τών κλαπέντων, μεταβαίνω σή
μερον πρός τόν Σερασκιέρην, δπου έστάλη καί 
ό πασάς πρός έκτέλεσιν τών καθηκόντων μου».

Ό  Ε. L egrand  άναφέρει (Bibliogr. Jon ien- 
ne A ' 222) άνωνύμως Ιατρόν Ροΰφον είς Κέρκυ
ραν, ό όποιος πολλά έσπούδασεν, ολίγα δέ έ
μαθε καί άπέθανε δυστυχής είς τάς Πάτρας. 
Οδτος πρέπει νά είναι ό άνωτέρω Στέργιος, ό 
όποιος δμως είς τό άνω έγγραφον φέρεται ήδη 
Ρουφόπουλος, πράγμα δπερ κατ’ άρχήν πείθει 
Πελοποννησιακήν έγκατάστασιν τής οίκογε- 
νείας. Έ ξ  έτέρου είς τάς έκθέσεις τών πρώ
των Ενετών προξένων, B ianchi έν Πάτραις 
τής 28 Δ)βρίου 1720 καί "Ιερωνύμου Κονερίνη 
τής 21 ’Οκτωβρίου 1721, μεταξύ τών φορτω
τών Πατρινών έμπόρων έξωτερικοϋ καί ό Ά γ -  
γελής Ροϋφος. Δυνάμεθα, λοιπόν, νά συμπερά- 
νωμεν δτι οί Ροΰφοι εύρίσκονται έγκατεστημέ- 
νοι ώς έμποροι έν Πάτραις ήδη άπό τά τέλη
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τοΰ IZ ' at. δπου ηύδοκίμηααν περισσότερον ή 
είς Κέρκυραν καί ’Αθήνας. Σημειωτέου, δτι 6 
θείος τοΰ νΰν δημάρχου Πατρέων ’Άγγελος 
Ροϋφος έκλήθη νά παραλάβη κληρονομιάν Ρού
φου έν Κερκύρα μόλις πρό τινων δεκαετηρί
δων.

"Ο γαμβρός τών Κανακάρη Μπενιζέλος ά- 
πέκτησε δύο υίούς, τόν ’Αθανάσιον τφ  1760, 
έπονομασθέντα Κανακάρην, καί τόν Ά γγελήν 
Ροΰφον, μείναντα άγαμον. Άμφότεροι φέρον
ται μελετηροί καί τούς άπαντώμεν ώς συνδρο- 
μητάς είς καταλόγους πολλών έλλην. βιβλίων 
τής έποχής.

’Α θ α ν ά σ ι ο ς  (1760—1823). Τοΰτον εύ- 
ρίσκομεν έμπορευόμενον μετά τοϋ συγγενοΰς 
του Άνδρ. Κωστάκη κορινθιακήν σταφίδα καί 
ύπογραφόμενον ίταλιστί είς έγγραφα άπευθυνό- 
μενα είς τόν έν Πάτραις πρόξενον τής Ένετίας 
Ροζαλέμ τής 19 Αύγούστου 1787, A thanasio  
C anacari Ruffopulo, άλλη δέ άναφορά πρός 
τόν αύτόν πρόξενον τοϋ 1787, όμιλεΐ περί έμ- 
πορικής ύποθέσεως, έκ τής άναφοράς δέ π ι- 
στοΰται ο τι είχον συναλλαγάς καί γραφείου είς 
Λιβόρνον, έν Πάτραις δέ άποθήκην σταφίδος. 
Ό  ’Αθανάσιος έκινδύνευσε, διότι Τοΰρκος φρε
νοπαθής είσήλθεν είς τήν οικίαν του Απαρατή
ρητος, έν άπουσία τών οικείων, καί άπεπειράθη 
νά τόν φουεύση, άναγιγνώσκοντα έπί τής κλί
νης. Είς τάς φωνάς του άνθισταμένου, οι πλη
σίον τής οίκίας του έχουτες τά έμπορικά των 
καταστήματα Νικόλ. Σταθακόπουλος (πρόπαπ- 
πος τοϋ εύεργέτου τοϋ δήμου Πατρέων Στα- 
θακοπούλου) καί Ζαχ. Θωμόπουλος έσπευσαν, 
διά παρατυχόντων περονίων κτυπώντες τάς χεΐ- 
ρας τοΰ έπιτεθέντος. "Ενεκα αύτοΰ ό ’Αθανά
σιος παρέστη παράνυμφος είς τούς γάμους των, 
ό δέ υίός του Μπενιζέλος είς βαπτίσεις τέκνων 
των. *0 ’Αθανάσιος ένυμφεύθη τήν Παρασκευήν 
Κωστάκη (βλ. λ.) καί άπέκτησεν υίόν τόν Μπε
νιζέλον καί θυγατέρα τήν ’Αγγελικήν (Ά τζου- 
λίναν), ύπανδρευθεϊσαν τόν Γιαννακάκην (Ίω άν- 
νην) Ά σημ. Ζαίμην διατελέσαντα α' δήμαρχον 
Πατρέων. *0 Ά μβρ. Φραντζής είς τήν 'Ιστο
ρίαν του (Δ' κεφ. Ε ') : «Έ ν τή έπαρχίιι: Π .
Πατρών. Ή  παλαιοτέρα καί άρχαιοτέρα τών 
άλλων οικογενειών είς τήν έπαρχίαν ταύτην ύ- 
πήρξεν ή τοΰ Θάνου Κανακάρη (τοΰ καί Ρού
φου) άπό τήν έποχήν τοΰ 1775 έκ τοΰ παπά 
Κυριαζή καταγομένη. Ό  Θάνος κατετάγη είς 
τήν χορείαν τών προεστώτων άπό τοΰ έτους 
1785· ήτον έγκρατής παιδείας καί πολλά άγ- 
χίνους, έχαιρε τήν κοινήν ύπόληψιν διά τε τήν 
πολυπειρίαν, διά τήν δραστηριότητα καί τό φι
λοδίκαιου... ‘Ο Θάνος ώς διακεκριμένος τής 
οίκογενείας του, διωρίζετο π)ηρεξούσιος είς 
τάς έθνοσυνελεύσεις... άγαπώμενος καί σεβόμε
νος διά τάς άρετάς του». Έλογίζετο ό Θάνος, 
κατά τόν Φιλήμονα, μετά τών έκ Καλαβρύτων 
Ά σ . Ζάίμη καί Σ . Χαραλάμπη, Π . Κρεββατά 
έκ Σπάρτης καί Ά ναγν. Δεληγιάννη έκ Γορ- 
τυνίας, εις τών α' τάξεως προεστώτων τής 
Πελοποννήσου, άποτελούντων έν δλ<ρ δάδα. Ό  
δέ Φωτάκος Β ίο ι: «ό έθνισμός καί ό πατριω
τισμός τοΰ άνδρός τούτου δέν έχουσι σύγκρισιν 
μέ άλλον».
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Κατά τάς άρχάς τοΰ έτους 1816 δ διοι
κητής της Πελοποννήσου τόν έφυλάκισεν είς 
Τριπολιτσάν είς τήν οικίαν *Α. Δεληγιάννη, 
διότι άνθίστατο είς φορολογίας. Προσποιηθείς 
τόν βαρέως άσθενή καί έκληφθείς ύπό του Ια
τρού του πασά ώς έτοιμοθάνατος, διότι είχεν 
άλειφθή τό σώμα διά κιτρινωπού χρώματος, 
μετεκομίσθη πρός νοσηλείαν είς αύτόν τόν οί
κον του πασά καί νύκτωρ έκ παραθύρου πηδή- 
σας έτράπη είς Πάτρας, όπου μέ τήν βοήθειαν 
του Παπαρρηγοπούλου, έπιβιβασθείς πλοίου, 
άπήλθεν είς Κπολιν. Έ κ ε ΐ παρουσιασθείς είς 
τήν * Υψηλήν πύλην καί συνηγορήσας υπέρ των 
δικαίων των Πελοποννησίων, έπέτυχε τήν ά- 
νάκλησιν του πασά καί τήν κατάργησιν τού έ- 
παχθους φόρου τού καλουμένου Ό λιούμ έττσίν 
Μυρή (φόρος έπί τού ένταφιασμοΰ των νεκρών). 
Ή  οικογένεια Ρούφων ήτο άπό τάς όλίγας έν 
ΙΙελοποννήσω, αί όποΐαι έδιδον βεκίληδες 
(βλ. λ.), Σακελλαρίου 95, 963, 140* κατά τούτον 
ό Κανακάρης άνήκεν είς τήν ύπό τόν Δελη- 
γιάννην παράταξιν.

Ό  Παπατσώνης σημειώνει: «Μετά τών
άδελφών Δεληγιάννη, οΐτινες έδραπέτευσαν είς 
Κπολιν, παρηκολούθησε καί ό Θάνος Κανακά
ρης, προεοτώς τών Πατρών, κρατούμενος καί 
αυτός έν φυλακή Ιδιαιτέρα είς τού δραγουμά- 
νου τό σπίτι ύπό τήν έγγύησίν του... καί ά- 
πηλθον είς τούς μύλους τών Καπετανιάτων είς 
τήν Μάνην... καί άνταμωθέντες έκεΐσε μετά 
τού Θάνου άπήλθον όμού είς Κπολιν». 
Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες τού Μόριά, 
192, 193. Είς έκδ. Νεοφ. Δούκα «Λεξικόν τών 
φράσεων κλπ.» Βιέννης 180G φέρεται μεταξύ 
τών έν Κπόλει συνδρομητών. Έμυήθη είς τήν 
Φιλικήν. Φιλήμων Α' 395. Μέξας 80 διά Π . 
Σέκερη τφ  1821.

Ε ίς Κπολιν εύρισκόμενος ώς βεκίλης τού 
Μορέως διέτρεξε μέγαν κίνδυνον, καταδικα- 
σθείς καί ούτος είς τόν δι’ άγχόνης θάνατον 
μετά τού μάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε ' 
καί λοιπών. Ά λ λ ’ έγκαίρως ειδοποιηθείς καί 
κρυβείς είς τήν ρωσικήν πρεσβείαν, κατώρ- 
θωσε μετημφιεσμένος έκεϊθεν νά έπιβιβασθή 
*Υδραΐκοΰ πλοιαρίου, νά σωθή είς "Υδραν 
κατά τό τέλος τού ’Απριλίου 1821 καί νά φθάση 
κατόπιν πρό τών Πατρών. "Ενεκα αύτού τό ό
νομά του δέν άναφέρεται είς τάς πρώτας συγ
κρούσεις μετά τών Τούρκων έν Πάτραις, άντ* 
αύτου δμως υπογράφει τήν προκήρυξιν τού 
Ά γώ νος ό τότε νεώτατος υιός του Μπενιζέλος. 
Ε ίς τήν συνέλευσιν (21)5)1821), καίτοι άπών, 
άπησχολημένος μέ τήν άπόκρουσιν της εισβο
λής τού Κεχαγιά καί είς τήν πολιορκίαν Πα- 
τρών, έξελέγη άντιπρόσωπος. Κατά Γερμανόν 
43, 54 στρατοπεδεύει είς Σαραβάλι καί μάχε
ται τήν 15 ’Ιουλίου 1821. 'Υποδέχεται είς 
Πουρναρόκαστρον τόν Ά λ . Μαυροκορδάτον. 
'Υπογράφει α' τόν Σ)βριον 1821 είς Καλά
βρυτα πιστοποιητικόν περί Π . Καραντζά. Καί 
λ)σμόν Ίω αν. Παπαδιαμαντοπούλου έξόδων 
Ά γώνος, "Ερχεται είς σύγκρουσιν μέ τόν Κο- 
λοκοτρώνην. Γερμανός 132, 143.

Τόν Δίβριον 1821 ή είς τό "Αργος Γερου
σία της Πελοποννήσου τόν έξέλεξεν ώς Sv τών

I
*

Ψ

είκοσι μελών της, τών όνομασθέντων παραστα
τών τής Εθνικής Βουλής. Κατά τήν Αναγκα
στικήν συνεισφοράν, τήν όποιαν ώρισε τό άπό 
22 ’Ιουλίου 1822 θέσπισμα τής Γερουσίας, ώ- 
ρίσθη καί κατέβαλεν 20.000 γρόσια. Μόλις 
κατηρτίσθη ή έν Έρμιόνη α' τών Ελλήνων 
Συνέλευσις έξελέγη Αντιπρόεδρος του Εκτελε
στικού. Ό μιλών ό Σπυριδ. Τρικούπης περί τής 
έκλογής του ταύτης, τόν όνομάζει «τόν δήμο- 
κρατικώτερον τών προυχόντων». Μετά τινας : "
μήνας, άπελθόντος τού προέδρου Μαυροκορδά- 
του είς Ή πειρον πρός έκστρατείαν, «μόνος ό 
Κανακάρης άνέλαβε τό δλον βάρος τής ’Αρχής, Ί^ΥΛ 
γράφει ό Γούδας, τουτέστι τού ύπερτάτου Αρ- 
χοντος τού Κράτους, δστις ώφειλε νά δημιουρ- ν 
γήση στρατούς έκ γεωργών καί ποιμένων, ώς ||?::Υ β 
έπί τό πλεΐστον Απειροπολέμων καί όφειλόν- Φ :-\
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των έν τυύτοις ν’ Αντιταχθώσιν είς τάς έκ-
πληκτικάς όρδάς τού έχθροΰ, στόλους δέ έκ σι
ταγωγών πλοίων όφειλόντων ν’ άντιταχθώσι J!^;' ■ 
κατά τών τεραστίων φρουρίων του έχθροΰ' ίΡ?·' 
όπλα δέ έκ τών γεωργικών έργαλείων, πόλεμό- 
φόδια δέ καί μόλυβδον Ιδίως έκ τών βαριδίων γ ^ · ' '  
τών στατήρων καί τών σταγγίνων οίκογενεια- ; 
κών σκευών* καί πόρους πρός διατήρησιν στρα- ■; *■*#· 1 
τών καί στόλων καί πρός πάσας τάς λοιπάς - 
άνάγκας τού πολέμου ώφειλε νά δημιουργήση 
ό υπέρτατος ούτος τού κράτους Αρχών εξ έκου· · ώ ,ν; 
σίων εράνων καί εισφορών». Ή το  ούσιαστι- * «*ι· λ ' 
κώς ό α' πρωθυπουργός τής Ελλάδος. Κατά 
τήν εισβολήν τού Δράμαλη έδείχθη άξιοθαύμα- : ·ι 
στος. Καί όταν ό Γάλλος ναύαρχος έζήτει ά- : * Αί: n !r;. 
ποζημίωσιν διά βλάβην, τήν οποίαν ύπέστη ; ; : ■
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πλοϊον ύπό Γαλλ. σημαίαν, ήναγκάσθη ό Κα
νακάρης ν’ άπέλθη είς ’Ύδραν πρός έξεύρεσιν ιίάς'Λ/. 
τού ζητουμένου ποσού. "Εγγραφόν του άνέκδο- 
τον, δημοσιευθέν ύπό τού Ακαδημαϊκού Διον. . 
Κοκκίνου εις τήν έφ. «Ilpota»  ’Αθ. τής 23 ! 
’Ιουνίου 1931, άποστελλόμενον πρός τούς προ- · 
κρίτους της Ά χα ΐας έκ Κορίνθου τής 22 Map- · 
τίου 1822, δεικνύει τόν Ανδρα. Βλ. λ. Έπαν.
1821. Θεοφανίδης Α ' 61 έπ. β* 200, 70—5.

*Ως Αντιπρόεδρος τού Εκτελεστικού διηύθυνε ι 
τήν πολιορκίαν τής ’Ακροκορίνθου, είς τήν * 
οποίαν συμμετέσχε καί ό υίός του Μπενιζέλος ; 
μέ τό σώμά του. Μετά τήν άλωσιν, ό Μπενι- · 
ζέλος διετάχθη νά μεταβή είς Πάτρας, ούτος ; 
δέ άναχωρήσας, έλαβεν ώς άνάμνησιν έν άργυ- · 
ροποίκιλτον τουφέκι έκ τών λαφύρων, ένώ ή> 
διαταγή τού πατρός του ήτο τά λάφυρα νά 
παραμείνουν Αθικτα διά νά έκπλειστηριασθοΰν 
υπέρ τού Δημοσίου Ταμείου. Μόλις ό ’Αθανά
σιος Κανακάρης έμαθε τήν παρεκτροπήν τοΰ 
νεαρωτάτου Αλλως τε υιού του, διέταξε δύο 
Ανδρας καί τόν συνέλαβον καθ’ όδόν, τόν έφε- 
ρον δέ πάλιν είς Κόρινθον, όπου κατέθεσε τό 
λάφυρον, άνεχώρησε δέ μετά ταύτα είς ΙΙάτρας.
Ό  πατήρ του κατά τήν δημοπράτησιν έπλειο- 
δότησε καί έλαβε τό τουφέκι, πληρώσας τόί 
τίμημά του, τό έστειλε δέ έν συνεχείφ είς τόν 
υιόν του ώς δώρον (1822).

«Τόν Αύγουστον τοΰ 1822 κατά τήν εισ
βολήν τοΰ Δράμαλη ή Κυβέρνησις τής Ελλά- · 
δος, προεδρευομένη ή μάλλον συγκροτουμένη ι 
ύπό μόνου τοΰ Αντιπροέδρου γέροντος Θάνου,
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έργασίαν του. Κατόπιν ένίφθη καθαρά καί είσ- 
ελθών ήσπάσθη τούς "Αγγλους. *0 ναύαρχος 
μετά τήν συζήτησιν της ύποθέσεως, δι’ ήν με- 
τέβη έκεΐ, άνεχώρησεν άσπασθείς μετά περιπα- 
θείας τδν Κανακάρην. Κατά τήν κατάβασίν 
των δέ πρδς τδ παράλιον έλαβε χώραν μεταξύ 
ναυάρχου καί ύπασπιστοϋ ό έξης διάλογος : 
«Αυτοί οί άνθρωποι θά έλευθερωθώσιν», είπεν ό 
ναύαρχος. «Δ ιατί;» ήρώτησεν ό υπασπιστής. 
«Διότι, άφοΰ ό Πρόεδρος της Κυβερνήσεως δύ- 
ναται νά ζήση μέ τοσαύτην λιτότητα καί με
τριοφροσύνην, όποιας στερήσεις δέν δύναται νά 

'ft ijifc*· δποστη ό λαός; Καί ή ύπομονή, ή αύτάρκεια
’...... είναι τά ισχυρότερα δπλα παντδς έθνους καί

μάλιστα άγωνιζομένου διά τήν άνάκτησιν της 
έλευθερίας του. Οί "Ελληνες κατά τάς άρετάς 
αύτάς φαίνονται άνώτεροι των ’Αμερικανών». Ό  
πρωρεύς μέ δάκρυα χαράς διέβίβασε τδν δια- 
μειφθέντα διάλογον είς τούς έν τώ λιμένι εύρε- 
θέντας "Ελληνας» (Δ. Γ. Δημητρακάκη, ’Ανέκ
δοτα άπομνημονεύματα παρά Γ. Βλαχογιάννη, 
*Ιστ. άνθολογία 17 σελ. 12).

«Έ ν ώ δέ άπήτουν (φιλέλληνες Γερμανοί) τά 
πρδς τροφήν ώς ήσαν συνειθισμένοι είς τήν 
Γερμανίαν, ό Κανακάρης προσεκάλεσέ τινας έξ 
αυτών καί έπαρουσιάσθησαν, καθ’ ήν ώραν ήρί- 
στα. Άφοΰ είδον είς τήν τράπεζάν του δλην 
τήν λιτότητα: «ΕΖσθε, τούς λέγει, είς τοϋ Α ν 
τιπροέδρου’ βλέπετε δτι αύτδς ζή μέ ψωμδν 
καί τυρόν, άπδ δέ τήν τράπεζαν αύτοϋ δύνασθε 
νά συμπεράνετε τήν κατάστασιν των Ελλήνων 
καί τοϋ ταμείου των καί νά δδηγηθήτε άν θέ
λετε νά ύπηρετήσετε ζώντες καθώς ζώσιν αύ- 
τοί». Ν. Σπηλιάδου Άπομν. Α ' 1851, 164, 
Βλαχογιάννης αυτόθι 121. «"Αλλη φορά πάλι εί
χε τρία τάλλαρα, τά τελευταία του, μά τά ξό
δεψε γιά νά περιποιηθή κάτι "Αγγλους πού πή
γανε νά έπισκεφθοϋν τήν Έλλην. Κυβέρνηση». 
Βλαχογιάννης αυτόθι άπδ τδν G ordon καί 
Γούδαν Σ Τ ' 323. Πρβλ. έν συνεχείς τάς κρί
σεις του έπί άλλου άνεκδότου τοϋ Κανακάρη, 
τδν όποιον ό Βλαχογιάννης πολύ τδν ύπελή- 
πτετο.

’Ενώ ύπηρξε λιτότατος καί άφιλοκερδής, 
προσέφερε τόσα, ώστε άφησε πενομένην τήν 
οίκογένειάν του. Κατά τά ’Αρχεία τής Έλλην. 
Έπαναστάσεως, πρακτικά τοϋ Βουλευτικού Β' 
126; «Άνεγνώσθη (τή 20 ’Ιουλίου 1823) έγγρα

φον τοϋ κ. Άνδρέου Ζαΐμη, δστις παρακαλεΐ 
τδ Βουλευτικόν, ΐνα λάβη πρόνοιαν πρδς παρα
μυθίαν τής φαμηλίας τοϋ μακαρίτου Θάνου Κα
νακάρη, ήτις στερείται’ ώσαύτως άνεγνώσθη ά- 
ναφορά τοϋ υίοΰ του περί τής αύτής ύποθέσε
ως».Ταλαιπωρηθείς κατά τδν χειμώνα τοϋ 1822 
είς "Αργος καί Έρμιόνην, δπου είχε μεταφερ- 
θή ή έδρα τής Διοικήσεως διά λόγους άσφα- 
λείας, ήσθένησεν έν έτος ακριβώς άπδ τής έ- 
κλογής του ώς άντιπροέδρου τοϋ ’Εκτελεστικού 
καί άπεβίωσεν είς Έρμιόνην τήν 14ην Ίανου- 
αρίου 1823 ταφείς είς τδν έκεΐ μητροπολιτικδν 
ναδν τών Ταξιαρχών. Ό  θάνατός του άπεδόθη 
είς φάρμακον δραστικώτατον (16 κόκκους έμε- 
τικής τρυγδς) δοθέν είς αύτδν ύπδ τοϋ ίατροΰ 
καί τδ όποιον φαίνεται δτι έπιεν δλον άπροσέ- 
κτως. 'Ολόκληρον τδ "Εθνος έθρήνησε τδν θά
νατόν του. Κατά Σπηλιάδην, Άπομνημονεύμ. Α ' 
494, «...καί τοϋτο δή συμφορά βεβαία τής 
Ελλάδος, διότι έξέλιπεν ό άνθρωπος, δστις ή- 
δύνατο είς τδ μετά ταΰτα διά τής αύταπαρνή- 
σεώς του νά λυτρώση τδ έθνος άπδ πολλά 
κακά».

Κατά τδ ΰπ’ άριθ. 2541 τής 13 Ίανουαρί- 
ου 1823 έγγραφον τής Προσωρ. Διοικήσεως 
τής Ελλάδος πρδς τούς έν Ναυπλίω βουλευ- 
τάς, άντίτυπον τοϋ όποίου ευρίσκεται είς τδ 
άρχεΐον Παπαδιαμαντοπούλου: «Χθές έπλήρω- 
σε τδ κοινδν χρέος ό καλός κάγαθδς ’Αθανά
σιος Κανακάρης. *0 θάνατός του έπροξένησε 
λύπην είς δλους τούς άληθεΐς πατριώτας. Ή  
Διοίκησις άναλόγως μέ τήν περίστασιν προσ- 
φερθεϊσα έξέδωκε Νόμον ύπδ άριθ. 19 : τοϋ ό
ποίου ίσον Σάς περικλείεται διά νά γνωστο- 
ποιήσητε δπου δει». 'Ο  ’Αλέξ. Σοΰτσος είς 
τήν Τουρκομάχον Ελλάδα : «... ’Αντί έκείνου 
Πρόεδρος ήτον | τής Κυβερνήσεως πολιδς ] δ 
ένδοξότερος τών προκρίτων | Θάνος δ άριστος 
’Αχαιός |. Ά λλ ’ έπροτέρει πολύ τδ μέλλον | δε
σπότην μόνον τδν νόμον θέλων...». Καί ό Π α- 
ναγ. Σοΰτσος είς «Τδ Μνημόσυνον τών άπο- 
θανόντων ήρώων μας» είς τήν Κιθάραν, Ά θ . 
1835, 7: «Τδ ποτήρι μου στολίζω μ’ άνθη μύρ
του καί ύάσμου | καί μ’ εύλάβειαν άρχίζω 
τάς θρησκευτικάς χοάς μου.... Δευτερεύω καί 
τριτεύω Κανακάρη διά σέ | τής Πελοποννήσου 
κλέος, άρετής αγνέ, χρυσέ, | δστις έσωσας τδ 
"Εθνος, έπιμείνας είς έν πλοϊον, | έχθροί δταν 
έπλημμύρουν τδ Άργολικδν πεδίον». Χαρα- 
κτηριστικώς, ένώ διά τούς άλλους πίνει άπαξ, 
διά τδν Κανακάρην πίνει δίς καί τρίς. *0 
Άθαν. Κανακάρης φέρεται μεταξύ τών συν
δρομητών τής 'Ιστορίας τής Δακίας τοϋ έκ 
Πατρών Διον. Φωτεινού.

Έ κ  τών δπλαρχηγών τής περιφερείας ό 
Νενέκος (βλ. λ.) ήτο είς τήν ύπηρεσίαν του. 
Είκόνα του πρδ τών πυλών τής Άκροπόλεως 
τών Πατρών (φθινόπωρον 1821) έσχεδίασεν 6 
"Εςς. Λέγει Θάνον καί δέν πρόκειται περί τοϋ 
υίοΰ του. Ή  Έθνοσυνέλευσις τοϋ Μαρτίου 1823 
τδν άνεκήρυξε μεταξύ τών «γνησίων τέκνων 
τής Πατρίδος καί άξίων πολιτών τής άνεξαρ- 
τήτου Ελλάδος». Περί σχεδίου προσκλήσεως 
τοϋ Ίερων. Βοναπάρτου ώς βασιλέως τής Ε λ 
λάδος, περ. «Έβδομάς» Ά θ ., 1886, 260. 'Τ -
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πογράφει έγγραφα τής Ελλάδος πρός τήν σύν
οδον του Λέιμπαχ (Σάθα Μελετήματα 28—9), 
Τσάρον (αύτόθι 30—1) καί Πάπαν (31—2). Κ. 
Μεταξάς 39. Θωμόπουλος 511, 534—7, 5256, 
548*, 552, 608. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 33 
καί είς «Ή λιον» έν λ. Ροΰφος. Σακελλαρίου 
95—6, 140. Δραγούμης Α ' 40, Γούδας Σ Τ ' 
311—40, Ε ' 351, R angabe , M em. su r  la Gr. 
A ' 102, 263, 268. Έξαίρεται είς Κ. Δεληγιάν- 
νη Ά πομν. 16ον, 116—7 173—4, 241. Π. 
Ζέπου, Ή  νεωτ. Έ λλ. Έ π ιστ. του άστ. δικ. 
1954, 11.

Ή  σύζυγός του Π α ρ α σ κ ε υ ή  έμενε κατά 
τήν Έπανάστασιν 1821 είς Ζάκυνθον παρά τή 
άδελφή της συζύγω του Στεφάνου (ήσαν άδελ- 
φαί των Άνδρέου καί Φιλίππου Κωστάκη έκ 
Λιβόρνου. Ό  Φίλιππος ήτο αΙχμάλωτος είς 
τούς Τούρκους). Έ ξ  έπιστολής της πρός τόν 
άδελφόν της Άνδρέαν τής 20 Φεβρ. 1823: 
«Μέ μεγαλωτάτην λύπην σας γράφω τήν άνέκ- 
φραστον καί μεγαλωτάτην δυστυχίαν της φα- 
μιλίας μου δηλ. τόν θάνατον τού μακαρίτου 
γαμβρού σας καί συμβίου μου, δστις τήν 15ην 
παύσαντος άπέρασεν είς τάς αιωνίους σκηνάς 
των μακάρων Από μίαν άρρωστίαν δέκα ήμε
ρων, τήν όποίαν άκόμη καί έγώ καταλεπτώς 
άγνοώ. 'Αδελφέ περιπόθητε, ή λύπη μου είναι 
άπαρηγόρητος, ούσα έδώ είς ξένον τόπον υστε
ρημένη συγγενών τε καί φίλων καί μόνου φιλ- 
τάτου μου υίού, δστις είναι καί ή μόνη μου 
έλπίς (ώς γνο>ρίζετε) τής δυστυχούς φαμιλίας 
μας... Ό  Μπενιζέλος εύρίσκεται είς Κερπινήν 
καί είναι καλά». Χιώτης Τον. Β' 372.

Ό  Μ π ε ν ι ζ έ λ ο ς  (1795—1868), μονογενής 
υίός τού ανωτέρω 'Αθανασίου Κανακάρη Ρού- 
φου, ένυμφεύθη είς α' γάμον τήν Αδελφήν τού 
έκ Γαστούνης Χρυσ. Σισίνη Βικτωρίαν, άπο- 
θανουσαν έν ΙΙάτραις τήν 29 Λύγούστου 1836 
(κηδευΟεισαν δέ τήν 31ην τού αύτού, δτε καί 
Απήγγειλε ποίημά του είς αυτήν ό Ά ντ. Κα
λαμογδάρτης), είς δέ β' τήν έξ "Υδρας Μαρίαν 
Γεωργ. Κουντουριώτου χήραν Μέξα. Πολλά α
πέκτησε τέκνα, έκ τών δποίων ό πρωτότοκος 
υΐδς ώνομάσθη Κανακάρης Θάνος, οι δέ λοι
ποί Ρούφοι. Ό  Μπενιζέλος άνεπλήρωνε τόν 
άπουσιάςοντα έκ Πατρών είς Τριπολιτσάν ή 
Κπολιν πατέρα του. Περί έπεισοδίου κατά τήν 
παιδικήν του ήλικίαν, βλ. λ. Παλιοκωσταίικα. 
‘Υπέγραψε τήν Προκήρυξιν τών Πατρών τού 
Μαρτίου 1821. 17ετής ήτο, δτε ήρχισεν ό ’Α
γών. ΈζώσΟη τά δπλα καί έτάχθη υπό τόν 
μητρ. Γερμανόν, συμμετασχών εις δλας τάς 
πέριξ τών Πατρών μάχας. "Οτε ήλθεν ό πα
τήρ του, τήν Αρχηγίαν τού σώματος άνέλαβεν 
ούτος, Αλλ’ ό υιός ήκολούθει τόν πατέρα. "Οτε 
δέ ό Θάνος Κανακάρης μετέβη είς τήν κυβέρ- 
νησιν, ό υίός Μπενιζέλος άνέλαβεν ώς Αρχηγός 
πλέον τού στρατ. των σώματος έν Πάτραις.

Τόν ’Οκτώβριον 1821 ήτο είς Ζάκυνθον καί 
έφυλακίσθη ύπό τών "Αγγλων ώς δμηρος έως 
δτου παραδοθοϋν οί έπαναστατήσαντες Ζακύν- 
θιοΐ. Μετά 15ήμερον άποφυλακίζεται καί στέλ- 
λεται είς "Αργος μέ τόν συγγενή του Ιατρόν 
Π . Στέφανον διά νά διαπραγματευθή τήν πα- 
ράδοσιν τών χαρεμίων του Χουρσίτ πασά.

Χιώτης Ίον. Α' 391, 423, 427, 438. Τό>1 
Σ)βριον 1824 τόν εύρίσκομεν εις Μαρίτσαν καί 
διορίζεται παρά τού ‘Υπουργείου Αρχηγός 
στρατοπέδου πολιορκίας Πατρών επί κεφαλής 
500 Πατρέων στρατιωτών. Ά ρχ . Λόντου Β' 
233, 256. Τόν Ιούνιον 1827 είναι είς Διακο- 
πτόν μέ 150 άνδρας (Ν. Μεσσηνέζης Μεταξάς, 
Τό Αΐγιον, 101, 104, 115—7). Γενικώς καθ’ 
ολην τήν Έπανάστασιν (βλ. λ.) διετήρει πολε
μικόν σώμα Πατρέων. Τήν είσοδόν του μετά 
μουσικής είς τήν πόλιν τών Πατρών τφ  1828 
περιγράφει ό M an g eart X X . ‘Υπό τού Καπο- 
διστρίου διωρίσθη διοικητής Η λείας καί κα
τόπιν Σύρου.

Είς έπιστολάς Τωαν. Καποδιστρίου Β' 94 
περιέχεται αυτή πρός τόν Μπ. Ροΰφον είς Σύ
ρον Από 18 Μαΐου 1828 : «... Καί υμείς μέν,
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τό έθνος προσφιλεστάτην έχει τήν μνήμην τού .&···* 
ύμετέρου πατρός, πάντως ευρίσκετε άνταμοι- iiiAt · 
βήν τήν γλυκερωτέραν πασών, τήν συνείδησιν - 
τής εύτυχούς έκπληρώσεως τών χρεών σας. :]®κ; 
’Αλλά καί ή κυβέρνησις όφείλουσα δημοσίαν 
καί πάμφημον την άναμαρτύρησιν τής τε έπευ- 
δοκήσεως καί τής περί υμάς άπεριγράπτου πί- 
στεως αύτής, σάς τήν προσφέρει τό γε νυν |53.1;. i 
έχον διά τούδε τού γράμματος, έκ δέ περί- jjJJ". ;■· 
στάσεως δεξιωτέρας πεποίθετε δτι θέλει σπεύ- 
ση νά σάς Απόδειξη τρανώτερον όποίου λόγου 
καί πρεσβείου άξιοι τούς καθ’ ύμάς άρχοντας».
Ά π ό  τής Σύρου ό Μπενιζέλος ήλθεν είς Π ά
τρας, τακτοποιών τήν περιουσιακήν του κα- 
τάστασιν. Μάλιστα έζήτησεν άπό τήν Κυβέρ- · 
νησίν νά περιορίση τόν άπέραντον χώρον, τόν ι 
όποιον κατείχεν ή περί τήν πατρικήν του οί- · 
κίαν (γωνία όδών Ρούφου—’Ηλείας, νυν Ρού- ■ 
φειον διδακτήριον τού Δημοσίου, είς τό όποιον ι 
έδωρήΟη) μάνδρα. ‘Υπήρχε καί άρχεΐον τής οί- ■ 
κογενείας παρά τφ  Λουκά Κανακάρη Ρούφφ. ,
Τό δλον άρχεΐον δυστυχώς έκάη είς πυρκαΐάν ι 
τής οικίας Γ. Ρούφου τό έτος του θανάτου 
του (Έρμου καί Μαιζώνος).

Τήν 19 Απριλίου 1832 διωρίσθη μέλος ; 
τής Γερουσίας (Εθνική Έφημερίς έν Ναυ- - 
πλίφ  τής 27)4)1832). Έ π ί "Οθωνος τήν 12)24 ι 
’Οκτωβρίου 1835 διωρίσθ/j σύμβουλος τής Έ - - 
πικρατείας είς έκτακτον ύπηρεσίαν (Έφημ. . 
τής Κυβερν. άριθ. 15 τού 1835) καί έπ’ όλί- ·. 
γον ύστερον (11 Μαρτίου 1848) υπουργός τών . 
Εσωτερικών ύπό πρωθυπουργόν τόν Γ. Κουν- 
τουριώτην, μή παραμείνας πολύ είς τήν έξου- 
σίαν διά λόγους φιλοτιμίας, συγκρουσθείς μέ 
τήν Αμαλίαν. Βλ. λ. στάσεις.

Διετέλεσε δήμαρχος Πατρέων (1885—8), 
θέσας τόν θεμέλιον λίθον τού νοσοκομείου. Τήν 
Αντιμισθίαν του έδώρησεν είς τόν δήμον διά 
τήν κατασκευήν υδραγωγείου καί κρήνης είς 
‘Υψ. Αλώνια. Έπρωτοστάτησεν είς τήν κατά 
τού "Οθωνος κίνησιν καί έπανεστάτησε κατ’ 
αύτού τάς Πάτρας τήν 8)10)1862. Μέλος τής; 
άντιβασιλείας τήν 11 ’Οκτωβρίου 1862 έως;
19 ’Οκτωβρίου 1863. Πρωθυπουργός (29 Α 
πριλίου έως 25 ’Οκτωβρίου 1863) καί πάλιν 
πρωθυπουργός τήν 28 Νοεμβρίου 1865 μέχρι 
9 Ιουνίου 1866. Ή το  έκ τών προσώπων, τάί
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Vε» oroi « μβτέφβρον βασιλικά πλοία (Δ. Φωκά, 
]Ό 'ΐ) 3;l.Ve Χρονικά Β. Ν. 49). Εις Μανωλάδα έλαβεν έ- 
‘f*· hi θνικάς γαίας καί ένδιεφέρθη διά σύστασιν ά- 

V/. τμοπλοίας έν Πάτραις (βλ. λ. ναυτιλία). Προσ- 
--’'.I: [I. Γ' "'[«λαλιά Β. Ρούφου ώς Προέδρου της Κυβερνή-

'.™ " ’> νελής καί 6χι ό Λουκάς. Νεκρολογία τοϋ Λουκά
·ϊ'"·β;·7:-'' i !*7τό Άναστ. Β. Τσιμάρα, έξετυπώθη έν Πά-
•Ά  w '/^jtpau; τώ 1874.

ι:φί ή; ·
;Λ«:ί, ^
ν;

·Ί>

:,ΰΆ'i:om

*·-: ι „ ι;

S :S;

* i^ -
■ < *

■ ι».

-13:

,-w · .vh Αχαΐας έχαίρετο παρά πάσαν άλλην ύπόληψιν
λ. . / ’/'&  άγαθοϋ καί τιμίου πατριώτου» λέγει ό Χιώτης 

Ίονίου Β' 572—3. Μέ φουστανέλλαν προϋ- 
' !1 ,Jt* πήντησε καί τδν βασιλέα Γεώργιον Α '. Εις 

ϊ'οί τ·1' r Τ  Γαστούνγ)ν ευρίσκεται είς τδ άρχεϊον τοϋ «δη- 
ι· Pa^ . i Γ J-οσίου μνήμονος» Γαστούνης τδ προικοσυμ- 
' i·' ' Ct* 3όλαιόν του μετά τής Βιτώριας Γεωργ. Σισί- 

· ^  όπ’ άριΟ. 240 τής 21 ’Οκτωβρίου 1833
ι,Γ ·ν (άνακοίνωσις Ντ. Ψυχογιού). ’Απέθανε τήν 

, Η 18 Μαρτίου 1868 καί έτάφη είς Πάτρας. Είς 
r j"" 1,:Ό  τό Λ' Δημοτικόν Νεκροταφεΐον υπάρχει οίκο- 
''• •V ω:·'('ΐΕ- ^ενειακδς τάφος είς ίδιον ύψωμα (άνωθι ναΐ- 
Χί Ι & ι  ( φ  jjcou καθολικών). Θωμόπουλος 501, 5421, 

«'*1 537, 633, 634. Γούδας ΣΤ ' 311 έπ. Κυριακί-
··* 'ΐ; ςι 5ου Τστορ. συγχρ. Ελληνισμού Α ' 312, Β'

163—4, 168, 169, 174, 175, 177, 222, 231, 
"·Ψ· :t ν|£ 253. Τρ. Εύαγγελίδου Τά μετά τδν Όθωνα 
τ α  u  &  : t - ~  "

■ kHadh 
:ν< khi &■:
•μ; if/wn?
: rife ΐ;
. Ι ΐ ι ζ ί , ν  ' Μ  ϊ ΐ  
η  τ;ι

! 5, 9, 37, 40, 71, 74, 79, 83, 126, 128, 129. 
ίΜΕΕ ΚΑ' 279, ΣΝΕ Ε ' 545, Έλευθ. Η ' 
ξ 667, ΙΑ ' 194. Ό  Γάλλος πρεσβευτής P isca

tory δμιλεϊ εύμενώς υπέρ αύτοϋ. Πελοπον. Β' 
: 1957, 53).

Έ κ  των υίών τοϋ Μπενιζέλου Ρούφου έ- 
ί πολίτεύθησαν τρεις, οί Θάνος, Γεώργιος, Ά γ -

Θ ά ν ο ς  πρωτότοκος υίδς τοϋ Μπενιζέλου 
) Ρούφου καί τής συζύγου του Μαρίας Γ . Κουν- 
< τουριώτη. Τελειώσας 
; τάς ν ο μ ι κ ά ς του 
; ϊπουδάς είς 'Αθήνας 
καί Παρισίους, έπέ- 

ρ στρεψεν έκεΐθεν είς 
Πάτρας μέ έπανα- 
στατικάς κατά τής 

ί άπολυταρχίας τοΰ’Ό - 
νθωνος δ ι α θ έ σ ε ι ς .

Οτε δέ έπέστρεψε 
καί δ έτερος άδελ- 
φός του Γεώργιος,

* κατώρθωσαν νά πεί
θουν τδν πατέρα των 
νά ήγηθή τοϋ κατ' αύτοϋ άγώνος. Έξελέγη πλη
ρεξούσιος είς τήν Έθνοσυνέλευσιν τοϋ 1864. 
’Επίσης δήμαρχος Πατρέων τφ  1879—1883 
καί 1895—1899 καί βουλευτής πάλιν καί ύ-

■i r

^ ι πουργδς των 'Εκκλησιαστικών καί τής Δημο
σίας έκπαιδεύσεως ύπδ τδν Έ παμ. Δεληγιώρ- 

'ί^ϊί'Ύην δίς (26—30 Ν)βρίου 1876 καί 26 Φ)ρίου 
|έως 18 Μαΐου 1877) καί τέλος τήν 30 Ιουλ ί
ου 1890 ύπδ τδν Χαρ. Τρικούπην. Μέχρι του 
'1892 ήτο φίλος τοϋ τελευταίου τούτου, μετά 
|τ9ΰ όποίου έκτοτε ήλθεν είς ρήξιν. Είς τήν

έφ. «’Εθνική γνώμη» των Παρισίων τής 23 
Φ)ρ(ου 1861 δημοσιεύεται μακρά άνταπόκρισις 
τοϋ Ε. Ποσσέ έκ Πατρών σχετική μέ τάς δι- 
εξαχθείσας τότε έκλογάς καί τάς έπεμβάσεις 
τοϋ Νομάρχου Άχαϊοήλιδος. Έ ν  Πάτραις τφ  
1872 έκδίδεται «Συζήτησις έκλογής Πατρών 
έν τώ β' τμήματι τής Βουλής». Έπρόκειτο 
περί ένστάσεως τοϋ Α. Κοντογούρη, τήν δποί- 
αν ή Βουλή ώς έκλογοδικεΐον έξεδίκασε. Π ο
λιτικός φίλος τοϋ Άνδρ. Ρηγοπούλου (βλ. λ. 
καί φυλλάδιον Καλλιοντζή 16, 17). Σκίτσο του 
είς Θ. Άννίνου Λεύκωμα, 229. Ή  έφ. «Αύ- 
γή» Ά θ . τής Δευτέρας 4 Μαΐου 1864 γρά
φει : «Χθές έτελέσθησαν οί γάμοι τοϋ πληρε
ξουσίου Θ. Κανακάρη μετά τής άξιεράστου νε- 
άνιδος κυρίας Κυριακούλας, θυγατρδς τοϋ ά- 
ξιοτίμου κ. Ίω χν. Προβελεγγίου. Παρήσαν εις 
αύτούς ούκ όλίγαι οίκογένειαι καί τά έπιση- 
μότερα υποκείμενα τής άριστοκρατίας». Παρό- 
λον δέ δτι οί γάμοι έγιναν τδν Μάΐον καί δή 
δισέκτου έτους, υπήρξαν εύτυχέστατοι καί τέ
κνα τοϋ ζεύγους υπήρξαν ή Αικατερίνη κατό
πιν κυρία 'ΑΟηνογένη, υπασπιστής τής βασι- 
λίσσης ’Ό λγας ώς καί ή θυγάτηρ της, Μπε- 
νιζέλος, άκολουθήσας τδ τραπεζιτικόν στάδιον, 
Μαρία, κατόπιν κ. Σουλτάνη, ’Ιωάννης (Τζών), 
όμοίως τραπεζιτικός καί οί πολιτευθέντες 
Λουκάς καί Βασίλειος. Ό  Θάνος, δπως καί 
ό άδελφός του Γεώργιος, ώς δήμαρχοι Π ατρέ
ων, δύνανται νά θεωρηθούν ώς οί δημιουργοί 
τής σημερινής πόλεως των Πατρών, έκτελέ- 
σαντες πολλά έξωραϋστικά έργα (ρυμοτομία, 
ύδραγωγεϊον, νοσοκομεΐον, φωταέριον, τροχιό
δρομοι, νεκροταφεΐον, πλατεΐαι). Τρ. Εύαγγε
λίδου Τά μετά τδν Ό θωνα 374, 377. Τριαν-
ταφύλλου Δη μ. όνόματα 28. ’Απέθανε τω 
1902 άπορος.

Ό  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  δευτερότοκος υίδς τοϋ 
Μπενιζ. Ρούφου, έσπούδασε νομικά είς ’Α
θήνας καί Παρισίους. Πληρεξούσιος μετά τοϋ 
άδελφοΰ του Θάνου εις τήν Έθνοσυνέλευσιν 
τοϋ 1864 εις ήλικίαν 23 έτών, δήμαρχος Π α
τρέων έπανειλημμένως καί μέχρι τοϋ θανάτου 
του (1870—4, 1874—5 καί 1887—1891). Έ -  
γένετο υπουργός τών Ναυτικών τήν 22 ’Απρι
λίου 1883 ύπδ τδν Χαριλ. Τρικούπην. Έ ν  Π ά- 
τραις τω 1872 έξέδωσε : «Δημοτικά έ'ργα. *0 
Δήμαρχος Πατρέων τοϊς συνδημόταις αύτοϋ». 
’Απέθανε τω 1891 καί πρδς τιμήν του ή 
δδδς τής άνω πόλεως, ή δποία διέρχεται άπδ 
τήν οικίαν τής οίκογενείας του, δωρηθεΐσαν 
ώς δημοτικόν σχολεΐον, τδ όποιον έκτοτε όνο- 
μάζεται «Ρούφειον», φέρει τδ όνομά του. Ό  
Γεώργιος Ροΰφος, νυμφευθείς τήν πρωτότοκον 
θυγατέρα τοϋ Πέτρου Κυριακούλη Μαυρομι- 
χάλη, άπέκτησεν υιόν, τδν Ίωάννην Γ. Ροΰ- 
φον, έκλεγόμενον βουλευτήν άπδ τού 1899, ό 
όποιος όμως άπεβίωσε νεώτατος τω 1908. 
Θωμόπουλος 66, 301a. Τρ. Εύαγγελίδου Τά 
μετά τδν ’Όθωνα 555. Έ φ . «Φορολογούμενος» 
Πατρών 6 Σ)βρ(ου 1891. Τριανταφύλλου Δημ. 
όνομ. 42.

’ Α γ  γ  ε λ ή ς Μπενιζ. Ροΰφος. Πολιτευθείς 
έξελέγη τρίς βουλευτής Πατρών.

Λ ο υ κ ά ς  Κανακάρης Ροΰφος. Έξελέγη

*
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κατ’ έπανάληψιν βουλευτής Πατρών άπό του 
1905* Διετέλεσε α ' γεν. διοικητής Κρήτης 
(1913—5) καί ύπουργός των Εξωτερικών τφ  
1925—6. Έγεννήθη τφ  1878 καί άπεβίωσεν 
εις ’Αθήνας τώ 1948. Θωμόπουλος 4694, 
5022. Τούτου υίός είναι ό Ρόδης Κανακάρης 
Ρουφος διατελέσας πρόξενος εις Κύπρον τώ 
1953—6, ώς λογοτέχνης δέ διεκρίθη μέ τά πε- 
ζογραφήματά του « Ή  ρίζα του μύθου» Ά θ . 
1954, «Πορεία στό σκοτάδι», 1955, τό τελευ- 
ταΐον δέ τούτο έργον του έτυχε του βραβείου 
πεζογραφίας είς μνήμην Κ. Ούράνη. ’Ανεξάρ
τητος (Δ') 2900. 'Έτερον έμμετρον έργον « Ή  
ώρα της κρίσης», Ά θ . 1957.

Β α σ ί λ ε ι ο ς  Θάνου Ρουφος. ’Επανειλημ
μένους βουλευτής Πατρών (1913, 1915, 1917, 
1925, 1926). Νομάρχης Άττικοβοιωτίας 1920— 
2. Δήμαρχος ΙΙατρέων έκλεγόμενος άπό του 
1934. Τώ 1941 έπαύΟη, διότι ήρνήθη νά δώση 
δρκον ύποταγής πρός τόν ’Ιταλόν βασιλέα. ’Ε
πανήλθε τώ 1944)5 καί άπό του 1951 διατε- 
λεΐ πάλιν αίρετός δήμαρχος Πατρέων έως σή
μερον. Θωμόπουλος 30, 331, 619*. 'Ήλιος
ΙΣ Τ ' 7 1 6 -7 , ΜΕΕ ΙΓ ’ 679. Ό  A rn au lt 
115 άναφέρει πυρπολητήν Μιχ. Ρουφον, άσχε
τον. Ό  Π . Ρουφος του καταλόγου συνδρομη
τών έκδ. Γερμανού 205 είναι ό Μπενιζέλος.

Ρούφου δδός. Καταλήγει είς Οέσιν Βασι
λικό. Ή  άρχή της, δπου τό μόλις κατεδαφι- 
σθέν μετόχι Ταξιαρχών. Έ π Ι της γωνίας της 
μέ τήν Σισίνη, τό γαλλ. προξενεΐον έπΐ Τουρ
κοκρατίας.

Ρ ο ύ φ ο υ  * Αγίου τάγματος κληρικοί ήλ- 
θον είς Πάτρας κατά τήν Φραγκ. κατάκτησιν. 
Θωμόπουλος 304.

Ρύπες ή Ρύπαι, πόλις ’Αχαϊκή. Κατά 
Στράβωνα «τών δέ λοιπών πόλεων των ’Α
χαϊκών είτε μερίδων, Ρύπες μέν ούκ οίκούν- 
ται, τήν δέ χώραν Ρυπίδα καλουμένην έσχον 
Αίγιεΐς καί Φαραιεϊς* καί Αίσχύλος λέγει που 
«Βούραν δ’ ίεράν καί κεραύνιας Ρύπας». Τής 
Ρυπίδος αύτής χώρας δήμος τό Λεϋκτρον. Ό  
Παυσανίας πάλιν γράφει : «όλίγον δέ υπέρ τήν 
λεωφόρον Ρυπών έστί έρείπια* σταδίους δέ 
Αϊγιον περί τούς τριάκοντα άπέχει Ρυπών». 
*0 Παυσανίας προσθέτει, άπαραδέκτως δμως, 
δτι δήθεν ό Αύγουστος κατεδάφισε τάς Ρύπας 
καί τούς κατοίκους των έγκατέστησεν είς Π ά
τρας, άλλ* ήδη ό Στράβων (άρχαιότερος κατά 
200 έτη τού Παυσανίου) αναφέρει ώς άνω δτι 
ούτε έπΐ τής έποχής του ώκοϋντο. Ρύπες ’Α 
χαϊκή πόλις δέν άναφέρεται μεταξύ τών πό
λεων τής *Αχ. συμπολιτείας, ϊσως διότι έκ 
σεισμού ή δι’ άλλην, άγνωστον έως σήμερον, 
αίτίαν είχον πρωΐμως έξαφανισΟή.

Τό δνομα μάλλον προέρχεται έκ τού ρύ
πους εϊτε τής Ιλύος κατακλύζοντος ποταμού 
εϊτε καί εύφυολογικώς φερομένου (πρβλ. άπέ- 
ναντι είς τήν Στερεάν οί Ό ζόλαι Λοκροί). 
Ρύπαινα είς Μεσσηνίαν (Ν. Πολίτου, Τοπογρα
φικά, 69). Λέπρεον κ.ά. περιπαικτικαί όνομα- 
σίαι.

’Άλυτον παραμένει τό ζήτημα που έκειτο 
ή άρχαία αΰτη πόλις, ή όποια δέν πρέπει ούτε 
τόν Γ ' π.Χ. αΙώνα νά ύπήρχεν, άκόμη καί

μέχρι που έπεξετείνετο ή Ρυπική χώρα. Μ£ 
όδηγόν έκκινοΰν δλοι οΐ έπιστήμονες τάς άπο- 
στάσεις, τάς όποίας δίδει ό Παυσανίας, άλλά 
διαφορετικαί διετυπώθησαν γνώμαι. Ό  ’'Αγ
γλος περιηγητής Ρ ιχ. P rockocke (1741), ά- 
κολουθών τόν προσδιορισμόν τού Παυσανίου 
(«όλίγον δέ υπέρ τήν λεωφόρον...»), άναζητεΐ 
τάς Ρύπας 4 μίλλια Δ τού Αίγίου, άλλοι είς 
τόν Θολοπόταμον ποταμόν 10/ Δ τού χωρίου 
Ροδοδάφνη (Μουρλά). *0 L eak e  παρά τόν 
ποταμόν Φοίνικα (Σαλμενϊκον). Καί ναΐ μέν, 
κατά τάς άντιρρήσεις τού F raze r, ούτε έρείπια 
εύρεν, ούτε αί αποστάσεις συμφωνούν μέ τάς 
υπό τού Παυσανίου δεδομένας, άλλά ή έπιχει- 
ρηματολογία του είναι σθεναρά. Αί άρχαΐαι 
Έλληνικαί πόλεις, λέγει ό L eake I I I  418, 
ίδρύοντο πλησίον τών ποταμών πρός ΰδρευσιν, 
άλλά καί διά τήν άμυνάν των, οί άλλοι ποτα
μοί τής περιοχής άνήκον ήδη είς τό Αϊγιον, 
μεγάλην ’Αχαϊκήν πόλιν, αί δέ Ρύπες ήσαν 
πλησίον τού Έρινεού. Καί παρομοιάζει (III, 
192) τά πρός τόν Φοίνικα ορη πρός τά Κε
ραύνια έκεΐνα, τά όποια ύπενθυμίζει ό στίχος 
τού Αίσχύλου («κεραύνιας Ρύπας»). fO Σπ. 
Παναγιωτόπουλος είς Καμάραις (βλ. λ.), ό- 
μοίως ό Λέκκας καί ό Ν. Πολίτης, «Λαογρα
φία» Σ Τ ' 663—4. Κατ’ άλλους έπί τού δρους 
Κερήνεια καί κατά τήν γνώμην τού von 
D uhn, ήν άποδέχεται καί ό M eyer, είς Οέσιν 
Τραπεζά, 1 ώ. ΝΔ Αίγίου. *0 Π . Νεράντζου- 
λης (έκδ. ’Αχαϊκών, 7, 10, 55) τάσσει έκεΐ τό 
πανάρχαιον Αϊγιον. *0 Θωμόπουλος 64 πλη
σίον τού Φοίνικος. fO Buchon (La G rece 
524) έκεΐθεν τού Λαμπίρη εύρε μεγάλας ; 
πλευράς αρχαίου τείχους καί ύποθέτει δτι ά- · 
νήκει είς τάς άρχαίας Ρύπας.

Ά πό  τάς Ρύπας ό Μύσκελλος (βλ. λ). Ά -  ■ 
ναοέρεται ή πόλις είς τήν Ά χ . συμπολιτείαν ι 
(Δ; αί.). Ό  M eyer 2205 παραδέχεται τήν ι 
προσκόλλησιν τών Ρυπών είς Πάτρας καί ό · 
K ah rs ted t 549 έπιλέγει δτι αί Πάτραι άνε- ■ 
πτύχΟησαν έπί Άύγούστου είς βάρος του Αίγίου. . 
Τελευταίως ό Ρ. A strom , Une inscription ι 
d ’ Aigioti είς Op. A tlieniensia, 1955 σ η -· 
μειώνει οτι έξ έπιγραφής Αίγίου του τελευ- ■ 
ταίου ήμίσεος τού Δ' π.Χ. αί. μαρτυρεΐται ι 
ύπαρξις πόλεως Ρυπών, συμμετεχούσης τη ς ; 
Ά χ .  συμπολιτείας. Πρβλ. Γ. Θ. Παπαγεωρ- · 
γιου « Ή  έπιγραφή τού Αίγίου» είς έφ. « Έ - * 
ρευνα» Αίγίου 17, 24 Φ)ρίου, 3, 10, 17 Μαρ-■ 
τίου 1957.

01 ποταμοί Φοΐνιξ καί Μεγανίτας κατήρ- · 
χοντο έκ της Ρυπικής. Οί Φαραιεις κατέλαβον 
τήν ορεινήν χώραν αύτής καί οί Αίγιεΐς τήν 
πεδινήν, μετά την έγκατάλειψιν τής πόλεως. 
Θωμόπουλος 64, 119—123, 125, 172. Σταυ-
ρόπουλος, 36, 57, 308, 455. Λέκκας ώς έν σ* 
221, ΜΕΕ ΚΑ' 288, "Ηλιος ΙΣ Τ ' 723, 
Έλευθ. ΙΑ ' 201.

Ρ ώ μ α . Οικογένεια Φράγκων έν Πάτραις.; 
Ό  Αντώνιος ντά Ρώμα «ό χρυσοχός» (=χρυ- 
σοχόος) άναφέρεται είς Έλλην. έγγραφον ΙΙα- 
τρών τής 24 Φ)ρίου 1437, ό δέ ’Ιάκωβος ώς 
δικαστής («κυρ Ίάκουμος ντέ Ρώμα») είς ά- 
πόφασιν Πατρών τής 15 Μαΐου 1436 καί είς
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'Χγ;|ί(έλληνικύν συμβόλαιον Πατρών 27 Σ)βρίου 1440. 
4 Π*Λ ϊ; i%$Gerland ώς έν σελ. 268. Ζακυθηνύς Le de- 
■ -fiin Yj^Jcispotat I I , 1281.
H-fa |jv.. *5 ;· Ρω μαίο ι. Οί Αίτωλοί, συμμαχήσαντες 
i< / , ·’ 'si1··μετά, τών Ρωμαίων καί, ύπ’ αύτών ούθούμενοι, 
•/:Jn ν ?ήΙ;̂ |$.έκήρυξαν τύν πόλεμον κατά τοϋ βασιλέως Φι- 
; ^Υ.^λίππου τοϋ Δ' (211—204 π.Χ.) καί οί Ά -  
)ι,'i Α χα ιο ί, δπως καί πρότερον, έτάχθησαν μέ τύν 
j e. ^ $ 1  βασιλέα. Τω 228 π. X. άνεμειγνύοντο οί Ρω-
" [-/"ί* μαΐοι διά πρεσβείας πρύς ’Αχαιούς καί Αίτω-

11 νϊ' λούς, διά των οποίων άπεπειράθησαν νά κερδί
σουν τάς συμπολιτείας των κατά των βασι
λέων τής Μακεδονίας καί τής ’Ηπείρου. ’Έ κ- 
τοτε δέν έπαυσαν νά άναμειγνύωνται είς τάς 
Έλληνικάς διαφοράς. Πάλιν κηρύσσουν τύν 
πόλεμον κατά τοϋ Φιλίππου (200—197 π. X.). 
Μόνον ή Δύμη δέν συνετάχθη μέ τούς Ρωμαί
ους «καί έπΐ τή αιτία ταύτη ό Σουλπίκιος....
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ifct έλπίδας των περί ήγεμονίας τής Ελλάδος, ήλ- 
V θον είς ρήξιν μέ τούς Ρωμαίους, οί όποιοι καί 

έξεστράτευσαν είς Ελλάδα. 'Ο χιλίαρχων 
Μάρκος Κάτων καθυπόταξε τούς άποστάντας 
Κορινθίους, Πατρεΐς καί Αίγιεΐς.

Τύν Φίλιππον Δ ' τής Μακεδονίας, έν τω 
μεταξύ άποθανόντα, διεδέχθη ό υιός του Περ- 
σεύς (171—168), τρέφων άμείλικτον κατ’ αύ
τών μίσος. Οί Ρωμαίοι έπεδίωκον νά διαφθεί- 
ρουν τάς συνειδήσεις των ’Αχαιών καί πρύς 
τοΰτο εύρον ένα έκ Λεοντίου Καλλικράτη (βλ. 
λ.), διά τοϋ όποίου έπέτυχον νά καταγράψουν 
καί έπειτα νά διασύρουν είς Ρώμην έπί 17 δλα 
έτη 1.000 έκ τών έγκριτωτέρων ’Αχαιών ώς 
όμήρους (βλ. λ. Γερόντια γραικικά).

Ή  σκληρά αύτη διαγωγή τών Ρωμαίων έ- 
προξένησε μέγα μίσος τών ’Αχαιών κατ’ αύ
τών. Τφ 148 π. X. ή Μακεδονία κηρύσσεται 
ρωμ. έπαρχία. Τάς άρχάς τοϋ 147 π. X. ήλ- 
θεν είς Κόρινθον ή άναμενομένη ρωμ. πρεσβεία 
περί τών πραγμάτων τής Ά χ . συμπολιτείας. 
Οί ’Αχαιοί έξύβρισαν τούς πρεσβευτάς, άλλ’ 
οί Ρωμαίοι, έχοντες τότε πόλεμον μέ τούς 
Καρχηδονίους, έπροτίμησαν νά σιωπήσουν καί 
νά έξαποστείλουν κατά τά μέσα τοϋ αύτοΰ έ
τους νέαν πρεσβείαν. Οί ’Αχαιοί προσεπάθησαν 
νά προσβάλουν τήν πρώτην άποτολμήσασαν ν’ 
άποσπασθή τής Συμπολιτείας των Ήράκλειαν 
τής Φθιώτιδος. *0 νικητής τής Μακεδονίας Ρ ω 
μαίος Μέτελλος έπήλθεν έναντίον των καί κα- 
τήλθε καί είς τήν Κόρινθον, προτείνων ειρήνην, 
όπύ τύν δρον νά περιορισθή ή Συμπολιτεία είς 
τάς κυρίως Ά χαϊκάς πόλεις. Τάς προτάσεις 
ταύτας άπέρριψαν οί ’Αχαιοί ύπύ τύν Δίαιον 
έν συνόδω, ένώ ό έκ Τριταίας Στράτιος συνε- 
βούλευε τ’ άντίθετα, Ή δ η  δ κίνδυνος όριστι- 
κοϋ πλέον πολέμου μεταξύ Α χαιώ ν καί Ρ ω 
μαίων ήτο έπικρεμάμενος.

Ή  κατάστασις έν τοσούτω τών ’Αχαιών 
ήτο άθλία, Αί πόλεις ήσαν «πλήρεις άκρισίας, 
ταραχής, δυσθυμίας καί τούς μέν άπωλολότας 
έπήνουν, κατά τύν Πολύβιον Μ 2, τούς δέ έκ- 
πορευομένους ήλέουν καί προσκατεκλάοντο πάν- 
τες ώς όίν εί προορώμενοι τύ μέλλον». ΟΙ άν- 
δρες είσέφερον «δ,τι τις έχειν δόξειεν», αί γυ

ναίκες άφήρουν τύν στολισμόν των καί τών 
παιδίων των, «ώσπερ έπίτηδες είς αύτύν τύν 
δλεθρον είσέφερον» καί έφρόντιζον μέ τύ πνεύ
μα «δτι πάντες είς πρόδηλον δλεθρον άγονται 
μετά τέκνων καί γυναικών, οίον ύπύ χειμάρρου 
τινύς λάβρου προωθούμενοι καί φερόμενοι μετά 
βίας... ’ΙΊλεΐοι μέν γάρ καί Μεσσήνιοι κατά 
χώραν έμειναν προσδοκώντες τύν άπύ τοϋ στό
λου κίνδυνον... Πατρεΐς δέ καί τύ μετά τού
των συντελικόν βραχεί χρόνψ πρότερον έπταί- 
κει κατά τήν Φωκίδα καί ήν τύ συμβαΐνον πολ- 
λφ τών κατά Πελοπόννησον έλεεινότερον». 'Ο  
Λεύκιος Μόμμιος είσήλασεν έξ ’Ιταλίας είς 
Κόρινθον, δπου οί ’Αχαιοί είς τύν ’Ισθμόν, πλη
σίον παρά τήν θέσιν Λευκόπετραν, έδωσαν τφ  
146 π. X. τήν τελευταίαν των μάχην. Κατέ- 
στρεψεν έπειτα τήν Κόρινθον, όμοίως έσφάγη- 
σαν καί διηρπάγησαν καί αί λοιπαί Έλληνικαί 
πόλεις.

Κατεκρήμνισε τά τείχη των, άφήρεσε τά δ- 
πλα, κατήργησε τά δημοκρατικά πολιτεύματα 
καί έπέβαλεν άποζημιώσεις καί φόρον πρύς 
τήν Ρώμην. ’Αλλά μετ’ ύλίγον, διά μεσιτείας 
τοϋ Πολυβίου, τοϋ καί ίστορικοϋ, άνεκάλεσαν 
οί Ρωμαίοι τούς έπαχθεΐς φόρους, άφήκαν τάς 
πόλεις αύτονόμους καί τάς ύπήγαγον ύπύ τύν 
είς Μακεδονίαν ευρισκόμενον στρατηγόν των, 
καλέσαντες τήν κάτω Ελλάδα ’Αχαΐαν, «διό
τι, κατά Παυσανίαν, έχειρώσαντο "Ελληνας, 
δι’ ’Αχαιών τότε τοϋ Ελληνικού προεστηκό- 
τος» (’Αχαϊκά 16, 7, 10). Ή  ’Αχ. συμπολι
τεία κατά τύπους διετηρήθη καί έκόπτοντο καί 
νομίσματα (βλ. λ.), άλλά είς τήν Δύμην ό Σώ - 
σος Ταυρομένεος καί 6 Φορμίσκος Έχεσθένιος 
ήγοΰνται στάσεως κατά τών Ρωμαίων καί κα
ταδικάζονται παρά τοϋ έν Πάτραις στρατηγού 
είς θάνατον.

Μισθοφόροι δέ Πατρεΐς, Δυμαΐοι καί Α ίγ ι
εΐς σφενδονήται έβοήθησαν τούς Ρωμαίους νά 
καταβάλουν τήν ήρωΐκώς άνθισταμένην κατ’ 
αύτών Σάμην της Κεφαλληνίας. Πατρεΐς υπό 
τύν Δάμωνα (βλ. λ.) έκστρατεύουν κατά τών 
Γαλατών.

*Τπύ τούς Ρωμαίους αί Πάτραι ύπέφερον 
οίκονομικώς καί εύρίσκοντο είς άθλιότητα. Τώ 
89 π. X. έν τούτοις οί ’Αχαιοί συντάσσονται 
μέ τύν Μιθριδάτην κατά τών Ρωμαίων, μετά 
τών όποίων συγκροτούν μάχην περί τήν Χ αι- 
ρώνειαν. Ό  Σύλλας (βλ. λ.) στέλλεται τ φ  
87 π. X. έκ Ρώμης. Ή  Ε λλάς κατεστράφη, 
άλλ’ έρχονται καί πειραταί έκ Μ. ’Ασίας. Ε ίς 
τάς Πάτρας έγκαθίστανται καί Ρωμαίοι έμ
ποροι.

Μετά ταΰτα άρχονται οί έμφύλιοι πόλεμοι 
τών Ρωμαίων. Μέ τύν Πομπήϊον συνεμάχησαν 
οί Πελοποννήσιοι, άλλ* ό στρατηγός τοϋ Καί- 
σαρος Καλήνος έκστρατεύει κατά τών Πατρών, 
τάς όποιας είχον προκαταλάβει οί οπαδοί τοϋ 
Πομπηΐου. Είς τύν πόλεμον ’Αντωνίου καί 
Όκταβίου, ή Ελλάς προσέκειτο είς τύν πρώ
τον, ύπέστη δέ ζημίας άπύ τά στρατεύματά 
του, δταν ούτος έφθασεν είς Πάτρας τύ φθι- 
νόπωρον τοϋ 32 π. X. μετά της Κλεοπάτρας 
(βλ. λ.) καί παρεχείμασεν. Ό  νικητής δμως 
Α ύγουστος ένδιεφέρθη νά άποικίση τά ς Π ά -
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τρας μέ άπομάχους στρατιώτας του, ή ρωμ. 
δμως άποικία ταχύτατα έξελληνίσθη καί βλέ- 
πομεν ένωρίς τούς Ρωμαίους άποίκουε νά γρά
φουν τήν Έλλην. γλώσσαν άκόμη καί είς τά δη
μόσια ψηφίσματά των καί είς αύτάς τάς πρός 
τούς αύτοκράτοράς των άφιερώσεις. ΑΙ Π ά- 
τραι ήσαν αύτοδιοίκητος πόλις, άλλ’ αί άλλαι 
πέριξ αύτης πόλεις καί ή ύπαιθρος ήρημώθη- 
σαν, κατέστησαν δέ υποτελείς εις τάς Π ά
τρας. Αί Πάτραι έκοψαν νομίσματα (βλ. λ.) 
έπί έποχής των περισσοτέρων Ρωμαίων αύτο- 
κρατόρων. ΤΗσαν καί ή έδρα των άνθυπάτων 
(διοικητών) της Ά χα ΐας Λεσβίου, Αίγεάτου 
κατά τούς χρόνους τού Νέρωνος καί Σενεκίω- 
νος (107 μ. X.). Ό  Άδριανός τέλος έδωσε τά 
δικαιώματα είς δλους τούς υπηκόους της αύτο- 
κρατορίας νά καλούνται Ρωμαίοι, έντεύθεν δέ 
οί όροι Ρωμανία (βλ. λ.), Ρωμιοί κλπ. Βλ. λ. 
’Αχαϊκή συμπολιτεία. ΑΙ Πάτραι φέρονται ώς 
έδρα δημοσίου χωρομέτρου καί δημοσίου λογι- 
στοϋ έπί τών χρόνων τού Βεσπασιανού, έχόντων 
άρμοδιότητα επί τής Πελοποννήσου δλης, συν
επώς είς Πάτρας ήτο ή έδρα της διοικήσεως, 
άλλωστε ή Κόρινθος άναφέρεται ώς Αντίζηλος 
τών ΙΊατρών μέ όξύτητα άντιδράσεως μέχρι 
τών χρόνων του Άδριανού (βλ. λ.) τουλάχι
στον. *0 Bon 92 άντιπαρέρχεται τό θέμα, ό 
P o u q u ev ille  IV , 350 παραδέχεται τόν Αίγε- 
άτην ότι διώκει τήν Πελοπόννησον τότε. 
Πρβλ. ΜΕΕ V 516, 522. Θωμόπουλος 19— 
24, 148, 160—1, 150—8, 166—175, 185—8, 
196’, 200’, 205 ', 232—4, 2 3 6 -7 , 241—251. 
Χέρσβεργ Ελλάδος Α' 616 έπ. K ah rs te d t είς 
H is to ria . Ρ . C h arn eu x , Rom e e t la  confe
d era tio n  A chaienne είς Bull, de corresp. 
H elen . 1957, 181—202.

Ρ ω μ α νός Γεώργιος. Έξέδωσεν έν ΙΙά- 
τραις τφ  1948 «Χαρτονόμισμα μέ κάλυμμα 
προϊόντων».

Ρω μανέλλης. ’Ιατρός (βλ. λ.) έν Πάτραις, 
τόν όποιον άπαντώμεν ώς θεράποντα τφ  1811 
τού λόρδου Βύρωνος. Κατά τόν Λ. Ζώην είς 
Λεξικόν Ζακύνθου ή οίκογένεια Ρωμανέλλη 
(καί Ρουμανέλλη, R om anelli) άναφέρεται έγ- 
κατασταθείσα εις τήν Ζάκυνθον περί τό 1821. 
Πρβλ. τού αύτου περ. «Μούσαι» άριθ. 460. 
Θωμόπουλος 606—7. Ή  οικογένεια ήλΟεν έξ 
’Ιταλίας τω 1671. Κατά τόν αυτόν Λ. Ζώην 
εις περ. «’Αχαϊκά» Γ ' 59—60, «Δημήτριος 
Ρωμανέλλης μαρτυρώ» βέβαιοί έλληνιστΐ τό 
έλληνιστί συντεταγμένον από 22)12)1783 πι- 
στοποιητικόν περί τού θανάτου έν Πάτραις 
τήν 12 τού αέτού μηνός τού Ισραηλίτου διερ- 
μηνέως τού βρετ. προξενείου Δέ Μόρδο. Τόν 
αύτόν Δημ. Ρωμανέλλην ιατρόν ώς άνω πα- 
ρουσιαζόμενον καί όντα πατέρα τού ώς άνω έν 
Ζακύνθφ Ιατρού Παύλου, άφορα τό υπό τού 
αύτού Λ. Ζώη αυτόθι δημοσιευόμενον έλληνι- 
στί συντεταγμένον έγγραφον τού άδελφού καί 
άντικαταστάτου τού βοεβόδα Πατρών πρός 
τούς προέδρους της νήσου Ζακύνθου, έκ Π α
τρών της 15 ’Οκτωβρίου 1801. Φέρεται είς 
αύτό δτι ό «δοτόρ δημήτριος ρωμανέλης, έγ- 
κάτοικος είς τήν παρούσαν πολιτείαν, είχε 
προίκα έν όσπίτιον αύτόθι είς τήν πολιτείαν

Σας εις τόν μαχαλαν αγίου νικολάου του γέ
ρου». Τήν οικίαν αυτήν ό ιατρός έδωσε προί
κα της θυγατρός του, ύπανδρευθείσης τόν έν 
Πάτραις Κωνσταντήν Πόλον, 6 όποιος ζητεί
ται δπως παραλαβή δι’ άντιπροσώπου του είς 
Ζάκυνθον τήν ώς άνω προικώαν οίκίαν. Οικο
γένεια Ιταλική ιατρού πάλιν Ρωμανιόλη άπαν
τα καί είς Αίγιον μετά τήν Άπελευθέρωσιν, δ 
όποιος άνεδείχθη καί δήμαρχος Αίγιου. Σταυ- 
ρόπουλος 539—541 καί 615. Ό  Ρωμανέλλης Α
παντάται έν Πάτραις τφ  1823 άναπληρωτής 
τού "Αγγλου προξένου Γκρήν. Β>. λ. Έ πα- 
ναστ. 1821.

Ρ ω μ α ν ία . Τό Χρονικόν της κατακτήσεως 
τού Μορέως Αναφέρει τήν Ελλάδα ώς Ρωμα
νίαν, ήτοι τμήμα τής Βυζ. αύτοκρατορίας, ή 
όποία έφέρετο μέν ώς διάδοχος τής Ρωμαϊκής, 
άλλ’ είχεν ήδη έξελληνισθή τελείως άπό πολ
λών αιώνων πρό τής Φραγκ. κατακτήσεως. 
ΟΙ "Ελληνες έξηκολούθουν νά λέγωνται Ρω
μαίοι έν άντιθέσει τόσον πρός τούς ξένους 
(Σλαύους κλπ.), οσον καί πρός τούς έθνικούς, 
είδωλολάτρας, ot όποιοι αύτοί έλέγοντο 'Έλλη
νες. Τό ώς άνω Χρονικόν όνομάζει έν τοσούτω 
τούς κατοίκους τού Μορέως «τοπικούς Ρωμαί
ους», αλλαχού δέ όνομάζει "Ελληνας τούς Βυ
ζαντινούς τού Μιστρά (G rex). Ά λλ’ έπειδή 
κατόπιν ή βαρωνεία Πατρών κατέστη αύτοτε- 
λής ύπό τόν Πάπαν, κατήντησε Ρωμανία νά 
καλήται ή λοιπή μή βυζαντινοκρατουμένη Πε
λοπόννησος καί Ιδίως κατ’ έπίτασιν ή περί 
τό Ναύπλιον καί Ά ργος περιοχή. Θωμόπουλος 
294’, 295, 302, 306, 412 σημ.

Ρ ω μ ανός αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου τόν 
Γ αί. ό όποιος διά χρυσοβούλλου, γ ' κατά 
σειράν έπεκύρωσε τήν προαγωγήν τού θρόνου τών 
Πατρών είς μητρόπολιν. Θωμόπουλος 266.

Ρω μανού. Χωρίον Α 1>/3 ώ. τών Πατρών, 
άνω τής μονής Γηροκομείου, όλίγον κάτωθεν 
τού υδραγωγείου (Νερομάνα). Κορύλλου, Χω
ρογραφία 66. a/4 ώ. άνωθεν του Ρωμανού το
ποθεσία «τού Δεσπότη ή βρύση» καί τό ύψω
μα Μακριά Ράχη (ύψ. 354), έπί τής όποίας 
θεατή ex Πατρών ή όδός πρός Ζάστοβαν. 
Πλησίον τού νύν χωρίου έκειτο ή πηγή τής 
άρχαιότητος Κυμοθόη (βλ. λ.). Σήμερον υπάρ
χει αύλαξ τού Γλαύκου «Ρουμαναίικο». Καί 
Οέσις Παλιοχώρι πρός τό μέρος τής Έ γλυ- 
κάδος, δπου προφανώς ήτο παλαιός συν
οικισμός. Φέρεται δτι έκεΐ ήτο άρχικώς 
τό χωρίον καί κατόπιν τό άνεβίβασαν έπί τών 
προβούνων τού Παναχαϊκού. Περιέργως τό 
χωρίον δέν άπαντα είς τούς πίνακας καί άλλα 
παλαιά έγγραφα τής μονής Γηροκομείου, άντι- 
Οέτως δέ άπαντα εκεί χωρίον Άράχωβα (σ. 
20 τού Κώδικος). Ό  P ouquev ille  IV 394 τό 
άναφέρει μέ 10 έλλην. οίκογενείας καί άπέχον 
15' τού χωρίου Κυνηγού (άμφοτέρων τά όνό- 
ματα άπαντοΰν είς τήν γενικήν). Είς τήν E x 
pedition άπαντα άπλώς ώς κατωκημένος τό
πος (1828). Τφ  1851 κατά Ραγκαβήν Β' 84 
οίκίαι 5 κάτοικοι 25 καί τό 1889 κάτοικοι 
111. Ά πό  τής συστάσεως τών δήμων άναφέ- 
ρεται ώς χωρίον Πατρών. Δρακάκης Κούνδου- 
ρος 67, 1 1 2 . Έ κ τών 44 οίκιών του αί 2 2
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α-ίεστράφησαν δλοσχερώς έκ γερμανικού πυρός 
1944).

Κατά Θωμόπουλον 27 7 ‘, βιομηχανικά κατα- 
;τήματα της Δανιηλίδος έκειντο πιθανώς κά- 
ωθι τοϋ χωρίου, δπου άπαντοϋν έρείπια βυζ. 

'^'ΐΦίκημάτων καί άνευρέθησαν βυζ. νομίσματα. 
1 Ά·Η){·.¥·! ϊΓά καταστήματα ταϋτα περιήλθον έκ κληρονο- 
... ^“ (̂χς της Δανιηλίδος εις τόν αύτοκράτορα Λέ-

ντα καί διά των άπογόνων του είς Ρωμανόν 
|Α' τόν Λεκαπηνόν, έκ τοϋ οποίου καί άπεκλή- 

ή καί τό χωρίον. 'Ο  Bon 95, 192 διαπιστώ
νει ύπαρξιν Ρωμανού πατρικίου καί στρατηγού 

ελοποννήσου, ό όποιος ’ίσως, λέγει, νά είναι 
Ρωμανός Κούρκουας. Πάντως είτε πρόκειται 

:ερΙ τοϋ αύτοκράτορος είτε περί τοϋ στρατη- 
|Ι γ·οΰ τής Πελοποννήσου τοϋ I ' ή ΙΑ ' αί., οί ό- 
5 ποιοι στρατηγοί έλάμβανον γαίας, τό τοπωνύ- 
) ηον δπωσδήπυτε ένθυμίζει βυζ. οίκογένειαν. 

\ a:niic.: I Ζακυθηνός Le despo ta t II , 217. Τριανταφύλ- 
1,1̂ ίβΏ! fa· ) λου Γηροκομεϊον 9. Πρβλ. ε ί ς ’Ήπειρον Π ω- 
:;·ί Άι, \ γωνιανή έκ τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πωγωνά- 
■’« ίίΐνίνώ; ί του καί είς τήν έπαρχίαν Πατρών ομοίως Θε- 
t'tyμ  ’Ey·. ί ρειανου.

brail i Παρά τά ’Ιωάννινα χωρίον Ρωμανόν καί 
’■ 'Λ',,: [’(μ,|! Ρωμανού άλλα. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 729—730. Ά ρα- 
iUrvi; το.;[!,|r βαντινός (πίναξ Β' τόμου). Είς Τζουμέρκα, 

Ζαγόρι καί Κόνιτσαν. Τοποθεσίαι πρίν, έκτά- 
σεις, άγροί άνήκοντες είς μοναχόν τινα Ρωμα
νόν. Δ. Σάρρος είς Ή πειρ. χρον. ΙΒ ' 203. Τό 
Ρομανόν έτυμολογεΐται άπό τό ρουμάνι (άγριον 
δάσος) κατά τινας. Καί λέγει μέν ό λαός έν 
Πάτραις Ρουμανοΰ ένίοτε (καί Ρουμαναίικο 
αύλάκι), άλλά είς τήν γενικήν πάντοτε, δηλοΰ- 
σαν τό 6νομα τοϋ κτήτορος ή πρώτου οίκιστοΰ. 
Μοναχός δέ Ρωμανός ούδαμοΰ άκούεται έν Πά- 
τραις καί δή είς Γηροκομεϊον. Ρομανό τοπο
θεσία κατάφυτος, άγριον δάσος, ρουμάνι. Κ. 
Στεργιόπουλος είς ’Ηπειρ. χρον. ΙΓ ' 170. 'Υ 
πάρχουν καί είς Λήμνον καί Κρήτην χωρία 
Ρωμανοΰ. ΜΕΕ ΚΑ' 308. 'Ως Ρωμανού χω 
ρίον άναφέρουν αυτό καί ένετικά έγγραφα τοϋ 
1697 (Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118).

Κατά τόν ’Αγώνα, τόν Αΰγουστον 1821 καί 
πρό αύτοϋ, έκεϊ εϊχον τό στρατόπεδόν των οί 
Πατρεΐς ύπό τόν Π . Καραντζαν, ένώ άλλοι 
τοϋ φίλου του Άκαρνάνος όπλαρχηγοΰ Θεοδ. 
Γρίβα κατεϊχον τόν έγγύς κείμενον ληνόν τοϋ 
Χουσεΐν άγα, δπου καί σώμα Έπτανησίων. 
Σώμα του Άνδρ. Λόντου κατείχε τήν ύπέρ 
τήν μονήν Γηροκομείου θέσιν Ά ποστο- 
μιές. Καθ’ δλων τούτων έπετέθη τήν 2αν Αύ- 
γούστου ό Ίσούφ πασάς διά τής θέσεως τής 
μονής, τήν όποιαν δεν κατεϊχον ήμέτεροι. Ή  
μάχη (μάχη τοϋ Ρωμανοΰ) ένετοπίσθη κατά 
τών είς τόν ληνόν Χουσεΐν άγα, δπου έσπευ- 
σαν βοήθειαι έκ τών άλλων σημείων τών Ε λ 
λήνων (6—8 Αύγούστου 1821) καί τελικώς, ά- 
ποτυχών ό Ίσούφ, έπέστρεψεν είς τό φρούριον 
τής Άκροπόλεως. Τό στρατόπεδόν Ρωμανοΰ 
διετηρήθη μέχρι Σεπτεμβρίου 1821. Κατά δέ 
τήν μάχην τοϋ Γηροκομείου (9 Μαρτίου 1822) 
ύπό τό χο>ρίον καί παρά τήν Νερομάναν έξε- 

I λίχθη ή τελευταία φάσις αυτής. Θωμόπουλος 
48, 66, 2771, 3023. Γερμανός 102. Τριαντα- 
φύλλου Γηροκομεϊον. 46, 52.
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Ρ ώ μ η . Είς νομίσματα της Ρωμ. άποικίας 
τών Πατρών πρός τιμήν διαφόρων αΰτοκρατό- 
ρων (Δομιτιανοΰ ή Ρώμη καθημένη καί στε- 
φανουμένη άπό τόν Ήρακλέα, Μάρκου Αύρη- 
λίου (λύκαινα θηλάζουσα τόν Ρώμον καί Ρω - 
μύλον), Λευκίου Βήρου, Κομμόδου) έμφανίζεται 
ή Ρώμη ώς θεά, ή όποία έλατρεύετο είς τήν 
άποικίαν, όπως καί είς τάς λοιπάς άποικίας 
κατά H erbillon  163, 137s. M ey er 2218.
Θωμόπουλος 245, 247—9. ΜΕΕ ΚΑ' 291.

Ρ ώ σοι. Ύπό τήν δμόδοξον καί μεγάλην 
ταύτην δύναμιν υπηρέτησαν πολλοί Πατρεΐς, 
ώς καί άλλοι ’Έλληνες, Κασής, Ποντίκης, Ά -  
σημακόπουλος. Οί Πελ.οποννήσιοι Ιδίως έτρε- 
φον βαθεΐαν πίστιν δτι θά ήλευθερώνοντο άπό 
τούς Ρώσους. Πράκτορες τής Ρωσίας, εύρισκο- 
μένης είς πόλεμον μέ τήν Τουρκίαν, διέσχιζον 
τήν Πελοπόννησον, εις δέ έξ αυτών, ό Παπά- 
ζωλης, φαίνεται δτι ήλθεν είς Πάτρας καί 
συνεννοήθη μετά άρχιερέων καί προκρίτων. 
Τόν Φεβρουάριον 1770 Ρωσ. στόλος ύπό τόν 
Θ. Όρλώφ κατέπλευσεν είς Πελοπόννησον. 
Πρώτος ύψωσε τήν σημαίαν τής κατά τών 
Τούρκων έπαναστάσεως ό μητροπολίτης Π . 
Πατρών Παρθένιος μετά τοϋ προκρίτου Π α
τρών Ίωαν. Πόλου. Τήν 23 ’Απριλίου κατέ
πλευσε καί άλλη μοίρα ύπό τόν Ά λεξ. Ό ρ - 
λώφ, ούτε δμως ή α' ούτε καί ή β' έβοήθησαν 
τήν έπανάστασιν τών Πατρών, είσήλθον δμως 
είς τόν Πατραΐκόν (βλ.λ. Έπανάστ.). Ό  πασάς 
τής Πελοποννήσου ώχύρωσε τό φρούριον τών 
Πατρών, άλλ’ οί Ρώσοι έγκατέλειψαν τήν 
Πελοπόννησον καί έφυγον. Είς Ρωσίαν κατέ
φυγε τελικώς μέσφ Ζακύνθου καί δχι έπί του 
ρωσικού στόλου ό ώς άνω μητροπολίτης Π αρ
θένιος Β '.

Τήν 21 Αύγούστου 1785 άφίχθη ό Ρώσος 
πρόξενος Χριστόφορος Κομνηνός. ’Έφιππος ό 
πρόξενος της Ένετίας Ζακύνθιος Ροζαλέμ, ό 
διερμηνεύς του καί ό γενίτσαρος τόν συνώδευ- 
σαν μέχρι τοϋ προξενείου κειμένου πλησίον 
τής Εφορίας καπνού. ’Επίσης δλοι οί έν Πά- 
τραις πρόξενοι, οί πρόκριτοι καί ό Ίσούφ 
άγας διοικητής. Κατά τήν άνταπόδοσιν δμως 
της έπισκέψεως ό τελευταίος τόν έδέχθη κα- 
θήμενος, έντεΰθεν δέ έπήλθον διαξιφισμοί καί 
δυσαρέσκειαι, εις δέ υπηρέτης τοϋ Σεήτ έ- 
φέντη, διερχόμενος έξω τοϋ προξενείου, έπυρο- 
βόλησε τοΰτο. Ό  Ρώσος πρόξενος περιέφερε 
πρός υπογραφήν πιστοποίησιν τών άνωτέρω, 
άλλ’ ό τής Ένετίας δέν ύπέγραψε (Κώδηξ 
Μέρτζιου 289—290). Συναλλαγματική 3.000 
πιάστρων είς βάρος του έκδοθεΐσα έν Ζακύνθω, 
δέν πληρώνεται τόν ’Ιούλιον 1786 (αυτόθι 
291).

’Αναφέρει ό πρόξενος τής Ένετίας έν Π ά- 
τραις τήν 16 Μαΐου 1788 δτι δύο έπιδρομικά 
πλοία ρωσικά εδρών είς τόν Πατραΐκόν. Έ -  
λεηλάτησαν πολλά πλοιάρια καί κατεδίωξαν 
καί έν άγγλικόν πλοΐον. Ε ίς Πάτρας οί Τοϋρ- 
κοι έκλείσθησαν είς τό φρούριον (αυτόθι 300). 
Λόγω τοϋ πολέμου μέ τήν Ρωσίαν, οί Τούρκοι 
τών ΙΙατρών ύπωπτεύοντο καί τούς Ενετούς. 
Οί πρόξενοι ’Αγγλίας καί 'Ολλανδίας έγκατέ- 
λειψαν τήν πόλιν καί πολλοί κάτοικοι τών
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Πατρών ήτοιμάζοντο νά φύγουν. Ή  άκτή έ- 
φρουρεΐτο αύστηρώς. Είς Πάτρας έφθασεν είς 
βεηζαδές της Ζάτουνας μέ 600 άνδρας, κατα- 
κλισθέντας είς οικίας Ελλήνων, Τούρκων καί 
είς τά προξενεία άκόμη. ΤΗσαν έκ διαφόρων 
έθνών καί ’Αλβανοί. Ό  άρχηγός των ήτο νεα- 
ρώτατος καί δλοι έφοβοϋντο έπεισόδια. Την 
διατροφήν των άνδρών άπήτει νά άναλάβη ή 
πόλις, άλλ* οι πρόκριτοι ήρνήθησαν (αυτόθι 
299—300).

Φαίνεται δτι άπό του Κομνηνοΰ καί έντευ- 
θεν διωρίζετο πρόξενος της Ρωσίας έν Πάτραις 
καί δή γενικός, καί τοιοΰτος άναφέρεται διά 
τά έτη 1800—16 ό Ματθαίος Μιντσάκης, Ιπ
πότης του τάγματος της *Αγ. "Αννης, έφέρετο 
δέ δτι οι πρόξενοι Γαλλίας καί Ρωσίας έξελέ- 
γοντο έκ των καλυτέρων. Τόν Μιντσάκην διε- 
δέχθη τφ  1816—21 ό ’Ιθακήσιος Ίω αν. Βλα- 
σόπουλος, (βλ. λ.), έχων α' διερμηνέα τόν Νά- 
ξιον Ίω αν. Κ. Παπαρρηγόπουλον, δ όποιος 
καί πρότερον άπό του 1813—6 ήτο β ' διερ- 
μηνεύς υπό τόν Μιντσάκην, έχοντα διερμηνέα 
τόν έκ Κπόλεως Ίωαν. Τσιλιάννην (1800—13). 
Τό προξενεϊον κατεκάη τήν Κυριακήν των 
Βαίων. Γερμανός 25. ΙΙερΙ καταδρομής τού 
1807 του υπό ρωσικήν σημαίαν πλοίου «"Αγ. 
Γεώργιος» βλ. λ. Κολοκοτρώνης. Καί λ. Μα- 
κρυγιάννης, Έπανάστασις 1821.

Τψ 1830 άπαντάται υποπρόξενος τής Ρω 
σίας έν Πάτραις Καλογεράκης (βλ. λ.), περί 
του όποίου άναφέρει εις τά Απομνημονεύματά 
του ό Ά λεξ. Ραγκαβής. Έ κτοτε υπήρχε προ- 
ξενεϊον είς Πάτρας έως τού 1918. Βλ, λ. Π ό
λεμοι, Έπανάστασις 1821. Θωμόπουλος 21, 
398, 490, 491 έπ. 510, 5 4 3 -4 , 550, 559—61, 
574, 627—8. Παπανδρέου Ίστορ. Καλαβρ. 189, 
190, Κανδηλώρος 297. Καλούν ΓΙετιμεζάν 
(βλ. λ.). Θεοφανίδης 627—8.

Ρ ω σ ω τα ς. Ι ω ά ν ν η ς .  Πρόκριτος των 
Πατρών κατά τήν υστεροβυζαντινήν περίοδον 
τής πόλεως. Άνήκεν είς άρχαΐον βυζαντινόν

οίκον. Ε ίχε συνταχθή μέ τόν Κωνσταντίνον 
Παλαιολόγον καί ή>θε μαζί του πρός άπελευ- 
θέρωσιν των Πατρών. Ώ ς  άπεσταλμένος του 
Κωνσταντίνου, πολιορκουντος τάς Πάτρας, τόν 
’Απρίλιον του 1429 έμεσολάβησε διά τήν άπό- 
λυσιν του ύπασπιστού του καί ίστορ. συγγρα- 
φέως Γ . Φραντζή. Τόν Μάϊον τού αύτού έτους 
άποχωρήσας τού στρατοπέδου τής πολιορκίας 
των Πατρών, ό Κωνσταντίνος διά νά μεταβή 
μέχρι Γλαρέντζας, άνέθηκε τήν άρχηγίαν του 
είς τόν Πατρέα τούτον, ό όποιος διφκησεν 
τούτο περί τόν μήνα.

Έ π Ι Παλαιολόγων δρών δ Ρωσωτας, έ- 
φρόντισε καί διά τήν σύναψιν έμπορικών σχέ
σεων μετά τής Ραγούζης. Είς έγγραφον της 
Ραγούζης του 1433 άναφέρεται ώς Καλοΐωάν- 
νης Ρωσωτας, πρός τόν όποιον οί άποσταλέν- 
τες είς τήν Πελοπόννησον άντιπρόσωποί της 
έπιφορτίζονται νά τόν ευχαριστήσουν διά τήν 
πρός τήν Ραγούζαν διαγωγήν του. Κατά τινα 
γνώμην, αυτός ούτος ό Πατρεύς ’Ιωάννης Ρω
σωτας είναι ό Καλοΐωάννης Ρωσωτας, ό όποιος 
κατά τό έν Βιέννη άρχειον τής Ραγούζης φέ
ρεται ώς διαπρεσβευόμενος πρός τήν Σερβικήν 
αύλήν. Έκέκτητο καί περιβόλιον εις τήν πε- 
ριοχήν των Πατρών, περί του όποίου όμιλεΐ 
τό άπό Πατρών τού έτους 1440 άργυρόβουλ- 
λον τού δεσπότου Θωμά. Τό άργυρόβουλλον έ- 
πικυροΐ πώλησιν περιβολιού άνήκοντος είς τού
τον (Ρωσατάς γράφεται είς αύτό) καί τόν Δη- 
μήτριον Παλαιολόγον τόν Δερμοκαίτην, τό 
όποιον εΐχον ούτοι «προευεργετηθέντες» παρά 
τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ό  Ζακυθη- 
νός L e d esp o ta t II , 216 τόν άναφέρει άνή- 
κοντα είς τήν άριστοκρατίαν τών κτηματιών 
τών Πατρών. fO Σπ. Λάμπρος, έκτός τών 
δσων έγραψε περί Ρωσωτά εις Πελοπόννησον 
καί Παλαιολόγεια III , 231—2, άναφέρεται είς 
τό πρός αυτόν έπιμνημόσυνον τεύχος τού Ν. 
Έλληνομνήμονος 134, δτι είχεν άφήσει έτοι
μον σημείωμα περί αύτου. Θωμόπουλος 349, 
350, 358, 392. Τριαντάφυλλου Δημ. όνομ. 47.

Δ ελτά ρ ιον Ιταλικού υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  ’Αεροπορία* 1940. (Β λ . λ . πόλεμ οι)
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To παραθαλάσσιου πρό τής Χιμάρας ύψ. 613, βουυόν του 
ΚηπαροΟ, όπου ή έποποιΐα του 12ου Συν)τος πεζ. 15—17 
Δεκεμβρίου 1940. Φωτογραφία Μιχαήλ Άγγελοποΰλου
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. ^ « β α β ά λ ια  Άνδρ. έμπορος έν Πάτραις καί 
■ηίίνιρ ϊ  4  »  Γουλιαμός δικαστής τώ 1440. G erland  
,. ΌΖκί;;/|^ Χ ^  268. Ζακυθηνός Le despotat, 1281. Ή  
inpfii j',-: «ρραγκ. αυτή οικογένεια είχε κτήσεις εις Ή -  

τύν π„ϊΚ*χ;λείαν (χωρίον όμώνυμον έως σήμερον).
*, W? '*1 | Σ άββας. Μητροπολίτης Πατρών συμμετέ- 

ν^χων είς τήν 8ην ψευδοσύνοδον έπί πατριάρχου 
[ηψρκ(-'(’ΐΦωτίου (879). Θωμόπουλος 285.
:ή% :ο5!'! Σ ά β β α ς  Γεώργιος. ’Αγωνιστής τοΰ 1821 
, {γμ&»ί έκ Στεμνίτσης, πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. 
„,νϊ;·,5; >irqj Γαρταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 179.

Σ α γα ίιχα . Χωρίου Δ της Κ. Ά χα ίας άπέ- 
χον αυτής 9,6 χμ. Κορύλλου Χωρογραφία 74. 
’Αναφέρονται υπό τόν Νουχάκην ώς έχοντα τω 
1889 κατοίκους 266. 01 κάτοικοι προέρχονται 
έκ Περιστέρας Καλαβρύτων. Παπανδρέου ‘I- 

ιστορία Καλαβρ. 264. Τό όνομα, διότι ή έκτα- 
σις άνήκεν είς οίκογένειαν Σαγια (βλ. λ.) δια
τηρούσαν έκεΐ κτήματα. Σαγιας είναι έξάρτη- 
μα ένδυμασίας γυναικών. ΜΕΕ, ΚΑ' 422. 

^  Κατά τινας έκειτο έκεϊ ή Λάρισα (βλ. λ.).
2 Σαγγάριος. Βλ. λ. Στρατός.
2 Σ α γ ιδς  Ά θ α ν ά σ  ι ος .  Κατά τδν Φωτά- 
. νκον Βίοι 15—16, κατήγετο έκ τοΰ έπΐ τοΰ 
:η Παναχαΐκοΰ χωρίου Ζουμπάra. «Πρό τής Έ -  
at παναστάσεως ήτο μικρός κλέφτης καί ώς τοι- 
ιρϊοΰτος τότε έγνωρίζετο. Κατά δέ τήν Έ πα - 
m νάστασιν εύρέθη μέ σώμα στρατιωτών συγκεί- 
'Ον μενον άπό τούς γείτονάς του ’Αλβανούς καί 

ύπηγεν είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών όπου 
ιΧο έπολέμησεν ώς καί οί λοιποί "Ελληνες. *0 Σα- 
ι}> γιας άνήκεν είς τόν Θ. Κολοκοτρώνην, ό δέ 
'■U εξάδελφός του Δ. Νενέκος, ό προδότης, άνή- 
ΐνΐΐκεν είς τόν Θ. Κανακάρην καί τόν υίόν του

ν
at
28
ί
φ

Μ. Ροΰφον καί είχε περισσοτέρους στρατιώ- 
τας άπό τόν Σαγιαν. Ε ίς τούτον τόν Σαγιαν, 
έχθρόν όντα του Νενέκου, ό Κολοκοτρώνης I-  
δωκε γραπτήν άδειαν νά φονεύση τόν προδό
την Νενέκον καί κατά τό 1828 εύρών αύτόν, 
τόν έφόνευσεν». Θωμόπουλος 551—2, Λεύκω
μα 208—9. Κατά Λέκκαν 149, 151 οί δύο α' 
έξάδελφοι εύρίσκοντο είς έχθραν, άμφισβητοΰν- 
τες τό καπετανατον του τόπου των. Είς τόν 
κυβερνήτην Καποδίστριαν παρεπονέθη ό Βεν. 
Ροϋφος διά τόν φόνον τοΰ Νενέκου, άλλά ό 
Σαγιας έπαρουσίασεν ύστερον είς τόν Κυβερ
νήτην τήν διαταγήν τοΰ Γενικοΰ Ά ρχηγοΰ (Θ. 
Κολοκοτρώνη), ήτις ήτο μέν παλαιοτέρα καί 
8έν εΐχεν έγκαίρως έκτελεσθή, άλλ’ είς τοΰτο 
έδικαιολογήθη ό Σαγιας. 'Ύστερον δέ καί ό 
Σαγιας έσκοτώθη κατά τόν άκόλουθον τρόπον : 
"Οταν οί Γάλλοι ήλθον είς Πάτρας διά νά κυ
ριεύσουν τό έκεΐ φρούριον, τό όποιον οί Τούρ
κοι εΐχον, ό Σαγιας έτυχε νά περνφ νύκτα καί 
πλησίον τοΰ Γάλλου σκοποΰ, δστις έφώναξε 
γαλλιστί πρός αύτόν ποιος είναι, καί έπειδή 
δέν έγνώριζε νά άπολογηθή, 6 σκοπός έτουφέ- 
κισε καί τόν έφόνευσε ώς κακόν άνθρωπον. Φω- 
τάκου Ά πομν. 423—4. Βλ. λ. Έπαναστ. 1821.

Ό  Σαγιας είσήλθε μαζί μέ τόν Μπεν. Ροΰ
φον είς Πάτρας τήν 22 Μαρτίου 1821, έκρα- 
γείσης τής Έπαναστάσεως, ό δέ μητροπολίτης 
Γερμανός τόν έστειλε μέ τό σώμα του είς βοή
θειαν τοΰ Γ . Σισίνη, συνιστών θερμώς τήν πο
λιορκίαν τοΰ φρουρίου Χλουμούτσι καί έπειτα 
τοΰ Λάλα. Φιλήμων Δοκ. Γ ' 20, Γούδας Ζ ' 
281, Θεοφανίδης Α ' 221, 230. Τόν ’Ιούλιον 
1824 συμμετέχει είς Ζουμπάταν της συσκέψε-
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ως των Οπλαρχηγών Πατρών. 'Υπογράφει τήν 
5 ’Οκτωβρίου 1824 άναφοράν των Οπλαρχηγών 
έν μονή ΜαρΙτσης πρός τόν άρχηγόν της π ο 
λιορκίας Ά νδρ. Λόντον (Ά ρχ. Αόντου Β' 
2 9 7 -8 ) . Μ ΕΕ Ι \  601, ΚΑ' 422.

Σ α γ  ι α Καλλιόπη. Διακριθεΐσα είς τάς 
σπουδάς της. Περιοδ. «’Αττικόν Μουσεΐαν» 
Ά θ . της_20)7)1890, 43, τ. 5.

Σ α γ ιδ ς  Β α σ ί λ ε ι ο ς .  Πολιτευτής καί δι
κηγόρος, γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1893, Κα
λαβρυτινής καταγωγής. ’Ανεψιός έπ’ άδελφη 
του Δημ. Γούναρη, έξωρίσθη τω 1917 καί κα- 
τεδικάσθη είς θάνατον τω 1923 ώς άναμιχθείς 
είς τήν μετ’ αυτού πολιτικήν. Έξελέγη βου
λευτής άπό του 1926 εως 1950 Ά χα ΐα ς καί 
ύπουργός έπανειλημμένως είςτήν κυβέρνησιν του 
Λαϊκού κόμματος. Κατά τήν κατοχήν εύρέθη 
είς Μ. ’Ανατολήν.

Σ  α γ  ι ά ς Λεωνίδας καί ’Ιωάννης άδελφοί 
τούτου στρατιωτικοί, μετασχόντες των πολέμων. 
Ό  α' τούτων, έγεννήθη είς Πάτρας τφ  1871 
καί άπέθανε τω 1937. Υπήρξε καί συγγρα- 
φεύς πολεμικών έργων. *0 ’Ιωάννης (1878— 
1932) ήτο καί δικηγόρος καί έτραυματίοΟη είς 
τήν μάχην του Κιλκίς. 'Ή λιος ΙΣ Τ ' 789.

Σαϊνόκαστρον. Ό  A, Philippson , D er 
Pelopones. (1891—2), 269 έπ άνέγραψε τό 
διά του Γλαύκου άποχο)ριζύμενον ΝΔ τμήμα 
του Παναχαϊκού μέ τό όνομα Σαϊνόκαστρον προ- 
φανώς άντΙ τού Σαρακινόκαστρου (βλ. λ.) Θω- 
μόπουλος 39.

Σ α ί ν  Ό μ έ ρ .  Βλ. λ. Σκόλλις.
Σ α ΐτ  (γράφεται καί Σέιντ, Σεΐντ, Σεήδ, 

Σαήδ) άγάς των Πατρών. Κατά Φιλήμονα Δο- 
κίμ. Γ ' 62 «πρώτισται έν Πελοποννήσω τουρ- 
κικαί οίκογένειαι καί μεγάλην έπιρροήν χαίρου- 
σαι διά τήν άρχαιότητα καί τήν πληΟύν των 
γαιών, όσων έκυρίευον, διεκρίνοντο ή τού Μου- 
σταφά βαγή καί ή του Σεήδ έν Πάτραις». ’Ή 
δη τφ  1794, δ Ξαβ. Σκροφάνι (V oyage en 
G rece  II 95) άναφέρει τόν Σεήδ p rim at de 
P a tra s , έχοντα έκτάσεις είς Κάτω Ά χαΐαν. Ό  
Σακελλαρίου 467 όμοίως συγκαταριθμεί αύτόν 
μεταξύ τών μεγαλυτέρων φεουδαρχών τής Π ε
λοπόννησου (σούμπαση). Κατά τών έν Κάτω 
Ά χα ΐα  έκτάσεών του κατέδραμε τω 1807 ό 
Θ. Κολοκοτρώνης (βλ. λ.). Ε ίχε καί άλλαχοϋ 
μεγάλας έκτάσεις, Ιδίως είς ’Ηλείαν (Χρυσαν- 
θακόπουλος 27—30, 334—5). Ή  οίκία του έν 
ΓΙάτραις σώζεται καί Ιδίως τό όχυρόν αύτής 
περιτείχισμα, παρά τό άλλοτε τουρκικόν νεκρο- 
ταφεΐον, έντός σήμερον τού περιβολίου Σκαμπαρ- 
δώνη (άρχή όδου Μπουκαούρη). Ληνόν τού 
Σ αΐτ ίχομεν άριστερά τής μονής Γηροκομείου 
πρός τήν πεδιάδα καί πλησίον τού Θεραπευτη
ρίου φυματιώντων σήμερον, όπου άμπελοί του. 
Έ κ ε ΐ έξειλίχθη σημαντικόν μέρος τής μάχης Γη
ροκομείου. Τριανταφύλλου Γηροκομ. 47 έπ. ’Ο 
Άνδρ. Καλαμογδάρτης γράφων πρός Ά σ . Ζαΐ- 
μην καί Άνδρ. Λόντον έκ Πατρών τήν 29ην 
Μαρτίου 1819 άναφέρει τόν θάνατον τού έν 
Πάτραις έναρέτου Τούρκου Σ αΐτ άγα (προφα
νώς τής οίκογενείας ταύτης). Ό  F in la y  I I I  
κεφ. πληροφορεί ότι κατά τήν Έπανάστασιν ό 
έπιζήσας τών Σ α ΐτ κατέφυγεν είς Τρίπολιν
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πρός περίσωσιν τών θησαυρών του. Τίός του 
Σ αΐτ άγα ήτο ό Χαλίλ. Τήν συνθήκην παρα- 
δόσεως τών φρουρίων Πατρών καί Ρίου είς 
τούς Γάλλους τώ 1828 υπογράφει παρά τών 
κατοίκων τών Πατρών ό Σαδίκ Χατζής. Χρυ- 
σανθακόπουλος 229. Θωμόπουλος 608, 614,
627»

Σακαλα ίικα . Συνοικισμός νεώτερος τής 
κοινότητος Λουσικών. Ή λ ιος ΙΣ Τ ' 801. Ά - 
πηρτίσθη έξ οικιστών οίκογενείας Σακαλή.

Σακελλαριάδης ’Ιωάννης. Αγωνιστής του 
1821 έκ Σοπωτου Καλαβρύτων. Έπολέμησε 
καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών. Φωτάκου Βίοι 
46, Παπανδρέου Καλαβρ. Έ πετ. 138, Λεύκω
μα 208. ΣΝ Ε Ε ' 631.

Σακελλαρίου Δημήτριος. Ίερεύς καί άγω- 
νιστής είς Πάτρας τώ 1821 έκ Μεσορρουγίου 
Νωνάκριδος, Νικολ. ίΐαπχδόπουλος πρωθιερεύς 
είς περ. «Άμπελος» Πύργου, τ. 9 (1957).

Σακελλαρίου Ζ. Δ. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
(;) τρεις «Θρησκευτικάς ομιλίας», σχ. 16ον,
32 σελ. άνευ έξωφύλλου κάν. Εύρίσκεται είς 
Δημοτ. Βιβλιοθήκην καί πρέπει νά είναι έκδο- 
σις τού 1880—90.

Σακελλαρίου Μιχαήλ. Δημοσιογράφος, 
γεννηθείς είς Κάλυμνον τώ 1846, έγκαταστα- 
θείς είς Πάτρας τφ  1895, όπου καί άπεβίωσιν. , 
Έσπούδασε νομικά είς Αθήνας. Έγραψεν είς ;1 
έφημ. «Νεολόγος» σειράν άρθρων περί τού 2- * 
τους τής γεννήσ&ως τού Ιησού Χριστού καί 
κατόπιν άνέλαβεν ώς πολιτικός άρθρογράφος ; 
αύτής μέχρι τού 1904. Έγραφεν έκτοτε είς ; 
Πατρινάς καί ΆΟηναΐκάς έφημερίδας, άπό δέ 
τού 1910—1914 έξέδιδεν έν Πάτραις Ιδίαν πο- ■ U ϊ:· : 
λιτικήν έπιθεώρησιν : «Τήν κραυγήν τού έκπνέ- 
οντος Ελληνισμού». Τώ 1915 διετέλει πολιτ, 
άρθρογράφος τής έφημ. «Πελοπόννησος» καί ί ·,ν, 
διά τήν ούδετερόφιλον πολιτικήν του καί διά : i h  ; , μ .  
τό άρϋρον του ((’Αντί ολίγων πλίνθων» συνελή- ·ίϊ;,^ i 
φθη τφ  1915 υπό τών Γάλλων καί έξωρίσθη Ι̂ γ-, 
είς Κορσικήν, όπου παρέμεινε μέχρι τού 1919. V
ΈπανελΟών, άπέθανεν τόν ’Οκτώβριον τού 2- y,"Λ: 
τους τούτου. Είχε γράψει έκεΐ καί «Άπομνη- Ίϋ‘1, .ϊ 
μονεύματα», τά όποια κατέσχον οί Γάλλοι. ΜΕΕ 
ΚΑ' 445. Έ φ . «Νεολόγος Πατρών» 10 Ν)βρί- 
ου 1919. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 802. Τούτου ό έγγονος 
Μιχ. Σακελλαρίου, φιλόλογος, βλ. Βραχυγρα
φίας. Θωμόπουλος 609 έπ. ’Αχαϊκά Γ ' 75—6.

Σακελλαρόπουλος ή Σακελλαρίου Σπυρί
δων, ίερεύς έκ Δροβολοβοΰ Καλαβρύτων, άγω- 
νιστής τού 1821, πολεμήσας καί είς τήν πο
λιορκίαν Πατρών. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. 
«Άμπελος» Πύργου, τ. 9 (1957). Καί ’Ιωάν
νης, πολεμήσας τό θέρος του 1821.

Σακκελίου Κ. Πατρεύς Φιλικός. Έμύησε 
πολλούς είς τήν Στερεάν Ελλάδα. Κανδηλώρος 
Φιλική 337.

Σακκέτος Ά γγελής. Φέρεται βουλευτής τφ 
1827 (Μάμουκας Θ' 82 καί Η ' καί Ζ ' τό
μοι). Έ κ  τών εύπόρων τών Πατρών κατά τά 
τέλη τής Τουρκοκρατίας. "Υψωμα Σακκέτου , 
έκαλεΐτο έως καί πρό 70ετίας τό ύψωμα, όπου . 
νυν τό Δημοτικόν Βρεφοκομεΐον. Άναφέρεταί ι 

είς πολλά συμβόλαια τών πρό τού 1821 χρό- ■ 
νων ώς μάρτυς, είναι δέ ό β' σύζυγος της ;
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Γ 1 ft;. Yij.
‘V Tjyjjy. 'ν<· χήρας ’Ιωάν. Παπαδιαμαντοπούλου. Θωμόπου- 
*yCi Λ 5* λος 182‘.

4 Σαλαμαλικαίικα. Συνοικισμός Σαγαιίκων
^  τής Κάτω Άχα'ίας, άπό τής όποιας άπέχει 

■' ·;·' 11)2 ώ. Κατά Νουχάκην είχε 41 κατοίκους

Ϋ , ΐ - '  ■\Ι!Τ 861,=;'

r.'· 'W ·  
^  ^4;·■·"· Φ; '

τφ 1889. Καί Κορύλλου Χωρογραφία 75. ΟΙ 
κάτοικοι ώμίλουν πρό 50ετίας τήν ’Αλβανικήν, 
προερχόμενοι έκ Ζουμπατοχωρίων. Τό όνομα 
έκ τής οικογένειας Σαλαμαλίκη.

Σαλή έφέντης. ’Άλλοτε κατής Πατρών. 
Τούτον τω 1789 οί δημογέροντες Πατρών έρ- 
ριψαν εις τάς φύλακας καί έλαβον 14 πουγγία 

Γ.' „u'“ πρός άπελευθέρωσίν του, κατ’ άναφοράν περί 
«S, k.u .τούτου του προξένου Ένετίας έν Πάτραις 

, , ·Ά γγ. Ροζαλέμ. Βλ. λ. Δήμος. Θωμόπουλος 
’\ 1:ή=;«ΐί, 512.
u_ -Ίκκ:·,;.,. Σαλμενΐκον καί Σαλμενΐκος. Χωρίον σή- 

~;ώ::ί·- μ: ρον καί κοινότης, άλλοτε (1868—1911) έδρα 
S Ι15& του τέως δήμου Έρινεοΰ. ’Απέχει των Πα- 

:«ίΐ· ■:» Πί-:> ;τρών περί τάς 6 ώ. Κεΐται έπί τής Α πλευ- 
ί·*?\ η. I:: ίρας τοϋ Τσετσεβοϋ (ύψ. 314). Κορύλλου Χω- 
=■ ί·.:ί®κι;κ· ιρογραφία 88. 'Τψηλότερον ύπάρχει δάσος έλά- 
~ά λ μι ίύ |της έπί τοϋ Παναχαϊκοϋ. Καί λιβάδι τής Σάλ- 

ίμινας, όκτώ ώρας μακράν τοϋ χανίου Βερβαι- 
Ir/iowyfi::... ίνίκου, δπου έστρατοπέδευσε τόν ’Ιούλιον 1827 

lsiii. ίνί:ι:τ·ν Ιό Ίμπραήμ. Λέκκας 149. Παρά τό χωρίον 
Λπ',πύϊ:! ΐρέει καί ό ποταμός Φοΐνιξ, Σαλμενΐκος έξ αύ- 
ι:. Ένρνη: τοϋ καλούμενος ή Σαλμενικιώτικο ποτάμι.

:·:;ί τ*(. (Σαλμενΐκον, τό χωρίον καί τό φρούριον καί 
η hw> 4 'Σαλμενΐκος (άρσεν.) ό ποταμός, άλλα έν τή χρή- 
... j.h;5ν;>:· :σει των συγχέονται οί δύο τύποι. Καί δάσος 

. :έκ πεύκων 2.000 τόν άριθμόν σημειοϋται τω 
ν j-λ) 11980 διατηρούμενον.

Τό Σαλμενΐκον (ή Σαλμενικόν ή ή Σαλμε-
)νίκη είς τόν άρχαΐζοντα Χαλκοκονδύλην) ά-

........ ......... 1 'h’WV'·'··1 
, :

παντός ώς φρούριον καί παρ’ αύτφ πόλις τό 
πρώτον κατά τήν τουρκικήν κατάκτησιν, οτε 
έπί έν έτος μετά τήν κατάκτησιν τής Πελο- 

,,^'Λ'-ποννήσου (1460) άντέστη ένδόξως ύπό τήν άρ-
■ - ν-ΛΛ/ί/νΐΙ ^λΓ\ 11 «1 IV I Γιΐ Al/ni \ ί fall *i
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χηγίαν τοϋ Γραίτζα Παλαιολόγου (βλ. λ. καί 
λ. Τούρκοι). Τό φρούριον διετηρεΐτο άναφερό- 
μενον καί είς τήν ένετ. άπογραφήν τοϋ έτους 
1471. Θωμόπουλος 482, 86, 374, 375‘, 403 \ 
440. Τό Σαλμενΐκον εύρίσκεται κατ’ οψιν τοϋ 
Κορινθιακοΰ κόλπου τής άκτής τοϋ οποίου ά- 
πέχει 3 ώ. έπί των Β κλιτύων τοϋ Παναχαΐ- 
κοϋ, σήμερον δέ είναι δύο χωρία καί κοινό
τητες, τό ’Άνω, τό ορεινόν καί παλαιόν, καί 
τό Κάτω ή Καλύβια Σαλμενίκου. Ά παντα τό 
φρούριον καί είς τόν γεωγραφικόν χάρτην τοϋ 
1545 (Σάθα, Μνημεία Γ '). «Ώ ς συνήθως, έ- 
πιλέγει ό Λέκκας 69, κατά πρώτον έκτίσθη ή 
άκρόπολις τοϋ φρουρίου έπί φύσει όχυροΰ, 

Κϊ’. 11ν·. άποτόμου καί κρημνώδους βράχου, ύψουμένου 
άμέσως ύπέρ τόν ποταμόν, είς θέσιν άγρίως 
μεγαλοπρεπή, ού μόνον τό θάρρος διά προσβο
λήν άπολείπουσαν, άλλα καί τόν ’ίλιγγον καί 
τό δέος έμβάλλουσαν είς εκείνους, οΐτινες θά ύ- 
πεχρεοϋντο νά όρμήσουν είς έφοδον κατά τής 
άκροπόλεως ταύτης. Ό  βράχος οδτος, έφ’ ού 
ή άκρόπολις, καταλήγουν είς μίαν μικράν καμ
πύλην, είς κενόν τής όποίας συνενοΰνται τά 
ΰδατα δύο κλάδων τοϋ ποταμού Φοίνικος 
(Σαλμενίκου), περιβάλλεται ύπ’ αύτοΰ καί μό- 

'$!&·'-νον διά στενοΰ λαιμοΰ συνέχεται τοϋ έδάφους, 
'Vti ' ί

έφ’ ού έπεξετάθη ή πόλις καί τά φρούρια αύ- 
τής». Είς τό βάθος τής άποτόμου χαράδρας, 
είς τήν κοίτην τοϋ ποταμού, δεικνύεται μεγάλη 
πέτρα, δπου κατά παράδυσιν έτάφη ή ήρωΐς 
τοϋ φρουρίου βασιλοπούλα, ή Ώ ριά.

Τήν πόλ·.ν τοϋ Σαλμενίκου ό Λέκκας 71 
τοποθετεί είς θέσιν τώρα Μεσοχώρι. «Τό έδα
φος, επιλέγει, ένθα ή πόλις, άποτελεΐ έν μ ι
κρόν τρίγωνον, ούτινος τάς δύο πλευράς περι- 
βρέχουσι δύο μικροί ποταμοί ένούμενοι ένταΰ- 
θα καί συναποτελοϋντες τόν ποταμόν Φοίνικα 
(Σαλμενΐκον), είς ύ ακριβώς σημεΐον άρχίζει 
νά ύψοΰται άπότομος βράχος, έφ’ ού ή άκρό- 
πολις τής πόλεως τοϋ Σαλ.μενίκου. Σήμερον τό 
έδαφος έχει ύποστή ριζικήν μεταμόρφωσιν λόγω 
καθιζήσεων, έν τούτοις καί τώρα άκόμη είναι 
καταφανές δτι αί δχθαι τών δύο ποταμών, ού- 
σαι άπότομοι καί κρημνώδεις, ένισχυμέναι δέ 
καί διά τειχών κατά τά άσθενέστερα σημεία, 
καθιστούν τήν πόλιν πολύ όχυράν πρός άμυναν».

Τής πόλεως ύπέρκειται βουνόν, τοϋ όποίουή 
κορυφή λέγεται Φλάμπουρο λόγιο τής σκοπιάς, 
ή οποία ύπήρχεν έκεΐ καί ή φρουρά τής όποί
ας ύψωνε τήν σημαίαν της. Έ κ  τής θέσεως 
αύτής φαίνεται τό Αϊγιον. ’Επίσης καί ό Προ- 
βοδός (βλ. λ.) πλησίον τών Καμαρών κατείχε 
τήν θέσιν σκοπιάς, ή όποία άπό τής πεδιάδος 
άνήγγειλεν είς τό φρούριον τάς κινήσεις τών 
έχθρών. Συνοικισμοί, τών όποίων έρείπια δια- 
κρίνονται πλησίον τοϋ φρουρίου, είναι εις Δ τοϋ 
Σαλμενίκου παρά τό ναΐδριον Ά γ . Σωτήρα καί 
άλλος Α, δπου μεταγενεστέρους τής ίδρύσεως 
τοϋ φρουρίου άνεπτύχθη ή κωμόπολις Τσετσε- 
βός (βλ. λ.), έξ ού καί τό όνομα τοϋ ύπερκει- 
μένου βουνοϋ κατά Κορύλλον ένθα άνωτ. Τσε- 
τσεβός. Κατά Λέκκαν 74 ό πληθυσμός τοϋ 
Σαλμενίκου τφ  1460 θά ήτο 1.000 οίκογένειαι. 
Τό φρούριον έκτός τής άκροπόλεως, περιε- 
λάμβανε καί τήν πόλιν, σήμερον δμως λόγω 
κατολισθήσεων τοϋ έδάφους δέν διακρίνεται τό 
τείχος, τό όποιον περιέκλειε τήν πόλιν, ώστε 
νά εΐδωμεν τήν έκτασιν τής πόλεως. Ουδέ είς 
τήν άκρόπολιν διά τήν αύτήν αίτίαν διακρί- 
νονται εύχερώς λείψανα είμή είς τάς κορυφάς 
τής μηνοειδούς άκρωρείας. Τό ύδωρ τής πόλε
ως, τό όποιον άπεκόπη ύπό τών Τούρκων, δέν 
ήτο ποτάμιον, άλλά τών δύο καί σήμερον δια- 
τηρουμένων πηγών Καλάνι καί Τσεγκολιές. 
Τοπική παράδοσις, συνήθης είς τά φρούρια, 
όμιλεΐ περί άνευρέσεως τής πηγής ύπό διψών- 
τος ίππου Τούρκου τίνος. Ή  παράδοσις έπί- 
σης φέρει δτι οί κάτοικοι ύποφέροντες έκ δί- 
ψης παρελάμβανον, έλάχιστον βεβαίως, ύδωρ έκ 
τοϋ ποταμού διά σπόγγων, τούς οποίους έκρέ- 
μων καί τούς έρριπτον είς τόν ποταμόν, άλλά 
οί Τούρκοι άπέκοπτον τά σχοινία καί οί δυσ
τυχείς κάτοικοι ήνχγκάσθησαν νά ύποκύ- 
ψουν. Ή  πόλις έλεηλατήθη ύπό τών Τούρκων 
καί κατεστράφη ύπ’ αυτών, έφόσον ή φρου
ρά ύπό τόν Γραίτζαν έξηκολούθει πείσμονα τήν 
ήρωϊκήν άντίστασίν της, οί δέ Τούρκοι (βλ. λ.) 
συνέχιζον στενήν τήν πολιορκίαν έπί έτος συν
εχώς.

Ό  Κορύλλος, ώς άνω, λέγει δτι τά έρείπια 
τοϋ φρουρίου έπί τοϋ βουνοϋ τοϋ Σαλμενίκου
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λέγονται Πολένες, ένώ πρόκειται περί θέσεως 
μεταξύ Σαλμενίκου καί Λουμπίστας καλουμέ- 
νης οΰτω. Κατά Λέκκαν 87 έπ. ή πολιορκία 
ήρχισε τόν Αύγουστον 1460 καί τήν Ιην ’Ο
κτωβρίου του αυτού έτους ό Γραίτζας δι* έπι- 
στολής του, τήν όποιαν άνευρε καί έδημοσίευ- 
σεν ό Σπυριδ. Λάμπρος, πρός τήν δούκισαν του 
Μεδιολάνου Μαρίαν Μπιάγκα, έζήτησε παρ’ αυ
τής βοήθειαν. Ή  έπιστολή, συντεταγμένη έλληνι- 
στί, είναι γραμμένη μέ πόνον ψυχής. «’Αναφέ
ρω δέ δτι τό τοιούτον κάστρον κρατώ αύτό 
διά τό όνομα τού Θεού καί διά τούς χριστια
νούς, έάν μόνον έχω μερικήν βοήθειαν». *0 
Λέκκας 87 έπ. υποθέτει δτι είς τούς εντοπίους 
έκ της φρουράς έπετράπη νά κατοικήσουν τό 
πάτριον έδαφος καί οΰτω συνωκίσθη τό *Ανω 
Σαλμενίκον. Τούτο κεΐται 1)4 ώ. Δ της πα- 
λαιας πόλεως. Κατά χρόνους μεταγενεστέρους 
τού 1700 έγένετο νέα έγκατάστασις είς τά πε- 
δινώτερα καί οΐ κάτοικοι τού αύτού χωρίου ά- 
πήρτισαν τύ Κάτω Σαλμενίκον. Τούτο τύ τε- 
λευταΐον τφ  1868 κατέστη (πρίν ήτο ή Ά ρα- 
γόζαινα) καί έδρα τού δήμου Έρινεού, καλού- 
μενον έως σήμερον καί Καλύβια Σαλμενίκου ή 
Καλύβια Σαλμενικιώτικα. Άναφέρεται είς τήν 
Ένετικήν χωρογραφίαν τής Πελοποννήσου (ά- 
πογραφήν) τού έτους 1672. Καί είς κατάστα- 
σιν των χωρίων Πατρών τού 1697 ώς υπόχρε
ων παροχής σημαντικού ποσού, ήτοι 35 στατή
ρων φορβής διά τό Ιππικόν των δραγόνων 
(Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118). Καί ή μονή Έ -  
λεούσης άνήκεν έως πρό τίνος είς τήν κοινότη
τα Σαλμενίκου.

Είς Κάτω Σαλμενίκον, οίκισμόν έπΐ Τουρ
κοκρατίας άσήμαντον πέντε οίκίσκων (καλυβί- 
ων), ήδρευεν ό Τούρκος άντιπρόσωπος δλης 
τής περιφερείας, τό δέ οίκημά του διασώζεται 
διαρρυΟμισμένον είς κατοικίαν. Διά Σαλμενίκου 
τέλος διήρχετο ή πρός Πάτρας όδός έπί Τουρ
κοκρατίας καί ταύτην έπέβλεπε τό στρατόπε- 
δον Σελλών τά έτη 1821—7, υπήρχε δέ έπί 
τού λόφου Βασιλικάρι (ύψ. 420 μ.) διαρκής 
σκοπιά ειδοποιούσα περί έμφανίσεως Τούρκων 
έκ τών Πατρών τούς κατοίκους τού Σαλμενί
κου καί τών παρακειμένων Τσετσεβοχωρίων. 
Υ ψώματα παρά τό 'Άνω Σαλμενίκον: Τσε- 
τσεβαίικα (Μυροβρύσεως), Ά γ .  Ιωάννης, Βαρ- 
κούλια (έπί τού Παναχαϊκού) καί Προφήτης 
Ί Ιλ ία ς  χαμηλότερον. *Η E xped ition  άναφέρει 
τό Σαλμενίκον μέ 42 οίκογενεΐας. *0 Ραγκα- 
βής Β' 90 τφ  1851 τό Σαλμενίκον όμοίως μέ 
Λουμπίσταν καί Καλύβια Σαλμενίκου όμού οί- 
κογενείας 47 κατοίκους 254, ό δέ Νουχάκης 
(Σαλμενίκος ή Καλύβια) μέ 398 κατοίκους τφ  
1889. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 159.
Ό  P o uquev ille  άναφέρει τόν τόπον (IV, 404). 
Τό Κάτω άπέχει τού ’Ά νω l l/a ώΜ τό ’Ά νω 
δέ ύπέστη κατολίσθησιν καί συνεκεντρώθησαν 
είς τό Κάτω, άλλα καί τό ’Ά νω δέν ήρημώθη 
(40 οίκογένειαι), μάλιστα τελευταίως άπετέλε- 
σεν Ιδίαν κοινότητα.

Έ κ  Σαλμενίκου ό μητροπολίτης Διονύσιος 
Παπανικολόπουλος (βλ. λ.), μεταξύ δέ Σαλ
μενίκου (άνω) καί Πυτίτσης έγινεν ή μάχη τής 
9 Αύγούστου 1943 τών έθνικιστών άνταρτών

(Δροσοπούλου) καί τών άνταρτών Κολοκοτρώ- 
νη, Α ετού κλπ. Είς Κάτω Σαλμενίκον υπάρ
χει πλησιέστατα θέσις Ελληνικά (β>. λ.) κα- 
λουμένη ή έν συνεχεία Μουσακάδες, δπου άρ- 
χαιότητες. Είς Σαλμενίκον, δπως συνήθως είς 
τούς βυζαντινούς ή μεταβυζαντινούς οικισμούς, 
υπάρχει πληθύς ναών (είς έρείπια οί περισσότε
ροι) καί κατά έντοπίαν παράδοσιν ή Α γία 
Παρασκευή έμφανισθεϊσα έν όνείρω παρήγγει- 
λε νά ζεύσουν ζεύγος βοών καί νά γυρίσουν 
τό χωρίον. "Οπου τά βώδια έστέκοντο, νά έ- 
κτίζετο καί άπό μία έκκλησία. Δ ι’ αύτό ή 
πληθύς τών ναϊδρίων.

Περί τής λέξεως Σαλμενίκον, πολλά έγρά- 
φησαν. Κατά τήν όρθοτέραν γνώμην, τήν τού 
Θωμοπούλου 3751, είναι κουτσοβλαχική έκ τής 
λ. σάλμα, όνομασίας φυτού είς τά έλη φυομέ- 
μένου ώς υψηλόν άχυρον, χρησιμεΰον είς στέ- 
γασιν τών καλυβών τών νομάδων. Άθροιστι- 
κώς, λοιπόν, Σαλμενΐκον=άχυροκαλύβαι. Κατω- 
κήθη συνεπώς ύπό ποιμένων. Πρβλ. V asm er
138. Λέκκας 64, 68, 74 καί 188. Τό φρούριον 
καλείται καί Ώ ριας κάστρο (βλ. λ.) έως σήμε
ρον καί μία παναρχαία γέφυρα σώζεται ένώ- 
νουσα τούτο μέ Πάτρας καί Τρίπολιν κατά 
παράδοσιν. Καί ναός έντός σπηλαίου, άνήκων 
είς τήν μονήν Έλεούσης. Κατά λαογραφικήν 
παράδοσιν (Λέκκας 193) του παρακειμένου 
χωρίου Μυρόβρυσις, μέ τόν θόρυβον του Φοί- 
νικος, ό όποιος φθάνει έκεΐ, τάς χειμερινάς 
ήμέρας, καί τελευταίως άκόμη, μία κόρη είς 
τό νυχτόσκαρο έπάνω είς τό κάστρο τής 'Ωριας 
συνέλαβεν ένα βενέτικο φλωρί είς τόν άέρα, 
καθ’ ήν ώραν τούτο πετουσε καί έφευγε στοι- 
χειωμένο μέ άλλα μαζί. Λέκκας ώς έν σ. 222. 
Σταυρόπουλος 262. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 822.

Σ α λ π ιγκ τή ς  Άνδρέας ή Τρουμπάζης. Πα- 
τρινή οίκογένεια τού 1372 μέ λατ. έπώνυμον 
T ro inpeter είς κείμενον G erland  176. Πρώ
τος ό Σπ. Λάμπρος ύπεστήριξεν δτι δέν πρό
κειται περί έπαγγέλματος, άλλα λατινοποιη- 
θέντος τύπου έπωνύμου. G erland  ώς έν σελ. 
257. Θωμόπουλος 379.

Σ ά λ π ιγξ  τής Άληθείας. Μηνιαίον περιο
δικόν κοινωνικοθρησκευτικόν, έκδοΟέν έν Πά- 
τραις τφ  1905 ύπό Γ. Λ. Χαραλάμπη καί Γ. 
Π . Καλλιοντζή.

Σ ά λ π ι γ ξ .  Έφημερίς τής «Χριστιανικής ; 
Ίσοπολιτείας» έκδιδομένη έν Πάτραις κατά I 
διαστήματα άπό 1952 μέ διευθυντήν τόν Δ. Κ. 
Μιχόπουλον καί συντάκτην τόν Αύγ. Παναγιω- · 
τόπουλον.

Σαλταψ έρας Δημ. Σπυρίδων. Έγεννήθη ι 
είς Πάτρας τήν 17 ’Ιουλίου 1887. Διετέλεσε ι 
πρεσβευτής είς διαφόρους Εύρωπαϊκάς πρω- 
τευούσας. ΆπέΟανεν είς Λωζάννην τφ  1943.

Σ αμακια . Βλ. λ. Μεσάτις.
Σάμη. Βλ. λ. σφενδονήται.
Σ αμ ιω τάκης Ν. ’Ιάκωβος, έκ Χίου. Τφ 

1839, μετά σπουδάς είς Γερμανίαν, είσαγγελεύς 
πρωτοδικών ΓΙατρών, αλλά άπό τού 1840 τόν· 
εύρίσκομεν είς Σμύρνην είς τήν έφ. «Αμάλ
θεια», της δποίας έχρημάτισε δ)ντής έως τούί 
θανάτου του. Χρ. Σολομωνίδη, Ή  δημοσιογρα
φία στή Σμύρνη, *ΑΘ. 1959, 34.
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[ Σάμος. Βλ. λ. Μακαρεύς.
’“ώ>ικί (S)'‘! \  Σαμπαθάη Λεβή. Ψευδομεσσίας ίσραηλί-

‘/ik ϊ? της έμφανισθείς περί τά μέοα του ΙΖ ' αί. καί
• ·ι>' · * ' · —νΓ(!ΐ, ‘χsv άναστατώσας τούς απανταχού Εβραίους (βλ. λ.).

Πιθανωτέρα εΐναι ή έκ Πατρών καταγωγή του, 
£;;|7ι'Ί :·λτ όπως ύπεστήριξε καί δ Καισάριος Δαπόντες.

-ϊ'-!ί ' ί· Ό  Σαμπαθάη ένεφανίσθη είς Σμύρνην διδάσκων• . Μτΐ:ν ί 'l - - . - —t, 1 ^ ;ΐ̂  δτι είναι μεσαίας. Μετά περιπετείας είς Κπα- 
-jy j,) · τέλικώς έξωρίσθη

a tea*;.

"‘f.'fy'fi vi λιν καί Άδριανούπολιν,
/,ϊ; 'α Τΐί άτι ύπδ τοϋ σουλτάνου είς Πάτρας, κατά τόν αύ-

i)r Κ| τ^ν Δαπόντε, δπου καί έτελεύτησε τώ 1686. 
Ί ’ί. Αί’ ΐΐΓ,ιχί Είχεν έκμουσουλμανισθή μέ τό 6νομα Μεχμέτ

ί4<| έφέντης. Θωμόπουλος 435—6.

Kry,
'■ Ufj),,
t«S. Τί
ο).)..) ίκ $}ψ 
φ mi'ni ί* 
i
vTrhio’j, ik  f 
:.τί tara::·'!*' 
:5 ajari'^

„ ώζ5?ϊ.

"A , Σ α μ πλ ίττη ς Γουλλιέλμος. Βλ. λ. Φράγκοι. 
ι ϊ '%  ή>νγ.'; Έγκατέστησε Γάλλους κληρικούς είς τύν πα- 
Γ·γΨ·ψ\ k ?·ύ  ράλιον ναύν τοϋ Ά γ . Άνδρέου καί Ναΐτας 
‘■· · ι μ .. vq μοναχούς είς Γηροκομεΐον, άλλα ένωρίς άπήλθεν 

'??'sm d; c> ^ είς Γαλλίαν, δπου καί άπέθανε (πρύ τοϋ 1209). 
nfa. ·ω( Θωμόπουλος 293—5, 301, 303.

σανγκουΐνι (πορτοκάλλι). Είδος τούτων είς 
Ιΐάτρας, διαδεδομένον καί είς 'Ισπανίαν καί 
Σικελίαν. ’Έχουν αιματώδη (έξ οΰ τύ όνομα) 
έμφάνισιν καί είς τύν φλοιόν έξω, άλλά καί είς 
τύ έσωτερικύν (κρέας) καί είναι γλυκύτατα 
καί καλύτερα των άλλων. Πλήν των Πατρών 
δέν ηύδοκίμησαν άλλαχοΰ, παράγονται δέ καί 
δψίμως καί τυγχάνουν προτιμήσεως είς τήν ά- 
γοράν.

Σανδραβελαίικα. Συνοικισμύς παρά τήν 
Πυτίτσαν, περί τοϋ άρχαιολογικοΰ ένδιαφέρον- 

ίτος τοϋ οποίου Λέκκας 11®. Βλ. λ. Ελληνικό. 
..γι,:·..!; Σανταμέρης Π . Άναφέρεται ύπύ μόνου 

7· 7  ?“■$ τ°ΰ Θωμοπούλου α' έκδ. 407 β' 552 μεταξύ 
U'u. ... r ‘̂\ τ“ ν διακρινομένων τής έπαρχίας Πατρών (ό- 
11 ,'ή'1" |  πλαρχηγός). Είναι ό Παναγ. Γαλανόπουλος 
ω;  ̂j. - |βχ_ | κ Σανταμερίου, δι’ δ καί Σανταμε- 

ριάνος καλείται. ’Αναγράφεται ύπύ Γερμανού 
34, ώς καπετάνιος φυλάσσων τύν Μάϊον 1821 
τά σύνορα έπαρχίας Πατρών άπύ τούς Τούρ
κους τοϋ Λάλα.

Σανταμέρι βλ. λ. Σκόλλις.
Σ άπια  βρύση (ύψ. 1062 μ.). Χωρίον 2 ω. 

Α της Χαλανδρίτσης. Κατά Νουχάκην, 59 κά
τοικοι τφ  1889, ώς καί κατά Κορύλλον, Χωρο
γραφία 79. Μεταξύ Τοπόλοβας καί Αεοντίου 
(Γουρζούμισας), 8που υπάρχει καί δένδρον τοϋ 
Γιαννια (βλ. λ.). ’Απύ πολλοΰ έπαυσε νά είναι 
οίκισμύς καί μόνον έγκαταλελειμένα οίκήματα 
υπάρχουν, μόνον δέ τύ θέρος άνέρχονται ποιμέ
νες, βόσκουν τά πρόβατά των καί λειτουργεί 
τυροκομεΐον. Ό  οίκισμύς συνορεύει μέ Λεόν- 
τιον, Ζουμπάταν, Τοπόλοβαν καί Μπαρδικώ- 
στα, ανήκει δέ είς τήν κοινότητα Μοίρας. 'Η  
όνομασία προφανώς έξ έγκαταλειφθείσης ξυλί- 
νης κρήνης, διότι τύ ύδωρ τής εκεί πηγής 
είναι έξαίρετον καί ύγιεινόν. Οί τοϋ χωρίου ά- 
πήλθον είς Χαϊκάλι, άπέμεινε δέ τύ έπί τής 
Μακελλαριας όδοϋ χάνι Καραμπελια (τυροκο
μεΐον νυν). Θωμόπουλος 5461. Οί Δρακάκης 
Κούνδουρος δέν άναφέρουν τοιοΰτο χωρίον άπύ 
τής συστάσεως τών δήμων.

Σαραβάλι (φρούριον καί χωρίον) ΝΑ 1 ‘/a 
ώ. τών Ιΐατρών, έπί τών Δ προπόδων τοϋ μι
κρού Παναχαΐκοΰ. Το φρούριον άναφέρεται τά 
τέλη τοϋ ΙΔ' αί. ‘Ομώνυμον παπικόν (Sarra-
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valle) άπαντμ είς "Αγ. Μαρίνον Β. ’ Ιταλίας.
Είς τά έγγραφα (άρ. 8) G erland  άπαντώμεν 
τώ 1398 έν Πάτραις Ραΐνάλδον άπύ τύ Σαρα- 
βάλε τύ παρά τύ T reviso , ιδιοκτήτην οίκίας 
έν Πάτραις καί άμπελώνων είς θέσιν Κολποτά- 
δες παρά τάς Πάτρας. G erland  ώς έν σ. 281. 
’Ίσως λοιπόν, έπιλέγει οδτος, είς άνάμνησιν 
τοϋ ίταλ. τόπου, καθ’ ήμας δέ, διότι τύ φέουδον 
άνήκεν είς τήν οίκογένειαν τοϋ μνημονευθέντος 
έκ Σαρραβάλλε.

Άναφέρεται τύ φρούριον β' μετά τών Π α
τρών είς τύ μισθωτήριον τοϋ 1408 τών Π α
τρών πρύς τούς Ενετούς, τώ 1417 ώς £ν τών 
Πατρών καί τώ 1469 ώς τουρκική κτήσις 
(Saraueni). ’Ερείπια τούτου διασώζονται κατά 
τήν Δ άκραν τοϋ χωρίου. Δεικνύουν 6τι ήτο 
τοΰτο κυκλικόν, έχουν δέ χρησίμοποιηθή ώς 
ύλικύν τών τειχών υπολείμματα βυζ. κτισμά- 
των (κλάσματα άναγλύφων διακρίνονται είσέτι 
έντειχισμένα). Τύ δυτικώτερον άκρον είναι 
γνωστόν καί σήμερον μέ τύ τοπωνύμιον Τά- 
πια (έπαλξις) καί πράγματι τύ σημεΐον τούτο 
καί πρύ ΙΟετίας ήτο ύψηλότερον. Τάπια έλέ- 
γετο καί πρύς Νότον, άλλά ή θέσις κατελήφθη 
άπύ οικοδομάς τοϋ χωρίου. Τά τείχη σήμερον 
έχουν καταρρεύσει, κάτωθι δέ τοϋ φρουρίου 
εύρέθησαν πολλοί σκελετοί άνθρώπινοι καί νο
μίσματα παλαιότερον.

Κατά παράδοσιν, αί οίκογένειαι τών χρι
στιανών κατώκουν είς τήν πεδιάδα κάτω. 
Κατ’ άλλην παράδοσιν, τύ φρούριον εΐχεν υπό
νομον καί έξοδον πρύς τύν ναύν Ταξιαρχών, όστις 
σώζεται είς θέσιν Κάμπος. Αρχαιότητες διεσώ- 
θησαν καί παρά τύν ναύν Ά γ . Νικολάου τοϋ νε
κροταφείου (καί κατά τήν είσοδον) τοϋ χωρίου 
κάτωθι τής θέσεως Κεφαλόβρυσον. Εύρίσκον- 
ται έκεϊ δύο κίονες καί κάτωθι τής πρύ τοϋ 
ναϊδρίου όδοϋ άλλος. Ά π ύ  τύν ναύν Α γίου 
Κωνσταντίνου έρχεται ύδραγωγεΐον άρχαΐον μέ 
λιθοδομήν. Αί ρωμαΐκαί αύται άρχαιότητες δέν 
μετεφέρθησαν άλλοθεν, διότι ύπύ τύ κατά
στρωμα τής όδοϋ εύρέθησαν καί εύρίσκονται 
καί άλλοι πολλοί κίονες.

Τύ φρούριον τοϋ Σαραβάλε παρέδωσαν οί 
Φράγκοι είς Κωνσταντίνον Παλαιολόγον τύν 
Α πρίλιον τοϋ 1429, συνεπώς δέν εύσταθει ή 
έκδοχή τοϋ Θωμοπούλου Ό μπλοΰ 39, ότι οί 
γάμοι τοϋ Κωνσταντίνου έγιναν τύν ’Ιούλιον 
του 1428 είς τύν πλησίον τοϋ Σαραβαλίου 
ναύν (άλλοτε μονήν) τοϋ Ά γ .  Κωνσταντίνου 
(βλ. λ.). Καί είς τήν καταγραφήν τοϋ Μορέως 
τοϋ 1471 άπαντα ώς διατηρούμενον τύ φρού
ριον τοϋ S a rav a lli (μέ έξελληνιζόμενον τύπον 
τής λέξεως). Μνημονεύεται τύν Αύγουστον 
1466 κατά τήν άπόβασιν τοϋ Ένετοΰ Ία κ . 
Βαρβαρίγου, κατά τήν οποίαν μέχρις αύτοΰ 
καί έκεΐθεν κατά τήν άνάβασιν τοϋ Σιδηρο- 
κάστρου έφθασαν οί άποβιβασθέντες μετά τών 
Πατρέων Ελλήνων συμμάχων των. Ά λλ’ ό 
Ό μάρ βέης έκεΐθεν τούς έξεδίωξε καί ή άπό- 
βασις καί ή έπανάστασις τών Ελλήνων τών 
Πατρών άπέτυχον Φέρεται ώς χωρίον Π α
τρών τώ 1697 ύπόχρεων παροχής 30 στατή
ρων είς τύ ένετικύν Ιππικόν (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 8). Είς Σαραβάλι (1715) προϋπαν-
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roCv ol μοναχοί του Όμπλοΰ τούς Τούρκους 
τούς έξουσιοδοτημένους νά καθορίσουν τά δρια 
της κτηματικής περιοχής αυτού.

Τό χωρίον μνημονεύει ό P o u q u ev ille  IV , 
394 μέ 15 Έλλην. οίκογενεΐας τώ 1816 (S a
ra  vani). Ή  E x p ed itio n  τό φέρει μέ 23 οί- 
κογενεΐας (1828), κατά Ραγκαβήν Β' 84 οίκογέ- 
νειαι 35, κάτοικοι 145 τφ  1851 καί κατά 
Νουχάκην 512 κάτοικοι τω 1889. Καί ol 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 112, άπό τής συ- 
στάσεως των δήμων. Άπωκίσθησαν μετεπα- 
ναστατικώς έκ Γουμένιτσας Καλαβρύτων. Πα- 
πανδρέου Ίσ τ . Καλ. 259. Τά ένετ. έγγραφα 
του 1703 (τελευταία Ενετοκρατία) άναφέρουν 
κώμην Σαραβαλίου, δπου κτηματική περιουσία 
τής μονής ’Ομπλού, όμοίως άναφέρουν τό Κε- 
φαλόβρυσον *Αγ. Κωνσταντίνου. Πλουσιώτα- 
τος δέ γαιοκτήμων κατά τάς άρχάς τού ΙΖ # 
αί. τού Σαραβαλίου ύπήρξεν ό Γ . Δεμένικας 
(βλ. λ.) καί τοπωνύμιον (Θωμόπουλος Ό μ -  
πλού 21, 26 έπ., 31, 37 έπ.). Ελάχιστα έλη 
είχε τό χωρίον, μικροτέλματα διαφαινόμενα 
που καί που. Παλαιότερον δμως ol κάτοικοι 
ύπέφερον έξ έλονοσίας* καί παροιμία : «Δώδε
κα Σαραβαλαίοι φόρτωναν ένα γάιδαρο» (ά- 
σθενεϊς από σπλήνα). Έ κ  τού ποταμού Γλαύ
κου τά κτήματα του χωρίου άρδεύονται δι’ 
Ιδιου αΰλακος, τού τού Σαραβαλίου. Παρά τό 
χωρίον ρέει τό Σαραβαλαίικο ποτάμι, τό όποι
ον έπί Τουρκοκρατίας έκαλεΐτο τού Μουσταφά 
έφέντη (τής παρακειμένης ιδιοκτησίας). Είναι 
μικρός χείμαρρος, έκειΟεν τού Γλαύκου, 5 */ϊ 
χλμ. πρός Δ των Πατρών, άρχίζων άπό τά ΒΔ 
πρόβουνα τού ΙΙαναχαΙκού καί δεχόμενος τά 
έκ τού βουνού Ό μπλοΰ δμβρια ΰδατα, έκβάλ- 
λει καί αυτός εις τόν Πατραΐκόν κόλπον. Ό  
Θωμόπουλος 60 έχει ώς άνω ένα χείμαρρον 
σημειώσει, τό Σαραβαλαίικο, άλλα έκειΟεν τού 
ποταμού Γλαύκου έως τού χωρίου υπάρχουν 
αί κοΐται δύο χειμάρρων καί ό μέν άπώτ3ρος 
τού χωρίου λέγεται Φύλλουρας (πάντως έχει 
καί τό θέρος ύδωρ έστω καί όλίγον), ό δέ άλ
λος λέγεται Ξεροπόταμος, χείμαρρος καταστρε
πτικός των Ιδιοκτησιών τού χωρίου. Κατά Κο- 
ρύλλον Χωρογραφία 67, Σαραβάλι καί Βελίζι, 
συνεχόμενα σχεδόν χωρία, συγκοινωνούν μετά 
των Ιΐατρών διά δημοτικής αμαξιτού όδού 
(1903). "Ανωθι των δύο χωρίων ή Ζωητάδα.

Παρά τό Σαραβάλι καί τό χωρίον Μαυρομαν- 
δήλα, ύπαγόμενον ήδη είς κοινότητα Πετρω
τού (Βαλατούνας). ’Από τό Σαραβάλι διήρχε- 
το κατά τούς μέχρι τής Άπελευθερώσεως χρό
νους ή Μακελλαριά (βλ. ) Λ όδός πρός Καλά
βρυτα, υπήρχε δέ πηγή Πρεβετιάνα καί άλλη 
Παραδείσι. Τό νέον ύδραγωγεΐον τής κώμης 
άπό τό Κεφαλόβρυσον έγινε τφ  1881 έπί δη
μάρχου Θ. Κανακάρη. Ή  νυν έκκλησία τού 
χωρίου είναι κτίσμα τού 1879, ή παλαιά ήτο 
δπου τό πλησίον αύτής έκπαιδευτήριον, έκεΐ 
τό στρατηγεΐον τού Κολοκοτρώνη. Είς τό Ιε
ρόν τού ναού είναι έντειχισμέναι πλάκες μέ 
λατινικάς έπιγραφάς, τρεις δέ έξ αυτών μεγάλα 
ζητήματα έγέννησαν, άναφέρουσαι 12ην κε- 
ραυνοφόρον Ρωμαϊκήν λεγεώνα. Τά ύπέρ τόν 
*Άγ. Κωνσταντίνον υψώματα, Γράβα (δψ.

ϊ*

629 μ.) έναντι Όμπλού καί Πικοβούνι (ύψ*
662) βλέπουν πρός τήν πεδιάδα. Κατά τού? 
πρό τού 1821 χρόνους τό lj2 τών κτημάτων 
άνήκεν είς τόν ’Ιωάν. Παπαδιαμαντόπουλον.
Γούδας Ε' 336. Διά τό στοιχειό τού Σαρα- 
βαλιοΰ Πολίτου Παραδόσεις Α' 294, 1119,
1160. Κατά Ν. Άνδριώτη Έ τυμ . Λ εξ : ή 
νεοελλ. λ. σαράβαλο είναι άγνώστου έτύμου.

Τήν 21 Μαρτίου 1821 διεσώθη έκεΐ ή κι
νητή περιουσία έν Πάτραις τού Τωάν. Παπα- 
διαμαντοπούλου (σίτος, άραβόσιτος, έλαιον), 
διατεθεΐσα διά τά στρατεύματα τής πολιορκίας 
Πατρών. Κατά τό α καί β' έτος τής πολιορ
κίας ήτο ή βάσις τού στρατοπέδου πολιορκίας 
Πατρών. Περίφημος είναι ή μάχη τής 15 ’Ιου
λίου 1821 (μάχη Σαραβαλίου)* είς δύο έγγύς 
τού χωρίου οίκίας 6 Ίσούφ πασάς έτοποθέτη- 
σε τά πυροβόλα του (Γερμανός 55, Θωμόπου
λος 536 διά τόν Θ. Κανακάρην, Χιώτης Ίον.
Α ' 407, Φιλήμων είς Γερμανόν 251, Κ. Με- 
ταξάς 53. Διά τά τέλη τού 1821 Κόκκινος Γ'
321—4), Άρχηγεΐον τού Θ. Κολοκοτρώνη κα
τά τήν μάχην Γηροκομείου, άπό δπου ούτος ; 
ζητεί τήν όργάνωσιν στρατ. ταχυδρομείου. Λε- ■ 
πτομερέστερον βλ. λ. Έ παν. 21, Γερμανός ώς ; 
έν εύρετηρίω, Χρυσανθακόπουλος 98—9, Τριαν- * 
ταφύλλου Γηροκομεΐον 47—8, 53, Παπανδρέου . 
Καλαβρ. Έ πετ. 253, Φωτάκος Ά π . Α' 295» .-π;
Βλ. λ. Φωτήλας, Ζαΐμης. γ.

Κατά τήν έχθρικήν κατοχήν (3 ’Απριλίου 
1944) συνεκρούσθησαν έκεΐ δυνάμεις άνταρτών 
καί άνδρών ταγμάτων άσφαλείας Πατρών μέ !: m. r/; 
τρεις νεκρούς. "Αλλη σύγκρουσις είς θέσιν Γ Ί* : 
Κλάους (έργοστάσια οινοποιίας), δπου τά τάγ-·;?. ·
ματα είχον προκεχωρημένον φυλάκιον τήν 13 :Ί - 
Αύγούστου 1944. Πολλοί έκατέρωθεν συμμετέ- ::τι: , - 
σχον είς τήν μάχην ταύτην. ΈφονεύΟησαν έκ ? ·,· : - 
τών ταγμάτων 3 καί έκ τών άνταρτών 8, πολ
λοί έτραυματίσΟησαν καί ήχμαλωτίσθησαν δύο 
άντάρται (Λάγαρης 97, 106). Ή  συμπλοκή εγι- 
νεν είς τό ύψωμα Προφήτης Ή λίας άνωθι τού 1#ί 
'Αγίου Κωνσταντίνου. Τό χωρίον έκ γερμανι- ·( 
κής εισβολής είχε 14 οίκίας κατεστραμμένος μ ·.
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έκ τών 194 όλικώς αύτού. Θωμόπουλος 57ι, 
60, 65, 1711, 234, 337, 349, 403, 452, 470», 
484, 536, 597, 599, 627. ΜΕΕ ΚΑ' 554. 
Άνδρ. Β. Τσιμπούλη, Τό Σαραβά)ι καί ή Ιστο
ρία του, Πάτραι 1958.

ΣαρακηνοΙ ("Αραβες μουσουλμάνοι πειρα- 
ταί). Τούτους άναφέρει ό Κωνσταντίνος ό Πορ
φυρογέννητος δτι έπί Νικηφόρου (802—811) 
αύτοκράτορος έπέδραμον συνεννοηθέντες μέ τούς 
Σλαύους (βλ. λ.) έκ ξηρδς καί άλλους Άφρι-. 
κανούς καί έπολιόρκησαν μετ’ αύτών τάς Πά·. 
τρας άνεπιτυχώς (805). Έποίκησιν αύτών είς. 
Πάτρας υποδεικνύει ό Ά λ . Διομήδης ώς έν λ. 
Σλαύοι.

Έ π ί Βασιλείου τού Μακεδόνος, κατά τό 
872, στόλος Σαρακηνών έκ Κρήτης όρμώμενος 
υπό τόν Φώτ, διορισθέντα υπό τού έμίρου τών 
Σαρακηνών Σαήλ Άπόχαψ, έλεηλάτει τά άπό 
Μεθώνης έως Κορίνθου χωρία καί μεταξύ αό- 
τών καί τήν παραλίαν τών Πατρών. Εναντίον 
αύτών ό Βασίλειος άπέστειλε τόν ναύαρχον Νι-, 
χήταν Ώορύφαν, ό όποιος καί τούς κατετρόπω·
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σε, φονεύσας καί τδν άργηγόν των. Ε πίσης 
κατά τδν IB' al. ot ΣαρακηνοΙ έπεχείρησαν 
πειρατικάς (βλ. λ.) έπιδρομάς κατά της Ε λ 
λάδος καί τφ  1031 έπέδραμον κατά των Πα- 
τρών άνευ δμως σπουδαίων συνεπειών. Θωμό- 
πουλος 262, 279, 283. Bon 43.

Σαρακηνός ή Σαρακινδς καί Σαρακινόπου- 
λος. Άναφέρεται δτι δ μητροπολίτης Πατρών 
Μάξιμος (βλ. λ.) πρδ τοϋ 1395 συνέλαβε δι’ 
άπάτης τδν εις τδ φρούριον τοϋ Γρεβενοΰ (βλ. 
λ.) τοποτηρητήν τοΰ δεσπότου Θεοδώρου Πα- 
λαιολόγου Φραγκόπουλον καί παρέδωσε τδ 
φρούριον εΐς τινα άλλον, έχθρδν τοϋ δεσπότου, 
«δστις ένι άπιστος είς έμέ...», δπως τδν άναφέ- 
ρει ούτος, τδν πρωτοστράτορα Σαρακινόπου- 
λον. Ό  τελευταίος ούτος έθεωρήθη ώς κατα
γόμενος έξ ένετικής οίκογενείας τής Εύβοιας, 
τοΰτο δμως δέν είναι αληθές. Ιωάννης Σαρα- 
κινόπουλος άναφέρεται είς μολλυβδόβουλλον τοϋ 
ΙΑ ' ή ΙΒ ' αί. ‘Τπεράνω τοϋ χωρίου Μέντζαινα 
(βλ. λ.), έπί κορυφής ορούς, υπάρχουν ερείπια 
πύργου καί δ τόπος (δπως καί τδ βουνδν) κα
λείται Σαρακινόκαστρον, έκ κακής δέ μνείας 
αύτοΰ ξένοι γεωλόγοι έγραψαν τδν δλον μικρόν 
Παναχαϊκδν Σαϊνόκαστρον. Φαίνεται δτι ό 
πύργος άνήκεν είς τδν τιμαριούχον τής περιο
χής Σαρακινδν ή Σαρακινόπουλον. ’Έγγραφον 
τής μονής Όμπλοΰ του Ίανουαρίου 1648 ύπο- 
γραφόμενον ύπδ των προκρίτων των Πατρών 
φέρει καί την υπογραφήν Δημητρίου Σαρακι - 
νοπούλου. 'Ο  Θωμόπουλος τδν πύργον καλεϊ 
καί μικρόν φρούριον.

’Ίσως δμως καί έκ Σαρακηνών τδ δνομα 
τοΰ φρουρίου, άποικισθέντων παρά τάς Πάτρας. 
Αλλά υπάρχει ή οικογένεια καί τφ  1713 υπο
γράφουν τδ ύπέρ τοΰ μητροπολίτου Πατρών υ
πόμνημα πλεϊστοι έκ Νεζερών ΣαρακηνοΙ («Δη- 
μάκης Νεροΰτζος, δ λεγόμενος Σαρακηνός», 
Γιαννάκης, Δημητράκης, Νεροΰτζος, Πανάγος). 
Κώδηξ Μέρτζιου 174. Θωμόπουλος 331, 435. 
Ζακυθηνδς Be d espo ta t II , 112, 290.

Σαράντη Γ α λ ά τ ε ι α. Πεζογράφος έκ 
Πατρών. Έξέδωσεν έν Αθήνας «Τδ βιβλίο τής 
Χαράς» 1947, «Πασχαλιές» 1950, «Τδ βιβλίο 
τοΰ Γιοχάνες καί τής Μαρίας» 1952 καί «’Ε π ι
στροφή» 1953. Τφ 1954 έλαβε τδ βραβεΐον 
πεζογραφίας είς μνήμην Κ. Ούράνη (τής όμά- 
δος τών 12).

Σ α ρ ά ν τ η ς  Άνδρ. Γεώργιος. Λογοτέ
χνης έκ Πατρών, έργασθείς είς ’Αθήνας. "Η 
λιος ΣΤ ' 869.

Σάραπίς. Είς τδ άλσος τών Πατρών ύπήρ- 
χον κατά τήν άρχαιότητα δύο ναοί αύτοΰ. Είς 
τδν έτερον έξ αυτών μνήμα τοΰ Αίγύπτου. Ή  
θεότης είσήχθη ύπδ τών Ρωμαίων καί έξισοΰτο 
πρός τδν ’Ασκληπιόν. Θωμόπουλος 210, M ey
er 2218, H erb illon  ώς έν σ. 182.

Σαρατζόπουλος Κωνστ. Οικονομολόγος, 
καθηγητής τής Πολ. Οικονομίας παρά τη Σ χο
λή ’Επιμελητείας τής Σχ. Εύελπίδων. Έ γεν- 
νήθη εις Πάτρας τφ  1879 καί έσπούδασε νο
μικά καί οικονομολογικά έν Άθήναις καί κα
τόπιν είς ΓΙαρισίους. Έξέδωσε πολλά βιβλία 
έν Ά θήναις: «’Εμποριολογία», «’Επίτομος
•Πολ. Οικονομία», «Έγχειρίδιον έμπ. δικαίου»,

ε«ή6

«Έ λλ. ναυτικόν δίκαιον», «*Η οικονομική Ε λ 
λάς διά μέσου τών αίώνων» (1933). ’Ανεξάρ
τητος Δ ' 2967.

σ α ρ δ έ λ λ α ι .  Βλ. λ. αλιεία.
Σαρδελλιάνος Γεωργ. Άναφέρεται είς τδν 

πίνακα τών κατά τδ 1821 πεσόντων έκ τής 
έπαρχίας ΙΙατρών τών ναών Ά γ . Κωνσταντί
νου καί Όμπλοΰ. Θωμόπουλος 600. Ό  Άνδρ. 
Σαρδελλιάνος έκ Καλαβρύτων έπολέμησε καί είς 
Πάτρας τφ  1822. Παπανδρέου Καλ Έ πετ. 
260, 318. Σταυρόπουλος 541, Τ. Σταματοπού- 
λου, Τδ προσκύνημα 25, 38 έπ. 'Ή λιος ΙΣ Τ ' 
872. Ό  πρωθιερεύς Ν. Παπαδόπουλος γράφει 
είς περ. «Οί τρεις ίεράρχαι» Ά θ . Σ)βρίου 
1958, 71 δτι δ Σταΰρος Σαρδελλιάνος έκαμε 
στρατολογίαν είς Νεζερά τώ 1821 καί τήν 23 
Μαρτίου έφθασε μετά τοϋ Γερμανού εις Π ά
τρας. ’Έφθασαν καί παρέμεινον είς τήν πολιορ
κίαν καί οί άδελφοί του Γεώργιος, Άνδρέας, 
Μιχαήλ καί Γιαννάκης.

Σαρδελλιάνου Ρίτα. Λογοτέχνις έν Π ά- 
τραις, δπου έξέδωσε τφ  1940 τδ βιβλίον της 
«Παραμύθια» (’Αχαϊκά Δ ' 31—2) καί τδ μυ
θιστόρημα « Ή  κυρά τής γής».

Σαρδινή, ή. Νεώτερον δνομα τοϋ ποταμού 
τής Καύκωνος. Άναφέρεται ύπδ τοϋ P o u q u e- 
v ille  IV , 383, καθ’ δν τά ΰδατα αύτής ΰδρευ- 
ον τούς άγρούς 1 μιλ. Β τής Ά ν ω  Ά χα ΐας. 
Θωμόπουλος 61.

Σαρκουνά. Χωρίον του δήμου Έρινεοΰ ά- 
πδ τής έν έτει 1833 συστάσεώς του, άποτελε- 
σθέν έξ άποίκων κατελθόντων έκ τής όρεινης 
Λουμπίστας (βλ. λ.) μετά τήν Άπελευθέρωσιν. 
Στοΰ Σαρκουνα λέγεται, συνεπώς ό συνοικι
σμός έχει τδ δνομα έκ τοΰ άρχικοΰ ίδρυτοϋ ή 
κτήτορος τής περιοχής. Κεϊται έπί τοΰ προ- 
βούνου τής Ζήριας (βλ. λ.) καί έπί τής δυτ. 
όχθης τοΰ Φοίνικος, ύψηλότερον τοΰ χωρίου 
Ιΐροβοδός (βλ. λ.), παρά τάς Καμάρας. Υ π ά 
γεται είς τήν κοινότητα Ζήριας. ’Απέχει τοΰ 
Κάτω Σαλμενίκου 15' ΝΔ αύτοΰ. Κάτοικοι τφ  
1889 38. Λέκκας ώς έν σ. 222. Κορύλλος Χω
ρογραφία 89. ΜΕΕ, ΚΑ' 570. Οί Δρακάκης 
Κούνδουρος 159 μόλις τδ έτος 1911 τδ άνα- 
φέρουν ώς χωρίον δήμου Έρινεοΰ.

σαρκοφάγοι μαρμάρινοι. Βλ. λ. νεκροτα
φεία, Ά γ .  Άνδρέας. Κατάλογος αύτών είς 
Θωμόπουλον 224—6.

Σαρσοκορώνη. Βλ. λ. ’Εκκλησία.
Σ ατράπης. Θεότης παρομοία τοΰ Διονύ

σου είς τούς Φοίνικας, ή δποία, κατά H erb il- 
Ion 77—80, 84 θά έλατρεύετο είς Πάτρας πρδ 
τής έπισκέψεως τοΰ Παυσανίου.

Σάτυρος A I σ χ  ί ν α. Ε ίς έπιγραφήν Π α
τρών Ελληνικήν. H erb illon  174. Θωμόπου
λος 231.

Σ αχτούρης ναύαρχος "Τδρας. Είς ναυμα
χίαν Πατρών 1822 μέ τδ βρεγαντϊνον «Α θή
να». Καί τδν Αύγουστον 1827 είς τδν άπο- 
κλεισμδν Πατρών καί Ναυπάκτου. Τ φ  1822 
παρέμεινεν εις τδν Πατραϊκόν. Χιώτης Ίον. 
Α ' 747. Κόκκινος Δ ' 184, 183. ΜΕΕ ΚΑ' 599.

Σ βέτσος Π  αν α γ . Έξέδωσε Ταχυδρομι
κόν κλ. οδηγόν Πατρών τφ  1906 ένταΰθα,

Σεήδ. Βλ. λ. Σαΐτ άγος,
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Σέκερης Γεωργ. 'Οπλαρχηγός έκ Τριπό- 
λεως. Έ π ϊ κεφαλής σώματος συμπατριωτών 
του διεκρίθη είς τήν μάχην Γηροκομείου. Τρι- 
ανταφύλλου Γηροκ. 47, 49, 50, 51, Μέξας 1, 
Έλευθ. ΙΑ ' 390, Θεοφανίδης Α ' 2611 -

σέλας βόρειον. Έσημειώθη τήν 22.10' της 
25)1)1938 έν Πάτραις. Άνακοίνωσις συμπο
λίτου Ν. Σοφή είς Πρακτ. Ά καδ. Ά θ . ΙΓ ' 
269 έπ. Θωμόπουλος 82.

Σέλας* Έ φημ. έν Πάτραις τφ  1910—3 
υπό Λουκά Φλαμή.

Σ ελαχαγια  βρύση. Άναφέρεται καμάρα 
(στοά) καί λαγκάδι του Σελαχαγια είς τό έγ
γραφον των κατοίκων χωρίου Κυνηγού του έ 
τους 1830 περί τώ ορίων της κτηματικής πε
ριουσίας τής μονής Γηροκομείου καί τά όποια 
δρια έφθαναν μέχρι τής καμάρας ταύτης κα- 
ταλήγοντα είς τόν ναόν τού Προφήτου *Ηλία. 
Καί ή παρακειμένη κρήνη έλέγετο μέχρι πρό 
δΟετίας βρύση Σελαχαγια (Διάκου καί Καποτα 
σήμερον). ΤΗτο Ιδιοκτησία τού άνωτέρω άγά, 
ό όποιος είχε κατορθώσει νά ύφαρπάση τήν 
περιοχήν άνήκουσαν καί κατά τήν α' Τουρκο
κρατίαν είς τήν μονήν Γηροκομείου. Τριαντα- 
φύλλου Γηροκομεΐον 64.

σεισμοί, σ ε ι σ μ ι κ ό τ η ς  τ ο ύ  έ δ ά -  
φ ο υ ς .  Έ κ  τής άρχαιότητος άκόμη ήτο γνω
στή ή ’Αχαΐα ώς σεισμοπαθής. Κατ’ Α ριστο
τέλη, Μετεωρολ. Β' η' «έτι δέ έπϊ τόπους 
τοιούτους οΐ Ισχυρότατοι γίνονται των σεισμών, 
δπου ή θάλασσα ροώδης ή ή χώρα σομφή 
[σπογγώδης] καί υπαντρος* διό καί περί Ε λ 
λήσποντον καί περί Ά χαΐαν καί Σικελίαν...». 
Κατά τόν συμπολίτην καθηγητήν τής σεισμο
λογίας είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών "Αγγ. 
Γαλανόπουλον είς περιοδ. «Α χαϊκά» Πατρών 
Γ 1, 50—4, οί σεισμοί τής περιοχής των Πα- 
τρών παρουσιάζουν τό χαρακτηριστικόν τής 
εύκολωτέρας μεταδόσεως τής σεισμικής ένερ- 
γείας κατά τήν διεύθυνσιν των άλπικών πτυ
χώσεων, τά σεισμικά όμως κέντρα αύτών εύ- 
ρίσκονται είς τόν Πατραϊκόν κόλπον καί είναι 
δευτερευούσης μάλλον σημασίας. Γενικώς αί 
Πάτραι σείονται συχνά ύπό σεισμών μάλλον 
τοπικής φύσεως, προερχομένων κυρίως έκ τού 
μεταξύ τών Πατρών καί τού Ρίου ευρισκομέ
νου σεισμικού κέντρου. Είναι δέ οί σεισμοί 
ούτοι 6χι σπανίως αρκετά σφοδροί καί προξε
νούν σχετικώς σοβαράς ζημίας έπϊ τών κτιρίων. 
Αί Πάτραι ύποφέρουν πολλάκις καί άπό σει
σμούς, οί όποιοι συμβαίνουν είς διαφόρους έν- 
τόνου δράσεως έστίας γειτονικών πρός αύτάς 
σεισμικών περιοχών, δπως του Αίγιου, Ναυ- 
πάκτου, Η λείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, 
Μεσσηνίας, Άγρινίου καί Λοκρίδος. Συνήθως 
οΐ έκ τών σεισμικών τούτων κέντρων προερ
χόμενοι σεισμοί γίνονται αισθητοί είς Πάτρας 
ώς άσθενεΐς άλλ* ένίοτε καί ώς άρκούντως Ι
σχυροί. Ε π ίσ η ς κατά τούς έκάστοτε αισθητούς 
είς Πάτρας σεισμούς ύποφέρει περισσότερον τό 
μεσημβρινόν τμήμα τής πόλεως, καθόσον τούτο 
κυρίως είναι έκτισμένον έπϊ προσχώσεων μι
κρού σχετικώς πάχους.

Ε ίς τήν 'Αχαΐαν καί τάς άπέναντι αύτής 
περ ιοχάς Μεσολογγίου καί Ναυπάκτου ύπάρ-
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χουν τρία κύρια συστήματα ιστίων κραδασμοδ.
Αί έστίαι κραδασμού τού πρώτου συστήματος 
εύρίσκονται είς τόν βυθόν τού Κορινθιακού 
κόλπου. Τό δεύτερον σύστημα έμφανίζεται είς 
τήν περί τήν Ναύπακτον περιοχήν καί παρέχει 
σεισμούς, τών όποίων τό βάθος τής έστίας 
είναι σχετικώς μικρόν. Οί σεισμοί τού συστή
ματος αύτού πρέπει νά άποδοθοΰν κυρίως είς 
τό παρά τάς βόρειας άκτάς τού Πατραϊκου 
κόλπου ρήγμα (παρά τό δρος Κλόκοβα). ΑΙ 
έστίαι κραδασμού του τρίτου συστήματος έ- 
δράζονται έπϊ τών παρά τάς νοτίους άκτάς του 
Πατραϊκοΰ κόλπου εύρισκομένων ρηγμάτων.
ΟΙ σεισμοί τού συστήματος αύτού παρουσιά
ζουν περιωρισμένην έκτασιν μεταδόσεως τής 
σεισμικής των ένεργείας καί είναι μικράς σχε
τικώς έντάσεως.

Τό έδαφος τών Πατρών παρουσιάζει έναλ- 
λαγήν υλικών καί είς τάς παρυφάς τών δια
φόρων πετρωμάτων οί έκ τών σεισμών κραδα
σμοί είναι Ισχυρότεροι. Ή  μικρά έκτασις καί 
σημασία τών ρηγμάτων, είς τά όποια όφείλον- 
ται οί σεισμοί τής περιοχής τών Πατρών καί 
ή δχι πολύ μεγάλη έντασις τών σεισμών της 
δεικνύουν δτι αί Πάτραι άποτελοΰν σεισμικήν 
ζώνην τρίτης μάλλον τάξεως. Παρά ταύτα, άν 
λάβη τις ύπ’ οψιν τά άποτελέσματα τών σει
σμών είδικώς έπϊ τών κτιρίων τής πόλεως 
Πατρών, Αναγκάζεται νά χαρακτηρίση τήν πε
ριοχήν τών Πατρών ώς σεισμικήν ζώνην του
λάχιστον β' τάξεως. Ή  σεισμικότης δέ δέν 
είναι ή αύτή είς όλόκληρον τήν ’Αχαΐαν, άλλά 
βαίνει έλαττουμένη έξ Α πρός Δ, δπως βαίνει 
καί ό βαθμός διαρρήξεως αύτής.

Ποιοι άκριβώς σεισμοί κατέσεισαν τήν πε
ριοχήν τών Πατρών κατά τήν άρχαιότητα δέν 
γνωρίζομεν, ή ώς άνω δμως ένδειξις τού *Α- 
ριστοτέλους είναι σαφής περί τού δτι πολλοί 
ήσαν οί σεισμοί, αφού ήδη τω 377 π.Χ. σει- ■‘ϊ'-τ'. 
σμός κατέστρεψε τάς Ά χαϊκάς πόλεις Έλίκην ''fc'· 
καί Βούραν. Έ κ  σεισμών έπαθε καί ή έναντι ■ — 
τών Πατρών πόλις Καλυδών, έξαρσις δέ έκ :
σεισμών υπάρχει πρός τό κάτω μέρος του Τα- 
φιασσού. Είς σφοδράς σεισμικάς μεταβολάς ά- ■ '-ti. 
ποδίδεται καί ή κατά έποχάς διαφορά τού \:i 
πλάτους τού πορθμού τών Ρίων. Κατά Δ. Κι- · «/. -; . 
σκύραν είς Πελοπον. πρωτοχρονιάν, 1958, , ϊ acr> ]y . 
106—12, ή ’Αχαΐα υποφέρει όλιγώτερον από 
τήν Μεσσηνίαν καί Μάνην. Ή  άπό Πατρών \ .
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είς Κόρινθον ζώνη άποτελεΐται άπό χαλαρά .
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πετρώματα.
Ό  "Αγγ. Γαλανόπουλος, Σεισμική γεωγρα-  ̂ ; 

φία τής Ελλάδος, Ά θ . 1955, 7, 8 μνημονεύει 
τόν A. S ieberg , γράψαντα (1932) δτι είς τδ 
στενόν τής Ναυπάκτου διασταυρουνται δύο ρη
ξιγενείς ζωναι. Κατ’ αύτόν, ό Πατραϊκός κόλ
πος συνεχίζεται πρός τά ΒΑ διά τού ρήγματος 
Λαμίας—Τρίκκερι, διέρχεται Ν τής Χαλκιδι
κής ώς ύποθαλασσία τάφρος τού Ξηρού καί 
καταλήγει είς τήν Μικρασιατικήν χέρσον ώς 
τάφρος τής ΝικομηδεΙας. Ό  καθηγητής Γαλα
νόπουλος έκφέρει τήν γνώμην «έκ τής διανο
μής τών άποτελεσμάτων τού βλαβερού σεισμού 
τών Πατρών τής 25 Αύγ. 1889... δτι ή τε
κτονική τάφρος τού Άργολικοΰ κόλπου συνβ-
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χίζεταί πρός 6  8χι διά του δρμου των Σαλώ- 
νων, άλλά διά τοϋ Πατραϊκοϋ κόλπου». *0 
αύτός 9 έπ. παρέχει κατάλογον των γνωστο- 
τέρων σεισμών Πελοποννήσου, μνεία δέ τοϋ 
σφοδρού σεισμού τοϋ Πατραϊκοϋ της 16 Α 
πριλίου 1947. 3 οίκίαι εις Άντίρριον κατέρρευ- 
σαν, πολλά!, δέ είς Ρίον καί Πάτρας διερράγη- 
σαν, τραυματίαι 2. Σύνολον βλαβέντων κτι
ρίων 10 °/0.

Έ π Ι Τιβερίου (23 μ.Χ.) Ισχυρότατος σει
σμός κατέστρεψε τό Αΐγιον, χωρίς νά πάΟουν 
τίποτε αΐ Πάτραι. Έ π ί Ίουλιανοϋ (375 ή 365 
’Ιουλίου 21) Ισχυρότατος σεισμός είς τήν Με
σόγειον καί αί Πάτραι κατεστράφησαν. Τά ΰ- 
δατα άπεσύρθησαν άπό των παραλίων καί έ- 
πανήλθον μεθ’ όρμής, είσχωρήσαντα είς τό έ- 
σωτερικόν της ξηρδς. Έ π Ι Ίουστινιανοΰ (5 ή 
6 Ιουλίου 551) μέγας σεισμός κατέστρεψε τάς 
Πάτρας έκ θεμελίων καί καθ’ δν μάλιστα 
ύπέρ τούς 4.000 κάτοικοι εδρον οίκτρόν θάνα
τον. Καί έκ τοϋ σεισμού τοϋ έτους 521 (κατ’ 
άλλους 522) έπαθον καί αί Πάτραι (Χέρτσβεργ 
Ελλάδος Γ ' 666). ’Αλλά ό σεισμός τοϋ 551 
δέν έχει σύγκρισιν μέ τόν προγενέστερον. Πολ
λοί των κατοίκων έτάφησαν ύπό τά έρείπια 
καί είς πολλά μέρη ή γη ήνοιξε καί είς τά ά- 
νοιχθέντα χάσματα κατέπιε πολλούς. Είς έν δέ 
μέρος, δπου τό χάσμα παρετηρεϊτο καί μετέ- 
πειτα, έχάθησαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι 
ή είς δλα τά λοιπά μέρη της Ελλάδος, διότι 
κατά τύχην έτελεϊτο έκεϊ έορτή καί είχε συρ- 
ρεύσει άπό πολλά μέρη μέγα πλήθος. Σωροί 
γης έφραζαν τάς οδούς, ή θάλασσα άποσυρθεϊσα 
κατεπόντισε τά γύρω μέρη. Έπνίγησαν καί έ- 
φονεύθησαν τόσοι, ώστε ό άριθμός των ύπερέβη 
πάντα άλλον είς δμοιον δεινόν μνημονεύομενον. 
Έ κ  τοϋ σεισμού τοϋ 728 μ. X. τοϋ Αίγαίου, 
δτε νέα νησίς ένεφάνη είς Θήραν, δέν άναφέρε- 
ταί τι καί περί Πατρών. Τόν Αύγουστον 1304 
Ισχυρότατος σεισμός συνεκλόνισε τάς νήσους 
Ρόδον, Κρήτην καί όλόκληρον τήν Πελοπόννη
σον. "Αλλος σεισμός μνημονεύεται όλίγον μετά 
τό έτος 1450, δτε έζητήθη άνακομιδή τοϋ λει
ψάνου τοϋ δσίου Λεοντίου παρά τήν σημερινήν 
μονήν Ταξιαρχών Αίγιαλείας. Έ κ  τοϋ σεισμού 
τοϋ 1664, έκ τοϋ όποίου έπαθε τό Αίγιου, έ- 
σείσθησαν δεινώς καί αί Πάτραι.

Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Σεισμός Ισχυρός, 
6 όποιος έξελήφθη παρά των κατοίκων ώς έκ
τακτον σημεϊον τών καιρών, έσημειώθη «είς 
τάς Π . Πάτρας είς τά 1714 ’Ιουλίου 27 ήμέ- 
ρφ Κυριακή καί ώρρι 6 της ήμέρας, δς τις έ- 
κρήμνισε τά καμπαναρεΐα τών έκκλησιών, τούς 
νάρθηκας τινών άπ’ αύτάς καί μερικά παλάτια· 
έσχίσθησαν δέ καί οί τοϋ κάστρου πύργοι ά
νωθεν έως κάτω καί έπεσάν τινες άπό τάς έ- 
πάλξεις του» κατά τό Ή πειρ. Χρονικόν (έκδ. 
Βόννης 254). Καί άλλος μέγας σεισμός, άλλ’ 
άνευ μεγάλων δυστυχημάτων, έγινεν είς Π ά 
τρας τό αύτό έτος 1714 τήν πρωίαν της 3ης 
Σεπτεμβρίου.

ΟΙ μεγάλοι σεισμοί τοϋ 1723 έπληξαν καί 
τάς Πάτρας. Τ φ  1743 άνακαινίζεται τό έλαιο- 
τριβεϊον είς Σαραβάλι της μονής Όμπλοϋ «όπού 
έπεσε άπό τό σεισμό». ’Ολίγον πρό τοϋ 1769

m

σεισμός έπέφερε ζημίας είς τόν παράλιον ναόν 
Ά γ . Άνδρέου. Σεισμός τήν 17 Μαίου 1748 
είς Αίγιου καί οί κάτοικοί του κατέφυγον είς 
Πάτρας καί Ζάκυνθον. Μέγας σεισμός τήν 30 
Ίανουαρίου 1785, έξακολουθήσας νά δονή τό 
έδαφος μέχρι 5 Φ)ρίου. Θωμόπουλος Όμπλοϋ 
271. ’Άλλος τής 9 Φ)ρίου 1785 κατέστησε τό 
οίκημα τοϋ Ένετικοΰ προξενείου άκατοίκητον. 
Οί Τούρκοι διοικηταί δέν έδέχθησαν νά άναλά- 
βουν τήν έπισκευήν του (Κώδηξ Μέρτζιου 
289). Έ κ  τοϋ σεισμοϋ Ιδίως της 30 Ίανουα- 
ρίου πολλαί οίκίαι καί έκκλησίαι κατέρρευ- 
σαν. Οί κάτοικοι έκ φόβου έκοιμώντο έπί ένα 
μήνα είς τό ύπαιθρον μ’ δλον τό δρίμύ τοϋ 
χειμώνος ψϋχος. Οί Τούρκοι διέταξαν δπως ή 
ήμερα αυτή είναι ίερά καί έορτάζεται άπό δλα 
τά είς Πάτρας θρησκεύματα, έρωτώντες τούς 
χριστιανούς «πότε είναι τών τριών άρχόντων» ;

Χειρόγραφον Ζακυνθίου εύρεθέν καί δημοαι- 
ευθέν άναφέρει : «1785 30 Γεν. ξημερόνοντας 
τών Τριών 'Ιεραρχών ημέρα πέμπτη έκαμε 
ένας σεισμός τζή δύο ώρες τής νυκτός είς τήν 
παλαιάν Πάτραν καί έτησκαντηνάρισεν τά 
πάντα καί τό κάστρο καί τζή δέκα ώρες τής 
νυκτός τό χάραμα έκαμε άλλος ένας σεισμός, 
έγκρέμισε δλαις ταϊς έκκλησίαις άπό τά θεμέ
λια καί έγκρέμισε καί μέρος άπό τό κάστρο, 
κατά τό κάστρο τής πόρτας, καί άπό τή χώρα 
δέν έμεινε ένστρωτο καί έσκοτωθήκανε Χρι
στιανοί άνδρες έως 38' εί δέ άπό Τούρκους 
καί Όβρέους δέν έξεύρομεν πόσοι». Ό  σεισμός 
οΰτος, έκληφθείς παρ’ δλων τών κατοίκων ώς 
σημεϊον τών καιρών, συνετέλεσεν δπως οί 
Τούρκοι φέρονται ήπίως πρός τούς Πατρεϊς, 
άφοΰ άλλωστε οί ’Αλβανοί άπό θετίας ήδη 
εΐχον έρημώσει δλην τήν χερσόνησον. Τήν 
8—1—1805 θαλάσσιον ρεΰμα προσέβαλε τάς 
Πάτρας (Δ. Κισκύρας ώς άνωτέρω, 106). Φο
βερός ύπήρξε καί ό σεισμός τοϋ 1806. Κατέ
στρεψε τόν βυζαντινόν ναόν τής μονής Γηροκο
μείου καί έκεϊνον τοϋ μετοχίου αυτής Προφή
του Ή λία . ’Ή δη τφ  1807 εΐχον άμφότεροι ά- 
νακαινισθή, δπως έπίσης καί 0 ναός τών αγίων 
Πάντων, 0 όποιος όμοίως ώς καί οί προηγού
μενοι παθών, έκ βάθρων άνεκαινίσθη, όμοίως 
δέ καί τά κελλία τής μονής, κατά τήν περί 
δλων τούτων σημείωσιν τής α' σελ. τοϋ Κώ- 
δικος τής μονής τοϋ έτους 1807 (Τριανταφύλ- 
λου Γηροκομείου 71). Ό μοίας ζημίας ύπέστη 
καί ή μονή Όμπλοϋ, πρέπει δέ άνάλογοι νά 
ήσαν αί καταστροφαί τής πόλεως. Ό  Dod- 
w ell 119 είδε πολλάς ρωγμάς έπί τοϋ φρου
ρίου έκ σεισμών, χρονολογουμένας πρό έτών, 
δτε έφονεύθησαν 40 άτομα καί άλλα 13 συνε- 
θλίβησαν άπό τήν πτώσιν μιας έπάλξεως. Ό  
αύτός (II, 306) άναφέρει δτι λόγφ τών σει
σμών, αί πηγαί άπό Αίγίου έως Πατρών είναι 
κεναί καί οί ποταμοί όμοίως. Ό  K eake II , 
143, έπισκεφθείς τάς Πάτρας τφ  1806, άνα- 
φέρει δτι τό βρεττανικόν προξενείου είναι έν 
ξύλινου μέγα οίκημα μέ όλίγας άνέσεις, άλλά 
ίκανόν νά άντέχη είς τούς σεισμούς. Αί οίκο- 
δομαί είς Πάτρας διά τόν λόγον τούτον πρέ
πει νά είναι έλαφραί καί σταθεραί. Α ί σει- 
σμικαί δονήσεις ήσαν συχναί, ένα δέ σεισμόν
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τόν περιγράφει. Έ γίνετο εις τήν πόλιν πολύς 
θόρυβος καί πανικός, άλλ’ δ περιηγητής ήσθά- 
νετο άσφαλής είς τό προξενεΐον. Σεισμόν έν 
άνομβρία τω  1809 άναφέρει δ Θωμόπουλος 585.

Τρομερός σεισμός συνεκλόνισε τό Αϊγιον 
τήν 11)23 Αύγούστου 1817, Σάββατον ώραν 
9. Πλήρη περιγραφήν τούτων εις «Λόγιον 
Έρμήν» Βιέννης 1818 σελ. 101 καί έτους 1817 
σελ. 597. Ή  θάλασσα άνήλθεν είς τήν ξηράν, 
πολλοί έπνίγησαν καί έφονεύθησαν. Ό  σεισμός 
αισθητός μέ βιαιότητα εις Πάτρας καί μέχρι 
της ’Ήλιδος. Κατ’ όίλλας πληροφορίας έγιναν 
δύο σεισμοί τό έτος τούτο, τήν 13 καί 23 Αύ
γούστου. Ό  β' εις διάστημα 17" μετέβαλε 
τό Αϊγιον εις σωρόν έρειπίων. Άμφότεροι έ
βλαψαν τάς Πάτρας καί τήν Η λείαν (Ε λ ά 
χιστα έχει δ Σταυρόπουλος 320).

Σεισμόν έδοκίμασαν αί Πάτραι τήν 6 Δε
κεμβρίου 1811, τόν όποιον είχε προφητεύσει 
υπηρέτης τις του Κοσμά τού Αίτωλου. ’Άλλοι 
σεισμοί τόν Δ)βριον 1820 καί ’Ιανουάριον 
1821. «1820, 17 Δ)βρίου 4 μεσονυκτ. έν Πε- 
λοποννήσίρ πύρινα μετέωρα» άναγράφει χειρό
γραφον διασωθέν προσθέτον δτι αί δονήσεις έ- 
ξηκολούθουν έπί 51 ήμέρας (ΒαρΟόλδης, 253). 
Θαλάσσιον ρεύμα προσβάλλει πάλιν τάς Π ά
τρας τήν 9-1-1821 (Κισκύρας αυτόθι 106). Σ ει
σμός Ισχυρός έσημειώΟη καί τήν 17 Απριλίου 
1821 καί άλλος κατά τήν χαραυγήν της κα
ταστροφής των Πατρών 5 Απριλίου 1821. 
Έ κ  σεισμού της 18 Όκτο>βρίου 1840, ό>ρας 
9.30' μ. μ. έκ του δποίου έπαθον αί Ίόνιοι, έ- 
ταράχθησαν καί αί Πάτραι. Προηγουμένως 
(’Ιανουάριος 1829) έμεσολάβησεν άλλος μέγας 
σεισμός. Είς τάς 18 ’Απριλίου 1842, ώρα 4.7' 
αί Πάτραι σπουδαίος έπαθον έκ σεισμών 
(Buchon, R ech. h isto r. 515). Τήν 16 Ν)βρίου 
1857 καί ώραν 11 ι/ 2 π. μ. σεισμός ισχυρότα
τος, άλλ’ άνευ άπευκταίου. Μέγας σεισμός τήν 
17)29 Δ)βρίου 1860 είς Ζάκυνθον μέ σοβα- 
ρώτατα άποτελέσματα καί είς Πάτρας, δ που 
κατέφυγον πρόσφυγες πλεΐστοι Ίόνιοι (Ζωγρά
φος 71). Τήν 23 Ιουνίου 1844 ώρα 10 π. μ. 
έτερος. Τήν 21 Φ)βρίου 1858 ό>ρα 11 π. μ. 
άλλος.

Μέγας ήτο δ σεισμός της 26 Δ)βρ(ου 1861 
ώρα 2 jx. μ. άνατρέψας τό Αϊγιον καί συγκλο- 
νίσας τας Πάτρας καί Στερεάν (D riau lt Β' 
472, 475). Είς Έλευθ. ΙΑ ' παρά τήν σελ. 392 
είκών σεισμικών ρηγμάτων παραλίας Ά χα ΐας 
του έτους έκείνου. Τήν 25 Ίανουαρίου 1866 
σεισμός είς Πάτρας καί Ίονίους, τήν 26 ’Ιου
νίου καί 17 ’Οκτωβρίου δμοίως. Αίσθητότατος 
δ σεισμός της 23 Ίανουαρίου 1867 ό κατα- 
στρέψας τήν Κεφαλληνίαν. Καί οί σεισμοί 
1870—83 της Φωκίδος ήσαν αισθητοί μεγά
λος είς Πάτρας. Σεισμοί τήν 2.45' π. μ. της 
2 Ν)βρίου 1883 καί 1—2 Μαΐου 1883, ούς 
έπροφήτευσεν ό Καπετάνος (δικηγόρος), τόν 
Μάϊον 1883 μάλιστα οί Πατρινοί έκοιμουντο 
είς Σχατοβούνι διά τόν φόβον έπαναλήψεώς των.

Πλήρη πίνακα των σεισμικών δονήσεων 
των έτών 1884—95 κατέγραψεν ό Χρ. Κορύλ- 
λος, έκτοτε δέ ό Μετεωρολογικός σταθμός 
Πατρών» Σημαντικώτεροι τούτων οί του έτους

1881, της 15 Αύγούστου 1886, 6τε παρετη- 
ρήθησαν καί καθιζήσεις είς τό κρηπίδωμα τού 
λιμένος Πατρών, μέ έπίκεντρον τήν Τριφυλίαν 
(Τρ. Εύαγγελίδης Τά μετά τόν *'Οθωνα 642), 
της 27 Αύγούστου 1886, ώρας 11.25', μέ πλεί- 
στας ζημίας εις τήν Δυτ. Πελοπόννησον, της 
9 Σεπτεμβρίου 1888 ώρας 5.5', έκ του όποιου 
κχτεστράφη τό Αϊγιον, της 13 καί 25 Αύγού
στου 1889 διευθυνόμενος άπό Β προς Ν μέ 
μεγάλας ζημίας, της 28 Ιουλίου 1890 ώρας 
12,22' μέ θόρυβον δμοιον άμάξης έγγύτατα 
διερχομένης, τής 31 Ίανουαρίου 1894 5 μ.μ., 
της 12 Ίανουαρίου 1895 τρεις δονήσεις 5,8', 
5,15' καί 5,45', σεισμοί κάθετοι μετά κρότου 
καί βοής, έν Ρί<» δέ κατέπεσαν τοίχοι. ’Εκ 
τού σεισμού του 1866 έπαθε καί ό ναός τού 
Παντοκράτορος, άνακαινισθείς τό αύτό έτος. 
Είς τάς 16 Ν)βρίου 1911 ώραν 3 π. μ. σεισμός 
ισχυρός μετά βοής είς Πάτρας έπέφερε ζη- 
μίας.

Μετά τάς καταστροφάς της Κορίνθου άν- 
τισεισμικά κτίρια έν Πάτραις έγιναν μόνον τό 
οίκημα τής Δημοτ. Βιβλιοθήκης, ό νέος ναός 
Ά γ .  Άνδρέου, τό Άρσάκειον, ό ναός τού Α' 
Νεκροταφείου, ΙΚΑ, Τηλεγραφεΐον (1955). 
Τήν 16 ’Απριλίου 1947 ισχυρός σεισμός τού 
Πατραίκού κόλπου (Δ. Κισκύρας ώς άνωτέρω 
106—112) καί ώς άνωτέρω. Παρατήρησις έγι- 
νεν δτι οί πλεΐστοι σεισμοί γίνονται κατ’ Αύ
γουστον μήνα (βλ. λ. καταστροφαί).

Καταγραφήν τών γνωστοτέρων σεισμών τών 
Πατρών έκαμαν ό Στ. Θωμόπουλος είς τήν 
έφ. «Φορολογούμενος» τών Πατρών είς τό φ. 
τής 11 Νοεμβρίου 1883, ό Χρ. Κορύλλος εις 
Δ. Βιβλιοθήκην Παγκ. Έ π ισ τ . συνδέσμου, έν 
ΙΙάτραις 1896, 361—368, ό W yse, An ex cu r
sion in th e  Peloponnesus, London 1865 II , 
243 (appendix  IV), ό Λέκκας 773 καί ό Π. Δ. 
Παπανδρόπουλοε είς έφημ. «Νεολόγος» Πα
τρών άπό 20 Σ)βρίου έως 9 ’Οκτωβρίου 1953. 
Θωμόπουλος 73, 83, 174, 257, 259,* 313, 400, 
480, 495, 505, 498, 607, 616, 629, Bon 17, 
Τριαντάφυλλου Γηροκ. 31, 36, 37.

Σέλεμνος. Ποταμός πρός Β τών Πατρών 
καί Α τού Χαράδρου (τό Καστριτσάνικο ποτά
μι). Πηγάζει άπό τάς δυτ. ύπωρείας τού Παν- 
αχαΐκού καί διά τών χωρίων ’Άνω καί Κάτω 
Καστρίτσι κατέρχεται καί έκβάλλει είς τόν Κο
ρινθιακόν παρά τόν άρχαΐον λιμένα τού Πανέρ
μου, 8 χλμ. μακράν τής πόλεως Πατρών.

Κατά τήν μυθολογίαν, ό Σέλεμνος ήτο ώ- 
ραΐον μειράκιον καί εβοσκεν είς τό μέρος τού
το τά πρόβατά του. Ή  θαλασσία νύμφη ’Αρ
γυρά, άνερχομένη έκ τού βυθού της θαλάσσης, 
έπήγαινε καί έκοιμάτο μαζί του πλησίον τού 
ποταμού. ΕΙχον παράφορον έρωτα, άλλά μετ’ 
όλίγον, ό Σέλεμνος ούτε ωραίος της έφαίνετο, 
ούτε έπήγαινεν εις αύτόν. Ό  δυστυχής νέος 
δέν ήδυνήθη νά άνθέξη τήν έγκατάλειψιν καί 
άπέθανεν. *Η ’Αφροδίτη τόν μετέβαλεν είς πο
ταμόν καί ό Σέλεμνος καί υπό τήν μορφήν αυ
τήν έξακολουΟεΐ νά ζητή τόν έρωτα τής θαλασ- 
σίας νύμφης, καθώς, εις άλλην περίπτωσιν, ό 
είς τήν νήσον Όρτυγίαν παρά τάς Συρακού
σας ποταμός ’Αλφειός «έρφ έτι της πηγής Ά -  .
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ρεθούσης». Τέλος ή ’Αφροδίτη ένέδωσεν δπως 
δ Σέλεμνος καί ώς ποταμός λησμονήση τήν 
Άργυραν. Ή  άλληγορία τοϋ μύθου, τδν ό
ποιον διέσωσεν δ Παυσανίας, είναι κατά Θω- 
μόπουλον 632 ότι ό ποταμός ούτος μικρόν καί 
κατ’ δλίγον άπεμακρύνθη τής άρχικής του κοί
της καί δεν έρρεε πλέον πλησίον τής πηγής 
Άργυρας. Έμυθολογεΐτο άκόμη δτι τό ύδωρ 
τού Σελέμνου ήτο ευεργετικόν δι’ άνδρας καί 
γυναίκας διά νά λησμονήσουν παλαιούς των έ
ρωτας. Ε πιλέγει δέ δ Παυσανίας «άν δέ άλη- 
θεύη δ λόγος, τό ύδωρ τοϋ Σελέμνου είναι με
γάλης άξίας άπό πολλά πράγματα είς τούς άν- 
θρώπους». Ό  περιηγητής Scrofani (V iaggio 
in G recia, L,ettera 26) διελθών τφ 1794 άπό 
τόν ποταμόν τής λήθης τοϋ έρωτος, λέγει δτι 
δέν έτόλμησε νά πίη τό ύδωρ του. ’Ή δη, βτε 
τό Κάτω Καστρίτσι άπετέλεσεν Ιδίαν κοινότη
τα, έπροτείναμεν τό δνομα διά τήν όνομασίαν 
τοϋ χωρίου (Δημ. όνόματα 23) Σπυριδ. Παγα- 
νέλη, Πέραν τοϋ Ίσθμοϋ, 120—1, ΜΕΕ ΚΑ' 
643.

Σέλευκος. Πατρεύς, πατήρ τοϋ πρεσβευ- 
τοΰ Άριστείδου (βλ. λ.). H erbillon  174,

Σέληντζα  (καί Σελημί). Τοπωνύμια πλη
σίον Λάππα καί Ά λή Τσελεπή. Καί άλλο, 6- 
που νΰν ή μονή Ά γ . Πάντων. Θωμόπουλος 490.

Σελλά. 'Ορεινόν χωρίον 1 1)2 ώ. Ν τοϋ 
Σαλμενίκου. Δ ι’ αύτοκινητοδρόμου νΰν συνδέε
ται μέ Πλατάνι καί Πάτρας. Άναφέρεται είς 
ένετ. καταστάσεις χωρίων Πατρών 1692 καί 
1699. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118. Λέκκας 159. 
Τφ 1828 οίκογ. 16, τφ  1851 31 καί τφ  1889 
κάτοικοι 150. Χωρίον δήμου Άργυρας έως 
1840 καί έκτοτε Έρινεοΰ. Δρακάκης Κούνδου- 
ρος 67. ΒΑ ύψωμα καί συνοικισμός Κακόβα- 
τος (ύψ. 403 μ.).

Σελλά είς "Ηπειρον άρχ. έλληνικόν τοπωνύ- 
μιον κατά Άραβαντινόν Β' 148. Είς Τριφυλί- 
αν, Εύρυτανίαν καί ’Αραβίαν. Έλευθ. ΙΑ ' 391. 

jKal εις Μαζαίικα Καλαβρύτων τοπωνύμιον. 
ίΠαπανδρέου, Ίστορ. Καλαβρ. 285. Είς τήν 
Κρήτην σελί (τό άλλως διάσελο), έν Κονίτση 
Σελιό καί Σελλά (=χωρίον, τοπωνύμιον, δπου 

ιήσαν άλλοτε οίκίαι, οικισμός), έν Παρνασσίδι 
Σελιας καί Σελιό, δπου άγρια σέλινα άναπτύσ- 
σονται καί χωρίον Σελιό Άργυροκάστρου, λέ- 

ιξις σλαυική, μετενεχθεϊσα ύπό ’Αλβανών. Ή -  
πειρωτ. Χρον. ΙΓ ' 171—2. Γενικώς δπου άλ
λοτε χωρίον, συνεπώς παρεμφερές τό δνομα μέ 
έκεΐνο Παλιοχώρι. Κατά Κ. Δ. Μέρτζιον είς 
Ή πειρ. χρον. Θ ' 192 έκ του σλ. selo κώμη, 
χωριουδάκι.

Κατά Φ. Κουκουλέν, Βυζαντινών βίος Β' 
201, 202, Β' II, 77, λέξις βυζαντινή : Σέλλας, 
σελλίαι, σέλλαι. Διάσελο (πέρασμα κορυφογραμ
μής, διά—σελλί). Σέλλα=αύχήν καί σέλι. 
Σλαυικόν κατά V asm er 138. Καί κατά Θωμό- 
πουλον 270 σημ. Έκ τοϋ Σελλά λέξεως καί ή 
λέξις Σελλιάνα Καλαβρύτων καί τά Σελλιανίτι- 
κα Αίγιαλείας. Κατά Αέκκαν 186 έκ τοϋ λατιν. 
sella, καθέδρα, κάθισμα, έξ ού καί τό έφίππι- 
ον ώνομάσθη σέλλα. Λέγουν, έπιλέγει, διάσελ- 
λο, δταν θέλουν νά σημάνουν πέρασμα είς ό- 
ρεινά μέρη. Σέλλης δ εΐς τών τριών υιών τοϋ

Τισσαμενοΰ, βασιλεύσας έπΐ τών ’Αχαιών, Σελ- 
λοί δέ οι Ιερείς τοϋ μαντείου τής Δωδώνης, 
άποτελοϋντες Ιδίαν φυλήν.

Τό δνομα έχει σχέσιν μόνον μέ τόν σχη
ματισμόν τοϋ έδάφους, διότι περί διαβάσεως 
όρεινής κλειστής πρόκειται, διό καί έτοποθετή- 
θη έκεϊ τό στρατόπεδον τών Ελλήνων κατά 
τόν 'Ιερόν άγώνα πρός άποκλεισμόν τής έπι- 
κοινωνίας τών Τούρκων άπό τάς Πάτρας καί 
Ρίον πρός Αίγιάλειαν. Τό χωρίον φέρεται δτι 
προεπαναστατικώς έκειτο ύψηλότερον (πρός 
τήν τοποθεσίαν 'Α γ. Μαρίνας), ό τόπος δέ λέ
γεται έκεϊ Παλιοχώρι. Τά μεταξύ Σελλών καί 
Πυτίτσης ύψώματα λέγονται είσέτι Ταμπού
ρια. Τήν 1)1)1944 Γερμανοί έπιδραμόντες έφό- 
νευσαν 15 άνδρας τοϋ χωρίου καί 39 έκ τών 
90 οικοδομών τοϋ χωρίου τάς κατέστρεψαν. 
Θωμόπουλος 270, 512, 551. Λέκκας ώς έν σ. 
222. ΜΕΕ ΚΑ' 659. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 934.

’Από 1821—4 έφυλάσσετο ή διάβασις ύπό 
700—800 Αίγιέων καί έκ τών Τσετσεβοχωρί- 
ων (Φιλήμων Δοκ. Γ ' 313) μέ άρχηγόν τόν 
Γ. Ροδόπουλον. Τό στρατόπεδον συνέστησεν δ 
Άνδρ. Λόντος, δ όποιος κατ’ άναφοράν του 
πρός τόν Θ. Κολοκοτρώνην, τήν δποίαν έδημο- 
σίευσεν δ Ν. Μεσσηνέζης Μεταξάς (Τό Α ίγι- 
ον, 29—30) «... καί νά συνάξω τούς στρατιώ- 
τας, νά συστήσω καί νά όχυρώσω τό ταμπού
ρι τών Σελλών άνωθεν τοϋ Καστελίου (Ρίου), 
πρός ύπεράσπισιν τών άνατολικών χωρίων τής 
Πάτρας καί δλης τής έπαρχίας τής Βοστίτζης 
...» ήτοι άπ’ αύτοϋ τοϋ Απριλίου τοϋ 1821 
συνεστήθη ύπ’ αύτοϋ τό στρατόπεδον. Τόν ’Ιού
νιον 1821 φθάνουν καί Πατρινά στρατεύματα. 
Τήν 1 Μαρτίου 1822 ό Θεόδ. Κολοκοτρώνης 
εΰρε τούς Άνδρ. Λόντον καί Δημ. Μελετόπου- 
λον, οί όποιοι «έβαστοϋσαν άκόμη τήν θέσιν 
Σέλα κατά τό Καστέλι» (=Ρίον). Φωτάκος Ά -  
πομν. 295. Φιλήμων είς Γερμ. 246, 249, 
250—4.

Ά ρχικώς ήσαν 100 άνδρες του έκεϊ (Π . 
Ξινοπούλου, Τό Αίγιον, 100, 101). Χάρις είς 
τό στρατόπεδον τοϋτο οί Αίγιαλεΐς κατώρθω- 
νον νά καλλιεργούν τά κτήματά των (Ά λ. Ά -  
λεξανδρόπουλος, Περί Πτέρης, 76). Κατά τόν 
αύτόν Άνδρ. Λόντον τφ  1823 «είχεν δμως 
πάντοτε έξακοσίους άληθεϊς στρατιώτας, έβα- 
στοΰσε τό όχυρόν τών Σελλών καί τά  έρείπια 
τής Βοστίτσας, δπου έμελέτα νά κάμη άπόβα- 
σιν δ έχθρός». Κατάλογος τών άνδρών του 
σώματος τούτου είς Π . Ξινόπουλον αύτόθι 106 
καί Σταυρόπουλον 372.

Κατ’ άλλην έπιστολήν τοϋ αύτοϋ Λόντου 
πρός τόν γαμβρόν του Λέοντα Μεσσηνέζην τοϋ 
αύτοϋ έτους 1823 : «’Εγώ έχοντας άφημένους 
είς τήν θέσιν τών Σελλών 215 στρατιώτας, 53 
λουφεξίδες [λαμβάνοντας λουφέν, μισθόν] τοϋ 
Γεωργίου [Ροδοπούλου], 37 λουφεξίδες τοϋ 
Γκολφίνου καί 20 τοϋ Καράγεωργα καί 125 
άπό τά ύπό τήν στρατιωτικήν δδηγίαν μου 
χωριά τής Πάτρας [έννοεϊ τά Τσετσεβοχώ- 
ρια] πρός ύπεράσπισιν τών άνατολικών χωριών 
τής Πάτρας καί τής έπαρχίας Βοστίτσας, τούς 
δποίους δλους τρέφομεν μέ άγορασμένο γέν
νημα, καθώς δλοι γνωρίζουν...». Τό στρατό-
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πεδον φαίνεται δτι ήτο σταθερόν (μέ συνεχή 
έκεΐ παρουσίαν). ’Ιδιαιτέραν σημασίαν τό στρα- 
τόπεδον προσέλαβε τό θέρος του 1827, δτε εις 
τήν Πελοπόννησον έπεβάλλετο ό Ίμβραήμ μέ 
τούς Αιγυπτίους, είς δέ τήν περιοχήν των Πα- 
τρών έσημειώθη τύ λεγόμενον Τουρκοπροσκύ- 
νημα. Καί κατ’ άλλο άνέκδοτον έγγραφον του 
άρχείου Σωτηρίου Ίωάννου (παρά τφ  Νύση 
Μεσσηνέζη Μεταξα αύτόθι 58) έξ Αίγιου τής 
30 Μαίου 1825 «... έκτοτε λοιπόν μέχρι ταύ- 
της τής στιγμής άπολαμβάνει αΰτη ή μικρά 
έπαρχία ήσυχίαν, εύνομίαν, εύταξίαν, προσοχήν 
καί. έγρήγορσιν κατά του έχθρού. Ένδυνάμωσιν 
δσον γίνεται του Ταμπουριού [Σελλών] καί 
6σα άλλα λέγονται καί νομίζονται καλά...».

Τόν ’Ιούλιον δμως του 1825 Τούρκοι έκ 
Πατρών έπιτίθενται αίφνιδιαστικώς κατά του 
στρατοπέδου καί τό διαλύουν, άρπάσαντες καί 
πολλούς αίχμαλώταυς.

Τόν ’Οκτώβριον 1825 έν οψει μάλιστα τής 
πορείας τού Ίμβραήμ πρός ’Ηλείαν ζητείται 
άπό τούς προκρίτους Καλαβρύτων «καί τούς 
έχοντας υποστατικά είς τήν έπαρχία Βοστίτζης» 
δ ι’ έγγράφου των τής 21 ’Οκτωβρίου 1825 
άπό τήν Διοίκησιν ή ένδυνάμωσις τού ταμπου
ριού Σελλών «θέσεως Πάτρας καί Βοστίτσης. 
Ή  Οέσις αυτή, ήτις έπΐ τού στρατηγού Ά ν -  
δρέα Λόντου άντέκρουσεν είς τέσσαρους χρό
νους τάς τόσας έπιδρομάς τών έν Πάτραις έχ- 
Ορών καί, διά τήν στρατιωτικήν του έπιρροήν 
καί φρόνησιν, δέν έσυγχώρησεν ποτέ είς αυτούς 
νά ϊδωσι κάν τόν κάμπον τής Βοστίτζης, μ’ 
δλον δτι ή γενναιότης του διά τάς σημαντικω- 
τέρας έκστρατείας του, τόν περισσότερον και
ρόν ήτον μακράν αύτής. Αΰτη ή Οέσις λέγομεν 
εύρίσκεται ήδη είς τήν τόλμην όλιγωτέρων 
έχθρών καί έκ τούτου είς τήν διάκρισιν αύτών 
τά υποστατικά μας, έπειδή ή έλλειψις ένα χρό
νον τώρα της γενναιότητάς του τήν έκαμαν ο- 
λως διόλου άδύνατον καί είς τήν πλέον μικράν 
έπιδρομήν τών έχθρών, οΐτινες... άν [καί] εκα
τόν πεντήκοντα μόνον τόν αριθμόν κατά τόν 
παρελθόντα ’Ιούλιον, διέβησαν τής αύτής θέ
σεως, φυλαττομένης ύπό 800 περίπου στρατιω
τών καί έπέστρεψαν διά τής ιδίας μέ τούς 
αιχμαλώτους Βοστίτζης καί ’Ηπείρου, μέ κε
φάλια τόσων φονευμένων καί μέ διάφορα λά
φυρα. Πού έμεινε τώρα ελπίς άνθέξεως, δτε 
μόλις, ώς εϊμεθα βεβαιωμένοι, φυλάττεται αΰτη 
ή Οέσις άπό 300 στρατιώτας, γεωργούς καί 
τούτους, καί δτι ό άρχηγός τούτων άενάως 
κάθεται είς τά χωριά Βοστίτζης, άντίς είς τό 
Ταμπούριον ; Τά υποστατικά μας, άφ’ ου εύ- 
ρίσκονται είς τήν διάκρισιν τού έχθροΰ καί νά 
τά καλλιεργήσωμεν άδυνατούμεν. ’Επειδή κάθε 
έργάτης διά τήν παραλυσίαν τού Ταμπουρίου 
καί διά τό προλαβόν παράδειγμα καί άπό τόν 
φόβον του, βλέπει τούς κάμπους τής Βοστίτζης 
γεμάτους έχθρούς, κάθε στιγμήν φεύγει δ κα
θείς, μέ μόνας τάς λέξεις: έφθασαν οί Τούρ
κοι, νά ! οί Τούρκοι I» Ε π ίσ ης άπό τούς προ
κρίτους τής Αίγιαλείας δι’ έγγράφου των τής 
23 ’Οκτωβρίου 1825 πρός τήν αύτήν ύπερτά- 
την Διοίκησιν τής Ελλάδος έξιστορεΐται δτι 
χάρις εις τήν στρατιωτικήν παράστασιν τού

Άνδρ. Λόντου, διετηρήθη Ιως τότε ή άσφά- 
λεια της έπαρχίας, «ώστε οί γεωργοί καί ποι
μένες έγεώργουν καί έβοσκον τά ποίμνιά των 
μέχρι τών πυλών τού Καστελλίου [Ρ ίου]». 'Ο
μιλούν διά τήν «διάλυσιν σχεδόν τού έν Σελλοΐς 
στρατοπέδου μας, ώστε ήμεΐς κινδυνεύομεν 
τώρα 5τε οί έν Πάτρα έχθροί είναι όλιγώτεροι 
άπό τούς παρελθόντας χρόνους καί άσυγκρίτως 
άδυνατώτεροι». Ζητούν λοιπόν νά παραλαβή 
ό Λόντος «τήν ύπεράσπισιν τού Ταμπουρίου 
καί τών παραλίων τούτων μερών». Άμφότερα 
τά άνέκδοτα ταΰτα έγγραφα έδημοσίευσεν δ 
αυτός Μεταξάς Μεσσηνέζης αύτόθι 62—65. 
Παραλήπτης καί τών δύο άναφορών αύτών ήτο 
δ γεν. άρχηγός τών Πελοπον. δυνάμεων Θ. 
Κολοκοτρώνης, δ όποιος τά διεβίβασε τήν 3 
Νοεμβρίου έκ Στεμνίτσης πρός τό ύπουργεΐον 
Πολεμικών διά ταυτοχρόνου άναφοράς του.

Τελικώς δ Λόντος διωρίσθη νά φυλάσση 
τήν Άκράταν. Είς τό ταμπούρι Σελλών έμε- 
νεν δ Μελετόπουλος, δ όποιος κατ’ άνέκδοτον 
έγγραφον τού άρχείου Λόντου τής 24 'Οκτω
βρίου 1825 «έλαβεν παρά τού Γενικού ’Αρ
χηγού γράμμα, μέ τό όποιον τόν έκολάκευσε 
λέγοντάς του, παιδί μου, παιδί μου, νά εχης 
τήν εύχή μου, νά έχης τό Ταμπούρι είς καλήν 
προφύλαξιν, νά μοΰ φανερώσης τήν κατάστα
σήν του καί άλλα τοιαϋτα. Τό τοιοΰτον γράμμα 
ένεψύχωσε τόν Μελετόπουλον... καί έδειλίασε 
μέρος τών προκρίτων, καί άρχισε νά συνάζη 
πάλιν στρατιώτας λουφεξίδες καί νά στέλνη είς 
τό Ταμπούρι». Τό έγγραφον είναι τών Λέον- 
τος Μεσσηνέζη καί Λουκά Λόντου πρός τόν 
συγγενή των Άνδρ, Λδντον (Μεταξάς Μεσση
νέζης αυτόθι 68). Φανερόν είναι δτι διχόνοια 
έβασίλευεν είς τήν έπαρχίαν. Λεπτομερέστερον 
έν λ. Έπανάστασις 1821.

Τόν ’Ιούλιον 1827 κατά διαταγήν τού άρ- 
χιστρατήγου Κολοκοτρώνη έκινήθησαν πρός 
Σελλά, έκτός τού Μελετοπούλου, καί σώμα 
Κορινθίων ύπό τούς Γ. Χελιώτην, Ίωαν. Μαρ- 
τσέλον, Παπανίκαν κ.ά. δμοίως καί σώμα Αί- 
γιωτών ύπό τόν Γεωργομοραΐτην κ.ά. Τά σώμα
τα ταύτα ύπεχρεώθησαν νά δώσουν μάχην πρός 
τόν Δελή Ά χμ έτ τών Πατρών έρχόμενον έκεΐ- 
Οεν είς τήν μονήν τού ‘Αγιάννη (βλ. λ.). Είς 
Σελλά έφονεύθη καί δ Χρ. Ζαχολίτης βλ. λ.). 
Θέσις πρό τών Σελλών Άνεμοδούρι (βλ. λ.). 
Νύσης Μεσσηνέζης Μεταξάς, Τό Αίγιον στδν 
άγώνα, 30, 37, 42, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
66, 68—9, 73, 74, 75, 79, 80, 85, 89, 103. 
Λέχκας 371—4, 402, 407 έπ. 444, 448. Γού- 
δας Η ' 331, 333, 344.

Σέλλην Ε ρ ρ ί κ ο ς .  'Υποπρόξενος τής 
'Ισπανίας είς Πάτρας (1819—21). Θωμόπου- 
λος 563. Εύρέθη κατά τάς άρχάς της Έπανα- 
στάσεως είς Πάτρας καί συνηγωνίσθη τόν πρό
ξενον τής ’Αγγλίας Γκρήν είς φιλοτουρκισμόν. 
Κατά Γερμανόν, 25, «έκ πρώτης αρχής μετε- 
χειρίσθησαν μυρίας έπιβουλάς καί προδοσίας 
κατά τών Ελλήνων», πάντως είς τό προξενεΐον 
του, κατά Θεοφανίδην Α' 225—6, παρεσχέθη 
άσυλον είς τούς Πατρινούς κατά τήν Κυριακήν 
τών Βαίων 1821.

Σέμπος Άθαν. Έκ Πατρών, δημοσιογρά-
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ιός, Ικ έ τ η ς  της «Αθλητικής Φωνής» καί 
λλων άθλητικών έφ. έν Άθήναις, δπου έγκα- 
εστάθη άπδ τοϋ 1930.

Σεμπρικός Διονύσιος. Βλ. λ. Άλεξανδρό- 
:ουλος Κ.

Σεράο Ματθίλδη. Ίταλίς λογογράφος, 
εννηθεϊσα έν Πάτραις τήν 7ην Μαρτίου 1856 
Ις τήν αύτήν οΙκίαν της όδοΰ τότε Κορίνθου 
ριθ. 77, δπου καί ό Κωστής Παλαμάς. Ό  
:ατήρ της Φραγκίσκος Σεράο κατέφυγεν ώς 
ίρόσφυξ είς Πάτρας καταδιωκόμενος ύπό των 
ίουρβώνων, ή δέ μήτηρ της, σύζυγος τοΰ ά- 
ωτέρω, ήτο ή Έλληνϊς Παυλίνα Βορέλη, ή 
ποια τω 1853 εΐχεν έκδόσει κομψόν τομίδιον 
:οιήσεων υπό τον τίτλον «Πρωινής δρόσου 
ταγόνες δύο». Ή · Βορέλη αύτη ήτο έγκατε- 
τημένη έν Πάτραις «άπό άρχοντικήν ξεπε- 
μένην οικογένειαν, καταγομένην κατά τάς βε- 
αιώσεις της άπό τό Βυζάντιον, μεγάλης μορ- 
ώσεως καί γοητείας». Οί δύο ήγαπήθησαν 
αί καρπός των γάμων των ύπήρξεν ή Ματ- 
ίλδη μοναχοκόρη. Ή  Ματθίλδη μόνον πέντε 
τη έζησεν ένταΰθα μέ τούς γονείς της, όπότε 
υται διηυθύνθησαν είς τήν Νεάπολιν της Ί τα - 
ίας, ευθύς ώς αύτη προσηρτήθη είς τό Ίταλ. 
ασίλειον, έκεϊ δέ ή Ματθίλδη διήλθε τήν νεα- 
ικήν της ήλικίαν, ουδέποτε δέ έπαυσεν άγα- 
ώσα τήν Ελλάδα καί μετά δυνάμεως ύπεστή- 
ιζε τά δίκαιά της είς τήν έφημ. «Η μέρα», 
ήν όποίαν έπί 25 έτη μέχρι τοΰ θανάτου της 
ιηύθυνε.

Ό  άδελφός τοΰ ποιητοΰ Παλαμα, Χρηστός 
ράφει είς τό Ά καδ. Ήμερολόγιον Πατρών 
918, 23 διά τήν πατρικήν των οικίαν των 
Ιατρών: «Έ ν τη οικία ταύτη είχεν έγκαθι- 
ρυθή τό πρώτον παρθεναγωγεϊον τής έξ ’Λ
ηνών όρμωμένης μετά δύο αδελφών της πε- 
ικαλλοΰς καί λογίας Παυλίνας Μπορέλη, ήτις 
πανδρεύθη τόν έν τω παρθεναγωγεία) της 
αθηγητήν τής μουσικής ’Ιταλόν πρόσφυγα Φ. 
ίεράο καί έξ αύτών έγεννήθη ή Ματθίλδη τω 
856. Είς τό παρθεναγωγεϊον τοΰτο έφοίτησαν 
ά κορίτσια τών καλλιτέρων τότε οικογενειών 
|αί εΐτα διακεκριμέναι οίκοδέσποιναι Μαλτέ-

ίιυ, Γεωργακοπούλου, Άννίνου, Πέταλά, Γα- 
άτσα κ.ά. Ή  αύτή οικία έχρησίμευσεν ώς 
ερθεναγωγεΐον τω 1865 τής Χρυσάνθης».

Έ κ  τών έργων της μετεφράσθησαν είς τήν 
Ελληνικήν: «Χαμένη αγάπη», μεταφρ. Χαραλ. 
jVvvivou, έκδ. Άγκύρας, Ά θ . 1915, «’Εκείνη

ίν άπήντησε», μεταφρ. Β. Βεκιαρέλλη, Ά θ . 
δ. Άγκύρας (1916), «Μετά τήν συγγνώμην» 
ταφρ. Ρ ιχ. Παρίση έκδ. Άγκύρας, Ά θ . 

i.917). Ύπανδρεύθη ή Ματθίλδη τόν έν Νεα- 
Ιόλει δημοσιογράφον Έ δ . Σκαρφόλιο (1885), 
« διεζεύχθη τώ 1905 καί άπέθανε τήν 25

Ιουλίου 1926. Ό  έξ αύτοΰ υίός της, δυστυ- 
ώς, συμμετέσχεν ώς δημοσιογράφος είς τόν 
ομβαρδισμόν καί κατοχήν τής Κερκύρας κατ’ 
Ιώγούστον 1923.
I Ή  έν Άθήναις «ΈφημερΙς τών Φιλομαθών» 
ι6 Απριλίου 1858 (σελ. 451) γράφει: «'Ο έν 
ίΐάτραις Κ. Φρ. Ξ. Σεράο άνήγγειλεν δ η  έκ- 
Ιίδει νέαν γραμματικήν διδάσκουσαν τό άνα- 

ί (ιγνώσκειν, γράφειν καί όμιλεΐν τήν ’Ιταλικήν

553 Σιγαλός

γλώσσαν είς διάστημα έξ μηνών, συνταχθεΐ- 
σαν πρός χρήσιν τών Ελλήνων κ)π». Π ράγ
ματι αΰτη έξεδόθη έν Πάτραις τω 1862 
δαπάνη Γ. Δελογκάκη : «Γραμματική τής
’Ιταλικής γλώσσης κατά τήν μέθοδον Ό λλεν- 
δόρφου», σημειοΰται δέ έν αύτη δτι ό συν
τάκτης της μετέβη εις ’Ιταλίαν είς τούς άγώ- 
νας (1862) «ύπακούων είς τήν φωνήν της ΙΙα- 
τρίδος». Έ ξω θι τής ώς άνω οικίας ένταΰθα 
διατηρούνται είσέτι μαρμάρινοι πλάκες άναμνη- 
στικαί, ή δέ δεξιά αύτών φέρει δτι «έδώ έγεν
νήθη τήν 7 Μαρτίου 1856 ή Ματθίλδη Σεράο». 
Ή  σχετική τελετή έγένετο τήν 7 Μαΐου 1931. 
Έλευθ. ΙΑ ' 415 (καί είκών της). Περ. « Ε 
θνική άγωγή» Αθηνών (1900) Γ ' 284—6. Έ 
φημ. «Πρωία» Αθηνών 7 Μαΐου 1931. «Νέα 
Ε στία»  Α* (1927) 565—6. N ouvel L aro u sse  
illu s tre  V II, 652—3. Έ π Ι ΙΟΟετηρίδι άρθρον 
μου είς έφ. Πελοπόννησον 28)5)1956.

Σερέτης Ά  ν δ ρ. Ν ι κ ό λ α ος. Άνθ)στής 
πεζ. Έγεννήθη είς Χατζούρι (Δύμης) καί έξη- 
φανίσθη είς Μ. ’Ασίαν τόν Αύγουστον 1922. 
ΣΝ Ε, Σ Τ ' 643.

Σ ετιανόπουλος Άναστάσης. Ύποφροντι- 
στής στρατοπέδου πολιορκίας Πατρών τόν ’Ο
κτώβριον τοϋ 1824. Ά ρχειον Λόντου Β' 338.

σήμα Πατρών. Βλ. λ. έμβλημα.
σ ή μ α  λ ι μ έ ν ο ς .  «Διεθνές σηματολόγιον 

πρός χρήσιν πλοίων παντός έθνους καταρτι- 
σθέν καί μεταφρασθέν διαταγή καί δαπάνη 
τοϋ έπί τών Ναυτικών ύπουργοϋ, έν Άθήναις 
1893, 88 : Γεωγραφικόν σήμα Πάτραι B JC H ». 
Κατά τόν Διεθνή κώδικα υπουργείου Ναυτι
κών, Ά θήναι 1937, 721, σήμα Πατρών : Α.Μ. 
C.A., δι’ άσυρμάτου τηλεγράφου R. A. Β. C. 
I. D em b rarg  έν «Νομική» Ά θ . άρ. 770.

Σημαία . ΈφημερΙς έν Πάτραις τώ  1892. 
Έλευθ. ΙΑ ' 439.

Κορυφή υψώματος παρά τό δένδρον τοΰ 
Γιαννιά καί Σάπια βρύση. Διότι ύψοϋτο ή ση
μαία τοΰ Γιαννιά.

Σημερινή . ΈφημερΙς ήμερησία πρωινή έν 
Πάτραις έκδοθεΐσα ύπό τοΰ σωματείου Τυπο
γράφων Πατρών κατά τάς άπεργίας αύτών τώ 
1924—5 καί τώ 1945. Είς τήν β' περίπτωσιν 
έξεδόθη τήν 14 Μαρτίου 1945 καί παρετάθη 
ή συνεχής έκδοσίς της μέχρι 15 Αύγούστου 
1951, τήν δέ 30 τοϋ αύτοΰ μηνός καί έτους 
έξεδόθη « Ή  ’Ημέρα» ύπό Χρ. Ριζοπούλου.

σήραγγες. Περί τής άπό φράγματος πο
ταμού Γλαύκου μέχρις υδροηλεκτρικού έργο- 
στασίου βλ. λ. Γλαύκος. Περί σήραγγος άπό 
νυν θέσεως Δημ. Νοσοκομείου έως όδοΰ Γού- 
ναρη άποχετεύσεως τών όμβρίων ύδάτων της 
περιμετρικής τάφρου τοΰ φρουρίου Ά κροπό- 
λεως (βλ. λ.). Περί έτέρας θρυλουμένης πρός 
Ρίον, ομοίως. Σήραγγες παλαιολογικαί (βλ. λ. 
Γεωλογία). Καί σήραγξ άπό Μπάδα εις Π ουρ
νάρι (ορος Μώβρη) θρυλουμένη. Σήραγγας ά- 
ναφέρουν είς δλα τά φρούρια καί πολλάς μονάς 
τής περιοχής.

Σ ιγαλός Ίωάν. Παναγιώτης. Υίός τοΰ ια
τρού I. Σιγαλοΰ (1864—1951) καί έγγονος τοΰ 
παλαιού (1860) έφημερίου τοΰ Παντοκράτορος 
Γεωργ. Σιγαλού, έγεννήθη είς Πάτρας τφ
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1906 καί έσπούδασεν Ιατρικήν εις ’Αθήνας καί 
Μόναχον. Υ φ ηγητή ; τής χειρουργικής εις τό 
Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, Ιδιοκτήτης ιδίας χε ι
ρουργικής κλινικής έν Άθήναις, διευθυντής 
του χειρουργικού τμήματος τοϋ Δημοτ. Νοσο
κομείου Αθηνών (1942—54). Έξέδωσε πλεί- 
στας έπιστημονικάς εργασίας : «Οί κακοήθεις 
νεφρικοί ογκοι τής παιδικής ήλικίας», άνάτυ- 
πον έκ τής «Έλλην. ’Ιατρικής» τού 1935, έ- 
ναίσιμος διατριβή έπί διδακτορίφ, «Χειρουργι
κά! μυκητιάσεις έν Έλλάδι» Ά θήναι 1940 
διατριβή έπί ύφηγεσία, Αί άρτηριακαί έμβο- 
λαΐ καί θεραπεΐαι αύτών (1938) καί πολλάς 
άλλας. Έξελέγη τακτικόν μέλος τής Έλλην. 
Χειρουργικής Ε τα ιρ ίας τω 1946 καί τής Δ ι
εθνούς τοιαύτης τω 1948. Άπέθανεν έν Βιέννη 
τω  1958.

Σ ι γ α λ ό ς  Θάνου Γεώργιος, βιολόγος χ η 
μικός. Έξέδωσεν έν ΙΙά τρα ις: Ταξιδιωτικαί 
εντυπώσεις, 1949, Άναδιοργάνωσις τής ύγιει- 
ονομικής υπηρεσίας τής Ελλάδος, αγγλιστί, 
1950, Πεπραγμένα τών ύγιεινομικών άποστο- 
λών, 1950, βΓΙ ήλεκτροφόρησις είς την πρα
κτικήν Ιατρικήν, 1956, Θεωρητική άκτινοβιο- 
λογία, 1956.

Σ ιγουνα Ιικα . Συνοικισμός παρά τήν Ά ρ -  
λαν, έξ οικιστών οίκογενείας Σιγούνη.

Σ ίγουρος ’Αγησίλαος, Ζακύνθιος. Κατά 
Ζώην 178 έδειξεν ήρωικήν διαγωγήν κατά 
τήν έπιδρομήν τών Τούρκων τω 1715 είς τά 
στενά Ρίου.

σιδηρόδρομοι. *Χπό τού Χαρ. Τρικούπη 
είχον ψηφισθή οί νόμοι ΑΦΛΛ' τού 1887, A 
Φ1ΙΕ' 1888 περί κατασκευής σιδηροδρόμων έν 
ΙΙελοποννήσω, Α 'ΓΝ Γ' περί οδοντωτού σιδη
ροδρόμου καί Στερεας 'Ελλάδος (από Κρυονε- 
ρίου καί Πατρών). Τρυφ. Εύαγ/ελίδου, Τά με
τά τόν ΌΟωνα, *Α0. 1898, 675—6. *Η γραμ
μή Πατρών—Αίγίου παρεδόθη τήν 10)12)1887. 
’Αναστασόπουλος *Ιστ. Βιομ. Β' 873 έπ. *11 
Ε λλά ς είς το’ς Ό λυμπ. άγώνας 1896, 11, 
Μ ΕΕ' ΚΑ' 812, Ή λ ιο ς  ΙΣ Τ ' 1000.

*ΓΙ άρχική σύμβασις ή πρυβλέπουσα τήν 
Ιδρυσιν τής έταιρίας Σ I I AII ύπεγράφη τφ  
1892 καί έξεχωρεΐτο δ ι’ αύτής ή κατασκευή 
τού άπό Πειραιώς είς Πάτρας σιδηροδρόμου μέ 
προνόμιον 99 έτών. *Η κατασκευή τής γραμ
μής Πατρών έως Πύργου παρεχωρήΟη είς 
τήν έταιρίαν άπό 7 ’Ιουλίου 1882. "Ηλιος ΙΣΤ ' 
1000.

Περί καΟαρώς Πατρινής προσπάθειας τού 
1872 βλ. σ. 438 τού παρόντος.

Σιδηροδρ. γραμμή έγκατεστάΟη τό α', ένώ- 
νουσα τάς Πάτρας μέ Πύργον καί λοιπήν ’Η 
λείαν, τω δέ 1888 έφθασεν ή έκ Πειραιώς 
γραμμή. Έ ξ  έτη έχρειάσθησαν διά νά περαιω- 
θή ή γραμμή αυτή. Τω 1887 ήρχισε καί 
ή κατασκευή τής γραμμής Κρυονερίου—Ά -  
γρίνίου, τήν δέ θαλασσίαν διαδρομήν άνέλαβε τό 
πλοΐον τής ΣΒΔΕ (Σιδηρόδρομοι Βορειοδυτικής 
Ελλάδος) «Καλυδών» (βλ. λ.). Τω 1908 έ- 
πρόκειτο νά άνεγερθή σιδηροδρ. σταθμός εις 
οίκόπεδον τού κράτους (Ά γ . Άνδρέου—Ζαΐμη 
—Ό θωνος), δπου θά έκτίζετο καί ταχυδρομεΐ- 
ον, τηλεγραφεΐον κλπ. (Καλ. Έπιθεώρησις
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’Αθηνών 1 Μαίου 1908, 14—17), ούδέν όμως 
έγένετο καί σιδηρ. σταθμός άνηγέρθη μόλις τφ 
1954 παρά τόν λιμενοβραχίονα Ά γ . Νικολάου. 
’Άλλοι σταθμοί (έμπορευμάτων καί έπισκευών 
οί Ά γ . Άνδρέου καί *Αγ. Διονυσίου). 'Όπως 
μαρτυρεί τό σχέδιον πόλεως, έκδόσεως Τζέτζου 
1885, προεβλέποντο νά κατασκευασθοΰν σιδηρο
δρομικοί σταθμοί καί προβλής, δπου νΰν τό 
θερμικόν έργοστάσιον τού Γλαύκου (δδός ’Ιτε
ών) καί έπίσης άλλη προβλής μέ σιδηροτροχιάς 
δπου νύν ή προβλής Μνασέα (Νόρμαν).

Σιδηρόκαστρον. Έ ναντι τής μονής Ό μ - 
πλοΰ, έπί κορυφής λόφου, ύπάρχουν έρείπια 
φρουρίου Σιδηροκάστρου (Σιδεροκάστρου). Είς 
τήν χαράδραν τήν κειμένην μεταξύ Σιδηροκά- 
στρου καί μονής, είς τό κάτω μέρος, είναι ή 
Ζωητάδα (βλ. λ.). Κορύλλου Χωρογραφία 82. 
Είς τήν άναγραφήν τού έτους 1364 τών φρου
ρίων Πελοποννήσου άναφέρεται άνήκον είς τούς 
βαρώνους (καί 6χι τήν Μαρίαν τών Βουρβώ- 
νων) Ιο caste llo  de F erro  sopra Patrasso . 
Καί είς τήν σύμβασιν τής 20 Αύγούστου 1408 
περί μισθώσεως είς τούς ‘Ενετούς caste l de 
F erro .

Μέχρι τής άναβάσεως τού Σιδηροκάστρου 
άνήλΟον οί Ενετοί καί οί μετ’ αύτών 'Έλληνες 
τόν Αύγουστον τού 1466 καταδιώκοντες τούς 
Τούρκους. Τό Σιδηρόκαστρον, δπωε καί άλλα 
μικρά φρούρια ή πύργους, ίδρυσαν οί φεουδάρ- 
χαι, Ιππόται κλπ. οί όποιοι κατώκουν έξω τών 
πόλεων καί έξερχόμενοι έξ αύτών κατά δια
λείμματα έλήστευον τούς διαβάτας ή τούς γείτο- 
νάς των. ΕΙς τά γύρω τού Σιδηροκάστρου ά
παντα ό λυδίτης ή λυδία λίθος (πυριτιακός σχι
στόλιθος), τόν όποιον οί έντόπιοι άπεκάλουν 
σιδηρόπετραν έκ τής όποίας καί τό δνομα του 
μικρού φρουρίου. Τελευταίως εύρέθη καί άκρι- 
βώς άνω τής Καλλιθέας μαγγάνιον καί έξά- 
γεται. Είς τήν καταγραφήν τού Μορέως του 
1471 εύρίσκομεν τό φρούριον διατηρούμενον 
καί μέ τήν Ελληνικήν όνομασίαν Sidero-Ca- 
stro . Θωμόπουλος 3242, 337, 403, 597. Ή  
παρ’ αύτό μονή Όμπλού φέρεται είς πατριαρ
χικά έγγραφα ώς πλησίον Σιδηροκάστρου, 
οΰτω καί ή παλαιά σφραγίς «Μονής τής Θεοτό
κου τής Ό μπλίτισσας Σιδεροκάστρου τά Εί- 
σόδια» καί άλλη σφραγίς «μονής Όμπλοδ 
πλησίον Σιδηροκάστρου τά Είσόδια. 1581». 
Καί είς έπιγραφήν έπί κρήνης μονόγραμμα, 
δηλούν «Α γία  μονή Όμπλού πλησίον Σιδηρο- 
κώστρου τά Είσόδια τής Παναγίας». Θωμόπου
λος Ό μπλού γ \  24—25, 14», 30», 311, 381.

Κατά G erland (ώς έν σελ. 274) ύπεράνω 
τών Πατρών κείμενον άπαντα είς τόν χάρτην 
τού 1516 (Σάθα, Μνημεία Έλλην. Ιστορίας ι 
Α '), άλλοτε ώς S idro καί άλλοτε Sidra ή

Λ’ ***

S idrocastro . Ά λλοι τό άναφέρουν ώς κατε-
στραμμένον καί άλλοι δχι. Ή  σιδηρά πύλη 
τής μονής Όμπλού, κατά άβεβαίαν παράδοσιν, ίΐϊ·> ’
άνήκεν είς τό παλαιόν φρούριον Σιδηροκάστρου.
· " ' ■ έ- &'·:·■···;Ό  L eake II , 122 κατερχόμενος, γράφει, διέ- 
κρινεν άριστερά έπί ύψώματος φρούριον τών *! i>. b · Μ 
νεωτέρων χρόνων τής αυτοκρατορίας. Κατά .! ■-·. ■ ■ ’ν'
P ouquev ille  II , 352 ισχυρά θέσις. *Η Ex- ·Ι ^ %  { /  1 
peditiou II, 44 τό άναφέρει ώς κάστρο του ii ^  kx*:'*?·
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ωδια. Σιδηρόκασΐρα πόλεις καί. χωρία εις 
ίλλάδα πολλά. "Ηλιος ΙΣ Τ ' 1001. Παλαιό - 
ρα, εις χάρτην Longnon 200—1, είς Λο- 
>ίδα, Buchon, Recherc. h istor. 413, στ. 
107 Χρονικού Μορέως. Παρά τό Σιδηρόκα- 
rpov άπαντα Ιως σήμερον τοπωνύμιον Μαντέ- 
α δηλωτικόν ύπάρξεως όρυκτοϋ. Συνεπώς 
θή ή έξήγησις τοϋ Θωμοπούλου 4032 καί 
ι άπό σιδηρόχορτον, μή άπαντών άλλωστε 
; τήν περιοχήν (Πολίτου Παραδόσεις Α ' 
'5—6). ’Επί. των τοίχων των έρειπίων δια- 
ΐζονται δύο σιδηρά τηλεβόλα έντειχισμένα, 
ιρά τήν χαράδραν. Ό  Β. Κοσκέρης Ποΰ ύψώ- 
I ή σημαία, 41, όμιλεϊ περί παλαιού συνοικι- 
ιοϋ Σιδηροκάστρου.

Σ ικελία . Βλ. λ. ’Ιταλία.
Σικελιών δύο πρόξενος γενικός άπαντα έν 

άτραις τφ  1746 ό Δημ. Μανωλάκης. Τφ 
'63 διαμαρτύρεται κατά αυθαιρεσιών Τούρκου 
«τυνόμου. Τφ 1760 πρόξενος ό Μάρκος Μα- 
άτης. Κώδηξ Μέρτζιου 204, 235, 247. Σι-
λοί έγκαθίστανται είς Πάτρας άπό τοϋ 1828. 
an g ea rt κεφ. XI.
Σ ίκελιανός ’’Αγγελος. Έπεσκέπτετο τα- 

ικώς καί παρέμεινεν είς Πάτρας. Είς τήν 
>. «Σέλας» Πατρών έδημοσίευσε σειράν άρ- 
ων διά ((τό νέον έργον τοϋ Γαβριήλ δ’ Ά ν- 
ύτσιο «’Ίσως ναι, ίσως όχι» είς τά φύλλα 
ί—30 ’Ιανουάριου 1910, αποσπάσματα των 
ιοίων άνεδημοσιεύθησαν εις τό περιοδ. «Παν- 
ήναια» ’Αθηνών τής 15 Φεβρουαρίου 1910. 
,’ναι ή πρώτη πεζογραφική του έργασία. Είς 
ημ. «Νεολόγος Πατρών» 29 Μαΐου 1912 
άφει ό Κώστας Καιροφύλλας επί άνακύψαν- 
ς ζητήματος, διότι τό περιοδικόν «Μέλλον» 
>ν Πατρών είχε δημοσιεύσει έλάχιστον άπό- 
;ασμα ποιήματος τοϋ Σικελιανοϋ «’Άνοιξη»
) άποδίδοντος τό δλον ποίημα.

Σ ι κ ε λ ι ώ τ η ς  ή Νέος Ή λίας βλ. λ. ’Π 
ας Σικελιώτης.

Σ ιλέτος Θεόδωρος. ’Αγωνιστής τοϋ 1821 
Κυπαρισσίας. Έπολέμησε καί είς τήν πο- 

ορκίαν Πατρών. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. 
.μπελος Πύργου, τ. 10, 1957.

Σιμόπουλος Στρατής, έμπορος Πατρών τφ  
187. Θωμόπουλος 510.
' Σιμός Ευστάθιος. ‘Υπογράφει τόν άπολο- 
σμόν δημογεροντίας Πατρών τοϋ 1819, δν 
ημοσίευσα παρά Θωμοπούλω 619—25. 

Σίμυλος. Μεσσήνιος, τοϋ οποίου ήτο άνά- 
μα τό άγαλμα τοϋ Αγοραίου (βλ. λ.) Έ ρ- 
>ϋ είς τάς άρχαίας Φαράς (βλ, λ.). Θωμό- 
ιυλος 116.
ι Σ ινά  όρους μονή. Έ κ  των άρχαιοτέρων μο- 
στών της ό έκ Πατρών όσιος Παϋλος. Βλ. λ. 
αϋλος όσιος, Ά γ . Αικατερίνη, Φρονιμόπου- 
ς Στ. Θωμόπουλος 257, 495a, 526. ’Ανανίας 
ελιδώνης Ιίελοποννήσιος καί Σιναΐτης, όσι- 
■ατος έν μοναχοϊς έξέδοτο τήν Τεράν Περι- 
■αφήν τοϋ όρους Σινά τφ  1778 (Ν. Δελιαλή, 
ατάλογος έντύπων Δημοτ. Βιβλιοθήκης Κο- 
.νης. 768). Ούτος είναι Πατρινός. Είς χεΐρας 
ιυ υπάρχει έγγραφον 26 Νοεμβρίου 1768 έν 
άτραις, διά τοϋ όποίου όμολογεϊται «πώς τήν 
ήμερον έδανίσθήκαμεν άπό τόν άγιον προτο-

σύνκελον σιναίτην Κύριον Κϋρ γεράσιμον»
1.000 γρόσια... «Θανάσις Χειλειδώνις ελαβα 
τανοθεν καί ύπόσχωμε, ’Ιωάννης Καλαμογδάρ
της έλαβα τά άνωθεν καί υπόσχομαι». ’Επα
κολουθούν είς τό έγγραφον, τό όποιον τελικώς 
έδόθη είς τόν Ίωάν. Ποντόκην «Νοτάριον Δι- 
μόσιον άπό τοϋ Ενετών Εξουσίαν» σημειώσεις 
καταβολών έναντι καί κάτωθι αύτών ((ό πρόην 
Χειλιδωνις νιν δέ άνανίας σιναΐτης». Αί ά- 
νορθογραφίαι άφοροϋν τόν άντιγραφέα.

"O n  δέ υπήρχε μετόχι είς Πάτρας πει- 
θόμεθα έκ των έγγραφων είς τό βιβλίον με
ταγραφών τοϋ Δήμου Πατρών (ύποθηκοφυλα- 
κείου|. 'Ολόκληρον σχεδόν τό 29ον τετράγωνον 
τής άνω πόλεως Πατρών, έχον Α τήν πλατείαν 
Παπαδιαμαντοπούλου (Όμονοίας) καί Δ τήν όδόν 
Νοσοκομείου, άναγνωρίζεται υπό τοϋ Έλλην. 
Δημοσίου κτήσις «μονής όρους Σινά», ή οποία 
τφ  1876 έπώλησεν αύτό εις οικόπεδα είς Π α- 
τρινούς. Μετόχιον μονής όρους Σινά έν Ζα- 
κύνθω (Α. Ζώη, ’Αναγραφή δημοσιευμάτων 
334). Πρβλ. έγγραφα Πατρών δημοσιευθέντα 
ύπό τοϋ αύτοΰ Α. Ζώη είς περ. «’Αχαϊκά». 
Εύρίσκεται πάλιν είς χεΐρας μου έν φωτοτυπία 
τμήμα έλλιπές φιρμανίου, τό όποιον προφα
νώς έλήφθη διά τήν προστασίαν καί φορολογι
κήν άπαλλαγήν τοϋ έν ΓΙάτραις μετοχίου. Έ ξ  
όσων άναγιγνώσκονται (έκ τής παλαιάς τουρ
κικής) «άντίγραφον φιρμανίου προς τούς πολι
τικούς διοικητάς, στρατιωτικούς καί ίεροδίκας, 
προς τόν καδήν Παλιάς Πάτρας... οί καλόγη- 
ροι τοϋ μοναστηριού, οί έκ τών ΰπαγομένων 
είς τό Δζεμπελέ—μούσα, όρος τοϋ Μωϋσέως 
καί Τουρουσινά ώς καί άλλων κειμένων έν 
Καΐρω... ν’ άπαλλάσσωνται τά μετόχια τοϋ 
όρους Σινά καί οί καλόγηροί των άπό φόρους, 
τέλη καί καταδιώξεις... προς τόν δεσπότην 
Πατρών Καλλίνικον... εις τάς Πάτρας πού 
έχουν έλαιόδενδρα νά μή τούς πειράζετε. Έ -  
γράφη έν μηνί... έτος ’Εγίρας 1172»(= 1794).

Ό  Καλλίνικος ούτος δέν πρέπει νά είναι μη
τροπολίτης Πατρών, άλλά άρχιμανδρίτης προϊ
στάμενος τοϋ έν Πάτραις μετοχίου. Τέλος, ο
μοίως παρ’ έμοί εύρίσκεται μετάφρασις έπίση- 
μος είς τήν έλληνικήν φιρμανίου τοϋ σουλτάνου 
Μαχμούτ τοϋ 1807 «πρός τούς σοφολογιωτά- 
τους καί έναρέτους ίεροδικαστάς καί δικάστάς 
τών καζάδων Παλ. Πατρών, Τριπολιτσάς, 
Μιστρά καί ’Αρκαδίας». Δι* αύτοΰ άνανεοΰται 
ή άναγνώρισις τών φορολογικών καί άλλων 
προνομίων έπί τής έν γένει περιουσίας τής μο
νής Σινά καί είδικώτερον περιλαμβάνεται «ΐνα 
έμποδισθή ή έπέμβασις τών βοεβοδών εις τούς 
άμπελώνας καί καλλιεργημένας γαίας καί έλαι- 
ώνας, ευρισκομένους είς τά χωρία Λιμάν, Κα- 
λοΰσα, Δερσίνα, Δελμποχώρι καί Καλονδρίμα, 
υπαγόμενα είς τόν καζαν Παλαιών Πατρών έν 
ΙΙελοποννήσψ... έπειδή δέ παρά τάς έπανει- 
λημμένας διαταγάς τών δικαστικών άρχών δέν 
έπαυσε νά ένοχλήται ύπό τών έπιτοπίων άρ
χών ό άντιπρόσωπός των μοναχός [δέν διαβά
ζεται], δστις παραμένει είς τάς οικείας έδρας 
όνομαζομένας Μετόχια, κείμενα έν τή θέσει 
Σελιμί...». Τά ονόματα τών χωρίων είναι άγνώ- 
ριστα ώς έκακογράφησαν. Σέληντζα θέσις, όπου
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Σινόηουλος

νύν ή μονή Ά γ .  Πάντων Τριταίας (Θωμόπου- 
λον 4903). Νά είναι: Λιμήν (παραλία Πατρών), 
Καλαύσι, Μέντζαινα, Ά λποχώ ρι καί Προστο- 
βίτσα ;

Υ πάρχει έπίσης είς μονήν Ά γ . Πάντων 
(Τριταίας) ίνβεντάριον, «ύνβεντάριον του άγίου 
γεωργίου κατά τό βελιμάχη είς τον καζά τής 
Παλαιάς Πάτρας κατά τόν μωρέαν 1818 : Αύγ. 
30» ήτοι κατάστασις των εικόνων καί λοιπών 
άκινήτων καί κινητών του έν λόγω μετοχιού 
της μονής όρους Σινά, ύπογραφόμενον «ό του 
θεοβάδιστου όρους Σινά έξαρχος Μελχισεδέκ 
βέβαιο ι: ‘Αμβρόσιος πρωτοσύγκελλος βεβαιώ». 
Ε ίς τόν κώδικα της αυτής μονής ‘Αγίων Πάν
των είναι άντιγεγραμμένον έγγραφον του «1755 
Μαΐου 15 είς Κπολιν» έκδοθέν ύπό του άρχιεπ. 
όρους Σινά Κωνσταντίνου κ.ά. μεταξύ των ο
ποίων καί «Νεόφυτος πρωτοσύγκελος του 
Μορέως», διά του όποίου πιστοποιείται συμ
φωνία μέ τόν Νεκτάριον τής μονής ‘Αγ. Πάν
των, όπως παραλάβη τό τελευταϊον τούτο μο- 
ναστήριον τό μετόχι είς τόν Βελιμάχι άντί άπο- 
στολής 50 γροσίων είς έξαρχον Κπόλεως έτη- 
σίως διά νά στέλωνται είς Αίγυπτον. Τό με- 
τόχιον είχεν έρημωΟή μετά τών τόπων του, 
τώρα δέ οί τών άγ. Πάντων 0ά μνημονεύουν 
τής αδελφότητος τού όρους Σινά. ‘Υπάρχει καί 
άπόδειξις τού καθηγουμένου ’Αθανασίου τών 
ώς άνω 50 γρ. τού έτους 1758.

Σ ινόπουλος Δημ. Νικηφόρος. Άνθυπολο- 
χαγός ΙΙεζικοϋ έκ ΙΙατρών, γεννηθείς τώ 1895. 
ΈφονεύΟη είς Ουκρανίαν κατά τξν έκστρατείαν 
τής 3 Μαρτίου 1919. ΣΝ Ε Σ Τ ' 643.

Σ ιο ύ τα ς I. Έ .  Έξέδωσεν έν Πάτραις 
«Παιδαγωγικάς μελέτας» α ' τεύχος τώ 1949 
καί β' τώ 1950. Τώ 1955 «*Η έξέλιξις τού 
ψυχικού βίου κλπ.» καί «Εκθέσεις Ιδεών 
από παιδαγωγικής άπόψεως» κ. ά.

Σ ισ Ινης Γεώργιος καί ’Ιωάννης. Πλουσιώ- 
τατοι πρόκριτοι Γαστούνης, πρός τούς οποίους 
Απευθύνονται οΐ Αρχηγοί τής Έπαναστάσεως 
Πατρών τφ  18*21. Γερμανός 17. Εισφέρουν διά 
τήν τροφοδοσίαν τού στρατοπέδου πολιορκίας 
Πατρών, άλλα καί διά στρατιωτικού σώματος 
Γαστουνιωτών συμμετέσχον είς τήν πολιορκίαν 
τών Πατρών τού 1822, τοποθετηθέντος είς 
Όβρυάν. Κατά Φ)ριον τού έτους τούτου ό Κο- 
λοκοτρώνης έρχόμενος εις Πάτρας έφθασεν εις 
Γαστούνην, όπου έτυχεν έγκαρδίου υποδοχής 
ύπό του Γ. Σισίνη, άμφότεροι δέ ήλΟον είς 
Πάτρας. Κατά τήν μάχην τού Γηροκομείου ό 
ΣισΙνης διέτρεξε κίνδυνον νά συ^άηφΟή ύπό 
τών Τούρκων, όταν ούτοι έπίεσαν ίσχυρώς τό 
σώμα τών Γαστουνιωτών. Φωτάκος Ά π . 290, 
308, 317. Έπολέμησε καί τόν Σ)βριον 1821 
εις *Αγ. Κωνσταντίνον, όπου είχε στρατοπε- 
δεύσει μέ Γαστουνιώτας. Είς έπιστολήν του 
έκ Γαστούνης τής 8 ’Ιουνίου 1823 ό ’Ιωάν. 
Σισίνης γράφει πρός τούς συγγενείς του Χρι
στόδουλον καί Γεωργάκην Αύγερινόν: «... έ- 
λαβον προσταγήν άπό τήν ύπερτάτην διοίκησιν 
όπού μέ μεγάλην βίαν καί προθυμίαν γίνεται 
ή πολιορκία Πατρώς, κατεβαίνοντας τά στρα
τεύματα Καλαβρύτου, Βοστίτζας, Πάτρας, Κα- 
ρύταινας, Γαστούνης καί Πύργου. Ά πό τά
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μέλη της διοικήσεως του Έκτε)εστικοΰ σώμα
τος ό ένδοξώτατος Άνδρέας Ζαΐμης καί κόν- 
ντες Άνδρέας Μεταξάς κατεβαίνοντες είς Πά
τραν μαζί μέ τόν έξοχώτατον μινίστρον του i 
πολέμου Γενναΐον Άναγνωσταρά καί ώς γένι- ■ 
κός φροντιστής καί δούλος τής διοικήσεως μέ : 
προστάζουν νά οικονομήσω τά στρατεύματα από ι 
τροφάς καί έφόδια. Περί τούτου Ιδού όπού ι 
στέλνω τούς ίδικούς μου Διονύσιον καί Ζαχα- ■ 
ρια στέλνοντάς σας τά κάτωθεν τάλαρα καθώς ; 
σημειώνω όμού διά νά ψωνίσετε τό πράγμα ' 
όπού κάτωθεν σάς σημειώνω τήν Ιδίαν ώρα : 
χωρίς μόρω...». Ό  Ιωάννης έχρημάτισε φρον- - 
τιστής τού στρατοπέδου, δαπανών όχι όλίγα : 
έξ Ιδίων διά τόν έφοδιασμόν τών πολιορκητών. . 
Χρυσανθακόπουλος 59—61, 96—7, 99—100. 
Γερμανός 6 9 -7 0 . Γούδας Ζ ' 281, Η ' 283 in. 
Φωτάκου, Βίοι 48, Λεύκωμα 207—8, Τριαν- 
ταφύλλου Γηροκομεΐον 48, "Ηλιος ΙΣ Τ ' 1039.

Σ ι σ ί ν η ς  Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς .  ‘Υποστράτη
γος υιός τού Γεωργίου Σισίνη, έπολέμησεν είς 
Πάτρας τώ 1822. Τήν Αδελφήν τούτου Βικτω
ρίαν είχε λάβει σύζυγον ό Μπεν. Ροΰφος, ήτις ; 
άπέθανεν είς ΙΙάτρας τήν 29 Αύγούστου 1836. ,
Κατά τήν κηδείαν της (31 Αύγούστου) άπήγ- 
γειλεν έλεγεϊον δ Ά ντ. Καλαμογδάρτης (βλ. λ).
Ό  Χρύσανθος ήλθεν έφιππος έκ Γαστούνης καί 
καλπάζων διά νά προλάβη τόν θάνατον τής ά- 
δελφής του, ό δέ ίππος μόλις έφθασε πρό 
τής οικίας τής Ασθενούς έθανε. Τό συγκινητι- h 
κόν έπεισόδιον ένέπνευσεν ωραίους στίχους είς 
τόν ώς άνω ποιητήν. Ό  Χρύσανθος άπεβίωσεν 
είς Πάτρας τήν 26 Φεβρουάριου 1845, κατα- Λ* 
ληφθείς ύπό σφοδράς περιπνευμονίας (έφ. t t* -  .' 
«Αιών» ΆΟ. 28 Φ)ρίου 1845), κατά δέ τήν |  
έφ. «ΆΟηνά» Ά θ . 3 Μαρτίου 1845, ό όπο- ζ. 
στράτηγος άπεβίωσε τήν 25 Φεβρουάριου .!&,-· V.., 
1845 είς ήλικίαν 43 έτών έν Πάτραις, αφή- 
σας χήραν τήν Βασιλικήν κόρην τού Μάρκου •lul.',.- 
Μπότσαρη καί δύο μικρά τέκνα. Ό  τάφος του 
εύρίσκεται είς τήν κεντρικήν πλατείαν τού A' jj|, 
Νεκροταφείου Πατρών, μεταφερθείς έκ του ‘
νεκροταφείου Ά γ . Άνδρέου* είναι μαρμάρινος .‘j.. 
καί απέριττος μέ μόνας τάς λέξεις: Ιΐρόμα- ^
χος τής Πατρίδος. Φωτάκου Βίοι 47, Θωμό- ~ ‘ :
πουλος 535, ΜΒΕ ΚΑ' 873. Χρυσανθακόπου- 
λος ώς έν σ. 335, 6. , :

Σ ι σ ί ν η  όδός. Πρός τήν διασταύρωσίν :
της μέ έκείνην Ρούφου, είς τήν άνω πόλιν, έ- -W·: 
κειτο τό Γαλλικόν προξενείου μέ τόν κήπον 
του. Έ κ εΐ τά βάθρα ίσως του έν Πάτραις ναού -b. ■ 
Διονύσου τού Αίσυμνήτου. Τώ 1935 έγ^ε 
πρόχειρος άνασκαφή καί εύρέθη ρωμ. οίκοδό- ■̂  
μημα. Τώ 1956 έγένετο καί νέα καί ένδεί- 3 
κνυται συστηματική άναζήτησις Αρχαιοτήτων. 
Θωμόπουλος 204, 5585. Τριαντάφυλλου Δημ. Ο ;  < - 
όνομ. 52. ■Η' ϊ

σ ί τ ο ς .  Βλ. λ. δίαιτα, γεωργία.
Σ ιώ ρης Δημ. Αθανάσιος. ’Ιατρός έν Πά- ·■ 

τραις, όπου έξέδωσε περί τά 14 βιβλία ίατρι- ■ 
κά, μεταξύ τών όποιων «ΑΙ ίαματικαί πηγαί r 
τής Ελλάδος», 1926, « Ή  κλινική ένδοκρινο- · ~ 
λογία» 1940, «Αί παθήσεις τών νεφρών έν τψ j 
πλαισίφ τής έσωτερ. Παθολογίας» είς γ ' έκ- · 
δοσιν. Έφ. «Νεολόγος Πατρών» 3)1)1930, i
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Αχαϊκά Δ' 64, Δ. Καλογεροπούλου, Βιβλιο
γραφία Εύβοίας, 264.

Σκαγιόπουλος Π α ν α γ ι ώ τ η ς .  Έ γεν-
;ήθη έν Πάτραις τήν 5 Δεκεμβρίου 1864 (είς 
ίνορίαν Παντανάσσης). Σταφιδέμπαρος, εύδο- 
«ιμήσας καί άποκτήσας μεγάλην άκίνητον καί 
<ινητήν περιουσίαν, διέθεσε τό μέγιστον αύτής, 
όών είσέτι, είς τήν ίδρυσιν όρφανοτροφείου 
[των έν πολέμψ πεσόντων) είς θέσιν Χαλκώ
ματα (έντός σχεδίου πόλεως) επί γηπέδου του
55.000 πήχεων καί τό όποιον ίδρυμα του έ- 
ιτοίχισε 5.500.000 δραχμάς. Τά έγκαίνια αύ- 
τοΰ, συντηρουμένου ύπό τοΰ Κράτους ώς έθνι- 
κοΰ άγροτικοϋ Σκαγιοπουλείου, έγένοντο τήν 
πρωίαν τής Κυριακής 29 Δεκεμβρίου 1929 υπό 
του πρωθυπουργού Έλευθ. Βενιζέλου, κατελ- 
Ιόντος είς Πάτρας. Συντηρούνται καί έκπαι- 
5εύονται περί τά 150 όρφανά κατ’ έτος. Τήν 
λειτουργίαν έχει τό Κράτος, τήν δέ κυριότητα 
καί διαχείρισιν τής περιουσίας του τό ίδρυμα 
Σκαγιοπούλειον Όρφανοτροφεΐον συσταθέν άπό 
τοΰ 1926 (Π. Δ. 24)9)1926, τροποπ. τώ
1939, 3650/1928) Άπεβίωσε τήν 13 Ίανου- 
χρίου 1942 καί έτάφη παρά τόν ναΐσκον τοΰ 
ιδρύματος (Μεταμορφώσεως), τφ δέ 1955 τοΰ 
ίστήθη μαρμαρίνη ή προτομή του επί τής με
τόπης τοΰ ’Ορφανοτροφείου. Βιογραφία του 
είς «Νεολόγον Πατρών» 22 Μαΐου 1923, δτε 
Ιπεφάσισε τήν ίδρυσιν τοΰ Ιδρύματος. Καί είς 
Καζαμίαν Άνδρ. Πάσχα τοΰ 1928 ένθα ή εί- 
κών του. Τό Σκαγιοπούλειον έν μέρει έπετά- 
χθη έπΐ κατοχής ύπό τοΰ Γερμανικού Πολε
μικού ναυτικού καί είς αυτό ήμύνθησαν οί 
Γερμανοί μέχρι τής 2 ’Οκτωβρίου 1944. Λά- 
χαρης 136 Κωνστ. Σκαγιόπουλος άπαντα είς 
Πάτρας τω 1851—5 μεταξύ των έγκρίτων.

Σκαλτσας Άσημάκης. 'Οπλαρχηγός έκ 
Καλαβρύτων πολεμήσας καί είς τήν πολιορ
κίαν των Πατρών τω 1824. Ό  Ίωαν. Θ. Κο- 
λοκοτρώνης τόν λέγει Σκαλτσόπουλον. Τόν 
Σ)βριον 1824 ήτο είς Γουρζούμισαν είς τό 
στρατόπεδον πολιορκίας Πατρών. Συνοδεύει 
’Ιούνιον καί ’Ιούλιον 1821 τόν Ίωαν. Παπα- 
διαμαντόπουλον είς Μεσολόγγι. Τόν ’Οκτώ
βριον 1824 στρατολογεί άνδρας είς Σανταμέρι 
(βλ. λ. Σκόλλις). Τήν 26 ’Οκτωβρίου 1824 
υπογράφει μετά άλλων οπλαρχηγών τήν περί 
διαλύσεως τοΰ στρατοπέδου Πατρών άναφοράν. 
Θεοφανίδης Β ' β' 212, 229. Ή  οίκογένειά του 
μετά τήν Άπελευθέρωσιν έγκατεστάθη είς Σου- 
δεναίικα, λαβοΰσα έθνικάς γαίας. Φωτάκου 
Βίοι 41, Ά ρχ. Λόντου Β' 203, 320, 337. Πα- 
πανδρέου Καλαβρ. Έ πετ. 136, Λεύκωμα 209. 
Γούδας Ε ' 347. Ν. Σπηλιάδου Ά πομν. Έ λλ. 
Έπαν.

Σ κ α μ ν ο ύ λ α .  Τοποθεσία έπί Τουρκο
κρατίας, 1 ώ. άπό τής μονής Γηροκομείου, 
δπου αΰτη είχε κτήματα (1836). Τριανταφύλ- 
λου Γηροκομεϊον 67.

Σκανδάμης Άνδρέας. Δημοσιογράφος έκ 
Πατρών καί συγγραφεύς Ιστορικών βιβλίων 
καί βιογραφιών βασιλικών προσώπων. 'Ή λιος 
ΙΣΤ ' 1060. Διευθυντής γραφείου τύπου Χωρο
φυλακής (1950), Πρόεδρος Εργατικής Ε στίας 
(1954). Συνειργάσθη είς Πατρινάς έφημερίδας

καί περιοδικά. Διετέλεσε καί διευθυντής του 
Ιδιαιτέρου γραφείου τού διαδόχου Παύλου. Ν. 
Σκανδάμης συνειργάσθη είς Ιΐαναχ. ήμερολ. 
1912, 78—80.

Σ κ ά ρ φ ε ι α Λοκρίδος. Είς μάχην τών 
’Αχαιών ύπό τόν στρατηγόν Κριτόλαον κατά 
τών Ρωμαίων ύπό τόν Μέτελλον τώ 147 π. 
X., ήττήθησαν οί πρώτοι καί πολλοί έξ αύ- 
τών έφονεύθησαν ή ήχμαλωτίσθησαν. Θωμό- 
πουλος 155.

Σκιαδα. Χωρίον πρός Ν τής Προστοβί- 
τσας άπό τής όποίας άπέχει δύο ώρας (ύψ. 
508). Κορύλλος Χωρογραφία 86. Έ π ί τών Δ 
ύπωρειών τοΰ Ώλενοϋ. Έγκυκλ. Λεξικόν Πο
λίτου. Ή  τελευταία πρός τήν ’Ηλείαν δια- 
νλάδωσις έν τή έπαρχία Πατρών τοΰ ’Ερυμάν
θου όρους, καλείται άπό τοΰ παρά τούς πρό- 
ποδας αύτής κειμένου χωρίου Σκιαδαίικο βου
νό. ΟΙ Σκιαδαΐοι, ώς καί οί πλεϊστοι τών Τρι- 
ταιέων, έλάχιστα έκαλλιέργουν τήν άμπελον 
καί διά τούτο κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ 
χειμώνος (1891 έτος) έπινον οίνον, τόν δέ ύπό- 
λοιπον χρόνον ύδωρ. Πλησίον τού χωρίου Σ κ ι
αδα ύπάρχει λόφος, έπί τοΰ οποίου τά έρείπια 
φρουρίου, τοΰ Δοξαπατρή (βλ. λ·). Κορύλλος, 
Πεζοπορία πρός Καλάμας 11—12. Δημόσιον 
δάσος έκεΐ έκ 1.000 καστανεών τφ  1930. Βλ. 
λ. Κάπελη. Θωμόπουλος 86 σημ. Ό  Ραγκα- 
βής Β' 89 άναφέρει τό Σκιαδα έπί πλευράς 
όρους, τοΰ οποίου ή πρός Α κορυφή έχει ύψ. 
1421 μ. καί ή πρός Δ 544 μ. Παρά τήν δευ- 
τέραν ταύτην πρός ΝΔ τοΰ χωρίου ύπάρχουν 
λείψανα Ελληνικού φρουρίου. Οίκογένειαι τώ 
1851 95, κάτοικοι 446. Καί ό Νουχάκης Β' 
553 άναφέρει λόφον ύψηλόν μίαν ώραν άπό 
τοΰ χωρίου, έπί τοΰ οποίου έρείπια φρουρίου 
«Κάστρο τοΰ Δόξα Πατρή». Κάτοικοι τώ 
1889, 573. Άναφέρεται τό χωρίον είς συμπλο
κήν ληστών τω 1708. ’Εξ αύτοΰ νοικοκύρης κα
λείται νά καταθέση λύτρα. Κώδηξ Μέρτζιου 
150. Πρβλ. καί Χρυσανθακόπουλον 40 περί 
Σκιαδοχωρίων, τά όποια έπί τελευταίας Τουρ
κοκρατίας έξουσίαζεν ό Άβδούλ άγάς. Σκιάδα 
χωρίον Πρεβέζης κατά τόν πίνακα Ά ραβαντι- 
νοΰ. Τσιφλίκι τοΰ Ά λή  πασα είς ’Άρταν. 'Ο 
μοίως χωρίον καί οικογένεια είς Κεφαλληνίαν. 
Μ ΕΕ' ΚΑ' 927. Ή  οικογένεια αΰτη κατήγετο 
έκ Πελοποννήσου. Έλευθ. ΙΑ ' 537. Σκιαδα ά- 
λώνι, τοπωνύμιον εις Σκοΰπι Καλαβρύτων. 
Παπανδρέου, Καλ. Έ πετ. 199. Καί είς Κα
στανοχώρια τοπωνύμιον, Λαγκάδι τοΰ Σκιαδα 
(διότι έπνίγη κάποιος Σκιαδας). Ή πειρω τ. 
Χρον. Η ' 134. Κοινόχρηστον τό όνομα τής οί- 
κογενείας ταύτης (έκ τοΰ σκιάδιον, σκιά). Φαί
νεται οτι Σκιαδας είναι ό πρώτος οικιστής ή 
παλαιός τιμαριούχος τής περιοχής. Ε ίς τήν πε
ριοχήν Σκιαδα καί ή μονή Νοτενών (βλ. λ.). 
Πλησίον αύτοΰ ή πολίχνη τοΰ Δ ' π.Χ. αί. Εύ- 
πάγιον (βλ. λ.). Κατά τήν σύστασιν τών δή
μων τό χωρίον ύπήχθη εις τόν τής Έρυμανθίας 
έως 1840 καί έκτοτε είς τόν τής Τριταίας. 
Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113. Σκιαδας έπί- 
σης άγωνιστής τοΰ 1821, ύπασπιστής τοΰ Νε- 
νέκου (βλ. λ.).

Σ κ ιαδα ίικα . Συνοικισμός Δ τής Κάτω Ά -
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χαΐας, άπό της όποιας Απέχει 2 ώ. καί κατοι- 
κεΐται ύπό άλλοτε ’Αλβανοφώνων. Κορύλλου 
Χωρογραφία 74. ΟΙ κάτοικοι ήλθον έκ Σκιαδα 
Τριταίας καί οΰτω τό όνομα καί οχι ώς ό Θω
μόπουλος α' έκδ. 238 έκ του όνόματος του τ ι
μαριούχου. ΟΙ του συνοικισμού άπήλθον είς 
χωρίον ’Αποστόλου είς θέσιν Τραγάνι (έγγύς 
Αεροδρομίου) καί μόνον 2—3 οίκίαι παρέμεινον 
είς τόν συνοικισμόν, ό όποιος έκκλησιαστικώς 
υπάγεται εις Λακκόπετραν καί διοικητικώς εις 
Καραίικα. Ό  Νουχάκης γράφει Συκαδαίικα μέ 
112 κατοίκους τφ  1889.

Σκιάθος. Βλ. λ. Φαραί. Θωμόπουλος 237.
σ κ ιάστρ ια ι γυναίκες, τεχνίτριαι. Βλ. λ. 

βιοτεχνία, Δανιηλίς. Bon 122.
Σ κ ί ν τ α  όρος παρά P o uquev ille  IV , 

392. Βλ. λ. Σκόλλις.
Σκιόεσσα· Ό  Πλίνιος πρώτος Αναφέρει 

αυτήν ώς άξιομνημόνευτον, «in A chaia novem  
n ion tium  S cioessa notissim us»  (είς τήν Ά -  
χαΐαν γνωστοτάτη ή Σκιόεσσα έξ έννέα όρέων). 
Ό  επίσης Λατίνος Σωλΐνος διευκρινίζει έξ 
έννέα λόφων (καί όχι όρέων), γράφων: «Πλη
σίον των Πατρών, τόπος έκ του σκιασμού έν
νέα λόφων κατάσκιος καί ύπό των άκτίνων 
του ήλίου σχεδόν Αδιαπέραστος, ουδέ δΓ άλλην 
αιτίαν». Δέν είναι λοιπόν Σκιόεσσα τό όρος 
Παναχαϊκόν, όπως ίγραψεν ό Ε. Puillon Bob- 
lay e  της E xped ition , άλλ’ έκ του κειμένου 
του Σωλίνου, τό όποιον δέν είχον ύπ* δψιν οί 
γράψαντες έπΐ τού θέματος Ε. Κούρτιος καί 
Κ. Μπούρσιαν, πρέπει, όρθώς κατά Θωμόπου- 
471, νά τήν άναζητήσωμεν είς την λοφώδη Οέ- 
σιν Άποστομιές, της οποίας ή όνομασία φαί
νεται ότι σημαίνει άποστόμωσιν (παρεμποδι- 
σμόν) των ήλιακών άκτίνων. "Γψωμα μεταξύ 
Καστριτσίου καί της ύπό τού Θωμοπούλου ώς 
άνω ύποδεικνυομένης ύπεράνω της μονής Γη
ροκομείου θέσεως Άποστομιές (βλ. λ.), λέγεται 
είσέτι Σκιερό (βλ. λ.). ΟΙ περιηγηταί τού 1675 
Σπόν καί Ούέλερ Αναζητούν τήν Σκιόεσσαν 
παρά τά Συχαινά. Καί οί χάρται της Ε νετο
κρατίας έχουν τήν θέσιν Σκιόεσσα. Καί M eyer 
2209. Ό  Κορύλλος Χωρογραφία 7 τήν κορυφήν 
τού Ώλενοΰ. Ό  E eake I I I ,  208 βορείως του 
φρουρίου Ρίου. 'Όσοι δέ γράφουν Σκίρεσσαν, 
σφάλλουν. Ε ίς τό δημ. συμβούλιον Πατρέων 
προετείναμεν τόν Δεκέμβριον 1953 καί έγένετο 
δεκτόν, όπως τό χωρίον Βούντενη (βλ. λ.) μετο- 
νομασθη είς Σκιόεσσαν. Τριανταφύλλου Δημ. 
όνομ. 22.

ΣκλαβΙτσα παρά τό Ριόλον, όπου τόν 
Μάΐον 1429 ό Κ. Γίαλαιολόγος συνήντησε τόν 
Γ . Φραντζήν. Θωμόπουλος 350. Κορυφή μετα
ξύ Δραγάνου καί Μπάδα λέγεται νυν Σκλάβου- 
τσα, όπου έρείπια φρουρίου, είς τήν προς τόν 
ναόν δέ Ά γ .  Δημητρίου φάραγγα τάφοι ρωμ. 
καί λατ. έπιγραφή λεγεωναρίου.

Σκλαβοΰνοι. Είς τήν ύπηρεσίαν τού Μο- 
ροζίνη κατά τήν άπόβασιν του 1687. Θωμόπου
λος 460—3. Σκλαβοΰνοι είς τό φρούριον Ρίου, 
αίχμαλωτισθέντες ύπό των Τούρκων τω 1715. 
Θωμόπουλος 481 *. Σκλαβοΰνοι οί φύλακες του 
Γαλλ. Προξενείου τφ  1821. Βλ. λ. Σλαύοι, 
πόλεμοι.
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Σκλαβουνος Ε μ μ α ν ο υ ή λ .  Μηχανική!ϊ)£
έκ Πατρών, διευθυντής της έταιρίας «Γλαύκος», ι 
είς τήν έπιμέλειαν τού όποίου όφείλεται τευ-ίί*; 
χος τού έτους 1935 της εταιρίας περί τών ά-i 
παιτουμένων μέτρων προλήψεως καταστροφών: I*5. 
καί διευθετήσεως χειμάρρου Γλαύκου. f;

Σ κ λέτι, Άναφέρεται είς τόν κατάλογον ι 
τών χωρίων της έπαρχίας Ιΐατρών τού 1697 
μεταξύ τών όνομάτων Σελλών καί Πυτίτσης.»
Κώδηξ Μέρτζιου 118.

Σκληρός Β. Νικολ. διευθυντής Γεωργ. | 
σχολής ΙΙατρών. Έξέδωσεν έν Πάτραις «Πρω-ΐ 
τες μελέτες» 1946, «Γεωπονικά» 1955 μετά 
συμπληρώματος 1956, «Α γγλία , Αμερική καί 
καθυστερημένες χώρες» 1957, « Ή  Ελληνική: 
μουσική καί τό δημοτ. τραγούδι» 1958, τό τε-ι 
λευταΐον έν συνεργασία μετά τού Κ. I. Πανα.

Σκολαρικος Παναγιώτης. Α γωνιστής του:
1821, πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρτα-ι 
γάνη, *Η Στεμνίτσα 180.

Σ κόλλ ις καί Σκόλιον (Σανταμέρι). α' 6-! 
ρος (ύψ, 1016 μ.). Τό Αναφέρει ό γεωγράφος: 
Στράβων πολλαχού : «Πετρώδες καί κοινόν Δυ-ι 
μαίων καί Τριταιέων καί Ή λείων έχόμενον έτέ* 
ρου τίνος Αρκαδικού ορούς τής Λαμπείας», ήτις: 
είναι μοίρα τού Ερυμάνθου. Α πέχει δέ τής;
Ή λιδος 130 σταδίους, τής δέ Τριταίας καί Δ4-! 
μης άνά 100. Ό  Στράβων Αναφέρει καί τά δύο! 
όνόματα, σκόλλυς δέ σημαίνει κορυφήν καταλε·! 
λειμένην τών τριχών, κατ’ άλλους πλόκαμος,; 
μαλλός. Οΰτω καί ό Γ. Παπανδρέου Ήλειακάι 
6, πλεξίδα ή σκόλλυς, επί τής κορυφής τής* γ  
κεφαλής άνορθουμένη, κότσος. Καί κατά Ν.'τν-ι 
Άνδριώτην, Έτυμολογ. Λεξ. Ά θ . 1951, 232,:Ίει:;< 
ύπάρχεί λ. τής Νεοελληνικής σκουλλί (μεσαιω*: a- V-Τ 
νική τό σκουλλίν) έκ τού Αρχαίου σκόλλυς.:»:* - 
Α λλά ό αύτός Στράβων περί της Σκόλλιος: 
προσθέτει «Πέτρην δ’ ώλενίην είκάζουσι τήν* u · ;-  
νΰν Σκόλλιν* άνάγκη γάρ τά είκότα λέγειν καΐίιχ·.;. - 
τών τόπων καί τών όνομάτων μεταβεβλημένων,^ί) . « 
έκείνου [του Όμήρου] μή σφόδρα έπί πολλών t-i^1 r  · 
σαφηνίζοντος», αλλαχού δέ κατηγορημαηκώςιί Vi?r,.
λέγει: «Λάρισος ποταμός ρέων έξ όρους* τ ο ύ τ ο .....
δ* οί μέν Σκόλλιν καλούσιν, 'Όμηρος δέ Πέ-ϊχ. ) * ’Γ* - 
τρην ώλενίην». "Ωστε ό Στράβων καταλήγει^ 
νά ταυτίση τήν Σκόλλιν μέ τήν Ώλενίαν π έ - ς  -c r  
τραν. Χωρίζεται από τού Ώλενοΰ δΓ εύρειώνς 
κοιλάδων καί άποτελεΐται άπό Ασβεστόλιθους ς  ..7^  
τού συστήματος Πύλου (όχι Ώλενοΰ). ’Ήδη ή ^  , J 
Σκόλλις (οί Φράγκοι τό ώνόμασαν καί αύτόΓ *ϊ ... 
Μώβρη (βλ. λ.), καλείται Σανταμέρι έκ του^^- Γ V? 
έπ* αυτού παλαιού χωρίου, μάλιστα Ακριβέστε-ι^ώ/ 
ρον έκ τού έπ* αύτού χωρίου λέγεται Σαντα-Γ^*!·'*^ ‘*· 
μεριάνικο βουνό καί έκ τού έτέρου έπ* αύτουςΓ  ·*ν: 
χωρίου Πόρτες, Πορταϊκό.

Κωνοειδές, πετρώδες, μεμονωμένον όρος μές.'* ' ' \  
κορυφήν ευθυτενή, ΝΔ τών Πατρών, άπό τώνΐϊ^ :· Π:ί ; 
όποίων φαίνεται κυανόχρουν καί τρικόρυφον. ’j1·· 'ι ί;; 
Φαίνεται ότι, παρά τό πετρώδες, κατά τήνί?^', 
Αρχαιότητα θά ήτο κατάδενδρον, δΓ αύτό τό^ ';",!·: 
όνομα, ΐσως όμως καί κατ’ εύφημισμόν. 
τών ΒΔ προβούνων πηγάζει καί ό ποταμός:
Λάρισος. Θωμόπουλος 39, 42, 47, 50—1, 60,1 ^· ·· 6viV\  
62, 119, 314. Κορύλλος Χωρογραφία 9. . t

β ' φ ρ ο ύ ρ ι ο ν. Ό  Νικόλαος Γ ' Σαίν Ό-! ^
' > C i  ^
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μέρ, υίός τού Ίωάννου καί της Μαργαρίτας, 
τής κυρίας Λυσσαρέας, έκτισε τό όμώνυμον 6- 
χυρόν φρούριον τό έτος 1311 έπΐ τής Σκόλ- 
λεως. 01 Σαίν Όμέρ ούτοι τής μεγάλης Φλα- 
μανδικής οικογένειας, εΐχον κτήσεις καί άλλα- 
χοΰ τής Ελλάδος (Θήβας), ώς εις στ. 1951—2 
τοϋ Χρονικού του Μορέως : Τόν μισύρ Ν-.κολώ 
ντέ Σαιντομέρ, αύθέντην τής Θήβας | καί μέγαν 
πρωτοστράτορα πριγκη πάτου τής Ά χαΐας». 
Δραγούμης Χρον. 240. Buchon, Rerch. hist. 
I I ,  503, Longnon 268, 278, 279, 280, 292. 
Ντ. Ψυχογιός εις «Ήλειακά» Β' 82. Τό φρού
ριον άναφέρεται εις τήν άναγραφήν τοϋ 1364. 
Ή  Μαρία των Βουρβώνων είχε καί Ιο castelo  
de Sancto Hom ero. Καί εις τόν πίνακα τοϋ 
Άμεδαίου των τιμαρίων τής Πελοποννήσου τοϋ 
έτους 1391 άναφέρεται τό Σανταμέρι μέ 500 
έσιίας ήτοι οικίας, οικογένειας (καί οί Πόρτες 
μέ 100), ευρισκόμενον εις χεϊρας τοϋ Πέτρου 
Σανσουπεράν, έπιτρόπου των Ναβαρραίων. 
Προηγουμένως, κατά τάς πρώτας συγκρούσεις 
των Φράγκων μέ τό δεσποτάτον τοϋ Μιστρά, 
μάχη διεξήχθη πρό τοϋ Σανταμερίου. Ό  κό
μης ’Ιωάν. Γραυΐνας συνεκέντρωσε στρατόν, 
εις τόν όποιον συμμετέσχον καί άλλοι, μεταξύ 
των όποιων καί ό Λ. ’Αρχιεπίσκοπος ΓΙατρών 
Γουλ. Φραγκιπάνης.

Κατά τήν διήγησιν τοϋ Άραγωνικοΰ χρονι
κού, οί Φράγκοι έγιναν κύριοι 500 ίππων καί 
αί άπώλειαι των Βυζαντινών ήσαν 1500 νεκροί, 
τραυματίαι καί αιχμάλωτοι. Πιθανώτατα τό 
πεδίον τής μάχης θά ήτο εις τήν Ήλειακήν 
πεδιάδα καί οχι εις τήν πρό τοϋ Σανταμερίου 
μικράν κοιλάδα, τήν χωρίζουσαν τό όρος άπό 
έκεΐνο τής Μώβρης. Τό φρούριον τέλος παρε- 
λήφθη ύπό τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
έκεΐ μάλιστα άπέθανεν έκ δυστοκίας ή ατυχής 
σύζυγός του Θεοδώρα τόν Νοέμβριον 1430. Τό 
φρούριον προσέβαλε μετά τήν πτώσιν τοϋ 
Χλουμουτσίου ό Ζαγανός πασάς τόν ’Ιούλιον 
1460. Βλ. λ. Τοΰρκοι, βεηλερμπέηδες.

Ό  Ζαγανός τήν έπομένην ημέραν τής συν- 
θηκολογήσεως παρεσπόνδησε καί τούς εις τήν 
πόλιν τοϋ Σανταμερίου πιστεύσαντας εις τούς 
λόγους του καί παραμείναντας έκεΐ, ήχμαλώ- 
τισε καί πολλούς έφόνευσεν. Οί Ένετικοί χάρται 
δέν αναφέρουν Σανταμέρι (άλλά Έντρόκαλμο 
πρό τοϋ ποταμού Πείρου καί άπέναντι Σιδρό- 
καλμο).

"ϊπερθεν τοϋ νΰν χωρίου ύπάρχει έπί υψι
πέδου δ χώρος, όπου ή μεσαιωνική πόλις καί 
Ν αύτοΰ έπί τής άκροπόλεως τά τείχη του 
φρουρίου, είς τρεις σειράς, ώς καί είς τό ύψη- 
λότερον σημεΐον πύργος (50X70 μ.), οπού δια- 
κρίνεται ή ύδαταποθήκη (τόπων. Στέρνα) 
(5 χ 6  μ.). Πρό δέ τής άκροπόλεως διακρίνον- 
ται είσέτι τά έρείπια οικοδομήματος έκ δύο 
δωματίων, λεγομένου Παλάτι. Ή  έναντι τοϋ 
πύργου (Γουλα) κορυφή, όπου μάνδραι τερά- 
στιαι, όνομάζεται Κακοχτένι, αί δέ δύο άλλαι 
κορυφαί τοϋ όρους : Παλιομονάστερο καί Ψηλή 
κορυφή. Πλησίον τοϋ πύργου ναός μεταβυζαν
τινός έρειπω μένος μέ τό ιερόν διασωζόμενον 
καί τοίχους έπιχωματισμένους, όπου πρό έτών 
διεσώζοντο είσέτι τοιχογραφίαι άγιων. Ό  τό

πος λέγεται σήμερον τής Παναγίας ό λάκκος 
καί αί εύσεβεϊς χωρικαί πηγαίνουν καί άνά- 
πτουν κηρία έπί τοϋ καλυφθεντος άπό χώματα 
ίεροΰ. ΙΙρό τοϋ χωρίου δέ είς τήν κοιλάδα ύ- 
πάρχει θέσις Πατρινή, δπου κατ’ έντοπίαν πα- 
ράδοσιν «έκηδεύθη βασιλοπούλα», ένθυμίζουσα 
τήν σύζυγον τοϋ Παλαιολόγου, ή όποία άπέθα
νεν έκεΐ. Έ π ί τής πρός τό χωρίον Πόρτες κορυ- 
φ ή ζ(ΐν 2 ώ. άνω τοϋ χωρίου), είς Οέσιν Παναγιά, 
ύπάρχει σπήλαιον καί έντός αύτοΰ έκκλησίδιον 
άσκεπές πολύ στενόν 2 χ 3  μ. δπου τήν Δευτέ
ραν τής Λαμπρής προσέρχονται έκ τών πέριξ 
οί κάτοικοι καί τελείται ή θεία λειτουργία. 
Διατηρούνται άγιογραφίαι έπί τών τοίχων, 
ύπό δ’ αύτό (κατώι) είναι έσωτερικόν σπήλαιον, 
δπου οί είσχωρήσαντες εύρον όστά άνθρώπινα 
είς βάθος 5—6 μ. (δεξιά τφ  είσιόντι παρά τόν 
ναΐσκον). Θωμόπουλος 51, 311, 314, 317, 3248, 
330, 3 4 5 \ 374, 376.

γ ' π ό λ ι ς  ή χ ω ρ ί ο ν .  ’Αρχαία πόλις 
ύπό τό δνομα Σκόλλις δέν άπαντα, έν τούτοις 
πολλαί άρχαιότητες ύπάρχουν είς θέσιν Ά ρμα- 
κιές είς τήν κοιλάδα ύπό τό χωρίον καί μεταξύ 
αύτοΰ καί μονής Μαρίτσης, ή όποία καί κεΐ- 
ται πλησίον καί έναντι τοϋ δρους, έπί τής 
Μώβρης. Στΰλοι μαρμάρινοι ύπάρχουν καί έ- 
πιγραφή μία, τήν οποίαν εΰρομεν τφ  1952 : 
O C EA N O , έπίσης ψηφιδωτά κ.ά. Είς τό νΰν 
χωρίον Σανταμέρι άπαντοΰν είς μάνδρας ύπο- 
λείμματα άρχαιοτήτων, τό δέ είς μονήν Μαρί
τσης ψηφιδωτόν φαίνεται ότι έκεΐθεν μετεφέρθη. 
Βλ. λ. Θαλάμαι.

Άναφέρεται τφ  1697 τό Σανταμέρι χωρίον 
τής έπαρχίας Πατρών είς Ένετικάς καταστά
σεις. ’Εφημέριος αύτοΰ τφ  1713 (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118, 173). Ό  P ouquev ille  IV , 
3811 μετά βιβλιογραφίας αναφέρει πόλιν Σκόλ- 
λιν, Σκόλλιν δέ όρος ονομάζει έκεΐνο, τό ό
ποιον ήκουσε νά τοϋ τό λέγουν Κολώνες, πλη
σίον τής "Ανω Ά χαΐας. Τό όρος Σανταμέρι τό 
γράφει Σκίντα (IV , 392) καί άλλαχοΰ (IV , 243) 
ότι έξ αύτοΰ πηγάζει ό ποταμός Βέργας (άντί 
Λάρισος· «άπό τόν Ώλενόν, ό όποιος δημωδώς 
λέγεται Σανταμέρι»). Ε ίς τήν έποχήν του 
(1816) εύρε χωρίον έκ 30 έλληνικών οίκογε- 
νειών (IV, 392). Ό  L eak e  I, 4 σημειώνει: 
«τό πλέον άξιοσημείωτον δλων τών φυσικών 
χαρακτηριστικών αύτοΰ τοϋ μέρους τής ’Η 
λείας είναι ό μέγας άπομεμονωμένος βράχος, 
όνομαζόμενος όρος τών Πορτών ή τοϋ Σαντα
μερίου (ελληνιστί :) βουνί Πορταΐκόν ή Σαντα- 
μεριώτικο, δύο χωρία είς μίαν στενήν κοιλάδα, 
τήν οποίαν ποτίζει εις παραπόταμος τοϋ Π η- 
νειοΰ, ό όποιος χωρίζει τό όρος τών Πορτών 
άπό τάς ύψηλάς κορυφάς τοϋ Ώλενοΰ». Καί 
(II, 230) : «είς τήν κοιλάδα, τήν οποίαν έμνη- 
μονεύσαμεν, χωρίον καί βραχώδης όγκος, είναι 
ή άρχαία Σκόλλις. Τό Σανταμέρι ήτο ή σπου- 
δαιοτέρα καί ίσχυροτέρα θέσις, τήν όποίαν έ- 
κράτουν οί Αλβανοί κατά τούς χρόνους τής 
Τουρκικής κατακτήσεως» (καί II, 12, 20). Τό 
Σανταμέρι φαίνεται καί άπό τό όρος Κοτύλιον. 
Τό Σανταμέρι φρούριον σημειώνει καί προσδιο
ρίζει ή E x p ed itio n  44, ώς έπίσης καί χωρίον, 
άμφότερα μέ τήν γραφήν S a n ta  - M eri I μέ 42
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οίκογενβίας (1828). Κατά Ραγκαβήν Β' 86 οί- 
κογένειαι 47 κάτοικοι 233 τφ  1851 καί κατά 
τόν Νουχάκην τφ  1889 κάτοικοι 335. 'Ομοίως 
κατά Κορύλλον Χωρογραφία 73. Είναι χωρίον 
4 ώ. Ν της Κ. Ά χα ΐα ς καί έχει πηγαΐον ύ
δωρ. Αί άνώταται οίκίαι του χωρίου είναι είς 
ύψ. 484 μ. Τό χωρίον βλέπει πρός τήν κοιλά
δα, έντατικώς καλλιεργουμένην, καί συγκοινωνεί 
δι" αυτοκινητοδρόμου μετά της έθνικής όδού 
Πατρών πρός Πύργον. Ό  V asm er 138 άπέ- 
κρουσε τήν διατυπωθεΐσαν γνώμην ότι καί τό 
γαλλικόν αύτοΰ όνομα είναι σλαυικόν I "Εδρα 
του δήμου Τριταίας τ φ  1836 Εως 1840, απο
τελεί έκτοτε χωρίον του δήμου Δύμης. Δρακά- 
κης Κούνδουρος 67» 113.

Καθ’ ήμας δέν είναι αί Θαλάμαι ή άρχαία 
πόλις, άλλά δήμος τις τής Δυμαίας χώρας, άφ’ 
ής δέ κατά τόν ΙΔ ' αί. ΙδρύΟη τό φραγκ. φρού- 
ριον, τό όποιον έν χρήσει ήτο μέχρι των νεω- 
τέρων χρόνων, είχε συσταθή έκεΐ πόλις (borgo), 
ή οποία διά τήν άσφάλειαν τής Οέσεως καί 
τοΰ φρουρίου συνεκέντρωνε κατά τω 1391 καί 
500 οίκογενείας. Ή  πόλις, όμώνυμος τού φρου
ρίου, ήτο είς τό προαναφερθέν ύψίπεδον πρό 
τού φρουρίου έπί τής πρώτης δυτικής κορυφής 
του όρους καί σώζονται πλεΐστα έρείπια λίθι
νων οικοδομών καί Εκκλησιών.

Έ κ  των Εκκλησιών αυτών μόνον ό άγιος Γ ε
ώργιος διατηρείται σκεπασμένη, αί άλλαι δέ κα- 
ταδηλούνται από τά τοπωνύμια : "Αγιος Παν- 
τελεήμων, Ά γιαντριάς (="Α γ. Άνδρέας) καί 
Σκαλούλα (όπου καί ή άνοδος πρός τά τείχη 
τού φρουρίου), Λίμνες, διότι έκεΐ τόν χειμώνα 
λιμνάζει ύδωρ έκ των βροχών, τό Μαγερειό, 
όπου έρείπιον οίκοδομήματος, τής Μούρτουνας 
ή τρούπα, όπου σπήλαιον υπό τό φρούριον, 
Βάρδιες (—σκοπιαί) είς τό Β άκρον τού όρους, 
Γερομάζη πεζούλα καί Εντός τού φρουρίου έση- 
μειώθησαν ήδη : τής Παναγιάς ό λάκκος,
Παλάτι, Γουλάς, Στέρνα κ.ά.

Κατά τόν Γ. Φραντζήν τό Σανταμέρι είναι 
τό Στάμηρον (S tam ira) τών Φράγκων. *Αγ. 
Μαύραν καλεΐ τό Σανταμέρι τό Χρονικόν τού 
ΙΕ ' αί. περί τών Τούρκων σουλτάνων, τό ό
ποιον έξέδωσεν ό Γ. Ζώρας, Ά θ . 1958, 105.

Κατά γραφικήν παράδοσιν έπιτοπίαν τό 
όρος τούτο Σκόλλις ήτο πρότερον είς τόν Ώ λε- 
νόν παρά τό Καλέντζι. Δύο άντρειωμένοι τό έ- 
σήκωσαν καί τό μετέφεραν πρός τήν θάλασσαν. 
*Αλλ* έκεΐ πού είναι σήμερον, έκουράσθησαν 
καί τό άφησαν. ΚατηράσΟησαν τότε τήν μ οί
ραν των νά μεταφέρουν όρη καί Εκείνην τήν 
στιγμήν έχασαν τήν δύναμίν των καί τό βου- 
νόν έμεινεν έκεΐ Εριστικώς. Ή  παράδοσις έχε- 
ται τής πραγματικότητας ότι ή Σκόλλις είναι 
προέκτασις τού Ώλενοϋ. Γνωστόν είναι τό εί
δος σταφυλής «Σανταμεριάνα» λευκόν, μέ στρογ
γυλές ρόγες, μέ εύγενές άρωμα καί γλυκόν οί
νον δίδον. Είς θέσιν "Αβυσσος ΒΑ όρους πηγή 
υδατος (κεφαλάρι) καί κτίσμα (κλουβί έπιλεγό- 
μενον). Καί πρό 25ετίας είσέτι ή μικρά κοι- 
>άς ήτο κατά τό πλεΐστον δασωμένη, πυρκαΐά 
δέ εις αύτήν τ φ  1923 Εφθασε μέχρι τού χω 
ρίου Βελβιτσαίς.

Τό χωρίον δέν μετεφέρθη άπό τού όρεινοΰ

ύψιπέδαυ άπ* εύθείας είς τήν σημερινήν το\). 
θέσιν έπί τής νοτίας πλευράς του όρους, άλλά 
Ιδρύθη όλίγον ύψηλότερον αύτής μεταξύ τού ύ- * Γ 
ψιπέδου καί τής σημερινής θέσεως. Είς τήν * ^ 
δλην περιοχήν τού χωρίου ύπάρχουν διατηρού- * ·. 
μένα ή ώς τοπωνύμια περί τά 72 έκκλησίδια. ]? 
Ή λειακή παράδοσις περί Σανταμερίου παρά 
τ φ  Άνδρ. Καρκαβίτσα, είς Πολίτου, Παραδό- * 
σεις Α' 143, 835. Τόν Αύγουστον 1824 εύρί- · 
σκοντο έκεΐ οί Παπαδιαμαντόπουλος καί Μπεν. 
Ρούφος μέ τούς Πατρινούς στρατιώτας καί έ- · 
στείλε καί ό Κ. Πετιμεζάς ίδικούς του. *0 ! 
*Ασημ. Σκαλτσάς στρατολογεί τόν ’Οκτώβριον * 
1824. Άρχεΐον Λόντου Β' ώς έν σελ. 471. Έκ *ν 
Σανταμερίου ό καπετάνιος Σανταμεριάνυς (Παν, ? 
Γαλανόπουλος (βλ. λ.). Παρά τό Σανταμέρι ή ί 
μονή Μαρίτσης (Θωμόπουλος 600, Bon 1463). ^ 
"Ηλιος ΙΣ Τ ' 853.

Σκόπελος. Ή  περί τήν νήσον αύτήν (Π ε-·^  
πάρηθον κατά τούς άρχαίους) διαφορά Μιλη-*^' 
σίων καί Μαγνητών διηυθετήθη διά τών Πα-*^: 
τρέων πρεσβευτών Διοκλέους καί Άριστείδου. ·*' 
Θωμόπουλος 232. 7;:

Σ κοπευτής. Έφημερίς έν Πάτραις τφ jf* 
1891. 1 -

Σκοπός. Έφημερίς έν Πάτραις τώ 1869.
σ κ ο ρ δ ο κ α ΐ λ α .  Είρωνικώς ή έλευθερι- * ψ  

ότης, ή ευδιαθεσία* λέγεται έπί μή διακρινομέ- ■ * 
νων έπ’ αυτή. Δέν τόν έπιασεν ή—νά κάμη \ Σ* 
αύτό ή έκεΐνο τό καλόν. h

Σκορδίλης Δημήτρης, ‘Υπογράφει υπό- *&■ 
μνήμα ΙΙατρέων ζητούντων τφ  1688 παρά της r 
Ένετίας αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 86. ϋ

Σκούρα. Χωρίον Τριταίας (Βουντούχλας) 'fa 
Ν τής Προστοβίτσης, άπό τής όποιας άπέχει 
2 ώ. Έ π ί τής πρός Πηνείαν οδού, έκεΐθεν τοδ k* 
χωρίου Μαστραντώνη καί εντεύθεν τού Σκιαδα, 
είς τρεις συνοικίας διηρημένον καί υπό 20 οί- . 
κογενειών (1891) κατοικούμενον. ’Αριστερά τουϊ r 
χωρίου παρά τήν όχθην μικρού χειμάρρου, ό- 
πάρχει πηγή ΰδατος δροσερού, Βελίτσα καλού- ^ ‘ 
μένη Κορύλλος Χωρογραφία 85. Πεζοπορία 
πρός Καλάμας 11, 129. Δέν άναφέρεται με- f* 
ταξύ τών χωρίων τής Βουντούχλας εις τήν Σ>· 
E xped ition , άντιθέτως άναφέρεται Σκούρα συν- i Σ> 
οικισμός έκ 2 οικογενειών (1828) κείμενος «Itet* 
μεταξύ χωρίων Γαΐδουριάρι, Μουσταφά έφέντη.-ίε.: 
καί Τοπόλοβας, ώς καί είς τόν άνεπίγραφον πί- kt- 
νακα τού κωδικός τού έτους 1849 μονής Γηρο- Ur- 
κομείου 204, 209, όπου ή μονή είχε κτήμα ret.
Καί τφ  1832 άναφέρεται τό άνωτέρω χωρίον 
Σκούρα όπαγόμενον εις τόν δήμον Πατρών, ά- ^  
σχετον τού τής Τριταίας. Τό τής Τριταίας ά- 
νήκεν είς δήμον Έρυμανθίας καί άπό τού 1840 
είς τόν Τριταίας. Ραγκαβής Β' 89. Δρακάκηζ 
Κούνδουρος 67, 1113. Είχε τφ  1851 οίκογε- ^  
νείας 19 κατοίκους 87 καί κατά Νουχάκην 168 
κατοίκους τώ 1889. Ε ίς Η λείαν υπάρχει;^·.. 
Σκουροχώρι, διά τό φαιόν χρώμα τού αυτόθι i^i; 
έδάφους, λέγει ό Κ. Ν. Ήλιόπουλος, Τό το- 
πωνυμικόν τής ’Ηλείας, 204 καί όχι όπως δ 
Buchon έκ τού G ilbert de Score. Διά τό * ^ ' 
Σκούρα τού Χρονικού τού Μορέως Δραγούμης (Vs,’ 
240. Κατά Θωμόπουλον 3141 όχι ορθώς δ 
Στεφ. Δραγούμης ύπεστήριξεν ότι τό όνομα ^
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τού χωρίου (*Β) Σκούρα έχει τήν προέλευσίν 
’ ρ,■'· too από τήν όνομασίαν, τήν δποίαν δίδει τό

G ■ i·’ Γαλλ. χρονικόν τής κατακτήσεως του Μορέως 
■ :i b ' ’ Γ1§ 527) είς ^ρος Σανταμέρι : Escuel de la 
; '^TKiJb; M ontagnc des aven tures. ’Ό χ ι όρθώς, διότι 
·’> ΙΙ',',ψί’1'ϊ| 'ι' ί τό Escuel εΐναι έ κ τ η ς  βυζαντινής λέξεως 
f"‘ b n ΐ ' ^ κ ο ύ β  ιτον =  άγρυπνος φύλαξις έπικαίρων θέ- 
v-ir,B, , !··,,' ί ϊ*ωνι τών όποίων έξηρτώντο αί τύχαι (les 

5Ι*.*μ  ventures) τής περιοχής. Κατά τόν αυτόν 
ΐ· ©ωμόπουλον α' έκδ. 238 τό ονομα έκ του τι-
.ν*]\ ^  χαριούχου "Ελληνος τής περιοχής (ή πρώτου οί- 

•w<1te^#*i<rr°0). Βλ. λ. Νεοχώρι. Εις ένετικούς κα- 
ί‘1. ιίταλόγους χωρίων έπαρχίας Πατρών άναφέρον- 

&·£, ;αι χωρία Σκούρα, άλλοτε νοουμένου του τής 
r1 Σϊλι|£^ Γριταίας καί άλλοτε του πλησίον των Πατρών 
’*> MUun ΐ;;|ί Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118). Είς τόν άπολο- 

&ησμόν δημογεροντίας Πατρών 1819 (παρά Θω- 
1Ψ1'1 »:rv ιοπούλω 623) άναφέρεται «είς τά Σκούρα 
i; hr/4  fete·ίουντούσας», σήμερον πάντως άκατοίκητον, ύ- 
'ίή iii :ώ Sj; ταγόμενον είς Καλλιθέαν (ΒΔ αύτής κείμενον). 
λ «1'Af.i:;''  δίς τό τής Τριταίας τφ  1952 εύρέθησαν άρ- 

- ’αιότητες, μεταφερθεΐσαι είς τό Μουσεϊον Πα- 
b  Π ί:μ ι ; ' 1 ρ ω ν ·

Σ κ ο ύ ρ α ς  Ά λ . Θεολόγος. Έξέδωσεν έν 
Πχ~κ; Ιάτραις 1958 «Uptv φθάσουμε στό χείλος τής 
’ή: γ· feArf· βύσσου» εναντίον τής άστυφιλίας καί υπέρ 
τ: αί, i i / f  ών άγροτών.

τ-ύ -Ε Σκουταίικα . Νεοπαγής συνοικισμός έκεΐ- 
• εν ναοϋ Παναγίας Άλεξιωτίσσης πρός τήν 

Βγλυκάδα, έκ τοΰ όνόματος των οίκιστών. 
Σκύλα. Άνάγλυφον εύρεθέν έν Πάτραις 

\1"ΰθί!ί αί άποκείμενον είς τό Μουσεϊον Πατρών, ά- 
ΐρ-,/ΓΟΛ-'.' εικονίζει σκύλαν κρατούσαν λίθον είς τήν 8ε- 
':0ij:b. ιάν χεϊρα, ένώ δ άντίστοιχος ίχθυοειδής πούς 
κ'ί^'· ns άνορθοΰται μέχρι τοΰ ύψους των ώμων.

Πολίτου Μελέται 1186—7

TwTfKB '·■

)Α, (ωμόπουλος 221.
αί είκών.«! ^ ·"  

ί

λ

* 5 ί:;

Έφημερίς σατυρική έν Πάτραις

προξένου

Σκύλος.
ώ 1873-4

< Σ κύλω ν. Πατρεύς, πατήρ τοΰ 
ιάκωνος. H erbillon 174.

Σ κώ τοι. Βλ. λ. "Αγ. Άνδρέας στ'. 
Σλαΰοι. Ό  Γερμανός Φίλιππος Failure

ayer τω 1830 διά τοΰ έργου του G eschich te 
Itif) j er H aib insel M orea W ahrend  des M ittel- 
;.b?J li, ' Iters (καί τφ  1845 δι* έτέρου ως κατωτέρω)

. πεστήριξε τόν έκσλαυισμόν τής Πελοποννήσου 
4 ί'ι'Λ- G·, γενικώτερον των Ελλήνων. «Τό τών Έ λ- 

ί)νων γένος έκ ρίζης έξέλιπεν έν Ευρώπη» 
φϋ Ε ; τεστήριξεν, έπικαλεσθείς καί τήν πληθύν τών 

jlj'r1: λαυικών τοπωνυμίων, τά όποια διασώζονται. 
'. ί;1̂ -  ’ρώτος άντεπεξήλθε κατ’ αύτοΰ ό J. Zin- 

eisen (1832) καί έκ τών Ελλήνων δ Κ. Π α- 
■Α Α'^'μχρρηγόπουλος (1843), δ δέ Σάθας ήρνήθη έγ- 
1<ί1 ιμ ■ ϊτάστασιν κάν Σλαύων είς Ελλάδα. Ό  Άλφρ.

hilippson (Zur E thnog raph ie  des Pelopon- 
:jJ js, 1890) προσέθεσεν δτι καί οί Αλβανοί με- 
'*β :··μ*:·̂ αλον τόν έλλην. χαρακτήρα τής Πελοποννή- 

’.'j. BiE )υ, έναντίον δέ αύτοΰ έγραψαν οί Πατρεϊς 
G 'ι ωνστ. Μ. Μητσόπουλος καί Χρ. Κορύλλος 

Ρ : 'ις  περ. «Προμηθεύς» Ά θ . 1890. Τήν πλου- 
' ωτάτην βιβλιογραφίαν τοΰ θέματος είς Κ. 
ί : ^ η αμάντου, Ιστορία τοΰ Βυζ. κράτους Α ', Ά θ . 
ί1 υ iGO39, 283—4, 468—470, Δ. Ζακυθηνοΰ, οί
1 ΪΛ

Σλάβοι έν Έλλάδι, Ά θ. 1945, δ '-στ', 21—22 
καί είς Θωμόπουλον 261—269.

Ό  F a llm eray e r ύπεστήριξεν είδικώτερον 
ότι τφ  589 μ.Χ. ή Πελοπόννησος, πλήν έλα- 
χίστων παραλίων, μεταξύ τών δποίων καί αί 
Πάτραι, κατελήφθη υπό τών Σλαύων. Στηρί
ζονται αύτός καί οί συνεχισταί του έπί χωρίου 
τοΰ συνοδικού γράμματος τοΰ πατρ. Νικολάου 
Γ ' τοΰ Γραμματικού (1084—1111) πρός τόν 
αύτοκράτορα Αλέξιον Α' τόν Κομνηνόν, διά 
του δποίου δ Πατριάρχης παρουσιάζεται ύπο- 
στηρίζων τόν μητροπολίτην Πατρών : «...Προσ- 
επιτούτοις καί δ θεοφιλέστατος μητροπολίτης 
Πατρών πολλοΐς καί διαφόροις τετείχεσται δι- 
καιώμασιν, είς τό συμφυείς καί άτμήτους καί 
άνυποστάτους έχειν τάς τη κατ’ αυτόν έκκλη- 
σία δωρηθείσας έπισκοπάς παρά τοΰ Νικηφό
ρου βασιλέως τοΰ άπό γενικών, διά τό έν τή 
καταστροφή τών Άβάρων παρά τοΰ κορυφαί
ου τών άποστόλων καί πρωτοκλήτου Άνδρέου 
όφθαλμοφανώς γενόμενον θαΰμα· έπί διακοσί- 
οις δέκα όκτώ χρόνοις δλοις κατασχόντων τήν 
Πελοπόννησον καί τής Ρωμαϊκής άρχής άπο- 
νεμομένων, ώς μηδέ πόδα βαλεΐν δλως δύνα- 
σθαι έν αύτή Ρωμαΐον άνδρα, έν μια δέ ώρα 
τούτων μέν άφανισθέντων, τής δέ χώρας άπά- 
σης τοϊς Ρωμαϊκοΐς σκήπτροις έπανελθούσης. 
Πρώτον μέν προβάλλεται τό τοΰ ρηθέντος βα- 
σιλέως χρυσόβουλλον, τοΰ τήν άγιωτάτην έκ- 
κλησίαν Πατρών έξ άρχιεπισκοπής είς μητρο- 
πόλεως δόξαν άναγαγόντος διά τό ρηθέν τε
ράστιον τοΰ κορυφαίου καί τρισίν έπισκοπαϊς 
αύτήν δωρησαμένου τή Μεθώνη, τή Αακεδαί- 
μονι καί τή Σαρσοκορώνη καί έτερον τούτω 
συνάδον Λέοντος [886—911] καί Αλεξάνδρου 
[898—912] τών βασιλέων καί τρίτον Ρωμανού 
Χριστοφόρου καί Κωνσταντίνου [920 — 944] 
κατ’ ίχνος βαΐνον καί άλλο έπί τούτοις, τοΰ 
πρό μικρού βεβασιλευκότος τοΰ Βοτανειάτου 
[1078—1081], τούς είρημένους πάντας έπισφρα- 
γίζοντος».

Έ ν  συνεχεία έπιχειρήματα άντλοϋνται έκ 
τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου (I' αί.) Κων
σταντίνου Ζ ' τοΰ Πορφυρογεννήτου, δ όποιος 
είς τήν περί θεμάτων συγγραφήν του άφ’ ενός 
άναφέρει περί Ιίελοποννήσου δτι «έσθλαβώθη 
πάσα ή χώρα καί γέγονε βάρβαρος, δτε λοιμι
κός θάνατος πάσαν έβόσκετο τήν οικουμένην, 
όπηνίκα Κωνσταντίνος δ τής κοπρίας έπώνυ- 
μος τά σκήπτρα τής τών Ρωμαίων διεΐπεν 
άρχής, ώστε τινά τών έκ Πελοποννήσου, μέ- 
γα φρονοΰντα έπί τή αύτοΰ εύγενείοι, ίνα μή 
λέγω δυσγενεί<£, Εύφήμιον Ικεΐνον τόν περιβό- 
ητον γραμματικόν άποσκώψαι είς αύτόν τούτοι 
τό θρυλούμενον Ιαμβεΐον «γαρασδοειδής οψις 
έσθλαβωμένη», ήν δέ ούτος Νικήτας δ κηδεύσας 
έπί θυγατρί Σοφία Χριστόφορον τόν υίόν τοΰ 
καλοΰ Ρωμανοΰ καί άγαθοϋ βασιλέως».

Καί είς τήν πρός υίόν του Ρωμανόν συγ
γραφήν άφηγεϊται τήν έπί αύτοκράτορος Νικη
φόρου τω 805 (κατά τήν όρθοτέραν γνώμην 
τοΰ Θωμοπούλου 2622) υπό τών Σλαύων καί 
Σαρακηνών υπό τόν χαλίφην Άρούν—άλ—ρασίτ 
γενομένην πολιορκίαν τών Πατρών καί τήν ήτ
ταν των ύπό τών Πατρέων με τήν έπιφάνειοίν
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τοΰ πολιούχου των ’Αποστόλου Άνδρέου: Κεφ. 
μθ' «6 ζητών βπως τη των Πατρών έκκλησία 
ot ΣκλαβοΙ δουλεύειν καί ύποκεΐσθαι έτάχθη- 
σαν έκ τήε παρούσης μανθανέτω γραφής. Νι
κηφόρος [802—811] τά των Ρωμαίων σκήπτρα 
έκράτει καί ούτοι [οί Σλαύοι] έν τφ  θέματι 
όντες Πελοποννήσου άπόστασιν έννοήσαντες 
[διανοηθέντες ν’ άποστατήσουν] πρώτον μέν τάς 
των γειτόνων οικίας των Γραικών έξεπόρθων 
καί είς άρπαγήν έτίθεντο, έπειτα δέ καί κατά 
των οίκητόρων τής τών Πατρών όρμήσαντες 
πόλεως πεδία κατεστρέφοντο καί ταύτην έπο- 
λιόρκουν, μεθ* εαυτών έχοντες καί ’Αφρικανούς 
καί Σαρακηνούς, έπεί δέ χρόνος Ικανός διήλθε 
καί σπάνις τών άναγκαιούντων τοΐς ένδοθεν 
του τείχους γίνεσθαι ήρξατο, ΰδατός τε καί 
τροφών, βουλήν βουλεύονται είς συμβιβάσεις 
τε έλθεΐν καί λόγους άπαθείας [υποσχέσεις ότι 
δέν θά πάθουν τίποτε] λαβεΐν καί τηνικαΰτα 
τήν πόλιν ύποτάξαι αύτοΐς, έπεί ούν ό τηνικαύ- 
τα στρατηγός υπήρχε πρός τήν άκραν τοΰ θέ
ματος έν κάστρω ΚορίνΟου καί προσδοκία ήν 
του παραγίνεσθαι αύτόν καί καταπολεμήσαι τό 
έθνος τών Σκλαβηνών ώς καί πρώην καταμη- 
νυθέντος αύτου περί τής καταδρομής αύτών πα
ρά τών αρχόντων [διότι είχον ήδη είδοποιήσεί 
οί άρχοντες τόν στρατηγόν περί τής έπιθέσεως 
τών Σλαύων], έβουλεύσαντο οΐ τού κάστρου οί- 
κήτορες άποσταλήναι σκοπόν είς τά άνατολι- 
κώτερα τών όρέων καί σκοπεΰσαι καί γνώναι 
εί άρα παραγίγνεται ό στρατηγός, παραγγείλαν- 
τες καί σημεΐον δεδωκότες τώ άποσταλμένω 
ί'να, εί μέν ΐδοι έρχόμενον τόν στρατηγόν έν τή 
υποστροφή αύτου [καθώς θά έπέστρεφε] κλίνη 
τό φλάμουλον [σημαία Ιππέως], όπως γνώσι 
τήν έλευσιν τού στρατηγού, εί δέ μή γε, κατέ- 
χειν όρθόν τό φλάμουλον πρός τό μή έχειν αυ
τούς προσδοκίαν τού λοιπού παραγίνεσθαι τόν 
στρατηγόν* τού ούν σκοπού άπελθόντος καί μα- 
θόντος μή παραγίνεσθαι τόν στρατηγόν, ύπέ- 
στρεφεν όρθόν κατέχων τό φλάμουλον. καί δή 
τού Θεού εύδοκήσαντος διά τών πρεσβειών τού 
αγίου ’Αποστόλου Άνδρέου, τού ίππου όλισθή- 
σαντος τού επιβάτου ύποπεπτωκότος, έκλινε τό 
φλάμουλον καί οί τού κάστρου οίκήτορες ίδόν- 
τες τό γεγονός σημεΐον καί νομίσαντες έξ ά- 
παντος παραγίνεσθαι τόν στρατηγόν, ήνοιξαν 
τάς πύλας τοΰ κάστρου καί έξήλθον θαρσαλέοι 
κατά τών Σκλαβηνών καί είδον τόν πρωτόκλη
τον απόστολον όφθαλμοφανώς ϊππω  έπικαθήμε- 
νον καί δρόμω έπερχόμενον κατά τών βαρβά
ρων* καί δή τρέψας τούτους κατά κράτος καί 
διασκορπίσας καί άπελάσας πόρρω τού κά
στρου, φυγάδας έποίησεν. οί δέ βάρβαροι Ιδόν- 
τες καί καταπλαγέντες, έκθαμβοι έπί τή κατ’ 
αύτών κραταιφ έπελεύσει τού άηττήτου καί ά- 
καταγωνίστου όπλίτου καί στρατηγού καί τα
ξιάρχου καί τροπαιούχου καί νικηφόρου πρωτο
κλήτου ’Αποστόλου Άνδρέου, έταράχθησαν, έ- 
σαλεύθησαν, τρόμος έπελάβετο αύτούς καί 
προσέφυγον εις τόν πάνσεπτον ναόν αύτού*

»Τού ούν στρατηγού μετά τό τρόπαιον έν τή 
τρίτη ήμερα καταλαβόντος καί τήν νίκην τοΰ 
άποστόλου μαθόντος κατεμήνυσε τφ  βασιλεΐ 
Νικηφόρφ τήν τε έφοδον τών Σκλαβηνών καί

τήν προνομήν καί αιχμαλωσίαν καί άφανισμόν iton! 
καί λεηλασίαν καί τάλλα δεινά, όσα καταδρα- &  λ;; 
μόντες έποίησαν είς τά μέρη τής Ά χαΐας, έτι 
δέ καί τήν πολυήμερον πολιορκίαν καί τήν κα
τά τών οίκητόρων τοΰ κάστρου διηνεκή έπίθε- 
σιν, ωσαύτως καί τήν έπισκοπήν καί συμμα- 
χίαν καί τρόπαιον καί τήν κατά κράτος νίκην 
τήν γενομένην παρά τοΰ άποστόλου καί ώς ό
φθαλμοφανώς ώράθη, έπιτρέχων καί διώκων 
τούς πολεμίους κατά νώτον καί τροπούμενος ;- 
αύτούς, ώστε καί αύτούς τούς βαρβάρους αί- 
σθέσθαι τήν τού άποστόλου πρός ήμας έπισκο
πήν καί συμμαχίαν καί διά τούτο προσφυγεΐν 
αύτούς είς τόν σεβάσμιον ναόν, ό δέ βασι
λεύς ταΰτα άναμαθών παρεκελεύσατο ουτω:
«έπεί καί τό τρόπαιον καί ή κατά κράτος νί
κη παρά τοΰ άποστόλου γέγονεν, όφειλόμενον 
καθέστηκε πάσαν τήν έκστρατείαν τών πολε
μίων καί τά λάφυρα καί τά σκύλα αύτώ άπο- 
δοθήναι» καί διωρίσατο αύτούς τε τούς πολεμί
ους μετά πάσης τής φαμιλίας καί συγγενείας 
καί πάντων τών προσηκόντων αύτοις, έτι δέ 
καί πάσης τής ύπάρξεως αύτών άφορισθήναι , c;;,; 
είς τόν ναόν τού άποστόλου έν τη μητροπόλει 
Πατρών, έν ή ό πρωτόκλητος καί μαθητής τοΰ i k  ι : 
Χριστού τόν άθλήσεως διήνυσεν άγώνα, δεδω- . 
κώς περί αύτών καί σιγγίλιον έν τη αύτη μη- - w■_·./ 
τροπόλει. ταΰτα οί πρεσβύτεροι καί οί άρχαιό- «ϊ ::- ;· 
τεροι Ανήγγειλαν παραδόντες άγράφως χρόνψ to;:*,. 
τε καί βίιρ τοΐς ύστερον, όπως άν κατά τόν ^  
προφήτην γνώ ή γενεά ή ερχόμενη τό γεγονός jito-v. ο - 
θαύμα διά πρεσβειών τοΰ άποστόλου καί άνα- 4:τ·, 
στήσονται καί άπαγγελούσιν αύτό τοΐς υίοις iiiy, 
αύτών, ϊνα μή έπιλάθωνται τών εύεργεσιών, ών 
έποίησεν ό Θεός διά πρεσβειών τού άποστόλου. .. ■ 
έκτοτε δέ οί άφορισθέντες Σκλαβηνοί έν τη ψ  ; .
μητροπόλει καί τούς στρατηγούς καί τούς βασι- fcir;:- 
λικούς καί πάντας τούς έξ έθνών άποστελλο· ι»,V 
μένους πρέσβεις ώς όμήρους διατρέφουσιν, l-ic!:/· 
χοντες Ιδίους καί τραπεζοποιούς καί μαγείρους r. 
καί πάντας τούς παρασκευάζοντας τά τής τρα- , 
πέζης βρώματα, τής μητροπόλεως είς αυτά V
δέν καινοτομουμένης, άλλ* αυτοί οί Σκλαβηνοί 
άπό διανομής καί συνδοσίας τής όμάδος αύτών ’■*
έπισυνάγουσι τάς τοιαύτας χρείας, έποίησε δ έ φ ί - ν ^  
σιγγίλιον Λέων ό αείμνηστος τό τί όφείλουαι^^, . ' 
παρέχειν οί αύτοί έναπογραφόμενοι τφ  μητρο-Ι?,;:. 
πολίτη καί μή άπαργυρίζεσθαι παρ’ αύτου ή ■
άλλως πως κατ’ έπίνοιαν άδικον ζημιούσθαι».

Ό  F a llm eray e r είς τό έργον του -
1845 F rag m en te  aus  dem  O rien t έν Στουτ- it*... · ■  
τγάρδη, έπεκαλέσθη καί τό λεγόμενον Χρονικόν^’ ;*.'7*-*: 
κτίσεως τής Μονεμβασίας, τό όποιον βύρέθηφί r.' 
τό πρώτον είς τήν βιβλιοθήκην του Τουρίνου,*^ * 
άλλα δέ χειρόγραφα (άπόγραφα) αύτου άπεκα-έ^ϊ,1: : y . 
λύφθησαν τό μέν είς μονήν Κουτλουμουσίοο*^/. -■ 
καί άλλο είς μονήν Ίβήρων (είς άγιον ’Όρος),u · : ... 
ταΰτα δέ πλειστάκις έδημοσιεύθησαν καί σ υ ν ε - ^ > 
σχετίσθησαν. Ή  τελευταία Ακριβής διατύπω-6 ·, \  V ' 
σις τών τών ’Ιβήρων καί τοΰ Κουτλουμουσίουϊ; ’ 
εύρίσκεται παρά τφ  Στιλπ. Κυριακίδη, Οί Σλά-15.·: ν '
βοι έν Πελοποννήσφ, Θεσσαλονίκη 1947, 41— ,7·' *
49. Τά περί Πελοποννήσου καί Πατρών χωρία*^‘ri, ' 4 
τοΰ μέν α' έχουν ώς έξής; «... ΟΙ δή καί ΐ  ::1 *
Πελοποννήσφ έφορμήσαντες πολέμφ ταύτην«£ ;Γτ· λ.. · · ν
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’Μ ,  ι/λ  v ίλ°ν» καί έκβαλόντες τά εύγενή καί έλληνικά

ή  ν ('|·> 3νη καί καταφθείραντες κατώκησαν αύτοί έν 
ι;'ίώνχ5| ',,Γ .ι ύτή. Οί δέ τάς μιαιφόνους αυτών χεΐρας δυ- 
:■£, ηθέντες έκφυγεΐν, άλλος άλλαχή διεσπάρησαν.
'■'π·ι ή μέν τών Πατρών πόλις μετωκίσθη έν
κκίνΛ,.^ί'Π τών Καλαβρών χώρα τοϋ Ρηγίου, οί δέ 

,iv ν^σιρ ^  ο1 δέ Κορίν-
., , n ;οι... Ούτως οί 'Άβαροι τήν Πελοπόννησον

Ί· ■ ^ · 3)*τασχόντες καί κατοικήσαντες
Vr,Wj* 'ν;ϊσαν έπί χρόνοις διακοσίοις όκτωκαίδεκα μή- 

Φ1 τω τών Ρωμαίων βασιλεΐ μήτε ετέρω ύπο- 
f:  ί!11; ;:5·ι.'3είμενοι, ήγουν από του έτους τής

7νήύ'<Χ>ΰ κόσμου κατασκευής δπερ ήν έκτον έτος 
1 ΜΛ; 5! /:'£| ]ς βασιλείας Μαυρικίου καί μέχρι τοϋ /^ ουτιγ' 
tiiimvj ι* ρ:ους δπερ ήν τέταρτον έτος τής βασιλείας 
, «'J '«κι; ι ^νικηφόρου τοϋ παλαιού τοϋ έχοντος [υιόν]
'.ίν, ΐγίύ'Λ· ji ταυράκιον.....  ΕΙς δέ τών [υπό] τοιούτων
ιτϊ.ϊν :ώ στρατηγών όρμώμενος μέν άπό τής μικρας Ά ρ- 
3αι ΧΛ) ί- jj ινίας, φατρίας 8έ τών έπονομαζομένων 

ν. w. '.m̂ v· κλήρων συμβαλών τω ΣΟλαβηνφ έθνει πολε- 
; η', wfftc ̂ κ'ιΐκώς είλε τε καί ήφάνισε εις τέλος καί τοϊς 
ι τλ::, hr-δίχήθεν οίκήτορσι άποκαταστήναι τά οίκεΐα 
ΛΛ φ;Α 'ΐ χρέσχε. Τοΰτο μαθών ό προειρημένος βασι- 
5 ή :ύς Νικηφόρος καί χαράς πλησθείς διά φρον- 
:«ί μήττ;: · 8ος έθετο τό καί τάς έκεϊσε πόλεις άνακαι- 
ινίνίη. Ιά' σαι καί άς οί βάρβαροι ήδάφισαν έκκλησίας 

{·■ή όά3ί·-·»οικοδομήσαι καί αυτούς τούς βαρβάρους χρι- 
,,,i y.ilο! ήρ* «ανούς ποιήσαι. Διό καί άναμαθών τήν με- 

ρ Ίκίαν οδ διατρίβουσιν οί Πατρεΐς κελεύσει 
,"j, «ό* ϊυτοϋ τούτω τω έξ αρχής έδάφει άπεκατέστη- 
\ r -Ij v-ν'- ι : μετά καί τοϋ ίδίου αύτών ποιμένος, δς ήν 
..r!w > τηνικαϋτα ’Αθανάσιος τουνομα καί μητρο-

. ι·;)λεως δίκαια ταΐς Πάτραις παρέσχετο, άρ- 
επισκοπής πρό τούτου χρηματιζούσης. Ά νω - 

1 "^,^ίϊίυδδμησέ τε έκ βάθρων καί τήν πόλιν αύ-
j ι·&>ν καί τάς τοϋ Θεοΰ έκκλησίας, πατριαρ-

’J Γ*.. ____  H  Γ Ρ  ____ /  _  ~  5 t  ι  \  e<'|!'!,,̂ .:;<δί·υντος έτι Ταρασίου τοϋ έν άγίοις πατρός ή 
·όν. Τήν δέ Λακεδαίμονα πόλιν έ“ 

αύτήν άνεγείρας καί ένοικίσας
.ον. Τήν δέ Λακεδαίμονα πόλιν έκ βάθρων

V A .I .  U l lA b f J V  bAVC- J /VaVAib. 6 . V U  t iA I iU  U bi, έ  V  « Ό Τ η

J1 Γαΐ'ΐ··̂  σύμμικτον Καφήρους τε καί Θρακησίους

j. :)3ΐ, .;Α :ί ’Αρμενίους καί λοιπούς άπό διαφόρων τό- 
I: ιίί ον καί πόλεων έπισυναχθέντας έπισκοπήν καί

(ο;^Λί(,Γ.;;Οις ταύτην κατέστησε καί ΰποκεϊσθαι τή τών 
> Χγ, j-'ώί ατρών μητροπόλει έθέσπισεν, προσαφιερώσας 
^ ’■ρ7ί·Χ έτέρας δύο έπισκοπάς, τήν τε ΜεΟώνην 

5” ‘"/,ή-άτά τήν Κορώνην. Διό καί οί βάρβαροι τή τοϋ 
■ϊΤ* ί'*’^  τοϋ βοηθεία καί χάριτι κατηχηθέντες έβαπτί- 

■‘»?ησαν καί τή τών χριστιανών προσετέθησαν 
ςΐ? I1, . r/στει, είς δόξαν καί εύχαριστίαν τοϋ πατρός 

του υίοϋ καί τοϋ άγιου πνεύματος νυν καί 
ς.'5* ' .̂fx.4 καί είς τούς αιώνας άμήν».

'Η  δέ παραλλαγή τοϋ χειρογράφου τής 
; νής Κουτλουμουσίου, πανομοιότυπος ούσα μέ 

j-yW ν τοϋ Τουρίνου, άντιστοίχως έχει: «... ό δέ 
ίο’) β^.'νήιγάνος λύει τάς σπονδάς αϊτών υπέρογκα 

έχειρώσατο Θετταλίαν, Ελλάδα, ’Αττικήν 
Εύβοιαν καί Πελνοπόννησον, καί καταφθεί- 

;<Λΐ ■_ ράντες τά γένη κατώκησαν αύτοί έν αύτή.
δέ δυνηθέντες έκφυγεΐν διεσπάρησαν.

*,5ιίΐ_ ιί ή μέν τών Πατρών πόλις κατοικίσθη 
τή τών Καλαβρών χώροι τοϋ Ρηγίου, 

^ £ 4  δέ Ά ργεΐοι... Τοίνυν οί "Αβαροι κατα- 
. βί" όντες τήν Πελοπόννησον διήρκεσαν έπί 
.;.?«(ϊ;ί|όνοις σιη' μήτε τω Ρωμαίων βασιλεΐ μήτε
ΛΐδΡ^Ιιέρφ υποκείμενοι.... Μόνον δέ του άνατολικοϋ

^·>;ί

μέρους τής Πελοποννήσου άπό Κορίνθου καί 
μέχρι Μαλέου τοϋ Σθλαβηνοΰ έθνους διά τό τρα
χύ καί δύσβατον καθαρεύοντος στρατηγός Πελο
ποννήσου έν αύτφ τώ μέρει υπό τοϋ τών Ρω 
μαίων βασιλέως κατεπέμπετο... Τοϋτο μαθών 
ό προειρημένος βασιλεύς Νικηφόρος καί χαράς 
πλησθείς διά φροντίδος έθετο τάς πόλεις άνα- 
καινίσαι καί άς οί βάρβαροι κατηδάφισαν έκ
κλησίας άνοικοδομήσαι καί αύτούς τούς βαρ
βάρους χριστιανούς ποιήσαι, τήν δέ μετοικίαν 
τών Πατρών άναμαθών, τφ  έδάφει τών Π α 
τρών άποκατέστησε μετά τοϋ ίδίου αύτών ποι
μένος δς ήν ’Αθανάσιος τουνομα. ’Αρχιεπισκο
πή δέ τυγχάνουσα πρότερον έτιμήθη είς μη- 
τρόπολιν παρά τοϋ αύτοΰ Νικηφόρου. Πατρι- 
αρχοΰντος δέ Ταρασίου έδόθη πρός αύτήν κατ’ 
έπίδοσιν καί άγιωτάτη επισκοπή Λακεδαιμό
νιας καί ή Μεθώνη καί ή Κορώνη».

Τέλος ό είδικώς άλλωστε μονογραφήσας τόν 
Άρέθαν καθηγητής Σ. Κουγέας άνεϋρε καί έ- 
δημοσίευσεν είς τόν «Νέον Έλληνομνήμονα» 
Θ' 473 έπ. σχόλιον τοϋ Πατρέως ιεράρχου 
Άρέθα είς τό Χρονικόν τοϋ Νικηφόρου, γρα- 
φέν τφ  932. Τοΰτο ό Στ. Κυριακίδης άντιπα- 
ραβάλλει μέ τά ώς άνω άπόγραφα τοϋ Χρονι
κού τής κτίσεως τής Μονεμβασΐας, άναφέρεται 
δέ τοΰτο είς τάς Πάτρας ώς έξης : «Τφ τε-
τάρτω έτει τής βασιλείας αύτοϋ [Νικηφόρου 
Α '] ή Πατρών τής Πελοποννήσου τής πατρί- 
δυς ημών μετοικία άπό τής Καλαυρών πόλεως 
τοϋ Ρηγίου άνεκομίσθη είς τό άρχαΐον πόλι- 
σμα τών Πατρών. Έφυγαδεύθη γάρ ήγουν με- 
τωκίσθη υπό τοϋ Σκλαυηνών έθνους πολέμω 
έφορμησάντων Θεσσαλία τή πρώτη καί δευτέ- 
pqi καί προσέτι Αίνιάσι τε καί Λοκροΐς άμφο- 
τέροις Έπικνημιδίοις τε καί Ό ζόλαις καί δή 
καί τή παλαια Ή πείρφ  καί ’Αττική καί τή Εύ
βοια καί Πελοποννήσω καί έκβαλόντων μέν τά 
έγγενή έλληνικά έθνη καί καταφθειράντων, κα- 
τοικισθέντων δέ αύτών άπό βασιλείας Μαυ
ρίκιου έτους S ' μέχρι τετάρτου έτους Νικη
φόρου. Έ φ ’ οδ τοϋ άνατολικοϋ μέρους Πελο- 
ποννίσου [sic] άπό Κορίνθου καί μέχρι Μαλέ- 
ας τοϋ Σκλαυηνοϋ καθαρεύοντος είς δ καί 
στρατηγός κατεπέμπετο Πελοποννήσω. Έ κ  
πάντων τών στρατηγών, άπό τής μικρας όρ
μώμενος ’Αρμενίας φατρίας δέ τών έπονομα
ζομένων Σκληρών, συμβαλών τφ  Σκλαυηνών 
έθνει πολεμικώς εΐλέν τε καί ήφάνισεν είς τέ 
λος καί τοΐς άρχήθεν οίκήτορσιν άποκαταστή
ναι τά οίκεΐα παρέσχεν. βασιλεύς γάρ ό είρημέ- 
νος άναμαθών τήν μετοικίαν οδ διατρίβει, κε- 
λεύσει αύτοΰ τόν τε λαόν τφ  έξ αρχής έδάφει 
άποκατέστησε καί μητροπόλεως δίκαια ταΐς 
Πάτραις παρέσχετο, άρχιεπισκοπής πρός τού
του χρηματιζούσης».

Σχετική μέ τήν κτίσιν Μονεμβασΐας καί τά 
άνωτέρω είναι καί άναφορά άδήλου μητροπο
λίτου Μονεμβασίας πρός τόν Πατριάρχην Κπό- 
λεως (Σπ. Λάμπρος είς «Ν. Έλληνομνήμονα» 
ΙΒ ' 285).

Κατά τόν Τσέχον F . D vorn ik  (παρά Ζα- 
κυθηνφ ένθα άνωτ. 36): «’Ή δη άπό τοϋ 578, 
οί Σλαϋοι άρχίζουν νά καταλαμβάνουν τήν χερ
σόνησον. ΑΙ πληροφορίαι τών συγχρόνων είναι
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τόσον πολλαί, ώστε ούδεμία πλέον άμφιβολία 
δύναται νά ύπάρξη. Ά π ό  των χρόνων του Η 
ρακλείου (610—413 ή Ε λλάς έθεωρεΐτο σχεδόν 
άπολεσθεισα διά το Βυζάντιον. Οί Σλάβοι ήσ-αν 
τότε έγκατεστημένοι μέχρι των περιχώρων της 
Κορίνθου... ΤΗσαν έπίσης εγκατεστημένοι πα
ρά τάς Πάτρας, τάς όποίας μετ’ ού πολύ έμελ- 
λον νά πολιορκήσουν. Εύρίσκομεν αύτούς τότε 
έν 'Ή λιδι καί ’Αρκαδία...».

Καταδεικνύεται έκ των άνωτέρω πόσον έκ- 
τεταμένον είναι τό σοβαρώτατον τούτο θέμα 
τής Ιστορίας της Ιίελοποννήσου, τό όποιον ταυ- 
τοχρόνως είναι καί τό πολυπλοκώτερον της το
πικής μας ιστορίας. Ό  άείμνηστος Θωμόπου- 
λος είς την α' έκδ. 222—38 άφιέρωσεν όλόκλη- 
ρον κεφάλαιον πρός παρουσίασιν τού ζητήμα
τος. Έ χω ν  ύπ’ όψιν του ολην τήν μέχρι τότε 
(1888) βιβλιογραφίαν καί έν συνειδήσει τής 
ευθύνης άντιμετωπίσεως τού ζητήματος («...τό 
ζήτημα τούτο είναι έν έκ των δυσκολωτάτων 
άμα καί σπουδαιοτάτων καί περί τούτου ούδέν 
ακριβές έγράφη, αί δέ γνώμαι σπουδαίων βυ- 
ζαντινολόγων ταλαντεύονται είσέτι* τινές δ’ έξ 
αύτών καί είς άτοπα περιέπεσαν συμπεράσματα 
Ελεγχόμενα άνακριβή, έκ τής καθ’ άπαντα τόν 
μεσαίωνα μέχρι των νύν χρόνων διατηρήσεως 
τής άκεραιότητος τού Ελληνικού φύλου, δια- 
φυλάξαντος άπάσας τάς άρετάς καί κακίας καί 
τά ήθη καί έθιμα των προγόνων») άντιλαμβά- 
νεται, ώς καί ό Σάθας, τό είς τό περί θεμάτων 
χωρίον τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννή- 
του ώς έμπνεόμενον έξ άποστροφής των Βυ
ζαντινών, ύβριζόντων τούς Πελοποννησίους ώς 
Σλαύους μέ τήν έννοιαν τής ύβρεως βάρβαροι, 
ούμοί. Διά δέ τήν περιλάλητον έπιστολήν τού 
πατριάρχου Νικολάου περί τής έξολοθρεύσεως 
τών Σλαύων διά μόνης τής έπεμβάσεως τού 
πολιούχου, διέγνωσεν όρθώς δτι «ό πατριάρχης 
Νικόλαος, κατά πάσαν πιθανότητα, τήν ρηθεΐ- 
σαν πολυθρύλητον έπιστολήν συνέταξε καθ' υ
πόμνημα μητροπολίτου τινός των Πατρών, 
μέγα έχοντος συμφέρον ν* αύξήση τούς βαρβά
ρους τής Ιίελοποννήσου καί νά έξογκώση τάς 
πράξεις αύτών, προσδέ νά προσθέση τήν ώς 
σφαλεράν έλεγχομένην εϊδησιν δτι τόσον στερ- 
ρώς οί βάρβαροι έδέσποσαν έπί 218 έτη τής 
Ιίελοποννήσου, ώστε ούδείς Ρωμαίος άνήρ ή- 
δύνατο έν αύτή πόδα βαλεΐν» (Ρωμαίος άνήρ 
έδώ Βυζαντινός, τού κράτους τής Κπόλεως).

Ή  πατριαρχική αΰτη έπιστολή, λέγει ό 
Θωμόπουλος α' έκδ. 232, 234, είναι ή βάσις, 
άπό τήν όποιαν έξεκίνησαν οί F a llm eray e r 
καί οί οπαδοί του διά τήν ύποστήριξιν των 
θεωριών των περί σλαυικής δεσποτείας τής 
Πελοποννήσου έπί 218 έτη. Δέν παραδέχεται ό 
Θωμόπουλος α' έκδ. 233 τήν πληροφορίαν τών 
τριών άπογράφων ώς άνω τού λεγομένου Χρο
νικού τής Μονεμβασίας, τό όποιον είναι έργον 
μεταγενεστέρων αιώνων, όπως καί ή άναφερ- 
θεΐσα πατριαρχική έπιστολή. Παραδέχεται τέ 
λος 6τι τώ 589 δύο σλαυικαί φυλαί είσέβαλον 
είς Πελοπόννησον καί έγκατεστάθησαν έπί τού 
Ταϋγέτου, ή τών Έζεριτών καί ή τών Μιληγ- 
γών, περί τών οποίων άλλωστε όμιλεΐ καί ό 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος είς τήν πρός

τόν ίδιον υΙόν Ρωμανόν συγγραφήν, κεφ. ν*
«περί τών έν τώ θέματι Πελοποννήσου Σκλά- «̂  
βων, τών τε Μιληγγών καί Έζεριτών καί 
περί τών τελουμένων παρ’ αύτών πάκτων....))* fynt'·'

W C

Έ κ  τών Έζεριτών τούτων φαίνεται, έπιλέγει*. 
δτι μοίρά τις άπεσπάσθη καί χωρήσασα πρός 
τήν έπαρχίαν Πατρών έγκατέστη μονίμως έπί* 
τού μέρους εκείνου, τό οποίον διετήρησε μέχρι 
σήμερον τό δνομα Νεζερά.

Είς τήν β' έκδοσιν ό Θωμόπουλος 268 έπ. 
άναθεωρών ώρισμένα έκ τών τελευταίων ώς 
άνω γραφέντων είς τήν α' έκδοσίν του, παρα
δέχεται δτι έκ τών σλαυικών φύλων, τά όποια 
κατήλθον είς τήν 11 ελοπόν νήσον, δύο άναφέρον- 
ται, οί Μιληγγοί καί οί Έ ζερΐται, οί όποιοι 
άπώκησαν τάς περισσοτέρας έκ τού προηγηθέν-' &

\ίιΜ ·-
τος λοιμού έρημωθείσας κατά τόν πληθυσμόν | ϊ»Κ 
χώρας ήτοι τήν Ή λιδα  καί τήν Λακωνίαν. Είς j ·,χ«, 
τήν “Ή λιδα άπωκίσθησαν Έζερΐται. ΤΗσαν δέ 
Σλαύοι τής Πελοποννήσου κατά τό πλεΐστον r L. ;;r'· 
ποιμένες καί έλάχιστοι γεωργοί, έχοντες 
λάρχους ζουπάνους, διά τούτο δέ καί προετί* . V 
μων τά όρεινά μέρη καί όχι τάς πεδιάδας.
Σλαύοι έτρέποντο καί είς ληστρικάς κατά τών. 
έντοπίων πράξεις, άπειθοΰντες είς τάς έγχωρί-. ή,, -
ους άρχάς καί στασιάζοντες. Τό πρώτον έστα-;^..- ^ 
σίασαν τω 783, δτε άπεστάλη κατ’ αύτών ό  ̂
Σταυράκιος μετά στρατού, ό όποιος τούς ύπέ-:* 
ταξεν δλους καί τούς έκαμεν υπηκόους είς τόν

Τ/Λ,
Ή·ί ..
i ς, *βασιλέα τού Βυζαντίου

’Αλλά οί εις τήν Πελοπόννησον Σλαύοι- 
ούτε μετά τήν κατατρόπωσίν των αυτήν ήσύ*$1ι 'Γ 
χασαν. Μετά 12ετίαν οί Έ ζερΐται τής ΉλιδοςιΓ, *'' η 
έστασίασαν καί έτρά7τησαν διά τής υπαίθρου fr ^ XI' a '· 
χώρας τής Ά χαίας, κατά τήν άνω διήγησιν^';» , 
τού Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, έναντίονψ/V' : 
τών Πατρών (805). Ήττηθέντες δέ άπεσύρθη-ν? 
σαν είς τά ύψίβατα, φαίνεται, μέρη, τά ό π ο ι α : 1 
έκλήθησαν έκτοτε Νεζερά (βλ. λ.). Διά τόν? 
Κωνσταντίνον Ιίορφυρογέννητον ώς Ιστορικόν!^' 
ευρίσκει δτι έπιπολαίως καί άκρίτως ό μ ι λ ε ϊ ι ^ . ; 
περί γεγονότων, τά όποια συνέβησαν 140 
έτη πρό τής έποχής του, καταλαμβάνεται δέ?^·2 7. :· 
άγνοών ό έστεμμένος ούτος συγγραφεύς κοΑϊΡ··; /οττ 
αύτήν τήν διαίρεσιν τού κράτους, καίτοι έχειρ1*·. ί, 
γράψει περί θεμάτων του, άκόμη καί τήν 
κλησιαστικήν διαίρεσιν τού κράτους άγνοεΐ.ίΓ’-'ΐΛ;,, 
Βεβαίως, λέγει δτι έκ τού λοιμού τών έτώνϊρ * ·,. 
74(3—747 έπί Κωνσταντίνου τού Κοπρωνύμου:^ 
ό πληθυσμός αύτής ήλαττώθη άλλ* ήλαττώ’θ η ί Ρ ' ; 
καί αύτής τής Κπόλεως ό πληθυσμός. Ό  Κων-'jfftUi ί(̂ '.‘ 
σταντΐνος ούτος ό Ε ' τώ 755 μετεκάλεσεν είς:^ ^   ̂ ' 
Κπολιν πολλούς έκ τών κατοίκων της Πελο-^;ι^. ‘ 
ποννήσου, Στερεάς καί νήσων. Συνεπώς ή 
λοπόννησος τόν Η ' αί. ήκμαζεν, άφού καί *":·
τήν έκστρατείαν κατά τού Λέοντος Γ ' τού *1- f  ’1'· 
σαύρου συμμετέσχε, φαίνεται δέ δτι ό λ ο ι μ ό ς ^ : 
ήραίωσε τόν πληθυσμόν μόνον χωρών τινων.^ 
τής Πελοποννήσου. Τό έτος τής πολιορκίο^!?^/” ' * ; 
υπό Σλαύων τών Πατρών προσδιορίζει είς τόϊΗ .,'·;';^ 
805, όρθώς, αφού ή άρχιεπισκοπή Πατρών π ρ ο ή -^ ^ /1 *.-.**, 
χθη έπί τώ λόγφ τούτ<ρ έπί πατριάρχου Ταρα-ίο1;; ,̂1; : ,
σίου, δστις διετέλεσε τοιούτος μέχρι τού :ι>
Τήν διήγησιν ταύτην τού Κωνσταντίνου του 1^ ' 
Πορφυρογεννήτου περί τής έπιθέσεως

λ·/.·.. 'ν(η}»..
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■ Ιλαύων κατά των Πατρών τήν ευρίσκει γέ- 
ουσαν προφανών υπερβολών. Τήν πατριαρχι- 
ήν τέλος έπιστολήν τοϋ Νικολάου Γ ' (ΙΒ' αί.) 
βρίσκει στηριζομένην είς τόν εκκλησιαστικόν 
υγγραφέα Εύάγριον, 6 όποιος μνημονεύει Ά -  

. άρους καί όχι Σλαύους καί τέλος ό Θωμό- 
ουλος 266, 287, τονίζει ότι ή πολυθρύλητος

- τιστολή τοϋ Πατριάρχου περί σλαυώσεως τής
- Ιελοποννήσου καί τών δικαίων τοϋ μητροπο- 
■ 'ίτου Πατρών, συνετάγη κατ’ είσήγησιν ή καί

πόμνημα τοϋ μητροπολίτου τών Πατρών Πέ
τρου, ό όποιος κατά τά έτη 1084 καί 1099 

το συνοδικός είς Κπολιν καί προφανώς είχε 
\ υμφέρον νά έξογκώση τόν άριθμ,όν καί τάς 

ράξεις τών βαρβάρων (ώς έν τή α' έκδόσεί 
δη διετύπωσε).

Ό  Κ. ’Άμαντος, ό όποιος ήδη είς τά Μα- 
εδονικά του, ΆΟ. 1920, 16, είχεν άποδείξει 
τι οί Σλαϋοι μόλις άπό τάς άρχάς τοϋ Ζ ' αί. 
.'χον άρχίσει νά διαβαίνουν τόν Δούναβιν, είς 
ήν άναφερθεΐσαν 'Ιστορίαν τοϋ Βυζαντ. κράτους 
79 έπ. 282 έπ. έπελήφθη κατά τρόπον θετικόν 
οϋ ζητήματος. Οί Σλαϋοι ,λέγει, γίνονται γνω- 
τοί είς τό Βυζάντιον τόν Σ Τ ' αί. μέ τό 6- 
)μα Σκλαβηνοί, Σκλάβοι, έπειτα δέ καί 

• ιθλάβοι. Δέν εϊχον τήν πολεμικότητα τών γει- 
όνων των Γερμανών ή τών Άσιατών καί εύ- 

. όλως ύπεδουλώνοντο ύπ’ αυτών, κατήντησε 
ϊ έκτοτε τό έθνολογικόν όνομα Σκλάβος νά 
ημαίνη τόν δοΰλον ή τόν αιχμάλωτον. Οί ’Ά βα- 

: ϊΐ είναι έντελώς άλλο έθνος. Οί Σλαϋοι τόν 
IT' αί. κατοικούν τήν σημερινήν Ρουμανίαν, ή 
ιτοία καί καλείται ύπό συγγραφέων καί Σκλα- 
ηνία.

Ή  ζωή των καί έκεϊ είναι ποιμενική. 
3πΙ Νικηφόρου, έπιλέγει ό ’Άμαντος 395, τώ 
05 γίνεται λόγος περί άνταρσίας τών Σλαύων 
'.ς τήν Πελοπόννησον, περιέργως δέ τήν σχε- 
ικήν εϊδησιν δέν δίδει ό σύγχρονος συγγρα- 
εύς Θεοφάνης, άλλ’ ό πολύ μεθύστερος Κων- 

' ταντϊνος Πορφυρογέννητος καί τοϋτο διότι ή 
νταρσία ήτο άσήμαντος καί δέν έγινε καί είς 
ολλούς γνωστή. Είδοποιήθη ό στρατηγός τοϋ 
έματος, άλλά έως δτου έλθη, οί κάτοικοι έν- 
ργησαν έξοδον καί ένίκησαν τούς πολιορκη- 
άς Σλαύους καί Σαρακηνούς. Αί Πάτραι ήσαν 
6τε μικρά πολίχνη καί ό μάχιμος πληθυσμός 
ων δέν ήδύνατο νά είναι πολύς. Ά φοΰ δέ τό- 
ον ευκόλως ένίκησαν τούς Σλαύους (οί Σαρα- 
ηνοί θά ένήργουν άπό θαλάσσης), οί έπιτεθέν- 
ες πρέπει νά ήσαν όλίγοι. Δ ι’ αυτό καί δ 
υτοκράτωρ Νικηφόρος τούς νικηθέντας 
Ιλαύους κατέστησε δουλοπαροίκους τής έκκλη- 
ίας έν Πάτραις Ά γ . Άνδρέου, είς τόν όποιον 
πεδόθη ή νίκη τών Πατρών. Καί οί V asiliev  
αί D vornik άποροΰν διά τήν ευκολον νίκην 
ών Πατρινών καί νομίζουν ότι τό Βυζάντιον 
νήργησε συστηματικόν έποικισμόν διά νά έξελ- 
ηνίση τό σλαυικόν στοιχεΐον. Είναι άδύνατον, 
ποστηρίζει ό D vornik, νά έξηγηθή άλλως ή 
ξαφάνισις τοϋ σλαυικοΰ στοιχείου είς τήν Πε* 
οπόννησον. 'Η μείς, λέγει ό ’Άμαντος, ύπεστη- 
ίξαμεν ότι δέν κατήλθον πολλοί Σλαϋοι είς 
ήν Πελοπόννησον καί'τήν γνώμην ταύτην έ- 
ισχύει ή εύκολος ήττα αυτών πρό τών Πατρών.

Ή  άποδοθεϊσα νίκη είς τόν πολιούχον τών Π α
τρών 'Άγιον Άνδρέαν ηύξησε τήν φήμην αύ- 
τοΰ καί δι’ αύτό πλήν τών Σλαύων έδόθησαν 
είς τήν μητρόπολιν τών Πατρών καί ή Λα- 
κεδαίμων καί ή Μεθώνη καί ή Κορώνη. Αύτό 
βέβαια δεικνύει ότι δέν υπήρχε πολύς πληθυ
σμός άκόμη είς τήν Πελοπόννησον καί διά 
τοϋτο υπάγεται ούτος είς δύο μόλις μητροπό- 
λεις, τής Κορίνθου καί τών Πατρών.

Τφ 1941 είς Βερολΐνον ό Μ. V asm er έξέ- 
δωσε βιβλίον Die S laven  in G rieclien land . 
Τό έργον τοϋ Γερμανού σλαυολόγου είναι άςιό- 
λογον διά τά σλαυικά τοπωνύμια, τά όποια 
συνεκέντρωσεν είς αύτό. Δέχεται ό V asm er 
οτι ό άριθμός τών Σλαύων τής χερσονήσου 
ήτο μέγας, προσθέτει δέ οτι έκ τούτου δέν 
πρέπει νά νοηθή πλήρης έκσλαυισμός τής Π ε- 
λοποννήσου. Έ ν  άντιθέσει δέ πρός τήν όπωσ- 
δήποτε έπιστημονικήν αύτήν έργασίαν, κατά 
τήν διάρκειαν τής έπαράτου κατοχής τής χώ 
ρας ύπό Γερμανών, ’Ιταλών καί Βουλγάρων, 
καί έκ τών τριών τούτων εθνοτήτων εύρέθησαν 
διά νά ένθυμηθοΰν τόν F a llm eray e r καί τάς 
μισελληνικάς θεωρίας του περί ΙΙελοποννήσου 
καί έπανήλθον είς αύτάς είς βάρος τής δυστυ
χούς χώρας διά ραδιοφωνικών καί άλλων όμιλι- 
ών καί έκδόσεων, μία έκ τών όποίων μάλιστα 
ύπό Γερμανού φιλολόγου έξεδόθη έν Άθήναις 
τφ  1944 διά τοϋ Γενικού στρατηγείου τών 
Γερμανών έκεϊ. Ό  καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών Διον. Ζακυθηνός διά τοϋ άνα- 
φερθέντος έπιμελεστάτου έργου του, έκδοθέντος 
όλίγον μετά τήν συντριβήν τών τριών ώς άνω 
συνεταίρων στρατών, έξήτασεν έξ άρχής τό 
θέμα πρός εΰρεσιν καί άποκατάστασιν τής ά- 
ληθείας.

Τό Χρονικόν τής Μονεμβασίας άποδίδει είς 
λαϊκήν παράδοσιν, έγράφησαν δέ αί παραλλα- 
γαί του Τουρίνου καί Κουτλουμουσίου μεταξύ 
τοϋ 1340 καί τού ΙΣ Τ ' αί. ‘Ομοίως νεώτερον 
τών γεγονότων είναι καί τό άπόγραφον μονής 
Ίβήρων, μόνος δέ ό Σ. Κουγέας προσεπάθη- 
σε νά φέρη τοϋτο ώς συνταγέν έπί Νικηφόρου 
τοϋ Φωκά (963—969). Αί σλαυικαί έπιδρομαί 
δέν κατέλυσαν τήν έν Πελοποννήσω βυζαντινήν 
κυριαρχίαν. Τήν έξαιρετικήν άνθησιν, γράφει 
αύτόθι 47—50, τής πόλεως τών Πατρών δεικνύ
ουν αί γνωσταί λεπτομέρειαι περί τής άγροτικής 
Ιδιοκτησίας καί τού πλούτου τής Δανιηλίδος, 
προστάτιδος τοϋ μετέπειτα αύτοκράτορος Βα
σιλείου τοϋ Α '. Έ ν  Πάτραις έγεννήθη, περί 
τό έτος 850, ό μέγας τών κλασσικών κειμένων 
μελετητής Άρέθας, ό όποιος κατά τινα γνώ
μην, έλαβεν έν τή γενετείρα «τά πρώτα σπέρ
ματα τής πρός τήν άρχαίαν παιδείαν άγάπης». 
Άντικρούει έν συνεχεία τόν ώς άνω Τσέχον 
ιστορικόν F . D vornik , ό όποιος έρμηνεύει ώς 
έξής τήν πολιορκίαν τών Πατρών τοϋ 805 : 
«Διά νά έμποδίσουν τήν έπανάληψιν έκστρα- 
τειών [—βυζαντινών], ώς ή τοϋ Σταυρακίου, 
οί Σλαϋοι τής Πελοποννήσου έκριναν ότι ώ- 
φειλαν ν’ άφανίσουν καί τά τελευταία λείψανα 
τοϋ Ελληνισμού τής χερσονήσου. Έ π ί Νικη
φόρου, ένθαρρυνόμενοι έκ τής δυσχερούς κατα- 
στάσεως, είς τήν οποίαν είχε περιέλθει τό
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Κράτος ένεκα της έπιθετικής δράσεως των 
Βουλγάρων, έπεχείρησαν έκστρατείαν κυρίως 
κατά της πόλεως των Πατρών, τφ  805· ’Εξη- 
σφάλισαν τήν συνδρομήν των ’Αράβων, οΐ ό
ποιοι θά έπετίθεντο κατά της πόλεως άπό θα
λάσσης»· Α λλά  μετά τήν νίκην των Π α- 
τρινών «ή σλαυική έπιρροή ήρχισε καταφανώς 
νά κάμπτεται έν Πελοποννήσω»,

Ό  Ζακυθηνός αυτόθι 5θ—51, νομίζει οτι 
ή πολιορκία των Πατρών προεκλήθη πιθανώ- 
τατα υπό των ’Αράβων, οί όποιοι έπεδίωκον 
διά του τρόπου τούτου νά δημιουργήσουν έστί- 
ας έσωτερικών άνωμαλιών καί είχε χαρακτή
ρα άσημάντου τοπικής άποστασίας. ’Εάν, λέ
γει, ή άπήχησις τής νίκης των Πατρέων ύ- 
πήρξε μεγάλη, τούτο όφείλετ»ι 8χι είς τήν σ η 
μασίαν τής νίκης, άλλ* εις τήν θαυματουργόν 
έπέμβασιν του πρωτοκλήτου Άνδρέου, είναι δέ 
γνωστόν μετά πόσης εύαρεσκείας οί ΒυζανανοΙ 
ήκουον καί παρέδιδον είς τάς μελλούσας γενε
άς τά τοιαύτα διηγήματα. Έξετάζων δέ δ 
Ζακυθηνός αύτόθι 100 τά έκκλησιαστικά 
πράγματα τής Πελοποννήσου καί Ιδίως τήν 
έκπολιτιστικήν δράσιν τής ’Ορθοδόξου Βυζαν
τινής ’Εκκλησίας άπό τοϋ Θ ' αί. ευρίσκει δτι 
διά τής μετατοπίσεως του βάρους τής έκκλη- 
σιαστικής όργανοόσεως έκ τής Κορίνθου, εγγυ
τέρου σημείου τής χερσονήσου, άρχικώς μέν 
είς Πάτρας, άκολούθως δέ είς τήν Λακεδαίμονα 
καί Χριστιανούπολιν, ή πολιτική τής κοσμικής 
καί τής έκκλησ. έξουσίας ετεινεν είς τήν δη
μιουργίαν καταλλήλων σημείων έξορμήσεων 
διά τήν έδραίωσιν τής χριστιανικής πίστεως 
καί άφυμοίιοσιν των τελευταίων λειψάνων των 
σλαυικών έποικήσεων.

Ό  Ά λεξ. Διομήδης, ΒυζαντιναΙ μελέται 
(Α' τόμος ώς έν σ. 430) καί Ιδίως είς Β* τομ. 
(Ά θ. 1946) έπιλαμβάνεται καί ούτος του θέ
ματος (κυρίως άπό σ. 135 έπ.). Ούτος (Β' 151 
—2) έκ του κειμένου τού Κωνσταντίνου τού 
Πορφυρογέννητου συνάγει «δύο συμπεράσματα: 
α) ούδεμία στρατιωτική βοήθεια έδόθη είς τούς 
κατοίκους τής πολιορκουμένης πόλεως των Πα
τρών. Ό  «έν κάστρφ Κορίνθου »> έδρεύων στρα
τηγός άντιπρόσωπος τού αύτοκράτορος, πρός 
δν οί κατατρομαγμένοι καί στερούμενοι τρο
φών καί υδατος ΠατρινοΙ έξέπεμψαν άπεσταλ- 
μένον ζητούντες έπικουρίαν, ούδεμίαν ήδυνήΟη 
η έπρόφθασε νά στείλη δύναμιν. Μόνοι των έ- 
πομένως ήμύνθησαν τής πόλεο>ς, έν τέλει δέ 
έμπνεόμενοι άπό τούς όραματισμούς των έπε- 
τέθησαν, κατετρόπωσαν καί καθυπέταξαν τούς 
έπιτεθέντας Σλάβους. Τήν νίκην δηλ. ένίκησαν 
μαχόμενοι οΐ ΐδιοι κάτοικοι. ’Ασθενής έπομέ- 
νως δύναμις μιας πολίχνης οΐαι ήσαν τότε αί 
Πάτραι [βλ. πάντως καί σ. 1871] ήρκεσε διά 
νά κατανικήση τούς πολιορκούντας Σλάβους καί 
νά δουλώση αύτούς. β) δτι οί ‘Ελληνικοί πλη
θυσμοί καί αύτών ακόμη των δυτικών περιφε
ρειών, δπου πυκνοτέρα έποίκισις Σλάβων είχε 
σημειωθή, δέν εΐχον έξοντωΟή. ’Απεναντίας 
προκύπτει σαφώς άπό τήν άφήγησιν, δτι ήσαν 
πολυάριθμοι, τούλάχιστον είς τάς πόλεις καί 
κώμας. Πρέπει μάλιστα νά ήσαν Ισχυρό
τεροι των έπιδρομέων, άφ’ έαυτών δέ όργα-

νωμένοι, ώστε διά των ίδιων μαχητικών μέ
σων άνευ έξωθεν άρωγής ν’ άποκρούσουν καί 
νά καθυποτάξουν τούς έπιτεθέντας, καίτοι έ
χοντας συμπράκτορας ’Αφρικανούς καί Σαρακη- 
νούς. Πώς συμβιβάζεται ή τοσούτον έξαιρομέ- 
νη άπό τόν F a llm eray e r καί τούς όπαδούς τον . 
έκτασις τής σλαβικής κατισχύσεως καί ή έπί 
218 έτη έπιβολή των έν Πελοποννήσω μέ τήν 
ευχερή νίκην, ήν κατήγαγον μόνοι των οί κά
τοικοι τών Πατρών, «έν μι££ ώρα τούτων άφα- 
νισΟέντων», δπως γράφει τό Πατριαρχικόν 
γράμμα πρός τόν ’Αλέξιον Κομνηνόν ;»

Είδικώτερον (αύτόθι 1521) διά τούς Σαρα- 
κηνούς σημειώνει o n  πρόκειται διά «πιθανόν 
περιπλέοντας τά Πελοποννησιακά παράλια πει- 
ρατάς. ’Ίσως όμως νά ήσαν αιχμάλωτοι τών 
Βυζαντινών Σαρακηνοί, κάπου είς Πελοπόννη
σον έποικισθέντες, προΟύμως δέ μέ αλλογενείς 
συμπράττοντες είς ληστρικάς επιχειρήσεις κατά 
τών έγχωρίων. Πάντως κατά τούς χρόνους έ- 
κείνους, οί ’Άραβες Σαρακηνοί έκυριάρχουν τής 
Μεσογείου, συχναί δέ ήσαν αί έπιθέσεις κατάι 
τής Σικελίας...». Έπεξηγών (σ. 156—7) τάς
σημειωθείσας άποστασίας τών Σλαύων, μεταξύ* 
τών όποίων καί τήν τών Πατρών, υποστηρίζει! Ww 
δτι «δέν ύπερέβαινον τά δρια τών συνήθων είς.
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άνυποτάκτους πληθυσμούς τής υπαίθρου στα- 
σιακών κινήσεων. Ό  έγχώριος πληθυσμός αύ- 
ξανόμενος είς δύναμιν, μέ αίσθημα μίσους 
κατά τών ξένων έπιδρομέων καί ζητών έκδίκη- 
σιν δι* οσα ύπέφερε, στηριζόμενος ΐσως έπί- 
σης καί είς προσδοκωμένην έκ Κπόλεως βοή
θειαν, έκακομεταχειρίζετο άσφαλώς τούς προ- 
σφάτως μόνον ύποταχθέντας έπήλυδας. Έ ξ  άλ
λου ή βυζαντινή διοίκησις, ή οποία κατά τούςι 
χρόνους έκείνους ήρχιζε νά όργανοΰται καί νά 
λειτουργή συστηματικο>τερον είς τάς Έλλην·’ 
έπαρχίας, είναι πιθανόν δτι δέν είχε τά μέσα? 
ή δέν έφρόντιζε νά άρη τάς έκάστοτε μεταξύ, 
τών άντιθέτων στοιχείων άναφυομένας συγ-» 
κρούσεις. ’Ασφαλώς τέλος ή χαρακτηρίζουν* 
τούς βυζαντινούς φορολόγους είσπρακτορική
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μανία, πιέζουσα καί πλήττουσα συμφέροντα, έν-.; :f,> [V
έτεινε τήν δυσφορίαν μέχρι βαθμού άφορήτου».

«Ά ξιον προσοχής είναι, γράφει αύτόθι 1871, 
δτι ή Πελοπόννησος άπό τών μέσων ήδη του: 
9ου αί. εύρίσκετο είς άξιόλογον βιομηχανικήν! 
παραγωγήν πολυτελών υφασμάτων καί σκευών  ̂
έκ πολυτίμων μετάλλων [βιβλιογραφία· πρόσθεςϊ) 
F in la y  123 «Αί Πάτραι ήσαν τότε ό πλέονιΐ 
άνθηρος λιμήν είς τήν Δυτ. άκτήν τής Έλλά-:ί 
δος»]. Ή  πρόοδος θά ήτο άστειον βεβαίωζι 
ν’ άποδοθή είς τήν συμβολήν τών έχθρικώς ά-: 
κόμη διακειμένων καί έντοπισμένων είς τάς: 
όρεινάς των κατασκηνώσεις Σλάβων, άξέστων 
έντελώς καί ξένων πρός κάθε τεχνικήν. Άλ-*ι 
λωστε τά λεπτά προϊόντα μόνον ειδικευμένοι 
έργάται μέ μακράν παράδοσιν καί τεχνικήν 
μόρφωσιν ήδύναντο νά τεχνουργήσουν. *0 θρυ
λικός πλούτος τής περιφήμου Δανιηλίδος καί, 
τά έκλεπτυσμένου γούστου δώρα της πρός τόν 
Βασίλειον Α' («... άμάλια λινά ψιλά διακόσια 
(σενδόνια) καί έτερα ύπέρ τού άραχνίου νήμα-ιΐ 
τα είς λεπτότητα..· καί σκεύη πολυτελή έξ| 
άργύρου καί χρυσού Ικανά καί διάφορα» Θεο-Ι
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i φάνης Συνεχ. 318) άποδεικνύουν υψηλήν έπί- 
πεδον ύλικοΰ πολιτισμού καί καλλιεργημένης 
κοινωνικότητος. Ή  Ισως κατά τούς προγενε
στέρους χρόνους λανθάνουσα παράδοσις διαφό
ρων της Ιθαγενούς φυλής τεχνικών Ιδιοτήτων 
άνέθαλλε πάλιν, μόλις ώς αί έκ της ταξεως 
καί τής οικονομικής άνέσεως συνθήκαι έδημι- 
ούργησαν πρόσφορον προς τούτο έδαφος».

Ό  αύτός Ά λ. Διομήδης (αύτόθι 205) προσ
θέτει βτι οί ταχθέντες ώς δουλοπάροικοι τοϋ 
ναού τοϋ *Αγ. ’Ανδρέου έν Πάτραις «άπομο- 
νούμενοι άπύ τούς όμοεθνεϊς των [οί όποιοι 
έζων ποιμενικόν βίον έπί των όρέων], έγκατε- 
σπείροντο δπου ΰπήρχον καλλιεργητικαί άνάγ- 
και, άσφαλώς δε μετά τινα χρόνον έχάνοντο μέ
σα είς τήν μάζαν τοϋ έγχωρίου πληθυσμού». ‘Ο 
συγγραφεύς εδώ παραδέχεται οχι μόνον βιο
τεχνικήν άνθησιν τών Πατρών κατά τόν Θ' αί. 
άλλά καί «έντατικώς έπιδιωκομένην έπέκτασιν 
τής καλλιεργείας», διά τήν όποίαν καί άφωρί- 
σθησαν υπό τοϋ αΰτοκράτορος οί στασιάσαντες 
έν Πάτραις Σλαΰοι είς τάς καλλιεργείας τοϋ ώς 
άνω ναοΰ τών Πατρών.

Κατά τών σλαυιστών κατά τήν έχθρικήν 
κατοχήν διά λόγους πολιτικής έγραψε καί δ 
Άντων. Κεραμόπουλος (Οί 'Έλληνες καί οί 
βόρειοι γείτονες, Άθήναι 1945) καί τέλος ό 
σοφός Στίλπων Κυριακίδης, καθηγητής τοϋ 
Πανεπιστημίου Θ)νίκης, γνωστός καί έξ άλλων 
δημοσιεύσεων επί τοϋ θέματος, έκινήθη νά 
γράψη είδικήν πλέον διά τούς Σλαύους έν Πε- 
λοποννήσφ μελέτην, ή όποία έξεδόθη έν Θ[νί
κη τφ  1947 ύπό τής Εταιρείας Μακεδονικών 
σπουδών. ’Αφορμήν είς τό νέον του δημοσίευ
μα έδωσεν ό έν ’Αμερική "Ελλην ιστορικός Π . 
Χαρανής καί ή είς τά «Βυζαντινά, Μεταβυζαν
τινά» Α' 75—92 σχετική μελέτη του περί Ν ι
κηφόρου Α' ώς σωτήρος τών Ελλήνων άπό τών 
Σλαύων (δ αύτός έγραψε καί On th e  S lav ic  
se ttlem en t in the  Peloponnesus, 1953) άλλά 
δ Κυριακίδης ένθ’ άνωτ. 7 άποσκοπεϊ νά ά- 
παντήση είς τόν θόρυβον κυρίως τόν άτοπον 
τών Γερμανών έπιστημόνων τής έχθρικής κα
τοχής, οί όποιοι ήθέλησαν ν’ άναβιώσουν τήν 
θεωρίαν τοϋ F allm eray er καί είς τήν βουλι
μίαν τών βορείων γειτόνων τής Ελλάδος.

Καθ’ δσον αφόρα τόν Χαρανήν, ούτος κα- 
τέληξεν είς τό έξής συμπέρασμα : Στηριζόμε- 
νος είς τήν άνακάλυψιν ύπό τοϋ καθηγητοϋ 
Σ. Κουγέα τοϋ άνωτέρω σχολίου τοϋ ’Αρέθα, 
τό όποιον δμως προέρχεται έκ τής αυτής πη
γής, έκ τής δποίας καί τό λεγόμενον Χρονι
κόν τής Μονεμβασίας, δέχεται δτι τοΰτο είναι 
τελείως άξιόπιστον. Κατά τό Χρονικόν τής Μο
νεμβασίας, τό όποιον έμνημονεύσαμεν ήδη καθ’ 
ολας του τάς παραλλαγάς, οί Σλαΰοι κατέλα- 
βον τό Δ μέρος τής Πελοποννήσου άπό τοϋ 
587 έως τοϋ 805, όπότε έπί Νικηφόρου Α' δ 
στρατηγός τής Πελοποννήσου Σκληρός κατε- 
τρόπωσε καί έξηφάνισεν αύτούς τελείως καί 
άπέδωσε τήν χώραν είς τούς παλαιούς της κα
τοίκους, οί όποιοι εϊχον μετοικήσει είς Κάτω 
’Ιταλίαν καί άλλους τόπους. Ό  Νικηφόρος, 
μαθών δτι οί ΓΙατρεΐς εϊχον καταφύγει είς 
Ρήγιον τής Καλαβρίας, διέταξε ν’ άποκατα-

σταθοϋν είς τήν πατρίδα των μετά τοϋ έπισκό- 
που των, ό όποιος ώνομάζετο ’Αθανάσιος 
καί νά άνοικοδομηθοΰν ή πόλις καί οί ναοί 
της, πατριαρχοΰντος τοϋ Ταρασίου.

*0 Χαρανής έπικαλεΐται καί τόν βυζαντινόν 
Ιστορικόν Θεοφάνη, ό όποιος άναφέρεται είς ά- 
ποικισμόν τοϋ Νικηφόρου είς τάς Σκλαβηνίας 
καί ευρίσκει δτι πρόκειται περί τής Πελοπον
νήσου καί διά τόν άποικισμόν, περί τοϋ οποίου 
όμιλεϊ τό Χρονικόν διά τήν Λακεδαιμονίαν. Π α 
ρατηρεί δέ δτι μεταξύ τοϋ Χρονικού τής Μο
νεμβασίας καί τοϋ Θεοφάνους υπάρχει διαφορά 
χρόνων. Κατά τό Χρονικόν ό όλεθρος τών Σλαύ
ων καί ή έπάνοδος τών Πατρέων έγένοντο τό 
δ' έτος τής βασιλείας Νικηφόρου Α' ήτοι τφ  
805, ένφ ό ύπό τοϋ Θεοφάνους άναφερόμενος 
έποικισμός έγένετο τφ  809—10. Τό Χρονικόν, 
κατά τόν Χαρανήν, δίδει μόνον τόν χρόνον τής 
έπανόδου τών Πατρέων, δχι δέ καί τόν χρόνον 
τοϋ έποικισμοϋ τής Λακεδαίμονος, ό όποιος έ
γινε μετά τήν έπάνοδον τών Πατρέων. Προσ
παθεί κατόπιν νά συνδυάση τάς πληροφορίας 
τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου διά 
τούς Σλαύους τής Πελοποννήσου καί φέρει τήν 
έξής σειράν τών γεγονότων : 1) τήν νίκην τοϋ 
στρατηγού Σκληρού καί τήν άποκατάστασιν 
τών Πατρέων τφ  805 (Χρονικόν Μονεμβασίας 
καί σχόλιον Άρέθα), 2) τήν άνταρσίαν τών 
Σλαύων, τήν πολιορκίαν αύτών τφ  807 (Κων
σταντίνος Πορφυρογέννητος) καί 3) τόν έποι- 
κισμόν τής Λακεδαιμόνιας ύπό τοϋ Νικηφόρου 
τφ  809—10 (Χρονικόν καί Θεοφάνης).

Διά τόν Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητου 
καί είδικώς τό χωρίον του εκείνο περί έκσλαυι- 
σμοΰ δήθεν τήν Πελοποννήσου κατά τήν έπ ι- 
δημίαν έπί Κωνσταντίνου τοϋ Κοπρωνύμου, ό 
Κυριακίδης ευρίσκει δτι τούτο «φαίνεται δτι 
πηγάζει έκ τών κακεντρεχώς έν τφ  Πα>ατίω 
λεγομένων περί τών Πελοποννησίων καί δή 
τών συγγενών τοϋ Χριστοφόρου, πρός τούς δ- 
ποίους δέν διέκειτο εύμενώς δ Κωνσταντίνος». 
Ταϋτα άποδεικνύονται έκ πηγών (Συνεχιστής). 
'Ό τ ι ύπήρχον Σλαΰοι είς Πελοπόννησον έπί 
Ρωμανού καί Κωνσταντίνου είναι γνωστόν, 
άλλ’ δτι δλόκληρος ή χώρα είχε σθλαβωθή, καί 
άν άκόμη θεωρήσωμεν τήν λέξιν χώραν ώς ση- 
μαίνουσαν τήν ύπαιθρον, άντιφάσκει α') είς τό 
άναφερόμενον ύπό τοϋ Πορφυρογεννήτου δτι ό 
σκωπτόμενος Νικήτας έκαυχατο έν μέση Κπό- 
λει έπί εύγενεία, ώς καταγόμενος έξ έπισήμου 
γένους, βεβαίως δχι σλαυικοΰ, άλλά έλληνικοΰ 
γένους ίσως άρχαίου (παράβαλε σχόλιον ’Αρέ
θα, όμιλοΰντος περί «εγγενών έλληνικών έθνών» 
έν Πελοποννήσω) καί β') πρός τήν πληροφορί
αν τοϋ αύτοϋ Πορφυρογεννήτου σχετικώς 
μέ τήν πολιορκίαν τών Πατρών ύπό τών Σλαύ
ων, δπου φέρονται δτι είς τήν ύπαιθρον κατφ- 
κουν έν γειτονία Γραικοί μετά Σλαύων. Π ρό
κειται λοιπόν, έπιλέγει ό Κυριακίδης αύτόθι 
16, περί τών συνήθων ύπερβολών της άριστο- 
κρατίας τής πρωτευούσης κατά τών έπ’ εύγε- 
νείμ καυχωμένων έπαρχιωτών. « Ώ ς  πηγήν δη
λονότι τοϋ χωρίου θεωρώ τήν μικρόψυχου κα- 
κολογίαν τών έν Κπόλει περί τό Παλάτιον με
γιστάνων κατά τοϋ Νικήτα (βλ. λ.) καί ούχί



ΣλαΟοι 568

πληροφορίαν Ιστορικού τίνος ή χρονογράφου». 
Τό «έσθλαβώθη» θά έξηγηθή περίπου «παρου- 
σιάσθησαν Σλαΰοι» είς δλην τήν Πελοπόννη
σον, Ά λλ’ ούτοι γνωρίζομεν δτι δέν ήσαν πολ
λοί, ούτε δτι έπεκράτησαν ή έξεσλαύισαν τήν 
Πελοπόννησον -

Διά τό άλλο κείμενον του Κωνσταντίνου 
Πορφυρογεννήτου περί πολιορκίας των Πατρών 
ύπό των Σλαύων, ό Κυριακίδης αύτόθι 17 ευ
ρίσκει δτι τούτο άναφέρεται είς τοπικόν ζήτη
μα, ήτοι τήν έκκλησίαν των Πατρών, είς τήν 
όποίαν ήσαν υποχρεωμένοι νά παρέχουν ώρι- 
σμένας υπηρεσίας οί Σλαΰοι της περιοχής αύ- 
τής (βλ, έπιγραφήν κεφαλαίου : «ό ζητών δπως 
τή των Πατρών έκκλησία οί Σκλάβοι δουλεύ- 
ειν καί ύποκεΐσθαι έτάχθησαν...»). Τό ζήτημα, 
ώς προκύπτει έκ τού κειμένου, είχεν έγερθή 
τελευταίως έπΐ τής βασιλείας Δέοντος τού ΣΤ', 
ό όποιος κατά τάς πληροφορίας τού Πορφυρο
γεννήτου έξέδωσε καί σιγίλλιον, περιέχον λε
πτομερώς τό τί ώφειλον νά παρέχουν οί Σλαΰοι 
είς τόν μητροπολίτην Πατρών, άπαγορεΰον 
δέ νά ζητή ούτος καί άλλα παρ’ αύτών ή άλ
λως πως νά τούς ζημιώνη («μή άπαργυρίζε- 
σθαι παρ’ αύτών ή άλλως πως κατ’ έπίνοιαν 
άδικον ζημιούσθαι αυτούς»). Είναι προφανές, 
συνεχίζει ό Κυριακίδης, δτι τό σιγίλλιον έκεΐ- 
νο έξεδόΟη κατόπιν διενέξεων μεταξύ τών ύπο- 
τεταγμένων είς τόν μητροπολίτην Πατρών 
Σλαύων καί τού μητροπολίτου, ό όποιος άπή- 
τει παρ’ αύτών περισσότερα τών κεκανονισμέ- 
νων. ΟΙ ύποτεταγμένοι προσέφυγον είς τόν βα
σιλέα, έξ άφορμής δέ τής προσφυγής έξητάσΟη 
τό ζήτημα, άκόμη δέ πρός διευκρίνησιν αύτοΰ 
εγένετο άναζήτησις προσώπων, τά όποια έγνώ- 
ριζον τά πράγματα έκ παραδόσεως («ταύτα οί 
πρεσβύτεροι καί άρχαιότεροι ανήγγειλαν παρα- 
δόντες άγράφως...»).

Είναι προφανές, δθεν, δτι όλόκληρος ή διή- 
γησις καί όχι μέρος αύτής, λ, χ. τό Θαύμα 
τού άποστόλου, άπορρέει έκ μαρτυρικών κατα
θέσεων καί δεύτερον δτι 6 Πορφυρογέννητος 
ήντ>ησεν έδώ έκ τού σιγιλλίου τού πχτρός του 
Δέοντος, εις τό όποιον έπρεπε νά άναφέρων- 
ται τά γεγονότα κατά τήν μαρτυρίαν τών 
πρεσβυτέρων. Έκ τής μαρτυρίας ταύτης, λέ
γει ό Κυριακίδης αύτόθι 19, πιστεύω δτι έγινε 
γνωστόν καί τό πρόσταγμα του Νικηφόρου 
πρός τόν στρατηγόν καί τό σιγίλλιον πρός τήν 
μητρόπολιν, τό όποιον δέν ύφίστατο πλέον κα
τά τούς χρόνους τού Δέοντος, διότι άλλως δέν 
Οά ύπήρχεν άνάγκη μαρτυριών διά τόν κανονι
σμόν τών σχέσεων μητροπολίτου καί τών ύπο- 
τεταγμένων Σκλαβηνών. 'Άξια πάντως παρατη- 
ρήσεως έκ τού κειμένου τής διηγήσεως τού 
Πορφυρογεννήτου είναι δτι τούτο όμιλε! διά 
άπόστασιν (στάσιν) τών Σλαύων καί διά σύμ- 
μεικτον πληθυσμόν («τάς τών γειτόνων οίκίας 
τών Γραικών»), Σημειωθήτω δέ, δτι, ώς ύπέ- 
δειξεν ό Κυριακίδης αύτόθι 19—20, καί τό έ- 
πόμενον κεφάλαιον τής συγγραφής τού Πορφυ
ρογεννήτου άναφέρεται είς παρόμοιον θέμα 
(«περί τών έν τφ θέματι Πελοποννήσου Σκλά
βων... καί τών τε>ουμένων παρ’ αύτών πά- 
κτων.·.»), έχομεν δηλ· καί είς τάς δύο συνα

φείς περιπτώσεις άμφισβήτησιν μεταξύ δουλευ- 
όντων καί κυρίων (οί δουλεύοντες είναι οί 
Σλαύοι, ή όμάς τών συνδοτών, τών έχόντων 
κοινήν ύποχρέωσιν του δίδειν, τού παρέχειν υ
πηρεσίας), όμοίως έχομεν καί προσφυγήν είς 
τήν προφορικήν παράδοσιν, τήν όποίαν άναγνω- 
ρίζουν οί βασιλείς. «Νομίζω, λέγει ό Κυρια- 
κίδης ένθ’ άνωτ, 20—1, δτι δυσκόλως καί η
μείς σήμερον θά ήδυνάμεθα νά άμφισβητήσω- 
μεν αύτήν ώς άναξιόπιστον, έφ’ δσον μάλιστα 
συνεδέετο πρός συνεχιζομένας υποχρεώσεις, αί 
όποίαι άναγκαίως δέν άφηνον αύτήν νά περι- 
πέση είς λήθην. Ώ ς έκτίθενται τά πράγματα 
ύπ* αύτής, είναι πολύ προσεχέστερα πρός τήν 
άλήθειαν ή αί άνεμιαΐαι γενικότητες περί σθλα- 
βώσεως πάσης τής Πελοποννήσου».

Τό συνοδικόν γράμμα τού πατριάρχου Νι
κολάου πρός τόν * Αλέξιον Α', είς τό όποιον, 
δπως ειδομεν, γράφεται δτι ή Πελοπόννησος 
έπί 218 έτη έκυριαρχεΐτο ύπό τών Άβάρων, 
ευρίσκει συνεχίζων ό Κυριακίδης 22 έπ. δτι 
άφορα είς ζήτημα έγερθέν διά τήν προαγωγήν 
Επισκοπών. Τό ζήτημα ήτο έπίμαχον καί ή
γειρε μέγαν θόρυβον. Ό  μητροπολίτης Κορίν- 
θου δέν θά ήδύνατο ν* άνεχθή μείωσιν τής δι
καιοδοσίας του, ή όποία έως τής άναγωγής 
τού θρόνου τών Πατρών είς μητροπολιτικόν, 
έπεξετείνετο έφ* δλης τής χερσονήσου. Τά δι
καιώματα τού θρόνου τών Πατρών ώς μητρο- 
πολιτικου κατωχύρωνον πέντε έν δλφ χρυσό- 
βουλλα βασιλικά, τά όποια έπανελάμβανον άλ- 
ληλα. Συνεπώς τά περί κατοχής τών Άβάρων 
«άναμφιβόλως περιείχοντο είς τά χρυσόβουλλα 
ταύτα καί Ιδίως είς τό πρώτον τού Νικηφό
ρου. Λέγω άναμφιβόλως, διότι άπετέλουν τό 
δικαιολογητικόν τής προαγωγής, ήτις άλλως 
κατά τούς κανόνας τής Εκκλησίας, ώς έκθέ- 
τει αυτούς ό Νικόλαος, δέν έπετρέπετο, έφ’ 
δσον έγένετο είς βάρος τού άρχικού μητροπο
λίτου τής έπαρχίας» (τού τής Κορίνθου). Ε 
πειδή δέ τό πράγμα ήτο δπως δήποτε άντι- 
κανονικόν, διά τούτο καί οί έκάστοτε μητρο- 
πολΐται έφρόντιζον διά νέων χρυσοβούλλων 
τών βασιλέων νά άνανεώνουν τήν ίσχύν του 
άρχικού. Διά νά δικαιολογηθή δέ ή προαγωγή 
έπρεπε κατ' έξαίρεσιν νά ύπάρχη «κοινωφελής 
οικονομία τις», ή όποία έν προκειμένψ εύρί- 
σκετο «έν τή καταστροφή τών Άβάρων παρά 
τού κορυφαίου τών Αποστόλων καί πρωτο
κλήτου Άνδρέου όφθαλμοφανώς γενόμενον 
θαύμα». Διά νά περιέχεται δέ ή δικαιολογία 
αότη είς τό χρυσόβου>λον άναμφισβητήτως 6ά 
περιείχετο καί είς έγγραφον άναφοράν τού άρ- 
χιεπισκόπου Πατρών, ό όποιος έπεδίωκε τήν 
προαγωγ*ήν του είς μητροπολίτην. «Επομέ
νως, άν έν τφ διηγήματι ύπάρχη τι τό μυθώ
δες, τούτο είναι εύσεβές πλάσμα τού άρχιεπι- 
σκόπου Πατρών. Τοιαυτα εύσεβή πλάσματα 
δέν είναι άσυνήθη είς τήν ιστορίαν τής εκκλη
σιαστικής διοικήσεως».Παραθέτει καί παραδείγ
ματα δ Κυριακίδης αύτόθι 25 καί υπενθυμί
ζει τόν Χέρτσβεργ Ελλάδος 196, ό όποιος 
ευρίσκει δτι ό Πατριάρχης έγραψε «κατά τήν 
τότε έν τοΐς έκκλησιαστικοΐς κύκλοις τής πρω- 
τευούσης έπικρατουσαν, πιθανώτατα έκ τών
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Αναμνήσεων καί άναγραφών τής των Πατρών 
Εκκλησίας προερχομένην, παράδοσιν.

«'Ώστε, κατά Κυριακίδην, αν ύπάρχη έν τφ  
Εηγήματι άληθές τι ή πεπλασμένον, όφείλεται 
:ίς τόν άρχιεπίσκοπον Πατρών, ή δέ όλη ύ- 
τόθεσις άνήκει εις τόν κύκλον τής έκκλησια-

ώς τοιαύτη πρέπει νά 
άρχικόν χρυσόβουλλον

στικής διοικήσεως καί 
ΐξετασθή». ’Αλλά τό 
ιοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου Α', τό όποιον 
ΰς εϊδομεν Οά περιείχε καί τό δικαιολογούν 
τήν προαγωγήν διήγημα, τό είδε πράγματι ό 
πατριάρχης Νικόλαος του ΙΒ' αί. ; Είναι πο- 
Κό άμφίβολον, άφοϋ ό πολύ προγενέστερός του 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος διά τόν δια
κανονισμόν τών σχέσεων Σλαύων καί μητρο
πολίτου Πατρών γενόμενον έπΐ Λέοντος ΣΤ' 
ταρέστη άνάγκη, γράφει, νά καταφύγουν εις 
μαρτυρικάς καταθέσεις. Τό χρυσόβουλλον τοϋ 
Νικηφόρου περί προαγωγής τοϋ θρόνου δέν 
ίσώζετο κατά πάσαν πιθανότητα έπί Νικολά
ου. Ό  Λέων ΣΤ' έρωταται : μέ εν καί μόνον 
(ρυσόβουλλον διεκανόνισε τάς σχέσεις τών 
£λαύων πρός τόν μητροπολίτην Πατρών (περί 
του όποιου όμιλεΐ ό Κωνσταντίνος Πορφυρο
γέννητος ώς άνω) καί διά τοϋ αύτοΰ έπεβε- 
ϊαίωσε τήν άπονομήν τής μητροπόλεως καί 
τριών ύπ’ αυτήν έπισκοπών είς τήν τών Πα- 
Γρών άλλοτε άρχιεπισκοπήν ; Κατά Κυριακίδην 
26 τοΰτο δέν είναι πιστευτόν, άλλως ό Πορ- 
ρυρογέννητος γράφων ώς άνω περί τοϋ θαύ
ματος τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέου, θά προσέθετε 
5τι διά τήν αιτίαν ταύτην προεβιβάσθη δ θρό
νος τών Πατρών εις μητροπολιτικόν, πράγμα 
τό όποιον δέν λέγει. Άμφότερα τά έγγραφα 
κατά τεκμήριον στηρίζονται έπί παλαιοτέρων 
ίγγράφων τοϋ Νικηφόρου. Ά λλ’ ήδη διεπιστώ- 
3η δτι τό κείμενον τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ 
Πορφυρογεννήτου τό άφορών τόν διακανονι- 
ιμόν τών σχέσεων δουλευόντων Σλαύων πρός 
τόν μητροπολίτην Πατρών στηρίζεται εις τήν 
μάλλον άξιόπιστον Οέσιν τών πραγμάτων μέ 
μάρτυρας γνώστας τοϋ οικονομικού τούτου θέ
ματος, διά τό όποιον δέν ήτο εύκολον νά λη- 
ιμονηθή έκ μέρους καί τών δύο ένδιαφερ^μέ- 
ι)ων, ούτε νά πλασθή υπό τοϋ ενός έξ αυτών. 
Ήδη έρωταται : τό άλλο έγγραφον, ή έπιστολή 
τοϋ Πατριάρχου Νικολάου Γ , είναι επίσης ά- 
ςιόπιστος καί γνησία κατά τό περιεχόμενον;

Έπί τοϋ τελευταίου τούτου ό Κυριακίδης 
μύτόθι 26 έπ. άπαντφ άρνητικώς. Τό περιεχό
μενον τοϋ ένός έρχεται είς άντίθεσιν πρός τό 
τοϋ άλλου χρυσοβούλλου. «’Αμφότερα όμιλούν 
περί τής όφθαλμοφανοΰς έμφανίσεως τοϋ άπο- 
στόλου Άνδρέου, ήτις προκαλεΐ τόν άφανισμόν 
τών πολεμίων, άλλ’ εις μέν τό έν οι πολέμιοι 
ι-ούτοι είναι άποστάται Σκλαβηνοί, συνοικοΰν- 
μες μετά τών Γραικών, είς δέ τό β' οί Ά βα 
φοι, οί όποιοι έπί 218 έτη κατεϊχον τήν Πε
λοπόννησον «ώς μηδέ πόδα βαλεΐν όλως δύ- 
νασθαι έν αυτή Ρωμαΐον άνδρα». Ούτω κατά 
τό α' αί Πάτραι καί ή Πελοπόννησος έδεσπό- 
,ζοντο ύπό τών Ελλήνων, οι δέ Σκλάβοι συνφ- 
κουν μετ’ αυτών έν τή ύπαίθρω, ύποτασσόμε- 
νοι είς τούς Βυζαντινούς άρχοντας, κατά τό 
β' όλόκληρος ή Πελοπόννησος κατείχετο ύπό

τών βαρβάρων Άβάρων, οϊτινες έξηφανίσθη σαν 
ύπό τοϋ άγίου».

Πρός άρσιν τής άντιφάσεως ταύτης ό Χαρα- 
νής έπρότεινεν ότι έχομεν έδώ δύο θαύματα πα
ρόμοια, έκδηλωθέντα άλλεπαλλήλως είς δύο δια
φόρους περιπτώσεις έπί τοϋ αύτοΰ βασιλέως, 
καί έγγύτατα χρονικώς κειμένας, έκ τών ό
ποιων πρώτη χρονικώς είναι ή έξόντωσις τών 
Άβάρων καί δευτέρα ή κατατρόπωσις τών ά- 
ποστατών. Τοιαύτη έκδοχή κατά Κυριακίδην 
27 είναι άδύνατος καί δέν στηρίζεται είς τήν 
λογικήν πώς οί κατατροπωθέντες μέχρις άφα- 
νισμοΰ βάρβαροι θά ήδύναντο μετά τήν πάροδον 
έλαχίστων έτών νά έπαναστατήσουν κατά τοϋ 
νικητοϋ; Μένει νά έξετασθή ή μόνη άλλη πι
θανή έκδοχή, ότι δηλαδή τό έτερον τών έγγρά- 
φων ήτο πλάσμα. Καί τοΰτο κρίνων ό Κυρια- 
κίδης 28 έπισταμένως, καταλήγει ότι, καί άν 
άκόμη ή προαγωγή τοϋ θρόνου έγένετο ύπό 
τοϋ Νικηφόρου, θά έγινε μέ άλλην δικαιολο
γίαν. Δέν ήδύνατο ό Νικηφόρος νά ύπογράψη 
έγγραφον, είς τό όποιον έγίνετο λόγος περί 
κατατροπώσεως τών Άβάρων τό πρώτον έπί 
τών ήμερών του ύπό τοϋ αποστόλου Άνδρέου, 
κατασχόντων έπί 218 έτη τήν Πελοπόννησον. 
’Έπρεπε νά παρέλθη πολύς χρόνος, τά ιστορικά 
γεγονότα νά περιπέσουν είς σύγχυσιν καί λήθην 
διά νά είναι δυνατή ή διάπλασις αυτών κατά 
τό δοκοϋν καί πρός τό συμφέρον του διαπράτ- 
τοντος (παράδειγμα ό μητροπολίτης Μονεμβα- 
σίας Μακάριος τοϋ ΙΣΤ' αί.). «Καί ή διάπλα- 
σις αύτη πιστεύω ότι έγένετο όψέποτε κατά 
τήν προαγωγήν τής άρχιεπισκοπής Πατρών 
είς μητρόπολιν, έάν αύτη έγένετο μετά τούς 
χρόνους τοϋ Νικηφόρου ή πιθανώτερον κατά 
τούς χρόνους Λέοντος τοϋ ΣΤ', δτε καί όριστι- 
κώς άνεγνωρίσθη ή μητρόπολις Πατρών ώς 
τοιαύτη καί έλαβε τήν ώρισμένην αύτή θίσιν 
έν τή τάξει τών μητροπολιτών τοϋ Οίκουμενι- 
κοΰ Πατριαρχείου». Πότε άκριβώς αί Πάτραι 
προήχθησαν είς μητρόπολιν «θά ήτο πολύ εύ- 
χάριστον άν εϊχομεν πληροφορίας σαφείς καί 
άναμφιβόλους», άλλά ταύτας δυστυχώς δέν έ
χομεν. Άλλα κατά τούς χρόνους τοϋ Λέοντος 
τοϋ ΣΤ' έπλάσθη ή έκδοχή του πατριαρχικού 
γράμματος Νικολάου Γ', διότι μετά τούς άγώ- 
νας τών είκονομάχων καί άποκατασταθείσης 
τής τάξεως, δτε καί κατεδιώχθησαν καί διε- 
γράφησαν ώς ύπό αιρετικών (εικονοκλαστών) 
γενόμεναι προαγωγαί θρόνων, «τότε λοιπόν πα- 
ρέστη ή άνάγκη, καταλήγει ό Κυριακίδης 31— 
2, καί είς τών Πατρών [μητροπολίτην] νά δι- 
καιολογήση τό αίδέσιμον τοϋ θρόνου αύτοΰ, νά 
έκθέση τήν κοινωφελή οίκονομίαν, έπί τή βά
σει τής οποίας ή σύνοδος θά άνεγνώριζε τό 
δίκαιόν του, τό όποιον μάλιστα ήτο άντίθετον 
πρός τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας. ’Ίσως αύτη 
νά εύρίσκετο ήδη έκτείθεμένη καί είς παλαιό- 
τερόν τινα κώδικα παρασημειώσεων τοϋ Πα
τριαρχείου, έάν ή προαγωγή έγένετο μετά τούς 
χρόνους τοϋ Νικηφόρου, τώρα όμως παρίστατο 
έξάπαντος ή άνάγκη νά έκτεθή έκ νέου είς τήν 
σύνοδον καί τόν βασιλέα. "Οθεν καί έπανέλα- 
βεν ή έπλασεν οσα μάς λέγει έν συντόμω ό 
Νικόλαος... Ή  σύνοδος καί ό βασιλεύς άπβ*
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δέχθησαν ευχαρίστως τ& πλάσμα, διότι, ώς 
γνωστόν, ή μακεδονική δυναστεία είχεν Ιδιαι
τέρους δεσμούς πρός τάς Πάτρας, καί ούτως ό 
μύθος έγένετο Ιστορία». Τό συνοδικόν γράμμα 
του Νικολάου ό Παπαρρηγόπουλος έχαρακτή- 
ρισε «κίβδηλου άπό κεφαλής μέχρι ποδών» καί 
πλάστην θεωρεί τόν Πατριάρχην, τό αύτό καί 
ό Κεραμόπουλος. «Πολύ πλησιέστερον πρός 
τήν ά>ήθειαν έφθασεν ό Θωμόπουλος ('Ιστορία 
των Πατρών, ΆΟήναι 1888, σ. 232), έπιλέγει 
ό Στ. Κυριακίδης αύτόθι 32*, δστις έξέφρασε 
τήν γνώμην ότι «ό Πατριάρχης Νικόλαος κατά 
πάσαν πιθανότητα τήν ρηθεϊσαν πολυθρύλητον 
έπιστολήν ‘συνέταξε καθ’ υπόμνημα μητροπολί
του τίνος των Πατρών, μέγα έχοντος συμφέ
ρον...».

Ό  Χαρανής, δπως εϊδομεν, θεωρεί τό λεγό
μενον Χρονικόν κτίσεως Μονεμβασίας ώς σπου- 
δαίαν πηγήν τής βυζαντινής Ιστορίας. Ό  Πα
παρρηγόπουλος, άντικρούων τόν Fallmerayer, 
ό όποιος τό αύτό έπίστευεν, είχε καταλήξει 
είς τό συμπέρασμα ότι τούτο είναι έργον άμα- 
θεστάτου άνθρώπου τού ΙΣΤ' αί. 'Ομοίως καί 
ό ΙΙορί άντέταξεν ότι δέν πρόκειται περί γνη- 
σίας μαρτυρίας συγχρόνου συγγραφέως, άλλα 
περί άκρίτου καί συγκεχυμένης διασκευής τής 
ΙΣΤ' έχατονταετηρίδος. Τά 218 έτη τής Ά -  
βαρικής κυριαρχίας έξήχθησαν έκ τού συνοδι
κού γράμματος τού Νικολάου, έξ αύτού δέ καί 
τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου τά 
περί. Πατρών άναφερόμενα. Τά περί μετανα- 
στεύσεως των κατοίκων των Πατρών είναι 
απλούς μύθος, ίσως άναμνήσεις έκ των έποι- 
κίσεων τής Μεγάλης Ελλάδος εϊλκυσαν τόν 
συγγραφέα είς τοιαύτην μυθοπλαστίαν Τήν 
γνώμην αυτήν τού ΙΙορί έπανέλαβον καί οι 
λοιποί άσχοληθέντες μέ τό ζήτημα. Ό  έκ- 
δόσας τάς παραλλαγάς Ίβήρων καί Κουτλου- 
μουσίου Σπ. Λάμπρος διέγνωσεν ότι τό Χρο
νικόν έξεδόθη βάσει συναξαριού ή άλλης διη- 
γήσεως, ϊσο>ς καί έμμέτρου, ανάμεικτου μύθων, 
φαντασιωδών πραγμάτων κ.ά., άποτελούντοιν 
δυσδιάλυτον κράμα. Καί ό καθηγητής Ν. Βέης 
άνεδημοσίευσε τάς τρεις παραλλαγάς τού Χρο
νικού, ύποστηρίξας ότι είναι τούτο έργον τού 
ΙΣΤ' αί.

Ό  καθηγητής Σ. Κουγέας άνευρων καί δη- 
μοσιεύσας τό έπίσης ανωτέρω ήδη μνημονευ- 
θέν σχόλιον τού Άρέθα εις τό Χρονικόν του 
Νικηφόρου, τό όποιον άναφέρει έπίσης περί έ- 
πιδρομής Άβάρων καί μετοικεσίας των Πα- 
τρέων, πιστεύει είς κοινήν πηγήν τού σχολίου 
τούτου καί τού Χρονικού, είς τήν όποίαν πε- 
ριείχοντο οί περί έρημώσεως καί άνακατοικί- 
σεως τής Πελοπόννησου θρύλοι. "Οπως διεΐδεν 
ήδη 6 Λάμπρος τό Χρονικόν χωρίζεται είς δύο 
μέρη καί τό α' αύτού μέρος συνετάγη μεταξύ 
Θ'—ΙΑ' αί. Έκ τού σχολίου τού Άρέθα βλέ- 
πομεν οτι είς τάς άρχάς τού Γ αί. ήτο γνω
στή ή ώς άνω διήγησις, τήν όποίαν ασφαλώς 
άνέγνωσεν ό έκ Πατρών καταγόμενος ιεράρχης. 
Ό  Ν. Βέης, έπανελθών έπί τού θέματος τφ 
1933, ύπεστήριξεν ότι ή διήγησις τού Χρονι
κού βασίζεται είς κοινήν πολύ παλαιοτέραν πη
γήν, ώς τοιαύτην δέ διαβλέπει υπόμνημά τι περί

τής έκκλησίας των Πατρών, έξ ού έπήγασε καί I 
τό σχόλιον τού Άρέθα. Ό  καθηγητής Ζακυ- 
θηνός ένθ’ άνωτ. 40 έπ. έπανεξήτασε τό ζή- - 
τημα. Θεωρεί άναμφισβήτητον ότι τό Χρονικόν . 
ώρμήθη άπό τήν λαϊκήν παράδοσιν διευρυνθέν * 
διά πολλαπλής έπεξεργασίας Ιδίως διά τά άνα- ■ 
φερόμενα είς τήν μετοικεσίαν των Πατρών, τάς ; 
μετοικεσίας δέ αύτάς τάς παραδέχεται ώς ίστο* - 
ρικά γεγονότα.

Ό  Κυριακίδης, άφοΰ παραθέτει έπιτυχώς ; 
άντιπαραβάλλων τάς παραλλαγάς του Χρονικού : 
καί τό σχόλιον τού Άρέθα, έρχεται ν’ άπα- ■ 
ριθμήση τούς πυρήνας άληθείας, οί όποιοι ύ- · 
πάρχουν είς τάς έκτεθείσας έπί τού ζητήματος ; 
απόψεις, σημεία έπί τών όποιων συμπίπτουν t 
at άπόψεις τών έρευνητών καί οί όποιοι πυρή- - 
νες κατ’ αύτόν αύτόθι 50, δύνανται νά Θεωρη- ■ 
θουν άναμφισβήτητοι καί είναι οΰτοι «α) τά ι 
κείμενα, τά όποια έχομεν ένώπιόν μας [αί τρεις ; 
παραλλαγαί τού Χρονικού καί τό σχόλιον Άρέ- ■ 
θα] προέρχονται έκ κοινής πηγής, β) ή * 
κοινή πηγή είναι έργον ή μάλλον συμπίλη- · 
μα άνδρός λογίου, γνωρίζοντος τούς ίστορι- ■ 
κούς συγγραφείς, έκ τών όποίων έστα- ■ 
χυολόγησε σχεδόν αύτολεξεί ειδήσεις, δι* 
ών έψηφοθέτησε τό άφήγημά του, γ) τό αφή- · 
γημα έχει έκκλησιαστικόν χαρακτήρα, δ) προ- ■ 
δηλος είναι ή άμεσος τού άφηγήματος σχέσις ; 
πρός τήν προαγωγήν τής άρχιεπισκοπής Πα- ■ 
τρών είς μητρόπολιν. Μένει νά εύρεθή ή κοινή i 
πηγή. ΤΙΙτο αΰτη συναξάριον ή άλλο έκκλησια-* 
στικόν άνάγνωσμα ή ιστόρημα, σχέσιν έχον; 
πρός τήν μητρόπολιν Πατρών ή προφορική i
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παράδοσις ή έκτενέστερον χρονικόν τού τύπου . 
τού Μαλάλα ; "Ολαι αί ύποθέσεις αύται είναι. 
έξ ίσου πιθαναί ή άπίθανοι, άλλ* όχι καί ά- 
ναγκαΐαι, διότι, ώς νομίζω, τά κείμενα μας 
ύποδεικνύουν άν οχι τήν άμεσον πηγήν τούλά- 
χιστον όμως τήν άφετηρίαν. Ό  Βέης είς τήν * 
τελευταίαν του έργασίαν τήν ύπώπτευσεν, ώς 
κ Ι̂ πρό αύτού ό Θωμόπουλος, άλλ’ άπό το5: 
όρθού δρόμου έξέτρεψαν τήν έρευναν οί τελευ-* 
ταίοι έρευνηταί ΖακυΟηνός καί Χαρανής».

Καί έν σ. 51 συνεχίζων ό Κυριακίδηε: 
«Τώρα, μετά τά ανωτέρω έκτεθέντα περί της | ! 
πηγής τών πληροφοριών τού Πατριάρχου Ni-J 
κολάου, δυνάμεθα μετά μεγάλης πιθανότητος* 
νά δεχθώμεν ότι κοινή πηγή ή τούλάχιστον ά-: 
φετηρία όλων τών κειμένων καί τού Νικολάου·1 
είναι τά έκτεθέντα υπό τού μητροπολίτου Πα-:ι 
τρών κατά τούς χρόνους Λέοντος τού ΣΤ' 6-i 
πως δικαιολογήσωσι τήν προαγωγήν τών Πα-ι! 
τρών είς μητρόπολιν έντός καί τής αύτής έ-ί 
παρχίας...». Πρός τούτο έχρειάζετο κοινωφελής;' 
τις οικονομία καί αΰτη εύρέθη μέ τό θαύμα, 
τού αποστόλου Άνδρέου κατά τήν άνταρσίανι 
τών Σλαύων, έχρειάζετο έπίσης καί παραγραφή- 
έκ τού πολλού χρόνου τών δικαιωμάτων τής μη-j; 
τροπόλεως τής ΚορίνΟου έπί τών Πατρών. Τό | 
δεύτερον τούτο «έπλασεν ό μητροπολίτης με-ϊJ 
ταβαλών τό γεγονός τής παρουσίας Σλάβων:! 
είς τήν Πε>οπόννησον είς πλήρη ύπ’ αύτών;| 
κατοχήν κατά τόν έξής τρόπον», σημειώνει:· 
εύστόχως ό Κυριακίδης αύτόθι 52 : «Άνατρέ-ijj 
ξας [0 μητροπολίτης Πατρών] είς τούς χρόνος

t i l  \ : - r  '

αί:.·ι:. f/
Ρ':: ■'

if*.: . 
'Γ···* V
ϊϊ

Gil. — - ■-* Λ

ί; ■j
ί·" >.ι. · -

Jt:i ·

"•Me
t·-,
κ..;

■· 4':.

•κ ···.

Ϊ/Γι
Υ ·

■I γ '- .

■ ■■■! 1

•Ί ■

;·;μ
-WΙΜ. ·



!·

U
in.
0 K t

feVg 

· > ' * »  Π ϊτ :ύ ι,; . f

h , ! 1
,r7!

**«! ra;:,.|
/ v ^ . l

* « »  k :  t f  ·
::Λ; ·Η.:ι.Τ;

bn:; l5: : |
1 fain* bfj 
" ftfe . 1|?!

«"* ί,'τφ

x
]'l

Υράφους καί ιστορικούς, πολιτικούς καί έκκλη- 
σιαστικούς, καί ούδαμού εύρών έπιδρομάς Σλά
βων είς τήν Πελοπόννησον, έστράφη πρύς τούς 
συνεργάτας αυτών Άβάρους, οι όποιοι κατά 
τήν μαρτυρίαν των πηγών έπανειλημμένως εί- 
χον έπιδράμει είς τάς εύρωπαικάς έπαρχίας 
τοΰ .Βυζαντίου κατά τήν βασιλείαν κυρίως του 
Μαυρικίου. Μία των πηγών τούτων είναι καί 
ό εκκλησιαστικός ιστορικός Εύάγριος, τον ό
ποιον άσφαλώς έχρησιμοποίησεν ό μυθοπλά- 
στης, ώς φαίνεται έκ τής ρητής μαρτυρίας τοΰ 
ίδιου έν τή διασκευή των Ίβήρων». Ό  Εύά- 
γριος δμιλεϊ δι’ Ελλάδα πάσαν («Σιγιδόνα, 
Άγχίαλον, τήν Ελλάδα πάσαν») δτι οί Άβαροι 
έξεπολιόρκησαν. Ελλάς διά τόν μυΟοπλάστην 
είναι αί άρχαΐαι Έλληνικαί χώραι. Καί άρχί- 
ζει άπό Μαυρικίου ή κατοχή τών Άβάρων. 
Καί τελειώνει μέ τό Οαΰμα τοΰ άγίου Άνδρέου 
καί τούς Σλαύους. «Ούτως, έπιλέγει ό Κυρια- 
κίδης 52—3, άπηρτίσθη τέλειος καί ίστορικο- 
φανής μύθος περί πλήρους κατοχής τής ΙΙελο- 
ποννήσου ύπό τών Άβάρων επί 213 έτη».

Άλλ’ ό μυΟοπλάστης ώφειλε νά έξηγήση τί 
άπέγιναν οί παλαιοί κάτοικοι μετά τήν κατά- 
ληψιν τής χώρας ύπό τών βαρβάρων έπί 218 
ό/όκληρα έτη. Καί ήτο άναγκαϊον, διότι δέν 
ήτο εϋκολον νά ειπη δτι οί κάτοικοι κατά τόν 
χρόνον τής συντάξεως τού μητροπολιτικοΰ υ
πομνήματος ήσαν δλοι έπήλυδες έποικοι. 
«Τούτο Οά ήτο άντίθετον πρός τά πράγματα, 
άλλά καί πρός τό αίσθημα τών Πελοποννησίων 
καί ίδίμ τών Πατρέων, οϊτινες έκαυχώντο έπί 
εύγενεία (πρβλ. τά λεχθέντα περί του πενΟεροΰ 
τοΰ Χριστοφόρου). Άπαντα τό κείμενον : «οί
δέ δυνηθέντες έκφυγεΐν διεσπάρησαν». Καί ά- 
παριΟμεϊ έν συνεχείφ ό Κυριακίδης τάς άντι- 
φάσεις τού κειμένου τοΰ Χρονικού τής Μο- 
νεμβασίας, είς τό όποιον άποδίδεται πλέον ό 
άρχικός μύθος τοΰ μητροπολίτου Πατρών τών 
χρόνων Λέοντος τοΰ ΣΤ'. «Τό δλον άφήγημα, 
καθορίζει ό Κυριακίδης αυτόθι 56, είναι κα
κότεχνου καί πλήρες άντιφάσεων κατασκεύα
σμα, πρός ώρισμένον κατατεϊνον σκοπόν, είναι 
προφανές καί ώς τοιοΰτον ήλέγχθη όρθώς ύπό 
τών παλαιοτέρων έρευνητών. Αύτό; δέ καθ’ 
έαυτόν ό έξοικισμός τών ΙΊατρέων είς τό Ρή- 
γιον καί ή επάνοδος είς τάς Πάτρας μετά τοΰ 
έπισκόπου των μετά 218 έτη, δηλ. μετά έπτά 
καί πλέον γενεάς, είναι τι τερατώδες, τού ο
ποίου τήν άκρίβειανθά ήδυνάμεθα νά άμφισβη- 
τήσωμεν καί άν είς τήν άρίστην τών πηγών 
εύρίσκετο. Βεβαίως έχομεν τό παράδειγμα τών 
Κυπρίων, οϊτινες μετοικήσαντες είς Κύζικον 
ένεκα τών έπιδρομών τών Αράβων έπί τίνα 
έτη, έπανήλθον κατόπιν είς τά ίδια μετά του 
άρχιεπισκόπου αύτών, άλλ’ ή μετοικεσία αΰτη 
κατά τόν Θεοφάνη βιήρκεσεν έπί επτά μόνον 
έτη [περιελάμβανε δέ μέρος τού πληθυσμού, τούς 
εύγενεστέρους].., Μετοικεσία δμως διαρκέσασα 
έπί έπτά ολοκλήρους γενεάς, κατά τήν όποιαν 
οί μέτοικοι έμενον κεχωρισμένοι καί άμειγεϊς, 
ώς σταγών ελαίου είς τό ύδωρ καί δ ή μετά 
ίδίου έπισκόπου ούτως, ώστε νά έπανέλθουν, 
δτε ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου είς τά ίδια 
ύπό τύν έπίσκοπον αύτών άθρόοι καί δμοθυμα-

δόν, δι’ έμέ τούλάχιστον είναι άκατανόητος. 
Μετά έπτά γενεάς, καί άν άκόμη οί μέτοικοι 
ένεθυμοΰντο τήν καταγωγήν των, ζήτημα είναι 
άν θά είχον συμφέρον καί άν θά ήσαν πρόθυ
μοι νά έπανέλθουν είς τά ΐδια, τά όποια καί 
αυτά θά τοΐς ήσαν πλέον άγνωστα καί άδιά- 
φορα. ’Έπειτα Οά ήτο δυνατόν έπί 218 έτη 
νά έξακολουθή ίδιος έπίσκοπος νά έπισκοπεύη 
τού ποιμνίου του έν ξένη έπαρχία ; Διά νά 
γίνη τούτο διά τόν αρχιεπίσκοπον Κύπρου έχρει- 
άσθη βασιλική έπέμβασις, όμοία πρός τήν οποίαν 
δέν εύρίσκεται διά τόν έπίσκοπον Πατρών».

Συνεχίζει ό Κυριακίδης 57, τά έρωτήματά 
του: Αί Πάτραι έπί Μαυρικίου ήσαν άπλή έπι- 
σκοπή ύπό τόν Κορίνθου. "Οταν έγιναν μητρό- 
πολις, ήτο πρίν αρχιεπισκοπή αυτοκέφαλος («Α ρ
χιεπισκοπή δέ τυγχάνουσα πρότερον έτιμήθη 
είς μητρόπολιν...»). Πότε λοιπόν έγινεν άπό 
έπισκοπή αρχιεπισκοπή αυτοκέφαλος; «Ύπό 
τοΰ Πάπα; Ά λλ’ είναι γνωστόν 6τι αί αύτο- 
κέφαλοι άρχιεπισκοπαί είναι θεσμός τής Α να 
τολής, δχι τής Δύσεως. Ύπό τού Λέοντος τού 
Γ', δστις ύπήγαγε τό ’Ιλλυρικόν ύπό τόν Οι
κουμενικόν πατριάρχην ή τίνος άλλου τών πρό 
τοΰ Νικηφόρου βασιλέων ; Άλλά τότε ό έπί
σκοπος Πατρών έφιλοξενεΐτο είς τό Ρήγιον. 
Ή το δυνατόν ύπό τοιαύτας συνθήκας νά προ- 
αχθή είς αύτοκέφαλον άρχιεπίσκοπον έπίσκο- 
πος πλάνης έπαρχίας, κατεχομένης άπό μα- 
κροϋ ύπό βαρβάρων, αυτός δέ βιοτεύων ώς 
πρόσφυξ έν ξένη έπαρχία ; Διά τίνα λόγον θά 
έγίνετο τούτο καί ποια θά ήτο ή στάσις τού 
μητροπολίτου Ρηγίου άπέναντι αυτού; Διά νά 
γίνουν αύτά έχρειάζοντο καί αύτοκρατορικά 
προστάγματα, άλλά καί συνοδικαί άποφάσεις, 
όποϊαι δέν ύπάρχουν... Άλλά τότε ή μετοικε
σία αυτή είναι καθαρόν πλάσμα, ούδένα περιέ- 
χον κόκκον άληθείας; Καί αύτό είναι δυνα
τόν. ’Εάν 6μως δέν θελη κανείς νά είναι τό
σον αυστηρός, δύναται νά δεχθή δτι ύπάρχει 
καί μικρός τις πυρήν άληθείας, δστις έχρησί- 
μευσεν ώς άφετηρία διά τό πλάσμα, ό έξής : 
Οί προϊστάμενοι τών έκκλησιών άρχιερεΐς 
πολλάκις παρέσχον δείγματα ηρωισμού καί 
αύταπαρνήσεως, μή έγκαταλείψαντες τό ποί- 
μνιόν των έν ώρα κινδύνων, άλλ’ άγωνισθέν- 
τες καί κινδυνεύσαντες καί ταλαιπωρηθέντες 
μετ’ αύτοΰ... Υπήρξαν δμως καί οί μικρόψυχοι, 
οϊτινες δεν ήθέλησαν νά θώσι τήν ψυχήν αύτών 
ύπέρ τών προβάτων, άλλ’ ευθύς ώς άντελή- 
φθησαν δτι ύπάρχει κίνδυνος ώχοντο άπιόντες 
μετά τών περί αυτούς είς τόπον άσφαλή καί 
άκίνδυνον. Τοιοϋτόν τι είναι δυνατόν νά έγινε 
καί είς τάς Πάτρας, άλλ’ δχι κατά τούς χρό
νους τού Μαυρικίου, άλλά κατά τούς χρόνους 
τής έπί Νικηφόρου άνταρσίας. Δηλαδή δέν εί
ναι άπίθανον, ευθύς ώς ήρχισεν ή άνταρσία καί 
έκινδύνευε νά πολιορκηθή ή πόλις, ό άρχιεπί- 
σκοπος αύτής, ίσως αύτός ούτος ό μνημονευό
μενος Αθανάσιος μετά τών περί αυτόν καί 
τινων προκρίτων νά έλαβε τήν άγουσαν πρός 
Ρήγιον, δ που καί έμεινε μέχρι πέρατος τής 
άνταρσίας, έπανελθών μετ’ αύτό κελεύσει τού 
βασιλέως είς τήν επαρχίαν του. Ούτως ή πε
ρίφημος αύτη μετοικεσία, άν έγινε πράγματι,
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περιορίζεται είς τά πιθανά αυτής χρονικά δρια 
των όλίγων μηνών ή τό πολύ ένύς έτους. Δια- 
τΐ έξελέγη τύ Ρήγιον διά την τοιαύτην με
τοικεσίαν, εΐτε είναι άληθής, είτε πλάσμα, μάς 
τύ εξηγούν αί στεναΐ σχέσεις, αί όποΐαι ύφί- 
σταντο μεταξύ της δυτικής Πελοποννήσου 
καί δή των Πατρών καί τής Κάτω Ιταλίας 
καί Σικελίας». ’Αναφέρει μάλιστα ό Κυριακί- 
8ης 581 περίπτωσιν άντιθέτως προσφυγιών 
πολλών εις Πελοπόννησον Σικελιωτών έπΐ 
τών χρόνων τής πρύ του Νικηφόρου Α' Ειρή
νης (780—802). Δέν κατέφε;γον λοιπόν πρύ 
τού Νικηφόρου Ιίελοποννήσιοι είς ’Ιταλίαν 
άλλ’ Ίταλιώται είς Πελοπόννησον. «'Τπό τοι- 
ούτους όρους, έπιλέγει 6 Κυριακίδης αυτόθι 
58—9, δέν ήτο δύσκολον νά πλασθή διά τήν 
ισορρόπησή καί συμμετρίαν ό μύθος ότι άν- 
τιστρόφως είς παλαιοτέρους χρόνους έκ Πελο
ποννήσου κατέφευγον είς τήν ’Ιταλίαν καί Σι
κελίαν». Κατά τύν αυτόν δέ τρόπον, έπεκτεί- 
νας τόν μύθον, δηλαδή τού έξοικισμού, έδι- 
καιολόγησε περαιτέρω ό μητροπολίτης Πα
τρών τήν παραχώρησή είς αυτόν τών έπίσκο- 
πών Λακεδαιμόνιας, Μεθώνης καί Κορώνης. 
Ό  Κορίνθου δέν έχει Οέσιν είς τάς πόλεις αύ- 
τάς, διότι καί αύται άνεκτίσθησαν καί είναι 
νέαι, ύπαγόμεναι υπό τού άνακτίσαντος αύτάς 
Νικηφόρου τού Α' είς αυτόν (τόν μητροπολί
την I Ιατρών) καί έγιναν όλα ταύτα χάρις είς 
τό έν Πάτραις Οχϋμα τού ’Αποστόλου Άνδρέου.

Παραθέτει έν συνεχεία ό καθηγητής Κυ- 
ριακίδης τό Ιστορικόν παρόμοιας άμφισβητήσε- 
ως, τών νεωτέρων δέ χρόνων, μεταξύ τών μη
τροπολιτών Μονεμβασίας καί Κορίνθου, όπου 
διαπιστώνεται ότι έπχναλαμβάνονται όσα ό μη
τροπολίτης ΙΙατρών έπετέλεσε κατά τούς χρό
νους τού Δέοντος τού ΣΤ'. «Τής αρχικής ταύ- 
της άφηγήσεως, τονίζει εν σ. 64, διά τόν μυ
θοπλάστην μητροπολίτην τούτον τών Πατρών, 
άπότοκα είναι όσα λέγονται διεξοδικώτερον 
μέν καί ιστορικό)τερον είς τό Χρονικόν, συν- 
τομώτερον δέ καί μυθωδέστερον είς τό γράμ
μα τού ΙΊατριάρχου Νικολάου. Έξ ίστορικω- 
τέρας διασκευής, συγγενούς πρός τήν ίβηριτικήν 
διασκευήν [του Χρονικού], προέρχονται καί αί 
πληροφορίαι του Άρέθα, όστις εύρίσκετο έν 
Κπόλει, 0τε έτέθη τό ζήτημα τής έξετάσεως 
τών αίδεσίμων τών μητροπόλεων, ήτο φίλος 
τού Νικολάου τού Μυστικού, υπό τού όποιου 
καί έχειροτονήθη μητροπολίτης Καισαρείας κα
τά τά μέσα τού 901, πιθανώς παρεκάθησε καί 
είς τήν σύνοδον, ή όποία καθώρισε τά τής 
τάξεως τών μητροπόλεων καί άρχιεπισκοπών, 
ήτο δέ καί ό ίδιος Πατρεύς καί ήτο φυσι
κόν νά αισθάνεται Ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά τά 
πράγματα τής πατρίδος του»,

Τοόρα υπολείπεται νά γίνη λόγος είδικώτε- 
ρον διά τό σχόλιον τού Άρέθα, τό όποιον έση-
Ϊιειώθη είς κώδικα γραφέντα χάριν αυτού τού 
δίου ύπό τού διακόνου Στυλιανού τό έτος 932, 

συνεπώς τό σχόλιον ή είναι τού έτους τούτου 
ή νεώτερον αύτοΰ, συμφωνεί δέ αύτό σχεδόν 
έξ ολοκλήρου μέ τήν ίβηριτικήν διασκευήν τού 
Χρονικού. Μελετών άμφότερα ήδη ό Κουγέας 
εύρεν όρθώς ότι άρύονται έκ της αυτής πηγής.

ΣλαΟοι I

Διά τό Χρονικόν έπανερχόμενος 6 Ιίυριακί- 
δης αυτόθι 91—2 εύρίσκει τρεις δυνατάς υπο
θέσεις: α') ότι δυνατόν τούτο νά ήτο αυτοτε
λές καί έξ αρχής άσχετον πρός τά έκκλησια- 
στικά πράγματα ιστορικόν αφήγημα, τό όποΐ- 

1 ον έχρησιμοποιήθη ύπό τού μητροπολίτου Πα- 
; τρών πρός διάπλασιν τών δικαίων του. Ή  ύπό- 

θεσις αΰτη είναι ή όλιγώτερον πιθανή. «... Θά 
• ήδυνάμεθα νά άποδώσωμεν τήν συγγραφήν

τού ιστορήματος είς φιλίστορά τινα Πατρέα, 
άν περιελάμβανε μόνον γνωστάς καί έξ άλλων 

1 πηγών ή καί άγνώστους μέν, άλλ* άξιο-
πίστους καί μή συγκρουομένας ούτε πρός 
τάς άλλας πηγάς ούτε πρός τόν κοινόν νουν... 
Άλλα πάσα πλαστογραφία όρμάται πάντοτε 
άπό ίδιοτελούς τίνος σκοπού, τόν όποιον έάν 
άναζητήσωμεν, καταλήγομεν μοιραίως είς τά 
συμφέροντα τής μητροπόλεως Πατρών. Άρα 
τό διήγημα, όπως παρουσιάζεται είς τά κείμενα, 
είναι άδύνατον νά είναι έξ άρχής άσχετον πρός 
τά δίκαια τής μητροπόλεως Πατρών. Ή  β') 
ύπόθεσις, 0Tt τό Ιστόρημα συνεγράφη έκ πα
ραλλήλου πρός τήν άναφοράν ύπό τού αύτου 
μητροπολίτου είναι πιθανωτέρα, διότι περιλαμ
βάνει καί τόν κύριον σκοπόν τής όλης συγγρα
φικής ταύτης ένεργείας. Έν τούτοις θά ήτο πά
ρα πολύ νά δεχθώμεν ώς πιθανήν μίαν τόσον 
πολύ έκτεταμένην πλαστογραφικήν ενέργειαν, 
ή τις άσφαλώς δέν ήτο καί άναγκαία, έφ’ όσον 
μάλιστα ήτο έξησφαλισμένη ή εύνοια τού βα- 
σιλέως. 'Υπολείπεται ή γ# ύπόθεσις, ότι δηλ. 
τό Ιστόρημα συνεγράφη έξ άφορμής καί έπί 
τη βάσει τής άναφοράς τού μητροπολίτου ή 
καί τού έκδοθέντος χρυσοβούλλου τού Λέοντος 
ύπό τίνος λογίου, προσκειμένου είς τήν μητρό- 
πολιν Πατρών, ώς πλήρης έξιστόρησις τών 
κατ’ αυτήν γεγονότων. "Οτι ό συγγραφεύς ήτο 
λόγιος, φαίνεται έκ τής κριτικής έξετάσεως 
τού κειμένου, τό όποιον συνέγραψε. Γνωρίζει 
πολύ καλά όλους τούς συγγράψαντας περί Ά- 
βάρων καί τών έπιδρομών αύτών, άπό τού 
Εύαγρίου μέχρι του Θεοφάνους, έκ τών ειδή
σεων τών όποιων συναρμολογεί συμφώνως πρός 
τήν Ιστορικήν άλήθειαν τό ιστόρημά του, έχων 
πάντοτε ώς βάσιν τόν Εύάγριον- Ή  μόνη εί- 
δησις, ή όποία, ώς εϊπομεν, μένει έκκρεμής, 
είναι ή περί τής είς Πελοπόννησον έπιδρομής, 
ή όποία έξεμαιεύθη έκ τής γενικής φράσεως 
τού Εύαγρίου «καί τήν Ελλάδα πάσαν» ήδη 
ύπό τού συντάξαντος τήν άναφοράν. "Οτι έπί- 
σης προσέκειτο είς τάς Πάτρας είναι προφα
νές, διότι τοπικού ένδιαφέροντος Ιστορήματα 
μόνον ύπό τών έντοπίων συνήθως συγγράφον
ται, διότι αύτούς περισσότερον παντός άλλου 
συγκινούν. "Οτι τέλος άπεμάκρυνε τό θαύμα, 
είναι εύεξήγητον, διότι πρώτον ήθελε νά προσ- 
δώση Ιστορικήν άληθοφάνειαν είς τό Ιστόρημα 
καί δεύτερον, διότι ίσως έγνώριζεν ότι τούτο 
ήτο συνδεδεμένον μέ τήν περιωρισμένην άν- 
ταρσίαν καί τήν υποταγήν τών περί τάς 
Πάτρας έγκατεστημένων Σλαύων, περί τών 
όποιων ίδιον εΐχεν έκδοθή σιγίλλιον, καί ούχί 
μέ τόν άφανισμόν αύτών ώς κυριάρχων τής Πε
λοποννήσου έπί 218 όλόκληρα έτη. Συμφώνως 
μέ τάς σκέψεις ταύτας, ό συγγραφεύς θά έπρε-
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rre νά civet λόγιός τις Πατρβύς, γνώστης τών 
πραγμάτων, Ισως τις των περί τό παλάτιον 
ευρισκομένων* δέν θά ήτο δέ καί ολως διόλου 
παράλογον νά είκάση τις δτι συγγραφεύς τοϋ 
ιστορήματος ύπήρξεν ό ίδιος ό Άρέθας, ό ό
ποιος έπέτεμεν άκολούθως έαυτόν είς τό σχό- 
λιόν του».

Προσήκει μία παρατήρησίς μας : *0 Άρέ
θας βεβαίως είναι σχεδόν σύγχρονος των γεγο
νότων, άλλά ή μετοικεσία των Πατρέων φέρε
ται πρό δύο αύτοΰ αίώνων καί μόλις ή έπάνο- 
δος αυτών τοποθετείται είς τάς άρχάς τοϋ Θ' 
αΐ. Πώς θά συγχωρηθή ό Άρέθας ; Τφ 932 
ήτο ήδη 82 έτών. Καί τά περί μετοικεσίας τά 
έγραψεν είς τάς πρώτας γραμμάς τοϋ σχολίου 
του. Ό  Ζακυθηνός L,e despotat ώς έν σ. 403 
έπείσθη όριστικώς είς τόν Άρέθαν (επί τοϋ θέ
ματος είς τό 01 Σλάβοι έν Έλλάδι 38, 41—2, 
80). Καί ό Bon 44 παραδέχεται τήν μετοικε
σίαν, έξαίρει μόνον τήν νίκην τών Πατρών ώς 
άπαρχήν νέας περιόδου καί ώς τό τέλος της 
σλαυικής έμφανίσεως είς Πελοπόννησον (αύτό- 
θι 34, 43, 45, 48, 60, 62). Καί ό Gerland 6, 
όπως καί ό Vasiliev.

Ό  Κυριακίδης ένθ’ άνωτ. 10 χαρακτηριστι- 
κώς προειδοποιεί : «τό πρόβλημα είναι έκ τών 
μάλλον άμφισβητουμένων, περί τό όποιον ή- 
σχολήθησαν διάσημοι ιστορικοί, καί διά τοϋτο 
δέν άποκλείονται καί διά τόν έκφράσαντα μίαν 
γνώμην καί δεύτεραι καί τρίται σκέψεις».

Άλλ’ είδικώς τό σχόλιον τοϋ Άρέθα έπιδέ- 
χεται καί νέαν έξέλιξιν. Κατά τόν Aubrey Oil
ier, The Scolia on Strabo είς Traditio, 10 
(1954), 29-50  (ιδίως σ. 38-9) ό αυτός Ά 
ρέθας είναι ό συντάκτης σχολίου είς τόν Στρά
βωνα Χ499 C γράφοντα διά τόν Κραθιν ποτα
μόν είς Ιταλίαν : «Περί Πατρών τής Πελοπον- 
νήσου. περί τό Αχαϊκόν Ρήγιον δ νΰν Βελβί- 
σκον Σκλαβινοί καλοΰσιν».

*0 Diller διαβλέπει δτι πρόκειται «περί έν- 
διαφέροντος πλήν δμως προβληματικού σχολί
ου... αί Πάτραι δέν μνημονεύονται ένταΰθα είς 
τό κείμενον τοϋ Στράβωνος. Τό Αχαϊκόν Ρή
γιον είναι πιθανώς τό Ρίον, προσομοιάζον πρός 
τό Ρήγιον τής ’Ιταλίας (σχ. 258C) καί έν συνε
χείς διακρινόμενον τούτου διά τοϋ έπιθέτου. 
Τό Βελβίσκον είναι πιθανώς τό Βελβίτσι, μέ
ρος μεταξύ Ρίου καί Πατρών... άλλά ό ποτα
μός Κραθις είς τήν Άχαίαν ήτο είς τάς Αί- 
γάς, περίπου 40 μιλ. Α Ρίου... πέραν τούτου 
ό Στράβων όμιλεΐ ένταΰθα περί Κράθιδος είς 
τήν Σύβαριν τής Ιταλίας κατά διπλήν πλάνην 
περί τών Σλαύων».

Βιβλιοκρίνων τόν Diller δ Β. Λαούρδας 
είς «Ελληνικά» Θνίκης ΙΔ' (1955) 205—8, 
δέν παραδέχεται τήν πατρότητα του Άρέθα 
είς τό σχόλιον τοϋτο. Άλλά καί πάλιν καί άν 
δέν είναι τοϋ Άρέθα, είναι πάντως βυζαντινού 
γράψαντος προσφάτως μετά τήν σλαυικήν έποί- 
κησιν (πρβλ. έτερον σχόλιον δμοίως είς τόν 
Στράβωνα διά τάς Άντιπάτρας, «Χαλκίδα τήν 
άρτίως Βαράσοβαν» (βλ. τόν αυτόν ώς άνω 
Λαούρδαν). Παρά καί τό έδώ λάθος δτι πρό
κειται περί άλλου ποταμού (όχι Κράθιδος), 
πάντως ή άναφορά γίνεται σαφώς είς τό Βελ-

βίτσι, τό όποιον καλείται Αχαϊκόν Ρήγιον.
Πράγματι δέ είς τόν χώρον τοϋ νΰν χωρίου 
τούτου τών Πατρών, τό όποιον είναι παρά τόν· 
Χάραδρον ποταμόν, εύρίσκομεν καί σήμερον 
άκόμη ίχνη βυζαντινού καί άκόμη παλαιοτέρου 
οίκισμοΰ. Ούτως είς Οέσιν Παλιοχώρι καθορα- 
ται ψηφιδωτόν εύρύ άνήκον είς οικοδομήν ρωμ. 
χρόνων, τής οποίας διεσώθη μόλις ό μεσημ
βρινός τοίχος. Εύρέθησαν έκεϊ καί άρχαιότητες 
καί δή άγαλμα, ευρισκόμενον άπό τοϋ 1953 
είς τό Άρχαιολ. μουσεϊον τών Πατρών. Ανω
τέρω δέ τής θέσεως ταύτης έπί τών γηλόφων 
καί δή είς ύψίπεδον καλούμενον Δραγώλαινα 
διαπιστώνονται βυζαντινά έρείπια οίκισμών είς
3—4 σημεία σημαντικών. Βυζαντινά κεραμεικά 
ύπάρχουν είς σωρούς είς τούς έκεϊ άγρούς. Ή  
Δραγώλαινα (Δραγώναινα, διότι έχομεν καί 
Βούντελη πλησίον έκεϊ άντί Βυύντενη) είναι 
τοπωνύμιον καί παρά τό Δραγαμέστον είς Αί- 
τωλίαν, κατάλοιπον Ισως νεωτέρας έποχής, ένε- 
τικής.

Πλησίον τής ώς άνω θέσεως καί δή άνω 
τών Συχαινών έπί ύψιπέδου έχομεν καί σήμε
ρον τοπωνύμιον Μπότζι (Borgo, ή παρά τό 
φρούριον πόλις), 'ϊψίπεδον είναι καί ή έκτα- 
σις τής Δραγώναινας καταλήγουσα άνω τών 
Μποζαΐτίκων ύψηλά, δπου ή θέσις χαρακτηρι
στικούς λέγεται καί σήμερον Βίγλα. Διασώζε
ται δέ καί σήμερον παράδοσις είς τούς κατοί
κους τοϋ Βελβίτσι δτι (έκεϊ είς Δραγώναιναν) 
ήτο πόλις δπου κατέφυγε μιά φορά ή Πάτρα. 
Τήν παράδοσίν ήκουσαν καί ό έφορος άρχαιο- 
τήτων Ν. Ζαφειρόπουλος, ό δημοσιογράφος Π. 
Δ. Παπανδρόπουλος καί ό συνάδελφος Δ. Μαυ- 
ρόγιαννης, μετά τών οποίων είδικώς τόν Ιού
νιον 1958 έπεσκέφθημεν τό χωρίον. Είς αύτό 
τό Ρήγιον κατέφυγον οί Πατρεΐς (ή μέρος αυ
τών). 'Ο Παυσανίας δέν ήτο δυνατόν νά τό ά- 
ναφέρη, διότι προφανώς συνεκροτήθη κατά τήν 
προσφυγήν Ίταλιωτών έπί Είρήνης (780—802), 
περί τής όποίας έγινεν ήδη άνωτέρω μνεία. 
Άπφκίσθη δέ άπό Καλαβρούς, οί όποιοι καί 
είς άλλα σημεία πέριξ τών Πατρών κατέφυγον 
καί έχομεν έως σήμερον τοπωνύμια Καλαβρέζα 
(βλ. λ.) δύο τουλάχιστον. Διά τοϋτο ίσως καί 
«Καλαυρών πόλις» είς τό περιλάλητον σχόλιον 
τοϋ Άρέθα. Έ ξ άλλου καί αί άλλαι φερόμεναι 
μετοικεσίαι Πελοποννησίων έγιναν είς γειτο
νικά μέρη (Εύβοιαν, Αίγιναν κλπ.). Σύνηθες 
έξ άλλου τό φαινόμενον οί πολεμοΰντες ν’ ά- 
σφαλίζουν τάς οίκογενείας των είς πλησίον τό
πον καί δή άσφαλέστερον. Τό αυτό π.Χ. έπρα- 
ξαν οί Πατρεΐς μετά τήν άτυχίαν τής Καλλι- 
πόλεως (βλ. λ.). Είς τό ’Αχαϊκόν Ρήγιον ό- 
πωσδήποτε θά ήτο πλησίον τό βυζαντινόν Κα- 
ταφύγι (βλ. λ.), τό όποιον καί οί Φράγκοι (έ
πειτα άπό τέσσαρας αιώνας άπό τά γεγονότα 
τών Σλαύων) άνεϋρον. Καταφύγια ήσαν τά 
φρούρια τής έσχάτης άμύνης. Τό Ρήγιον της 
Άχαΐας είναι σχεδόν έπί του Παναχαΐκοΰ. Τέ
λος, άν ή Ανατολική τοϋ φρουρίου τής Άκρο- 
πόλεως τών Πατρών περιοχή (δπου τό νΰν 
Βελβίτσι) δέν ήλέγχετο ύπό τών Ελλήνων, πώς 
έστάλη έπί τά άνατολικώτερα τών όρέων Πα- 
τρινός άγγελιοφόρος τφ 805 έφιππος καί μέ
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σημαίαν διά νά συναντήση τόν έκ Κορίνθου 
στρατηγόν του θέματος ; Καί διατί όλος ό μύ
θος, άφου at Πάτραι δέν έπεσαν ούτε πολιορ- 
κηθεΐσαι τω 807, διατί νά φύγουν οί Πατρεΐς 
είς Καλαβρίαν ; Ένώ άντιθέτως είναι εύλογον 
νά ύποθέσωμεν δτι, όταν ή κατάστασις κατέστη 
έπίφοβος καί ιδίως λόγω της θαλάσσης, οί 
Πατρεΐς άπέσυρον τον άμαχον πληθυσμόν είς 
πλησίον άσφαλές μέρος. Τό αυτό έσκέφθησαν 
καί κατά την τελευταίαν Ενετοκρατίαν (βλ. λ. 
Ενετοί, Ρίον).

Καί διά νά καταλήξωμεν είς τό «τελικόν 
συμπέρασμα» του Στ. Κυριακίδου 93—97: 
«'Αρχική πηγή του μύθου περί κατοχής τής 
Πελοποννήσου έπί 218 έτη υπό των Άβάρων 
—Σλάβων είναι ή έκθεσις των δικαίων του μη
τροπολίτου Πατρών, έπί τή βάσει των όποίων 
άνεγνωρίσθη ή είς αύτόν παρασχεθεΐσα τιμή 
του μητροπολίτου καί ή παραχώρησις των τριών 
πελοποννησιακών έπισκοπών... Είτε παλαιό- 
τερον έπλάσθη εΐτε έπί των χρόνων τού Λέον- 
τος τού ΣΤ', υπεβλήθη είς τόν βασιλέα τού
τον υπό τήν πλαστήν μορφήν χρυσοβούλλου του 
Νικηφόρου πρός έπικύρωσιν των άπονεμηθει- 
σών παλαιότερον τιμών καί έπισκοπών... ό ά- 
φανισμός των Άβάρων άπεδίδετο έν αυτή [τή 
έκθέσει] είς τήν όφΟαλμοφανή έπιφάνειαν τού 
αποστόλου Άνδρέου... *11 έκθεσις αύτη διε- 
πλάσθη σχεδόν συγχρόνως πρός τήν υποβολήν 
τού δήθεν χρυσοβούλλου τού Νικηφόρου πρός 
τόν Λέοντα τόν ΣΤ' είς μικρόν αύτοτελές καί 
άπηρτισμένον ιστόρημα υπό τίνος λογίου 11α- 
τρέως, έκ τών δυναμένων νά έχωσι γνώσιν 
αυτής, είς αύτόν δέ πιθανώτατα όφείλεται ό 
περί Άβάρων πρόλογος καί πολλαΐ ή όλίγαι 
έκ τών παρεμβαλλομένων άλλων Ιστορικών ει
δήσεων, αΐτινες ούσιωδώς άποτελουν άνάπτυ- 
ξιν τών υπό του Εύαγρίου λεγομένων... *0 
συγγραφεύς τού πονηματίου ήθέλησε πιθανώς 
έξ άρχής νά τηρήση άνο>νυμίαν. Τό άνώνυμον 
τούτο Ιστόρημα είναι καί ή πηγή, έξ ής ήντλη- 
σεν ό Άρέθας. *Ως ήτο φυσικόν, τό άνώνυμον 
Ιστόρημα δέν ήτο δυνατόν νά μείνη άθικτον 
κατά τήν διαδρομήν τών αίώνων, τοσούτω 
μάλλον, καθ' όσον ό μητροπολίτης Πατρών ή- 
ναγκάζετο έκάστοτε πρός έξασφάλισιν τών ά
παξ κτηθέντων ν' άνανεώνη τό άρχικόν χρυ- 
σόβουλλον τού Λέοντος τού ΣΤ' διά νέων τών 
έκάστοτε βασιλέων.... Τέλος, ώς πρός τά γε
γονότα, δυνάμεθα... νά καταλήξωμεν είς τό 
έξής φυσικόν συμπέρασμα... Αληθές είναι δτι 
κατά τόν Η' κυρίως αί. ποιμενικαί σλαβικαί 
πατριαί, νομαδικώς καί είρηνικώς κινούμεναι, 
είσέδυσαν καί είς τήν Πελοπόννησον καί ένε- 
μον τά ποίμνια αυτών είς τάς όρεινάς περιοχάς.

»Εΐναι πιθανόν καί φυσικόν δτι κατά τόν 
χειμώνα κατήρχοντο είς τά χαμηλότερα μέρη, 
οπού κατ’ άνάγκην ήρχοντο είς σχέσεις μέ τόν 
έγχώριον πληθυσμόν τής πεδινής υπαίθρου καί 
τούς γαιοκτήμονας καί τάς τοπικάς άρχάς. 
Είναι έπίσης φυσικόν δτι τινες έκ τών άνηκόν- 
των είς τάς πάτριάς ταύτας εΐτε ώς έλεύθεροι 
έργάται εΐτε καί ώς δούλοι άνελάμβανον έργα- 
σίαν καί έγκαθίσταντο είς έλληνικά κτήματα. 
Άλλ' αί έγκαταστάσεις αύται θά ήσαν σπορα-

δικαί. Ή  πεδιάς έν γένει μέ τά κτήματά της,
τά όποια κατά κανόνα ήσαν στρατιωτόπια χρη- 
σιμεύοντα διά τήν συντήρησιν τών στρατιωτών 
ή άνήκον είς μεγιστάνας τής πολιτείας ή έκ- 
κλησίας, παρέμεινε πάντοτε είς χεΐρας τών 
’Ελλήνων. Άλλ* ούτε καί ή όρεινή χώρα ολό
κληρος έγυμνώθη τών Ελλήνων κατοίκων της, 
"Ελληνες ποιμένες ούδέποτε έπαυσαν νά υπάρ
χουν είς τά έλληνικά δρη. Δέν πιστεύω δτι οί 
Σλάβοι, έγκατασταθέντες κατ’ αύτόν τόν τρό
πον ώς ήμινομάδες είς τάς Έλληνικάς χώρας, 
έμειναν τελείως αύτοκέφαλοι καί άνεξάρτητοι. 
Είχε βέβαια άρχικώς έκάστη πάτριά ή καί 
φυλή τόν αρχηγόν της, είς τόν όποιον άμέσως 
ύπήκουεν, άλλα καί ούτος έν τινι μέτρω ύπή- 
κουεν είς τούς έπιτοπίους άρχοντας... Λόγφ 
δμως τού νομαδικού αύτών βίου καί τού λη
στρικού έν γένει καί άτιθάσσου χαρακτήρος 
δλων τών νομαδικώς βιούντων ήτο πολύ φυσι
κόν νά άποβαίνωσι πολλάκις ένοχλητικοί είς 
τούς είρηνικούς κατοίκους τής ύπαίθρου. Τότε 
ή κυβέρνησις τού Βυζαντίου ήναγκάζετο διά 
τών έκάστοτε θεματικών στρατηγών νά λαμ- 
βάνη αυστηρότερα μέτρα κατ’ αύτών... Αλλά 
καί πάλιν ή αύστηρότης τών φορολόγων καί 
τών άλλων δημοσίων λειτουργών ήτο πολύ 
φυσικόν νά προκαλή άνταρσίας, αί όποίαι κατά 
κανόνα κατέληγον είς βάρος αύτών. Ή  παρά- 
στασις τών ανταρσιών τούτων ώς έθνικών ε
παναστάσεων... είναι πλάσματα εύφαντάστων 
σημερινών ιστορικών (πρβλ. καί τόν τρόπον, 
μέ τόν όποιον παρουσιάζει ό Dvornik προ- 
κειμένου περί τών άνταρτών τών Πατρών, 
ώσεί έπρόκειτο περί μεγάλης δυνάμεως, έχού- 
σης καί ύπουργεΐον τών εξωτερικών καί βλέ
ψεις πολιτικάς καί διπλωματικάς)... Αί ευάριθ
μοι αύται πατριαί τών έν Πελοποννήσω Σλά
βων διά τού χριστιανισμού καί κυρίως τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας συν τω χρόνω άφω- 
μοιοόθησαν υπό τού έγχωρίου έλληνικοΰ πλη
θυσμού χωρίς νά άφίσωσι άξια λόγου τίνος 
ΐχνη είς τόν βίον, τήν γλώσσαν καί τόν χαρα
κτήρα τού ελληνικού λαού τής Πελοποννήσου, 
πλήν τινων τοπωνυμίων κατά τό πλεΐστον είς 
περιοχάς όρεινάς. 'Ώστε παρά τήν γνούμην τού 
FallmCrayer δυνάμεθα νά εΐπωμεν μετά πε- 
ποιϋήσεως οτι είς τάς φλέβας τών Ιίελοποννη- 
σίων ρέει άφθονον έλληνικόν αίμα καί όχι σλα
βικόν. Τά έλληνικά φαγοκύτταρα κατέφαγον 
μέχρι πλήρους άφανισμού τά είσδύσαντα ολίγα 
ξένα αιμοσφαίρια».

Αξιοπρόσεκτος, τέλος, είναι 6 Δ. I. Πάλ- 
λας είς «Έλληνικά» Θνίκης, 14 (1955) 95
έπ. περί τής σπάνιος βυζαντινών νομισμάτων, 
ή οποία ήτο γενικωτέρα («Τά άρχαιολογικά 
τεκμήρια τής καθόδου τών βαρβάρων είς τήν 
Ελλάδα»). Έκ τών νωποτέρων εργασιών ή τού 
Andre Mariq, Notes sur les Slaves dans 
le Peloponnese etc. Byzantion 22 (1952),
337 έπ. Καί ό Ζακυθηνός, Οί Σλάβοι 58 έπ. 
τονίζει οτι μόνον είς Λακωνίαν ύπάρχουν λεί
ψανά τινα Σλαύων. Τοπωνύμια (βλ. λ.) άπέμει- 
ναν καί άριθμούνται είς τ/]ν έπαρχίαν Πατρών 
35 μέ υπεροχήν τών τέως δήμων Δύμης (10) 
καί Έρινεού (8) καί τού δήμου Πατρέων (8).
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1 ity{ «., . /  X λ. Ζακυθηνός 8νθ* άνωτ. 78. Είναι περισσό- 
.xrepa. Αυτός ό Vasmer π. χ. 8έν συμπεριλαμ- 

■■· '•‘ϊ\4ι·'·'': » ίάνει είς αύτά τά Συχαινά, Ζαβλάνι, Μορόχοβα, 
Ά· f i υΐ’Ακοβα κ.ά. Είναι ταϋτα άμέσως σλαυικά, δη- 
''favr ϊ(:.! 'έιονότι οί Σλαΰοι τοΰ Η' αί. τά έπέβαλον ; 'Ο 

<« *K. "Αμαντος, Μακεδονικά, Άθ. 1920, 23 καί
’■̂ πϊι'ϋ  ̂ Ζακυθηνός, ένθ’ άνωτ. 71, 75 έτόνισαν 
■ι '■*..· ^  ; Γήν διά των ’Αλβανών, οί όποιοι κατήλθον τόν 

ί[Δ' αί. καί εΐχον ήδη δεχθή τήν έπίδρασιν των 
;.;„,7r ,w,r *2λαύων, μετάδοσιν σλαυικών τοπωνυμίων καί 
μ: ·* λέξεων. Καί τοΰτο πρέπει νά συμβαίνη ιδίως
τ ίίϊΐς τήν όμορον έπαρχίαν Καλαβρύτων, έκ τής
·, ^ήμετέρας δέ είς τά έπί τοΰ Παναχαϊκοϋ χω-

Ι\ 1’·· ·?ία· Περί Νεζερών (βλ. λ.) γίνεται ίδιος λό- 
" .̂;u λ.  ̂γος. Κατά τόν Leake είς Πελοπόννησον έπί 

;ί"Α· .V,, ο; δέκα έλληνικών τοπωνυμίων άντιστοιχεΐ έν 
" α: /.:■ jj πλαυικόν. Ό  Ζακυθηνός αυτόθι 78 έπ. καί ό
;J Ρί1',·ήϊ n Bon 62 εύρίσκουν περισσότερα είς Άχαΐαν καί 

ΧΉλιδα παρά είς Κόρινθον καί γενικώς τήν 
t; ινΆνατολ. Πελοπόννησον. Τόν τελευταϊον άπα- 

™ιΨ>· ΐκ k  σχολεΐ έπίσης τό θέμα πώς ήλθον οί Σλαΰοι, 
ί: ί* πεζή άπό τόν ’Ισθμόν ή διασχίζοντες μέ μονό- 

Τίώ ϋ h 3/ ξυλά τούς κόλπους τών Πατρών καί τής Κο- 
Μύν„, ’Ά. >0 ρίνθου. Μνεία σλαυικών υπολειμμάτων γλωσσι
κήν» a ν κών κ.ά. είς Θωμόπουλον 2691. 
ftft -ο :.λ ί Σλαΰοι καί οί Σκλαβοΰνοι (βλ. λ.), έλθόντες 
ΐί ό:ώ: η~. ■» κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν, λέγονται 
ώ, Ή» έ υπό τών Ενετών «Βούλγαροι». Τοΰ έτους 1700 
ί:: ifaiw ί· ά ύπάρχει κατάλογος οίκογενειών «Βουλγαρικών» 
γ'.γ/ομτ ; τής άκολουθίας τοΰ συνταγματάρχου Ludo- 

ι:·:ι;ί η  recca, αί όποΐαι έγκατεστάθησαν είς τήν κώ- 
lvjrnii: <? μην Άχαΐαν καί Δραγάνου (Τραγανοΰ), άλλαι

]Ι;·;,·, δέ έξ αύτών διεσπάρησαν είς κώμας τής 
:«>! X ’Ηλείας. Τέλος άλλαι έξ αύτών έγκατεστάθη- 

,·„ V σαν είς Τουρκοχώρι καί Πουρνάρι (Δύμης).
 ̂ Κώδηξ Μέρτζιου 128—129. Έπίσης καί είς 

Γ j . , τ,ρ ·Ι Πάτρας έγκατεστάθησαν Σκλαβοΰνοι (λαβόντες 
:■ h οίκίας) καλούμενοι «υπερπόντιοι» (oltramarini, 

ί-, ··')? άντίπεραν τής Ένετίας). 57 οίκογένειαι έγκα- 
■ X.~t τεστάθησαν είς Δύμην, 27 είς Πάτρας, 20 είς 

Τ"” „.·Αα Τουρκοχώρι καί Πουρνάρι. Καί έκ τών όνομά- 
*.ή:; ι« των των προκύπτει ότι οΰτοι ήσαν Σλαΰοι καί 

? τής νΰν Νοτιοσλαυίας (Μαυροβουνίου κλπ.) καί 
; *·8έν πρόκειται περί καθαυτό Βουλγάρων. Τφ

’•'Ε"".·’Υ'1715 έφυγον καί οΰτοι μαζί μέ τούς Ενετούς, 
^  ούδεμία δέ τοιαύτη οικογένεια διεσώθη ένταΰθα.

>’ Είς σελ. 129—130 τοΰ αύτοϋ κωδικός (Μου- 
Ιί:'I1',' σεΐον Κορρέρ) υπάρχει τοΰ αύτοΰ έτους 1700
:3'· κατάλογος λεπτομερής οικιών Τούρκων έν Πά- 

τραις (συνοικίαι 'Αγ. Νικολάου Βλατεροΰ, *Αγ. 
(i>5 Γεωργίου, 'Αγ. Παρασκευής, 'Αγ. Τριάδος καί 

η-Τ^Άγ.  Κωνσταντίνου), αί όποΐαι παρεδόθησαν 
ύ ; είς τοιούτους Σλαύους. Σκλαβίτσα (βλ. λ.) καί 

' Σκλάβουτσα ύπέρ τό Δραγάνου.
,ίΐί,̂ *!; Σμύρνη. Άγωνισταί τοΰ 1821 ήλθον είς 

Πάτρας (’Αλεβιζόπουλος κ.ά.). ’Αλλά καί πρό 
αί'· τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ύπήρχεν ένταΰθα 

έμπορική συνοικία (παρά τήν σημερινήν πλα- 
γ:. τεϊαν 'Αγ. Γεωργίου) Σμυρναίικα καλουμένη 

; ί'·3(/ 5 ώς έκ τών έκ Σμύρνης έμπόρων οικιστών (καί 
'&*!>** καταστηματαρχών) αύτής. Βλ. λ. Παπαδιαμαν- 
■γ;βμ τόπουλος (Καταγραφή ζημιών). Μετά τήν έθνι- 

κήν συμφοράν τοΰ 1922 πλεΐστοι έκ Σμύρνης 
[li'rvejq ομογενείς προσέφυγον είς Πάτρας, άσχοληθέν- 

I6 τει» ^  έμπόριον καί άλλας τέχνας. ‘Οδός

Σμύρνης μεγάλη διήκει άπό τοΰ έσωτερικοΰ 
μέχρι τής παραλίας είς τήν μεσημβρινήν 
πλευράν τής πόλεως. Καί ό%ς Χρυσοστόμου 
Σμύρνης (έθν,/μάρτυρος μητροπολίτου).

Σνάιδερ. Γάλλος στρατηγός τοΰ Έκστρα- 
τευτικοϋ σώματος διοικητής τής III ταξιαρ
χίας (29, 42 καί 54 συν)τα Πεζικοΰ), είς τήν 
Πελοπόννησον (1828) υπό τόν Μαιζώνα (βλ. λ.), 
πρώτος φθάσας είς Πάτρας καί παραλαβών 
τήν πόλιν καί τό φρούριον τών Πατρών άπό 
τούς Τούρκους, έπικυρώσας τό πρωτό- 
κολλον παραδόσεώς του. Ό  Σνάιδερ παρέμεινε 
καί μετά τήν άφιξιν τοΰ άρχιστρατήγου τότε 
Μαιζώνος ώς διοικητής καί φρούραρχος Πα
τρών. Έπυλέμησε δέ μέ τήν ταξιαρχίαν του 
είς τήν άλωσιν τοΰ φρουρίου Ρίου (βλ. λ.).

Σοκόπουλος Δημήτριος. Έκ Πατρών λο
γοτέχνης, γράψας θεατρικά έργα «Έρως άνί - 
κατε», «Σαν φύγω» τρίπρακτον παιχθέν είς 
Πάτρας, ’Αθήνας, ’Ιωάννινα καί Κέρκυραν καί 
«Χωρίς δικαίωμα» μονόπρακτον παιχθέν έν 
Πάτραΐς, όπου έπαίχθη έπίσης καί μία έπι- 
θεώρησίς του. Είς ’Αθήνας έξέδωσεν «’Ήμουνα 
μία διεφθαρμένη», «Ξανάσπασα τόν κοΰκλο 
μου» καί «Μιράμ ό άνθρωπος». ’Απέθανεν είς 
’Αθήνας, όπου εϊχεν άποσυρθή άπό έτών, τφ 
1958. Κ. Α. ’Ανδρικόπουλος είς «Νεολόγον Πα
τρών» 8 ’Απριλίου 1958 καί Διον. Φωτόπουλος 
είς «Εθνικόν κήρυκα» φ. 1499.

Σολιώτης Νικήτας. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
τώ 1844 (έκ τής τυπογραφίας Μ. Γεωργιά- 
δου) «Ό  Δημήτριος Καλλέργης, λυρικόν δρά
μα είς τρεις πράξεις, είς ό προστίθεται καί 
ωδή τις είς τήν Τρίτην Σεπτεμβρίου», σχ. 8ον. 
Ή  οίκογένεια φαίνεται ότι ήλθεν έκ Σόλου Κα
λαβρύτων. Οΰτω δικηγόρος Ίωαν. Σολιώτης 
έν Πάτραις (Παπανδρέου, 'Ιστ. Καλαβρ. 265). 
Έκ τής οίκογενείας καί ό

Σ ο λ ι ώ τ η ς  Σ ω τ ή ρ ι ο ς .  Έγεννήθη οδ- 
τος είς Πάτρας τώ 1894, όπου καί έδικηγόρει, 
έπειτα δέ άπό σπουδάς είς Παρισίους, διωρί- 
σθη τφ 1919 είς τό ύπουργεΐον Δικαιοσύνης 
καί τφ 1929 είς τό Συμβούλιον ’Επικράτειας, 
τοΰ δποίου διετέλεσε καί πρόεδρος άπό τοΰ 
1951. 'Υπουργός Δικαιοσύνης τφ 1945. Έ 
γραψε νομικάς διατριβάς. "Ηλιος ΙΖ' 68.

Σοπωτόν παρά τήν Κακήν σκάλαν. Λέγε
ται καί σήμερον παρά τών ναυτιλλομένων ή 
ύπό τόν Ταφιασσόν (βλ. λ.) άκτή. ’Απαντ^ 
είς λιμενοδείκτην τοΰ ΙΣΤ' αί. (έκδ. 1573 
Δημ. Τάγια) : κεφ. οστ'... ’Από τό ’Ανατολι
κό ώς τόν Ναύπακτον είναι μίλια κε' καί είς 
τήν στράτα ευρίσκεις τόν Γαλατά, τήν Κα
βουρολίμνη [Γαβρολίμνη] καί τό Σοπωτόν. 
Τό Σοπωτόν είναι ή Κακή Σκάλα καί έκεΐ 
στέκουν τά ξύλα [Ιστιοφόρα] μικρά καί μεγά
λα] καί ράζουν τά σίδερά τους [άγκυροβολοΰν] 
είς τήν όστρια, είς τόν σιρόκον καί τά πλω- 
ρήσια είς τήν γήν» (Θωμόπουλος 79—80). 
Σιόποτος τοπωνύμιον είς Ήπειρον πολλα- 
χοΰ, τό ένυγρον (Κ. Στεργιόπουλος είς Ή -  
πειρ. Χρονικά ΙΓ' 173), Έκ τοΰ σλαυικοΰ so- 
ροί=μικρά πτώσις ΰδατος (Κ. Δ. Μέρτζιος 
είς Ή π. Χρον. Θ' 192). Καί Σοποτόν Καλα
βρύτων. Έκ τούτου τόν Ιούλιον 1821 ό Ν.
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Φωτήλας ζητεί νά έτοιμασθή σίτος διά τό 
στρατόπεδον Όμπλου. ’Ομοίως τόν αύτόν μή
να 6 Κ. Φωτήλας παρακινεί τόν Οίκονόμον 
έκεΐ, ώς καί 0 προηγούμενος, νά σπεύσουν οί 
ΣοποτινοΙ είς τήν πολιορκίαν Πατρών (Πα- 
πανδρέου Καλαβρ. Έπετ. 211). Πολλοί έκεΐθεν 
έγκατεστάθησαν είς Πάτρας, πρίν καί κατόπιν 
τής Έλλ. Έπαναστάσεως 1821, είς τόν άγώ- 
να τής όποίας ίδίως έν Πάτραις συνέβαλον. 
ΑΙ γυναίκες του (Κορύλλος Χωρογραφία 143) 
υφαίνουν ωραία μάλλινα υφάσματα πωλούμενα 
έν Πάτραις καί άλλαχού (1903). Περί του Σο- 
πωτοΰ (νυν Μπόρσι) 'Ηπείρου, όπου ή μεγάλη 
μάχη του ύψ. 613 βλ. λ. Στρατός. Θωμόπου- 
λος 4691, 5083, 522».

Σουβάλα. Εσφαλμένη γραφή άπό τόν 
Pouqueville IV, 372 τού χωρίου Τσουκαλά.

Σουβαρδαίικα. Συνοικισμός παρά τό Μιν- 
τιλόγλι, 3.15' άπό Πατρών, άπαρτισΟείς έξ 
άποίκων τού χωρίου Σούβαρδο Καλαβρύτων. 
Ό  Νουχάκης Β' 519 άναφέρει πρώτος τώ 
1899 «μικρόν χωρίον» άνευ ένδείξεως άριθμοΰ 
κατοίκων.

Σ ο υ δ ε ν α ί ι κ α .  Βλ. λ. Λουσικά.
Σουηδοί. *0 Σουηδός κόμης ’Όθων Γουλ. 

Καίνιγσμαρκ (βλ. λ.) στρατηγός, συμμετέχει 
μετά στρατού είς την άπόβασιν τών Ενετών 
υπό τόν Μοροζίνην είς Πάτρας τόν Ιούλιον 
1687. Βουραζέλη 124. Έπί β' Τουρκοκρατίας 
εύρίσκεται υποπρόξενος τής Σουηδίας έν Πά- 
τραις ό Λουδ. Στράνης (βλ.λ.), ΖακύνΟιος, δια- 
τελέσας μέχρι τού 1821. Σουηδικά πλοία ήρ- 
χοντο έπί Τουρκοκρατίας έτι. Τό έσπέρας 8έ 
της 2 Ίανουαρίου 1816 άφίχθη καί παρέμεινεν 
έπί ΙΟήμερον είς ΙΙάτρας ό τέως βασιλεύς 
Γουσταΰος Άδόλφος. Καί 6 τότε διάδοχος της 
Σουηδίας ήλΟεν είς Πάτρας (1930). Πρόξενοι 
Σουηδίας τόν Κ-)' αί. καί έφεξής : Θ. Μαλτέ- 
ζος, Στεφ. Τζίνος, Κ. Τζίνης, Άνδρ. Τζίνης, 
X. Κακούρης, Γ. Σωτηρόπουλος. Βλ. λ. πό
λεμοι, Έρενστρώλε, 'Αναρρωτήριου. Θωμόπου- 
λος 460—4, 506, 563, 607, ΈλευΟ. Δ' 103.

Σ ο υ λ α ί ι κ α. Βλ. λ. Σούλι.
Σούλι. Χωρίον ΝΑ. τών Πατρών, έπί τού 

Παναχαΐκού όρους (ύψ. 552 μ.), έπί της άρι- 
στεράς τώ άνερχομένφ όρεινής όχθης τού πο
ταμού Γλαύκου, πλησίον τών υδροηλεκτρικών 
έργων (φράγματος καί λίμνης), κατοικούμενον 
ύπό ’Αλβανοφώνων άλλοτε, ώς έπί τό πολύ, 
ποιμένων καί γεωργών. 'Απέχει τών Πατρών 
2 1)2 ώ. Κορύλλου Χωρογραφία 66. Έγκυκλ. 
Λεξικόν Πολίτου. Άναφέρεται τό πρώτον τφ 
1699 είς ένετικήν κατάστασιν τών χωρίων 
Πατρών (Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118) καί άπό 
τόν Pouqueville IV, 394 μέ 20 έλλ. οίκογε- 
νείας, ΒΔ τής Τοπόλοβας καί είς άπόστασιν 
1)2 ώ. (1816), άπό τήν Expedition δέ μέ 
35 οικογένειας (1828). Κατά τήν έν έτει 1832 
σύστασιν τών δήμων ύπήχθη είς τόν δήμον 
Παναχαΐας, τόν έχοντα έδραν τήν Γουρζούμι- 
σαν μέχρι 1840 καί έκτοτε είς τόν δήμον Πα
τρών. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 112. Ό  Ραγ- 
καβής Β' 85 τό άναφέρει (1851) μέ 32 οίκογε- 
νείας καί 176 κατοίκους. Καί ό Νουχάκης 519, 
όμού καί συνοικισμόν Σουλαίικα τφ 1889 μέ

466 κατοίκους. Ό  συνοικισμός κεΐται ύπό τό; 
σημερινόν Σούλι. Τό άνω Σούλι εΐναι όρεινή 
τοποθεσία, οπού τό χωρίον άλλοτε, έγκαταλει- 
φθέν ήδη καί έρειπωμένον.

Μεταξύ τού χωρίου καί τών έγκαταστάσεων 
τής έταιρίας «Άχαΐα» έπί ΒΑ κλιτύος του 
ΠαναχαΙκοΰ είς οψ. 200 μ. περίπου ύπήρχε τω 
1919 συστάς έκ 200 στρεμμάτων περίπου όρι- 
ζοντιοκλάδου κυπαρίσσου. Είς θέσιν Κουρνάμπε- 
λα κατεσκευάσθησαν (1927) τά έργα της υδρο
ηλεκτρικής έταιρίας Γλαύκος (βλ. λ.). Θωμό- 
πουλος 581, 86, 94, 4691. Έχομεν καί συνοι
κισμόν Χαρμανταίικα (ύψ. 935), άνω του όποί- 
ου τό ύψωμα Μπράτι, πέριξ δέ Στρογγυλό βου
νό, Χώνι (ύψ 935), Μεσονίτσα, Κιάφα, ’Άνω 
Σούλι (Μπράτι), παρ’ αύτό δέ τό ύψωμα Προ
φήτης Ήλίας (ύψ. 1629). Έπί υψώματος- 
«Κάστρο» ύπερκειμένου τού χωρίου έρείπια 
φρουρίου, τό όποιον πιθανόν νά ήτο τό έπί 
Φραγκοκρατίας τού Δάσους καλούμενον. Βλ. λ. 
φρούρια. Θωμόπουλος 377. Βλαστάνει ή άμπε
λος καί ό σίτος ένεκα τών ύδάτων του ποτα
μού Γλαύκου, άρδευόντων τήν περιοχήν. Καί 
ρύαξ Γαΐδουροπνίκτης. Β. Γριμάνη, Αναμνή
σεις, Πάτραι 1893, 1—12. Τό Σούλι έχει καί 
τό στοιχειό του, περί τού όποίου Πολίτης Πα
ραδόσεις Α' 275, 1119. Άνω  του χωρίου (ύψ. 
551 μ.) άνευρίσκεται λιγνίτης καλής ποιότητος, 
μή έκμεταλλεύσιμος ένεκα τού δυσβάτου του 
μέρους καί τής έλλείψεως συγκοινωνίας. Εύρί- 
σκονται καί άσφαλτοΰχοι σχιστόλιθοι (πετρέ- 
λαιον). Δημ. Κισκύρας είς Πελ. Πρωτοχρονιά 
1957, 125.

Σούλι είς ’Ήπειρον (Άραβαντινός 155). 
ΜΕΕ, ΚΒ' 142, 145. Έλευθ. ΙΑ' 644. Σούλι 
άπαντα είς Μεσσηνίαν έπί Ένετικής έποχής. 
Δραγούμης Χρονικόν 192. Θέσις καί είς Τρι- 
ταίαν. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 237 τό όνο
μα έκ τού ’Αλβανού τιμαριούχου (σπαχή). Ά 
παντα καί είς Ηλείαν καί ό Κ. Ν. Ήλιόπου- 
λος, Τό τοπωνυμικόν Ηλείας 179 έρμηνεύει ώς 
άλβανικόν σημαίνον όξεΐαν κορυφήν καί όρμη- 
τήριον. Σούλ άλβ. βίγλα, σκοπιά. Κλίνομεν 
πρός τήν τελευταίαν ταύτην άποψιν, διότι τό 
Σούλι είναι ορεινόν καί προσβλέπει τήν μεσημ
βρινήν πεδιάδα Πατρών.

Έπί Έλλ. Έπαναστάσεως, κατά Γερμανόν 
70, άπεσύρθησαν έκεΐ οί Καλαβρυτινοί μέ τόν 
Άνδρέαν Ζαίμην τήν 9 Σ)βρίου 1821 έκ τού 
στρατοπέδου πολιορκίας ΙΙατρών. Είς τά άνω- 
τέρω Χαρμανταίικα (12 οίκίαι), ΒΑ Σουλίου 
έγκατεστάθη τω 1943 συμμαχική άποστολή, έλ- 
θούσα έκ Κάλφα. Αί ρίψεις έξ άεροπλάνων έ* 
γένοντο είς θέσιν Στύλια, μεταξύ Σουλίου καί 
Μοίρας καί άνωθι αύτών. Πλεΐστοι Σουλιώται 
μετώκησαν είς τήν πεδιάδα τών Πατρών.

Σ ο υ λ ι ά ρ δ ο ς  Μιχαήλ. Λόγιος έπισκε- 
φθείς τάς Πάτρας τώ 1491. Θωμόπουλος 2101.

Σουλιμιώτης Θεοδωράκης. Πελοποννήσιος 
άγωνιστής, συμμετασχών καί τής πολιορκίας 
Πατρών τφ 1822. Φωτάκου Βίοι 150.

Σουλος Θ. Γεώργιος. Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις τήν ποιητικήν του συλλογήν «Τά ήμερα 
κι’ άνάφλογα», 1958.

Σσυμερλής Σαβόγιας. Ό  Νικόλ. L.Λάσκα-
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ρης είς τδ περιοδ. «δ Καλλιτέχνης» Άθ. Β'
(1911), 65—66 είς μονογραφίαν του έπιγραφο- 
μένην «01 τρεις "Ελληνες κωμωδιογράφοι» 
γράφει... δ έτερος των ποιητών κωμωδιογρά
φων ήτο δ Σαβοΐας Σουμερλής. Οΰτος, έκτδς 
των άλλων ποιημάτων του, έγραψε κωμωδίαν 
ίήθών έμμετρον, δι’ ής προσεπάθησε νά διορθώ- 
ση τά κακώς έχοντα παρά τοϊς συμπατριώταις 
αύτου Ζακυνθίοις. Ώ ς θέμα της κωμωδίας του 
έλαβεν ό Σουμερλής την κατά τήν έποχήν έ- 
κείνην (ΙΙΊ' αί.) ύπάρχουσαν παρά τισι τών 
Ζακυνθίων άδικον μήνιν κατά τών Πελοποννη- 
σίων, οί'τινες έρχόμενοι είς Ζάκυνθον άπέκτων 
διά της έργασίας των κτήματα καί τιμήν. Τδ 
τοιοΰτο μερίς τις τών Ζακυνθίων δέν έβλεπε μέ 
καλόν δμμα καί παντοιοτρόπως προσεπάθει νά 
διαβάλη τούς Μωραίτας, άφ’ ένός μέν άποκα- 
λοϋσα αυτούς ξ έ ν ο υ ς ,  άφ’ έτέρου δέ συκο
φαντούσα αύτούς δτι δήθεν ένώ άπέκτων περι
ουσίας έν Ζακύνθψ, δέν έπαυον νά κατηγορούν 
τούς Ζακυνθίους. Τύ άδικον αύτδ ήθέλησε νά 
θεραπεύση ό Σουμερλής καί έγραψε κωμωδίαν 
δπδ τδ τίτλον «Οί Μωραΐταις». "Ηρως τής κω
μωδίας είναι ό έκ Πατρών Άνδρέας Παπαδό- 
πουλος, δστις δεκαετής καί πτωχότατος μετα- 
βάς είς Ζάκυνθον, κατώρθωσε διά τής έργασί
ας καί τιμιότητος αύτού νά γίνη άγαπητδς δχι 
μόνον παρά τοϊς Ένετοϊς, άλλά καί παρά τή 
εύγενεϊ τάξει τών Ζακυνθίων. Κατ’ άρχάς ό 
Παπαδόπουλος είσήλθεν είς τήν υπηρεσίαν Ε 
μετού άξιωματικοΰ, κατόπιν, δτε έκεΐνος μετε- 
τέθ/] έκεϊθεν, παρά τινι Ζακυνθίω κόντε παρ’ 
ψ καί έμεινε πολλά έτη χρησιμοποιών τάς ώ
ρας τής σχολής του είς έκμάθησιν γραμμάτων 
ιταρά τινι τής πόλεως ίερεϊ. Μετά δεκαετή πα
ρά τώ κόντε υπηρεσίαν, άφοΰ κατώρθωσε διά 
τής οίκονομίας του ν’ άποκτήση μερικά χρή
ματα, άπεχαιρέτησε τον κόντε καί «άνοιξε ένα 
χαγαζάκι». Τούτο ήρκεσε νά έξεγείρη κατ’ αυ
τού τούς μοχθηρούς καί άέργους, ένώ τούναν- 
τίον ή εύγενής μερίς τής κοινωνίας τον ήγάπη- 
3ε καί τδν ύπεστήριξε τόσον, ώστε μετά πα- 
ρέλευσιν ολίγου χρόνου ό μικροέμπορος Μωραΐ- 
της δχι μόνον μεγάλην άπέκτησε περιουσίαν, 
ελλά καί έλαβεν ώς σύζυγον μίαν εύγενή τής 
/ήσου κόρην. Μεταξύ τών έχθρών τού Παπα- 
ίοπούλου οί άσπονδότεροι ήσαν τά τέκνα τού 
τρώην κυρίου του, τού κόντε... Μετά τδν θάνα
τον τών γονέων των οί υιοί τού κόντε... ήρχι- 
ταν νά παραδίδωνται είς παντδς είδους άσω- 
τείας. Είς έπίμετρον, τά κτήματά των κατα- 
ιτρέφονται ύπδ βροχής, αί οίκίαι των κατακρη- 
Χνίζονται ύπδ σεισμού καί μένουν είς τούς πέν
τε δρόμους... Έν τέλει διαγράφονται καί τής 
(ρυσής βίβλου, έν ή έξ άλλου έγγράφεται τδ 
όνομα τού έκ Πατρών εμπόρου, δστις είς ήλι- 
<ίαν 60 έτών πολεμεΐ κατά τών Τούρκων καί 
όαπρέπει.

Τοιαύτη ή κωμωδία του Σουμερλή έγένε- 
το δημοφιλεστάτη έν Ζακύνθω, πλήν δυσηρέ- 
στησε καί πολλούς, ιδίως εύγενεϊς, καθ’ δσον 
5 ποιητής είχε παρεμβάλει ώς έπεισόδια είς 
τήν κωμωδίαν του καί σκάνδαλά τινα τής έ- 
τοχής έκείνης, ών ήρωες ήσαν οί κατά τού 
ίργου τού Σουμερλή έξεγερθέντες. Νέοι τινες

φιλότεχνοι έκ τής ύγιοϋς μερίδος τής κοινωνί
ας, παρ’ ή ή κωμωδία τού Σεμερλή έγένετο 
προσφιλής, παρέστησαν αύτήν δημοσία άπδ 
σκηνής τώ 1789, ό δχλος δμως, παρακινηθείς 
ύπδ τών έχθρών τού ποιητοΰ, έπετέθη κατά 
τών ήθοποιών καί τού ποιητοΰ, τδν όποιον 
καί έκακοποίησε. Δυστυχώς ή τόσον ένδια- 
φέρουσα κωμωδία αυτή άπωλέσθη, τά άνωτέ- 
ρω δέ παρέλαβεν ό Ν. I. Λάσκαρης (Έλευθ. 
ΙΑ' 651) έξ άνακοινώσεων του άοιδίμου Σπ. 
Δεβιάζη. Θωμόπουλος 486&.

Σούμπαση. Βλ. λ. Άλησούμπαση.
Σουπερανός. Πέτρος Βόρδος δέ Σαν Σου- 

περάν, άρχηγός τών Ναβαρραίων (βλ. λ.) καί 
γυναικάδελφος τού ’Ανδρονίκου Άσάνη Ζαχα
ρία, βαρώνου τής Χαλανδρίτσης (1386). Συνέ- 
πραττε μετά τών Ελλήνων. Θωμόπουλος 329 
—330. "Ηλιος ΙΖ' 121.

Σούσι. Χωρίον παρά τάς Πάτρας δπου κα
τά Θωμόπουλον 4741 τφ 1703 ή οικογένεια 
’Αθηνών Ροίδη είχε λάβει γαίας. Πρόκειται 
περί τού Στρούσι τής Ήλειακής πεδιάδος.

Σ ο ΰ τ σ ο ς  ’Ιωάννης (1813—92), υίδς τού 
Μιχαήλ Σούτσου (Μιχάλ Βόδα έπικαλουμένου). 
Ένομάρχευσεν είς Πάτρας καί εναπόκειται είς 
τδ Μουσεΐον τής 'Ιστορ. καί ’Εθνολογικής Ε 
ταιρίας τής Ελλάδος έν Άθήναις ταμβακοθή- 
κη άναμνηστικδν δώρον τών Πατρέων. Είκο- 
νογρ. κατάλογος τών άντικειμένων τού ώς άνω 
Μουσείου, σελ. 13 (14).

Σ ο υ χ ι α ν ά. Ή  πρώτη άπαντωμένη Έλλ. 
γραφή τού δνόματος τού χωρίου Συχαινά 
(βλ. λ.).

Σοφιανόπουλος Λ. κατά Θωμόπουλον 553 
καί Παπανδρέου Καλαβρ. Έπετ. 74, ένώ είναι 
Παναγιώτης, γεννηθείς είς Σοποτδν Καλαβρύ
των τώ 1787, σπουδάσας τήν ιατρικήν είς 
Βιέννην, Παρισίους καί Λονδΐνον. Τώ 1813—4 
εύρίσκομεν αύτδν άνήκοντα είς τήν Φιλόμου- 
σον Εταιρείαν, διδάσκαλον (βλ.λ.) έν Πάτραις* 
«ίατρδς καί διδάσκαλος τών έπιστημών» κατά 
τδν Διονύσιον Πύρρον τδν Θετταλόν, ό όποιος 
άλλοΰ γράφει: «ούδείς έξ Ευρώπης καί έπΐ- 
στημονικδς διδάσκαλος ήτον τότε (1813), είμή 
έγώ είς τάς ’Αθήνας καί ό Σοφιανόπουλος είς 
Πάτρας τής Άχαΐας». Φαίνεται δτι είς Πά
τρας ήσκησεν τήν Ιατρικήν. Διεκρίθη κατά τδν 
Φωτακον Βίοι είς τδν άγώνα τού 1821, ό ό
ποιος τδν έπικρίνει, διότι «έξ αιτίας τούτου 
τού ανθρώπου πολλοί τότε [κατά τούς έμφυ- 
λίους άγώνας] ύπέφερον κακά καί πρδ παντδς 
ό άρχιερεύς Πατρών Γερμανός...». Τώ 1836— 
8 έξέδιδε τήν άντιδυναστικήν έφημερίδα «Πρό
οδος», δι’ ήν καί έφυλακίσθη. Ό  «Αίών» τής 
1 Φ)ρίου 1839 γράφει δτι «ή 'Ιερά σύνοδος 
τού βασιλείου τής Ελλάδος κατεμήνυσε τδν 
Κον Π. Σοφιανόπουλον ώς άποδόσαντα είς τδν 
Ό . Κονέλλ τδν τίτλον τού θεανθρώπου». Μετέ
φρασε τδ «Περί ποινών καί έγκλημάτων» έρ- 
γον τού Baccaria. Ούτοπιστής σοσιαλιστής, 
άνήσυχον καί προοδευτικδν πνεύμα, άναταρά- 
ξαν τήν έποχήν του. Ή  οίκογένειά του έγκα- 
τασταθεΐσα καί είς Πάτρας έδωσε πολλούς ι
ατρούς. Πρόγονος τού Ίωαν. Σοφιανοπούλου. 
ΜΕΕ ΚΒ' 176, ’Ανεξάρτητος Δ' 3044—5,



Ζοφιανίί m
•Ήλιος ΙΖ' 130, Νικολ. Παπαδόπουλος πρω*
θιβρεύς είς «Εκκλησίαν» ΛΑ' 261, 264.

Σοφιανός. Πρόκριτος Πατρών, πρωτοστα- 
τήσας μετά τοΰ μητροπολίτου Πατρών Γερμα
νού Α' εις τήν κατά των Τούρκων έξέγερσιν 
των Πατρών τώ 1571 εύθύς μετά τήν ναυμα
χίαν τών ηνωμένων στόλων τήν λεγομένην της 
Ναυπάκτου. Άλλ* έπελθόντες οΐ Τούρκοι τό 
έπόμενον έτος, έθανάτωσαν τόν Σοφιανόν, τόν 
δέ μητροπολίτην έτεμάχισαν. Άνήκεν είς τήν 
μεγάλην βυζαντινήν οικογένειαν τών Σοφιανών 
τής Μονεμβασίας, ή όποια έκ τών περιστάσε
ων είχε πολλάς περιπέτειας, κλάδους δέ αυ
τής άπαντώμεν είς Κέρκυραν, Πάτρας κλπ. Ό  
έκ Κερκύρας Νικόλαος ήλθεν είς Πάτρας ώς 
παιδίον. Βλ. τόν Γεωγραφικόν πίνακά του τής 
Ελλάδος τώ 1480 (έκδ. Βασιλείας 1650, 272). 
Θωμόπουλος 416. Τριαντάφυλλου Δημ. όνομ. 
41. Ζακυθηνός Le despotat II, 403. Άναφέ- 
ρεται καί Εύδομονιάδης Σοφιανός, άξιωματού- 
χος του Κ. Παλαιολόγου (μετά Φραντζή καί 
Λάσκαρη). Ζακυθηνός αύτόθι 100, 102,

Σοφόκο. Παρά τά σημερινά Βραχναίικα καί 
είς τό ύψωμα Προφήτης Ήλίας, όπου ναός πα
λαιός τής 'Αγίας Μαρίνας. Σήμερον δέν κα- 
τοικεΐται. Ήλιος ΙΖ' 121.

ΣπαλιαραΙικα. Συνοικισμός τής Άνω  Ά -  
χαΐας, σήμερον τών Λουσικών. *0 Κορύλλος 
Χωρογραφία 72 γράφει Σπολιαραίικα, Α τής 
Κ. Άχαΐας, άπό τής όποιας άπέχουν 1 ώ. Α 
ναγράφονται άπό τόν Νουχάκην τό πρώτον μέ 
69 κατοίκους τφ 1889. Έκ τού όνόματος τών 
οικιστών οικογένειας Σπαλιάρα, Σήμερον οικι
σμός έκ πέντε οικιών. ΜΕΕ ΚΒ' 196.

Σπαναίικα. Δύο νεοπαγείς συνοικισμοί είς 
τόν τέως δήμον Δύμης, είς παρά τό χωρίον 
Μπούκουρα καί έτερος είς Σαγαίικα. Κάτοικοι 
τφ 1929 τού α' 71 καί τού β' 45. Σπαναίικα 
καί εις 'Αρκαδίαν. Τό όνομα έκ τής οικογέ
νειας τών πρώτων οικιστών. ΜΕΕ ΚΒ' 197, 
Έλευθ. ΙΑ' 680.

Σπανογιαννόπουλος ή Σπανογιαννάκης 
Ίωαν. Ή  οικία τού Πατρινού τούτου έπυρπο- 
λήθη ύπό τών Τούρκων τόν Μάρτιον 1821, 
ήμύνετο δέ μετ' άλλων 15 Πατρέων εις αύτήν. 
Δύο έφονεύθησαν, ό Σπανογιαννάκης έπληγώθη 
καί ήχμαλωτίσθη ύπό τών Τούρκων μετά τής 
7μελους οικογένειας του εύρεθείσης ταύτης είς 
Ρωμανού (Κυριακή Βαΐων). ΈνεκλείσΟησαν ά- 
παντες είς τήν Άκρόπολιν μέχρι Ν)βρ(ου 1821 
ήτοι έως «τής εισβολής τών Έλλην. όπλων». 
Ν. Παπαδόπουλος είς περ. ΟΙ τρεις ίεράρχαι, 
Σ)βριος 1958, 71.

Σπανοκυριάκης. 'Οπλαρχηγός τοΰ 1821, 
άντίζηλος τού Δ. Νενέκου, ό όποιος έκ φθόνου 
τόν έδολοφόνησε. Λέκκας 112*. Φιλήμων Δοκ. 
Δ' 242.

Σπανόπουλος. Οικογένεια έν Πάτραις. 
*0 Κωνσταντίνος (Κώστας) άναφέρεται ώς 
μάρτυς είς Έλλην. έγγραφον τού 1400, έμφα- 
νίζεται δέ ό αύτός ώς άμπελοκτήμων έν Πάτραις 
εις έγγραφον τοΰ 1429. Ό  ’Ιωάννης, υίός τοΰ 
Σταματελλίου, είς έγγραφα Πατρών 1420,1431 
καί 1436 ώς συμβαλλόμενος, μάρτυς καί κρι
τής είς τό τελευταΐον. Ό  Νικόλαος ώς μάρ-

-!>ι!τυς είς έγγραφον τοΰ 1372 ήδη. Ό  Σταματέλ· 
λιος ώς άμπελοκτήμων καί ιδιοκτήτης οικημά
των εις έγγραφα τών έτών 1395, 1398 καί 
1420. Gerland ώς έν σελ. 269. Θωμόπουλος 
386. Ζακυθηνός Le despotat II 128, 216.

Σπανόπουλος Βασίλειος. Αγωνιστής τοΰ 
1821 άπό τό Βραχνί Καλαβρύτων. Έπολέμησε 
καί είς πολιορκίαν Πατρών. Ν. Παπαδόπουλος 
είς περ. ’Άμπελος τ. 10 (1957).

Σπανόπουλος Βασίλειος. Έκ Χαλανδρί- 
τσης, αρχισυντάκτης τής έφ. «Καθημερινή» Α 
θηνών, τού έγκυκλοπαιδικοΰ Λ&ξικοΰ Ήλως 
κ.ά. Έσπούδασε Φυσικά είς Αθήνας. Είναι 
ό «Αθηναίος» τής ώς άνω έφημερίδος. Ήλιος 
Ζ' 147.

Σπανός Κ ω ν σ τ. Αγωνιστής (ύπαξιω- 
ματικός) τοΰ 1821 έκ Κέρτεζης Καλαβρύτων. 
Έπολέμησε καί είς πολιορκίαν Πατρών. 'Ο
μοίως > αί οι έξ Αίγιου Κανελλόπουλοι, οί ό
ποιοι έλέγοντο καί Σπανοί. Νικολ. Παπαδό
πουλος είς περ. «Άμπελος» τ. 10, 1957.

Σπάρτη. Βλ. λ. Λακεδαιμόνιοι.
Σ π ά τ α. Προσκύνημα Δυμαίων, Πατρέων 

καί λοιπών Αχαιών είς ναόν άγ. Νικολάου 
παρά τά δρια Άχαΐας καί Ηλείας τήν ΙΟην 
Μαΐου καί Κυριακήν Πεντηκοστής. Ύπήγετο 
άλλοτε είς τήν Άχαΐαν. Βλ. λ. Συργιάνος.

σπαχήδες, σπαΐδες καί σουμπασήδες. Τι
μαριούχοι Τούρκοι, λαβόντες άπό τής τουρκι
κής κτήσεως γαίας (φέουδα). Οικογένεια σπα- 
χήδων (=1ππέων) άναφέρεται έν Πάτραις ή τοΰ 
Άχμέτ αγά, προϊσταμένη 200 ξιφών, ή τοΰ 
Μουσταφά καί άλλη τού Σεήδ άγά ομοίως, ήνώ- ■ 
χλουν δέ τήν περιοχήν Πατρών καί οί τιμαριού
χοι (σπαχήδες) τής Γαστούνης Χοτομαναΐοι 
(Σακελλαρίου, 46—7). Κατά Θωμόπουλον 4163, Jfe,, 1- 
κατά τόν ΙΣΤ' αί. ύπήρχον καί χριστιανοί.
*0 Πατρ. Ιεροσολύμων Νεκτάριος γράφει τφ ί^:- 
1758 «άπό τούτους τούς χριστιανούς σπαΐδες 
εύρίσκεται ακόμη ενα γένος είς τήν παλαιάν 
Πάτραν καί λέγεται άκόμη Σπαΐδες, έχουσι ijr. _ 
όμως μόνον τό όνομα χωρίς τό αξίωμα». 01 ί | f;. . 1 
σπαΐδες είχον είσπράκτορας είς τάς πρωτευού- · 
σας περιφερειών (Άραγόζαινα καί Πύργον). ,T;j: 
Λέκκας 107.

Σπετζιάλιος Πέτρος. Άμπελοκτήμων παρά ik., 
τόν Λόγγον Πατρών, άναφέρεται είς Έλλην. 
έγγραφον Πατρών του 1395 καί όμοίως είς ^  ι 'ι 
έγγραφον τού 1400. Gerland 120!ϊ, 18Ι10, ‘
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Σπετσιέρης Ν. Γεράσ. Επιθεωρητής στοιχ. %: ·\

χ .

έκπαιδεύσεως έν Πάτραις, όπου τφ 1946 έξέ- -
δωσεν «ΟΙ έπιθεωρηταί τής λαϊκής παιδείας 
μας καί αυτή ή έθνική μεταπολεμική λαϊκή ' 
παιδεία». |' '

σπήλαια. 'Υπάρχουν πολλά είς Παναχαϊ- .
κόν, Σκόλλιν καί Ώλενόν, γενικώς είς τά 8ρη. :ΓΜ̂Ι 
Βλ. λ. νυμφαία, Κυμοθόη. Κρύπτας έχει καί ;
τό βουνόν τού Όμπλού, όπου κατέφυγον τά :ι '>
γυναικόπαιδα τών Πατρών τφ 1821 (Βησ. Κο- ‘
σκέρης, Πού ύψώθη κλπ. 39). Σπήλαιον παρά 
τάς Πάτρας, οπού δ έξ αυτού καί Σπηλαιώτης \ ;̂ .· 
κληθείς, ήσκήτευεν Ήλίας ό του Ρηγίου (Θ' αί.) 
ΐσως όμως νά πρόκειται περί τοΰ Μεγάλου * 
σπηλαίου. Καί ό ναός Ά γ . Ίωάννου Σπονδιά-



m ΣποΒιάνβ

,ΛΦι: ibj ! (Νεζερων) είναι έντύς σπηλαίου. Καί ή
,,3\0W ‘, -h μονή Χρυσοποδαριτίσσης αυτόθι. Καί ή του 

■·■·■ οίΜπάδα. Πολλά είς βαθεΐαν χαράδραν (Μονα- 
II ι·ΐ{ jil $ στηράκι, Παναγίτσα) είς Καταρράκτην (Λόπεσι), 

Κ 'Avb'y'.ctr: ■· Λ0που ΐχνη άρχαίας καί χριστιανικής θρησκείας. 
vtcj’.' i; Ν. Ζαφειρόπουλος εις Άρχ. Έτ. 1954, 396 έπ.

 ̂ Dsafe; f  Σπηλιά. Τοπωνύμιου έπΐ Τουρκοκρατίας, 
(διόπου σήμερον ή κλϊμαξ τής όδοϋ άλλοτε Άνε- 

’Ey. Χώή.ήξαρτησίας (Γεροκωστοπούλου), δεξιά τφ άνερ- 
Ιί χ;ομένω, όπου ήτο καί δημόσιος ταμβακόμυλος.

. Αι;αύ Ή; ;Βλ. λ. καπνός. Θωμόπουλος 616. Σπηλιά θέσις 
; Αήνι;, Ε!«« άκατοίκητος άναφέρεται εις άνεπίγραφον πί- 

Έΐ *£ νοεκα τοϋ κώδικος τής μονής Γηροκομείου 205 
ΐ) κειμένη μεταξύ Καμενίτσας καί 'Αλυσοΰ. Καί 

(hu ^  Ραγκαβής Β' 85 άναφέρει άκατοίκητον θέσιν 
ν  [■jjji.,;.. Γρ;Επηλιά (1851). Καί παρά τύν Χάραδρον (Βελ- 
αν Drjk'i *f 3ίτσι) θέσις Σπηλιά.
,ώί·,9Μ, «ι;ί  Σπηλιόπουλος Σ π ΰ ρ ο ς .  Δικηγόρος έν 
Ναά Qra: ιΤ ΓΙάτραις σπουδάσας είς ’Αθήνας καί Μόναχον. 
. In ]jj;, Έξέδωσε γερμανιστί Die Einwirkung der 

.iAuf. losundetc Athen 1940 έκ σελ. 94. 
jcui, D«ji. ί  Σπηλιωτάκης ή Σακελλάριος Σπυρίδων. 
> jv, Ν» $Έζη έν Πάτραις περί τύ 1848, διετήρει είς 
Ή ώ ;  φ !; $\ειβάρτζι διδάσκαλον, άνήγειρε σχολεϊον, ώρι- 

Ίΐ" ) ιεν υποτροφίαν είς Γυμνάσιον καί Πανεπιστή- 
yxiov ένύς νέου άτόρου, βιβλιοθήκην συνέστησε 

ιλπ. Τούτον έπαινεΐ ό σχολάρχης Σπ. Σακελ- 
.ί ψ «■.;·. ιΚαρίου είς σύγγραμμα τυπωθέν ΰπύ του έκδό- 

;ου Α. Σ. ’Αγαπητού, έν Πάτραις 1866.
(Πί:μ; Γ·2 Σπηλιωτόπουλοι ά δ ε λ φ ο I έν Δημητσάνη 
, ;,y;Si ( \Γ· 3λ. λ. πυριτιδουργεϊα.
ν; ·; c;(J:i 1 , 1  Σ π η λ  ι ω τ ό π ο υ λ ο ς  Γιαννάκης. Άγω-

.,ΰ:„'·ίνιστής τοϋ 1821 έκ Πτέρης Αίγιου. Έπεσεν 
*;■ \Vj-r.iV.i ο :ίζ συμπλοκήν μετά Τούρκων, «γενομένην είς
'J«ll /.ον 
/.)! Ζγ

■ην

;ΐ νιΐέσιν Άνεμοδούρι, πλησίον τοϋ χωρίου Καστρι- 
<Λ :ζ(ου των Π. Πατρών... τή α' ’Ιουνίου 1821,

γκαταλείψας σύζυγον καί τέκνον άρρεν, στε- 
'■ v/j-ji.yiiιουμένων των προς τό ζήν άναγκαίων». Σχε- 

ίπκά έγγραφα άνεΰρεν ό Νικολ. πρωθιερεΰς
“ '  - - Ή·  IV ·  -  « \ « ~  « _ Λ:ΐ{, ψιτ. Ιαπαδόπουλος είς τά άρχεΐα αγωνιστών. Ό  

'ΕΐΆ. 5̂ Ανδρ. Λόντος δι* επιστολής του άπό 10 Ίου- 
1 ^  - \  ίου 1821 ορίζει: «νά δίνετε είς τήν φαμελίαν

[ i f · 1' '̂ου διά τέσσαρους ανθρώπους όπου έχει, τρία 
'■Ji 1 '*< ανόπουλα γέννημα τύν μήνα, καί 20 γρ. με- 

, ρητά τον καθέκαστον μήνα πληροφορώντας 
'ι'Χ!ί'''£)'ιόθ’-ύτούς δτι αυτά θέλει τά έχουν επί τής ζωής 
, Γι, (Ώ-ων καί δτι διά τήν παιδείαν καί ύπανδρείαν 

^|^·'ώ ν τέκνων του θέλει λάβει τήν χρειαζομένην 
7? ιροντίδα άκολούθως τύ Γένος καί διά τύν πα- 

,·:§ί όντα χρόνον νά μή δεκατίσης [απευθύνεται 
ιίίίΛν ;· ̂ ;ρύς τύν έπιστάτην των δεκατιών] κανένα 
ό ^'«;ροΐόν τής γης τοϋ φονευθέντος Γιαννάκη» (νά 
ψ, :ή τοϋ φορολογήσης τήν περιουσίαν). 
v f 1' rS Σπηλιωτόπουλος Θεόδωρος. ’Αγωνιστής 

*οΰ 1821 άπύ Καβάσιλα ’Ηλείας. Έπολέμησε 
I; . Ί* ,αί είς Πάτρας. Ν. Παπαδόπουλος εις περ. 
‘■ν'^π,ιΛμπελος, τ. 10, 1957.
ιΕ'ζ.ίδ. Σ7ΐηλ ιωτόπουλος Νικόλαος. ’Αγωνιστής 

οϋ 1821 έκ Καρυταίνης. Έπολέμησε καί είς 
1 Ιάτρας ύπύ τύν Θ. Κολοκοτρώνην (1822). 
^ ν:'«:ΝΒ ΣΤ' 129.
S^;4f Σπηλιωτόπουλος Κ ω ν σ τ .  ’Ι ω ά ν ν η ς .

Εφεδρος ύπολοχαγύς Πεζικού έκ Πατρών. Με- 
ϊ) '̂,'ί ,̂έσχε τοϋ πολέμου 1912)13, φονευθείς είς τήν

μάχην τοϋ Κ ιλκίς τής 19 ’Ιουνίου 1913. ΣΝΕ 
ΣΤ* 644.

Σ π η λ ι ω τ ό π ο λ ο ς  ’Αντώνιος. Έγεννήθη 
είς Πάτρας τφ 1868. Έσπούδασε νομικά καί 
έπεδόθη είς τήν δημοσιογραφίαν. Κατήλθεν εις 
τήν Κρήτην κατά τήν έπανάστασίν της τοϋ 
1896, συλληφθείς ύπύ τών Τούρκων, οί όποιοι 
τύν έκακοποίησαν. Τω 1898 διετέλεσε διευ
θυντής τής έφ. «Νεολόγος» Ά θ., τώ δέ 1902 
έξέδωσε τήν δισεβδομαδιαίαν έφ. «Τύ κράτος». 
Διετέλεσε νομάρχης άπύ τοϋ 1915—32. Έξέ- 
δωσε μεταξύ άλλων «Θαλασσινά)» (συλλογή 
άσμάτων πρύς τάς Έλλην. θαλάσσας) τώ 1885, 
ή όποία μετεφράσθη είς τήν γερμανικήν. ’Επί
σης τήν «’Ιστορίαν τοϋ Έλληνοτουρκ. πολέμου» 
είς δύο τόμους τώ 1887 καί 1898, τύν όποιον 
πόλεμον παρηκολούθησεν. ’Επίσης «*Η δημώδης 
ποίησις τών βαλκανικών» κ. ά. ΜΕΕ ΚΒ' 234, 
“Ηλιος ΙΖ' 172 μετ’ είκόνος.

Σ π η λ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς  Βασιλ. Έγεννήθη 
είς Πάτρας τώ 1903. Έσπούδασεν είς ’Ιταλίαν 
καί καταγίνεται μέ τήν διακοσμητικήν αιθου
σών. "Ηλιος ΙΖ' 172.

Σπηλιωτόπουλος Γεώργιος. Έγεννήθη είς 
Πάτρας τώ 1895. Άπύ τοϋ 1916, δτε έξήλθε 
τής σχολής Εύελπίδων, ύπηρέτησεν ώς άξιωμα- 
τικύς ίδίως είς γεωδαιτικάς έργασίας είς Ε λ 
λάδα καί Μ. ’Ασίαν. Άπύ τοϋ 1939 υποδιοικη
τής καί άπό τοϋ 1946 διοικητής τής Γεωγρα
φικής υπηρεσίας στρατοΰ. Στρατηγός έγένετο 
τφ 1948. "Ηλιος ΙΖ' 172.

Σ π η λ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς  Δημ. Έγεννήθη είς 
Χαλανδρίτσαν τφ 1880. Αρεοπαγίτης μέχρι 
τοϋ 1951. "Ηλιος ΙΖ' 172.

Σπηλιωτόπουλος Κ λ ε ο μ έ ν η ς .  Έκ  
Χαλανδρίτσης, βουλευτής τφ 1908 (Έθν. Εί- 
κονογρ. Λεύκωμα, Ή  βουλή τών Ελλήνων 
κατά τήν ΙΗ' βουλ. περίοδον, Ά θ. 1908, 100).

Σπινομάτης Θεόδωρος. Άναφέρεται ώς 
μάρτυς είς Έλλην. έγγραφον Πατρών τοϋ 
1400. Gerland 195“.

Σποϋιανα. Χωρίον ΝΑ τής Χαλανδρίτσης, 
άπύ της όποίας άπέχει 3 V2 ώ. έπί τοϋ Ερυ
μάνθου όρους (ύψ. 690 μ.). Κορύλλος Χωρο
γραφία 81. 'Ο Θωμόπουλος 269 έπιμένει (ώς 
καί είς τήν α' έκδ.) νά γράφη Σπονδιάνα ("Ανω 
καί Κάτω) καί νά έτυμολογή τήν λέξιν άπύ τύ 
Σπονδείον Dianae, Spondemn Dianae, σπον
δείον Άρτέμιδος. Είδε, γράφει, έρείπια έκεΐ έκ 
λίθων άπελεκήτων, τά όποια οί έντόπιοι έκά- 
λουν τής Άννας (τήν βρύσιν, τήν πηγήν). Είς 
τήν παλαιάν έκκλησίαν Ά γ . ’Ιωάννης έντύς 
σπηλαίου υπάρχουν ψηφιδωτά καί ϊσως καί 
άλλαι άρχαιότητες, έκεΐ δέ, παρά τύν ναύν 
τούτον, ήτο παλαιός οίκισμός. Κατά Στ. Δρα- 
γούμην (περ. «Άθηνά» ΚΣΤ' (1915), 6 καί 
Χρον. Μορέως 236) «διά τήν τερατώδη ενίοτε 
διαστροφήν τών ονομάτων, δύσκολον είναι νά 
πείση τις δτι τό δνομα Juliane άντηχεΐ τό 
τής ύπεράνω τής Χαλανδρίτσης Σπονδιάνας, 
πρύς δ ό νους στρέφεται». 'Υπήρχε τιμάριον 
[φέουδον] Ζουλιάνας (Juliane), τύ όποιον έκειτο 
είς τήν περιοχήν τής βαρωνείας Χαλανδρίτσης, 
διό καί ό Δραγούμης, ώς άνω, έσκέφθη τήν θέ
σιν καί τύ ονομα τής Σποδιάνας, πράγμα πολύ
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τηθανώτβρον ή τό Σπονδείον της Διάνας, χαθβ
ήμάς. Έ χει δάσος δημόσιον 500 έλατών τφ 
1930. Θωμόπουλος 86, 269, 301. Είναι έν άπό 
τά Νεζεροχώρια καί ώς τοιούτο τό άναφέρει ή 
Expedition μέ 27 οικογένειας (1828), ό Ραγ- 
καβής Β' 87 μέ 35 οικογένειας καί 139 κα
τοίκους καί ό Νουχάκης μέ 242 κατοίκους τφ 
1889. Άναφέρεται τό χωρίον τφ 1713 έχον 
Ιδίαν ένορίαν. Κώδηξ Μέρτζιου 172. Τόν Σ)βριον 
1824 ό Καν. Δεληγιάννης έρχεται έκεΐ. Λόν- 
του Ά ρχ. Β# 266. Τελευταίως άσόφως μετω- 
νομάσθη εις Χρυσοπηγήν I Καί at 68 οίκίαι 
του χωρίου έπαθον τω 1943)4 έξ έπιδρομής 
των Γερμανών. ΜΕΕ ΚΔ' 747.

Σπόν 'Ιάκωβος. Γάλλος άρχαιολόγος, Ια
τρός καί περιηγητής, έπισκεφθείς τάς Πάτρας 
τά μέσα Ίανουαρίου 1676 μετά του "Αγγλου 
Γεωργ. Ούέλερ (βλ. λ.). Θωμόπουλος 426—431.

Σπονδής Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο  ς. Ήπειρώ- 
της διδάσκαλος έν Πάτραις, όπου έδίδαξε τά 
τελευταία πρό του 1821 έτη. ΤΗτο γλωσσομα
θής καί άριστος Ελληνιστής κατά ΣάΟαν. 
Θαυμαστής του Π. Καραντζά, συνέθεσεν έλε- 
γεΐον έπΐ τφ Οανάτφ του καί διά ζώσης τό έ- 
κοινολόγει, έδημοσιεύθη δέ τούτο τήν Ιην *1- 
ανουαρίου 1848 είς τήν έφημ. «Εθνική» Άθ. 
Ά ρχεται: «Φθόνος γάρ ούκ οΐδε προτιμάν τό 
συμφέρον». ΤΙ σάλπιγγα πολλά μουγγή, ήχον 
βραχνόν σαλπίζει \ καί κύμβαλον χωρίς ρυθμόν 
συγχρόνως τυμπανίζει; I Ή  σύμμικτος αύτών 
ήχώ έλεεινώς προσ^δει | καί φαίνεται νά τήν 
φυσούν ς* του αδου τό σκοτάδι! | Θεέ 1 | τί άρα 
νά δηλοΐ φρικτός ό κρότος ! ] άνθρωπε ! βλέπε 
κατά γης, άνδρός άχνίζει βρότος ! j 'Όλα τά 
κύκλφ του Όμπλου, λόφοι, βουνά, κοιλάδες 
| περιηχουν, άντιβοοΰν, δάση καί πεδιάδες, | ό 
Καρατζάς άπέθανε, λέγουν του διαβάτου, j ό 
παΐς του Φιλοποίμενος, ό έγγονος Άράτου 
... Ό  Στ.ονδής, παρακολουθήσας τήν Έπανά- 
στασιν, εύρέθη μετά τήν Άπελευθέρωσιν είς 
Μεσολόγγι, όπόθεν κατήγετο. 'Υπογράφεται είς 
έγγραφον περί ’Ιωάν. Τρικούπη έν Μεσολογγίφ 
τής 22 Ν)βρίου 1807. Γούδας Ζ' 168. ’Εκεί 
είχε συγγενείς καί έκεΐ άπέθανεν. "Εγραψε καί 
σατυρικούς στίχους. Θωμόπουλος 5493, 554—5, 
Όμπλου 24.

Σποντής Ι ω ά ν ν η ς .  Κρής έγκατεστημέ- 
νος έν Πάτραις, όπου συνέταξεν έξ 792 στί
χων «Διήγησιν διά στίχων ωραίων περί του 
βοσκού, όπου έφανερώθη είς τόν Μωρέα κατά 
τό 1767» φέρουσαν τήν χρονολογίαν 18 Σεπτεμ
βρίου 1767. Έδημοσιεύθη όλόκληρος υπό του 
Μανουήλ Γεδεών είς Άρχεΐον Έκκλ. 'Ιστο
ρίας έν Κπόλει Α' (1911), 398 έπ. Ό  22ετής 
έμπνευσμένος βοσκός, άγράμματος μέν, άλλά 
έξηγητής του Ευαγγελίου, όνόματι Πανάγος, 
φέρεται γεννηθείς είς τό χωρίον Καστρίτσι 
των Πατρών καί άνατραφείς «στού Καλαβρύ- 
του τά βουνά». ΟΙ περισσότεροι στίχοι αφο
ρούν τόν διωγμόν των Εβραίων έν Πάτραις 
λόγφ της έπιμονής των νά μή γίνεται παζάρι 
τό Σάββατον, άλλά τήν Κυριακήν. Ό  Θωμό
πουλος 4929 παραθέτει μερικούς στίχους άφο- 
ρώντας άμέσως τάς Πάτρας: «Στήν Πάτρα
φανερώθηκε εικοστή σεπτεμβρίου | καί άρχησε

Σπί 
πή: ^
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τή διδαχή μέ χάρι του Κυρίου | καΛ πήγε πε
ρισσός λαός στόν άγιον Άνδρέα, | είς τόν προ
στάτην μας έδώ πρώτον άρχιερέα’ | ήτον λαός 
άρίθμητος ώς δύο χιλιάδες | χωρίς γυναίκες 
καί παιδιά καί χωρίς τούς παπάδες | ... νά, 
ϊλέπουσι μέ έκτασι στή μέση καί προβαίνει 
μπουλούκπασης [ένωμοτάρχης] μέ άρματα, 

όλοι άρματωμένοι | κ’ έμβαίνουν μέ αύθάδειαν 
μέσα στήν έκκλησία | κι* έγίνηκε μιά ταραχή 
... | ρωτοϋσι τόν μπουλούκπασι τί είναι ή δου
λειά τους | καί ήλθαν μέ αύθάδειαν είς τό 
προσκύνημά τους ; | ... Τότε σάν άποφάσισαν, 
άρχισαν νά ύβρίζουν, | τούς λέν νά φύγουν πα
ρευθύς άπό τήν έκκλησία, | γιά νά μή λάχη 
καί γεννούν όλοι αύτοί θυσία. | Κατόπι τους οΐ 
χριστιανοί έτρεχαν καί φωνάζουν... | κι άνεβαί- 
νουν στό τσιαρσί, σμίγουν κοντά στή βρύση,
| οπού έπιάσαν τά τσιαρσιά κ* όλους τούς μα
χαλάδες, | τούς Εβραίους γυρεύοντας πούφεραν 
τούς μπελάδες. | Στό συναγώγι έφτασαν χα
λώντας τά καλύβια | ... καντήλια τούς έτσάκι- 
σαν, έρήμαξαν τή χάβρα | καί τόν ραμπίνον έ- 
πιασαν στού Μέδρου τό κονάκι | ... γιατί του 
έδωκαν γροθιαΐς, κλοτζιαΐς δσας μπορούσαν 
| ... γιατί αύτός έπίστευσαν πώς ήτον ή αι
τία ! ... Τούρκοι νά έμβουν έξαφνα μέσα στήν 
έκκλησία..,».

Άφηγεΐται έπίσης ότι τόν Πανάγον εις 
"Αγιον Άνδρέαν κατά τήν έκεΐ άπόπειραν συλ- 
λή^εώς του έφύλαττον έξ Κεφαλλωνΐται, οΐ ό
ποιοι τόν συνώδευσαν έως τού Ένετικού προ
ξενείου, όπου ό πρόξενος Μεσσαλάς τόν έφύλα- -ΐώ/',, ' 
ξε μέχρι καταπαύσεως τής ταραχής. «"Αν τόν 
τσοπάνην έπερναν αύτοί οί Άρβανίταις, | πολύ · jj* - 
κακό ήθελε γενή άπ’ τούς Κεφαλλωνίταις | Λ/·'
γιατί άρματωθήκασι καί ήλθασι καί έσμή- 
ξαν, 1 αντάμα μέ τούς Πατρινούς καί έσυνω- 
μιλουσαν». Ή  διήγησις άφορά μάλλον πραγ- ,- 
ματικά γεγονότα, τά όποια μάλιστα ό Θωμό- :
πουλος 492 συνδυάζει μέ τόν πρό τής Έπανα- ι.; 
στάσεως 1770 άναβρασμόν. Ό  Δημαρας Α'
59, 121 κατατάσσει τόν Σποντήν είς τούς pi- 
μάδες (έμμέτρους διηγητάς). jjf*■->*

οπ^υργίτης. Πατρινή παροιμία παρά Πο- ..
λίτη ΙΙαροιμ. 2, 206, 388: Ούλα τά πουλιά)^;,;,/; 
παν κι έρχονται κι ό σπουργίτης μένει. •,'*-'1

Σπυρόπουλος Θεόδωρος. 'Αγωνιστής τοδΙ^Ι^ο* 
1821 έκ Καλάνου Νεζερών. Έπολέμησε καί ijft 
είς Πάτρας. Νικολ. Παπαδόπουλος είς περ.
"Αμπελος Πύργου, τ. 10, 1957 καί είς περ. jLr'̂ iv, 
Οί τρεις Ιεράρχαι 1958, 71. *'''··'

Σπυρόπουλος Ίωαν. Άπό Λαμπέτι Ή- 
λείας, άγωνιστής τού 1821 καί είς Πάτρας. /  :
Ν. Παπαδόπουλος ώς άνω. ί  ’

Σ π υ ρ ό π ο υ λ ο ς  Ίωάν. καί Δημήτριος. ,5% 
Άγωνισταί έκ Στεμνίτσης τφ 1821 καί είς 
Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 180.

Σπυρόπουλος I. Ρ. Έξέδωσεν έν Πάτραις ν
τφ 1893 τεύχος έλλ. καί γαλλιστί περί λουτρών 
Κυλλήνης. ,1̂ .?

Σπόρου Αθανάσιος. Αγωνιστής τού 1821;^·!* f ; .,ι' 
έκ Σπετσών. Έπολέμησεν είς τόν Πατραϊκδν 'rr'-:
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Γκίκα Μπόταση. Ν. Παπαδόπουλος ώς άνω-ι«ι^  ̂
τίρ».
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ί Σταθακόπουλος Ά γγ. Επαμεινώνδας. Πα
ν τρινής οίκογενείας, δικηγόρος έν Άθήναις. Ό  
» Νικόλαος Σταθακόπουλοε, έμπορος, έσωσε μετά 
i του Ζαχ. Θωμοπούλου ολίγον πρό της Έπανα- 

3J στάσεως την ζωήν τού Θάνου Κανακάρη. Θω- 
«μόπουλος 5351. Ό  Επαμεινώνδας, Ιατρός, έξέ- 
jr 5ωσε «Περί χρονίων Ικτέρων» Άθήνησι 1884 

καί «Νοσήματα τοϋ στομάχου» έν Άθήναις 
Χ1890. Ό  Επαμεινώνδας διά τής διαθήκης του 
ίί 15)10)1925 (άπεβίωσε τφ 1937) κατέστησε 
, : τύν Δήμον Πατρέων κληρονόμον της έν Πά- 
4. Γραις καί έν Άθήναις περιουσίας του, ί'να ίδρυ- 
6 )ή όρφανοτροφεΐον άρρένων ή άσυλον των του 
οί ίήμου Πατρέων καί Ιδίως εις τό είς Ψαροφάι 
4ί <τήμα του είς μνήμην τοΰ αδελφού του Νικο- 
ν Κάου.
ο σταθμοί. Κατάλυμα ξένων βλ. λ. Βασί-
μ νειος Βασιλείου, άρχιερ. οίκημα, Σλαϋοι, παν- 
3 ίοχεϊα, καραβάν σεράϊ. Σιδηροδρομικοί βλ. λ. 
φ ιιδηρόδρομοι. Ραδιοφωνικός βλ. λ. ραδιό- 
η ρωνον.
I  Σταθόπουλος ’Ι ά κ ω β ο ς .  Επίσκοπος
j. ίορώνης έκ ΙΙατρών. *0 Λέων. Ζώης έκ τοϋ 
% Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου διεπίστωσεν δτι 
χ  >ΰτος κατά τήν β' τουρκικήν κατάκτησιν (1715) 
ο τροσέφυγεν είς τήν Ζάκυνθον, έμφανιζόμενος ώς 
ύ ηγούμενος της παραλίου μονής τοϋ Ά γ . Ά ν- 
τ ίρέου Πατρών, καταφυγών μάλιστα είς τά έ- 
ί ιεΐ δικαστήρια περί ιερών τινων σκευών. ΟΙ 
^Ενετοί τώ 1717 τοΰ έξησφάλισαν έκ τοΰ τα- 
κιείου χορηγίαν 25 δουκάτων. Άναφέρεται ώς 
ιερουργών είς έγγραφα τών έτών 1720, 1723, 
0.730, 1732. Άπεβίωσε τφ 1747 καί έτάφη 
r ίς τόν ναόν τςϋ Ά γ . Ίωάννου τοϋ Γουζέλη 
5 ίς Ζάκυνθον. Φέρεται ώς μονάζων είς τήν μο- 

ήν Ά γ . Γεωργίου τής νήσου. Θωμόπουλος 
->Λ86—7.

: η\ to* 3, Σταμάτης Κ. Σταμάτης. Δικηγόρος έν Πά- 
;iiv.5v::: ·ραις, δπου τώ 1901 έξέδωσεν «Τό λαχεϊον», 

-i-nii'i'd. Μ·.ο)μωδίαν είς μίαν πράξιν, τύποις Α. Πάσχα, 
ιίττ- Ετ> (, |ρωτδλειον, γραφέν είς τήν δημοτικήν, 
ι Ζ Σταματίου Γ. Σταμάτιος. Λογοτέχνης καί 

ΐΙ: τ«: '«ο ημοσιογράφος Ναυπάκτιος, ό γνωστός ώς 
ι^/τάμ—Στάμ εύθυμογράφος. Έχρημάτισε δημο- 

,ιΐι ,·ιογράφος είς ΙΙάτρας καί έγραψεν είς τό Πα- 
ι :ϊ Ρ·λ3 ·ραϊκόν Ήμερολόγιον 1907 τοΰ Ν. Μπενάκη, 

—19—126 «'Ένα ταξίδι στό χωριό». Ήσχο- 
iyav'/nfe f f  ήθη είς τό έργον του μέ τάς Πάτρας έπανει- 

ημμένως.
•V.; 35 Σταματόπουλος Βασιλ. Γεώργιος. 'Υπολο-
·/Λ| 'μό ;αγός πεζ. γεννηθείς τώ 1894 είς Σαλμενϊκον. 

'.Ό Βφονεύθη είς τό Μπανάζ τής Μ. Ασίας τήν 
·A 7 Αύγούστου 1922. ΣΝΕ, ΣΤ' 644.

' Λ Εί';2 Σταμίρα. Έξ αναγραφής τοΰ έτους 1364 
ίτερί τών βαρωνειών καί τών φρουρίων τοΰ 

ιΐ jij'4'r·1 ί°ρέως εύρίσκομεν δτι οί βαρώνοι οί μή άνα- 
ι̂ ΐ',ιν1̂  ’νωρίζοντες τήν Μαρίαν τών Βουρβώνων κατεΐ- 
,,,̂ Ιίί'Ί ;ον καί φρούριον L,a Stamira, τό όποιον ό 
ή ίΐ5;'Γ ^Ραγ°ύμης Χρον. 256 άναζητεϊ είς Γαστούνην. 

f a Ο Yongnon 201—2 είς χάρτην του τό τοπο- 
?: ετεϊ είς Καλάνιστραν, Α τής Χαλανδρίτσης έ- 

|f?·:ί τοϋ Παναχαϊκοΰ, προφανώς παραπλανηθείς 
κ τής όνομασίας τοΰ χωρίου Μοίρα. Ό  Γ. 

^  ^ραντζής δέ είς Σανταμέρι, «Στάμηρον». Θω-
m · .

Σταμπολής. Τό ποτοπωλεΐον του παρά τή· 
τότε ένορίαν Ά γ . Τριάδος, πλησίον τής οίκία 
Παπαδιαμαντοπούλου (έναντι ναοΰ Ά γ . Δημη- 
τρίου) κατεκάη κατά τάς πρώτας μεταμεσημβρι- 
νάς ώρας τής 21 Μαρτίου 1821 ύπό μεθυσθέν- 
των Τούρκων στρατιωτών έλθόντων έκ Ρίου 
καί ούτως ήρχισεν ή σύγκρουσις Ελλήνων καί 
Τούρκων. Βλ. λ. Έπανάστ. 21. *Η οίκογένειά 
του κατέφυγεν είς Κεφαλληνίαν κατά τήν Έ- 
πανάστασιν. Ή  Ελένη Σταμπολή ύπανδρεύθη 
τόν Γεράσιμον Λιβιερατον Ρολλατον, Κεφαλλή- 
να εύγενή, έκ τοΰ όποίου κατάγονται καί οί έν 
Πάτραις Λιβιερατοι. Τσιτσέλης Α ' 312. Τριαν- 
ταφύλλου Δημ. όνόματα 44.

σ τ α ν ι ά ρ χ ο ν τ ε ς .  Κατά τό τέλος τής 
Τουρκοκρατίας μερικοί χονδρονοικοκυραΐοι, 
προσποιούμενοι τόν άρχοντα, έπεζήτουν παντοΰ 
καί πάντοτε τήν πρωτοκαθεδρίαν καί ό λαός 
τούς άπέδιδε περιπαικτικώς τήν προσωνυμί
αν αύτήν. Βλ. λ. χαρακτήρ. Θωμόπουλος 5523.

στάσεις (αί κατά Τούρκων είς λ. Επανα
στάσεις). Είς ταύτας πρέπει νά προτάςωμεν 
τήν κατά τών Ρωμαίων είς Δύμην ύπό τόν 
Σώσον (βλ. λ.) Ταυρομένεος. Ακόμη παλαιό- 
τερον, μετά τήν διακήρυξιν τοΰ Φλαμινίνου 
(196 π. X.), οί Πατρεϊς, ΑΙγίεΐς κ. &. άπε- 
στάτησαν άπό τούς Ρωμαίους καί έλθών ό 
Μάρκος Κάτων τούς καθυπόταξε. Διά τήν Φα- 
ραιέων, Δυμαίων καί Τριταιέων άρνησιν κατα
βολής εισφορών βλ. λ. φόροι, Ά χ . συμπολι
τεία. Άποστατοΰν καί πάλιν οί Αχαιοί κατά 
Ρωμαίων κατά τόν Μιθριδατικόν πόλεμον καί 
μάχονται εις Χαιρώνειαν. Ό  Σύλλας καταφθά
νει είς Πάτρας μέ χιλιάδας στρατοΰ καί έπι- 
βάλλει τήν προτέραν ύποταγήν. Έξεγείρεται ό 
λαός διά τήν Οανάτωσιν τοΰ Αποστόλου Ά ν-  
δρέου. Τρεμπέλας 41—3. Αί Πάτραι άποστα
τοΰν κατά τούς Ρωμαϊκούς έμφυλίους πολέμους. 
Θωμόπου>ος 24, 151, 166.

Στάσιν έχομεν τάς άρχάς τοΰ Θ' αί. ύπό 
τών έγκατεστημένων περί τάς Πάτρας Σλαύων 
(βλ. λ.), ή όποια κατέληξεν είς άνεπιτυχή πο
λιορκίαν τής Άκροπόλεως τών Πατρών καί 
πλήρη ύποταγήν των. Συνήθεις ήσαν οί εμφύ
λιοι πόλεμοι καί διαμάχαι τών Φράγκων Ιδίως 
τών βαρώνων προς τόν ήγεμόνα (πρίγκηπα) τοΰ 
πριγκιπάτου τοΰ Μορέως (τής Άχαΐας) καί 
πρός τήν Λατ. ’Εκκλησίαν, μάλιστα πρός τόν 
Άρχιεπ. Άντέλμον, άλλά καί πρός τόν Πά
παν. Καί οί Αλβανοί (βλ. λ.), οί έγκαταστα- 
θέντες είς τήν Πελοπόννησον, έστασίασαν, μόλις 
έπληροφορήθησαν τήν πτώσιν τής Κπόλεως, 
στραφέντες κατά τών δύο δεσποτών Παλαιολό- 
γων άνατολικοΰ (Μιστρα) καί δυτικοΰ (Πα
τρών) δεσποτάτων. Έκ νέου έπανεστάτησαν 
(1455), λεηλατήσαντες τήν πεδινήν χώραν καί 
πολιορκήσαντες τούς δύο δέσποτας είς τάς πρω- 
τευούσας των.

Τφ 1593 παραιτεΐται τοΰ θρόνου ό μητρο
πολίτης Πατρών Γαβριήλ, μή ύποφέρων τήν ά- 
κραν άπείθειαν καί άνυποταξίαν πρός αυτόν τοΰ 
Πατραϊκοΰ λαοΰ. Διά τόν μητροπολίτην Πα
τρών Δανιήλ (1655—1674) γνωρίζομεν δτι οδ- 
τος έστασίασε κατά τής ’Εκκλησίας, διότι, κα
λούμενος νά προσέλθη είς Κπολιν καί άπολογη-
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θή διά τάς κατ’ αύτοΰ αιτιάσεις του ποιμνίου 
του «είς ούδέν έλογίσατο τήν συνοδικήν άπό- 
φασιν καί πρόσκλησιν», διό καί καθηρέθη. Τόν 
διατάραξιν πλήρη της έκκλησίας έπίσης προξε- 
νήσαντα μετ’ αύτόν μητροπολίτην Πατρών 
Παΐσιον Α' (1677—8), όμοίως τό Οίκουμ. Πα- 
τριαρχεΐον καθήρεσεν. Ό  μητροπολίτης Πατρών 
Γρηγόριος Καλαμαράς (1781—99) τόν ’Ιούλιον 
του 1799 έξώσθη «άπό τάς καταδρομάς τών 
έπαρχιωτών του καί του Ά χμέτ άγά, βοεβόδα 
τών Π. Πατρών καί άδελφού τού Κρητικού 
Γιουσούφ άγά, βαλεδέ κεχαγιά». Πρβλ. καί δσα 
Λ. Ζώης είς «’Αχαϊκά» Γ' 62—3. Θωμόπου- 
λος 304, 366, 449, 457—9, 474, 578. Στάσις 
είς Νεζερά τφ 1743 κατά Λόντου (βλ. λ.) καί 
άλλη είς Πάτρας τόν Σ)βριον 1813 έκ συμπλο
κής δύο Κεφαλλήνων. H ughes 176. Οί Ενετοί 
έχρησιμοποίουν Ιππικόν διά νά έπιβάλωνται.

Σ τ ά σ ι ς  πολιορκητών Ναυπάκτου. Ό  κυ
βερνήτης Καποδίστριας (βλ. λ.) είχεν όργανώ- 
σει έκστρατείαν υπό τόν άδελφόν του Αύγου- 
στΐνον πρός εκπόρθησιν τού φρουρίου της Ναυ
πάκτου καί τά τέλη Μαρτίου 1829 ή πολιορ
κία καθίστατο στενή άπό ξηρας καί θαλάσσης 
(μέ Έλλην. στόλον υπό τδν Μιαούλην). Άλλ* 
είς τό στρατόπεδον πολιορκίας έξεδηλώθη στά
σις στρεφομένη κατά τού έν λόγω Αύγουστίνου. 
Ό  κυβερνήτης έμαθε τά γεγονότα είς Γαστού- 
νην τά τέλη Μαρτίου 1829 καί έπετάχυνε τήν 
άφιξίν του είς Πάτρας, δπου έδέχΟη έπαναστα- 
τικήν έπιτροπήν. Ό  Καποδίστριας ίσπευσεν έπΐ 
τόπου είς τό στρατόπεδον πολιορκίας Ναυπά
κτου καί έπέτυχε καί τήν ήρεμίαν τού στρα
τοπέδου καί τήν παράδοσιν τού φρουρίου.

Άντικαποδιστριακή στάσις κατά τού αύτού 
Αύγουστίνου Καποδίστρια έσημειούθη έν Πά- 
τραις τφ 1832 μέ πρωταγωνιστήν τόν Κ. 
Τζαβέλλαν (βλ. λ.).

Τόν Μάρτιον 1839 σημειούται στάσις Πα- 
τρινών έμπόρων καί τού λαού διά φορολογι
κούς καί πολιτικούς λόγους, γνο>στή ώς στάσις 
Φακίρη (βλ. λ.). Ό  Μπεν. Ρούφος (βλ. λ.) 
συμβάλλει τφ 1836 είς τήν καταστολήν τού 
κινήματος Ξηρομέρου. Ή  δράσις τών ληστών 
Χονδρογιανναίων φέρεται ληστανταρτική καί ή 
Κυβέρνησις έστειλεν έπΐ τούτο είς Πάτρας έ 
κτακτον έπίτροπον, τόν Μοναρχίδην.

Τό Σύνταγμα τού 1843 άναγγέλλεται είς 
Πάτρας άπό τόν Άντ. Καλαμογδάρτην (βλ. 
λ.), ό όποιος κατηγορήθη καί έμεινεν είς Ναύ- 
πλιον άδίκως είς φρικτάς φυλακάς ώς δήθεν 
συμμέτοχος είς τήν δολοφονίαν τού κυβερνή
του Καποδιστρίου. Μέγαν ρόλον είς τήν άντι- 
καποδιστριακήν καί άντιοΟωνικήν κίνησιν είχε 
παίξει ή άδελφή τού Καλαμογδάρτη Παπαλε- 
ξοπούλου (βλ. λ.). Θωμόπουλος 541. Καί τε
λετή έγινε, περί ής ή έφ. Μίνως τού 1846, 
όρκωμοσίας είς τό νέον σύνταγμα. Ή  έφημ. 
«Έλλην. Παρατηρητής» *Αθ. τή 27)9)1843 
δημοσιεύει έκ Πατρών τήν είδησιν δτι τήν 5 
Σ)βρίου ώραν 11 π. μ. συνήλθε τό δημοτικόν 
συμβούλιον Πατρέο)ν ύπό τού προέδρου αύτού 
*Ιωάν. Α. Ζαΐμη κατά παράκλησιν τού δημάρ
χου. Κατά τό πρακτικόν, «διαδοθείσης άπό 
πρωίας καθ’ δλην τήν πόλιν της είδήσεως δτι

κατά τήν 3 Σ)βρίου τ. έ. ή Α.Μ. ό βασιλεύς 
ηύδόκησε... οί κάτοικοι τών Πατρών συνέρρευ- 
σαν είς τήν κεντρικήν πλατείαν, δπου άνεγνώ- 
σθησαν τά Β. Δ. καί προκηρύξεις τού δημάρ
χου... καί διά τών ένθουσιωδεστέρων έπευφη- 
μήσεων καί ζητωκραυγών έχαιρέτησαν... Κατό
πιν δέ έψάλη τή δμοφώνω αιτήσει τού λαού δο
ξολογία πρός τό “Υψιστον έπί τής αύτή; πλα
τείας... άποφασίζει [τό δημοτ. συμβούλιον] νά 
ψαλή τήν 12 ίσταμένου Κυριακήν περί τήν 
9ην Φ. π. μ. έν τφ ναφ τού πρωτοκλήτου ’Α
ποστόλου Άνδρέου δοξολογία πρός τόν “Υψι- 
στσν...». I. Α. Ζαΐμης, Π. Χειλόπουλος, Κ. 
Κωνστάκης* Κ. Κροϊτζος, Θ. Τσιλιάνης, Λ. 
Γεωργακόπουλος, Χριστοδ. Τσιρκιλιάνος, Γ. 
Παναγόπουλος, Α. Σακέτος, Α. Γ. Άντωνό- 
πουλος, Α. Καλαμογδάρτης, X. Σιδέρης. Τά 
τής μεταπολιτεύσεως τού ’Όθωνος (χορήγησις 
συντάγματος) ΐδε Driault II 166 παρέχοντα 
τήν πληροφορίαν δτι έν Πάτραις εϊχον ρίψει είς 
τήν θάλασσαν ομοίωμα τού ’Άρμανσμπεργκ. Ή  
έφ. «Έλλ. παρατηρητής» Άθ. 11)9)1843 κα- 
ταφέρεται κατά τού διοικητοΰ Πατρών, ό ό
ποιος «είναι πολλά όλίγον δημοτικός». Είς 
Πάτρας έξεδόθησαν έφημερίδες (βλ. λ.) πολιτι- 
καί υπέρ τού συντάγματος.

Διά τήν κατά τού Όθωνος κίνησιν ό Ρού
φος καί Π. Χαλκιόπουλος έδχνείσθησαν 75.000 
δρχ. παρά τής Τραπέζης (1862). Τής έπανα- 
στάσεως έπικεφαλής έτέθησαν ό Βενιζ. Ρούφος, 
ό στρατηγός Θεοδ. Γρίβας καί Δημ. Βούλγα- 
ρης. Έκραγείσης ταύτης είς ’Ακαρνανίαν, 
«αυθωρεί σχεδόν άσπάζεται αυτήν καί σύμ- 
πασα ή Άχαΐα». Κατά δέ τόν άπό ΙΙειραιώς 
πλούν τών κυβερνητικών πλοίων μέ στρατιώ- 
τας, οι τελευταίοι ούτοι άφώπλισαν πρό τών 
Πατρών τόν φρούραρχον ’Αθηνών Τριαντ. Λα- 
ζαρέτον, δντα έπί κεφαλής αύτών (Γο!*δα; Ζ'
84, 85, 88).

Είς Πάτρας οί μαΟηταί του Γυμνασίου εΐ- 
χον ύποκινηθή είς όχλαγωγικάς έπιδείξεις ύπό 
τήν πρόφασιν τής θεατρικής παραστάσεως του 
Ρήγα Φεραίου, τά δέ έκεΐ έκδιδόμενα φύλλα 
καί at διαδόσεις άπεδείκνυον τήν παραμονήν 
τών γεγονότων. Έπ. Κυριακίδου, Τστορία συγχ. 
Ελληνισμού Β' 118. Άργότερον ό Βενιζ. Ρού
φος ήτο συνωμοτικόν κέντρον κατά τού ’Όθω
νος, ό δέ Δ. Στάικος, γυναΐκάδελφος τού Δημ. 
Βούλγαρη, ήλθεν είς Πάτρας πρός συνεννόησιν, 
άλλά άπειληθείσης τής συλλήψεώς του κατηυ- 
θύνθη είς Μεσολόγγιον, δπου ό Ρούφος τού έ- · fcj'". 
στείλε 5.600 δρχ. Τήν 6 ’Οκτωβρίου έστασία- · 
σαν αί Πάτραι υπό τόν Βεν. Ρούφον καί Π. 
Χαλκιόπουλον, κατελήφθη τό τηλεγραφεΐον 
(Δραγούμης Β' 162, 301, 311), τήν στάσιν δέ 
έμαθεν ό ’Όθων είς Λιμένιον έπί τής «Ά- 
φροέσσης». Κυριακίδης Β' 163—9. Driault 
Γ' 82.

Τά άτμόπλοια «“Υδρα» καί «'Ομόνοια» ά- 
πέπλευσαν μετά 700 άνδρών τής πρωτευούσης 
άπό Πειραιώς είς Πάτρας, δπου προωρίζετο νά 
μεταβή καί ό βασιλεύς, άλλ’ οδτος έπανήλθεν κ 
είς Πειραιά καί παρητήθη, δέν έφθασαν δέ καί 
τά άτμόπλοια είς Πάτρας (Δ. Φωκά, Χρονικά l· 
Έλλην, Βασιλ. Ναυτικού, 196—7). ΤΗλθον 6·
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7/jC Jij-y. „·
ϋ, ?’· q ταραχήν έπέφερεν εις Πάτρας ή έμφάνισις Ά -  
ι : . ΐ ν ’ζ μερικανών Ιεραποστόλων, οΐ όποιοι προσεπάθουν 
-.:ι4·.λ)]Γ · ■ ίΐνά διαθέσουν τήν αγίαν Γραφήν είς νεωτέραν 

;3 ϊ> γλώσσαν. ’Άλλαι ταραχαΐ έπηλθον είς Πάτρας
ί. *' " κατά τόν άντιτεκτονικόν διωγμόν τοΰ 1861. 
μ Ίνμ ''! . Βλ. λ. τέκτονες. "Αλλη άναταραχή έκ θρησκευ- 
Τ,,.,ν ’̂1: ;· τικών λόγων είναι έκείνη τοϋ Κοσμά Φλαμιά- 
ν./").,·,;,: ΐ|(του (βχ. χ.). Καί ό Μακράκης έπίσης εΐχεν είς

;ΗΓ(1ως πολεμικά πλοία έπαναστατών, ό δέ Μιχ. 
ν Ροδίτης (βλ. λ.) έκλείσθη είς τήν Άκρόπολιν 
< των Πατρών. Ό  λαός Πατρών διορίζει νομάρ- 
.· χην τόν Κωνστ. Κωνσταντόπουλον (βλ. λ.).

Έπί ’Όθωνος καί δή τφ 1847 έχομεν τήν 
b στάσιν ή ληστοκρατίαν τής πόλεως των Πά
ω τρων άπό τόν Μερεντίτην (βλ. λ,). ’’Αλλην άνα-

·*■ Γ Λ ,ν ά Πάτρας φανατικωτάτους οπαδούς. ’Αλλά σπου- 
 ̂ ~Μ|· . ·; δαιοτέρας σημασίας είναι τά κοινωνικά καί έρ- 
Jr;i wffl;· τ γατικά κινήματα έν Πάτραις κατά τό τελευ- 

'·1······ j ταΐον τέταρτον τοϋ ΙΘ' αί. (βλ. λ. έργάται).
ις φΔιά τό άνατολικόν ζήτημα θορυβώδες συλλα-
ν-1·'.·*'!* ■ λητήριον διοργανοΰται έν Πάτραις τήν 6 

Ιίιίΐ!>ιϊι: : Σίβρίου 1S76 (Εύαγγελίδου, Τά μετά τόν Ό -  
1 ΙΙΐ'ρΰϊ, ί: - θωνα 373).
ομκΗΚβ. ι Στάσις έσημειώθη είς τό 12ον Συν)μα Πεζ. 

ί.ί w  ,. ϊξω τής Λαρίσης, δίνου ήτο καταυλισμένον 
< τούτο κατά τήν πορείαν αύτοϋ πρός τό Μακε- 

h p ' i t  δονικόν μέτωπον τόν ’Ιούνιον τοΰ 1917 συνε- 
0fy«v 1'ιί : πεία τοΰ έθνικοΰ διχασμοΰ. Βλ. λ. Στρατός. 
!Ι. If: Η". . Κατά τήν άντεπανάστασιν τοΰ 1923 συλλαλητή-
I Βϊϊζ. Ρά· ■·' ριον τήν 1 Ν)βρίου 1923 παρά τόν στρατιωτι- 

\<·ι Βν) ;. ■. κόν νόμον ύπέρ τής Έπαναστάσεως, άλλ’ ή
, 'Ayr/»·· .. άντεπανάστασις έκρή γνυται καί τό 12ον Συν)μα 

η1. (■ ■' ύπό τόν διοικητήν του Κωνσταντίνου έπαναστα- 
j'.l, lhi»7 τεΐ καί μάχη συνάπτεται άπό Χαλανδρίτσης 

,μ β·Μο : Ιως Ά γ. Βλασίου. Συμπλοκή άπειλεΐται είς 
5Γί Γ), ί: ■ τήν πόλιν, ή όποια άποφεύγεται τήν τελευταίαν 

- στιγμήν χάρις είς τόν Πατρινόν ταγματάρχην 
·'; ftrH'b ■"τότε Ή λ. 'Αλεξάνδρου. Γ. Φιλάρετος, Άπό
II τοΰ 75ου ύψωμ. 794. Τό έπιβατηγόν τής γραμ- 
Γ,ανΚ'.·: ; «Ατρόμητος» έπολυβολήθη κατά τήν εϊσο-

. Βόν του εις τόν λιμένα. Έπαύθη ή έφ. «Τηλέ- 
! " χραφος» καί τό θωρηκτόν «Λήμνος» άπό τοΰ 

λιμένος βομβαρδίζει τήν Χαλανδρίτσαν.
Στασινόγλης Γεωργάκης. Υπογράφει υ

πόμνημα έγκρίτων Πατρέων πρός Ένετίαν τφ 
1688 ζητούντων αύτοδιοίκησιν. Κώδηξ Μέρτζιου 
86. Καί πιστοποιητικόν τφ 1761 ώς πρόκριτος 
Πατρών περί προξένου Μεσσαλα. Αύτόθι 251. 

Στασινός Κυριαζής καί Γιαννάκης. ‘Τπο-

Τ Μ

5̂ ·i ;ν

%ν ι - γράφουν υπόμνημα Πατρέων ζητούντων τώ 
• ώΪ688 αύτοδιοίκησιν παρά τής Ένετίας. Κώδηξ 

b'l1· * ; Μέρτζιου 86.
;i Σταυράκης Γεωργάκης. Όμοίως ώς άνω.
. ί Σταυροδρόμι. Τοπωνύμιον, όπου οι δρόμοι 

τνω,; ' ίπέρχονται καθέτως. Ούτως έντός τής πόλεως 
(ν ■ ταρά τά Έβραιομνήματα (Ταμπάχανα) καί παρά 
! ^ ιήν έπαυλιν Κόλλα (Κουκούλη). Έπίσης είς τό 
A V·':γύροπέδιον Τριταίας (πρό τοΰ Σκιαδα).

Σταυροπάζαρο. Ούτως έκαλεϊτο έπί β' 
ιΑΆ·',, Τουρκοκρατίας ή νΰν πλατεία Ά γ . Γεωργίου, 

>πό τών Τούρκων καλουμένη Χατζή Ίμπραήμ 
. ταζάρ. Διότι έκεϊ διεσταυροΰντο αί οδοί, όπως 

, :ΐ' ραίνεται καί άπό τό σχέδιον τής τότε πόλεως.
jjiV; ■ 3ίς τό άρχειον Παπαδιαμαντοπούλου άλλαχοΰ 
.'ί. Η' ;φ ΐναφέρεται σταροπάζαρον καί άλλαχοΰ σταυ- 
W

ροπάζαρον μέ άκυρωμένον τό υ. Ά λλ’ έξ αύτο- 
γράφου τοΰ άοιδίμου Ίωαν. Παπαδιαμαντοπού- 
λου φέρεται τό άληθές: «σταβροπάζαρο».
Βλ. λ. άγορά. Σταυροπάζαρο τό λέγει καί τό 
έγγραφον Αντωνίου (βλ. λ.) ίερέως. Ν. Πα- 
παδόπουλος είς «’Εφημέριον» Άθ. Β' 498.

Σταυρόπουλος Άνδρέας ή Σταυρούλιας. 
Αγωνιστής τοϋ 1821 έκ Σοπωτοΰ Καλαβρύ
των, πολεμήσας καί είς Πάτρας. Ν. Παπαδό- 
πουλος είς περ. «Άμπελος» τ. 10 (1957).

Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς  Φ ο ί β ο ς .  Έφορος 
άρχαιοτήτων Πατρών τώ 1938—40.

Σταυρός. Είς τά έγγραφα Gerland άνα- 
φέρεται θέσις Πατρών Σταυρός, όπου φέουδα 
ίπποτικά, μύλοι, περιβόλια κλπ., φέρεται μά
λιστα έν συγκοπή ή λέξις- «κεϊται μέν έν τή 
περιοχή τών Παλαιών Πατρών έν τόπφ καλου- 
μένω Στρώ» (έτους 1436), «περιβόλιον έν, κει- 
τόμενον είς τοΰ Στροΰ τόν μύλον» (έτους 1440). 
Οί μονοκονδυλισταί κατά τήν άντιγραφήν τών 
κωδίκων καί οί παλαιοί τυπογράφοι κατά τάς 
άρχάς τής τυπογραφίας, μετεχειρίζοντο μονο- 
κονδυλιάς, συγκοπάς, μειώσεις ή σημεία (π.χ. 
Θς=Θεός, Θΰ=Θεοΰ). ’Ό χι λοιπόν Στρώ θέ
σις, όπως έξέλαβεν ό Gerland, άλλά Σταυρός, 
θέσις έκτοτε γνωστή άλλωστε, κειμένη άνωθεν 
τοΰ Γηροκομείου, έως σήμερον διατηροΰσα τό 
τοπωνύμιον, ώς διηυκρίνησεν ό Θωμόπουλος 
3851, 390, 483. «Τοΰ σταυροΰ τήν ράχην» είς 
έγγραφον Γηροκομείου τοΰ 1714. Είναι ή άνατο- 
λικωτέρα άκρα τής κτηματικής περιουσίας της 
μονής έπί Τουρκοκρατίας, όφείλει δέ τό όνομά 
της εις πέτραν, όπου έχει χαραχθή τό σημεϊον 
τοΰ σταυροΰ. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 28—
29. Άλλως τοΰτο όρίζει καί τό έγγραφον τοΰ 
1830 τών κατοίκων τοΰ χωρίου Κυνηγοϋ· «Ρε- 
ζιμιάν πέτραν έπί τής όποίας είναι κεχαραγμέ- 
νον τό σημεϊον τοΰ τιμίου σταυροΰ, δς τις δια
χωρίζει τά μεταξύ μοναστηρίου καί Κυνηγοΰ 
όροθέσια». Τριαντάφυλλου αύτόθι 64. Παλαιό- 
τερον έλεγον: στόν Απάνω Σταυρό καί τόν 
Κάτω, άλλά ό Κάτω έκαλύφθη (ίσοπεδώθη τό 
μέρος). Ρεζιμιά πέτρα μέ έγκεχαραγμένον σταυ
ρόν ήτο καί πρό τοΰ ναΐσκου Προφήτου Ή -  
λία (βλ. λ.), άλλ’ ό τόπος δέν έλέγετο Σταυρός, 
προφανώς διότι λόγω τοΰ ναοΰ έλέγετο Προφή
της Ήλίας ή τοποθεσία.

Σταυρός τοπωνύμιον καί έν ’Ηλεία διά τό 
έπί τοΰ αύτόθι κειμένου μεγάλου λίθου έγκεχα
ραγμένον σημεϊον τοΰ σταυροΰ (Κ. Ν. Ήλιοπού- 
λου, Τό τοπωνυμικόν τής ’Ηλείας, 199). Έ ν  
Ήπείρω, δπου είκονοστάσιον ή σταυρός κατά 
τήν είσοδον τοΰ χωρίου. Ήπειρ. Χρον. Ζ' 241. 
Έν Ήπείρω έπίσης, δπου διασταύρωσις όδών. 
Άλλαχοΰ, δπου τό έδαφος (χαράδραι) δίδει τό 
σημεϊον τοΰ σταυροΰ. Ά λλ’ έπικρατέστερον, 
δπου τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ έγκεχαραγμένον. 
Σταυρός ΰψωμα (ύψ. 1334 μ.) άνωθι καί άνα- 
τολικώς τοΰ Πουρναροκάστρου.

Σταυρός. Μηνιαΐον θρησκευτικόν περιοδι
κόν τής Αρχιεπισκοπής Πατρών έκδοθέν τφ 
1900-8 .

Σταύρου Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  Λοχαγός Πεζι
κού, φονευθείς έν μάχη είς τόν πόλεμον 1940)1.

Σ τ α υ ρ ο υ λ ό π ο υ λ ο ς  Λυκ. Άνδρέας, λοχα-
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γύς Πεζικού έκ Πατρών γεν. τφ 1920. Έφο- 
νεύθη εις Αμφιλοχίαν είς τύν άντισυμμοριακύν 
άγώνα τφ 1949.

Σ τ α υ ρ ο χ ώ ρ ι .  ’Όνομα σήμερον της κοι- 
νδτητος Ζώγα (βλ. λ.) καί Λάλουση Φαρών. 
Έλευθ. ΙΑ' 734. Επικρατεί ό τύπος Σταρο- 
χώρι.

σταφίς, Α' Πρώτη έμφάνισις. Ήδη ό Πα- 
τρεύς μητροπολίτης Άρέθας (Θ' αί.) είς σχόλια 
αύτοΰ είς Λουκιανόν, άναφέρεται είς σταφίδας 
«... λέγεται δέ ούτως καί τύ είς αύτά ένδε- 
σμούμενον βρώμα, ώς καί νυν τάς άσταφίδας 
τινες ποιουσιν είς αύτά συσκευάζοντες αύτάς». 
Κατά Ζωγράφον 42, 47 εις τούς βυζαντινούς 
χρόνους, τούς χρόνους της Δανιηλίδος συγκε
κριμένος, δέν ήτο άγνωστος ή σταφιδάμπε
λος, ή σταφίς, ώς είδος έμπορεύσιμον, μόνον 
άγνοούμεν πότε τύ πρώτον έκαλλιεργήθη.

Έ ξ δλης της Ελλάδος, τύ πρώτον είς τάς 
Πάτρας γίνεται γραπτή μνεία σταφιδαμπέλου 
είς τύ άπύ 6 Αύγούστου 1438 έλλην. έν Πά- 
τραις έγγραφον της συλλογής Gerland 222, 
κατά τύ όποιον φέρεται καλλιεργούμενον παρά 
τύν ναύν τύν καί σήμερον εις την αυτήν Οέσιν 
κείμενον της αγίας Παρασκευής άνω πόλεως 
άμπέλιον, «σταπίδος ούσης». Ό  τύπος τού ό- 
νόματος σταπίς (καί όχι σταφίς) δέν πρέπει νά 
ξενίση, διότι καί εις ’Ιατροσόφιον τής αυτής 
έποχής φέρεται έπίσης σταπίς (Ζωγράφος 41).

Ό  Βησσαρ(ο>ν εις έπιστολήν του έκ Φερρά- 
ρας τώ 1459, έκθειάζων τήν Πελοπόννησον, άνα- 
φέρει μεταξύ τών άξιολόγων αύτής προϊόντων 
καί τήν σταφίδα διά βαφήν, λατινιστί : uvas 
passas parvas per quas fit tentura (Θωμό- 
πουλος 369a, 388). Ό  Ίταλύς έμπορος Πελαγότ- 
τι είς έργον του τού 1340 άναφέρει δτι έξήγετο 
τοιοΰτο προϊόν έκ Γλαρέντζας καί ΚορίνΟου, 
συνεπώς κατά Ζωγράφον 43, 85fl «περί τάς 
Πάτρας καί τύ Λϊγιον ήτο ό τόπος τής προ>- 
της καλλιέργειας τής σταφίδος», Ό  Μίλλερ, 
Φραγκοκρατία (μεταφρ. Λάμπρου) Β' 0.3171 
φέρει δτι «ή σταφίς χαρακτηρίζεται τώ 1541 
ώς προϊόν άπύ βραχέος χρόνου έξαγόμενον». Σά- 
θα, Μνημεία Έλλ. ‘Ιστορίας ΣΤ' 6.268. Καί 
είς Χρονικόν περί τών σουλτάνων έκδ. Γ. Ζώ- 
ρα, ’Αθ. 1958, 25, έργον τού ΙΕ' αί. άναφέρε- 
ται ούτως ή ζαρωμένη ρόγα: «...καί τύν έτύ- 
φλωσε καί έγίνησαν τά μάτια του ώσάν στα
φίδα».

* Ο περιηγητής Ταβερνιέ, έπισκεφΟείς τάς 
Πάτρας καί τήν λοιπήν ’Ανατολήν τώ 1670, α
ναφέρει (4, III) δτι ή Κόρινθος έξάγει μεγά- 
λας ποσότητας σταφίδος, έπίσης καί αί Πά- 
τραι. Τούτο είναι τύ μόνον έμπόριον τών δύο 
αύτών τόπων». Ό  Ριχ. Ποκόκ, ταξιδεύσας τφ 
1735, βέβαιοί δτι καί είς Κεφαλληνίαν εύρε 
σταφιδαμπέλους, άλλά καί είς τάς Πάτρας κα
θώς καί είς άλλα μέρη τού κόλπου τής Κόριν
θου. Μή λησμονώμεν δέ δτι κατά τύν Μεσαίω
να όνομασία τού Πατραϊκού κόλπου ώς τοιού- 
του δέν ήτο έν χρήσει καί έλέγετο ούτος τής 
Ναυπάκτου (L,epanto) ή καί Κορινθιακός, τού 
οποίου άλλωστε είναι καί πρόκολπος. ’Εντεύ
θεν δΟεν (παρά Θωμοπούλφ 70 σημ.) άφέθη νά 
σχηματισθή ό δρος κορινθιακή σταφίς (currants

of Corinthe), άν καί άμφιβάλλεται άν τύ πρώ
τον είς τήν Κόρινθον έκαλλιεργήθη ή σταφιδάμ
πελος, ή όποία, γραπτώς δέ, βεβαιούται διά 
τήν πόλιν μάλιστα τών Πατρών κατά τύν ΙΕ' 
αί. καί άπύ τών άρχών ήδη αύτοΰ. Τούτο ρη- 
τώς άποδέχεται ό Λαμπρινίδης, ιστορικός τού 
Ναυπλίου (παρά Ζωγράφφ 90). «Ή  προσωνυ
μία, λέγει, όφείλεται είς τύν τόπον τής προε- 
λεύσεως τού προϊόντος, τήν παραλίαν τών Πα
τρών, έκ τής όποίας άποκλειστικώς έξήγετο 
έκπαλαι είς τήν άλλοδαπήν, καί ήτις, άποτε- 
λούσα τήν κεφαλήν τού Κορινθιακού κόλπου, 
τούτου τύ δνομα έφερε παρά τοΐς ναυτιλλομένοις 
καί τοΐς γεωγράφοις τού Μέσου αίώνος. Απ' 
αύτών τών χρόνων, καθ' ους έφραγκοκρατείτο 
ή Πελοπόννησος, ή μάλλον άπύ τού ΙΔ' αί., ή 
κορινθιακή σταφίς έκ τής παραλίας τών Πα
τρών μετεφέρετο είς τάς Βρεττανικάς νήσους, 
τήν Βόρειον Γερμανίαν καί Όλλανδίαν δι* έ- 
νετικών πλοίων καί ύπύ Ενετών έμπόρων». 
(Δι* αύτύ ένετ. λίτρα κλπ.).

Ό  Ούέλερ, έλθών είς Πάτρας τφ 1676, ά- 
ναφέρει δτι ή σταφίς τών Πατρών έκτιμαται 
ώς ή καλυτέρα, άλλ* είναι μικράς ποσότητος, 
ΑΙ τρεις περιοχαί Πατρών, Μεσολογγίου καί 
Αίτωλικού μόλις κατ’ έτος δύνανται νά φορτώ
σουν εν πλοίον (Θωμόπουλος 428). Ό  Ζωγρά
φος ένθ. άνωτ. 87 παραθέτει έκ τού Σπόρου δέ 
Βιάζη δημοτικόν τραγούδι τού ΙΣΤ' (;) αί. 
υμνητικόν τής σταφίδος τής ΚορίνΟου, κατά 
τύν 4ον στ. τού όποίου «στήν ΙΙάτρα δέν έξά- 
νοιξα καί ούτε στή Βοστίτσα», άλλ* έκθεια- 
σμός τοιούτος τού προϊόντος τού έν Κορίνθψ δέν 
άπαντάται άλλαχού.

Κατ’ έπιστολήν ίταλιστί ΖακυνΟίου έγκατε- 
στημένου έν Πάτραις, τού Δημ. Δράκου, τού 
1502, διασωθεΐσαν καί δημοσιευθεΐσαν ύπύ του 
Σπύρου δέ Βιάζη (παρά Ζωγράφφ 108 έπ.), 
έξαίρεται ή έν Πάτραις καλλιέργεια σταφίδος : 
«... μετέβην είς κτήμα Φράγκου, δστις είς μί
σθωσιν τύ είχε λάβει καί δπου έκαλλιεργείτο 
νέον διά τήν πατρίδα μας Ζάκυνθον είδος άμ- 
πέλου, μετά μικρών ραγών μελανών, ήτις έδώ 
[έν Πάτραιε] έχει πολλάς όνομασίας ήγουν ά- 
σταφίδα, σταφίδα, Κόρινθο, λιανορρώγι, λιανο- 
στάφυλο, μικροστάφυλο, ούβα πάσσα, πάσουλο, 
οΰβα πάσσολα. Είναι γλυκύτατος καρπός, ό ό
ποιος λαμπρά τρώγεται μετ’ άρτου καί είναι 
θρεπτικός τύν χειμώνα ιδίως, δταν οί πτωχοί 
έξ αύτοΰ τρέφονται. Χρησιμεύει διά βαφήν εις 
τύ έξωτερικύν καί διά τούτο δέν τιμάται πολύ 
άπύ τούς ξένους. Τύ είδος τούτο είναι άφθο- 
νον». Γεγονός είναι δτι έκ Πατρών ή καλλιέρ
γεια μετεφέρθη είς τάς Ίονίους νήσους, ένταυ- 
0α δέ οί πόλεμοι καί άλλαι δηώσεις δέν ηύνό- 
ουν τήν άνάπτυξιν τού έμπορίου καί τής παρα
γωγής. Ό  περιηγητής Μόρισον τφ 1617 βέ
βαιοί δτι οί "Αγγλοι τής Έπτανήσου χαί οί 
κατοικοΰντες «έν ταΐς ύπύ τύν μέγαν Τούρκον 
Πάτραις, ταΐς έν τφ Κορινθιακοί κόλπφ» έξά- 
γουν σταφίδα. "Οπως καί ό Ούέλερ, καί ό 
Σπόν βέβαιοί τήν καλλιέργειαν σταφίδος έν 
Πάτραις, ένώ τά τουρκικά φρούρια τού Ρίου 
έμποδίζουν τήν είσοδον πλοίων είς τύΛ κόλπον#
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i'Σταφιδόκαρπος συλλέγεται καί άπό Ναυπάκτου 
καί Αίγίου.

Κατά τόν Σπΰρον δέ Βιάζην εις περ. «Παρ
νασσός» 1893, 71—9, τφ 1504 Πατρεύς τις δί
δει είς προίκα σύν άλλοις καί κατ’ έτος 1.000 

• λίτρας ένετικάς «σταφίδα ή ξηρά σταφύλια δη
λαδή τσιμπίπο». Τφ 1510 άναχωρεΐ έκ Ζακύν
θου πλοϊον δι’ Ένετίαν φορτωμένου «σταφίδα 

·.· χονδράν καί λεπτήν ήτοι τσιμπίπο της Ζακύν
θου καί λιανορρώγι άπό τάς Πάτρας». Τό αυτό 
έτος άνεχώρησεν έκ Πατρών είς Ζάκυνθον πλοΐ- 
ον φέρον «σταφίδα καί τσιμπίπο». Βασικώς 
πρέπει νά γίνη διευκρίνησις : άλλο σταφίς, πα
ραλλαγή άμπέλου, σταφιδάμπελος, καί άλλο ά- 
ποξηραμέναι σταφυλαί, αί όποϊαι καί είς τήν 
άρχαιότητα σταφίδες έν γένει εκαλούντο (έξ οΰ 
καί σταφιδίτης οίνος). Τω 1640 ή τιμή της χι- 
λιάδος όκ. 18 ρεάλια (Κώδηξ Μέρτζιου 30).

Β' Κ α τ ά  τ ήν  β' Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ν .  
Έξ έπιστολής τοϋ έν Πάτραις Ένετοΰ προξένου 
Άντ. Γεράρδη της 10 Νοεμβρίου 1738 πλη- 
ροφορούμεθα ότι δλη ή έν Πάτραις καί Αίγίφ 
παραχθεϊσα σταφίς τοϋ έτους τούτου παρελή- 
φθη ΰπό ένός άγγλικοΰ πλοίου καί δ τι έκ της 
σταφίδας των Πατρών, άλλη μέν εστάλη είς 
Κπολιν καί άλλαχοΰ, άλλη δέ εύρίσκεται άκό- 
μη είς τάς άποθήκας άπώλητος, άλλωστε πολύ 
όλίγον καλλιεργείται. Κατά τά έτη έκεΐνα ή 
σταφίς έτιμάτο 27—33 γρόσια ή χιλιάς (Θω
μόπουλος 504°, 506). Κατά τά έτη 1708 καί 
πρίν έξήγετο είς μικράν ποσότητα σταφίς είς 
’Αγγλίαν έκ Πατρών. Φορτίον σταφίδος πλοί
ου έκ Πατρών καί Μεσολογγίου άναφέρεται 
τφ 1748 (Κώδηξ Μέρτζιου 156, 209). Ό  Ε 
νετός πρόξενος Πατρών "Αγγ. Ροζαλέμ γράφει 
τήν 26 Νοεμβρίου 1775 : «ένεκα της σταθεράς 
καταναλώσεως του σταφιδοκάρπου καί τοϋ με
γίστου κέρδους τών Πελοποννησίων ένεψυχώ- 
νοντο οί Στερεοελλαδϊται καί κατεγίνοντο είς 
τήν καλλιέργειαν της σταφίδος... Είς τάς Πά
τρας καί τά περίχωρα αυτών κατά τό έτος 
τοΰτο, καίτοι ήτο περιωρισμένη ή συγκομιδή, 
ό καρπός έφθασε μέχρι 3.000.000 καί ήγορά- 
σθη δλος υπό Γάλλων άντί γροσ. 55 τήν χ ι
λιάδα, έξαιρουμένου τοϋ φόρου καί τοϋ δικαι
ώματος τοϋ προξενείου, ό όποιος πληρώνεται 
άπό τόν αγοραστήν». «Είς τήν έπαρχίαν Πα
τρών, δταν ό καιρός είναι ευνοϊκός, φθάνει 6 
καρπός τάς 4.000.000 λίτρας, άλλ’ ένεκα νέων 
φυτειών τάχιστα ή συγκομιδή θά ηΰξανε δι’ 
άλλων 2.000.000. Ή  τιμή πρό τοϋ πολέμου 
[τοϋ Ρωσοτουρκικοϋ] ήτο 55—60 γρ. τήν χι
λιάδα, άλλά τφ 1782 ή τιμή ήτο 28—30 τήν 
χιλιάδα ένεκα τών δυστυχιών τοϋ πολέμου. 
Έστέλλετο είς Τεργέστην, Λιβόρνον καί Μασ
σαλίαν. σπανίως δέ κατ’ εύθεΐαν δι’ ‘Ολλαν
δίαν ή ’Αγγλίαν». Τά τελευταία έπιστέλλουν 
οί σύνδικοι Ζακύνθου (Θωμόπουλος 509).

Τφ 1774 ό Ενετός πρόξενος Ροζαλέμ έ- 
πέτυχε τά πλοία νά μή διευθύνονται είς τά 
παράλια τών ΰπό τούς ’Οθωμανούς χωρών, ή 
δέ τιμή τής σταφίδος " έφθασεν είς γρόσια 44 
τήν χιλιάδα είς Πάτρας καί Αϊγιον. Τώ 1775 
ή τιμή είς Πάτρας ήτο 55 τήν χιλιάδα, ένφ 
τφ 1738 ήτο 27—33 γρ. (Θωμόπουλος 506)

καί είς τά άλλα μέρη τοϋ Κορινθιακοϋ κόλ
που μόνον 50 γρόσια (Ζωγράφος 119 έπ.). 
’Εκτός άλλων καί 39 πλοία υπό ένετικήν ση
μαίαν έφόρτωσαν σταφίδα διά Τεργέστην τά 
έτη 1780—7, 5 διά Λιβόρνον, 3 διά Λονδΐ- 
νον καί 1 δι’ Όστάνδην (Κώδηξ Μέρτζιου 293). 
'Ο περιηγητής Σκροφάνι, ταξιδεύσας τφ 1794 
—5, παρετήοησεν δτι ή παραγωγή είναι κα- 
λυτέρα είς Πάτρας, Ξυλόκαστρον, Πατραϊκόν 
κόλπον καί Κόρινθον. Αί Πάτραι παράγουν
3.600.000 λίτρας. Περί διαφορών περί τήν 
φόρτωσιν σταφίδος διά Τεργέστην τοϋ έμπο- 
ρικοϋ οΐκου τών Ρούφων (βλ. λ.) Θωμόπουλος 
510. Τώ 1808 άναφέρεται σύλληψις Γαλαξιδιώ- 
τικου πλοίου έκ Πατρών φορτωμένου σταφί
δα διά Τύνιδα. Δύο έλληνικά έγγραφα τών 
τουρκικών άρχών Πατρών έπί τούτου έδημο- 
σιεύθησαν ΰπό τοϋ Λέων. Ζώη είς περ. «’Α
χαϊκά» Δ' 79—80 (=Θωμόπουλος 519).

Ό  Γάλλος πρόξενος καί περιηγητής Beau- 
jour (1800) άναφέρει δτι ή σταφίς έκαλλιερ- 
γεϊτο είς τήν περιοχήν Αίγίου καί Πατρών καί 
ευδοκιμεί είς δλην τήν παράκτιον Άχαΐαν. Αί 
Πάτραι καί τά περίχωρά των παράγουν 4.000. 
000 λίτρας, 2.000.000 δέ λίτρας τό Αϊγ.ον 
καί άλλαι 4.000.000 συλλέγονται άπό τά πα
ράλια τής Άχαίας καί Αιτωλίας, καθώς καί 
είς Ξυλόκαστρον, ΑΙτωλικόν καί Μεσολόγγιον. 
«Αί Πάτραι διά τόν Μορέαν είναι ή μεγάλη 
άγορά τών κορινθιακών σταφίδων, άλλ' έπ:ιδή 
ό τελώνης της σκάλας αυτής φορολογεί χωρίς 
οίκτον τά πλοία, τά όποια έρχονται νά φορτώ
σουν εκεί, έλαβον τήν άπόφασιν άπό τίνος χρό
νου νά προσωρμίζωνται τά πλοία ταΰτα είς 
τόν δρμον τοϋ Αίτωλικοϋ». Ό  όμοίως πρόξενος 
καί περιηγητής Pouque/ille (1816) άναβιβάζει 
τήν παραγωγήν τοϋ 1814 είς 8.900.000 λί
τρας, έκ τών όποίων 6.000.000 λίτραι ήσαν ή 
παραγωγή τής έπαρχίας Πατρών άξίας 840. 
000 γροσίων (πρός 140 γρόσια ή χιλιάς). Ζω
γράφος αυτόθι 126, 132, 145, 147.

Εμπορικοί οίκοι Πατρών έξαγωγικοί στα
φίδος άναφέρονται οί τών Κανακάρηδων καί 
Ρούφων, Παπαδιαμαντοπούλου, Κωνστάκη κ. ά. 
Ό  Depping (παρά Θωμοπούλφ 613 σημ.) α
ναφέρει τάς Πάτρας ώς τήν μεγαλυτέραν, με
τά τήν Ζάκυνθον, άγοράν κορινθ. σταφίδος. 
Καί ό Σπυρίδων Τρικούπης (ό μετέπειτα Ιστο
ρικός τής Έπα»αστάσεως καί πολιτικός) εύρί- 
σκετο είς Πάτρας ένεργών έμπόριον έξαγωγής 
σταφίδος μετά τοϋ συγγενοϋς του Ίωαν. Π α- 
λαμα καί Ζαχαρ. Σ. Θωμοπούλου. Πρώτος είσ- 
ήγαγε τήν κορινθιακήν σταφίδα είς Τεργέστην 
ό Μεσολογγίτης Ά θ. Ζάλλας (Θωμόπουλος 
501 σημ. 506ι). Σταφιδαμπέλους έκέκτητο κά
τωθι τοϋ Βλατεροΰ έως παραλίας ή μονή Τα
ξιαρχών Αίγιαλείας είς Πάτρας, δπου έκαμε 
τόν πρώτον περίπατόν του ό Βύρων τόν Σε
πτέμβριον τοϋ 1809 (Θωμόπουλος 605, 606, 
616).

*0 Pouqueville IV, 367 προσθέτει διά 
τάς σταφίδας τών Πατρών δτι συγκεντρώνουν 
έκεΐ πολλά πλοία τοϋ Βορρά, τά όποια έξο- 
φλοΰν είς είδος ή τοΐς μετρητοϊς, συχνάκις δέ 
καί διά προπληρωμής (Θωμόπουλος 618, 619).
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ΓΓρβλ. καί Ά . Ά . Άνδρεάδην, Περί της οι
κονομικής διοικήσεως της Έπτανήσου έπί Βε- 
νετοκρατίας, Β' Ά θ. 1914, 264 έπ. 280, 284 
(παραγωγή σταφίδος Πατρών). Πρβλ. καί Σα- 
κελλαρίου 261, 265. Έν σ. 68 όμιλεΐ περί του 
έπιβληΟέντος προσθέτου φόρου 20 γρ. κατά 
χιλιόλιτρον, άνεξαρτήτως έθνικότητος έξαγω- 
γέως. Κατά τόν Leake II, 141, ό όποιος έ- 
πίσης σημειώνει δτι ή μεγαλυτέρα παραγωγή 
σταφίδος παρατηρεΐται εις Πάτρας, ή αύξά- 
νουσα τιμή της σταφίδος κατά τά τρία τελευ
ταία (1806) έτη, είχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
αυξησιν της καλλιεργείας της είς τήν πεδιάδα 
των Πατρών, ή οποία έκτός των κήπων καί 
των λιβαδιών, συνίσταται είς ακτίνα 2—3 μιλ- 
λίων άπό τήν πόλιν άπό άπέραντον αμπελώνα. 
«Είναι τώρα είς τήν άνΟοφορίαν των καί δταν 
φυσά άνεμος κατά μήκος τής πεδιάδος, είναι 
πολύ δυσάρεστος ή όσμή». Καί * Υψηλά άλώνια 
(βλ. λ.) σήμερον, έκεϊ δπου έπί Τουρκοκρατίας 
έπί του υψώματος τούτου ήσαν άλώνια στα
φιδοκάρπου. Καί παροιμία παλσιά Πατρών: 
«Τόν Αύγουστο παντρεύομαι, τον Λΰ,ουστο ξε- 
παντρεύομαι» (έξαρτάται άπό τό εισόδημα τής 
χρονιάς ή τέλεσις τού γάμου. Πολίτου ΙΙαροι- 
μίαι II, 632).

’Έγγραφον άποκείμενον εις τό άρχεϊον Ίωαν. 
Παπαδιαμαντοπούλου τού έν Πάτραις Νικολ. 
Στεφανοπούλου πρός τόν άνωτέρω, παρέχει ει
κόνα του τότε έμπορίου τής σταφίδος. Έξε- 
δόΟη έν Πάτραις τήν 21 Σ)βρίου 1814: «Διά 
τού παρόντος φανερόνω καί όμολωγο έγώ είπο- 
γεγραμμένος Νικόλαος Στεφανόπουλος διά νά 
έλαβεν ευσπλαχνίαν καί καλοσινι. ό Κύριος Ι 
ωάννης ΓΙαπαδιαμαντόπουλος καί μέ έννιταιρε- 
σάρισεν άπό τήν σταφίδα δπου έφόρτωσεν διά 
λογαριασμόν του είς τό περγαντινο ώνόματι 
άγιος Σπυρίδων τόν κυρ Χαραλάμπη μπχκο- 
Γιωργοπούλου καί τήν σπιρίδισεν διά λιβόρνω 
είς περιλαβίν του έκεί Κυρ. στεφάνου Λίπρίτζι 
δπου είναι είς βουτζά [—βαρέλια]— έκατόν 
σαράντα ένέα καί καρτέλα [--τέταρτα] πενΐντα 
πέντε Νέτα [ —καθαρά] άποτάρα [—άπό ντάρα, 
άπόβαρον] λλίτρας — τριακόσιες τριάντα έξ=  
χιλιάδες καί τριακόσιες τέσσαρες νέτα άπό 
ντάρα τά όπία έκλισεν είς ινπαρκο ώς ι φατούρα 
του αύτού Καρικοΰ [—φορτίου] γρόσια έκα
τόν σαράντα ωχτώ χιλιάδες καί έννιακόσια έ- 
νενίντα επτά Ĵo — 148 997 καί 31......

Καί ό δημοσιευΟεΙς παρά Θωμοπούλω 619 
έπ. άπολογισμός τής δημογεροντίας Πατρών 
1819 πολλάς παρέχει πληροφορίας διά τήν στα
φίδα. Πιστοποιείται δτι κατ’ έΟιμον ό τρυγη
τός ήρχιζε τήν έπομένην τής εορτής τής Πανα
γίας (16 Αύγούστου): «Διά δσα τών παληκαρίων 
δπου εφύλαξαν έξω είς τά 'Αλώνια σταφίδων 
νά μή γίνωνται κλεψιαίς καί νά μή ρίχνουν 
τουφέκια... Διά δσα ό λουφές καί ψωμί του 
άνθρώπου όπου φυλάττει τό κιόσκι είς Έηλα- 
λώνια...». 'Όπως παρατηρεί ό Γ. Παπαδιαμαν- 
τόπουλος, 'Ιστορ. σημειώσεις 1750—1850, Άθ. 
1938, 14, τό έξαγωγικόν έμπόριον έπί Τουρ
κοκρατίας κατά μέγα μέρος εύρίσκετο είς χεΐ- 
ρας τών προξένων. «*Εν Πάτραις έπί παραδείγ
ματα μι$ τών έμπορικωτέρων καί πολυαν-

θρωποτέρων πόλεων τού υποδούλου έθνους.;, 
τό έμπόριον τής σταρίδος διενεργεΐτο άποκλει- 
στικώς σχεδόν ύπό τοϋ ’Άγγλου προξένου 
Γκρήν καί του 'Ολλανδού συναδέλφου του».

Καί άλλο άνέκδοτον έγγραφον τού αυτού 
αρχείου άπό 27 Φ)ρ£ου 1821 τού Άνδρ. Κα
λαμογδάρτου πρός τόν Ίωαν. Παπαδιαμαντό- 
πουλον : «Καί χθές καί σήμερον σας παρακαλώ 
θερμώς νά δώσετε τοϋ παρόντος μου γρόσια 
τριακόσια διά τούς έργάτας μου επειδή δέν έχω 
νά τούς πληρώσω, καί άν ήσται στενοχωρημένη 
ώς μοϋ είπατε, αϋριον έλπίζω νά πάρω μερικά 
άπό τόν Sign, Κόνσολον Ένγκλέζον έκ τών 
Πηδαετίων σταφίδος καί σάς τά έπιστρέφω, 
όμως άναπαρακαλώ μή μέ άφίσετε έτζι».

Γ' Τ φ  1 8 2 1  καί  έ φ ε ξ ή ς .  Κατά 
τόν 'Ιερόν Αγώνα ή έπαρχία Πατρών (τουλά
χιστον αί δύο πεδιάδες τών Πατρών) έτουρκο- 
κρατοϋντο. Ό  Φιλήμων είς 'Υπομνήματα Γερ
μανού 251 άναφέρει δτι οί σταφιδοκτήται άπό 
Πατρών έως Άκράτας δεν έχασαν ποτέ τά 
προϊόντα των ένεκα τοϋ στρατοπέδου τοϋ Λόν- 
του είς Καστρίτσι καί Σελλά. Τό γεγονός είναι 
δτι ή παραγωγή έμειώθη καί τό προϊόν διηρ- 
πάζετο. Επιστολή άνέκδοτος τού Ίωαν. Πα- 
παδιαμαντοπούλου έξ Όμπλού τή 30 ’Ιουλίου 
1821 πρός τούς Θεοδ, Λεονταρίτην καί υίόν 
είς Ζάκυνθον, περιέχει καί τά έξής : «λοιπόν
τών αιτιών αί σταφίδες μας δέν θέλει μαζευ- 
Οοϋν άπό τό γένος μας, άλλ’ ούτε καί άπό 
τούς έναντίους έκτός μικρομπαγατέλων, δπου 
ΐσως συνάξουν αυτοί άπό έκείνας δπου εύρί- 
σκονται τριγύρω τής πόλεως. είς τόν Κόλφον 
δέν έβαλαν είς τό τρύγος οί ίδικοί μας καί 
άμποτε νά τάς σηκώσουν αύτάς έκεί...». Είς 
άλλην τού αύτού άρχείου ό Γ. Καλαμογδάρτης 
γράφει πρός τόν Παπαδιαμαντόπουλον τήν 23—
4—1822 δτι «τά δύο άμπέλια σας είς Κρύα έ- 
κλαδεύθησαν», ομοίως τά είς Άγιον Ίωάννην 
κχί Καμάρες (Πατρών).

Κατά Γ. Παπαδιαμαντόπουλον, ένθ’ άνωτ. 
33—4, έχορηγοϋντο καλλιεργητικά δάνεια, τά 
όποια έξωφλοϋντο κατά τήν έποχήν τής συγκο
μιδής τών προϊόντων, ώς έπί τό πλείστον είς 
είδος. Ό  σταφιδοπαραγωγός άπηυθύνετο είς 
τόν κεφαλαιούχον «σαραγιάντην» (άποθηκοϋχον) 
καί ύπέσχετο είς αύτόν νά τοϋ παραδώση είς 
τήν άποθήκην του (σαράγια) κατά τήν συγκο
μιδήν ώρισμένην ποσότητα σταφιδοκάρπου είς 
έξόφλησιν τοϋ δανείου. Είς τό άρχεϊον δέ της 
οίκογενείας Παπαδιαμαντοπούλου εύρίσκεται τό 
έξής έλληνιστί όμόλογον: «Πάτρα 5η Μαΐου 
1817. 'Ομολογώ έγώ ό Μέραγας Τζέλαγας 
Ζααδές δτι διά χρείαν μου έδανείσθηκα άπό 
τόν κύρ Γιαννάκην Π. γρόσια μετρητά έπί χεϊ- 
ρας δύο χιλιάδας τριακόσια δώδεκα 2312 τά 
οποία έλαβον διά χάριν φιλίας καί μετά τέσσα
ρες μήνες υπόσχομαι νά τοϋ κουβαλώ άπό τό α
λώνι μου είς τό μαγαζί του δέκα πέντε χιλιάδες 
JYg 15.000 [ένετ. λίτρας] σταφίδα ή καί περισ
σότερον νά είναι καλά ηλιασμένη καί παστρε
μένη καί κατά τό πρώτο παζάρι δπου ήθελε 
κοπή νά μοϋ τήν πληρώση καί νά κρατή τά 
άνωθεν γρόσια του καί είς τόν καιρό του πα
ζαριού νά μείνουν μόνον γρόσια δύο χιλιάδες
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lr άπάνω του νά μου τά ξεπληρώνη μετά ένα μή- 
5 να άπό τόν καιρό όπου κοπή τό παζάρι...».

Πάντως κατά τά έτη τοϋ Άγώνος ή κερ- 
χ> δοσκοπία τοϋ ’Άγγλου προξένου άπετελείωσε 
ν τήν καταστροφήν. Διότι οΰτος εΰρισκε τήν εύ- 
]ΐ, καιρίαν νά άγοράζη τό μέν έλαιον πρός 8 γρό- 
χ σια τήν βαρέλα, τήν δέ σταφίδα πρός τάλληρα 
1 15 τήν χιλιάδα άπό τούς Τούρκους τοϋ Ίσοΰφ 

ω πασά, τούς άπογυμνοΰντας τήν περιουσίαν των 
30 Πατρέων. ΈπΙ πλέον ό αύτός πρόξενος ήρνεϊτο, 
ο: έπωφελούμενος των ανωμάλων περιστάσεων, νά
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Ε/· · i< ποίας εϊχεν οΰτος προαγοράσει καί παρελάμ- 
τ·'. λ βανεν, αΐ προθεσμίαι δέ πληρωμής εΐχον λήξει. 
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ι;::ο hi
iik·· λ 

ί ίδο !1ΐ’·· λ
r/;r yV; Ι· >JC
yrfc», ί* 

toi r!:· * 
!: τόν Iwk 

π :  « : 5  
I-'T

naj'/'fjifv ,
^  Φί- *·.

■J-jV-
m w r-fro:

ιΓ'!1’*' :x διαμαρτυρίαν έντονον.
JB·· Κατά τάς συνεδριάσεις 20 καί 21 ’Ιουνίου

ήίω|: iT'jjji. ;*} 1822 τής έν Άργει συνεδριαζούσης Βουλευτι- 
‘•'̂ ’•ητιΓ;; κής Επιτροπής, έπί προτάσεως τοϋ Θεοδ. Κο- 

r >·< λοκοτρώνη, άφορώσης τήν σταφίδα των Πα- 
715ο ~κ ; a λαιών Πατρών, γνωμοδοτεΐται καί άποφασίζε- 

ται δπως «τάς μέν έΟνικάς σταφίδας [δηλαδή 
Ιο yr:'w: ρί τάς πρώην τουρκικάς] νά τρυγήσωσιν οί στρα
τί "Λ:ϊι k  5 τιώται άποδίδοντες τό νομοθετημένου δέκατον 

‘bull! είς τό έθνικόν ταμεΐον, τάς δέ Ιδιοκτησίας των 
ττ, Si) Iw'· Jc χριστιανών νά τρυγήσωσιν οί ίδιοι χριστιανοί 

παραχωροΰντες τοΐς στρατιώταις μόνον τό τρί
τον μέρος, τό όποιον μετά τοϋ όλου καρποϋ 
τοϋ έκ τών εθνικών θέλει είναι ό μισθός τών 
καπεταναίων καί στρατιωτών τών πολιορκη- 
σάντων τό φρούριον τής Πάτρας...» (Ζωγρά
φος αυτόθι 1502, 152—3). Τώ 1823 παρήχθη- 
σαν είς 6λην τήν Πελοπόννησον 140.000 λί- 
τραι, ένώ προ τοϋ 1821, μόναι αί Πάτραι πα- 
ρήγον 6.000.000.

Μετά τήν Άπελευθέρωσιν αί τουρκικαί στα
φιδάμπελοι άπετέλεσαν καί αΰται έΟνικάς γαί- 
αc, τών οποίων δηλ. ήδη έγένετο κύριος τό 
Δημόσιον. ’Αλλά τοΰτο γενικώτερον τόν Φ)ριον 
τοϋ 1830 δίδει δι’ άσφάλειαν τών πρός αυτό 
προκαταβολών τής συσταθείσης ’Εθνικής Χρη- 
ματιστικής Τραπέζης υποθήκην είς τούς έπΐ τής 
’Αχαϊκής άκτής σταφιδαμπελώνας (Γ. Παπα- 
διαμαντόπουλος, έυθ. άνωτ. 29). Αί έθνικαί 
αΰται σταφιδάμπελοι δοθεΐσαι είς φαλαγγίτας 
καί άλλους άγωνιστάς καί ή διανομή καί τών 
άλλων χέρσων εθνικών γαιών έδωσαν τήν ευ
καιρίαν είς τούς κατοίκους ορεινών περιφερει
ών, Ιδιαίτατα τής έπαρχίας Καλαβρύτων (καί 
Κορινθίας), νά κατέλθουν καί νά εγκαταστα
θούν είς τά παράλια, συγκροτήσαντας νέα χω
ρία (βλ. λ. πληθυσμός) καί έπεκτείναντας τήν 
σταφιδοκαλλιέργειαν είς τό έπαρκον (Ά . ’Α. 
Άνδρεάδου, Εθνικά δάνεια είς Μαθήματα 
Δημ. Οικονομίας 74). Τώ 1840 κατά τήν έφ. 
«Καρτερία» ΓΙατρών ή παραγωγή ήτο 1.500 
χιλιόλιτρα, ένώ τό προηγούμενου έτος ήτο μό
νον 650.000 λίτραι. Ό  ’Άγγλος πρόξενος έν 
Πάτραις συνεχίζει τό σταφιδεμπόριον. Είναι 
οΰτος ό άντιπρόξενος καί σταφιδέμπορος Ρόμ- 
πινσον. Διευθύνει τόν μέγαν έν Πάτραις στα
φιδικόν οίκον Μπάρφ, τόν όποιον άργότερον 
(1867) διηύθυνεν ό Βούδ (Σταυρόπουλος 423— 
4, 518). Τφ 1836 είς έ®. «Έλλην. Τηλέγρα
φος» ’Αθηνών γράφεται εις τό φ. 8  Σ)βρίου:
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«Γράφουν άπό Πάτρας βτι Κορινθιακή σταφίς 
έπωλήθη έφέτος 104 δίστηλα ή χιλιάς». Κατά 
τήν περίοδον 1833—43 ή έσοδεία τής κοριν
θιακής σταφίδος έδιπλασιάσθη είς τήν έπικρά- 
τειαν, είς δέ τάς Πάτρας έτριπλασιάσθη (Κυ- 
ριακίδου 'Ιστορία συγχρ. Έλλην. Α' 385).

Τώ 1850-2 νόσος τις έβλαψε καιρίως τήν 
σταφιδοπαραγωγήν καθ' όλην τήν Πελοπόννησον. 
Βλ. Κ. Σακκογιάννην (’Αχαιόν) «Νεολόγος» 2) 
4)1959. Τώ 1857 υπάρχει σταφιδική κρίσις καί 
συνιστάται ή ’Ανώνυμος Εταιρία Οινοποιίας 
είς Πάτρας (Γ. Άναστασοπούλου, Ίστ. Έλλ. 
Βιομηχ. Α' 132. Παρ’ αύτφ Β' 539 περί προ
νομίου μεθόδου άποξηράνσεως καί Α' 401 : 
έξήχθησαν έκ Πατρών τφ 1875, 61.051.981 
λίτραι). Τέλος ή παραγωγή είς Πάτρας καί 
■τήν χερσόνησον αύξάνει, ή μεγάλη έξαγωγή είς 
τό εξωτερικόν (ιδίως είς Γαλλίαν) μειοϋται, 
άζητησία τοϋ προϊόντος, άνάπτυξις παραγω
γής είς άλλας χώρας (Αυστραλίαν, Καλλκρορ- 
νίαν), διάφοροι νόσοι καί φθοραί τής σταφι
δαμπέλου έπιφέρουν άλλεπαλλήλους κρίσεις 
είς τό σταφιδεμπόριον άπό τών τελών τοϋ ΙΘ' 
αί. (1893) καί δημιουργεϊται τό σταφιδικόν 
ζήτημα (άνάπτυξις αύτοΰ είς ’Ανεξάρτητον 
Δ' 3067). Προτείνονται καί έπιχειροϋνται 
πολλαί λύσεις: ή τοϋ Εύθ. Καρακάλου (βλ. 
λ.), έφέτου, περί έξαγωγής είς Ρωσίαν, ΐδρυσις 
σταφιδικής τραπέζης (βλ. λ. Καραμπάτζος), 
ή Ενιαία Σταφιδική Τράπεζα κ. ά. Τόν Δε
κέμβριον 1896 ώργανώθη έν Πάτραις μέγα 
σταφιδικόν συνέδριου περί τών έπιβαλλομένων 
πρός σωτηρίαν τής σταφίδος. Τώ 1898 συνήλ- 
θεν είς Πάτρας καί άλλο σταφιδικόν συνέδριον 
(Σταυρόπουλος 656). Τέλος ιδρύεται καί Αυ
τόνομος Σταφιδικός ’Οργανισμός, τοϋ όποίου 
ή έδρα άπό τοϋ 1953 μετεφέρθη είς Πάτρας 
(Β. Σιμωνίδου, ό ΑΣΟ καί αί έργασίαι του, 
ΆΟήναι 1927).

Κατά μελέτην είς περ. «Εστία» τού 1881, 
126, ή παραγωγή Πατρών σταφίδος τοϋ 1880 
άνήλθεν είς 20.153.197 λίτρας καί έξήχθησαν 
έκ τοϋ λιμένος Πατρών 67.897 622 λίτραι. 
Κατάλογον τών σταφιδεξαγωγέων τοϋ 1905 είς 
Πατρ. Ήμερολόγιον Μπενάκη 1906, 42—5. 
Ά πό τών μέσων τοϋ ΙΘ' αί. άρχεται διά μη
χανικών μέσων καθαρισμός τής σταφίδος, διά 
σταφιδομηχανών, αί όποΐαι κατεσκευάζοντο είς 
Πάτρας (Σταυρόπουλος 632, 633). Ό  έκ Ζή- 
ριας Παν. Στουμπούλης έφεϋρε τήν ύπό σκιάν 
άποξήρανσιν τής σταφίδος (αυτόθι 643) τώ 
1880- Οί σταφιδέμποροι διαθέτουν άποθήκην 
(στίβαν), είς μίαν άκραν τής όποιας είναι έγ- 
κατεστημένα τά μηχανήματα καθαρισμού (έρ- 
γοστάσιον), έντός δε τής άποθήκης ή καί έ- 
κτός αυτής γίνεται ή συσκευασία είς τέταρτα 
(κιβωτίδια ξύλινα, τά όποια παρασκευάζουν αί 
ξυλοβιομηχανίαι). νΗδη άπό τοϋ 1850 σταφίς 
είς βαρέλια ή βουτσιά δεν έξάγεται, έξάγεται 
δμως είς μικρούς σάκκους τριχίνους. Σουλτα
νίνα δεν καλλιεργείται είς Πάτρας, άλλά μό
νον μαύρη σταφίς, τής όποίας ή ποιότης έρ
χεται εύθύς μετά τήν τοϋ Αίγιου, ή παραγω
γή δέ Έρινεοΰ υπάγεται είς τήν κατηγορίαν 
Αίγιου (Βοστίτζας). Τό χρηματιστήριον (μπούρ-

587 σταφίς
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σα) του είδους έγένετο εις τδ κέντρον (καφε- 
νεΐον) «Λεσχίδιον» (8που ή Λαϊκή Τράπεζα σή
μερον), εΐχον δέ δημιουργηθή έν Πάτραις τά
ξεις σταφιδοπαραληπτών, σταφιδομεσιτών, με
σιτών δελτίων παρακρατήσεως κλπ., άλλα ταΰ- 
τα άφοροΰν τδ δλον θέμα της σταφίδος (Πρβλ. 
«Αχαϊκά» Β' 84—5). Βλ. λ. έμπόριον, γεωρ
γία, πεδιάδες. Θεοδ. Βουρλούμης «'Η Ελλάς 
κατά τούς Όλυμπιακούς άγώνας του 1896» 
346—411, ΜΕΕ ΚΒ' 321, Άναστ. Τραμπα- 
δώρος, Ιατρός έν Πάτραις, εις έφ. «*Άστυ» 
’Αθηνών 5 Ν)βρίου 1904. Ίωαν. Σ. Ζωγρά
φου, Περί δασμών σταφιδοκάρπου, Ά θ. 1878, 
Διον. Άρσένη, ΣταφΙς καί παρακράτησις, Πά- 
τραι 1899. Σταφιδική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Κανονισμδς των έργασιών αυτής, Πάτραι 1900.

Στάχταινα ή. Χείμαρρος άνωθεν Σαρκου- 
να (βλ. λ.) έκχυνόμενος είς τδν Φοίνικα (βλ. 
λ.) ποταμόν κατά τήν πεδινήν αύτού κοίτην. 
Καί παραπόταμος γράφεται καί μεταξύ αύτού 
καί του άλλου παραποτάμου Γκλουμενίτου κα- 
λουμένου, υπάρχει ή Οέσις Ελληνικά (βλ. λ.) 
μέ άρχαιότητας. Καί οΐ δύο έρχονται έξ άρι- 
στερών τού ποταμού. Λέκκας 11, 35. Θωμό- 
πουλος 64ι.

Στελλακάτος Δημήτριος. Καθηγητής έν 
Πάτραις, άπδ τού 1890 είργάσϋη διά νά πα- 
ρασκευάση χορωδίαν νέων, έπιτυχώς δέ παρου
σίασε συναυλίας αύτής. Συνέθεσε τήν μουσι
κήν πολλών τραγουδιών, τά όποια έτραγου- 
δούντο εύρύτερον, Έσπούδασε ζωγραφικήν είς 
’Αθήνας καί Ρώμην, δπου είχε καθηγητήν τδν 
Πομπιάνην. Γλωσσομαθής καί άριστος γνώ
στης καί της βυζαντινής μουσικής. Άγιογρά- 
φος. Εικόνες του υπάρχουν είς τούς ναούς των 
ΪΙατρών καί Ιδίως τδν Μητροπολιτικόν. Ά πέ- 
Θανε τώ 1921. Άκαδ. ΊΙμερολ. Πατρών 1918, 
187 (καί είκών του).

Στέμμα. Πολιτική έφημερίς έβδομαδιαία 
έκδοθεϊσα ύπδ Θεοδ. Δαρείου έν Πάτραις 
1935—6 καί πάλιν τώ 1945—9. Ό  αύτδς έξέ- 
δωσε τήν «Αγροτικήν κραυγήν».

Στενά. *0 πορθμός Ρίου (βλ. λ.), δπου ή 
είσοδος τού Κορινθιακού κόλπου, έπειτα άπδ 
τδν πρόκολπόν του (ΙΤατραϊκδν κόλπον). ΈπΙ 
ξηράς στενά είναι τά λεγόμενα δερβένια (βλ. 
λ.). Στενδν Οέσιν μεταξύ Θερειανού καί Τσου
καλά άναφέρει ό ανεπίγραφος πίναξ τού έτους 
1849 τού 205 φύλλου τού κώδικος μονής Γη
ροκομείου. Ή  Οέσις αυτή πρέπει νά είναι ή 
ύπδ τού Ραγκαβή Β' 85 άναφερομένη Οέσις 
όλίγον κατφκημένη τώ 1851. Στενδν είς τά 
έγγραφα τής τελευταίας Ενετοκρατίας δ ισθμός 
τής ΚορίνΟου (Κώδηξ Μέρτζιου 84, 108 καί 
άλλαχού). Βλ. λ. ληττεΐαι καί Ιδίως διά τήν εις 
Τσουκαλά τού 1768.

Στεναΐτικα. Συνοικισμός Α τής Κάτω Ά -  
χαΐας, άπό τής όποίας άπέχει 15'. Κορύλλος 
Χωρογραφία 72. Άναφέρεται τό α' άπό τδν 
Νουχάκην μέ 50 κατοίκους τω 1889. Οί κά
τοικοι ήλΟον άπδ τδ Στενδν τής Κορινθίας. 
'Τπάγεται είς κοινότητα 'Αγιοβλασσιτίκο>ν.

Στεργιανόπουλος ΙΙέτρος, άρχαιολόγος. 
Έκτακτος έπιμελητής άρχαιοτήτων Πατρών 
Εως σήμερον, Έγραψεν είς έγχωρίους έφημε-

ρίδας περί Έπαναστάσεως 1821, Ρίου, *Ακρό- 
πόλεως, Υψηλών άλωνίων κ. ά.

Στέργιος καπετάνιος. Έφύλασσε τδν Μάϊ- 
ον 1821 τά σύνορα έπαρχίας Πατρών άπδ τούς 
Τούρκους τού Λάλα. Γερμανδς 34.

Στερεά Ε λλά ς. ’Αρχαιότατος δ δεσμός 
των κατοικούντων τήν έναντι των Πατρών 
Στερεάν μετά των Πατρών καί ή έπιμιξία καί 
κοινή λατρεία είς Ρίον καί είς δλην τήν περιο
χήν. Κατά τούς γεωλογικούς αιώνας ήτο ήνω* 
μένη ή Στερεά μετά τής Πελοποννήσου καί άρ- 
γότερον ίσως είς τδν ’Άραξον ή μάλλον είς 
τδ Ρίον. Εκτός τής έπικοινωνίας, ή οποία έκ- 
δηλουται καί είς αυτούς τούς προϊστορικούς 
χρόνους (πό>εις άπαντώσαι καί εις Αιτωλίαν 
(‘Ώλενος) ή Δωρίδα (Έρινεός) άντιστοίχως), έ- 
χομεν τδ συγκινητικόν παράδειγμα των Πα- 
τρέων, οί όποιοι μόνοι έξεστράτευσαν υπέρ των 
κινδυνευόντων άπδ τούς βαρβάρους Γαλάτας 
Αίτωλών καί διεκινδύνευσαν είς Κάλλιον. Ή  
διακίνησις οικογενειών άπδ τής μιας ξηράς είς 
την άλλην είναι αέναος, μάλιστα κατά τήν τελευ- 
ταίαν Ενετοκρατίαν καθ’ δμάδας έγκατεστάθη- 
σαν πλεϊστοι Στερεοελλαδϊται καί δή Αιδωρι- 
κιώται εις τήν έπαοχίαν Πατρών. Άποτελεΐ- 
ται οΰτω σύνολον δργανικόν, οικονομικόν ιδίως, 
τδ όποιον διά παραδόσεως αιώνων δημιουργεί 
τήν ενότητα «Δυτικήν Ελλάδα» μέ κέντρον 
τάς Πάτρας. ’Αντιζηλία ή διένεξις δέν υπάρχει 
καί τδ γνωμικόν «τή γνώση έχει δ Μοριάς καί 
λεβεντιά ή Ρούμελη» έπισφραγιζει τήν πλήρη 
άναγνώρισιν τής άδελφικής συμβιώσεως καί 
συνεργασίας των λαών εντεύθεν καί έκείθεν τού 
Ιΐατραϊκοϋ καί των Ρίων. Βλ. λ. Αίτωλοί, 
Ναύπακτος, Δωριείς, Αιδωρίκης. Θωμόπουλος 
13, 14, 25, 28, 45, 103, 468, 489.

Ό  Κ. Δ. Μέρτζιος (Κώδηξ του 135—6) 
παρέλαβε έκ τού Μουσείου Correr (άρχειον 
Μοροζίνη καί Γριμάνη, φακ. 468) τδ κάτωθι 
ανέκδοτον έγγραφον: «L,aus Deo 1700 20
Μα ίου στδ νέο Πάτρα. Όνοματολόγι τές φα- 
μέλιες όπού έχουμε χάρες είς τά άφεντικά πο- 
στατικά εις τή προβίντζια [=έπαρχίαν] τής 
Άχαΐας μέ τά τεριτόρια [διαμερίσματα] όπού 
εύρίσκονται, γενόμενο κατά τήν πρόσταξι τού 
έκλαμπροτάτο καί υψηλότατο άφέντη Φραγκί
σκου Γριμάνη Γιενεράλες. Στδ τεριτόριο τής 
Πάτρας. Φαμέλιες άπδ τή Ρουμέλια: Γικα
[γυναίκα] τού Νερούτζου, Μαργιέτα τού Γλέ- 
ζου, Γαρουφαλιά Λεμοπούλα, ’Αγαπητός Πε- 
τρούντζος, Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Πανα
γιώτης Παπατής, ’Αστρή Βέργη, Νικολός Διε- 
βιάρης, Χρυσάφη Φαλόσπουλα, Νικολός Κον- 
τοπάτης, άπόθανε, Δήμας Δούσος, Άλέχος του 
Γιάννη Γαλάνη, Στάθης Μπούφος, Δημήτρης 
Μπούφος, Άστέρω Χρυσοπούλα, Μεσόλιε [;] 
Λέκα, Γιάννης ΞχνΟόπουλος μέ τδν άδελφό του, 
Θόδωρος Κατερής, Δημήτριος Κλέπτης, Δημή- 
τριος Κουσός, Γιάννης Παπάς, Γιάννης Κούρ- 
της, Γιάννης Στερόπουλος, Νικολός Πέρος, 
Γιώργος Γιωργαντάς, Φραντζεσκογιάννη Κορ- 
λάντης, ’Αθανάσιος Καίσαρης, Παναγιώτης 
Άποσταρόλης, Νικολός Κουσός, Γιάννης Μαν- 
τήλας, Γιώργος Παπαδημήτρης καί άδελφός 
του, Γιώργος Γαλιτας μέ τή μάνα του, Γιώρ



γος Ριμπδς μέ τόν άδερφό του, Παν. Κονσκου- 
λής, Γιάννης Σ ο φ ρ α τ ζ ή ς ,  Γιάννης Κοσμάς, πα ί
διά τοΰ Δήμου Ξυλογαϊδαρίτη [=νΰν Καλλιθέα 
Δωρίδος], Δημάνης [;] Μεταλόπουλος, Νικολός 
Φάλτζος, Βελισάρης Μακρής, Χρύσανθος Τεη- 
λόπουλος, παιδιά τοΰ Γιάννη Βασίλη, Κων- 
σταντής Συνάδης, Κωνσταντής Τάσος, Γιάννης 
Σιρλιάγκος, Κανέλλος Σκορδίλης, Θεοδ. Βα- 
φιάς, Γιώργος του Καραμουντζιώτη, Γιάννης 
Άρίδης, Στάθης Κουρής μέ τόν άδερφόν του, 
Νικολός Κανέλλος, Νικολός Πετράντζος, Παν. 
Μπαλής, Γιώργος Κοίλας, Γ. Καραγιάννης, 
Χριστοδ. Κουβαράς, Μπετούτσης Κουβαράς, 
Γιώργος Κουβαράς, Γιώργος Σασλάνης, Δημή- 
τρης Μαλής, Έλιμάδα τοΰ ΙΙιτουρίδη, Κων
σταντής Πιτουρίδης, ’Αγαπητός τοΰ Παπα- 
δήμα, Άσήμω Τερλιγιάννη, Στάθης Παγίδης 
μέ τόν άδερφό του, Άλέξης Σανταρίκας, Μα- 
ρίτσα του Μουρτέζα, Σέρβος Σιμόπουλος, Δή
μος Βουνίσιος μέ τόν άδερφό του, χήρα τοΰ 
Κωνσταντή Μιχάλη, Δήμος ’Ορφανός μέ τόν 
άδερφό του, Παπαναγιώτης, Παπαναγιώτης 
Κατζός, Γιάννης Μαλάνης, Θόδωρος Μουλαρά- 
κης, Φράγκος Μουσουμάνηε, Νικολός Βαρε- 
στός, Τριαντάφυλλος Κονιονάρης, Στάθης Κον
τοδήμος, Κωνσταντής Μαστρομένεγας, Δάφνη 
Λοϊζοπούλα, Θόδωρος Κοιλουβάτης, ’Αγαπη
τός Μαλής, Νικολός Πιστόλης, Γιάννης Κολό- 
στραβας, Κωνσταντής ’Αργαλειός, Γιάννης Κό
τας, Γιώργος Μαντάγαρης, Γιάννης ’Ορφανός, 
Μανώλης Λαγανΐκος μέ τόν άδερφό του, Δημ. 
Μαντάγαρης, παιδιά τοΰ Ψιμούλη, Φράγκος 
’Αργαλειός, Νικολός Μανθαϊος, Δημήτρης Ξυ- 
λογαδαρίτης [= Καλλιθέα νΰν], Γιάννης Τόγιας, 
χήρα Αεμοπούλα, χήρα Δέμενα μέ τόν άνη- 
ψιό της, Άνδρέας Ξυλογαϊδαρίτης, Στάθης 
Ντελίδιμος, Δημ. Γιωργοσόπουλος, παπαδιά 
Κωνσταντώναινα μέ τά παιδιά της, Γιώργος 
Μπόγδανος, χήρα Στάθαινα Καλοΰ, Γιώργος 
Ξυλογαϊδαρίτης, Στάθης Ίνιάνας καί Γιώργος, 
Νικολός Κουβαράς». Επακολουθούν 6 οίκογέ- 
νειαι «άπό Θήβα» καί άλλαί 8 «άπό τήν Έ -  
γριπο» [=Εΰβοιαν]. Κατά τήν άντιγραφήν Κ. 
Δ. Μέρτζιου1 ήμεϊς δέν έτηρήσαμεν όρθογρα- 
φίαν καί στίξιν τοΰ πρωτοτύπου.

Στεφάνι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Τοπωνύ- 
μιον διατηρούμενον έως σήμερον, άπαντών είς 
τό έγγραφον τής μονής Γηροκομείου τό χρονο- 
λογημένον άπό 1714, δπου έφθανεν ή κτημα
τική περιουσία τής μονής, πλησίον Καλογερι
κού καμινιού καί Σταυροΰ (Α τής μονής). 
Τριανταφύλλου Γηροκομεϊον 27, 28. Καί 'Α
γίου Γεωργίου μέν λέγεται διά τόν ύπάρξαντα 
έκεΐ ναΐσκον, στεφάνι δέ, όπως καί είς ’Η
λείαν, έκ τοΰ αυτόθι έπί κορυφής λόφου ύπάρ- 
χοντος άπορρώγος βράχου στεφανοειδοΰς σχή
ματος. Καί έν Ήπείρω ομοίως άπόκρημνοι 
τοποθεσίαι λέγονται στεφάνια ή οπού άπορρώ- 
γες βράχοι ή καί βράχοι μόνον. Ήπειρ. Χρον. 
Ζ' 241, Η' 117.

Στεφανόπουλος Γεώργιος. Έγεννήθη είς 
Πάτρας τώ 1893 παρά τά Είσόδια. Έσπούδα- 
σεν είς Αθήνας Ιατρικήν. Τφ 1916—9 είργάσθη 
ώς μικροβιολόγος τοΰ Έλλην. Νοσοκομείου 
’Αλεξάνδρειάς, μετά ταΰτα δέ μετέβη είς Πα-

ρισίους είς τό Ίνστιτουτον Παστέρ. Είργάσθη 
έπιτυχώς καί είς γαλλικάς άποικίας πρός κα- 
ταπολέμησιν έπιδημικών καί ένδημικών νόσων. 
Τώ 1939 έξελέγη άντεπιστέλλον μέλος τής ’Α
καδημίας ’Αθηνών καί τώ 1947 έπίτιμος καθη
γητής τής ’Ιατρικής σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών. Τήν 19 Σ)βρίου 1949 έφονεύθη 
είς άεροπορικόν δυστύχημα, ένώ μετέβαινεν είς 
τήν Ίσημερινήν Γαλλίαν πρός συνέχισιν τών 
έρευνών του. "Ηλιος ΙΖ' 275.

Στεφανόπουλος Σπυρ. Δημήτριος. Έγεν
νήθη είς Πάτρας τφ 1885' 6 πατήρ του διετέ- 
λεσε πρόεδρος έφετών έν Πάτραις. Δικηγό
ρος καί πολιτευτής. Έξελέγη βουλευτής τφ 
1920, 1926, 1932, 1933, 1935, 1936, καί 1946. 
Διετέλεσεν υπουργός ’Αγορανομίας τφ 1935 καί 
του ’Εφοδιασμού τφ 1946 δίς. ’Υπηρέτησεν 
ώς Είσαγγελεύς Κοριτσάς (1915). Λόγος του 
έπΐ τή ένάρςει τής λειτουργίας τών δικαστη
ρίων Β. ’Ηπείρου καί άλλοι λόγοι του έδημο- 
σίεύθησαν είς ΆΟηναϊκάς καί Πατρινάς έφημε- 
ρίδας.

Στέφανος Ζαχαρίας. Λατ. ’Αρχιεπίσκο
πος τών Πατρών. Βλ. λ. Ζαχαρία. Θωμόπου- 
λος 335—344.

Στέφανος Ί ω α ν .  Στέλλει έκ Ζακύνθου 
πολεμοφόδια είς τό στρατόπεδον Πατρών τόν 
Μάϊον 1821. Γερμανός 33.

στίγμα πόλεως Πατρών. Κατά Θωμόπου- 
λον 93 τό τοΰ φάρου τοΰ λιμένος είναι: πλάτος 
Β 38° 14' 25” , μήκος A 21° 44' 20” τοΰ 
μεσημβρ. Γκρήνουϊτς ή είς μήκος 19° 24' 6” . 
Τό τοΰ Μετεωρολογικού σταθμού (έπΐ τής 
όδοΰ πρός ’Ιτέας) : πλάτος Β 38° 15' μηκ. A 
21° 44' (αυτόθι 93*). Τό τελευταΐον δίδει καί 
ό Άλκ. Ταγκαλάκης (αυτόθι 38). Ό  Pouque- 
ville IV, 367 : 38« 12' 41” .

στοαί. Πρός τιμήν τοΰ Άδριανοΰ αύτο- 
κράτορος οί Πατρεϊς άνήγειρον βαλανεϊον καί 
στοάν, διεσώθη μάλιστα ή έλληνική έπ’ αυ
τής επιγραφή. Δεδομένου δτι βαλανεΐα ύπήρ- 
χον παρά τήν μεγάλην φάραγγα (νΰν Νέον δρό
μον), έκεϊ πλησίον δέον νά τήν άναζητήσω- 
μεν. Στοάς είχε καί ή ’Αγορά τής άρχαιότητος, 
διά τών όποίων έγίνετο ή είσοδος είς διάφορα 
Ιερά (ναούς), άκόμη καί τό άρχιερατικόν οϊκημα 
(βλ. λ.) έπί Ενετών.

Στοάς οικοδομημάτων παρά τήν οικοδομι
κήν γραμμήν προβλέπει τό νέον σχέδιον (βλ. λ.) 
τοΰ μηχανικοΰ Βούλγαρη. Ή  πρόνοιά των εί
ναι διά τήν θερμότητα τών ηλιακών άκτίνων, 
έκτιμάται δμως καί ή προφύλαξις δι’ αυτών 
έν ώρςι βροχής. Καί πρό τής Άπελευθερώσεως, 
ένστοος ήτο ή άγορά παρά τό Τάσι (μπεζε- 
στένι). Στοαί τεκτόνων (βλ. λ.). Καί στοά 
θεοσοφική άπό τοΰ 1930 «’Αριστοτέλης» καί 
άπό τοΰ 1953 «Έρευνα» (άριθ. 11). Θωμόπου- 
λος 186, 213.

στοιχειά. Βλ. λ. Λαογραφία, Πατρινέλλα, 
Μανωλιά, Βελίζι, Σαραβάλι, Όβρυά, Κουμπά- 
ραις.

στολή. Είς Πάτρας ένδύονται πολιτισμένα 
(civilmente), γράφει ένετική έκθεσις άρχών 
ΙΗ' αί. Κώδηξ Μέρτζιου 126. Έκ τών προ- 
μηθευομένων υφασμάτων τής άγοράς Πατρών



(Θωμύπουλος 505) πληροφορούμεθα έκ τίνων 
έγένοντο αΐ ένδυμασίαι, Ιδίως των γυναικών. 
Πληροφορίας περί Ιδιορρυθμιών ένδυμασίας έν 
Πάτραις βλ. εις λ. Εκκλησία, Πάουλ, Χειλό- 
πουλοι, Παπαδιαμαντόπουλος (Γούδας Ε' 334). 
Ή  Ελένη χήρα Παπαδιαμαντοπούλου έφόρειφέσι 
τυλιγμένον εις μέλαν ύφασμα, ή Κατίνα Ισπα
νικήν μαντήλα, κρινολίνο, δαντελλωτά γάντια. 
Προθήκη ύπ’ άρ. 7 (31) του μουσείου 'Εθνολογ. 
Εταιρίας 'Αθηνών παρουσιάζει άνδρείκελον μέ 
ένδυμασίαν Πατρών. Εικόνες πλοηγού καί φύ- 
λακος προξενείου είς Θωμόπουλον 12. Γενικώς 
δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ή φουστανέλλα 
ώς στολή τών Πατρινών πολιτών τής Τουρκο
κρατίας. Είς τήν ύπαιθρον ναΐ καί ήτο ή ένδυ- 
μασία καί τών στρατιωτών του Ιερού Ά γώ - 
νος. Φουστανέλλαν φορεϊ 6 Μπεν. Ρουφος. Ή  
φουστανέλλα τών άκολούθων του Θεοδ. Κολο- 
κοτρώνη τφ 1829 είς Πάτρας κάμνει έντύπω- 
σιν είς τόν Mangeart XXII. *0 ίδιος παρέχει 
είκόνας τής ποικιλίας αμφιέσεων είς τήν άνα- 
γεννωμένην πόλιν τών ΙΤατρών (1828) : 01 Ίό- 
νιοι έφερον παντελόνι μέχρι του γόνατος καί ό- 
λίγον κάτω, κόκκινο φέσι ή σκούφον, ζώνην 
μέ πολλάς περιτυλίξεις, γιλέκο ή σακκάκι. 01 
όπλοφόροι φουστανέλλαν. 01 έπίσημοι γέροντες 
χιτώνα βαμβακερόν ή έπανωφόρι μέ γούνα. 
01 νέοι φέρουν γαλλικήν ένδυμασίαν. ΑΙ γυ
ναίκες (βλ. λ.), όπως τάς είδεν άργότερον καί 
ό Steub. Κατά τήν έφ. «Ή  φήμη» *Αθ. 17 
'Ιουνίου 1839, είς Πάτρας ήρχισαν νά φορουν 
τήν έΟνικήν ένδυμασίαν, άφοΰ φουστανέλλαν 
φορεϊ καί ό νεαρός "Οθων. Καί ό Φραγκ. Κου- 
ζάνης ('Αχαϊκά Δ' 40) καί ό Chevalier Λρ- 
pert (Voyage en Orece, 1856, 58) διαπι
στώνουν κυκλοφορίαν κατά τό πλεΐστον φου- 
στανέλλας είς Πάτρας (1846 ό α', 1855 ό βΜ. 
Φουστανελλοφόρος είναι ό κάτοικος άνω πο~ 
λεως είς φωτογραφίαν Κορύλλου Χωρογραφίας 
42. Άλλ' αυτή όλονέν υποχωρεί καί αραιά καί 
που άπαντάται τις μέχρι τών τελευταίων πο
λέμων (1912—1940). Γενικώς περί στολών είς 
Ο. Μ. Baron, ν. Staekelberg, Tracliten und 
Gebraiiche, etc. Berlin 1831 καί είς Πελο- 
πον. Πρωτοχρονιάν 1958, 254 έπ.

Στράβων. "Εγραψέ τινα περί Πατρών. 
Ένδεικτικώς Θωμόπουλος 50, 51, 533.

Στράνης Λουδοβ. Υποπρόξενος τής Σουη
δίας έν ΙΙάτραις από του 1812 τουλάχιστον 
μέχρι 1821. Κατήγετο έκ Ζακύνθου καί ήτο, 
φαίνεται, συγγενής του Νικολάου, άν καί δέν 
τόν εύρίσκομεν είς σχέσεις μέ αύτόν, ό όποιος 
άλλωστε είχε φύγει έκ Πατρών πρό τού 1815 
περίπου. Γνωστός ώς λόφος Στράνη ήτο τό 
περί τό άρχαϊον ώδεΐον (βλ. λ.) ύψωμα, όπου 
ό περίβολος τών οικιών καί ό κήπος του καί 
ό όποιος πολύ άργότερον άπέδωσε τό άρχαϊον 
ώδειον. Συνειργάσθη μετά τών Ελλήνων τών 
Πατρών διά τήν Έπανάστασιν καί εΐχεν ώς 
έκ τούτου καταστή ύποπτος είς τούς Τούρ
κους, όπως καί άλλοι δύο 'Έλληνες πρόξενοι 
τών Πατρών, ό Ίωαν. Βλασσόπουλος τής Ρωσίας 
καί ό Άνδρ. Κοντογούρης τής Πρωσσίας. Τό 
έσπέρας τής 22 Μαρτίου 1821 έγκατέλιπε τήν 
οικίαν του καί κατέφυγεν είς τά πλοία, διότι

Στράβων

ot Τούρκοι τόν έθεώρουν ήδη συνωμότην κατ*
αυτών καί δικαίως κατά τόν Τρικούπην (Θω
μόπουλος 200, 563, 564—5, 632). Φθάσας είς 
Ζάκυνθον συνελήφθη ύπό τών "Αγγλων μετ’ 
άλλων 40 εύγενών ΖακυνΟίων τήν 22 'Οκτω
βρίου 1821 ώς όμηρος καί έφυλακίσθη έπΐ 
15ήμερον μαζί μέ τούς άνωτέρω, τόν Μπεν, 
Ροΰφον κ. ά. Πελοποννησίους, έως δτου οί έ- 
παναστάται Ζακύνθιοι, οί κινηθέντες κατά τών 
Τούρκων, παραδώσουν τά όπλα (Χιώτης, Ίον. 
Α' 374, 423). Ό  Λ. Ζώης έδημοσίευσεν είς 
«Αχαϊκά» Γ' 94—96 τά τής δικαστικής ύπο- 
θέσεως, τήν όποίαν έκίνησεν ό έπίτροπος του 
Λουδ. Στράνη κατά του Πατρέως Γεωργ. Κα
λαμογδάρτη είς τό Πρωτοδικεΐον Ζακύνθου τόν 
'Οκτώβριον 1826, άλλ’ ό έπιτροπευόμενος 
Λουδοβ. Στράνης ούτος ήτο άλλο πρόσωπον 
τού ώς άνω έν Πάτραις προξένου, συγγενής 
πάντως αύτού καί κληρονόμος της συζύγου τού 
άλλοτε προξένου έν Πάτραις Γεωργίου Πώλ 
(ή Πάουλ βλ. λ.).

Στράνης Νικόλαος. Ό  έπιφανέστερος τών 
κατά τήν Τουρκοκρατίαν προξένων τής ’Αγγλί
ας έν Πάτραις, "Ελλην τήν καταγωγήν, γεν
νηθείς είς Ζάκυνθον καί παραμείνας πολλά έτη 
είς Πάτρας, άναφερόμενος άπό τούς περιηγη- 
τάς Σκροφάνην, Πομάρδι καί τούς "Αγγλους 
Dodwell, Ilobhouse, Bratisen (1794—1814). 
Άναφέρεται καί είς ένετικά έγγραφα ώς φορ
τωτής σταφίδος καί έρίων διά Λιβόρνον (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 297). Έσπούδασεν είς 'Αγγλίαν 
καί ήτο πολύ πλούσιος, εύγενέστατος καί άρι- 
στος διπλωμάτες, παροιμιώδους φιλοξενίας, μέ 
συνδρομάς είς φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ούτως 
ό κώδηξ μονής Γηροκομείου άναγράφει ότι τήν 
Ιην Ιουλίου 1811 «ό έκλαμπρότατος κόνσολος 
τής μεγάλης Βρεττανίας κύριος Νικόλαος Στρά
νης άνεκαίνισεν τά δύο κελλία τά κατά τό δυ
τικόν μέρος καί έκαλλώπισεν αυτά δι’ ίδιων έ- 
ξόδων καί δαπάνης». Ό  Στράνης άπήλαυε με
γάλης έκτιμήσεως άπό τούς "Ελληνας καί τούς 
Τούρκους. Καί ό Βύρων (βλ. λ.) έφιλοξενήΟη 
ύπό τού Στράνη είς Πάτρας καί είς έπιστολήν 
του έκ Ιΐατρών τής 30 'Ιουλίου 1810 πρός τόν 
φίλον του τόν άναφερΟέντα Hobhouse, παρα
θέτει καί έλληνιστϊ τόν χαρακτηρισμόν, τόν ό
ποιον φαίνεται ότι ήκουσεν έν Πάτραις περί 
τού προξένου του «ό μονόλοο Στράνε» (ό μονό
λογος Στράνης). Είχεν όμως ένεργόν άνάμιξιν 
είς τήν όργιάζουσαν τότε άρχαιοκαπηλείαν (βλ. 
λ.) ύπό τών "Αγγλων, τών οποίων ήτο Οεμα- 
τοφύλαξ, Ιδίως περιηγητών καί άλλων έπισή- 
μων, άρχαιοτήτων έξ όλης τής Ελλάδος άγο- 
ραζομένων ή παραλαμβανομένων διά νά μετα- 
φερθοΰν είς ’Αγγλίαν. Τού Στράνη διεσώθησαν 
έγγραφα έλληνιστϊ συντεταγμένα πρός τόν Βέ
λη πασάν τής Πελοποννήσου. Ούτως, έκ Πα
τρών τής 8 'Ιουνίου 1810 άναγγέλλει τήν άπό 
ΚορίνΟου είς 'Αθήνας διέλευσιν τού κόμητος 
Γύλφορδ, τού κατόπιν ίδρυτού τής Ίονίου ’Α
καδημίας. "Αλλη έλληνική έπιστολή τής 25 
Αύγούστου 1810 μέ ύπογραφήν τού Στράνη δ- 
μιλεΐ διά διάφορα ζητήματα «τής άξιομεγαλο- 
πρεπεστάτης σας ύψηλότητος φίλος ειλικρινέ
στατος καί είς τάς διαταγάς σας πρόθυμος ό
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βρβτΐανικός Κόνβολας του Μορέως Nicholas 
Strane». ’Επίσης φέρεται δτι δ Στράνης μετά 
τοϋ ’Άγγλου διοικητοΰ των Ίονίων νήσων κα- 
τώρθωσαν ν’ άπαλλάξουν τάς Πάτρας καί τήν 
Ζάκυνθον κακοποιών στοιχείων άλλων χωρών, 
τά δποΐα είς τάς δύο αΰτάς πόλεις κατέφευγον. 
Θωμόπουλος 214, 496 σημ., 558.

Στρατίος ή Στρατήγιος. Έκ τών γνωστών 
’Αχαιών, οί όποιοι διεκρίνονται είς τήν Ά χ. 
συμπολιτείαν. Τριταιεύς. Παρών κατά τήν σύν
οδον τοϋ Αίγίου τοϋ 167 π. X. όπου προσ- 
ελθόντες οί Ρωμαίοι έπίτροποι έξέφρασαν πα
ράπονα καί έν συνεχεία προσεκάλεσαν είς Ρώ
μην 1000 ’Αχαιούς τούς καί όμήρους (βλ. λ.). 
Μεταξύ αύτών ήτο καί ό Στρατίος. ’Εξαίρετοι 
ώς άριστος ήγέτης τής συμπολιτείας. Μετά 
τήν όμηρίαν του δέν είχε πολιτικήν συνέχειαν. 
Χέρτσβεργ Ελλάδος Ά  23, 230, 237, >13. 
Θωμόπουλος 154.

στρατιώττι (stradiotti). Είς τό ‘Ισπ. βασί- 
λειον τής Νεαπόλεως οί καταφυγόντες ΙΙελοπον- 
νήσιοι, έπειτα άπό τήν άποτυχίαν είσβολής εις 
τήν πατρίδα των τών Ισπανών ύπό τόν Άνδρέ- 
αν Δόρια (βλ. λ.) τφ 1532, συνεκρότησαν ίδια 
στρατιωτικά σώματα, διατηρήσαντα έπί μα- 
κρόν τό έλληνικόν αύτών όνομα stradiotti. 
Έκ Πατρών άναφέρονται ό ’Αγαμέμνων, ό Πέ
τρος Διαμαντής (βλ. λ.). Θωμόπουλος 412— 
3. Περ. «Εστία» Β' (1885). Τσιτσέλης Α' 
611-2.

στρατοκαρτερία, ένέδρα. Παρελήφθη έκ 
Ζακύνθου καί λέγεται είσέτι. Τό Πελοποννησι- 
ακόν άντίστοιχον χωσιά δέν άπανταται είς τήν 
έπαρχίαν Πατρών.

Στρατοκλής. Α' έπίσκοπος Πατρών. Σο
φός μαθηματικός έν Άθήναις, άδελφός τοϋ Αί- 
γεάτου, τόν όποιον άνεπλήρωσε κατά τήν είς 
Ρώμην μετάβασιν έκείνου, έχων δοϋλον συμπα
θή τόν Άλκμάνα (βλ. λ.), τόν όποιον έθερά- 
πευσεν ό ’Απόστολος Άνδρέας (βλ. λ.). Ά πε- 
πειράθη νά τόν σώση κατά τό μαρτύριόν του καί 
τό σώμα τοϋ Αγίου μετά τήν σταύρωσίν του 
παρέλαβε πρός ένταφιασμόν. Τόν Στρατοκλή 
τοΰτον, άγαπηθέντα θερμώς ύπό του Αποστό
λου, έχειροτόνησεν επίσκοπον Πατρών ό ’Από
στολος πρίν ή όδηγηθή εις τό μαρτύριόν του. 
Ό  Στρατοκλής, όπως καί ή νύμφη του (σύζυ
γος τοϋ Αίγεάτου) Μαξιμίλλα, έμειναν πιστοί 
διά βίου είς τήν νέαν θρησκείαν, ίδρύσαντες καί 
ευαγή κτίρια διά τούς άνδρας δ Στρατοκλής 
καί διά τάς γυναίκας ή Μαξιμίλλα. Ή  παράδο- 
σις άπέδιδεν είς τόν Στρατοκλή, ό όποιος άπέ- 
θανεν είς βαθύ γήρας, τόν είς τήν Άκρόπολιν 
καθεδρικόν ναόν ‘Αγίας Σοφίας, ‘Αγίου Άνδρέ- 
ου καί... (ήτο τριαδικός). Θωμόπουλος 178— 
182, 2641. Τρεμπέλας 2 7 -8 , 31, 38-46 .

Στρατοκλής Ά ρ χ ι τ έ λ ε ο ς .  ’ Αναφέρε- 
ται είς επιγραφήν έλληνικήν τών Πατρών άφι- 
ερώνων: ΞΕΝΙΣ Α1ΣΧΡΙΩΝΟΣ ΣΤΡΟΤΟ- 
ΚΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΛΕΟΣ ΤΤΜΑΙΟΝ ΘΕΟΙΣ 
ΑΝΕΘΕΣΑΝ. Θωμόπουλος 231, Herbillon 
ί47.

στρατός, στρατεΐαι (είς τό παρόν άρθρον 
δίδονται αί έκτός τών Πατρών έκστρατεΐαι. 
Διά τά πολεμικά γεγονότα τής περιοχής βλ. λ.

πόλεμοι, πολιορκίαι, έπαναστάσεις, ναυμαχίαι).
Α' Ά  ρ χ α ι ό τ η ς. ΟΙ Πατρεΐς διαπεραι- 

οΰνται είς τήν άντίπεραν Καλυδώνα κατά τόν 
Πελοπ. πόλεμον πρός βοήθειάν της. Θωμόπου
λος 129. Συμμετέχουν είς τάς έκστρατείας τής 
Ά χ. συμπολιτείας. ’Έχουν ίδικόν των υπο
στράτηγον. ’Εκστρατεύουν είς ’Ηλείαν. Θωμό
πουλος 147, 150. ‘Υφίστανται μεγάλας άπω- 
λείας είς τήν μάχην τής Σκαρφείας μέ τούς 
Ρωμαίους (146 π. X.). Meyer 2208. Έστρα- 
τολογήθησαν είς τάς έκστρατείας τοϋ Μεγ. 
’Αλεξάνδρου, γενικώς δέ φαίνεται δτι έπροτί- 
μων τό ιππικόν, διότι αί πεδιάδες τής Ά χαΐ- 
ας καί ’Ηλείας (βλ· λ. ’Ώλενος) μέ πολύ χόρ- 
τον έτρεφον καλούς ΐππουο. Καί μέχρι τέλους 
τής Τουρκοκρατίας έξεπαιδεύοντο είς τήν Ιππα
σίαν καί οί όρεινοί άκόμη τόν χειμώνα είς τούς 
χειμερινούς καταυλισμούς των είς τάς πεδιάδας 
(βλ. λ. Γρηγόριος Δέρκων). Είς τήν μάχην τής 
Μαντινείας (207 π. X.) τήν άρχηγίαν τοϋ ίπ- 
πικοΰ τών Αχαιών ύπό τόν Φιλοποίμενα εΐχεν 
ό Δυμαΐος Άρισταίνετος. Καί ώς σφενδονή- 
ται (βλ. λ.) διεκρίνοντο οί Πατρεΐς, Δυμαΐοι 
καί Αίγιεΐς («’Αχαϊκόν βέλος»), μερικοί δέ έξ 
αύτών έδέχθησαν τώ 189 π. X. νά καταταγοΰν 
ώς μισθοφόροι τών Ρωμαίων. Πολεμούν μετ’ 
αύτών κατά Γαλατών ύπό τόν Δάμωνα (βλ. 
λ.). Ή  ένδοξος όμως έκστρατεία τών Πατρέ- 
ων καί μάλιστα πρό τής άναδείξεως τής ’Αχ. 
συμπολιτείας άναφέρεται κατά τήν εισβολήν τών 
Γαλατών είς Αιτωλίαν (μετά τό 281 π. X.). 
Μόνοι έξ όλων τών ’Αχαιών οί Πατρεΐς σπεύ
δουν πρός βοήθειαν τών φίλων των Αίτωλών 
καί φθάνουν μέχρι τοϋ Καλλίου (ή Καλλιπόλε- 
ως βλ. λ.) έκεΐθεν τής Ναυπάκτου. Είς άνα- 
γνώρισιν τής χειρονομίας των έλαβον έκ τών 
λαφύρων άγαλμα τοϋ Απόλλωνος άξιόλογον, 
τό όποιον οί Πατρεΐς έτοποθέτησαν μεθ’ ύπε- 
ρηφανείας είς τήν κορυφήν τοϋ ωδείου (βλ. λ.) 
τής πόλεώς των. Έξεστράτευσαν ομοίως μετά 
τοϋ Μιθριδάτου κατά τών Ρωμαίων (Θωμόπου
λος 166) είς Χαιρώνειαν.

Β' Β υ ζ. χ ρ ό ν ο ι .  Έ πί Αέοντος Γ' τοϋ 
Ίσαύρου άναφέρεται έκστρατεία τών Πελοπον- 
νησίων εναντίον του τφ 727 είς Κπολιν, έ- 
πειδή άπηγόρευσε τήν προσκύνησιν τών είκό- 
νων. Προηγουμένως ό έκ Πατρών δσιος 11αΰ- 
λος (βλ. λ.) άναδεικνύεται πολεμιστής είς τήν 
μονήν τοϋ δρους Σινα κατά τών άγρίων Βλεμ- 
μύων. Πάντως οί Πελοποννήσιοι δέν προσεφέ- 
ροντο νά μεταβοΰν είς Κπολιν έπί Κωνσταντί
νου Πορφυρογεννήτου ώς πολεμισταί (Θωμό
πουλος 261, 283), είς τάς Πάτρας δμως (805) 
κατώρθωσαν νά καταβάλουν μόνοι των οί Πα
τρεΐς τούς πολιορκοΰντας αυτούς Σλαύους 
(βλ. λ.) καί νά τούς έκδιώξουν. Τοϋτ’ αυτό έ- 
πέτυχον καί τφ 1446 κατ’ αύτοΰ τοϋ σουλτά
νου Μουράτ β' πολιορκήσαντος τήν άκρόπολίν 
των. Τέλος πρέπει ν’ άναφέρωμεν τάς έπτά 
δλας έπαναστάσεις τών Πατρών κατά τών 
Τούρκων, τήν δέ τοϋ 1821 ιδιαιτέρως καί 
λόγω τής έκτάσεως αύτής, άλλά καί διότι 
πλεΐστοι Πατρεΐς έξεστράτευσαν είς άλλα μέρη 
τής Πελοποννήσου καί τής Στερεάς. Πατρεΐς 
έπολέμησαν καί είς Τρίπολιν, Ναύπλιον, Κό
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ρινθον, Άκρόπολιν ‘Αθηνών καί είς Μεσολόγγι 
κατά τήν α' καί β' πολιορκίαν (I. ΙΙαπαδιαμαν- 
τόπουλος καί άλλοι 50 Πατρεϊς υπό τόν Ίωαν. 
Καφετζόπουλον, τά έξοδα των όποιων εΐχεν ό 
Παπαδιαμαντόπουλος, ήρωϊκώς πεσών κατά 
τήν έξοδον). Κατά τήν Φραγκικήν περίοδον οΐ 
Πατρεϊς δέν ύπηρέτησαν τούς Φράγκους είς 
τάς έκστρατείας των (’Άρταν ή έμφυλίους συρ
ράξεις των), ή δέ φρουρά, περί της όποιας ό 
Gerland 165 άναφέρει, των Πατρών άπετε- 
λεϊτο έκ Φράγκων. Φεύγοντες τήν δίωξιν των 
Τούρκων έπειτα άπό τήν ανεπιτυχή προσβο>ήν 
των Τσπανών του Άνδρ. Δόρια (1532), πολλοί 
Πατρεϊς κατέφυγον είς Νεάπολιν καί κατετά- 
γησαν ώς στρατιώται είς τά στρατιωτικά σώ
ματα. Έγίνετο συστηματική στρατολογία υπέρ 
Ενετών (α; Τουρκοκρατία) καί ’Άγγλων κατά 
τήν β', Βλ. λ. κλέφτες, πόλεμοι, Ενετοί, στρα- 
τιώττι.

Δ' Ν ε ώ τ ε ρ ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Ό  κυβερνήτης 
Καποδίστριας ϊδρυσεν έν έκ των τεσσάρων πρώ
των ταγμάτων του τακτικού στρατού είς Πά- 
τρας (ΜΕΕ Γ 276). Ελληνικός στρατός παρέ
λαβε τό φρούριον Πατρών άπό τούς Γάλλους 
τόν ’Ιούλιον 1829 μέ πρώτον φρούραρχον τόν 
Ν. Ράικον (βλ. λ.). Τώ 1832 ήτο τό Β' Πεζι- 
κόν Τάγμα έν Γίάτραις (βλ. λ. Τζαβέλλας).

Τώ 1836 άπαντάται ταγματάρχης φρούραρ
χος έν Πάτραις (Steub II 56 έπ.), μπάντα δέ 
στρατιωτική ελληνική συμμετέχει είς υποδοχήν 
τφ 1857 τού βασιλέως ’Όθωνος (βλ. λ.). Τφ 
1830 ήσαν 81 στρατιώται έν ΙΊάτραις, διδα
σκόμενοι άπό τόν έν Πάτραις διδάσκαλον. 
Βλ. λ. Φωκάς Διον. Ό  Άντων. Καλαμογδάρ
της καί άλλοι Πατρεϊς έκστρατεύουν είς Πέτα 
ΊΙπείρου τφ 1854 (Θωμόπουλος 541). Έκ
στρατεύουν καί είς Θεσσαλίαν (Κ.. ΟΙκονομίδης 
βλ. λ.) καί είς τήν Κρήτην (βλ. λ.). Τφ 1897 
εις τόν άτυχή πόλεμον (Χρ. Ευαγγελίου, Πολεμ. 
ΊΙμερολόγιον, έργα καί ήμέραι του έν ΤΙπείρω 
Έλλ. στρατού, Πάτραι 1898). Πολεμούν εκτός 
τού μετώπου ’Ηπείρου καί είς Θεσσαλίαν, 
δπου έπεσαν οΐ έφ. άξιωματικοί Κοντογούρης, 
Κρητικός καί Παραμυϋιώτης.

Τφ 1889 τό I τάγμα τού έν Μεσολογγίω 9ου 
Συν)ματος ήτο είς Πάτρας. Τό 9ον τούτο σύν
ταγμα εύρίσκετο όλόκληρον είς Πάτρας άπό 
τού 1893. Τώ 1880—1 κατά γενομένην έπι- 
στράτευσιν έκ τού στρατού τής έπιστρατεύσεως 
μετεδόΟη έπιδημία έγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτι- 
δος. Κορύλλος είς Δ. Βιβλ. 380.

At Πάτραι ύπήγοντο είς τό Άρχηγεΐον Η 
πείρου (έδρα τό Μεσολόγγιον), ήδρευε δέ έν 
Πάτραις ή Εφορία υλικού πολέμου, ή όποία διά 
τού Β. Δ. 16)11)1900 μετετέθη είς Ρίον. Άλλα 
διά Β. Δ. 30)11)1900 έπανήλθεν είς Πάτρας, 
ύφίστατο δέ έν Πάτραις καί στρατιωτικόν νοσο- 
κομεϊον. Τή 30)6)1903 ίδρύθη ή III Μεραρχία, 
μέ έδραν τό Μεσολόγγιον έκ των Ε' (6 καί 10 
Συν)τα)καΙ ΣΤ' ταξιαρχιών (8 καί 9 συν)ματα). 
Τφ 1904 υπό τήν III Μεραρχίαν ύπήχΟη- 
σαν τά 6 καί 10 συντάγματα Πεζ. (Ε' τα
ξιαρχία) καί 9 καί 12 συν)τα Πεζ. Ή  ΣΤ' 
ταξιαρχία ήδρευεν είς Πάτρας καί τό 12ον δ- 
μοίως (Β. Δ. 13 Σ)βρίου 1904).

Διά τού Β.Δ. 13—9—1904 έδρα του 12ου 
Συν)τος Πεζικού ώρίσθησαν αΐ Πάτραι, προ- 
σωρινώς όμως ή Κέρκυρα. Διά τού Β. Δ. 13— 
10—1905 ή έδρα τού Συν)τος τούτου μετεφέρ- 
θη είς Πάτρας.

Τώ 1913 Ιδρύθη εις Πάτρας τό Β' Σώμα 
στρατού, περιλαμβάνον τήν III Μεραρχίαν (δον 
καί 12ον συν) τα Πεζ. μέ έδραν τάς Πάτρας, 
ώς καί ή Μεραρχία, 2)39 συν)μα Εύζώνων 
(Μεσολόγγι) καί III συν)μα Όρειβ. πυρ)κου 
(Πάτραι), ώς καί τάς μεραρχίας jy  (Ναυπλίου) 
καί XIV (Καλαμών). Τό Β' σώμα στρατού 
διετηρήΟη είς Πάτρας μέχρι τού 1926, οπότε 
μετεφέρΟη είς Λάρισαν. Διοικητής τούτου έν 
Πάτραις τφ 1916 διετέλεσεν ό στρατηγός 
Έμμ. Μανουσογιαννάκις (βλ. λ.). Κατά τήν 
έπιστράτευσιν του 1915 ό άντιστράτηγος Να- 
πολ. Σωτηλης (ΜΕΕ ΚΒ' 728).

Ή  III Μεραρχία έχει στρατολογικόν χώρον 
τήν Άχαΐαν, ’Ηλείαν, Αιτωλοακαρνανίαν, Ζά
κυνθον καί Κεφαλληνίαν καί έδραν τάς Πάτρας. 
Τό δέ 12ον Συν)μα Πεζικού είδικώτερον, άνή- 
κον πάντοτε είς τήν III Μεραρχίαν, στρατεύει 
τούς Πατρεϊς (έπαρχία Πατρών καί νομόν ’Η 
λείας καί Ίονίους), διά τούτο προκειμένου διά 
τάς έκστρατείας άπό 1912 έως σήμερον Οά δώ- 
σωμεν εύθύς κατωτέρω κάτοψιν έκείνων τής 
III Μεραρχίας καί είδικώτερον τού 12ου Συν) 
τος Πεζικού ώς περισσότερον συνδεομένων με 
τήν πόλιν καί επαρχίαν Πατρών (Τριανταφύλ- 
λου Δημ. όνόματα 55). Περί τών δεσμών τής 
III Μεραρχίας μέ τάς Πάτρας ώμίλησα καί ώς 
δημαρχών κατά τήν άνασύνταξίν της (Αύγου
στος 1954) καί τώ 1956 (έφ. «Πελοπόννησος» 
12 ’Οκτωβρίου 1956), διά δέ τό 12ον σύντα
γμα Πεζ. είδικώτερον έγραψα είς έφ. «Πελο
πόννησος» Πατρών 24—7—1957, έπΐ τού αύτου 
δέ θέματος ό Ξενοφών ’Άκογλου είς έπιφυλλί- 
δα ςής αύτής έφημ. τής 30ής ’Ιουλίου 1957.

α' Σ τ ρ α τ ε ί α  ε ί ς  Μ α κ ε δ ο ν ί α ν  
κ α ί  ’Ή π ε ι ρ ο ν  1 9 1  2—3 (Ελληνοτουρ
κικός πόλεμος). Μέραρχος ό ύποστράτηγος Κ. 
Δαμιανός, γεννηθείς εις Αθήνας τφ 1853, 
προερχόμενος έκ τής σχολής Εύελπίδων, άξιω- 
ματικός τού πυροβολικού, διφκησε τήν III Με
ραρχίαν κατ' άμφοτέρους τούς πολέμους εύδο- 
κίμως. Τφ 1915 έτέθη εις διαθεσιμότητα 
καί άπεβίωσε τό αυτό έτος είς ’Αθήνας (ΣΝΕ 
Τ ' 4 δπου είκών του). Επιτελάρχης τής Με
ραρχίας ό Ν. Τρικούπης έκ Μεσολογγίου, όρι- 
σΟεΙς καί διοικητής τμήματος στρατιάς Δαμια
νού. Διφκησε τήν III Μεραρχίαν εις τό Μακε
δονικόν μέτωπον (1918) καί είς Μ. Ασίαν μέ- 
χρις ’Ιουνίου 1921, δτε προήχθη εις διοικητήν 
σώματος στρατού. ’Αξιωματικός παρά τφ έπι- 
τελείφ ό Γ. Λεοναρδόπουλος (άρχηγός άντεπα- 
ναστάσεως 1923). Ό  Νικολ. Σουμπασάκος έκ 
Ναύπακτού, δπου ζή είσέτι, διοικητής λόχου 
καί τάγματος τού 12 Συν)τος Πεζικού τφ 
1912—3, διοικεί τό σύνταγμα είς τό Μακεδο
νικόν μέτωπον, διακριθείς εις τάς μάχας Κιλκίς, 
Δοϊράνης, Μπέλες, Πετσόβου. Μέ τό 12ον 
Σύνταγμα κατέλαβε τήν Σταροβίναν, ΙΙερλεπέν, 
Μπρόντ, Σκόπια (ΣΝΕ ΣΤ' 121, Ήλιος ΙΖ' 
118). ΠρΙν αύτου διοικητής 12ου διετέλεσεν δ
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συνταγματάρχης Άνδρ. Μπαΐρας (1912) καί
6 συν)ρχης Έπ. Κούρτης τω 1913. Μετά τόν 
Σουμπασάκον (1919—1922) διώκησαν οί Νι- 
κόλ. Καλκάνης καί X. Άσημακόπουλος. Περί 
τής έκστρατείας 1912—3 τής III Μεραρχίας 
ΣΝΕ Β’ 3υ9, "Ηλιος ΙΒ* 867 καί Ήλία ̂ Α
λεξάνδρου (στρατηγού σήμερον καί δικηγόρου) 
καί ύπολοχ. Ίωαν. Νάνου «Πολεμική Ιστορία 
12ου Συν)τος Πεζικού III Μεραρχίας των έτών 
1912—1922, έν Πάτραις 1929, έκ σελ. 130. 
Λ. Παρασκευοπούλου, ’Αναμνήσεις Βαλκαν. 
πολέμου, Α' 175—183. Δ. Καλογεροπούλου, 
Γεώργιος Β' Άθ. 1949, 42, 43, 61, 63.

Ή  εϊδησις έπιστρατεύσεως έφθασεν είς 
Πάτρας αύθημερόν τήν 14 Σ)βρίου 1912 καί 
άμέσως ήρχίοε μετ’ ενθουσιασμού ή γενική 
κινητοποίησις, έπιστρατευθέντος του 12ου 
συν)τος έν Πάτραις καί σχηματισθέντων καί 
δύο άλλων συνταγμάτων Πεζικού, του 14ου 
καί 16ου. Μετά δοξολογίαν είς τήν έδραν του, 
έξεκίνησε τό 12ον Σύνταγμα καί διά άτμο- 
πλοίων διεβιβάσθη είς Βόλον, τήν δέ 3ην ’Ο
κτωβρίου 1912 ολόκληρος ή III Μεραρχία εύρί- 
σκετο έπί τής δεξιάς όχθης του Πηνειού πο
ταμού, είς Άλή φακα. Τό 12ον μετεστάθμευσε 
πλησίον τής Πετρομαγούλας, ί'να έξασψαλίση 
τήν προκάλυψιν. Τήν έπομένην 4 ’Οκτωβρίου 
τό 12ον ώς έμπροσθοφυλακή τής Μεραρχίας έ- 
βάδισε πρός διάσπασιν τής όροθετικής γραμ
μής διά τής γεφύρας Άλή φακα. Διήλθεν ο
λόκληρος ή Μεραρχία τό Ρεβένι καί ή έμπρο
σθοφυλακή της έφθασεν είς Δαμάσι χωρίς νά 
συνάντηση ούδαμοϋ έχθρικήν άντίστασιν. Ή  
Μεραρχία έγκατεστάθη είς Δομένικον, είς τήν 
γέφυραν τοϋ δποίου έγκατέστησε τάς προφυλα- 
κάς του τό 12ον. Τήν 5ην ’Οκτωβρίου τό 
Σύνταγμα έβάδισε πρός Τσέρνοβον. Μετά τήν 
μάχην τής Έλασσόνος τής 6)10)1912 ή Μεραρ
χία έστάθμευεν είς ΤσερνΙλον.

Τήν 8ην ’Οκτωβρίου τό 12ον προελαύνει 
έπί κεφαλής τής Μεραρχίας πρός Λακκούδι 
διά κοπιωδεστάτης πορείας. Τό Γεν. Στρατη- 
γεΐον διατάσσει διά τήν έπομένην όπως ή III 
Μεραρχία, διερχομένη Β Λακκούδι έκ χάνι 
Χατζηγώγου τήν 7.30 πρ. έπιτεθή μέ τό δε
ξιόν της πρός Γλύκοβον έν όψει στενωπού Σα- 
ρανταπόρου, όπου ό όγκος των τουρκικών δυ
νάμεων. Τήν 9ην ’Οκτωβρίου ή Μεραρχία 
ώραν 7.30 έξεκίνησε είς μίαν φάλαγγα μέ τό 
12ον (συντ)ρχης Μπαίρας) καί ΙΟον (συντ)ρχης 
Παπούλας). Τό 12ον προχωρεί πρός Βούρμπαν, 
σχηματίσαν δύο κλιμάκια. Τά τάγματα τοϋ 
1ου κλιμακίου πάλιν κινούνται είς δύο φάλαγ
γας. Τήν 9ην π.μ. τάσσεται καί ή III Μοίρα 
όρείβατικοϋ. Τήν ΙΟην π.μ. τό ΙΟον σύνταγμα 
προσκρούει έπί τουρκικού πεζικού κατέχοντος 
τό Ν Τσαπουρνιάς ύψωμα. Ή  έπίθεσις έκέρ- 
δισε τοϋτο. Μεταξύ 10ου καί 12ου Συν)των 
έσχηματίσθη τήν Ιΐην ώ. κενόν. 'Ο Μέραρχος 
διατάσσει τό 6ον σύνταγμα νά τό πληρώση, 
έπενέβη δέ έπί τέλους καί τό πυροβολικόν, τήν 
δέ μεσημβρίαν έφθασε καί πεδινόν. Τήν 1 μ.μ, 
ή κατάστασις είναι ή έξής : Είς τό άριστερόν 
ή III Μεραρχία είχε τό 12ον καί ΙΟον συν)τα

διεσπαρμένα έπί έξαιρετικώς άνωμάλου έδάφους 
(χαράδραι, δάση).

Οί Τούρκοι ήσαν καλώς ώχυρωμένοι είς τά 
στενά ταϋτα τοϋ Σ α ρ α ν τ α π ό ρ ο υ .  Τό 12ον 
έπιτίθεται, άλλά λόγω διασπορας των λόχων 
του ή έπίθεσις στερείται ισχύος. Οί άνδρες βα
δίζουν κατ’ άνδρα καί γίνεται παρέκκλισις δρο
μολογίων. Τό ΙΟον σύνταγμα ύπερέβη τήν 
Τσαπουρνιάν καί τήν κατέρχεται, άλλά δεξιά 
δέν συνδέεται μέ τό 12ον. Τό 6ον (δύο τάγ
ματα) μετά κόπου κατευθύνεται είς τό κενόν 
των δύο συν)των. Τό III όρειβατικόν έξακο- 
λουθεϊ βολήν πρός Γλύκοβον. Τήν 4ην μ.μ. ό 
άγών έξηκολούθει σφοδρότατος μέ όλα τά 
συν)τα είς τήν α' γραμμήν καί μετ’ έπαφής 
μέ τόν έχΟρόν, ό όποιος άπεϊχε 400 μ. άπό 
τό 12ον σύνταγμα. Τήν 5.45' μ.μ. τό πΰρ κα- 
τέπεσεν, ή κόπωσις δέ των άνδρών ήτο μεγί
στη. Τήν νύκτα έπεσε ραγδαιοτάτη βροχή καί 
έπνεε ψυχρότατος άνεμος. Οί Τούρκοι άπεσύρ- 
θησαν μή γενόμενοι κάν άντιληπτοί παρά μόλις 
τήν πρωίαν, ότε κατελήφθη τό Γλύκοβον. Τό 
12ον είχε περί τούς 150 τραυματίας.

Τήν εσπέραν τής 10ης ’Οκτωβρίου ή III 
εύρίσκετο κατά μήκος τής άμαξιτής όδοΰ έντός 
της στενωπού μέ τά πρώτα της στοιχεία είς 
τά στενά ΙΙόρτας. Τήν 11ην ’Οκτωβρίου τό 
12ον εΰρίσκεται Ν του χωρίου Καρυάτιδες κα
τόπιν συντόνου πορείας καί ταχύτητος προελά- 
σεως κατά τμήματα, τά όποια έβάδισαν νύκτα 
έπί τής όδοΰ Σερβίων—Έλασσόνος. Τήν 12ην 
’Οκτωβρίου ή Μεραρχία διέρχεται τόν ποτα
μόν ’Αλιάκμονα καί τό 12ον σταθμεύει τήν 
5 μ. μ. περί τό Τσιτσεκλέρ. Μετά δύο ήμέρας 
σταθμεύσεως έβάδισε πρός Ούκουμπουλάρ. Οί 
άνδρες δέν έπρόφθανον νά έφοδιασθοΰν καί πά
λιν έξεκίνων. Τήν 15ην ’Οκτωβρίου εύρίσκετο 
τό 12ον έν πορείμ πρός Βέρροιαν, άπό τήν ό- 
ποίαν διήλθε, καταυλισθέν παρά τόν σιδηροδρο
μικόν σταθμόν.

Μετά δύο ήμέρας διατάσσεται ή Μεραρχία 
καί βαδίζει Δ λίμνης Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν  πρός 
μονήν όσίου Λουκά (περιοχή Πλάσνας). Ή  πο
ρεία (18 ’Οκτωβρίου) ήτο έπίπονος καί έπί ά
νωμάλου έδάφους καί ελώδους. Αί έμπροσθο- 
φυλακαί τής III καί II Μεραρχίας έδέχοντο τά 
πυρά μεγάλου τουρκικού τμήματος. Ή  III Με
ραρχία, έκκινήσασα τήν 8 π.μ. μέ έμπροσθο- 
φυλακήν τό 12ον (δύο τάγματα), έδέχθη πυρά 
έξ άποστάσεως 200 μ. 'Η δεξιά ήμιλαρχία τού 
12ου έβάλλετο, Τήν 9.10 π.μ. ή άντίστασις 
τού έχθροϋ, κατέχοντος τό χωρίον Μπουργκάζ, 
ήτο ισχυρά. Τό ήμέτερον πυροβολικόν δέν ή- 
κολούθει λόγω τών τελμάτων πρό τής μονής 
όσίου Λουκά. "Αλλη άντίστασις τού έχθροΰ προ- 
εβλήθη πρό τού δασυλλίου Ν τοϋ χωρίου Μαπα- 
λίντζα. Τό 12ον διετάχθη νά διαβή τήν γέφυ
ραν καί νά προχωρήση δεξιά τής όδοΰ κατά 
τού Ν τμήματος τών Γιαννιτσών. Τό μεσονύ
κτιον τό πυροβολικόν επέτυχε νά φθάση, κατα- 
λαβόν θέσεις έπί τής δεξιάς όχθης τού ποτα
μού, ήρχισε δέ βάλλον σφοδρόν πΰρ. Έκ του 
12ου τό Ιον τάγμα διήλθε τήν γέφυραν, πρό 
τής καθόδου τοϋ πυροβολικού, άνευ άπωλειών 
καί άνεπτύχθη πέραν τής γεφύρας. Ένώ όμως
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ήτοιμάζετο νά διέλθη καί χδ 2 ον τάγμα, άξ/κός 
του Γεν. Στρατηγείου διεβίβασε διαταγήν να ά- 
φεθή έλευθέρα ή γέφυρα διά τήν διέλευσιν της 
II Μεραρχίας. Είς τάς 2 J/a μ.μ. άξιωματικδς 
του Επιτελείου της II Μεραρχίας μετέβη είς 
τήν III καί άνέφερεν 8τι ή II περιμένει τήν 
διέλευσιν της III Μεραρχίας καί έχάθησαν τοι
ουτοτρόπως τρεις ώραι χωρίς νά διέρχονται 
τμήματα. Είς τάς 3 μ.μ. ή III Μεραρχία συν
εχίζει τήν διέλευσιν του υπολοίπου 12ου 
Συν)τος μέ ύποστήριξιν του πυροβολικού της 
ταχθέντος παρά τήν γέφυραν. Μετ’ αύτδ διέρ
χεται τδ 3ον σύνταγμα πεζικού της II Μεραρ
χίας καί μετ' αύτδ τδ 6ον της III Μεραρχίας, 
ταχθέν όπισθεν τού 12ου, τδ όποιον καί άνε- 
πτύχθη όλόκληρον Ν της αμαξιτής όδου 2 χι
λιόμετρα πρδ της γέφυρας. Έπελθόντος τού 
σκότους, έσχημάτισε προφυλακάς μάχης.

Τήν 19ην Όκτωβρίου ή III Μεραρχία, εύ- 
ρισκομένη περί τδ Γ ι δ ά ,  δέν μετεκινήθη, 
άλλ' έξησφάλιζε τήν στρατιάν. Μόλις εις τάς 
7 μ.μ. έλαβε διαταγήν τού Γεν. Στρατηγείου 
τής 3 μ.μ. πρδς έπίθεσιν, δέν ένήργησεν όμως 
αύτήν, διότι έπήλθεν ήδη τδ σκότος. Τήν 20 
Όκτωβρίου ή III Μεραρχία ώθεΐ τδ ΙΟον Σύν
ταγμα, τδ όποιον ύπερέβη τάς θέσεις τού 12ου 
καί έπροχώρησε. Τδ 12ον συγκεντρώνεται όπι
σθεν τού 10ου ώς έφεδρεία. Ή  Μεραρχία έπι- 
τίθεται μέ Αντικειμενικόν σκοπδν τήν Ν παρυ
φήν των Γιαννιτσών.

Περί τδ έσπέρας Όρειβ. Πυροβολικόν της 
Μεραρχίας βάλλει έγγύς των συν)των πεζικού 
καί ιχέ Αποτελεσματικόν πύρ διευκολύνει τήν 
προωΟησιν των 6ου καί 12ου Συν)των. Είς τδ 
δεξιόν της Ελληνικής στρατιάς, ή III Μεραρ
χία ένοχλεΐ τήν γραμμήν μάχης διά τάγματος 
τού 12ου. Τά στρατεύματά μας άτάκτως είσρ- 
ρέουν εις Γ ι α ν ν ι τ σ ά ,  όπου άτάκτως εΐχον 
φύγει οΐ Τούρκοι. Τήν έπομένην έκινήΟη μόνον 
ή III Μεραρχία καί τδ 12ον έφΟασεν εις Τσέ- 
κρι. ’Απώλεια: 1 άξιωματικδς νεκρός καί 18 
όπλΐται, τραυματίαι 1 Αξιωματικός, 149 όπλί- 
ται. ΤΙ μάχη έγινεν ύπδ ραγδαιοτάτην βρο
χήν.

ΠροφυλακαΙ δύο λόχων τού 12ου εύρίσκον- 
ται τώρα έπί τού ποταμού “Α ξ ι ο υ .  Περισυλ- 
λέγονται οΐ νεκροί καί διακομίζονται οί τραυ
ματίαι. Τήν 21ην Όκτωβρίου τδ Σύνταγμα 
παραμένει εις Τσέγκρι. Τήν έπομένην ή Με- 
ραρχία κινείται πρδς Κιρτζιλάρ. Έν τώ μετα
ξύ πίπτει ή Θεσσαλονίκη (26 Όκτωβρίου). 
Είς τδ Κιρτζιλάρ εύρίσκεται καί τδ Γεν. Στρα
τηγεΐον.

ΤΙ Μεραρχία πλέον έβάδισε πρδς Μοναστή- 
ριον. Φθάνει εις Τνγκλις καί τήν έπομένην δι- 
ήλθε τήν σιδηροδρ. γραμμήν Σάριτζας (τήν με
σημβρίαν τδ 12ον). Λόγω τής καταστροφής 
των γεφυρών, ή πορεία ήτο έπίπονος, άλλά τα
χεία. Τήν 31 Όκτωβρίου τδ 12ον εύρίσκεται 
έν πορεία πρδς Καδίκιοϊ καί έν συνεχείς πρδς 
'Έδεσσαν (Βοδενά). Ή  πορεία ήτο κοπιωδε- 
στάτη, διότι οι άνδρες έβάδιζον έπί τής σιδη- 
ροδρ. γραμμής καί διά μέσου σηράγγων. «Πτε 
ρωτή μεραρχία» άπεκλήθη ή III λόγφ αύτών 
των ταχυτάτων πορειών (65 χμ. τδ 24ωρον).

Έστάθμευσεν είς Όρυζάτσι κοά τμήματα αύ- 
τής τήν έσπέραν τής 3 Ν)βρίου είς σιδηροδρ, 
σταθμόν Βλαδόβου. Τήν πρωίαν τής 4 Ν)βρί- 
ου ή Μεραρχία πορεύεται πρδς Μπατασίν διά 
δύο φαλάγγων καί δι' έπιμόνου πορείας σταθ
μεύει είς χώρον Μπατασίν—Νησίου. Τδ Γεν. 
Στρατηγεΐον διατάσσει προέλασιν διά Όσλδπ 
—Ζέρβι πρδς Τσιγκανέ καί τήν 5 Ν)βρίου ή 
Μεραρχία διανυκτερεύει έκεΐ. Τήν 6 Ν)βρίου 
διατάσσεται νά συγκεντρωθή είς Ζέρβι Τσιγ- 
κανέ καί μετά πολλού κόπου φθάνει είς τούτο.

Έν συνεχεία ή Μεραρχία έτράπη πρδς τήν 
διεύθυνσιν τής Ζαμπερδάνης, χωρίς νά άναφα- 
νη ό έχθρός. Στρέφεται τώρα πρδς Εξίσου είς 
άναζήτησίν του. Έπί δύο μήνας ήδη οί άνδρες 
ταλαιπωρούνται είς πορείας. Αί έφοδιοπομπαϊ 
άργούν καί πίπτει συνεχής βροχή. Οί άνδρες, 
καθημερινώς βρέχόμενοι, έκοιμώντο βρεγμένοι 
είς τά άντίσκηνα. Τήν 9ην Ν)βρ(ου ή Μεραρ
χία προχωρεί πρδς Κ α σ τ ο ρ ί α ν .  Τήν 12ην 
Ιδίου τδ 12ον καταυλίζεται είς τά ύψώματα 
τής πόλεως. Παραμένει έκεΐ μέχρι τής 19ης, 
δτε προχωρεί πρδς Ζουμπάνισταν καί έν συνε
χεία πρός Μπενίτσαν. Τήν 28ην ίδίου τδ 12ον 
κατέλαβε τά ύψώματα Όρμάν Τσιφλίκ, έκεΐ- 
θεν δέ μετά τών άλλων μονάδων τής Μεραρχί
ας έβάδισε πρδς Νοβοσέλο. Φθάνει είς Μπαμ- 
πάνι καί εϊτα είς Πονίτσαν, τά ύψώματα τής 
δποίας έκάλυπτε χιών. 'Από αύτών έφαίνετο ή 
πυρκαΐά τής έν Κ ο ρ ι τ σ ά πυριτιδαποθήκης, 
τήν δποίαν προεκάλεσεν ό ύποχωρών έχθρός.

Ή  Μεραρχία τήν μεσημβρίαν τής 29ης 
Ν)βρίου έδέχθη έπίθεσιν τουρκικής φάλαγγος. 
Τήν 30ην Ν)βρίου συγκεντροϋται περί τήν Ζου- 
πάνισταν καί Σλίβεν, οπού καί παραμένει καί 
τήν έπομένην. Τήν 4ην Δ)βρίου διά Σλίβεν, 
Σφέτας, Νεδέλας έφθασεν είς Νοβοσέλο καί 
έγκατεστάθη έπί ύψωμάτων. Τήν 5ην Δ)βρίου 
7.30’ πρ. έκκινεΐ καί διά Κορίτας βαδίζει πρδς 
Πολόσκαν. 'Ασθενή τινα έχθρικά τμήματα ύπε- 
χώρησαν βληθέντα.

Τήν 6ην Δ)βρ(ου 7.30' Απέρχεται καί προ- 
πορευομένου του 12ου Συν)τος καί άκολουθούν- 
τος τού 10ου βαδίζει πρδς Μπαμπάνι, δπου 
έφθασεν άκωλύτως.

Τήν 7ην Δ)βρίου ή ήμιλαρχία ΙΠ Μεραρ
χίας είσήλθε τήν πρωίαν είς Κοριτσάν καί ταγ- 
μα τού 12ου συν)τος, είσελθόν καί τούτο, κα
τέλαβε τήν πόλιν. Τδ 6ον έπροχώρησεν είς Δί- . 
σμιτσαν καί ή λοιπή Μεραρχία έγκατεστάθη * 
είς Κοριτσάν, οπού τής έγένετο ένθουσιώδης ύ- 
ποδοχή ύπδ τών Ελλήνων κατοίκων καί έτε- 
λέσθη δοξολογία. Τδ Στρατηγεΐον Μακεδονίας ; 
διέταξε τήν Μεραρχίαν νά έπανέλθη είς Φλώ- ■ 
ρίναν, άλλ* ή έπιστροφή έματαιώθη, λόγω ά- * 
νησυχιών τών Ελλήνων τής Κοριτσάς. Έπε- · 
ξετάθη δέ μέχρι Μοσχοπόλεως καί παρέμεινεν ι 
είς Κοριτσάν μέχρι 21 Φεβρουάριου 1913, δτε f 
τδ 12ον διετάχθη νά προελάση πρδς Νότον καί I 
νά σταθμεύση είς Μπόροβαν. Οί άνδρες ήκουον . 
εύκρινώς τδν φοβερόν άντίλαλον τής μάχης του ! 
Μπιζανίου.

Τήν νύκτα διεδίδετο ή εΐδησις τής νίκης. Ό  1 
τουρκικός στρατός, δσος διέφυγε τήν αίχμα- ■ 
λωσίαν, άποχωρεϊ πρδς Πρεμετήν, Τήν 28 !
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Φ)ρ(ου τό Γεν. Στρατηγεΐον έντέλλεται 8πως ή 
III Μεραρχία καταλάβη τήν Πρεμετήν καί ά- 
νακόψη τήν ύποχώρησιν των έξ Ίωαννίνων 
φευγόντων Τούρκων. Τήν ήμέραν αύτήν ή Με
ραρχία εύρίσκετο είς Λιασκοβίκι. Τό 12ον 
σταθμέυσαν τήν 25 Φ)ρίου είς Σέτοκο, έπρο- 
χώρησεν είς Βλιάσοβο. Τήν 7 π. μ. τής 28 
Φ)ρίου έξεκίνησε διά τής αμαξιτού οδού προς 
Πρεμετήν. 'Έν τάγμα του έφθασεν έκεϊ μετά 
τοϋ λοιπού άποσπάσματος. Τήν 3ην Μαρτίου 6- 
λόκληρος ή Μεραρχία προελαύνει πρός Κ λ ε ι 
σ ο ύ ρ α ν .  Προηγείται τύ 6ον. Τό ΙΟον έβάδι- 
σε πρός Τόλιαρι. Τό 12ον (Μπαίρας) παραμέ
νει έν έφεδρείφ. Τάγμα του διετάχθη νά ενι- 
σχύση τό άριστερόν του 6ου. Τό τάγμα τοϋτο 
έβάδισε πρός Τεπελένι. Άπώλειαι Μεραρχίας 
14 νεκροί καί 49 τραυματίαι. Τά τάγματα του 
12ου τήν 7ην Μαρτίου εύρίσκονται εις Πρεμε
τήν τό έν καί τά άλλα δύο είς τά χωρία Που- 
χάλι, Λίπα καί Ελαιώνα. Τήν έπομένην τό 
Σύνταγμα σπεύδει καί καταλαμβάνει τήν Φρά- 
σαρην. Είς τήν Κλεισούραν παρέμειναν τμήμα
τα τής Μεραρχίας μέχρις 23 Μαρτίου 1913, έ- 
πανελθόντα είς Πρεμετήν, δπου ή έδρα τής 
Μεραρχίας.

Τό 12ον, συγκέντρωσαν τά τμήματά του, 
τήν 21 Μαρτίου εκκινεί μέ τάς εξής σταθμεύ
σεις : Περάτι (23 Μαρτίου), Λεσκοβίκι (24), 
Ράντανι, Μπαρμάσι, Κίναμι, Μπούλαχο, Κορι- 
τσά (30 Μαρτίου), Πίγλιτσα (1 Απριλίου), 
Μπρέσνιτσα, Τύρνοβον, Πισοδέρι, Φλώριναν 
(5 ’Απριλίου). Έπί 15 ήμέρας ή Μεραρχία εύ
ρίσκετο έν συνεχεΐ πορείφ έπί δύσβατων καί 
άνωμάλων ήμιονικών δδών, χωρίς νά καμφθή 
τό ηθικόν. Έκ Φλωρίνης ή Μεραρχία μεταφέ- 
ρεται σιδηροδρομικώς είς Βέρτεκοπ καί Γιαν
νιτσά, όπου διήλθον τά τμήματα καί τάς ήμέ
ρας τοϋ Πάσχα. Τήν 22 ’Απριλίου τό Γεν. 
Στρατηγεΐον έκ Θεσσαλονίκης διατάσσει τήν 
Μεραρχίαν νά καταλάβη χώρον πέριξ τοϋ Ά 
ξιου ποταμού περί τό Άμάτοβον καί νά σταθ- 
μεύση έκεϊ. Τήν 12ην Μαΐου τό 12αν εύρίσκε- 
ται καταυλισμένον εις τήν περιοχήν Άματό- 
βου καί Καρά όγλοΰ. Ή  Μεραρχία ΐσταται μέ 
πάσαν προσοχήν παρακολουθούσα τάς κινήσεις 
τοϋ βουλγαρικού στρατού. Ή λ. ’Αλεξάνδρου 
Ίωάν. Νάνος ένθα άνωτέρω, 9—27, Γεωργ. 
Χόνδρος είς ΣΝΕ ΣΤ* 3 -8 , Β' 357, Γ' 478 
έπ. Β' 469—475, ΣΤ' 111 έπ. Δ' 80, ΣΤ' 
510—1, Δ' 199-202, Δ' 151 Δ' 345, Ε' 
171—2.

β' Έ λ λ η ν ο β ο υ λ γ α ρ ι κ ό ς  π ό λ ε μ ο ς .  
Τήν 17 Ιουνίου, έκραγέντος πλέον τοϋ πολέ
μου, ή III Μεραρχία έλαβε διαταγήν νά έκ- 
κινήση έκ τοϋ ύψ. 248 Β Βαθύλακκος τήν 
5ην πρωινήν τής 19ης καί νά προελάση έκ 
τοϋ Άβρέτ Ίσάρ πρός τό Κιλκίς. Τήν 6ην 
π. μ. τό 6ον, ΙΟον καί 12ον διέρχονται τό χω- 
ρίον Βερλάντζα. Τό 12ον ύπό τον άνησυν)ρχην 
Κούρτην διέβη καί τόν Ζένοκον ποταμόν καί 
άναπτύσσεται. Τήν μεσημβρίαν τό Ιον τάγμα 
του εύρίσκεται είς Παλιομανδρί, τά δέ υπό
λοιπα τάγματά του, έπίσης είς τήν α' γραμ- 
μήν, δέχονται σφοδρότατον πΰρ πυροβολικού. 
Τό Ιον τάγμα (ταγμ. Γκιώνης) καί τό 3ον

(Βλαχογιάννης) προελαύνουν μάλλον εύκόλως. 
Οί Βούλγαροι συμπύσσονται τήν 3 μ. μ. καί 
ή Μεραρχία καταλαμβάνει τό Άβρέτ Ίσάρ. 
Απώλεια Μεραρχίας κατά τήν νικηφόρον αύ
τήν μάχην τοϋ Ά π ο σ τ ο λ ά ρ  250.

Τήν 6.30' μ. μ. έφθασεν ή διαταγή τοϋ 
Γεν. Στρατηγείου περί προελάσεως τήν 20ήν 
Ιουνίου πρός Κ ι λ κ ί ς .  Τήν 6.45' μ. μ. ή 
III Μεραρχία έξέδωσε τήν ίδικήν της περί 
προελάσεως. Τήν έπομένην εις τήν α' γραμ
μήν εύρίσκεται τό 12ον, δεξιά τής Μεραρχίας, 
έν μέσψ δύο πεδινών πυροβολαρχιών. Τήν ΐ ΐην 
πρωινήν έπήλθεν έπαφή έπί τών υψωμάτων 
τών χωρίων Λεβεντοχώρι καί Δουρασανλή. Συν
εχίζεται ή προέλασις πρό τής σιδηροδρομ. 
γραμμής, οπού διενυκτέρευσαν τά τμήματα. 
Τήν 4 μ. μ. άφίχθη διαταγή τοϋ Γεν. Στρα
τηγείου δπως τό ιππικόν έπωφεληθή τής προε
λάσεως τής III Μεραρχίας έπιτιθέμενον κατά 
τού δεξιοΰ τοϋ έχθροΰ. Τήν 7 μ. μ. έρχεται 
άλλη διαταγή, κατά τήν οποίαν τό Κιλκίς ώ- 
φειλε νά καταληφθή αύθημερόν. Τήν νύκτα 
είχεν επικρατήσει ήρεμία. Μέ τήν χαραυγήν 
έπανήρχισεν ό άγων καί ή Μεραρχία έκέρδιζε 
μετά δυσκολίας έδαφος. Τήν 9 π. μ. τό 12ον 
κατόρθωσε νά ύπερβή τήν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν. Τήν 10.30' π. μ. κατέπαυσε τό έχ- 
θρικόν πυροβολικόν, οπότε τό Γ2ον Συν)μα έ- 
προχώρησεν άκωλύτως πρός τό Κιλκίς, εις 
τήν παρυφήν τοϋ όποίου έφθασε τήν 11.15' 
π. μ., τήν δέ 12ην μεσημβρινήν κατελήφθη 6 
λόφος τοϋ Ά γ . Γεωργίου. Άντεπίθεσιν βουλ
γαρικήν άποκρούει άμέσως ή III Μεραρχία 
καί ή V διά τών πυρών της.

*Η διαταγή τοϋ Γεν. Στρατηγείου είναι 
πλέον νά καταδιώξουν τόν εχθρόν μέχρις έξαν- 
τλήσεως. Ή  Μεραρχία έφθασεν είς Μεταλλι
κόν προελαύνουσα καί βάλλουσα διά πυροβο
λικού κατά τών ύποχωρούντων Βουλγάρων. Ή  
22 ’Ιουνίου προωρίσθη δΓ άνεφοδιασμόν καί 
άνάπαυσιν, άλλ’ ήδη τήν 8.30' π. μ. ή έμπρο- 
σθοφυλακή της έφθασεν είς Χίρσοβαν, δπου έ- 
γένετο βολή έχθρικοΰ πυροβολικοΰ. Είς τήν 
στενωπόν τοϋ Κιλινδίρ ήρχετο ή ήμιλαρχία 
τής Μεραρχίας καί πυροβολικόν καί είς τό 
μέσον τά τρία συν)τα 6, 12, 10. Ή  Μεραρ
χία τήν 11 π. μ. αίφνιδιάσΟη έκ βουλγαρικού 
καταιγισμού πυρός. Τό 12ον πεζικόν, συνελ- 
θόν έκ τοϋ αιφνιδιασμού, συνεκεντρώθη πλη
σίον τοϋ πυροβολικού, όπισθεν δέ αύτοΰ έκα- 
λύφθη τό ΙΟον. Μέχρι τής έσπέρας ή Μεραρ
χία εμεινεν έν προφυλάξει.

Τήν 23 ’Ιουνίου 1913 ή Μεραρχία έκινήθη 
έπί τής άμαξιτής οδού Κιλινδίρ—Δ ο ϊ ρ ά ν η ς 
καί έπεμβαίνει είς τόν άγώνα. ’Ήρχισε τό 
Μεραρχ. πυροβολικόν, τό 12ον πεζ. έπετέθη 
πρώτον δεξιά, τό δον άριστερά καί τό ΙΟον 
(Παπούλας) έτάχθη ώς εφεδρεία. 'Όριον τών 
δύο πρώτων συν)των ή άμαξιτή όδός Δοϊρά
νης. Τό 12ον έθεσε τό 3ον τάγμα (τάγμα 
Βλαχογιάννη) δεξιά καί τό Ιον (Γκιώνης) ά
ριστερά, άμφότερα είς τήν α' γραμμήν, τό δέ 
2ον τάγμα (Δημητρέσσας) συμπτυσσόμενον έκ 
τών προφυλακών, θά ήκολούθει ώς έφεδρεία. 
Τό κύριον βάρος έπέπεσεν είς τό 12ον σύνταγ

m
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μα, τό όποιον ήρξατο κινούμενον τήν ΙΟην 
ώραν καί άποκαλυφθέν, έπέσυρε καί κατ’ αύ- 
του τά πυρά του βουλγαρικού πυροβολικού, 
πλήν έξηκολούθει διά καταλλήλων μετασχη
ματισμών καί διά έκμεταλλεύσεως του έδά- 
φους νά προχωρή. Καί τό μέν τάγμα Βλαχο- 
γιάννη, διά βαθείας χαράδρας, ή οποία κατήρ- 
χετο πρός τόν σιδηροδρ. σταθμόν Δοϊράνης, 
τόν έπλησίασε καί δι' όρμητικής έφόδου τόν 
κατέλαβεν, έκδιώξαν κατά πόδας τούς Βουλ
γάρους, τήν 12.45' μεσ. είσήλθε δέ είς τήν 
πόλιν πρός καταδίωζιν του έχθροΰ. Τό τάγμα 
Γκιώνη καθηλώθη πρό τής σιδηροδρ. γραμμής 
βαλλόμενον άπό τό βουλγαρικόν πεζικόν καί 
άνεπτύχθη πρό τής σιδηροδρ. γραμμής. Τό 2ον 
τάγμα του 12ου τό ένισχύει καί έφορμουν κα
τά των Βουλγάρων, οι όποιοι, άπειλούμενοι 
ήδη κατά τό πλευρόν άπό τό τάγμα Βλαχο- 
γιάννη, έγκαταλείπουν τήν 1 μεσημβρ. τάς θέ
σεις των καί υποχωρούν άτάκτως. Τό 12ον τί
θεται όλόκληρον είς καταδίωξίν των. Ό  λο
χαγός Σουμπασάκος μέ τόν 6ον λόχον του, 
προηγούμενος των άλλων τμημάτων, έφορμα 
έπΐ υψώματος Α της αμαξιτής όδού καί κυρι
εύει έξ πλήρη πυροβόλα, τά όποια ό έχθρός 
δέν κατώρθωσε νά παραλάβη. Καί τό δον σύν
ταγμα άκολουθεΐ τήν καταδίωξίν. Ό  Σουμπα- 
σακος, άφήσας φρουράν είς τά πυροβόλα, συν
εχίζει τήν καταδίωξίν πρός Δυϊράνην. Καθ’ 
όδόν τόν καταφθάνουν έφιπποι οί ταγματάρ- 
χαι Βλαχογιάννης καί Γκιώνης καί ό λοχαγός 
του 4ου λόχου του 12ου Κογκόπουλος, ήγού- 
μενοι μικρών τμημάτων, άπό κοινού δέ έξα- 
κολουθουν τήν καταδίωξίν των Βουλγάρων, οι 
όποιοι πίπτουν είς τήν λίμνην καί πνίγονται, 
άλλοι δέ συλλαμβάνονται αίχμάλωτοι. Έρχε
ται καί τό Ιππικόν, άλλά σταματά τήν κατα- 
δίωξιν βληθέν, τήν δέ καταδίωξίν συνεχίζει 
τό 12ον Σύνταγμα, έκκαθαρίζον τά υψώματα 
διά πλαγιοφυλακής. Καί τό δον προήλασε. 
Τήν 5 μ.μ. έσταμάτησαν τήν καταδίωξίν τά 
12ον καί δον έγκαταστήσαντα προφυλακάς. Ή  
υπόλοιπος Μεραρχία συνεκεντρώθη περί τόν 
σιδηροδρ. σταθμόν, Άπώλειαι Μεραρχίας 3 
νεκροί καί 71 τραυματίαι.

Μετά τήν νίκην τής Δοϊράνης, ή III Με
ραρχία (στρατ. Δαμιανός) έκκινεΐ τήν 5 π.μ. 
τής 24 Ι̂ουνίου πρός Μ π έ λ ε ς ,  έχουσα έμ- 
προσθοφυλακήν τό Ιππικόν καί τό 12ον Σύν
ταγμα άριστερά πλαγιοφυλακήν. Τήν 7.30' 
πρ. άπώθησεν άσθενεΐς οπισθοφύλακάς των 
Βουλγάρων περί τό χωρίον Χασανλή. Τό 12ον 
έκκινήσαν τήν 6.30' πρ. ήκολούθησε τήν ήμι- 
ονικήν όδόν Καρά Όγλυλάρ—Τσερνίστα. Τήν 
ΙΟην πρ. έφθασεν έπΐ τής αμαξιτής όδού, κα- 
ταστάν έφεςής έμπροσθοφυλακή. "Οταν διήλ- 
θε τόν αύχένα του Δεβελή καί κατήρχετο 
πρός Κουτζλου ντερέ, τήν 12.30' μ. μ. έβλήθη 
ύπό βουλγ. πυροβολικού έκ των άπέναντι υ
ψωμάτων Κωστούρινο. ’Αμέσως τό Σύνταγμα 
έπροχώρησε καί έκαλύφθη έντός χαραδρών Β 
καί ΒΔ Δε λε λή.  Έπηκολούθησε μονομαχία 
πυροβολικού. Ή  Μεραρχία διενυκτέρευσεν είς 
τάς θέσεις ταύτας, έγκαταστήσασα προφυλα
κάς διά του 12ου συν)τος καί πεδινού πυρο

βολικού είς τάς Β κλιτυς του Δ ε λ ε λ ή .  #Απώ- 
λειαι 2 όπλΐται νεκροί καί 8 τραυματίαι. Μό
νον ή III Μεραρχία έλαβεν έπαφήν τήν 24ην 
’Ιουνίου μέ τούς Βουλγάρους.

Διά τήν έπομένην 25 ’Ιουνίου ή Μεραρχία 
διετάχθη δπως, έχουσα καί τά πεδινά τών 
VII καί IV Μεραρχιών, έκκινοΰσα τήν 8ην 
πρωινήν, καταλάβη τήν διάβασιν τής μεγάλης 
οδού τού Κωστούρινο σταθμεύουσα έκεΐ. Τήν 
8ην πρωινήν ή Μεραρχία έξεκίνησε. Τό ΙΟον 
(Παπούλας) ήκολούθησε τήν ήμιονικήν Δελή— 
Κωστούρινο, τό 12ον (Κούρτης) τήν άμαξιτήν. 
Τό 2ον τάγμα του (Δημητρέσσας) καί τά άλ
λα τάγματα παρά τό δραστικόν πυρ τών Βουλ
γάρων έπροχώρησαν* καί τό Συν)γμα άφίχθη 
πρό τού ποταμού Κοζλοΰ ντερέ, άναμένον νά 
άχθη είς τό ύψος του καί τό ΙΟον. Τήν 11. 
30' πρ. τό 12ον καί ΙΟον διέρχονται τόν πο
ταμόν ύπό τό σφοδρόν πύρ τού πυροβολικού 
καί έξηκολούθησαν τήν προέλασίν των. Είς τάς 
4 μ. μ. ό 6ος λόχος τού 2ου τάγματος (Σουμ
πασάκος) καταλαμβάνει τό χωρίον Ράμπροβον 
καί συνεχίζει έκεΐθεν τήν καταδίωξίν, κυρι- 
εύσας εν πολυβόλον καί 2.000 γυλιούς. Τήν 
5ην μ. μ. τό 3ον τάγμα τού 12ου μέ δύο λό
χους τού 1ου τάγματος κατέρχεται έπί τών 
υψωμάτων Β Ραμπόβου καί προχωρούν άπό 
Οέσεως είς θέσιν, έκδιώκει τούς Βουλγάρους, έ- 
κυρίευσε δέ καί 9 πυροβόλα, Τά πυροβόλα ά- 
νεζήτησαν δι* άντεπιθέσεως οί Βούλγαροι τήν 
11ην νυκτερινήν καί τό τάγμα τήν άποκρούει 
διά τής λόγχης. Τό 12ον έγκαθιστά τήν νύ
κτα αυτήν προφυλακάς μάχης, όμοίως καί τό 
ΙΟον. ’Απώλειαι : νεκροί άξιωματικός 1 καί 
20 όπλΐται, τραυματίαι 3 άξιωματικοί καί 211 
όπλΐται.

Τήν έπομένην 26 ’Ιουνίου, ή Μεραρχία εύ- 
ρε κενάς τάς βουλγαρικάς θέσεις άπό πρωίας 
καί άκωλύτωε διά τής άμαξιτής οδού προήλα
σε πρός Κωστούρινο. Τήν 10.30' πρωινήν τό 
Γεν. Στρατηγεΐον διέταξε περαιτέρω προέλα- 
σιν. Ή  Μεραρχία συνεκεντρώθη μέχρι μεσημ
βρίας είς τόν αύχένα Κωστούρινο, όπου καί δι
ενυκτέρευσεν. Όμοίως τήν 26ην ’Ιουνίου ή ή- 
μιλαρχία τής Μεραρχίας καί ή ΐλη Βερυκίου 
είσήλθεν είς κενόν τής βουλγαρικής παρατάξε- 
ως, ά)λά τό άπόγευμα, πληροφορηθεΐσα δτι έ- 
πέρχονται ίσχυραί βουλγαρικαί φάλαγγες, τό έγ- 
κατέλειψε. Τό δον σύνταγμα (Άλεξόπουλος) 
μετά τού πυροβολικού προωθήθη πρός Στρώ- 
μνιτσαν, Δ καί Β αυτής (ώρα 12 νυκτερινή). 
Τήν 27 ’Ιουνίου τό δον συνέλαβε δύο λόχους 
Βυυλγάρων καί παρέμεινεν είς τά υψώματα δλην 
τήν ημέραν, προώθησε δέ τά δύο τάγματά του 
Β τής Σ τ ρ ω μ ν ί τ σ η ς .  Ή  υπόλοιπος Με
ραρχία, έκκινήσασα τήν 1 μ.μ. έφθασε τήν ε
σπέραν είς Ραμπόρτσι, δπου καί διενυκτέρευ- 
σε. Τήν 29ην τό 12ον αναχωρεί έκ Στρωμνί
τσης πρός Ποπέροβον, δπου φθάνει τήν έπο
μένην. Τήν άνω ήμέραν όλόκληρος ή III Με
ραρχία ήτο έντεταγμένη περί τό έν λόγω Πο
πέροβον, πλησίον πλέον τών βουλγαρικών συν
όρων.

Τήν 6ην πρωινήν τής 2 ’Ιουλίου έκκινεΐ πρός 
ΝτομπροσΙντσι, προχωρεί πρός Νοβίτσανην,
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'' όπου φθάνει άκωλύτως καί διανυκτερεύει. 
Πολλά βουλγαρικά όχήματα ήσαν έκεϊ άπο- 
ζευγμένα καί έγκαταλελειμένα λόγω τοϋ όρει- 
νοΰ τοϋ έδάφους. Τήν 3ην ’Ιουλίου ό στρατη- 

Ί γός Δαμιανός διέταξε προχώρησιν τής προελά- 
σεως μέχρι Τζούμα Καϊναγκή ύψ. 1213. Ή  
Μεραρχία έξεκίνησε τήν 6 π.μ. καί έστάθμευ- 
σεν είς Γκορμπέ. Τήν 4ην ’Ιουλίου διετάχθη 
νά παραμείνη είς τήν θέσιν της, συγχρόνως δέ 
συνεδέθη μέ σερβικόν άπόσπασμα. Τήν 5 ’Ιου
λίου έκίνήθη πρός Βλαδιμίροβον ϊνα τό κατα- 
λάβη. Έτέθη είς κίνησιν άπό τής 5.30’ πρ. 
Τήν 7.30' ή ήμιλαρχία της άνέφερεν ότι οΐ 
Βούλγαροι κατέχουν τούς Δ τοϋ Βλαδιμίροβο 
λόφους. "Αλλα βουλγαρικά τμήματα ένεφανί- 
σθησαν άριστερά. Κατ’ αυτών έστράφη τό ΙΟον 
σύνταγμα καί τήν 11ην π.μ. ταΰτα ύπεχώρη- 
σαν. ’Επίσης ύπεχώρησαν τά τμήματα, τα κα- 
τέχοντα τά υψώματα πρό τοϋ Βλαδιμίροβο. 
Τό πυροβολικόν έδρασεν έπιτυχώς. Τήν νύκτα 
ή Μεραρχία έγκατέστησε προφυλακάς είς τούς 
λόφους τοϋ Βλαδιμίροβο.

Διά τήν 6ην ’Ιουλίου διετάχθη προέλασις 
πρός Ουμπλιανο. Ή  Μεραρχία έκκινήσασα τήν 
7 ώ. ήκολούθει τόν πρός αύτό καρρόδρομον μέ 
έμπροσθοφυλακήν τό 12ον Σύνταγμα. "Οτε ή 
έμπροσθοφυλακή ήρχισε νά κατέρχεται τάς πρός 
τόν Μπρεγκαλνίτσαν κλιτΰς, έβλήθη ύπό βουλ
γαρικού πυροβολικού. ’Αμέσως ή Μεραρχία 
διέταξε τό 12ον όπως, διερχόμενον τόν Μπρεγ
καλνίτσαν, σταματήση έπί των μικρών ύψωμά- 
των τής δεξιάς όχθης. Τό 6ον διετάχθη νά βα- 
δίση άριστερά. Τό ΙΟον ήκολούθει είς άπόστα- 

• σιν 2 χμ. Ή  Μεραρχία βάλλεται έκ τοϋ άρι- 
στεροϋ της πλευρού ύπό βουλγαρικού πυροβο
λικού. Διατάσσεται καί έπιτυγχάνεται ή κατά- 
ληψις άντερεισμάτων ύπό τό έχθικόν πυρ. "Οτε 
ήλθε καί ή X Μεραρχία είς τό ύψος τοϋ 12ου 
Συν)τος, έξηκολούθησεν ή προέλασις έφ’ όλης 
τής γραμμής. Τήν μεσημβρίαν τά τμήματα εύ- 
ρέθησαν ύπό ισχυρόν πυρ πυροβολικού καί πε
ζικού καί καθηλώθησαν. Άπήντησε τό μεραρ- 
χιακόν πυρ)κόν. Είς τάς 2 μ.μ. οί Βούλγαροι 
άντεπετέθησαν κατά τού 12ου, κατευθυνομένου 
πρός Νόβο Τσελφίκ. Ή  άντεπίθεσις άπεκρού
σθη. Τήν 3 μ.μ. τό 6ον κατέλαβε τό Ρόμπο- 
βον. Τήν 5 μ.μ. τό 12ον, χρησιμοποιήσαν τήν 
παρ’ αύτώ χαράδραν, έπροχώρησε πρός τό 
Ουμπλιανο καί τό Β ύψωμα, έκδιωχθέντων τών 
Βουλγάρων. Τήν 5 μ.μ. οί Βούλγαροι ύπεχώ
ρησαν καθ’ όλην τήν γραμμήν. Ή  καθ’ όλην 
τήν ημέραν διαρκέσασα βροχή έδυσχέρανε τάς 
έπιχειρήσεις. Τήν 6ην ’Ιουλίου οί Βούλγαροι 
ύποχωροΰντες ήμύνοντο, βάλλοντες διά πυρ)κοΰ 
σφοδρώς.

Τήν 7ην ’Ιουλίου άνελήφθη γενική έπίθεσις. 
Μέ τήν χαραυγήν λόχος τού 6ου κατέλαβε τήν 
κορυφήν τού ύψ. 1450. Τήν 9 π.μ. ένεφανίσθη- 
σαν βουλγαρικαί φά)αγγες πρός τό δεξιόν τής 
παρατάξεως, όπου τό 12ον. Αί βουλγαρικαί 
πυροβολαρχίαι εβαλον κατά τοϋ 12ου, πλήν, 
βληθεϊσαι ύπό τής III ’Ορεινής πυρ)ρχίας, έσί- 
γησαν. Περί τήν μεσημβρίαν αί βουλγαρικαί 
φάλαγγες άπεσύρθησαν. Τό ύψ. 1450 προσεπά- 
οουν όλονέν νά καταλάβουν, άλλά τό δον τό έ-

νίσχυε καί τήν μεσημβρίαν 0).ον τό σύνταγμα 
εύρέθη περί αύτό, άποκροΰον τάς έπιθέσεις. 
Περί τήν έσπέραν ή διάταξις τής Μεραρχίας 
ήτο : 12ον καί μία όρειβ. πυρ)χία είς τό δε
ξιόν, κατέχον τήν λοφοσειράν πρό τοϋ Οΰμ- 
πλιανο. Τό 6ον καί 6ν τάγμα τοϋ 10ου καί μία 
πυρ)χία είς τό άριστερόν έπί τού ύψ. 1450. 
Είς τό μέσον τών δύο συν)των έν τάγμα τοϋ 
10ου. Ή  λοιπή Μεραρχία είς Ουμπλιανο. Νέα 
άντεπίθεσις βουλγαρική κατά τοϋ ύψ. 1450 ά- 
πέτυχε.

Διά τήν 8 ’Ιουλίου ή III Μεραρχία διέταξε 
τό 6ον νά έπιτεθή κατά τοϋ άριστεροΰ τής 
βουλγαρικής παρατάξεως καί τό 12ον νά συγ- 
κεντρωθή όπου καί τό ΙΟον. Αί έπιθέσεις τοϋ 
6ου καί τού 10ου διά λόγχης άπέδωσαν λαμ- 
πράν νίκην. Τήν 4 μ.μ. κατελήφθη όλόκληρον 
τό ύψωμα Μπεγιάζ Τεπέ, όπου άνήλθε τό 
όρειβ. πυροβολικόν, βάλλον τούς ύποχωρούντας 
Βουλγάρους. Τήν 6 μ.μ. έσταμάτησεν ή κατα- 
δίωξις. Τό 12ον έγκατέστησε προφυλακάς πρός 
τόν Μπρεγκαλνίτσαν. Τήν 9ην ’Ιουλίου ή Με
ραρχία περιμένει καί τάς άλλας διά νά φθά- 
σουν είς τό ύψος της. Τό 12ον όργανώνει τάς 
θέσεις του άμυντικώς.

Διά τήν ΙΟην ’Ιουλίου διατάσσεται ή Μεραρ
χία νά έπιτεθή κατά τοϋ Τσούκα Γκόλεκ. Ε 
πιτίθεται κατ’ αύτοϋ τό ΙΟον, ένώ τό 12ον 
προχωρεί άριστερά, έκκινήσαν τήν 8 ώ. Τήν 
μεσημβρίαν φθάνει μέχρις έντεϋθεν της συμβο
λής τού Ζελενίτσα είς τόν Μπρεγκαλνίτσαν ύ- 
ψωμάτων, τά όποια κατέλαβεν. ’Εκεί τό σύν
ταγμα έσταμάτησε καί έγκατέστησε προφυλα
κάς. Τήν 7 μ.μ. βουλγαρικόν τάγμα άντεπετέθη, 
άλλ’ άπεκρούσθη. Είς τάς θέσεις ταύτας καί 
διενυκτέρευσεν. Ή  περαιτέρω μεμονωμένη 
προέλασις ήτο έπικίνδυνος, έφόσον δέν προή- 
λαυνε καί ή είς τό πλευρόν τής III, X Μεραρ
χία. Διά τήν 12ην ’Ιουλίου τό τμήμα στρα
τιάς Δαμιανού (μεράρχου τής III) διέταξε 
προέλασιν πρός Τσούκα Γκόλεκ—Τσάρεβο 
Σέλο, άλλά πρό της γενικής άντιξοότητος, 
Ιδίως τών άλλων μεραρχιών, έκράτησεν άμυ
ναν. Τήν 13ην ’Ιουλίου ή III Μεραρχία μετερ- 
ρύθμισε τήν α' γραμμήν, παραμείνασα είς τήν 
θέσιν της. Τό αύτό έκαμε τήν 14ην ’Ιουλίου, 
όπότε ό διοικητής τμήματος στρατιάς, άντι- 
λαμβανόμενος τήν έπικειμένην έπίθεσιν τών 
Βουλγάρων κατά της III Μεραρχίας μεμονωμέ
νος, διέταξε τήν 2.30 μεσημβρ. τάς άλλας 
μεραρχίας νά έπιτεθοΰν.

Τήν 4.30' μ.μ. τής 15 ’Ιουλίου ό στρατη
γός Δαμιανός άνήγγειλεν ότι αύτός μετά της 
III Μεραρχίας θά κατελάμβανε τά Α τοϋ 
Π ε τ σ ό β ο υ  ύψώματα, όπου θά ήμύνετο. Ή  
III Μεραρχία, προβλέπουσα τόν άγώνα τής 15 
’Ιουλίου, είχεν έκδώσει διαταγήν νά είναι έ
τοιμα τά τμήματά της άπό της 5 πρωινής. 
Είς τόν τομέα όμως τοϋ 12ου Συν)τος καί 
άπό τής 11ης νυκτερινής έπεχειρήθη έπίθε- 
σις κατά τού έν προφυλακαΐς εύρισκομένου 
6ου λόχου. Άπεκρούσθη, άλλά τήν 11.30 νυ
κτερινήν έπανελήφθη καί πάλιν άποκρουσθεΐσα. 
Τήν 4 π.μ. τής 15 ’Ιουλίου οί Βούλγαροι συγ- 
κεντρώσαντες ίσχυροτέρας δυνάμεις, έπετέθη-
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σαν κατά του λόχου τούτου καί του 1ου τάγ
ματος. Ή  έπίθεσις έσκόπει νά καλύψη κινή
σεις των Βουλγάρων πρός κύκλωσιν τής Με
ραρχίας. Τδ 12ον άνέφερε τούτο. Εις τδ Apt- 
στερδν του 6ου εστάλη δ 2ος λόχος του, δ 
όποιος είχε σκληρόν άγώνα, διότι οί Βούλγα
ροι είχον καταφθάσει είς τδ κενόν. Οί λοιποί 
λόχοι έμάχοντο έπί των χαρακωμάτων των. 
Ό  διοικητής του 6ου λόχου Σουμπασακος 
έτραυματίσθη καί δ άνθ)στής Μπάστας έφα- 
νεύθη. Ό  λόχος συνεπτύχθη. Τήν 8.45 ω. συν- 
επτύχθησαν τά δύο τάγματα βραδέως καί κα- 
νονικώς ύπδ τά διασταυρούμενα βουλγαρικά 
πυρά. Μέχρι τής έσπέρας έγκατεστάθησαν έπί 
νέων θέσεων πρδς τδ Νέγκρεβον. Άπώλειαι 
12ου Συν)τος τήν ήμέραν αυτήν: 145 έκτδς 
μάχης. Φονευθέντες 1 Αξιωματικός καί 9 όπλΐ- 
ται, τραυματίαι 4 Αξιωματικοί, 86 δπλΐται. 
Έξαφανισθέντες 45.

ΤΙ κατάστασις ήτο σοβαρά. Δεξιά τού 12ου 
ύπεχώρησε καί τδ ΙΟον. Καί τδ δον έκ τού 
ύψ. 1650. Τοιουτοτρόπως ή Μεραρχία ήλλαξε 
μέτωπον. ’Έρχεται διαταγή νά ΑνασυνταχΟή 
καί μόλις διίδη χαλάρωσιν τής έχΟρικής έπιθέ- 
σεο>ς, νά έπιτεθή. Τήν έπομένην 16ην ’Ιουλίου 
τδ 12ον έπροχώρησε καί κατέλαβε ύψωμα τού 
όρους Μπούκοβιτς. Τήν 3 μ.μ. οί Βούλγαροι 
ήρχισαν κατερχόμενοι, άλλα άνεχαιτίσΟησαν 
καί ή μάχη έχρόνιζε. Τήν 9 μ.μ. νέα βουλγα
ρική έπίΟεσις Αποκρούεται. 01 Βούλγαροι είχον 
Αποσύρει δυνάμεις Από τδ σερβικδν μέτωπον 
καί έδιδον τδν τελευταΐον κρίσιμον άγώνα.

Τήν 4.30' πρωινήν τής 17 ’Ιουλίου είς τδν 
τομέα του 12ου έπανελήφΟη τδ πυρ. Τήν 8ην 
πρωινήν τούτο ένετάΟη. Τά χαρακώματα τού 
12ου συν)τος βάλλονται έκ τριών σημείων διά 
διασταυρουμένων πυρών. 01 άνδρες ήρχισαν νά 
υποχωρούν. Τδ ύρειβαπκδν πυρ)κδν (ύπολοχ. 
Κ. Ταβουλάρης) έμποδίζει τούς Βουλγάρους. 
Τήν 9ην οί Βούλγαροι έξορμούν μέ κραυγάς καί 
θόρυβον κατά τού 12ου Συν)τος, ή κατάστασις 
του δποίου άπέβη κρίσιμος. Οί παραμείναντες 
είς τά χαρακώματα ήρχισαν ύποχωρούντες. Ό  
διοικητής τού Συν)τος Κούρτης διατάσσει τδν 
3ον λόχον καί τδ 3ον τάγμα νά προχωρήσουν. 
Ταύτα μέ ζητωκραυγάς καί ήγουμένων των 
αξιωματικών, διά ξιφολόγχης, παρέσυραν τούς 
όπισΟοχωρουντας είς άντεπίθεσιν. 01 Βούλγα
ροι τώρα υποχωρούν. Ό  2ος λόχος Ανακατα
λαμβάνει τδ χωρίον Νέγκρεβο. Τδ Σύνταγμα 
6μως διατάσσει τήν 10.30 πρωινήν νά σταμα- 
τήση ή καταδίωξις, ϊνα μή έκτεΟή είς κινδύ
νους. Τήν 1 μεσημβρ. βροχή καί δμίχλη έπέ- 
φερον μεγαλυτέραν χαλάρωσιν τού άγώνος. 
Τήν 4 μ.μ. οί Βούλγαροι ΑπεπειράΟησαν νά επι
τεθούν κατά του 12ου, Αλλ’ άπεκρούσΟησαν 
ύπδ του πυροβολικού καί άτάκτως διεσκορπί- 
σΟησαν. Τδ 12ον δέν τούς κατεδίωξεν έλλείψει 
πυρομαχικών καί διαταγής, έπελθούσης δέ τής 
νυκτός, έσχημάτισε προφυλακάς μάχης. Άπώ- 
λειαι 12ου Συν)τος : 2 άξιωματικοί 32 δπλΐ- 
ται νεκροί, τραυματίαι 10 άξιωματικοί καί 
295 δπλΐται, Αγνοούμενοι 64. Τδ ΙΟον είς τδ 
Αριστερόν έδέχθη όμοιας έπιθέσεις, Αλλά ή 
άπόκρουσις των Βουλγάρων ύπδ του 12ου,

κατά του όποίου ή κυρία προσβολή των, διηυ- 
κόλυνε τήν άμυνάν του, όπως καί του 6ου.

Ή  καταδίωξις έσταμάτησε κατόπιν διατα
γής της Μεραρχίας περί τδ Πέτσοβον. Δυστυ
χώς δέν έγινεν έκμετάλλευσις τής καταδιώξεως 
ταύτης. Τήν 1.30 τής 18 Ιουλίου έγνώσθη ή 
5ήμερος Αναστολή των εχθροπραξιών. Τά στρα
τεύματα διετάχθησαν νά παραμείνουν είς τάς 
θέσεις των, δπου καί έμειναν μέχρι τής ημέ
ρας τής υπογραφής τής Ανακωχής. Τήν 2 Αυ- 
γούστου 1913 ή Μεραρχία έκκινεΐ έκ Πετσό- 
βου έπανακάμπτουσα είς Στρώμνιτσαν καί 
έκεΐΟεν είς Κιλκίς, δπου έγκαθίσταται.

Ή  δύσκολος νίκη της 17 Ιουλίου άπεδόθη 
είς θαύμα τής έορταζούσης Αγίας Μαρίνας, 
έορταζομένης καί διά πανηγύρεως είς Έρινεόν. 
Είς τδ 12ον έψάλλοντο καί αυτοσχέδια δημο
τικά τραγούδια: «Στης "Αγιας Μαρίνας τή 
γιορτή | στης Πέτσοβας τά μέρη, | πόλεμος γί
νεται πολύς j —Γειά σου, λεβέντη μου...... Τδ
τραγούδι άνεφέρετο είς τδν έκ Μυροβρύσεως 
λοχαγόν τότε Χρ. Ροδόπουλον (βλ. λ.). Ή  Με
ραρχία έπανέρχεται διά πλοίων άπδ Θ)νίκης είς 
Πάτρας καί οί άξιωματικοί καί δπλΐται τού 
12ου Συν)τος προσφέρουν άργυροΰν στέμμα είς 
τδν ναόν τής Παντανάσσης. Τελείται δοξολο
γία είς τδν ναδ  ̂ τού πολιούχου ’Αποστόλου 
Άνδρέου. Ή  III Μεραρχία παρασημοφορεΐται 
διά τάς λαμπράς της υπηρεσίας είς τάς άνα- 
φερΟείσας μάχας. Ή  σημαία τοΰ 12ου διά 
χρυσού Αριστείου ’Ανδρείας.

Οί στρατιώται τού 12ου Συν)τος τραγου
δούν κατά τήν ένδοξον έπιστροφήν το>ν είς 
Πάτρας καί τδ ύπ’ αυτών συντεΟέν θυύριον: 
«Τώρα πού ή γαλανή σημαία μας | μές 
τή Μακεδονία κυματίζει | καί τδ Δωδέκα
το τδ Σύνταγμα ; τήν πόλιν των Πατρέων χαι
ρετίζει... | Έπήραμε καί τή Καβάλλα μας, | 
τάς εύμορφας τάς Σέρρας καί τή Δράμα | πού 
τάς κατεΐχεν αύτδς δ Βούλγαρος, j δ άτιμος, 
δ άπιστος δ σύμμαχος...». ‘Υπάρχουν καί άλλαι 
στροφαί, άλλ* αί δύο πρώται αύται είχον παν
ελλήνιον διάδοσιν κατά τήν έποχήν των.

'Αλεξάνδρου Μάνου 30—9, Γ. Χόνδρος είς 
ΣΝΕ Β' 200 -3 , Γ' 129-31, Δ' 24 έπ. 227, 
605 έπ. Ε \ 183, 318 — 29, ΣΤ' 174 — 6, 
294 έπ.

γ' Α' π α γ κ ό σ μ ι ο ς  π ό λ ε μ ο ς  (Μακεδ. 
μέτωπον). Τέλος Μαΐου 1918 ή ήδη έπιστρα- 
τευμένη III Μεραρχία άνεχώρει έκ Πατρών 
διά πλοίων πρδς Βόλον (δρειβ. πυρ)κόν, 6ον 
σύνταγμα πεζικού (συν)ρχης Ξυδης), τδ 2)39 
Μεσολογγίου (συν)ρχης Ζωιτόπουλος) καί τδ 
12ον (συν)ρχης Γιαννετάκης). ΤΙ νηοπομπή, 
προστατευομένη άπδ τά άντιτορπιλλικά «Πάν- 
θηρ», «Άρέθουσα», «Άσπίς», διήλθε τδν ’Ισθ
μόν καί πλέουσα τήν νύκτα μέ έσβεσμένα τά 
φώτα, διήλθε τήν Ιην Ιουνίου τήν Χαλκίδα 
καί τήν 2αν έφθασεν είς Βόλον. Τήν αύτήν 
ήμέραν σιδηροδρομικώς ή Μεραρχία άφίχθη 
είς Λάρισαν, καταυλισθεΐσα είς τδ ύπαιθρον μέ- 
χρις 6 ’Ιουνίου. Μετά πορείαν 1 ι/3 ώ. άνευ 6- 
πλων, οί άνδρες ώδηγήθησαν είς ‘Αγίαν Μα
ρίναν καί έστρατωνίσθησαν είς σκηνάς. Τήν 8 
μ. μ. διεδόθη ή φήμη δτι οί άξιωματικοί Ανε-
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χώρησαν καί οί όπλιται μένουν μόνοι. Έ πήλ- 
θεν άναστάτωσις. Ε ίς Σερβία, δπου τό 12ον 
είχεν ήδη προχωρήσει, οί όπλιται έστασίασαν 
(6 Ιουνίου). Άφηρέθη ό όπλισμός μονάδων τι- 
νων καί συνελήφθησαν έφεδροι λοχίαι καί όπλι- 
ται έκ Πατρών ώς πρωταίτιοι. Οΰτοι ώς καί ό 
διοικητής του Συν)γματος, κατόπιν άποφάσε- 
ως του στρατοδικείου είς Κοζάνην, έξετελέ- 
σθησαν. Τά γεγονότα ώφείλοντο είς τόν τότε 
έθνικόν διχασμόν (βασιλικοί—βενιζελικοί). Τ έ
λος τήν 8ην ’Ιουνίου έδόθησαν καί πάλιν τά 
δπλα είς τούς άνδρας καί ή Μεραρχία υπό τόν 
συν)ρχην Νικ. Τρικούπην έκινήθη τήν 11ην 
’Ιουνίου πρός Τύρναβον.

Μετά παρασκευήν έν συνεννοήσει καί μέ 
τόν Γαλλικόν στρατόν, τήν 12 'Ιουλίου 1918, 
ή III Μεραρχία διατίθεται είς τόν τομέα Μ ο- 
ν α σ τ η ρ ί ο υ ,  μετ' αύτήν δέ ή IX  Μεραρχία. 
Τόν 12ον (συν)ρχης Σουμπασάκος) ένετάχθη 
εις τήν 22 ταξιαρχίαν της 11ης Γαλλ. άπυΐκι- 
ακής μεραρχίας υπό τόν στρατηγόν Τρανιέ έπΐ 
του μετούπου Μπουδινίρτσι—Γρούνιτσα Α Έ 
ριγώνος ποταμού καί τό Gov έπί της Δ όχθης του 
Έριγώνος. Δύο μοιραι Ό ρειβ. πυροβολικού ύ- 
πεστήριζον τά συν)τα. Τό 2/39 εύζώνων μετά 
τής ήμιλαρχίας έτέθησαν είς τόν τομέα της 
Πρέσπας* Α πέναντι της III Μεραρχίας ήσαν 
ή σύνθετος Βουλγ. Μεραρχία Δ τής ΙΙρέσπας, 
τό 02ον Γερμαν. Σώμα στρατού μέ τήν Ιην 
καί Γ>ην Βουλγ. Μεραρχίας άπό της Πρέσπας 
άνατολ. Μοναστηρίου και τό G1 Σώμα στρατού 
μέ τήν 302 Γερμαν. Μεραρχίαν καί τήν 4, 2 
καί 3 Βουλγ. Μεραρχίας άπό του Έριγώνος 
μέχρι τήζ Τζένας.

Τήν 4)17 Σ)βρίου ήρχισεν ή έπίΟεσις καί 
είς τό δεξιόν τού τομέως Μοναστηρίου. Τό 
12ον σύνταγμα έπιτίθεται πρός Β καί κατα
λαμβάνει τό Ζόβικ καί τό Τσέβρεν καί έκδι- 
ώκει τοός Βουλγάρους Δ τού Έριγώνος. Δ 
τού Έριγώνος προχωρεί καί τό Gov σύνταγμα. 
Τάς έπομένας ημέρας άπασχολούν τούς Βουλ
γάρους καί τήν 7/20 Σ)βρίου τό 12ον έπιτίΟε- 
Tat κατά τής Φάνιτσας, τήν όποίαν καί κατέ
λαβε τήν πρωίαν τής 8/21 Σ)βρίου τό 3ον τά γ
μα τού 12ου συν)τος καί ήδυνήΟη καί τό 6ον 
σύνταγμα νά έπιτεΟή καί έκδιώξη τούς Βουλ
γάρους. Τήν 9/22 Σ)βρίου τά δύο συν)τα (6ον 
καί 12ον) έφθασαν είς Κραυσεβίτσαν. Τήν 10/ 
23 Σ)βρ(ου ή III Μεραρχία προχωρεί καί τήν 
4 μ.μ. καταλαμβάνει τόν Περλεπέν. Διατάσσε- 
ται νά βαδίση έπί τής όδου Περλεπέ — 
Μ π  ρ ό ν τ, δπως άποκόψη τήν άμαξιτήν δδόν 
Μοναστηρίου—Καλκανδελέν.

Δεξιά ή III Μεραρχία, αριστερά ή 21 Γαλ. 
Ταξιαρχία έ'φθασαν τήν έσπέραν τής 11 Σ)βρί- 
ου είς τόν ποταμόν Τρέσκα, δπου συνεκρούσθη- 
σαν μέ βουλγαρικάς όπισθοφυλακάς. Διά τήν 
12ην Σ)βρίου διετάχθη ή III Μεραρχία νά κα- 
ταλάβη τό υψίομα Α τού χωρίου Κρόπα, πράγ
μα, τό όποιον καί έπραγματοποιήθη καί άμέσως 
αί φάλαγγες τής Μεραρχίας ήρχισαν νά προε
λαύνουν, καλυπτόμεναι δεξιά διά τάγματος τού 
12ου Συν)μος καί όρειβ. Πυρ)κοΰ ύπό τάς δια- 
ταγάς τού συν)ρχου Σουμπασάκου. Τήν 11ην 
πρωινήν αί φάλαγγες έδέχθησαν πυρά πυροβο-

λικοΰ καί διά βραδείας πορείας ένεκα αύτών 
έφθασαν τήν έσπέραν Ν τού χωρίου Ρίλοβο, ή 
δέ πλαγιοφυλακή είς τό χωρίον Κωνστίντσι. 
Τήν 13ην Σ)βρίου 5 πρωινήν αί έμπροσθοφυλα- 
καί άνήλθον έπί τών υψωμάτων Ρι>όβου καί 
έπροχώρησαν κατά τών υψωμάτων Κράπα. Τήν 
2.15' ώ. μεσημβρ. ή Μεραρχία διέταξε τό 6ον 
σύνταγμα (άντισυν)ρχης Ξύδης) μετά τάγματος 
τού 12ου νά προχωρήσουν ταχέως πρός Μπρόντ. 
Ή  πλαγιοφυλακή (συν)ρχης Σουμπασάκος) διε- 
τάχθη νά κατευθυνθή έπίσης έκεϊ διά δρομολο
γίου Κράπα—Μπαρμπασέκ. Τό 6ον έπετέθη 
κατά του ύψ. 1300 κρατουμένου ύπό Βουλγά
ρων ύπό τάς διαταγάς τοΰ άρχηγου Μεραρχ. 
πεζικού συν)ρχου Χαρ. Τσερούλη. Τήν 6.30' 
μ. μ. κατελήφΟη τό ύψωμα καί οί Βούλγαροι 
άντεπετέθησαν πρός άνακατάληψίν του διά χε ι
ροβομβίδων καί λόγχης έκ τού συστάδην. Έ -  
πρόκειτο περί δεσπόζοντος υψώματος. Τελικώς 
οί ήμέτεροι τούς κατέβαλον καί τούς έξεδίωξαν 
μέχρι βαΟείας νυκτός.

Ά π ό  πρωίας τής 14ης Σ)βρίου ή 1Π Με
ραρχία προελαύνει καθ’ δλην τήν ήμέραν. Τήν 
έσπέραν κατώρΟωσε νά φΟλση έπί τής δχθης 
τού Τρέσκα ποταμού, ένθα διενυκτέρευσε. Τάγ
μα τοΰ 6ου (λοχ. Γεωργίου) τήν 5 μ. μ. διέβη 
τόν ποταμόν, κατέλαβε τά υψώματα πρός 
Μπρόντ καί συνέλαβεν αιχμαλώτους. Τήν πρω
ίαν τής 15 Σ)βρίου τό 6ον Σύνταγμα διήλθε 
τόν Τρέσκαν ύπό τήν προστασίαν τού ώς 
άνω τάγματος, δτε καί κατελήφΟη τό Μπρόντ, 
ένωρίτερον άπό δ,τι έπερίμεναν οί Γάλλοι. Εύ- 
τυχώς άπό τά πυρά των οί ήμέτεροι δέν εΐχον 
άκ6>λείας. Σύνολον άπωλειών 2 όπλιται νεκροί, 
12 τραυματίαι. Συγχρόνως τό 12ον σύνταγμα 
άπέστειλε τάγμα πρός Δέβικ διά τήν άπό Β 
άσφάλειαν, τό δέ υπόλοιπον σύνταγμα συνεκεν- 
τρούθη εις Σουχοδάλ. Μετά τήν κατάληψιν τού 
Μπρόντ, ή III Μεραρχία έξηκολούΟησε τήν κα- 
ταδίωξιν πρός Σκόπια διά τής κοιλάδας του 
Τρέσκα ποταμού καί τήν έσπέραν τής 15ης 
Σ)βρίου έγκατέστησε προφυλακάς εις τό χωρί
ον Σλατίνα.

Τήν 1G)30 Σ)βρίου εύρίσκετο μεταξύ Ντό- 
βικ καί Τοπόλνιτσας. Τήν 6.30' ώ* τής 17)30 
Σ)βρίου έξηκολούΟησε τήν προέλασίν της. Τήν 
8.30' εύρίσκετο είς τό ύψος τού χωρίου Ντραγ- 
κοδόλ, δτε έλαβε τήν πληροφορίαν τής συνά- 
ψεως άνακωχής μετά τών Βουλγάρων, έν τού- 
τοις έξηκολούΟησε τήν ποοείαν καί τήν έσπέ
ραν έστάθμευσεν είς τό ύψος τοΰ χωρίου Τάζε- 
βο. Αί πλαγιοφυλακαί καί ιδίως ή άριστερά 
δέν κατέστη δυνατόν νά ειδοποιηθούν περί της 
άνακοΓ/ής, δι* δ καί συνεπλάκη τελευταία μετά 
βουλγαρικής όμάδος, έπίσης άγνοούσης τήν ά- 
νακωχήν. Συνελήφθησαν 5 αιχμάλωτοι Βούλγα
ροι, μεταξύ τών όποίων είς ύπολοχαγός.

Τήν 18 Σ)βρίου ή Μεραρχία έξηκολούΟησε 
τήν προέλασίν της καί κατόπιν έπιμονωτάτης 
πορείας έφθασε τήν έσπέραν είς τό ύψωμα Κα- 
πίνα καί διενυκτέρευσεν έντός τής κοιλάδος τού 
Τρέσκα ποταμού. Τήν 19)2 Σ)βρίου έξηκολού- 
θησε τήν πορείαν της καί τήν 2 μ. μ. κατόπιν 
μικροσυμπλοκής πρός βουλγαρικήν όμάδα, κα
τέλαβε τό χωρίον Γκουβάρλεβα, συνέλαβε δέ έ-
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; :εΐ δύο αΙχμαλώτους. Την έπομένην 20)3 Σ) 
, Ιρίου καί ώραν 11ην έφθασεν είς Σκόπια καί. 
> ιατηυλίσθη ΝΔ της πόλεως παρά τήν σιδηρο- 
ΐρομικήν γραμμήν.

Τήν 5 μ. μ. τής 23)6 διετάχθη νά προελά- 
:.·η διά των στενών του Κατσανίκ προς Πρι- 
·;τίναν. Τήν 24 Σ)βρίου ή Μεραρχία εύρίσκε- 

• ·αι έν πορεία. Ό  καιρός είναι βροχερός καί 
ψυχρός, αί κακουχίαι των άνδρών μέγισται. 
)ί δρόμοι, όρεινοί καί λασπώδεις, άπαίσιοι. 
Γήν 26 Σ)βρίου τό 12ονάφήνει τό θλιβερόν Κα- 

Μτσανίκ καί φθάνει είς τό χωρίον Λάπλ Σέλλα. 
Εφοδιασμός δέν γίνεται λόγιο τής προόδου τής 
.■ροελάσεως καί έλλείψεως συγκοινωνιών. Μετά 
:αραμονήν έπτά ήμερων, κατά τάς όποίας πολ- 
οί στρατιώται έπαθον έκ περιπνευμονίας, διε- 
άχθη νέα προέλασις. Τήν 6ην ’Οκτωβρίου τό 
Σύνταγμα φθάνει είς Μπάροβο, τήν δέ έπομέ- 
ην είς τό χωρίον Κοντίζελι καί τήν μεθεπο- 
ιένην είς Ιΐρόκουλικ, γενόμενον παντοϋ ένθου- 
:ιωδώς δεκτόν άπό τόν σερβικόν λαόν ώς έ- 
ευθερωτής. Τό σύνταγμα καί ή Μεραρχία 
:ροχωρεΐ είς Μπουκορίνοβο, τήν δέ έπομένην 
■υνεχίζει τήν πορείαν πρός Νύσσαν, δπου καί 

ταταυλίζεται καί παραμένει έπί τινας ήμέρας 
:ρός άνασυγκρότησιν. 'Ο καιρός είναι ψυχρό- 
ατος καί ό έφοδιασμός πανάθλιος. Ή  Γέρμα* 
ία καί οί σύμμαχοί της καταθέτουν τά όπλα.

’Αναγράφει ή ήμερησία διαταγή τής 12 Ν) 
>ρ(ου 1818 τής Μεραρχίας, έξιστοροΰσα τούς 
.γώνας τ η ς : «’Απέδειξε καί πάλιν περιτράνως 
τ ι  είναι υπέροχος ού μόνον είς τό μάχεσθαι, 
.λλά καί τό πορεύεσθαι καί διανύειν παμμεγί- 
;τας έκτάσεις εν όνομαστή καρτερίφ καί άντο- 
;ή... Έπεδείξατε δτι, έάν μέχρι σήμερον καί 
:άντοτε θά θαυμάζεται ή πρό αίώνων κάθοδος 
ών Μυρίων, ήδη θαυμάζεται καί θά θαυμασθή 
I άνοδος τής Μεραρχίας πεζή άπό Λαρίσης 
ως ένταϋθα...».

Τήν 21 ’Οκτωβρίου τό 12ον διασχίζει τήν 
:όλιν Νύσσαν τής Σερβίας καί σταθμεύει είς 
ό χωρίον Ζελένισκα. Τήν έπομένην συνεχίζει 

τ νήν πορείαν του είς τήν περιοχήν Νοβοσέλο, 
που άναπαύεται, άσχολούμενον μέ τήν έπι- 

··· ;κευήν τής όδοΰ Νύσσης—Ιΐιρότ. Τήν 9ην Νο- 
'ζ. ff, ίμβρίου διευθύνεται περί τά Σερβοβουλγαρικά

S-J. ' ?ύνορα. Τά λοιπά τμήματα τής Μεραρχίας έγκα- 
[εστάθησαν άπό Νύσσης έως Πιρότ. Χάριν δι-
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ΐυκολύνσεως τοϋ έφοδιασμοϋ ή Μεραρχία συνε- 
ιεντρώθη δλη περί τό Πιρότ, παραμείνασα 
ίιέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1918. Ή  διαμονή έ- 
ίεϊ υπήρξε σκληρά. Λόγιο των παγετώνων ό 
εφοδιασμός ήτο έλλιπής, οί ήδη δέ κακουχη- 
ΐέντες στρατιώται δέν ήδυνήθησαν ν’ άντιστοΰν 
ίίς έπιδημίαν γρίππης. Μέρος τοϋ νεκροταφεί
ου τοΰ Πιρότ παρεχωρήθη είς τήν Μεραρχίαν, 
;που έτάφησαν 358 άνδρες (έτάφησαν καί είς 

■ ίλλα σέρβικά νεκροταφεία). Ό  χώρος τοϋ νε
κροταφείου τής πόλεως Πιρότ περιεβλήθη δι’ 
«κιδωτοϋ σύρματος μετά κιγκιδωτής θύρας. 
;51ς τό μέσον τοϋ χώρου έκτίσθη διά λευκών 
πίθων στήλη ΰψους 3.60 μ. ώς βάθρον μνημεί- 

0 ·ν' Λ »υ, τό όποιον μέ φροντίδα τής Ελληνικής Κυ- 
[ί άερνήσεως καί δι’ έράνων έγένετο καί έτοπο- 

 ̂ Τ )ετήθη άργότερον, έργον Α. Σώχου. Έπιγρα-
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φή ελληνική ύφίσταται έκτοτε έπί τοϋ μνη
μείου : «358 τέκνα τής III  Ελληνικής Με
ραρχίας μνήμονα προγόνων ένθάδε κεΐνται μάρ
τυρες άγώνων Ελευθερίας κατά τυραννίας 
1918», κάτωθι δέ ταύτης άλλη έπιγραφή έλ- 
ληνική : « Ή  III Ελληνική Μεραρχία έμπι-
στεύεται φιλοξένω Πιρότ τόνδε τάφον, μνη- 
μεΐον κοινών άγώνων μετά φίλης καί συμμά
χου Σερβίας 1918».

Ή  Μεραρχία μετεφέρθη σιδηροδρομικώς 
έκ Τσαριμπρόδ είς Γκιούσεβο τής Έ γρή Π α
λάσκας καί έκεΐθεν είς Σκόπια, άφοΰ διήλθεν 
άπό τήν πρωτεύουσαν τής Βουλγαρίας Σόφιαν. 
Μόνον ή III Μεραρχία έπροχώρησε βαθέως 
είς Σερβίαν καί συνέχισε τόν άγώνα (Α. Π α- 
ρασκευοπούλου, ’Αναμνήσεις Β’ 15—16). Ε ίδι- 
κώτεοον τό 12ον σύνταγμα τήν 17 Δ)βρίου 
σιδηροδρομικώς φθάνει είς Τσάρι Μπρόντ, τήν 
έπομένην είς Κουμάνοβον καί τήν ήμέραν των 
Χριστουγέννων είς Σκόπια. Τήν 26 Δ)βρίου 
φθάνει σιδηροδρομικώς πάλιν είς Μυρόφτασαν 
καί τέλος είς Γουμένιτσαν, άπό τής όποίας, 
μετά μικράν διαμονήν, διά τής όδοϋ Άματόβου 
μετά πορείαν ύπό βροχήν καί έπί λασπώδους 
όδοΰ, έγκαθιστα έπισταθμίαν είς Έ γκρ ί Μποτ- 
ζάκ περιφερείας Θνίκης. Τόν Ιανουάριον 1919 
εύρίσκεται έκεϊ έν άναπαύσει έως τέλους Μαρ
τίου, δτε δίδεται ή διαταγή νά μεταφερθή είς 
τήν περιοχήν Μπουκίων πλησίον της Θράκης. 
Ό δικώ ς διά πορειών τέλος Μαρτίου τό Σύν
ταγμα έφθανεν είς χωρίον Νουστρετλί περιο
χής Μπουκίων παρά τήν Δράμαν καί Α έν 
άναμονή προελάσεως είς Θράκην. Έ κ ε ϊ παρέ- 
μεινε τό Σύνταγμα μέχρις Ίανουαρίου 1920, 
δτε όλόκληρος ή III Μεραρχία έπανήλθεν είς 
τήν έν Πάτραις έδραν της. ’Αλεξάνδρου Νάνος 
4 0 -7 4 . Γ. Χονδρός είς ΣΝ Ε Δ ' 560 έπ. Σ Τ ' 
1 3 7 -8 , 485—6, Δ ' 634—5, Ε ' 306—7., Σ Τ ' 
71, Ε ' 340, "Ηλιος Η ' 215. Παρασκευόπου- 
λος Β' 204. Χειρόγραφα ημερολόγια έκρατήθη- 
σαν καί διασώζονται τών συμπολιτών Σπύρου 
Παναγοπούλου, έφ. λοχαγοϋ, Γ. Χαραλαμποπού- 
λου, ΙΙαναγ. X. Παπούλια, Β. Σταυρίδου κ.ά.

γ ' Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ή  έ κ σ τ ρ α τ ε ί α .  
Τά τέλη ’Ιουλίου 1920 ή I II  Μεραρχία διατάσ- 
σεται δπως έκ Πατρών έκστρατεύση πρός τήν 
Μ. ’Ασίαν. Τήν 2αν Αύγούστου τό 12ον Σύν
ταγμα ύπό τούς ήχους σαλπίγγων, μουσικής 
καί ζητωκραυγών κατέρχεται είς τόν λιμένα 
Πατρών καί επιβιβάζεται πλοίων. Τό άποτε- 
λοϋν Ιδίως νεοσύλλεκτοι τής κλάσεως 1921. 
Τήν 4ην Αύγούστου άποβιβάζεται είς τήν Έ λ - 
ληνοκρατουμένην Σμύρνην καί μετά 54ωρον 
παραμονήν έκκινεϊ είς Μαγνησίαν, δπου ή Με
ραρχία παρέμεινεν έπί 20ήμερον πρός έφοδια- 
σμόν. Έκεΐθεν οδεύει πρός Σουσουρλοϋ—Πάν- 
ορμον, δπου παραμένει έπί τρίμηνον. Περί τά 
τέλη Ίανουαρίου 1921 άναχωρεϊ καί κατευθύ- 
νεται είς περιοχήν Προύσσης, δπου έν έπισταθ- 
μίφ παρέμεινε μέχρι τών άρχών Μαρτίου 1921. 
Παντοϋ έτυχεν ένθουσιώδους ύποδοχής ύπό τών 
Ελλήνων τής Μ. ’Ασίας καί συνεχών περιποιή
σεων.

Είς Μπιγαντίς κατά τόν χειμώνα 1920—1 
έδημιουργήθη κέντρον άντιστάσεως, 8π«ρ έ-
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φρουρεΐτο υπό τμημάτων του 6ου συν)τος μέ
χρι Μαρτίου 1921. Σημειωτέον ότι άρχάς ’Ο
κτωβρίου 1920 άπεσπάσθη τό δον Συν)γμα 
Πεζικού της Μεραρχίας ’Αρχιπελάγους είς Π ά
τρας άπό Μ. ’Ασίας. Ξ. Στρατηγός, Ή  Ε λλάς 
έν Μ. ’Ασία, 124. Ό  πρωθυπουργός Δ. Γού- 
ναρης έκ Λονδίνου τό τέλος Φ)ρίου 1921 έζή- 
τει προέλασιν του Ελληνικού στρατού πρός 
Έ σκή Σεχήρ καί Άφιόν Καρα/ισάρ. Ή  III 
Μεραρχία ύπήχθη είς τό Γ ' Σώμα στρατού 
(Βόρειον συγκρότημα) καί είσήλθεν είς τάς έ- 
πιχειρήσεις. Ή  διαταγή είς αυτήν ήτο νά 
προελάση διά Τίμπος, Ά γιάζμ α , Κούτς Κ ο- 
β α λ ί τ σ α  —Γενή Γιουρούκ πρός Φουντου- 
κλου. Μέ μέραρχον τόν υποστράτηγον Ν. Τρι- 
κούπην τήν ΙΟην Μαρτίου προχωρεί άκωλύτως 
μέχρι του Μπογάζ Κιόι, όπου τόν 11ην πρωι
νήν συνήντησεν άντίστασιν Τούρκων 500 περί
που μετά δύο πυροβόλων, οί όποιοι καί έξε- 
τοπίσΟησαν. ΟΙ Τούρκοι άπζπειράθησαν νά 
καύσουν τήν έκεΐ γέφυραν, άλλά τό 12ον συν) 
μα τούς έπρόλαβεν.

'I I  Μεραρχία άκολούθως άκωλύτως έπροχώ- 
ρησε καί έστάΟμευσεν είς Γενή Γιουρούκ, Τήν 
11ην Μαρτίου ήλθε διαταγή τού Γ ' Σώματος 
στρατού νά πορευθή διά Κουγιούν πρός Μπιλε- 
τζίκ, δπως άνακόψη τουρκικήν ύποχώρησιν. 
Διά δυσβάτου άτραποϋ ίφθασε τήν 5 μ. μ. 
πράγματι είς Κιντιρλή, δπου καί έστάΟμευσε. 
Τήν 12ην Μαρτίου διατάσσεται δπως, διασταυ- 
ρουμένη μετά τής X Μεραρχίας, προελάση πρός 
Σεϊγκούντ. Πράγματι διά δυσβάτου δρομολο
γίου συνεκεντρώθη μέχρι 4 μ.μ. είς Μπιλετζίκ 
καί έκεΐΟεν παραδώσασα τούς όρεινούς σχημα
τισμούς της είς τήν X Μεραρχίαν καί παραλα- 
βοϋσα τούς πεδινούς έκείνης, ώς καί τό πεδι
νόν βαρύ πυροβολικόν, έπροχώρησε πρός Α καί 
διενυκτέρευσεν είς Γενή Κιόι.

Τήν 13ην όρίζεται νά προχωρήση είς ΚεζΙλ 
Σεράι. *11 διαταγή δέν δφθασεν έγκαίρω; καί 
άντί τού μεσονυκτίου έξεκίνησε τήν 6.30' 
πρωινήν πρός Σεϊγκούντ. Έ κ εϊ εύρε τήν Τα
ξιαρχίαν Ιππικού έν έπαφή μέ τούς Τούρκους* 
άπεσύρθη έκείνη καί άπεκάλυψε τό μέτωπον. 
Έπηκολούθησεν ή γιγαντομαχία τού Ά βγίν, ή 
όποία έδόξασε τό 12ον σύνταγμα καί ολην τήν 
Μεραρχίαν. Τό Ά βγΙν είναι χωοίον, 400 κα
τοίκων, παρά τό Έ σκή Σεχήρ, μέ βραχώδη υ 
ψώματα. Ή  περιοχή αύτη συνεδέΟη μέ μίαν 
γιγαντομαχίαν μέρους των Έλλην. στρατιωτι
κών δυνάμεων πρός όλόκληρον σχεδόν τόν 
τουρκικόν στρατόν. 01 νεοσύλλεκτοι στρατιώ- 
ται έπολέμησαν άνταξίως τών παλαιοτέρων 
συναδέλφων των.

Τό Σύνταγμα συνέχιζε τήν προέλασίν του 
μέ κέντρον τήν αμαξιτήν όδόν Σεϊγκούντ— 
Ά βγίν. ΑΙ έπιθέσεις διαδέχονται άλλήλας. Τουρ- 
κικαί άντεπιθέσεις άποκρούονται διά ξιφολόγ
χης. Τήν 15 Μαρτίου εξακολουθεί ή έπίθεσις. 
Τό 12ον κατέλαβε τήν έναντι αύτού υψομετρι
κήν κορυφήν, ύπερπηδών τριπλήν σειράν χα
ρακωμάτων. 22 έν δλω σφοδραί έχθρικαί έπιθέ- 
σεις άποκρούονται, αί πλεΐσται διά ξιφολόγ
χης, έπιτυχώς. Τά τάγματα τού 12ου πλησιά
ζουν τό ώχυρωμένον χωρίον Ά βγίν . Τήν 16

Μαρτίου οί Τούρκοι ένήργησαν άντεπίθεσιν καί 
άγώνα κατατριβής (θέσεων). Τήν 17ην Μαρ
τίου είς τάς 3 μ.μ. γενική ή έπίθεσις τής Με
ραρχίας μέ δλα τά συντάγματά της, τά όποια 
έπλησίασαν τό Ά βγίν. ’Εκεί διεξάγεται πει- 
σματωδέστατος άγών. Τήν 18ην Μαρτίου νέα 
άντεπίθεσίς τών Τούρκων αποτυγχάνει, άντιθέ- 
τως άρχίζει ένέργεια συμπτύξεώς των, ή όποία 
συνεχίσθη τάς έπομένας ήμέρας. Τοιουτοτρό
πως έπειτα άπό 6 ημερών άγώνος έν σώμα 
στρατού (τό Γ ' μέ τήν III Μεραρχίαν είς αύτό) 
μέ άξιοθαύμαστον όρμητικότητα, άντεμετώπισεν 
άπείρως μεγαλυτέρας συγκεντρώσεις τουρκι
κών δυνάμεων. Ά πώ λειαι III Μεραρχίας μά
χης Ά β γ ίν : φονευθέντες Αξιωματικοί 21, όπλΐ- 
ται 268, τραυματίαι 70 Αξιωματικοί καί 1296 
τραυματίαι. Έξαφανισθέντες Αξιωματικοί τρεις, 
όπλΐται 143. Σύνολον Απωλειών : Αξιωματικοί 
94, όπλιται 1707.

Ή  Μεραρχία τήν 21 Μαρτίου 1921 μετά 
τήν γενικήν Αποτυχίαν Ά βγίν—Κοβαλίτσα έ- 
πέστρεψεν καί ήρχισε διερχομένη τήν γέφυραν, 
τήν όποίαν διήλΟεν 6λη, διενυκτέρευσε δέ με
ταξύ Κ ι ο π ρ ο ύ  Χ ι σ ά ρ  (πόλεως έπί τής δε
ξιάς όχθης τού ποταμού Γάλλου, παραποτάμου 
τού Σαγγαρίου) καί γεφύρας, έγκαταστήσασα 
προφυλακάς. Ή  κίνησις έπεβάλλετο, διότι καί 
αί άλλαι Μεραρχίαι καί ή III, παρά τήν νίκην 
είς τήν μάχην, έδέχοντο τήν πίεσιν τού εχθρού 
όγκώδη και διά τού πυροβολικού του θεριστι
κήν, ώς δεικνύουν καί αί ώς άνω άναγραφόμε- 
ναι άπώλειαι τής Μεραρχίας. Τήν 6 μ.μ, τής 
αυτής 21 Μαρτίου ή III Μεραρχία έπληροφο- 
ρήθη δτι τάγμα τής X έδέχθη έπίθεσιν καί ά- 
πέστειλεν Αμέσως τάγμα τού 12 Συν)τος καί 
πυροβολικόν. Τήν 22 Μαρτίου άποσύρεται ή 
III Μεραρχία διά Γενή Σεχήρ πρός Μεντεσέ. 
Ή  όπισθοφυλακή ήνωχλεΐτο ύπό έφίππων τουρ
κικών τμημάτων μετά πυροβολικού. Επίσης 
έπετέθ/]σαν καί οί κάτοικοι τού Γενή Σεχήρ. 
Ά πό  18 Μαρτίου 1921 ήρχισε σπάνις πυρομα- 
χικών πυροβολικού είς τ?]ν III Μεραρχίαν. 
Τήν 2 μ.μ. τής άνω ήμέρας είχε μόνον 10—12 
βλήματα κατά πυροβόλον (Ξενοφ. Στρατηγού 
δνθ* Ανωτέρω, 196). Τό Γ2ον σύνταγμα έγκα- 
τέστησε προφυλακάς παρά τό χωρίον Τροπο- 
κλιτζάκ. Τήν νύκτα ό έχθρός δέν έπαυεν ουδέ 
στιγμήν παρενοχλών αύτό δι’ Αραιών πυρών, 
διέκοψε δέ ταύτα μόλις τήν πρωίαν τής 23 
Μαρτίου.

Έ ν συνεχεία τό 12ον σύνταγμα άνέλαβε 
τήν προκάλυψιν τού τομέως Λάμ Σουλούζ. Τό 
β* δεκαήμερον τού Μαΐου 1921 τό 3ον τάγμα 
τού 12ου άποτελέσαν μέρος μικτού Αποσπά
σματος μετά πυροβολικού, πορεύεται πρός Ά ρ- 
δινόν πρός άναγνώρισιν τής όδού Προύσσης— 
Ά ξάκιοϊ Άρδανός, Τήν Γ2ην Μαΐου τό άπό- 
σπασμα, βαό'ίζον άριστερά τής δημοσίας όδού, 
κατηυθύνετο πρός τά χωρία Καρασλί καί 
Μπαλί. Ή  φάλαγξ έπέτυχε νά συναντήση άτά- 
κτους Τούρκους ενόπλους (τσέτας), οί όποιοι 
έλυμαίνοντο τήν περιοχήν, καί τούς όποιους 
διεσκόρπισε. Τήν 13ην έως 16ην Μαΐου τό ά- 
πόσπασμα παρέμεινεν έκκαθαρίζον τήν περιο-
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!
jk‘ i;t|V' '̂ v ήν καί τέλος κατηυλίσθη περί τα 10 χμ. Ν 

.1. V * # 1' V  Προύσσης.
-1 ·7.!, :i \t  ̂ Ά π δ  27 ’Ιουνίου έως 13 ’Ιουλίου αρχίζει δ 

α\ πεΡί Δ ο ρ ύ λ α ι ο ν .  Την 5 π.μ.
% UjjV "■'£ ής 27 ’Ιουνίου τδ 12 ον έξεκίνησεν έπί τής 

1 δοΰ Άΐνεγκιούλ—Δορυλαίου. 'Αψιμαχία έση- 
)ί ,ειώΟη ήδη πρδ του Άΐνεγκιούλ καί ή προέ- 

‘::ιϊ· ίο'-'.," ?* α®ιζ συνεχίσΟη πρδς τδ χωρίον Χασάν πασά. 
jy« :"Λ* !. ’ήν έπομένην διά συνεχούς πορείας ή φάλαγξ
]r; ;? * οζ θάνει εις τά υψώματα Νασίφ πασά. Τήν 30 

Ιουνίου έκκινεϊ καί πάλιν πρδς τά έμπρός. 'I I  
' /  II Μεραρχία έτοιμάζει δι’ έλιγμοϋ τήν κατά-
ίΐ ΐ " ’ itoi' Λ γ>Ψιν των όχυρών τοΰ δρους Ά λιτζά  Ντάγ.
‘ ί̂/.ΐϊ; ι· ·£ ’δ 2ον τάγμα τοΰ 12 ου μετά 6ωρον πορείαν 
A"c· ‘I, fc; 'ί ίς άνώμαλον καί δασώδες έδαφος ένεπλάκη 
'.ί1*'7·''1· μ1, i; χ ίς άγώνα μέ τδν έχΟρδν ώχυρωμένον είς τδ 

:·λ ύ ωρίον Ά λιτζά, δπου ουτος άνθίσταται πεισμό- 
Ui'· i;itara .ως. Ή  έπέμβασις δμως τοΰ πυροβολικού τδν 

π.άμπτει καί υποχωρεί πρδς τδ στενδν Καρά 
1'lJi · ιόΐ· Τήν 5ην πρδς τήν 6ην ’Ιουλίου δ έχθρδς 

^^/.Ι'ί|.,’ '·χ.ενικώτερ°ν είς Κιουτάχειαν ύπεχώρει άτάκτως. 
^  - ’δ 2ον τάγμα τοΰ 1 2 ου μετά τοΰ μικτού ά-

π:οσπάσματος Μεραρχίας διά συντόνου πορείας 
j'tl'H ί καταφθάνει τδ Ίνέ Νοΰ καί τήν έπομένην κα- 

Μ ευθύνεται είς τδ Δορύλαιον (Έσκή Σεχήρ). Είς 
"̂ ν π^^ιν το^ Δορυλαίου ή III Μεραρχία πα- 
ήλασε μεγαλοπρεπώς, ώς έπίσης καί ή V II  

Ij.’ 4 !;Η «I ή X. Τήν 14 ’Ιουλίου ή Μεραρχία εύρί- 
.^..•''."'^'κεται έν άναπαύσει ύπδ τάς υπώρειας τοΰ 6 - 

·,ου? Πτατέ Τεπέ έν οψει τής οδού πρδς Σαγ- 
ύ '^,,^ιΆ’άρι°ν, άπδ τήν οποίαν είχε διαφύγει ό έχθρδς 
w *'J;rrr'''ix ;αταδιωκόμενος. Γενικώτερον τδ Βόρειον συγ- 
V :ρότημα (στρατηγός Τρικούπης, III καί XI Με- 

αρχίαι) διά Νασίφ πασά μέ πορείαν Α έφθα- 
htew m‘fa ,e τήν 5 ’Ιουλίου είς Μπδζ Έγιούκ. Τήν 8 
• -Μ|Ώ’’’■'ΧιΙουλίου, ώρα 6 μ. μ., ή III Μεραρχία διετά- 
ΐν,& \' ·βη νά σπεύση είς ένίσχυσιν τοΰ Γ ' Σώματος 
-■},·. \ΐΓ.':'>χ;τρατού. Ή  Μεραρχία έτέθη αμέσως είς πο- 
iy-iu'i '«'νχείαν, τήν νύκτα διήλθεν έκ Κιουταχείας καί 
V), Έτιί',τ ;άς πρωινάς ώρας τής 9ης ’Ιουλίου έφθασεν είς 
' ^  ^Γ/Μηίοριάν. Έ κεϊ, κατόπιν τής νίκης τού Δορυ- 

παρέμεινε καί έγκατεστάθη. Διοικητής 
V|::i?P*4 êPa PX̂ a  ̂ ®υντ)ρχης Νικολαΐδης, έπιτελάρχης 

μετέπειτα διοικητής της έν ειρήνη Ή λίας 
Ιολίτης, άρχίατρος ό έκ Πατρων Κ. Στέφανό- 

. ;Ί :ουλος.
ΐίί?ϊ Ε π ο π ο ι ί α  Σ α γ γ α ρ ί ο υ .  Τήν 28 

Ιουλίου 1921 έπερατώθη ή έτοιμασία καί τήν

■Vs1 ·.' ί!& ;ατάληψιν τοΰ χωρίου Μίργα, έγκαθιστών 
:ροφυλακάς έπί τοΰ δρους Τάς Τεπέ. Ή  πο-
εία ύπήρξε κοπιαστική, γενομένη είς πεδιάδα

ri5 :όνεως λευκολίθου τελείως άνυδρον. Μερικοί 
‘φίτρατιώται προσβάλλονται ύπδ ήλιάσεως. Είς 

ν 1’! >$Χ ό χωρίον Μίργα τδ 12 ον έμεινε μέχρι τής 30 
φ &ΐ$! Ιουλίου, οπότε καί πάλιν άναχωρεΐ πρδς τά 
ί’. $j Ί$· μ·*ρός, πρδς τδ χωρίον Τσουκούρ. 'Η  έλλει- 

κς ύδατος είναι τρομερά. "Ολοι οί σχηματι- 
τής Μεραρχίας ύδρεύοντο άπδ έν καί μό- 

ρ ύ  . ον ύδωρ. Διά νά γεμίση είς όπλίτης τδ ύδρο- 
,*■ S Ιοχεϊον του παρέρχονται τρεις ώραι. Τήν 31 

[rffiK ί Ιουλίου τδ 1 2 ον, άποτελέσαν τήν προφυλακήν 
ο! ;· %  Μεραρχίας, ύπδ άφόρητον καύσωνα, μέ δί- 
,, 4?Κι ί·)αν καί έν μέσφ κονιορτοΰ, φθάνει είς τδ χω- 
(>/; ’Άκα Χασάρ. Δι’ έλλειψιν ύδατος καθί

σταται προβληματική ή παρασκευή συσσιτίου. 
Μικρά έχθρική άντίστασις καταβάλλεται ύπδ 
μόνου τοΰ πυροβολικού. Τήν Ιην Αύγούστου 
τδ Γ ' Σώμα στρατοΰ (ύποστρ. Πολυμενάκος), 
είς τδ όποιον ένετάχθη ή III Μεραρχία, συγκεν
τρωμένη είς τήν γραμμήν ύψωμάτων Έϋρεντζίκ, 
τήν διατάσσει νά προελάση μέχρι Ν τού Τεπέ 
διά τριών φαλάγγων.

'Η  Μεραρχία προελαύνει μέ φάλαγγας τρεις 
έκ των 16ου, 6ου καί 1 2 ου συνταγμάτων πεζι
κού. Ή  κεντρική φάλαγξ συμπλέκεται μέ 
τουρκικδν ιππικόν, τδ όποιον καί διέλυσε. Τήν 
έσπέραν αί φάλαγγες έφθασαν δπου ταϊς είχε 
ζητηθή. Διά τήν 2αν Αύγούστου ζητείται νά 
προελάση ή Μεραρχία μέχρις ύψωμάτων Μπου- 
χαλίτς καί Μπελέμ, δπου καί έφθασε τήν 
έσπέραν μετά μικρών έπεισοδίων μέ τδν έχ- 
Ορόν. Τήν 3ην Αύγούστου δίδεται διαταγή νά 
καταλάβη τά ύψώματα Μπουχαλίτς Μπελέμ, μέ
χρι τών γεφυρών. Έβάδισεν είς τέσσαρας φά
λαγγας. Τουρκική άντίστασις άσθενής κατ’ 
άρχάς, Ισχυρά κατόπιν. Λί προφυλακαι τής 
Μεραρχίας εγκαθίστανται έπί γραμμής ύψωμά
των Τεπέ Χαμάμ. Πορεία μέ μαρτύριον έλλεΐ- 
ψεως ύδατος. Στρατιώται αποθνήσκουν έκ δί- 
ψης. Τήν 4ην Αύγούστου έκκαθαριστικά άπο- 
σπάσματα προέβησαν είς άπώθησιν Τούρκων 
Β τού Σαγγαρίου ποταμού, άφοΰ δμως έκεΐνοι 
κατέστρεψαν τάς γεφύρας.

Τήν 5ην Αύγούστου ή III Μεραρχία διά 
δύο φαλάγγων έκινήθη πρδς Ντουμρέκ. Ά μφ ό- 
τεραι, μετά μεγάλην στάσιν είς τδν σιδηροδρ. 
σταθμόν Σαρή κιόΐ, έφθασαν τήν 8 μ.μ. είς 
Ντουμρέκ καί έστάθμευσαν, Τήν 6ην Αύγου
στου ή Στρατιά διατάσσει τήν Μεραρχίαν νά 
μετασταθμεύση είς περιοχήν Σιλιβάκ. Ή  Μ ε
ραρχία δντως έφθασεν έπί τής δδού Ντουμρέκ 
—Σιλιμπά είς Σιλιμπά καί έστάθμευσε. Τήν 
7ην Αύγούστου ή Στρατιά διατάσσει νά πε- 
ριαχθή είς τήν περιοχήν Μουζλούκ Μπογάζ. 
Πράγματι έκινήθη άμέσως διά δύο φαλάγγων 
καί έφθασε τήν 5 μ.μ. Έκεΐθεν άπεστάλη ά- 
πόσπασμα πρδς Τσακμάκ, δπου τούτο έφθασε 
μετά 4ωρον νέαν πορείαν. Τήν 8ην Αύγούστου 
ή Μεραρχία άφήκεν είς Τσακμάκ τδ 6ον σύν
ταγμα διά νά καλύψη τήν διάβασιν τοΰ Μουζ
λούκ Μπογάζ, έν τάγμα τοΰ 2)39 μετά 
πυρ)χίας ΒΑ τοΰ Τσακμάκ έπί τής Β δχθης 
τοΰ Σαγγαρίου καί μέχρι μεσημβρίας συνεκεν- 
τρώθη είς Τσακίρ χάν. Τήν 9ην Αύγούστου 
τδ Γ ' Σώμα διατάσσει τήν Μεραρχίαν νά προ
ελάση μέχρι γραμμής 4 χμ. Β Τσίρ Ταχαζίρ. 
Τήν 1 μ.μ. έκκινεϊ καί ανενόχλητος έγκατέ- 
στησεν έκεϊ προφυλακάς. Τδ δον έβάδισε διά 
τής Β δχθης τοΰ Σαγγαρίου πρδς Καμπάκ.

Τήν ΙΟην Αύγούστου έντέλλεται ή I I I  Με
ραρχία νά διέλθη τδν Σαγγάριον. Προήλασε 
διά δύο φαλάγγων: δεξιά τδ 1 2 ον (μεΐον έν 
τάγμα), βαδίσαν πρδς Β πρδς κατάληψιν τών 
ύψωμάτων Ν τοΰ Γκεούλ ποταμοΰ. ’Αριστερά 
τδ 2)39 Εύζώνων, άμφότερα μετά πυροβολι
κού. Ή  ήμιλαρχία άντήλλαξε πυροβολισμούς 
τινας μέ όμάδα Τούρκων Ιππέων. Ά μφότεραι 
αί φάλαγγες ήχθησαν μέχρι τοΰ Γκεούλ ποτα
μοΰ. Τουρκικδν πυροβολικόν έβαλε κατά τήν
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έγκατάστασιν των προφυλακών. Τό 6ον συνε- 
κεντρώθη τήν 5 μ.μ. εις Γκιόλ Μπαΐρ. Τήν 
11ην Αύγούστου άνχγνωρίσεις τήν πρωίαν έ- 
βλήθησαν ύπό πυροβολικού. Ή  III  Μεραρχία 
προήλασε τήν ημέραν αυτήν διά δύο φαλάγγων : 
α' τό 12ον σύνταγμα πρός Α κορυφήν του 
ΓιλντΙζ όρους, β' τό 2)39 πρός Δ κορυφήν 
του αύτου όρους. Ά νά έν τάγμα 12ου καί 
2)39 έφεδρεία πάντοτε. Τήν 7 μ.μ. τό 2)39 
κατόπιν Ισχυράς άντιστάσεως έφθασεν είς τήν 
Δ κορυφήν. Τό 12ον άπό 6 μ. μ. ένεπλάκη είς 
2ωρον άγώνα, έκτοπισθέντων των Τούρκων. Λό- 
γ φ  του έπελΟόντος σκότους δέν έφθασεν είς τήν 
Α κορυφήν.

Τήν 12ην Αύγούστου ή διαταγή συνεχίσεως 
της προελάσεως ήρχισεν έκτελουμένη άπό 5ης 
π.μ . Ή  προέλασις έξηκολούθησε μέ τάς αύτάς 
φάλαγγας καί άντικειμενικούς σκοπούς. Τό 
12ον, ώς έμπροσΟοφυλακή, έδει νά βαδίση 
πρός Σ α π ά ν τ ζ α ν .  Κατέλαβε τήν Α κορυ
φήν του όρους Γιλντίζ. Τό 2)39 εύρεν άντίστα- 
σιν ώργανωμένην. Τό 12ον έδέχθη πυρά πυρο
βολικού. Ή  προέλασις, άρχομένη άπό τού 2)39, 
καθηλιυθη καί ή Μεραρχία διετάχΟη δι* έλιγ- 
μοΰ έκ των Ν κλιτύων νά ζητήση κύκλωσιν 
τής έχΟρικής τοποθεσίας. ΆπεφασίσΟη έπίΟε- 
σις πρός ΰψ. Δ Σαπάντζας. Δέν έπρόλαβεν 
όμως νά τήν έκτελέση καί διετάχΟη νά παρα- 
μείνη έν έπαφή μέ τήν X Μεραρχίαν.

Διά τήν 13ην Αύγούστου ή διαταγή ποοέ- 
βλεπε νά συνεχίση άπό 5.30' πρωινής τήν έπί- 
θεσιν προελαύνουσα πρός Α, παρακάμπτουσα 
τήν ώργανωμένην τουρκικήν επίθεσή. Ί Ι  Με
ραρχία διέταξε τό 2)39 νά παραμείνη μετά 
πυροβολικού πρός έπιτήρησιν πρό της (οργα
νωμένης Οέσεως, τό 12ον δέ μέχρι τής 4ης 
πρωινής νά συγκεντρωΟή επί χαράδρας Ν των 
θέσεο)ν τής προηγουμένως. Τήν 4 J/a π.μ. έσχ/]- 
ματίσΟη φάλαγξ έκ τού 12ου συν)τος καί πυ
ροβολικού καί ταγμάτων τού 6ου καί 2)39 
συν)των, ή όποια έπετέΟη πρός κατάληψιν της 
κορυφογραμμής Β Γκεούλ. Ί Ι  φάλαγξ προή- 
λασε βραδέως ύπό τό έχΟρικόν πύρ πυρ)κού. 
Τό 12ον προσέκρουσεν ώς εμπροσθοφυλακή τής 
Μεραρχίας έπΐ των αμυντικών τουρκ. όργανό) - 
σεων πλησίον τού χωρίου Ντόη Ντεμίρ. Διά 
τήν 3 μ.μ. διετάχΟη έξόρμησις, άλλα δυσκό- 
λως προχωρεί τό 12ον ύπό πύρ παντοειδούς 
έχΟρικου πυροβολικού καί άπό (οργανωμένων 
θέσεων, έβάλλετο 8έ τό σύνταγμα καί έκ πλα
γίου. Τήν 14ην Αύγούστου μέχρι της έσπέρας 
ούδεμία έσημειώΟη προέλασις. Ή  μάχη του 
12ου συνεχίζετο καί έβάλλετο δλον τό σύν)γμα.

Τήν 15ην Αύγούστου τό Γ ' Σώμα στρατού 
ζητεϊ άπό τήν Μεραρχίαν νά συνέχιση τήν 
προέλασιν. Μέ δύο έπιθετικάς φάλαγγας (12ον 
καί 2)39) προχωρεί αλλά βραδύτατα ύπό τό 
δραστικόν πυρ τού έχθρικού πυροβολικού. Τό 
12ον πιέζον διαρκώς τούς Τούρκους, έκέρδισε 
μέχρις έσπέρας έδαφος, δέν κατέλαβεν όμως 
τό χωρίον Ντόη Ντεμίρ. Ίίλλειψις εφοδιασμού, 
ύδατος, τροφών. Τήν 16ην Αύγούστου τό Γ ' 
Σώμα όρίζει πρός τήν Μεραρχίαν νά προελάση 
πρός Καραχαμτζαλί. Λυσσώδεις τήν νύκτα 
τουρκικά! άντεπιθέσεις. Ή  Μεραρχία κινείται
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μέ τάς αύτάς φάλαγγας. Τό 12ον σύνταγμα έ- 
πιτίθεται άποφασιστικώς, ό άγων εΐναι έκ τού 
συστάδην σχεδόν. Οί άντίπαλοι λογχίζονται 
έντός των ορυγμάτων. Τό πυρ)κόν βάλλει έκα- 
τέρωθεν. Τήν 10.15 πρ. καταλαμβάνεται ή κεν
τρική περιβολή. Ό  ταγματάρχης Τσούμπελας 
φονεύεται, τό τάγμα του καταλαμβάνει καί δύο 
άλλας περιβολάς. Μεγάλαι αί άπώλειαι των 
Τούρκων ύποχωρούντων. Ά π ό  της 12ης 
μεσημβρ. άπέσυραν τό βαρύ πυρ)κόν. Ή  έπική 
νίκη του 12ου ήτο πράγματι θρίαμβος των 
έλληνικών όπλων. Τό 2)39 άπέκρουσε μεγάλην 
έπίΟεσιν των Τούρκων.

Τήν 17ην Αύγούστου, άν καί οί Τούρκοι ύ- 
πεχώρησαν τήν νύκτα, ή Μεραρχία δέν άνέλα- 
βεν άπό πρωίας προέλασιν, έζήτησε δέ άνά- 
παυσιν. Τήν 5 15' μ.μ. έτέΟη είς κίνησιν, συν* 
αντήσασα άντίστάσιν. Λόγω τού σκότους δέν 
έπροχώρησεν άλλο. Ή  καθυστέρησις αΰτη κα- 
τακρίνεται. Τήν 18 Αύγούστου ή Μεραρχία έ
πετέΟη διά δύο φαλάγγων, δεξιά τό 2)39 καί 
άριστερά τό 12ον. Μέχρι τής 4 μ.μ. τό 12ον 
δέν ήδύνατο νά προχωρήση, άλλά τήν 5.30' 
μ.μ. 8ι* έφύδου άνέτρεψε τούς Τούρκους καί 
κατέλαβε τό χωρίον Καρά Κουγιούν. Τήν 19ην 
Αύγούστου έζητήθη άνάπαυσις καί άνασύντα- 
ξις, διότι οί άνδρες έπολέμων συνεχώς άπό τής 
12ης Αύγούστου. Ή  άδεια έδόθη. Τήν 20 Αύ
γούστου μέ δύο φάλαγγας (2)39 καί 12ον) έ 
προχώρησεν ή Μεραρχία. 01 Τούρκοι όμως 
άνέκοψαν τήν προέλασιν άμφοτέρων, Τήν 21 
Αύγούστου ή Μεραρχία έκινήθη είς τρεις φά
λαγγας μέ κυρίαν τό 12ον σύνταγμα. Κατε- 
λήφΟησαν νέαι θέσεις. Τήν 22αν Αύγούστου ή 
III Μεραρχία έπετέΟη διά τού 12ου Συν)τος 
τήν 9.30 πρ. Τήν 11,30 πρ. κατέλαβε τό 
Έσκή Ιίολατλή. Τήν 23ην Αύγούστου διά δύο 
ταγμάτων τού 0ου καί 12ου ένήργησεν έπίΟε- 
σιν. Τήν 24ην Αύγούστου ή Μεραρχία παρέμει- 
νεν ώ: έφεδρεία, όμοίως τήν 25 καί 26. Τήν 27 
Αύγούστου συγκεντρωΟεΐσα ΒΑ Τσανακτζί 
ήσχολήΟη είς άνασυγκρότησιν, παραμένουσα 
όπου τό στρατηγεΐον Γ ' Σώματος.

Τήν 28 Αύγούστου διετάχΟη νά μεταβή 
πρός Γόρδιον, κατόπιν δέ νά συντρέξη τήν VII 
Μεραρχίαν. Τήν 29ην Αύγούστου έπεμβαίνει 
είς τόν άγώνα διά τού 2)39. Τήν 30ήν Αύγού
στου, διαταχΟείσης συμπτύξεως, ή Μεραρχία 
έπαναδιέβη τον Σαγγάριον ποταμόν έν πλήρει 
τάξει. Τήν Ιην Σ)βρίου συνεχίσθη ή σύμπτυ- 
ξις. Ά πώ λειαι III Μεραρχίας είς Σαγγάριον : 
άξιωματικοί νεκροί 25, τραυματίαι 64, όπλΐταί 
νεκροί 335, τραυματίαι 1.609, έξαφανισθέντες 
άξιωματικοί 2, όπλΐται 85. Μεταξύ τών τραυ
ματιών εΐναι είς τό στήθος καί ό δ)τής τού 
12ου συν)ρχης Σουμπασάκος. Πρόκειται περί 
μυθικών όντως άγώνων. Οί άνδρες έπολέμουν 
νήστεις καί πεινώντες άπό ήμερων. Ή  Σαπάν- 
τζα είναι κωμόπολις επί τής σιδηροδρομ. γραμ
μής Κπόλεως—Βαγδάτης, Α τής Νικομήδειας. 
Τήν 31 Αύγούστου τό 12ον βαδίζει πλησίον 
παραποτάμου τού Σαγγαρίου καί καταυλίζεται 
είς τό χωρίον Στράν. Οί άνδρες είναι κατάκο
ποι καί άΟπνοι, Οί τσέται (άτακτοι) έπιτίθεν- 
ται έκ πλαγίου. Τούρκοι τινες διαβαίνουν τόν
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:·*ύοι ),J l· γ Σαγγάριον καί έπιτίθενται. Ot άνδρες άποκρού- 
·ιουν ώς έξ ένστίκτου τήν έπίθεσιν. Τήν έπομένην 
» συνεχίζεται ή πορεία ημέραν καί νύκτα καί πλη- 

:iiW ΐί'1-* σ ο̂ν τού ποταμού ΙΙρουσσάκ έγκαθίστανται 
* έπί ύψωμάτων προφυλακαί τού 12ου. Ό  έχ- 

i  ί-,ι'/1 «* Ορός ένοχλεΐ δι’ άραιών πυρών τήν παράταξιν.
;■ τ Μετά πορείαν άλλων δέκα ήμερων ή Μεραρχία 

-Λ,̂  05 έγκαθίσταται όριστικώς είς την περιοχήν τού
J 7 l ή ’Αγά—Μπουνάρ Ντάπ Τεπέ, δπου γίνεται όρ- 
ί-!γ·- ί  ’ λ γάνωσις τού έδάφους πρός άμυναν έναντίον τού 
” W1"· γ  προχωροΰντος έχθροΰ.

, .  I Είς τό Μπόζ Ντάγ (=ύψηλόν δρος), Τμώ- 
S 'λον έλληνιστί, μετά τήν έπιστροφήν έκ τού 

"•S’1 5-,β* γ Σαγγαρίου ήτο κέντρον άντιστάσεως άνήκον 
fy.n - είς τήν III Μεραρχίαν μέχρι τής ύποχωρήσεως 

ι£··. 'Μψ, γ Αύγούστου 1922. Τήν Ιδίαν ήμέραν έκκενώσεως 
■‘ΐ uruh ; τού Δορυλαίου, άπεχώρησεν έκεΐθεν ό Έλλην.

υη ι> ο; στρατός. Τήν Ιην ’Ιουνίου 1921 ή III Μεραρ- 
ί, Μυϊρρί· : χία (6ον, 12ον, 2)39) φέρεται έχουσα δύναμιν : 

^  :ί ·Μ* ψ άνδρες 10.000 πεζικού, τυφέκια 5.400, πολύ- 
ι μ?'ί 1. βόλα 72, ιππικού 90, όρειβατικοΰ 6.5 16. Τόν 
ί'υήν 3.» π ’Απρίλιον 1922 : άξιωματικοΐ 284, όπλΐται 

; Tujxyj; ιΊ. 10.173, πυροβόλα 26, πολυβόλα 72, όχήματα 
,93, αύτοκίνητα 5. Τήν Ιην Μαίου 1922 άνδρες 

χιι rn’ic χ μάχιμοι: 4.316, μεταγωγικοί μάχης 2085, με- 
εγλγ/ο: ιό >] ταγωγικοί σώματος 1.647! Σύνολον συσσιτούν- 
ίη. ΐρ ί(ΐ Α/ ν των 8.048 (κατά τήν επιτελικήν ύπηρεσίαν' 
(,'χι! Ιί'ΛΜοΔούσμανης). Πατρινοί στρατιώται δωρίζουν είς 
T'/jfxu ψ  ' τόν πρωθυπουργόν Γούναρην τήν Λαμπρήν τού 

Jp :US*1922 ένα μπαστούνι (Μάλλωσις περί Γού- 
/ά,'ίρί,-ΰ^ναρη, 23).
ύ;ν1ι Κι:?Γ Είς τήν δίκην των “Εξ μάρτυς κατηγορίας ό 
ν tivwjro.Ai διευθυντής έπιμελητείας Άναστ. Βενετσανό- 
|.i;j πουλος, συν)ρχης, έκ Πατρών, καταφερθείς 
, Ι̂ι'ί: ?ωΐίδίως κατά τού Πρωτοπαπαδάκη. Ή  III Με- 

Ριι |Χε:ΡαΡχ^α άφήκε κατά τήν έπιχείρησιν Μαρτίου 
:.ζ5.·( μερικόν υγειονομικόν υλικόν καί μερικούς τραυ- 

ι5ί-!ί'Τ. ματίας, έξαναγκασθέντος τού δλου Γ ' σώματος 
στρατού νά ύποχωρήση (κατάθεσις άρχιστρατ. 

Τ'ΤδΡΚ'^Παππούλα). Ό  μάρτυς Πάσσαρης καταθέτει 
' , : ^τι ε^Χε προτείνει ν’ άνατεθή είς τήν III Με- 
"Γ1 (φίραρχίαν, ένισχυομένην μέ εν σύνταγμα άνεξάρ- 

’ ,■ ,^^ τη το ν , ό τομεύς Έσκή Σεχήρ. Ό  μάρτυς Σπαής 
’· f. .j, VfF υπηρετών είς τήν III Μεραρχίαν (12ον Συν)μα) 

'''.-·όιύπό τόν Σαμπουνάκην καταθέτει δτι κατά 
τάς έπιχειρήσεις τού ’Ιουλίου 1921 τό ήθικόν 

στρατεύματος ήτο μειωμένον. Ό  μάρτυς 
}  ̂ έτραυματίσθη τήν 16ην Αύγούστου κατά τήν 

" - • ‘έπιχείρησιν τού Σαγγαρίου. Διηγείται δτι, 
δταν έμάχετο τό Σύνταγμα έπί 4—5 ημέρας, 
δέν εΐδον ούτε άρτον, ούτε συσσίτιον, ή δέ με
τακομιδή τραματιών δέν έλειτούργει καλώς. 
’Επανελθών τόν Μάρτιον 1922 είς τό σώμα 
του, εΰρε τό στράτευμα είς άθλίαν κατάστασιν. 
’Επί τών 14 συσσιτίων τής έβδομάδος τά 12 
άπετελοΰντο άπό ρύζι καί μακαρόνια καί δύο 
άπό κρέας. Πολλάκις είδε στρατιώτας νά άντι- 
παρέρχωνται άπό τόν τόπον διανομής συσσι
τίου ή λαμβάνοντας αυτό, νά τό άπορρίπτουν 
κατόπιν Ιδιαιτέρως. *0 διοικητής τού 12ου 
Συν)τος συντ)ρχης Βουγιούκας κατηγορεϊται 
ύπό τού μάρτυρος δτι έλεγεν είς τούς στρατιώ
τας, συγκεντρωμένους είς τόν τόπον δπου &- 
παιζεν ή μουσική, δτι τόν Μάϊον (1921) θά 
είμεθα είς Πάτρας καί δτι θά έφεύγαμεν άπό
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τήν Μ. ’Ασίαν. Ό  ί^άρτυς Μιλτ. Κοιμήσης, > 
6 όποιος διετέλεσε καί έπιτελάρχης .τής I I I -  ( 
Μεραρχίας είς τό Μακεδονικόν μέτωπον, κατα-'*· '
θέτει δ τι μόνη ή III Μεραρχία κατά τήν άπο- 
χώρησίν της έγκατέλειψε τραυματίας άπό Έ σκή 
Σεχήρ μέχρι Σαγγαρίου (Ή  δίκη τών "Εξ,
Ά θ . 1931,' 60, 106, 176—8, 209—215).

*0 στρατηγός Παν. Μ. Μαυροειδής (’Α
ναμνήσεις, Ά θ. 1952, 119 έπ.), άφιερώνων
περισσότερα τού ένός κεφάλαια είς τήν III 
Μεραρχίαν, είς ήν υπηρέτησε τά έτη 1921—2, 
γράφει δτι τά συντάγματά της είς Μ. ’Ασίαν 
εΐχον ένα μόνον μόνιμον λοχαγόν π .χ . ένώ έδει 
νά εΐχον 14 καί εΐχον τόν τελευταϊον αριθμόν 
μόνον δταν άνεσυγκροτήθησαν είς τήν Θράκην.

Κατά τήν έκδήλωσιν τής μεγάλης τουρκ. 
έπιθέσεως (13 Αύγούστου 1922), ή III Μεραρ
χία έστάθμευεν είς τό άνωτέρω Τμώλον όρος 
(ΛΙπόζ Ντάγ), άνήκουσα πάντοτε είς τό Βορ. 
Συγκρότημα. Τό 12ον σύνταγμα κρατεί τόν 
τομέα Καρατζά Βέράν. Διατάσσεται νά σπεύση 
είς τόν τομέα τής ’Ανεξαρτήτου Μεραρχίας 
πρός Σεϊντή Γαζή διά νά καλύψη τήν σύμ- 
πτυξίν της. ’Εκκινεί τήν 5ην πρωινήν καί ύπό 
άφόρητον καύσωνα φθάνει μετά 17ωρον πορείαν 
τήν ΙΟην νυκτερινήν. Τήν πρωίαν τής έπομέ- 
νης δέχεται άλλεπαλλήλους τουρκικάς έπιθέ- 
σεις, τάς δποίας καί αποκρούει, κρατούν τάς 
θέσεις. Τάς έπομένας ήμέρας αί έχθρικαί έπι- 
θέσεις συνεχίζονται άκαταπαύστως καί τό 12ον 
μένει είς τάς θέσεις του. "Ηδη τήν 13ην Αύ
γούστου ή III Μεραρχία μετασταθμεύει είς 
Καρά Τοκάτ. Τήν 16ην Αύγούστου τά τμή
ματα τής Μεραρχίας τά κατέχοντα κέντρα άν- 
τιστάσεως, δίβτάχθησαν ν’ άποσυρθοΰν. Τήν 
νύκτα τής 18)19 Αύγούστου ή Μεραρχία άπο- 
σύρεται είς Σουλτάν Ντερέ Μουταλίμπ έως 
"Ιτ Μπουρσόν. Τό 12ον τάσσεται όπισθοφυλακή 
τής X Μεραρχίας καί φθάνει τά υψώματα Κι 
Τελί Καγιά. Ή  σύμπτυξις διετάχθη κατόπιν 
τού κλονισμού τού Νοτίου συγκροτήματος είς 
Ά φιόν Καρά Χισάρ.

Τήν 20 Αύγούστου ή Μεραρχία έγκαθίστα- 
ται άπό Τσουκούρ Χισάρ είς Ά βγίν , διελ- 
θοΰσα άπό τό πυρπολούμενον ύπό Τούρκων Δο- 
ρύλαιον. Τό 12ον ένοΰται μέ τήν III Μεραρ
χίαν είς Τσουκούρ Χισσίρ, δπου ή φάλαγξ δέ
χεται πυρά τουρκικού πυροβολικού. Ό  έχθρός 
έπίσης διά ιππικού παρενοχλεϊ τήν σύμπτυξιν.
Είς τάς θέσεις "Ιν Έϋνοΰ ΒΔ Δορυλαίου έγκα- 
θίσταται ή Μεραρχία τήν μεσημβρίαν τής 21 
Αύγούστου. Ό  έχθρός έπετέθη κατά τής Κο- 
βαλίτσας, οπού καί τάγμα τού 12ου. Τά έκεϊ 
τμήματα ύπεχώρησαν καί ή Μεραρχία άπε- 
σύρθη είς στενωπόν Καρά κιόΐ, ύψωμα Γιου- 
ρούκ καί υψώματα Ά κτσέ Μπουνάρ. Τήν 22 
Αύγούστου ή Μεραρχία άπεσύρθη διά νυκτερι
νής πορείας άπό Κοβαλίτσας—"Ιν Έϋνού. Έ χ -  
θρικαί επιθέσεις άπεκρούσθησαν, άπεσύρθη δέ 
τήν νύκτα διά πορείας ή Μεραρχία είς Νασίφ 
πασά.

Διαταγή τού Γ ' Σώματος στρατού πρός 
τήν Μεραρχίαν νά άχθη έκ τής γραμμής Γενί 
Σεχήρ—Παμπουτζάκ 2 χμ. Δ τού Νασίφ πασά 
καί νά άποτελή τήν όπισθοφυλακήν δλου τού
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Σώματος στρατού κατά τήν πορείαν συμπτύ- 
ξεως. Ή  II I  Μεραρχία έταξε τό 12ον σύν
ταγμα νά καταλάβη τήν Βορ. έξοδον της στε
νωπού Μπόζ Έ γιούκ—Καρά κιόΐ. Θά άπεχώ- 
pet α ' τό 6ον, είτα τό 2)39 καί τελευταΐον τό 
12ον. Διά τήν 23)24 Αύγούστου τό Γ ' Σώμα 
στρατού διατάσσει τήν Μεραρχίαν νά κατανε- 
μηθή άπό των υπωρειών του Όλύμπου όρους 
μέχρι της παρά τό Σιμέν αμαξιτής όδοΰ συμ- 
περιλαμβανομένης. Σταθμός διοικήσεως της 
Μεραρχίας ώρίζετο τό "Ακ Σου. Ή  III Με
ραρχία έκινήθη έπί τής άμαξιτής όδοϋ Ά ϊνεγ - 
κιόλ—"Ακ Σοϋ άπό 6 μ.μ. είς τρεις φάλαγγας: 
α' 6ον σύνταγμα, β' τό 12ον καί γ ' τό 2)39 
μετά πυροβολικού έκάστη. Τήν 24ην Αύγού
στου τά τμήματα έγκατεστάθησαν είς τάς θέ
σεις των άνενοχλήτως.

Τό Γ ' Σώμα στρατού τήν 25 Αύγούστου 
κατόπιν διαταγής της Στρατιάς διατάσσει ά- 
ποχώρησιν τής Μεραρχίας έκ Μικράς ’Ασίας 
διά λιμένων Μουδανιών καί Κίου. Μικροεπι- 
θέσεις Τούρκων σημειούνται. Τήν 26ην Αύγού
στου ή διαταγή προς τήν Μεραρχίαν είναι νά 
συγκεντρωθή 3 χμ. Δ Προύσσης περί τήν γέ
φυραν πρός Πάνορμον* ο>ρα έκκινήσεως ή 7 
μ.μ. τής 27 Αύγούστου. Δρομολόγιον : όδός α 
μαξιτή πρός Προύσσαν. Σταθμός διοικήσεως Γ ' 
σώματος καί III Μεραρχίας παρά τήν γέφυραν. 
Ε π τ ά  συνεχείς τουρκικαί έπιθέσεις άποκρούον- 
ται. Διά τήν 27ην Αύγούστου διατάσσεται άν- 
τεπίθεσις άμα τή χαραυγή, άλλ* οί Τούρκοι ά- 
πεκρούσΟησαν. ’Από τής 28 Αύγούστου ώρα 
3 μ.μ. καί νύκτα 28)29 Αύγούστου ή III Με
ραρχία άποσύρεται ώς όπισθοφυλακή, κινηθεΐσα 
διά τριών φαλάγγων (12ον, 6ον καί 2)39) μέ 
χωριστόν δρομολόγιον έκάστη. "Ανευ έμποδίου 
κατέλαβαν τάς ένδειχΟείσας θέσεις μέχρι τής 
12ης νυκτερινής τής 28 Αύγούστου.

Τήν 29)30 Αύγούστου διαταγή έδόθη νά 
ύπερβή ή Μεραρχία τήν γέφυραν Ούλουμπάδ 
καί νά ταχθή Ν Μιχαλίτσι πρός κάλυψιν όδού 
πρός Πάνορμον. Τήν 30ην Αύγούστου ή Με
ραρχία διά τριών φαλάγγων καί έπί χωριστού 
δρομολογίου έκάστη (12ον, 6ον, 2)39) έ- 
φθασεν είς τόν πρός ον όρον. Τήν 30)31 Αύ* 
γούστου ώρίσθη νά καταλάβη τήν γραμμήν 
Μανιάδος καί Άρτυνίας λίμνης. Τήν 31 Αύ
γούστου έπροστάτευσε τήν ύποχώρησιν ή X 
Μεραρχία. Τήν 31 Αύγούστου—1 Σ)βρίου ή III 
Μεραρχία άπό Μανιάδος λίμνης άνέλαβε τόν 
τομέα μέχρις όδου Μιχαλίτσι—Πανόρμου (μή 
συμπεριλαμβανομένου).

Τήν Ιην Σ)βρίου ή Μεραρχία έφθασεν είς 
ΓΙάνορμον. Αυτή ύπό τήν διοίκησιν τού συν
ταγματάρχου Κορτζά συνεπτύχθη άπό τών ύ- 
ψωμάτων Κουρού είς υψώματα Ντελικλή 
Μπαίρ. Τό Γ ' Σώμα έφυγεν. Ή  Μεραρχία ό- 
δηγεΐται είς Άρτάκην, τήν δέ 6 μ.μ. τής 6 
Σ)βρίου 1922 συνεπληρώθη ή έπιβίβασις έν 
Ά ρτάκη, ή όποία έκαίετο όλόκληρος, Ιδίως 
κατά τήν παραλίαν, τού 12ου Συν)τος Πεζικού. 
Τό 12ον καί δή τό τάγμα τού Πατρινού ταγ
ματάρχου Ή λ . Αλεξάνδρου είναι τό τελευ
ταΐον τμήμα Έ λλ. στρατού, τό όποιον έφυ- 
γεν άπό τήν Μικράν ’Ασίαν. Ό  στόλος τών

μεταγωγικών μ. μ. διηυθύνθη είς τάς νήσους 
Μαρμαρά ύπό τήν προστασίαν τού θωρηκτου 
«Άβέρωφ» βάλλοντος τάς έχθρικάς πυροβολαρ
χίας καί βαλλομένου, ένώ ή Άρτάκη κατε- 
καίετο. Τήν 7ην Σ)βρίου ή Μεραρχία καί τό 
12ον άπεβιβάσθησαν είς Ραιδεστόν Θράκης,
Διά πορειών διέρχεται τήν 18ην Σ)βρίου τήν 
Τυρολόην, διελθούσα δέ διά τής μεγάλης γε- 
φύρας του Έ σκή Μπαμπά έγκατεστάθη έπί 
τής δεξιάς όχθης του ποταμού 'Έβρου. Τόν 
’Οκτώβριον 1922 ή II I  Μεραρχία (ύποστρ. 
Τσιρογιάννης) εύρίσκετο είς Ξάνθην έκ Κομο
τηνής, όπου εύρέθη μετά τήν έκκένωσιν της 
Ά ν . Θράκης. Τέλος άτμοπλοΐκώς επιστρέφει 
είς Πάτρας. ’Αλεξάνδρου Νάνος αυτόθι 75—112.
Γ. Χόνδρος είς ΣΝ Ε Δ ' 614, 139—140, 161 
έπ. Ε ' 576-621 , Δ ' 617, Γ ' 152, Γ ' 513, Δ'
60, Ε ' 432-442 , Β' 237—240, Γ  507, X. 
Χατζημιχάλης είς ΣΝ Ε Α ' 15—21, Έλευθ. Θ'
4 4 0 -2 , Α' 20, ΜΕΕ Α ' 35, 'Ήλιος Α ' 36. 
Εφημερίδες Αθηνών καί Πατρών 16-22)9)1921. 
Θεοφανίδης Γ ' 1—36 μετ’ εικόνων: « Ή  άπο- ■ 
χώρησις του Γ ' Σώματος στρατού, ήμερολό- 
γιον άντιστρατ. Γ. Κορτζά» (διοικητοϋ κατά ί 
τήν τελευταίαν περίοδον τής III Μεραρχίας).
'Ή λιος ΙΓ ' 867. Άναφέρομεν τάς έξής στρα
τιωτικού θέματος έργασίας έν Π άτραις: Πο
ρίσματα έκ τού Ευρωπαϊκού πολέμου, διάλε- 
ξις ύπό Π . Κοντογιάννη υποστρατήγου πρός 
τούς άξιωματικούς τής III Μεραρχίας, έν Πά- 
τραις 1917 έκ σελ. 32. Τ Ι μείωσις τής θη
τείας έν Γαλλία καί παρ’ ήμΐν ύπό Δ. Καθε- 
νιώτη, διοικητοϋ III Μεραρχίας, έν Ά θ. 1926.

Έ ν  Πάτραις έλειτούργησε καί στρατοδι- 
κεΐον, εκτός τού εκτάκτου 1923)4, τακτικόν 
τού Β' Σώματος (μέχρι 1926, δτε ή έδρα του 
μετεφέρΟη είς Λάρισαν) καί έκτοτε τής III 
Μεραρχίας. Περί τών στρατιωτικών μονάδων 
έν Πάτραις τώ 1933, ΜΕΕ Γ 281.

ε' έ κ σ τ ρ α τ ε ί α  ε ί ς  Β. Ή π ε ι ρ ο ν .
Ή  κηρυχΟεΐσα τήν 28 ’Οκτωβρίου 1940 έπι* 
στράτευσις έσημείωσεν άμεσον έπιτυχίαν. Μέ
χρι τής έσπέρας είχον προσέλϋει οί έπιστρα- 
τευϋέντες έφεδροι, είς τάς Πάτρας δέ, λόγφ . 
τών βομβαρδισμών τής έχθρικής άεροπορίας J ta)£r/ ■ 
καί ώς είχε προβλεφθή, οί σχηματισμοί της ? τι*;",-’Λ
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1II Μεραρχίας (υποστράτηγος Ά λ . Παπαδό- 
πουλος) καί τού 12ου Συν)τος (συν)ρχης Ν. 
Διαμαντόπουλος) είχον μετασταθμεύσει είς Έ - 
γλυκάδα καί μεσημβρινήν πεδιάδα τών Πα
τρών, όσον καί τήν άρκτικήν. Τό 3ον τάγμα 
τού 12ου τήν εσπέραν τής 31 ’Οκτωβρίου ά- 
νεχώρει είς "Ηπειρον καί διά ταχέων μέσων 
προωθήθη τάχιστα είς τόν τομέα Παραμυθίας 
(Καλαμά ποταμού), άποτελέσαν τμήμα τού ά- 
ποσπάσματος στρατηγού Λιούμπα. Ή  Μεραρ
χία έν τοσούτω παρέμεινεν έν Πάτραις λόγφ 
τού άβεβαίου τής έχθρικής προσπελάσεως καί 
πρός άπόκρουσιν τυχόν άποβιβάσεως Ιταλών 
άπό τού Ιουνίου πελάγους. Διάδοσις μάλιστα ; 
περί έμφανίσεως έχθρού είς ΤΙλειακήν άκτήν ι 
έπέφερεν άναστάτωσιν έν Πάτραις καί έν Ά - 
θήναις.

Ή  Μεραρχία έξεκίνησεν άπό τής 7—10 Γ .. 
Ν)βρίου 1940 έκ Πατρών. Οί σχηματισμοί ^
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Πατρών (Μεραρχιακοί καί 12ον) διεπεραιώ- 
θησαν είς Κρυονέρι διά νηοπομπών, προστα- 

ι τευομένων υπό έλαφρών μονάδων (μέραρχος 
ό ύποστράτ. Γ. Μπάκος, διοικητής 12ου Συν) 

ι τος ό Χρ. Μανωλόπουλος, έφ. άντισυν)άρχης)
! τοϋ Πολεμ. Ναυτικοϋ, οί δέ τής ΚορίνΟου 
ι διά Ψαθοπύργου—Ναυπάκτου. Τό 2]39 σύν- 
i ταγμα Μεσολογγίου είχεν ήδη φθάσει είς τό 
μέτωπον ΰπαχθέν είς V III  Μεραρχίαν Ή πεί- 

, ■_ . ρου. Ούτως ή III Μεραρχία ήρχίσε διά νυκτε- 
. "Ζ,ώ1 jwfcif ρινών, πρός άποφυγήν άεροπορικών πρυσβο- 

tz ί  λών, συντόνων πορειών δδευσιν πρός τό Ή -  
πειρωτικόν μέτωπον μέ τά 12ον καί 6ον συν- 

ρ· τάγματα πεζικού καί τό 3ον σύνταγμα όρει- 
βατικοϋ Πυρ)κοΰ.

Ι/Ηίιι,: Ά πό  Άγρινίου (διά πολλά τμήματα άπό
. Γ 5lj„ (ήι Κρυονερίου) ή πορεία συνεχίσθη μέ σταθμεύ- 
•■>5 Γ ίίΐ̂  ,ΛΙ σεις είς χάνι Σφήνας (Αχελώος), Άμβρακίαν 
^•1, Έϊ,γΑ> }i' (λίμνην), Αμφιλοχίαν, Άμπελάκια καί Ά ρ - 
^ Ήίκ: ,V!rt ταν (14—17 Ν)βρίου), όπου ή Μεραρχία άνε- 
■P'ivl6:2|9|1ί; ft συγκροτήθη. ’Από ’Άρτης ή Μεραρχία έπρο- 
3«κ:«ΊΠΆ. χώρησβ πρός ’Ιωάννινα, (διοικητής 12ου συν- 

ί,Κ'ίί3 ταγματάρχης Έ π . Ζησιμόπουλος), έξωθι δέ 
ten/i αυτών είς Ροδοτόπι, μετά στάθμευσιν τριών 
111 Mors sj|| ήμερών—οί καταυλισμοί έβομβαρδίσθησαν ύπό 

■ι ό: ι - ,  τής άεροπορίας άμα τή έγκαταλείψει των—έ- 
λ Πίτχ'.ϋ'Ν προχώρησε πρός Σιταριάν, Παπαδάτες, Ζ(- 
άίϊΆ fovot τσαν κα  ̂Καστάνιανην, ένσφηνωθεϊσα είς τό άρι- 

-;ιίι στερόν τής V III  Μεραρχίας καί τό δεξιόν ά- 
•·π!Ϊ:,Γ'Ρ°: ποσπ®ματος Λιούμπα, τά όποια, έκδιώξαντα 

\ ·  ’Ιταλούς άπό τού Ελληνικού έδάφους,
Γ **j i'iir® είσήρχοντο πλέον τά τέλη Ν)βρίου πρός κα- 
' |ΐ;&· ταδΐωξίν των είς τήν Β. ’Ήπειρον. Ή  άεροπο-
’’.Υ(ΓΒφ· ρική έπιτήρησις τού έχθροΰ τήν ήμέραν ήτο 
r’ri rad?’’ Απόλυτος. Τήν νύκτα 29)30 Ν)βρίου, έορτής 
■if'' l h $ ‘ το^ Πολιούχου, οί στρατιώται άντιμετωπίζουν 
("r'I/, 'W' χιονοθύελλαν μετά βροχών. Δ. Ζαφειρόπουλος 

Ό  Έλληνοϊτ. πόλεμος, 78.
:*J' f;■ Ή  Μεραρχία προχωρεί μέ δύο φάλαγγας
•vj, (12ον καί 6ον) άπό τήν Έλληνοαλβανικήν με-
-, 1̂ $ *  θόριον έκ Καστάνιανης καί Βάλτιστας πρός 
?'w ;t τήν πεδιάδα τού Ξερια καί καταλαμβάνει τήν 

κορυφογραμμήν τού έναντι όρους μέ έπαφήν 
ι:“' ’:ιο τού 3)40 συντάγματος εΰζώνων (συν)ρχης Τσα- 

καλώτος) καί μέ τήν ύποστήριξιν τού III  όρειβα- 
τικού πυρ)κοΰ. 'Ο  Ξεριάς είναι παραπόταμος 
τού Δρίνου, ή πεδιάς τού όποίου οδηγεί πρός 
Άργυρόκαστρον. Δεξιά τής Μεραρχίας είναι τό 
όρος Μπουράτο |καί άριστερά ή Πλατυβούνα 
(ύψ. 1160 μ.), όπέρ τούς Γεωργουτσάδες, μέ 
χιονοσκεπείς κορυφάς. Είς τάς νοτίους άντερί- 
δας τού όρους Μπουράτο—Ραδάτι, υψ. 669— 
δρά ή V III  Μεραρχία μέ βαρύ πυροβολικόν. 
Καί αί δύο Μεραρχίαι άνήκουν είς τό Α' Σώ 
μα στρατού. Είς τό άντέρεισμα άπό Βάλτι- 
στα είς Χάνι Κακαβιάς δρά τό 1/42 Εύζωνι- 
κόν τάγμα (ταγμ. Καραμέρης). ’Αριστερά τό 
άπόσπασμα συντ)χου Ραυτοπούλου, όπου τό 
3ον τάγμα τού 12ον Συν)τος καί πρός τόν πα- 

. ραλιακόν τομέα τό άπόσπασμα συν)ρχου Κ.
’ ̂  μί’ήΐφΒ Παπαδοπούλου.

Ή  μάχη δίδεται διά τό Άργυρόκαστρον, 
’#* Δέλβινον, τούς Ά γ . Σαράντα καί τόν δημό- 
&  σιον δρόμον : Γεωργουτσάδες—Ά γ . Σαράντα. 

01 ’Ιταλοί άμύνονται μέ περίσσειαν μέσων πυ-
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ρός καί είς πλεονεκτικάς παντού θέσεις. Άλλ*
αΰται σφυροκοποΰνται καί συντρίβονται. ΑΙ 
μοιραι πυροβολικού τού ΤΙπειρώτου ταγ
ματάρχου Κωστάκη καί ταγμ)χου Καμπίτη 
κάμνουν θραϋσιν. Τό Ιον τάγμα τού 12ου 
(Παπαδόπουλος) καί τό 2ον (Χατζησταματί- 
ου) έξορμοϋν άπό τήν κορυφογραμμήν τής 
Πλατυβούνας, όπως τά άλλα δύο τάγματα τού 
6ου, καί μέ τήν λόγχην έκτοπίζουν τόν έχ- 
θρόν άπό τούς βράχους καί τάς ώχυρωμένας 
θέσεις. «Κράα καί Βουτίνε, Μάλι ’Ίκρες καί 
Γεωργουτσάδες, γραμμές διαδοχικές, άπό φυ
σικού τους όχυρές, κατά τόν Ξ. Άκογλου 27, 
πού μέ πείσμα ύπεστήριζεν ό εχθρός, κυριεύ
ονται άπό τούς πολεμάρχους τής Πάτρας καί 
τής Κορίνθου... Στο 1160 (ύψωμα) τό 12ον έ
γραψε μίαν άπό τίς λαμπρότερες σελίδες τής 
Ιστορίας του». Ά πώλειαι 12ου 120 νεκροί, με
ταξύ τών όπςίων ό ύποδιοικητής τού Συντ)τος 
ταγμ. Ζώης Ζακυνθινός, καί τραυματίαν αί 
αύταί τού 6ου. Ά πώλειαι έχθρού καί λεία είς 
μέγιστον βαθμόν. Δυστυχώς 48 ώρας μετά 
τήν μάχην αί μονάδες δεν διετάχθησαν νά κ ι
νηθούν. ΈπηκολούΟησε προέλασις τού στρατού 
μας, άλλ’ έδόθη εύκαιρία είς τούς ’Ιταλούς νά 
όργανώσουν νέαν άμυντικήν γραμμήν άπό τού 
παραλιακού ύψ. 613 (Χιμάρας). Μέ τήν κατά- 
ληψιν τού Δελβίνου καί τών Α γίω ν Σαράντα 
έγινε νέα συγκρότησις τής Μεραρχίας (7 Δε
κεμβρίου). Τό 12ον (άντ)ρχης Μανωλόπουλος) 
καί 6ον συν)τα Πεζικού άποκτούν τήν πληρό- 
τητά των, διαλυθέντος τού άποσπάσματος 
Λιούμπα. Τό 3ον τάγμα τού 12ου καί τό Ιον 
τού 6ου επανέρχονται είς τήν Μεραρχίαν έξ 
αύτοϋ. Τό 2/39 Εΰζώνων (Μεσολογγίου) δίδε
ται είς τήν V III  Μεραρχίαν. Ά ν τ ’ αύτοΰ έν- 
τάσσονται είς τήν III τό 3/40 Εύζώνων (Ά ρ 
της) καί τό 24ον (Πρεβέζης). Ή  II I  όμάς ά- 
ναγνωρίσεως (ιππικόν) επανέρχεται καί τάσ
σονται καί αί Α' καί V I I I  ομάδες άναγνωρίσε- 
ως. Δίδεται πυρ)λικόν Σκόντα.

Διά τάς έπιχειρήσεις είς τόν τομέα Θεσπρω
τίας, όπου προωθήθησαν δι’ αύτοκινήτων δύο 
τάγματα τής III Μεραρχίας, Ά λ . Παπάγου, 
'Ο  πόλεμος 1940)1, 282, Κατ’ αυτόν, κατά 
τήν πρώτην φάσιν τού άγώνος ή I II  Μεραρ
χία, προσεγγίζουσα διά πορειών τήν Ά ρταν, 
άπετέλει γενικήν έφεδρείαν. Παπάγος αυτόθι 
287. Ά π ό  14 έως 22 Ν)βρίου 1940 ή III  
Μεραρχία προωθείται είς περιοχήν Ίωαννίνων, 
μετακινείται δέ πρός τό άριστερόν τού μετώ
που είς τήν δύναμιν τού Α ' Σώματος στρα
τού. Τήν 4ην Δ)βρίου κατόπιν ύπερκεράσεως 
άπό Ν τής Περιοχής Κακαβιάς ύπό τής III 
Μεραρχίας έπιτυγχάνεται ή διάνοιξις τής δια- 
βάσεως καί ή συνέχισις τής προχωρήσεως πρός 
Άργυρόκαστρον. Ή  τελευταία αυτή πρός ά
ποφυγήν τών έξ αρμάτων μάχης επιθέσεων έ- 
πιτυγχάνεται μόνον άπό τών ορεινών υψωμά
των. Τήν 29 Ν)βρίου ό έχθρός εκτοπίζεται 
καί έκ τής διαβάσεως Στουγκάρα. Τήν 6 Δε
κεμβρίου καταλαμβάνεται ό λιμήν Ά γ .  Σα
ράντα καί τήν έπομένην τά Β τού Δελβίνου ύ- 
ψώματα έως Χάνι Γιοργουγκάτι. Τήν 8ην Δε
κεμβρίου συνεχίσθη ή προχώρησις έως γραμ
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μής ύψωμα Λαβάν 965 — Μαλαβλί — Σαπότι 
1593 μ. έξασφα)ισθείσης της όδοΰ Ά γ .  Σα
ράντα πρός Δέλβινον καί Κακαβιάν. Τοιουτο
τρόπως ό Αντικειμενικός σκοπός του Ε λληνι
κού στρατηγείου έπετεύχθη πλήρως. Ή  III 
Μεραρχία έξακολουθεΐ νά κατέχη τό Αριστερόν 
τής Έλλην. παρατάξεως καί του Α ' Σώμα
τος στρατού. Ή  ήπιωτέρα σχετικώς κατά- 
στασις έπέτρεψε δυτικώτερον τήν ένέργειαν έ- 
πιθετικών έπιχειρήσεων. Τήν 28 Δ)βρίου κα- 
τελήφθη ή γραμμή Χιμάρα—Βράνιστα—Μπολέ- 
να. Ό  έχθρός άπό 8 έως 28 Δ)βρίου ένεφάνισεν 
είς τό μεταξύ θαλάσσης καί Δρίνου ποταμού 
μέτωπον νέας δυνάμεις (4η Μεραρχία ’Αλπι
νιστών Κουνεένσε είς τήν κοιλάδα τού Σιού- 
σιστα ποταμού, 153 τάγμα Μελανοχιτώνων είς 
τήν παραλιακήν ζώνην). Μετά τήν 29ην Δε
κεμβρίου είς τοπικούς άγώνας 6 έχθρός πα
ρουσίασε καί νέας μονάδας, πρύ τής Χιμάρας 
τύ τάγμα Μελανοχιτώνων Βαρέζε, τήν 18ην 
λεγεώνα Μελανοχιτώνων (18 καί 19 τάγματα), 
είς περιοχήν Βράνιστα τό τάγμα Μελανοχιτώ- 
νων Ά λμπριο . Ή  έαρινή έπίθεσις τών ’Ιτα
λών εσχε τοπικόν άγώνα μόνον τήν 10 Μαρ
τίου, μετά τήν άποτυχίαν της δέ ή III Με
ραρχία έξηκολούΟει νά κατέχη τάς άπό Χιμά
ρας γραμμάς της. Τήν 5ην ’Απριλίου 1941 τό 
Ελληνικόν στρατηγεΐον έξέδωκεν οδηγίας διά 
έπιΟετικάς έπιχειρήσεις πρός κατάληψιν τού 
Αύλώνος. Θά ένηργεΐτο κυρίως διά τής κοι- 
λάδος Σιούσιστα ποταμού (12ον Συν/μα) έδει 
νά ήτο Αποφασιστική, έφωδιασμένη δι’ Ισχυ
ρών μέσων, Ιδίως πυροβολικού, ώστε νά άχθη 
ταχέως είς τέρμα (Ά λ. Παπάγος αύτόΟι, 295, 
298, 300—9, 312, 317, 321, 360—1).

Μετά τήν άπώΟησιν τών ’Ιταλών έκ τής 
πεδιάδος τών Γεωργιτσάδων (Δρίνου ποταμού), 
ή Μεραρχία κατήλΟεν είς καταδίωξίν των είς 
αύτήν, αλλά πρός τό Άργυρόκαστρον δέν έ- 
προχώρησε (προορισθείσης δι’ αυτό τής II Με
ραρχίας ’Αθηνών), είς δέ τήν III προωρίσΟη 
ό παραλιακός τομεύς. Ί Ι  Μεραρχία ώδευσε διά 
κατεστραμμένων ύπό τών ύποχωρησάντων ’Ι 
ταλών όδών πρός Δέλβινον (όπου καί έγινε 
δοξολογία ύπό τών Ελλήνων πρός υποδοχήν 
της), ’Αγίους Σαράντα, οι όποιοι άπηλευΟερώ- 
θησαν τήν 6ην Δ)βρίου καί παραλαβούσα καί 
τό ύπό τόν ταγμ. Καραλήν δράσαν είς Καλα- 
μάν άπό τών πρώτων ήμερών τού πολέμου 3ον 
τάγμα τού 12ου προήλασεν έπί τής δημ. (αύ- 
τοκινητιστικής) όδοϋ πρός Χιμάραν καί Αύ- 
λώνα.

Τήν 15ην Δ)βρίου τό 12ον άνελάμβανε νά 
έκπορΟήση τό παραλιακόν όχυρόν 613 παρά τό 
Μπόρσι (παλαιότερον Σοποτόν. Άραβαντινός 
Β' 154). Κατά τήν περιγραφήν Ξενοφ. Ά κο - 
γλου ένΟ’ άνωτ. 57—61 : «απότομη μιά έδα-
φική άνύψωση, άπό τή θάλασσα στό άγριο 
πετρώδικο βουνό τού Μάλι Κηπαρόιτ [=όρος 
Κηπαρού]. Ξυράφι. Κατσάβραχο. Ούτε άγριο- 
κάτσικο ν’ άνέβη. ’Αριστερά ή θάλασσα και δε
ξιά ή Απροσπέλαστη χιονισμένη κορυφογραμ
μή τού Μάλι Τζόρετ [=<ϊγριον 6ρος]. Φυσικό 
όχυρό. Κι’ άπό κοντά ή τεχνική όχύρωση : 3 
σειρές συρματοπλέγματα. Ταμπούρια γερά μέ

πολυβολεία, μέ δλμους, μέ κάθε λογής φονικέ 
μέσα σέ τρεις σειρές χαρακώματα. Μέ υποστή
ριξη πυροβολικού. ’Ελαφρό καί βαρύ άφθονο, 
Μέ τρεις λέξεις: Στενό πέρασμα άπόρθητο. 
Ά ν  τοβλεπαν όλοι οί στρατιωτικοί του κό
σμου πριν άπό τήν έπίθεση, θά κινούσαν μέ 
σκεπτικισμό τό κεφάλι καί θάλεγαν πώς είναι 
ματαιοπονία ν’ άποπειραθή κανείς νά κουτου- 
λήση στόν χαλύβδινον αύτό τοίχο... Ξεχύθη
καν τά Ελληνόπουλα μέσα σέ μιά κόλαση ά
πό σίδερο καί άτσάλι... Δεξιά, στήν κύρια 
προσπάθεια, άπέναντι στό 613, τό Ιον τάγμα 
τού 12ου (Γ. Παπαδόπουλος), άριστερά ώς τό 
γυαλό, τό 2ον τού 12ου (*Α. Χατζησταματί- 
ου). Ό  άγώνας είναι άνισος. Οί Ιταλοί στήν 
άρχή πλεονεκτούν.....Διαθέτουν καί βαρύ πυρο
βολικό πού δέν έχομε μεΐς. Τό μέτωπο είναι 
σχετικά μεγάλο. Παρουσιάζεται κενό άνάμεσα 
στά δύο τάγματα. Επεμβαίνει στόν άγώνα τή 
δεύτερη μέρα τό 3ον τάγμα του 12 (Α. Καρα- 
λής). Παρεμβάλλεται άνάμεσα στό Ιον καί 
3ον. Τό III όρειβ. Πυρ)κού (άντ)ρχης Κ. 
Τσάμης) άγωνίζεται νά δώση οσο μπορεί πε
ρισσότερη ένίσχυση στή σκληρή μάχη πού δί
νει τό Συν)μα. 'Ό μω ς δέν είναι αρκετό, σχε
τικά μέ τό πυρ)κό τού έχθρού καί τή δύσκο
λη άποστολή τού πεζικού μας. Και ή ορα
τότητα σοβαρό έμπόδιο. "Οπου τή δεύτερη μέ
ρα φθάνει καί τό βαρύ μας πυροβολικό (ταγ
ματάρχης Τσιγκρής) τών 85 καί τών 105... 
Τρεις μέρες κράτησεν ή χιονοθύελλα. Τρεις μέ
ρες καί ή κόλαση, τρεις μέρες καί ή τιτανο
μαχία (15 έως τό έσπέρας τής 17 Δ)βρίου 
19^0). Καί τό βουνό προσκύνησε. Κι ή λόγ
χη έδειξε πώς άστράφτει... Ή  λέξη γιγαντο
μαχία ξεθωριάζει μπροστά στό κατόρθωμα. 
Ποτέ άλλοτε, ίσως, δέν έχει έπιβληθή τόσο 
φανερά, τόσο πανηγυρικά τό πνεύμα πάνω στήν 
ύλη. Ά πώ λειαι 12ου συν)τος 4 άξιωματικοί 
καί 49 όπλΐται νεκροί. Τραυματίαι 13 άξιω- 
ματικοί καί 301 όπλΐται. Ό  ταγμ. Γ. Παπα
δύπουλος άνέρχεται είς τήν κορυφήν τού απο
τόμου υψώματος.

«Καί τά παληκάρια τής Πάτρας τιμούν τή 
σημαία τού 12ου Συν)τος μέ τό «Χρυσούν Ά -  
ριστεΐον ’Ανδρείας» (Ξ. Άκογλου αύτόΟι 60). 
Μεταξύ τών νεκρών οί λοχαγοί Ά .  Παπαντωνίου 
καί Ά . Άλεξόπουλος, λοχίαι Γεωργ. Μοσχυβά- 
κης, Κ. Παναγιώτογλου έκ Πατρών, όπλΐται Κ. 
Άργυρόπουλος, Σ . Μτάρλας, δεκ. *Αν·5ρ. Σπη- 
λιόπουλος, Ίωάν. Συριντζής καί Μιχ. Γεωρ- 
γόπουλος έκ Πατρών, Ί ίλ .  Άδάσης, Άνδρ. 
Καραβιώτης έκ Βούντενης, Δ. Άραπάκος άπό 
Βερναρδαίικα, Ν. Ρούβαλης έκ Βερίνου, Σωτ. 
Πέττας άπό Σούλι, Άνδρ. Ζάγκλας, Ί ίλ .  Το- 
μαράς, Π. Μιχόπουλος έκ Καλάνου, Σωτηρ. 
Γραγόπουλος άπό Μαζαράκι κ. ά.

Δεξιά τού 613 τό 40 Εύζώνων έπέτυχε τήν 
έκπόρθησιν τού Μάλι Τζόρετ (19 Δ)βρίου), 
έχον αίχμαλώτους όλόκληρον τό 153 τάγμα . 
Μελανοχιτώνων. Δεξιώτερα ήρχετο ή IV Με
ραρχία, άντικατασταθεΐσα τό τέλος Δ)βρίου 
ύπό τής V III. Τό 40ον προχωρεί πρός Κού- 
τσι, Μπολένα καί έγκαθίσταται. Ή  έχθρική 
Αεροπορία άπό 17—21 Δ)βρίου 1940 άνέπτυ-
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, ';/ίϊ; tftii | |  ζεν έντονωτάτην ίρασιν πρός άνακοπήν τών
',[· |( συγκοινωνιών καί της προελάσεως της Μεραρ-

* χίας. Έβομβαρδίζετο συνεχώς καθ’ δλην τήν 
1%.i i  ήμέραν ή πρό τοϋ Μπόρσι όδός πρός Χιμάραν 

Jj καί Ά γ . Σαράντα. Θύματα έλάχιστα, άλλά 
βτ,. Μ α,]:ΐ) , ί 1 καί ό ταγματάρχης τοΰ 12ου Δημ. Καραλής. 
!i'iwr,avsii:i’!j8l "Εξ ιταλικά πολεμικά τό άπόγευμα της 17ης 
izrei; vixir $ Δ)βρίου (δύο θωρηκτά καί τέσσαρα άντιτορ- 
ν,ζψ... Ζψ£ πιλλικά) έβομβάρδισαν τόν αύτόν δρόμον. Τό 
:άμ:ίΒ«5ΐ ^ : 12ον τάγμα τοϋ 12ου άπό χωρίου Πήλιουρη 

ί■·.$ Χιμάρας φθάνει τήν 24ην Δ)βρίου είς Καλα- 
:\i, ilHrfr». Ράτ καί τήν 26ην είς Βράνιστα. Είς τό έντε- 
;j λώς παραλιακόν ύψωμα έγκαθίσταται τό άνε-
\! Χι^ο^/ήί· ξάρτητον τάγμα πολυβόλων ΣαΙντ Έ τιέν (ταγ- 
·. ft Ho!Vtt Κατάρχης Χατζηπαναγιώτου).
>λ χΐ! Siii γ·~ τήν Χιμάραν κατείχομεν τό πρό αύ-
τι ‘1 ϊ.?{ τής ύψωμα τής Σκουτάρα (έπιτοπίως λέγεται 

3  Q, ΐνϊϊ·'2 6 Σκουταρας, άλλ* οί άνδρες τής III Μεραρχίας 
ΐ, ηή 'ϊμ*' συμφώνου είπον τό όνομα είς τό θηλυκόν). Τό
■<)ΐ ϊ’ 'ΧΚγΦ1 κύριον ύψωμα τής Σκουτάρας, όπου ή ελληνική 

V 1Μ j’.-W! μονή 'Αγίου Ίωάννου, έκράτουν οί ’Ιταλοί. 
7ql Πρός δλοκλήρωσιν τής καταλήψεως έγιναν 
Οι προοπάθειαι είς τάς 23—24, 26 καί 30 Δ)βρί- 

ου 1940 καί 2 ’Ιανουάριου 1941. Δυστυχώς δέν 
έγινε ή έγκαιρος άξιοπυίησις τής νίκης τοΰ ύψ. 
613. Τάς ώς άνω προσπαθείας έκαμον τάγμα
τα τοΰ 12ου (καί τοΰ 6ου), πλέον δέ στοιχί- 
σασα είς άπωλείας ήτο ή έπίθεσις τής 4ης Ί -  

, ανουαρίου 1941. Τό Ιον τάγμα τοΰ 12ου είχεν 
φϋΜ α-φ. άπωλείας 3 άξιωματικούς καί 50 όπλίτας, έν 

οίς καί ό διοικητής του Γεωργ. Παπαδόπυυ-

ι»Τ/.ϊ 
' F'F ’

ί«Β 2?«ή Cfg ’ 
; ΧΖ! ή ί*· 
ί ΐ ; .  M ' * c ·'

d
ώ ι Τρ1, ^  χ0ς, τραυματίας 150. Πολύ άργότερον οί Ί τα - 
; >.ιΐΤ| .ω j ■ χ0ί 'ίδρυσαν έκεΐ νεκροταφεΐον τών νεκρών μας 

1/ i'FJy καί έστησαν ίδικήν των άναθηματικήν στήλην, 
υ:. IuVjV ’Ev τοσούτφ ή Χιμάρα έκρατήθη, καίτοι ή 
i )i',\ itF'fyj Αμυντική μας έκεϊ γραμμή δέν είχε βάθος. Ό  
·'; “ •fH 1 δε διοικητής τοΰ 3ου τάγματος τοΰ 12υυ άπό 
wAm# 17)12)1940 Χρ. Καραχάλιος ταγματάρχης έση- 

μείωσε κατά τήν κατοχήν εξαιρετικήν δρασιν, 
ί φονευθείς υπό άνταρτών τοϋ ΕΛΑΣ τήν 16
:1' Δ)βρίου 1943 (Κ. Καραλή Ίστορ. δραματ. γε

γονότων Πελοποννήσου, 129—155).
Τό 12ον παρέμεινεν είς τόν παραλιακόν ά- 

ριστερόν ύποτομέα μέχρι μέσων Φ)ρίου 1941, 
άπεσύρθη είς μηνιαίαν άνάπαυσιν καί 

είτα μετεκινήθη είς Κούτσι καί έκεϊθεν είς 
Μπολένα καί Καλαράτες είς τήν πεδιάδα τοϋ 
Σιουσίστα ποταμού πρό τοΰ Αύλώνος. Τόν δε
ξιόν ύποτομέα τής Μεραρχίας διηύθυνε πρόσω - 
πικώς ό αρχηγός τοΰ Μεραρχιακοΰ πεζικού 
συν)ρχης Γεωργ. Ντρές προωθηθείς έκ τοΰ 

)\\1· Γ^|· στρατηγείου είς Μπόρσι. Σταθμός διοικήσεως 
: τής Μεραρχίας ώρίσθη άπό Δ)βρίου ήδη είς

χωρίον Κούδεσι όπισθεν Χιμάρας, τοΰ στρατη
γού δέ Μπάκου άναλαβόντος τήν διοίκησιν τοΰ 
Β' Σώματος στρατοΰ, τήν Μεραρχίαν άνέλαβεν 
ό συν)ρχης Κωνστ. Γεωργαντας, διατηρηθείς 
έως τέλους. Τό προκεχωρημένον κλιμάκιον τής 
Μεραρχίας είχεν έξ άρχής ό λοχ. Ξεν. Ά κ ο - 
γλου. Τό γραφεΐον έπιχειρήσεων διηύθυνεν ό 

zj ταγμ. Γ. Παλαντάς, τό I γραφεΐον ό ταγμ. Ά θ . 
Βαβαρούτας, έπιτελάρχης ό Δ. Ζαφειρόπουλος.

Ά π ό  Ίανουαρίου 1941 επίσης ένεφανίσθη- 
σαν είς μεγάλην κλίμακα τά κρυοπαγήματα, 
παρόλον δτι ό παραλιακός τομεΰς δέν είχε
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τόσα χιονοσκέπαστα μέρη, όσον δ,τι ύπέφερον 
οί άνδρες καί άπό τήν βροχήν. Γενικός Αρχίατρος 
τής Μεραρχίας παρέμεινε μέχρι τέλους τής 
έκστρατείας ό Δημ. Παπαλεωνίδας. Γενικώς 
ό χειμών 1940)1 ήτο βαρύτατος.

Ή  III Μεραρχία, ή όποία έφθασε τήν &- 
νοιξιν τοΰ 1941 νά διαθέτη περί τούς 25.000 
άνδρας, διεφύλαξε καλώς τάς άμυντικάς της 
θέσεις. Αντεπιθέσεις κατά τοΰ τομέως τής 
Μεραρχίας έγιναν υπό τών ’Ιταλών τήν 28 
Δ)βρίου είς τό ΰψ. 1074 καί τήν 4 καί 9 ’Ια
νουάριου 1941 όμοίως. Είς τάς 29 Δ)βρίου 
κατά τοΰ ύποτομέως Σιουσίστα ποταμοΰ. Τήν 
31 Δ)βρίου έπίθεσις δι’ αρμάτων μάχης έπί 
τής όδοΰ Χιμάρας. "Εν τών αρμάτων έλαφυρα- 
γωγήθη άκέραιον. Τήν πρωίαν τής 21 ’Ιανουά
ριου 1θ41 τό 2ον τάγμα τοΰ 12ου (ταγμ. Ά -  
λιβιζάτος) συνεκρούσθη μέ Ιταλικόν τάγμα με
ταξύ τών υψωμάτων Μεσημέρι—Προφήτης Ή -  
λίας. Τό ύψωμα Προφ. ’Ηλίας κατελήφθη ύπό 
τών ήμετέρων. Ά πώλειαι 30 νεκροί καί τραυ- 
ματίαι. Τήν 24 Ίανουαρίου 1941 σοβαρά Ιτα
λική τριήμερος έπίθεσις είς τήν κοιλάδα τοϋ 
Σιουσίστα ποταμοΰ (24ον σύνταγμα), είς Μπα
λέναν. Τήν αυτήν έπίθεσις είς Σκουτάραν κατά 
3ου τάγματος 12ου (ταγμ. Χρ. Καραχάλιος). 
01 ’Ιταλοί έφθασαν μέχρι καταυλισμού άνδρών. 
1 νεκρός καί 1 τραυματίας.

’Επιθετική ιταλική δραστηριότης τό α' δε
καήμερον Μαρτίου είς Σιουσίσταν καί Σκουτά
ραν (Εαρινή έπίθεσις). Ά πασ α ι άπεκρούσθη- 
σαν. Ό  Μουσσολίνι είς τόν λόγον του τής 10 
Μαΐου 1941 έμνημόνευσε τάς μάχας τοΰ Σιου
σίστα (Βράνιτσας καί Μπολένας). Γατόπουλος 
Ίστορ. κατοχής, 31. Έπιδρομαί Ιταλικού στό
λου: 17 Δ)βρίου, 29 Δ)βρίου, 30 Δ)βρίυυ 1940, 
6 Ίανουαρίου, 9 Ίανουαρίου, 25 Ίανουαρίου, 
4 Φεβροκχρίου 1941. Έμφάνισις φιλίων άερο- 
σκαφών είς τόν τομέα τής Μεραρχίας μόνον 
τήν 28 Φ)ρίου καί 4 Μαρτίου 1941.

Μέ τήν κήρυξιν τοΰ Έλληνογερμανικοΰ, ή 
Μεραρχία παραμένει σταθερώς είς τάς θέσεις 
της. Τήν Μ. Δευτέραν 14 ’Απριλίου 1941, 
όκτώ ήμέρας μετά τήν γερμ. έπίθεσιν, οί Ι 
ταλοί επιτίθενται καθ’ δλον τόν τομέα τής 
Μεραρχίας. 60 ’Ιταλοί συνελήφθησαν αιχμάλω
τοι. Ό  6ος λόχος τοΰ 12ου συλλαμβάνει άλλους 
24. Ή  έπίθεσις ύπήρξεν έλεεινή διά τούς Ι τ α 
λούς. Ά πώλειαι 12ου 5 νεκροί καί 10 τραυ- 
ματίαι. Νέαι προσπάθεια! τών Ιταλώ ν τήν Μ. 
Τρίτην άπέτυχον όμοίως πλήρως.

Τήν Μ. Τετάρτην 16 ’Απριλίου καί κατά 
βροχεράν νύκτα έκτελεΐται ήδη διατεταγμένη 
σύμπτυξις τών μονάδων τής Μεραρχίας πρός 
τά παλαιά Έλληνοαλβανικά σύνορα, διότι οί 
Γερμανοί προελαύνουν έκ Θνίκης ήδη. Τό 6ον 
σύνταγμα συλλαμβάνει 15 Ιταλούς αίχμαλώ- 
τους. Καί τό 12ον όμοίως. Ά λλά τά τμήματα 
δι’ όδυνηρών πορειών άνευ όχλήσεως συμπτύσ
σονται. ’Οπισθοφύλακα! έγκαθίστανται είς τόν 
αύχένα Κούτσι έως Κηπαροΰ (ύψ. 613). Αί γέφυ- 
ραι άνατινάσσονται, ενώ τήν έπομένην οί Ι τ α 
λοί έπιτίθενται κατά τών έγκαταλειφθεισών 
θέσεων, μή έχοντες άντιληφθή τήν μετακίνησιν. 
Οί υποχωρητικοί έλιγμοί έκτελοΰνται μέ άνεσιν
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βίς νέας θέσεις τών όπισθοφυλακών. ΣυλΧαμ- 
βάνονται άλλοι 25 ’Ιταλοί αιχμάλωτοι κατά ά- 
ψιμαχίαν μέ τό δον σύνταγμα. Την έπαφήν μέ 
τόν έχθρόν έκράτουν al III καί IV όμάδες ά- 
ναγνωρίσεως (ιππικόν).

Τήν αύγήν της Κυριακής του Πάσχα ή Με
ραρχία εύρίσκετο έπΐ τής παλαιας Έλληνοαλ- 
βανικής μεθορίου μέ σταθμόν διοικήσεώς της 
είς τήν πόλιν Φιλιάτες. Ή  Μεραρχία τίθεται 
άπ* εύθείας εις τό Τμήμα στρατιάς Η πείρου 
(στρατηγός Πιτσίκας), τό όποιον δέν συνεφώ- 
νει μέ τήν άνακωχήν των τριών σωματαρχών 
τής Κυριακής τού Πάσχα. Έ ν  τοσούτφ τήν 
Δευτέραν τού Πάσχα αΐ μονάδες τής III Με
ραρχίας καί ή διοίκησίς της μανθάνουν τα τε- 
κταινόμενα. Τήν έπομένην 22 Απριλίου διατάσ- 
σεται νά κινηθή τήν πρωίαν τής 23ης ή Με
ραρχία πρός 'Ιωάννινα* Ά λλα μετ’ όλίγον καί 
περί τό άπόγευμα άργά τής 22ας ως άνω Α 
πριλίου έρχεται νέα διαταγή νά κινηθή άμέ- 
σως πρός Παραμυθίαν καί Πρέβεζαν. Μέχρι 
τής πρωίας τής έπομέντις έπρεπε τά τμήματα 
τής Μεραρχίας, τά όποια ήσαν έξηπλωμένα έπΐ 
εύρυτάτου τομέως, νά έχουν διέλθει τόν Καλα- 
μάν ποταμόν, άλλως έλογίζοντο αίχμάλωτοι 
των ’Ιταλών. Ή  προδοτική καί αίσχρά αύτή 
συμφωνία ήτο Γερμανών καί ’Ιταλών, ένώ οί 
πρώτοι έμφανισθέντες τήν προηγουμένην έπΐ 
ένός τεθωρακισμένου αύτοκινήτου γερμανικού 
προσεποιήθησαν ότι θά σταματήσουν αύτοί 
τούς ’Ιταλούς έξω τής Ελλάδος. Πάντως μέ
χρι τής πρωίας οί άνδρες τής Μεραρχίας 
(23.000 περίπου) εϊχον άποσυρΟή έκεΐθεν τού 
Καλαμά καί έκεΐθεν διά Παραμυθίας—Πρεβέ- 
ζης—Ά ρτη ς— Μεσολογγίου έφθασαν μέχρις 6 
Μαΐου είς Πάτρας.

Τ Ι Μεραρχία είχε καί έφημ. τήν «Λόγ
χην». Γατόπουλος ένθ* άνωτ. 34 έπ. Ξεν. Ά -  
κογλου (Ξ. Ξενίτα), Τό θαύμα τής Αλβανίας 
άπό τή σκοπιά τής III Μεραρχίας, ΆΟ. 1945. 
Βλ. καί τό ήμέτερον «Χειμώνας στήν Α λβα
νία». "Οπως γράφει ό Λάγαρης 11, ή Πάτρα 
έπολέμησε διά τής III Μεραρχίας. Τόν Σ)βριον 
1948 είχε συγκροτηθή ώς μονάς κρούσεως έν 
Πελοποννήσω άπό τάς 22 καί 55 Ταξιαρχίας, 
Δ. Ζαφειροπούλου, 'Ο  Ά ντισυμ. άγων 493. X. 
Κατσιμήτρου, Τ Ι ΤΙπειρος προμαχούσα, ΆΟ. 
1950. Τόν Αύγουστον 1954 έπανεσυστήθη μέ 
έδραν τάς Πάτρας καί τόν αυτόν στρατολογι
κόν χώρον ώς προπολεμικώς. Α λλά τω 1957 
καί πάλιν διελύθη ή III  Μεραρχία.

Κατά τό βιβλίον τού ’Ιταλού άρχιστρατή- 
γου Καμπαλλέρο «ή συντριβή τής μεραρχίας 
Σιέννα άποτελεΐ τήν καλυτέραν άπόδειξιν τής 
ήρωικής μαχητικότητος τών Ελλήνων είς τό 
άλβανικόν μέτωπον. Είς έγγραφον τής Ά νω τ. 
στρατ. ίταλ. διοικήσεώς είς τήν Αλβανίαν 
τής 21 Δ)βρίου 1940 άναφέρεται: Μετά τρεις 
βολάς τών όλμων τών 80, τό τάγμα, τό όποιον 
ύπερήσπιζε τήν Χιμάραν, διελύθη. Ό  διοι
κητής συνελήφθη αιχμάλωτος καί τώρα τά κα- 
ταφυγόντα είς τά μετόπισθεν τμήματα τού 
τάγματος συγκεντρώνουν τά λείψανά του...». 
Καί έν συνεχεία : Μουσσολίνι καί Καμπαλλέρο 
συνεφώνησαν διά τό άποφασιστικόν κτύπημα

τήν Ιη ν  Τανουαρίου 1 9 4 1 . « Α λ λ ά  τήν 8ην ’Ι 
ανουάριου ot 'Έλληνες έξαπέλυσαν άκόμη με- 
γαλυτέραν έπίθεσιν. Ή  κατάστασις έγινε καί 
πάλιν άπελπιστική. Οί 'Έλληνες κατηυθύνοντο 
πρός τήν πεδιάδα τού Αύλώνος. Έ άν έφθανον 
έως έκεΐ, τίποτε δέν θά άπέτρεπε τήν όριστι- 
κήν άποχώρησίν μας άπό τήν Αλβανίαν» (βλ. 
μετάφρασιν είς έφ. «Ελευθερία» Ά θ . 14 
Φ)ρίου 1957). Καί ό έφ. ύπολοχαγός τής με
ραρχίας Σιέννα (άντιπάλου τής III Μεραρχίας) 
Φερνάντο Καμπιόνε γράφει διά τήν 16ην Δε
κεμβρίου 1940 (μάχη Κηπαρού, ύψ. 613) : 
« Ή  άλήθεια είναι ότι ό έχθρός ήρχισε πάλιν 
νά έπιτίθεται άπό χθές... συγκεντρώνει κυρίως 
τήν πίεσίν του μέ μάζας είς τόν άκρον δεξιόν 
(παραλίαν)... όλην τήν νύκτα έξηκολούθησεν ή 
μάχη είς τό σημεΐον αυτό... τώρα πλέον έλπί- 
ζομεν μόνον είς τόν Θεόν, διότι ώς πρός τούς 
άνθρώπους, δέν υπάρχει καμμία έμπιστοσύνη». 
Διά τήν 17 Δ)βρίου : «Τό κανόνι βροντά άδιά- 
κοπα είς τό άκρον δεξιόν μας. ΟΙ γρεναδιέροι 
είναι κατάκοποι... ‘Υπάρχει αύστηρά διαταγή: 
τά ρήγματα τού μετώπου πρέπει νά κλείνουν... 
Ά π ό  τήν α γραμμήν ζητούνται διαρκώς ταυ
ρομαχικά καί ένισχύσεις... *Η διοίκησίς τής 
Μεραρχίας πανικοβάλλεται. Δέν υπάρχουν έφε- 
δρειαι, δέν ύπάρχει τίποτε, είς τό όποιον δύ- 
ναταί τις νά ύπολογίζη... Τό άπόγευμα έρχε
ται ή πληροφορία δτι οί ίδικοί μας έχασαν με
ρικά υψώματα πρός τό μέρος τής θαλάσσης. 
Καί ή άεροπορία έπεμβαίνει είς τόν άγώνα. 
Αύτά πού γράφω δέν δύνανται νά δώσουν τήν 
είκόνα τών ήμερων τής άγωνίας μας... 18 
Δ)βρΙου... Τό πρωί στέλλονται πρός τά όπίσω 
αί βαρείαι άποσκευαί καί τό ταμεΐον τής Με
ραρχίας....» (βλ. μετάφρασιν είς έφημ. «’'Εθνος» 
Ά Ο / Ν)βρίου 1953).

Σ τράτος. Παλαιοτέρα όνομασία τής Δύ- 
μης κατά Στράβωνα. Πόλις Στράτος καί έπΐ 
τού Αχελώου ποταμού πρός τά σύνορα της 
Αίτωλιας. Θωμόπουλος 109.

στρατώ νες. Μέχρις ότου διετηρειτο τό 
φρούριον τής Άκροπόλεως (1862), στρατώνα 
άπετέλει τούτο, άλλ’ δταν τούτο έγκατελείφθη 
καί μόνον ή ειρκτή αυτού (Κούλια) έχρησιμο- 
ποιεϊτο διά φύλακας βαρυποινιτών, έδημιουρ- 
γήθη ή άνάγκη Ιδίων κτιρίων πρός στρατωνι
σμόν τών άνδρών τής φρουράς τών ΓΙατρών. 
Πρός τούτο άρχικώς (δηλ. μετά τήν Άπελευθέ- 
ρωσιν) οί Βαυαροί πρώτοι έχρησιμοποίησαν τό 
τζαμί τού αγίου Ίωάννου, γνωστόν έκτοτε μέ 
τήν προσωνυμίαν Καζάρμα έν τή άνω πόλει 
(βλ. λ.) Τφ  1875 στρατών καί νοσοκομεΐον 
στρατιωτικόν ήσαν πλησίον τής Άκροπόλεως, 
έξωθι δέ αύτής τό φρουραρχειον, νοσοκο- 
μειον καί φαρμακεΐον στρατιωτικόν. Τά κτίρια 
έφαπτόμενα τού τείχους διετηρούντο μέχρι του 
1940, δτε έκ βομβαρδισμού τής ’Ιταλικής άε- 
ροπορίας κατέπεσαν, εύρίσκοντο δέ έκεΐ καί 
κλίβανοι (στρατ. άρτοποιεΐα). Στρατών έπίσης 
έχρησίμευσε μέχρι καί τού 1912 (κατόπιν δέ 
μέχρι τού 1940 διά στρατιωτικούς σχηματί- 
σμούς (φρουραρχειον, στρατ. φυλακήν, λόχον 
διερχομένων) σύμπλεγμα κτιρίων έναντι του 
παλαιού ναού αγίου Διονυσίου, όμοίως βομβαρ-
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ίισθέν κατά τδν τελευταϊον πόλεμον καί loo- 
πεδωθέν. Τδ γήπεδον καί σήμερον χρησιμοποι
είται ύπδ του στρατού.

Στρατώνας είδικώς πρδς τούτο άνοικοδο- 
μηθέντας άπέκτησαν αΐ Πάτραι τω 1912 έπΐ 
γηπέδου τοϋ δήμου Πατρέων καί κτισθέντας 
ύπδ του Κράτους πανομοιότυπους μέ έκείνους 
τής Χαλκίδος. Τδ γήπεδον είς Οέσιν Σύνορα 
(βλ. λ.) τω 1936 έπεξετάθη δι’ άσκήσεις, άλ
λα δέ άκίνητα ώς πεδία βολής (πεδίον Ά ρε- 
ως) άπέκιησεν δ στρατδς είς Άρδην καί πα
ρά τήν Σαμακιάν. Οί στρατώνες των Συνόρων 
δύνανται να περιλάβυυν καί δύο συν)τα, δια
θέτουν δέ καί σύμπλεγμα δλόκληρον στρατιω
τικών κτιρίων, άποθηκών, μαγειρείων, σταύ- 
λων κλπ .Ή  πρώτη των χρήσις υπήρξε πρδς 
συγκέντρωσιν των Τούρκων αΙχμαλώτων τοϋ 
πολέμου 1912—3. Έ κτοτε στεγάζουν τδ 12ον 
σύνταγμα Πεζικού καί άλλας στρατιωτικάς μο
νάδας (6ον, III δρειβατικδν κλπ.). Πρδ τοϋ Δ ι
οικητηρίου υπάρχει παρεκκλήσιον (άρπαγέν ΰ- 
πδ τών ’Ιταλών κατά τήν κατοχήν, 1943). Ε 
πίσης ήρώον τών πεσόντων τοϋ 12ου Συν)τος 
έκ μαρμαρίνης στήλης διατηρούμενον. ΕΙς τδ 
Διοικητήριον υπήρχε καί πάνθεον τών πεσόν
των μέ τάς εικόνας των, έπίσης διαρπαγέν. 
'Ομοίως μέχρι 1943 υπήρχε καί ή προτομή τοϋ 
στρατηγοΰ Μανουσογιαννάκι (βλ. λ.). Οί στρα
τώνες ούτοι έβομβαρδίσθησαν τήν 30 ’Οκτω
βρίου 1940 υπό τής ίταλ. άεροπορίας άνεπι- 
τυχώς. ’Εκεί άργότερον ένεκλείσθησαν οί ’Ι 
ταλοί αίχμάλωτοι. Ώ ς  έμπεδα έχρησιμοποιή- 
θησαν οΙκήματα έν Έγλυκάδι καί άπδ τοϋ 
1912 είς όλους τούς πολέμους ή μονή Γηρο
κομείου. Διά τδ κιόσκι ’Υψ. Άλωνίων βλ. λ. 
Ύψ. Αλώνια. Οί στρατώνες Συνόρων, άφοΰ 
έστέγασαν τδ Κέντρον Έκπαιδεύσεως Πατρών 
δίς καί τήν Σχολήν ύπαξ)κών, ήδη άπό τοϋ 
1957 χρησιμοποιούνται διά τδ Κέντρον έκ- 
παιδεύσεως τοϋ Τεχνικοΰ σώματος.

Σ τρέ ϊτ  Στέφανος (ή ’Αριστομένης). Έ γεν- 
νήθη είς ΙΙάτρας τω 1837 καί ήτο υίδς τοϋ 
Ίωαν. ’Αλεξάνδρου Στρέϊτ, Γερμανοϋ έγκατε- 
στημένου ένταϋθα. Έσπούδασε νομικά είς ’Α
θήνας (1860) καί Ευρώπην. Ύπηρέτησεν ώς 
δικαστής καί ώς έφέτης είς Πάτρας. Τω 1865 
παρητήθη καί έδικηγόρησεν ένταϋθα. Ένυμ- 
φεύθη έπίσης έν Πάτραις τήν Βικτωρίαν, δευ- 
τερότοκον κόρην τοϋ Άνδρ. Λόντου. Τω 1872 
είσήλθεν είς τήν υπηρεσίαν τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης. Τ φ  1889 έξελέγη υποδιοικητής καί τω 
1897 διοικητής τής Τραπέζης ταύτης διατελέ- 
σας μέχρι τοϋ 1911. Τώ 1875 έγένετο υφηγη
τής τοϋ Διεθνούς καί Συνταγματικού δικαίου, 
τδ έπόμεν ν  έτος έκτακτος καί τφ  1879 τα
κτικός καθηγητής. Τφ 1897 έγένετο ύπουρ- 
γδς τών Οικονομικών. Άπεβίωσεν έν Ά θή- 
ναις τδν ’Απρίλιον 1920. ΜΕΕ ΚΒ' 446. ‘Η 
'Ελλάς είς τούς Όλυμπ. άγώνας 1896, 217, 
σκίτσο του εις Λεύκωμα Θ. Άννίνου 285. Ή  
οικογένεια προέρχεται έκ Σαξωνίας. Είς έφ. 
«ΑΙών» τής 24 ’Οκτωβρίου 1843 άναγράφεται 
οτι γεωμέτρης είς ’Ή λιδα μετετέθη ό λεγόμε
νος Βαρών Στράιτ, κατά τοϋ οποίου ή έφη- 
μερίς έπιτίθεται. Ή  αύτή έφημερίς εις τδ

φύλ. τής 1 Μαΐου 1840 τδν άναφέρει έν Π ά- 
τραις ώς Στράιτερ. Είς τδ Χρυσοΰν κάτοπρον 
τού 1851 τοϋ Άναστ. Παπί, άπαντώμεν με
ταξύ τών συνδρομητών Πατρών τδν Α. Δ. 
Στρέϊτ καθηγητήν. *0 Στέφανος μετέβη είς Βε- 
ρολϊνον διά τδ προικοσύμφωνον τοϋ τότε δια
δόχου Κωνσταντίνου. Τρ. Εύαγγελίδου Τά με
τά τδν ’Όθωνα, 658. Πανελλήνιον Λεύκωμα 
’Εθν. ΙΟΟετηρίδος, Ά θ . 1921, Α' 35. ’Έ γρα
ψε καί τινα περί τής θέσεως τής Καθολ. ’Εκ
κλησίας, Ά θ , 1903 καί άλλα. Ανεξάρτητος 
Δ ' 3082, ΜΕΕ ΚΒ' 446, 'Ή λιος ΙΖ ' 314.

Σ τρέ ϊτ  Γεώργιος. Μόνον τέκνον τοϋ Σ τε
φάνου Στρέϊτ, γεννηθείς είς Πάτρας τφ  1868. 
Έσπούδασε νομικά είς Αθήνας καί Γερμανί
αν. Τ φ  1894 έγένετο υφηγητής τοϋ Διεθνούς 
Δικαίου καί καθηγητής τφ  1898. Έπέδειξε 
μεγάλην δρασιν ώς νομομαθής καί είς δημο
σίας άποστολάς είς τδ έξωτερικόν, έγραψε δέ 
πολλάς έπιστημονικάς έργασίας, έλληνιστί, 
γερμανιστί καί γαλλιστί. Έπολιτεύθη καί έν 
Πάτραις τφ  1928. ΜΕΕ ΚΒ' 445, Έλευθ. 
ΙΑ ' 820. Π. Ζέπου, Ή  νεωτέρα Έλλην. έπι- 
στήμη τοϋ Ά στ. δικαίου. Ά θ . 1954, 42.

Σ τρ ιγγλα ίιχα . Χωρίον πρδς Δ τής Κ. Ά -  
χαΐας, άπδ τής όποίας άπέχει 1 */2 ώ. καί κα- 
τωκεΐτο ύπδ ’Αλβανοφώνων πρδ 50ετίας. Κο- 
ρύλλος Χωρογραφία 74. Άνήκεν είς τδν δήμον 
Δύμης. Άναφέρεται άπδ τδν Νουχάκην ώς έ- 
χον 400 κατοίκους. Κατά Θωμόπουλον α' έκ- 
δοσις 238 έκ τοϋ ονόματος τοϋ τιμαριούχου ή 
κυρίου τής περιοχής, άλβ. στρίγλε, γέρων ιδι
ότροπος. 01 κάτοικοι αύτοΰ κατήλθον έξ ό- 
μωιύχου χωρίου κειμένου έμπροσθεν (ΝΔ) 
τής Ζουμπάτας καί χωρίου Μοίρα, είς τήν πε
ριφέρειαν τής κοινότητας τής τελευταίας υπά
γεται σήμερον ή έκτασίς του. ΙΙαρ’ αύτά ή 
τοποθεσία Σημαία, Δένδρο τού Γιαννιά καί ά- 
κόμη ΝΔ Σάπια Βρύση. Σήμερον 6 συνοικι
σμός δέν ύπάρχει πλέον άπό έτών καί ούτε 
οικοδόμημα ύφίσταται, πολλοί δέ μετώκησαν 
καί είς Χαϊκάλι. Υ πάρχει όμως Στριγγλαίικο 
βουνό είς Όβρυόκαμπον, δπου τδ θέρος βό
σκουν οί τών Στριγγλαιίκων Δύμης. Στρίγγλα 
τοποθεσία είς Ή πειρον. Ή πειρ . Χρονικά ΙΓ ' 
179. Τ φ  1944 έκ τών 25 οικοδομών αί 15 
κατεστράφησαν υπό άνταρτών καί Γερμανών. 
Πλεΐστα λόγια δνόματα (Παραλίμνη, Λιμνο- 
χώριον, άκόμη καί Ά ραξος, Καραβοστάσι) 
προωρίσθησαν διά τήν μετωνυμίαν τοϋ χωρίου 
τούτου τής Δύμης.

Σ τρ ιφ τό μ π ο λα  οικογένεια στρατ. έκ Καλα
βρύτων, άντίπαλος τής τών Πετιμεζα (Βλαχο- 
γιάννης, Κλέφτες Μόρια 112, 262). Έ γκατε- 
στάθη μετά τήν Άπελευθέρωσιν είς Πάτρας. 
*0 Α λ έ ξ ι ο ς  έγεννήθη είς Σιγούνι Σουδε- 
νών Καλαβρύτων τφ  1834 καί άπέθανεν έν Πά- 
τραις τη 16 Φεβρουαρίου 1912 είς ήλικίαν 78 
έτών (φ. 706 τής Νεολ. Φιλολογ. «Τδ 62» 
(δηλ. τδ 1862). Βουλευτής Πατρών επανειλημ
μένους. Παπανδρέου, Καλαβρ. Έ π ετ . 137. Ά -  
φωσιωμένος είς τδν ’Όθωνα, πάντοτε φουστα- 
νελλοφόρος, είπεν δέ δ Ζαχ. Παπαντωνίου πε
ρί αύτοΰ : «ή άσπρη φουστανέλλα ήτο ή νυμ
φαία πλέουσα έπί τής ’Οθωνικής Άχερουσίας».
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Ηκολούθησβ τόν Όθωνα κατά τήν έκδίωξίν
του έξ Ελλάδος, *0 τάφος του διατηρείται είς 
τό νεκροταφεϊον Παναγίας Άλεξιωτίσσης Π α
τρών. Καί σκίτσα του είς Θέμου Άννίνου Λεύ
κωμα σχ. 57, 172, 237, Ό  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Α. 
Στριφτόμπολας έξέδωσε διά δαπάνης του έν 
Πάτραις τφ  1860: « Ή  πρώτη νικητήριος μά- 
χη της Έλλην. Έπαναστάσεως» ποίημα του 
Π . Ε. Ίατρίδου (βλ. λ.) καί «Τό κατ’ είσήγη- 
σιν ή καί έκ προθέσεως... του μνημείου 1821 
Ε πιτροπής διάβημα» έν Άθήναις 1884.

Σ τρογγυλός Ιωάννης. Άναφέρεται ώς 
συμβαλλόμενος είς β' γάμον είς έγγραφον Π α- 
τρών του 1431. G erland  122, 217.

Σ τρούμ που  οικογένεια. Γεώργιον Στροΰμ- 
πον άπαντώμεν έν Πάτραις τφ  1847, έμπορον, 
παρά τώ όποίφ είργάσθη ό πατήρ του ποιητου 
Σπυριδ. Βασιλειάδου. Παλαιότερον, είς έφ. 
«Άθηνά» ΆΟ. της 29)7)1836 (άριθ. 356) άνα- 
γιγνώσκομεν λόγον έκφωνηΟέντα παρά Δ. Σ . 
Στρούμπου τήν 18 Μαΐου 1836, ήμέραν των έ- 
ξετάσεων της Δημοτικής σχολής Π . Πατρών. 
Ό  Κ. Στρουμπος, διευθυντής Π ιστωτικής Τρα- 
πέζης (1851). Δύο άδελφοί αυτών (οίκογενείας 
έξ *ΙΙπείρου καταγομένης) ήσαν καΟηγηταΙ του 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κατά τά πρώτα έτη 
αύτοΰ. Ό  Γεώργ. Σ. Στρουμπος προέβλεψεν 
όπως είς τό έπΐ τών όδών Μαιζώνος καί Θω- 
μοπούλου οίκόπεδον κτισθή παρθεναγωγεΐον, 
τό όποιον καί πράγματι έκτίσΟη τώ 1860. Τώ 
1859 έξετυπο50η τό πρόγραμμα συστάσεως του 
«Α χαϊκού» τούτου Παρθεναγωγείου. Βλ. λ. 
σχολεία, βρεφοκομεΐον. ΜΕΕ Γ 397, 1019. 
Ε ίχε καί διατηρεί καί παρεκκλήσιον τό καί 
μέχρι σήμερον χρησιμοποιούμενον ώς διδακτή- 
ριον.

Σ τυλ ια νός, Φέρεται άπό μίαν σφραγίδα, 
τήν όποίαν άνέγνωσεν ό Β. A. P a n c e n k o : 
Στυλιανός μ(άγ)ιστρος [δούξ] Πατρών. *0 
Βέης ήλεγξε τήν άνάγνωσιν καί έν συμπερά- 
σματι, πρέπει νά άποσύρωμεν, λέγει ό Bon 
207, τό όνομα τούτο άπό τόν κατάλογον τών 
υπαλλήλων τής ΓΙελοποννήσου έπΐ Βυζαντινών 
χρόνων.

σ υ γγρ α φ είς . Βλ. λ. Διανόησις.
σ υγχο ινω ν ία ι. Βλ. λ. όδοί, σχέδιον.
Συκαδαίικα . Γραφή παρά Νουχάκη τών 

Σκιαδαιίκων.
Σ υκ ιά  καί Σ υ κ ι έ ς .  "Εν άπό τά Νεζερο- 

χώρια (Θωμόπουλος 269), ΝΑ τής Χαλανδρί- 
τσης, άπό τής οποίας άπέχει 3 1)2 ώ. κείμε
νον έπΐ του Ερυμάνθου όρους. Κορύλλος Χω
ρογραφία 81. ’Αγνοείται άπό τήν E xped ition , 
άλλα τήν άναφέρει ό Ραγκαβής Β' 88 μαζί μέ 
τήν Ρίκαβα, έχουσαν τφ  1851 οίκογενείας 10, 
κατοίκους 49. Κατά Νουχάκην τφ  1889 κά
τοικοι 32. 'Υπάγεται είς κοινότητα Κομπηγα- 
δίου. Συκιά παρά τό Πλατάνι (βλ. λ.). Συκιά 
συνοικισμός μεταξύ Άλυσού καί Δύμης άλλως 
Πισοσυκιά (βλ. λ.) έχων κατοίκους 120, έλ6όν- 
τας άπό τήν Συκιάν τών Νεζερών. 'Ή λιος ΙΖ ' 
355. Πλησίον τών Συκιών τών Νεζερών φρού- 
ριον (βλ. λ.), κάστρον Συκιών.

Σύλλας. Άναλαβών τόν κατά τοδ Μιθρι-
δάτου πόλεμον, έπανέφερε διά τής σκληρότη- 
τός του είς υποταγήν τάς έπαναστατησάσας κα
τά τών Ρωμαίων πόλεις τών ’Αχαιών (87 π. 
X .). 'Οδηγών πέντε λεγεώνας στρατού καί
6.000 ίππεϊς, παραλαβών καί δυνάμεις έκ Πε- 
λοποννήσου καί Μακεδονίας, τό δλον τέσσαρας 
μυριάδας, έπλευσεν έναντίον τών Ιΐατρών άπό 
του Πειραιώς καί άπό Πατρών είς Βρινδήσιον 
μέ 1600 πλοία. Θωμόπουλος 166—7.

σύμβολου. Βλ. λ. έμβλημα.
Σ υμπόσιον. Περιοδικόν λογοτεχνικόν έκδο- 

θέν κατά τρίμηνα τά έτη 1950, 1951 καί 1952 
έν Πάτραις ύπό του "Αγγλου έλληνομαθους Η. 
Β. F o rs te r (βλ. λ.) είς έλλην. καί άγγλικήν 
γλώσσαν.

σ υνα γω γα ί. Βλ. λ. Εβραίοι, ναοί.
Συναδινός Π. Δημήτριος. Λογοτέχνης καί 

διανοούμενος έκ Πατρών, δώσας πλείστας φιλο- 
λογικάς διαλέξεις έν ’Αθήναις καί έν Πάτραις 
(1945—59) καί συνεργασθείς είς έφηυ,ερίδας 
καί περιοδικά. Είς αύτόν όφείλονται, έπιστ. 
συνεργάτην άπό τού 1951 είς τό ύπουργεΐον 
Συντονισμού, διάφοροι μελέται έπί τής όργανώ- 
σεως τών δημοσίων υπηρεσιών, έκδοθεΐσαι είς 
16 τεύχη (1952—3), τό «Διάγραμμα διαρθρώ- 
σεως τών δημ. υπηρεσιών» (1955), «Συλλογή 
νομοθεσίας περί όργανώσεως Προεδρείας τής 
κυβερνήσεως», Έθν. Τυπογραφεΐον 1959, 
«Συ>λογή νομοθεσίας περί ύπουργ. συμβουλίου 
καί ύπουργείων» 1959 κ. ά.

Συυανιά , τά, καί ή Σινανιά. "Εν έκ τών 
Τσετσεβοχωρίων (βλ. λ.). Θωμόπουλος 440*. A 
τού Σαλμενίκου, άπό του όποίου άπέχει 2 1)2 
ώ. Κορύλλος Χωρογραφία 88. Ά πό  τού 1861 
είς τόν δήμον Έρινεού. Δρακάκης Κούνδουρος 
113. "Οπισθεν λόφου πρός τήν θάλασσαν παρά 
τήν Άραβωνίτσαν (είς τήν κοινότητα τής οποί
ας υπάγεται). * Γπάρχουν "Ανω καί Κάτω Συνα- 
νιά. *Υψ. κορυφής λόφου 410 μ. Άναφέρεται 
άπό τήν E xpedition  μέ 6 οίκογενείας (1828), 
άπό τόν Ραγκαβήν Β' 90 μέ 3 οίκογενείας καί 
18 κατοίκους καί άπό τόν Νουχάκην μέ 54 
κατοίκους τώ 1889. Έ κ  τού ονόματος του 
πρώτου οίκιστού όρμηθέντος άπό τό Συνάνι 
(Κορινθίας). Λέκκας 158, 164, 184, 195, 210. 
Θωμόπουλος α' εκδ 238. ΜΕΕ, ΚΒ' 857. Έ - 
λευθ. ΙΑ ' 892.

σ υ ν ά φ ι α .  Βλ. λ. σωματεία.
Σύνθημα. Έφημ. Πατρών τφ  1879—81.
Συνοδινός Άνδρ. Βλ. λ. Βαφιόπουλος.
Συνοδινός I. Πολύκαρπος. Έ κ  Σίφνου, 

άδελφός μονής Ό μπλού, ίεροκήρυξ Πατρών 
καί τέλος μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλο- 
πόλεως. Προλογίζει τήν “Ιστορίαν Όμπλού του 
αειμνήστου Θωμοπούλου. Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις: « Ή  ήθική έν τφ  Χριστιανισμώ τελείου* 
μένη» 1901 καί «Δύο λόγοι θρησκευτικοί», 
1902. Θωμόπουλος 587a, 598.

Συνοδινός. Είς κατάλογον συνδρομητών 
'Υπημνημ. Γερμανού τφ  1837 άπαντώμεν 
Σπυρίδωνα Συνοδινόν καί Άνδρέαν Α. Συνοδι- 
νόν. Ό  Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Σπυρ. Συνοδινός,
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Ιΐήτο υιός άγωνιστοΰ τοΰ 1821 Κεφαλλήνος* »ij flliJHj,
ί·ί^ι jjj, τραυματισθέντος εις Λάλα. Τώ 1847 δ πατήρ
.1(Μ:πιμι; ̂ , ^ του 0ύχος, δταν οί δπαδοί του Κωλέττη συνεν- 
λ \-/m jS,. [j{ νοήθησαν νά μή προσφέρουν οικίαν εις τδν έρ- 
‘jfi; r;rr<ii ·α 3] χόμενον Όθωνα, προσέφερεν ούτος την οικίαν 
ΐι imiu; 1χ1ϊ:. Q-τ0υ. Βλαχογιάννη, Ίστορ. ’Ανθολογία. 91. Ό  
% 'λ’/ι tiioiji -*■ Παναγιώτης δμως Συνοδινδς ήτο κατά τοϋ 
:u/ \hz'j, j‘ φ ’Όθωνος, άφιερώσας μάλιστα τδ ποίημά του 
--V d; Ep'/ijr;},) * ' «Άθαν. Διάκος» είς τδν στρχτηγδν Μακρύ- 
Ιίί-Ι. γιάννην.
Α I  *0 Παναγ. Σ. Συνοδινδς έγεννήθη είς Πά- 

f  τΡα<» τώ 1836. "Έγραψε καί έξέδωσε 17 έν 
hi' 1951 «ι, Γ *'■ ^λιρ συλλογάς πατριωτικών καί άλλων ποιη- 
, ,'1' «■' μάτων, ένα τόμον μυθιστορικών διηγημάτων

■ w.yj!U w, t >*■ ((]3[οι 'Αγίων» καί άλλα έμμετρα καί πεζά 
ι. να» -j |*Αλ. Ραγκαβή, Ιστορία της Νεοελ. Φιλολο- 

. >sc γίας). Έ ν Άθήναις έξέδωσε» «Εθνικά δάκρυα 
w:, IK,, £καί  νεκρικά άνθη» Ά θ . 1859, «Έθνεγερτή- 
Aoyrapr,; ι si,ριον σάλπισμα» έν Πάτραις 1861. « ϊά  προε- 
ι:-ι,ί.αι; τι; όρτια του Ελληνικού άγώνος» δράμα καί δ 

mi tv Harp, Α «’Αθανάσιος Διάκος» ποίημα επικολυρικόν, 1862, 
i; Ifr,e 3 «Εσπέρα, έθνικών ποιήσεων συλλογή έννάτη», 

άιαι, h:: 1876, «Διάττοντες», 1877, «’Αθύρματα»,
; τό br;: ν 1879, «'Ανέκδοτα κοινωνικά £πη» 1889, « Έ - 
πίά:ί:';». « θνικοί παιάνες», 1890, «Παιάνες, στόνοι, γέ- 
, ί/,ΐά'ίαι« λωτες». ’Εθνικών ποιημάτων συλλογή ΙΓ ' 
•’λιλ hrr 9'Ί8 9 2 , «Δάφναι καί κρίνοι», 1904. ’Εν Πά- 
ιίϊι, ώ/ώι ί ,  τραις έξέδωσεν « Ή  Ελληνική έμμετρος καί 
Ibifeia: ό 3 πεζή ποίησις», 1857, έκ τής τυπογραφίας «αί 
■Γ,:Μ («ft ·$)Πάτραι» μέ άφιέρωσιν «Πρδς τδν άγαπητδν 
r ,  rabfc ρΕ τής καρδίας μου Άνδρέαν Ρηγόπουλον, τοΰ 

Λ δποίου ή πατριωτική καρδία ύπέρ των ύπδ ξε- 
,: ν> νίκην προστασίαν Ίονίων καί έν γένει ύποδού-Έϊ « λων λαών πικροκλαίει». Είς σελ. 54—58
ι·τ> αυτού ποίημα Ό  Στρατηγός τής Πάτρας 

* 'j;i fc καί τά παληκάρια του, μέρος α' Κίνησις 
I ... τής Έπαναστάσεως καί πρώτη αύτής μά- 

■; KiJv>'J·· | χη έν Πάτραις, μέρος β' Μάχη μεταξύ τών
11(333» "" - 'iiuu3»  ̂υ ’Εκκλησιών τών ’Αγίων ’Αθανασίου καί Πα- 

ρασκευής, μέρος γ ' Νυκτερινά στρατηγήματα 
■· ̂ ι:Β ϋ τοϋ Π . Καραντζά ή καταστροφή τών Πατρέ- 

:̂νΙ'κ , ' ων ’Οθωμανών έν ειρήνη (σελ. 61—6), μέρος 
- δ' Πολιορκία τοϋ Γηροκομείου καί άλωσις αύ - 
3 τ0ΰ ύπδ Π. Καραντζά (σ. 66—8), μέρος ε' 

fix? Î Viq* Πολιορκία τοΰ λινοϋ Χουσεΐν ’Αγά. Η ρω ική 
γΑΰ’ύ τ άντίστασις ύπδ τοΰ έν αύτώ κεκλεισμένου Π.

ΐΧ Καραντζά. Καί καταστρεπτική φυγή τοΰ πο- 
:'ί. Ι® ; · } 0  λιορκητοΰ Ίσούφ (σελ. 68—70), μέρος στ' Ή  
(ίθ' έν Ό μβλφ δολοφονία τοΰ Π . Καραντζά (σελ. 

71—74). Επακολουθούν (σελ. 90—96) Τά έ- 
η  ρο>τικά άφιερωμένα «τη δεσποίνη Β...». Έ ν  
ν· γένει δ Συνοδινδς εξυμνεί τά κατορθώματα 
Ο· τοΰ Καραντζά (βλ. λ.), τοΰ δποίου υπήρξε 
<-·: θαυμαστής. Έξέδωσεν έπίσης έν Πάτραις « Έ -  

Ε< ϊ  θνεγερτήρια σαλπίσματα δημοτικών ποιήσεων» 
• if 1861 (συλλογή ε'). Άφιεροΰται — ~1'  -*■“

1 ί^
3 ΠΪ& 

νίί

αϋτη είς τδν
, πατριωτικοί (καί άν-

« ■ 0 .  τοθωνικοΐ) τδ τελευταϊον δέ ποίημα σημειοΰται
; ’Ιταλόν βασιλέα. Στίχοι

δτι έγράφη εις τδ νεκροταφεϊον Πατρών. «Τά 
ιί>^κ ·<, Προεόρτια τοΰ Έλλην. άγώνος, δράμα είς πρά- 

ξεις τέσσαρας» (έν Πάτραις (;) 1862 είναι ί- 
. 03 στορική διήγησις μέ την σκηνήν εις τάς Πά- 

τ Ρ*ζ τοϋ 1820—1. Έ ν  Πάτραις έξέδωσε ποιη-Α'■,^δκ τικήν συλλογήν «ΣκιαΙ καί σπινθήρες» 1863 
\,ϊι$}··}' έχ σελ. 240, στίχοι πατριωτικοί είς καθαρεύου

σαν ως καί τδ προαναφερθέν δράμα. ’Άλλα 
ποιήματα έγράφησαν είς Ζάκυνθον καί άλλα 
εις Πάτρας (Περιβόλαν). Έκδηλοΰται καί έδώ 
άντοθωνικδς καί εις την σ. 66 γράφει δτι έχει 
καί «πολιτικόν σύγγραμμα άνέκδοτον». Ό  Δη- 
μαράς Β' 43—4 διά μακρών ασχολούμενος μέ 
τδν Συνοδινόν, τδν κατακρίνει ώς ρωμαντικόν, 
μέ «άχαλίνωτη ρωμαντική παραγωγή». Έ γρ α - 
ψεν δμως καί είς την δημοτικήν πολλούς στί
χους («Τά πάθη μου δμοιάζουνε σάν τοΰ Χελ
μού τδ χιόνι | ΙΙοΰ, δσο νά λυώση τδ παληό, 
καινούργιο τδ πλακώνει». «Αυτά τά μάτια τώ- 
μορφα σύντα στριφογυρίζουν, | θάνατο δίνουν 
ζωντανού, νεκρού ζωή χαρίζουν». «... Ά ν  σέ 
τρόμαξε τδ χιόνι | δπου χύνει παγωνιά, | τούτο 
τ ’ άσπρο φανερόνει | τή δική σου άπονιά... άν- 
θισμένα μύρτα μοιάζουν | τά χιονάτα μου μαλ
λιά | πού γιά σέν’ αναστενάζουν j τής αγάπης 
τά πουλιά». Έγραψε καί τινας σατυρικούς 
στίχους. Ζών είς ’Αθήνας, δπου είχεν έγκατα- 
σταθή, άπέθανε γέρων τδν Ν)βριον 1914. Βιο
γραφία του ύπδ Σπύρου Δεβιάζη είς περιοδ. 
«Ποιητικός άνθών» Ζακύνθου 8 Μαρτίου 1887, 
414—6. Κατ’ αύτήν δ Συνοδινδς έγεννήθη έν 
Πάτραις τήν 16 Μαρτίου 1836, καθ’ ήν ήμέραν 
ή οικογένεια αύτοΰ έφιλοξένει τδν βασιλέα ”0 - 
θωνα.

Είχε σπουδάσει νομικά είς ’Αθήνας καί τφ  
1857 μετέβη εις Αηξούρι, δπου ή άγγλική α
στυνομία τόν έφυλάκισε καί τδν έξεδίωξε διά 
τάς φιλελευθέρας του άρχάς. Δημ. Κοκκινάκη, 
Πανελλ. ’Ανθολογ. 81, 160, 313, 355, 517—8, 
521, 526, 661, 664—5, A. R angabe , H is t, 
de la  litte r , de la  G rece raoderne, ΙΓ, 194. 
Τούτου άδελφδς ήτο δ Ή λίας (Τσιτσέλης 
613—4).

Σ υ ν ο δ ι ν δ ς  Ή λίας. «Φοβερός σαρκαστής 
καί τρομερός σατυρικός ποιητής, κατά Τ. Τουρ- 
νάν είς Ά κ . Ήμερολ. Πατρών 1918, 13, τοΰ 
οποίου στίχοι γυμνοί καί άπ’ αύτοΰ τοΰ φύλ
λου τής συκής, συνεκλόνιζον τούς Πατρεΐς, 
καυτήριάζοντες τά κοινωνικά έλκη καί προκα- 
λοΰντες άβίαστον τόν γέλωτα». Δικηγόρος έν 
Πάτραις (Γερακάρης 45 έπ.) άφήσας έποχήν 
μέ τήν σάτυράν του καί ευφυολογίαν του, πε
ρίφημος δέ άπέβη μακρά έμμετρος πρόποσίς 
του είς δικηγορικόν συμπόσιον τής 15 Φεβρουα- 
ρίου 1894 είς Μιντιλόγλι, διακωμωδούσα άνη- 
λεώς τούς συνδαιτημόνας συναδέλφους του. 
(Εΰρηται είς χειρόγραφον). Ποίημά του του εις 
δημοτικήν είς τδν Σπυριδ. Βασιλειάδην άπήγ- 
γειλεν είς τά άποκαλυπτήρια τής προτομής 
του (25—10—1898). Ό μοία  σατυρική μονοσέ
λιδος έκδοσις (σχ. 4ον) είναι τά Ρωμαίΐκα Κά
λαντα, έν Πάτραις τήν 31 Δ)βρίου 1883, δια
κωμωδούσα όμοίως τούς τότε βουλευτάς. Ε ί
χε τδ ψευδώνυμον «Μώμος δ Πατρεύς», ύπδ 
τδ όποιον καί έξέδωσεν έν Πάτραις τφ  1885 
(τύποις Εύμορφοπούλου) «Πριτσιλίσυατα» (σα
τυρικοί στίχοι, «σατυρίσματα»). Άπέθανε γέρων 
είς τδ Πτωχοκομεϊον (βλ. λ.).

συνοικία ι. Βλ. λ. σχέδιον πόλεως, πληθυ
σμός, Εκκλησία, ναοί.

Σύνορα. Τοπωνύμιο» καί συνοικία εις τδ 
άκρον τής τών Κανδριανίκων τής ’Άνω πόλεως
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Πατρών, όπου τφ  1911—12 έκτίσθησαν οί στρα
τώνες (βλ.λ.). Ό  D odw ell I I ,  138—9 γενικώς 
λέγει ότι εις τήν Ά χα ΐαν Σύνορα έλέγοντο αί 
θέσεις, μέχρι των όποιων έφθανεν ή δράσις 
τών κλεφτών. Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 68. 
Ε ις τήν ‘Ήπειρον Συνόρια καί Σύνορος τοπω
νύμια. Ή πειρ . Χρονικά ΙΓ ' 179. Ά λλα τά έγ
γραφα μονής Γηροκομείου καί οί περί τών 
έκεΐ πολεμικών έπιχειρήσεων τψ  1821 γράψαν- 
τες άγνοουν τό τοπωνύμιον.

Σ ύ ν τ α γ μ α .  Β λ .λ . στάσεις.
Σ υ ντα γμ α τικ ό ς  Μ Ινως. ΈφημερΙς έν Π ά- 

τραις (1857). Βλ. λ. Μίνως.
Σ υργιά νος. Ε ις έπιγραφήν είς άρχαίαν 

γλώσσαν καί μέτρον τοΰ έσωτερίκοϋ τής μο
νής Ό μπλου (βλ. λ.), έπΐ κρήνης, τής 1ης 
Αύγούστου 1693, τήν όποίαν έδημοσίευσεν ό 
Θωμόπουλος Ό μπλου 31, άναφέρεται Συριάνος 
(ό Θωμόπουλος άνέγνωσεν όρΟότερον Συργιά- 
νος), ό δωρητής του υδραγωγείου, πολυχρήμα- 
τος καί φιλοδάπανος, άκόμη δέ καί γενναιό- 
φρων: «συμφερτός μ* έγείρας καί φιλοδάπα- 
νος άμα. ι Λίνείσθω δ* ύμΐν οΐα περ άγλαό- 
φρων. | Δέσποινα θκε παρθένε μνήσθητι τών 
δούλων σου Συργιάνου». Είς τόν κώδικα τής 
μονής διευκρινίζεται 6τι διά τό ύδραγωγεΐον 
τούτο έξωδεύθησαν 500 γρόσια, έδωσε δέ ό 
«κυρ Συριανός πολίτης γρόσια 200» ήτοι έκ 
τών άλλων τήν μεγαλυτέραν μερίδα. Διά νά 
έπαινεΐται δέ υπό του κληρικού συνθέτου τοΰ 
έπιγράμματος (ϊσως του άναφερομένου έν συν
εχεία είς αυτήν «προηγουμένου Κυρίλλου Ί ε -  
ρομονάχου») φαίνεται σημαντικόν πρόσωπον 
(κυρ Συριάνος πολίτης (·=Κωνσταντινουπολί- 
της). Πράγματι, κατά τάς σημειώσεις τοΰ Θω- 
μοπούλου 597, κατά τάς άρχάς ήδη τοΰ ΙΔ ' 
αί. έπίσημος βυζαντινή οικογένεια Συργιάνου, 
άναφερομένη είς τήν ’Ιστορίαν τοΰ Καντακου- 
ζηνοΰ. Ταύτης φαίνεται άπόγονοι κλάδου έν 
ΓΙελοποννήσω οί έν Πάτραις. ‘Ίσως οί Συρ- 
γιάνοι κατήγοντο από τά Σεργιανά, τά όποια 
άναφέρονται τό έτος 1265 (Buclion, R echerc. 
h isto r. Γ, 170—1 casal do S e rg en ay  καί 
Έ λλ. Χρον. τοΰ Μορέως στ. 3718—21 «’ς τά 
Σεργιάνα πλησίον [ άπάνω πρός Άνατολάς | 
κλησίδην ένι έκεΐ μικρόν, τό λέγουν άγιον Ν ι
κόλαον, | είς τό Μεσήκλι τό λαλοΰν, τοΰ τόπου 
γάρ τό έπίκλην». Σήμερον είναι ό άγιος Νικό
λαος Σπάτα είς τά σύνορα Η λείας καί Ά -  
χαΐας. Πρβλ. καί Λ. Πολίτην «Πελοποννη- 
σιακά» Α ' 249.

Σ υρογιαννόπουλος Γεώργιος. Α γωνιστής 
τοΰ 1821 έξ Η πείρου καταγόμενος καί έν ’Η 
λεία έγκατεστημένος. Ε κ τό ς άλλων, ύπό τόν 
Χρυσ. Σισίνην καί όδηγός σώματος, παρευρέθη 
εις τάς πολιορκίας Πατρών. ΧρυσανΟακόπου- 
λος 130.

Σύρος. Πλεΐστοι έμποροι έκεΐΟεν προσήλ- 
θον είς τάς άπελευΟερωΟείσας Πάτρας τψ 1828 
πωλοΰντες τρόφιμα είς τούς Γάλλους στρατιώ- 
τας. Σ τ. Θωαόπουλος εις Δ. Βιβλ. 329.

Σ υ χα ιν ά  Ά νω  καί Κάτω. Χωρία τοΰ δή
μου Πατρέων, κείμενα ΒΑ τής πόλεως συγ- 
κοινωνοΰντα διά αμαξιτού δημοτικής όδοΰ άπό 
[Ιατρών, άπέχοντα 30' τά Κάτω καί 45' τά

Ά νω , κείμενα 15' άπό τής αμαξιτού (τώ 190^). 
Κορύλλος Χωρογραφία 64. Σήμερον τά Κάτω 
Συχαινά συγκοινωνοΰν δι’ άπ’ ευθείας όδοΰ 
πρός τήν έθνικήν Πατρών πρός Αθήνας καί ή 
άπό Πατρών έπεκτείνεται πρός τά Ά νω  Συ- 
χαινά, ώς καί τά ύπερκείμενα χωρία Βούντενη, 
Βελβίτσι καί Μπάλα.

Άναφέρεται τό πρώτον εις έλληνιστί γε- 
γραμμένην διαθήκην Φραγγίδος της 24 Φ)ρ£ου 
1437 (G erland 221) : «... είς τοποθεσίαν τής 
πρεβέντας Ζήριας καί τών Σουχιανών...». "Ωστε 
ή πρώτη γραφή ήτο Σουχιανά, άλλ’ είς τά έγ
γραφα ταΰτα τοΰ G erland  απαντούν καί Σι- 
χαινά, συνεπώς ήδη τόν ΙΕ ' at. έχομεν καί τόν 
νυν τύπον τοΰ όνόματος. ’Υπάρχει καί γραφή 
Ζουχιανά. Ό  V asm er δέν συμπεριλαμβάνει 
τό τοπωνύμιον μεταξύ τών σλαυικών, άλλ’ είς 
σελ. 52 μάς δίδει τό Σουχα Ίωαννίνων σημαί
νον ξηρόν τόπον καί αυτόθι 173 Σοχά είς 
Σπάρτην, τό όποιον έρμηνεύει: Ξεριαν, ξηρόν 
ρυάκιον. Σοχιάς τέμνει τήν Άμαλιάδα (ξεροπό- 
ταμο) καί Σούχας ποταμός Β. Η πείρου (Πα- 
πάγου *0 πόλεμος 1940)1, 300). Τό Σουχιανά, 
ΐσως έλληνική μορφή ήδη (τοΰ ΙΕ ' αί.) τοΰ 
σλαυικοΰ τοπωνυμίου, άναφέρεται είς τόν πα
ρακείμενον ποταμόν (χείμαρρον μάλλον) Μείλι- 
χον, τόν όποιον οί Σλαΰοι θά είπον Σούχα ή 
Σοχά ή τ ι παραπλήσιον. Προσθετέον ότι ό πο
ταμός καλείται είς τούς νεωτέρους χρόνους μέ
χρι σήμερον Συχαιναίικο ποτάμι καί ύψηλότβ- 
ρον, όπου διέρχεται παρά τό άλλο χωρίον 
Βούντενη, Βουντεναίικο. Παραπόταμος αύτοΰ, 
όπισθεν της μονής Γηροκομείου έρχόμενος, λέ
γεται μέ τό έλληνικόν όνομα Ξερόλακκας, ταυ
τόσημον τοΰ σλαυικοΰ όνόματος τοΰ ποταμού 
κατά τό άλλο τμήμα αύτοΰ.

Έ π ί Φραγκοκρατίας ήτο φέουδον δουλοπα
ροίκων, άρα συνοικισμός άμπελοκαλλιεργητών. 
Ό  G erland  281 παρέχει καί ά>λας πιθανότητας. 
Προσθετέαι έκεΐ αί ένδείξεις: Φατσέα Γραμμ. 
καί Γεωγραφία τοΰ 1760, Β' 122 καί Μελε
τίου, Γεωγραφία Β' 385. *0 Ραγκαβής Β' 38 
γράφει Σιχενά, ώς καί ό Pouqueville , ό Iveake 
S ykcna , τέλος ό Dodwell S akena  καί άλλοι, 
προχειρότεροι, Σεχενά. Ό π ω ς  δήποτε έπίσης, 
πρέπει νά συσχετισθή μέ τό Λεχαινά (βλ. λ.), 
κείμενον όχι μακράν αύτών. G erland  28, 276. 
Ό  Θωμόπουλος είς τήν α' έκδ. τής 'Ιστορίας 
του, άναπτύσσων τά τής μυθολογίας τοΰ πο- 
ταμοΰ Μειλίχου (βλ. λ.) καί του παρ’ αυτόν 
ναοΰ τής Τρικλαρίας Άρτέμιδος, είχεν υποστη
ρίξει τήν γραφήν Σιχαινά (έκ τοΰ σικχαίνομαι) 
λόγω τής έκεΐ μυθολογουμένης άνθρωποθυσίας. 
Είς τήν β' έκδ. δέν έπανέλαβε τήν έκδοχήν 
ταύτην, ή όποία έν τούτοις εύρίσκεται έν σπέρ- 
ματι καί είς έπιτόπιον παράδοσιν, κατά τί)ν 
όποίαν μία έκκλησία είναι χωμένη κάτω άπό 
τό γεφύρι (τής δημοτικής άμαξιτοΰ όδοΰ έπί 
τοΰ Μειλίχου) καί οί κάτοικοι δέν προοδεύουν, 
διότι δέν ύπεδέχθησαν καλώς ένα δεσπότη, ό 
όποιος καί τούς καταράστηκεν.

Πλησίον τών Συχαινών, κατά τούς Σπόν 
καί Ούέλερ, πρέπει ν’ άναζητήσωμεν τήν 
Σκιόεσσαν της άρχαιότητος. Ό  Θωμόπουλος 
56—7 άπαριθμεΐ άρχαιολογικάς ένδείξεις πρός
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ύπόδειξιν του ναοΰ της Τρικλαρίας Άρτέμιδος, 
ό όποιος βεβαίως έκειτο παρά τόν Μείλιχον. 
Μεταξύ "Ανω καί Κάτω Συχαινών καί παρά 
τόν Μείλιχον υπάρχει θέσις όνομαζομένη έως 
σήμερον Ελληνικό, όπου άρχαιότητες έλλ. καί 
ρωμ. χρόνων (ΐσως δέ είναι καί άρχαΐοι τάφοι, 
άφοϋ εύρέθησαν έκεϊ ώραιότατον άγαλμάτιον, 
δοχεία καί μία άριστουργηματική κεφαλή). 
Ά λλας άρχαιότητας περιέχει τό πεδινώτερον 
κτήμα Ντάντουλα, όπου εύρέθησαν νομίσματα 
του Μεγ. Κωνσταντίνου. Εις Ελληνικόν, όπι
σθεν τοϋ ένοριακοΰ ναοϋ Ά γ . ’Αθανάσιος, εύ
ρέθησαν θεμέλια άρχαίου κτίσματος. "Αλλο 
κτίσμα διατηρεί τοίχον παχύν παρά τόν έκεϊ 
μύλον Δημητροπούλου. ’Αρχαιότητες υπάρχουν 
είς τάς θέσεις Διάσελο καί "Ανεμοι, όπου τφ  
1954 εύρέθη ρωμ. τάφος μέ δύο άγγεϊα, έν 
άγαλμάτιον καί δακτύλιον. ’Επίσης εις ληνόν 
Ίωαν. Άντωνοπούλου θεμέλια άρχαϊα. Φέρεται 
ότι ή υπό τόν Εύρύπυλον άποικία κατώκησεν 
είς τήν περιοχήν των ’Άνω Συχαινών, ίσως δέ 
άργότερον ήνώθη μέ τήν Άρόην, πάντως ό 
ναός της Τρικλαρίας (των τριών κλήρων, πο- 
λισμάτων) σημαίνει οτι ή Άρόη δέν ήτο μα
κράν. Καί μυκηναϊκόν νεκροταφείου (βλ. λ.) ά- 
νεκαλύφθη τω 1923 είς Ά νω  Συχαινά (είς θέ- 
σιν Άγραπιδιά). Κατά Θωμόπουλον 2714 έως 
τής πρός τά Συχαινά όδοϋ έφθανεν ή έκτασις 
τής πόλεως τής κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους άκμής των Πατρών.

Συχαινά άπλώς είς ένετικήν κατάστασιν 
τοϋ 1697 άναφέρεται ώς υπόχρεων παροχής 12 
στατήρων φορβής διά τό Ιππικόν (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118). Ό  L eake I I I ,  208 σημειώ
νει ’Απάνω καί Κάτω Συχαινά καί ότι ή περι
οχή των κλείνεται άπό τούς άποτόμους λόφους 
όπως 13 των τοϋ Καστελλιοΰ. Ό  D odwell I, 
120 ευρίσκει ότι δ ποταμός χωρίζεται έκ Συ- 
χαινών είς δύο βραχίονας. Ό  Pouqueville  IV, 
398 γράφει ότι τά δύο χωρία Κάτω καί Ά νω  
κατοικοϋνται άπό 25 έλλην. οίκογενείας (1816) 
καί πρός τήν θάλασσαν οί άμπελώνες δίδουν 
κορινθιακήν σταφίδα. Ό  M angeart άναφέρει 
τω 1828 Ά νω  καί κάτω Συχαινά κατεστραμ
μένα (κεφ. 18). Τά Συχαινά άναφέρονται είς 
τούς χάρτας ώς ό G erland  281 (καί είς τόν 
χάρτην τοϋ L eake). Ή  έπί τοϋ ποταμοΰ πα- 
λαιά γέφυρα παραδίδεται ότι ύπήρχεν έπί Τουρ
κοκρατίας. Είς τό τής γεφύρας ύψωμα ήτο 
καλντερίμι, λιθόστρωτος δρόμος (καί τοπωνύ- 
μιον σήμερον). Έ κεϊ έτάχθησαν ευθύς κατά 
τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821 400 Αίγιεΐς τοϋ
σώματος τοϋ Άνδρ. Λόντου ν’ αντιμετωπίσουν 
εισβολήν Τούρκων, οί όποιοι θά ήρχοντο έκ 
Ρίου πρός βοήθειαν των έν τφ  φρουρίφ Πα
τρών πολιορκουμένων (Γερμανός 21, Φιλήμων 
παρά Γερμανφ 244, Ν. Μεσσηνέζη Μεταξα, Τό 
Αίγιου κλπ. 36 έπ.).

Έτοποθετήθη καί πάλιν έκεϊ τό σώμα 
Άνδρ. Λόντου τήν άνοιξιν 1822 καί τό έπε- 
θεώρησεν ό Έ μμ. Τομπάζης. Μεσσηνέζης αύ- 
τόθι. Κατά τό εύτυχές διά τούς "Ελληνας τέρ
μα τής μάχης τοϋ Γηροκομείου τής 9 Μαρτίου 
1822, έκ τών πανικοβλήτων Τούρκων πολλοί 
άντί πρός τήν Άκρόπολιν, έστράφησαν είς Συ-

χαινά διά νά εύρεθοϋν είς τό φρούριον του Ρ ί 
ου, πολλοί δέ έξ αύτών έχάθησαν πιασθέντει 
είς τούς φράκτας καί τά βάτα, θανόντες έκ φό
βου (Φωτάκος Άπομνημ. Α' 306, Τριανταφύλ- 
λου Γηροκομείου 52).

«Συχενά» άναφέρονται είς έγγραφον 1830 
τών κατοίκων Κυνηγού καί παρ’ αυτά τοπω
νύμια (Τριανταφύλλου αυτόθι 64). Ή  pxped i- 
tion  (II, 86) άναφέρει τά Κάτω Συχαινά μέ 
10 οίκογενείας καί τά ’Απάνω μέ 13 (τώ 1828). 
Ό  Ραγκαβής Β' 84 «Σεχενά» ’Άνω καί Κάτω 
καί Μποζαΐτη δμοΰ, οίκογένεια 57, κάτοικοι 
174 (τφ 1851). Ό  Νουχάκης τώ 1889 κατοί
κους 281. Ά π ό  τής ίδρύσεως τών δήμων |1833) 
υπάγονται είς τόν τών Πατρέων έως σήμερον 
(’Επάνω καί Κάτω «Σιχενα». Δρακάκης, Κούν 
δουρος 67, 68, 112). Έ χουν όδρευσιν άπό τοϋ 
1918 έκ τοϋ δημοτικού υδραγωγείου Βελουχί- 
ου. Ά παντώνται πολλοί Κεφαλλήνες έγκατε- 
στημένοι άγρόται. Έ κ  τών μερών τών Καλα
βρύτων δέν κατήλθον, ένώ άντιθέτως είς τά πα
ρακείμενα Μποζαΐτικα. Ή  θεα έκ τών ύψωμά- 
των Συχαινών είναι έξαιρετική. Θωμόπουλος 
471, 53', 563 έπ. 67, 97, 227, 2 7 1 \ 387, 
6173. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 22. Τώ 1959 
μετωνομάσθησαν είς Άρέθειον ύπό τοϋ δημο- 
τικοΰ συμβουλίου Πατρέων.

Σ ύ ψ ω μ ο ς Ά ντ. Ή  έφημ. «Φορολογούμε
νος» τής 1)10)1876 γράφει: «Τήν παρελθοϋ-
σαν Πέμπτην 23 Σ)βρίου 1876 άπεβίωσεν ό 
άγαθός γέρων Ά ντ. Σύψωμος, ταγματάρχης ά- 
πόστρατος. Άνήκεν είς τήν ένδοξον γενεάν τοϋ 
Ά γώνος καί ένεργόν έλαβε κατ’ αυτόν μέρος 
ύπό τόν φιλέλληνα Φαβιέρον. Ύπηρέτησεν είς 
τάς τάξεις τοϋ στρατού μέχρι τής μεταπολι- 
τεύσεως τοϋ 1862, ότε είς τήν πόλιν τών Π α
τρών σπουδαίας προσέφερεν ύπηρεσίας άναδε- 
χθείς κατά τάς άνωμάλους έκείνας περιστάσεις 
τήν άστυνομίαν αύτής». Περί οίκίας Συψώμου, 
όπου διέμεινεν έν Πάτραις ό Μαιζών, παρά τό 
φρούριον, βλ. Θωμόπουλον Δ. Βιβλιοθ. 331.

σ φ α γεία . Είς τήν έκθεσιν τών ιατρών Ί .  
Α. Γιαννοπούλου καί X. Π . Κορύλλου, έν Π ά- 
τραις 1873, 18 άναφέρεται άπλώς : «Πρό τίνος 
καιροΰ συνέστη σφαγείου έκτός τής πόλεως ά - 
τελέστατον, άλλ’ έλλειπούσης οίασδήποτε ιατρι
κής έπιτηρήσεως τών σφαζομένων ζώων, ού- 
δείς έμποδίζεται νά σφάξη καί ζώα γηραλέα 
ή καί άσθενή...». Καί αυτόθι σελ. 4 :  « Ή
σφαγή τών ζώων πρό τίνος καιρού έγίνετο έν 
τη πόλεΐ πλησίον τών κρεοπωλείων καί τών ά- 
γορών, ήδη δέ συνέστη σφαγείου έκτός...». Είς 
τό έκτυπωθέν τφ  1885 σχέδιον πόλεως Τ ζέ- 
τζου σημειοϋται σφαγείου είς θέσιν Ψηλή, ό
που καί τά βυρσοδεψεία" τά νΰν παρά τήν ό- 
δόν πρός ’Ιτέας έκτίσθησαν τφ  1903 έπί δη
μάρχου Δ. Βότση.

σφεν&ονήται. Έξαιρέτου ίκανότητος έθε- 
ωροϋντο οί τοϋ Αίγίου, Πατρών καί Δύμης. 
Κατά παράδοσιν είς αυτούς, κατά τούς χρόνους 
τής Ά χ . συμπολιτείας, έξησκοΰντο άπό παιδι
κής ηλικίας είς τήν έκσφενδόνησιν είς τήν θά
λασσαν εύμεγέθων χαλίκων μεμιγμένων συνή
θως μετ’ άμμου είς τρόπον, ώστε έβαλλον μα- 
κρότερον, άκριβέσυερον καί Ισχυρότερου τό έκ
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της πέτρας βλήμα πάντων των άλλων σφενδο- 
νητών των άλλων έθνών μηδέ αύτών των όνο
μαστών σφενδονητών των Βαλεαριδών νήσων 
κατά τήν αρχαιότητα. Ή  σφενδόνη των ‘Αχαι
ών των τριών ώς άνω πόλεων συνίστατο άπό 
τρεις Ιμάντας συνηνωμένους δι* ισχυρών ραφών, 
ΐνα μή τό βλήμα ταλαντεύεται διά της περι
στροφικής κινήσεως, άλλα μένον σταθερόν έκ- 
φεύγη μετά ταχύτητος βέλους. Έ ξ  ού καί βέ
λος ‘Αχαϊκόν (βλ. λ.) έπΐ τών εύστόχως βαλ- 
λόντων: «τό τών έξ Ά χα ία ς σφενδονητών βέ
λος». Έβαλλον οΐ σφενδονήται έκ του μακρό- 
θεν καί έπληττον 6χι μόνον είς τήν κεφαλήν, 
άλλα καί είς οΐον δήποτε μέρος τοΰ προσώπου 
ήθελον. Περί τής άκατανομάστου συνδρομής, 
τήν όποίαν 100 μισθοφόροι ‘Αχαιοί προσέφερον 
είς τούς Ρωμαίους είς τήν πολιορκίαν τής Σά- 
μης (βλ. λ.). Βλ. λ. πετροπόλεμος. Θωμόπου
λος 100—1. Χέρτσβεργ Ελλάδος Α ' 200.

Σ φ ή κ α . ΈφημερΙς σατυρική έν Πάτραις 
τφ  1873.

Σ φ ή κ α ς  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .  ‘Αγωνιστής 
του 1821, πολεμήσας καί είς Πάτρας, Δ. Γαρ- 
ταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 182.

σ φ ρ α γ ίδες  δήμων. Βλ. λ. έμβλημα.
Σ χα το β ο ύ ν ι καί Έσχατοβούνιον. Λογία 

γραφή τού όνόματος Β ‘Ακροπόλεως Πατρών 
λόφου (ύψ. 70 μ.). Κυρίως τό ύπερΟεν τής πό- 
λεως ύψωμα, όπου τό άλσος, ένώ τά βορειότερα 
(έκεΐθεν αύτού) υψώματα λέγονται καί Ζαβλά- 
νια. Περί κογχυλίων καί κεραμοποιείων παρά 
τό Σχατοβούνι Χρ. Κορύλλος είς Διεθ. Βιβλ. 
349.

Έ π ί Τουρκοκρατίας άπαντα τό τοπωνύμι- 
ον( μάλιστα ό Ο ell 3 γράφει είς πληΟ. vScata 
V ouna, ό Pouqneville  IV , 357 vS catovouni 
καί ό Raonl de M alherbe, 1 / O rien t, A' 
25 le S catovoun i. Έ κ  λοιδωρίας διά τό άγο
νον καί άνυδρον τού έδάφους. Ό  Θωμόπουλος 
α' έκδ. 213 έγραψε λογίως Σχατοβούνι (παρα* 
δέχεται όμως ότι ό λαός πάντως τόν λόφον λέ
γει Σκατοβούνι) καί τήν γραφήν άπεδέχΟη καί 
ό M eyer 2195, διότι κείται είς τό έσχατον 
σημεΐον τών προβούνο>ν τού Παναχαϊκοΰ. Ό  
λαός δέν είναι δύσκολος είς τοιαύτας όνομασί- 
ας (Ρύπας, Λέπρεον κατά τήν άρχαιότητα, 
Κοπριές είς Σμύρνην (Χρ. Σολομωνίδης, Τό 
θέατρον στή Σμύρνη 26), Βρωμερόν είς ’Ή π ε ι
ρον (Άραβαντινός εις τόν πίνακά του), Ξερό
καμπος, Βρωμονέρι, Κωλοσούρτι, Γαϊδουριάρι). 
Οί λόφοι ύφίστανται κατολισθήσεις (έφ. Νεο- 
λόγος Πατρών 29)12)1894) καί μέχρι σήμε
ρον.

Κατά τόν Y eake II , 132 ή ‘Ακρόπολις 
καί οί γειτονικοί αύτής λόφοι έχουν πολύ άκα- 
νόνιστον μορφήν. Τέμνονται άπό βαΟείας χαρά
δρας υπό χειμάρρων (μία τοιαύτη τής Γριάς τό 
πήδημα (βλ. λ.) καί άπολήγουν είς κρημνούς 
έξ άσβεστολίΟου, όπως είς τήν Β ακτήν τής 
Ζακύνθου. ΟΙ λόφοι δέν έχουν ίδιον ύδωρ καί 
όλα συντείνουν είς τόν περιφρονητικόν χαρα
κτηρισμόν. ’Έχουν όμως ώραίαν θέαν διά πε
ρίπατον καί τό έπ* αύτών άλσος (1914) έκ 
πεύκης, καταστραφέν τώ 1941—4 καί άποκα- 
τασταθέν ήδη, είναι άπό τά ώραιότερα του εί

δους, άνήκον είς τόν Δήμον. Θωμόπουλος δ49,
1203.

σχέδιον πόλεως (πολεοδομική, οίκοδομαί). 
At Πάτραι φυσικώς (βλ. λ. τοπογραφία) διαι
ρούνται είς ’Ά νω καί Κάτω πόλιν (περί έκτά- 
σεως βλ.λ. όρια). Περί σχεδίου τής πόλεως κα
τά τήν άρχαιότητα δέν γίνεται λόγος, έν το- 
σούτω έν Πάτραις ήδρευε χωρομέτρης (βλ. λ. 
Φλαούνιος). Κατά τόν ΙΒ' αί. ό λόφος, έπί τοΰ 
οποίου ό ναός Ά γ . Νικολάου Βλατερου, έπαθε 
καθίζησιν, οί λόφοι δέ τής Ά νω  πόλεως εύθύς 
μετά τήν Άπελευθέρωσιν ίσοπεδώΟησαν. Χάρ
τας Πατρών κατά τήν άρχαιότητα είς Θωμό- 
πουλον 195 καί H erb illon  (λίαν εσφαλμένος). 
Ό  G erland  έχει τής περιοχής. Καί οί ένε- 
τικοί χάρται καί εικόνες δίδουν μίαν ιδέαν τής 
πόλεως.

Μέχρι καί τοΰ 1838, αί όδοί (βλ, λ.) τής 
πόλεως ήσαν κατηφορικοί, όπως ΒΔ καί Δ τής 
Ακροπόλεως, πρός τά Είσόδια, τά ‘Υψηλά ά- 
λοόνια, χάνδαξ δέ άρκετά μέ^ας διέσχιζε τήν 
Ά νω  πόλιν είς τήν γραμμήν τής σημερινής 6- 
δοΰ Γούναρη (Νέος δρόμος). Σχεδόν διεσώθη- 
σαν όλαι αί παλαιαί συνοικίαι ή μάλλον διατη
ρούνται καί κατοικουνται είσέτι καί μετά τήν 
καταστροφήν τής πόλεως του 1821. Ουτω τά 
‘Υψηλά αλώνια, τά όποια άπετέλουν αριστο
κρατικήν, άλλα καί εξοχικήν μάλλον συνοικίαν 
τών ίΐατρών κατά τούς ρωμ. καί βυζ. Ιδίως 
χρόνους, κατωκούντο δέ καί έπί Τουρκοκρατί
ας, τό Τάσι, τό Βλατερό, όπου τά μεταξουρ
γεία άπό Βυζ. ήδη χρόνων τά Κανδριάνικα 
καί τά Ταμπάχανα τής ’Ά νω πόλεως είναι συν- 
οικίαι τής Τουρκοκρατίας, άν μή καί παλαιό* 
τεραι. Ή  σημερινή Κάτω πόλις μέχρι του 
1828 ήτο κατά τό πλεϊστον σταφιδάμπελοι, 
άλλα καί κτήματα καί τέλματα πλήν τής συν
οικίας Βλατερυύ καί όλίγων οικοδομών παρά τό 
Τελωνεϊον (τόν λιμένα). Κατωκη μένος χώρος 
ήτο καί παρά τόν ναόν Παντανάσσης. Θωμό
πουλος 93, 94, 1946, 195, 200, 3182, 346, 464, 
467, 610\  616.

Πολλά ρυάκια καί αμπελώνας εΰρεν ό P ou- 
q u e v illt  IV 359, είς τήν Κάτω πόλιν καί 
σταφιδαμπέλους ό Βύρων, όπου έκαμε τόν πε
ρίπατόν του (Θωμόπουλος 605, βλ λ. πεδιάδες, 
έλη, σταφίς). *0 ίδιος ό P ouqneville  IV 367 
εΰρε τήν κυρίως πόλιν τήν πρώτην καί πλέον 
ένδιαφέρουσαν σκάλαν τού Μόριά, παρόλον 6τι 
είναι μακράν τής θαλάσσης. Ό  Y eake I I ,  
140 άπήντησεν ωραίας οικίας, άλλα κυρίως τά 
προξενεία ήσαν άξιόλογα. Έκάστη καλή οικία 
έχει καί τόν κήπον της μέ πορτοκαλλέας, συ- 
κάς, άμυγδαλέας καί ροδιάς, άκόμη καί λάχα
να διά τό μαγείρευμα. Ταυτα δίδουν μίαν πο
λύ εύχάριστον όψιν είς τήν τοποθεσίαν. Νά μή 
πχρίδη 6μως τις, έπιλέγει, τήν άΟλιότητα του 
μεγαλυ τέρου μέρους τής πόλεως. Κατά τόν 
D odwell I, 115 (1801) οί δρόμοι τών Π α
τρών ήσαν στενοί καί ρυπαροί. Αί οίκίαι άπό 
πλίνθους καί όλίγαι άσβεστοχρωματισμέναι. 
Τά τουρκικά οικήματα έχουν στολίδια μέ κόκ- 
κινον χρώμα. At στέγαι προεξέχουν καί ένώ- 
νονναι μέ τάς τών έναντι οικιών. Γενικώς αί
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σχέδιον
(hi>

Ή
Πάάραι είναι μ(α, όπως δλαι αί τουρκικαί πό
λεις.

Έ π ί τής νϋν Κάτω πόλεως μία όδδς (βλ. 
";'Λ i*;,j ζ '  λ.) ύπήρχεν, ή άπδ τοΰ μετοχιού Ταξιαρχών, δ - 

πισθεν ναοΰ Παντανάσσης, καί βαίνουσα λοξώς 
ι· ΐ:;<χ Ι'άπό των σταφιδαμπέλων, κυρτομένη δέ έως τοΰ 
γμί},; [ ! . f :.καταστήματος Γ. Κοζάκου, έφθανε τήν σημε- 
■ ί \ifr ζ: ' §■ ρινήν δδδν Ά γ . Νικολάου (λιμενοβραχίων), δ- 
Β·1:̂ ·*7ν· V; που ή Ντουάνα (Τελωνεΐον) καί άποθήκαι.

Απδ τοΰ άγγλικοΰ προξενείου έως τοΰ λιμένος 
ν.'; * 12' κατά τδν Dodwell I I ,  309. ΑΙ όδοί των 

■ ΐ| Πατρών, λέγει ό D epping, L a G rece, II, 60, 
.1·/ μ' ’;: ^ $  είναι κακοστρωμέναι, βρωμεραί καί στεναί, 
fj . ;§ σκεπασμέναι είς μερικά μέρη άπδ θόλους, τούς 

! ; > f  όποίους έσχημάτιζον οί κισσοί. Οίκίαι πλίνθι- 
■'' ΐ5;Ιϊ |ινο ι, μικραί έκκλησίαι. ‘Ο L eake παρέχει πε- 

, π  ρισσοτέρας πληροφορίας διά τδ άγγλικόν προ-
^ 5»·. >..) φ  ξενεϊον, τδ όποιον, δπως καί δλα τά μεγάλα 
! ίΰ «ί I ά; ΐ |  οικήματα των Πατρινών, ήτο ξύλινον διά τδν 
•i Γλαιι. J  λόγον των σεισμών (βλ. λ.). Περιγραφήν οίκί- 
% ι(ε Γί, >,,, ας άξιολόγου εΰρίσκομεν εις λ. Παπαδιαμαντό- 

{..sji πουλος. Ή  οίκία αΰτη ήτο έμπροσθεν τοΰ να- 
(άν fa(ij>· % οΰ 'Α γ. Δημητρίου, όπου κέντρον έμπορικδν 
Μ<η ίιπ 4 καί ύπήρχον καλαΐ όπωσδήποτε οίκίαι. Τοιαΰ- 
y.ii u::iν. ί: ται ύπήρχον ναΐ είς τήν συνοικίαν 'Α γ. Γεωρ- 

-Ί. Ο'τβ γίου, δπου τά προξενεία.
tbfl ^ Τουρκικαί οίκίαι άξ'όλογοι άναφέρονται αί 
>)'Ά 5·λ5!/:τ. §· τ°ύ Σεντίκ πασά (έναντι βρεφοκομείου καί ό- 
ι! [fe 3̂  δοΰ Παντοκράτορος), είς τήν Μπολσοκάκ. Έ -  

πί τής αύτής όδοϋ καί κατά τάς δύο αυτής 
' ; Ι ί πλευράς ύπήρχον αί μεγαλοπρεπείς οίκίαι τών 

:ι }£'επισήμων Τούρκων, έπί τοΰ κέντρου δέ αύτής 
hivifM τδ άξιοθέατον σεράγι τοΰ μπέη Κούνα. ’Εκτός 

μ:Ε!.νΐί μ· jjjj τής αύτής τής Εύρείας (Μπολσοκάκ), νΰν 
/.» :ιί,3ψφ( Παντοκράτορος, δλαι αί άλλαι ήσαν πάροδοι 
; $1?· στεναί (καλντερίμια). Οίκία τουρκική άξιόλο- 

γ 0ς ήτο κα|, ή τοΰ Σεήδ μπέη έξω καί ΝΑ 
λ·· Wl’! >fi τής Άκροπόλεως, Γ. Ν. ΙΊαναγόπουλος, Περί 

κοιμητηρίου, ΓΙάτραι 1879, 111. Έ ξ  άλλου τδ 
Κ  Ψ'&φ·. έσωτερικδν τοΰ φρουρίου τών Πατρών ήτο 
sift W 'jk πλήρες τουρκικών οίκημάτων, μεταξύ τών ό- 
it 3ΐί, Λ jo ποίων καί τδ διοικητήριον (σαράϊ). Ά τάκτω ς 

§<3 οίκοδομημένη ή πόλις γενικώς, μέ στοάς (μπε- 
ζεστένια) είς τδ Τάσι. Θωμόπουλος 609—14. 

χϊ.|·;. Ό  αείμνηστος Άνδρ. Μάρκου εϊχεν έμπι- 
, "ϊ\Κ·φΤ; στευθή ήμϊν τά έξής δύο άνέκδοτα έγγραφα, 
• Γ jfe·πολύτιμα έπί τοΰ θέματός μας: «‘Αριθ. 1.870 

IV SSi'jKi 'Ελληνική ΙΙο)ιτεία. Ό  κατά τήν Ά χαίαν 
^  ’Έκτακτος ’Επίτροπος Πρδς άπαντας τούς κα- 
* ' $d τοίκους καί παροίκους τής πόλεως ταύτης. Ό

jj>i έξοχώτατος στρατηγός τών ένταϋθα ΓαλλικώνLe.ii'ke•it)·' ’’ I* στρατευμάτων έσεβάσθη τήν Ιδιοκτησίαν τών
οΙί'ί’Γ' ’Οθωμανών κατά τήν μεταξύ τής έξοχότητός 

•Jii jj-i/o του καί αυτών γενομένην συνθήκην, κατά συν- 
,w' 1 |hj έπειαν λοιπόν ταύτης διατάσσονται όλοι οί 
ϊϊί κατοικοΰντες καί παρεπιδημοΰντες ένταΰθα 
jiiv "k jjjj 'Έλληνες καί ξένοι νά μήν έπιφέρωσι τήν πα- 
ι. ^ ^ψί ραμικράν βλάβην καί ζημίαν είς ούδεμίαν 

Τουρκικήν Ιδιοκτησίαν, ούδέ νά οίκειοποιηθώσι 
δυναστικώς οίκίαν ή έργαστήριον άνήκοντα είς 
’Οθωμανούς, διότι όσοι φωραΟώσι κάμνοντες 
τοιοΰτο τι θέλουν παιδεύεσθαι αύστηρώς. Γνω
στοποιείται προσέτι ότι κανείς, έάν δέν είναι 

. κάτοικος τής πόλεως ταύτης, δέν δύναται ν’ 
άγοράση οίίτε οίκίαν, ούτε έργαστήριον, άλλά

προτιμοΰνται είς τάς άγοράς ταύτας οί κάτοι
κοι, οί όποιοι καί έπαθον περισσότερα άπδ 
τούς άλλους δυστυχήματα καί εύρίσκονται σή
μερον χωρίς κατοικίας. ’Απαγορεύεται δέ καί 
ή εξαγωγή τόσον άπδ τδ μέρος τής ξηράς κα
θώς καί άπδ τής θαλάσσης πάσης όλης χρησί
μου είς οικοδομήν, οΐον τάβλων, κεραμιδίων 
κτλ. καί δσοι φωραθώσιν έναντίον τής διατα
γής ταύτης έξάγοντες τοιαύτην ύλην, θέλουν 
ύπόκεινται είς ποινήν δημεύσεως τού έξαγομέ- 
νου πράγματος καί περιπλέον θέλουν παιδεύε- 
σθαι άναλόγως τής άπειθείας των. Έ κ  Π α
τρών τή 3 ’Οκτωβρίου 1828 Ό  ’Έ κτακτος 
Επίτροπος Γεώργιος Μαυρομμάτης. Ά παράλ- 
λακτον τω καταχωρηθέντι είς τδν φάκελλον 
τής έκτοτε μνημονείας μου πρωτοτύπιρ διδό- 
μενον πρδς τδν Κύριον ’Αγγελήν Σακέτον κατ’ 
αΐτησίν του τήν 8 ’Ιουνίου 1837 έν Πάτραις. 
'Ο  Συμβολαιογράφος Πατρών Πέτρος Παλα- 
μας».

Καί τδ άλλο έγγραφον: «Ά ριθ. 1891 Ε λ 
ληνική Πολιτεία. Πρδς τδν Έξοχώτατον Κυ
βερνήτην ό κατά τήν Ά χαΐαν έκτακτος ’Ε π ί
τροπος. "Οταν έγένετο ή μεταξύ Τούρκων καί 
Γάλλων διαπραγμάτευσις, έγένετο λόγος καί 
περί πωλήσεως τών άκινήτων πραγμάτων τών 
Τούρκων. Ό  Γάλλος στρατηγός δέν έδυσκο- 
λεύθη νά δώση είς αύτούς τήν δύναμιν τοΰ νά 
πωλήσουν τάς οικίας των, τά έργοστάσιά των, 
άκόμη καί τάς γαίας αύτών. Ά λλ ’ έπειδή οί 
Τοΰρκοι ύπώπτευσαν ότι τοιοΰτον άρθρον έκ- 
τεθέν δημοσίως είς τήν συνθήκην ήμπορεΐ νά 
φέρη βλάβην είς αύτούς άπδ μέρους τοΰ σουλ
τάνου των. δέν τδ κατέγραψαν είς τήν συνθή
κην τής παραδόσεως, δυνάμει όμως τής προ
φορικής συμφωνίας άπεφάσισαν νά πωλήσουν 
τάς άκινήτους ίδιοκτησίας των καί οί "Ελλη
νες πειθόμενοι είς τδν λόγον τοΰ Γάλλου στρα
τηγού έκαμαν άρχήν καί άγοράζουν. Διηυθύν- 
θην καί ό ίδιος περί τούτου πρδς τδν στρατη
γόν, ό όποιος μ’ έβεβαίωσεν ότι έδωκε τήν 
άδειαν είς τούς Τούρκους νά κάμουν τάς τοι- 
αύτας πωλήσεις καί ότι τάς θεωρεί νομίμους 
καί βασίμους. Οί άγοράζοντες όμως "Ελληνες, 
θέλοντες νά έχουν ύλην τήν άσφάλειαν, έζή- 
τησαν νά τούς έπικυρώσω, άλλ’ έγώ δέν ήθέ- 
λησχ νά τάς έπικυρώσω μή έχων περί τούτου 
καμμίαν όδηγίαν παρά τής Κυβερνήσεως. μό
λον τούτο ή πώλησις αΰτη όλοέν γίνεται καί 
παρακαλώ νά έχω οδηγίαν άν πρέπει νά γνω 
ρίσω ώς νομίμους τάς πωλήσεις ταύτας ή 
πρέπει νά λάβω τήν κυριότητα τών οδτω πω- 
ληθέντων ώς έθνικών, μένω δέ μέ σέβας βα- 
θύτατον. Έ κ  Πατρών τή 6 ’Οκτωβρίου 1828 
ό κατά τήν Ά χαΐαν έκτακτος ’Επίτροπος (Τ. 
Σ.) Γ . Μαυρομμάτης. Ά ριθ . 777 ίσον άπα- 
ράλλακτον τω πρωτοτύπιρ καταχωρημένω ύπ’ 
άριθ. 8461 τών έπαρχιών τής Κυβερνήσεως. 
Έ ν  Ναυπλίω τή 6 Ιουνίου 1833. 'Ο  άρχειο- 
φύλαξ τής Έπικρατείας Βάΐος Γεώργιος».

'Ο  κυβερνήτης Καποδίστριας προετίμησε τήν 
β' λύσιν καί έκήρυξε πάσαν ιδιοκτησίαν τών 
άπελθόντων Τούρκων έθνικήν, τελικώς δέ έκη- 
ρύχθη έθνική Ιδιοκτησία άναπαλλοτρίωτος 
καί απαράγραπτος μέχρι σήμερον πάσα Ιδιο
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κτησία της ^Ανω σήμερον πόλεως ήτοι από 
του φρουρίου της Άκροπόλεως συμπεριλαμβα
νομένου του Β Δ αύτης Πρόσαντες (βλ. λ.) 
τμήματος συνοικίας Βλατερου, ύψωμα Είσοδί- 
ων, 'Α γ. Γεωργίου πλατεία, *Υψ, "Αλωνίων 
πλατεία συμπεριλαμβανομένη καί κατ’ εύΟεΐαν 
γραμμήν άπό του μεσημβρινού άκρου αύτης 
μέχρι ναοΰ *Αγ. Αίκατερίνης καί νυν πλατείας 
Γιαννια έως τέρματος δδών Γερμανού, Παν- 
τοκράτορος έως συνοικίας Κρητικά.

Ό  M an g ea rt διηγείται πώς τό 1828 μέ
χρι Δ)βρίου έξεφύτρωσαν 1000 περίπου καλύ-

βαι μέ 500 καταστήματα είς τήν νυν Κάτώ 
πόλιν, πρόχειροι καί ξύλιναι δλαι. "Ανά 12 
τήν ήμέραν ένεφανίζοντο τοιαϋτα παραπήγμα
τα. Έδημιουργήθη έν τοσούτω άγορά, Ιχθυα
γορά, τελωνεϊον, έφορία, ταχυδρομεΐον καί 3— 
4 δρόμοι (κεφ. X I, X II I ,  X V I). "Υπαινιγμόν 
αύτών κάμνει καί ό Φρ. Κουζάνι (’Αχαϊκά 
Δ ' 39), διότι ταχέως άντικατεστάθησαν δι* 
οίκοδομών.

Πράγματι έξ άναφορών της δημογεροντίας 
Πατρών ό Καποδίστριας έσπευσεν ήδη άπό 29 
’Οκτωβρίου 1828 (δηλ. τόν αύτόν μήνα της ά-

Τό σχέδιον Πατρών του μηχανικού Σταμ. Βούλγαρη (1828-9), έκτυπωθέν 
ύπ’ αύτου εΙ$ τά ’Απομνημονεύματά τον

1
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πελευθερώσεως των Πατρών) ν' άναθέση είς 
τόν συμπατριώτην του Σταμ. Βούλγαρην (βλ. 
λ.) τήν έκπόνησιν σχεδίου πόλεως Πατρών 
(’Ά νω  καί Κάτω). Ό  Βούλγαρης είργάσθη έν 
Πάτραις έπί τούτο άπό 5 Δ)βρίου 1828 καί 
τήν 26 Ίανουαρίου 1829 τό ύπέβαλεν είς τόν 
Κυβερνήτην, δ όποιος καί τό ένέκρινε.

Γράφει 6 ίδιος ό Βούλγαρης έκ Πατρών 
τήν ώς άνω 26 ’Ιανουάριου 1829 προς τόν 
Κυβερνήτην : «’Έ χω  την τιμήν νά σάς υποβά
λω τό σχέδιον της νέας πόλεως τών Πατρών. 
Ένόμισα ωφέλιμον νά προσθέσω τό προσχέ- 
διον μιας άλλης πόλεως, ή όποία θά ήδύνατο 
νά χαραχθή άπό τάς υπώρειας του Γιαντή 
άγά μέχρι τό χείλος της προκυμαίας, όπου τό 
έμπόριον μόλις έκτισεν είς γραμμάς άκα- 
νονίστους μερικάς οικοδομάς. 'Όταν αί δύο αύ- 
ται πόλεις άνεγερθοΰν είς όλην των τήν έκτα- 
πιν, δέν 0ά σχηματίσουν παρά μίαν μεγάλην 
πόλιν, διαιρουμένην είς τήν άνω πόλιν καί τήν 
κάτω πόλιν, όπως βλέπει τις είς τό συνημμέ- 
νον σχέδιον. Δέχομαι αυτήν τήν φοράν τά ό- 
δοιπορικά, ώς καί τά έκτακτα έξοδα, τά ό
ποια θά μου χορηγηθώσι* καί τά προορίζω είς 
μίαν δενδροφύτευσιν ένός περιπάτου, προοριζο- 
μένου είς τήν κάτο) πόλιν. ΟΙ δημογέροντες έ- 
πιθυμουν νά δώσουν είς αύτήν τήν κάτω πόλιν 
τό όνομα Μωαννούπυλις·..».

Γράφει ό II. Χιώτης είς «Κυψέλην» «διή
μερος παραμονή έν Πάτραις» : «Κατά τό σχέ
διον τού μηχανικού Βουλγάρεο>ς ή πόλις σχη
ματίζει μέγα τετράπλευρον παραλληλόγραμμον 
άπό της παραλίας κάτω άρχόμενον καί πρός 
τά άνω προσεγγΐζον τήν έπί τής ύπ6>ρείας πα- 
λαιάν πόλιν, έφ’ ής κορυφούται ή ’Λκρόπολις 
όλίγον περί τό πλάγιον. 17 όρθιαι άγυΐαί πλα
τύτατοι ανωφερείς καί άλλαι όκτώ πλάγιοι 
καί κανονικώταται διασταυρούμεναι διαιροΰσιν 
ούτω είς 100 τετραγωνικά γήπεδα, περιέχον- 
τα έκαστον συνοικοδομήν οίκων πολυτελών». 
«’Αξία σημειώσεως, λέγει περί τού Βούλγαρη 
0 Λαυρ. Σ. Βροκίνης Κερκυραΐος, Βιογραφικά 
σχεδάρια κλπ., Κέρκυρα 1877, 30, είναι ή 
μετ’ έντελούς έπιστημονικής άκριβείας καί εύ- 
φυούς κομψότητος υπό τούτου γενομένη νέα 
τής παλαιάς τών ΓΙατρών πόλεως σχεδίασις, 
τή βάσει τής όποίας έπίσης ύπ’ αυτού έγένετο 
καί μετά Οαυμασίας επιτυχίας υλική έκτέλεσις 
όμολογουμένη ού μόνον υπό τών περί τοιαύτα 
αρμοδίων επιστημόνων, αλλά καί τών καθ’ έ- 
κάστην έπισκεπτομένων αλλοδαπών τε καί ή- 
μεδαπών τήν ώραίαν έκείνην πόλιν, ήτις έκτο- 
τε έπί τού αύτού σχεδιαγράμματος έπεκταθεί- 
σα καί έτι πλέον όσημέραι εύπρεπιζομένη καί 
καλλωπιζομένη ώς πρός τήν ωραιότητα καί 
τάς λοιπάς καλλονάς, πολλάς ύπερέβη τών ώ- 
ραιοτέρων καί κομψοτέρων τής λοιπής Ευρώ
πης μικροπόλεων».

ΑΙ έπί τήν θάλασσαν κάθετοι όδοί έπεκρά- 
τησε νά καλούνται όρθιαι καί άπό Β πρός Ν 
πλάγιαι (X. Κορύλλος, Περί αίματουρικοΰ πυ
ρετού, 2). Κατά τόν Ν. Γ. Τριάντην είς Πε- 
λοπον. Πρωτοχρονιάν 1957, 110—2, «ό Βούλ
γαρης έφάρμοσε τόν όρθογωνικό τύπο στό ρυ
μοτομικό πλέγμα τής Πάτρας. Ό  τύπος αύτός

βχέ&ιον

χρονολογείται άπό τήν έλλήν. άρχαιότητά)), 
Πρβλ. H erb illon  91 περί ίπποδαμικού σχεδί
ου Πατρών. «Δημιουργεί κανονικές οίκοδομή- 
σιμες έπιφάνειες καί διευκολύνει τήν οίκονομι- 
κώτερη οικοδόμηση. Δίνει τή δυνατότητα σω
στού προσανατολισμού τών κτιρίων. ’Από αι
σθητική άποψη δέν είναι άνιαρός, όταν διαμορ- 
φο>θή καλλιτεχνικά... ’Έ χε ι έν τούτοις κυκλο
φορικά μειονεκτήματα γιατί έπιμηκύνει τις 
διαδρομές κ ι’ έτσι δημιουργεί τήν άνάγκη δια- 
γωνίων όδών... Ό  Βούλγαρης δέν άρκεΐται νά 
χαράζει τις έξωτερικές γραμμές τών τετραγώ
νων... ’Έ τσ ι καθορίζει τόν έσωτερικό άκάλυ- 
πτο χώρο πού θ’ άποτελεΐται άπό τΙς υποχρε
ωτικές αυλές τών οικοδομών...».

Μόνον όσοι έξηγόρασαν παρά τού Δημοσί
ου καί έλαβον παρ’ αύτου παραχωρητήριον (τί
τλον Ιδιοκτησίας πρωτοτύπου κτήσβως) δύναν- 
ται νά είναι σήμερον Ιδιοκτήται είς την έκτα- 
σιν τής Ά νω  πόλεως, ή όποία έκτοτε φέρεται 
είς τήν γλώσσαν τών Πατρινών ώς «σχέδιον 
Βουλγάρεως», έντός τής όποίας έκτάσεως ού- 
δείς διά χρησικτησίας όσωνδήποτε έτών άπο- 
κτ^ κυριότητα καί παραγράφει τά δικαιώματα 
τού Δημοσίου. ΟΙ Πατρείς τφ  1829 είναι ά- 
ληθές ότι έζήτησαν καί έλαβον εκτάσεις είς τήν 
Κάτω πόλιν, άλλα καί κατηυθύνθησαν είς τάς 
παλαιάς των έστίας, όπου μέ στέγαστρα κατ’ 
άρχάς καί με οικοδομάς κατόπιν άνεσύστησαν 
τάς πυρπολημένας οικίας των. ΟΙ πρόκριτοι έ- 
λεγον χαρακτηριστικώς ότι κατ’ ούδέν έχκατα- 
λείπουν τά έν τή Ά νω  πόλει όστά τών πατέ- 
ρο)ν των. Ό  Κορύλλος Πεζοπορία πρός Καλά- 
μας 118 υπενθυμίζει ότι είς Κυπαρισσίαν, ό
πως καί είς Πάτρας, οΐ κάτοικοι έδίσταζον νά 
κατέλθουν είς τήν νέαν (παραλιακήν) πόλιν. 
Ούτως ή ρυμοτομία τού νέου σχεδίου κατεστρέ - 
φετο καί ή κατάστασι; έχρόνιζε καί μόλις έπί 
δημαρχίας Γ. Ρούφου διά τής ύπ' αυτόν δη
μοτικής άστυνομίας έπετεύχθη ή κατεδάφισις 
τών κακώς καί παρά τό σχέδιον οίκοδομών.

Έ ν τφ  μεταξύ Πατρείς έμποροι καί οΐ 
άΟρόως προσερχόμενοι νά κατοικήσουν είς Πά
τρας νέοι κάτοικοι έκ τού όλου Ελληνισμού 
(βλ. λ. πληθυσμός) ήρχισαν νά κατοικούν τήν 
Κάτω πόλιν. Ή  δημιουργία τής πόλεως αύτής 
έν μέσο* τών τελμάτων ήτο κατά τά πρώτα έ
τη φοβερά είς άπωλείας. Τφ 1828, κατά τόν 
Ραγκαβήν Β' 72, 300 παΐδες έθανον είς τήν 
Κάτω πόλιν, ένώ είς τήν ’Ά νω μόλις 8.

Τό σχέδιον Βουλγάρεως προέβλεπεν «9 δη- 
μοτικάς άγυιάς, κρηπίδας (quais), μεγάλους 
χάνδακας καί μακράς καί εύρείας άγυιάς, μέγα 
πλήθος βρύσεων, θέατρον καί υπέρ τάς 100. 
000 κατοίκων ήδύναντο νά κατοικώσιν εύρυ- 
χώρως έντός τής πόλεως ταύτης... 'Έτερον χα
ρακτηριστικόν τού σχεδίου είναι ή πρόβλεψις 
στοών διά τάς κεντρικωτέρας τών όδών τής 
Κάτω καί ’Άνω πόλεως. Κατά τόν Χριστ. Νέ- 
ζερ 119, αί στοαί έγινον διά τήν σκιάν άπό 
τού θερμού ήλίου τής Ανατολής. Τό άληθές 
είναι οτι καί αί άντίστοιχοι πόλεις τής Σικε
λίας έχουν καί αύταί τήν αύτήν πρόβλεψιν, 
τήν όποίαν είχε καί ή προσεισμική Ζάκυνθος 
(καί είς Τρίπολιν).
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621 σχέδιον
?·'· i:v
y, ώ·. Ό  ’AX. Ραγκάβήζ, ’Απομνημονεύματα A' 

o!ẑ - 01 230, σημειώνει διά τό έτος 1830: «At Πά- 
^  tW" * 1 τραι ή σαν τήν έποχήν έκείνην σωρός έρειπίων, 

. έξ ών ήγείροντο εις μικράς άποστάσεις άπ’ 
/*'ί;ΐιν. & άλλήλων μικροί καί εύτελεις οικιακοί κατά εύ-
’■'ί'ι b» jij!,,, ll< θυγραμμίαν μεγαλοπρεπούς σχεδίου». Άπέραν- 

" 31} τος καί άσκοπος έθεωρεΐτο ή έκτασις τοϋ σχε-tv■“/to:; 'ί*. Βου)γάρεως. Ό  Buchon (La G rece con- 
ϋ ri, ■ tf tin. et la  Moree, 519—20) γράφει διά τό 
;; fe iw)]J '. Jf 1841 : «Αί Πάτραι δέν είναι παρά Ιχνογράφη- 
■Ji;" m χ μ6ϊ αΧ°υπόλεως. Δέν είναι άκόμη πόλις. Έ -  
^  δώ καί έκεϊ ύπάρχουν καλαΐ οίκοδομαί καί 
, πάντοτε ώραϊαι όδοί. Δέν είναι άκόμη λιθό-

' ρ στρωτοί, άλλά έχουν καλώς χαραχθή, άρκετά 
jpj r/·  ̂ φ εύρεϊς καί άπό τάς δύο πλευράς έχουν στοάς 
:iyin?r·,'- η άΡκετοΰ ύψους καί πλάτους, παρά πολύ χρησί- 
χάήίιΤ̂ ·”' c ^ους “ύτόν τόν τόσον θερμόν τόπον. Τό 
ji'ί'·'5'. ι* ύΟ οχέδιον της πόλεως είναι τακτοποιημένον καί 

καθημερινώς άνεγείρονται νέαι οίκοδομαί».
‘Τ’’ ^  Συνεχίζων ό Buchon κατηγορεί τήν Διοί- 

-1 κησιν, διότι έπέτρεψε τήν κατάργησιν στοών
" ,7i άπό όδών. Έ πειτα , τό σχέδιον προέβλεπε κα- 

ί τά μήκος τής παραλίας (οικοδομικά τετράγωνα 
λ mmrsrt· μεταξύ τής νυν άκτής ’Όθωνος Αμαλίας καί 
ls.3 t.m ι · 6 δ ο ΰ  *Αγ. Άνδρέου) νά κτισθοΰν οίκίαι πλου- 

.<ι.κι;ci;:V3; σ[ας έμφανίσεως (προξενεία κλπ.) μέ κήπους. 
Λ̂ ζν εις π )j «Κατά τό αρχικόν σχέδιον, έπωλήθησαν οΐκό- 
riyzzrfi πεδα είς υψηλήν τιμήν προκειμένου νά κτι- 
ιι ftpjyqnsaf. σθοϋν εις μίαν σειράν οίκοδομαί, αί όποϊαι θά 
,1;-»ζρι;οι :· y., είχον τήν πρόσοψιν είς τάς ωραίας προκυμαίας, 
coir/ ένχιτζ· jj Tf jT0 ρητός δρος τής πωλήσεως καί ήτο 

d :«ν τοΰτο πρός όφελος τοΰ έξωραϊσμοΰ τής πόλεως. 
; ι Κκ ·  8/ Καί τί έκαμεν ή Κυβέρνησις ; ’Αδιαφορούσα 

Ail διά τάς υποχρεώσεις τών Ιδιοκτητών, άδιαφο- 
. v:7ei ροϋσα διά τάς άνειλημμένας ύποχρεώσεις, έ- 
ιζζοί 'ώ·1ίέν πώλησεν είς νέους άγοραστάς τόν χώρον, ό ό- 

ποιος προορίζεται διά τάς προκυμαίας. Καί ά- 
zz! afti; hy jl νεγείρεται σήμερον νέα σειρά οικοδομών, αί 
;·' 5''H όποϊαι καταστρέφουν τήν θέαν τών προηγου-
γ,'ά'/Μή > μένων, at όποϊαι, άντί τής παραλίας, βλέπουν 

τάς άκαθάρτους αΰλάς τών οικιών. Καί έπει- 
...,, zjI ί fi δή τό πλεΐστον τών νέων άγοραστών άδυνα- 
,;.Λ ά [Wo τοΰν νά πληρώσουν, άκυρώνεται τό σχέδιον πε- 

J( ρί κατασκευής μιας έξαιρετικής προβλήτος...». 
v.,;i0  iff1' Τώ 1840 (Buchon αυτόθι 515) αί νέαι οίκο- 

δομαί έπαθον έκ σεισμού (βλ. λ.). Τότε βεβαί- 
^ \;μ:ζ ί ?ι* ως κατεδείχθη όποιον λάθος είχε μεσολαβήσει, 

yy\ z'i'S*' άφοΰ ούδέν μέτρον σχετικώς μέ τήν σεισμικό- 
?s ;!: τητα τοϋ έδάφους είχε προβλεφθή, έν άντιθέ-

«  σει μέ τήν πρόνοιαν, τήν οποίον είχον έπιδεί-ν»
'Ζ-ι'ά k13’ ζ£1 οί_Πατρεϊς κατά τήν τελευταίαν τούλάχι-

ι-νΐί,ο'Λ̂ στον Τουρκοκρατίαν.
\. Ρ'> '/.&.? ·ΤΛ__\ ____~ _____'
yi,i·· tj1 Εκτός τού παραλιακού χώρου ώκοδομεϊτο

; |ιΐ'.|» καί ή περί τήν Παντάνασσαν συνοικία, δπου 
τά πρώτα ξενοδοχεία (βλ. λ.) ύπνου, άλλ’ έν 
τάχει ή κίνησις συνεκεντρώθη είς τό κέντρον 
τής Κάτω πόλεως, τήν ’Εθνικήν πλατείαν καί 

i ;f/ ’Όθωνος τότε λεγομένην, δηλ. μεταξύ τών ση- 
μερινών πλατειών Γεωργίου Α' καί ’Όλγας 

ί?ι5.'^Ι» καί όλιγώτερον πρός τήν προκυμαίαν.
Ή  έφ. «’Αχαϊκός κήρυξ» Πατρών τοΰ

Γ* 1840 δημοσιεύει τό έξής ποίημα «Είς τήν ά- 
:ί·'ψ;ι«! νέγερσιν τής πόλεως τών Πατρών» : « Έ κ  τής 

'jii*) τέφρας Σου, ώ Πάτραι, άνεγείρεσαι ταχέως, 
W i I ώς ό φοϊνιξ, ώς είς αιθέρα, άνυψώνεσαι δρο-

μαίω ς,| είς αίθέρα εύτυχίας ούρανοϋ εύδαιμονί- 
ας, | άφοϋ 'σύντριψες γενναίως τά δεσμά τής 
τυραννίας. | ’Στήν ώραίαν π'διάδα, είς τόν λό
φον τόν τερπνόν Σου | άνεγείρονται οίκίαι τών 
καλών τών πολιτών Σου. | Βλέπει ό ξένος καί 
θαυμάζει τήν ταχεϊαν ύπαρξίν Σου, | έκ μή 
δντος είς τό είναι βλέπει πάλιν τήν ζωήν σου,
| στέκει είς ύψος καί κυττάζει τού όρίζοντος 
τήν θέαν | καί είς πεδιάδα βλέπει γεωργίαν δ- 
λην νέαν. j  Βλέπει κάμπον φυτευμένον μέ ώ- 
ραίους άμπελώνας | καί ή δρασίς του στέκει 
είς τούς νέους σταφιδώνας. j Τήν Ά ρτέμ ιδ’ 
έπί θρόνου έξ άνθέων καθημένην | καί μέ τήν 
εύδαιμονίαν τήν όρφ συνοδευομένην | καί τάς 
Μούσας προκαλούσαν ν’ άχθώσιν είς θεραπεί
αν i διά νά έμψυχώσουν μάλλον έτι τήν εύδαι- 
μονίαν».

Ή  αύτή έφημερίς τοϋ 1840 γράφει : «Ε ί
ναι τφ  6ντι θαυμαστόν πόσον ή πόλις τών 
Πατρών έν διαστήματι 10 έτών ηυξησε καί 
κατά τάς οικίας καί κατά τήν καλλιέργειαν 
τών σταφιδαμπέλων... Ό  λαός έπέστρεψεν έν- 
ταϋθα μέ ούτιδανότατα μέσα τοϋ ζήν καί ένεκα 
ένδειας αύτών κατεσκεύασαν κατ’ άρχάς ξυλίνους 
καλύβας κατά τήν παραλίαν τής πόλεως καί 
ήρχισαν νά καλλιεργώσι καί τούς άγρούς σπέρ- 
νοντες κυρίως σίτον καί άραβόσιτον... αύτοί οί 
πάμπτωχοι οί μή έχοντες πού τήν κεφαλήν 
κλΐναι, κατεσκεύασαν οικίας, άν δχι μεγα
λοπρεπείς, τουλάχιστον άναπαυτικάς, δσον ή 
περίστασις έσυγχώρει... έφύτευσαν προσέτι 
σταφιδαμπε>ώνας... Καί αύτά δλα άνευ τινός 
έξωτερικοΰ βοηθήματος».

Έ π ί ΙΟετίαν οί Πατρινοί έταλαιπωροΰντο 
μή λαμβάνοντες άποζημίωσιν διά τάς Ιδι
οκτησίας των έν τή πόλεΐ' «διατελοΰσιν είσέτι, 
γράφει ή έφ. «Καρτερία» Πατρών τής 20 
Σ)βρίου 1842, άνευ οίκου, πολλοί άνευ άποζη- 
μιώσεως καί άπαντες άνευ βεβαίου καί άπολύ- 
του δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί τών παρ’ αύ
τών κατεχομένων οικοπέδων... Τετράκις διήλ- 
θε τό έδαφος τής άνω καί κάτω πόλεως μας 
τοΰ γεωμέτρου ό διαβήτης άνευ ούδενός άπο- 
τελέσματος... Πέντε κατά συνέχειαν έτη διήρ- 
κεσεν ή άναθεωρητική έπιτροπή ή Ιδίως τήν 
άναθεώρησιν τών πράξεων τών παρελθουσών 
έπιτροπών επιτετραμμένη...». Καταγγέλλεται δέ 
έν συνεχεία δτι τό σχέδιον Βουλγάρεως έκολο- 
βώθη «ένεκα προσκομμάτων καί δυσκολιών, 
τάς οποίας έπέφερε τό ζήτημα τών άποζημι- 
ώσεων νά κτίσωσιν έκτός τοΰ σχεδίου σχημα- 
τισθέντα έκατέρωθεν τής πόλεως προάστεια ά
νευ άστεως».

Γεωμέτραι διετέλεσαν ό Π . Κάλανδρος, ό 
Ε. Έ ρτερ, ό Στρέϊτ, ό Μομφερράτος, κ. ά. 
Έ κ  τών πρώτων οικιών είναι ή τοΰ Γ. Φακί
ρη, έμπόρου έκ Τεργέστης μετοικήσαντος καί 
έως τώ 1839 παραμείναντος έν αύτή, κατόπιν 
έγινε τό ξενοδοχεΐον «Πατρών» μέχρι τοΰ 
1892, δτε έγκατεστάθη έκεϊ τό Άρσάκειον καί 
νυν οίκοδομεΐται τό μέγαρον τοΰ Έ μπορ. ’Ε 
πιμελητηρίου, Ά ριστ. Μεσσηνέζη ('Αγ. Νικο
λάου—Ρ. Φεραίου, χρησιμεύσασα ώς βιοτε
χνική σχολή), Θεοδ. Κρεμμύδη καί έναντι αύ- 
τής Θεοδ. Τζίνη (1832) έμπόρων έξ Ή π ε ί-
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ρου. ‘Ολίγον κατωτέρω ή Ά ναγν. Γλέντζου, 
Μπογδάνου (1840) Ίω αν. έπί τής πλατείας 
νυν "Ολγας, Μαλτέζου, δμοίως έκεΐ Χαιρέτη, 
* Αναγν. Πετσάλη, Γκρήν (νυν Ιατρού Ά νδρ. 
Διαουρτα) τφ  1861.

Κατά τήν έπίσκεψιν του 'Οκτωβρίου 1857 
του "Οθωνος ot Πατρεΐς ζητουν «έκκαθάρισιν 
της άποζημιώσεως των γηπέδων» (έφ. «Αιών» 
17)10)57).

Μέ χρονολογίαν του έτους 1858 άπόκειται 
είς τδ Δημαρχεΐον Πατρών τδ άρχαιότερον έ- 
πίσημον κείμενον του σχεδίου Βουλγάρεως, του 
όποίου ή άξία είναι μεγαλυτέρα, διότι έν ύπο- 
τυπώσει φέρονται καί αί δδοί καί οίκίαι της 
Τουρκοκρατίας (της "Ανω πόλεως) έν άντιθέσει 
πρδς τά εύθυγραμμισμένα τετράγωνα του νέου 
σχεδίου τόσον της "Ανω, δσον καί τής Κάτω πό
λεως. ΝΑ καί μεσημβρινώς του φρουρίου προ- 
βλέπονται κήποι (δπου άπδ τότε, τφ  1857, τδ 
Δημοτ. Νοσοκομείον). Ή  περί τδν Ιΐαντοκράτο- 
ρα πλατεία καλείται Μητροπόλεως, ή Παπα- 
διαμαντοπούλου πλατεία Αναγράφεται Ό μονοί- 
ας, ή νυν πλατεία Γεωργίου Α' Εθνική καί ή 
νυν πλατεία ’Ό λγας «άγορά δημητριακών καρ
πών». ΌδοΙ όνοματίζονται at ΚορίνΟου, Καλα
βρύτων καί Γαστούνης. Φαίνεται δτι άπδ τής 
έποχής έκείνης ήρχισεν ή έφαρ|ΐογή του νέου 
σχεδίου έν σχέσει πρδς τά παρ1 αύτδ διατηρη- 
θέντα οίκήματα της "Ανω πόλεως. “Αλλο σχέ- 
διον εύρίσκεται εις τήν Α' ΟΙκ. Εφορίαν Π α
τρών κατά οικοδομικά τετράγωνα. Διακρίνε- 
ται δτι ή πόλις περιωρίζετο άπδ της δδού 
Ύψηλάντου καί άνωθεν. Έ κ  τής διασταυ- 
ρώσεως των όδών 'Υψηλάντου καί Γεροκωστο- 
πούλου έζικνεΐτο Ατραπός, ή δποία κατηυΟύνε- 
το πρδς τήν πλατείαν Τριών συμμάχων, όπου 
εύρίσκοντο πέντε οίκίαι καί τδ Τελωνεΐον. Ή  
"Ανω πόλις καθωρίζετο άπδ τδ Βρωμολάγκαδο 
(βλ. λ.). Έ κτδς τού ναού Ιΐαντοκράτορος (μη- 
τροπολιτικοΰ), οίκοδόμημα διατηρούμενον κανο- 
νικώς ή Καζάρμα (βλ. λ.).

fII D ora d* Is tr ia , E xcu rsions en 
R oum elie et en M oree, Z u rich —P aris  1863 
A 1 349, Αναφέρει ότι είς τδ ταξίδιόν της του 
1860 εύρεν τάς κατοικίας τών Πατρών άπδ 
δύο καί τρεις δρόφους μέ στοάς όλας διά ν’ 
Αποφεύγουν τδν ήλιον οΐ κάτοικοι, δπως συμ
βαίνει είς τδ Τουρϊνον καί τήν Πάδουαν. ΟΙ 
Κρήτες πρόσφυγες (βλ. λ.) έγκαθίστανται είς 
Ιδίαν συνοικίαν, τά Κρητικά (βλ. λ.). Είς συν
οικίαν έξελίσσονται τά Έβραιομνήματα, Γλα- 
ράκη συνοικία δπου τά περιβόλια άλλοτε τού 
Γλαράκη (βλ. λ.) είς τδ τέρμα τής όδοϋ Γερ
μανού (Τασίου τότε). Τά Γύφτικα (βλ. λ.) 
παραμένουν είς τδ Βρωμολάγκαδο. Ό  Ν. Γ. 
Τριάντης, άρχιτέκτων ώς Ανωτέρω, συνεχίζει 
περί του άρχικού σχεδίου τού Βουλγάρεως: « Ή  
κάτω πόλη άποτελεϊ ένα κανονικό δρθογώνιο 
500X1.000 μ. περίπου. Εκτείνεται άπδ τήν 
σημερινή όδδ Άράτου έως τήν όδδ Σαχτούρη 
καί άπδ τήν όδδ Ά γ . Άνδρέου έως Ύψηλάν- 
του. Ή  πλατεία Γεωργίου Α ' υπάρχει... άλλά 
έγινε πολύ μεγαλύτερη, σχεδόν ή διπλάσια. 
Ά ντιθέτως καταργήθηκαν τρεις άλλες πλατεί
ες, έκ τών δποίων δύο ήταν έπί τής όδού Κα-
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λαβρύτων, μιά στδ ύψος τής δδού Ρ. Φεραίου 
καί ή άλλη στδ ύψος της όδού Καραϊσκά- 
κη. Ή  σημερινή πλατεία "Ολγας ήταν χαραγ
μένη δυτικώτερα. Μεταξύ τών δδών Γεροκω- 
στοπούλου καί Γούναρη τδ σχέδιο έκεΐνο είχε 
μόνο δύο δρόμους (Πατρέως, Βότση). Φαίνε
ται δτι Ισχυρά συμφέροντα οικοπεδούχων άνοι
ξαν Αργότερα τΙς δδούς Παντανάσσης καί Φι- 
λοποίμενος. Στήν άνω πόλη ύπάρχουν στδ σχέ
διο ή πλατεία *Αγ. Γεωργίου, τά Ψηλά 'Α 
λώνια, ή πλατεία Παντοκράτορος καί ή πλα
τεία Όμονοίας. Έ δώ  6 Βούλγαρης είχε δημι
ουργήσει ώρισμένα τεράστια οίκοδομικά τετρά
γωνα. Κι* αύτά κομματιάστηκαν ύστερα σέ μι
κρότερα καί Ανοίχτηκαν δρόμοι πού δέν προ- 
βλέπονταν, δπως π. χ. ό οδός Α γίου Δημη- 
τρίου».

Κατά Κορύλλον είς Δ. Βιβλ. 345—7, τδ 
έμβαδδν τής πόλεως τότε άνήρχετο είς 1.594. 
000 τετρ. μ., έκτδς δέ σχεδίου είς 250.000 
τετρ. μ., ή περίμετρος τής πόλεως είς 6.500 
μ. Καί "Εκθεσις ίατρών Γιαννοπούλου Κορύλ- 
λου 1873, 2. Περί σχεδίου πόλεως δρίζουν τά 
Β. Δ. της 9 Ά πρ . 1836, 6 'Απριλίου 1867, 
τδ τού έτους 1889 καί τού 1924, διά τού τε
λευταίου δέ ή πόλις έπεξετάθη άρκτικώς μέχρι 
τού νύν σταδίου Παναχαΐκής καί μεσημβρ. μέ
χρι δημοτ. σταύλων καί γηπέδου 'Ολυμπια
κού. Τ φ  1930 οίκίαι έν Πάτραις 6.513. Είς 
ΜΕΕ ΙΘ ' 78y τδ ίσχύον τότε σχέδιον. "Ηδη 
τδ βασικόν σχέδιον πόλεως στηρίζεται είς τδ 
Β.Δ. τού 1861 μέ πλείστας τροποποιήσεις λε- 
πτομερειακάς διά Β.Δ. έκτοτε (14 διά τήν Κά
τω  πόλιν, 17 διά τήν "Ανω) Διά τήν νέαν με
σημβρινήν καί Αρκτικήν πλευράν, έκτδς τών 
β. δ. 1896, 1903, τδ βασικόν είναι τού έτους 
1926 μέ 14 καί τούτο τροποποιήσεις.

Ο ι κ ό π ε δ α  ( έ Ον ι κ ά )  Π α τ ρ ώ ν  (νομι
κή έξέλιξις). «Περί τής άνεγέρσεως τής πόλε
ως τών Π. Πατρών» ό Αείμνηστος Καποδί- 
στριας έξέδοτο τήν ύπ* άριθ. 2771 τής 4 Δε
κεμβρίου 1830 Διάταξίν του: « Ή  κυβέρνησις
κατ' αίτησιν τών προκρίτων καί λοιπών κα
τοίκων τής πόλεως Παλαιών Πατρών, γενο- 
μένην κατά τδ φΟινόπωρον τού 1828, διέταξε 
πολιτικούς μηχανικούς διά νά χαράξουν τακτι
κόν σχέδιον, κατά τδ όποιον ή πόλις ν* άνα- 
γερΟή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά έπαγγέ- 
ληται δσον τδ δυνατόν πλειότερα Αγαθά ώς 
πρδς τδ έμπόριον καί τήν συγκοινωνίαν μέ 
τ ’ άλλα έθνη καί ώς πρδς τδ υγιεινόν του τό
που καί έπειδή κατά τδ διαγραφέν σχέδιον 
διά τήν εύθυγραμμίαν τών όδών καί τδν σχημα
τισμόν τών Αγορών άφηρούντο πολλά μέρη τό
πων δσους τινες τών πολιτών άπήταυν ώς Ιδι
οκτησίαν των, έσυστήθησαν δύο έπιτροπαί διά 
νά έξετάσουν τά περί τών άπαιτήσεών των... 
Επειδή  δέ αί... έπιτροπαί δέν έξετέλεσαν τδ 
χρέος των κατά τήν προσδοκίαν τής κυβερνή- 
σεως διά τούτο έγιναν παράπονα καί έδόθησαν 
πολλαί άναφοραί κατά τών Αποφάσεων των, 
διωρίσθη κατά τδν Αύγουστον τού 1830 καί 
τρίτη έπιτροπή... Διατάττει 1) μόνον οί κά
τοικοι τών Π . Πατρών δσων αί ΙδιοκτησΙαι 
προσεβλήθησαν άπδ τάς γραμμάς τού νέου τα-
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623 αχέβ to\
V iisi p,
r’ ^  i w ·  *  σχεδίου τής πόλεως καί βσοι έκ τού-
%; ί:ι> v .,l< W του ζημιοϋνται, έχουν δικαίωμα είς άποζημί- 

Λ ωσιν. 2) [άναφέρει είδικώτερον τίνες δικαιοϋν- 
8/ . f l ; s ί; ται άποζημιώσεως]. 3) Εκείνοι, οΐτινες εΐχον 
^ ’”^5 « έκπαλαι έμπορικά κατ)ματα, έργαστήρια καί οί

m jj) κίας εις την Κάτω πόλιν μένουν κύριοι τής ίδι- 
• J$jl οκτησίας των καί άν άφαιρώνται μέρη έξ αύ- 

κζτηι ι " Λ) τών ένεκεν των δδών, θέλουν άποζημιωθή ά-■ " Ί."'Ovj £ *
‘̂ ; » ί
!». ί πό γην όσον τό δυνατόν πλησιέστερον τής I-
^ Mj ψ I1 Μ διοκτησίας των. 4) Εκείνοι, οΐτινες εΐχον άμ-
„νι.Γ ,. ."ί: X: πελώνας καί γαίας άρωσίμους έκπαλαι, τα ό- 
^ !ζ Ι’!·( ^·'Η ποια εύρίσκονται έντός του σχεδίου τής νέας 
k'j'.V;’0 *?’ί, $ πόλεως, θέλουν λάβει άποζημίωσιν είς άντίτι- 

 ̂ * ί1® νής» μέρος μέν έντός τοϋ σχεδίου τής νέας
Ί ,'!V’‘v:r (ί πόλεως, όπου έπιθυμοϋν να οικοδομήσουν έν
'' ·μ;,ι) Ιτμ. fl ούτή οικίαν, τό δέ υπόλοιπον εκτός τής πόλε- 

,? ως. 5) Εκείνοι, οΐτινες εΐχον Ιδιοκτησίας είς 
·,Χ ίο-’, - /j< τήν άνω πόλιν καί έπιθυμοϋν ντ μείνουν έκεϊ,

Ι,ώ Λ δύνανται νά οικοδομήσουν είς τήν θέσιν, όπου
'u a; εύρίσκονται, άλλ’ όφείλουν νά κτίσουν κατά
λ « οι; είς 6,ίί π  γραμμήν, έάν δέ έχουν δικαίωμα είς άποζημί- 
'.ΚΜι Κορ*· η ωσιν ένεκεν τής εύθυγραμμίας των οδών, θέ- 
in; ί?:”,ων; π λουν άποζημιωθή καθ’ όσον είναι δυνατόν άπό 
Anpwj life x γαίας κειμένας πλησίον των ίδικών των. 6) 
ft, fa ™ τ C "Οσαι οίκοδομαί έμειναν μέχρι τοϋδε κατά τό 
ί;«ιώ;μίρ..'3Β· παλαιόν σχέδιον, θέλουν διαμένει καθώς εύρί- 
ιί μιηώρ. ai υίί σκονται. 7) Οί άριθμοί 13—30 τής κάτω πό- 
jjw ’Οκ» « )εως είναι έξαιρέτως προσδιωρισμένοι διά νά 
ι; 6 M3. &■■<! χρησιμεύσουν ώς κέντρον τής νέας πόλεως καί 
φ.% "Η?ι ?· είς τήν περιοχήν ταύτην είναι άνάγκη ν’ άρ- 

(!μ3|) χίσουν νά οικοδομούν οί πολϊται. 8) Οί τόποι, 
!·ττο:βίί; ϊ ι > 6 τοι έσημειώθησαν διά δημόσια καταστήματα 
(ί ί:ΐΚί·'®31 οίον έκκλησίας, άνταλλακτήριον, θέατρον κλπ. 
ίΛνίινμ ^ 1 δέν παραχωροϋνται είς κανένα. 9) Οί έχοντες 
jy 'fckwW'1 δικαίωμα άποζημιώσεως είς τήν άνω πόλιν 

καί ζητοϋντες νά τήν λάβουν είς τήν περιοχήν 
-ί» τής κάτω τήν σημειουμένην εις τό αρθρ. 7, 

χρεωστοϋν νά έκλέξουν έκεΐ τόπον διά νά οί- 
' ,ιί; ίοι κοδομήσουν. 10—18) [διατάξεις περί άποζημι- 
Μ’γ· ώσεις]. 19) Παν είδος οικοδομής είναι δε-

- > >Ϊ κτόν, άλλά δέν συγχωρεϊται είς τόν οίκοδο- 
n *Άπ,:'0 μουντά άχυρον, χόρτον καί πάσα όλη εύφλό- 

γιστος... 21) ΓΙάσα οικία εΐτε μεγάλη εϊτε 
μικρά, πρέπει νά έχη είς τό έσωτερικόν των■aft -

[^ Vy.j;:w χωρισμάτων της καπνοδόχον, άναγκαΐον καί
• ’ το^  Αναγκαίους όχετούς... 22) Ε πειδή  ώκο- 

δομήθησαν ήδη κατά τήν οδόν τής άγορας 
πολλαί οίκίαι έπί στηλών, οί πολϊται θέλουν 
έξακολουθεΐ νά οικοδομούν κατά τόν αύτόν 
τρόπον. 23) Επειδή ο συν)ρχης τοϋ μηχανικοΰ

5Α>ί  ̂ - ο*

0 1

iiw1'·*! βαρών Σχωμούργ έκαμεν είς τό σχέδιον των
ί’’'1 Πατρών τροποποιήσεις πολλά ώφελίμους, δια-
r‘! β̂ Γ*; τάττει ή κυβέρνησις τούς πάντας νά συμμορ- 
όίΦΓω,. φωθοΰν κατ’ αύτάς...».
.ί ̂  «Περί των οικοπέδων Πατρών» έξεδόθη

καί ή ύπ’ άριθ. 3909 τής 26 ’Ιουνίου 1831 
ι·:/Ρ *’:·)/: Διάταξις τοϋ αύτοΰ Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος: 
[ ; « ' / «Θεωροΰντες ότι ή έπί τής έκτελέσεως τοϋ 

σχεδίου τής πόλεως τών Πατρών άπαντα εις τήν 
έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθ. 2771 διατάξεως δυσκο- 

: i>W'x] λίας, αΐτινες τήν έμποδίζουν νά φθάση τόν ό- 
ποιον ή κυβέρνησις προέθετο κύριον σκοπόν, 

β3ί τήν ταχεϊαν καί τακτικήν άνέγερσιν τής άνω 
vy; ’fjfc: καί κάτω πόλεως... Θεωροΰντες ότι πολλοί 

τών πολιτών δέν δέχονται τούς τόπους, τούς

όποίους τούς προσδιώρισεν ή έπιτροπή είς τ ί 
κέντρον τής νέας πόλεως, ήτις μ ’ όλα ταϋτα 
πρέπει νά κατοικηθή κατά τ' ύς όρους τοϋ σχε
δίου... Θεωροΰντες τελευταΐον ότι ή άνω πόλις 
δέν είναι δυνατόν νά οίκοδομηθή κατά τά- 
ξιν, ένεκα τής άνοιμαλίας τών οικοπέδων καί 
θέλοντες συγχρόνως νά εύκολύνωμεν τούς ίδιο- 
κτήτας τής άνω πόλεως, όσοι ήθελον έπιθυ- 
μήσει νά οικοδομήσουν κατά τόν όλιγώτερον 
δαπανηρόν τρόπον... διατάττομεν 1) "Εκαστος 
ιδιοκτήτης τής άνω πόλεως δύναται νά οίκο- 
δομήση έκεϊ, όπως έπιθυμεϊ έπί τής Ιδιοκτη
σίας του, χωρίς νά είναι ύπόχρεως είς τό νά 
φυλάξη τήν γραμμήν. 2) ΑΙ μέχρι τής σήμε
ρον παραχωρηθεΐσαι άπό τήν έπιτροπήν άπο- 
ζημιώσεις έπικυροϋνται, όσοι δέ πολϊται έλαβον 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον γήν είς τήν κάτω πό
λιν, ύποχρεοΰνται νά θέσουν ύπό τάς διαταγάς 
τής κυβερνήσεως ϊσην ποσότητα πήχεων είς 
τήν άνω πόλιν... 4) Ή  κυβέρνησις έν καιρφ 
θέλει δούσει έκτασιν μεγαλυτέραν είς τό σχέ
διον τής πόλεως, ώστε άφοϋ πληρωθή δλον 
τό ένεστώς αύτοΰ διάστημά, νά δυνηθοϋν όλοι 
οί ίδιοκτήται τής άνω πόλεως νά λάβωσιν άν 
θέλουν οίκόπεδον εις τήν κάτω πόλιν».

Έπηκολούθησε τό β. S. 17 (29) Αύγου
στου 1836 περί διορισμού έπιτροπής έπί τής 
άποζημιώσεως τών κατοίκων Πατρών : « Έ γ -  
κρίνομεν τήν σύστασιν έπιτροπής διά νά έξε- 
τάση τάς άπαιτήσεις, τάς όποίας έκαμον διά
φοροι κάτοικοι τών Πατρών, έπιστηριζόμενοι 
είς τό ύπ’ άριθ. 2771 διάταγμα τής προλα- 
βούσης κυβερνήσεως...». Τό β. δ. 10 (22) ’Ο 
κτωβρίου 1837 περί άποζημιώσεως τών κα
τοίκων τής πόλεως Πατρών : «Έγκρίνομεν τό
νά παραχωρηθή είς τούς κατοίκους τών Π . 
Πατρών, τών οποίων αί είς τήν άνω πόλιν ί
διο κτησίαι των δέν προσεβλήθησαν άπό τό 
σχέδιον, άποζημίωσις έντός τών δύο νέων σει
ρών τής κάτω πόλεως, άναλόγως τής έκτάσεως 
καίάξίας έκάστου ανταλλασσόμενου οικοπέδου, 
τό άποζημιούμενον τοϋτο οίκόπεδον θέλει τότε 
μεταβή εις τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου». Διά 
τοϋ β. δ. 16 Ίανουαρίου 1847 διωρίσθη νέα 
έπιτροπή έπί τών άποζημιώσεων τών Πατρέων 
καί διά β. δ. τής 27 Ιουνίου 1849 αΰτη διε- 
λύθη καί διωρίσθη νέα ύπό τόν Νομάρχην Ά -  
χαΐας καί ’Ήλιδος μέ συμμετοχήν δύο Πατρέ- 
ων έκλεγομένων ύπό τοϋ Δημοτικού συμβου
λίου Πατρέων.

Διά τοϋ β. δ. 13 ’Οκτωβρίου 1852 έπεκυ- 
ρώθησαν αί πράξεις πασών τών διά τών προ
ηγουμένων διαταγμάτων διορισθεισών έπιτρο- 
πών περί άποζημιώσεως τών κατοίκων Π α
τριόν «καί θέλουσιν έκδοθή παρά τοϋ ήμετέρου 
έπί τών Οικονομικών 'Υπουργείου τά παραχω
ρητήρια έπ’ ονόματι έκάστου τών λαβόντων 
καί λαμβανόντων έθνικά οικόπεδα λόγω άπο
ζημιώσεως ή άνταλλαγής... Έ άν τά έντός του 
σχεδίου τής κάτω πόλεως Πατρών διαθέσιμα 
έθνικά οίκόπεδα δέν έξαρκέσωσι... τό σχέδιον 
τής πόλεως θέλει έπεκταθή πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον διά τής προσθήκης μιας ή καί δύο έτι 
γραμμών...». 'Ο  Νόμος ΥΝΖ' τής 10 ’Α πρι
λίου 1858 «Περί τών έν ΓΙάτραις οικοπέδων»
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βρίζει: «Τοπογραφικός χάρτης, έν ώ σημβιουν- 
ται τά όρια της άνω πόλεως Πατρών... είς 
τό άρμόδιον δημαρχείου... Ό  άξιων έπί γηπέ
δου κειμένου έντός του σχεδίου της άνω πό
λεως δικαίωμα κυριότητας» όφείλει νά ύποβά- 
λη τάς άντιρρήσεις του είς τόν Οικονομικόν 
&ρορον Πατρών, Κατά τήν αίτιολογικήν εκΟε- 
σιν του έν λόγψ νόμου οί λαβόντες είς κάτω 
πόλιν οίκόπεδα διά νά λάβουν όριστικά παρα
χωρητήρια πρέπει νά παραδώσουν είς τό Δη
μόσιον τά έν τη άνω πόλει οίκόπεδά των, 
άλλ’ ούτοι «... τά έγκατέλιπον, έκ της έγκατα- 
λείψεως δέ ταύτης ώφεληθέντες άλλοι καί μά
λιστα οί έκ των όρεινών μερών κατελθόντες 
είς τήν πόλιν πάροικοι, άνήγειρον έπ’ αυτών 
οίκίας κατά τό μάλλον καί ήττον στερεάς, έν
τός των όποΐων κατοικοΰσι πρό πολλών έτών». 
Τούτους ύπολογίζει είς 1.000 περίπου οίκογε- 
νειάρχας. Ε ίς τό άρθρον 2 του νόμου προβλέ- 
πεται ή άντικατάστασις τών προσωρινών μέ
χρι τουδε παραχωρητηρίων διά τακτικών τοι- 
ούτων. Διά 30 άρθρων του 6 νόμος άπέβλεψεν 
είς τήν όριστικήν λύσιν τοΰ ζητήματος άπο- 
ζημιώσεως είς έθνικά οίκόπεδα τών Πατρέων.

Κατά τάς όδηγίας του έπΐ τών ΟΙκονομι- 
κών 'Υπουργείου της 27 'Ιουνίου 1858, «τό 
δικαίωμα της άποζημιώσεως τών Πατρέων 
πηγάζει έκ του έκδοθέντος ύπό του Κυβερνή
του ψηφίσματος, διά τοΰ όποίου άπεφασίσθη 
ή συστασις τής κάτω πόλεως καί ή σχεδιο- 
γράφησις τής άνω, διότι διά τής άποφάσεως 
ταύτης τά Ιδιόκτητα οικόπεδα τών κατοίκων 
έβλάπτοντο κατακοπτόμενα άπό τάς γραμμάς 
τοΰ σχεδίου καί έλαττουμένης της σχετικής 
αύτών άξίας, ένεκα τής είς άλλο μέρος μετα- 
Οέσεως της πόλεως...», Τψ 1843 οΐ γεωμέ- 
τραι Χέρτνερ καί Κάλανδρος ένήργησαν όριστι
κήν άναθεώρησιν τών οίκοπέδων άνω πόλεως. 
«*Εν τη άνω πόλει Πατρών ύπήρχον πολλά οί- 
κόπεδα, τών όποίων οί κάτοχοι έπλήρωνον έ- 
τησίως ώρισμένον δικαίωμα έπιφανείας, νό- 
βελλον καλούμενον, πρός 'Οθωμανούς ή 7τρί>ς 
διάφορα όθωμανικά θρησκευτικά καταστήμα
τα, ών διάδοχος θεωρείται τό Δημόσιον. Τό 
άρθρ. 20 τοΰ νόμου άναγνωρίζει τούς κατό
χους τοΰ */j τής έκτάσεως αύτών...». «Τά ά- 
νευ άδειας τών έπιτροπών καταληφθέντα έν τή 
κάτω πόλει οίκόπεδα διαιρούνται είς τρεις κα
τηγορίας α' είς τά φέροντα ξύλινα παραπήγμα
τα οϊας δήποτε άξίας ή λιθοκτίστους ή πλιν
θόκτιστους οίκοδομάς άξίας κατωτέρας τών
1.000 δραχμών, β' είς τά φέροντα οίκοδομάς ά 
ξίας άνωτέρας τών 6.000 δραχ. γ ' είς τά φέ
ροντα οίκοδομάς άξίας 1.000—6.000 δραχμών». 
Ή  κλήρωσις τών οίκοπέδων τοΰ 1851 ισχυρο
ποιείται (άρθρα 20—24 τοΰ νόμ). "Ηδη άπό τοΰ 
1852 ώρίσΟη ότι ή κυριότης οίκοπέδων έν τή 
άνω πόλει, διά τά όποια έδόθησαν άλλα οίκό
πεδα είς τούς ίδιοκτήτας των έν τή κάτω, π ε
ριέρχεται είς τό Δημόσιον αυτοδικαίως καί 
ούδέν βάρος έπ* αύτών άναγνωρίζεται.

Διά τοΰ ν. Ψ Ξ ' τής 18 Δ)βρίου 1878 «τά 
είς τό Δημόσιον άνήκοντα ή δι* άνταλλα- 
γής είς τήν κυριότητα αυτού περιελθόντα οί
κόπεδα έντός τοΰ σχεδίου τής άνω πόλεως

Πατρών, έφ* ών άνηγέρθησαν τέλειαι οίκοδο·
μαί μέχρι τέλους τοΰ έτους 1877, παραχω- 
ροΰνται έπί έκτιμήσει είς τούς άνεγείραντας... 
Ή  διάταξις έφαρμόζεται καί έπί έθνικών γη
πέδων τών κειμένων είς τήν νέαν άρκτικήν 
σειράν τής κάτω πόλεως, τήν θέσιν Άρειαν 
καί τάς έκτός τοΰ σχεδίου θέσεις Βλατερόν καί 
Καμίνια». Διά τούς ίδιοκτήτας οίκοπέδων είς 
τήν θέσιν Πρόσαντες (έκτός σχεδίου) διά τοΰ 
άρθρ. 7 τοΰ νόμου προβλέπεται ότι έχουν δικαί
ωμα άποζημιώσεως δι* άνταλλαγης μέ έθνικά 
διαθέσιμα οίκόπεδα. Δι* άρθρου 9 όρίζεται ότι 
«τό Δημόσιον ώς κύριον τών όδών, παρόδων 
καί πλατειών τών σχηματισθεισών διά του 
σχεδίου Βουλγάρεως, έχει τό δικαίωμα νά δια- 
θέση υπέρ έαυτοΰ τά διά μεταγενεστέρων τρο
ποποιήσεων τοΰ σχεδίου τούτου σχηματισθέντα 
οίκόπεδα ή τεμάχια, κατά τούς ίσχύοντας νό
μους». Διά τοΰ άρθρου 11 διακανονίζεται δια
φορά μέ τόν ναόν Ά γ . Άνδρέου καί άναγνω- 
ρίζεται κύριος τών άρκτικώς αύτοΰ οίκοπέδων. 
Κατά τά β. δ. 24 Αύγούστου 1879 προσδιω- 
ρίσΟη πρός χρήσιν τοΰ Δημοσίου τό έν θέσει 
Νταμπάχανα τής άνω πόλεως Ιΐατρών κείμε
νον έθνικόν οίκόπεδον, κατεχόμενον ύπό τών 
άδελφών Άργυροπούλων, έκ στρεμ. 7 καί 692 
μ. καί όροθετούμενον άνατ. μέ οίκίαν Γερούση 
καί αύλακα, δυτ. μέ έθν. οίκόπεδον, άρκτ. μέ 
παλαιάν όδόν καί μεσημβρ. μέ αύλακα καί έθν. 
οίκόπεδον.

Διά τοΰ ν. ΑΣΜΟ' τής 26 'Ιουλίου 1885 
«Περί παραχωρήσεως οίκοπέδων τοΰ Δημοσίου 
έν Πάτραις είς τούς έπ* αύτών οίκοδομήσαν- 
τας μέχρι τέλους τοΰ έτους 1877» παρετάθη- 
σαν αί προθεσμίαι τοΰ ν. ΦΞ'/1878 καί ώρίσΟη 
έν άρθρο* 4 § L ότι «ό ίδρύσας τήν οίκοδομήν ώς 
καί ό έκδοχεύς τών δικαιωμάτων αύτοΰ θεω
ρείται πάντοτε ώς κατέχων έξ όνόματος τοΰ 
Δημοσίου. Μηδεμία δ' επιτρέπεται ώς προς 
τούτο άνταπόδειξις». Ουτω τά άδιάθετα πα- 
ραμείναντα εθνικά οίκόπεδα τής άνω πόλεως 
τοΰ σχεδίου Πατρών έκηρύχθησαν ώς άπαρά- 
γραπτα καί άναπαλλοτρίωτα τοΰ Δημοσίου, 
Διά τοΰ νόμου Α ΐ ^ '  της 28 Μαΐου 1887 έδό- 
Οη νέα παράτασις προθεσμιών καί τέλος άλλη 
διά τοΰ ν. Α Ί'Κ Α ' τής 22 Μαρτίου 1889 έξ 
μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου τού
του προς κοινυποίησιν δηλώσεως περί παρα
χωρήσεως οίκοπέδων τών μέχρι τέλους 1877 
οίκοδυμηΟέντων. Πρβλ. Έλλ. Νομοθεσία Θ. 
Δεληγιάννη καί Γ. Ζηκοπούλου, ΆΟ. 1868, 
Ε ' 400—442, ’Αστικοί νόμοι, Κώδικες Γ. 
Δυοβουνιώτη 1910, 721—796 μετά νομολογί
ας, Δημ. Ζωγράφου Ίσ τ . τής Ιδρύσεως τής 
Έθν. Τραπέζης, Β' *Λ0. 1927, 2 4 -2 7 . Περ. 
«Θέμις» I I ' (1897), 7.

Σ χ έ ς  Τιμόθεος. Έξέδωσεν έν Πάτραις τώ 
1872 «Μέθοδον της αγγλικής γλώσσης» έκ 
σ. 396.

Σ χ ίζα ς  Κ. Γεώργιος. Θεολόγος έκ Π α
τρών, άπό τοΰ 1953 έξέδωσεν έν ΆΟήναις είς 
βιβλία μεταφράσεις ξένων κοινωνιολόγων καί 
ψυχολόγων.

Σ χο ινά ς Γεώργιος. Έμπορος βαλάνων καί



625 σχολεία
Λϊν

'■< ν , Ά
ιατειργασμένων δερμάτων έν Πάτραις, παρα- 
?χών έκδουλεύσεις είς τόν άποσταλέντα κατά- 

'ϊ: ^  ^  ^ηιοπον έκ Ζακύνθου τον ’Ιούλιον 1645 καί
■ ί'·<ί''<(»> V

;·ν'■-'JtL: tv• * υη·. >
, ι.  νΛ).;

itplv όλίγον είς τον έκ Κπόλεως φθάσαντα Ί -  
[οάννην Σοφίταν. Κώδηξ Μέρτζιου 42.

Σχο ινάς Κ ω ν σ τ .  Αγωνιστής τοϋ 1821 
ίς τό στρατόπεδον πολιορκίας Πατρών τό θέ- 

|>ος 1821. Βλ. λ. Έπαν. 21.
σχολεία. Α' μ έ χ ρ ι  τ ο υ  1821. At Ά -

'εται έκ τής διηγήσεως τοϋ Πολυβίου διά τον 
',ίσχρόν Καλλικράτη, τον όποιον καί ot μαθη- 
αί έξερχόμενοι των σχολείων άναφανδόν «προ- 
ότην» άπεκάλουν. Καί έπΐ βυζαντινής έποχής 
Θ' αί.) ρητώς άναφέρονται σχολεία είς Πά- 

... 3:ρας, όπου έλαβαν την έγκύκλιον μόρφωσιν ό 
5 κ ΙΙατρών Άρέθας καί ό έκ Κατάνης τής 

y Σικελίας ’Αθανάσιος, άναδειχθέντες άργότερον 
3<1*'Λί';Τι,'ξ,’ 5 μφότεροι ίεράρχαι. Κατά τήν περίοδον των 

«( iVi,fi(" ν  Ιαλαιολόγων έγκωμιάζεται ό Κωνσταντίνος ότι 
-f/j ^ 5.:^ ’ καί παιδείας Ελληνικής εύμοιρήσαι τούς ύπη- 
t*;J-.,.ξ,, Λ'.όους πεποίηκεν» ήτοι τούς ΙΊατρεΐς. Έ κ  τού- 

'■?;> tj ιλ ο;" ¥> ου δεικνύεται δτι έπί Φραγκοκρατίας έλληνι- 
lla:;.iv yti.. ’ όν σχολεϊον δέν ύπήρχεν έν Πάτραις καί 

î yjj rt ιά τής διδασκαλίας τοϋ κλήρου at νέαι γε- 
;;:i ; U! ·■■ εαί μετελάμβανον πως Ελληνικής παιδείας.
tosw Γί 
*·&'. ί:χ: .Τ  
h>xa n! if,

a  Οταν τον ΙΖ ' at. ή 
}ΐ Ιάτραις ήτο άκμαία,

Εβραϊκή παροικία έν 
γίνεται λόγος περί πε

ριωνύμων ραββίνων των Πατρών, περιφήμων 
;; $ίως διά τήν μόρφωσίν των καί τάς πνευμα- 

,. „ ί: ικάς των ενασχολήσεις, καθόλου δέ άπίθανον 
. w τι καί διδάσκαλοι θά ήσαν τών Έβραιοπαίδων 

Πάτραις. Πάντως ή άναδημιουργηθεΐσα ά- 
_iw w rjjrjyτοΰ 1917 'Εβραϊκή κοινότης έν Πάτραις 
'* :ι·;·*;^ ιατηρεϊ καί σχολεϊον έκτοτε έως σήμερον είς 

Ιδιόκτητον συναγωγήν της (μέ Ιδίαν πρός 
; οΰτο αίθουσαν).
ί rajfe-fl' Κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν έλει- 
■y.jm: 7ι.|ϊ ούργησεν έν Πάτραις σχολεϊον τών Δυτικών, 
::ι: ώ;^||ιθάσαν νά έχη 164 μαθητάς (τφ 1690 περί- 
ΐίΆ:ι»·β·.Όυ), άλλ’ οί καταφυγόντες είς Πάτρας ΆΟη- 
ίΐθ steifraioi πρόσφυγες έσπευσαν νά λειτουργήσουν 
ν νταϋθα σχολεϊον, δπου ’Αθηναίοι καί ΙΙατρι-
■ νέοι έσπούδαζον «γραμματικά, ρητορικά

^^|,.|έίς τήν έλληνικήν καί λατινικήν γλώσσαν». Τό 
iJ 11, ^  χολειον έλειτούργησεν άπό τοΰ 1691—3 μέ 
: τϊ-· Μι.:φ ιδάσκαλον τόν Ν. Βαβατενήν, ό όποιος κατό- 
:.ν> ί·  ̂ :ιν έγένετο έπίσκοπος "Ελους καταδιωχθείς 
)*υ- · ί . δη έν Πάτραις υπό τών Ενετών. Έξελέγη 
:·ί 'ή'.^ιδάσκαλος κατόπιν ό ’Αθηναίος ’Αργυρός 
ά)*; *ί;34πεναλδής, διδάξας άπό τοΰ 1694 έως 1699 

'?.τήν έγκύκλιον παιδείαν ’Αθηναίοις τε καί 
’V). Ι^φΊατρεΰσι νεανίαις». Έπανήλθεν είς Πάτρας 
0.*ίΕΐ^ φ  1704, διδάξας έως τοΰ 1707. Μετάτό 1715 
 ̂ν'#0!'ώ ό διδακτήριον Πατρών διελύθη καί ot μαθη- 
;.;?!(J! αί του έτράπησαν είς Άθήναις ή Δημητσά-

ik'jjfixv. Κ. Δ. Μέρτζιος είς Ή πειρ . Χρον. ΙΑ '
1 t i7 ;Άναφέρεται έκ Πατρών τόν Φ)ριον 1707 ή 

άηνύστασις σχολείου μέ διδάσκαλον έλληνικών 
ρ1'' ϊ- :αί λατινικών μέ άμοιβήν 200 δουκάτων έτη- 

; 1);'5 ·άως. Μέ τήν βοήθειαν τοΰ τιτουλαρίου έπι- 
ί^,-ίφ-ικόπου ’Ανθίμου, Ήλείου τήν καταγωγήν, έ- 
' '' ^/.ίέιυκλοφόρησε διακήρυξις είς τόν λαόν ϊνα στα- 
*0;1 ϊί.οΰν τά παιδία εις τό σχολεϊον πρός άνύψω-

σιν τής μορφώσεώς των (Κώδηξ Μέρτζιου 
141). Τόν Αύγουστον ήδη τοΰ 1699 ό 'Ενετός 
προνοητής Φρ. Φόσκαρης έγραφεν δτι ή έκ- 
παίδευσις είς τήν πόλιν καί τά χωρία ήτο είς 
χαμηλόν έπίπεδον. Μόνον στοιχειώδη τινα δι
δάσκονται τά παιδία τών πλουσίων άπό "Ελ
ληνας ιερείς, ιδίως θρησκευτικά. Φυσικά ό 
Γριμάνι ήθελε νά συσταθοΰν καθολικά σχολεία 
(αυτόθι 112). Βλ. έν τοσούτω λ. ’Εκκλησία 
διά τόν μητρ. Χριστοφόρον ύποσχόμενον δα- 
πάναις του λειτουργίαν σχολείου ένταΰθα.

Ά πό  τοΰ 1757 άναγράφεται λειτουργούσα 
έν Πάτραις μία δημοτική σχολή, λειτουργήσα- 
σα μέχρι τοΰ 1821. ’Επίσης ή δημογεροντία 
Πατρών έφρόντισε νά περιέλθουν ιδίως είς τό 
έξωτερικόν έντεταλμένοι της δι’ έρανον «έπί 
τφ  άξιεπαίνω σκοπφ τοΰ καταστήσαι έν 11ά- 
τραις Γυμνάσιον πρός τροφήν καί άγωγήν δώ
δεκα παίδων». Βλ. λ. Κασής. Ίδρύθη δμως 
τφ  1767 έν Πάτραις ύπό τών Πατρέων αΰτα- 
δέλφων Κυρίλλου μοναχού, ’Ιωακείμ καί Κο
σμά, άναγνωρισθεΐσα τό αύτό έτος Δ)βριον 
μήνα διά πατριαρχικού σιγιλλίου τοΰ Κπόλεως 
Σαμουήλ, ό όποιος προσήρτησεν αύτήν είς τόν 
ναόν τοΰ Ά γ . Άνδρέου παραλίας Πατρών, 
κηρυχθέντος διά τοΰ σιγιλλίου τούτου σταυρο- 
πηγιακοΰ.

Γράφει τό σιγίλλιον τούτο: «... ’Επειδή τοι- 
γαροΰν άνηνέχθη καί έδηλοποιήθη ήμΐν, ώς έν 
τή χώρα Παλαιών Πατρών μή ύντος κατά τούς 
δε τούς χρόνους κοίνοΰ φροντιστηρίου τών 
Έλληνικών μαθημάτων, ot άπό τής αύτής έ- 
παρχίας όρμώμενοι τρεις αΰτάδελφοι δτε ’Ιω 
ακείμ, Κοσμάς καί ό Κύριλλος μοναχός, παι
δείας εύ ήκοντες καί θείιρ κεκινημένοι ζήλω 
συστήσασθαι συνέθεντο μετά τοΰ πατρός αυ
τών. Άπολαβόντες ούν τόπον προφανώς καί 
καταλλήλως έχοντα ώς ούτε έν μέσιρ τής χώ 
ρας καί τής τών πολλών τύρβης, ούδέ πόρρω 
που, άλλ’ έγγύς τής αύτής χώρας κείμενον, έν 
αύτώ πόνοις καί δαπανήμασιν ίδίοις άνήγειραν 
καί άνψκοδομήσαντο τό μελετηθέν φροντιστή
ριο1;, «ύστε πολλούς έκ τής αύτής χώρας έρω- 
τι παιδείας ήδη προσφοιτώντας διδάσκεσθαι 
τά έγκύκλια μαθήματα καί τινας αύτών άπό- 
ρως έχοντας διατρέφεσθαι έπ’ αύτών τούτων 
τών διδασκάλων, καίτοι μηδεμίαν έχόντων 
βοήθειαν άπό τής κοινότητος τής χώρας έκεί- 
νης».

Τήν σχολήν ταύτην, ή δποία διέθετε κατά 
ταΰτα ίδιον κτίριον, κατέστρεψαν, δπως καί 
τόν παρακείμενον ναόν τοΰ Α γίου  Άνδρέου, οί 
Τουρκαλβανοί, ot έλθόντες πρός κατάπνιξιν 
τής Έπαναστάσεως τοϋ 1770. Έ κτοτε αύτη 
δέν έλειτούργησε, τό τοπίον δμως έξηκολού- 
θει νά λέγεται έως τοΰ 1821 «σχολεϊον» Ά γ . 
Άνδρέου. Έλειτούργησε πάντως ή δημοτική 
σχολή ώς άνω, κατάλογον δέ τών τελευταίων 
(1788—1821) διδασκάλων έδημοσίευσεν ό Θω- 
μόπουλος 553—4. Κατά τά πρό τοΰ 1821 ά- 
γαθήν φήμην διδασκάλου είχε καί ό έν Ό μ -  
πλώ μονάζων λόγιος μοναχός Άβακούμ, εις 
δν ένεπιστεύοντο εύκατάστατοι τών Πατρών, 
δπως ό Άνδρ. Καλαμογδάρτης, τούς υιούς των 
διά τήν Έλληνικήν παιδείαν. Ε π ίσ η ς at ξέναι
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γλώσσαι έδιδάσκοντο έν Πάτραις, όπως τάς 
έδιδάχθη π. χ. 6 Σπυριδ. Τρικούπης κ. ά. 
Τήν ώς άνω Ελληνικών γραμμάτων σχολήν 
των Π . Πατρών, άναφέρει καί ό Φατσέας, 
Γραμμ., Γεωγραφία Β' 144. Έ ξ  άλλου ή Φ ι- 
λόμουσος έταιρία (βλ. λ.) είχε τμήμα έν Π ά- 
τραις. Γούδας Ε ' 210. Πρβλ. λ. Σοφιανόπου- 
Xoc. Μόνον αί Ά θήναι καί αΐ Πάτραι εΐχον 
έπιστήμονα, έν Εύρώπη σπουδάσαντα, διδά
σκαλον. Θωμόπουλος 280, 281, 356, 4372,
4741, 475—8, 4863, 490, 495, 531, 541, 553, 
573. Σακελλαρίου Ή  Πελοπόννησος 147, 252.

Β' Μ ε τ ά  τ ό  1821. Οί Γάλλοι του Μαι- 
ζώνος φέρουν ότι έλειτούργησαν έπΐ των ήμε
ρων των (1828—9) τέσσαρα σχολεία είς Πάτρας 
(Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλ. 335, M an g eart 
X X V ), άλλα ό Καποδίστριας όμολογεΐται ό 
θεμελιωτής τής δημοτ. έκπαιδεύσεώς μας (Λαζ. 
Βελέλη, Ό  Καποδίστριας κλπ.). Βλ. λ. Πούμ- 
πλικο. *0 Καποδίστριας τώ 1829 Οέτων τά θε
μέλια τής νέας πόλεως, έθεσε συγχρόνως καί τά 
του σχολείου της είς πλατείαν άγ. Γεωργίου. 
01 πρόκριτοι τόν συνέχαιραν διά τήν ’Απελευ
θέρωσή, λέγοντες δτι πρέπει νά δοξάζωμεν τόν 
Θεόν διά τό μέγα αυτό θαΰμα. Συνεφώνησεν ό 
άείμνηστος κυβερνήτης, άλλα προσέθεσε «δεν 
εϊμεθα 8μως έλεύθεροι». 01 πρόκριτοι έταρά- 
χθησαν καί ό Καποδίστριας έπανέλαβεν «έχο- 
μεν τώρα άλλον άγώνα, όπως άπαλλαχθώμεν 
καί άπό τής δουλείας αύτήςϊ). Καί πάλιν ήπό- 
ρησαν ot πρόκριτοι. «Νά έλευθερωθώμεν, έξη- 
γήΟη ό κυβερνήτης, άπό τάς κακάς μας έξεις, 
άπό τάς προλήψεις μας, άπό τήν άμάθειάν μας 
καί άπό τήν πενίαν μας καί τότε μόνον θά εϊ- 
μεθα ελεύθεροι» (Π, Χαλικοπούλου Γεωργ. Πό
νημα, 1880). ΙΙροσεκλήθη έκ νέου νά διδάξη 
ό διδάσκαλος Παπατριανταφυλλίδης (διατελέ- 
σας μέχρι του 1838), ό Καποδίστριας έφερε καί 
τόν διδάσκαλον Μενέλαον Δαπόντε. Είς τόν έ
ρανον του Καποδιστρίου υπέρ συστάσεως σχο
λείων προΟύμως έδωσαν ot μοναχοί Όμπλοΰ. 
Θωμόπουλος Όμπλοΰ 252. Διδάσκαλοι Ίόνιοι 
προσήλΟον διδάσκοντες ξένας γλώσσας, είς δέ 
τήν έθνικήν έορτήν 30)1)1836 ήλθον καί τά κο
ράσια του σχολείου (Steub II 79). Καί ό Τερ- 
τσέτης (βλ. λ.) διδάσκαλος έν Πάτραις (1832). 
Περί δημοτ. έκπαιδεύσεώς όμιλεΐ καί τό ψή
φισμα τοΰ δημοτ. συμβουλίου τής 24)5)1837 
(έφ. «Πελοπόννησος» 5)5)1909 Πατρών).

Τό Β. Δ. τής 25 Μαρτίου / 6 Απριλίου 
1835 προβλέπει τήν σύστασιν δέκα Έλλην. σχο
λείων, μεταξύ των όποίων καί τό των Πατρών, 
καί τό όποιον έλειτούργησεν άμέσως υπό σχολάρ- 
χην τόν Χαράλ. Παμπούκην (βλ. λ.). Θωμό
πουλος είς ’Αχαϊκά Β' 3 καί 4. Κυριακίδου 
Ίστορ. συγχρ. Έλλην. Α ' 263, Β' 118.

Τώ 1838 έγκαινιάζεται τό γυμνάσιον (Α') 
Πατρών, έν τών τριών πρώτων λειτουργη- 
σάντων του Κράτους. Έλέγετο «Βασιλικόν» 
καί α' αύτοΰ γυμνασιάρχης ό Κ. Α. Ραδινός 
(βλ. λ.)·

Είς τήν έφ. «Μίνως» Πατρών 1841 (ένδει- 
ξις Γ. Π . Μπούρα) άναφέρεται: Είς τό ένταΰ- 
θα Γυμνάσιον καί Ελληνικόν σχολεΐον διδά
σκονται τά έξης μαθήματα: ύπό μέν τοΰ κ. Α.

Ραδινού ό τοΰ Πλάτωνος Γοργίας, ό Θουκυδί* 
δης, ή Εμπειρική ψυχολογία...». Είς αύτό ήρ~ 
χοντο νέοι καί έξ Αίγιου άκόμη νά σπουδά
σουν, άπό δέ τοΰ 1856 είσήχθη εις τοΰτο (καί 
τής Σύρου) καί ή διδασκαλία τοΰ έμπορίου (Γ. 
Άναστασόπουλος, Ίσ τ . Έ λλ. Βιομηχ. Α ' 380). 
Τό άνωθεν τοΰ τότε Ταχυδρομείου (παραπλεύ- 
ρως νΰν θεάτρου) κτίριον αύτοΰ έπΐ τής πλα
τείας Γεωργίου Α ' καί κατόπιν είς τήν πλατεί
αν ’Ό λγας έχρησίμευσε καί ώς πρόχειρος άρχαι* 
ολογική άποθήκη μέχρι τών τελευταίων έτών 
(Θωμόπουλος 221, 2253), τήν όποίαν κατέγρα- 
ψεν ό von D uhn, οί δέ γυμνασιάρχαι αύτου 
διετέλεσαν έκτακτοι έπιμεληταί άρχαιοτήτων,

Άνέδειξε δέ τό γυμνάσιον τοΰτο έκτός υ
πουργών κ. ά. καί τούς πρωθυπουργούς Σω
τήριον Σωτηρόπουλον, Δημήτριον Γούναρην, 
Άνδρέαν Μιχαλακόπουλον, Δημήτρ. Μάξιμον, 
Γεώργ. Παπανδρέου, Στυλ. Γονατάν καί Πα- 
ναγ. Κανελλόπουλον. Περί στάσεως (βλ. λ.) 
τών μαθητών άντοθωνικής κατά θεατρ. παρά- 
στασίν των, Κυριακίδης Ίσ τ . συγχρ. Έλλ. Β' 
118.

Τό Β' Γυμνάσιον άρρένων άπανταται τφ 
1855 μέ γυμνασιάρχην τόν Γ. Ά θ . Γεράκην, 
άνέδειξε δέ τούς άκαδημαΐκούς Κωνστ. Τριαν- 
ταφυλλόπουλον καί Γ . * Α θανασ ιάδην Ν όβαν.
Ό  Ίωάν. Βαρδούκας έτύπωσεν έν Πάτραις τω 
1891 « Ή  πανήγυρις τής 25 Μαρτίου έν τω Β’ 
Γυμνασίω Πατρών» (σ. 16). Τό οίκημά του 
είς άκτήν Μπελαγάμπα, π>ατεΐαν Όμονοίας, 
όδόν Κανακάρη, Γούναρη (όπου πρίν τό Πτω- 
χοκομεΐον) καί άπό τοΰ 1958 είς νεόδμητον 
κτίριον έπί τής όδου Τριών Ναυάρχων έπί γυ
μνασιάρχου του Σπηλ. Πολυδώρου.

Τό Γ ' Γυμνάσιον Άρρένων Ιδρύθη τώ 1923 
μέ α' γυμνασιάρχην τόν Ίωάν. Μπουσιώτην, 
διατελέσαντα μέχρι του 1940. Έστεγάζετο είς 
κτίριον παρά τόν ναόν Είσοδίων, είτα παρά 
τήν πλατείαν Παντοκράτορος καί άπό τοΰ 1932 
παρά τά Ί ’ψηλά αλώνια είς νεόδμητον διδα- 
κτήριον.

Τό Δ ' Γυμνάσιον ώς πρακτικόν λύκειον μέ 
α ' γυμνασιάρχην τόν Γεώργ. Μπαδογιαννάκιν 
ιδρύθη τω 1932, είτα οΰτος άνέλαβε καί τήν 
διεύθυνσιν τής σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεώς 
(Γ ' καί Δ ' γυμνάσια). Τό Γυμνάσιον (Α') θη- 
λέων Ιδρύθη τήν 25)10)1920 καί τό Β' θηλέ- 
ων τώ 1945.

Έ δρα αί Πάτραι γεν. έπιθεωρητοΰ μέσης 
έκπαιδεύσεώς (1911), γενικοΰ στοιχειώδους j 
(1953) καί δύο τοπικών στοιχειώδους.

Τώ 1950 πρωτοβουλία του έπιθεωρητοΰ I 
Μέσης έκπαιδεύσεώς Πατρών Θ. Μάλλιου έγέ- ! 
νοντο διαλέξεις διά τόν Α γώ να τοΰ 1821 κατά 
πόλεις καί αύται έξετυπώθησαν έν Πάτραις; 
ΆΟαν. Μπαλτα διά τήν συμβολήν τής περιο- -ν 
χής Ζυγοΰ, Π. Κρητά καί Κ. Πετρονικολου 
διά τό Μεσολόγγι, Ν. Καλλιμάνη διά τήν Ναυ- 
πακτίαν καί Χρ. Τατσιοπούλου διά τήν Ά ρ-
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Δαπόντβς, 8χων 200 μαθητάς xal 81 στρα- 
τιώτας. Τόν Ιούνιον οί μαθηταί άνήλθον εις 
240. Τφ 1835 ήλθεν σχολάρχης δ X. Παμ- 
πούκης. Τφ 1837 δ γυμνασιάρχης Αλέξαν
δρος Ραδινός, παραμείνας έως τφ 1844. Κατ’ 
έκθεσιν τοϋ έπιθεωρητοϋ I. Κοκκώνη πρός τήν 
Γραμματείαν της Παιδείας, τφ  1830 ύπηρχον 
καί τρεις άκόμη διδάσκαλοι. Ή  έπαρχία Πα- 
τρών μέ 106 χωρία εΐχεν 6 γραμματοδιδασκά
λους μέ 100 μαθητάς, πάντες δέ οί μαθηταί 
άνήρχοντο είς 385. ΕΪς τήν έφ. «’Αχαϊκός κή- 
ρυξ» δημοσιεύεται λόγος τοϋ γυμνασιάρχου Α. 
Ραδινού κατά τήν έναρξιν των έξετάσεων κατ’ 
’Ιούλιον 1840, είς τδν όποιον ζητεί τήν οικο
νομικήν ένίσχυσιν τοϋ δήμου Πατρέων.

’Αλλά καί ιδιωτικόν σχολεϊον ίδρύθη τόν 
αύτόν καιρόν, τοϋ Γεωργ. Βρανά έκ Πάργας, 
δ όποιος έλαβε παρά τής Γραμματείας (υπουρ
γείου) «τήν άδειάν του είς τό νά μετέλθη ιδι
αιτέρως τό έπάγγελμα ελληνοδιδασκάλου, δι
δάσκων τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν γλώσσαν καί 
τήν Ιταλικήν», είχε δέ «τό σχολεϊον» του «είς 
τήν οίκίαν τοϋ κ. Γούναρη».

Είς τήν έφημ. «Μίνως» των Πατρών 1841 
(άριθ. 4) παρέχεται πληροφορία δτι παρά τήν 
Παντάνασσαν καί είς τήν οίκίαν τοϋ κ. Γυ- 
φτοσωτήρη υπήρχε σχολεϊον διά κοράσια καί 
νήπια άρρενα άπό 4—7 έτών μέ τήν πρώην 
διδασκάλισσαν τής σχολής τής έν Άθήναις 
Φιλεκπαιδ. 'Εταιρίας ’Αναστασίαν Γεωργιάδου.

Παρθεναγωγεΐον υπήρχε τφ  1870 τής ’Α 
θήνας Σπηλιωτοπούλου, διατηρηθέν έως τοϋ
1892. ’Επίσης τό ’Αχαϊκόν παρθεναγωγεΐον βε- 
βαιούμενον τόν ’Απρίλιον τοϋ 1859. Τής Χρυ
σάνθης Πρίμα (1841) είς οίκίαν Πρίμα (Κα
νακάρη).

Τόν ’Ιανουάριον 1859 ιδρύεται παρθεναγω
γεΐον «’Αχαϊκόν» υπό έπιτροπής Πατρέων, έ- 
πί κεφαλής τής οποίας ήτο δ άρχιεπίσκοπος 
αύτών Μισαήλ, ήρχισε δέ ή άνέγερσις οικοδο
μήματος έπΐ οίκοπέδου 1.200 πήχεων είς τήν 
Κάτω πόλιν Πατρών. Τό διδακτήριον όνομάζε- 
ται έκτοτε Στρούμπειον, διότι οί έκτελεσταί 
τής διαθήκης Γεωργ. Σ . Στρούμπου έφρόντι- 
σαν νά δώσουν πρός τόν άνω σκοπόν τό οίκό- 
πεδον τοΰτο καί δρχ. 15.000 έκ τής κληρο- 
νομίας.

Κατά Χρ. Κορύλλον είς Δ. Βιβλ. 381 είς 
6λα τά έκπαιδευτήρια Πατρών (καί τά ιδιωτι
κά) έφοίτων τφ  1895)6 μαθηταί 2.337 καί 
μαθήτριαι 1.589. Τό αύτό έτος έλειτούργουν 
έν Πάτραις 7 δημοτ. σχολεία άρρένων, 4 θη- 
λέων, 4 έλλ. σχολεία καί δύο γυμνάσια, πλή
ρες έκπαιδευτήριον άπό νηπιαγωγείου έως 
Άρσακείου διδασκαλείου, έκδίδοντος διπλώμα
τα διδασκαλισσών. 'Τπήρχον έπίσης τρία ιδι
ωτικά έκπαιδευτήρια άρρένων καί τρία θηλέ- 
ων (Κορύλλος είς Δ. Βιβλ. 381). Παλαιότε- 
ρον (1865) άναφέρεται τό ιδιωτικόν παρθενα
γωγεΐον τής Μπορέλλη (Χρ. Παλαμας είς 
Άκαδημ. Ήμερολ. Πατρών 1918, 23—4), ο
πού ή οικία Παλαμά κατόπιν. Σήμερον λει
τουργούν υπέρ τά 30 δημοτ. σχολεία. ’Εκ φυλ
λαδίου «Έκθεσις πεπραγμένων κατά τήν α' 
περίοδον τοϋ Έ ποπτ. συμβουλίου τής δημ.

έκπαιδεύσεως του νομού Ά χαίας» μανθάνομεν 
δτι «πρό τοϋ 1896 σχεδόν πάντα τά σχολεία 
ήσαν έγκατεστημένα έν ναοί;». Τό αύτό τώ 
1922/1923.

Νυκτερινόν γυμνάσιον άπό τοϋ 1946 έλει- 
τούργησεν ή Χριστ. Μορφωτική Έ νω σις Π α
τρών, ίδρυθεΐσα τφ  1931. Καί δημόσιον λει
τουργεί άπό τοϋ 1952 μέ γυμνασιάρχην τόν 
Κων Τσερεντζούλιαν.

Β ι ο τ ε χ  ν. καί έμπορική σχολή. Ταύτης 
τά έγκαίνια έγιναν τήν 2 Ν)βρίου 1897 μέ έφο
ρον τόν Σταμ. Θεοχάρην (βλ. λ.). Ή  Βιοτεχνι
κή έταιρία ίδρύθη έν Άθήναις τφ  1892. Φυλ- 
λάδιον έξετυπώθη έν Πάτραις τφ  1897 (τυπο- 
γραφεϊον Π . Χαλκιοπούλου) : «Έγκαίνια τής
Βιοτεχνικής Σχολής Πατρών». Τήν σχολήν 
συνετήρει ή εταιρεία, ίδρύθη δέ παρ’ αυτή καί 
έμπορικόν τμήμα. Έξετυπώθη καί φυλλάδιον : 
«Περί έμπορικής έκπαιδεύσεως. Λόγος έκφω- 
νηθείς ύπό Γεωργ. Κ. Άθανασιάδου, γεν. 
γραμματέως τής Βιοτεχνικής Εταιρίας Πα
τρών, κατά τήν έναρξιν τών έξετάσεων, τοϋ 
έμπορικοΰ τμήματος τής Βιοτεχνικής σχολής» 
(έκ σελ. 9 άνευ τόπου καί χρόνου). Καί δ 
Παναχαϊκός γυμναστικός σύλλογος ϊδρυσεν έμ- 
πορικήν σχολήν: «Τά έηκαίνια τής έν Πάτραις 
Έμπορικής σχολής τοϋ ΓΙαναχαϊκοϋ Γυμναστ. 
συλλόγου ύπό Σταμ. Θεοχάρη» (φυλλάδιον), έν 
Πάτραις 1893. 'Η  δημοσία έμπορική σχολή ί- 
δρύθη τφ  1910 καί λειτουργεί έκτοτε. Τφ 
1901—1940 έλειτούργει έμπορική τών F reres  
M aristes (Γαλλική). Νυκτερινήν έμπορικήν 
σχολήν ίδρυσε καί τό Έμπορ. ’Επιμελητήρι
ου Πατρών (1949) μέ έφορίαν έκ τών Β. Μά- 
γνη, Π . Άγγελετοπούλου (δ)ντοΰ τής Δημο
σίας), Γ . Παντελή, Ίω αν. Βέτσου, Γ . Γατο- 
πούλου.

’Α ρ σ ά κ ε ι ο υ .  Τοϋτο ήρχισε λειτουργούν 
ένταΰθα τφ  1892. « 'Η  Φιλεκπαιδευτική έται
ρία. Λόγος έκφωνηθείς έπί τοΐς έγκαινίοις τοϋ 
έν Πάτραις Παρθεναγωγείου τής Φιλεκπαιδευ
τικής έταιρίας». Έ ν  Πάτραις Τανουαρίου 30, 
1892 (άνευ τόπου καί χρόνου φυλλάδιον). 'Ο  
Στ. Κ. Θεοχάρης είς Πατρ. 'Ημερολόγιου 
1892 Δημ. Μαριώτη 31, 351 δμιλεΐ περί τοϋ
ίδρυθέντος άρχομέυου τοϋ 1892 παρθεναγωγεί
ου. Τά υπάρχοντα ιδιωτικά τοίαϋτα δέν διε- 
τήρουν άνωτέρας τάξεις λόγω άπροθυμίας προσ- 
ελεύσεως σπαυδαστριών. Αί καλής τάξεως 
προετίμων τήν διά m adem oiselles (ξένων π α ι
δαγωγών) παίδευσιν τών θυγατέρων αύτών. Διά 
τά δύο πρώτα έτη έχομεν δύο φυλλάδια : «Τού 
έν Πάτραις Παρθεναγωγείου τής έν Ά θήναις 
Φιλεκπαιδευτικής Έταιρίας άποτελέσματα τών 
γενικών έξετάσεων καί πεπραγμένα κατά τό 
1892)3», έν Πάτραις 1893 ύπό Σ τ. Θεοχάρη 
καί «Άποτελέσματα τών γενικών έξετάσεων 
τών μαθητριών τοϋ έν Πάτραις Παρθεναγω
γείου τής Φιλεκπ. Έταιρίας κατά τό σχολ. 
έτος 1894)5» φυλλάδιον έν Πάτραις 1895 (τυ- 
πογραφεΐον δ Φάρος). Τό οίκημα έπ’ ένοικίω 
ήτο κατά τήν οδόν Ρ . Φεραίου (οικία Φακί
ρη βλ. λ.) καί άπό τού 1935 είς όλόκληρον τε
τράγωνον, όπου δ Δήμος Πατρέων άνήγειρε 
μέγα διδακτήριον. Διευθύντριαν: Δελενάρδου,
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Ξύδη, Π . Παπαδοπούλου, Κ. Δημητρόπουλος καί 
Ελένη Καραθανασοπούλου Άνδριοπούλου. Τ φ  
1837 άναφέρονται μέλη της Φιλεκπαιδευτικής 
Ε τα ιρ ία ς έν Πάτραις οί Ίωαν. Ζαΐμης, Α. 
X. Λόντος, Σιδέρης Πράτσικας, Ί .  Εύγενίδης, 
Θεοδ. Τζίνης, Ά ναγν. Μαργαρίτης καί Ίωαν. 
Άβραμόπουλος.

Διά τό παλαιόν κτίριον: Γ. Άθάνας είς Α 
χαϊκά Β' 19, Στεφ. Θωμόπουλος είς ’Αχαϊκά 
η  67 καί τό εργον της Θεώνης Άνδριοπού- 
λου (βλ. λ.). Τό νεώτερον κτίριον έπΐ της ό- 
δυϋ ΚορίνΟου καί Παρθενάκου έκτίσΟη υπό τοϋ 
δήμου Πατρέων τφ  1932. Κατά τήν έκσκα- 
φήν του οικοδομικοί τετραγώνου εύρέθησαν ύ- 
πό του συμπολίτου μηχανικού Δημ. ΟΙκονομο- 
πούλου είς βάθος 1 1)2—2 μ. τάφοι κέραμο- 
σκεπεΐς μέ τριγωνικήν διατομήν, περιέχοντες 
κάλπας μέ τέφραν καί όστά, νομίσματα Πα- 
τρων ρωμαϊκά, λεπτοτάτυυς χρυσούς όβελούς 
(πορθμεία) μέ έκτυπον παράστασιν περιστεράς, 
πήλινα κτερίσματα, χαλκίνας βελόνας κλπ. έ- 
πίσης ψηφιδωτόν δάπεδον (5X9 μ.) μέ άπλήν 
διακοσμηακήν ταινίαν είς τήν περίμετρον, κε
νή λάρνας έκ πώρου λίθου μετά άετωματώ- 
δους στέγης. ΕύρέΟη βάσις οικοδομήματος
6—14 μ. έξ άσβεστολίθου καί είς μέτριος 
μαρμάρινος Έρωτιδεύς 0.60 μ. Θωμόπουλος 
22ba.

Τέλος τω 1872 εύρίσκομεν κυκλοφορούσαν 
«Εφημερίδα των μαθητών» έν ΙΙάτραις. Τά 
πρακτικά του Παιδαγωγικού συνεδρίου Πα- 
τρών τού ’Ιουλίου 1936 έκ σελ. 156 έξεδόθη- 
σαν έν ΙΙάτραις τω 1937 (γεν. έπιδεωρητής 
Ί Ιλ . Λάγιος). Τω 1893 έκδίδεται άνώνυμος έν 
ΙΙάτραις «ΙΙραγματομάΟεια κατά τό άναλυτι- 
κόν πρόγραμμα των όημοτ. σχολείων» (σ. 71).

Δ ι δ α κ  τ ή ρ ι α .  Έ κτος τού υπό τού δή
μου άνεγερΟέντος διδακτηρίου τού ’Αρσάκειου, 
ό αύτός Δήμος επί δημάρχου Θάνου Κανακά
ρη άνήγειρε διδακτήριον παρά τήν πλατείαν 
Καποδιστρίου, ύπ* αύτό δέ άγοράν. *11 οίκο- 
γένεια Ρούφου έδώρησε τήν οίκίαν της καί 
λειτουργεί έκτοτε τό Ρούφειον έπονομασΟέν δη
μοτικόν σχολεΐον (Γεωργ. Ρούφου καί ’Η λεί
ας). ‘Ομοίως τό Στρούμπειον άνεγερΟέν διά 
χρημάτων τής κληρονομίας του Γ. Στρούμπου.

Τω 1933 έπερατώθη ή άπό τού 1929 έπΐ 
ύπουργίας Γ. Παπανδρέου ένεργουμένη άνέ- 
γερσις διδακτηρίων παρά τήν πλατείαν 'Υψη
λών Άλωνίων (Βούδ), τέρμα Γερμανού καί 
Μαρούδα.

Ριζική άντιμετώπισις τού ζητήματος ήρχι- 
σε τω 1938 διά του Ταμείου Εκπαιδευτικής 
Προνοίας Πατρών, τό όποιον τφ  1939 μετ- 
ωνομάσθη είς Ταμεΐον άνεγέρσεως διδακτηρίων 
δήμου Πατρέων ύπό α' πρόεδρον τόν Διον. 
Τόφαλον. Τούτο άνήγειρε τά δημοτικά σχο
λεία Περιβόλας, Ά γ . Νικολάου Λεύκας, Κα- 
στριτσίου, Γλαύκου, Άρόης, Α ' Γυμνασίου είς 
Τζίνη, *Αγ. ’Αποστόλους, Ά γ .  Τριάδος, Ά γ . 
Βαρβάρας κ. ά. 'Υπηρεσίας πολυτίμους είς 
τούτο προσέφερον οί Π . Σταματιάδης, Ν. Σ ι- 
νούρης, Άθαν. Λατρώνης, Ά ντ. Νεζερίτης, Σπ. 
Παναγόπουλος, Ν. Γεωργιάδης κ. ά.

Σ χ ο λ ή  ά π ό ρ ω ν  π α ί δ ω ν .  Ίδρύθη τόν

Μάϊον 1896 ύπό τού ομωνύμου συλλόγου, κα
ταστατικόν καί κανονισμός τού οποίου έξετυ- 
πώθησαν έν Πάτραις τφ  1896 τό α ' καί τό 
β' τφ  1915. ΤΗτο νυκτερινή καί έδιδάσκοντο 
τά τοϋ δημ. σχολείου είς άναλφαβήτους βιο- 
παλαιστάς μαθητάς. Τό έργον εξεπήδησεν έκ 
τής έν Πάτραις τεκτονικής στοάς «Π. Π α
τρών Γερμανός», τό α ' διοικητικόν συμβούλι- 
ον δέ τής σχολής άπετέλεσαν οί Θ. Κανακά
ρης, Μάρσαλλ, Βούδ, Ζηλήμων, Άνδρ. Σαρρής, 
Στ. Θωμόπουλος, Κ. Κανελλόπουλος κ. ά. μέ 
πρόεδρον τόν μητροπολίτην Πατρών Ιερόθεον. 
Πρό αύτής ύπήρξεν άλλη, τής οποίας ή £ναρ- 
ξις τήν 16 Ίανουαρίου 1877 είς τό
έκπαιδευτήριον Α. Θηβαίου, ό δέ έφορος αύ
τής Νικολ. Πάνος έξεφώνησε κατάλληλον λό* 
γον (έφ. «Φορολογούμενος» 21)1)1877). Ή  
σχολή αυτή ίδρύθη ύπό τού φιλολογικού έν 
Άθήναις συλλόγου Παρνασσός μέ κοσμήτορας 
τόν άνωτέρω Πάνον, Ν. Κορύλλον, Α. Φραγ- 
κόπουλον, Α. Κοντογούρην καί Κ. Γκολφίνό- 
πουλον (περ. «Παρνασσός» ’Αθηνών Α ', 88 
(1877). Άλλ* ή σχολή αυτή δέν ηύδοκίμησεν, 
άντιθέτως δέ ή ύπό τής Στοάς, είς τήν όποι
αν είργάσθη μετ’ ένθουσιασμοϋ ό έκ Πάρου 
καθηγητής έν Πάτραις ’Ανδρ. Σαρρής (Πάρια 
Νικηφ. Γ. Κυπραίου, * Αθήνα ι 1911, 85—9). 
Έ κ  παρεξηγήσεως πολλά ζητήματα έδημιουρ- 
γήθησαν (βλ. λ. τέκτονες). Μεγάλου ένδιαφέ- 
ροντος είναι τό έκ 21 σελ. φυλλάδιον «Έ κ- 
Οεσις των έν τη έν Πάτραις σχολή τών άπό
ρων παίδων πεπραγμένων άπό τής ίδρύσεως 
αύτής μέχρι 5 Ίανουαρίου 1899), τήν όποίαν 
υπογράφουν οί Θ. Κανακάρης πρόεδρος, δήμαρ
χος, Λ. Παπανικολάου γυμνασιάρχης, Μ. Χα- 
τζχκος έφέτης, Δ. Γούναρης καί Α1. ΙΙετιμε- 
ζάς δικηγόροι καί Ν. Πετραλιάς έμπορος. *Η 
σχολή έλειτούργησε καί μάλιστα είς Ιδιόκτη
τον κτίριον παρά τήν πλατείαν Ά γ . Γεωργίου 
άπό τού 1896—1940 καί τελευταίως πάλιν. 
Ζερβός 1435-6 .

Σ χ ο λ ή  λ α ο ύ . Κατά Γ. Π . Μπούραν είς 
έφ. «Λόγος» Πατρών τής 28 Μαρτίου 1945, 
προκύπτει ότι ό Σταμ. Θεοχάρης τφ  1882— 
5 ίδρυσε σχολήν νυκτερινών διαλέξεων, άλλ’ ή 
προσπάθεια δέν εύωδώθη. Μετά ΙΟετίαν (1898) 
τό έργον τούτο άνέλαβεν ό Σύλλογος τών Κα
λαβρυτινών μέ πρόεδρον τόν Σ. Γκολφινόπου- 
λον. ’Αλλά καί ή Βιοτεχνική Ε τα ιρ ία  μέ πρό
εδρον τόν Σταμ. Θεοχάρην λειτουργεί νυκτερι
νήν Βιοτεχνικήν σχολήν μέ διευθυντήν τόν Ε. 
Καράκαλον, λειτουργήσασαν μέχρι τού 1901 
είς την οίκίαν Μεσσηνέζη (Ά γ. Νικολάου καί 
Ρ. Φεραίου).

Τφ 1884 ό Σταμ. Θεοχάρης παρεχώρησε 
τήν νεόδμητον οίκίαν του (Έρμου—Κανακάρη) 
διά σχολήν τοϋ Λαού.

Έ κ  τοϋ αύτου ώς άνω λόγου τοϋ Στ. Θε
οχάρη μανθάνομεν 3τι ό «Αχαϊκός σύλλογος» 
τών Πατρών έπεδίωκε τήν ΐδρυσιν σχολής λα
ού, προσπάθειαν τήν όποίαν συνέχισεν ό σύλ
λογος έργατών ή «'Ομόνοια», ό όποιος καί ί 
δρυσε ταύτην τφ  1882—7. Ό  Θεοχάρης είχε 
βοηθόν είς τήν προσπάθειάν του τόν Ιατρόν 
Χρ. Κορύλλον.
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’Ιδού τό πρόγραμμα του έτους 1884—5 : 
Κ υρ.: Ά ρχ. 'Ελληνικά, Δευτ. : Ιστορία, Φυσι
κή, Τ ρ ίτη : Τεχνογραφία, Τετ. Χριστ. Η θ ι 
κή, Πέμπτη : 'Ιστορία Έ λλ. Έπαναστάσεως, 
Παρασκ. Φυσιογραφία, Σάββατον: Ερμηνεία
Ίερας Γραφής 6—7 μ. μ. Καί κατά τό έτος 
1886—7 : Κυριακή: Ερμηνεία Ίερας Γραφής, 
Δευτέρα: 'Τγιεινή, Τρίτη : Βιομηχανία καί
Έμπόριον, Τετάρτη: Χρ. ’Ηθική, Πέμπτη : Ι 
στορία Έλλην. Έπαναστάσεως, Παρασκευή : 
Φυσικά μαθήματα, Σάββατον : ’Αρχαία Έλλην. 
Ιστορία. Ά π δ  τοϋ 1898 έλαβε ταύτην υπό 
τήν αΙγίδα του ό Σύλλογος των έν Πάτραις 
Καλαβρυτινών, συντηρών αυτήν μέ συνδρομάς 
Πατρέων κλπ. Ά λλ’ έσταμάτησε μετά τινα 
έτη.

ΠολλαΙ δμιλίαι (διαλέξεις) έξετυπώθησαν, 
δπως αΐ Εύαγ. Παπαχατζή, έν Πάτραις 1899 
καί του Κορύλλου δύο. Είναι είς καθαρεύουσαν 
γλώσσαν, άρκετά μή καταληπτήν ύπό τοϋ λα- 
οΰ. Περί τής σχολής Γ. Μπούρας είς έφημ. 
«Έθν. Κήρυξ» Πατρών 26 Ν)βρίου 1946.

Τφ 1933 μέ πρωτοβουλίαν τοϋ ίατροΰ Ίω . 
Σιγαλού, Ίωαν. Διακίδη, Γ. Μπαδογιαννάκι, 
Ά λ· Κούτρα, Μ. ’Αθανασίου, Ν. Γαλή καί Β. 
Μαρκέτου έπανελειτούργησε μέχρι τοϋ 1940 
κανονικώς ή σχολή, ή όποία έπανεσυστήθη τφ  
1949 κατόπιν παραχωρήσεως οίκήαατος επί 
τής όδοΰ Κανάρη ύπό τοϋ Ίωαν. Διακίδη ύπό 
τήν προεδρείαν αύτοΰ καί άντιπροεδρείαν τοϋ 
Ιατροΰ Ά ριστ. Άντωνιάδου, δημοτ. συμβούλου.

Ξ έ ν ω ν .  Είς τόν καθολικόν ναόν τοϋ άγ. 
Άνδρέου έλειτούργει καί δημοτικόν σχολεΐον 
καθολικών (μικτόν), χάριν τοϋ όποίου καί έ- 
κτίσθη οίκημα διώροφον όπισθεν τοϋ ναοΰ, 
μέχρι τοϋ 1915, άπό δέ τοϋ 1917—1940 έλει- 
τούργησεν έν Πάτραις Γαλλική Εμπορική σχο
λή των F reres M aristes έπί οίκήματος άλλο
τε ’Άμβουργερ έπί τής όδοΰ Ζαίμη (νΰν Ά -  
ρέθειον). ’Επίσης έλειτούργησεν έν Πάτραις 
Ιταλικόν κυβερνητικόν σχολεΐον (εμπορική 
σχολή) άπό τοϋ 1920—40 είς τήν οδόν 
Ρ . Φεραίου (δπου αί φυλακαί κατόπιν). Οί 
Ιταλικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν τό παρεκ- 
κλήσιον τής σχολής, ή όποία διετήρει καί 
μουσικήν μπάνταν. ’Από τοϋ 1894 έως 1944 
έλειτούργησαν καί αί άδελφαί τοϋ Ελέους τοϋ 
Έβρέ είς οίκημα έπί τής όδοΰ Κορίνθου (έ
ναντι νΰν Ταχυδρομείου) Σχολήν Καλογραιών, 
είχον δέ αδται καί μικτόν νηπιαγωγεΐον (έπί 
τής αυτής όδοΰ). Βλ. λ. 'Ιερόθεος Μητρόπου- 
λος. ’Επίσης τό ίταλ. τάγμα των F ra te lli 
διετήρει σχολεΐον (κατώτερον) είς οίκημα έπί 
τής όδοΰ Κορίνθου—Μανιακίου. 'Άπαντα τά 
σχολεία ταΰτα είχον Ιδιόκτητα αύτών κτίρια, 
περιελθόντα είς τό Ελληνικόν Δημόσιον.

Γ ε ω ρ γ ι κ ή  καί Δενδροκομική άπό του 
1918. ’Επαγγελματική βλ. λ. Τριάντης.

‘Υ π ο μ η χ α ν ι κ ώ ν .  Τ φ  1950—58 μέ 
δ)ντήν τόν Ναπ. Παππαν, έπιθεωρητήν δημ. 
έργων καί υποδιευθυντήν τόν μαθηματικόν Π . 
Πούντζαν (βλ. λ.).

’Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ν  άνώτερον φροντι- 
στήριον, Ίδρύθη τφ  1948 καί έστεγάσθη είς 
τό άλλοτε οίκημα Α' Γυμνασίου (πλ. ’Ό λγας).

Σ χολή  Π ατρώ ν. (Ποιητική). Βλ, λ. Δια- 
νόησις.

Σ ω κράτης. Περιοδικόν έκδοθέν έν Πάτραις 
τφ  1880—1.

σω ματεία . ’Ή δη έπί Τουρκοκρατίας άπο- 
δεικνύεται ή ΰπαρξις συντεχνιών, αί όποΐαι, έκ 
τής τουρκικής όνομασίας των έσνάφ, έκαλοΰν- 
το συνήθως συνάφια (παρετυμολογικούς· Ν. 
Άνδριώτης, Λεξ 227). ’Άλλωστε τό φαινόμε- 
νον ήτο γενικόν είς τάς Έλλην. πόλεις, άκό- 
μη καί είς Βλαχίαν, δύναται δέ νά ύποστηρι- 
χθή δτι καί έπί βυζαντ. χρόνων θά ύπήρχον 
συντεχνίαι έν Πάτραις, όπως τών έριουργών 
καί βαφέων (βλαττάδων), έξ ού άπέμεινε συν
οικία μέ σχετικόν όνομα Βλατερό. Καί αί ό- 
νομασίαι τών συνοικιών Ταμπάχανα (βυρσοδε
ψείων) καί Κανδριανίκων (τάπητες, μεταξωτά) 
παρέχουν έδαφος είς παρομοίας ύποθέσεις. Δ ι’ 
έλλειψιν 6μως γραπτών μνημείων, μόνον τέσ- 
σαρα συνάφια άναφέρομεν καί τά όποια, κατά 
σύμπτωσιν, καί διεσώϋησαν μετά τήν Ά πελευ- 
θέρωσιν, τό τών τεκτόνων καί κτιστών ό 
"Αγιος Κωνσταντίνος, τό τών βυρσοδεψών 
(ταμπάκηδες) οί "Αγιοι Πάντες, τό τών τσαγ- 
καράδων ό Εύαγγ. Λουκάς καί τό τών ρα
πτών (σκαλτζάδων). Ό  S teu b  II, 93, εύρε- 
θείς είς Πάτρας τφ  1836, άναφέρει είς έθνι- 
κήν έορτήν παρουσίαν 3—4 άντιπροσώπων σω
ματείων έν Πάτραις.

Τό τών κτιστών, νΰν Λαϊκός σύλλογος ό 
"Αγιος Κωνσταντίνος, φέρεται δτι τόν Μάϊον 
1806 άνέκτισε τόν έκ σεισμών παθόντα ναόν 
τής άλλοτε έκεΐ μονής Α γίου  Κωνσταντίνου 
(βλ. λ.) παρά τό Κεφαλόβρυσον Σαραβαλίου. 
Έπανεκτίσθη τφ  1893 καί ό παρά τόν ναόν 
οίκίσκος (μετόχι), ό όποιος καί άνεκαινίσθη ύ
πό τοΰ αύτοΰ συλλόγου τώ 1936 έπί προε- 
δρείας τοΰ ίατροΰ Ίωαν. Σιγαλοΰ. Τώ 1894 
έπήλθε διένεξις μέ τήν μονήν Όμπλοΰ, διεκ- 
δικοΰσαν τήν κυριότητα άμφοτέρων καί μή ά- 
ναγνωρίζουσαν δικαιώματα είς τόν έν λόγω 
σύλλογον. Τό τότε διοικητικόν συμβούλων τοϋ 
έν λόγιο συλλόγου ύπό τήν προεδρείαν τοϋ έ- 
φέτου Εύθυμ. Καρακάλου, έφρόντισε νά λάβη 
καταθέσεις τών άρχαιοτέρων αύτοΰ μελών, οί 
όποιοι βεβαιοΰν δτι ατό σωματεΐον είχε συστα- 
0ή πρό τής Έπαναστάσεως, τό είχον συστήσει 
μαραγκοί καί κτίσται ώς συνάφι. Έπανηγύρι- 
ζον είς τό έκκλησίδιον τοϋτο είς τούς πρόπο- 
δας τοΰ Ό μπλοΰ. Μετά τήν Έπανάστασιν ήσαν 
περί τά 100 μέλη καί άπό διάφορα άλλα έ- 
παγγέλματα». "Αλλος μάρτυς, έλθών είς Π ά
τρας τφ  1840, ένεγράφη τφ  1845 καί τοΰ εΐ- 
χον εΐπει δτι τό σωματεΐον είχε συσταθή πρό 
11—12 έτών πρό τής Έπαναστάσεως τοΰ 
1821. Έπήγαιναν νά έορτάσουν είς τόν "Αγιον 
Κωνσταντίνον, μακράν τής πόλεως καί μυστι
κά, διότι έφοβοΰντο τούς Τούρκους. Ή  έκκλη- 
σία ήτο χωμένη μέσα είς τήν γήν, μόλις έ- 
φαίνετο, οί Τούρκοι δέν έπέτρεπον νά φαίνε
ται. "Οταν ένεγράφη μέλος (1845), ήσαν καί 
άλλα 90 μέλη. Ό  οίκίσκος έκτίσθη περί τά 
1850. Τό σωματεΐον εΐχεν έκεΐ καί έπιπλα 
καί σκεύη ίδικά του. "Οταν έώρταζον, παρε
τίθετο έκεΐ τράπεζα καί προσεκάλουν καί τούς
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μοναχούς του *Ομπλου νά συμφάγουν St3 έξό- 
δων του σωματείου. Τό σωματεΐον έδαπάνησε 
διά δεξαμενήν, ύδραγωγεΐον καί μάνδραν είς 
τήν αύλήν τής έκκλησίας. Τ φ  1839, καταθέ
τει άλλος, τέκτων τό έπάγγελμα, Πατρεύς έκ 
γενετής, τό σωματεΐον είχε 50 μέλη, έκ του 
αύτού έπαγγέλματος. Πρό τής Έπαναστάσεως 
μετέβαινον καί έώρταζον δλόκληρον τήν ημέ
ραν, τρούγοντες είς κοινήν τράπεζαν. Θωμό- 
πουλος 600, 626—7. Θωμόπουλος Ό μπλός 41.

*Η συντεχνία των βυρσοδεψών άναφέρεται 
είς τόν κούδικα τής μονής Γηροκομείου δίς είς 
τήν Ιην καί 2αν σελ. του κωδικός. Κατά τάς 
έγγραφάς ταύτας «τό άδελφάτο των φιλοχρί- 
στων ταμπάκηδων» τήν Ιην Ιουλίου 1812 άνε- 
καίνισε τύν ναόν των άγ. Πάντων τής μονής 
καί τόν έκαλλώπισεν, υπάρχει δέ καί σχετική 
έπιγραφή είς τόν νυν ναόν, 6 όποιος τω 1911 
«ηύξήΟη ύπό των πρωτομαστόρων βυρσοδε
ψών». Είς τόν ναόν τούτον έκπαλαι έορτάζει δ 
νυν σύνδεσμος των βυρσοσεψών οί άγιοι Πάν- 
τες (Τριαντάφυλλου Γηροκομεΐον 36—7, 71). 
Προκύπτει έκ τής ώς άνω έγγραφης ότι τό 
διοικητικόν συμβούλων έλέγετο άδελφάτον κα
τά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, πράγμα, 
τό όποιον υποδεικνύει τήν βυζαντινήν προέλευ- 
σιν των έν λόγιο συντεχνιών.

Έγγραφή είς τόν αυτόν κώδικα τής μονής 
Γηροκομείου πιστοποιεί τήν λειτουργίαν άλ
λης συντεχνίας, τής των ραπτών (όπισΟία σε- 
λίς του 110 φύλλου): αωι' (=1810) Μαΐαυ β, 
έγράφη έν τή παρουση Ιερά μονή του Γηροκο
μείου τό έσνάφιον τών σκαλτζάδων καί έν τφ  
παρόντι κώδικι γράφονται τά όνόματα τών τε 
ζώντων καί τεθνεό>των αυτών. Τό άδελφάτο 
αύτό έκαμε δι* έξόδων δύο αγίας είκόνας...». 
Κατά τήν άνοικοδόμησιν τής μονής τού 1836, 
ή συντεχνία, ύφισταμέ^η καί τότε, άνήγειρεν έν 
συνεχεία τού ήγουμενείου, τό υπέρ τήν δυτι
κήν πύλην τής μονής οίκημα (περίπτερον) κελ- 
λίων, τό όποιον έκτοτε καλείται «τό σκαλτζά- 
τικο». Οί παλαιοί έκεινοι ράπται άνδρικών έν- 
δυμασιών (σκαλτζάδες) έπανηγύριζον τήν Δευ
τέραν τού άγίου ΙΙνεύματος έκαστου έτους, 
διημερεύοντες, μετά τήν Οείαν λειτουργίαν είς 
τόν ναόν τής μονής, είς τά πέριξ αύτής μετά 
τών οίκογενειών των, ήτο δέ ή συγκέντρωσίς 
των ή μεγα>υτέρα τών άλλων (Τριανταφύλλου 
Γηροκομεΐον 40, 65, 71. Γ . Μπούρας είς έφ. 
Εθνικός Κήρυξ Πατρών 26 Ν)βρίου 1946). 
Σχετική τέλος είναι ή πληροφορία (Θωμόπου
λος 605) 8τι μετά τήν έξ έκρήξεως τής πυ
ριτιδαποθήκης τού φρουρίου τής Άκροπόλεως 
καταστροφήν αύτού τόν Μάΐον τού 1811 δ βοε- 
βόδας Πατρών έπέβαλεν άγγαρείαν είς τούς 
κατοίκους νά έργασθούν μίαν ήμέραν οί του 
αύτού έπαγγέλματος πρός έπανάκτισίν του.

’Ιδιοκτησία τού συναφιοΰ τών τσαγκαράδων 
ήτο δ ναός νύν Εύαγγ. Λουκά (βλ. λ. Λουκάς 
όσιος). Έ π Ι Φραγκοκρατίας υπήρχεν έν Πά- 
τραις οδός τών τσαγκαράδων (cadonim ).

Τώ 1894 ό Λαϊκός σύνδεσμος "Αγ. Κων
σταντίνος ήΟλοθέτησε καί βραβεία διά τούς 
μαθητάς (έφ. «Πελοπόννησος» 12)8)1894).

Παλαιόν σωματεΐον έν Πάτραις φέρεται τδ

τών οίνοπνευματεμπόρων (ρακοπωλών) ot "Αγ. 
’Απόστολοι συσταθέν δια συμβολαίου τού 1876 
έγκριθέντος διά Β. Δ. καί άποκτήσαν τδν ο
μώνυμον ναόν πέραν τού 'Αγ. Γερασίμου καί 
παρά τό νύν Πτωχοκομεΐον είς θέσιν Κρύα. 
Ε ίς τόν ναόν τών ΕΙσοδίων κατ’ έτος έορτάζει 
μέχρι σήμερον δ σύνδεσμος τών χαλκουργών 
(τήν εορτήν *Αγ. Σπυρίδωνος). ΟΙ παλαιοί ού- 
τοι σύνδεσμοι μέχρι τών αρχών τού τρέχοντος 
αίώνος εύρίσκοντο είς δράσιν, δ τού *Αγ. Κων
σταντίνου (Κτηματικός) μάλιστα άπό τού 
1894 ίδρυσε καί Λαϊκόν ταμιευτήριον (βλ. λ. 
Τράπεζαι). Περί έσναφίων "Ηλιος Η ' 333, 
ΜΕΕ I ' 747. Θωμόπουλος Όμπλού 34. Βλ. λ. 
"Αγ. Στέφανος διά τόν σύνδεσμον άδελφοποι- 
τών ή Άνάληψις.

Ν ε ω τ έ ρ α  έ π ο χ ή .  Πολλοί σύλλογοι 
Ιδρύϋησαν άπό τής Εθνικής Ανεξαρτησίας. *0 
Σύλλογος Έξαγωγικοΰ έμπορίου Ιδρύθη τφ 
1869, ό τού Είσαγωγικού έμπορίου τφ  1872, 
διατηρούντες Ιδιόκτητα μέγαρα, συντεχνίαι έ- 
παγγελματικαί πλεΐσται, σύλλογος δικηγόρων, 
ιατρών (1873), φαρμακοποιών κλπ. καί συμπα- 
τριωτικοί (ΖακυνΟίων, Κερκυρχίων, Κεφαλλή- 
νων, Ήπειρίοτών, Κρητών, Γορτυνίων, Κα
λαβρυτινών κλπ.) καί ό ώς άνω τών Καλα
βρυτινών ίδρυσε καί ταμιευτήριον. ’Αθλητικά 
έπίσης συνεστήΟησαν (βλ. λ. άθλητισμός), μου
σικά κ. ά. (Κορύλλος είς Δ. Βιβλ. 382—3, 
Κορύλλος Χωρογραφία 57).

ΕΙδικώτερον δ σύλλογος τών σαράτσηδων 
καί σανδαλοποιών μέ άλλα στοιχεία ήνώθησαν 
καί άπετέλεσαν τόν Βιομηχανικόν σύλλογον, 
κατά τό καταστατικόν τού όποιου (έτυπώθη έν 
ΙΙάτραις τφ  1901) «ό σύλλογος ούτος ύπό τήν 
προσωνυμίαν τών Έλληνορρ απτών έσυστήθη 
τώ 1833 τό πρώτον». Τφ  1882 ύφίστατο 
«Εργατικός Σύλλογος 'Ομόνοια» (βλ. λ. έργά- 
ται). 'ΓΙ Βιοτεχνική έταιρία διωργάνωσε τφ 
1901 έκθεσιν καί διετήρει σχολήν καί βιβλιο
θήκην. ’Από τά αρχαιότερα σωματεία « 'Η  φι
λόπτωχος Ίίπειρομακεδυνική αδελφότης» καί 
ή «Φιλανθρωπική έταιρία "Αγ. Γεράσιμος». 
Καί οί δημόσιοι υπάλληλοι τφ 1928 διετήρουν 
λέσχην.

Σ ω σ ίπατρος. Πατήρ τού άρχοντος Πατρέ- 
ων Ξενοφάντου τών χρόνων 146—33 π. X. 
Θωμόπουλος 141, 240. H erb illon  174.

Σ ω σ ίπατρος ά γ ι ο ς .  Κατά Θωμόπουλον 
183—4 ό μαθητής καί φίλος του Αποστόλου 
Παύλου Σωσίπατρος, τόν όποΐον δ πρώτος ά- 
ναφέρει καί είς τήν πρός Ρωμαίους ΙΣ Τ ' 21 
έπιστολήν του, κατήγετο έκ Πατρών, όπου καί 
διέμενε διαρκώς, έως δτου προσεκλήθη ύπό 
τού Αποστόλου τούτου είς Ρώμην καί έχειρο- 
τονήΟη έπίσκοπος Ίκονίου. Άφου έποίμανεν 
έπ’ αρκετόν χρόνον έπιτυχώς, ένόμισεν άσκο- 
πον τήν περαιτέρω παραμονήν του έκεΐ καί 
μετά τού φίλου του Ίάσονος άπήλθον είς τά δυ
τικά μέρη, διδάσκοντες καί κατηχούντες πάντοτε 
υπέρ τής χριστιανικής θρησκείας καί τέλος με- 
τέβησαν έπί τούτο είς τήν Κέρκυραν, πρώτοι 
είς τήν νήσον κηρύξαντες τό Εύαγγέλιον. Έ 
κεΐ ό Σωσίπατρος έμαρτύρησε καί τήν θαυμα
τουργόν αύτού κόνιν σκέπει δ άρχαιότατος έξω
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της πόλεως εις τό προάστειον Γαρίτσης, παρά 
τόν ’Ανεμόμυλον, ναός (ό μόνος βυζαντινός τοϋ 
ΙΒ' αΐ. τής νήσου) υπό τό γενικόν όνομα «Έ κ-

§1 κλησία των άγιων».
: Ή  μνήμη του εορτάζεται τήν 29ην Ά πρι-

jj; λίου, καθιερωθεΐσα ως έορτάσιμος ήδη επί 
Ί  ’ Αγγλοκρατίας. Είκών του δαπάνη Πανχγ. Βε- 
■( νετσανοπούλου εύρίσκεται εις τόν ναόν Εύαγ- 

Τ'/ ^  “ Υ^ιομοϋ έν Πάτραις καί άλλη εις τόν τοϋ άγ. 
-‘J ^  Γεωργίου Λάγγουρα. Ό  Σωσίπατρος είκονίζε-

ται «νέος στρογγυλογένης». Εις τήν έν Κερκύρα 
; μονήν τότε των άγιων Ίάσονος καί Σωσιπά- 
; τρου έτάφη ή Αικατερίνη σύζυγος Θωμά Πα- 
. λαιολόγου (βλ. λ.). Θωμόπουλος 3731.

"Οτι ό Σωσίπατρος ήτο Πατρεΰς άποφαί- 
; νεται καί ό Άνδρέας Μουστοξύδης Delle cose 
! Corciresi, Corfu 1848 I, V II «ό δέ Σωσί
πατρος έκ Πατρών τής Ά χαίας...» . Καί ό 

1 Χιώτης, Άπομνημον. 2, 3, 5, Σωσίπατρος 
ή Ιι): ή! Πατρεύς έκ των 70 άποστόλων. Περ. Πανα- 

!· Μίμ«{.^> θήναια Α' (1901) 273. Κατά ΜΕΕ, ΚΒ' 726 
<"χ ς; φέρεται έκ Βερροίας Ισως καταγόμενος. Κατά 
*'■ Γερασ. Σμυρνάκην, Τό άγιον "Ορος, 512 εΰ-
iw. foiDf. t|; ρίσκονται είς τήν μονήν Διονυσίου τοϋ "Αθωνος 
'■::γΑ-)ϊ. Κι- 4 λείψανα των άγιων Ίάσονος καί Σωσιπάτρου. 
α :<·ιΐ Κϊ / ι · ί» Λείψανα ύπήρχον έν Κερκύρα είς τήν κατοχήν 
ί . ‘Aftrpia της 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί έπΐ Ενετών 

»  ?ί· τής Δυτικής, ή οποία τά διέσπειρεν είς τήν 
Κ.Ι $ 4  >ί· Δύσιν. Ό δός Σωσιπάτρου ύπάρχει είς Πάτρας.

% Τριανταφύλλου Δημοσ. όνομ. 53. Έ ν Κερκύρα 
, wxttfa ® ύπήρχεν άρχαιότατος ναός καί τοϋ 'Αγίου Ά ν- 
·;ι rwfrwr’i'i δρέου, μή υπάρχων πλέον.
.,,ν Γ]ΐ)5νν; Σώ σος ό Τ α υ ρ ο μ έ ν ε ο ς .  Δυμαΐος άρ- 

χηγός στάσεως είς Δύμην κατά τά πρώτα έτη 
τής ρωμ. κατακτήσει»;, έμπρήσας καί έξαφχ- 

■■ νίσας τά δημόσια άρχεΐα, διά τήν συντήρησιν
ν1 τών όποιων οί Ρωμαίοι ένδιεφέροντο. Τά τής
' στάσεως του καί καταδίκης του είς θάνατον
CiiJr πληροφορούμεθα έξ έπιγραφής έπΐ μαρμάρου, 
ι·ιι . ή όποία εύρέθη τώ 1797 είς τά έρείπια τής 

Δύμης (βλ. λ.) υπό τοϋ "Αγγλου I. H aw kins, 
;!,i \λ Lty  εύρίσκεται δέ αυτή σήμερον είς τό κολλέγιον 
'ΤυΜ''" u ^ ς  ‘Αγίας Τριάδος τής Κανταβρυγίας. Ή  έ- 

πιϊΡ αψή είναι έλληνική καί κατ’ αυτήν ό Κό- 
-1· ΐί, ΐντος Φάβιος Κοΐντου Μάξιμος, άνθύπατος 

,.ι.ΐδ1 Ρωμαίων, έμαθε «περί τών συντελεσθέντων 
Δύμην] Αδικημάτων, λέγω δέ 

περί τής έμπρήσεως καί φθοράς τών άρχείων 
' δ καί τών δημοσίων γραμμάτων, ών έγεγόνει άρ-

(Ρ παρ’ ήμϊν [είς

V, ff χηγός τής Ολης συγχύσεως Σώσος Ταυρομέ- 
νε°ζ» ό καί τούς νόμους γράψας ύπεναντίους 

<> ;(r τη άποδοθείση τοϊς Ά χαιο ϊς υπό Ρωμαίων
; k* '·ίρ πολιτεία, περί ών κατά μέρος διήλθομεν έν
( Πάτραι ς μετά του παρόντος συμβουλίου* έπί 

οδν οί διαπραξάμενοι ταΰτα έφαίνοντό μοι τής 
ρ» χειριστής καταστάσεως καί ταραχής κατάπει- 

ραν ποιούμενοι, ή κολαστέα έστίν, ού μόνον 
ιίίϊ*5<’ άτε τής πρός άλλήλους ούσα συναλλαγής καί 

ffo; χρείας τής κατ’ Ιδίαν, Αλλά καί τής άποδιδο- 
> ·* μένης κατά κοινόν τοΐς "Ελλησιν ελευθερίας 

άλλοτρία καί τής ήμετέρας προαιρέσεως* έ- 
"" * γώ, παρασ/ομένων τών κατηγόρων άληθινάς 

Αποδείξεις, Σώσον μέν τόν γεγονότα αρχηγόν 
τών πραχθέντων καί νομογραφήσαντα έπί τή 
καταλύσει τής άποδοθείσης πολιτείας, κρίνας

ένοχον είναι, θανάτω παρεχώρησα». Είς θά
νατον καταδικάζεται καί ό συνεργήσας είς τήν 
στάσιν Φορμίσκος Έχεσθένιος. Μόνον τόν Τ ι
μόθεον Νικία, νομογράφον, ό όποιος συνήργη- 
σε μετά τοϋ Σούσου «έπεί έλασσον έφαίνετο 
ήδικηκώς, έκέλευσα προάγειν είς Ρώμην».

Πρόκειται περί έκτεταμένης («κατάπειραν 
ποιούμενοι») άποστασίας, ή όποία καί κατεπνί- 
γη διά βίας υπό τών Ρωμαίων καί δή προσωπι- 
κώς ύπό τ^ϋ Ανθυπάτου τών Ρωμαίων Κοΐντου 
Φαβίου, ό όποιος έκ Πατρών Απαγγέλλει τήν 
άπόφασίν του «Δυμαίων τοΐς άρχουσι καί συν- 
έδροις καί τή πόλει» κατά τήν έπιγραφήν, τής 
όποίας μάλιστα δέν έσώθη τό τέλος. Κατά τήν 
γνώμην τών φιλολόγων τά γεγονότα θά έξελί- 
χθησαν είς τά πρώτα 25 ή 40 έτη άπό τής 
άλώσεως, ίσως κ»1 ένωρίτερον. Πρός τιμήν 
του έπροτείναμεν νά όνομασθή όδός (Δημ. 
όνομ. 51), ομοίως δέ καί έν Δύμη. Θωμόπου
λος 157—8.

Κατά Χέρτσβεργ Ελλάδος Α' 412—23, τφ  
115 π. X. έξερράγη ή έπανάστασις τής Δύμης, 
έφερε δέ χαρακτήρα κοινωνιστικόν δημοκρατι
κόν σκοπούσα τήν καταστροφήν τών χρεωστι
κών πινάκων, άπέβλεπε δέ εις τήν Ανατροπήν 
τής τιμοκρατικής πολιτείας καί άποκατάστασιν 
τής δημοκρατίας, ή όποία καί παροδικώς, ώς 
φαίνεται, έπετεύχθη. Κατά τήν έπανάστασιν 
ταύτην τό βουλευτήριον μετά τών άρχείων έ- 
γένετο παρανάλωμα τοϋ πυρός. Δέν γνωρίζομεν 
άν μετ’ αύτήν ή θέσις τής πόλεως Δύμης κατέ
στη χειροτέρα έξ άπόψεως καθεστώτος δημο
σίου δικαίου.

Σώ σσιος. Κάτοικος Πατρών, είς τήν ο ι
κίαν τοϋ όποίου έφιλοξενήθη, άμα έλθών εις 
Πάτρας, ό Απόστολος Άνδρέας (βλ. λ.). Θ ω
μόπουλος 177. Τρεμπέλας 24, 26.

Σ ώ στρατος. 'Ολίγον πρό τής πόλεως Δ ύ
μης (βλ. λ.) κατά τήν Αρχαιότητα, είς τά δε
ξιά τής όδοϋ, ήτο τάφος έντοπίου μικρού νέου, 
ό όποιος ήτο Αγαπητός είς τόν Ή ρακλέα, ό- 
νόματι Σωστράτου, καί ό όποιος άπέθανεν « Ή -  
ρακλέους έτι δντος μετ’ Ανθρώπων». 'Ο  ίδιος 
ό Η ρακλής έκαμε μνήμα εις αύτόν καί μέρος 
τής κόμης του άφησεν έπ’ αύτοΰ. Κατά τόν 
Ιίαυσανίαν, ’Αχαϊκά 17, 4, έπί τοϋ χώματος 
τοϋ τάφου ήτο στήλη, έπί τής όποίας είχον 
έπεξεργασθή εικόνα τοϋ Ήρακλέους, έλέγετο 
δέ ότι οί έντόπιοι καί θυσίας πρεσέφερον είς 
τόν Σώστρατον. 'Ο  Παυσανίας δμως κατά Θω- 
μόπουλον 114—5 έσφαλμένως αναφέρει τό Ο
νομα τοϋ νέου, ό όποιος έλέγετο Πολύστρατος 
καί έφονεύθη υπό τών Μολιονιδών. Ούτω καί 
Π . Νεράντζουλης είς έκδοσιν ’Αχαϊκών Παυ- 
σανίου (έκδ. Ζαχαροπούλου 118—9).

Σ ω τηριάδης Γ . Δημήτριος. Ιδρυτής τοϋ 
Βρεφοκομείου (βλ. λ.), τοϋ Ασύλου τών Φρε
νοβλαβών καί δωρητής έν ζωή πρός προίκισιν 
Απόρων κορασίδων (βλ. καί έντυπον κανονισμόν 
«Δωρεά Δ. Γ. Σοιτηριάδου πρός προίκισιν Α
πόρων κορασίων», έν Πάτραις 1901), δρχ. 
50.000. Πρός τιμήν του τό πρό τοϋ Βρεφο
κομείου τμήμα τής όδοϋ Νικήτα έλαβε τό ό 
νομά του.

Σ ω τ η ρ ι ά δ η ς  Κ.  Σωτήριος, στρατηγός.
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άπεβίωσε καί έτάφη είς Πάτρας τήν 9 Μαρ
τίου 1948.

Σ ω τη ρ ία ς ναός. Κατωτέρω του ναοΰ του 
Αίσυμνήτου Διονύσου» Ιερόν καί άγαλμα λίθι- 
νον τής Σωτηρίας, τό όποιον έλέγετο δτι I- 
δρύθη άπό τόν Εύρύπυλον, δτε ίάθη έκ τής 
μανίας. *0 ναός ούτος της Ύ γιείας (βλ. λ.) άν- 
τικατεστάθη άπό τήν έκκλησίαν τής άγ. Αι
κατερίνης (βλ. λ.). Ναός, παραλιακός μάλιστα, 
τής Σωτηρίας υπήρχε καί είς Αΐγιον (Π. 
Ξινοπούλου, Τό Αϊγιον, 37, Σταυρόπουλος 
205). Θωμόπουλος 204, M eyer 2218, 2202, 
H erb illo n  153 έπ.

Σ ω τη ρίου  Ά  ν δ ρ έα  ς. Ναυτικός άγωνι* 
στής έκ Σπετσών. ’Ανήκε μέ τό πλοΐον του 
είς τήν έμπροσθοφυλακήν του Έ λλ. στόλου 
κατά τήν ναυμαχίαν Πατρών του 1822. Κόκ
κινος Δ' 184.

Σ ω τη ρίου  Θ έ μ η ς. Δημοσιογράφος έκ 
Μεσολογγίου, ζήσας είς Πάτρας, δπου καί έξ- 
έδωσε τήν έφημερίδα «Ταχυδρόμος». Διετέ- 
λεσεν έπί δημαρχιών Ίωαν. Βλάχου γεν. γραμ- 
ματεύς του δήμου Πατρέων. 'Έγραφε μέ τό 
φιλολογ. ψευδούνυμον Θέμης Σώτης. Άκαδημ. 
Ήμερολ. 1918, 15.

Σ ω τηρόπουλος Ά . Σ ω τ ή ρ ι ο ς .  Έ γεν- 
νήΟη έν ΙΙάτραις τφ  1820 καί άπεβίωσεν έν 
Ά ϋήναις τήν G Μαΐου 1898. Εύρίσκομεν αύ- 
τόν μαθητήν τής Έλλην. σχολής τω 183G 
πρωτεύοντα μετά του Άνδρ. Ρηγοπούλου (βλ, 
λ.). ‘Υπότροφος του δήμου ΙΙατρέων είς τάς 
μετά ταύτα σπουδάς του (έφ. «Άθηνά» Ά θ. 
φύλλον 861 τού 1841. ΈΟν. Ήμερολόγιον 
Βρετού Παπαδοπούλου I860, 308, Έπετηρίς 
ΈΟν. καί Καποδ. Πανεπιστημίου περί κληρο
δοτήματος αύτού, έτους 1918—9). Δικηγόρος, 
πολιτευΟείς είς ΤριφυλΙαν, έκ τής όποίας κα- 
τήγετο* ή πραύτη καταγωγή τής οίκογενείας 
είναι ή Β. ’Ήπειρος. Βλέπε καί Σ. Σωτηρο- 
πούλου, βουλευτοϋ Τριφυλίας, «Τριάκοντα έξ 
ήμερων αιχμαλωσία καί συμβίωσις μετά λη 
στών», ΆΟήνησι 1866. Διετέλεσεν έπτάκις υ 
πουργός Οικονομικών καί τέλος πρωθυπουρ
γός. Τρ. Εύαγγελίδου, Τά μετά τόν ΌΟωνα, 
108, 122 (υπουργός Οικονομικών 3)12)1870), 
290, 291, 2921, 311 (υπουργός πάλιν τήν 15) 
10)1875) 354 (πάλιν υπουργός 19)5)77) 379, 
538, 577 (γηραιός πολιτικός, πρωθυπουργός 
τφ  1893) 693. Έγραψε Περί έγγειου φορολο
γίας, Ά θ . 1861. Είκών του είς είκονογραφη- 
μένην Ε στίαν 1893 (Ίανουαρ.—’Ιουνίου), 320. 
‘Ημερολόγιον «Νέα Ελλάς» 1894 σελ. 53. 
Βιογραφία του είς Ήμερολόγιον Σκόκου τού 
1891, 100—2 (δπου καί είκών σ. 224). Ή  
Ε λλάς κατά τούς Ό λυμπ. άγώνας, 74—5 : 
Σωτηρόπουλος: Ειρωνεία λεπτή, άπαλώς κεν- 
τώσα, ήρέμως κνίζουσα, έλαφρώς Οίγουσα ώς 
αιχμή βελόνης μετά φειδοϋς διακρίνει τάς ά- 
γορεύσεις του, ούτε Αστράπτει, ούτε βροντή, 
ούτε απειλεί, οΰτ* έπιδεικνύεται, καί τόν στόμ
φον μισεί καί τήν δικανικήν ρητορείαν άγνοεΐ. 
Άλλ* είναι πολλών ή κοπίς των λόγων καί 
δτε ό Τρικούπης ξυνεκύκα τήν Ελλάδα, θά 
είπε πολλάκις πρός έαυτόν, τού κ. Σωτηρο- 
πούλου έλέγχοντος τούς λόγους καί τήν πολι

τείαν του, 6,τι ό Δημοσθένης περί Φωκίωνος. 
Ή  οίκογένειά του καί οί συγγενείς του εύρί- 
σκονται έγκατεστημένοι είς Πάτρας' δικηγόρος 
έν Πάτραις Βασ. Σωτηρόπουλος.

Σω τηρόπουλος Γεώργιος. Όδοντοί'ατρός 
έγκατεστημένος είς Αθήνας άπό των άρχών 
τού Κ ' αί. γράψας πολλά τραγούδια είς δημο
τικήν, έν Πάτραις μάλιστα μένων καί μικρόν 
τόμον ποιημάτων. Δύο ποιήματά του εύρίσκον- 
ται είς Άκαδημ. Ήμερολόγιον Πατρών 1918, 
195—6 μετά είκόνος του.

Σ ω τήρος μ ο ν ή ,  τής Μεταμορφώσεως τού 
Σωτήρος, 15' ΝΑ τού χωρίου Μιντιλόγλι, τής 
όπυίας σοόζονται ό ναός καί μερικά κελλία. 
Άναφέρεται είς τήν E xped ition  II 87 ώς ύ- 
φισταμένη τφ  1828, άλλ’ άνευ ένδείξεως άριθ- 
μου μοναχών ή κατοίκων. Άναφέρεται έπί- 
σης είς τό φ. 104 τού κώδικος τής μονής Γη
ροκομείου, δπου είς προεπαναστατικήν έγγρα- 
φήν περί τών Ιδιοκτησιών τού Γηροκομείου 
είς περιφέρειαν Παυλοκάστρου (βλ. λ.), σημει- 
ούται χωράφι «πλησίον τής έκκλησίας ΙΙανα- 
γίας κάτωθεν τού μοναστηρίου του Σωτήρος» 
καί μεταξύ τών άλλων όρίων τού άγρού «τό 
αυλάκι όπου τρέχει άπό τό μοναστήρι του 
Σωτήρος». *Ω; ύφισταμένην τήν άναφέρεί ό 
Κανδηλώρος Άρματωλισμός 298 έπ. συνδέων 
μετ’ αύτης τά γεγονότα τού 1808 μέ τόν δι
ωγμόν τών Καλαβρυτινών κλεφτών, οί όποιοι 
έφυγαδεύΟησαν πολεμούντες έκ της μονής Ά -  
ναΧήψεο^ς (βλ. λ.), ή όποία ύπέρκειται τής τού 
Σωτήρος περί τήν ώραν, άνήκον δε άμφότεραί 
είς τήν περιφέρειαν Παυλοκάστρου. Τφ  1835 
έΟεωρήΟη διαλελυμένη.

Είς τά Γεν. Α ρχεία τού Κράτους υπάρχει 
έγγραφον 3 Σ)βρίου 1835 δημοπρασίας κτημά- 
το)ν τής διαλελυμένης μονής τού Σωτήρος. Ε 
πίσης καί έγγραφον τού 1837 περί παραχωρή- 
σεως είς 25ετή μίσθωσιν κτημάτων τής μονής 
ταύτης είς τόν II. Δ. Πατρινόν. Φαίνεται δτι 
ή μονή αυτή άνεσυστήΟη καί μέχρι πρό 50ετί- 
ας έμόναζον είσέτι έλάχιστοι μοναχοί. ΟΙ ά- 
δελφοί Σχοινά έδώρησαν τήν μονήν καί τάς έκ- 
τάσεις της είς τήν μονήν αγίων Πάντων Τρι- 
ταίας τφ  1878. Οί δωρηταί, λέγουν, άνήγειρον 
τόν ναόν καί έπεσκεύασαν τά κελλία. Ή  
μονή Τριταίας όφείλει νά στείλη ιερέα νά λει- 
τουργή (75/16.403 βιβλίου μεταγραφών Πα
τρών). Σήμερον ή περιουσία τής μονής έξ 65 
στρεμ. καί ό ναός περιήλθον εις τόν ένοριακόν 
ναόν Ά γ . Γεωργίου Μιντιλογλίου (παρά Θω- 
μοπούλίρ 5911).

Ό  ναός δεικνύει δτι έκτίσθη κατά τούς νε- 
ωτέρους (μετεπαναστατικούς) χρόνους έπί άλ
λου βυζαντινού, τού όποίου σώζεται ή κερα
μοσκεπής άψίς τού Ιερού καί πολλά μάρμαρα. 
Λέγεται δτι πλεΐστα έξ αύτών ίλαβον οί κά
τοικοι τού Μιντιλογλίου δι* οίκοδομάς των. 
Ά λλα καί είς τήν τοιχοποιίαν τού σήμερον 
διασωζομένου ναού υπάρχουν μαρμάρινα υπο
λείμματα τού βυζ. ναοΰ (δύο κιονόκρανα, είς 
τήν ΒΔ γωνίαν σειρά λίθων, άλλο κιονόκρανον) 
είναι έξω). Είς τήν Ν δψιν μάρμαρον μέ 
σταυρόν έν μέσφ 5 Α. Είς τό ιερόν έτερον
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633 Σώχο

μάρμαρον μέ σταυρόν κ. ά. είς τήν αύλήν ά- 
ποκείμενα.

'Τπάρχει καί πρόναος, νεώτερον κτίσμα, 
κτισθέν ϊσως κατά τό υπόδειγμα τοΰ κατα- 
στραφέντος κατά τ>]ν Έπανάστασιν 1821 ναοϋ. 
Εις τά διασωζόμενα ΒΔ κελλία, υπάρχει υ
πόγειον μέ στοάν άνω, διασώζονται δέ πολε- 
μίστραι (θέσεις διά τήν βολήν τυφεκίων), ύ- 
πάρχει δέ καί άνοιγμα μεγαλύτερον διά μικρόν 
πυροβόλον ίσως. Ή  είσοδος γίνεται διά στο
άς (καμάρας) ύπό τά κελλία τοΰ άνωγείου, τά 
όποια έφθανον μέχρι τοΰ υψώματος, όπου διέρ
χεται ή οδός πρός Τσαπλαναίικα. Διακρίνεται 
Ν τοΰ ναοϋ είς τον περίβολόν του ή δεξαμε
νή, τό ΰδωρ τής όποιας παρέλαβε πρό έτών ή 
κοινότης Μιντίλογλίου καί δι* υδραγωγείου ί-  
φερεν είς τό χωρίον. ’Από τής μονής ώραιο- 
τάτη καί εύρεϊα θέα πρός τήν πεδιάδα καί 
τήν πόλιν των Πατρών. Τό κλίμα είναι ξηρόν.

Φαίνεται δτι πρόκειται περί ένοριακής μο
νής (άνηκούσης είς τόν μητροπολίτην Ιΐατρών, 
πρβλ. Μάουερ Λ ' 333), πάντως δέν διεσώθη άρ- 
χεϊον της ή σιγίλλιον πατριαρχικόν περί σταυ
ροπηγιακής της άξίας. Θέσις υπέρ τήν μονήν ά 
παντα είς τάς ώς άνω έγγραφάς τοΰ κώδικος τής 
μονής Γηροκομείου κατά τό 1821 Σταυροπη- 
γειό, άλλ’ ύπό τήν έννοιαν ότι έκεΐ υπήρχε 
σταυρός ίσως έμπηγμένος ή άγρός άνήκων είς 
σταυροπηγιακήν μονήν. Σταυροπηγιακή ήτο ή 
μονή Άναλήψεως, άλλ’ είς τήν περιφέρειαν 
Ιίαυλοκάστρου κτήματα εΐχον καί άλλαι μοναί 
(Γηροκομείου, άγ. Λαύρας).

‘Ο λαός τήν λέγει άνέκαΟεν Σωτήρα ή, κα
τονομάζεται δέ είς ανέκδοτον έγγραφον πρός 
Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον έκ Γαστούνης τής 
11 ’Απριλίου 1822 τοΰ υπαλλήλου του ’Ανα
γνώστου Σταμέλου, διηγουμένου καί τί ΰπέφε- 
ρεν είς Πάτρας: «... "Οθεν. έάν καί δέν έρθή 
ό Κολοκοτρώνης όπίσω είς τό όρδί [στρατόπε- 
δον Πατρών, έξ ού είχε φύγει] διά Πάτρα, 
δέν είμαστε, δτι οί άνθρωποι άπό τά όρδιά ά-

γρίεψαν, ούτε ψωμί μάς άφήνουν καί τ α ΐ 
σκούφιες μας είδαμε καί λάβαμε νά ξεγλυτώ- 
σουμε, έκλειστήκαμε μέσα στή Σωτήρω καί μά( 
έζώσανε μέσα καί μάς έβαλαν είς τό τουφέκ 
ώστε όπού εύρήκαμε άρια καί έπήγαμε στ<5 
σχοινά καί ξενυχτήσαμε...».

Σ ω τ ή ρ ο ς Μεταμορφώσεως παρεκκλήσιοι 
τοΰ Σκαγιοπουλείου ’Ορφανοτροφείου Πατρών 
άνεγερθέν τφ  1936.

Σω τήρος Ά ν δ ρ ι α ν ό ς .  Ναυτικός άγω· 
νιστής τοΰ 1821 έκ Σπετσών. Ή λθε  μέ τόν 
στόλον είς Πάτρας 22 Μαΐου 1821. Φιλήμων 
είς Γερμ. Ύπομνημ. 248.

Σ ω φ ρονόπουλος Γεώργιος έκ Πατρών 
(1894). Έσπούδασε νομικά είς ’Αθήνας, Τώ 
1928 έγένετο διευθυντής τοΰ Ταμείου Παρα
καταθηκών, τώ 1946—50 γραμματεύς τοΰ ύ- 
πουργείου Συντονισμού, τώ 1946 καί 1950 
υφυπουργός τών Οικονομικών. Γεώργιος Σ ω 
φρονόπουλος δημ. μνήμων έν Πάτραις έπί Κα- 
ποδίστρια, ό υιός του δέ Άνδρέας (πατήρ τοΰ 
ύπουργοϋ), σταφιδέμπορος έν Πάτραις, διετέλε- 
σε πρόεδρος δημοτ. συμβουλίου Πατρέων 
(1896). 'Ή λιος ΙΖ ' 546.

Σ ώ χο ς  Αντώνιος. Ό  Τ. Τουρνάς είς Ά -  
καδ. Ήμερολόγιον Πατρών 1918, 14 όμιλεΐ 
διά «τόν νεαρώτατον γλύπτην κ. Ά ντών. Σώ- 
χον, δστις τελευταίως έν τφ  Άβερωφείω δια
γώνισμά) έτυχε τοΰ α' ΙδΟΟΟδράχμου βραβείου 
πρός συμπλήρωσιν έν Ευρώπη τών σπουδών 
του. ’Αντάξιος άνεψιός τοΰ μεγάλου θείου του 
άειμνήστου Σώχου». Ε ίς τό αυτό Ή μερολόγι- 
ον συνεργάζεται (σ. 159 έπ.) καί είκόνες 
έργων του. ’Έργον του ό είς τήν πλατείαν 
’Τψηλών Άλωνίων άνδριάς τοΰ μητροπ. Γερ
μανού καί τό μνημεϊον τών πεσόντων είς τήν 
πλατείαν ’Ό λγας, κατεσκεύασε καί τό μνημεϊ- 
ον Πιρότ τής III Μεραρχίας. Ή  Τηνιαχή οι
κογένεια τών Σώχων έχει κλάδον έν Πάτραις 
γλυπτών καί καλλιτεχνών όμοίως άπό τοΰ 1Θ' 
αί. M EE Κ.Β' 736.

"Αγιος Δημήτριος Μττάδα μεταβυζαντινός
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Τροχιόδρομοι ηλεκτρικοί έν Πάτραπς (1902), οί πρώ τοι έν Έλλάδι. Εί$ την εΙκόνα 
αύτήν τής έποχή$ ή όδός Καλαβρύτων (Νέο$ δρόμος) παρά τά  τότε Ψαράτικα 

( Ay, Άνδρέου), στρωμένη μέ σιδηροτροχιάς

Ταγκαλά κης Π ε ρ .  Α λ κ ι β ι ά δ η ς .  Φυ
σικός έκ Χαλανδρίτσης, έκπαιδευτικός έν 
ΙΙάτραις (γυμνασιάρχης άπό του 1954). 

Έξέδωσε «Σχήμα καί μέγεθος της Γης (Εισα
γωγή είς την Άνωτέραν Γεωδαισίαν)» 1956, 
«Φυσική» τευχ. Α' 1948 καί πολλάς μελέτας 
είς έπιστημ. περιοδικά καί τά «Α χαϊκά», 
πολλαΐ των όποιων υπάρχουν είς άνάτυπα. 
Παρά Θωμοπούλω 34—45 καί 84 σημ. έγρα
ψε περί μορφολογίας του έδάφους καί γεω 
λογικής συστάσεως της περιοχής των ΙΤατρών 
καί περί σεισμών (βλ. λ. καί λ. Γεωλογία).

Τ αμπακάκης *1. Διοικητής Π . Πατρών 
καί Βοστίτσης τώ 1832. Θωμόπουλος Ό μ -  
πλού 34*.

Τ α μ πά χα να . Συνοικία της ’Ά νω πόλεως 
παρά τόν ναόν τής Ά γ . Παρασκευής. Ά π α ν 
τα τώ 1707 είς ένετ. έγγραφον, άναφερόαενον 
είς τινα Τούρκον Δονά έκχριστιανισΟεντα καί 
κατοικουντα είς Ταμπαχανέ. Κώδης Μέρτζιου 
144. Τόπος τών βυρσοδεψείων άκόμη καί μ ε 
τά τήν ΆπελευΟέρωσιν. I. Δ. Γιαννοπούλου 
καί X. Π . Κορύλλου Έ κθεαις, Πάτραι 1873, 
3, 7: «Τά βυρσοδεψεία κατά μέν τήν άνω πό- 
Κιν κεΐνται έν τώ κέντρω πολυαρίθμου συνοικί
ας, ένθα έκειντο έπί Τουρκοκρατίας, έξ ού τό 
ϋνομα τής θέσεως Ταμπάκ Χανάς, έν δέ τη 
κάτω κεΐνται άπό κτίσεως τής πόλεως έπί του 
μεσημβρινού άκρου τής παραλίας, ένθα πνέου- 
πν έπί τής πόλεως τό θέρος αΐ ποντιάδες 
χύραι ένούμεναι μετά τών λοιμοφόρων άναθυ- 
χιάσεων τών έργοστασίων τούτων».

Etc τήν συνοικίαν τής Ά νω  πόλεως ή το ό 
>ύαζ Βρωμολάγκαδο, άλλα καί πηγή ΰδατος, 
?ό όποιον μάλιστα διά μολυβδίνου σωλήνος ύ

δρευε τούς συνοικουντας (Κορύλλου, Περί αί- 
ματουρ. πυρετού, Ά θ . 1879, 3).

Ταμπάχανα, συνοικία Έλλ. εις Σμύρνην, ά- 
ποτεφρωθεΐσα τώ 1922. Χρ. Σολομωνίδη, 
"Τμνος καί Θρήνος τής Σμύρνης, Ά θ . 1956, 
10, 253, τού αυτού Τής Σμύρνης, 1957, 10, 
37. Καί είς Ζάκυνθον συνοικισμός όμοίως 
Ταμπάκια. Ζώης 57. Ό μοίω ς είς Λεβάδειαν. 
Άναφέρεται είς τήν καταγραφήν ζημιών οικο
γένειας Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου* είχεν έ- 
κεϊ ούτος δύο έλαιοτριβεΐα μέ τρεις λίθους. 
Ά π ό  τών άρχών τού ΙΗ ' at. υπήρχε καί έκ- 
τεταμένον μετόχιον τής μονής Α γία ς Λαύ
ρας Καλαβρύτων μετά οικιών, έλαιοτριβείου 
καί καταστήματος πωλήσεω; του μοναστηοια- 
κοΰ οίνου (ταβέρνας). Μετόχι έπίσης είχε καί 
ή μονή Όσιου Λουκά. Ταύτα πάντα έπυρπο- 
λήθησαν κατά τήν Έπανάστασιν ύπό τών 
Τούρκων. Ε κτός τού έν^ριακου ναού τής Ά γ . 
Παρασκευής, έλειτούργει έπίσης καί άλλος 
ναός τού Α γίου Σπυρίδωνος πρός Β τού τή ; 
Ά γ . Παρασκευής.

Είς τό άρχεΐον Παπαδιαμαντοπούλου υπάρχει 
καί έγγραφον 17 Αύγούστου 1817, δΓ ού άγο- 
ράζεται τό έλαιοτριβεΐον, τό όποιον είχεν ούτος 
έκεΐ «κείμενον είς τόν ταμπάχαναν... μετά 
πάντων τών έν αύτω έργαλείων του, λιθαρίων, 
τά δύο έπανωλίθιον, λυμπών, πίθων, καδοπού- 
λαις καί άλλων, καί τά πέντε μαγαζεία τών 
έλαιών τά είς σχήμα χαμοκελλών μετά τής 
αύλής καί περιοχής των», ώς καί άλλο έγγρα
φον παλαιότερον τής 7 ’Ιουλίου 1810, δι* ού 
ήγοράσθη τό έλαιοτριβεΐον παρά τών πωλη- 
τών τού προλαβόντος έγγράφου, περιγράφετας 
δέ τό έλαιοτριβεΐον ώς «κείμενον είς τόν Ταμ*
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v πάχαναν καί γειτνιάζον έπάνωθεν μέ τό πε- 
'ί ριβόλι τοϋ μοναστηρίου των Νοτενών...».

Περί του γεωλογικού ένδιαφέροντος των 
ν;·ύ£ι λ θαλασσίων καί ποταμοθαλασσίων πετρωμάτων 

,:Η' λ τών εύρεθέντων παρά τό εις Ταμπάχανα παλαιόν 
λατομείου Κωστάκη βλ. λ. Γεωλογία. Ή  συν- 

> οικία ύφίστατο άνέκαθεν καταστροφάς άπδ 
V ν; τόν ρύακα Βρωμολάγκαδο (βλ. λ.) των συρρεο- 

ο ί ι?Ι μένων όμθρίων υπάτων καί Ιδίως κατά τό έτος 
.· 'Ί* \jil877. "Εως τά Ταμπάχανα έκράτησαν οΐ "Ελ- 
;; · ν ληνες τήν νύκτα τής Κυριακής των Βαΐων 
φτ: · κατά τήν εισβολήν των Τούρκων καί μάχη συν- 
i :;(ι ήφθη έκεΐ (βλ. λ. Ά γ . Παρασκευής συνοι- 

k χ κία). "Εως τά Ταμπάχανα τό άπόγευμα τής 9 
» Μαρτίου 1822 κατά τήν μάχην τοϋ Γηροκο- 

μείου έφθασαν καταδιώκοντες τούς Τούρκους 
jlot "Ελληνες (Φωτάκος Α' 306). Τέλος οί ένο- 

ρϊται Ταμπαχάνων Ιδιαιτέρως έβοήθησαν εις 
η τήν άνέγερσιν καί πάλιν τής μονής Γηροκο- 
ύ μείου μετά τήν έθνικήν άποκχτάστασιν. Θωμό · 
ji πουλος 43, 521, 82, 428', 593, 603, 608. Τρι- 
τ ανταφύλλου Γηροκομεΐον 65.

Ταμπούρια. ΣύνηΟες τοπωνύμιον πλησίον 
ϋ παλαιών φρουρίων. Τά παραχαρακώματα, 
τ ή πρώτη άμυνα τής φρουράς έξω τοϋ τείχους, 
.λ Βλ. λ. Όμπλός, Σελλά, Σαλμενϊκον.

Τ αξιαρχώ ν μονή ΑΙγιαλείας. Αύτη κατά 
η' τήν τελευταίαν Τουρκοκρατίαν είχε σταφιδαμπέ- 
«■ λους ευθύς κάτω (νΰν Τέσσαρες βρύσες) καί δε- 
ϊ  ξιά συνοικίας Βλατεροΰ, έκτεινομένας μέχρι 

η H:;! j!> ?!■ τής νΰν πλατείας ’Ό λγας Κάτω πόλεως Πα- 
' ' > τρων. Έπρόκειτο περί άξιολόγου περιουσίας

, ν ,'.v7Vi j. πρυερχομένης έκ δωρεών, ύπήρχε δέ μέχρι 
’* 1959 (διώροφος οικία) είς τήν άρχήν όδοΰ 
ν Ρούφου (όπισθεν ναοΰ Παντανάσσ/)ς) μετόχιον.

" !„·· (ί ι Σχέσεις μεταξύ μονής Ταξιαρχών καί έκείνης 
f . ,'1-k ' Γηροκομείου άνέπτυξεν ό τφ  1809 κ. έφ. ή- 
•Λ·'·ί^' 'Μ Y°'Vev°5 της β* Δανιήλ (Τριανταφύλλου Γηρο- 
" :/ , ιΖ5. κομεϊον 33). Γειτνιάσεις κτημάτων τής μο- 

_1!. ν.; νής ταύτης μέ κτήματα κατά τήν μεσημβρ. πε
ριοχήν των Πατρών άναφέρει ό κώδηξ μονής 
Γηροκομείου είς φ. 104 καί πρός άμπελον μο
νής Όσιου Λουκά είς Παλιούργιαν μεσ. πε- 
διάδος Πατρών έγγραφον τής πρώτης μονής 
ταύτης τοϋ έτους 1635 έν ίΐάτραις. "Ηδη ό 
τελευταίος βυζ. δεσπότης των Πατρών Θω - 
μας Παλαιολόγος έδώρησε τώ 1448 διά χρυ- 
σοβούλλου ιερά λείψανα ("Αχραντα πάθη). Περί 
τής ίδρύσεως τής μονής άπό τόν μητροπολί-

,«· ;

uvirt"] /■
r jv  η':χ 

:ρ 'Η'-.;
ν.: ff. ‘Λ· ...ν την ’Ιωακείμ (βλ. λ.) καί δσιον Λεόντιον (βλ. 

1 λ ) γίνεται ειδικός λόγος εις Άβερκ. Παπα-y.'i
P'c) δοπούλου Ό  βσιος Λεόντιος Παλαιολόγος κλπ.

, ,.'ί Θ)νίκη 1940, 72. Ό  ήγούμενος τοϋ Γηροκομεί- 
( ου Δανιήλ κτίζει τήν κλίμακα τοϋ παλαιού 

V w ’Oc μοναστηρίου, τό όποιον είναι έργον των Πα- 
λαιολόγων (Τριανταφύλλου αύτόθι 8). Μετό- 

(Jv... ^  ο. χιον τής μονής Ταξιαρχών κατέστη καί ή μο- 
‘10^ ■· νή τά τέλη Ι ίΓ  αί. τοϋ Ά γ . Ίωάννου Τσε- 

’ιβ^ίΓ·- τσεβού. Τρόφιμοι τής μονής οί ίεράρχαι ΙΙα- 
τρών Κύριλλος Χαιρωνίδης καί Άβέρκιος 

,Γίί '̂ίΜ Λαμπίρης (Κορύλλος Χωρογραφία 107). Θω- 
μόπουλος 198, 291s, 372 σημ., 400, 439, 
440’, 4542, 616. Σταυρόπουλος 296, 315. 

ί^ ’ Τ α ξ ι ά ρ χ ο υ  μ ο ν ή  Τ ρ ι τ α ί α ς .  Είναι 
yrirt:>'f ί ή πρώτη (άρχική μονή 1Η' αί.) έπί τοϋ Ή-

(.· *■* ·*
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λενοΰ πλησίον Άλποχωρίου καί Γρεβενοΰ, άπί 
τήν δποίαν έξειλίχθη ή νΰν μονή *Αγ. Πάντω\ 
(βλ. >.). Διασώζεται ό ναΐσκος έντός σπηλαί
ου καί άλλα ερείπια. Περί αύτής ώς μετοχίου 
τής μονής Εύαγγελισμοΰ Νεζερών όμιλεΐ σι- 
γίλλιον τοϋ πατριάρχου Παΐσίου Β' τοϋ 1748. 
Θωμόπουλος 571.

Τ α ξ ι α ρ χ ώ ν  ν α ό ς .  Κατά ένετ. έκ- 
θεσιν τοϋ 1688 άναφέρεται ήδη ένοριακός ναός 
καί συνοικία έν Πάτραις τοϋ Ά γ .  Μιχαήλ ή 
άλλως Ταξιαρχών. ΤΗτο ένοριακός «του Ταξιάρ
χου» ήδη τω 1713 καί ό έφημέριος αύτοϋ 
Κυριαζής ίερεύς καί πρωτονοτάριος (βλ. λ. 
Κανακάρης) ύπογράφει υπόμνημα υπέρ τοϋ μη
τροπολίτου Πατρών (Κώδηξ Μέρτζιου 171). 
Κατά τήν τελευταίαν Τουρκοκρατίαν άναφέρε- 
ται ώς άρχαιότατος καί παμμέγιστος ναός ό των 
Ταξιαρχών είς τό 12ον οικοδομικόν τετράγω 
νον τής "Ανω πόλεως, ήτοι έκειτο ΝΑ τοϋ ναοΰ 
Παντοκράτορος, άλλ’ ήτο έρειπωμένος πολλά 
έτη πρό τής Έπαναστάσεως. Μετ' αύτήν, άνε- 
γειρομένου τοϋ νΰν ναοΰ Παντανάσσης, ό τών 
Ταξιαρχών κατεδαφίσθη καί τούς λίθους του 
μετεχειρίσθησαν είς τήν άνοικοδόμησιν τοϋ 
ναοΰ τούτου τής Παντανάσσης. Είς τόν πα
λαιόν τούτον ναόν τοϋ Ταξιάρχου άνήκε καί 
άγρός είς θέσιν Ψαροφάι πεδιάδος Πατρών ά- 
ναφερόμενος είς έγγραφον άποκείμενον είς τήν 
μονήν Όμπλοΰ τής 21 Φ)ρίου 1760 «χωράφι 
τής έκκλησίας τοϋ Ταξιάρχου». Θωαόπουλος 
467, 491, 617. Μεταξύ Λαμπίρη καί Ψαθοπύρ
γου έπί τής παραλίας υπήρχε ναΐδριον άναφερό- 
μενον ύπό τοϋ P ouquev ille , I I I ,  546' τοϋ 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τό όποιον 6 Λέκκας 41 
τοποθετεί άνατολικώτερον τοϋ σημερινού ναΐ
σκου τής Παναγίας, ευρισκομένου κάτωθι τοϋ 
208 σιδηροδρ. χιλιομέτρου. Τόπ>ς δπου ήτο έγ- 
κατεστημένη ή έκεΐ φρουρά τοϋ δερβενιού άρ- 
ματωλών, μετά τινων οίκίσκων πρός παραμο
νήν τών οικογενειών των. ’Ερείπια τούτων 
σημειώνει ό Λέκκας αύτόθι καί δτι ό τόπος λέ
γεται τών Ταξιαρχών, δπως καί ήτο πράγματι.

Τ άξις. Έφημερίς έν Πάτραις τφ  1884. 
’Ανεξάρτητος (Δ') 2830. Βλ. λ. έργάται.

τάπητες καί νακοτάπητες περίφημοι έν Π ά- 
τραις κατά τούς βυζ. χρόνους, τελειοτέρας κα
τασκευής τών έν Κπόλει. Βλ. λ. Δανιηλίς, β ι
οτεχνία. Θωμόπουλος 275, 277.

Τ α ρ σ ο κ ο ρ ώ ν η  καί Σαρκοκορώνη έπι- 
σκοπή, ύπό τήν μητρόπολιν Πατρών. Βλ. λ. 
’Εκκλησία.

τ α ρ τ α ρ ο ύ γ κ α .  Ά λλη προσωνυμία πε
ριπαικτική τών έν Πάτραις ’Ιταλών (βλ. λ ), 
φερομένων δτι έτρωγον χελώνας.

Τ α  ρ χ α ν ι ώ τ η ς  Γεώργιος. Βλ. λ. Δαι- 
μονογιάννης.

Τάσι. Συνοικία κεντρική τής "Ανω πόλεως 
Πατρών (ύψ. 55 μ.) μεταξύ τών ναών 11αν- 
τοκράτορος καί *Αγ. Δημητρίου, είς τό μέσον 
τής νΰν όδοΰ Γερμανού. Ό  Θωμόπουλος α' 
έκδ. 2361 έδίδαξεν δτι έκεΐ ήτο πλατεία, ή μό
νη καί ευρύχωρος, δπου έπί Φράγκων συνηθροί- 
ζοντο οί κάτοικοι διά σάλπιγγος, σημαίνει δέ 
τό τοπωνύμιον συγκέντρωσιν (tasse r συγκεν- 
τρώ, ta s  ό σωρός). Τοϋτο άπεδέχθη 6 Ger-
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land  1132, παραπέμπων είς τόν Θωμόπουλον, 
ό όποιος πάλιν (είς τήν β' έκδ.) άντιπαρέ- 
πεμψεν είς τόν G erlan d , έν τούτοις ό αυτός 
Θωμόπουλος α ' έκδ. 418 έξηγεΐ ότι είς τήν 
συνοικίαν αύτήν ύπήρχεν έπΐ Τουρκοκρατίας 
κρήνη, έκ της όποίας επινον μέ Αργυρούν τάσι. 
ΤΗτο τέμενος (βλ. λ.) καί πρό αύτοΰ έλαμβά- 
νετο τό ύδωρ οΰτω πρός καθαρισμόν. Και όδ 'ς 
Τασίου έλέγετο άρχικώς (μετά τήν Άπελευθέ- 
ρωσιν) ή νυν όδός Γερμανού. Τάσι συνοικία 
Κερασόβου έκ των οίκούντων αύτήν Τασαίων 
(οικογένεια Τάση). Ή πειρ . Χρονικά ΙΓ ' 181. 
Πάντως έπΐ Φραγκοκρατίας δέν άναφέρεταί 
που τό τοπωνύμιον. ΤΗτο έκεΐ, έκτός του πα- 
λατίου της κυράς Κούναινας (βλ. λ.) καί του 
τζαμιού της Καζάρμας (βλ. λ.), στενωπός λιθό
στρωτος, ή όποία άπό της Καζάρμας ώδή- 
γει είς τό έκεΐ μπεζεστένι (τουρκικήν άγοράν) 
μέ καταστήματα έμπορικά σκεπασμένα. Ή  
όδός άπό Τάσι, έπί Τουρκοκρατίας πάντοτε, έ
φθανε μέχρι τής πλατείας *Αγ. Γεωργίου. Ή  
κρήνη, περί της όποίας ή άργυρά κύπη (τό 
τάσι), ήτο πρό του ώς άνο> τζαμιού (Καζάρ
μας). Ή  συνοικία επί Τουρκοκρατίας ήτο 
τουρκική (Τάσι μαχαλά), άλλα μετά τό 1828 
έγκατεστάθησαν μόνον 'Έλληνες. Τ1Ιτο ό συνή
θης τόπος συναθροίσει»; τών Τούρκων καί έκεΐ 
διεξήχθη ή πρώτη συμπλοκή Τούρκων καί Ε λ 
λήνων ένόπλων τό Απόγευμα της 21ης Μαρ
τίου 1821, ότε καί έφυνεύϋη ό Φιλικός Βασί
λης Όρκουλάτος (Βλ. λ. Έπαν. 21). Θωμό
πουλος 310». 01 Ο3, 014, 017», 632.

Ταταράκη χ ά ν ι .  Διηγείται ό στρατηγός 
Μακρυγιάννης τά τής άφίξεώς του τόν Μάρ
τιον 1821 είς Πάτρας (Άπομν. παρά Γιαν. 
Βλαχογιάννη, β' έκδ. Λ. Πολίτη, Λ' 110):  
«'Ήμουν κονεμένος στού Ταταράκη τό χάνι ό
νομα ζόμε\ον. ΤΗταν έκεΐ και Γιαννιώτες, όπού 
κάθονταν καί Άρτινοί·..». Είς τό άρχεΐον ’Ιωαν. 
Παπαδιαμαντοποϋλ »υ εύρίσκεται έγγραφον α γο 
ράς έν Α ίγίω  τής 3 Ιουνίου 1809 ένός «όσπι- 
τοτόπου βιρανέ ώς πασίδηλον, κειμένου είς 
τόν μαχαλά του Α γίου  Γεωργίου τή ; πολιτεί
ας Παλαιάς Πάτρας περιεχόμενον άπό όλα τά 
μέρη άπό δρόμους κοινούς καί μία βρύσιν είς 
τόν αυτόν όπτιτότοπον μέσα... καί ήγόρασε 
μέρος ό Ταΐραγας Ταταράκης κάπου μπελούμ- 
πασης [Αστυνόμος | πάσης τής Πατρός, τόν δέ 
υπόλοιπον τόν ήγόρασε ό κύριος ‘Ιωάννη; ΙΙα- 
παδιαμαντόπουλος». Έ π Ι του οίκοπέδου τού
του φαίνεται ότι ώκοδομήθη τό χάνι έπί Ιδιο
κτησίας του ώς άνω αστυνομικού Τούρκου, έ- 
κεΐθεν δέ καί ή όνομασία του καί έκειτο παρά 
τήν πλατείαν ‘Αγίου Γεωργίου. Βλ. λ. ξενο
δοχεία. «Ταήρ άγάς Ταταράκης καπού μπε- 
λούμπασης πάσης τής Πατρός» γράφεται είς 
τό άνω έγγραφον. Κατ' έντοπίαν παράδοσιν 
έπρόδωσε τόν Γιαννιάν (βλ. λ.). Βλ. λ. Λοι- 
δωρίκης.

Ταφιασσός. Ταφίασσος, γράφει 6 Ραγκα- 
βής Α' 671, όρος ίκανώς υψηλόν ύπεράνω τής 
Μολυκρείας καί πλησίον τού ορούς Χαλκίδος 
κατ’ άνατολάς. Έ π ί τού Ταφιάσσου ήτο πόλις 
Μακυνία. Έ π Ι τού όρους τούτου ό τάφος τού 
Νέσσου καί άλλων κενταύρων. Ό  P ouquev ille

I I I ,  210 ευρίσκει τό όνομά του Ταφίου (ία* 
φιασσού) έκ της λέξεως τάφος λόγω των κεν
ταύρων, οΐ όποιοι έτάφησαν έκεΐ καί των ό- 
ποίων ή άποσύνθεσις των πτωμάτων είχε μο
λύνει κατά τήν μυθολογίαν τάς ίαματικάς πη- 
γάς, αί όποΐαι υπάρχουν είς τήν βάσιν τού ό
ρους. Κρημνώδη καί τά δύο όρη τής Αίτωλί- 
ας ταύτα Χαλκίς καί Ταφιασσός μέ ζωγραφι
στόν σχήμα (Θωμόπουλος α' έκδ. 16), στολί
ζουν τόν δυτικόν ορίζοντα των Πατρών καί εί
ναι οίκεΐα είς τό βλέμμα των Πατρινών, άφου 
καί ή πόλις των καί ίδίως ή κάτω καί ό λιμήν 
είναι πρός αύτά έστραμμένα.

Ό  Ταφιασσός είναι γνωστός καί μέ τό 
σλαυικόν του όνομα Κλόκοβα (ώς καί τό έτε
ρον μέ τό όνομα Βαράσοβα), Κλόκοβος (είς άρ- 
σεν.) τοπωνύμιον σύνηθες είς έπαρχίαν Καλα
βρύτων (βρύσεις). Παπανδρέου Καλαβρ. Έ πετ. 
198. Είναι ύψ. 1041 μ. τό δέ ύπ* αύτό χωρίον 
Μαγκλαραίικα άπέχει 14 χμ. άπό τής παραλια
κής πλατείας Πατρών. Ό  Χρ. Κορύλλος είς Δ. 
Βιβλ. 359 καλεΐ τόν Ταφιασσόν Γαυρολίμνην 
καί τόν έκεΐθεν πνέοντα σφοδρόν άνεμον Γαυρο- 
λιμάδα. 'Τπ* αύτόν (ύψ. 104 μ.) ή Κακή σκά
λα (βλ. λ.) καί τό Σοπωτόν (βλ. λ.). *Αλλ* οι 
Πατρεΐς γνωρίζουν νά ονοματίζουν τό όρος συν
ήθως ώς Παλιοβούναν (είναι έπικρατέστερον 
τό όνομα είς Ά χαΐαν ή είς τούς Αίτωλούς). 
Παλιοβούνα συνήθης όνομασία άρχαίων κορυφών 
ή μάλλον βουνών άγόνων, μή άποδοτικών, όπως 
καί είναι ό Ταφιασσός (πρβλ. Pouqueville  III 
375, 376, 457, ΜΕΕ ΙΘ' 470).

Παρά τό όρος ή Βασιλική (βλ. λ.} καί άρ- 
χοαότερον ή πόλις ‘Τποχαλκίς. ’Ογκόλιθοι τού 
Ταφιασσοΰ εύρίσκονται μεταξύ τών υπολοίπων 
τής άρχαίας Άκροπόλεως τών Πατρών. Έ χε ι 
βωξίτην καινοζωΐκής ηλικίας. Πελοπον. Πρω
τοχρονιά 1957, 122. Σεισμικόν κέντρον παρ’ 
αύτό. Λαογραφικώς, ώς καί είς Καστελόρριζον 
(Μιχ. ΓΙετρίδηε είς Λαογραφίαν Δ' 292), σύν- 
νεφον έπί τού όρους πείθει άδιστάκτως τούς 
Πατρεΐς περί επικειμένης βροχής. Θωμόπου
λος 79, 84 σημ., 9 3 \  94», 218.

ταχυδρομεΐον. ΟΙ Ενετοί παραπονούνται, 
διότι οί έν ΙΙάτραις ’Αθηναίοι εϊχον πυκνήν 
άλληλογραφίαν μέ τάς ’Αθήνας. Τώ 1699 φέ
ρεται ότι ώκοδομήθη έπί Γριμάνη γεν. προβλε
πτού ταχυδρομεΐον ένεργείαις τού άποστράτου 
συν)ρχου Ροτάλλη. ’Ίσως τούτο έγένετο πλη
σίον τής τότε Ισοπεδωθείσης άγοράς Μαρκάτου. 
Θωμόπουλος 475*, 480*.

Κατ’ έκθεσιν τού Ενετού γεν. προνοητού 
έκ Πατρών τής 11 ’Απριλίου 1700, ήρχισεν ή 
εισαγωγή ταχυδρομείου δι’ Ένετίαν, νήσους 
καί λοιπά μέρη τής Πελοποννήσου. Ό  πληθυ
σμός άμφιβάλλει διά τό νέον σύστημα καί προ
τιμά τό παλαιόν. Ό  ταγματάρχης Roveri, ό 
όποιος θά άνελάμβανε τήν έφαρμογήν του, έ- 
φονεύθη υπό ληστών. Τό ταχυδρομεΐον διεζή- 
γετο μέ άμάξας καί Ιππικόν (Κώδηξ Μέρτζι- 
ου H 5).

Έ π ί Τουρκοκρατίας ύπήρχον ταχυδρομεία 
(μενζύλια) μέ Τούρκους ταχυδρόμους έφιππους 
(τάταρης), άλλά τά έξοδά των τά κατέβαλον αί 
έλλην. κοινότητες. Οΰτως είς τόν ύφ’ ημών δη-
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Ιμοσιευθέντα άπολογισμόν τής δημογεροντίας 
Πατρών τοϋ έτους 1819 (Θωμόπουλος 620—3), 
έκτός κονδυλίου έκ γρ. 10 «διά όσα τοϋ πα- 

„ φληκαριοϋ όπού έπήγεν είς τούς ’Αποστόλους καί 
' ’J t̂ua-C | ί  λοιπά χωρία διά τήν τζούπαν όπού έκλεψαν είς 
3’' Μι»?/,· :|!τό ρηθέν χωρίον οί Άποστολαΐοι», προβλέπε- 

, :ri ·ί;,ψ(· |{τα ι πληρωμή δαπάνης «όιά δσα τοϋ τατάρ κα- 
(ΐί | ί  ρά Μουσταφα όπου ήλθεν είς Τριπολιτζάν μέ 

•4 Ιό), υψηλόν μπουγιουρουλδί... Διά δσα τοϋ Χατζή 
: Μπραηράμη τατάρ όπού ήλθε μέ μπουγιουρουλ- 

" p  ^('δί διά τούς λουφέδες τοϋ Μωρά Βαλισσέ αύ- 
xj:b mi,;Ι),Γ'Ί ;  Οέντου μας... Διά δσα τοϋ Σερέφ μπέη όποΰ 

|.ή λ θ ε  μέ κραταιόν φερμάνι... Δι* δσα τοϋ Ά -  
Κΐι ,,ι )§ πάζ τατάρ όπού ήλθεν εις τοϋ μπέη έφένδη 

·7Ψί!; μ®? |*έ γράμματα διά μυστικάς υποθέσεις χι- 
liifeV,*V-'i! 1 ί ° ^ τι [=ύπηρεσία] του γρ. 40 καί τοϋ Του- 
^7'w ii'· * ' σ°ύν τατάρη όπού ήλθε μέ τό φερμάνι τοϋ Ί π -  
jjjjj·. .η < i κά, χισμέτι καί έκράμι [=κέρασμα, δώρον] γρ. 
V j ' < ! 40... Διά δσα τοϋ βεκηλεχάρτζη [=τροφοδό- 

( του] τοϋ καδή έφένδη μας... όπού έφερε
ΚΆς κ;: τό ίλάμ [=άπόφασιν] κατά των Φραγγών

Ρ ., "βίόπού θέλουν νά πληρώνουν δογάνα [=τελωνει- 
", ,1̂ ' '' § ; αχά] μέ τήν ταρίφαν... Διά δσα τοϋ Νομάνη 
’ Vp0i, f 1 άνθρώπου τοϋ μπέη έφένδη μας όπού έπηγεν 
'') I- είς Τριπολιτζάν μέ τό ρηθέν ίλάμι καί άλλα 
"«./. Ad nj. γράμματα χάρτζι ράτ [=όδοιπορικά] γρ. 40... 
•νυίκοϊ, jjj, κα[ Μεχμέτ τατάρ όπού έδωσεν είς τρία άλο- 
K.xpjsetp;i j,  γα>.. Αιά δσα τοϋ Ά χμ έτ καβάζη όπού έπηγε 
sj; kwiih μέ γράμματα είς Τριπολιτζάν νά μή κάνουν 
:/ιιυν ικψ | j , άτζαλέ [^βιασύνην] διά τόν έκεϊ πηγαιμόν τοϋ 
wmVA'iii; μπέη έφένδη μας καί τοϋ προεστού μας, χάρ- 
yjqueville u. τζι ράτ [Ο δοιπορικά] γρ. 40... διά δσα τοϋ 

ύί Ά λή Σαΐν άλή όποΰ έπηγεν τά άνωθεν άσπρα 
iU| O f t  τοϋ Ά λή έφένδη καί μέ γράμματα τοϋ μπέη 
'Ο Λ * ^ . έφένδη μας είς Τριπολιτζάν χάρτζι ράτ [=όδοι- 
ύ  πορικά] γρ. 40, Διά δσα τοϋ Μουσταφάγα
Γΐϊτρϋν, ’£)>*). Σακάλ άγασί δπου ήλθε τό Άνταλέτ μπου- 
:)Λ-% !)?-<« γιουρουλδί χισμέτι [ύπηρεσία] του μέ κοινήν 
y},::v "ι; κ γνώμην γρ. 200 καί των άνθρώπων του γρ. 
ϋ ι 25 δλα 225, Διά δσα τοϋ πεζοΰ όποϋ ήλθεν 
y άπό Τριπολιτζάν μέ τό γράμμα τοϋ άγιοΰ οί-
1-jv.w; κονόμου καί λογιωτάτου είς τόν προεστόν μας

διά νά όρίση καί ή Εύγενεία του έκεΐ γρ. 16 
.' π. 20... Διά δσα έστείλαμεν είς Τριπολιτζάν 
φ μέ τόν Χουσεΐνην, άνθρωπον τοϋ Κατζηλάλ 

Ι.,·) :.0ίψ κιαχαγιά διά τό σηχέτι [ύγείαν] τόν Ίσούφη 
'· lijilfjl: Ά ράπη...». Βλέπομεν, λοιπόν, έντός τοϋ μη- 

':»?ί'·'5έ νός τόσας κινήσεις ταχυδρόμων καί δή διά 
'- iO ji κΡατικάς τουρκικάς ύπηρεσίας, τάς οποίας, ώς 

έξοδα κατοχής, καταβάλλει ή δημογεροντία Πα- 
τ Ρών.

1 ' '& Ίδιους ταχυδρόμους είχον οί έν Πάτριαις
πρόξενοι, Ιδίως τό γαλλικόν καί βρεττανικόν. 

'Ιλ0 ^ ·  Κατά Γιάννην Βλαχογιάννην, Τά πρώτα ταχυ-
:ijv, δρομεϊα A' 1821—7, σελ. 8 «έπειδή δέν ήταν 
,β ' έφημερίδες, οί δημόσιες άρχές συνειθίζανε νά 
υ, ί στέλνουνε μαζί μέ τά δημόσια έγγραφα καί νέα 

ΰ 'jjj' ilp τοϋ καιροΰ ευχάριστα γραμμένα σέ χωριστά 
!■& φύλλα. ’Έ τσι 11 Μαρτίου 1822 τό υπουργείο 

ίν Εσωτερικών γράφει προς τούς έφόρους ’Άργους
μαζί μέ τόν ταχυδρόμον πού κατευθύνει είς 

i -'r f l Τρίπολιν δτι «περικλείει καί μίαν είδησιν όπού

Πάτρας»ί'ι-1'" St ΤΤ _ Γ* _
)®:ι έλάβομεν σήμερον άπό τό στρατόπεδον τής 

τρας».
Πρώτος ό Θεοδ. Κολοκοτρώνης άπό τό Σα-

ραβάλι Πατρών δι’ άναφορας του πρός τόν υ 
πουργόν των Εσωτερικών τής 27 Μαίου 1822 
ζητεί τήν όργά\ωσιν τακτικού ταχυδρομείου 
καί ή προσωρινή διοίκησις έν Ά ρ γε ι τήν 4ην 
Ιουνίου 1822 τήν άποδέχεται (Βλαχογιάννης 
αυτόθι 15). Κατά τήν Έπανάστασιν, έπειδή 
τάς Πάτρας έκράτων οί Τούρκοι, «ό ταχυδρό
μος έπρεπε νά κατέβη άπ’ τή Ρούμελη στά 
Τριζόνια, νά περάσει άπό κεϊ μέ καΐκι στή 
Βοστίτσα» (αυτόθι 46), άλλά καί άπό τό Κα
ραβοστάσι πρός Αιτωλίαν έγίνετο διαβίβασις 
διά πλοιαρίου.

Τφ 1837 διορίζεται ύποδιευθυντής τοϋ Τ α
χυδρομείου ό Δ. Αλεξάνδρου. Ή  ταχυδρομική 
σφραγίς μέχρι τοϋ 1850 ήτο κοινή μέ τήν τής 
Αστυνομίας. Τό Ταχυδρομεΐον ήδη τώ 1856 
ήτο είς τήν οίκίαν Δεσποτυπούλου (βλ. λ.), 
γωνία Κορίνθου (Παλαμά νϋν) καί Α γίου  Ν ι
κολάου, δπου κατόπιν έως σήμερον είς τό ά- 
νώγειον αύτής ή Έπιθεοόρησις ΤΤΤ (Χρ. 11α- 
λαμας είς Ά κ . Ήμερολόγιον Πατρών 1918, 23 
καί είς τό ισόγειον τοϋ Α ' Γυμνασίου (πλ. 
’Όλγας) καί τώ 1885 παρά τό νϋν Δημοτικόν 
θέατρον. Τφ 1821 τό άπό Τεργέστης ταχυ
δρομεΐον έφθανεν είς Ιθάκην. Μέσω Ζακύνθου 
υπήρχε συγκοινωνία καί κατόπιν διά τών αύ- 
στριακών πλοίων τής γραμμής Τεργέστης. Διά 
τό τής στρατιάς Μαιζώνος είς M an g eart 
X X IV . Περί δέ τής ταχυδρομικής κινησεως 
Πατρών Χρ. Κορύλλος είς Δ. Βιβλιοθ. 384—5.

Ταχυδρόμος τής Ανατολής. Έφημερίς τής 
Γαλλικής στρατιάς, έκδοθεϊσα τό Σάββατον 6 
Δεκεμβρίου 1828 έν ΙΙάτραις έως τοϋ 1829. 
M an g eart κεφ. X III. ΜΕΕ ΚΒ' 837, "Η λι
ος ΙΖ ' 606. Βλ. λ. τυπογραφεία.

Τ αχυδρόμ ος έφημ. έν Πάτραις τώ  1885.
Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ς .  Έφημερίς ήμερησία πο

λιτική Πατρών έκδοθεϊσα τήν 30 Ν)βρίου 1934 
ύπό Θέμη Σωτηρίου καί μετά ταΰτα ύπό Ά .  
Βρή. Τ φ  1944 ώνομάσθη «’Εθνικός κήρυξ».

Τ είσω ν. Έ κ  Πατρών ναύαρχος τής Ά χ .  
συμπολιτείας τφ  192 π. X. (Λίβιος XXXI). 
Τείσων Πατρεύς πρόξενος (βλ. λ.) άπαντάται 
είς Άπτέραν Κρήτης. M eyer 2207 καί 2220. 
Θωμόπουλος 231.

τ ε ίχ η  πόλεως Πατρών. Διά τά κυκλώπεια 
βλ. λ. Πελασγοί. Πρώτη ύπόθεσίς περί τών 
τειχών τής πόλεως τών Πατρών (ύπό περιη
γητών D odw ell κ. ά. έξενεχθεΐσα) είναι δτι 
6 Πατρεύς κατ’ αύτόν τόν τρόπον συνήνωσε 
τά τρία πολίσματα (Άρόην κλπ.) είς μίαν 
πόλιν, έγκλείσας αύτά έντός τείχους, αυτή δ’ 
έλέγχεται τελείως άβάσιμος, άφοΰ έκαστον τού
των είχε διαφορετικήν καί μακρινήν άπό τό 
άλλο θέσιν. ‘Ο Παυσανίας είς τά Α χα ϊκά  του 
18,5 ρητώς άναφέρει δτι ό Πατρεύς έμεγάλω- 
σε τόν περίβολον τών τειχών τής Άρόης.

"Ετερον ζήτημα, τό όποιον παρουσιάζεται, 
είναι, άν ή Άκρόπολις (βλ. λ.) τής άρχαίας 
πόλεως (δπου νϋν τό φρούριον) είχε καί τείχη. 
Ά λλά δλαι αΐ Ίω νικαί πόλεις τής Ά χα ΐα ς εΐ- 
χον τείχη. Κατά τόν Πελοπον. πόλεμον καί δή 
τφ  419 π. X. ό Αλκιβιάδης, Αθηναίος στρα
τηγός, εύρεθεΐς είς Πάτρας, έπεισε τούς Π α- 
τρεϊς νά ενώσουν τήν πόλιν των μετά της θα
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λάσσης διά μακρών τειχών μέ τόν σκοπόν 8- 
πως ot στόλοι των ‘Αθηναίων δύνανται νά ύ- 
περασπίζωνται αυτήν. Λείψανα των τειχών 
τούτων παρά τόν ναόν του ‘Αποστόλου ‘Ανδρέ- 
ου, άναφέρει ή E x p ed itio n . Τοιαύτα λείψανα 
έξ όγκολίθων κροκαλοπαγών έπέδειξε τόν ’Ι 
ούλιον 1933 κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων είς 
γήπεδον Δ. Μαλτέζου (ΓυρΙ) ό άρχαιολόγος 
‘Ιωάν. Μηλιάδης. Ταύτα φέρουν κατ* εύθεΐαν 
σχεδόν γραμμήν πρός τόν παράλιον ναόν του 
‘Αποστόλου ‘Ανδρέου. Πράγματι τά τείχη 
ταύτα έξησφάλισαν τήν πόλιν. Κατά τόν Θου- 
κυδίδην Ε, 52 «... καί Πατρέας τείχη καθεΐ- 
ναι ίπεισεν ές θάλασσαν' καί αύτός έτερον δι- 
ενοεΐτο τειχίσαι έπί τώ Ρ£<ρ τώ Ά χα ϊκ φ . Κο- 
ρίνθιοι δέ καί Σικυώνιοι καί οίς ήν έν βλάβη 
τειχισθέν βοηθήσαντες διεκώλυσαν».

Καί υπό τά Υψηλά 'Αλώνια (βλ. λ.) καί 
πρό του τεχνητού Λιμένος (βλ. λ.) τών Πα- 
τρων έπί ρωμαϊκών χρόνων ύψώθη τείχος ή- 
μικυκλικόν, στερεώτατα κτισμένυν, πολύ πλα
τύ είς τήν βάσιν του. Τούτο ύπεστήριζε τό 
έδαφος καί πιθανόν έχρησίμευεν ώς όχύρωμα 
της πόλεως είς τήν πλευράν της αύτήν. "Αλ
λοι έξέλαβον τόν περίβολον τούτον ώς άμφι- 
θέατρον. Θωμόπουλος 78—80, 91, 99, 127.
Τειχισμένην τήν πόλιν κατά τήν ρωμαϊκήν κα- 
τάκτησιν εύρίσκει ό Χέρτσβεργ Έλλ. Α ' 388. 
Τείχη πόλεως καί ναού *Αγ. Άνδρέου (βλ. λ.). 
Τω 1641 δέν εϊχεν ή πόλις (Θωμόπουλος 42ΰ).

Τ είχο ς Δ υ μ α I ω ν. Φρούριον τών Δυμαί- 
ων έπί άρχαιότητος κείμενον Ν τού άκρωτη- 
ρίου Καλογριά τού ‘Αράξου (βλ. λ.). Κατά τήν 
μυθολογίαν ό 'Ηρακλής πολεμών τούς Ή λεί- 
ους τό άνωκοδόμησε, Οέλων νά τό χρησιμο- 
ποιή ώς όρμηιήοιον κατ’ αύτών. Κατά τόν 
Πολύβιον Δ 83 δέν είναι μέγα, άλλ’ είναι τό
πος ήσφαλισμένος ιδιαιτέρως. *11 περίμετρός 
του δέν ήτο περισσότερον τών 280 μ. (τριών 
ήμισταδίων), τό δέ ύψος τού τείχους δέν ήτο 
μικρότερον τών 30 πήχεων. Τό κυκλώπειου αυ
τό τείχος, καλούμενου ήδη κάστρο της Καλο
γριάς (βλ. λ.), άναγνωρίζεται άπό τόν έρειπω- 
μένον περίβολόν του, κείμενον εις κρημνώδη 
βράχον ΝΑ τών Μαύρων βουνών. Κατά τούς 
χρόνους της ‘Αχαϊκής συμπολιτείας καί δή έ- 
π ί ‘Αράτυυ (220 π. X.) ό στρατηγός τών ΑΙ- 
τωλών Εύριπίδας, ό όποιος εϊχεν άποσταλή 
υπό τών Αίτωλών πρός τούς Ί  [λείους, έξελ- 
0ών έκ τής Η λείας, κατέλαβε τό Τείχος άνευ 
Αντιστάσεως. Έπηλθεν όμως κατόπιν ό σύμ
μαχος τών ‘Αχαιών Φίλιππος Δ ', βασιλεύς 
τής Μακεδονίας.

Ζήτημα τειχών παρουσιάζεται καί είς αύ
τήν τήν πόλιν τής Δύμης. Παρέχεται ή πλη
ροφορία δτι οι Δυμαΐοι έπί τών έπιγόνων τού 
Μ. ‘Αλεξάνδρου (314 π. X.) άπεχώρισαν τήν 
πόλιν των διά τείχους άπό τής είς τήν άκρό- 
πολίν των Μακεδ. φρουράς, παρασκευασθέντες 
είς πολιορκίαν αύτής. Προσήλθεν δμως ό ‘Α 
λέξανδρος τού Πολυσπέρχοντος, ό όποιος έπέ- 
πεσε κατά τού τείχους καί έκυρίευσε τήν πό
λιν. ‘Αλλά άργότερον οί Δυμαΐοι ήδυνήθησαν 
νά έπιτεθουν κατά τής φρουράς καί νά γίνουν 
κύριοι τής άκροπόλεως. Θωμόπουλος 71, 106,

1 3 5 -6 , 145 - 6 ,  ΜΕΕ ΚΒ' 847, Έλ*υθ,
ΙΒ ' 70.

Τ ε ίχο ς  ‘Α θ ή ν α ς .  ‘Αναφέρεται άπό τόν 
Παυσανίαν είς τά ‘Αχαϊκά του 22, 10 διά πε
ρικοπής πολύ άσαφοϋς. Διά τόν πλέοντα, λέ
γει, άπό Πατρών είς Αϊγιον πρώτον εύρίσκε- 
ται τό άκρωτήριον Ρίον.... λιμήν δέ ό Γίάνορ- 
μος (βλ. λ.) 15 στάδια μακράν άπό τό άκρω
τήριον. "Αλλα τόσα άπέχει άπό τόν Πάνορ- 
μον «τό ‘Αθήνας καλούμενον τείχος». Πρόκει
ται συνεπώς περί φρουρίου τών ίΐατρέων πρός 
προστασίαν τής χώρας των άπό εισβολής άπό 
ξηράς καί βορείως αύτών καί δέον νά άναζη- 
τηθή πλησίον (ή έπί) τού βουνού νυν Ζήριας 
καί παρά τήν άρχαίαν όδόν πρός Πάτρας έξ 
Αίγιαλείας. Ό  περιηγητής Dodwell άναφέρει 
δτι έπί τού Ακρωτηρίου τού Δρεπάνου εΐδεν έ- 
ρειπωμένον φρούριον, τό όποιον υποθέτει δτι 
ήτο τό Τείχος τής ‘Αθήνας, ένώ ό L eake το
ποθετεί τό Τείχος τούτο εις τόν Έαθόπυργον. 
Περί δέ τού ‘Ερινεου (βλ. λ.) δρμου ό αύτός 
Παυσανίας λέγει δτι άπέχει τού Τείχους άνατ. 
καί διά θαλάσσης 90 στάδια. Ό  Pouquevil- 
le I I I ,  546 άνεζήτησε παρά τό τείχος καί ναόν 
τής ‘Αθήνας. ΈτοποΟέτησε δέ αυτόν πα
ρά ναόν χριστιανικόν τών Ταξιαρχών (’Αρχαγ
γέλου Μιχαήλ λέγει) τού 1816, παρά τήν ά- 
κτήν άνατολικώς δέ τού χριστιανικού ναΐσκου. 
Πρόκειται περί τού σημείου τής διαβάσεως, 
δπου έπί Τουρκοκρατίας ό σταθμός τών αρ
ματολών. Ό  L eake I I I ,  416 θεωρεί τό Τεί
χος όρμον άξιοσημείωτον τών άκτών τής π ε
ριοχής, δπως πράγματι είναι ό του ιΓαθοπύρ- 
γου (βλ. λ.), αύτός δέ ό πύργος, έξ οΰ τό ση
μερινόν όνομα τού τόπου είναι αυτό τούτο τό 
φρούριον ή τουλάχιστον έπί τών θεμελίων αυτού 
έκτίθη μεταγενεστέρως ό πύργος. Πρός τήν 
γνώμην ταύτην προσχωροΰμεν, παραμερίζοντες 
τούς αριθμούς τών Αποστάσεων, τούς όποιους 
δίδει ώς άνωτέρω ό Παυσανίας, ύπό τήν έπιφύ- 
λαξιν μόνον άρχαιολογικών δεδομένων, τά ό
ποια πρός τό παρόν έλλείπουν. Θωμόπουλος 75, 
70, Λέκκας 42—5.

τέκτονες. "Ηδη ό έχ Πατρών Νεοφ. Καυσο- 
καλυβίτης (1ΙΓ αί.) γράφει βιβλίον «Περί τών 
λεγομένων Φραγκ. Μαζόνων». *0 Γιαν. Κορ- 
δάτος, *Ιστ. τής Έ λλ. κεφαλαιοκρατίας, 103 
καί ό Δημαράς Α' 163 παραδέχονται οτι υπήρ
χαν στοαΐ είς Ελλάδα (Πήλιον). Πρβλ. Ίωαν. 
Ξανθυυλή, « Ή  Έ λλ. Έπανάστασις καί ό Τ ε
κτονισμός» είς «Πυθαγόραν Γνώμονα» καί Στ. 
Σκοπετέαν είς «Πελοπον. Πρωτοχρονιά» 1958, 
298 έπ. δπου μνεία τού έν Πάτραις δράσαντος 
Φιλικού Γερακάρη. Νέα στοιχεία, κατ’ ένδει- 
ξιν τού συμπολίτου Χρ. Ριζοπούλου, παρέχο- 
μεν τά έξής διά τά πρό τού 1821 :

Έ κ  τού βιβλίου πρακτικών τής τεκτονικής 
στοάς «Phoenice R isorta» (Ό  άναγεννηθείς 
φοΐνιξ) έν Ζακύνθί» εις σελ. 131 καί ύπό χρο
νολογίαν 27—8—1820 άναφέρεται «έπίσκεψις 
τού άδελφού ‘Αγγέλου Γαλλιάνη άπό τό Πεδε- 
μόντιον ‘Ιταλίας, κατοίκου Πατρών καί μέλους 
τής αύτόθι έργαζομένης Τεκτονικής Στοάς «Α- 
mici riun iti nella scuola di P ithagora»  
(Φίλοι ήνωμένοι έν τη σχολή τού Πυθαγόρα),
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ήτις έτέλβι ύπδ τήν αΙγίδα τής Μεγάλης Α 
νατολής τής Γαλλίας. Κατά τόν Μ. Πολλάτον, 
«200 χρόνια του Έλλην. Τεκτονισμού, 1740— 
1940» 307, συμπεραΐνεται δτι κατά τό έτος 
τούτο (1820) είργάζειο έν Πάτραις στοά, άνή- 
κουσα είς τήν Μεγ. ’Ανατολήν τής Γαλλίας 
καί «κατά πάσαν πιθανότητα αί έργασίαι της 
θά έγίνοντο ίταλιστί». Ή  στοά αΰτη δέν έμ- 
φανίζεται άλλαχοϋ. Ό  αυτός συγγραφεύς έν 
σελ. 308 όμιλεϊ περί διωγμού τής έν Ζακύνθω 
στοάς «έξ αίτίας των υπέρ του Έλλην. άγώ- 
νος κχτά τό 1820 προσπαθειών τής στοάς 
ταύτης καί τής έκ μέρους αυτής έξαπλώσεως 
καί άποστολής άνδρών είς τάς άπέναντι άκτάς 
τής Πελοποννήσου καί τής διαθέσεως μεγάλων 
χρηματικών είσφορών έκ μέρους σημαινόντων 
τεκτόνων καί ’Εφόρων τής Φιλικής Εταιρίας, 
μελών τής Στοάς».

Τεκμαίρεται δθεν δτι ύπήρχεν έπαφή τεκτο
νική μεταξύ Ζακύνθου καί Πατρών, διόλου δέ 
άπίθανον ή έν Πάτραις στοά νά Ιδρύθη τή 
προτροπή καί συνδρομή των Ζακυνθίων, οΐτι- 
νες προηγούνται είς τήν σχετικήν κίνησιν. Ή  
έν Ζακύνθω στοά ίδρύθη τή πρωτοβουλία τοΰ 
Διονυσίου κόμητος ντέ Ρώμα, τήν 18 Μαρτίου 
1815. Καί αΰτη ύπήγετο είς τήν Γαλλίαν καί 
ταύτης δέ τά πρακτικά συνετάσσοντο ίταλιστί, 
ώς καί ό τίτλος. Ή  ιταλική ώς τεκτονική 
γλώσσα άντικατεστάθη μετά τό 1860 είς τάς 
διαφόρους στοάς τής Έπτανήσου.

Τφ 1863 Ιδρύεται έν Πάτραις στοά «6 
’Αρχιμήδης» ύπ’ άριθ. 4, σχεδόν τόν αύτόν 
χρόνον μέ τήν ΰπ’ άριθ. 1 έν Άθήναις, ύπα- 
γομένη είς τήν Μεγ. ’Ανατολήν ’Ιταλίας (Του- 
ρϊνον), αΰτη δέ μετ’ άλλων έπτά τής Ελλάδος 
ίδρυσαν τήν Μεγ. ’Ανατολήν τής Ελλάδος 
(περ. «'Αρμονία» Ά θ . Ζ ' 168). Αΰτη πάλιν 
(ό ’Αρχιμήδης Πατρών) έδέχθη καί τούς άντι- 
τεκτονικοΰς διωγμούς ένταϋθα τοϋ έτους 1867.

Δημιουργός αύτών θεωρείται ό Ιεροκήρυξ 
Ά ποστ. Μακράκης. Τήν Κυριακήν 5 ’Ιουνίου 
1867 είς δλας τάς έκκλησίας τών Πατρών έ- 
τοιχοκολλήθησαν έν καιρφ νυκτός άντιτεκτονι- 
καΐ προκηρύξεις, πρόχειροι ρήτορες τήν πρωίαν 
αυτής άνέπτυξαν είς τόν λαόν τόν κίνδυνον έκ 
τών τεκτόνων, τούς όποίους κατηγόρησαν ώς 
άντιχρίστους, έμοίραζον δέ καί φυλλάδια κατ’ 
αύτών. Τό πλήθος έξεμάνη κατ’ άνθρώπων, 
τούς όποίους άπλώς ύπωψιάζετο ώς τέκτονας 
καί μάλιστα, δταν έβλεπε νά φέρουν πλαγίασιν 
καί πτυχήν είς τό μέσον τών πίλων των, ύπο- 
δειχθέν ώς δείγμα άναγνωρίσεως τών τεκτόνων. 
Πολλοί διά τόν λόγον τούτον ώς τέκτονες έ- 
σφυρίχθησαν καί είς, ό Ό δ . Κρητικός, έμαστι- 
γώθη. 01 φέροντες τοιοΰτον συνεπτυγμένον π ί
λον άνεζητοΰντο τήν πρωίαν τής ήμέρας έκεί- 
νης καί έλοιδοροΰντο, άκόμη δέ καί έμαστιγώ- 
νοντο καί έγυμνοΰντο, διότι έπιστεύετο δτι οΐ 
τέκτονες έφερον έπί τής ράχεώς των έντετυπω- 
μένην σφραγίδα. Ή  άστυνομία δέν έκινήθη καί 
ό όχλος άπεθρασύνθη καί διά λίθων καί ξύλων 
προσέβαλε τήν οίκίαν τοϋ Ά ντ. Καλλιβωκα, 
διά τήν όποίαν ήκούσθη ότι ήτο τό κέντρον 
τής τεκτονικής έν Πάτραις κινήσεως. Ή  θύρα 
τής οικίας παρεβιάσθη, αί ΰελοι τών παραθύ-

ρων έθραύσθησαν καί ή οίκία έν τέλει έπυρπο-
λήθη.

Ή  οικογένεια Α. Καλλιβωκα κατώρθωσε 
κρυφίως νά φύγη είς Ζάκυνθον καί κατόπιν 
είς ’Ιταλίαν, έπανελΟυϋσα έπειτα άπό έτη. Έ -  
πίθεσις έγιν=· καί κατά τής οίκίας τοΰ Πρώσ- 
σου ύποπροξένου Στολτενώφ έν Πάτραις, άλλ' 
ή άστυνομία έκινήθη πλέον καί κατώρθωσε νά 
διασκορπίση τό μαινόμενον πλήθος καί προε- 
λήφθ/jaav οΰτως άλλα δυστυχήματα. Ή  κυ- 
βέρνησις, πληροφορηΟεϊσα τά γεγονότα, τόν μέν 
άστυνόμον ΓΙατρών έπαυσε, τόν δέ είσαγγελέα 
μετέθεσεν έκ Πατρών. Ό  Ά ντ. ΙΙεταλάς μετά 
ταϋτα έξέδωσεν έν Πάτραις φυλλάδιον «Κατά 
πόσον ό Τεκτονισμός άντιστρατεύεται είς τήν 
θρησκείαν», άνετυπώθη δέ τό κείμενον αύτοϋ 
είς τήν έν Πάτραις έφημερίδα «Φοΐνιξ» κατά 
τό έτος τοϋτο. ΜΕΕ, Γ 873, 'Ή λιος ΙΒ ' 861. 
Ή  έφ. «Αυγή» Ά 0. είς τό φ. άρ. 1950 αύ- 
τής άναφέρει τά τής όχλαγωγίας καί έπιτίθε- 
ται κατά τοϋ νομάρχου Άχαΐοήλιδος. Τό 
αύτό καί ή έφημ. «Αίών» Ά θ . τής 26 ’Ιουνίου 
1867.

"Αλλην έξήγησιν τών γεγονότων δίδει ό 
Γερακάρης 54 : «Οί έν Πάτραις έλεύθεροι 
τέκτονες ήσαν πολιτικοί έχθροί ίσχυροτάτου 
πολιτευομένου τοΰ χρόνου έκείνου, μέχρι ση
μείου νά άπορρίψωσι τήν αΐτησίν του, όπως 
άποτελέση μέλος αύτών. Ούτος πρός έκδίκη- 
σιν παρεκίνησεν άριθμόν πολιτικών του φίλων 
έκ τών πιστευόντων είς τήν ώς άντιχρίστων Ι
διότητα τών φραμασόνων, ώς τούς άπεκάλουν, 
όπως τούς έπιτεθώσι καθ’ ήν ώραν θά συνε- 
δρίαζον. Διά νά ύπακούσωσιν ούτοι δέν ήθελον 
καί πολύ. Καί μίαν νύκτα τοΰ 1867 έπέδραμον 
κατά τής οικίας ένθα συνεδρίαζον. Διότι δέν 
τούς εΰρον έν αυτή, άφοΰ κατέστρεψαν τά 
πάντα, έτράπησαν μαινόμενοι είς άναζήτησιν 
τών τιτλούχων τής στοάς, τά όνόματα τών δ- 
ποίων τούς είχον δοθή. Καί α' τοϋ σεβασμίου 
αύτής Καλλιβωκα, τοΰ όποίου τήν οίκίαν πα- 
ρέδωκαν είς τό πΰρ, διότι δέν τόν άνεΰρον έν 
αύτή. Έ ν  τώ μεταξύ τούτου στρατιωτική δύ- 
ναμις περιεκύκλωσε τήν οίκίαν τοΰ Σπ. Γε
ρακάρη (ρήτορος τής Στοάς) διά νά τόν προ- 
στατεύση άπό τής λύσσας τών ζητούντων τόν 
θάνατόν του άγρίων ορδών τών θρησκολήπτων. 
Οδτος μέσω ίσχυράς στρατιωτικής δυνάμεως 
έπεβιβάσθη τοΰ ευτυχώς άναχωροΰντος έκείνην 
τήν ώραν άτμοπλοίου διά τάς Ίονίους νήσους. 
*Η έξαψις τών πνευμάτων έξηκολούθησεν έπί 
μακρόν άκόμη χρόνον, πράγμα τό όποιον ή- 
νάγκασε τόν Γερακάρην (θειον τοΰ συγγραφέως) 
νά έγκατασταθή μονίμως είς Κέρκυραν, όπου 
είχεν άποβιβασθή φεύγων τήν φονικήν θύελλαν.

Είς τόν διωγμόν τής 5 ’Ιουνίου 1867 έπί 
κεφαλής αύτοΰ έτέθησαν οί Ιερείς Γεωργ. Π α- 
ναγόπουλος, Γεωργ. Βορέας, Παπακώστας, ό 
ευαγγελιστής δικηγόρος Χοϊδάς, ό Ιατρός Ά -  
νατσϊτος, οί Γαίτας, Παναγιωτόπουλος κ. ά. 
Έκυκλοφόρησε προκήρυξις έπιγραφομένη «Νέα 
άποκάλυψις τών Μασόνων». Πλήν τοΰ Κρη- 
τικοΰ . έμαστιγώθησαν καί πολλοί άλλοι. Μαζί 
μέ τήν οίκίαν τοΰ Αντωνίου Καλλιβωκά 
(έκ Κεφαλληνίας) έκαυσαν ύποδειχθεΐσαν άλλην
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ώς τεκτονικόν κέντρον. Έκάησχν καί αΐ πα- 
ρακείμεναι δύο οίκίαι. Αί έφ. «Φοΐνιξ» Πα- 
τρών της 9 Ιουλίου 1867, τό «Μέλλον Ά θ.»  
15 ’Ιουνίου 1867. τό «Εθνικόν μέλλον» της 
Έρμουπόλεως 16 Ιουνίου 1867 περιγράφουν 
έκτενώς τά γεγονότα. Καί δ νομάρχης θά είχε 
τήν αυτήν τύχην μέ τόν άστυνόμον, έάν μή δι 
επιστούτο δτι έπενέβη έκ των υστέρων υπέρ 
της τάξεως. Ό  φρούραρχος έξεκίνησεν ό ίδιος 
έκ της ’Ακροπόλεως έπί κεφαλής στρατ, τμή
ματος διά νά έπιβάλη τήν τάςιν.

Μετά 8 ήμέρας, τήν 12 Ιουνίου 1867, έγ ι
νε καί νέα έκδήλωσις όχλοκρατική, παρακινη- 
θεϊσα άπό τόν Ιεροκήρυκα Χριστ. Σταμχτιχ- 
δην, ό όποιος άπό τού άμβωνος τού μητροπο- 
λιτικου ναού Πατρών έξεφώνησε φιλιππικόν 
κατά των τεκτόνων, τά κυβερνητικά όμως μ έ
τρα έπρόλαβον τό κακόν της προηγουμένης 
Κυριακής. ‘Υπουργός Δικαιοσύνης ήτο δ τέ- 
κτων Κ. Λομβάρδος.

Ό  άνωτέρω Ά ντ. Πεταλάς, δ δποιοί δέν 
φαίνεται νά ήτο τέκτων, λαμβάνει Οέσιν υπέρ 
αύτών. Τώ 1902 δημοσιεύει έν Πάτραις δ 
Σύλλογος 'Ορθοδοξίας πολυσέλιδον έργον : 
« Ό  Μασονισμός έν Έλλάδι άποκαλυτττόμενος». 
ΕΙς σ. 74 τού βιβλίου άναφέρεται καί ό Άνδρ. 
Γηγόπουλος (βλ. λ.) ώς τέκτων.

Τω 1889 ζητείται ή άδεια ίδρύσεως στοάς 
« Ό  'Αχαϊκός άστήρ». Πράγματι τό δίπλωμα 
έδόθη τήν 2 Ίανουαρίου 1892 ύπ* άριΟ. 16. έ- 
λειτούργει δμως αύτη άπό τού 1889. Τόν Σ ε
πτέμβριον 1893 δέν έλειτούργει πλέον.

Τόν Ν)βριυν 1895 Ιδρύεται άλλη στοά έν 
Πάτραις « Ό  Π. Πατρών Γερμανός» (προε- 
δρεύων ό Κ. Κχλλιβωκάς), λειτουργήσασα μ έ
χρι τού 1940. ‘Ιδρύει τόν «Σύνδεσμον Κοιν. 
Προνοίας καί άντιλήψεως» διοργανώνοντα λα- 
χειοφόρους άγοράς (1933—7). Ιίαλαιότερον ί 
δρυσε καί σχολήν (βλ. λ.) άπόρων παίδων, διά 
τήν όποίαν ό Κορύλλος Χωρογραφία 57 : «Οί 
έν Πάτραις έλεύθεροι τέκτονες καί πολλοί άλ
λοι ίδρυσαν άπό τινων έτών σχολήν των άπό
ρων παίδων, ήν έπροίκισαν καί δι* Ιδίου κα
ταστήματος, έν ω διδάσκονται τέχνας καί δια- 
νυκτερεύουσι πολλοί των παίδων τούτων, δι
δασκόμενοι καί τά τού δημοτ. σχολείου γράμ
ματα μετά πλείστης έπιμελείας καί έπιδόσεως». 
Κατά τήν τυπωθεΐσαν έν Πάτραις τφ  1899 
«Έκθεσιν των έν τή σχολή άπόρων παίδων 
πεπραγμένων άπό της ίδρύσεως αύτης...», τό 
διοικητ. συμβούλιον άπετέλουν οί Θ. Κανακά- 
ρης δήμαρχος, Δ, Παπανικολάου γυμνασιάρ
χης, Μ. Χατζάκος έφέτης, Δημ. Γούναρης καί 
Μ. Πετιμεζάς δικηγόροι, Ν. Πετραλιάς, Κ. 
Δ. Λουκάς έμποροι, Ί .  Θάλλης άρχιτέκτων, 
Κ. Κανελλόπουλος φαρμακοποιός, ’'Α γγ. Νικο- 
λόπουλος καθηγητής.

Ό  άρχιεπ. Πατρών ‘Ιερόθεος είς φυλλάδι- 
ον έκδοθέν έν Πάτραις τώ 1899 μετά τού κει
μένου τής άπό 5—12—1898 έγκυκλίου του εκ
θέτει τά έξης: Τής σχολής άπόρων παίδων
προήδρευεν άγνοών ότι μεταξύ τών διδασκόν
των είς αυτήν ήσαν καί τέκτονες, είς δέ έξ αύ
τών τού έζήτησε τήν άδειαν νά κηρύσση είς 
τάς έκκλησίας. Ό  τελευταίος ούτος δέν ήρνή-

θη, κληθείς, νά βεβαίωση δτι είναι τέκτων. Ό  
άρχιεπίσκοπος βλέπων οτι οί τέκτονες διδά
σκαλοι δεν μετεπείθοντο νά έγκαταλείψουν τήν 
Ιδεολογίαν των, έκάλεσε τό διοικητικόν συμ
βούλιον τής σχολής καί έζήτησε τήν άποπομ- 
πήν έκ της σχολής όσων ώμολόγησαν δτι είναι 
τέκτονες, Τό διοικητικόν συμβούλιον «ήρνεί- 
το νά στέρξη είς τήν άπομάκρυνσιν». Ήγέρθη 
δημόσιος θόρυβος καί ό άρχιεπίσκοπος υπέβα
λε τήν παραίτησίν του, μή δεχόμενος νά συν
εργάζεται μέ τέκτονας. Τό φυλλάδιον έν συνε
χε ίς  έπιτίθεται κατά τών τεκτόνων ώς άσε- 
βών καί άθεων καί άπευθυνόμενον πρός τούς 
πιστούς ζητεί «νά σταθήτε πράοι, εύτακτοι, 
χωρίς τό παράπαν νά παρεκτραπήτε εις θορύ
βους καί έριδας», άλλα καί νά προφυλάσσωνται 
«άπό τούς έχθρούς της ’Εκκλησίας».

Είς άλλο φυλλάδιον, προφανώς άπαντητι- 
κόν τού προηγουμένου, τό όποιον άνεφέραμεν 
περί τών πεπραγμένων άπό τής ίδρύσεως της 
σχολής μέχρι τής 5 Ίανουαρ. 1899 (έν Πάτραις 
1899), γίνεται άναφχνδόν λόγος περί τού δη- 
μιουργηθέντος ζητήματος υπό τού άρχιεπισκό- 
που ‘Ιεροθέου. Ό  τελευταίος ούτος καταγγέλ
λεται δτι έφρόντισε νά άπο>υθή της θέσεώς 
του ώς καθηγητού ό κ. Σαρρής, διευθυντής 
τής Σχολής καί τέκτων (σελ. 20). Πρβλ. καί 
περιοδ. «‘Ιερός σύνδεσμος» 'Αθηνών τής 15 
Ίανουαρίου 1899, σελ. 2 έπ. «Τό ζήτημα τών 
μχσσώνων» (περί τής Σχολής τών άπόρων πα ί
δων). Πάντως πλήν τής άπολύσως τού Σαρρή 
και της έκ Πατρών άπομακρύνσεώς του, άλλα 
γεγονότα άπεφεύχθησαν.

‘11 μήνις δμως τού άρχιεπισκόπου συνεχί- 
ζετο καί ούτω τήν 6 Μαρτίου 1901 είς τό 
φύλλον 25 (σ. 199—209) τού περ. « Ό  Σταυ
ρός» Πατρών (γραφεία παρά τή Α ρχιεπισκο
πή) άναγιγνώσκομεν δτι καί άλλο έπεισόδιον 
έδημιουργήθη είς τόν ναόν Παντοκράτορος, δ- 
που δέν έπετράπη είς τούς μαθηεάς τής Σχο
λής νά ψάλουν ώς συνήθιζον τακτικώς, τήν 
θείαν λειτουργίαν, ό δέ τύπος έπετέθη καί πά 
λιν κατά τυΰ ‘Ιεροθέου. Είς τό τεύχος τού πε
ριοδικού (σελ. 196) όμολογεϊται ό κατά τών 
μχσσώνων πόλεμος του αρχιεπισκόπου Πατρών 
ώς ίδιον αύτού έργον. Παρά τήν ύπ* άριθ. 
540/5—12—1897 μακροτάτην έγκύκλιον τού 
άρχιεπισκόπου Πατρών ‘Ιεροθέου, ό τύπος έν 
Πάτρχις καί έν 'ΑΟήναις (Νεολόγος, Πελο
πόννησος, Σκρίπ έν ’Αθήναις τής 16)12)1897) 
έτάχθη κατά πλειονότητα ύπέρ τών άπόψεων 
τών διδασκάλων της Σχολής.

Τήν 5)12)1898 διά νέας έγκυκλίου ό άρχ. 
‘Ιερόθεος προκαλεΐ τό Κράτος νά λάβη μέτρα 
κατά τών τεκτόνων, ώστε νά μή δύνανται ού- 
τοι νά είναι δημόσιοι υπάλληλοι καί δή καθη- 
γηταί γυμνασίων. ‘Ο Είσαγγελεύς Έφετών 
Πατρών έζήτησε τηλεγραφικώς παρά τού ‘Υ
πουργείου νά τού συστηθή νά παύση νά προ- 
καλή τά πλήθη καί νά οιαταράσση τήν δημο
σίαν τάξιν. Καί ό νομάρχης άνεφέρθη όμοίως 
είς τόν υπουργόν.

Είς τήν Βουλήν έγινε συζήτησις έπί τού 
θέματος. ΑΙ έφημερίδες Σκρϊπ 12 καί 19 
Σ)βρίου 1898, Εμπρός 14)12)1898, Καιροί
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"Αποψις τής νυν κάτω πόλεως των Πατρών άττό του βρετταν. προξενείου Πατρών

Υδατογραφία όλίγον πρό τοΟ 1821, διατηρηθεϊσα είς μεσιτικόν γραφεϊον έν Αον- 
δίνω. Διά του συμπολίτου κ. Φωκ· Κόλλα παρεδόθη (1954) είς τον έμπορικόν 

σύλλογον «Έρμης» Πατρών, όπου καί εύρίσκεται

«ΑΙ άκταί τής Αίτωλίας θεώμεναι άπό τάς Πάτρας»

Λιθογραφία τής πρό τοΟ 1821 κάτω πόλεως Πατρών είς τό βιβλίου του Baron 
de Stackelberg (1834). ’Αργείον Δ. ΟΙκονομοπούλου



Σύγχρονος πόλις. Άναβρυτήριον και Δημοτικόν Θέατρον (1872) Ιπΐ τήξ τιΤνα^0̂  
Γεωργίου Α' (άλλοτε Όθωνος, Εθνικής, Καλαμογδάρτη)

Φωτογραφία τής ύπό τήν προεδρείαν κ. Π. Σκούρα Τουριστικής ’ Επιτροπής Πατηων
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16 καί 18 , Ν εολόγος ’Αθηνών 13 , Ε σ τ ία  τήν
3, ή Έφημερίς τήν 4ην, ή Άκρόπολις 13 
(κατά) καί 17 (υπέρ των τεκτόνων) έπιλαμβά- 
νονται του θέματος, διότι ό Αρχιεπίσκοπος συν
έχιζε τήν έπίθεσίν του. Καί ό θρησκευτικός 
τύπος 'Αθηνών καί Κπόλεως έγραψε καί εις 
τόν «Νεολόγον» έκεϊ ό ίεροκήρυξ Πατρών Πο
λύκαρπος Ί .  Συνοδινός. *0 'Ιερόθεος τήν 16 
'Ιανουάριου 1899 Απευθύνεται πρός τόν Νομάρ
χην Άχα'ίας καί τήν 22 Αύγούστου πάλιν (έφ. 
«Νεολόγο;» 23 καί 30 Αύγούστου 1899). Κη
ρύσσει τούς τέκτονας έν διωγμφ, Απαγορεύει 
εις τούς ιερείς νά προσφέρουν εις αύτούς υπηρε
σίας, άποκλείει εις τούς τέκτονας τήν έκτέλε- 
σιν των θρησκ. καθηκόντων των. Ό  ώς άνω 
Σαρρής δημοσιογραφεΐ τόν Δ)βριον 1897 εις 
έφ. «Πελοπόννησος» Πατρών καί φέρει τόν έ- 
πίσκοπον Χαλκίδος ώς τέκτονα. Ό  έκ ΙΙα- 
τρών Κομνηνός Βελισσαρίου υποβάλλει διαμαρ
τυρίαν εις τήν Ίεράν Σύνοδον τήν 31 Μαρτίου 
1899 κατά του Αρχιεπισκόπου 'Ιεροθέου, διότι, 
ένεργείφ των Μακρακιστών, τόν έκήρυξεν αιρε
τικόν καί τόν Απέκλεισε τής Εκκλησίας. Μέχρι 
τώ 1900 έξηκολούθουν δημοσιεύματα εις τόν 
ήμερήσιον καί περιοδικόν τύπον Ά θ. κλπ. διά 
τά ώς άνω γεγονότα. Έ ν  Πάτραις το> 1905 ό 
'Αχιλλεύς Παναγιώτου έκδίδει φυλλάδιον 23 
σελ. «’Αποκαλύψεις περί Μασσονίας».

Τώ 1941 τόν Μάϊον οι Γερμανοί είσελάσαν- 
τες εις τήν πόλιν, κατέστρεψχν τό έσωτερικόν 
τής έπί τής όδοΰ Ζαϊμη ενταύθα στοάς, τήν διέ
λυσαν, τό κατάστημά της έκαμον καταυλισμόν, 
τήν δέ εύρεθεΐσαν κατά τήν είσοδόν των άτυχή 
έπιστάτριαν λακτίζοντες έπέταξαν Από του άνω 
μέρους τής κλίμακος, αύτη δέ έκ των τραυμά
των καταστάσα Ανάπηρος, άπεβίωσε τό έπό- 
μενον έτος έν τ<φ Πτωχοκομείω.

Τεκές. *0 Πάνορμυς παρά τό Ρίον καλεί
ται σήμερον Τεκές ένεκα μονής δερβισών (ή- 
συχαστών), ή όποία ύπήρχεν έκεϊ έπί α' Τουρκο
κρατίας (εποχής Σπόν). ’Άλλη τοιαύτη μονή ή- 
συχαστών τουρκική (τεκές) ήτο πλησίον του 
ναοϋ Ά ποστ. Άνδρέου, παρά τήν παραλίαν έ- 
πίσης ώς καί εκείνος του Πανόρμου, αυτή δέ 
παρά τόν έκεϊ όρυζόμυλον (τέρμα λεωφόρου Τρι
ών Ναυάρχου). Θωμόπουλος 7»>, α' έκδ. 4213. 
Κορύλλος Χωρογραφία 14. Τεκές τοπωνύμιον 
καί είς ’Ήπειρον διά τόν αύτόν λόγον. Κ. 
Στεργιόπουλος, Ή πειρ. Χρον. ΙΓ ' 181.

τελω νείου. ’Από τάς πληροφορίας των 
Σπόν καί Ούέλερ (1676), μανθάνομεν ότι ήτο 
Έ μίν (τελώνης) ό Χάλι Μπασά, Αδελφός του 
βοεβόδα Πατρών Ά βδή άγα, φροντίσας μάλι
στα νά άφαιρέση τό πηδάλιου τοϋ πλοιαρίου 
καί νά τό κλείση είς τό τελωνείου έκ του φό
βου μήπως οί έπιοκέπται του Αναχωρήσουν 
καί δέν καταβά)ουν τελωνειακόν δασμόν. Τε
λώνης Μορέως άπαντα τώ 1640 ό έκ Πατρών 
Καλλέργης Καΐμ. *0 Λέων. Ζώης έδημοσίευ- 
σεν είς «Α χαϊκά» Πατρών Α' 60 δύο πιστοποι
ήσεις έλληνιστί συντεταγμένας Από 31 Δ)βρίου 
1701 καί 10 Μαρτίου 1702 τοϋ τελώνου Π α 
τρών Άνδρέου Άρμένη, Αριστερά δέ τής υπο
γραφής του φέρεται άποτυπωμένη σφραγίς, 
σχήματος δραχμής νεωτέρας, έν μέσω τής ό

ποιας δικέφαλος Αετός έν κύκλω, πρός τά Ανω
σταυρός καί πέριξ τοϋ Αετοΰ τουρκικοί χαρα
κτήρες. *0 τελώνης (ντουγανιέρης τής Πατρός) 
βέβαιοί έκφόρτωσιν φορτίων έκ Ζακύνθου «είς 
τούτην τήν ρίβα [=παραλίαν] τής Πατρός».

Ό  Ενετός πρόξενος κατηγορεί τήν 23 
’Οκτωβρίου 1767 τόν τελώνην Πατρών δτι 
διατηρεί όμάδα καί καταδιώκει είς τάς Ακτάς 
τούς Ενετούς υπηκόους. Εισπράττει υπερβολι
κούς δασμούς. Ώνομάζετο Ά χμ έτ Αγάς έκ 
Λαρίσης, άλλ’ όπως Αναφέρει ό αύτός πρόξε
νος τήν 15 Φ)ρίου 1768 ό βοεβόδας Πατρών 
τόν κατεδίκασεν είς θάνατον καί ή ποινή έξε- 
τελέσθη (Κώδηξ Μέρτζιου 272).

*0 πρόξενος τής Ένετίας καταγγέλλει τόν 
Μάρτιον 1786 τόν τελώνην Πατρών δτι ζητεί 
έκ νέου καταβολήν δασμών δι* έμπορεύματα 
ήδη φορολογηθέντα κατά τόν εϊσπλουν τοϋ 
πλοίου είς άλλον λιμένα τοϋ Κορινθ. κόλπου. 
’Επίσης καί διά τά έμπορεύματα πλοίων, τά 
όποια έπόδιζον είς Πάτρας λόγψ κακοκαιρίας 
(αύτόθι 291-292).

Έ π ί Ενετοκρατίας καί Τουρκοκρατίας υ
πήρχε παρά τόν λιμένα (πλατεία Τριών Συμ
μάχων νϋν), τό σεσαθρωμένον τελωνείου καί 
τινες Αποθήκαι, έκ τούτου καί τοπωνύμιον 
Ντουάνα (=τε>ωνεΐον). Ό  Λ. Ζώης μοΰ παρέ- 
σχεν Αντίγραφου πιστοποιήσεως τών Πατρινών 
τών παρευρεθέντων είς τό τελωνείου Πατρών 
τήν 30 Αύγούστου 1808 δτι ό τελώνης Ίσού- 
φης, Ανεψιός τοϋ Όσμάν μπέη, συνέλαβε Γάλ
λον πλοίαρχον, «τόν όποιου έδειρε σφοδρά», 
τόν ΰβρισε καί έπειτα τόν έβαλεν είς χάψην 
[φυλακήν] καί σέ μαρτούρια μέ τό νά τοϋ 
ήβρουν αιτίαν δτι ήμπαρκάρισεν μισή χιλιάδα 
κρεμμίδια διά προβιζιόν τοϋ μπαστιμέντου [προ
μήθεια τοϋ πλοίου, διά τροφοδοσίαν τοϋ πλη
ρώματος]». Υπογράφουν οί Ά ντων. Παλαιο- 
λόγος, Κωνστ. Σεκλεστΐνος, Διον. Γιάμαρης, 
Ά λες. Λουκόπουλος, Στεφ. Τριάντης, Δ. Πα- 
λαδινός, Νικολ. Σταφέταο, καπ. Διον. Φωκάς, 
Λ. Μαντζαβΐνος, Ά θ . Φεραντϊνος, Σπΰρος Π ε- 
ταλάς.

*0 Απολογισμός τής δημογεροντίας Πατρών 
τοϋ 1819 Αναφέρει «μαγαζί Δογάνας», δπου 
οί άγωγιάται μετέφερον σίτον διά τά φρούρια 
τών Τούρκων καί έν συνεχεία άπόφασιν τουρ
κικήν «κατά τών Φραγγών όπου θέλουν νά 
πληρώσουν δογάνα μέ τήν ταρίφαν» καί κατω
τέρω «Διά δσα Από μπηδάτι [=δοχεΐον] λα
διού μέ χέρι τών Δογαναρέων [=τελωνειακών] 
καί μπαζδαρέων [έπιτηρητών Αγοράς] γρόσια 
548». Περί δέ τοϋ τελωνείου, τό όποιον έπί 
Τουρκοκρατίας ύπήρχεν εις παραλίαν Κάτω Ά -  
χαΐας καί παρά τάς έκεϊ άλυκάς βλ. λ. Δύμη. 
Καί παρά τό Λαμτίρη (βλ. λ.). Βλ. λ. στα- 
φίς, φόροι, λιμήν, έμπόριον. Θωμόπουλος 429, 
501, 516, 519—20, 616, 621, 624, 630.

Διά τοϋ Από 25 Μαίου /  6 ’Ιουνίου 1841 
Β. Δ. περί σχηματισμού τών τελωνείων (Έ -  
φημ. Κυβερν. Αριθ. 12 τής 2 ’Ιουνίου 1842), 
είς τό τελωνείου α' τάξεως, Πατρών ύπήγοντο 
τά ύποτελωνεΐα Αίγίου (α' τάξεως), Ναύπα
κτού [β') καί οί τελωνειακοί σταθμοί Ά κρά- 
τα ς  (α' τάξεως), Άντιρρίου (β') καί τά τελώ-



τιμένη 642

νεΐα είς Λιθαράκια, Τεμένην, Καραβοβτάσι, Ψα-
θόπυργον καί Τροιζόνια. Τω 1875 ή^η τό τε 
λωνεΐον εύρίσκετο αριστερά τής προβλήτος τού 
'Αγίου Νικολάου, έχον έν αύτω καί τό λιμέ- 
ναρχεΐον, έως δτου τω 1911 έκτίυθησαν ΐόια 
μεγάλα καταστήματα, έν χρήσει καί σήμερον 
άριστερά της προβλήτος όδού Καλαβρύτων άλ
λοτε (Δ. Γούναρη).

τεμένη  (τζαμιά). Ευθύς άπό τής κατακτή- 
σεως των Πατρών, οί Τούρκοι μετέτρεψαν 
τού χριστιανικούς ναούς είς τεμένη κατά ρη
τήν μαρτυρίαν του Κιατίπ Τσελεμπή. Οί Σπόν 
καί Ούέλερ, έπισκεφθέντες τάς άρχάς τού 
1676 τάς Πάτρας, εύρον έξ τεμένη καί είς έν 
ές αυτών, τύ οποίον άλλοτε έχρησίμευσεν ώς 
μητροπολιτικύς χριστιανικός ναός, άπό τής στέ
γης έκρέμετο άλυσσος σιδηρά επιχρυσωμένη 
καί ή οποία ύπήρξεν ή Αφορμή νά νομίσουν οί 
απλοϊκοί κατακτηταί, δτε ύπ* αύτών κατελή- 
φΟη έκ των Ενετώ ν ή πόλις λεηλατηΟεΐσα, 
δτι ήτο χρυσή καί κατ’ άκολουΟίαν οί κάτοι
κοι ήσαν πλουσιούτατοι. Τό τέμενος τούτο πρέ
πει νά είναι ό Παντοκράτωρ.

Οί 'Ενετοί καταλαρόντες τάς Πάτρας τ<ο 
1078 (τελευταία Ενετοκρατία) μετέβαλον τά 
τουρκικά τεμένη είς χριστιανικούς ναούς τού 
δυτ. δόγματος. "Εν έξ αυτών έγινε ναός του 
Α γίου  Άνδρέου, τό δέ Κουρσούμ τζαμί (μο- 
λυβδοσκέπαστον), ό τού ΓΙαντοκράτορος σή
μερον ναός, τού Ά γ . Μάρκου. Ώ ς  μεγαλύτε- 
ρον τζαμί των ΓΙατρών φέρεται τό μεταβλη- 
θέν εις ναόν Ά γ . Άνδρέου, ίσως τούτο νά έ- 
κειτο είς τήν Άκρόπολιν. Διά τά έπΐ τής Ά -  
κροπόλεως τεμένη, γνωρίζομεν ότι έπΐ τελευ
ταίας Ενετοκρατίας ύπήρχον δύο, άλλοτε χρ ι
στιανικοί ναοί, ό τής Συλλήψεως τής Θεοτό
κου καί ό τής Α γίας Σοφίας (βλ. λ.). "Ισως 
αύτός ό τελευταίος ναός νά ήτο ό είς Ά γιου 
Άνδρέου όνομασΟείς έπί των Ενετώ ν ώς άνω. 
ΈζωΟι τής ειρκτής τού φρουρίου, εύρίσκοντο 
τά ερείπια ^ευένους, κτισΟέντος έπί τούτο καί 
τό όποιον δέν είναι ό ναός τής Ά γ . Σοφίας. 
Τόν δέ ύψηλότατον μιναρέν τού τεμένους 
τούτου άναφέρει ή E xped ition  II, 46 «μινα
ρές είς τό ύψηλότερον μέρος τού φρουρίου των 
Πατρών». *11 τοποθεσία τού είς ερείπια δια- 
σωζομένου ναού 8έν είναι τό ύψηλότερον μέ
ρος τού φρουρίου, διότι ύπέρκειται ό πύργος 
τής ειρκτής (κουλές), αλλά ό μιναρές, τού ό 
ποιου τό κ>ιμακοστάσιον διακρίνεται είσέτι 
εις τό έρείπιον, ίσως θά ήτο καί τού πύργου 
υψηλότερος.

Εικόνες των Πατρών τού ΙΖ ' καί IFT αί. 
δεικνύουν τήν Άκρόπολιν μέ πολλούς μιναρέ- 
δες. "Εξω της Άκροπόλεως ήτο τό τέμενος, 
δπου ό χριστιανικός ναός τού Ά γ . Ίωάννου 
πρίν (Καζάρμα), τό Κουρσούμ τζαμί διετηρει- 
το, διεσώΟη δέ καί είκών αυτού (είς Θωμό- 
πυυλον 463) παρά τήν πλατείαν όδόν (Μπολ- 
αυκάκ). Τό νΰν Καζάρμα τέμενος περιγράφε- 
ται ώς λαμπρόν, ύπήρχον δέ πλησίον αύτού 
άλλα δύο, τό έν ήτο τό Κουρσούμ τζαμί, ώ- 
ραιοτάτου σχήματος καί ύπερέχον των άλλων, 
τό δέ άλλο περιεστοιχίζετο άπό κυπαρίσσους 
καί ήτο άξιοθέατον διά τόν υψηλόν του μινα-

ρέν. Τό Κουρσούμ τζαμί (Παντοκράτορας) 6
P o uquev ille  καί ό M an g eart άποκαλοΰν έκ 
πλάνης τζαμί τής 'Αγίας Σοφίας. Τζαμί όμως 
τής Ά γ . Σοφίας άπεχάλουν οί Τούρκοι τό ά- 
ναφερθέν έπί τής Άκροπόλεως, τό καί έρειπω- 
μένον σήμερον. "Οταν οί Τούρκοι έφυγον 
(1828), έξηλείφθησαν καί τά τεμένη των, χρη- 
σιμοπυιηθέντα υπό των Γάλλων ώς Αναρρω
τήρια του στρατού. Λεπτομερή περιγραφήν 
των τριών τεμενών τού 18-8 είς M angeart 
κεφ. V II. Τό α' είναι τό τού Ά γ . Ίωάννου 
(βλ. λ.) πρίν, τό τής Καζάρμας καί τό γ ' ό 
νϋν καί πρίν ναός Ιΐαντοκράτορος (βλ. λ.). Έ ν 
μέσω αύτών ήτο τό β* μέ πολύν υψηλόν μι- 
ναρέν καί περιστοιχισμένον άπό χυπαρίσσυυς. 
Διά τό τής Καζάρμας (Ά γ . Ίωάννου) ό αύτός 
M an g ea rt αύτόθι γράφει ότι ήτο καθαρόν καί 
άσβεστωμένον έξωτερικώς. ’Ανέρχεσαι 9—10 
βαθμίδας καί εισέρχεσαι είς έν είδος προθα- 
/άμου ή εξώστου σκεπασμένου. ΟΙ Τούρκοι 
έκεϊ άναπαύονται πρίν είσέλθουν ή άφοΰ έ- 
ξέλθουν άπό τό κυρίως τέμενος, έπί μεγάλης 
ψάθας άπό βούρλα. Είς τήν είσοδον τού τεμέ
νους είναι έν πιθάρι μέ ύδωρ, άπό τό όποιον 
δροσίζονται οι πιστοί, λαμβάνοντες τό ύδωρ 
μέ άργυρούν τάσι. Τέσσαρες Τούρκοι φυλάτ- 
τουν τό τζαμί καί δέν έπιτρέπουν τήν είσοδον 
Ιδίως εις τούς "Ελληνας. Δεξιά είς τό έσωτερι- 
κόν είναι εις άμβων. "Ανω τής εισόδου είναι έν 
κιγκλίδωμα διά τάς γυναίκας. Ό  S teu b  II, 
121 εύρε τω 1836 νά διατηρούνται 5 μιναρέδες 
τζαμίων έν Πάτραις. Θωμόπουλος 368 σημ. 
429, 464, 468*, 61ο—1, 614. *0 αύτός είς
Δημ. Βιβλ. 324.

Τ έντες Ν ι κ ο λ .  Α γωνιστής τού 1821 
πολεμήσας καί είς ΙΙάτρας. Δ. Γαρταγάνη *Η 
Στεμνίτσα 183.

Τεργέστη. Ή  μετ' αύτής έπικοινωνία ήδη 
άπό τού τέλους του ΙΗ ' αί. ήτο πυκνή μέ τάς 
Πάτρας, πολλά πλοία ήρχοντο έκειθεν καί 
πολλά των ΙΙατρών (Γαλαξιδιώτικα) εφθανον 
μέχρις αύτής. Ά πό  τού 1780—7 φορτώνουν 
έκ ΙΙατρών καί 39 ένετικά πλοία μέ σταφί
δα, 2 μέ έλαιον, 1 μέ έσπεριδοειδή καί 1 πρι- 
νοκόκκι διά Τεργέστην, Ινώδης Μέρτζιου 293. 
01 "Ελληνες τής Τεργέστης έστειλαν καί πο
λεμοφόδια είς τούς άγωνιζομένους Πατρεΐς 
τω 1821. Μετά τήν Άπελευθέρωσιν τά αυ
στριακά άταόπλοια διετήρουν έκειθεν γραμμήν 
ταχυδρομικήν μέχρι καί Πατρών (μέσω Ίονί- 
ων νήσων). *Η άνάπτυξις δέ τών συγκοινωνι
ών τής Τεργέστης (γραμμαί πρός Αμερικήν 
καί Α σίαν καί λοιπήν Ανατολήν) βοηθεί τάς 
Πάτρας ώς ένα τών προσφερομένων γεωγρα- 
φικώς καί έμπορικώς σταθμών αύτών. Ά πό 
πολύ πρίν του α' Παγκοσμίου πολέμου συντη
ρείται έως σήμερον γραμμή ύπερωκεανίων έκ 
Τεργέστης είς Πάτρας καί διά επιβατικών 
καί φορτηγών πλοίων έλληνικών, Ιταλικών καί 
νοτιοσλαυικών πρός Πάτρας καί λοιπήν Α να
τολικήν Μεσόγειον.

Τερτσέτης Γεώργιος. Ζακύνθιος Αγωνιστής 
τού 1821, συγγραφεύς, δικαστής καί διδάσκα
λος. Είς Πάτρας εύρίσκετο τω 1832 καί έ
γραψε τήν 20 Σ)βρ(ου εις τόν Σολωμόν νά
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s too στίίλή χρήματα 8ιά νά αυνεχίση τόν δρό- 
.·'■ μον του (Ν. Βέης είς έκδ. των Απάντων του 
ι ύπό Γ. Βαλέτα, Γ ' κδ' Γιαν. Βλαχογιάννη, 
L Κλέφτες τοΰ Μόρια, 2451). Έ ν  Πάτραις έφι- 

λοξενήθη είς τήν οικίαν Κ. Μπότσαρη ώς 8ι- 
1 δάσκαλος ξένων γλωσσών. Δημαρας Β' 44, 
I·1 MEE ΚΒ' 891. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 
,< 57, "Ηλιος ΙΖ ' 639. Βλ. λ. Χοϊδάς Ρόκχος.

Τερψιθέα. Παραλιακός οικισμός μετά τό 
·,. 1930 κατά τάς έκβολάς τοΰ Μειλίχου ποτα- 
.< μοΰ, Μέση Ά για  ΙΙατρών,

Τέρψ ις. Συνοικισμός νεοπαγής (1945 καί 
! έπειτα) είς τήν μεσημβρ. πλευράν τής πόλεως 
1 Πατρών άνω καί έκεΐθεν τής συνοικίας Χαλ- 

κώματα. ‘Υπήρχε πρό τοΰ 1914 έκεΐ έπαυλις 
a καί όδός μέ τήν έπιγραφήν Τέρψεως.

Τέσσερες β ρ ύ σ ε ς .  Είδικωτέρα τοποθε- 
: σία τής συνοικίας Βλατεροΰ (βλ. λ.) παρά μι- 
: κράν πλατείαν (τέρμα όδοΰ Κολοκοτρώνη) δ- 

που πρό 50ετίας κρήνη μέ τέσσαρας κρουνούς. 
Καί έπΐ τελευταίας Τουρκοκρατίας ύπήρχεν έ- 

1 κεΐ κρήνη, επί της όποιας είχε κτισθή προτο- 
’ μή τις άπό λευκόν μάρμαρον καί ύπήρχεν έπι- 

γραφή. *0 "Αγγλος περιηγητής C handler 
(1767) άναφέρει οτι τήν άνέγνωσεν, άλλ’ είς 

)ι τούς χρόνους του Pouqueville  (1816) δεν ύ- 
1 πήρχεν. *Η κρήνη αΰτη τής Τουρκοκρατίας έ- 

κειτο όλίγον άνω τής μετά ταΰτα ύπαρχούσης 
πολυκρούνου. Θωμόπουλος 615.

Τέστα. Φραγκ. οικογένεια έν Πάτραις,
, διάδοχος έκείνης των Λεονέσσα, μέ μεγάλην 

κτηματικήν καί αστικήν περιουσίαν είς τήν πό- 
■! λιν των Πατρών καί τά περίχωρά της καί άλ- 
: λαχοΰ τής Γίελοποννήσου. ’Έγγραφα περί τών 

κτηματικών συναλλαγών αύτής έδημοσίευσε καί 
έσχολίασε διά μακρών ό G erland  ώς έν σελ. 
269. Ζακυθηνός Le desp o ta t I I ,  200, 206.

‘ Θωμόπουλος 378 έπ.
Τευθέα πολίχνη. Τήν άναφέρει μόνον ό 

Στράβων ώς έχουσαν καί ναόν τής Νεμιδίας 
Άρτέμιδος (βλ. λ.). Πρέπει νά ήτο δήμος τής 
άρχαΐας Δύμης, άπό τής όποιας έλάχιστα Α
πέχει. Έ κ  τοΰ όνόματός της ώνομάσθη ό πα
ρακείμενος ποταμός ΤευΟέας. Πρώτος ό L ea 
ke έτοποΟέτησεν αυτήν εις τήν σημερινήν Ά -  

. νω Ά χαΐαν, κειμένην κατά τήν δεξιάν όχθην 
τοΰ ώς άνω όμωνύμου τοταμοΰ. *0 K ah rs ted t 
550 τήν γράφει ΤευΟείαν καί καθ’ ύπόθεσιν ά- 
ποδέχεται ώς τοιαύτην σήμερον τήν "Ανω Ά -  
χαίαν. *Η ’Άνω Ά χαία , δπως καί ή Κάτω 
(οί Ά χαγές), κατά τά τέλη τής Τουρκοκρα
τίας άνήκον είς τόν αυτόν Σεήδ άγαν τών Π α
τρών, δπου τόν ’Ιούλιον 1821 ό Δενδρολίβα- 
νος έξήλθε καί έπέδραμε κατά τών Τούρκων 
(Χιώτη Ίον. Α' 407).

Ό  Pouquev ille  έχει πολλάς άναμνήσεις 
(1816) έκεΐθεν. Είναι (γράφει είς IV  379, 381, 
382) έν μέσφ κωνώπων καί πρό μεγάλου έ
λους, δάσος άπό δρυς (τζέρες) καί δάφνας. 
"Εν μίλλι ΒΑ τοΰ χωρίου ύπό τούς πρόποδας 
τής Μώβρης έπεσκέφθη τό τσιφλίκι τοΰ άγά, 
δπου τοΰ είχεν έτοιμασθή οβελίας, Εύρίσκει τό 
χωρίον ώραϊον καί οί σύντροφοι τοΰ ταξιδίου 
του εύρον άγκινάρας τάς καλυτέρας τής περιφε- 
ρείας, Τφ 1911 είς θέσιν Λεΰκος πλησίον τοΰ

χωρίου οί έντόπιοι, άνασκάπτοντες τό έδαφος 
προς κατασκευήν δρόμου, άνεΰρον πλεΐστα δσα 
πήλινα έγχρωμα άγγεϊα, φέροντα ώραίας πα
ραστάσεις. ΝΑ τής Ε πάνω  Ά χα ΐα ς περί τά 
1500 μ. είς θέσιν Κολόνες (βλ. λ.) εύρέθησαν 
έρείπια. Έ π ί τής σημερινής όδοΰ, ή όποία ό- 
δηγεΐ έκ τής Κάτω πρός τήν Ά νω  Ά χαΐαν 
καί εις άπόστασιν 5—10' άπό τοΰ σημερινού 
νεκροταφείου τής Κ. Ά χα ΐας εύρέθησαν έπί- 
σης άρχαιότητες τφ  1921 ύπό τοΰ άρχαιολό- 
γου Ν. Κυπαρίσση, ό όποιος ένόμισεν δτι εύρε 
τό νεκροταφεΐον τής Ώλένου, ένώ πρόκειται 
περί τοΰ τής Δύμης. Ή  Τευθέα άνεπτύχθη 
περί τό 750 π. X. καί έπέκεινα. Διά τάς αρ
χαιότητας τής "Ανω Ά χα ΐας όμιλεΐ, άν καί 
παρεμπιπτόντως, καί ό D epping, L a G rece 
Π , 61.

Τήν Α πάνω  Ά χαΐαν άναφέρει ή E x p ed i
tion  μέ 38 οίκογενείας τφ  1828 (ή Κάτω 31). 
Τώ 1836 ή έδρα τοΰ δήμου Δύμης μέχρι 1861. 
Δρακάκης Κούνδουρος 67. Καί τω 1851 είχε 
36 οίκογενείας κατοίκους 183 κατά Ραγκαβήν. 
Τ φ  1889 κατοίκους 334 κατά Νουχάκην. Τ φ  
1944 έκ τών 131 οικοδομών κατεστράφη μία 
έξ έπιδρομής Ιταλών. Θωμόπουλος 61, 108, 
109, 110, 612, ΜΕΕ Σ Τ ' 373.

Τευθέας. Ποταμός τής Δυμαίας χώρας, 
μνημονευόμενος άπό τόν Στράβωνα ώς έκ τής 
παρακείμενης είς τόν ροΰν του άρχαίας πολί
χνης Τευθέας. Πηγάζει παρά τό χωρίον Καλέ- 
τζι Τριταίας, δπου λέγεται ό Μπούρμπουλας, 
κατόπιν παρά τό χωρίον Τόσκεσι τής Τριταί- 
ας (ύψ. 233) λαμβάνει τό όνομά του καί κα- 
τερχόμενος πρός τόν Πεϊρον ποταμόν παρά τό 
χωρίον Χαικάλι λέγεται Χαΐκαλαίικο ποτάμι, 
δέχεται δέ τόν ποταμόν Καύκωνα (Σαρδινήν). 
’Επί τοΰ ποταμοΰ καί έπί τής όδοΰ πρός ό- 
πόλοιπον Τριταίαν καί Πηνείαν υπάρχει πα- 
λαιά γέφυρα, άνακαινισθεΐσα τφ  1902 καί έ- 
σχάτως. Ό  ποταμός άπετέλει τό δριον περίπου 
τών άλλοτε δήμων Φαρών καί Τριταίας. Θω
μόπουλος 60, 61—2, 108.

Τ ζαβέλλας Κ ϊ τ  σ ο ς. Σουλιώτης άγωνι- 
στής τού 1821, ό ήρως τής Κλεισόβης κατά 
τήν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου. ’Έντιμος καί 
Ιπποτική ήτο ή φρούρησις τοΰ Τζαβέλλα έν 
Πάτραις (Γούδας IT' 227—8). Ούτος εύρίσκε- 
το έν Πάτραις τά έτη 1832—3. Τά Γαλλικά 
στρατεύματα έκινήθησαν νά προστατεύσουν 
τούς συνταγματικούς (άντικαποδιστριακούς) 
καί έζήτησαν άπό τόν Κϊτσον Τζαβέλλαν ώς 
παλαιόν Καποδιστριακόν νά παραδώση τήν πό- 
λιν είς αύτά ή είς έκείνους. Ό  Τζαβέλλας ήρ- 
νήθη ύπερηφάνως καί εύστόχως καί τάς άπαν- 
τήσεις του θαυμάζει καί αύτός ό T h ie rsch  
(De Γ e ta t  ac tu e l de la  G rece etc, L eipzig  
1833, I, 126—134) καί ό F in la y  270, ό τε
λευταίος προσθέτων δτι αί άπαντήσεις έγρά- 
φησαν μάλλον ύπό τίνος διπλωμάτου, διότι τόν 
Τζαβέλλαν έγνώριζεν ώς τελείως άγράμματον. 
Αί υπέροχοι πάντως άπαντήσεις τοΰ Τζαβέλ
λα διεσώθησαν, δημοσιευθεΐσαι είς τήν έν Σπέ- 
τσαις έφημερίδα «Καθρέπτης» εύρισκομένην είς 
τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής, άνευ δμως προ- 
μετωπίδος, άντέγραψε δέ αύτάς ό Στεφ. Θω-
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μόπουλος καί εύρέθησαν tic  τά κατάλοιπά του: 
«Επιστολή τού άρχηγού Τζαβέλλα, ήτις, έσυ- 
νώδευσε τήν διαμαρτυρίαν της φρουράς των 
Πατρών.

ΙΙρός τόν άρχηγόν του Γαλλικού στρατού.
‘'Εχω τήν τιμήν ν* απαντήσω είς τό σ η 

μερινόν ίγγραφόν Σας, διά του οποίου μέ ει
δοποιείτε τήν έκκίνησιν του Γαλλικού στρατού 
διά νά παραλαβή τά φρούρια Πατρών κλπ. Ή  
Κυβέρνησις, αίσΟανομένη τήν άνομον σύστασίν 
της καί τάς παρανόμους πράξεις της, δέν μέ 
ειδοποίησε περί της παραχωρήσεως των φρου
ρίων είς τόν Γαλλικόν στρατόν. *Ως τοιαύτην 
δέν δυνάμεθα νά τήν άναγνωρίσωμεν, μή έ- 
χουσαν ούδέ μορφήν νομίμου κυβερνήσεως. Ά -  
πό τήν έγκλειστον διαμαοτύρησιν τής ένταυθα 
φρουράς πρός τον Γαλλικόν Στρατόν, παρα
τηρείτε τήν θετικήν διάθεσιν τής φρουράς ταύ- 
της. Έ ν  τοσούτω ούτε τό φρούριον, ούτε τήν 
πόλιν δυνάμεΟα νά παραδώσωμεν είς άλλον τι- 
να, είμή είς τόν Κυριάρχην Η γεμόνα μας. 
Επομένως είς το'αύτην περίστασιν δέν συγ- 
χωρειται να πλησιάσυυν άλλα στρατεύματα, 
ούτε είς τό φρούριον, ούτε είς τήν πόλιν. Είς 
έναντίαν δέ περίπτωσιν θέλει εΙσΟαι εις ευθύνην 
ό πρωταίτιος. Σας παρακαλώ έν τοσούτω νά 
δεχΟήτε τήν διαβεβαίωσιν τής υψηλής μου ύ- 
πολήψεως II. ΓΙάτραι 8 Μαί'ου 1832. *6 Γεν. 
άρχηγός Κίτζος Τζαβέλλας.

Δ'-αμαρτύρησις τής φρουράς Πατρών:
Ή  δυστυχής Ελλάς, πρό πολλών αίώνων 

ύπό σιδηρού ζυγού καταπιεζομένη, ύψωσεν είς 
τόν ούρανόν τήν κεφαλήν, καί λαβούσα είς γεΐ- 
ρας τά δπλα έζήτησε νά έμβή είς τήν τάξιν 
τών έΟ^ών. ΙΙλειστα άλλεπάλληΑα συμβεβηκό- 
τα έκίνησαν τής φωτισμένης Ευρώπης την 
συμπάθειαν πρός αύτήν, καί ένώ όμως οΐ λαοί 
ηύχυντο έκ καρδίας τήν άνέγερσιν Έθνους 
παρ* άξίαν καταδεδουλωμένου, οί φιλάνθρωποι 
Γάλλοι έδειξαν τήν συμπάθειαν των με άπει 
ρα πραγματικά δείγματα. Τό ακαταδάμαστοι 
τών υπέρ τής άνεξαρτησίας των μαχομένων 
Ελλήνων, καί ή γενική τών λαών συναίσϋη- 
σις υπέρ τού Ιερού άγώνος έφθασε τέλος νά 
κάμη ώστε οί Σ. Κρατούντες νά σφραγίσωσι 
τάς τοιαύτας Ουσίας μέ τήν πάνδημον ύπόσχε- 
σίν των τού ν’ άναστερεούσωσι τό Ελληνικόν 
έθνος άνεξάρτητον. ’Εντεύθεν ή τριπλή προ
στασία, έντεύθεν ή συγκροτηθεΐσα λαμπρά 
ναυμαχία τού Νεοκάστρου, καί κατά συνέπει
αν τής συμμαχίας ή έκστρατεία τών Γάλλων. 
Τά έλευθερωτικά στρατεύματα, έξοντώσαντα ά- 
παντας τούς έχθρούς τής Ελλάδος, παρέδω
σαν είς τούς "Ελληνας τά φρούρια τής πατρί- 
δος των, και είπον «εξ όνόματος τών προστα
τών τής Ελλάδος λάβετε τήν ιδιοκτησίαν τού 
*Έθνους σας, φυλάξετε τήν ίεράν ταύτην παρα
καταθήκην, ώς καί δλοι οί άξιοι τής πολιτι
κής ύπάρξεως λαοί». Παρηλθον ήδη 4 σχεδόν 
έτη άπό έκείνης τής λαμπράς έποχής, καί οι 
"Ελληνες ήρχισαν νά ρυθμίζωνται προχωρούν- 
τες είς τόν πολιτισμόν, ϊΐλήν μετ’ ολίγον τό 
πολιτικόν τής 'Ελλάδος πλοΐον προσβαλλόμε- 
νον ύπό έναντίων άνέμων έσωτερικώς, άφου έ- 
δοκίμασε πολλάς ζημίας, τάς οποίας ευκόλως

ήθελε θεραπεύσει, άπώλεσεν έν μι? στιγμή τόν
Κυβερνήτην του. Ά π ό  έκείνην τήν ώραν προσ- 
ηλώθη δλως διόλου πλέον παρ’ άλλοτε ό Ε λ 
ληνικός λαόε είς τούς Κραταιούς προστάτας 
του, μηδέν άλλο ζητών είμή την ταχεΐαν έ- 
κλογήν έκείνου, δστις ώς ήγεμών κυριάρχης 
μέλλει νά παραδεχθή τήν πολιτείαν. Είς τάς 
εύχάς των γενναίως ένέδωσαν οί Σ. Σύμμα
χοι Μυνάρχαι. Ή  γεννηΟεΐσα έκλογή είς τόν 
υΙόν τού Μ. Βασιλέως τής Βαυαρίας, εγένετο 
δεκτή ύπό τού πατρός τού Ηγεμόνας. Έ ν το- 
σούτφ ή Ε ' τών Ελλήνων συνέλευσις καθίδρυ- 
σε τήν Προσωρινήν τής Ελλάδος κυβέρνησιν, 
ήτις έμελλε νά διοικήση άχρι τής έλεύσεως 
τού Ή γεμόνος. Α ντί τής οΰτω καθιδρυθείσης 
Κυβερνήσεως μία άρχή είς Ναύπλιον έδρεύου- 
σα, καί τήν όποιαν δέν έσύστησε καμμία έξου- 
σία έξαρτωμένη άπό τήν Κυριαρχίαν του "Ε
θνους, ζητεί σήμερον νά μετάλλαξη τό παν 
χωρίς νά προσέξη παντελώς είς τάς θυσίας καί 
δικαιώματα τών Κυβερνωμένων, συναισΟανο- 
μένη δέ την άδυναμίαν τών άποφάσεών της 
διατάσσει δπως παραδοΟώσι τά Ελληνικά 
φρούρια πρός υμάς. "Οθεν ή φρουρά Π. Πα
τρών καί Ρίου θεωρούσα δτι ή εθνική άξιο- 
πρέπεια βλάπτεται, καί ότι ή διατάσσουσα τά 
τοιαύτα δέν ήμπορεΐ νά νομισθή νόμιμος Κυ
βέρνησή, άπεφάσισε νά κράτηση τά φρούρια 
έωσοϋ έλθη ό Ή γεμών, πρός τόν όποιον θέλει 
τά παραδώσει, ή μία τριπλή δύναμις τών Σ. 
Συμμάχων Δυνάμεο>ν τών προστατίδων τής 
Ελλάδος παρουσιασΟή έξ όνόματος τής Συμ
μαχίας ίνα παραλαβή αύτά. "Αλλως διαμαρ
τύρονται ενώπιον τού ύψίστου Θεού, καί δλου 
τού Κόσμου έν όνόματι τών εύεργετών του 
Ελληνικού "Εθνους, τών τριών Κραταΐών Συμ
μάχων εναντίον ούτινος ήθελεν έπιχειρήσει ή 
παραβιάσει τούς νόμους τών εθνών τής Εύρώ- 
πης, καί είς περίπτωσιν έναντίαν νά είναι είς 
εύΟυνην έπιχειρήσαντος. Έ ν  II. ΓΙάτραις τή 7 
Μαίου 1832. "Ισον άπαράλλακτον τού πρωτο
τύπου. Ό  Γενικός άρχηγός Κίτσος Τσαβέλ- 
λας». Είς τήν αύτήν έφημερίδα έδημοσιεύθη 
αναφορά τών προκρίτων Πατρών υπέρ τού 
Τζαβέλλα, την οποίαν υπογράφει καί ό Ζαχαρ. 
Θωμόπουλος.

*0 F in lay  άποδίδει τήν απώλειαν τών Πα
τρών είς άμέλειαν τού υπουργού τών στρατι
ωτικών Ζωγράφου. Τά στρατεύματα τών 11α- 
τρών ήσαν κυβερνητικά, είς τάς Πάτρας ήτο 
Ισχυρόν κόμμα οΐ Καπυδιστριακοί. Ή  φρουρά 
καθήρεσεν έν τοσούτο> τόν διοικητήν της καί 
έκάλεσε τόν Τζαβέλλαν. Ή τ ο  τό Β' πεζ. τά
γμα διοικούμενον ύπό τού Ίωαν. Κωνσταντι- 
νίδου. *0 δραστήριος Τριαντάφυλλος Λαζαρέ- 
τος άνέλαβε τά ήνία καί διετήρησε τό τάγμα 
«έν τάξει καί πειθαρχία», διατρέφων αυτό έκ 
τών τακτικών εισοδημάτων τής επαρχίας Πα
τρών (Σ. Βυζαντίου, Ιστορία τών κατά τήν 
Έ λλ. Έπαν. κλπ., Ά θ . 1901 (γ έκδ.) 313). 
Ή  Κυβέρνησις είς τό Ναύπλιον ανησύχησε διά 
τά γεγονότα τών Πατρών καί έζήτησε τήν 
βοήθειαν τών άντιπρέσβεων. Ούτοι πράγματι 
έγραψαν είς τούς προξένους Πατρών άλλά πο
λύ έφεκτικώς. Έκάλεσε καί Ρουμελιώτας
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- ) θτρατι ώτας ή Κυβέρνησις, οί όποιοι ήλθον καί 
2.Γ,.%{>/[' I  εις Πάτρας. Μέ αύτούς ό Τζαβέλλας συνεφι- 
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I ϊ Θωμόπουλος α' έκδ. 238 ύπεστήριξεν ότι τό

ΐ. λίστα ό άρχηγός των πολιορκητών Χατζή πέ- 
":τρος έλαβε μίαν γραπτήν έξουσιοδότησιν τοϋ 
;Τζαβέλλα νά μεταβή είς Γαστούνην καί νά 
(είσπράξη αύτός τά έΟνικά είσοδήματα. Βλ. λ. 
ί Χειλόπουλοι. «’Αχαϊκά» Δ ' 39.

Ό  Τζαβέλλας απέκτησε καί σφραγίδα Γ ε
νικού άρχηγοϋ μέ «στρατιωτ. έπιτροπήν Γιαν.

«Πανομάρα, Ν. Τζαβέλλα, Τριαν. Λαζαρέτου 
' καί ταγμ. Γ. Πάσχου». ’Έμεινε κύριος άπε- 
J ρίσπαστος των I Ιατρών άπό Μαΐου 1832 μέ- 
χρις άφίξεως τοϋ ’Όθωνος, είς τόν όποιον μό
νον παρέδωσε τά φρούρια Πάτριον καί Ρίου. 
Ούιλ. Μίλλερ, Ή  Τουρκία καταρρέουσα με- 
τοκρρ. Λάμπρου, 121, 157. Θ. Κολοκοτρώνη 

| Διήγησις § 378. Ή  Ελλάς είς τούς Ό λυμπ. 
αγώνας 1896, 246. Κ. Παπαρρηγόπουλος *Ιστ. 
Έλλ. έθνους έκδ. 5, Ε' 218, ΣΤ ' 105, 109, 
228, 267, 269—71. Revue des deux  mo ti
des, 15 Ju ille t 1862, 334-74 , Περ. « Ε 
στία», 1888, 630.

Τζάιλος (γράφεται καί Τσάιλος). Χωρίον 
του άλλοτε δήμου Δύμης πρός Α τής Κάτω 

{ Ά χαίας, άπό τής οποίας άπέχει 3'/> ώρας.
I Οί κάτοικοι τώ 1903 κατά τό ήμισυ ’Αλβανό

φωνοι. Κορύλλου Χωρογραφία 73. Δέν άναφέ- 
ρεται τώ 1836 (Δρακάκης Κούνδουρος 67),

I

1911 (αύτόθι 159). Καί ό Νουχάκης άναφέρει 
τό χωρίον έχον τψ 1889 κατοίκους 125. *0

> όνομα τοϋ χωρίου είναι κύριον άλβανικόν τοϋ 
άρχικοϋ τιμαριούχου ή οίκιστοϋ τοϋ τόπου.

1 Όρθότερον ότι ούτως έκαλεΐτο ή περιφέρεια 
όπου τό χωρίον ίδρύθη κατά τό τέλος τοϋ ΙΘ ' 
αί. Κατά τόν Κ. Δ. Μέρτζιον είς Ή πειρ. 

ί Χρονικά Θ' 199 τοπωνύμιου τοιοΰτο άπαντα 
) καί είς ’Ήπειρον, ίσως έκ τής σλαυικής λέξε- 
■ ως Zulja, σημαινούσης γρανίτην. Είς Ή π .
! Χρονικά Η ' 135 έξηγεΐται τοιοΰτο τοπωνύμιου 
: εις Καστανοχοΰρια ώς σημαίνον βράχον λίαν ά- 
' πότομον. Καί είναι πράγματι ορεινή ή περιο- 
! Χή (παρά τό Σανταμέρι καί Μώβρην). Τόν Αύ- 
j γουστον 1824 έπιστρατεύει ό Ά σημ. Σκαλ
ί τσάς (Λόντου Ά ρχ. Β' 320). Την 12 Ίουνί- 
; ου 1825 γράφει 6 Γ. Σισίνης ότι περιμένει 
i τόν Ίσούφ πασάν νά μεταβή έκ Πατρών πρός 
* τόν Ίβραήμ καί έστειλεν άνδρας νά καταλά- 
. βουν «τό διάσελο, τή Ζάΐλο καί την Μανω- 
1 λάδα». Θεοφανίδης Β' β' 343.

Τζέρτζελος Νικόλαος. ’Έμπορος έν Πά- 
I τραις, έξ ‘Άρτης καταγόμενος. «Δέν παύει νά 

... ,, -j. ύποκινή καί διαδίδη εναντίον των Φράγκων 
5£:0,,!ΐ'ί καί είδικώτερον τών Ενετών». Είναι διερμη- 
()V S νεύς, άλλα χωρίς ειδικήν υπηρεσίαν. *0 άνα- 

φέρων ταΰτα τήν 9 ’Ιουνίου 1768 Ενετός πρό
ξενος Πατρών έπεδίωκε τήν εξορίαν του είς 
Εύβοιαν ή Κύπρον (Κώδηξ Μέρτζιου 275). 

Τ ζ έ ρ τ ο ς  Βλ λ. Τσέρτος.
Τζετζεβός καί Τσετσεβός καί Τσετσεβά. 

Κώμη άναφερομένη είς τό πατρ. έγγραφον 
Διονυσίου Κπόλεως τοϋ έτους 1665, ώς έχου-
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645 Τζβτζΰβός

σα πλησίον αυτής τό μοναστήριον ' Αγ. Ίω άν-
νου Θεολόγου (βλ. λ.). Ή  κώμη ήτο τρεις ώ 
ρας μακράν της θαλάσσης, έπί τής Ά νατ. 
πλευράς τοϋ Παναχαϊκοϋ, 20' Α τοϋ χωρίου 
’Άνο) Σαλμενΐκον. Δέν άναφέρεται έπί τής 
τουρκικής κατακτήσεως, έδημιουργήθη δέ καί 
άνεπτύχθη βραδύτερον έκ τοϋ Σαλμενίκου (βλ. 
λ.), τό όποιον ή'.μαζε.

Τσετσεβός τό όνομα έκ τοϋ όνόματος Π α
ρασκευή, Τσεβή (ώς λέγεται καί σήμερον άκό- 
μη είς τήν Β πλευράν τής έπαρχίας ΓΙατρών 
κατά βυζαντινήν άπήχησιν) καί Τσεβώ. Ά να- 
φέρεται είς τήν ένετ. άπογραφήν τοϋ έτους 
1692 ώς κατωκημένος τόπος Ciciuo) καί είς 
κατάστασιν χωρίων έπαρχίας Πατρών 1697. 
Ό  εφημέριος τώ 1713 υπογράφει υπόμνημα 
υπέρ μητροπολίτου Πατρών, άναφέρει δε «Τζε- 
τζεβιυπολν». Κ όδηξ Μέρτζιου 117, 118, 175. 
Πρίν άναφέρεται καί ίσως ήτο μικροσυνοικι- 
σμός τοϋ Σαλμενίκου, πάντως άργότερον άνε
πτύχθη είς κωμόπολιν 250—300 οικογενειών 
καί συνεδέΟη μέχρι παραλίας δι’ όδοΰ λιθο
στρώτου (καλντερίμι) είς μήκος τεσσάρων ω 
ρών πορείας, σήμερον δέ άπομένουν είσέτι έ- 
ρείπια 30—40 οικιών. Κατά τό β ' ήμισυ τυϋ 
τοϋ ΙΗ ' αί. (1750—1775) τό έδαφος τοϋ Τσε- 
τσεβοϋ ύπέστη συνεχείς καθιζήσεις (βλ. λ.) καί 
οί κάτοικοι έγκατέλειψαν τόν τόπον καί έγκα- 
τεστάθησαν είς τάς χειμερινάς έγκαταστάσεις 
τών ποιμνίων των καί ούτως έδημιουργήθησαν 
τά έπτά Τσετσεβοχώρια: Άραγόζαινα, Γρό-
πα, Βερίνου, Μυρόβρυσις, Μάγειρα, Δοκαναίι- 
κα καί Συνανιά. Τά Τσετσεβοχώρια γειτν ιά 
ζουν μεταξύ των καί δέν είναι καί παραθαλάσ
σια, κατοικούμενα δέ υπό κτηνοτρόφων είναι 
καί πλησίον τοϋ άρχικοϋ Τσετσεβοϋ. Παρά 
τόν Τσετσεβόν είναι καί τό ύψωμα ‘Αγιάννης 
(βλ. λ.), όπου ή άναφερθεΐσα μονή καί μάχη 
τώ 1827. Ε !ς Τσετσεβόν έκρύπτετο 6 Πετιμε- 
ζάς κατά τόν διωγμόν τών κλεφτών (1805). 
Κανδηλώρος, Άρματωλισμός 299, Παπανδρέ- 
ου, Ίστορ. Καλαβρ. 190. Περί έκ Τσετσεβών 
ίερομονάχου έν Πάτραις Νεοφύτου τώ 1735 
βλ. λ. μετόχια. Κατήγετο καί ό καπετάνιος 
Ροδόπουλος. Θωμόπουλος 4401, 5511, 6032. 
Λέκκας ώς έν σελ. 222. Φιλήμων είςΓερμ 249.

Παρά τά Τσετσεβοχώρια διετηρεΐτο ό Τσε
τσεβός τούλάχιστον ώς σύνολον καί ούτως έκ 
τοϋ αρχείου Ά ριστ. Οίκονομοπούλου (βλ. λ.), 
κατά παραχώρησιν τοϋ τηροϋντος αύτό φιλί- 
στορος συμπολίτου κ. Δ. Οίκονομοπούλου, δη- 
μοσιεύομεν τήν κάτωθι δμολογίαν τών προε
στών τών Τσετσεβοχωρίων κατά τό 1821 :

«1821 Φλεβαρίου 15: χορήον Τζετζεβός: τήν 
σήμερον φανερόνομεν καί ομολογοΰμεν έμής ή 
υποκάτοθεν τζετζεβήτες μέ τό νά έχομεν χρεία 
διά βασιλικά μας δοσήματα έπήγαμε παρακα
λεστικά είς τόν κυρ γενάδηον ταξηαρχήτην 
οπού ευρισκεται είς τον άγηον Ιωανην καί 
μας έδανεισεν έπί χύρας μετρητά γροσια πεν
τακόσια όγδοήκοντα νουμερ. γρ. 580 : καί
υποσχομαστεν ναντοϋ τά ενχυρησομε εις διο
ρίαν σεπτεμβρίου 15 : χορίς λογον καί καμηαν 
εναντιότητα κ οϋτος εγίνεν τό παρόν και έδό- 
6η είς χύρας τοϋ άνοθεν κυρ γεναδίου τα-
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ζ^αρχύτη του ευρισκομένου είς τόν άγιον Ιω - 
ανην διά συγουρητά του είς καλήν άσφάληαν—

έτερα ελαβομεν 
γρ. ολα

αναγνοστις ικονομοπουλος βεβεόνο για  λέ- 
κας, αναστάσιος κόκλας βεβεόνομε, αναστάσι- 
ος γιανακόπουλος παρόν, κοσταντής πωληχρο- 
νόπουλος βεβεονο, αντώνης ικονομοπουλος βε- 
βεωνομε, πα κοσταντη βεβεονο, πα παναγος 
βεβεονο παναγιώτης ξεροκολας βεβεονο, νηκο- 
λας τζουτζος βεβεονο, πα Ιωανις έγραψα πα
ρόν, γιοργάκη αντρουτζόπουλος βεβεωνω αγγε- 
λης κοστατηνόπουλος βεβεόνο».

Ανέκαθεν ύπήγετο είς Πάτρας καί έπΐ Έ -  
παναστάσεως 1821 ό έφορος Πατρών Π . 
Μπουκαούρης προστατεύει την εϊσπραξιν έθνι- 
κών έσόδων (Λόντου Ά ρχ . Β' 196). Παλαιά 
έκκλησία είς τό χωρίον της Ά γ .  Παρασκευής 
(δικαιώνουσα τήν όνομασίαν), Μοναστηράκι νυν 
καλούμενον. Τσετσεβαίικα σήμερον έπΐ του 
ΠαναχαΧκου ή περιοχή (ύψ. 1182 μ.), δπου 
μάχη τφ  1827.

Τ ζέτζο ς  Σπυρίδων, άρχιτέκτων έν Π ά- 
τραις, σπουδάσας είς Εσπερίαν. ’Έ ργα του: τά 
οικήματα πρώην Έ θν. Τραπέζης, Περιβολαρο- 
πούλου, Παπαγεωργακοπούλου, Έμπορ. Τρα
πέζης, Τώ 1885 έξετύπωσεν είς λιθογραφεΐον 
Τεργέστης τό σχέδιον πόλεως ΙΙατρών προς 
χρήσιν του κοινού (άρχεΐον Άνδρ. Τζίνη).

Τ ζ ίνη . Εμπορική οικογένεια έξ ΊΙπείρου 
έγκατασταθεΐσα εις ΙΙάτρας άπό του 1828 
(«Νεολόγος Πατρών» 16 Αύγούστου 1891). 
Τ Ι έπί των δδών Ά γ . Νικολάου καί Κυπρίων 
οικία άνωκοδομήϋη τφ  1832. Ό  έξ αυτής Γ ε
ώργιος Τζίνης δικηγόρος ύπήρξεν έκ των Ιδρυ
τών τής Παναχαΐκής Γυμναστ. Εταιρίας. ΤΙ 
οικογένεια άπέκτησεν έκτάσεις ίδιους πρός άρ
κτον τής νέας πόλεο)ς (συνοικία Τζίνη). Περί 
ΤΙπειρωτών Τζίνη ΤΙπειρ. Χρον. 7/ 13, ΙΓ ' 
181 ίτζίνια—άγκάθια). *0 έξ αυτής Άνδρέας 
έδαπανησε δι’ άρχαιολογικάς έρεύνας τφ  1932 
εις Τριταίαν (βλ. λ.), κέκτηται δέ άξιόλογον 
βιβλιοθήκην καί άρχεΐον περί τάς Πάτρας μετ’ 
εικόνων (ΜΕΕ έν λ. Πάτραι). Ά σχετος των 
Τζίνη είναι ό Ντζΐνος (βλ. λ.), διατελέσας 
καί βουλευτής.

Τ ζιουρ ιώ της Δημήτριος. ‘Υπογράφει υπό
μνημα Πατρέων, ζητούντων τω 1688 αύτο- 
οΐοίκησιν παρά τής Ένετίας. Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 86.

Τ ζιρουλιάνικα . Άναφέρεται είς τό ύπ’ 
άριθ. 14 λατινικόν έγγραφον G erland  τοπωνύ- 
μιον έν Πάτραις (ΙΕ ' αί.) C eriilianioa, δπου 
άμπελώνες. Ό  G erland  124, 203 έτυμολογεΐ 
έκ του τζίρος καί λιανικά (λιανικώς) ήτοι λια
νική άγορά, άλλά μάλλον δεικνύει τήν ιδιοκτη
σίαν ένός Τζιρουλιάνη.

Τ ζούνης Θεόδωρος έκ Ζουμπάτας έπί του 
Παναχαϊκου, κλέφτης, άνήρ άξίας, τόν όποιον 
τφ  1779 ό έπελθών κατά των Τουρκαλβανών, 
οί όποιοι έ>θόντες νά καταπνίξουν τήν Έ πα - 
νάστασιν του 1770 έλυμαίνοντο έπί ΙΟετίαν 
τήν Πελοπόννησον, διοικητής του τουρκικού 
τακτικού στρατού Χασάν πασάς ήμνήστευσεν 
δι* έγγράφου έλληνιστί συντεταγμένου άπό 17

Σ)βρίου 1779. Τό έγγραφον εύρίσκεται είς 
Βλαχογιάννη Κλέφτες τού Μόρια, 1078. Θω- 
μόπουλος 497, Σακελλαρίου 201.

Τζούνης Α. Γραμματεύς τού κυβερνήτου 
Τωάν, Καποδιστρίου, ό όποιος γράφων τήν 13 
'Οκτωβρίου 1829 έκ Ναυπλίου έξ όνόματός 
του πρός τόν Πατρέα Τωάννην Μπουκαούρην 
(βλ. λ.) υπογράφεται ώς συμπολίτης καί φί
λος του.

Τζούρας Ά  ν δ ρ. Ν ι κ ό λ α ο ς .  Γεννηθείς 
είς Πάτρας, άνθυπίατρος, έφονεύθη είς Σόρο- 
ριτς τήν 24 'Οκτωβρίου 1912. Καί Νικολ. 
II. Τζούρας άνθυπολοχαγός άπεβίωσε κατά 
τόν πόλεμον (21 Νοεμβρίου 1918). ΣΝΕ Σ Τ ' 
644.

Τ ζ ω ρ τ ζ ά κ η ς  Θ. Έξέδωσεν: «ΟΙ συνε
ταιρισμοί είς τήν Ελλάδα» έκ σ. 156, έν Πά- 
τραις 1932.

Τ ζω ρ τζά το ς Β α ρ ν ά β α ς ,  μητροπολίτης 
Κίτρους (Κατερίνης). Έγεννήθη είς Πάτρας 
τφ  1919, οπού καί έσπούδασε. Διακεκριμέ
νος έκκλησιαστικός ρήτωρ, άνήρ δράσεως, πο
λύγλωσσος, συνέγραψε καί θεολογικά συγγράμ
ματα ('Ο Ιωάννης Χρυσόστομος έν ταΐς έπι- 
στολαΐς αυτού κ. ά) καί έκδίδει έν Κατερίνη 
Ορησκ. περιοδικόν μηνιαΐον «’Ορθόδοξος Ε π ι 
στασία». Άντεπροσώπευσε τήν ’Εκκλησίαν 
τής Ελλάδος είς τό έξωτερικόν καί έκλήθη 
έπανειλημμένως υπό της Τέρας Συνόδου είς 
είδικάς υπηρεσίας.

Τ ζώ ρ τζ  Ριχάρδος. Αρχιστράτηγος τού 
‘Ελληνικού στρατού. Διήλθε πρό των Πατρών 
άπό τού Παναχαϊκού τόν ’Ιούλιον 1827 μετα- 
βαίνων άπό Αράξου είς τήν έναντι Αιτωλίαν, 
καλών συγχρόνως τόν Νενέκον νά τόν βοηθή- 
ση. Βλ· λ. Έπανάστασις 21.

Τηδεύς ό υΙός τής ΙΙεριβοίας (βλ λ.). Ά · 
νετράφη, κατά τήν μυθολογίαν, μεταξύ χοίρο* 
βοσκών καί άνεδείχΟη περισσότερον πολειχιστής 
καί «ούκ έν λόγοις λαμπρόο» κατά τόν Εύριπί- 
δην. Καί Αλεξανδρινή παροιίλία ώς έκ τούτου 
κατά τόν Πλούταρχον: «ΐηδεύς έκ συφορ
βίου».

τηλέγραφ ος. Τ φ  1859 πρώται αί Πά- 
τραι καί δι* άλλης γραμμής τό Αϊγιον συνδέον
ται μέ τάς ’Αθήνας. ΜΕΕ Γ 187.

« Τ η λ έ γ ρ α φ ο  ς». 'I I  « ΙΙελοπόννησος» 
(βλ. λ.) ήμερησία έφημερίς Πατρών έζεδόθη 
άπό τού 1917—1941 υπό τόν άνω τίτλον. 
Θωμόπουλος 347, 451, 515. Τριανταφύλλου 
Δημ. όνομ. 15.

τη λέφ ω νον . Έγκατεστάθη συγκοινωνία δι* 
αυτού τό α' μέ ’Αθήνας τφ  1908 τακτική καί 
έκτοτε διετηρήθη, Ιδρυθέντος αστικού κέντρου 
συνδρομητών. Ά π ό  τού 1931 είσήχθησαν αυ
τόματα τηλέφωνα καί έχτίσθη τηλεφωνικόν 
κέντρον είς τήν πλατείαν Γεωργίου Α ' καί τφ 
1955 άλλο είς τόν όδόν Γούναρη — Κανακάρη.

Τ ιβέριος Κ λαύδιος αύτοκράτωρ. Βλ. λ. 
νομίσματα. Θωμόπουλος 174—5, 242—3.

Τ ίμαιος. Άναφέρεται είς Ελληνικήν έπι- 
γραφήν Πατρών άφιερώνων είς θεούς. H erb il- 
lon 174.

Τιμανορίδας. Πατήρ τού νομογράφου *Α-
γανορίδα (βλ, λ.). Herbillon 171, 174.
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il. *' ^'· 6» 'Τιμόθεος Ν ι κ ί α .  Νομογράφος Δυμαΐος 
:οΐ . , S' μετά του Σώσου (βλ. λ.) Ταυρομένεος, συμ- 
: ] ί  μετασχών είς τήν κατά των Ρωμαίων στάσιν
-./V^vl- Ι ικ α ί τόν όποιον ό Κόϊντος Φάβιος, «έπΐ έλασ- 

σον έφαίνετο ήδικηκώς», διέταξε νά μεταβή 
;,Ί'̂ *Μ)ίί, 3) είς Ρώμην, όρκίσας αύτόν όπως είς τακτήν ή- 
Ή  *ιί φ I .  μέραν έμφανισθή «τώ έπΐ των ξένων στρατη-

Ι> γώ». Θωμόπουλος 157—8.
Τιμόθεος Μζρμαρηνός (1601—12). Μητρο- 

■: πολίτης Πατρών έκ ΙΙανόρμου τής Κυζίκου. 
'.·■ '*»λ«ο; ^Συνοδικός τω 1611. Έπεσκέφθη τήν μονήν 

ζι;, τοϋ οσίου Λουκά Στειριώτου Λεβαδείας, κα- 
'̂ ί· ΣλΈ Sf ' τα λιπών άκιδογράφημα επί τοϋ κωδωνοστασί- 

j ου της. *0 Τιμόθεος υπογράφει συνοδικήν 
'·£»:ι.0!Λί. s πραξιν 10ης Μαίου 1611, ήν δημοσιεύει ό Γ. 
s.lit,tv]]ί (Λαδάς είς περ. «Συλλέκτης», Ά θ  1958, 76 

’ έπ. όρθώς ύποδεικνύων (σ. 78) δτι έκ τοϋ σι- 
γιλλίου δέον ν’ έξοβελισθή ή φράσις «Κυρίλ
λου μητρ. Π. Πατρών». τοσούτω μάλλον κα
θόσον ό Τιμόθεος υπογράφει (σ. 80) καί ού- 
τος, πατριαρχ. έντολή, μετέβη είς ’Αττικήν 
καί έξηκρίβωσε τά άφορώντα τήν μονήν Ά -  
ναδρομάρη, ήν άφορα τό σιγίλλιον.

Τω 1612 έγένετο πατριάρχης Κπόλεως δια- 
τελέσας έπΐ δεκαετίαν (1612—21), σεμνός άνήρ 
καί περί τά θεία ευλαβής θεωρούμενος. Κατα- 
διώξας τόν Λυύκαρην κα'. δηλητηριασθείς τήν 
Μ. Τετάρτην τοϋ 1621 έν Κπόλει, άπεβίωσεν, 
ταφείς είς Χάλκην. Θωμόπουλος 449—450, 596, 
Όμπλοΰ 17—18. Ζακυθηνός, L,e despo ta t 
I I ,  808. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 54. Κατά 
Κ. Βαβοβίνην, Ή  ’Εκκλησία είς'τόν αγώνα 
τής έλευθερίας, 34 — 5, εϊχεν υιοθετήσει τό 
κίνημα κατά τών Τούρκων τοϋ 1600 (Σκύλο - 
σόφου).

Τιμοκράτης Λακεδαιμόνιος ναύαρχος είς 
τήν ναυμαχίαν ΙΙανόρμου έπί Πελοπον. (βλ. λ.) 
πολέμου, αύτοκτονήσας έπί τη άποτυχία του 
είς αύτήν (429 π. X ).

Τιρεκόπουλος Πετραύτσιος. Άναφέρεται 
είς έγγραφον ΙΙατρών τοϋ έτους 1369 G er- 
latid 175μ , κάτοικος Πατρών.

Τισσαμευός, υίός τοϋ Όρέστου καί τής 
Έρμιόνης, έγγονος τοϋ Άγαμέμνονος καί τοϋ 
Μενελάου, άρχηγός τών ’Αχαιών, έκδιωχθέν- 
των από τήν Λακεδαίμονα υπό τών Δωριέων 
κατά τήν κάθοδόν των καί παρευρεθέντων είς 
τήν Αίγιάλειαν (τήν νϋν Ά χαίαν), όπως ζητή
σουν άσυλον πλησίον τών έκεϊ έγκατεστηαέ- 
νων τότε Ίώνων. Οί ’Ίωνες όμως καί οί ’Α
χαιοί κατόπιν συνεκρούσθησαν. Οί ’Αχαιοί έ- 
νίκησαν, άλλά ό Τισσαμενός έφονεύθη καί έτά- 
φη παρά τήν Έλίκην (1189 π. X.). Αί Ά -  
χαΐκαί πόλεις έβασιλεύοντο υπό απογόνων τοϋ 
Τισσαμενοΰ, έως δτου ή βασιλεία κατελύθη 
καί τό πολίτευμα έγινε δημοκρατικόν. Θωμό
πουλος 91—2, 125.

Τόκκος Κάρολος Α', δούξ τής Κεφαλλη
νίας. Τώ 1421 τοϋ έπο>λήθη ύπό άλλου Φράγ
κου ή Γλαρέντζα καί ούτως ό Τόκκος έπεξε- 
τάθη μέχρι Δύμης είς βάρος τοϋ Λατ. ’Αρχιε
πισκόπου Πατρών. Τώ 1427 κατήλθτν είς 
Πελοπόννησον ό αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου 
’Ιωάννης Η ’ ό Παλαιολόγος μετά τοϋ άδελ- 
φοΰ του Κωνσταντίνου καί συνεβιβάσθησαν, ά-

φοϋ κατέλαβον μέρος τών τόπων τούτου. Κατ’ 
άλλην πληροφορίαν ό συμβιβασμός έγινε προ- 
ηγηθείσης ναυμαχίας παρά τάς Έχινάδας νή
σους. *0 δέ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος συνε- 
ζεύχθη τήν θυγατέρα τοϋ Λεονάρδου Β' Τόκ- 
κου, όνόματι Μαγδαληνήν καί ώς προίκα έ 
λαβε φρούρια είς Πελοπόννησον. Θωμόπουλος 
343. 345. G erlatid  ώς έν σελ. 270.

Τομαρα. Οίκογένεια Πατρών, καταφυγοϋσα 
κατά Λ. Ζώην είς Ζάκυνθον, τά έτη 1770 — 
80. Θωμόπουλος 4944.

Τομπάζης ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ .  ’Εκ τοϋ 
Έλλην. στόλου έπισκέπτεται είς Συχαινά τόν 
Μάρτιον μέ ’Απρίλιον 1822 τό στρατόπεδον 
Λόντου. Μεταξά Μεσσηνέζη 36. Συμμετέσχεν, 
είς τήν έμπροσθοφυλακήν μάλιστα, τοϋ στό
λου κατά τήν ναυμαχίαν Πατρών 20 Φ)ρ(ου 
1822. Κόκκινος Δ ' 183.

Τοξότης. Έφημερίς έκδιδομένη έν Π ά- 
τραις τώ 1877 ύπό Άνδρ. Παπαγιαννακοπού- 
λου, ό όποιος έχρημάτισε καί άστυνόμος (δη
μοτικός) τών Πατρών. Θωμόπουλος 209.

Τ οπάλης Γεώργιος. Πρόεδρος τής Φιλαρ
μονικής Εταιρίας Πατρών άπό 1911—1946, 
δημαρχεύσας τώ 1918—1920 έπί δύο περίπου 
έτή, κατέλιπεν άποθανών (1954) τήν βιβλιοθή
κην του είς τήν Δημοτικήν τών Πατρών. Περί 
τοϋ υίοΰ του Ίωάννου βλ, λ. ναυτιλία, Ροτα
ριανός.

Τ οποβίτσα . Συνοικισμός 4.30' ώ. άπό Κα- 
μάραις Έρινεοϋ, δπου κατά Νουχάκην Β' 531 
κατωκουν σκηνΐται τω  1889. Περί τοπωνυμί
ου Τοπορίστα είς ’Αρκαδίαν V asm er 159. 
Σήμερον ό συνοικισμός έκ τριών οίκιών, κα- 
τοικουμένων καί τόν χειμώνα, δεικνύεται άνω 
τοϋ Ά ν ω  Σαλμενίκου. Τοπορίτσα (καί 6χι ώς 
Νουχάκης καί ή Δικαστική Χωρογραφία : Το- 
ροβίτσα) λέγεται, όχι άπό τό τορός (οπλή), 
άλλ’ έκ σλαυικοϋ έτύμου, σημαίνοντος άξίνην. 
Χωρίον τοϋ δήμου Έρινεοϋ τφ  1861 τό άνα- 
φέρουν οί Δρακάκης Κούνδουρος 159.

τοπογραφ ία . Ή  πόλις τών Πατρών κα 
τέχει τήν αύτήν έκπαλαι θέσιν, ήτοι κυρίως 
τό μεσημβρινόν πλευρόν τής Άκροπόλεως, 
προεκτεινομένη πάντως πέριξ ταύτης καί μετά 
τό 1828 έξαπλοΰτο καί κατά τήν άπό τής άρ- 
χαιότητος δηλουμένην Κάτω πόλιν (παραλιακήν 
ζώνην). 'Ο  Gell 1 ευρίσκει δτι είναι κτισμέ
νη είς έν εύχάριστσν ύψωμα, άντέρεισμα τοϋ 
Παναχαΐκοΰ. Ό  D odwell I, 114, προσδιορί
ζει τήν θέσιν είς 3 μίλλια άπό τοϋ Παναχαΐ- 
κοϋ όρους καί */2 ω. άπό τής παραλίας (1801). 
*0 P ouquev ille  τήν άπόστασιν άπό τοϋ Παν
αχαΐκοΰ υπολογίζει είς 7 γαλλικάς λεύγας. 
*0 C urtiu s Pelop. 441 διακρίνει έπί τής άρ- 
χαιότητος τρεις πόλεις: παρά τούς πόδας 
τοϋ ύψους της Άκροπόλεως, ή διά τού τείχι- 
σμοΰ τοϋ Άλκιβιάδου, ή οποία δέν έπλη- 
σίαζε πρός τήν θάλασσαν καί τρίτον ή πό
λις τοϋ Αύγούστου έως τής θαλάσσης κα
τά τήν περιγραφήν, τήν οποίαν μάς δίδει ό 
Παυσανίας. *0 Θωμόπουλος 93 φέρει δτι αί 
Πάτραι φυσικώς διαιρούνται είς άνω καί 
κάτω πόλιν. Βλ. λ. σχέδιον, δρια, Γεωγραφία 
Ά νω  πόλις, Κάτω πόλις.
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Τοπόλοβα. Χωρίον έπΐ του Παναχαΐκού 
(ύψ. 630 μ.), άπέχον 3 ι/ 3 ώ. ΝΑ των Πα- 
τοών, έγγύς τής Βαλατούνας (Πετρωτού, εις 
την κοινότητα του δποίου ύπάγεται). Κάτοικοι 
τφ  1903 Αλβανόφωνοι. Κορύλλου Χωρογραφία 
66. Άναφέρεται είς Ένετικάς κατάστασεις 
των χωρίων Πατρών του 1097 (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118) μετά του πλησίον αυτού χωρίου 
Βελίζι καί άπό τόν P o uquev ille  IV t 394 
μέ 30 έλλην. οίκογενείας τω 1816. Τόν Σ)βρι- 
ον 1821 παρέμεινεν έκεΐ ό Ίωαν. Παπαδια- 
μαντόπουλος καί έπιστολήν του άπό « Τοπόλο - 
βα Πατρός 15 Σ)βρίου 1821» έκ του Αρχείου 
του δημοσιεύει έν άποσπάσματι ό Γεωργ. Πα- 
παδιαμαντόπουλος, Ίστορ. σημειώσεις 21. Ή  
Τοπόλοβα κατά τήν τφ  1836 σύστασιν των 
δήμων ένετάχθη είς τόν δήμον Παναχαιών 
(Γουρζούμισας) καί τω 1862 είς τόν δήμον 
Πατρέων. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 112. Ή  
K xpedition  τήν αναφέρει μέ 10 οίκογενείας 
τω  1828, ό Ραγκαβής Β' 84 μέ 19 οίκογε
νείας καί 75 κατοίκους τω 1851 καί ό Νου- 
χάκης μέ 182 τφ  1889. Δένδρον τού Γιαννιά 
(βλ. λ.) μεταξύ αύτής καί Γουρζούμισας είς 
θέσιν Σάπια Βρύση, όπου φαίνεται έδρα ό κλέ
φτης ούτος τής έπαρχίας. Θωμόπουλος 943, 
546*. Υψώματα : "Αγ. ΊΙλ ία ς, Στριγγλαίικα, 
Σάπια Βρύση (ύψ. 1062 μ.), Πάτερό, Κακρό- 
τσια, Ντούσικα. Κατά Y asn ier 139 τό όνομα, 
σλαυικόν, σημαίνον τόπος μέ λεύκας. Δ. Ζα- 
κυθηνός, ΟΙ Σλάβοι έν Έλλάδι, 86. Άραβαν- 
τινός 369. *() Θωμόπουλος α' έκδ. ύπέΟετεν έκ 
τού τουρκ. τοπάλ=χωλός, τοπόλοβα—μικρόν 
χωρίον, ή λέξις όμως είναι σλαυική, topol =  
λεύκα μεταφερθεΐσα υπό τών έποικησάντων έ
κεΐ ’Αλβανών τόν ΙΔ ' αΐ. καί μετέπειτα. Πολ
λά χωρία Τοπόλια καί είς Χανιά, Τοπολιά. 
Τοπόλοβα καί είς Φωκίδα καί είς Τεπελένι, 
όπου τσιφλίκι τού Ά λή πασά, ΜΙίΕ ΚΓ' 
121. Τφ  1944 έκ των 30 οικοδομών τού χ ω 
ρίου ή μία όλοσχερώς κατεστράφη έξ επ ι
δρομής Γερμανών. Τοπόλοβα καλείται καί ή 
κορυφή τού βουνού Κανδάλου. P ouquev ille , 
IV , 392.

το π ω νύμ ια . Είς τήν έπαρχίαν Πατρών αί 
όνομασίαι τόπων είναι κατά ένα τρόπον έξη- 
γημέναι καί παρέχονται διά του είς χεΐρας Λε 
ξικοϋ. Αί Πάτραι διατηρούν άναλλοιώτως τό 
άρχαιότατον όνομά των, ομοίως καί ή έπαρχία 
(Πατρών) καί γενικώτερον διατηρείται καί τό 
όνομα Ά χα ΐα  (Πάτραι τής Ά χαΐας). Ή  Ά 
χαΐα καθίσταται είδικο>τερον όνομα τής άρ- 
χαίας Δύμης κατά τούς βυζαντινούς καί νεω- 
τέρους χρόνους. Είδικώτερον βυζαντινά τοπω
νύμια υπάρχουν Χαλανδρίτσα, Φιλοκάλη, Ρ ω 
μανού κ. ά.

Μετά τά έλλην ικά τοπωνύμια έρχονται τά 
σλαυικά καί άλβανικά, άλλ’ όπως ύπελόγισεν 
ήδη ό I.eake , πρός δέκα έλληνικά, άρχαΐα καί 
μεσαιωνικά, άναλογεΐ έν σλαυικόν. ’Άλλωστε 
πολλά των σλαυικών φορείς έχουν τούς Α λ 
βανούς τού ΙΖ ' αί. (βλ. λ. Σλαύοι). Κ. Ά -  
μάντου, Μακεδονικά, Ά θ . 1920, 23, Δ. Ζα-
κυΟηνού, ΟΙ Σλάβοι έν Έλλάδι, 71, 75, γε- 
νριώτερον σελ. 57, 77, 78, 95. Ό  Bon 62

ευρίσκει σλαυικά τοπωνύμια περισσότερα είς 
Ά χαΐαν καί ’Ηλείαν παρά είς Κόρινθον καί 
Ά νατ. γενικώς Πελοπόννησον. Τά περισσότε
ρα σλαυικά τοπωνύμια εύρίσκονται πρός τά 
νότια τής έπαρχίας Καλαβρύτων (Παπαν- 
δρέου Καλ. Έ πετ. 34), άλλα καί είς τήν ό- 
ρεινήν έπαρχίαν Πατρών είναι πολλά έως των 
προθύρων τής πόλεως Πατρών. ’Έ ν μέγα μέ
ρος τούτων έπρόσεξεν ό V asm er, προσθέσας 
ώς σλαυικά καί τινα μή τοιχύτα, πάντως ό- 
λιγώτερα άπ* όσα άλλοι σλαυολόγοι.

Έ χομεν καί άλβανικά. Συνήθως λαοί π τω 
χοί είς γλώσσαν, όπως οί Σλαύοι, οΐ ’Αλβα
νοί, ώνόμαζον τούς τόπους μέ τό όνομα τού 
ιδιοκτήτου τής γης (άρχιποίμενος ή τιμαριού
χου). Τούτο άπέμεινεν είς τ?)ν συνείδησιν τού 
λαού, 6 όποιος είς τάς περιπτούσεις αύτάς 
χρησιμοποιεί τό τοπωνύμιον είς τήν γενικήν 
«στού Μπαρδικώστα» (=είς τόν τόπον, τόν ό
ποιον νέμεται, κατοικεί, ανήκει είς τόν Μπαρ- 
δικώσταν (όνομα οίκογενείας ή προσώπου). 
Σπ. Λάμπρος είς Ν. Έλληνομνήμονα ΙΖ # 
(1923) 80. Γ. Χαριτάκης είς έπιμν. τεύχος 
Σπ. Λάμπρου Ν. Έλληνομνήμονος, 118. Βλ. 
σελ. 285, 491 τού παρόντος.

"Οταν έπίσης έξ ενός χωρίου σχηματίζεται 
άλλο έξ άπυΐκισμού τού παλαιού, τό νέον χω - 
ρίον, άν μέν συνήθως είναι πλησίον τού π α 
λαιού, λέγεται «κάτω» (Κάτω Συχαινά, ’Ά νω 
Συχαινά), ή Καλύβια (—Σαλμενίκου) ή Χάνια 
(—Μεντζαίνης), εάν δέ άπομεμακρυσμένον τό νέ
ον λαμβάνει τό όνομα τού παλαιού μέ τήν κα- 
τάληξιν—αίικα ή — ίτικχ. Βραχνί, Βραχναίικα, 
Ρωγοί, Ροΐτικα, άλλά καί έκ τού πλησίον χ ω 
ρίου : Τσουκαλά, Τσουκαλαίικα, Μποζαΐτη, 
Μποζαΐτικα. Έ δώ  καλύπτεται ώς έπίθετον 
πλέον τό ούσιαστικόν καλύβια. Οΰτω προεπα- 
ναστατικώς Σαλμενικιώ πκα καλύβια.

Τά τελευταία ταυτα συμβαίνουν είς τόν πα- 
ρατηρηθέντα έποικισμόν κατά τόν ΙΘ' αί. τής 
παραλιακής >ωρίδος σταφιδοκαλλιεργητών ί- 
δί«)ς έλΟόντων εξ έπαρχίας Καλαβρύτων. Πολ- 
λάκις τά νέα χωρία διετήρησαν τά όνόματχ 
των έξ ών προήλθον άκέραια ίΓκέρμπεσι, 
Φράγκα, Στριγγλαίικα). Ίδιάζουσα επίσης είναι 
ή παρουσία τοπωνυμίων όπως Γκρέκα (Αίγια- 
λείας), Φράγκα (γειτονικόν), Καλαμπρέζα, 
Κρασέντζα (—'Έλληνίς). Δηλώνουν ομάδα Ε λ 
λήνων, Φράγκων κλπ. κατοίκων ή γυναικεΐον 
πρόσωπον, διατηρούν έκεΐ π.χ. πανδοχεΐον ή 
δράσαν είς λαογραφικήν άναφοράν ; Καθ’ ήμάς 
μάλλον τό α \

Τέλος έκ τής τοποθεσίας έχομεν έκτός τού 
’Ά νω καί Κάτω (Ά νω  Ά χαΐα) καί Μέσα είς 
τό μέσον (Ά γιά), άλλά καί έντός των βουνών, 
στενού καί έξω (αυτού). Ούτω Μέσα Γκέρ- 
μπεσι παρά τόν Άραξον καί έξω Γκέρμπεσι 
καί Μέντζαινα. Έ πίσης πολλάκις ή άρχαία 
ελληνική όνομασία διετηρήθη άλλά κατ' έννοιαν 
μόνον, π .χ. Σκιόεσσα—Άποστομιές, Άρόη — 
Ζευγολατειό (κατά Θωμόπουλον). Γενικώτερον 
πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι έχομεν πολλά 
φυτώνυμα τοπωνύμια (Λεύκα, Πλατάνι, Σαμα- 
κιά), άλλά καί πλεΐστα έκ των ναών (Ά γ .
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Ηο>άννης βουνών κλπ), ιδίως ώς στενότερον 
τοπωνύμιον (είδικώτερον, τοποθεσίας).

Τελευταίως έπεχειρήθησαν έλάχισται έπι- 
στημονικαί (Ν. Γ. Πολίτου, Τοπωνυμικά, Ά θ . 
1914) καί άρκεταί προχειρολόγοι, λογιώταται 
καί άνούσιαι μετωνυμίαι. Σειράν τοπωνυμίων 

>ϊ;εύρ(σκομεν είς τά ένετικά έγγραφα της τε-

!:λευταίας κτήσεως των, είς έγγραφα μονών (Γη- 
φοκομείου, Όμπλοϋ, άγ. Πάντων) είς την E x 
pedition διά τό 1828 (διά τό 1816 είς τόν 

ί Pouqneville), είς τον Δρακάκην καί τόν Κούν- 
(! δουρον, Ραγκαβήν καί Νουχάκην. Διά την πό- 
ι λιν καί τά προάστεια Τριανταφύλλου Δημ. όνό- 
: μαία. Τουρκικά τοπωνύμια διεσώθησαν άλλ’ 

I*.· όλιγώτερα καί αύτών των άλβανικών καί σλαυ- 
3;ικών, άνάξια δέ λόγου είς άριθμόν φραγκικά 

ή ένετικά ή ρωμαϊκά. Καί άπ’ αυτής τής άρ- 
■: χαιότητος τά τοπωνύμια μεταβάλλονται. Ούτως 
.. ή Ώλενία πέτρα τοϋ 'Ομήρου άπαντα άργότε- 
.’ίφον ώς Σκόλλις (παρατήρησις τοϋ Στράβωνος). 
| | ι Οωμόπουλος 46, 47, 50, ΙΟ Ι9, 1104, 2688, 
^ 2 69—2 7 0 , 31 33, Θωμόπουλος Ό μπλός 21, 

ΜΕΕ ΚΓ' 122, 1267.
I  Τορίκης Κωνστ. Έγεννήθη είς Άμαλιάδα 

άλλ’ είς Πάτρας έγκατεστάθη άπό τοϋ 1933. 
ϊ  Συμμετέσχεν ώς άξιωματικός τοϋ πυροβολικού 
: είς όλας τάς έκστρατείας άπό 1917—1922, ύ-

S; πηρετήσας καί είς την III Μεραρχίαν. Κατά 
•'τόν τελευταΐον πόλεμον 1940—1 ήτο συν)ρχης 

' τοϋ Β' όρειβ. συν)τος είς τόν κεντρικόν τομέα 
’Ηπείρου. “Ηδη ταξίαρχος έν πολ. διαθεσιμό- 

/τητι.
Τόσκεσι. Χωρίον παρά τόν ομώνυμον αύτώ 

ποταμόν Τευθέαν, έκεϊΟεν τοϋ χωρίου ’Αστέρι, 
όπου χάνι καί μύλος Άνδρ. Λόντου, εύρισκό- 

•'W1''1' ν, μενον είς τό πεδίον τοϋ Άστεροκάμπου (βλ.λ.), 
,; trM'i έν τούτοις ή E xpedition  συμπεριλαμβάνει 
:ο τρκτι· εΐς τήν Βουντούχλαν, μέ πληθυσμόν 7
,ι. 41.' οίκογενειών τφ  1828. Κατά Ραγκαβήν R'
(ΐ; τίν »ϊ· ^89  οίκογένειαι 10 κάτοικοι 42 τώ 1851. Τό 
Ί-V jl tip si Τόσκεσι άναφέρεί καί ό Νουχάκης Β' 552 τώ 
.vr-iv ί· 8< 1889 άνευ ένδείξεως άριθμοΰ κατοίκων. Τό 

[Ιο/,· ίρ σκεσι χωρίον καί είς Οίχαλίαν Μεσσηνίας. Ν.
I 'φ ϊ:ι ^Πολίτου, Τοπωνυμικά 63—4. Έλευθ. Α' 745, 
η/.,ρ-ίΐ, % Σ Τ ' 441. "Ηλιος Θ' 471. Λέξις άλβανική, ά- 

παντωμένη όμως ώς τοπωνύμιον έκεϊ έπί Έ -  
'' μίηί· νετικής έποχής. Δραγούμη Χρον. 192. Καί είς 

Ji Τρίκαλα (Έλευθ. ΙΒ' 202, ΜΕΕ ΚΓ' 135). 
ΐ'Ό.· κ Τόσκεσι χωρίον μεταξύ Λούρου καί Άχέρω* 

3 νος έπαρχίας Ίωαννίνων, τσιφλίκι Ά λή πασά 
Η καί Τόσκεσι είς Μπεράτι (Β. ’Ήπειρος), Ά -  
Φ ραβαντινός Β' 390, πίναξ 376. Καί είς Πάρ- 
W γαν. Έλευθ. Δ ' 213. Τόσκες φυλή άλβανική.

Άραβαντινός Β' 10, 166. Κορύλλου Ή  Πελο- 
vi πόννησος, 109. Τόσκας οικογένεια άρματωλών 
}■ είς Στερεάν. Κασομούλης Α' 16. Κανδηλώρος, 

Άρματωλισμός 55. Εύρέθη καί λατ. έπιγραφή 
 ̂ τώ 1896 είς έρείπια ναοϋ βυζαντινού μεταξύ 

ο Πρεβέδου καί Τόσκεσι. Θωμόπουλος 62, 108, 
'ί  287. Κορύλλος Πεζοπορία πρός Καλάμας 8—9.

Τούρας Κωνστ. "Ελλην Ιερεύς έπί Φραγ- 
<< κοκρατίας τών Πατρών, ιδιοκτήτης κτηματι

κής περιουσίας περί τάς Πάτρας. G erland  ώς 
έν σ. 270.

Τουραχ&ν βεγλέρμπεης. Στρατηγός τοϋ
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σουλτάνου Μουράτ β' (βλ. λ.), έπελθών καί τφ  
1452 μόνος είς Πελοπόννησον δίς. Βλ. λ. 
Τούρκοι. Θωμόπουλος 365, 366.

Τουριστικά νέα. Μηνιαία έκδοσις ύπό τοϋ 
έκ Πατρών Έλευθ. Γκιόκα τά 6τη 1946 έπ. 
προπολεμικώς δέ είς Πάτρας.

Τούρκικα. Τοπωνύμιον άνω τοϋ ναοϋ Ά γ . 
Νικολάου Πλατανιού. Θέσις τουρκικών άλλοτε 
Ιδιοκτησιών.

Τούρκοι. Ή  α' έμφάνισίς των έσημειώθη 
άπό τής άρχής τής Φραγκοκρατίας ώς μισθο
φόρων άλλοτε μέν τών Φράγκων καί άλλοτε 
τών Παλαιολόγων κατά τών Φράγκων (Δρα- 
γούμης Χρον. 1081, 174 έπ.). Τοιοϋτοι έγκα- 
τεστάθησαν άποστρατευθέντες εις ΈρυμάνΟειαν 
νϋν (Τουρκοχώρι) καί είς Σανταμέρι, διαφυγόν- 
τες όλίγον προ τής τουρκικής κατακτήσεως 
είς Κέρκυραν (Θωμόπουλος 374 έπ .).

Έ π ί άρχιεπισκόπου Πατρών Φραγκιπάνη 
(1316—1337) έμφανίζονται αύτοτελώς, άλλ’ ώς 
πείραταί. Συμμαχήσαντες μέ τούς τυχοδιώκτας 
Καταλανούς έπανέρχονται τώ 1330 καί πλήσ- 
σουν πάλιν την ΙΙελοπόννησον (Θωμόπουλος 
319).

Τό θέρος τοϋ 1349 Τούρκοι τής Εφέσου 
μέ 80 πλοία πλέουν είς τόν Κορινθιακόν κόλ
πον καί λεηλατούν τάς Πάτρας, Αΐγιον κλπ. 
Ό  άρχιεπίσκοπος Πατρών Νικόλαος de C a 
nale  έπρομηθεύΟη πλοΐον τώ 1349 έξ Έ νετίας 
πρός ύπεράσπισιν τής έδρας του, ό δέ Ροβέρ
τος Ταραντΐνος έζήτησε παρά τοϋ πάπα Κλή- 
μεντος Σ Τ ' τφ  1350 βοήθειαν. Είς τόν άγώνα 
κατά τών Τούρκων πειρατών ε'ς τόν Κοριν
θιακόν κόλπον έφημίσθη ό Κάρολος Ζένος 
(βλ. λ). Τ φ  1377 φθάνει είς τήν Ά χαΐαν 
άλλος περίεργος πολεμιστής κατ’ αύτών, ό ’Ι ω 
άννης Φερδινάνδος δέ Έρέδια (βλ. λ). Μερικοί 
δυτικοί χρονογράφοι άναγράφουν δτι οί Τούρ
κοι τώ 1376 κατέλαβαν τάς Πάτρας άπό τούς 
Ενετούς. *0 Θωμόπουλος 327 κατέδειξε τό 
έσφαλμένον τής άφηγήσεως, διότι τά γεγονότα 
άφοροΰν τήν Ά ρταν καί όχι τάς Πάτρας, είς 
τάς οποίας οΐ Τούρκοι κατέφθασχν τά μέσα 
τοϋ ΙΕ ' αί. ήτοι πολύ άργότερον. Πράγματι ήδη 
κατά τά τέλη τού ΙΔ ' αί. οί Τούρκοι προσε- 
κλήθησαν ύπό τών Φράγκων δυστυχώς νά κ α - 
τέλθουν καί κατήλθον οί στρατηγοί Ίακούβ 
καί Έβρενός τού σουλτάνου Βογιατζήτ είς 
Πελοπόννησον. Κατά τοϋ Έβρενός ίδίως έ- 
στράφησαν καί υπέρ τού δεσπότου τού Μι- 
στρά Θεοδώρου Παλαιολόγου έξηγέρθησαν ό
λοι οί μάχιμοι τού δεσποτάτου καί οί νεοελ- 
θόντες είς Πελοπόννησον ’Αλβανοί καί υπό τήν 
διοίκησιν τού Έλληνος Ραούλ ή Ράλλη ένίκη- 
σαν καί ήχμαλώτισαν τόν σύμμαχον τών 
Τούρκων Σανσουπεράν τόν Βόρδον, τοποτηρη- 
τήν τού ήγεμόνος τής Ά χα ΐας.

Τ φ  1403 τουρκικά πλοία έλεηλάτουν τόν 
Πατραΐκόν κόλπον, έχοντα όρμητήριον τήν κα- 
τεχομένην ύπό τών ’Αλβανών Ναύπακτον. Μέ 
τήν προβολήν τοϋ τουρκικού κινδύνου ήρχισαν 
διαπραγματεύσεις διά νά περιέλθη είς ’Ενετούς 
ή πόλις τών Πατρών, πράγμα, τό όποιον έ- 
πέτυχον τφ  1408 διά συμβάσεως : «Θέλων ό
είρημένος άρχιεπίσκοπος [τών Πατρών] νά el-



ΤοΟρκοί 850

vat προστατευμένη ή πόλις του καί οί υπήκο
οί του άπό τούς Τούρκους...». Καί πρίν της 
ένετικής κατοχής ό ’Αρχιεπίσκοπος εΐχεν έξ- 
αναγκασθή καί έπλήρωνε φόρον ύποτελείας 
είς τούς Τούρκους, ό όποιος έβάρυνε καί συν- 
ελέγετο άπό τούς δυστυχείς κατοίκους. *0 φό
ρος συγκεντρωνόμενος έδίδετο είς τόν Φράγ- 
κον πρίγκηπα τής Ά χα ΐας, ό όποιος τόν κα- 
τέβαλεν είς τούς Τούρκους (50 δουκάτά). Τόν 
Μάΐον 1423 οί Τούρκοι είσήλασαν διά του 
‘Ισθμού είς τήν Πελοπόννησον, άλλά δέν 
έπλησίασαν τάς Πάτρας.

Τόν ώς άνω φόρον ύποτελείας τής βαρώ- 
νείας Πατρών ύπενθόμισεν είς Γλαρέντζαν τόν 
Μάΐον τού 1429, ένφ συνεχίζετο ή πολιορκία 
των Πατρών, είς τόν Κωνσταντίνον Παλαιο- 
λόγον άπεσταλμένος τού σουλτάνου. Ό  Γ. 
Φραντζής κατηυθύνθη πρός Κπολιν διά νά έκ- 
θέαη τά γεγονότα των Πατρών, την δέ 9ην 
’Ιουνίου 1429 εύρίσκετο καθ’ όδόν είς Ά ντίρ - 
ριον καί Ναύπακτον, οπού διήρχοντο δύο Τούρ
κοι, 6 είς τού σουλτάνου καί ό άλλος τού στρα
τηγού του Τουραχάνη. Ό  τελευταίος Λατ. 
Αρχιεπίσκοπος των 1 Ιατρών Πχνδούλφος έκά- 
λεσε δι* έπιστολών του βοήθειαν τών Τούρ
κων, άλλ* οί ΙΙαλαιολόγοι έστερέωσαν τήν κα
τοχήν των εις Πάτρας.

*0 σουλτάνος διά της παραλίας του Κοριν
θιακού μετά πλήθους λαφύρων καί α ιχμα
λώτων έτράπη τφ  1440 εναντίον τών I Ι α
τρών. Οί ΓΙατρεΐς κατέφυγον είς τήν Αιτωλίαν, 
τήν όποιαν κατεΐχον οί Ενετοί. Τέσσαρες χ ι 
λιάδες κατοίκων, οί όποιοι 5δο>σχν έμπιστο* 
σύνην είς τόν είσβολέα, έχχΟησαν. Τήν πόλιν 
κατέλαβον οί Τούρκοι καί έλεηλάτησαν, ο /ι ό 
μως καί τήν ‘Ακρόπολιν (βλ. λ.), ή όποίχ ή- 
μύνΟη σΟεναρώς. Ό  σουλτάνος έλυσε τήν π ο 
λιορκίαν καί έκαμεν ειρήνην μέ τόν Κωνσταν
τίνον, άρκεσθείς όπως είς τό έξής ή ΙΙελο- 
πόννησος είναι φόρου υποτελής είς τόν σουλ* 
τάνον. *<) Θο>μόπουλος 302—3 υπογραμμίζει 
τήν έπίμονον καί γενναίαν άντίστασ ν τών 11α · 
τρέων, οί όποιοι ίσωσαν τήν Πελοπόννησον 
(όμοίως καί ό Σταυρόπουλος 257).

01 άδελφοί Παλαιολόγοι είχον νά πληρώσουν 
τριών έτών φόρον ύποτελείας καί δέν έδιδον 
σημασίαν είς τάς άπειλάς τού σουλτάνου Μ ω
άμεθ Β ', ούτος δέ κατήλθε τήν 15ην Μαΐου 
1458 αυτοπροσώπως πλέον είς τήν ΙΙελοπόν- 
νησον, κατευΟυνϋεΙς εί; Μιστραν. 01 Πατρεΐς 
αύτήν τήν φοράν έγκατέλειψαν όλοι τήν πόλιν, 
καταφυγόντες είς Ναύπακτον. Ή  φρουρά ό 
μως παρέμεινεν είς τήν ’Ακρόπολιν. Ό  τουρ
κικός στρατός διήρπασε τό παν, άφεθείς πρός 
τούτο έλεύθερος άπό τόν σουλτάνον, κατόπιν 
δέ ήρχισε τήν πολιορκίαν τής Άκροπόλεως 
γύρωθεν. Οί πολιορκούμενοι άπέφυγον τήν πο
λιορκίαν κατόπιν συνθήκης ότι δέν θά βλαφθούν. 
Ό  σουλτάνος έγκατεστησε φρουράν είς τό 
φρούριον καί έκάλεσε τούς ΓΙατρεΐς νά έπα- 
νέλθουν είς τήν πόλιν, ύποσχεθείς Ασφάλειαν 
καί έπιστροφήν τών κτημάτων των. Παρέμει- 
νεν είς Πάτρας καί «ήιιέρας ίκανάς».

Ό  Θωμάς μέ βοήθειαν ’Ιταλών προσεπά-
θησε ν* άνακαταλάβη τάς Πάτρας. Ό  διοικη

τής τής Πελοποννήσου 3£αμου£άς Ζηνοβίζης 
διέλυσε τήν πολιορκίαν. Τ φ  1460 ό τελευταίος 
ούτος άντικατεστάθη μέ τόν Ζαγανόν πασάν. 
Τόν Ιούλιον τού 1460 κατέλαβεν ούτος καί τά 
Καλάβρυτα, τούς παραδοθέντας κατοίκους τών 
όποιων, κατόπιν διαταγής τού σουλτάνου, με- 
τέφερεν είς Πάτρας καί άπεκεφάλισεν έκεΐ. Ό  
Ζαγανός προσέβαλε καί τό Γρεβενόν, άλλ' ά- 
πεκρούσθη, καί τό Σανταμέρι, τό όποιον πα
ρέλαβε διά συνθηκολογήσεως, άλλά τήν έπομέ- 
νην ήμέραν παρεσπόνδησεν. Είς Σανταμέρι εύ- 
ρίσκοντο έως τότε άπόγονοι τών είς τήν Πε ■ 
λοπόννησον έγκατασταθέντων υπό τών Φράγ
κων Τούρκων.

Ό  σουλτάνος τόν άντικατέστησεν άμέσως μέ 
τόν Χαμουζάν τόν Ζηνοβίζην καί άπηλευθέρωσε 
τούς κρατουμένους τού Σανταμερίου. Τό Γρε
βενόν τότε έδέχθη νά παραδοθή, άλλά καί πά
λιν τό 1)3 τών κατοίκων άπήχθη είς αιχμα
λωσίαν. Τά πέριξ τών Πατρών προσεκύνησαν 
καί τό Καστρίτσι παρεδόθη είς τόν σουλτάνον 
κατά τήν έκ Πατρών διέλευσίν του πρός Σαλ- 
μενΐκον, τό όποιον άντέστη επί έν όλόκληρον 
έτος άκλόνητον. Τό φρούριον έκράτει ό Γραί- 
τζας Παλαιολόγος (βλ. λ.) πολεμήσας ήρωΐ- 
κώτατα. 01 "Ελληνες Πατρών έπαναστατουν 
κατά τών Τούρκων. Βλ. λ. Επαναστάσεις. 
Ιΐροςενεΐα Ιδρύονται καί πολλοί Εβραίοι έγκα- 
θίσταται ένταύθα.

Τώ 1605 εϊχον ακόμη τήν έδραν των οί δι- 
οικηταί είς Γαστούνην. Οί πρόξενοι τών Πα
τρών έσπευδαν είς πάντα νέον νά τού προσφέ
ρουν καί δώρα (ενδυμασίας, ζαχαρωτά, κεχρί, 
σαπούνια κλπ.). Τήν 28 Μαίου 1610 είς γενί
τσαρος αγάς, φθάσας είς Γαστούνην, έζήτησε 
νά έμφανισϋαύν οί νέοι είς Κπολιν διά στρατο
λογίαν διά τόν πόλεαον τής ΙΙερσίας. Ό  άνα- 
φέρων ταύτα (Κώδηξ Μέρτζιου 10) έκ Ζακύνθου 
Ενετός έκει διοικητής δέν προσθέτει άλλην 
πληροφορίαν διά τό παιδομάζωμα τούτο. Τά 
ένετικά έγγραφα (αυτόθι 11 έπ.) περιέχουν 
πολλάς περιπτώσεις άγώνων άλληλοεςοντώσεως 
τών Τούρκων αγάδων, οί δέ πασάδες καί λοι
ποί διοικηταί ήλλαζον τακτικώτατα. Τώ 1613 
τόν Φ)ρων ό σκληρός Σαβάς Αγάς συνελήφθη 
υπό 50 ένόπλων καί οί νέοι άνεκουφίσθησαν 
(αύτόθι). Τά αύτά τώ 1629 (αύτόθι 20). Τώ 
1636 ό νέος Τούρκος τοποτηρητής έπιβάλλει 
χαράτσι 90.000 ρεαλίων καί ζητεί προκαταβο
λήν. Τώ 1642 επιστρατεύονται 4.000 Τούρκοι 
καί χριστιανοί τής Πελοποννήσου πρός ένίσχυ- 
σιν τής στρατιάς, ή οποία κατήρχετο πρός κα- 
τάπνιξιν τής έπαναστάσεως τής Μάνης (αύτό- 
Οι 35).

Τήν 22 Φ)ρίου 1644 έφθασε διαταγή τού 
σουλτάνου, ζητούντος νά συγκεντρωθούν όλοι 
οί σπαχήδες καί έμμισθοι είς Κπολιν διά τήν 
εκστρατείαν τού προσεχούς θέρους. Τφ  1645 
αί διαταγαί είναι αύστηρότεραι. Οί σπαχήδες 
καί οί γενίτσαροι άνεχώρησαν. ΟΙ άπεσταλμέ- 
νοι ζητούν ν’ άπαγορευθή ή εξαγωγή σιτηρών, 
άλλ’ έξηκολούθουν έκ Πατρών νά έξέρχωνται 
παντός είδους εμπορεύματα. Είσεπράχθη καί 
τό χαράτσι. Τόν ’Ιούνιον 1645 έκλείσθησαν οί 
λιμένες Πελοποννήσου (αυτόθι 38—41), Τόν
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c ’Ιούλιον 1645 πλήροφορούμεθα ότι 6 κεχαγιάς 
είχε στείλει είς τά περίχωρα των Πατρών να 
στρατολογήσω άνδρας χριστιανούς λόγω τοϋ τό
τε πολέμου μέ τήν Ένετίαν. "Οσοι έπλήρωνον, 

-ήδιέφευγον ευκόλως τής ύποχρεώσεως. "Ιπποι 
■; άπό Καλάβρυτα καί Αΐγιον συνεκεντρώθησαν 
; είς Πάτρας. Στρατιώται δέν ύπήρχυν περισσό- 

>;)■τεροι άπό 500, Ιππικόν 150. Τόν Μάρτιον 
1646 οί Τούρκοι άνά 7 χριστιανικάς οίκογενεί- 
ας έλάμβανον ύποχρεωτικώς ένα νέον ώς κω- 

ύ πηλάτην είς τά πολεμικά των πλοία (αύτόΟι 
48) καί τόν Μάρτιον 1647 ζητούν νά στρατο- 
λογήσουν "Ελληνας διά κωπηλάτας των (αύ-

■ τόθι 50).
Οί σπαχήδες καί οί γενίτσαροι έπιστρέφουν 

έκ Κπόλεως τόν Μάρτιον 1646 άλλ’ άπέρχονται 
τόν Αύγουστον διά τόν πόλεμον κατά των Ρώ-

■ σων καί Ούγγρων. Ό  Ίσούφ πασάς είς 11ά- 
τρας άπαγχονίζει πλείστους κατοίκους της πό- 
λεως καί των περιχώρων, τούς πλείστους όλως 
άδίκως, διότι έπώλησαν σιτηρά καί τυρόν είς

pi τάς Ίονίους νήσους. Οί "Ελληνες των ΙΙατρών, 
ΐ(κατά ένετικήν έκθεσιν τού ’Ιουλίου 1G47, δέν 
; παύουν νά έλπίζουν δτι θά κυματίση είς την 

πόλιν των ή σημαία τού Σταυρού. "Ολοι θά έξ- 
εγείροντο κατά των Τούρκων, άλλά τά παρά- 
λια έφυλάσσοντο καλώς (αύτόθι 50). Τά ένε- 
τικά έγγραφα 1647 ομιλούν διά Ά τζέμ  πασάν 
ΓΙατρών, ό όποιος δέν έπιτρέπει τήν έξαγωγήν 
σιτηρών. Ούτος γίνεται καί βεζύρης καί έκ 
Πατρών φεύγει διά Κρήτην (αύτόθι 50, 51). 
Τφ 1670 όμως ό πασάς είναι είς τήν Γαστού- 

- νην (αύτόθι 63). Κατ’ έκθεσιν Ενετού προξένου 
τής Ζακύνθου τής 25 Αύγούστου καί 14 Νο
εμβρίου 1666, είς Πάτρας ήδρευε πασάς, ό ό- 

• ποιος ήτο πασά: όλης τής ΙΙελοποννήσου (αύ- 
]·|ΐτόθι 60, 61). Κατ’ έκθεσιν τού αυτού 9 ’Ιου- 
η νίου 1667, «είς γενίτσαρος άγάς, προερχόμενος 

έκ Κπόλεως, περιήρχετο 6>ην τήν Πελοπόννη- 
. σον διά νά συλλέξη άπό τούς "Ελληνας τό 1)10
■ < τών τέκνων των 12—15 έτών καί άφοΰ ήδη εΐ- 
> χε συγκεντρώσει 500, τά άπέστειλεν είς τήν

Κπολιν, άλλά καθ’ οδόν τούς έπετέθησαν χρι- 
'·■ στιανοί καί έσώθησαν τά παιδιά». Τ φ  1671—
1 7 ό πασάς τού Μορέως άπαντάται είς Πάτρας,

’ όλοι δέ οί πασάδες ούτοι άλληλογραφοΰν μέ 
τούς Ενετούς τών Ίονίων είς Ελληνικήν 

’ γλώσσαν (βλ. λ.). Ό  Φρ. Μοροζίνης είς τήν 
έκθεσίν του περί καταλήψεως τών Πατρών τφ  
1687 βέβαιοί δτι άπό τούς Τούρκους ύπέφερον 
οί "Ελληνες καί έξ αύτών οί πτωχοί άπό άκα-

• τονομάστους πράξεις των (αύτόθι 79).
Φαίνεται δτι άρχικώς ό βοεβόδας Χλουμου-

• τσίου είχε δικαιοδοσίαν καί έπί τών Πατρών, 
■ δπου υπήρχε κατής καί παρακατής, άλλά τα-
• χέως αί Πάτραι έγιναν έδρα καί βοεβόδα καί 
πασά, ώς άνωτέρω πιστούται.

Τφ 1687 οί Τούρκοι ήττηθέντες άπό τόν 
·. στρατόν τού Μοροζίνη, φεύγουν, συμπαραλα- 
βόντες καί πολλούς "Ελληνας, τούς ήκολούθη- 
σαν δέ οί 'Εβραίοι. Πολλοί έξ άλλου Τούρκοι 
παραμένουν έκχριστιανισθέντες ή προσποιούμε
νοι τόν χριστιανόν (Κώδηξ Μέρτζιου 83).

Τόν ’Ιούνιον 1715 έπανέρχονται οί Τούρκοι
Καί έκδιώκουν τούς Ενετούς, πολιορκήσαντες

απλώς τό φρούριον τού Ρίου. Τ φ  1715—6 ά· 
παντάται έν Πάτραις ή έδρα τού οίκον, έφόροε 
Πελοποννήσου (Θωμόπουλος 481).

Οί Τούρκοι τφ  1715 είχον ένα έπίτροπον 
είς έκάστην έπαρχίαν προς καταγραφήν τών 
περιουσιών, αί όποϊαι καί παρελαμβάνοντο 
άπό τούς έπιστρέφοντας καί πάλιν Τούρκους 
(Κώδηξ Μέρτζιου 186).

Κατηγορεί ό έν Πάτραις Ενετός πρόξενος 
τήν 20 ’Ιουλίου 1728 τόν βοεβόδαν Γαστού- 
νης, άλλά καί τόν πλέον άνυπόφορον τών Π α
τρών διά τάς αύθαιρεσίας των. *0 τελευταίος 
έχει τό μονοπώλιον τού άλατος καί τό πωλεϊ 
είς οϊαν τιμήν θέλει, ιδίως εις τά ένετικά 
πλοία (αύτόθι 200).

Ό  Ά χμ έτ άγάς Κοτομάνος, άλλοτε διοικη
τή: Πατρών, έζήτησε τφ  1758 νά έξετάση 
είς τό ένετικόν προξενεϊον τών Πατρών διά
φορα έκεϊ έμπορεύματα (βελούδα, ζάχαριν κ. 
ά.). Έπεσκέφθη καί τά ήγόρασεν αντί 225 
πιάστρων, άλλά τό τί χημα ούδέποτε έπληρώ- 
Οη παρά τάς άναφοράς τού προξένου πρός τήν 
Πύλην καί τόν βάϊλον Κπόλεοις. Απαίσιος ύ- 
πήρξεν ό Ά3δούλ Χερίμ άγάς (1758). ’Α 
γράμματος, θρασύς, συλλαμβάνων τούς ξένους 
υπηκόους καί άποφυλακίζων αύτούς άντί χρη
μάτων. Συνειργάζετο μέ τόν τελώνην Πατρών 
διά νά εισπράττουν περισσότερα. 'Ο  Ενετός 
πρόξενος διεμαρτυρήθη δίς είς τόν κατήν (αύ
τόθι 226, 228—232, 239). Τόν Μάρτιον 1763 τά 
Ιδια έγιναν μέ τόν άστυνόμον Πατρών. "Ολοι 
οί πρόξενοι διεμαρτυρήθησαν είς τόν βοεβόδαν. 
Διεμαρτυρήθησαν καί διά τούς καταθλιπτικούς 
φόρους, τούς όποίους οί Δυτικοί πληρώνουν 
διά τών Ελλήνων προκρίτων (αύτόθι 235).

Ε κ τό ς τών ώς άνω διώξεων κατά τών 
Δυτικών ύπηκόων (Φράγκων) βλ. λ. Κανα
κάρης, άλλη δίωξις σημειοϋται τφ  1764, όπό- 
τε ήκυρώθησαν αί άδειαι δπως ραγιάδες τυγ
χάνουν προστασίας ξένων προξενείων ώς διερ
μηνείς αύτών (αύτόθι 267). Βλ. λ. κλέφτες, 
Δήμος, δερβένια. Θωυ,όπουλος 21, 25, 26,31, 
319, 3222, 325, 32 7 ,' 331, 335—9, 337, 341, 
343 έπ. 350—91, 399, 409>, 460—84, 488— 
99, 501—4, 510, 516. Ά βρ . Παπάζογλου είς 
Έ πετ. βυζ. σπουδών, 1θ40, 226—8. Μάουερ 
Α ’ 59. Τά όνόματα τών α' διοικητών τής β' 
Τουρκοκρατίας παρά Τριανταφύλλου Γηροκ. 
26—7. Πλούσιοι Τούρκοι έν Π άτραις: Χρυ- 
σανθακόπουλος έν εύρετηρίω του. Θωμόπουλος 
614'. Κανδηλώρος Φιλική 49. Γ . Θ. Ζώρα, 
Χρον. περί σουλτάνων, Ά θ . 1958, 75, 100—6. 
Διά τήν β' Τουρκοκρατίαν Σακελλαρίου.

Υπερβολικά οσα ό τελευταίος 227—8 : 
«Ούδεμία διαφορά ήτο άντιληπτή μεταξύ τών 
δύο έθνών πλήν τής θρησκευτικής». Ό  αυτός 
118—9. Μόνον εις Πάτρας, Ρίον καί Τρίπο- 
λιν συνφκουν "Ελληνες καί Τούρκοι. Κατά τόν 
Pouquev ille  IV , 368 οί έν Πάτραις Τούρκοι 
εμφανίζονται είς τρεις κατηγορίας, κυρίοσς, λα - 
κέδες καί τεμπέληδες. ‘Ο D odw ell I, 116 
τούς ευρίσκει πολιτισμένους, όσον καί τών ’Α 
θηνών, άλλά πλουσιωτέρους. Τά οίκήματά των 
διακρίνονται διότι είναι διακεκοσμημένα μέ έ- 
ρυθρόν χρωματισμόν. ΙΙρβλ. Γερμανόν 17, 53—4,
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Μετά τήν Άπελευθέρωσιν καί μέχρι του 
1912 διετηρεΐτο έν ΙΙάτραις τουρκικόν προξε- 
νεΐον, δεδομένου δτι ή ’Ή πειρος έτουρκοκρα- 
τεΐτο καί ή μετά τής Τουρκίας έπικοινωνία 
αύτής έγένετο κυρίως διά πλοίων, τά όποια 
προσήγγιζον είς Πάτρας.

Τ ουρχομνήματα . Τοποθεσία νυν έναντι 
των 'Εβραιομνημάτων, επί του λόφου τής Ά -  
κροπόλεως, δπου νεκροταφεΐον (βλ. λ.) τουρ
κικόν καί κατά τό σ/έδιον Βούλγαρη κήποι.

Τ ουρχοπούλα. Είδος σταφυλής, ωραία, 
πολύ έρυϋρά (δπως τό φέσι των Τούρκων) καί 
γλυκεία, φυομένη Ιδίως είς ΓΙαλιουριάν μεσ. 
πεδιάδος Πατρων. Θωμόπουλος 438-\

Τ ουρκοχώ ρι ή νυν ΈρυμανΟία (βλ. λ). 
Ήνομάσθη ούτ<. ς έκ τής έκεΐ έγκαταστάσεως 
των άρχικώς έλΟόντων ώς μισθοφόρων των 
Φράγκων Τούρκων (βλ. λ ). ΤΙΙτο δέ πλησίον 
φρούριον, τό τού Γρεβενού. Δραγούμης Χρο
νικόν 257. Καί Τουρκόπουλον χωρίυν Λεχαι- 
νών. Κατά Ντ. νΓυ/ογιόν είς τό περ. του 
«Ή λειακά» 176 (1950) ήσαν όμαδικώς έγκα- 
τεστημένοι έκεΐ Τούρκοι έποικοι μισθοφόροι 
του Βυζαντινού στρατού.

Τουρνάς Δ. Τέλης. Δημοσιογράφος καί 
λογογράφος έν Πάτραις. 'Έγραψε καί έπιΟεω- 
ρήσεις Οεατρικάς, αί όποΐαι έπαίχΟησαν είς 
ΙΙάτρας. Χρονογράφος έξαίρετος τής έφ. «Νε- 
ολόγος Πατρων»), Συνεργασίαι του είς Νικ. 
Μπενάκη, ΠατραΙκόν Τίμερολόγιον 1906, 114 
—117 «Μάρτυς μαρτύρων» καί eic Άκαδημ. 
Ήμερολόγιον ΙΙατρών 1918, 11 — 1 Γ> «αί Πά-
τραι, τά Γράμματα καί αί τέχναι». Είς τό τε- 
λευταΐον τούτο, σελ. 00, επίγραμμα δι’ αυτόν 
τού Χρ. 'Εσπέρα (Χρ. Εύελπίδνυ) καί είς σελ. 
153—8 διήγημά του « Ό  γέρων Ιουδαίος». 
Καί είς 1 Ιανα/αϊκόν ήμερολ. 1912, 53—4. Ά -  
πεβίωσε τώ 1920. Νεκρολογία του είς « \ε -  
ολόγον» 10)10)1920. Καί Χρ. Ιίαλαμάς είς 
«Νεολόγον» 15)11)1920.

Τ όφ α λος Σπ. Δημήτριος. Όλυμπιονίκης 
γεννηθείς είς Πάτρας τόν ’Απρίλιον 1884. κα
ταγόμενος έκ Ζακύνθου. ’Από τού 1901 είς 
τούς Α ' Πανελληνίους αγώνας των * Αθηνών 
άναδεικνύεται ώς πρωταθλητής παγκόσμιος είς 
τήν άρσιν βαρών, είς δέ τούς ’Ολυμπιακούς 
άγώνας ’Αθηνών τού Μα ίου 1900 άνεκηούχΟη 
’Ολυμπιονίκης, ύψώσας βάρος 142 κιλών, τυ 
χών τού παγκοσμίου θαυμασμού καί τής λα
τρείας των Πανελλήνων. Τώ 1907 είς τούς 
διεθνείς άγώνας τής Σιύρνης άνύψωσε 128 όκ. 
καί διά τής μιας χειρός 88. Έκέρδισε συνολι- 
κώς 128 νίκας. Τώ 1910 μετέβη είς ’Αμερι
κήν καί διεκρίΟη είς τήν έλευΟέραν πάλην, 
κερδίσας τό παγκόσμιον πρωτάθλημά τώ 1915 
καί 1923. Είς ’Αμερικήν έδίδαξε τόν άΟλητι- 
σμόν καί έπροπόνησε πολλούς άναδειχΟέντας 
κατόπιν άΟλητάς. Τ φ  1952 επανήλθε καί π α 
ραμένει είς τήν γενέτειραν. 11. Σαββίδου, 
Πανελλην. Λευκ. 1905 δπου καί είκών του.

fO άδελφός του Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  είργάσθη είς 
τήν άνέγερσιν τού νυν ναού Ά γ . Διονυσίου, 
είς τό Ταμεΐον άνεγέρσεως διδακτηρίων, ώς 
δημοτ. σύμβουλος, είς τό Άσυλον ’Αστέγων, 
αίς τήν έπιτροπήν Άπόκρεω κ. &, Έφονεύθη

κατά τόν βομβαρδισμόν των Ιταλ. άεροπλάνωΜ 
τήν πρωίαν τής 28)10)1940.

Τραγανό καί Τραγανός καί Τραγανού. Χω* 
ρίον (καί σήμερον κοινότης) τέως δήμου Έρι- 
νεού, Α τού Σαλμενίκου, έκ τού όποίου άπέ- 
χει 45'. Κορύλλλου Χωρογραφία 88. Νεώτερον 
χωρίον ώς καί αί παραπλήσιαι Καμάραι, τάς 
οποίας χωρίζει μόνον ό Φοΐνιξ ποταμός έπί 
τής δημοσίας οδού καί σιδηροδρομικής γραμ
μής Πατρων είς Αΐγιον, συνοικισθέν μεταξύ 
τού 1858—65 υπό Καλαβρυτινών έποίκων, Λέκ- 
κας 158, 159. Κατά τόν αύτόν Λέκκαν 185 ό 
Τραγανός σημαίνει μέρος στερεόν, σαρκώδες, 
στεγνόν. Κατά Θωμόπουλον α' έκό. 238 τό Ο
νομα τού χωρίου έκ τού τιμαριούχου τής πε- 
ριοχής. Ό  V asm er 139 έπαφίεται είς τάς 
σλαυικάς ετυμολογίας καί συσχετίζει μέ τό 
Δραγάνου τής Δύμης. V asm er 133. Διά τό 
όμώνυμον χωρίον τής Η λείας Κ. Ν. Ή λιό- 
πουλος, Τό τοπωνυμικόν τής ’Ηλείας 195, συ- 
σχετίζων μέ την άρχαίαν λέςιν, άναφέρεται είς 
τό άγονον τού έκεΐ έδάφους. ’Αλλά είδος στα
φυλής αμπέλου άπαντα είς Ά χαΐαν, ’Ηλείαν 
καί Κορινθίαν καί λέγεται τραγανό (σταφύλι). 
ΜΕΕ ΚΓ# 245. Έλευθ. ΙΒ ' 234. Ό  Ν. Ά ν- 
δριώτης, Έ τυμ . Λεξικό 259 φέρει τό έπίθε- 
τον μεταγενέστερον, τραγανός. Κατά Γ. Ά θά- 
να, Γλωσσάριο είς Τραγούδια των βουνών 328, 
είς Στερεάν τραγάνες τά στραγγερά χωράφια 
μέ καρπερό χώμα. Ό  Δραγούμης Χρον. 259 
άναφέρεται είς τό τής ’Ηλείας. Είς Ή πειρον 
Τραγάνα τοποθεσία επίπεδος καί όμαλή, δπου 
παίζουν παιδιά. ΊΙπειρ . Χρονικά Ζ ' 242.

*0 άνεπίγραφος πίναξ τής σελ. 206—7 τού 
κωδικός τής μονής Γηροκομείου (1849) άνα- 
φέρεται είς Οέσιν Τραγανό άλλο, μεταξύ Ά χα - 
ίας καί Λακκόπετρας. Λέγεται καί σήμερον ή 
Τραγανή, μικρά ράχη, μέ πολύ χαλίκι, ΟΙ έποι- 
κοι καλλιεργηταί σταφίδος ιδίως ήλΟον έκ Περι
στέρας. Ιίαπανδρέου Τστορ. Καλαβρ. 264, τού 
αυτού Καλαβρ. Έ πετ. 306, 312. €0  Ραγκα- 
βής Β' 90 αναφέρει Τραγανό Έρινεού άνευ 
σημειώσεως κατοίκων, όμοίως Β' 87 Τραγα
νό Δύμης όμοίως άνευ ένδείξεως άριΟμού κα
τοίκων (1851). Ό  Νουχάκης άναφέρει τό 1889 
κατοίκους 201. Ε κτός εκείνου παρά τό Καρα
βοστάσι ώς άνω, άπαντα καί Πέρα Τραγάνη 
τοποθεσία παοά τό Λάππχ τής Δύμης. Μετω- 
νομάσΟ/) είς Νέον Έρινεόν.

τ ρ α γ ο λ ά φ ι α ,  άρσενικά ζαρκάδια, πολ
λά των όποιων ύπήρχον είς Ώλενόν. Pouqne- 
v ille  IV, 393—4.

Τ ραγέλαφ ος. ΈφημερΙς σατυρική των 
ΙΙατρών έκδοΟεΐσα τώ 1884. ΜΕΕ Κ Γ' 245.

τραγούδια  δ η μ ο τ ι κ ά .  Διεσώθησαν είς 
τό στόμα τού λαού τόσον τής πόλεως, δσον 
καί τής περιοχής πολλά άναγόμενα κυρίως είς 
τούς πρό τής Έπαναστάσεως τού 1821 χρό
νους καί κατ’ αύτήν όλιγώτερα. Πολλά έξ αύ- 
τών είναι παραλλαγαί κοινών δημοτ. τραγου- 
διών, άλλά καί τινα αύτόχθονα προϊόντα τής έ- 
παρχίας. Τέλος υπάρχουν τά δημοτικά τραγού
δια, τά όποια άναφέρουν τάς Πάτρας ή άναφέ- 
ρονται είς γεγονότα αυτών καί άλλα τά όποια
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Ιτραγουδήθησαν κατά τό παρελθόν, πλήν ό 
λαός τά έλησμόνησε.

Κατωτέρω παρέχομεν τάς πλέον γνωστάς 
δημοσιεύσεις δημοτικών τραγουδιών των προα- 
ναφερΟέντων ειδών: Τό παλαιότερον νομίζο- 
μεν δτι είναι τής Παγώνας (βλ. λ.) υστεροβυ
ζαντινής περιόδου τών Πατρών, δημοσιευθέν 
ύπ’ έμοϋ είς «Ήλειακά» ΙΑ ' (1957), 239—240. 
’Επίσης τό άναγόμενον είς έρωτα του χριστιανού 
Χριστοδούλου «μέ Όβριοπούλαν», τό όποιον δη
μοσιεύει πρώτος ό Θωμόπουλυς 436*. Άναντιρ- 
ρήτως είναι τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας «τής 
Πάτρας τό τραγούδι» τοΰτο. Έ κ  τής έν αύτω 
διηγήσεως («Όβρέοι τόν έπιάσανε καί παν να 
τόν κρεμάσουν. | Χίλιοι τόν πάνε άπ’ όμπρός 
καί δυο χιλιάδες πίσω») φαίνεται μάλλον δτι ά- 
νάγεται τούλάχιστον είς τήν α' Τουρκοκρατίαν, 
δτε (1ΣΤ' αί.) οί Εβραίοι (βλ. λ.) έν Πάτραις 
ήσαν άρκετοί. Τό είς ιστορικόν γεγονός άνα- 
φερόμενον τραγούδι τής καταστροφής τών Π α
τρών του 1770, τό όποιον έδημοσίευσεν ό Ν. 
Γ. Πολίτης είς «ΈκλογαΙ άπό τά τραγούδια τοϋ 
Έ λλ. λαού» 6 άριθ. 4 (=Θωμόπουλος 499) δεν 
φέρεται μέ παραλλαγάς καί πρέπει νά είναι 
Πατρινόν, οχι μόνον διότι τονίζεται ή πόλις 
τών Πατρών, άλλά καί διότι έξαίρεται «ό 
ζωντανός ό χωρισμός», ό όποιος πρέπει μάλ
λον νά είναι τών Πατρινών προσφύγων είς Ζά
κυνθον καί λοιπήν Επτάνησον. Περί αύτοϋ έ- 
σχάτως Κ. Ρωμαίος είς Πελοποννησιακά Β' 
405 καί Δ. Α. Πετρόπουλος είς Πελοπ. Πρω
τοχρονιάν 1959, 51 (σ. 57 διά τά τοϋ Γιαννιδ). 
Είς τό αυτό ιστορικόν γεγονός άναφέρεται : 
«Τής Παναγίας στό Νεζερό...», τό όποιον ό 
Χρ. Κορύλλος άπέστειλε καί έδημοσιεύΟη είς 
«Λαογραφίαν» ΣΤ ' (1918) 635. Βλ. λ. Ε π α 
ναστάσεις.

Ό  δημοδιδάσκαλος Καλλιθέας Πατρών κ, 
Γεωργ. Γιαννόπουλος διέσωσε καί παρέδωσεν 
ήμΐν δύο σπουδαία δημοτικά, τραγουδούμενα 
καί μέχρι πρό τίνος, τών χρόνων τής Τούρκο · 
κρατίας. Τό έν άναφέρεται είς τήν Γεωργού- 
λαν, σύντροφον τών κλεφτών, υπάρχει δέ θέ- 
σις είσέτι παρά τό Σιδηρόκαστρον Όμπλοϋ 
τής Γεωργούλας (βλ. λ.) τό λιθάρι, σχετιζο- 
μένη μέ τό άσμα : «‘Ο Τάσης καί ό Κωνσταν- 
τής καί ή άμοιρη Γεωργούλα | τό κάστρον έ- 
φυλάγανε άνήμερα τό Πάσχα, | τί ή λεβεντιά 
έγλένταγε στόν "Αη Θανάση πέρα. | *0 Πανα
γιώτης [σέρνει τό χορό] καί ό Γιαννιας τό 
γλέντι. | Μά κεϊ πού ψένουν τά σφαχτά καί 
ρίχναν τό σημάδι, ( ό γέρο Δήμος φώναξε: 
παιδιά γιά σηκωθήτε, | τό κάστρο πάει έπεσεν, 
ή σπάλα έδώ τό λέει. | Κι άμέσως ολοΐ τρέ- 
ξανε σ’ ένα γιουρούσι μέγα. | Τήν ’Αραπιά συν
άντησαν στοϋ δερβενιού τή ράχη | καί κεΐ 
φωτιά γενήκανε άπ’ τό πρωί στό βράδυ | καί 
ή Γεωργούλα ή άμοιρη στό βράχο πέφτει 
κάτω». Τό έτερον άσμα είναι τής Τουρκοκρα
τίας όμοίως: «Νά εϊχενε ή μέρα βροχερή καί 
ή νύχτα ή ποντισμένη | πού κίνησεν ή Γιαν- 
νάκαινα νά πάη στά γονικά της, | τή μαλλώ- 
νει ή πεθερά της. ) Στό δρόμο πού έπήγαινε, 
στό δρόμο πού πηγαίνει, | Τούρκους Φράγκους 
άπανταίνει. | Κι ένας τήν πιάνει άπ' τά μαλ

λιά κι άλλος άπ’ τό χέρι. ( —"Ασε με Τούρκο, 
άπ’ τά μαλλιά καί πιάσ’ μ* άπ’ τό χέρι | καί 
τράβα τό μαχαίρι ; πού δέ λυπήθηκα παιδί, 
δέν άκουσα τήν πεθερά μου | καί τώρα μαχαί
ρι δίκοπο αξίζει στήν καρδιά μου». Οί τελευ
ταίοι δύο στίχοι μεταγενέστεροι. Είναι τοϋ 
χοροΰ καί μεσολαβεί ή έπιφώνησις «Ιΐαναγιω- 
τούλα μου».

Είς περ'.στατικόν τοϋ ΙΗ ' αί. άνάγεται 
δημ. τραγούδι Πατρών μετά παραλλαγών ("Αρ
γους κλπ.) είς Θωμόπουλον 514* : «’Ακούσα
τε νά σας είπώ τά θλιβερά μαντάτα. | 
Σκοτώσανε τήν Έλενιώ πεύταν θεά στήν Π ά 
τρα...». Πρόκειται περί έμμέτρου διηγήσεως 
τοϋ φόνου τής έξαδέλφης λόγω άποκρούσεως 
τοϋ έρωτος τοϋ έξαδέλφου, γεγονότος, τό όποιον 
λόγω τής συγγενείας τών νέων καί τών προ
σώπων, τά όποια άνήκον είς γνωστάς οίκογε- 
νείας, έκαμεν αίσθησιν καί πέραν τών Π α
τρών. Παραλλαγήν διεσκεύασεν ό Ά ντων. Π ι- 
κραμμένος έκ 1 Ιατρών, είς περ. «Παρνασσός» 
(A. Ν. 1870, 191 : «—Έ λέν’ μ’ Έλενάκι μου, 
ψήσε καφέ νά πιούμε, | γιατ’ μ’ έτρέλλαν’ ό σε- 
βδας καί δέν ηΰξευρω πούμαι...». Καί είς Νε- 
οελλ. Άνάλεκτα Α ' (1770), 92—3 παραλλαγή: 
«Τής Πάτρας τάρχοντόπουλο ήτανε μεθυσμέ
νο, j κάλλιο του νά ήτανε νεκρό, νεκρό καί νε
κρωμένο...».

"Αλλο δημοτικόν τραγούδι τοϋ ΙΗ ' αί. τό 
γνωστόν πανελληνίως σχεδόν ώς «τραγούδι τής 
Πατρινιας», διεσώθη καί άδεται καί χορεύεται 
Ιδίως είς τάς Πάτρας, άλλά καί είς άλλα μέρη 
τής Ελλάδος : «Ούλα τά πουλάκια ζυγά ζυγά,
| τόρημο τ ’ άηδόνι τό μοναχό | περπατεϊ στούς 
λόγγους μέ τόν άητό, | περπατεϊ καί λέει καί 
κελαϊδεΐ: j—Βρέ Άδριανοπολίτη πραμματευτή,
! πές μας ποΰ τήν ηύρες αυτή τή νιά, τήν ξαν- 
θομαλλοΰσα τήν Πατρινιά ; | —’Α π’ τήν Πόλη 
έρχόμουν καί τά νησιά | κ’ άπ’ τή γειτονιά της 
έπέρασα. | Τά βασιλικά της έπότιζε καί 
τις μαντζουράνες έδρόσιζε’ ] μούκοψε κλωνάρι 
καί μούδωσε, μούπε κι’ ένα λόγο καί μ’ άρε
σε. | —Β ιέ Ρουμελιωτάκι, σά μ’ άγαπας, στεί
λε συμπεθέρους στή μάνα μου j καί ξενιτευτά- 
δες στό μπάρμπα μου». Έδημοσιεύθη τό α' 
έν Πάτραις τώ 1887 υπό Π . Παπαζαφειρο- 
πούλου είς Λαογραφίαν Ν. Γ . Πολίτη Ε ' 
(1915), 159 καί περ. «Μαλεβόν» (1923) Ά θ . 
125. Τό έθαύμασεν καί ό Ά λεξ. Πάλλης κατά 
τήν τόν Αύγουστον 1911 παραμονήν του είς 
Πάτρας, όπου τό ήκουσε καί τό έδημοσίευσεν 
είς τό περ. «Νουμας» Ά θ . 15 Σ)βρίου 1912, 
άλλά παρεμβάλλονται πολλά «άμάν, άμάν», ό
πως πράγματι καί τραγουδεΐται έκτοτε έν Π ά- 
τραις. *0 έξ Άδριανουπόλεως πραμματευτής 
άποκαλεϊται «Ρουμελιωτάκι», δπως έπί Τουρ
κοκρατίας (άλλά καί σήμερον όπό τοϋ Ε λ λ η 
νισμού τής Κπόλεως) λέγεται Ρούμελη ή δλη 
χερσόνησος τοϋ Αίμου ώς κατοικουμένη ύπό 
Ρωμιών (Ρούμ, Ρούμελη), συνεπώς τό άσμα 
άνάγεται είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας.

Είς τόν αυτόν χρόνον άνάγεται έτερον κα- 
θχρώς Πατρινόν δημοτικόν τραγούδι, τό όποι
ον διέσωσα, δημοσιεύσας είς «’Αχαϊκά» Γ ’ 
109 καί τό όποιον πρό 50ετίας είσέτι ήπαν-
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τδτο etc τήν περιοχήν μ α ς: «Χρόνους δώδεκα 
κ ι άκόμη πέντε μήνες ’ περπατώ καί σέ ζητώ, 
Μαριγούλα, Μαριγώ. | Καί γκιζέρισα [ ^ τ ρ ι
γύρισα, περιεπλανήθην] της Πάτρας τά σοκά
κια' | για νά σ’ εύρω δέν μπορώ, Μαριγούλα, 
Μαριγώ. j  Κι έφαγα ξυλιές τριακόσιες δέκα 
πέντε | κι άλλες τόσες νταγιαντώ [=ύπομένω],
| γιατ* σ’ έδα, Μαριγούλα, Μαριγώ. : Καί τΙς 
έφαγα σ’ ένα στενό σοκάκι, κεΐ πούπιανες νε
ρό, Μαριγούλα, Μαριγώ. Σήκω, Μαριγώ, φό
ρα την κοζάκα [=έπενδύτην] | κι άντε πά
με στδν κατή γιά  νά δοΰμε τΐ θά πή».

Ε π ίσ η ς καί είς την έφημ. «Τηλέγραφος» 
Πατρών τής 28 Ν)βρίου 1939 έδημοσίευσα τδ 
μάλλον μετεπαναστατικόν: «Τδ μάθατε τΐ γ ί- 
νηκε μές την Άπάνου χώρα ; | Κοιμήθηκε τδ 
Έ λενιώ  έξω στδ μπαλκονάκι ’ καί τδ πρωί 
σηκώνεται σά μήλο μαραμένο, | σά μήλο σαν 
τριαντάφυλλο, σαν Πατρινδ κεράσι [είς άλλο δη- 
μοτ. τραγούδι άκούεται «σάν Πατρινδ λεμόνι». 
Θωμόπουλος 4293]. | Παίρνει νερδ καί νίβεται, 
τήν μπόλια καί σφουγγίζεται. | Παίρνει τδ κα- 
θρεφτάκι της νά σιάξη τδ μαλλάκι της...». Τά 
τραγούδια αύτά έτραγουδοΰντο καί άπδ τήν πα- 
ρελθούσαν μας γενεάν, τδ διεσώσαμεν, δέ, δ- 
πως καί ό Χρ. Κορύλλος, παρά του άπελθόντος 
παλαιού συμπολίτου μας Κ. Δρούκα (Θωμό
πουλος 5143).

Η ρω ικά  δημοτικά τραγούδια είναι του Κα- 
ραντζά (βλ. λ.), τοΰ Γιαννιά (βλ. λ.), άκόμη 
καί τοΰ Νενέκου καί της Γεωργούλας (βλ. λ.) 
δημιουργήματα τής έπαρχίας μας τής τελευ
ταίας Τουρκοκρατίας. Είς αυτήν άνάγονται καί 
άλλα δημοτικά άσματα, έκ τών όποιων χαρα
κτηριστικά δίστιχα έξ έκαστου διεσώθησαν : 
«Μές στδ καμαροφρύδι σου τδν έχει; μπερδε
μένο | τδν έρωτα κι δλους τού; νιούς κι έμένα 
τδν καημένα». "Αλλο : «"Οσα άστεράκια *χει
δ ούρανδς κι ή ΙΙάτρα παραθύρια, | τόσες φο
ρές σέ φίλησα στα μάτια καί στα φρύδια». 
"Αλλο: παντρεύονται «Γιαννιώτισσες μέ τδ φ ι
λί καί Πατρινές μ* άγάπη». ΙΙατριναΙ πα- 
ραλλαγαί υπάρχουν τών τραγουδιών Καράμπε- 
λα (Τ. Κανδηλώρος Άρματωλισμδς 160), Β ά
για κ. S. «Πάτρα, Πάτρα παινεμένη» είς δη
μοτικά τραγούδια Λάστας (βλ. λ. 'Ακμή).

Πατρινή παραλλαγή ερωτικού τραγουδιού 
παρά X. Π. Κορύλλου είς Λαογραφίαν Σ Τ ' 
(1918) 637 (φέρεται ώς έπιτόπιον) : Σαράντα 
πέντε Κυριακές κι έζήντα δυδ Δευτέρες, | δέν 
είδα τήν άγάπη μου, τήν άγαπητικιά μου. | 
Καί μιάν αυγή, μιά Κυριακή τήν είδα στολι
σμένη, | μέ δυδ μαντήλια στδ λαιμδ μέ τέσσα- 
ρα στό χέρι. | Καί στδ χορό πού χόρευεν, ούλο 
μπροστά πηγαίνει. 1 Καί μέ τδ μάτι μδγνεψε 
καί μέ τδ χείλι λέει : | Που ήσουν έψές, που 
ήσουν προψές. ποΰ ήσουν τδ βράδυ βράδυ ; | — 
Έ ψές ήμουν στή μάνα μου, προψές στήν ά- 
δερφή μου | κι άπόψε ήρθα σέ σένανε τδν ά- 
γαπητικό μου. | —Καλώς ήρθες, πουλάκι μου, 
καλώς ήρθες, πουλί μου, ' πώχω ψαράκια στδν 
ταβά κι ένα γλυκδ κρασάκι».

Τραγούδι έχει καί ή Φατμέ (βλ. λ. γυναί
κες). "Ετερον άσμα, δπου άναφέρεται ό *Ισούφ 
άράπης τραγουδείται καί χορεύεται, άλλά δέν

πρόκειται περί τοΰ γνωστού πασα *Ισούφ τών
Σερρών, ό όποιος κατά τήν Επανάστασή τοΰ 
1821 κατέστρεψε τήν πόλιν τών Πατρών, άλλά 
άλλου καταδιώξαντος «κλεφτόπουλα», όπως 
λέγει τδ κείμενον, τδ οποίον μας παρέδωσεν 
δ συμπολίτης Β. Παπαγεωργίου : «Γιέμε, ν’ ό 
Ίσούφ άοάπης πολεμά, *Σούφ, καημεν* ά- 
ράττη, μέ δέκα όκτώ χιλιάδες. Γιέμε, πέφτουν 
τά βόλια σά βροχή I καί οί μπόμπες σά χα
λάζι. Κι αύτά τά λιανοντούφεκα σάν άμμος 
της θαλάσσης. Μετριούνται οί Τούρκοι τρεις 
φορές καί λείπουν τρεις χιλιάδες, μετριούνται 
τά κλεφτόπουλα καί λείπουν τρεις λεβέντες». 
Πρβλ. καί "Ασματα δημοτικά τής Ελλάδος, έκ- 
δοθέντα μετά μελέτης κλπ. ύπδ Σπ. Ζαμπελίου 
Λευκαδίου έν Κερκύρα 1852, 286, 356—403, 
413—516, 538—590, 631, 765—6. Ελληνικά 
άσματα ύπό Γ. Δ. ΙΙαχτικοΰ, \ΑΘ. 1905 Α' 
354. Passow , P opu laria  G raeca, 169, 178, 
188, 191, 252, 367, 443, 26 i, 253, 414. Κ. 
Τριανταφύλλου εις «*Αχαΐκά» Α* 97—102, Γ ' 
106—8 καί έφ. «Τηλέγραφος» 19—23 Ν)βρίου 
1939. Τ. Παπαχρονοπούλου «*Αχαϊκά» Δ ' 59. 
Καί «Λαογραφία Δ' 108, 120. Βλ. λ. Κυρία* 
ζόπουλος Σωτήριος.

"Αλλο διασωθέν δημοτικόν άσμα όμιλεΐ μέ 
θαυμασμόν διά τδν άγώνα τοΰ Μεσολογγίου: 
«Ποιδς έχει πέτρινη καρδιά καί στήθια άπδ 
λιθάρια, νά βγή στης Πάτρας τά βουνά, στης 
ΙΙάτραε τά μπουγάζια νά άγναντέψη Ρούμε
λη, τδ πέρα Μεσολόγγι | πώς πολεχάνε τήν 
Τουρκία καί τούς παλιαραπάδες. Κλαινε μα
νάδες γιά παιδιά καί τά παιδιά γιά μάνες». 
"Αλλα έπιτόπιχ ήοωίκά τραγούδια (παραλ.λα- 
γαί Πατρών) έδημοσιεύθησαν, ώς καί τδ άνω- 
τέρω, είς έφ. «Τηλέγραφος». Πολλά δημοτικά 
τραγούδια έχει ό Παπαζαφειρόπουλος (Περι- 
συναγωγη γλωσ. ύλης κλπ. Έ ν Πάτραις 
1887). «Γιά άπλωσε, Χρόνη, στδν τορβά, γιά 
λύσε τδ δισάκι νά βρής δυδ μήλα κόκκινα, 
δυδ Πατρινά λεμόνια».

Τραγούδι χορού άρκετά χαριτωμένον: Χε- 
>ιδονάκι θά γενώ καί τά βουνά θά πάρω | γιά 
νάβρω τήν άγάπη μου, τά μάτια και τδ φως 
μου ! σέ τι ταβέρνα τρώει ψωμί, μέ τι μπου
ζούκια πίνει ( τίνος χεράκι τήν κερνάν καί τά 
δικά μου τρέμουν, : τίνος ματάκια τη κυττάν 
καί τά δικά μου κλαινε. Καθαρώς Πατρι- 
νδν είναι τδ κατωτέρω τών τελευταίων χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας, δτε ήτο σημαίνουσα έν 
Ιΐάτραι,ς ή πλουσία οικογένεια τοΰ Σεήδ άγά; 
«Διαμάντω, τι άργησες νά ρθής, νά ρθής άπδ 
τή βρύση "Ησαντε πολλά βαρέλια, τοΰ Σε- 
ηντάγα τά κοπέλια.—Διαμάντω, δόσε μας φω
τιά ν* άνάψω τδ σηψί [=τσιμπούκι] μου, Δια- 
μαντούλα μου, ψυχή μου. | Γιά ν* άνάψω τδ 
τσιγάρο, Διαμαντούλα θά σέ πάρω»· "χ\λλο : 
«Κόρη μου, τδ μαντηλάκι σου πώχεις στδ κε- 
φαλάκι σου, ; ποιδς νέος σοΰ τδ χάρισε | καί 
μέσα σέ ζωγράφισε ; | —Ζωγράφος μοΰ τδ χά
ρισε ! καί μέσα μέ ζωγράφισε». Τοΰτο φαίνε
ται νεώτερον. Καί τοΰ χορού: «Μάτια, πού
σούρνεις τδ χορό, τι σειέσαι καί λυγιέσαι; | 
Μήν εϊν* ή μέση σου λιανή καί ό άτδς [=έαυ- 
τός] σου παλληκάρι; | —Δέν είν* ή μέση μου
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λιανή, ofir* δ άτός μου παλληκάρι, | παρ’ έχω 
δυο άγαπητικές κι’ έχω χαρά μεγάλη. | Κ ι’ άν 
τά χαλάσω μέ τή μιά, πάω καί μέ τήν άλλη». 
Καί έν ώραιότατον : «Στής μαντζουράνας τόν 
άνθδ έγειρα ν' άποκοιμηΟώ. | Μάειδε 'γειρα, 
μάειδε πλάγιασα, μάειδε τδν ύπνο πήρα. | 
Γροικώ μιας πέρδικας λαλιά καί ένοϋ πετρή 
[πτηνόν] άντάρα. |—Τδ τί έχεις, περδικούλα μου 
πού σκούζεις καί φωνάζεις, | μήν είναι τ ' αυ
γά σου μελανά καί τά πουλιά σου μαύρα; |— 
Μά *τε τά αύγά μου εϊν’ μελανά, μά ’τε τά 
πουλιά μου μαύρα. | Μόνο μέ κυνηγάει ένας 
άητδς κι ένας κακός πετρίτης | νά φάη έμέ τήν 
πέρδικα τήν άηδονολαλοΰσα | πού κελαϊδώ κά
θε πρωί, πρωί καί μεσημέρι». Έ κ  των νεωτέ- 
ρων βλ. λ. Ρηγόπουλος (άλλά καί οί λησταί 
έχουν τά τραγούδια των, όπως είχε καί ό Νε- 
νέκος).

Έ κ  της «Λαογραφίας» Δ ' 123 «Θέ μου, 
μιά κόρη Πατρινιά... μιά ξανθή καί μαυρομά
τα... εΐχ* ασημένιο άργαλειδ | ώχ καί φιλτισέ- 
νιο χτένι...», υπάρχει καί παραλλαγή (Θωμό
πουλος 2771). Τδ δέ έκ τής άνατινάξεως τής 
πυριτιδαποθήκης τού φρουρίου τραγούδι βλ. λ. 
Άκρόπολις, Γυναίκες. Παραλλαγή Πατρών ά 
σματος Καραγιάνναινας είς «Λαογραφίαν» Σ Τ ' 
638. «Τδ άμπέλι ώς άδεται είς τάς σταφιδο- 
φόρους έπαρχίας Πατρών καί Καλαβρύτων» είς 
περ. «Φόρμιγξ» Ά θ . τής 15—28 Φ)ρίου 1909. 
Βλ. λ. άμπελοι, σταφίς. 'Ο 'Ηρώδης Δ. Ρο- 
δόπουλος άπδ τήν Μυρόβρυσιν είς «Λαογραφί
αν» Λ' 700 «’Αχαϊκή έπωδδς τών καμπών καί 
έντόμων». Ά λλαι παραλλαγαί δημοτ. τραγου- 
διών είς Λαογραφίαν Ι ί '  499—512 ύπδ Χρ. II. 
Κορύλλου. Καί τδ τραγούδι τού Ζαχαρία έτρα- 
γουδεϊτο μέχρι τών χρόνων τού Κορύλλου. Καί 
τδ τραγούδι τού όρους Παναχαϊκοΰ (βλ. λ.), 
νεώτερον καθ’ ήμας, είς Θωμόπουλον 47. Καί 
τού Ώλενού (βλ. λ.) προφανώς δημοτικδν καί 
Ιστορικόν. Τδ τραγούδι Μεθώνης «δέν είμαι 
Πάτρα νά σκιαχτώ κλπ.» (Δημ. Α. Πετρακό- 
πουλος είς Πελοποννησιακά Α ' 165, 168—9) 
άναφέρεται είς τούς Ενετούς τών Πατρών, 
άμαχητί παραδώσαντας τδ φρούριον είς Τούρ
κους. Τραγούδια τών στρατιωτών (βλ. λ. Στρα 
τδς) Πατρών είς τδν πόλεμον 1912—3 : «Στής 
Ά γ ια  Μαρίνας...» καί τδ θούριον: «Τώρα πού 
ή γαλανή σημαία μας...».

Τδ «Βάλε τδ ντόμινο, Λενιώ» έμβατήριον 
τών Πατρινών Άπόκρεω, έτονίσθη άπδ τδν έν- 
ταΰθα (1912—8) διδάσκαλον πιάνου καί αρχι
μουσικόν τής Φιλαρμονικής (μπάντας) Πατρών 
Μαντζώνην, τδ πρωτότυπον δέ τού μουσικο
συνθέτου παρά τώ συμπολίτη κ. Άνδρ. Λα- 
σκαράτω έδωρήθη είς τδ μουσεΐον Βιβλιοθήκης 
Πατρών.

Τράιβερ. Ά γγλος φιλέλλην ίατρδς έπιβαί- 
νων τού ύπδ τδν Ά σ τιγγα  Έλλην. στόλου. Α 
ναμνήσεις του έκ τού Πατραϊκοϋ είς Νέζερ 
Άπομνημον. 122—4.

Τράκα. Συνοικισμός τέως δήμου Φαρών, 
τού δποίου τδ όνομα δ Θωμόπουλος α' έκδ. 
238 άνάγει είς τδν τιμαριούχον άλλοτε τής πε
ριοχής. Άναφέρεται άπδ Δρακάκην Κούνδου- 
ρον 113 υφιστάμενον χωρίον τφ  1861 καί ά-

νήκον είς δήμον Φαρών. "Οτι δέ υπήρξε κα
παλαιότερυν ό συνοικισμός, μή άναφερόμενο< 
είς άλλας γραπτάς πηγας, ένδεικτική είναι καί 
ή παροιμία: «Τράκα τρούκα Μέντζαινα, στί 
Λυστ-αριά κονάκι». Σήμερον τοποθεσία άπλώζ 
έγγύς τού Ζώγα.

Τραμπαδώρος Γ. Αναστάσιος. Ίατρδς 
καί συγγραφεύς έκ Πατρών, διατελέσας (193U 
—6 έτος θανάτου του) διευθυντής τού Δημ. 
Νοσοκομείου, έπί πολλά δέ έτη διευθυντής τής 
παθολογικής κλινικής αύτοΰ ’Έγραψε «Κίν
δυνος καί προφύλαξις άπδ τών αφροδισίων πα
θών». έν Άθήναις 1901, διατριβήν περί σταφί- 
δος είς έφ. «Ά στυ» Ά θ . 5 Νοεμβρίου 1904 
« Ή  σταφίς ώς φάρμακον κατά τούς άρχαιο- 
τάτους χρόνους» (Ζωγράφος, 35), επίσης δια
τριβήν « Ή  έλονοσία έν τή έπαρχία Πατρών» 
περιεχομένην έν Σάββα Καρδαμάτη « Ή  έλο
νοσία έν Έλλάδι», έν Άθήναις 1912, 321— 
362 (Θωμόπουλος 64s). Πολλαί άλλαι συνερ- 
γασίαι του είς τήν ώς άνω άΟηναϊκήν εφημε
ρίδα καί είς τάς τών Πατρών «Νεολόγος» καί 
«Πελοπόννησος» (Τηλέγραφος), Ιδίως περί Δη
μοτ. Νοσοκομείου, έλονοσίας (περιοδ. «’Ιατρι
κή πρόοδος» Ά θ.). Ένεκρολόγησε τδν Χρ. Κο- 
ρύλλον καί είς τάς τρεις έν Πάτραις έφημερί- 
δας. Παρά Θωμοποΰλω 36 έγράψαμεν περί 
τής συμβολής του είς τάς περί τάς Πάτρας 
μελέτας.

Τρανσυλβανία . Είς αυτήν άναφέρονται Π α- 
τρεΐς βυρσοδέψαι έξάγοντες δέρματα, είχον δέ 
έκεΐ άντιπρυσώπους ήδη άπδ α' Τουρκοκρατί
ας. Τώ 1766 Πατρεϊς βυρσοδέψαι γίνονται δε
κτοί είς τδ σωματεΐον τών βυρσοδεψών είς τήν 
πόλιν Φαγκαρας τής Τρανσυλβανίας. Ά ναφέ- 
ρονται τά δνόματα Ιίατρέων μεταβάντων έκεΐ : 
Γιαννάκης Ίωανίτσης Πάτρας έργοστασιάρ- 
χης βυρσοδεψείου, Στάν Ρόσκα, δμοίως, Σ τέ
φανος Sochearial μικρδς έργοστασιάρχης, B ri- 
zea G orgonea, Jad v es , G anea, δημογέρον
τες Jn ra ti  B atrin i, B adalach i P a tra s  έκ Π α
τρών κλπ. (Τά στοιχεία έκ τού άρχείου τού 
ώς άνω σωματείου). Φαίνεται δτι άπδ τής α' 
Τουρκοκρατίας πολλοί μετέβησαν Πατρεϊς καί 
έμειναν έκεΐ έκτοτε. Θωμόπουλος 4281. Π α- 
τρεΐς είς Ρουμανίαν (Ρουμανιώτας) 2—3 οικο
γένειας άναφέρει τφ  1819 ό κώδηξ μονής Γη
ροκομείου 100. Βλ. λ. Βλαχία.

τράπεζα ι. Κατά Γεωργ. Α. Παπαδιαμαν- 
τοπούλου, Ίστορ. σημειώσεις 1750—1850, 
έμπόριον, άσφάλειαι, τραπεζιτικαί έργασίαι, νο
μίσματα, Ά θ . 1938, 28, 29 πιστωτικά Ιδρύ
ματα δέν ύπήρχον είς τήν Τουρκοκρατουμένην 
Ελλάδα καί μόνον είς Πάτρας, Ζάκυνθον κ. 
ά. ύπήρχον οίκοι έμπορικοί, οί όποιοι διά τών 
είς διαφόρους έμπορικάς πόλεις τής ήμεδαπής 
καί άλλοδαπής άνταποκριτών των άνελάμβανον 
τήν άποστολήν χρημάτων καί διηυκόλυνον τάς 
συναλλαγάς. Ούτως οί οίκοι ’Ιωάν. Παπαδια- 
μαντοπούλου καί τού Ρούφου καί Κωνστάκη. 
Είς τήν ίδρυθεΐσαν έπί Καποδίστρια «’Εθνικήν 
Χρηματιστικήν Τράπεζαν» έδόθησαν τδν Φ)ριον 
τού 1830 ύπδ τού Κράτους είς ύποθήκην οί 
έπί τής Α χαϊκής άκτής σταφιδαμπελώνες. 
Τήν 17 ’Ιουνίου 1840 ίδρύθη διά συμβολαίου
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έν Άθήναις μεταξύ Ίωάννου Γκρήν (υίου του 
άλ>οτε ’Άγγλου προξένου) κα ί'ία κ . Ρόβερτσον, 
κτηματίου, κατοίκου Ά ργους «Εμπορική Τρά
πεζα Πειραιώς—Πατρών», ή όποίχ άνεγνωρί- 
σθη τόν Ιανουάριον 1841 ώς προεξοφλητική 
έν Πάτραις, έδημοσίευσαν δέ τήν Ιην Ίανουα- 
ρίου 1Η42 τον Ισολογισμόν της (Δημ. Λ. Ζωγρά
φου, 'Ιστορία της ίδρύσεως της Έθν.κής Τρα- 
πέζης Α' 260—281, ό αυτός αυτόθι Β# 24 έπ. 
έπεξηγεΐ δτι τφ  1841 ή Εθνική Τράπεζα ήρ- 
νεΐτο νά παρέχη δάνεια έπί των γαιών.

Οί Πατρεΐς Ιδιοκτήται διεμαρτύροντο, διό
τι ή τοκογλυφία ώργίαζε (98 °/0 ό τόκος). 
Κατά τόν «Έλλην. Παρατηρητήν» Αθηνών 7)1) 
1842 «τό έπαρχιακόν συμβούλιον των ΙΙατρών, 
διεύθυνεν αναφοράν πρός τήν Α. Μ. τόν Βασι
λέα, έκφράζουσαν τήν εύγνωμοσύνην των συμ- 
πολιτών διά τήν σύστασιν της Τραπέζης». Έ -  
πρόκειτο περί συστάσεως του έν Πάτραις υ
ποκαταστήματος τής «Προνομιακής Εθνικής 
Ελληνικής Τραπέζης», όπως έλέγετο αύτη τό
τε. 'Ο  Kdiuond A bout, Iva Groce contem - 
poraine , P aris  1854, 190. φέρει δτι τό 1846 
ϊδρυσεν ή Εθνική Τράπεζα υποκατάστημα έν 
ΙΙάτραις καί δτι ή Τράπεζα αυτή Ιδρύθη τφ
1842. Ε νω ρίς έπίσης ϊδρυσεν πρακτορεϊον έν 
Πάτραις καί ΆΟήναις ή ίδρυΟεισα τώ 1840 
έν Λονδίνω Ίονική Τράπεζα (Γ. ΙΙαπαδιαμαν- 
τόπουλος αυτόθι 29—34). Κατά τήν έφ. «Καρ
τερία» 17 Αύγουστου 1845 Ιδρύθη εις Π ά
τρας υποκατάστημα της Τραπέζης ταύτης διά 
προεξοφλητικές έργασίας, διευθύνεται δέ πρό 
τίνος υπό τής έν ΙΙάτραις άποκατεστημένης 
πρό π* λλοϋ έμπορικής έταιρίας Βάρφ, Χάν κοκ 
καί Χία. Έ κ  τών προίτων διευθυντών τής Ε θ 
νικής ό Θεόφραστος Γερούσης (αρχηγός Κρη
τικής έπαναστάσεως), ό δέ Σωτ. Γερούσης ϊ- 
δρυσεν άργότερον ναυτικήν τράπεζαν.

Τ φ  1875 έλειτούργουν έν ΙΙάτραις υποκα
ταστήματα τής Εθνικής (όδός άγ. Άνδρέου), 
Ίυνικής (πλατεία Γεωργίου Α '), Πιστωτικής 
(άγ. Νικολάου), Ναυτικής «’Ανατολή» (Κολο- 
κοτρώνη), Ναυτική «’Αρχάγγελος» (Ρ. Φεραί- 
ου), ύπήρχον δέ καί έπτά τραπεζϊται. Έ πίσης 
ό Λαϊκός σύνδεσμος Ά γ .  Κωνσταντίνος (κατα
στατικόν έτυπώθη τφ  1904) άπό του 1894 
καί όμοίως ό Σύλλογος Καλαβρυτινών διετή- 
ρουν λαϊκά ταμιευτήρια πρός δανεισμόν έπί με- 
τρίψ τόκω (Κορύλλος εις Δ. Βιβλ. 1896, 383). 
Πρόεδρος του α' ό Χαραλ. Κρητικός. Δάνειον 
Εθνικής τραπέζης διά τά έργα Γλαύκου (βλ. 
λ.). Ληστεία τής αυτής τραπέζης βλ.λ. Μερεν- 
τίτης. Βλ. λ. άσφάλειαι, έμπόριον.

Τράπεζαι έλειτούργησαν είς Πάτρας, έκτός 
τής Εθνικής καί Ίονικής, καί άλλαι, τών ό- 
ποίων τά υποκαταστήματα ίδρύθησαν τό έτος 
τής ίδρύσεως έκάστης (Έμπορικής, Λαϊκής, 
Έ θν. Οικονομίας, Έμπορ. πίστεως (1957), 
Σταφιδική δέ τράπεζα τής Ελλάδος μέ έδραν 
τάς ΙΙάτρας τφ  1900, 6τε έξετυπώθη ό κανο
νισμός τών έργασιών αυτής. Βλ. λ. σταφίς. 
Νομικοί σύμβουλοι τραπεζών: Γ. Κανελλόπυυ- 
λος, Γ. Τσάμης, Ή λ . Στουνόπουλος. Σπ. 
ΙΙαπαδημητρόπουλος, Ίω . Μάρκου, Χρ. Μα- 
κρυγένης, Θ. Στεφανόπουλος.

Τραστδς έπίσκοπος Νεόφυτος (βλ. λ.).
Τρεις ΈκκλησΙαι. Είς τό Χρονικόν του 

Φραντζή (134—9) άναφέρεται οτι ό βυζαντινός 
στρατός, έρχόμενος (1429) έξ Η λείας, έβάδισε 
διά νυκτός διά νά εύρεΟή «εις τόπον πλησίον 
τών όρίων τών Πατρινών άμπελώνων, καλού- 
μενον είς τάς τρεις έκκλησίας, αϊ παλαιόθεν 
ήσαν». ’Ή δη έπί τής έποχής του Ίωάννου β' 
Κομνηνου άναφέρεται δωρεά έκκλησιών καί τό
πων υπό του διοικητού τών Πατρών Ανδρονί
κου Παλαιολόγου είς τήν μονήν Βαρνακόβης 
(βλ. λ.) τής Δωρίδος. Χειρόγραφον τής μονής 
ταύτης σημειοΐ : «Καί άλλο μετόχιον πλησίον 
τής ΓΙαλαιάς Πάτρας, τό όνομαζόμενον Τρεις 
έκκλησίαις, αϊ όποϊαι έκτίσθησαν παρά του εύ- 
σεβεστάτου Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, αύ- 
θεντεύοντος τούτου τής Παλαιάς Πάτρας έτη 
θ' καί τότε άφιέρωσε τάς πρόσθεν έκκλησίας 
είς τό άνωθεν μοναστηριον, τόν ναόν του αγίου 
Νικολάου, του Α γίου Άνδρέου καί τής ύπε- 
ραγίας Θεοτόκου, αί όποϊαι είναι ώς φαίνον
ται καί άνταμωμέναις, έχον έκεΐ καί ζευγάρια 
[τόπος καλλιεργούμενος ύπό ένός ζευγαριού ά- 
ροτριώντων ζώων έντός ήμέρας] έξη καί έλι- 
αις έκατόν όγδοήκοντα, καί τόπον είς τό ά- 
κρον του ποταμού Λεύκάς πού είναι κατά τήν 
Πάτραν». Ό  A. Α. Όρλάνδος, *11 μονή Βαρ- 
νακώβης, ΆΟήναι 1922, 10 χρονολογεί τά ά- 
νωτέρω χτίσματα τών τριών ναών ώς άνεγερ- 
θέντα τώ 1291. Έ π ί Τουρκοκρατίας, έπειδή ή 
μονή άνήκεν έπί έδάφους ένετοκρατουμένου 
(Ναυπάκτου), κατελήφθη καί ή περιουσία της 
αύτη ώς καί ή πλησίον τού άκρου τού ποταμού 
Γλαύκου (βλ. λ.). Τόν ΙΔ ' καί ΙΕ ', αϊ. ή μονή 
Βαρνακόβης περιέπεσεν είς άφάνειαν. Σήμερον 
μόλις διατηρείται έντός τού χωρίου Ροΐτικα 
τό τοπωνύμιον Τρεις έκκλησίαι, όπου έδεικνύον- 
το εύρέα έρείπια τών ναών άπό όγκώόεις στή- 
λας, μάρμαρα έπί τών οποίων κοσμήματα έ* 
σταυρών κλπ. ταύτα δέ ύπήρχον έως τέλους 
τού 1Θ’ αί. καί δέν υπάρχουν πλέον, χρησιμο- 
ποιηθέντα ύπό τών περιοίκων διά τήν κατα
σκευήν τών οικιών των. Τφ  1934 ό άείμνηστος 
Στεφ. Θωμόπουλος εύρε πρό τυύ καταστήμα
τος Δίπλα καί παρά τό άγρόκτημχ ιατρού 
Κωνστ. Μπάρλου ϊχνη τινά έρειπίων καί κα
τωτέρω δεξαμενής ύδατος, ή όποία ένεφανίζετο 
μέ σχήμα μηνοειδές.

Είς τόν κώδικα τής μονής Γηροκομείου 
(σελ. 104 είς έγγραφήν τού έτους 1820) άνα· 
φέρεται τό τοπωνύμιον, οπού δένδρον πλησίον 
τής θαλάσσης (Μονοδένδρι), δίδεται δέ ή πλη
ροφορία ότι ή περιοχή άνήκεν είς τό χωρίον 
ΙΙαυλόκχστρον καί είς τήν έν λόγιρ θέσιν εί- 
χον άγρούς, έκτός της μονής Γηροκομείου, καί 
έκεϊναι τών Ταξιαρχών καί Ά για ς Λαύρας, 
Έ πίσης έκ πίνακος δροθετικής καταγραφής 
καί έκτιμήσεως κτημάτων τής αύτής μονής 
Γηροκομείου τού έτους 1836 βλέπομεν ότι τά 
είς Τρεις Έκκλησίας κτήματα τής μονής ά- 
πειχον ταύτης δύο ώρας. Μάλιστα έγγραφον 
τής μονής ταύτης τού Γηροκομείου άπό 28 
ΦεβρουαρΙου 1839 ζητεί όπως πρός συμπλή· 
ρωσιν τού έσωτερικού τού ναού καί τών κελ- 
λίων τής μονής έπιτραπή παρά της έπί τών
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887 Τριανταφύλλοι

Εκκλησιαστικών Β. Γραμματείας τής Έ π ι-  
κρατείας «του νά έκποιήσωμεν κατά τούς πε
ρί έκποιήσεως νομίμους τύπους ένα άγρόν τής 

, ίδίας [μονής] κείμενον είς τήν περιφέρειαν 
'Παυλοκάστρου τοϋ δήμου Πατρών, θέσιν Τρεις 
ιέκκλησιαϊς όνομαζομένην, έκ στρεμμάτων πεοί- 
:που πενήντα καί έκτιμωμένου παρ’ ειδημόνων 
|διά δραχμάς περίπου 45 έκαστον στρέμμα, ό 
s όποιος πρό χρόνων μένει δλως διόλου άκαλλι- 
έργητος καί ούδεμίαν παρέχει ωφέλειαν είς τήν 

!Μονήν». Θωμόπουλος 288—9, 347, 595. Τρι- 
ανταφύλλου Γηροκομεΐον 59, 67.

*0 ΙΙέτρ. Καλονάρος, Ή  Ιερά μονή.... Βαρ- 
νάκοβα, ’Άμφισσα 1957, 136, 94, 97 υποστη
ρίζει δτι φέρεται μίν ώς άφιερωθέν τό έν ΓΙά- 
τραις μετόχιον έπί αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου 
Β' Παλαιολόγου (1282—1328), άλλ’ έπί των 
χρόνων του αί Πάτραι ήσαν ύπό τούς Φράγ- 
νους. Πάντων πιθανώτερον, λέγει, είναι δτι ά- 
πό παλαιοτέρα; έποχής άνήκεν είς τήν Βαρνά- 
κοβαν τύ μετόχιον είτε άπύ των Κομνηνών εΐ- 
τε καί άπύ των Παλαιολόγων κατόπιν. Δωρη
τής, ώς τό κείμενον τοϋ χειρογράφου, ήτο ό 

ίήδη έπί 9 έτη διοικητής Πατρών ’Ανδρόνικος 
Ιίαλαιολόγος έπί αύτοκράτορος Ίωάννου β' Κο- 
μνηνοϋ (Θωμόπουλος 288).

Τρεμουΐγ ή Τρεμούλα. Έ κ  των Φράγκων 
κατακτητών Ροβέρτος ή Ώδεβέρτος ντέ Τρε
μούλα έλαβε τέσσαρα φέουδα, κατά τό Έλλην. 
Χρονικόν τής κατακτήσεως καί «έκτισεν τήν 
Χαλανδρίτσαν και έλέγαν τον αφέντην». Τά 
περί κτίσεως τής Χαλανδρίτσης (βλ. λ.) πλή
ρως άμφιβάλλονται, άμφιβάλλεται έπίσης άν 
ήτο καί ό πρώτος κύριος τής Χαλανδρίτσης. Έ -  
πρόκειτο περί ιππότου άπλώς έκ Βουργουνδίας 
όνόματι Gui de la T rem ouille ή Trem ouil- 
le. Τούτον περιεποιήΟη ό Βιλλεχαρδουΐνος καί 
μέρος τής βαρωνείας τών Πατρών, άνηκούσης 
είς τόν Κονρ. Άλεμάνον (βλ. λ.), ή Χαλαν- 
δρίτσα, ή Άρουλα (βλ. λ. ’Άρλα) καί πολλαΐ 
άλλαι κώμαι, τό δλον όκτώ φέουδα, έδόθησαν 
είς τόν είρημένον Γουίδωνα (Gui) καί τοιου
τοτρόπως συνέστη ή βαρωνεία τής Χαλανδρί
τσης. ‘Ο Γουίδων διετέλεσε καί έπίτροπος τοϋ 
Άνδηγαυοΰ βασιλέως τής Σικελίας Καρόλου 
εις τήν Πελοπόννησον κατά τά έτη 1282— 
5. Άπεβίωσε τφ 1286 ή κατ’ άλλους τφ  1288 
καί άφησε κληρονόμον τής βαρωνείας τήν μο
νογενή θυγατέρα του, άγνωστου όνόματος, ή 
όποια ύπανδρεύθη τόν Γεώργ. Α. Γκίζην, κύ
ριον Τήνου καί ’Άνδρου. Έ κ  τοϋ γάμου τούτου 
έγεννήθησαν δύο θυγατέρες, ή μία, κυρία τοϋ ή- 
μίσεος τής βαρωνείας, ύπανδρεύθη τόν Πέτρον 
ντέλλα Κάρτσερι, τρίαρχον Εύβοίας, καί ή άλ
λη, κυρία τοϋ άλλου ήμίσεος, ύπανδρεύθη τόν 
Μαρτίνον Ζαχαρία, τούτου δέ θανόντος, ύπαν
δρεύθη τό β' τόν Βαρθολομαίον Ροντινέλλην. 
Άναφέρεται Νικόλαός τις ντέ λά Τρεμου- 
Ιγ, κύριος τής Μιτοπόλεως (βλ. λ.). Τοΰτον 
τό Άραγωνικόν χρονικόν τής κατακτήσεως ά- 
ναφέρει ώς αύθέντην τής Χαλανδρίτσης. θίκό- 
σημον τών Γάλλων τούτων βαρώνων Χαλανδρί
τσης Απεικονίζει ό Θωμόπουλος είκ. 24. Ε ί
ναι μέ έδαφος χρυσοΰν καί δοκίδα έρυθραν καί 
μέ τρεις άετιδεΐς έχοντας ράμφος καί πόδας έ-

ρυθροδς. Θωμόπουλος 297—301. Έλευθ. ΙΒ
256.

Τρεμπέλας Ν. Παναγιώτης. Θεολόγος κςεϊ 
έκκλησ. ρήτωρ, γεννηθείς μέν είς Στεμνίτσαν 
Γορτυνίας, πλήν άνατραφείς καί ζήσας μέχρι 
τοϋ 1927 είς Πάτρας, δπου ήτο έγκατεστημέ- 
νη ή οίκογένειά του καί δπου έπεδίδετο έπι- 
τυχώς είς τό έμπόριον έξαγωγής εις τό έξωτε- 
ρικόν δερμάτων, έργασίαν τοϋ πατρός του. 
’Αλλά παρά τήν οίκονομολογικήν δεξιότητά 
του, ή έσωτερική του διάθεσις έφερεν αύτόν ώς 
θεολόγον (1907) καί κήρυκα τοϋ θείου λόγου 
έν Πάτραις, πρωτοστατοΰντα είς τήν θρησκευ
τικήν καί φιλανθρωπικήν κίνησιν. Μετ’ άλλων 
Πατρέων έν Άθήναις συνέστησε τήν θρησκευ
τικήν όργάνωσιν «Ζωή». Πολυγραφώτατος καί 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου άπό τοϋ 1935. 
’Απερχόμενος ϊνα έγκατασταθή είς Αθήνας 
κατεσκεύασεν ό ίδιος καί έδώρησεν είς τήν πό- 
λιν τών Πατρών δπισθεν τοϋ Δημοτ. Νοσοκο
μείου ίδιον φιλανθρωπικόν κατάστημα (1928), 
τό Τρεμπέλειον θεραπευτήριον φυματιώντων, 
τό όποιον έκτοτε έλειτούργει καί είναι έν χρή- 
σει σήμερον ώς άντιφυμ. ίατρεϊον Πατρών. Είς 
Α ' Δημ. Νεκροταφεϊον Πατρών διατηρείται 
ό τάφος τής οικογένειας του. "Εγραψε περί Ά -  
ποστ. Άνδρέου (βλ. λ ) ίδιον έργον (Πάτραι 
1956) «δπως άποδώσω είς τόν πολιοϋχον τής 
έκθρεψάσης με πόλεως τό όφειλόμενον» (σ. 7, 8). 
Δ. Γαρταγάνη, Ή  Στεμνίτσα 208.

Τρεμπέλα. Τοπωνύμιον Α Ακρωτηρίου 
Δρεπάνου έως άκρας Ψαθοπύργου, δπου κτήμα 
καί εύδιάκριτος είς τούς ναυτιλλομένους οικία 
τής έν Πάτραις οίκογενείας Κ. Τρεμπέλα.

Τρεστενά. Βλ. λ. Δρεσθενά.
Τριανταιρυλλίδης Γεωργαντάς (μεγεθυντι

κόν τοϋ Γεώργιος). Διδάσκαλος έν Πάτραις τφ  
1812—1821. Θωμόπουλος 553. Κατά Ίωάννην 
Ιερέα Οικονόμου Λοντοτσακίρην, γράψαντα τόν 
Ν)βριον τοϋ 1844 (παρά Χαραλ. Βαρυμπόμπη, 
Σταχυολογήματα, 78), ήτο έκ Νεζερών καί έ- 
λέγετο Παπατριανταφυλλίδης, μαθητής τοϋ 
Παλαμα, έχρημάτισε δέ πριν διδάσκαλος είς 
τό Ίάσιον Μολδαυίας. «’Έ πειτα έπροσκαλέσθη 
άπό τούς προκρίτους τών Πατρών διδάσκαλος 
κατά τό 1812 καί έδίδαξε τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν είς τάς Πάτρας όμοΰ καί τήν μουσι
κήν μέχρι τής Έπαναστάσεως καί μετά τήν 
Έπανάστασιν έπέστρεψε πάλιν είς τάς Πάτρας 
είς τήν γεροντικήν του ήλικίαν καί ώφέλησε 
τήν νεολαίαν μέχρι τέλους καί έτελεύτησεν 
έν γήρα καλφ κατά τό 1838».

Τ ρ ιανταφ υλλόπουλος Κωνστ. Καθηγητής 
τοϋ Πανεπιστημίου, Πρόεδρος τής Α καδημίας 
’Αθηνών, έκ Καρπενησίου. Έμαθήτευσεν είς 
τό Β' γυμνάσιον Πατρών τφ  1893 (α' τάξιν) 
καί τελευταίαν (δ') τφ  1897, πρωτεύσας. Βλ. 
λ. Άρέθας, δίκαιον, σχολεία. Μ ΕΕ Κ Γ ' 291.

Τ ρ ιαντάφ υλλου  Ν. Κώστας : (Βιβλιογρα
φία).

α' β ι β λ ί α :  Τά τραγούδια τών σκλαβω
μένων, Πάτραι 1944, ποιητική συλλογή σελ. 
58 (βιβλιοκρισίαι: περ. «’Ακτίνες» ’Αθ. Η ' 
111, Περσεύς ’Αθηναίος είς έφ. «Ένωσις» 
Πατρών 14 Μαΐου 1945, «Η μέρα» Άλεξαν-
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δρβίας 22 ’Ιουνίου 1945, «Φωνή του Μωρηα» 
12 Φ)ρίου 1945, «’Έρευνα» Αίγιου 26 Ν)βΛ- 
ου 1944, Τιμ. Βυΐλας είς έφ. «Ελεύθερη *Α- 
χαΐα» 21 Φ)ρίου 1945, περ. «Λεύτερος Μωρηάς» 
Πατρών, άριθ. 64, 11). Χειμώνας στήν ’Αλβα
νία, διηγήματα, Πάτραι 1945, σελ. 196 (βι
βλιοκρισίαν : παρ. «Νέα Ε στία»  ΙΘ# 1119, Κ' 
629, «’Ακτίνες» Θ ' 29, «Κυπριακά Γράμμα
τα» ΙΑ ' 197, Τιμ. Βοΐλας εις έφημ, «Σημε
ρινή» Πατρών 3 Μαρτίου 1946, Τάκης Δόξας 
εις «Αύγήν» Πύργου τής 5 Ν)βρίου 1945, Κ ώ
στας Φωτεινός είς έφ. «Πελοπόννησος» 7 
Φ)ρίου 1946, «Η μέρα» ’Αλεξάνδρειάς 25 ’Ια
νουάριου 1946, Έ λ . Παπαφακλής είς έφ. «Π ε
λοπόννησος» 9 Ν)βρίου 1945, Π . Βλασσόπου- 
λος είς έφ. «’Εθνική Δρασις» ΆγρινΙου 6 Ν) 
βρίου 1945, Γερ. Κασόλας είς «Ελεύθερον» 
’Αθηνών 26 Ν)βρίου 1945, έφ. «Σημερινή» 25 
Δίβρίου 1945, Ζαχ. Τσακανίκας είς έφ. «Νεο- 
λύγος» 21 ’Οκτωβρίου 1945). Λογοτεχνική 
γνωριμία της Καινής Διαθήκης, μελέτη. Πά- 
τραι 1943, σελ. 28 (βιβλιοκρισίαν: Κ. Τσά- 
τσος είς έφ. «Καθημερινή» ’Αθηνών 16 ’Απρι
λίου 1948, Τιμ. Βοΐλας είς «Νεολόγον» Πα- 
τρών 7 Ιανουάριου 1948, Κώστας Καγκελάρης 
αύτόθι 18 Ίανουαρίυυ 1948, Ά γ γ .  Κουλουμ- 
πής αύτόθι 9 Ιανουάριου 1948, έφ. «Εθνικός 
Κήρυξ» Αθηνών 25 ’Απριλίου 1948, περ. 
«’Ακτίνες» ’Αθηνών ΙΑ ' 158, «’Αγγλοελληνική 
έπιθεούρηση» *Α0. Ε ' 127). Ιστορία τής πόλε- 
ως ΙΙατρών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέ
χρι του 1821 του αειμνήστου Στεφάνου Ν. 
Θωμοπούλου είς β' έκδοσιν. Πάτραι 1950, 
σελ. 644 είκόνες 41, σ/έδια 2 (βιβλιοκρισίαι: 
Μαριεττα Ε. Γιαννοπούλου (Έπτανησία) είς 
περ. «Έλλην. Δημιουργία» Ά 0 . 1950, 15 ’Ι
ουλίου, 152. Τ Ι αύτή είς M essager d ’ A the- 
nes 12 Α πριλίου 1951. Έ φ . «Φωνή τής Κύ
πρου» Λευκωσίας 18 Ν)βρίου 1950, Κ. Θ. Δη- 
μαράς είς έφ. «Βήμα» Αθηνών 24 Ν)βρΙου 
1950, Κώστας Καιροφύλας αύτόθι 19 ’Ο κτω 
βρίου 1920, ’Άρης Δικταΐος είς περ. « Ό  αι
ώνας μας» Ιανουάριος 1951, 29. Έ φ . «’Ανα
τολή» ’Αλεξανδρείας 27 Αύγουστου 1950. Έ φ . 
«Νεολόγος» Πατρών 7 ’Οκτωβρίου 1950. Μιχ. 
Σακελλαρίου είς έφ. «Τά νέα» ’Αθηνών 8 καί 
15 ’Ιουλίου 1950, A. Ε. Βακαλόπουλος είς 
«Ελληνικά» Θ)ν(κης, 13, 348—353). Τστορία 
τής βυζαντινής μονής Γηροκομείου τών Πα
τρών, μελέτη, σελ. 80, Πάτραι 1954 (βιβλι- 
οκρισίαι : Κ. Θ. Δημαράς είς έφ. «Βήμα» ’Α
θηνών 22 ’Απριλίου 1955, I. Π . Κουτσοχέρας 
είς έφ. «Φωνή του Αίγίυυ» 15 ’Ιουλίου 1954, 
Κ. Κερρής είς έφ. «Πρωτεύουσα» τής Λευκω
σίας τής 1 Ν)βρίου 1954 (=Νεολόγος Πατρών 
24 Ν)βρίου 1954), Ν. Τωμαδάκης «Άθηνά» 
ΝΘ' 327, Δημ. Λάγαρης είς «Νεολόγον» 21 
Μαρτίου 1954, Γ. Θ. Παπαγεωργίου έφ. «Αί- 
γιώτης» Αίγιου 14 Μαρτίου 1954, δ αυτός έφ. 
«Ίΐμέρα» ΓΙατρών 4 Μαρτίου 1954. Περ. 
«Α κτίνες» ’Αθηνών ΙΙΤ  144. Γιαν. Άνδρικό- 
πουλος «Έρευνα» Αίγιου 21 Μαρτίου 1954, 
Π . Χρονόπουλος (Κριτών Θωμάς) είς «Πελο
πόννησον» 10 Σ)βρίου 1954, Τάκης Δόξας είς 
«Αύγήν» Πύργου 12 Απριλίου 1954, Ν, Πα-

παδημητρίου tic  «Πελοπόννησον» 27 Μαρτίου
1954, Π . Σπανδωνίδης Θνίκης «Νεολόγος» 24 
Σ)βρίου 1954, Γιαν. Καραλής είς «Πελοπόννη
σον» 16 Μαρτίου 1954, Γ. Σωτηρόπουλος είς 
«Νεολόγον» 4 Μαρτίου 1954 καί «Πελοπόννη
σον» 3 Μαρτίου 1954, Γεώργιος Τσούτης είς 
«Νεολόγον» Πατρών 16, 17 καί 18 ’Ιουνίου 
1954. Διον. Μαυρόγιαννης είς «Πελοπόννησον» 
31 Μαρτίου 1956. Δελτίον Έλλην. Βιβλιογρα
φίας του In s titu t P 'rar^ais d ’ A thenes, 1954 
άρ. 974). Δημόσια όνόματα έν Πάτραις, μελέ
τη, σελ. 57, Πάτραι 1954 (βιβλιοκρισίαι; 
«"Ηλιος» περιοδικόν Αθηνών 31 Ιουλίου 1954, 
526, Πέτρος Χάρης είς Έ φ . «’Ελευθερία» 21 
Αύγούστου 1954, Γιαν. ’Αναπλιώτης είς έφ, 
«Σημαία» Καλαμών 17 ’Ιουλίου 1955, Γιαν, 
Καραλής έφ. «Πατραϊκή» 5 ’Ιουλίου 1954, 
Άλέκος Μπΐκος (Λάδων) 8 Ιουλίου 1954. Γ. 
Θ. Παπαγεωργίου «Φωνή του Αίγιου» 30 Σ) 
βρίου 1954). ’Αναλυτ. Δελτίον Έλλην. Βιβλι
ογραφίας 1954 άρ. 1028).

β' δ η μ ο σ ι ε ύ μ α τ α :  Λογοτεχνικόν καί 
Ιστοριοδιφικόν περιοδικόν «’Αχαϊκά», έν Πά- 
τρσις 1937 άνελλιπώς κατά τρίυηνον μέχρι κη- 
ρύξεως του πολέμου (’Οκτώβριος 1940), τεύχη 
15 καί έν έκτάκτως τό θέρος 1943 (16ον) είς 
μνήμην Κωστή Ιίαλαμά. Συνεργασίαι είς έφη- 
μερίδας καί περιοδικά. Λογοτεχνικά : Μικρή 
Ιστορία, ποίημα «Ν Εστία» Κ Γ' (45), 202, 
1949 (—Η. Ν. Άποστολίδη, ’Ανθολογία, έκδ. 
ε' Β' 771). Ul καμπάνες τού Μαρκάτου, διή
γημα («Συμπόσιον» Πατρών Ά νοιξη 1951 (2), 
12—16, Ν. Ε σ τ ία  Κ ΣΤ' (51), 7 4 0 -2 , 1952). 
Ή  προσήλυτη, διήγημα (Ν. Ε σ τία  15 ’Οκτω
βρίου 1952, 1364—9). Τό μοναστήρι τών έθνι- 
κών, διήγημα («Φυσιολατρικός κόσμος» ΓΙα
τρών Ν)βριος 1954, ’Ιανουάριος 1955). «11ε- 
λοποννησιακή Πρωτοχρονιά» Α' 1957, 262—4). 
Πλάσμα θεού Νεόφυτος, διήγημα αύτόθι 
1958, 272—6. Τά άρθρα Πάτραι καί Ροΰφος 
είς Λεξ. «Ήλιου» κ.ά. ΝομικαΙ συνεργασίαι είς 
περ. «Νομικόν Βήμα» ’Αθηνών Β' Γ ' καί Δ' 
τόμους. Θωμόπουλος 4, 16, 19—37, 66, 176, 
257, 298, 495, 507». "Ηλιος ΙΖ ' 825. Περ. 
«Συμπόσιον, 2 (1951), 63.

Τριάντη οίκογένεια έξ Άμφίσσης, ήδη 
διακρινομένη είς ΙΙάτρας τά μέσα τού ΙΘ ' αί. 
(μύλος Τριάντη δ τού πενθεροϋ του Κόγκου, 
νυν Ά γ . Γεωργίου). Ό  Θ ε ό δ ω ρ ο ς  κατέλι- 
πεν άπό τού 1913 μέγα κληροδότημα (άξίας 
*/3 έκατομμυρίου τότε) διά τήν ϊδρυσιν καί 
λειτουργίαν Επαγγελματικής σχολής, ή όποία 
φέρει τό όνομά του καί άπέκτησε (1949) Ιδιό
κτητον νεοκτισΟέν κτίριον παρά τό Έαροφάι. 
Ευεργέτης τής πόλεως, καταλιπών καί δι’ άλ
λους κοινωφελείς σκοπούς. Άπεβίωσε τώ 1914. 
Ζερβός 81, 292, 5 3 4 -5 , 5 3 6 -7 , 1435.* Βλ. λ. 
βιομηχανία.

*0 Γεώργιος Ν. Τριάντης, σταφιδέμπορος, 
έγραψεν έκκλησιασπκήν μουσ κήν(βλ.λ,). Πρόε
δρος τού Εμπορικού Επιμελητηρίου τώ 1937. 
Άπεβίωσεν έν Πάτραις τφ  1954. *0 υιός του 
Νικόλαος, άρχιτέκτων, έγραψε μελέτας διά τάς 
ΙΙάτρας (βλ. λ. Ά γ .  Νικόλαος Πλατανίου, 
σχέδιον). Ό  άλλος υίός του Στέφανος είναι
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νΰν καθηγητής τών οίκονομ. έπιστημων είς τό 
Πανεπιστήμιον Τορόντο του Καναδά.

! Τρικ«ύπη οικογένεια. Υιός τοϋ έν Μεσο- 
· λογγίιρ μεγαλεμπόρου (Ιδιοκτήτου καί φρεγά

τας) Ματθαίου (Μάνθου) Τρικούπη ϋπήρξεν ό 
[’Ιωάννης, ό όποιος ήλθεν είς Πάτρας σχετι- 
σθείς μετά τοϋ μητροπ. Γαβριήλ. "Οτε ό τελευ
ταίος κατέστη τφ  1780 πατριάρχης, ό ’Ιωάννης 
προσεκλήθη είς Κπολιν. Πρωτότοκος υίός τοϋ 
Ίωάννου ήτο ό Σπυρίδων (1788—1873), Ιστο

ί ρικός καί πολιτικός. Έ κ  Μεσολογγίου ό Σπυρί
δων ήλθεν είς Πάτρας πρός εύρυτέραν μόρφω- 

. σιν, δπου ώς γραμματεύς τοϋ έν Πάτραις προ
ξενείου τής Μεγ. Βρεττανίας έξέμαθε τήν ίτα- 

< λικήν, άγγλικήν καί γαλλικήν, έγνώριζε δέ 
; τόσον καλώς καί τήν άρχαίαν Ελληνικήν, 
; ώστε έκαμεν έντύπωσιν είς τόν διελθόντα τφ  

1812 έκ Πατρών Φρ. Νόρθ κόμητα Γκίλφορδ, 
τόν Ιδρυτήν τής Ίονίου άκαδημίας, καί ήθέ- 

• λησε νά τόν φέρη ούτος μαζί του είς Έ σπε- 
; ρίαν δι* έξόδων του διά μεγαλυτέραν μόρφω- 
ί σιν. 'Ο Σπυρίδων Τρικούπης, είς Πάτρας δια- 

μένων, συνέταξε τό γνωστόν θούριον : Ό  και-
■ ρός, άδελφοί, τής έλευθερίας φθάνει, τό όποιον 
έγινε δημοτικώτατον. Ό  Σπυρίδων είς Πάτρας 
μετά τοϋ συγγενούς του Ίωαν. Παλαμα καί

■ τοϋ Ζαχαρίου Σ. Θωμοπούλου ένήργει συνε- 
ταιρικώς καί έμπόριον κορινθιακής σταφίδος. 
Είς ώραίαν δημοτικήν έγραψε ποίημα « Ή  λί-

ί- μνη τοϋ Μεσολογγίου», δπου άναφέρει τόν Παν- 
αχαϊκόν έπιτυχώς ώς βουνό τής Πάτρας :«...

: Τό φεγγάρι άπ* τής Πάτρας είχε άρχίσει τό 
; βουνό | ν’ άνεβαίνη άγάλια αγάλια τόν καθάριον 
; ουρανό...». Είς τήν'Ιστορίαν του τής Έλλ. Έ -  
; παναστάσεως πολυτίμους παρέχει ειδήσεις καί 
κρίσεις περί Πατρών καί τών πρώτων ήμερών 
τής Επαναστάσεως ένταΰθα. Θωμόπουλος 26, 

i 500—1, 6 3 2 -5 . ΜΕΕ ΚΓ' 321, Έλευθ. ΙΒ'
■ 276. Ή  'Ελλάς κατά τούς όλυμπ. άγώνας τοϋ 

1896, 262—3. Έγκυκλ. Λεξικόν Πολίτου έν 
οίκείςι λέξει καί ’Αθηνών Χρυσόστομος Παπχ-

; δόπουλος είς περιοδ. «Πολιτική Έπιθεώρησις»
1 ’Αθηνών, ’Ιανουάριος 1928, 28. ’Απ. Τρικού- 

, ; πης άπαντα έγκατεστημένος έν Πάτραις τφ  
!· 1851. Περί Χαριλάου Τρικούπη καί τών πο- 
; λιτικών περιοδειών αύτοΰ είς Πάτρας, Τρ. 
Έύαγγελίδου, Τά μετά τόν ’Όθωνα, 574. Περί 
:.τοϋ Ν. Τρικούπη, διοικητοΰ 111 Μεραρχίας 

βλ. λ. στρατός. Τριαντάφυλλου Δημ. όνομ. 53.
τρ ιοτέλ ι άλογο (ηλικίας τριών έτών). ’Έ - 

χομεν ομοίως διοτέλι (δύο έτών) καί διοτέλα 
(φοράδα).

Τ ρ ίπολις (Τριπολιτσά), Καθιερώθη κατά 
, τήν β' Τουρκοκρατίαν ώς έδρα τοϋ πασά τής 

||Πελοποννήσου (Μώρα βαλεσή), δπου καί προσ- 
ήρχοντο οί δημογέροντες τοϋ Μορέως. Τριπολι- 
τσιώται περί τούς 400 υπό τόν Σέκερην (βλ.λ.)

■ συμμετέσχον τής πολιορκίας Πατρών τφ  1822.
Είς τήν μάχην τοϋ Γηροκομείου εύρέθησαν είς 

''τόν ληνόν τοϋ Σαήτ άγα (άριστερά κάτω τοϋ 
Γηροκομείου) καί έπολέμησαν είς τήν δύσκο- 
λον έκείνην θέσιν άριστα, κρατήσαντες αυτήν. 
Θωμόπουλος 21, 395, 535, 540, 621 έπ. 629. 
Τριανταφύλλου ΓηροκομεΤον 47, 49, 50.

Τριπτόλεμος. Κατά τήν άρχαίαν Πατραϊ-

κήν μυθολογίαν, άφου etyev έλθει ένταΰθα ό
Εΰμηλος, ήλθε καί ό Τριπτόλεμος, υίός τοϋ Κο
λεού, βασιλέως τής Έλευσϊνος, ό όποιος άνα- 
τραφείς άπό τήν Δήμητρα, είχε διδαχθή παρ’ 
αυτής τήν γεωργίαν, περιήρχετο δέ τήν γήν 
έπί άρματος συρομένου άπό πτερωτούς δράκον
τας, διδάσκων είς τούς άνθρώπους 6,τι είς 
αυτόν έδίδαξεν ή Δήμητρα. Έ ξ  αύτοΰ έπί τή 
άρόσει τής γης έκλήθη ή Άρόη (βλ.λ.). Παρο- 
μοία παράδοσις ύπάρχει καί είς άλλους Ε λ λ η 
νικούς τόπους, είναι δέ ένδεικτικά τά άνω- 
τέρω τών διαφόρων Ελληνικών φύλων, τά 
όποια κατήρχοντο είς τήν περιοχήν κατά τούς 
προϊστορικούς χρόνους πότε ύπό τόν Εΰμηλον 
(συνεπώς ποιμένες, κτηνοτρόφοι), πότε γεωργοί 
άποικοϋντες τήν εύφορον καί δχι όρεινήν Ά -  
ρόην. Καί είς νομίσματα Πατρών άπεικονίζε- 
ται ό Τριπτόλεμος καθήμενος έπί πτερωτού 
άρματος δρακόντων. ‘Ο αύτός Τριπτόλεμος 
είσήγαγε τήν γεωργίαν, κατά τήν μυθολογίαν 
άλλων τόπων, είς τήν ’Αττικήν γύρω τοϋ 
1409 π.Χ. Θωμόπουλος 94—5.

Τριταία  ή Τρίταια ή Τρίτεια. ’Αχαϊκή 
πόλις μεσόγειος ΝΑ τών Φαρών, άπό τάς 
όποίας άπεϊ^εν 100 στάδια κατά Παυσανίαν 
καί άπό τοϋ όρους Σκόλλεως καί έκ Δύμης 100 
σταδ. κατά Στράβωνα. Είς Φωκίδα έπί τών 
συνόρων τής Λοκρίδος πόλις καλουμένη καί 
Τριτέαι (είς πληθ.). Ό  Στέφανος Βυζάντιος 
λέγει «πόλις ’Αχαϊκή, Στράβων όγδόη, ό πο
λίτης Τριταιεύς» καί είς λ. Τρίτεια «πόλις 
Τρωική Άρισβαίων κτίσμα. Ό  πολίτης Τρι- 
ταιεύς. έστι καί άλλη μεταξύ Φωκίδος καί Λο- 
κρών τών Όζολών [έκεΐθεν τής Ναυπακτίας]. 
’Έ στι καί Ά χα ΐας άλλη διά δύο ττ».

Κατά τινας, λέγει ό Παυσανίας, οίκιστής 
ήτο 6 Κελβίδας, έλθών άπό τήν Κύμην τήν έν 
Ό πτικοΐς (Κάτω ’Ιταλίας). Κατ’ άλλους μυθι- 
κώτερον δτι ύπήρξε παρθένος τ ις  Τρίτεια, θυ- 
γάτηρ τοϋ Τρίτωνος καί Ιέρεια τής ’Αθήνας, 
ή όποία άπό τόν Ά ρην άπέκτησε υιόν, τόν 
Μελάνιππον, αύτός δέ συνώκισε τήν πόλιν καί 
έθεσε τό δνομα τής μητρός του. Ή  Τριταία, 
θυγάτηρ τοϋ Τρίτωνος, είναι έκδήλωσίς τις 
τής Άθηνάς, μόνον δέ ή παράδοσις περί παρ
θενίας τής ’Αθήνας ήνάγκασε τούς Τριταιεΐς 
νά παριστοΰν τήν πρόγονόν των ώς διάφορον 
τής ’Αθήνας. Καί έκ λατινικής έπιγραφής, τήν 
όποιαν διέσωσεν ό Σπόν (1685), καταδεικνύε
ται ή λατρεία πρός τήν θεάν Τρίτειαν, ή όποία 
εϊτε έδώ έλατρεύθη είτε έξ 'Ελλάδος ή λατρεία 
της μετεφέρθη είς Γαλατίαν. Τέλος, κατ’ άλλην 
γνώμην, ή λέξις Τριταία έτυμολογεΐται άπό 
τήν σανσκριτικήν τρι—τρί, σημαίνουσαν όχθην 
ρέοντος υδατος, ποταμού κλπ. έξ αύτοΰ δέ καί 
ή λ. τρίτο=λίμνη, ύδωρ. Τριταία πελασγι
κόν όνομα, άρχαιότατον κατ’ αύτήν, σημαίνον 
«πόλιν τών ύδάτων». ΑΙ λέξεις Τριτώ, Τρί
των, ’Αμφιτρίτη, Τριγένεια κλπ. τών Ελλήνων 
όμοίως έκεΐθεν έχουν τήν παραγωγήν, άλλ’ οί 
"Ελληνες διέγνωσαν ομοιότητα μεταξύ τοΰ ό- 
νόματος τούτου καί τοΰ άριθμοΰ τρία.

Πρίν τής εισόδου είς τήν πόλιν ήτο μνήμα 
άπό μάρμαρον, άξιοθέατον περισσότερον διά 
τάς ζωγραφίας τοϋ μεγάλου ’Αθηναίου ζωγρά-
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φου Νικίου, συγχρόνου του Μ. ’Αλεξάνδρου. 
Είς τήν Τριταίαν ήτο έπίσης ναός των μεγί
στων κσλουμένων θεών καί άγάλματχ αυτών 
έκ πηλού καί κατ' έτος έττλεΐτο έορτή παρό
μοια πρός τήν του Διονύσου. Ύπήρχεν άκόμη 
καί ναός τής Άθηνάς· τό μεταγενέστερον άγαλμά 
της ήτο μαρμάρινον, τό δέ άρχαΐον έλεγαν είς 
τόν ΤΙαυσανίαν οί Τριταιεΐς ότι έφυγαδεύθη είς 
Ρώμην. Είς τήν ναήν αύτόν έγίνοντο θυσίαι εις 
τήν Ά ρην καί την Τριταίαν.

Έ κ  Τριταίας ήτο 6 Άγήσαρχος 6 Αίμο- 
στράτου όλυμπιονίκης. Έλεγειον άναφέρον αυ
τήν άποκαλεϊ τούς Τριταιεΐς Άρκάδας. Τούτο 
άνέγνωσε μετ* έκπλήζεως καί ή Παυσανίας εις 
τήν βάσιν του άγάλματος του Άγησάρχου είς 
’Ολυμπίαν. Ή  άπόσπασις αυτή τής Τριταίας 
έκ τής Ά χα ΐα ς έγένετο ύπή των Ρωμαίων με
τά τήν ύπ αυτών κατάκτησιν τής ’Αχαΐας 
(140 π. X.). Καί ή γεωγράφος Δικαίαρχος 
(300 π. X.) φαίνεται άποδίδων τήν Τριταίαν 
είς Αρκαδίαν, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει 
βεβαίως ότι ή Τριταία ήτο πολύ πρός τό μέ
ρος των 'Αρκάδων, Αρκάδες δέ ήσαν καί οί 
Κυναιθεΐς (σήμερον έπαρχίας Καλαβρύτων), άλ- 
λά καί πάλιν ή χώρα τής Τριταίας ήτο γεί- 
των τής 'Ηλείας, διά τούτο Τριταιεΐς καί Φα- 
ραιεΐς καί Δυμσΐοι ήσαν έκτεΟειμένοι είς τάς 
έπιδρομάς των ΊΙλείω ν κατά τούς χρόνους τής 
Ά χ .  συμπολιτείας. Κατά τούς χρόνους τού 
Αύγούστου ή Τριταία έπανεδόθη είς τάς Π ά
τρας. Στρατίος (βλ. λ.) άνεδείχΟη έπίσης έκ 
Τριταίας. Πού έκειτο ή πόλις ; Κατά τήν γνώ
μην παλαιοτέρων καί νεωτέρων τινων παρά τήν 
κώμην "Αγ. Βλάσσιος παρά τά δρια των έπαρ- 
χιών ΙΙατρών καί Καλαβρύτων.

Τό πιΟανούτερον νά ήτο εκεί τό Λεόντιον 
κατά τούς νεωτέρους, ό δέ Ν. Γιαλούρης εύρε 
Οέατρον έκεΐ (1957) καί έπιστοποίησεν έπιδρο- 
μήν καί πυρπόλησιν αύτού. Κατά αήν όρΟοτέραν 
άποψιν τού αυστριακού W illelm  (1901), πρός 
ήν συντάσσεται ό Θωμόπουλος 119, ή Τριταία 
ήτο είς θέσιν Παναγιά της Ά γ . Μαρίνας, ό
που τω 1853 εύρέΟη έπιγραφή.

Είς τήν θέσιν αύτήν ένήργησεν άνασκαφάς 
ό ΓΙ. Νεράντζουλης τω 1933 καί είς μεγαλυ- 
τέραν κλίμακα ό έφορος άρχαιοτήτων Γ. Μη- 
λιάδης τω 1937. Υ πέρ τής λύσεως ταύτης 
τάσσεται καί ό K ah rs ted t 549 καί ημείς, Ιδί
ως στηριζόμενοι εις τήν Στράβωνα, κατά τόν 
όποιον τό όρος Σκόλλις είναι «κοινόν Δυμαίων 
καί Τριταιέων καί Ήλείων».

Κατά τόν Ηρόδοτον «Τριταιέες, οΐ μούνοι 
τούτων [των Α χαιών] μεσόγαιοι οίκέουσι... 
Ταυτα δυώδεκα μέρεα νυν Α χαιών έστί καί 
τότε Ίώνων ήν». Άπετέλεσαν μέλος τής Ά χ . 
Δωδεκαπόλεως καί τής Δεκαπόλεως (Ά χ. συμ
πολιτείας), έκ τών πρώτων μάλιστα, μετά ΓΙα- 
τρέων κ. ά. Έ π ί Άράτου στρατηγού ό στρα
τηγός τών ΑΙτωλών Εύριπίδας έκ τής ’Ηλείας 
μέ τούς ύπ* αύτόν Αίτωλούς έξήλθεν έκ τής 
'Ήλιδος καί έτράπη πρός λαφυραγωγίαν είς τήν 
χώραν των, ώς είχον πράξει πρό αύτού οί στρα
τηγοί Δορίμαχος καί Σκόπας τών ΑΙτωλών, 
Πατρεΐς δέ καί Φαραιεΐς είσέβαλον πρός άπό- 
κρουσιν εις 'Ήλιδα. Καί τό κεφ. τούτο του

Πολυβίου συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως 6τι ή 
Τριταία προηγείτο τών Φαρών έναντι τής Η 
λείας. Έ π ί μεσαιωνικής έπυχής άναφέρεται τό 
Γρεβενόν καί έν συνεχείς άλλα χωρία (Σκούρα 
κ. ά.) τού λεκανοπεδίου μεταξύ Ώλενού καί 
Σκόλλεως, τό όποιον έπί τουρκικών χρόνων ά· 
παντώμεν υπό τό όνομα Βουντούχλα (βλ. λ.), 
ένφ ή Τριταία έξαφανίζεται καί ώς πόλις καί 
ώς τοπωνύμιον. Περιοχή κλεφτών πολύ πρή 
τού 1821 (Γιαννιά βλ. λ.).

Μετά τό 1770 είχε δοθή εΐς τινα Τούρκον 
τής Ναυπάκτου, ό όποιος ένέμετο τήν γην, £- 
χων έτήσιον εισόδημα 10.000 γροσίων ή τή 
τρίτον τών καρπών καί τής συγκομιδής, τό 
όποιον οί έπιστάται του εισέπραττον Άπαντα 
παλαιόν χωρίον φραγκικών χρόνων Τουρκοχώ- 
ρι (βλ. λ.). Έ π ί Τουρκοκρατίας μονή Νοτενών 
(βλ. λ.) διατηρουμένη, άγιων Πάντων (βλ. λ.) 
διατηρουμένη καί άγιου Ίωάννου έρειπωθεΐσα 
σήμερον. Κάτοικοι τω 1821 2.125 άπαντες 
'Έλληνες. Τή ήροπέδιον (κάμπος τής Βουντού- 
χλας, ύψ. 409 μ.) σιτοφόρον πάντοτε, διαβρέ- 
χεται άπό τήν Καύκωνα (ποταμός ή Σαρδινή), 
ώς έπίσης καί από τόν ΤευΟέαν ποταμόν 
(Μπούρμπουλαν). Είς τήν Τριταίαν δέν παρε- 
τηρούντο έλη μεγαλύτερα τού ένός στρέμματος, 
έν τοσούτω ύπήρχεν έλονοσία. Κατελείφθησαν 
δέ μερικά σλαυικά τοπωνύμια ένδεικτικά έγ- 
καταστάσεως Σλαύων, όχι 6μως καί Αλβανών. 
Αλβανόφωνοι δέν υπήρξαν είς Τριταίαν μέχρις 
έσχάτων. Έκεΐθεν διήλΟεν ό Ίσούφ πασάς τό 
θέρος 1821 μεταβαίνων είς Λάλα. Χρυσανθακό- 
πουλος 201. Κατά τήν συγκρότησιν τών δή
μων τω 1836, έδημιουργήθη δήμος Τριταίας 
μέ έδραν τό Σανταμέρι καί τά χωρία Χατζούρι, 
Γάλαρος, Πόρτες, Μπράτι, Μιχόι, Βερσίτσι, 
Φλόκα, Κόμι, Κάλφα, μονή Μαρίτσης, Ρουπα
κιά, Κρασέτζα καί έτερος δήμος Έρυμανθίας 
μέ έδραν τήν Προστοβίτσαν καί τά χωρία Κα- 
λέντζι, Κούμπερι, Γρεβενόν, Άλποχώρι, Βελη- 
μάχια, Τουρκοχώρι, Κυπαρίσσι, Κουτροχώρι, 
Α γία  Μαρίνα, Χιόνα, Γολέμι, Μάζι, Λαζαριό, 
Σκιαδά, Σκούρα, Ρένεσι, Τσαπόγα, Μαστραν- 
τώνη καί τάς μονάς Ά γ . Ίωάννου, Ά γ . Πάν
των καί Παναγίας (Νοτενών). Οΰτω τό όρο- 
πέδιον Βουντούχλα, τή όποιον ώς σύνολον χω
ρίων είχε λάβει καί ή E xpedition , έδιχάσΟη. 
Ό  δήμος όμως Έρυμανθίας τώ 1861 κατηρ- 
γήθη καί συνεχωνεύθη μέ τόν διατηρηθέντα 
Τριταίας μέ έδραν τήν Προστοβίτσαν καί κα
τόπιν άπό τού 1862 τό Τουρκοχώρι. *0 δήμος 
κατηργήθη τώ 1912. Δρακάκης Κούνδουρος 
67, 112—3, 159. Βλ. καί άνεπίγραφον πίνακα 
κώδικος μονής Γηροκομείου του 1849. ΟΙ έν 
Πάτραις Τριταιεΐς έχουν σύνδεσμον μέ α' 
πρόεδρον τόν Ιατρόν καί δημ. σύμβουλον Μιλτ. 
Ζαχαρόπουλον. Θωμόπουλος 23, 24, 50, 53, 
61, 62, 65, 90, 117—9, 125, 139, 144, 147, 
172, 237, 270, 280, 297, 314», 373s, 488», 
4991, 600, 609, 617. H erbillon  ώς έν σ. 183 
Χρ. Κορύλλος Χωρογραφία 83, ΜΕΕ Κ Γ' 341.

Τριτάχης Νικόλαος. Κρής άξιωματικός, 
παραλαβών έκ μέρους τής Έλλ. Κυβερνήσεως 
τό φρούριον τού Ρίου παρά τών Γάλλων. Στ. 
Θωμόπουλος Δ. Βιβλιοθήκη 328*# Τρ. Εύαγ-
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‘ γελίδου, Τά μετά τόν ’Όθωνα, 476, ΜΕΕ ΚΕ' 
W f 'r'7'"̂ ' 1' 341. Τριτάκη οικογένεια ήτο εις Πάτρας μετά 
,ι ( }  ταΟτα. Καί συνοικία Τριτάκη μεταξύ Άκρο-
η:; ϊΜ-«.) $ 1 πόλεως καί άλσυλλίου Σχατοβουνίου, άναπτυ- 
k' ' " ΪΡ χθεϊσα τόν Κ' αί. έπί έκτάσεως της οίκογενείας.

^ν*Λ! 1' Τύ κτήμα τούτο άναφέρει ό Θωμόπουλος ένθα 
ίί ' • f άνωτέρω σ. 411 «έν τφ  γηπέδω των άδελφών 

§. κ.κ. Τριτάκη» πρύς άρκτον του φρουρίου». Δι- 
7'u' »'b  ̂ | ί  κηγόρος καί άξιωματικός Τριτάκης, πρόεδρος 
t ψ  συλλόγου Κρητών τώ 1894, άναφέρεται τώ

Tiifi! 1862 είς τό εις Άνδρ. Ρηγόπουλον τεύχος, 
‘i"i ψ νϊν,| J  σ. 17. Έξεστράτευσεν είς Κρήτην (βλ. λ.). 

ifvJto ’f. '! Τ ρ ιφ ύ λ ιο ι  (Φαναρΐται, όπως έλέγοντο τω 
. Τ  1821). Συμμετέσχον περί τούς 300 είς τήν πο- 

'Λ'.:νι 4\ λιορκίαν των Πατρών τφ  1822 καί μαζί μέ
m  Ιο,·® 1 τόν Γενναϊον Κολοκοτρώνην κατά τήν μάχην

τού Γηροκομείου (9 Μαρτίου 1822) έτοποθε- 
Ιίϊτον (J)„ ί τήθησαν είς Παλαιόπυργον. Τριανταφύλλου Γη- 
rtl 4'· ροκομ. 48 έπ. Πολλοί Τριφύλιοι έγκατεστά- 
«U5 ί:ι,3 ®1; θησαν είς Πάτρας καί ίδρυσαν καί ίδιον σύλ- 

ϊ .. ." f(: λογον αυτών.
^  j,jC ] Τ ρ ιώ δ ιο υ  Π  α τ  ρ ώ ν. Ό  έν Ένετία Πα- 

; Vj.’̂  i ; τρεύς Άνδρ. Κουνάδης έτύπωσε τήν 31 Μαρ- 
'h '-m  τ ο̂υ 1622 «Τριώδιον περιέχων τήν πρέπου- 

.Γ' ·, «ι σαν... Ένετίησι πόνφ καί δεξιότητι Ή ρακλέ- 
.. Φ ους τού Γιράλδου, άναλώμασι τού Άνδρέου
r ,!·Γί jl* 3ί τού Κουνάδου τού τό παλαιόν γένος έλκοντος 
■ έκ τής των Πατρων πόλεως της Πελοποννή-

W σου...». Τό κείμενον τού λειτουργικού τούτου 
Αψ;-' *  ρφχίου παρελήφθη έκ της μητροπόλεως Π. 

;!tiir, (ΐί),,· Πατρων, ή όποία φαίνεται θά είχεν άξιόλογον 
1 φ βιβλιοθήκην, πάντως τό έν χρήσει αυτής χει- 

Awsjyta: ^  ρόγραφον παρέλαβεν ό Πατρεύς Κουνάδης καί 
■nw if (5rr έτύπωσεν, έκτοτε δέ ή βίβλος τού Τριωδίου έκ- 
«; ιή; τυποΰται κατά τό άρχέτυπον τούτο τό έκ της
ahw4 μητροπόλεως Πατρων καί ούτως εξηγείται διατί 
ι, Bifoi'' jf είς όλα τά έκτοτε έν χρήσει Τριώδια περιέχε- 
:ο>'. I’1"' ιι ται είς τήν άκολουθίαν της α' Κυριακής των 
EfWJvte jj; νηστειών ό τελευταίος εύφημισμός «Μιχαήλ, 

j /t'pufc tj, Μητροφάνους, Μελετίου, Ιγνατίου καί Μαξί- 
r/afi Βά" τ*, μου τών άοιδίμων μητροπολιτών Πατρών, 
Κυΐρψ!' .* αίωνία ή μνήμη» καί πώς διά της τυπογραφίας 

Λΐζ®ί'; »! διαιωνίσθησαν τά όνόματα τών πέντε τούτων 
, JlifiF ή. μητροπολιτών τών Πατρών. ΙΙεριείχετο δέ ό 
'Ay. fl>f Η άνωτέρω εύφημισμός είς τό χειρόγραφον της 

■•ο : ο | ι  μητροπόλεως Πατρών, διότι πάσα κατά μέρος 
1J S' ’Εκκλησία δικαιούται νά μνημονεύη τά όνόματα 

)?φΐ· δ τών έπισκόπων της ή καί Ιδρυτών ναών, εύερ- 
'̂ ! χΐ® ιϋ; γετών, κτιτόρων ή τά μοναστήρια ηγουμένων 

ν- αύτης ώς καί προστατών. Θωμόπουλος 400—1, 
xjU ΐ  407.

Τ ρ ο ία . Βλ. λ. Εύρύπυλος, Αίσυμνήτης Διό- 
Η νυσος, Ηρακλής, Δεξαμενός, Πρευγένης. H er- 
Of billon ώς έν σ. 183.

0if · ΐ Τρομίλεια. ’Αχαϊκή πόλις κατά τήν άρ- 
1 * A > Sj χαιότητα, τήν όποίαν αναφέρει δ Άθήναιος ΙΔ ' 

658: «Καί ό Τρομιλικός δέ τυρός ένδοξος 
\ έστί. περί ου φησί Δημήτριος δ Σκήψιος, έν
*!ιj ft' 1 δευτέριρ Τρωικού Διακόσμου, ούτω' «Τής Ά -  
J  'if! *,) χ αίας πόλις Τρομίλεια, περί ήν γίνεται τυρός 

Jtl Ί  αϊγειος ήδιστος, ούκ έχων σύγκρισιν πρός έτε- 
^)ί: Ό. ρον, δ προσαγορευόμενος Τρομιλικός· οδ καί 
 ̂ »ί' Σιμωνίδης μνημονεύει έν Ίάμβω, ού ή άρχή'

>Γ Πολλά μέν δή προεκπονή, Τηλέμβοτε, | γρά- 
ψων ένταϋθα μέντοι τυρός έξ Ά χαίης | Τρο-

f %  Α  
V

μελικός θαυμαστός, δν κατήγαγον...». ’Ίσως 
έκειτο παρά τήν ΙΙελλήνην (έκ τών καταλοί
πων Στεφ. Θωμοπούλου).

Τρουπάκης Παναγιούτης. Διετάχθη ύπό 
τού Μούρτζινου νά μεταβή μετά στρατιωτών 
είς Πάτρας καί Δυτ. Ελλάδα (1822). ΜΕΕ 
ΚΓ' 374.

Τροϋσα καί Τρουσάκι. Δύο συνοικισμοί 
παρά τά χωρία Λάλουσι καί Ζώγα είς κοινό
τητα τών οποίων (νΰν λεγομένην Σταροχωρίου) 
ύπάγοντχΐ, κείμενα πρός τό μέρος τού χωρίου 
Καλούσι. Κατά Κορύλλον Χωρογραφία 81 έχο- 
μεν άνω καί κάτω Τροΰσα (τά) μέ 71 κατοί
κους τφ  1903, άπέχοντα τής Χαλανδρίτσης 
δύο ώρας. Ή  E xped ition  II  86 άναφέρει τό 
Τρουσάκι μέ 5 οίκογενείας καί τά Τρούσα μέ 
6 οίκογενείας, χωρία τού 1828. Τρούσι (Τρού
σα) χωρίον τού δήμου Φαρών τω 1836. Δρα- 
κάκης Κούνδουρος 67. Καί τω 1911 πάλιν 
(Τρούσα). ΟΙ αύτοί 159. Άναφέρονται καί πά 
λιν ύπ’ αυτών σ. 159 διά τό έτος 1911. Ό  
Ραγκαβής Β' 88 άναφέρει Τρούσα μετά τών 
χωρίων Λάλουσι καί ’Αστέρι μέ 33 οίκογενεί
ας καί 153 κατοίκους (1851). Ό  Νουχάκης τά 
Τρούσα μέ 71 κατοίκους τω 1889. Καί ύψωμα 
(ύψ. 596 μ.) Τρούσα έπίσης ΒΑ Σταροχωρίου 
καί Α Κριθαρακίου, έτερον δέ γειτονικόν ύψω
μα Τσούκα. ’Αλβανικά τοπωνύμια. Σήμερον οί 
συνοικισμοί διατηρούνται (10 οίκογ, τά Τρού
σα καί 6 τό Τρουσάκι). Κάτοικοι αύτοΰ τω  
1836 βεβαιώνουν τά τής περιουσίας τής μονής 
Α γίω ν Πάντων. Τω 1713 άπετέλει μίαν ένο- 
ρίαν μέ Λάλουσι καί Ζώγα.

τροχιόδρομοι. ’Επί δημάρχου Δ. Βότση 
(1902) ένεκαινιάσθη είς Πάτρας δ α' έν Έ λ - 
λάδι τροχιόδρομος δι’ ήλεκτρικοΰ ρεύματος, 
καταστρωθείσης σιδηροτροχιάς έπί τής δδοΰ 
Ά γ . Άνδρέου, άπό θέσεως παλαιού ναού Ά γ . 
Διονυσίου μέχρι καί ’Ιτεών καί έπί τής δδού 
νύν Γούναρη. Ά γ . Γεωργίου, Γερμανού έως 
ναού Ά γ . Παρασκευής (άνάδοχος έταιρία Χόδ- 
σον—Θόμψον). Ή  λειτουργία του, συνεχισθεΐ- 
σα μέχρι τού άποκλεισμού (1917), διεκόπη 
έκτοτε όριστικώς. 'Όταν έλειτούργησαν οί ηλε
κτρικοί Πατρών, καί είς αύτάς τάς Α θήνας 
δέν εϊχον είσέτι είσαχθή. Διετηροΰντο δύο 
γραμμαί: Ά γ .  Διονύσιος—Ίτέα ι, Ά γ .  Διονύ
σιος—Ά γ . Παρασκευή (άνω πόλις). Τώ 1908 
διά τού ρεύματος τού έργοστασίου ήλεκτρο- 
φωτίσθη διά α’ φοράν καί ή πλατεία Γεωρ
γίου Α .'

Τρυφωνοπούλου Τούλα έκ Λεχχινών. Έ ξ -  
έδωσε τώ 1939 τήν ποιητικήν της συλλογήν 
«Αναλαμπές». ’Αχαϊκά Γ ' 143.

Τσαγκοβούνι (ΰψ. 231 μ.) ΒΑ τού Πρεβέ- 
δου ύψωμα. Τσαγκόν, άνυδρον, άπρόσφορον.

Τ σ ά ι λ ο ς. Βλ. λ. Τζάιλος.
Τσακίρης Γ. Π α ν α γ .  Έξέδωσεν έν Πά- 

τραις τω 1915 μετάφρασιν τού περί «Θεωρίας 
τών τυπικών σταδίων τής διδασκαλίας τού δη- 
μοτ. σχολείου» έργου τού W . R ein  έκ σ. 103.

Τσακίρης Γεώργ. Πρόεδρος ’Ιατρικού Συλ
λόγου Πατρών. Βλ. λ. Ροταριανός.

Τσακόπουλος Αθανάσιος ή Αναγνώστης. 
’Αγωνιστής έκ Μαντινείας. Έπολέμησε καί είς
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τήν πολιορκίαν των Πατρών τώ 1822. ΜΕΕ 
Κ Γ ' 399.

Τ σακω νικά . Συνοικισμός νεώτερος παρά 
τό χωρίον Φράγκα τής Δύμης, έκ του ονόμα
τος των οίκιστών οίκογενείας Τσάκωνα.

Τ σαλαμ ιδας. Έ κ  Τριταίας (’Αλποχώρι) 
άγωνισταί τοΰ 1821, άνήκοντες είς τό σώμα 
των Κουμανιώτη, εις τούτων μάλιστα φέρεται 
ώς φονεύσαςτόν Καραντζάν. ’Αναφέρεται καί είς 
ποίημα « Ό  χρωματισμός τού κόσμου» τού Χρ. 
Παναγοπούλου, μετά δέ τήν Άπελευθέρωσιν ά- 
πέδωσαν δημάρχους Τριταίας, Τφ  1713 εις υ
πόμνημα υπέρ τού μητροπολίτου Πατρών υπο
γράφει ώς προεστώς Άλποχωρίου άλλά καί 
Βελημάχι ό Ιωάννης Τσαλαμιδας (σύντικος 
του χωρίου). Θωμόπουλος 549.

Τσαλδάρης Παναγής. Διωρίσθη τό α ' δι
κηγόρος (1890) είς τά έν Πάτραις δικαστήρια, 
δπου προσήλΟε καί ώρκίσΟη, μετέβη δέ μετά 
ταύτα διά περαιτέρω σπουδάς είς Εύρούπην. 
Έπανελθών έζήτησε τήν μετάθεσίν του είς Ά -  
θήνας (1893). Γ. Βούρου, Π . Τσαλδάρης, *ΑΘ. 
1958, 33, 41. Ό  Κωνστ. Τσαλδάρης διετέλεσε 
νομάρχης έν Πάτραις τώ 1915—7. 'Ανεξάρτη
τος Δ ' 3178.

Τ σάλτας Λουκά Χρηστός. ’Ιατρός καί καλ
λιτέχνη; έν Πάτραις, όπου έγεν,ήθη τφ  1897. 
Πολλά ζωγραφικά έργα του (Οαλασσογραφίαι) 
καί γλυπτικά (άνάγλυφα, συνθέσεις κλπ.) απο
τελούν Ιδίαν αυτού ίκΟεσιν έν Πάτραις. Έ φ ι- 
λοτέχνησε προτομάς Κ. Παλαμά, Στεφ. Θωμο- 
πούλου, στρατηγού Μανουσογιαννάκι, 'Ιωάν. 
Παπανδροπούλου κ. &.

Τσαμαδός ’Αναστάσιος έξ "Υδρας ναύαρχος 
κατά τόν Α γώ να. Τόν Μάρτιον 1825 ύπεστήρι- 
ξε τό Νεόκαστρον πρός άνακοπήν της μετα
φοράς πολεμοφοδίων έκεΐθεν πρός τούς Τούρ
κους των Πατρών. ΜΕΕ Κ Γ' 404.

Τ σάμης ’Ιωάννης. ’Αγωνιστής τού 1821 έκ 
Δεμεστίχων. Έπεσεν ένδόςως είς τήν πολιορκί
αν Πατρών. Πρωθιερεύς Ν. Παπαδόπουλος είς 
περ. «’'Αμπελος» 10 (1957). Καλαβρυτινής κα
ταγωγής είναι καί 6 Γεώργ. Τσάμης, νομι
κός έν Πάτραις, συνεργάτης νομικών περιο
δικών.

Τσαούση. Έ π Ι τής παραλίας, έκεΐθεν των 
Ιτεώ ν  καί έντεύΟεν των Ροΐτίκων, ύπό τό χω- 
ρίον Μιντιλόγ>ι, δπου τό θέρος κέντρα άναψυ- 
χής καί λουομένων, άκόμη δέ καί παραμερι
σμού. "Αλλοτε έλέγετο χάνι τού Παπαδιαμαν- 
τόπούλου, άλλ’ έπεκράτησε τό συντομώτερον 
Τσαούση. Τσαούσης τουρκ. ό λοχίας, άλλά καί 
τσαούσι είδος σταφυλιού (τουρκ. ςανυ$), τό 
όποιον αναφέρει καί ό κώδηξ τής μονής Γηρο
κομείου. Πρβλ. Ν. ’Ανδριώτου, Λεξ. Έτυμολ. 
265. Καί είς Τεγέαν ’Αρκαδίας υπάρχει τοπω- 
νύμιον Μερτσαούση, άπό τίνος άξιωματικοΰ έ- 
χοντος τό χωρίον επί Τουρκοκρατίας (Ν. Πο
λίτου, Τοπωνυμικά 17), δπου ήδρευεν έπί 
Τουρκοκρατίας τμήμα στρατού ύπό τσαούς (λο- 
χίαν). Θ. Κριμπάς είς ΙΙελοποννησιακά Α' 343 
Καί έν Κονίτση (Άετομηλίτση), τοποθεσία δ 
που χάνι, χάνι Τσαούση, πιθανώς έκ Τούρκου 
Τσαούση. Ή πειρ. χρονικά ΙΓ ' 188. ΜΕΕ 1Β' 
335.

Τσαούσης Δημητρως. Ύπό τόν Άνδρ. 
Λόντον άγωνιστής, ήμύνθη είς Πάτρας είς τήν 
οικίαν Άναστ. Περρούκα κατά τήν εισβολήν 
τών Ελλήνων είς τήν πόλιν τήν 22 Ν)βρίου 
1821. Φιλήμων είς Γερμ. ύπόμν. 254.

ΤσαπλαναΙικα . ΝΔ τών Πατρών έπί γη
λόφων τού Παναχαΐκοϋ, δπου ή μονή Άναλή- 
ψεως καί κατωτέρω ή τού Σωτήρος, παρά τό 
παλαιότερον χωρίον Ιίαυλόκαστρον, (ύψ. 190 
μ.) καί έπί συστοίχου μέ αυτό ύψώματος. *Α- 
ναφέρονται τό πρώτον είς ένδειςιν άπό 24 ’Ο
κτωβρίου 1808 σελ. 3 τοΰ κώδικος μονής Γη
ροκομείου «Σύνορα χωραφίων Παυλοκάστρου» 
θέσις τής περιφερείας Παυλουκάστρου : «Τζα- 
πλανέϊκχ». 'Ομοίως ώς θέσις χωραφίου 5 κου- 
βελίων «τζαμπανέηκα» είς τό τέλος του 2ου 
φύλλου τού κώδικος τής μονής Γηροκομείου 
καί είς τό μέσον τής 4ης σελ. τού αυτού κώ
δικος, δπου ό αυτός άγρός τής μονής όρίζεται 
έχων συνορίτας «τόν Ά χμ έτ κεχαγιά καί τό 
πλάγι τού τζιτζίμπεη». Τφ  1889 ό Νουχάκης 
Β' 519 αναφέρει μέν Τσαπλανχίικα, άλλ’ άνευ 
ένδείξεως άριθμού κατοί/ων, ό Κορύλλος Χω
ρογραφία 67 τώ 1903 τά ΤσαπλαναΙικα καί 
Παυλόκαστρον σημειώνει μέ κατοίκους 321. 
Ή  λέξις έκ τού Καπλάνης (τσαπλάν), δνομα 
οίκογενείας ώς έν Ή πείρω  (Έλευθ. Ζ/  236), 
καπλάν δέ τουρκ. τίγρι:, δέρμα τίγρεως, άλλά 
καί καλπάν τουρκιστί είναι ό κάπος (είδος αρ
ματολού) καί καλκάνι, καλλικάντζαοος έν Κυ- 
νουρία (Πολίτου ΙΙαρχδ. 1257),

Ό  τόπος άνήκεν είς οικογένειαν παλαιών 
κάπων ή φερόντων τό έπώνυμον λόγω παλαιάς 
τοιαύτης ίδιότητος, έξ ού τό έπώνυμον τής ο ί
κογενείας έν Ή πείρω  ή Ά χα ΐα  ; Πράγματι οί 
κάτοικοι τών Τσαπλαναιίκων προέρχονται έκ 
τών έπί τού Παναχαϊκου χωρίων (Σουλίου κ ά,). 
Καί είς τήν έπαρχίαν παρέμεινεν ή φράσις; 
ΤΙ κάπλανος πού είναι (ή γυνή αυτή), δηλ. 
θηριώδης, τίγρις. Τά Τσαπλαναίικα παλαιότε- 
ρον είχον τό θέρος άσήμαντά τινα έλη. Θωμό
πουλος 65. ΜΕΕ Κ Γ  413. Έλευθ. ΙΒ ' 335. 
Ώ ς  χωρίον (τού δήμου Πατρέων) μόλις τω 
1911 άναφέρουν οί Δρακάκης-Κούνδουρος 159. 
ΜετωνομΧσΟη έσχάτως είς Θέαν!

Τσαπόγα. Χωρίον πρός Ν τής Προστοβί- 
τσης, άπέχον αύτής 25'. Κορύλλος Χωρογρα
φία 85. Δέν άναφέοεται ύπό τής E xpedition, 
άλλά τώ 1836 κατά τήν σύστασιν τού δήμου 
ΈρυμανΟίας άπετέλει έν τών χωρίων αυτού, 
ώς καί τού Τριταίας άπό τού 1861. Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 113, 159. Κατά Ραγκαβήν 13' 
89 οίκογένειαι 12 κάτοικοι 63 τφ  1851 καί 
κατά Νουχάκην 90 τφ  1889. Κατά Θωμόπου- 
λον α' έκδ. 238, β' έκδ. 270 τό δνομα βουλγ. 
Τζάμ—πόγα διά Θεόν. *0 V asm er τό άγνοεΐ. 
’Αλβανικόν ίσως (Ζαπόγεν), δνομα κτίτορυς. 
ΜΕΕ ΚΓ' 413. Βλ- λ. Βουντούχλα.

Τσαπουρνιά. Τοποθεσία έπί δάσους έξ έ- 
λάτων έπί τού Ώλενού, θέρετρον πολύ χρησι
μοποιούμενος όλίγυν διξιά τής όδού άπό Πα
τρών είς Καλάβρυτα, μετά τής όποιας έπικοινω- 
νεΐ καί πάλιν 8ι αύτοκινητοδρόμου. Θέσις Τσα- 
πουρνιά και είς ’Αροανείαν (Παπανδρέου, Ίστορ. 
Καλαβρ. 299) καί είς Μακεδονίαν παρά τόν 2α-
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ραντάπορον, όπου ή III Μεραρχία έδωσε μά
χην. Βλ. λ. Κομπηγάδι, Στρατός.

Τσαραβίνα. Τοπωνύμιου Δύμης, πλησίον 
του Καραβοστασιού περί του όποιου άσχολεϊται 
ό V asm er 140, όποστηρίζων σλαυικόν έτυμον. 
ΟΙ Δρακάκης Κούνδουρος 113 άναφέρουν συνοι- 

|κισμόν ύπαγόμενον εις δήμον Δύμης (1911). 
Σήμερον δέν είναι συνοικισμός, άπλώς Οέσις.

τσάτρα πάτρα. Επίρρημα μεσαιωνικόν : 
σάταλα πάταλα καί έξ αύτοϋ οΐ Τούρκοι £atra  
—patra , δυσκόλως, άδεξίως. Ν. Άνδριώτης. 
Έτυμολ. Λεξικό 2G5. Συνεπώς άσχετον μέ 
τάς Πάτρας.

Τσάτσος (Τζάτζος) A. Κ. Άπαντά μετα
ξύ των φιλομαθών τών Πατρών τώ 1851. Κ. 
Δ. 'Γσάτσου ύπουργοϋ, Λόγος έπΐ τή έπετείω 
της έξόδου τοΰ Μεσολογγίου καί έτερος έπΐ 
τή άναστηλώσει τής 'Αγίας Λαύρας, έξεδόΟη- 
σαν έν Πάτραις τώ 1949.

Τσεγκολιές. Πηγή ΰδατος καί τοπωνύμιον 
παρά τό Σαλμενϊκον (βλ. λ.).

Τσέγκος ’Ιωάν, πρωτόδικης Πατρών, ο 
πού τώ 1867 έξέδωσε «Τά τρόπαια ή τά αϊ- 
σχη τής ένεστώσης κυβερνήσεως ή ή έκπόρ- 
νευσις τής Δικαιοσύνης» έκ σελ. 61.

Τ σ ίγκος Δ. Γυμνασιάρχης, έξέδωσεν έν 
Πάτραις τώ 1892 Βίους έπιφανών άνδρών 
τής άρχαίας Ελλάδος μετά εικονογραφιών έκ 
σελ. 104.

Τ σ ε λ ε μ π ή  Έ β λ η ά  (1611 — 1679). 
Τούρκος περιηγηθείς καί γράψας περί Πατρών.

Τσεροβούνι. Χειμερινή διαμονή τών κα
τοίκων τοΰ Μαζαρακίου τώ 1903, 3 ώ. ΝΔ 
Χαλανδρίτσης, ύδρεύεται δέ διά φρεάτων. Κατά 
V asm er 108 ή λέξις, συγγενής πρός τό Τσερ- 
νοβίτι τής Φθιώτιδάς, έχει σλαυικήν προέλευ- 
αιν, σημαίνει μαϋρον, ύπάρχει δέ καί άλβ. λ. 
σημαίνουσα όρεινός. Είναι τό νΰν Κάτω Μαζα- 
ράκι, βουνόν μέ τζέρες (δρυς), δάση δέ έξ αύ- 
τών διατηρούνται μέχρι σήμερον.

Τσέρτος καί Τσερτίδης. Οικογένεια τών 
Πατρών, προερχομένη έκ Κεφαλληνίας, έφερον 
δέ άρχικώς οί Τσέρτοί τό όνομα Βαλσαμάκαι, 
μετά δέ τήν ΆπελευΟέρωσιν τό όνομα Τσερτί- 
δαι. ΜΗδη εις έγγραφον τοΰ μητροπολ. Παρθε
νίου 10 Ίανουαρίου 1648 περί τής ένώσεως 
τών μονών 'Αγ. Κωνσταντίνου καί Όμπλοϋ 
ύπογράφει ό πρόκριτος Πατρών Γεώργιος 
Τσέρτος, ό υΙός δέ τούτου Κωνσταντίνος ένυμ- 
φεύθη τήν θυγατέρα Ίωάννου Λαπανιτσιώτη, 
τόν όποιον εύρίσκομεν εις τάς έκθέσεις τοΰ Ε 
νετού προξένου Πατρών ως φορτωτήν έξωτερι- 
κοΰ τώ 1766.

Τσέρτος Άνδρέας άναφέρεται ώς φίλος τοΰ 
τελώνου Πατρών, καλούμενος παρά τοΰ βέη 
Τριπόλεως νά πληρώση άποζημίωσιν τφ  1759 
διά πυρπόλησίν πειρατικού πλοίου εις Καραβο
στάσι (Κώδηξ Μέρτζιου 241). Φίλος του καί 
ό Λουκάκης Κανακάρης (βλ. λ.). 'Ο  Τσέρτος έ 
θεωρήθη υπεύθυνος, διότι δέν έφύλαξαν καλώς 
τάς άκτάς, αύτός καί 6 τελώνης (αύτόθι 242).

Γεώργ. Τζέρτον άπαντώμεν είς κατάλογον 
συνδρομητών Πατρών τής 'Ιστορίας τοΰ Δ. 
Φωτεινού (1818). Πωλητήριον 1806 άκινήτου 
Κληρονόμων Χρυσ. Τζέρτου είς συνοικίαν Όδη-

γητρίας είς Άρχεΐον Λόντου Α ' 200—1 καί είς 
Θωμόπουλον 579». Διά τούτου, βεβαιουμένου 
έκτός τοΰ μητροπ. Μακαρίου καί ύπό τοΰ προ
κρίτου Πατρών Γεωργ. Τζέρτου, ή ’Αγγελική 
χήοα Χρ. Τζέρτου μέ τά τέκνα της Δημήτριον, 
Κατίναν, Μαρίαν καί Ελένην, έπώλησαν έν 
οίκόπεδον, «όπού εις τήν μετά τοΰ άνδραδέλ- 
φου της Άνδρέου Τζέρτου μοίρασιν έτυχεν εις 
τό μερίδιον τών υίών της». *0 Χρυσ. Αόντος 
πρόκριτος Πατρών βέβαιοι προικοσύμφωνον 
Ρηγοπούλου τοΰ 1798 (Ά κ. Ήμερολ. 1918, 
110) καί άλλο συμβόλαιον τοΰ 1806 (Άρχεΐον 
Λόντου Α' 200—1). 'Ομόλογον 200 γρ. τοΰ 
Δημ. Τζέρτου 10ης Αύγούστου 1819 εύρίσκεται 
είς Άρχεΐον Παπαδιαμαντοπούλου.

Κατά τήν Έπανάστασιν 1821 ό Γεώργιος 
συνέπραξε μετά τοΰ Ά θ . Κανακάρη, μετά τοΰ 
οποίου υπογράφει τό περί Π. Καραντζά πιστο- 
ποιητικόν 20)9)1821. Άναφέρεται «φροντιστής 
ταΐνίων» τοΰ στρατοπέδου Πατρών καί υπο
γράφει λογαριασμόν έξόδων αύτοϋ (Γούδας Ε ’ 
351, Ά ρχ . Λόντου Β’ 65—7). Εισέρχεται είς 
Πάτρας τόν Ν)βριον 1821 έπΐ κεφαλής τών 
Ελλήνων (ΙΙουκεβίλλ 387). Αναγνωρίζεται 
αρχηγός τών όπλαρχηγών Πατρών είς έγγρα
φον αύτών είς μονήν Μαρίτσης 5)10)1824. 
Άρχεΐον Λόντου Β' 297—8. Διετέλεσε καί έ
παρχος Βοστίτσης.

Ό  υίός τούτου Κωνσταντίνος Τσερτίδης ά- 
παντάται β' γραμματεύς τοΰ Βουλευτικού τόν 
’Οκτώβριον 1824 (Ά ρχ. Λόντου Β' 355—6). 
Μετά Στεφ. Μακρή υπογράφει είς Διακοπτόν 
4)8)1827 άναφοράν πρός τήν έπί τών ’Εσωτε
ρικών Γραμματείαν ώς «έπιτροπή έπί τών έθνι- 
κών προσόδων τής Βοστίτζης», τήν όποιαν ά- 
νέκδοτον έδημοσίευσεν έκ τοΰ άρχείου Λ όνου 
ό Νύσης Μεσσηνέζης Μεταξάς Τό Αΐγιον στόν 
αγώνα, 115—117.Ό  Τ. Σταματόπουλος Τό προ
σκύνημα 82, 86 φέρει τόν Τσερτίδην συγγενή 
τοΰ Λόντου. Ό  Κωνστ. Τσερτίδης διετέλεσε 
καί πληρεξούσιος τών Πατρών είς τήν Έθνο- 
συνέλευσιν τοΰ 1843. Τίοί του ήσαν οί δικη
γόροι Γεώργιος καί ’Ιωάννης, διατελέσαντες 
βουλευταί Πατρών καί πρόεδροι τοΰ δημοτικού 
συμβουλίου Πατρέων. Ε ίς τό μητρώον τών 
κατά τόν 'Ιερόν άγώνα άξιωματικών, αΰξων 
άριθ. 1849 Κωνστ. Τσερτίδης Πάτραι, άνα- 
γράφεται: ύπηρέτησε καθ’ δλον τόν Α γώ να καί 
ώς στρατιωτικός έχων ίκανούς στρατιώτας ύπό 
τήν οδηγίαν του καί ώς γραμματεύς τοΰ στρα
τηγού Λόντου καί ώς ταμίας τοΰ Γενικού 
στρατοπέδου τής Πελοποννήσου. Κατετάχθη 
είς τήν 6ην τάξιν. Ό  Κ. Τσερτίδης έδημοσίευ
σεν είς τήν «Πανδώραν» Ά θ . 1859 πραγμα
τείαν περί καθωμιλουμένης γλώσσης, ήξίου δέ 
νά καθιερωθή ώς τοιαύτη ή 'Επτανησιακή. Θυ- 
γάτηρ τοΰ Ίωάννου Τσερτίδου ή Μαρία, άνε- 
ψιά τοΰ ίστορικοΰ Στ. Θωμοπούλου, τοΰ όποίου 
άδελφή ήτο ή μήτηρ ταύτης, έκληρονόμησε διά 
διαθήκης του τοΰτον καί τά συγγραφικά του 
έργα. Θωμόπουλος 37, 455, 5082, 525β 5482, 
552, 579», 625.

Τ σ ε τ σ ε β ό ς .  Βλ. λ. Τζετζεβός.
Τ σ ιβ δ ί. Συνοικία παραλιακή τών Πατρών.

μεταξύ τής έναντι τοΰ νΰν Τελωνείου πλατείας,
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όδοΰ άγ(ου Άνδρέου καί μέχρι του ναού τού
του, δπου ό άρχαΐος λιμήν. Τό τοπωνύμιον 
κατά Θωμόπαυλον 348ι , διότι κατά τόν Με
σαίωνα οί έν Πάτραις Εβραίο ι τά έμπορικά 
των καταστήματα (άργυραμοιβεΐα κλπ.) εΐχον 
παρά τόν λιμένα, δπου οί μετ’ αύτών συναλλασ
σόμενοι έλάμβανον πολλάκιε νομίσματα κίβδη
λα* Δι* αυτό καί διά τήν έμπορικήν των ιδιο
φυίαν έμισουντο υπό των έντοπίων καί έκα- 
λουντο Κίβδαι (προφέρεται Τσίβδαι, τσ παρά 
βυζαντινούς), ήτοι κίβδηλοι, άπατεώνες καί ό 
τόπος των καταστημάτων των κιβδεϊον καί ά- 
πέμεινε ΤσιβδΙ ή έκεΐ ίδρυθεΐσα άργότερον συν
οικία έως καί σήμερον, ή όποια πάντως δέν 
ήτο έβραΐκή. ΤσιβδΙ άπαντα είς έγγραφα συμ
βολαιογραφικά του 1835, άλλ' άναμφισβήτητον 
δτι ή όνομασία ήτο παλαιοτέρα. Καί είς τήν 
Νεοελληνικήν έχομεν έπίΟετον τσευδός, τραυ
λός, ψευδός, ψευδής (Ν. Άνδριώτης, Λεξ, Έ -  
τυμολ. 266). Είς τό ΤσιβδΙ ήτο ό άρχαΐος λι
μήν (βλ. λ.) καί ό Στ. Θωμόπουλος είς Δ. 
Βιβλιοθ. 409 σημειώνει: «Κατά τήν συν
οικίαν Τσιβδί καί έντός της θαλάσσης, εις ά- 
πόστασιν 10μ. άπό τού κρηπιδώματος, καθο- 
ρώνται έν καιρφ γαλήνης λείψανα τινα των 
Ιερών της Θεάς τού κάλλους καί των έρώτων 
Αφροδίτης». Πιθανώς έκει έχομεν κατολίσΟησιν 
τού έδάφους.

Κατά Γ. Ν. Παναγόπουλον, Πραγματεία... 
κοιμητηρίου Πατρών, Πάτραι 1879, 108, πη
γή υπήρχε τότε έκεΐ μετά μικράς, άλλ* άναξί- 
ας καθόδου, ήν τινες έθεώρησαν άστόχως ώς 
πηγήν της Δήμητρος. Γενικώτερον, γράφει ό 
Χρ. Κορύλλος, ΙΙερί αίματουρικοΰ πυρετού, 3: 
συνοικία έπί έδάφους υγρού, ύπό άπόρων κα- 
τοικουμένη, στερουμένη υπονόμων ώς καί ή 
'Άρια. Μεταξύ ’Άριας καί ΤσιβδΙ έλος 30 στρεμ
μάτων, έξ ού τό ύδωρ έχρησίμευε πρός πόσιν(!) 
καί καθαρισμόν έν τη συνοικία (1879). Έ π ί τε
λευταίας Τουρκοκρατίας είς τήν νυν συνοικίαν (ή 
όποια δέν κατωκεΐτο πάντως) τό λοιμοκαΟαρι- 
στήριον (λαζαρέτο) τού λιμένος κατά τάς πολλάς 
επιδημίας πανώλους. Πάντως είναι ποιά τις 6- 
ξαρσις τού έδάφους έκεΐ άνέκαΟεν, 2—3 μ. Θω
μόπουλος 77, 348, 617*.

Τ σ ιλ ιάνης 'Ιωάννης. Διερμηνεύς τού Ρωσ. 
προξενείου των Πατρών. Κατήγετο έκ Κπόλε- 
ως καί παρέμεινεν ένταύΟα τά έτη 1800—13, 
σόζυγος δέ καί Ουγάτηρ του άπεβίωσαν εις 
Πάτρας καί έτάφησαν τώ 1813 έξω τού ναού 
τής αγίας Τριάδος (βλ. λ.), ή έλληνική έπι- 
γραφή δέ τού τάφου των εΰρέΟη είς τήν οικίαν 
Σπ. Τσουλουχοπούλου καί έδημοσιεύθη ύπό τού 
Θωμοπούλου α' έκδ. 420, β' έκδ. 561.

Τ σ ιλ ιμ ίγκ ρ α . Οικογένεια Πατρών κατα- 
φυγοΰσα είς Ζάκυνθον 1770—80. Θωμόπουλος 
4944.

Τ σ ιλίρας I. Δημήτριος. Εκπαιδευτικός, 
διατελέσας γεν. έπιθεωρητής έκπαιδεύσεως Δω* 
δεκανήσου, γεννηθείς είς Βραχναίικα, ύπηρετή- 
σας είς Πάτρας καί Ρόδον. Έξέδωσεν : Τρο
φή, άήρ, άσκησις. Πάτραι 1917. Ή  25η Μαρ
τίου 1821, Πάτραι 1946, Ή  έκπαίδευσις Δω- 
δεκανήσου μετά τήν άπελευθέρωσίν της, Ρόδος 
1949, ‘Υπόμνημα περί των τίτλων, των έπιστ.

έργασιών κλπ. έν Πάτραις 1950. Πολλαί συν
εργασία! του εις περιοδικά καί έφημερίδας. 
Έγραψεν έπίσης καί ιστορίαν Βραχνίου καί 
Βραχναιίκων (έπαθλον Νικολ. Γ. Παπανικολά- 
ου), βραβευθεΐσαν.

Τσιμάρας Β. Ά ναστ. Κεφαλλήν, έξέδω
σεν έν Πάτραις 1870 «*Η καθ’ ύπνον φαντασία 
ήτοι ή πτώσις τής Τουρκίας έν τή Ανατολή».

Τ σ ιμπουκάτικα . Συνοικισμός Πατρών δπι- 
σΟεν Δημοτικών σταύλων καί έργοστασίου X. 
Κρητικού μέχρι Λαχαναγοράς (όπισθεν έργο
στασίου Αεριόφωτος). *Εκ τίνος έκεΐ τσιμπου- 
κάτικου (έργοστασίου καπνοσυρίγγων Π . Νικο
λάου).

Τ σιμπουράχης Αλέξιος. Έδίδαξεν είς Πά
τρας τώ 1815, διετέλεσε δέ όμοίως διδάσκα
λος καί άλλαχοϋ τής Πελοποννήσου μέχρι τφ 
1821. Πληρεξούσιος τής Α' έν Έπιδαύρψ Έ -  
θνοσυνελεύσεως. Θωμόπουλος 553. Έλευθ. ΙΒ' 
356. Είς τήν Αρχαιολογίαν Ελληνικήν Γρη- 
γορίου Ιερομ. Παλιουρίτου, έν Βενετία 1815, 
άναφέρεται ώς έλλογιμώτατος διδάσκαλος Πα
τρών Τζιμποράκης.

Τσίπηρας Αθανάσιος. ’Έμπορος Πατρών, 
άπό τού 1738 βεβαιούμενος, ύπό τήν προστα
σίαν των Ενετών ύφίσταται ένοχλήσεις παρά 
τών Τούρκων τού φρουρίου Άντιρρίου καί ό 
Ενετός πρόξενος Πατρών διεμαρτυοήΟη είς τόν 
πασάν της Ναυπάκτου καί έπειτα είς τήν 'Υψη* 
λήν πύλην. *0 Μεχμέτ άγάς δμως τού Άντιρρίου 
έφονεύΟη ύπό γενιτσάρων έκεΐ καί τά πράγ
ματα ησύχασαν (Κώδηξ Μέρτζιου 234—5). Είχε 
κατάστημα γενικού έμπορίου καί κατηγορεΐται 
τώ 1760 άπό τόν Ενετόν πρόξενον ώς έκμε- 
ταλλευόμενος τήν προστασίαν, τήν όποίαν είχεν 
ώς Ενετός ύπήκοος, ένώ ό πρόξενος διεπίστω- 
σεν δτι είχε γεννηΟή είς χωρίον τών Καλαβρύ
των (αυτόθι 245). Τόν χειμώνα 1768 λέγεται 
περί αυτού δτι μετέβη είς Κπολιν, άλλα δέν 
φαίνεται άληΟές. Οί Τούρκοι τού έπέβαλον χα
ράτσι 500 πιάστρα ώς ραγιά. Οί 'Έλληνες δη
μογέροντες έπιμένουν είς τήν καταβολήν. Ου- 
τος, λέγει ό πρόξενος τώ 1768, έμπορεύετο έν 
Πάτραις άπό 25ετίας καί ίσχυρίζετο δτι έγεν- 
νήΟη μέν είς χωρίον Καλαβρύτων, αλλά κατά 
τόν χρόνον τής ένετικής κυριαρχίας καί έτα- 
ξίδευσεν μικρός είς Ένετίαν, Επικαλείται καί 
φιρμάνια, άναγνωρίζοντα αυτόν Ενετόν υπή
κοον (αυτόθι 237—5). Τό αύτό έτος πληροφορεί 
ό πρόξενος δτι εύρίσκετο είς Τριπαλιτσάν διά 
ν* άναλάβη δσα έδωσε διά χαράτσι (αυτόθι 281). 
Ή  οίκογένειά του τώ 1770 κατέφυγεν έκ Π α
τρών είς Ζάκυνθον λόγφ τής Έπαναστάσεως. 
'Γπογράφεται ώς φορτωτής είς τά έγγραφα το5 
αυτού προξενείου τού 1766. Άναφέρεται ώς 
μάρτυς είς πολλά Πατρινά έ/γραφα. Τώ 1837 
είς κατάλογον συνδρομητών Πατρών τών 'Υ πο
μνημάτων τού Γερμανού άναφέρονται Δ. Τζί- 
πηρας καί Άνδρέας Τσίπηρας. Κατά Παπαν- 
δρέου Καλ. Έ πετ. 66 ή οικογένεια έκ Σοπω- 
τοΰ. Θωμόπουλος 506, 508.

Τ σιπουριάς Κ. Ιωάννης. Έ κ  Πατρών λό
γιος φαρμακοποιός έξέδωσε «Σύντομος πραγμα
τεία περί κατασκευής Ελληνικών οίνων» Ά θ . 
1870. Είς περ. «Τλισσός» ’Αθηνών 1871, Γ '
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S6i—? «Βιβλιογραφία τ) βιβλιοθηκονομία», τφ  
1880 «Περί Έλλην. άμπελουργίας». Διετέλε- 
σεν ύπάλληλος της Εθνικής βιβλιοθήκης.

Τσιράκοβα (Ciracova). Ούτως είς Έ ν. 
κατάστασιν τοϋ 1697 ή Άράχωβα παρά τάς 
ΙΙάτρας.

Τσιτσέλη οίκογένεια έν Κεφαλληνία έκ Δί- 
βρης προερχομένη, κλάδος δέ αύτής καί έν Πα- 
τραις (1830). Τσιτσέ>ης Α ' 621.

Τσιχλάκης. Καθηγητής καί ποιητής έν 
Πάτραις, όπου έξέδωσε τώ 1896 "Υμνους προς 
τούς νικήτας των ’Ολυμπιακών άγώνων, είς 
σχήμα 20X30, είς έκδοσιν φιλόκαλΑον καί μέ 
χρυσόσκονιν δαπάναις τοϋ "Αγγλου έν Πάτραις 
φιλέλληνος Μάρσαλλ.

Τσοπελόπουλος ’Αναστάσιος έκ Ζούρτσης 
Τριφυλίας. Ήγωνίσθη καί είς τήν πολιορκίαν 
ΓΙατρών. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. "Αμπελος, 
τ. 10 (1957).

Τσούκα. "Υψωμα (690 μ.) ύπεράνω χωρίου 
Τροϋσα (βλ. λ.), έκ τοϋ άλβ. σημαίνοντος κε
φαλήν (zucca). Ή πειρ. Χρον. ΙΒ' 204, ΙΓ ' 
185, Ζακυθηνός Οί Σλάβοι έν Έλλάδι 79. 
Τσούκα καί είς Μακεδονίαν. Βλ. λ. Τσουκαλά.

Τσουκαλά (καί νΰν Τσουκαλαίικα). Δυτι- 
κώς των Πατρών έπί των υψωμάτων πέραν 
τοϋ Νεοχωρίου (Μιντιλογλίου) καί Δρεσθενών, 
άντιστοίχως αυτών, έπί της παλαιάς δδοΰ 
(βλ. λ.) πρός Δύμην. ’Ερείπια άρχαιότητος υ
ποδεικνύουν έδώ τήν θέσιν δήμων τής άρχαίας 
Ώλένου (βλ. λ.) ή αυτήν ταύτην κατά M eyer. 
Τά μέσα τοϋ ΙΘ ’ αί. άποικοι άπό Σούβαρδον 
τών Καλαβρύτων συνώκισαν μίαν ώραν κάτω 
τοϋ Τσουκαλά, έπί της παραλίας, χωρίον κλη- 
θέν έκ τοϋ Τσουκαλά Τσουκαλαίικα, τό δέ άρ- 
χικόν χωρίον έγκατελείφθη βραδέως καί ή θέ- 
σις λέγεται σήμερον Παλιοχώρι ή Τσουκαλά 
μέ έρείπια τών έπί Τουρκοκρατίας οικιών, τοϋ 
χώρου καλλιεργουμένου μέ σιτηρά. Ή  θέα έ- 
κεΐθεν είναι ωραία καί έλευθέρα πρός τόν Πα- 
τραϊκόν κόλπον καί πρδς τήν πεδιάδα τοϋ Π εί
ρου καί διακρίνεται είς τό ύψηλότερον σημεΐον 
τοϋ υψώματος δ ναός τοϋ Προφήτου Ή λία  είς 
έρείπια θεμελίων. Είς Τσουκαλά υπάρχει καί ή 
μοναδική πηγή τής περιφερείας καλοϋ ύδατος, 
είς τήν λοιπήν περιφέρειαν μόνον έκ φρεάτων 
άρδεύονται.

Τσουκαλά χωρίον Πατρών άναφέρεται ήδη 
ύπό τών Ενετών τώ 1697 (Κώδηξ Μέρτζιου 
117, 118.). Άπετέλει μίαν ενορίαν μέ Τρε- 
σθενά τω 1713 (αύτόθι 171). 'Ο  D odw ell II  
309 άναφέρει δτι είς δρόμον 2 </a ώρών άπό 
τάς Πάτρας διέκρινε μερικά μικρά ρωμαϊκά 
υπολείμματα πλησίον τοϋ χωρίου L ukala . ’Εδώ 
άρχίζουν, συνεχίζει, μερικοί μικροί λόφοι, οί 
όποιοι άπαρτίζουν προέκτασιν τοϋ Παναχαϊκυΰ 
καί παρουσιάζουν μίαν ποικιλίαν γραφικότητος. 
*0 P ouqueville  (IV, 372) τό άναφέρει λανθα- 
σμένως ώς Σουβάλα, χωρίον 15 έλλην. οικογε
νειών, J/i ώ. ΝΔ Δρεσθενών.

Τό Τσουκαλά έχει καί δ χάρτης τής Πελο- 
ποννήσου του L eake, άλλ’ 8χι είς άκριβή θέ
σιν. Τό άναφέρει καί δ ανεπίγραφος πίναξ τοϋ 
κώδικος τής μονής Γηροκομείου (σελ. 205) είς 
ίνδειξιν τοϋ 1849 έτους. Ή Expedition εΰρε

13 οικογένειας τφ  1828, ό Ραγκαβής Β’ 85 
οίκογενείας 16 κατοίκους 77 τώ 1851 καί δ 
Νουχάκης 244 κατοίκους τώ 1889, έκτοτε δέ 
άναφέρονται ώς Τσουκαλαίικα πλέον. Κορύλλου 
Χωρογραφία 68, 129. Παπανδρέου, Καλαβρ. Έ π . 
175 καί 'Ιστ. Καλαβρ. 240. Τσουκαλαίικα καί 
είς Μεσσηνίαν, Τσουκαλά τσιφλίκι τοϋ Ά λή  
πασά είς Δέλβινον Β. ’Ηπείρου καί είς Λευκάδα 
χωρίον Τσουκαλάδες. Ε π ιτόπ ιος παράδοσις 
φέρει τόν τόπον ώς τσιφλίκι Τούρκου Τσου
καλά, κατ’ άλλην δέ έξήγησιν, διότι παρήγοντο 
τσουκάλια, 8πως καί είς τό γειτονικόν χωρίον 
Καμίνια.

Τσουκαλά έκ τοϋ όνόματος τοϋ πρώτου οί- 
κιστοΰ ή κυρίου τής περιοχής έπί Τουρκοκρα
τίας. τσούκα μεσαίων, λέξις (ίταλ. zucca) μέ- 
γας λέβης, έξ ου τσουκάλι, έν έπαρχία Πατρών 
τό πήλινον άγγεΐον. Τσούκα έν ’Ηλεία κορυ
φή, λέξις άλβ. κατά Κ. Ν. Ήλιόπουλον, Το
πωνυμικόν ’Ηλείας 180. Κατά Φ. Κουκουλέν 
Βυζαντ. βίος Β' II, 99 βυζ. λέξις, χύτρα. Κατά 
Δραγούμην Χρον. 211, 214. 219 τσούκα κο
ρυφή βουνοϋ, τσοϋκος, κοΰκος. ‘Ομοίως έκ- 
λαμβάνεται είς Ί Ιπ .  Χρονικά ΙΒ ' 204, 1Γ' 185. 
ΜΕΕ ΚΓ' 771. Διότι, λοιπόν, τό χωρίον ήτο 
έπί κορυφής. Έ π ί υψώματος καί κορυφής πα
ρόμοιας είναι άντιστοίχως τά ΔρεσΟενά καί τοϋ 
Θερειανοϋ, της αυτής ήλικίας χωρία.

Τήν 8 ’Ιουλίου 1821 τό έξωπλισμένον πλοϊον 
τοϋ Γ. Δενδρολίβανου (βλ. λ.) «"Αγ. Σπυρίδων» 
συνεκρούσθη μέ τουρκ. πλοϊον, τό όποιον κατε- 
ναυμάχησεν έπί έξ ώρας (Χιώτης Ίονίου Α ' 
407). Δασώδες τό μέρος τώ 1821. Θεοφανίδης 
A ' 262s. Καί ληστεία (βλ. λ.) τήν 6 ’Ιουλίου 
1768 έμπόρων έξ Ίωαννίνων. Τάς τελευταίας 
ήμέρας τοϋ Μαρτίου 1822, ένφ ή κυρία δύνα- 
μις τών πολιορκητών Πατρών ύπό τόν Θ. Κο- 
λοκοτρώνην είχε φθάσει, προσερχομένη είς Κ. 
Ά χαΐαν, οί 'Γοΰρκοΐ πασάδες έκ τοϋ φρουρίου 
Πατρών έστειλαν δύναμιν πρός άναγνώρισιν. 
Καί δ Κολοκοτρώνης έστειλε δύναμιν ύπό τόν 
υίόν του Γενναΐον, αί δύο δέ δυνάμεις συνε- 
κρούσθησαν περί τό χωρίον. *Η μάχη κατέ- 
ληξεν υπέρ τών ήμετέρων, οί όποιοι κατεδίω- 
ξαν τούς Τούρκους έως τοϋ χωρίου "Ισαρι, τό 
όποιον κεΐται όπισθεν καί Α τοϋ Τσουκαλά. 
Τήν έπομένην τά στρατεύματα τοϋ Κολοκο- 
τρώνη προωθήθησαν πρός Πάτρας (Φωτάκου, 
Άπομνημον. Α ' 294, Χρυσανθακόπουλος 90). 
Τ φ  1836 άπετέλει χωρίον τοϋ δήμου Δύμης, 
άλλά ήδη τφ  1912 άνήκεν είς τόν δήμον Π α
τρών (Δρακάκης 67, 117).

Τ σουκαλάς ’Ιεζεκιήλ (κοσμικόν δνομα Χρή- 
στος). ’Εγεννήθη είς Πάτρας τφ  1912 καί έ- 
σπούδασε θεολογίαν είς ’Αθήνας (1934). Ά π ό  
τοϋ 1937 παρέμεινεν είς Β. ’Αμερικήν, διατε- 
λέσας διευθυντής τής Ιερατικής σχολής τής 
’Αρχιεπισκοπής, άναδειχθείς καί βοηθός επίσκο
πος τιτουλάριος Ναζιανζοΰ (Ή μερ. Έ π ετ . 
Έ λλ. Θεολ. σχολής B rooklyn, 1949, 114). 
Τ φ  1959 κατέστη μητροπολίτης Αυστραλίας.

Τσουκαλάς Δημήτριος. Πολ. μηχανικός 
καί λογοτέχνης γράψας είς έφημ. καί περιοδι
κά διηγήματα, χρονογραφήματα καί στίχους 
(καί μέ τό φιλ. ψευδώνυμον Κράτης Δανήλος).
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Τσουνούκας Βασίλειος. Έγεννήθη είς Π ά
τρας τφ  1874. Διετέλεσε στρατ. Ιατρός μέχρι 
του βαθμού του άνωτ. γεν. άρχιάτρου. ’Έ γρα- 
ψεν ιατρικά βιβλία, έν οΐς «Έγχειρίδιον ήλιο
θεραπείας» έν Άθήναις 1916. ΜΕΕ Κ Γ' 474.

Τ σούτης Γεώργιος. Λογοτέχνης καί νομι
κός έν Πάτραις άπό Καλούσι Φαρών. Συνειρ- 
γάσθη είς λογοτεχνικά περιοδικά καί Ιδίως τά 
«’Αχαϊκά» γράψας διηγήματα καί στίχους (φι- 
λολογ. ψευδώνυμον Π . ’Αχαιός).

Τ ύμ η  Κύπρου (βλ. λ.) παρά τήν Πάφον, 
άπό Δύμης (βλ. λ.).

Τ υπάλδος Χαριτάτος Δημ. ιατρός άγωνι- 
στής του 1821 έκ Κεφαλληνίας (1791—1872). 
Μέ σώμα 100 άνδρών, ύπ’ αύτού συντηρούμε- 
νον, προσήλθε καί είς τήν πολιορκίαν Πατρών. 
Τσιτσέλης Α' 771. Έλευθ. ΙΒ ' 872.

τυ π ο γρ α φ εία . Πρό του 1828 δέν υπήρχε, 
φαίνεται, τυπογραφεΐον έν Πάτραις, έχομεν ό
μως άπό 1Ζ' αί. Πατρεΐς τυπογράφους είς Έ -  
νετίαν (βλ. λ. Κουνάδαι) καί Ιστοποιούς έν Πά- 
τραις, οι όποιοι μέ την κήρυξιν τής Έ πανα- 
στάσεως «έτύπωνον έΟνόσημα» (Τρικούπ*ης Τ - 
στορ. Λ ' 61). Μαζί μέ τόν στρατόν του Μαι- 
ζώνος τόν ’Οκτώβριον 1828 φθάνει έπί πλοίου 
είς 17 κιβώτια τό τυπογραφεΐον τής στρατιάς, 
ϊχον καί έλληνικά στοιχεία, υπό τόν Ρεμπώ 
καί είς αύτό ύπηρετούντα τόν Μανζάρ. Ό  τε
λευταίος διηγείται (κεφ. X—XIII) τάς περιπε- 
τείας του. Ά ρχικώ ς έστεγάσΟη είς ξύλινον πα
ράπηγμα καί άργότερον έξευρέΟη οίκία πλησί
ον τής Άκροπόλεως. Ά ρχάς Δ)βρίου 1828 ήρ- 
χισεν ή εκδοσις είς έλλ. καί γαλλ. τής έφημ. 
«Ταχυδρόμος τής ’Ανατολής» (βλ. λ.), προετι- 
μήθησαν δέ αί ΙΙάτραι, διά νά έχουν ένωρίτε- 
ρον είδήσεις άπό τήν Ευρώπην. ΈξετυπώΟη 
έπίσης έλληνιστί καί γαλλιστί διατίμησις των 
έδωδίμων καί ποτών τήν Ιην Ίανουαρίυυ 1829, 
άλλα τό τυπογραφεΐον έντός του έτους τούτου 
μετεφέρθη είς τήν τότε προ>τεύουσαν Αίγιναν. 
(Θωμόπυυλος είς Δ. Βιβλ. 335).

*0 Χρ. Κορύλλος είς τήν αυτήν Δ. ΒιβλιοΟ. 
281 γράφει ότι τφ  18*0 δύο ταυτοχρόνως συν
έστησαν τυπογραφεία έν ΙΙάτραις καί κατά 
τάς παραμονάς τής Σεπτεμβριανής μεταπολι- 
τεύσεως του 1843 τρεις άνεφάνησαν έν ίΐά- 
τραις άλληλοδιαδόχως έφημερίδες. Γενικοότερον 
αί έφημερίδες έν ΙΙάτραις μέχρι τέλους σχεδόν 
ΙΘ ' αί. έξεδίδοντο είς όχι Ιδιόκτητα τυπογρα
φεία καί περιοδικώς (συνήθως εβδομαδιαίοι), 
πάντως έν Πάτραις.

Ό  Γ. Μπούρας είς έφημ. «Εθνικός Κή- 
ρυξ» Πατρών τής 3 Ν)βρίυυ 1946 μνημονεύει 
τυπογραφεΐον έν Πάτραις τών Κ. Τόμπρα καί 
Θ. Ίωαννίδου, οπού τόν ’Ιούνιον 1840 έξεδό- 
θη ή έβδομαδιαία έφ. «’Αχαϊκός κήρυξ». « Ό  
άναφερόμενος Κ. Τόμπρας άσφαλώς θά είναι 
ό τυπογράφος, ό όποιος μετά του βοηθού του 
Ά ναστ. Νικολαΐδου μετεφέρθησαν άπό τά 
Ταρά άπό τόν ναύαρχον Τομπάζη μετά τήν 
καταστροφήν τών Κυδωνιών καί άνέλαβον στήν 
Π ελοπόννησο τήν λειτουργίαν του άργουν τος 
έλλείψει έμπείρων τυπογράφων Εθνικού Τυ
πογραφείου στά τέλη ’Ιουνίου ή αρχές Ίουλί- 
ου 1821». Είχε διδαχθή είς Παρισίους καί

διετέλεσε α ' διδάσκαλος τών (λετέπειτα τύπο* 
γράφων.

Είς τήν έφ. «Μίνως» Πατρών τού ’Ιουνίου 
1876 νεκρολογεΐται ό Μ. Γεωργιάδης γεννη
θείς είς τήν Κύπρον είς τά 1810 καί μαθητεύ- 
σας είς τό Εθνικόν τυπογραφεΐον τού Ναυ
πλίου. Ά πό  τάς Αθήνας, όπου είχε μεταφερ- 
θή καί τό Εθνικόν τυπογραφεΐον «κατέβηκε 
άπό τό 1838 είς τήν πόλιν μας πρώτος αύτός 
τό πρώτον έν αύτή συστήσας τυπογραφεΐον», 
Ή  έφ. Καρτερία, έξεδόθη είς τό τυπογραφεΐον 
Μ. Γεωργιάδου τφ  1842 (Μπούρας αύτόθι). 
Ό  αύτός Γ. Μπούρας είς έφ. «Σημερινή» ΓΙα- 
τρών τής 16 ’Ιουνίου 1946 παρέχει κατάλογον 
τών πρώτων (1847—1855) έκδόσεων βιβλίων 
έκ Πατρινών τυπογραφείων, έκ τής «Έλλ. Βι
βλιογραφίας Γκίνη, Μέξα (1840—1863)».

Ά π ό  τάς πρώτας έκδόσεις έν Πάτραις : Κ. 
Μπογιατζόγλου «Στοιχ. Γραμματική τής άρχ. 
γλώσσης», έν Πάτραις 1838 (Θωμόπουλας 
553ιϋ). Ό  Ζαχύνθιος Ιατρός Ρωμανέλλης έκδί- 
δει έν Πάτραις «Πρόχειρον περίληψιν Α νατομί
ας» καί άναφέρεται τφ  1844 τυπογραφεΐον έν 
ΙΙάτραις τού Μ. Γεωργιάδου. (ΙΙερί καθηκόν
των τών γονέων υπό Κ .Γ .Σ ., έν Πάτραις 
1858).

’Ο Κορύλλος ώς άνωτέρω 382 άναφέρει ό
τι τφ  1896 έλειτούργουν έν Πάτραις έξ τυπο
γραφεία, έκ τών όποίων τό άρχαιότερον, τό 
τού «Φοίνίκος», Ιδρύθη τφ  1857. Έ κ  τών 6 
τούτων τά 3 εΐχον ταχυπιεστήρια, έν δέ έξ αύ- 
τών έκίνεΐτο δι* άτμοϋ. Τφ  1855 ήδη άπαντα 
τό τυπογραφεΐον 11. Εύμορφοπούλου καί Γ. 
Σταυροπούλου, τφ  δέ 1857 τδ τυπογραφεΐον Α. 
Σ. ’Αγαπητού (Ακολουθία τού αγίου ένδόξου 
Ιερομάρτυρος Μοδέστου Πατρ. ‘Ιεροσολύμων, 
έν Πάτραις 1857). Τ φ  1858 έχομεν τυπογρα
φεΐον II. Εύμορφοπούλου καί 11. Δημητριάδου 
(Λόγος εκφωνηθείς τήν 25 Μαρτίου 1858 τό 
αύτό έν ΙΙάτραις καί Α γ ία  Λαύρα ύπό Γεωργ. 
Μ. Κουκά, «TL πρόνοια, ασφαλιστική έταιρίχ 
τής προικίσεως τών παίδων» έκ σελ. 48, έν 
ΙΙάτραις 185y). Κατά ταΰτα, τά παλαιότερα 
τυπογραφεία είναι : Του «Φοίνικος» 1855, τού 
11. Εύμορφοπούλου μέ Γ. Σταυρόπουλον καί 
αργότερων άντ’ αύτού μέ συνεταίρον τόν Π. 
Δημητριάδην. Τφ  1872 άπαντα ώς μόνον τού 
Π. Εύμορφοπούλου (παρά τήν πλατείαν Γεωρ
γίου Α').

Τυπώνονται είς αύτό πολυσέλιδα βιβλία, 
όπως έλληνιστί καί γαλλιστί τφ  1896 ό β' τό
μος τής Διεθνούς Βιβλιοθήκης. Τώρα είναι έπί 
τής όδού Μαιζώνος. Τφ 1901 άπαντφ ώς τυ
πογραφεΐον ‘Ηρακλέους Π . Εύμορφοπούλου 
(υίού του). Ά παντά καί τφ  1903 («Βιβλίον 
Α παγγελίας, Νικολ. ΙΙαπαπαναγιώτου» σχολι
κής χρήσεως).

Τό τυπογραφεΐον Α. Σ . Αγαπητού (βλ. λ.) 
είναι έπίσης παλαιότατον (1857) καί έλειτούρ- 
γησε πολλά έτη, μετριωτέρας όμως τεχνικής 
άποδόσεως, άλλα μεγάλης παραγωγικότητος, 
έξ άλλου ό έκδότης ήτο καί συγγραφεύς. Τφ 
1860 έκδίδει τήν ‘Ιστορίαν τής ‘Ύδρας τού Γ. 
Κριεζή. Τφ  1866 έκδίδεται ή Ακολουθία καί 
ό βίος του άγ. ένδόξου όσιομάρτυρος Νικολάου
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i ifou νέου» τώ 1887 «Ιστορική περιγραφή του 
ίεροϋ καί θεοβάδιστου όρους Σινα τοϋ X. Π.

* Άνδρουτσοπούλου κ. ά. τά πλεΐστα λαϊκά, 6- 
Γ πως δ Χρονογράφος ή Χρονολόγος (1876), 
,1 Δικαστική πρακτική καί εύρετήριον Νομολο-

γίας εις πολλούς τόμους τοϋ ίδιου, «Τά άπό- 
I κρυφά τής ωραιότατος άνδρών τε καί γυναι- 
ί κών», «'Ο ’Όθων ό τοξότης, μυθιστόρημα λαμ-
* πρόν» κ. &. 6 «’Αναγνώστης Στριφτόμπολας»,
■ Πάτραι 1860. Εκδόσεις του άπαντώμεν μέχρι 
ί 1887 καί έπέκεινα.

Ό  «Κάδμος» είναι άπό τά άξιολογώτερα τυ- 
i πογραφικά καταστήματα τής Ελλάδος. Ίδρύ- 

θη ύπύ Β. Σεκοπούλου έπΐ τής ΝΔ πλευράς 
; τής πλατείας Γεωργίου Α ' τώ 1869, τόν διε- 
: δέχθη ό Άνδρ. Ιίάσχας τω 1882, τω 1895 
ί μεταφέρεται είς τύ νϋν κατάστημα επί τής 
I όδοΰ Έρμοϋ, τφ  1909 ό Άνδρ. Πάσχας έγκα- 
i τεστάθη είς Αθήνας καί τύ τυπογραφεϊον 

ι 1 Πατρών παρέλαβον οΐ συγγενείς του άδελφοί 
ί Α. Τούλα καί άπύ τοϋ 1942 ό Ά ντ. Μαυρα-
• κος, ύφίσταται δέ έν αύτώ καί τύ α' πιεστή - 
! ριον τοϋ Μητροπούλου, ήλικίας 100 έτών. Τώ 
| 1875 ό Δ. Μητρύπουλος καί 6 Β. Σεκόπουλος 
ί είχον χωριστά τυπογραφεία έπί τής οδού Μαι-

■ ' ζώνος. Τφ 1872 άπαντα Μητροπούλου καί 
! Δημητροπούλου («'Ιστορία καί διήγησις τοϋ 
: σοφωτάτου βασιλέως Σολομώντος» έκ σελ.
: 32), ομοίως τφ  1873 («Περί δαμαλειασμοϋ»
! ύπύ Χρ. Π. Ιίορύλλου), άπέναντι τής Εύαγγε-
• λιστρίας καί τω 1879 μόνον «Δημ. Π. Μητρο- 
i πούλου» («Πραγματεία περί κατασκευής κοιμη- 
I τηρίου... Γ. Ν. Παναγοπούλου). Έτύπωσε βι- 
1 βλία Παπαγεωργίου, Ά μπελα, Γαλάνη, Καν
ί δηλώρου, «“Ελεγχος τοϋ έπιπλάστου παπικού 
i πρωτείου» ύπύ Ιερωνύμου ίερομονάχου, Ιΐά - 
ί τραι 1880, Ή  δόκιμος καλογραία, μεταφρ. έκ 
I τοϋ γαλλικού, 1881.
; Τφ 1862 άπαντα τυπογραφεϊον Γ. Σταυρο
ί πούλου (Λόγος Σπυριδ. Ν. Κανακάρη, Πάτραι 
| 1862), Παλαιότερον είναι τύ τοϋ Ε. Π. Χρι- 
! στοδούλου καί Σίας 1861 (Π. Σ. Συνοδινοΰ,
' Έθνεγερτήριον σάλπισμα 1862), «παρά τήν ό-

I! δύν Έρμοϋ». 1864 : Γραμματική τής άρχαί- 
? ας γλώσσης ύπύ Χριστοδ. Διπλαροπούλου, 

«τυπογραφεϊον Εύσταθίου Π. Χριστοδούλου»
} (άνευ έταιρίας). 1869 : ώς άνω (άνευ έταιρίας)
■ Έ κκλ. άπάνθισμα ύπύ Ν. Καμπιώτου ίερέως.

Τφ 1863 τυπογραφεϊον Δ. I. Κατζικίδου,
| κείμενον έναντι τοϋ Ταχυδρομείου, 
ΐ Τ φ  1875 έχομεν έν Πάτραις τυπογραφεία : 
ί Α. Αγαπητού, Δ. Μητροπούλου, Β. Σεκοπού- 
| λου (έπί τής όδοΰ Μαιζώνος), Μιχ. Γεωργιά- 
I δου (πλ. Γεωργίου), Εύμορφοπούλου καί Δ. 

Τούντα (ομοίως είς πλατείαν Γεωργίου). Τύ

Ι
! τυπογραφεϊον I. Δ. Τούντα άπανταται τύ 1870 
■ (έναντι ναού Εύαγγελιστρίας (Πρύς τύ Διεθνές 
ί συνέδρων Λωζάννης 1869 λόγος Άνδρ. Ρηγο- 
: πούλου) καί τφ  1886 (πλατεία Γεοιργίου Α' 
ί (Ή λ. Βλαχοπούλου, όμιλία Α' έν τή σχολή 
: λαοΰ). Τά τέλη παρ. αί. τυπογραφεία Ά ρτεμ.

Κουλουμπή διατηρούμενα έως σήμερον (έκδό- 
; σεις «Αχαιός»).

Τύ τυπογραφεϊον Π . Μάντζα άπαντα τφ
1893 καί 1898 (Χρωματισμός τοϋ κόσμου ύπύ

Χρ. Παναγοπούλου). Τύ αύτύ έτος Παναγ. Δ. 
Χαλκιοπούλου (Άθαν. Χριστογιαννοπούλου, 
Επιστημονική παραφροσύνη, σελ. 192).

Καί ό «Φορολογούμενος», ήμερησία έφημε- 
ρίς, διέθετε τύ τυπογραφεϊον της δι* έκδοσιν 
βιβλίων Μ. Π . (=Μητροφάνους Παναγιωτο- 
πούλου), ό Παπισμός, έν Πάτραις 1878 έκ σελ. 
250. "Ολαι αί ήμερήσιαι έφημερίδες Πατρών 
διέθετον τάς έγκαταστάσεις των διά τυπογρα- 
φικάς έργασίας πλήν τής έκδόσεως τού φύλλου 
των, μόνον ό «Νεολόγος», ή «Πελοπόννησος» 
καί ή «Η μέρα» έκ των νεωτέρων δέν έδέχθη- 
σαν ξένας έργασίας.

Έ ν  Πάτραις βλέπομεν τυπογραφικάς έργα
σίας διά τύ Παν
ελλήνιον (καί όχι 
έντοπίας μόνον, 
Ιστορία Σκύρου, 
"Γδρας,Γορτυνίας 
κλπ.), έχομεν δέ 
κατά τά έτη 1897 
—8 πέντε σοσια
λιστικά β ι β λ ί α  
(Γιαν. Κορδάτου, 
Εργατικόν κίνη
μα, 101—2), ή 
Ακολουθία τοϋ 
άγίου Μοδέστου 
έξετυπώθη έξάκις 
έν Πάτραις, τφ  
1871 έξεδόθησαν 
«Ε γκώ μ ια  νεο- 

φ  φανή είς τήν Με-
τάστασιν τής Θε
οτόκου» καί τφ

•  1911 ή Ακολου
θία τοϋ Ά γίου  
Τρύφωνος ύπύ Β. 
Μυρσιλίδου ( Ί -  

φ  ωάν. Ράμφου, Α 
γιολογικά μελε- 

«ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ ΑΠΟ ΠΑ- τήματα, Γ ' 30, 
ΛΙΟ ΠΑΤΡ1ΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑ- Δ '_17. Σ Τ ’ 20)· 
ΛΙ». (Μία χαρακτηριστική Τ φ  1911 έχομεν 
σύνθεσις τοϋ καλλιτέχνου τυπογραφεϊον Θ. 
τυπογράφου Γ. Ά ρλ ιώ τη ) Π . Βαρζάνη (Τά

τραγούδια τής Ρ ί
νας ύπύ Σωτ. Γιαννιτσοπούλου), Δημοσθένους 
Φραγκούλη (1913, 1918 έφεξής). Νεώτερα : 
Θεοδ. Κούκουρα («Α χαϊκά», Δελτίον Έ μπορ. 
Επιμελητηρίου, 'Ιστορία βυζ. μονής Γηροκο
μείου), Χαραλ. Καγιάφα ('Ιστορία τής πόλεως 
Πατρών Στεφ. Θωμοπούλου β ' έκδ.), άδελφών 
Συναδινοϋ (Ίστορ. Λεξικόν Πατρών), Χρ. Ά να - 
στασάκη, Ιΐαναγ. Βορίση (Πατρινύ καρναβάλι).

Ε ίς τήν τέχνην τής τυπογραφίας ό έν Π ά- 
τραις Γ. Ά ρλιώτης προσέθεσε συνθέσεις έκ 
τυπογρ. στοιχείων (συναρμολογήσεις)· ϊδε τήν 
παρατιθεμένην είκόνα. Γενικώς : περ. Μελέτη. 
Ά θ . 1908, 47 0 -8 5 .

τ ύ π ο ι .  Βλ. λ. ντόρος.
Τύπος. Έφημερίς ήμερησία (βενιζίλική), 

έκδοθεΐσα έν Πάτραις τφ  1916, άλλ' έπ’ όλί- 
γον, ύπύ Ν. Φωτήλα, ύ όποιος καί έφυλακί-
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Τύπος

σθη 8ιά τήν άντιδυναστικήν άρθρογραφίαν του. 
Τ ύπος. Βλ. λ. έφημερίδες. 
τυρός. Βλ. λ. ζώα καί Τρομίλεια.
Τ υρώ ν . ’Απελεύθερος του Κικέρωνος (βλ. 

λ.), τόν όποιον ούτος άσθενήσαντα άφήκεν είς 
τάς περιποιήσεις του Πατρέως Ιατρού Ά σκλά- 
πωνος έν Πάτραις. Θωμόπουλος 167.

τ υ φ λ ο ί. Τώ  1945 συνεστήθη έν Πάτραις

Ε τα ιρ ία  άντιλήψεως τυφλών ΐίελοποννήσου, ^ 
όποία άπό του 1952 λειτουργεί έργαστήρια τυ
φλών είς τό έπΐ τών όδών Κανάρη— ιψηλάν- 
του οίκημα δωρηθέν είς αότήν ύπό του Περ. 
Κρητικού.

Τ ύ χη . Θεότης λατρευομένη έν Πάτραις κα
τά τούς ρωμ. χρόνους, όπως δεικνύεται έκ νο
μίσματος. M eyer 2218. H erb illon  157—8.

Ναός ‘Αγίου Άνδρέου Καθολικών
έπΐ τή$ δδοΟ Μαιζώνος (1838-1925)



il
ycla. BX, λ. κλίμα, έπιδημίαι, Ιατροί, 
δίαιτα (Θεότης: ’Ασκληπιός, Σωτηρία. 

 ̂ H erbillon 8 8 -9 , 156—7). Ό  Νόμος 
της ύγιείας βλ. λ. νομογράφοι, Ά χ . συμπολι- 

? τεία. Θωμόπουλος 159. Σ. Κουγέας εις «Λα- 
ί ογραφίαν» Ζ ' 543 έπ.

' ϊ γ ι ε ι ο ν ο μ ε ΐ α .  Βλ. λ. λοιμοκαθαρι- 
| στήρια.

ΰδατα. Α ' μ ε τ α λ λ ι κ ά. Αί πηγαΐ τού
των Ονομάζονται συνήθως ύπό του λαοϋ Βρω- 
μονέρια ή Άλογονέρια. Ούτως έπί τής όδοϋ

ί πρός τήν μονήν Όμπλού (βλ. λ.), έπ(σης σο- 
δοϋχος πηγή είς Μανωλιάν άρίστου ύδατος 
(κτήμα Ρικάκη νϋν Ν. Νικολοπούλου). Με- 

! ταλλικά ΰδατα είς Άραχωβίτικα καί Γκέρμπε- 
σι, χρησιμοποιούμενα διά Ιαματικά λουτρά. 
’Έναντι Πατρών έπίσης ύπό τήν Χαλκίδα (Βα- 
ράσοβαν). Καί εις Πέρα Μετόχι πηγή ύδατος 
διά θεραπείαν ψώρας, άνήκουσα είς μονήν Με
γάλου Σπηλαίου (Pouqueville , IV , 359). Τάς 
ίαματικάς πηγάς τής περιοχής Πατρών άγνο- 
οϋν οί περί αύτών γράψαντες καί γενικώς δέν 
έχουν μελετηθή έπιστημονικώς. Τό έκ φρεά- 
των ύδωρ θεωρείται εύεργετικόν διά τούς ψαμ
μιακούς καί τό τών γλυφών βρύσεων διά τούς 
στομαχικούς. Τό εις άρκτον τού φρουρίου (συν
οικία Τριτάκη) ώς Αλκαλικόν έπίσης θεωρεί
ται εύστύμαχον καί Ιαματικόν.

Β' π ο τ ά μ ι α ,  ό μ β ρ ι α .  Βλ. λ. ποταμοί. 
Γ ' ρ έ ο ν τ  α. Είς πολλά μέρη τής έπαρχί- 

ας Πατρών υπάρχουν πηγαί ποσίμων ύδάτων. 
*0 Παναχαΐκός καί 6 ’Ωλενός έχουν πολλάς. 
Ό  ΠλΙνιος άναφέρει πηγήν Κυμοθόης, ή όποια 
κατά Θωμόπουλον 66 θά έκειτο πλησίον τών 
πηγών τού χωρίου Ρωμανού, ίσως δέ νά είναι 
καί αύταί αΰται. Πηγαί άφθόνου ύδατος διά τό 
ύδραγωγεΐον τής πόλεως έχρησιμοποιήθησαν

ήδη άπό τής άρχαιότητος, κείμεναι εις ύψ. 446 
μ. έπί πλευρού φαραγγώδους χάσματος είς 
τάς ΒΔ κλιτύας τού Παναχαϊκοΰ είς Απόστα- 
σιν 6420 μ. άπό τής πόλεως (Νερομάνα), 
πλησίον τών όποιων έξειλίχθη ή τελευταία καί 
αποφασιστική φάσις τής μάχης τού Γηροκο
μείου τώ 1822. Μακρύτερον τής πόλεως κατά 
άλλα 2.500 μέτρα είναι ή πηγή τού Βελουχι
ού καί άλλη παρά τό Παλαιομονάστηρο (μονή 
’Αγίου Νικολάου). "Άνωθεν τών πηγών Βελου- 
χίου, αί όποΐαι εύρίσκονται έπί τής άριστερδς 
τ<ο άνερχομένω δχθης τού χειμάρρου Χαράδρου 
καί έπί τών μεσημβρινών κλιτύων τού Πανα- 
χαϊκου (ύψ. 451 μ.) είναι ή πηγή Κοκκινό- 
βρυση. Έ π ί τού ΓΙαναχαΐκοΰ ύψηλότερον είναι 
τού Δεσπότη ή βρύση (Λέκκας 149—150’ δι- 
ήλθε καί έκοιμήθη ό Ίμβραήμ μέ τόν Νενέ- 
κον) καί άλλη πηγή παρά τά δύο καταφύγια 
τού ’Ορειβατικού συνδέσμου. Πολλάς πηγάς 
έχει έπίσης κατά την μεσημβρινήν του πλευράν 
καί τό βουνόν τού Ό μπλού (Βωδιας, Ό μ -  
πλός, σλαυικά όνόματα σημαίνοντα ύδωρ, πη
γήν). Ό  Θωμόπουλος Ό μπλός 32—33 Απαρι
θμεί τάς πηγάς καί ύδραγωγεϊα τής μονής : 
Καρούλα, Κορύτα, Πλατανάκι, Μεγάλου Π λα
τάνου. Έ π ί τής πρός Ό μπλόν όδοΰ πηγαί είς 
Λευκάκια καί Άλογονέρι. Καί κατωτέρω τό 
Κεφαλόβρυσον (μονή άλλοτε άγ. Κωνσταντίνου) 
καί Πρεβετιάνα παρά τό Σαραβάλι. Καί πηγή 
Παραδείσι παρ’ αυτήν.

Έ π ί τής νϋν όδοΰ πρός Καλάβρυτα (9ον 
χμ .), είς τήν Μανωλιάν, ή κρήνη Μπουλούμ- 
παση. Ό  Χρ. Κορύλλος, Πεζοπορία πρός Κα- 
λάμας 126—127, σημειοϊ τόπους, όπου άνα- 
βλύζουν ύδατα κατά τά έκάστοτε δρομολόγιά 
το υ : Ό μπλός, Μπαρδικώστα, Πρέβεδος. Α 
ριστερά πάλιν τής Μέντζαινας πηγή Κρυστα-
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poD (Κρυστάλλου) καί ρεύμα Φύχτι ψυχροτά- 
του ΰδατος.

Είς τάς άρχαίας Φαράς πηγή Ιερού ΰδατος 
του Έρμου καλουμένη Ναμα, είς τήν όποίαν 
διετηροΰντο ίχθεΐς. 'Ιστορική ήτο καί πηγή 
ΰδατος είς τό Λεόντιον κατά τήν μυθολογίαν, 
τό όποιον θανατώνει μετά τρεις ή μέρας τούς 
έξ αύτοΰ πίνοντας. Σήμερον φημίζονται αΐ πη- 
γαΐ των Λακκωμάτων, χωρίου των Νεζερών, 
δύο ώρας άνωΟι των όποίων υπάρχει πηγή μέ 
τδ όνομα Ά βορος. Τήν δέ γειτονικήν Σπονδ'ι- 
άναν (χωρίον) οΐ έντόπιοι καλούν της "Αννας 
τήν βρυσιν. τήν πηγήν. Πηγήν πλησίον του 
χωρίου Σκούρα Τριταίας, Βελίτσαν καλουμέ- 
\ην, άναφέρει ό Κορύλλος ένθ* άνωτέρω, 11, 
llep l πηγής άλλοτε του Προφήτου Ή λία  πα
ρά τδ χωρίον Βερίνου μέ λαογραφικήν παρά* 
δοσιν ό Λέκκας 30—31. Ό  Dodwell II , 306, 
παρέχει τήν πληροφορίαν ότι κατά τδ ταξίδι- 
όν του τφ  1808, αί πηγαΐ άπδ Πατρών είς 
Αϊγιον λόγ^ των σεισμών ήσαν κεναί, όμοίως 
καί οΐ ποταμοί. Πηγήν Καμενίτσας σκεπασμέ- 
νην κλπ. άναφέρει δ P o uquev ille  IV’, 374. 
Καί άλλας κατά μέρη πηγάς άναφέρουν οΐ πε- 
ριηγηταί. Τδ όνομα Έλεκίστρα έρμηνεύουν ώς 
σημαίνον δεξαμενήν του Α γίου ΤΙλία [Έ λία  
κινσέρνα].

"Υδατα είς τήν πόλιν άναβρύουν είς Ταμ- 
πάχανα, έμπροσθεν του ναού Ά γ .  Νικολάου 
(γλυφή βρύσις) έκ τοϋ βάθους της ρίζης του 
λόφου, όπου ή Άκρόπολις. Είς Τσιβδί όμοίως 
άνέβλυζεν άφθονον ύδωρ, τδ όποιον άλλοτε 
(πρδ 75ετίας) κκί διά μολυβδίνων σωλήνων 
διωχετεύετο πρδς χρήσιν των περιοίκων. ΕΙς 
τάς δύο πεδιάδας έπίσης των Πατρών άναβρύ
ουν διαυγή ΰδατα, πόσιμα μέσα είς κοι
λώματα, καλυπτόμενα άπδ λεπτοφυή άδίαντα 
(πολύτριχον, είδος πόης). "Ενεκα του σχήμα
τος τούτου της έκροής των ό λαός τά λέγει 
μάτια. "Αμπούλας δέ σύνηθες τοπωνύμιον ό
που πηγαί ΰδατος. Κ. Ν. Ήλιόπουλος, Τδ το
πωνυμικόν τής ’Ηλείας. 200. Καί Κεφαλό- 
βρυσο οπού πλουσία πηγή ΰδατος. Κρήνη άρ- 
χαία καί έπΐ Τουρκοκρατίας, έντδς τής Ά κρο- 
πόλεως, σώζεται δέ καί κτίσμα τής τελευταί- 
ας, ή όποία έλάμβανε τδ ΰδωρ έξωθεν (τδ 
φρούριον εϊχεν όμως δεξαμενήν όμβρίων ύδά- 
των ύπερκειμένην, έντδς του πύργου (κουλέ). 
Ιίολύκρουνος κρήνη, λαμβάνουσα τδ ΰδωρ έκ 
του υδραγωγείου της πόλεως, εύρίσκετο έπΐ 
Τουρκοκρατίας παρά τήν Άνατολ. πύλην του 
φρουρίου τής Άκροπόλεως. "Αλλη κρήνη μέ 
άργυροΰν τάσι (κυπην) είς τήν έπίσης ύπδ 
Τούρκων κατωκημένην συνοικίαν τοΰ Τάσι. 
"Αλλη κρήνη είς τήν συνοικίαν Βλατεροΰ (Τέσ- 
σερες Βρύσες) μετά τήν Άπελευθέρωσιν. Πηγή 
ΰδατος όλίγου καί γλυφοΰ ύπήρχε παλαιότερον 
κατά τήν κλίμακα όδοΰ Ή λ . Μηνιάτη (Βασι
λικών) δεξιά τω άνερχομένίρ. Τω 1828 οί 
Γάλλοι εΰρον 7—8 βρύσεις είς Πάτρας πού έ- 
τρεχον διαρκώς καί πολυάριθμα φρέατα είς 
τήν "Ανω πόλιν άνευ στομίου καί έπικίνδυνα ώς 
έκ τούτου τήν νύκτα (M angeart κεφ. 18). *0 
Χρ. Κορύλλος, Περί αίματουρικοΰ πυρετού, 
Ά θ . 1879, 3, άναφέρει ΰδωρ άφθονον άνα-

βλΰζον είς ίλοζ μεταξύ ΆρΙας καί Τσιβδί, 
είς Ταμπάχανα διά μολυβδίνων σωλήνων μά
λιστα διά τάς άνάγκας τών περιοίκων διοχε- 
τευόμενον, έναντι ναού Ά γ . Νικολάου κλπ. 
Πηγή είναι καί είς τδ άκρον τής κλίμακος τής 
όδοΰ Ιΐατρέως (έπίσης γλυφή) καί κατά τήν 
έκσκαφήν τών Θεμελίων οΙκήματος έναντι Δ ι
καστηρίων (ΙΚΑ) κατά τήν όόδν Γούναρη εύ- 
ρέθη τφ  1956.

Είς τάς άρχαίας Πάτρας πηγήν (ήδη 
φρέαρ) είχε τδ Ιερόν τής Σωτηρίας (νυν ναός 
άγ. Αικατερίνης), έπίσης ύπήρχεν ή πηγή τής 
Δήμητρος (νυν πηγάδι τοΰ *Αγ. Άνδρέου) 
παρά τήν παραλίαν. Ή  τελευταία άπετέλει καί 
μαντεΐον καί τό ΰδωρ της έθεωρεΐτο Ιερόν. 
Καί άλλη πηγή μετά μικράς άλλ* άναξίας κα* 
θόδου ύπήρχε τφ  1879 παρά τδ Τσιβδί (Γ. 
Παναγοπούλου, Πραγματεία... κοιμητηρίου, 
Πάτραι 1879, 108). Βρύσιν παράτδ Τελωνεϊον 
τής Τουρκοκρατίας (σημ. λιμένα) άναφέρει ό 
D odwell I, 119, σχηματιζομένην άπδ τδ ρεύ
μα τής Μελικουκιας ! Τέλος ρύαξ μνημονεύε
ται είς τήν άρχαίαν πόλιν κατά τήν τομήν τής 
σημερινής όδοΰ Γούναρη (Νέος δρόμος), όπου 
τδ θέατρον καί τά βαλανεΐα. Βλ. Μύλοι, ’Υ
ψηλά Αλώνια. Θωμόπουλος 65—69, 123, 116, 
207, 208, 224, 269*, 299 σημ. 389, 562’, 
597, 611—615, 618. M eyer 2201, H erb illoa 
ώς έν σελ. 183.

Δ ' ύ π ο ρ ρ έ ο ν τ α .  Καί φρέατα πολλά υ
πάρχουν είς Πάτρας έκ τών δεξαμενών τοΰ 
Παναχαΐκοΰ δίδοντα ΰδωρ Ιδίως κατά τούς μέ
χρι τής έγκαταστάσεως τών νέων υδραγωγεί
ων τής πόλεως χρόνους. Κατά Χρ. Κορύλλον 
(Δ. Βιβλ. 353) εΐναι τδ ΰδωρ των τό αύτό μέ 
τό τοΰ υδραγωγείου, άλλ’ οί Πατρεΐς τό έθε- 
ώρουν ώς έλαφρότερον. Τά ύπδ τό έδαφος τής 
πόλεως ρέοντα ΰδατα πολλάκις 1—2 μ. Ιδίως 
κατά τδ παραλιακόν μέρος. Κατά θωμόπου- 
λον 68 άνευρέϋησαν είς βάθος 3 */a—5 μ. Τέ
λος άρτεσιανά φρέατα υπάρχουν πολλά άπδ σι- 
δηροδρ. στάθμου Ά γ . Άνδρέου ΝΑ μέχρι τοΰ 
Ά γ . Ίωάννου Πράτσικα, έκεϊθεν δέ Δ μέχρι 
5ου χμ. παραλιακής όδοΰ Πατρών πρδς Πύρ
γον. Σχηματίζεται τοιουτοτρόπως έν Δ, όπου 
τδ έδαφος είς βάθος 35—85 μ. δίδει ΰδωρ. 
Τά υδροφόρα στρώματα τής ζώνης αύτής φαί
νεται ότι προέρχονται έκ διηθήσεων τών ύδά- 
των τής κοίτη; τοΰ Γλαύκου. Έ κ  τούτων ό 
Δήμος άπέκτησε νέον ύδωρ διά τδ ύδραγω- 
γεΐον τής πόλεως. Είς τήν περιοχήν τής πό
λεως διατρήσεις είς τήν παρά τήν πλατείαν 
Καποδιστρίου οίκοδομήν Κολόμβου έπιτυχώς, 
ύπδ τήν κλίμακα τής όδοΰ Πατρέως ύπό τοΰ 
Δήμου όμοίως σχετικώς έπιτυχώς. Άνεπιτυχώς 
όμως έγ:ναν προσπάθειαι είς έργοστάσιυν Τρι- 
άντη είς βάθος 150 μ. (νΰν Μύλοι Ά γ . Γεωρ
γίου) καί είς έργοστάσιον Μάμου είς βάθος 170 
μ. καί είς άλλα σημεία. Φρέαρ παρά τήν Ά -  
κρόπολιν (Β τοΰ φρουρίου) εύρέθη έξ άρχαίου 
ύδραγωγείου ρωμ. έποχής, διατηρείται καί μά
λιστα ώς άλκαλικόν θεωρείται ώς εύστόμαχον 
(Έ φ. «Νεολόγος Πατρών» 1)10)1933). Φρέα
τα πολλά βάθους 1—6 μ. διαπιστώνει καί ό 
Κορύλλος, Περί αίματ. πυρετού, 3, Καί είς
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,". του Θάλη τδ περιβόλι (μεταξύ ναών Είσοδίων 
:■·;·■ καί Ά γ . Νικολάου) πολλά φρέατα έκεϊ. Φρέαρ 
cy του Μανωλιά παρά τδ Θερειανόν σημειώνει 6 
- Pouquevi l l e IV , 373. Περί φρεάτων έν Ά -
■ ;·, χαΐφ Φ. Κουκουλές Βυζαντινών βίος Δ' 315'.

" Υ δ ρ ε υ σ ι ς  τής πόλεως (ύδραγωγεΐα). 
Ή  υδρευσις των Πατρών κατά τήν άρχτιότη- 

•r τητα μάλλον φαίνεται ότι έγίνετο άπδ αύλακας 
: άφθόνως ρεόντων ύδάτων, τότε μάλιστα, οτε τό

Παναχαϊκδν ήτο κατάφυτον άπδ δάση. Έ π ί 
γ ρωμ. έποχής υποτίθεται, λόγω καί τής αύξή- 
i σεως τοϋ πληθυσμού καί τής έπεκτάσεω; τής 

Ί πόλεως, ότι αΰτη θά έγένετο έκ τής είς μι- 
ι κράς δεξαμενάς διά στενών υδραγωγών, αί 
i όποϊαι έκτίζοντο μέ κεράμους συνή- 
( θως, εισαγωγής τοϋ ύδατος τών είς διάφορα

• ιι σημεία καί ιδίως εις κράσπεδα λόφων ά%αβλυ- 
■]’ ζόντων ύδάτων. Ε ρείπια  τοιούτων υδραγωγεί

ων καί κεραμείων δχετών καί περιηγηταί άνα-
: φέρουν καί άνευρίσκονται καί σήμερον. ‘Υ-

δρεύοντο δέ καί έκ φρεάτων, πολλά τών όποί-
■ ων εΰρέθησαν καί κατόπιν έπεχώσθησαν κατά 

τήν Εσοπέδωσιν τών ‘Υψηλών Άλωνίων. Πλη-
; |  σίον δέ τής πηγής Τριτάκη εΰρέθη τώ 1933
• ί φρέαρ ομοιον μέ εκείνα τής πλατείας 'Υψηλών

‘Αλωνίων τών ρωμ. χρόνων, λαξευτόν έντδς 
βράχου βάθους 12 μ. ‘Ωραία υδροχόη σχήμα- 

! τος κεφαλής λέοντος εΰρίσκετο άπέναντι τής 
1 άνατολικής πύλης τοϋ φρουρίου τής Άκροπό- 

λεως, λείψανον τής άρχαιότητος τών Πατρών. 
Ανήκε προφανώς είς πηγήν ή κρήνην. Ά νατ. 
τών Πατρών ύπήρχον αί κρήναι Χαλήλ καί

■ Σελαχαγιά (νϋν Διάκου) παρά τά έκεϊ κτήμα- 
γ1' τα. Τφ 1846 άκόμη έκ τής πηγής *Αγ. Ά ν - 
Λ δρέου ύδρεύοντο οί περίοικοι (’Αχαϊκά Δ ' 39).

Ριζικήν λύσιν τοϋ ζητήματος τής ύδρεύσεως 
;1· τών Πατρών έδωσαν διά τής κατασκευής ύδρα- 
ι γωγείου άπδ τάς πλουσίας πηγάς υπέρ τδ νε- 

ώτερον χωρίον Ρωμανού είς άπόστασιν 6420 μ. 
V Τδ έργον τοΰτο δ Χέρτσβεργ Ελλάδος Α' 618 
|ι  άνάγει είς τήν ρωμαϊκήν έποίκησιν, τούς χρό- 
~ νους τοϋ Αύγούστου, ό δέ Θωμόπουλος 254,
■ στηριζόμενος είς νεωτέραν δλως ιταράδοσιν 

(βλ. λ. ‘Αγ. Άνδρέας), τοποθετεί είς τδν Δ ' αί. 
μ.Χ. φέρων αύτδ ώς έργον τοϋ στρατηγοΰ (καί 

■ΐ αγίου) ’Αρτεμίου.
Ό  υδραγωγός οδτος τών Πατρών, γνωστός 

r ύπδ τδ δνομα Καμάραις καί δμοιος πρδς τδν
• ί τής νήσου Μυτιλήνης (καί τής Σμύρνης), σώ

ζεται όλονέν έρειπούμενος είς άπόστασιν 500 
σχεδόν πήχεων έξωθι τής άνατ. πύλης τοϋ 
φρουρίου τής Άκροπόλεως, έπικείμενος είς μι- 
κράν άμπελόφυτον κοιλάδα μέ καιρίας ήδη βλά- 
βας. ’Ίσως μόνον έπΐ τών πρώτων Βυζαντινών 

ι νά έπιδιωρθώθη δ ύδραγωγός, δ δποϊος καθ’
! δλας τάς ενδείξεις είναι παλαιό τερον έργον. Ό  

W heler είδε τδν ύδραγωγδν τοϋτον άκέραιον 
σχεδόν τδ έτος 1689 καί περιγράφει αυτόν ώς 
άξιόλογον καί μεγαλοπρεπή οικοδομήν, έχου- 
σαν δύο σειράς τόξων, τήν μίαν έπΐ τής άλλης 
καί στήλας στηριζομένας καί άπδ τά δύο μέρη 
είς στηρίγματα. Περισσότερον υψηλά έπί ρύα- 
κος ήσαν άλλα τόξα, τά δποΐα διετηροϋντο κα- 
λύτερον καί δλα μαζί συνήνωνον δύο λόφους, 

4  μεταξύ δέ αυτών έρρεε τδ ύδωρ. Τά τόξα αυτά

έξωτερ'νώς μέν είναι κατεσκευασμένα άπδ 6-  

πτοπ>ίνθους (τούβλα), έσωτερικως δέ άπδ πε
λεκητούς λίθους κατά τδν λεγόμενον ύπδ τοϋ 
Βιτρουβίου έυ πλεκτόν τρόπον, πολύ συνήθη είς 
τά ρωμ. χτίσματα. Κα» άλλοι περιηγηταί τδν 
άνχφέρουν κ*ί παρέχουν καί άπεικόνισιν αύτοΰ 
(δ Rich. Pococke 1"20, W ordsw orth , Pou- 
riueville, W iliam s ί. D unerm , S tu ch ille rs , 
Pom ardi, M angeart (κεφ. 19), L cnorm an t).

Τδ ύδραγωγεΐον λιΟόκτιστον διαττ;ρεϊται 
είς πολλά σημεία καί είς πολλά έξέχει τοϋ έ- 
δάφους ιδίως άπδ τών ΒΔ ύπωρειών τοϋ Παν- 
αχαϊκοϋ (πηγών), άνωθι τοϋ χωρίου Ρωμανοϋ, 
Λυκοχοροϋ. Έ ν  συνεχεία, διερχόμενον ευθύς 
άνω τής μονής Γηροκομείου, προχωρεί πρδς 
Μεσάτιδα, νϋν ’Αρόην (άνω μέρος) τοϋ κάτω 
συνοικισμού καί έκεΐθεν είς Καμάραις, δπόθεν 
διωχετεύετο εις τήν πόλιν. Ό  D odw ell, δ ό
ποιος είδε τδν ύδραγωγδν διερχόμενον άπδ τήν 
μονήν Γηροκομείου (1808) σημειώνει I, 119 
τάς δύο σειράς άπδ στοάς, τοϋ ύδραγωγείου 
μερικαί τών οποίων άπδ τά χαμηλότερα διετη- 
ροΰντο όλόκληροι. Τδ μικρόν ρεϋμα, τδ όποιον 
έφοδιάζει τδ ύδραγωγεΐον, έχει τήν πηγήν άπδ 
τοϋ όρους. Τώρα διέρχεται διά μέσου τής πό
λεως καί σχηματίζει μίαν βρύσιν πλησίον τοϋ 
Τελωνείου. Τδ όνομα τοϋ ρεύματος τοϋ ύδρα- 
γωγείου άναγράφει τδ Μελικουκιάς. Καί ό 
D epping  11, 59 : «άμπελοι καλύπτουν τήν
κοιλάδα, ή δποία διασχίζεται άπδ ένα ρωμαϊ
κόν ύδραγωγδν μέ δύο στοίχους τόξων, ό ό
ποιος μεταφέρει ύδωρ πλησίον της Ά κροπό- 
λεως. Καί ό B eau jour I, 14: «Είς τούς πρό- 
ποδας τοϋ λόφου άναβρύει μία πηγή, τής ό- 
ποίας τά ύδατα, διαχωριζόμενα είς πλείστους 
σωλήνας (canaux), ύδρεύουν τάς διαφόρους 
συνοικίας τής πόλεως καί χύνονται κατόπιν είς 
εν έλος, πέριξ τοϋ όποίου ύπάρχουν παλαιοί 
τοίχοι πλίνθινοι». Πρόκειται περί τοϋ έλους 
Ά ριας έως Τσιβδί. ’Εκ τών 303 φρεάτων τέ
λος, τά δποΐα ύπήρχον έπί Τουρκοκρατίας καί 
ύδρευον τάς Πάτρας, τφ  1836 μόνον 3—4 έξ- 
υπηρέτουν τούς περιοίκους λόγω τής κακής 
καταστάσεώς των (P u k le r M uskau , I ,  19). 
‘Ο πρίγκηψ οΰτος συγγραφεύς ευρε τδ ύδωρ 
τών Πατρών τελειότερον τοϋ οΐνου. ’Αντίθετα 
έφρόνουν οί Ενετοί τφ  1688 (Κώδηξ Μέρτζιου 
80). ’Άλλωστε λόγω τοϋ πολέμου (1821—8) 
ύδραγωγεΐον, φρέατα καί άρδευσις άκόμη ά- 
γρών είχον παραμεληθή. Πρδ τής ’Επαναστάσε- 
ως 1821 (βλ. λ.) καί αί δεξαμεναί τοϋ φρουρίου 
είχον παραμεληθή. ’Ερειπωμένα ύδραγωγεΐα 
μέ τά ύδατα περικεκλεισμένα είς αύτά καί ά- 
διέξοδα είς φραγμένας πηγάς διατείνονται δτι 
εύρον οί Ενετοί τφ  1687 καί δυστυχώς οΰτω 
τά άφησαν.

Κατά τήν δημοσιευθεΐσαν έν Πάτραις 1873, 
«Έκθεσιν άναγνωσθεΐσαν έν τφ  συλλόγψ τφν 
έν Πάτραις Ιατρών ύπδ I. Α. Γιαννοπούλου καί 
Χρ. Π . Κορύλλου, ιατρών, 15—17 : «... ή πό
λις τών Πατρών μετά τινα έτη άπδ τής άπο- 
καταστάσεως τών δήμων έπιδιώρθωσε τδ ύδρα
γωγεΐον δι’ οδ διωχετεύετο καί πρδ τής έπα- 
ναστάσεως τδ ύδωρ πηγής κειμένης 6420 μ. 
μακράν τής πόλεως,.. δι’ υδραγωγείου καλλί-
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στης ποιότητος καί πλατυτάτου, κατασκευής 
ρωμαϊκής (ΐσως τής έποψής του Αύγουστου), 
διοχετευόμενον πρός πόσιν καί λοιπάς οίκογε- 
νειακάς χρείας των κατοίκων. Εννοείται υίκο- 
θεν, δτι τό ύδραγωγεΐον τούτο μεγάλας έκτοτε 
ύπέστη βλάβας καί έπισκευάς, ώς μαρτυρούσαν 
ή εϊς τινα σημεία διακοπή αύτοϋ καί τό ποιόν 
των σωζομένων έρειπίων αψίδων, αϊτινες έζεύ- 
γνυον τάς δ/Οας βαθειών φαράγγων. Ή  δέ έπί 
τής πηγής μεγάλη δεξαμενή ήν έντελώς κεχω- 
σμένη καί μέχρι των νυν (1873) γενομένων 
πρός άποκατάστασιν τού διά σιδηρών σωλήνων 
ύδραγωγείου άγνωστος... ΕΙς πολλά σημεία τό 
ύδραγωγεΐον είναι άνοικτόν, έμπίπτουσιν έτε- 
ρογενεΐς ούσίαι καί τό μολύνουσιν. Ε π ίσ ης έν 
ώρα βροχής ένεκα άναμίξεως αυτού μετά ύδά- 
των χειμαρρωδών, καθίσταται άποτον. Τό 
μετ’ ού πολύ άποπερατούμενον διά σιδηρών σω
λήνων ύδραγωγεΐον θέλει μάς άπαλλάξει τού 
άτόπου... Κεράμειοι σωλήνες παλαιοί φαίνονται 
άποφρασσόμενοι διά τής καΟιζησάσης καί άπο- 
λιθωθείσης τιτανούχου συνΟέσεως (άνΟρ. τιτά- 
νου, φωσφ. καί άνΟρ. μαγνησίοις). Ενταύθα ή- 
δύνατο νά ζητηθή μή τυχόν χρόνου προϊόντος 
έκ τής συνθέσεως του υδατος έπέλθη κατά τόν 
αύτόν τρόπον ή άπόφραξις τών σιδηρών σωλή
νων [καί πράγματι τό προβλεφθέν τω 1873 
έγένετο καί οΐ μικρού μάλιστα διαμετρήματος 
σωλήνες έπεφράχθησαν υπό τών άποκρυσταλ- 
λωθέντων αλάτων]. Διά δημοσίων κρηνών κα
τά τά διάφορα μέρη τής πόλεως έκτισμένων, 
ρέει τό ύδωρ πρός ύδρευσιν τών πολιτών. Διά 
μολυβδίνων σωλήνων όχετεύεται έν μέρει είσ- 
έτι είς τάς Ιδιωτικάς έντός τών οίκιών κρή- 
νας. Ε κ τό ς τούτου πηγαΐον ύδωρ άναβρύει ά- 
φθονον καί έν τή θέσει Ταμπάχανα Αλλά τό 
ύδωρ τούτο είναι χλιαρόν καί ούχΐ τόσον εύ- 
γευστον. Τούτο ρητέον καί περί μικράς κρή
νης πρό τής έκκλησίας τού 'Αγίου Νικολάου 
Ισταμένης...».

Τό παλαιόν ύδραγωγεΐον ύπέστη μεγάλας 
βλάβας, ή τελευταία του δέ έπισκευή έγινε τώ 
1868 έπί δημάρχου ’Ιωάν. Μπουκαούρη, άντι- 
κατέστησε δέ τούτο διά χυτοσιδηρών σωλήνων 
ό δήμαρχος Γ. Μ. Ρούφος τω 1872 διά τής 
Γαλλικής έργοληπτικής έταιρίας I-'ortein — 
H erm an . Τό ποσόν τού διοχετευθέντος υδατος 
κατά τάς καταμετρήσεις τού έτους έκείνου ήτο 
56 χιλιόγραμμα κατά 1", υριον έλάχιστον έν 
χρόνψ άνομβρίας καί ή θερμοκρασία αύτοΰ 15υ 
Κ. έν ώρα: μεσημβρίας τό θέρος. Γενικώς ή 
ποσότης του υδατος έξαρταται έκ τών χιόνων 
κυρίως, αί όποίαι τόν χειμώνα έπικάθηνται έπί 
τού Παναχαϊκοΰ, τηκόμεναι δέ αύται δίδουν ύ
δωρ άπορροφούμενον ύπό τού έδάφους τού ό
ρους. Κάτωθι τού φρουρίου είς ύψ. 67 μ. κα- 
τεσκευάσθη τφ  1874 ή δεξαμενή τού υδατος 
χωρητικότητος 2030 κυβ. μέτρων περίπου* άρ- 
χαιότητες καί δή τό χαλκούν άγαλμα τού Μαρ- 
σύου (βλ. λ.) άνευρέθησαν κατά τήν έκσκαφήν 
του χώρου.

Τό ύδωρ, άναλυθέν τώ 1895, εύρέθη «άρι- 
στον πόσιμον καί έξαιρέτως ύγιεινόν, πολύ δέ 
άνωτέρας ποιότητος καί αύτών τών περιφήμων 
ύδάτων τής Δεκελείας, τής Κηφισιάς καί τής

Καισαριανής». Μέ/p t τής δεξαμενής υπάρχουν 
12 είς ύψη>ότερα μέρη τού ύδραγωγού φρεάτια 
Αερισμού (βεντούζες). ΕΙδικώς ή μονή Γηροκο
μείου είχε καί έπί Τουρκοκρατίας έσωτερικήν 
κρήνην, διεσώθη δέ ό άγωγός (κερίζι, αυλάκι 
πλακοσκεπασμένον). *Η έξωτερική (άνατολικώ- 
τερον), έπί τής έξωτερικής πύλης άριστερά, ύ- 
7τήρχεν έπίσης, ήτο δέ μέχρι τού 1872 χθαμα
λή καί ύψώθη. Ό  Δήμος, άντικαταστήσας διά 
σιδηρού τό λίθινον άρχαίον ύδραγωγεΐον, ήθέ- 
λησε νά περιορίση τήν παροχήν υδατος τής μο
νής, τήν όποίαν έΟεώρει υπερβολικήν. Ή  μονή 
άντετάχΟη καί έπηκολούθησε μακρός δικαστι
κόν άγων, τερματισθείς διά τής ύπ* άριθ. 304) 
1910 άποφάσεως τού Άρείου Πάγου. Ή  μονή 
έδικαιώΟ/) νά έξακολουΟήση νά λαμβάνη κατά 
προνόμιον άπό τών χρόνων τών βυζαντινών 
αύτοκρατόρων τήν αύτήν παροχήν υδατος, ή ό- 
ποία τό θέρος του 1882 ήτο έξ λίτραι κατά 
1", τήν αύτήν δέ παροχήν έχει έως καί σήμε
ρον (Τριανταφύλλου Γηροκομεΐον 9, 69). Με
λέτην πρός κατασκευήν ύδραγωγείου περιλαμ
βάνει ή έκΟεσις τού δημάρχου Γ. Μ. Ρούφου 
«Δημοτικά έργα. *0 δήμαρχος Πατρέων τοΐς 
συνδημόταις αυτού», έν 1'Ιάτραις 1872 16 έπ.
38 έπ. Επιγραφή ύπέρ τήν είσοδον τής δεξα
μενής φέρει: «Βασιλεύοντος Γεωργίου τού Α' 
Γεώργιος Μ. Ρούφος, δήμου τών Πατρέων 
άρχων, άπλετον ώδε έκ φυσιζόων ναμάτων συν- 
αγαγών ύδωρ, ώχέτευσεν είς άστυ έν μεταλ- 
λίνοις όχετοΐς πότιμον τοΐς αύτού συμπολίταις, 
έτει αωοδ'».

Κατά Χρ. Κορύλλον είς Δ. Βιβλ. 350—3 
(καί Περί αίματουρικοϋ πυρετού, 4) δέν πρέ
πει τό ύδωρ τών ΙΙατρών νά κατηγορήται ώς 
αίτία τής παρατηρουμένης συχνής παρά τοΐς 
κατοίκοις τών ΙΙατρών ψαμμιάσεως, διότι μό
νον οξινον ύδωρ Οά ήδύνατο νά συντελέση πως 
είς άνάπτυξιν τής νόσου ταύτης, ένώ τό ύδωρ 
τών Πατρών ενέχει άρκούσας άλκαλικάς ούσί- 
ας. Σχετικώς παρατηροΰμεν δτι υπήρχε παλαι- 
ότερον ή άντιληψις δτι τό ύδωρ τών Πατρών 
δέν έκρίνετο άβλαβές διά τούς πάσχοντας έκ 
πεπτικών καί ούροποιητικών νοσημάτων. Του
ναντίον τά έκ πηγών Βούντενης καί Μπά
λα υδατα έγκωμιάζονται ώς έλαφρά καί 
υπακτικά, καθώς καί τό παρά τήν Έλεκίστραν 
είς Οέσιν Λαγκάδι παρά τόν ποταμόν xairot 
χλιαρόν, ένώ άλλη πηγή παρά τό αύτό χωρίον 
καί είς Οέσιν Πλατάνια έχει δροσερώτατον καί 
ά-ρθονον ύδωρ, άλλά βαρύ είς τόν στόμαχον ώς 
μόλυβδον.

Τό ύδωρ τής Νερομάνας είς τήν δεξαμενήν 
Πατρών δέν έπήρκει διά πληθυσμόν πόλεως 
όλονέν αύξανόμενον. Τόν ’Οκτώβριον 1899 είς 
τάς πηγάς εύρέθη παροχή όκ. 6 δράμια 140 
τό 1", ένώ είς τήν δεξαμενήν 4 όκ. καί 90 
δράμια, διότι έν τω μεταξύ ύδρεύετο ή Έ γλυ- 
κάς καί τό ύπεράνω τής δεξαμενής τμήμα τής 
πόλεως. *0 δήμαρχος Δ. Βότσης έμερίμνησε 
διά τήν μεταφοράν τού υδατος τών πηγών Βε- 
λουχίου (έπί τού Χαράδρου), τό όποιον διωχε- 
τεύθη διά σιδηρών σωλήνων είς τήν όπισθεν 
τής μονής Γηροκομείου μικράν δεξαμενήν καί 
ένοΰνται μέ έκείνους τού ύδραγωγείου Ρωμα-
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νοΰ (Νερομάνας). Ή δεξαμενή αΰτη του Γη
ροκομείου άπέχει 2.500 μ. άπδ της πόλεως. Αί 
πηγαί άνήκον εις τδν έκ τοϋ χωρίου Χαράδριον 
(Βελβίτσι) Ίωαν. Κουτρουμπάνον, δ όποιος 
τάς παρεχώρησεν είς τδν Δήμον άρκεσθείς μό
νον νά διορισθή ίσοβίως φύλαξ αύτών μέ έντε- 
λώς γλίσχρον μισθόν. Τά έργα ταϋτα τοϋ Βελου
χιού καί ί'ηροκομείου έσχεδιάσθησαν ύπδ τοϋ ύ- 
δραυλικοΰ Ά . Σούλη τφ  1903. Κατά καταμέ- 
τρησιν αύτοϋ έντός τής δεξαμενής των πηγών 
τήν 18 ’Ιουλίου 1902, έποχήν φυσικής έλαττώ- 
σεως των ύδάτων, έδωσε παροχήν 14 όκάδων 
κατά 1". Ή  θερμοκρασία, καταμετρηθεΐσα 
τδν Αϋγουστον 1906 ή το 11.4° Κ. ένώ ή τοϋ 
Ρωμανοΰ 14.3° Κ. Κατ’ άνάλυσιν δέ τοϋ κα

ί  θηγητοϋ τής Χημείας Α. Χοηστομάνου, τδ ύ
δωρ τοϋ Βελουχιού άπεδείχθη ύπέρτερον τοϋ 
των πηγών Ρωμανοΰ ώς περιέχον όλιγωτέραν 
ποσότητα άσβέστου, μαγνησίας, χλωρίου, όξέος 
καί πρδ πάντων όργανικών ουσιών μή άζωτού- 

;χων. Τά έργα άπδ Αύγούστου 1903 έπεραιώ- 
ι θησαν τφ  1906 διά τελετής έν Γηροκομείου 
; τδ άπόγευμα τής 1 ’Οκτωβρίου τοϋ έτους έ- 
ί κείνου. Μή έπαρκούσης δέ τής μιας δεξαμε- 
] νής παρά τδ φρούριον, έκτίσθη παραπλεύρως 
δευτέρα τφ  1911 ύπδ τοϋ αύτοϋ δημάρχου 
χωρητικότητος 2690 κυβ. μέτρων. Μέ τδν έρ- 
γολάβον Γ. Παπαδόπουλον δ Δήμος ήλΟεν 
εις σύγκρουσιν καί ή δίκη διεξήχθη τήν 17 

> καί 18 Μαΐου 1907 ενώπιον Διαιτητικού Δ ι
καστηρίου έν Άθήναις, αί δέ άγορεύσεις τοϋ 
πληρεξουσίου του δικηγόρου Ν. Γουναράκη έξ

ι ετυπώθησαν καί δή καλλιτεχνικούς είς σχ. 4ον 
ί σελ. 48, έν ’Αθήναις 1907. Ήγόρευσε καί ό 
; έργολάβος.

Τδν Αϋγουστον 1918 έκ τής παρά τδ Πα- 
g) λιομονάστηρο πηγής, ή δποία δίδει 2 όκάδες 

καί 200 δράμια (δέκα λίτρα κατά 1” ) έλήφθη 
ύδωρ ύπδ τοϋ δήμου καί ύδρεύθησαν τά ’Άνω 

} καί τά Κάτω Συχαινά, διά δεξαμενής δέ χω 
ρητικότητος 287 κυβ. μέτρων είς θέσιν Κα- 
βουκάκι τοϋ Ζαβλανίου, άνεγερθείσης τότε, 
ύδρεύονται τδ Α' Νεκροταφεΐον καί αί πέριξ 
αύτοϋ συνοικίαι μέχρι τοϋ ναοΰ Ά γ . Διονυσίου. 
*Η δεξαμενή τέλος συνοικίας Τζίνη έγινε διά 
δωρεάς Βασιλ. Καρανικολοΰ καταλιπόντος τφ  
1920 τδ ποσδν τών 20.000 δρχ.

Τφ 1929 έπί δημάρχου Ίωάν. Βλάχου διε- 
τρήθη είς βάθος 78 μ. άρτεσιανδν φρέαρ έπί 
τής παραλιακής ζώνης (όπισθεν τοϋ προσφυγι- 
κοϋ συνοικισμού Πτωχοκομείου) καί άπέδωσεν 
άριστον ύδωρ (32 λίτρα τδ θέρος καί 21 τδ 
φθινόπωρου κατά 1"). Μέ ήλεκτρικήν ένέργει- 
αν τδ ύδωρ τοΰτο άντλούμενον διοχετεύεται είς 
τήν δεξαμενήν τής πόλεως διά σωλήνος 250 
χιλιοστομέτρων διαμέτρου καθώς καί τδ ύδωρ

I- : άλλων δύο κατά τδ έτος 1933 άνορυχθέντων 
ϊ πλησίον έκεΐ άρτεσιανών 35 λίτρων κατά 1 " .

| Τ φ  1955 άντικατεστάθησαν οί σίδηροι σωλήνες 
ίί1 διά μεγαλυτέρας διαμέτρου. Τφ 1946 έπί δημαρ- 

; χου Χρ. Φακή άνωρύχθησαν καί άλλα δύο άρ- 
τεσιανά παρά τδ άντλιοστάσιον τοϋτο τού Π τω 

χοκομείου καί άλλα δύο άρτεσιανά παρά τά 
δημοτικά σφαγεία μέ 4.500 κυβ. μέτρα ήμερη- 
σίως Συνεπώς σήμερον ή πόλις ύδρεύεται άπδψ ’

τάς πηγάς Β3λούχι (έλαχίστη (θερινή) ήμερη- 
σία παροχή 3.500 κυβ. μ.), Ρωμανοΰ 1.500 
κυβ καί άπδ τά άρτεσιανά. Τήν 9 Ιουνίου 
1952 δ δήμαρχος Β. Ροϋφος ένεκαινίασε τδ υ
δραγωγείου πηγής Κουλούρας παραπλεύρως τοϋ 
ύδροηλεκτρικού έργοστασίου εταιρίας «Γλαύ
κου» είς τδ 3ον φράγμα τοϋ ποταμοϋ καί έν- 
τδς τής κοίτης του. Ή  πηγή μέχρι τοϋ 1927 
περίπου, πρίν γίνη ή κατολίσθησις τών πλευ
ρών τοϋ Γλαύκου, ήτο ύψηλά είς τήν άνω θέ
σιν Κουλούρα, έπειτα τδ ύδωρ ένεφανίσθη 500 
μ. κατωτέρω είς τήν κοίτην τοϋ ποταμοϋ. Διά 
παροχής 200 τόννων τήν ώραν, υδρεύονται αί 
Περιβόλα, Έγλυκάς, Ζαρουχλαίικα καί ή μέ
χρι τών στρατώνων περιοχή. Τδ ύδωρ είναι 
άριστον καί έλαφρόν. Βλ. λ. Έλεκίστρα. Θω- 
μόπουλος 65—68, 205s, 214, 216s, 218, 254 
—5, 407, 611‘, 612. M eyer 2201.

Σ Τ ' σ τ ά σ ι μ α .  Βλ. λ. έλη.
Ζ ' ά ρ δ ε υ τ ι κ ά .  Βλ. λ. Γλαϋκος, πεδιά

δες, γεωργία. Ό  Ούέλερ (1676) γράφει άπο- 
γοητευμένος διά τδ κακόν σύστημα παρά τήν 
Έγλυκάδα. Θωμόπουλος 430.

ύ π α ι θ ρ ο ν .  Βλ. λ. δρια.
Υ π ά τη , άπδ τοϋ Μεσαίωνος αί Νέαι Π ά- 

τραι (βλ. λ ). Θωμόπουλος 179*, 189.
ύπόνομοι. Είς τήν έκθεσιν τών Ιατρών I. 

Α. Γιαννοπούλου καί X. Π. Κορύλλου, έν Π ά- 
τραις 1873, 3 γράφεται δτι αί πλεϊσται τών 
δδών τής πόλεως έχουν ύπονόμους, «έν τή 
άνω πόλει όλίγαι όδοί ύπενομεύθησαν». Σελ. 
3 : «έκτδς τριών νεωστί έγερθέντων άποπάτων 
κατά τδ παράλιον τής αίμασιάς, άλλοθι ούδα- 
μοϋ τής πόλεως ύπάρχουσι τοιοΰτοι. Ούρητή- 
ρια δημόσια πρό τινων έτών έκτίσθησαν μετά 
λεκανών έκ πεντελησίου μαρμάρου, άλλ’ άπα- 
ρέσαντα είς τούς αίδήμονας τών δημοτών, έγ- 
κατελείφθησαν...». Ό  δέ έξ αύτών Χρ. Κορύλ- 
λος γράφει είς τήν Διεθνή Βιβλιοθ. 346 δτι αί 
πλεϊσται δδοί τής πόλεως έχουν υπόνομον, έκ- 
βαίνοντα πρδς τήν θάλασσαν καί «δ μηχανικός 
τοϋ λιμένος έσχεδίασεν δχετδν κεντρικόν παράλ
ληλον τή άκτή, άπάγοντα έξω τοϋ λιμένος είς 
τήν βαθεϊαν θάλασσαν». Πράγματι σήμερον δ- 
λαι αί δδοί τής πόλεως έχουν ύπονόμους καί ή 
συγκεντρωτική υπόνομος διήκουσα τήν δδδν 
Ρήγα Φεραίου έκβάλλει διά βραχίονος είς τήν 
θάλασσαν έκεϊθεν τής άλλοτε Ψηλής. Περί ύ- 
πονόμου περί τδ φρούριον καί πρδς αύτδ τφ  
1821 βλ. λ. Άκρόπολις.

ύπουργοί έκ Πατρών : Ό  Θ. Κανακάρης 
Προεδρεύων άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
άπδ τοϋ 1821. Ό  μητροπ. Γερμανός πληρε
ξούσιος τής Ελλάδος είς ’Ιταλίαν τφ  1823. 
Ό  Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλος μέλος διοικού- 
σης έπιτροπής τής πόλεως Μεσολογγίου κατά 
τήν β' πολιορκίαν (1825—6). Τ φ  1844 (3 ’Ο
κτωβρίου) ύπουργδς Δικαιοσύνης δ Ά νδρ. X . 
Λόντος. Τήν 25 ’Ιουνίου 1848 ύπουργδς τών 
’Εσωτερικών ό Βενιζ. Ροϋφος. Τήν 15 Σ)βρίου 
1848 Εσωτερικών δ Ά ν . X. Λόντος. Μετά 
τήν έκθρόνισιν τοϋ ’Όθωνος δ Βεν. Ροϋφος μέ
λος τής Προσωρινής Διοικήσεως καί τής άν- 
τιβασιλείας. Τήν 8 Φ)ρίου 1863 ύπουργδς 
’Εσωτερικών δ Ά ν. X. Λόντος. Τήν 29 Ά π ρ ι-
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λίου 1863 πρωθυπουργός 6 Βεν. Ρουφοε, Ε 
σωτερικών υπουργός ό A. X Λόντος. Τήν 2 
Ιουνίου 1863 υπουργός άνευ χαρτοφυλακείου ό 
Βεν. Ρούφος. Τήν 26 ’Ιουλίου 1864 τής Δ ι
καιοσύνης καί προσωρινώς των Εκκλησιαστι
κών 6 A. X. Λόντος, τών Οικονομικών ό Σ. 
Σωτηρόπουλος. Τήν 2 Μαρτίου 1865 οί αύτοί. 
Τήν 28 Νοεμβρίου 1865 πρωθυπουργός καί 
τής Δικαιοσύνης ό Βεν. Ρουφος, τών Οικονο
μικών ό Σ. Σωτηρόπουλος. Τήν 26 Ίανουαρίου 
1866 πρωθυπουργός, Δικαιοσύνης καί Ε κκ λη 
σιαστικών ό Βεν. Ρουφος, Οικονομικών ό 11. 
Γι^ννόπουλος καί τήν 24 Μαΐου 1866 καί τών 
Εσωτερικών ό Βενιζ. Ρουφος.

Τήν 8 Φεβρουάριου 1874 Δικαιοσύνης ό Π . 
Χαλκιόπουλος. Τήν 15 ’Οκτωβρίου 1875 ΟΙκο- 
νομίκών ό Σ. Σωτηρόπουλος. Τώ 1876 Ν)βρίου 
26—31 Δ)βρίου τών 'Εκκλησιαστικών ό Θάνος 
Κανακάρης* Τήν 1 Δίβρίου 1876 ΟΙκονομικών 
Σ . Σωτηρόπουλος. Τώ 1877 Φ)ρίου 26—18 
Μαΐου Εκκλησιαστικών Θ. Κανακάρης. Τήν 
19 Μαΐου 1877 Οικονομικών Σ. Σωτηρόπου
λος. Τήν 13 ’Οκτωβρίου 1880 ΟΙκονομικών 
καί Δικαιοσύνης Σ. Σωτηρόπουλος, 4 ’Ιουνίου
1881 Δικαιοσύνης Α. Ρικάκης. Τήν 3 Μαρτίου
1882 Ναυτικών Γ. Ρουφος. Τήν 11  ’Οκτω
βρίου 1885 Εκκλησιαστικών Α. Κοντογούρης. 
Τήν 9 Μαΐου 1886 (έως 189υ) Εκκλησιαστι
κών Θ. Κανακάρης. Τήν 24 ’Οκτωβρίου 1890 
’Εκκλησιαστικών Ά χ . Γεροκωστόπουλος (έως 
1892). Τήν 18 Φεβ^υαρίου 1892 Ε σω τερι
κών καί ΟΙκονομικών Κ. Κωνσταντόπουλος. 
Τ φ  1893 Οικονομικών ’καί Δικαιοσύνης Σ. 
Σωτηρόπουλος. Τήν 12 Ίανουαρίου 1895 Στρα
τιωτικών Ί .  Παπαδιαμαντόπουλος. Τήν 21 
Σ)βρίου 1897 Στεφ. Στρέι'τ τών Οικονομικών. 
Τήν 21 Ιουνίου 1908 Δ. Γούναρης τών Οικο
νομικών. Τήν 7 Ιουλίου 1909 Κ. Γεροκωστό
πουλος ’Εκκλησιαστικών. Τήν 31 Μαΐου 1911 
τής Εθνικής Οικονομίας Άνδρ. Μιχαλακό- 
πουλος. Τήν 22 Δ)βρίου 1913 τών Ε ξω τερ ι
κών Γεωργ. Σ Στρέΐτ (§ως 30 Αύγούστου 
1914).

Τήν 25 Φ)ρίου 1915 πρωθυπουργός καί 
Στρατιωτικών Δημ. Γούναρης καί προσωρι- 
νώς (3 Ιουλίου) τών Εξωτερικών. Την 10 
Αύγούστου 1915 ΈΟν. Οίκονομίας Άνδρ. Μι- 
χαλακόπουλος. Τήν 24 Σ)βρίυυ 1915 Δ. Γού
ναρης Εσωτερικών, τήν 25 ’Οκτωβρίου ό αύ- 
τός Εξωτερικών, τήν 6 Ίανουαρίου 1916 ό 
αύτός Έθν. Οίκονομίας. Τήν 3 Σ)βρίου 1916 
Λουκ. Ρουφος Εσωτερικών. Τήν 14 Ιουνίου 
1917 Άνδρ. Μιχαλακόπουλος Γεωργίας καί 
τήν 21 Αύγούστου Στρατιωτικών. Τήν 22 Ί 
ανουαρίου 1918 Π. Βουρλούμης Επισιτισμού 
καί τώ 1920 Συγκοινωνίας. Τήν 4 Ν)βρίου
1920 Δ. Γούναρης Στρατιωτικών. Τό αύτό τήν 
24 Ίανουαρίου 1921. Τήν 27 Ίανουαρίου
1921 ό αύτός πρωθυπουργός, άργότερον καί 
Δικαιοσύνης. Τήν 2 Μαρτίου 1922 Αουκ. Ρού- 
<ρος Έθν, Οίκονομίας. Τήν 9 Μαΐου 1922 τής 
Δικαιοσύνης Δ. Γούναρης καί εΐτα Ε ξω τερι
κών. Τήν 14 Ν)βρίου 1922 πρωθυπουργός 
Στυλ. Γονατας, τήν 9 Ίανουαρίου 1923 Ε σ ω 
τερικών Γ . Παπανδρέου (έως 18 ’Οκτωβρίου

1923). Τήν 1 1  Ίανουαρίου 1924 Άνδρ. Μιχα
λακόπουλος τών Οικονομικών. Τήν 18 Ιουνίου
1924 Κ, Γκότσης τών Οικονομικών (έως 25 
Ιουλίου 1924. Ό  αύτός Δικαιοσύνης τήν 28 
Αύγούστου 1924 καί προσωρινώς Οικονομικών. 
Τήν 7 ’Οκτωβρίου 1924 πρωθυπουργός ό 
Άνδρ. Μιχα>ακόπουλος, Κ. Γκότσης τών Ot- 
κονομικών. Τήν 15 Ιουνίου 1925 ’Εθν. Οίκο
νομίας Γ. Παπανδρέου. Τήν 20 ’Οκτωβρίου
1925 Παιδείας Α. Ρουφος, ό αύτός τήν 6 
Ν)βρίου 1925 ’Εξωτερικών. Τήν 4 Δ)βρίου
1926 Άνδρ. Μιχαλακόπουλος ’Εξωτερικών. 
«Τό Έλλ. Έ τος»  Ήμερο/όγιον Ένώσεως 
Συντακτών Έ λλ. ’Εφημερίδων, ΆΟ. 1929, 
290—307. Έ κ  τών νεωτέρων πρωθυπουργών 
καί ύπουργών Παναγ. Κανελλόπουλος, Άνδρ. 
Μάρκου, Δημ. Στεφανόπυυλος, Γ . Άργυρό- 
πουλος, Άθαν. Άντωνόπυυλος, Βασ. Σ αγίϊς 
Ν . Διγενόπουλος, Τάσης Βγενόπουλος, Ά χ . 
Γ εροκωστόπουλος.

‘Υ στεροβυζαντινή έποχή τών Πατρών. 
Ή  βυζ. έποχή τών Πατρών δέν ήτο συνεχής, 
διότι οί Φράγκοι κατέλαβον τήν περιοχήν τφ 
1204 καί παρέμεινον μέχρι του Ιουνίου 1429, 
δτε ό Κωνσταντίνος ό ΙΙαλαιολόγος άπηλευθέ- 
ρωσε τήν πόλιν. ΑΙ πρώται συγκρούσεις μέ τούς 
Βυζαντινούς του Μιστρα ήρχισαυ εις Σανταμέ- 
ρι (βλ. λ.) τφ  1325. Καί τό Γρεβενόν (βλ. λ.) 
περιήλθε είς χειρας των (τέλη ΙΔ ' αί.). Τφ 
1432 όλόκληρος ή Πελοπόννησος ύπήγετο καί 
πάλιν είς τήν Έλλ. διοίκησιν, μέχρις οτου οί 
Τούρκοι τήν κατέλυσαν (Μάϊος 1460), πολύ 
μετά τήν πτώσιν τής Κπόλεως.

Τό διάστημα τούτο όνομάζομεν ύστεροβυ- 
ζαντινήν περίοδον τών ΙΙατρών ή έποχήν τών 
ΓΙαλαιολόγων (βλ. λ.) Ιδρυθέντος τού δυτ. δε
σποτάτου μέ έδραν τάς ΙΙάτρας, τού Μιστρα 
παραμείναντος ώς έδρας τού άνατ. δεσποτάτου. 
«Αί ΓΙάτραι, λέγει ό G erland 67 έπ. είχον 
τουλάχιστον τό εύτύχημα νά μείνουν διαρκώς 
ύπό την εξουσίαν τού Φωμά ΙΙαλαιολόγου έπί 
μίαν (σχεδόν) γενεάν (1435—1460)... Βεβαίως 
τόν χρόνον τούτον δέν δύναταί τις νά όνομάση 
ευτυχή. ΟΙ Ευρωπαίοι έχθροί δέν ήσαν έπικίν- 
δυνοι είς τούς Έλληνας είς Πάτρας... Τούναν- 
τίον ήρχετο μεγαλείτερος κίνδυνος έκ τού τουρ
κικού μέρους... Άσθενεστέρα έδείχθη ή διοίκη- 
σις τού δεσπότου καί είς τάς περιπλοκάς μέ τούς 
Αλβανούς». Θωμόπουλος 316—7, 331—2, 335 
έπ. 341, 345 έπ. R, E oenertz , Pour Γ hi- 
sto ire  du Peloponnese au  X IV  siecle 
( 1382—1404), E tudes B yzantines, I, 161 έπ. 
(ly43).

' Ϊ σ τ ε ρ ο μ υ κ η ν α ϊ κ ή  έποχή. Βλ. λ. 
Μυκηναϊκή.

‘Υ ψ ηλά α λ ώ ν ι α .  Ά λλοτε γήλοφος καί 
νΰν πλατεία, δεξιά τής γραμμής, ή οποία ένώ- 
νει τόν ναόν τού άγίου Άνδρέου μέ τήν Άκρό- 
πολιν, έκεΐθεν τού μεγάλου ρεύματος (Μπου- 
γιούκ ντορέ, νΰν Νέος δρόμος), τό όποιον καί 
χωρίζει τό ύψωμα άπό τά έσωτερικώτερα 
(πρός τήν Άκρόπολιν) τοιαύτα. Ά παντφ τό 
τοπωνύμιον κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν : Ούτως 
είς τόν P ouquev ille  IV , 502, ό όποιος μετα
φράζει είς les bautes aires καί όμιλεΐ περί
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πλατώματος, &που Αγροί, εις τούς όποιους τό 
άροτρον έξάγει υπολείμματα Αρχαιοτήτων, είναι 
δέ μία Από τάς ώραιοτέρας, προσθέτει, συνοι
κίας των Ιίατρών. Καί ό L eake II, 145—146 
διηγείται δτι τμήμα ’Αγγλικού στρατού τής 
Αίγυπτου έστάλη εις Κέρκυραν καί λοιπάς Ίο -  
νίους, 2.000 άνδρες έξ αύτοΰ προωρίσθησαν διά 
Πάτρας (Σεπτέμβριος του 1801) καί ό πρόξε 
νος κατ-ισκεύασεν ένα στρατώνα, ό δέ Μεχμέτ 
Αγάς ένα κιόσκι, τό όποιον έξηκολούθει νά ύ- 
φίσταιαι πλησίον των ρωμ. τειχών πρός τά 
Νότια (έννιεϊ τό τείχος τό διασωζόμενον, όπου 
ίσως δ Αρχαίος τεχνητός λιμήν). Έ κ εΐ οί έρ- 
γάται σκΑπτοντες Ανεκάλυψαν έξ δεξαμενάς 
φιαλοσχήμους έξαιρετικής κατασκευής έκ κερά
μων. Ό  Αγάς έκάλυψε τάς δεξαμενάς (φρέατα) 
μέ πέτρας. Τό κιόσκι, σωζόμενον καί εις τούς 
χρόνους του Pouqueville IV, 361, Αναφέρει 
καί ούτος (1816), όπως καί Αμπέλους, καί ήτο 
έκεΐ κατά τήν γνώμην του τό Αλσος τής άρ- 
χαιότητος τών Πατρών. Τό Ανωτέρω κιόσκι 
διετηρεΐτο μέχρι καί του 1819, άφοϋ περί αύ
τοΰ προνοεϊ ό ως ύφ’ ήμών δημοσιευθείς Απο
λογισμός τοΰ Αύγουστου μηνός του έτους έκεί- 
νου τής δημογεροντίας Πατρών : «Διά όσα ό 
λουφές [—μισθός] καί ψωμί τοΰ Ανθρώπου 
όπου φυλάττει τό κιόσκι εις Ψηλαλώνια γρό- 
σια 16 : παρ. 2». ’Έκτοτε δέν άναφέρεται, 
ένώ Αντιθέτως γίνεται λόγος διά Αλευρόμυλον, 
έως ού έφθανεν έξ Όμπλοϋ έφορμών κατά 
τούς πρώτους μήνας τής Έπαναστάσεως ό 11. 
Καραντζας (βλ. λ.). Κορύλλος, Πεζοπορία εις 
Σπάρτην, 9.

Τό τοπωνύμιον Αναφέρουν τό πρώτον τρία 
Ανέκδοτα έγγραφα τοΰ Αρχείου Ίωαν. ΙΙαπα- 
διαμαντοπούλου: Τήν 8ην Δεκεμβρίου 1795 έν 
Πάτραις πωλείται παρά τών Δημ. καί Ίωαν. 
Ψωμά «ένα στρέμμα Από τό περιβόλι... νά δί
δουν όταν χρειάζεται νερόν άπό τήν στέρναν 
τοΰ περιβολιού, όποΰ έχουν είς τήν έξουσίαν 
τους διά νά ποτίζουν τό στρέμμα αύτό ή καί άν 
ή χρεία τό καλέση διά νά βάλουν νά φτιάσουν 
πλίνθες», έπισημειώνει δέ ό Αείμνηστος Παπα- 
διαμαντόπουλος ιδιογράφους : «Τεμσούκι διά τό 
χωράφι όπου έπήραμε είς τό περιβόλι... Ψ ηλα
λώνια». ΙΙωλητήριον έγγραφον έν Πάτραις τή 
25η Μαρτίου 1814 σταφιδαμπέλου «άπό τήν 
σταφίδα μου είς τά ύψηλά αλώνια πήχες μα
στορικές 440... ό αυτός τόπος ήτοι σταφίδα 
γειτονεύει άπό τό ’Ανατολικόν μέ τόπον Δημ. 
Ραύτη Παπαδοπούλου άπό μέν τό δυτικόν καί 
νότιον μέ τόπον ήτοι σταφίδα τοΰ είρημένου 
πωλητοΰ Γηριάνη, άπό τό βόρειον ό αυτός τό
πος μέ τόν κοινόν δρόμον όποΰ δ ίδιος δ που
λητής Γηριάνης έχει άπαρατημένον». Καί έγ
γραφον πάλιν έκ Πατρών τής 17ης Μαρτίου 
1817 άναφέρεται εις τόν αύτόν τόπον τοΰ β' 
ώς Ανω έγγράφου, ό όποιος πωλείται εις τόν 
Ίωαν. Παπαδιαμαντόπουλον: «έν κομμάτι τό
που πήχες μαστορικές 440 κείμενον εις Ψηλά 
Αλώνια συνορευόμενον έξ Ανατολών καί νότου 
μέ τόν τόπον τοΰ κύρ Άγγελάκη Ρηγοπούλου, 
έκ δυσμών μέ τόν τόπον τοΰ κύρ Ιωάννη Παπα- 
διαμαντόπουλου καί έκ τοΰ βορείου μέ τήν κοι
νήν οδόν, όποΰ είχε Αφήσει ό πρώτος πουλητής

’Αθανάσιος Γηριάνης», έπισημειώνει δέ 6 Παπα-
διαμαντόπουλος «Πωλητικόν του Γεωργαντα 
Σταμέλου είς τά 'Τψηλά Αλώνια» καί κατωτέ
ρω «διά 1 κομμάτι σπιτότοπο εις Ψηλαλώνια». 
Δεικνύεται έκ τών έγγράφουν δτι νομικώς Απο
τελούν τίτλους τής ίδικτησίας άγροΰ έν μέσορ 
σταφιδαμπέλων, ά^ροΰ, κλπ., δ όποιος τφ  1817 
κατέληξε νά είναι οίκόπεδον πλέον. ΤΗτο ήδη 
συνοικία τφ  1821.

Ζήτημα γενναται διά τά Αλώνια αύτά τά 
κείμενα ύψηλά (έπί γηλόφου, υψώματος), άν 
ήσαν σταφίδων ή δημητριακών. 'Ο ώς άνω Α
πολογισμός τής δημογεροντίας Πατρών της 
1ης Σ)βρίου 1819 Αναφέρει διά τόν Αύγουστον 
μήνα τοΰ έτους έκείνου καί κονδύλιον «Διά 6- 
σα τών παληκαρίων δπού έφύλαξαν έξω είς τά 
'Αλώνια σταφίδων νά μή γίνωνται κλεψιαΐς 
καί νά μή ρίχνουν τουφέκια, ήμέρες 16 πρός 
γρ. 4 τήν ημέραν, 64». Ύψηλά Αλώνια πλα
τεία καί εις Αΐγιον, άλλ’ αύτά έλαβον τήν ό- 
νομασίαν έκ Πατρών, έλέγετο δέ πρίν ό τόπος 
Άγνάντιο (Σταυρόπουλος 531, 561, 655, δ αύ- 
τός εις ’Αχαϊκήν έστίαν περιοδ. έν Αίγίορ, σελ. 
34 τοΰ 1952). Συνοικισμός καί εις Ζευγολατειό 
Κορινθίας. ΜΕΕ ΚΓ' 761. Καί εις χωρίον 
Σελλιάνα Καλαβρύτων. Παπανδρέου, Ίσ τ . Κα- 
λαβρ. 267. Πανταχοΰ αί θέσεις διακρίνονται 
διά τήν θαυμασίαν αυτών άποψιν, κατήντησε 
δέ Ύψηλά Αλώνια νά σημαίνη ύψωμα μέ με- 
γάλην καί σπουδαίαν άποψιν. Τά άναφερθέντα 
φρέατα ήσαν αύτοτελή καί δέν Απετέλουν δεξα
μενάς, ΰδρευον δέ τήν συνοικίαν ταύτην τής 
αρχαίας πόλεως, ή όποία ΐσως καί έπροστα- 
τεύετο ύπό τοΰ άναφερθέντους τείχους έπί τοΰ 
τεχνητού λιμένος (δυτικόν πρανές τοΰ υψώμα
τος) (βλ. λ. λιμένες). Ή  πλατεία σήμερον έχει 
ύψόμετρον μόνον 23 μ. άλλ’ είς τήν Αρχαιό
τητα είχε μεγαλύτερον καί άπετέλει βραχώδη 
τόπον, δπου κατά τήν παράδοσιν έκρημνίσθη ό 
έφιππος άνερχόμενος έκ τοΰ παραλιακού τόπου 
τοΰ μαρτυρίου τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου Ανθύ
πατος Αίγεάτης, μετά τήν σταύρωσιν τοΰ ’Α
ποστόλου.

Διήρχετο καί όδός πρός άλλους τόπους, ΐ 
σως πρός τά μεσόγεια, τήν όποίαν ό φιλόσοφος 
αύτοκράτωρ Μάρκος Αύρήλιος διέταξε καί έπε- 
σκευάσθη, στήλη δέ, τής οποίας τά άκρα έχουν 
Αποκοπή, μετ’ έπιγραφής περί τούτου, άνευρέ- 
θη τφ  1898 είς τά οικόπεδα Αδελφών Κολλύ- 
ρου, δεξιά τφ  άνερχομένω έκ τοΰ Νέου δρόμου 
τήν πλατείαν, δπου φαίνεται θά ήτο ή στήλη, 
έργον τοΰ 166—3 π. X. ’Αρχαία όδός κοίλη Α- 
ναφέρεται άπό τόν Παυσανίαν, φέρουσα έκ τής 
Αγοράς πρός τό παράλιον μέρος, διήρχετο πα
ρά τό το,τίον τών νΰν Υψηλών άλωνίων καί 
έχώριζε τοΰτο άπό τοΰ ναοΰ τοΰ Διονύσου Α ί- 
συμνήτου. ’Ε πί ρωμ. χρόνων ή συνοικία ήτο 
άπό τάς καλυτέρας τής πόλεως. ’Εδώ, λέγει 6 
P ouqnev ille  III 3622, τό ύνίον τοΰ Αρότρου 
έξήγε ποσότητα οπτών πλίνθων, συντρίμματα 
μαρμάρων, ψηφία μωσαϊκών κλπ., τά όποια 
κατεδήλουν Αριθμόν δημοσίων οικοδομημάτων, 
κοσμούντων κατά τούς Αρχαίους χρόνους τήν 
πλουσίαν καί άκμάζουσαν πόλιν τών Πατρών. 
Τ φ  1896 άνευρέθη καί περίφημον έγχρωμον
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μωσαΐκόν, είς τό όποιον παρίστανται διάφοροι 
άγώνες σκηνικοί.

ΜΕκειτο εις τό μέσον τής πλατείας των 'Υ 
ψηλών άλωνίων, έντό; τοΰ κεντρικού δημοτικού 
κηιταρίου τήε π λ α τε ία π ερ ιβ α λ λ ό μ ενο ν  υπό 
περιπτέρου, Ιδρυθέντο; υπό τής Αρχαιολογικής 
έιαιρίας τής Ελλάδος, ήδη δέ μετεφέρθη εις 
τό δάπεδον τοΰ α' όρόφου τοΰ Μουσείου 11α- 
τρών. Α λλο  μωσαϊκών εύρέθη τώ 1935 κατ’ 
έκσκαφήν θεμελίων οικίας κατά την δασταύ- 
ρωσιν των οδών Φωτήλα καί Χαραλάμπη, πλη
σίον των Υψηλών άλωνίων. Είναι ώραιότατον 
εις έγχρώμους δισκοσμητικάς παραστάσεις, έ~ 
χον είς τό μέσον παράστασιν ζώου. Δυστυχώς, 
άνεγερΟείσης τής οικίας, τό μωσαϊκόν ένετα- 
φιάσθη έκεΐ. Ό  άρχαιολόγος Ίωάν. Μηλιάδης 
έκανε μίαν δοκιμαστικήν τομήν έμπροσθεν των 
έγγύτατα ευρισκομένων σχολικών κτιρίων (Γ' 
Γυμνασίου), ή όποια έδειξεν δτι έκεΐ ή το ρωμ. 
έπαυλις, είς μέρος δαπέδου τής όποίας ήτο τό 
ψηφιδωτόν.

Τόν Μάρτιον τοΰ 1911, κατά τάς έργασίας 
έπιστρώσεως τής πλατείας, εύρέθη έπΐ τής έ- 
πιφανείας σχεδόν τοΰ εδάφους μαρμάρινον ά~ 
γαλμάτιον τής Αφροδίτης. *0 αρχαιολόγος Ν. 
Κυπαρίσσης έρευνήσας τότε δι* άνασκαφών τήν 
πλατείαν, διεπίστωσεν δτι ό άρχέγονος βράχος, 
έπί τοΰ όποίυυ είχον Ιδρυθή τά διάφορα οικο
δομήματα έπΐ ρωμαϊκών καί μεταγενεστέρων 
χρόνων, εύρίσκεται tic βάθος μόλις 1 μ., 0.>0 
μ. καί όλιγώτερον τών 2 μ. κατά σημεία ση
μερινής έπιφανείας τής πλατείας. Κατ’ άκολου- 
θίαν έκφράζεται ή γνώμη δτι at έπί τών οίκο- 
δομημάτο>ν γενόμεναι από παλαιών χρόνων κα- 
ταστροφαί υπήρξαν έκ θεμελίων. Άνευρε μωσα
ϊκά άοβεστοποιημένα έκ πυρκαΐϊς, φρέατα, τά 
όποια καθώς καί οί στενοί διάδρομοι, διά τών 
όποίων διωχετεύετο τό ύδωρ, μαρτυρούν δτι 
ύπήρχον ίσως βαλανεΐα ρωμαϊκά. Πλήν νομι
σμάτων καί ενός πηλίνου έδωλίου τοΰ Ήρα* 
κλέους τοΰ τύπου Φερνεσίου, δέν εύρέθη άλλο 
τ ι άξιόλογον. Είς * Ι'ψηλά άλώνια μερικοί τάσ
σουν τόν ύπό τοΰ Ιίαυσανίυυ άναφερόμενον να
όν τοΰ ’Ασκληπιού (βλ. λ.). ΙΙέτρου Στερ^ια- 
νοπούλου «Τά 'Υψηλά αλώνια ώς άρχαιυλογι- 
γός χώρος» είς έφ. «Νεολόγος Πατρών» 13 
’Ιανουάριου 1932.

Κατά τήν αυτήν έκσκαφήν τοΰ Μαρτίου 
1911 άνευρέθη άγαλμάτιον άκέφαλον τής Α 
φροδίτης, το όποιον μερικοί διετύπωσαν την 
γνώμην οτι είναι σχεδόν δμοιον μέ τό άγαλμά
τιον τής είς Λοΰβρον Αφροδίτης τής Μήλου, 
μάλλον δμως είναι άντίγραφον τής Κνιδίας ’Α
φροδίτης (βλ. λ.) τοΰ Πραξιτέλους, εύρίσκεται 
δέ τώρα είς τό Μουσεΐον ΙΙατρών. Πρός τό ά 
νω μέρος τών Υψηλών άλωνίων, όπου τά σχο
λικά κτίρια τών γυμνασίων άρρένων, τόν Δε
κέμβριον 1931 άνευρέθησαν δέκα αγάλματα, 
τών όποίων άξιολογώτερα ε ίνα ι: Η ρακλής φέ- 
ρων λεοντήν, Διόνυσος φέρων δοράν πάνθηρας, 
κόρη άκέφαλος καί κορμός Έρμου τοΰ τύπου 
τοΰ β' ήμίσεος τοΰ Δ ' π. X. αί. άπαντα ευρι
σκόμενα είς τό Μουσεΐον Πατρών (έκθεσις Ν. 
Κυπαρίσση είς Έ φημ. Άρχαιολ. Έ τ . 11 Αύ- 
γούστου 1912).

Κατά Μάρτιον 189Θ άνωθεν τής πλατείας
εύρέθη άγαλαα τής ’Αθήνας (βλ. λ.) άκέφαλον 
μεγάλης αρχαιολογικής άξίας, άντίγραφον τής 
τοΰ Φειδίου. Τω 1939 εύρέθη καί μέγα τμήμα 
τής άσπίδυς μέ άνάγλυφον παράστασιν Ά μαζο- 
νομαχίας. Και ταΰτα ευτυχώς διασώζονται είς 
τό Μουσεΐον ΙΙατρών. "Ολος δ χώρος ύπεράνω 
τής πλατείας μέχρι ναοΰ άγ. Αικατερίνης έλέ- 
γετο μέχρι τοΰ 1821 Ελληνικό (βλ. λ.), ένδεί- 
κτικόν τών έκεΐ άρχαιοτήτων. Έκειθεν, Δ τών 
'Υψηλών άλωνίων, είς τό περιβόλιον Φωτήλα, 
άνευρέθησαν ρωμ. τάφοι. Έ π ί Τουρκοκρατίας 
καί μέχρι 1930 εξ 'Υψηλών άλωνίων ήρχιζον 
οί περιμετρικοί πρός Ν δρόμοι, Γυρί, μεγάλο 
καί μικρό, ή δέ ίσοπέδωσις τής πλατείας (διό
τι μέχρι τώ 1857 μόνον μέρος τής θέσεως ήτο 
πλατεία) έγενετο έπί δημάρχου Μπενιζέλου 
Ρούφου (1881), δι* 6 καί έδόθη τό δνομά του, 
πλήν έχει καθιερωθή το τοπωνύμιον 'Υψηλά ά
λώνια (Τριανταφύλλου Δημ όνόματα 28). Εύρέ- 
θησαν είς τήν πλατείαν καί πολλά βαλανεΐα (βλ. 
λ.) καί ωραία μαρμαρίνη πύελος (σκάφη) τόν 
Μάρτιον 1891. Τόν ’Ιούνιον 1898. κατά έκσκα
φήν θεμελίων τής ύπό τά Υψηλά άλώνια οικίας 
Κολλύρου, άνευρέθη έπιτύμβιον άνάγλυφον νεα- 
ροΰ στρατιωτικού, ρωμαϊκόν, εύγενοΰς μορ
φής, φέροντας κράνος κλπ. άπόκειται δέ είς 
τό Μουσεΐον Πατρών. ΓΙαράδοσις έντοπία πα- 
λαιοτέρα ώμίλει περί βασιλίσσηε, πλουσιωτά- 
της, ή οποία εΐγε τό άνάκτορόν της είς 'Υψηλά 
άλώνια. Βλ. λ. Δανιηλίς. Καί τόν Δ)βριον 1955 
άνευρέθησαν λείψανα ρωμ. οικοδομών είς τήν 
ΒΔ γωνίαν τής πλατείας.

Κατά την πολιορκίαν τών Πατρών τήν 22 
Ν/βρίου 1821 σώμα τοΰ Ίσυύφ πασά κατέλαβε 
τόν τόπον, μέχρι τοΰ όποιου κατεδίωξαν οΐ 
Τούρκοι τούς "Ελληνας, προηγουμένως είσορ- 
μήσαντας καί καταλαβόντας τήν πόλιν. Τό αύ- 
τό είχε γίνει όπ’ αύτοΰ τήν Κυριακήν τών Βα- 
ίο)ν τοΰ αυτού έτους. Τω 1825 έκρεμάοθη είς 
Υψηλά άλώνια ό έν Πάτραις άγωνιστής Σωτ. 
Θεοδώρου (βλ. λ.).

Ε π ίσης έδώ έφονεύθη ό ήγούμενος τής μο
νής Μπαμπιώτου (βλ. λ.) Ά νθιμος έπί κε
φαλής τών στρατιωτών του. Ό  Καν. Δε- 
ληγιάννης Άπομν. «Βιβλιοθήκη» τομ. 17, 18 
αναφέρει δτι κατά τήν μάχην Γηροκομείου 
Μαρτίου 1822 τό σώμα Ζαΐμη καί Λόντου εί
χε στρατοπεδεύσει ^ιέχρις Υψηλών άλωνίων καί 
συμπλοκή έγένετο εκεί μέ σώμα Τούρκων τήν 
πρωίαν καί έτραυματίσθη καί ό Ά ργ. Άποσκί- 
της (βλ. λ.).

Τήν 10)4)20)3)1923 έγιναν τά άποκαλυπτή- 
ρια τοΰ χαλκίνου άνδριάντος τοΰ μητροπ. Γερ- 
μανοΰ (βλ. λ.), έργου τοΰ γλύπτου Ά ντ. Σώ- 
χου, πρός τό κέντρον τής πλατείας, τήν δέ 24 
Μαρτίου 1953 τής προτομής τοΰ ποιητοΰ Κω- 
στή Ιίαλαμά (βλ. λ.) πρό τής δυτικής έξόδου 
τής πλατείας. Έπίμαχον ζήτημα νομικόν, λυ- 
θέν είς βάρος τοΰ Δήμου, έπί δεκαετηρίδας έ- 
κράτησε διά τήν οικοδομήν άδελφών Κολλύρου, 
ή όποία ένοΰται μέ τήν πλατείαν, καίτοι διέρ
χεται ή οδός Άθαν. Διάκου καί άνυψώθη είς 
τρόπον άποκλείοντα τήν πρός Β άποψιν. 'Υ
πάρχουν έντυπα άνώνυμα, τυπωθέντα είς Π ά-
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ΐράς έπί ίου θέματός. Τήν Μ. Πέμπτήν 13 
’Απριλίου 1944 οι Γερμανοί άπηγχόνισχν etc 
Υψηλά αλώνια τόν Βχσ. Άναγνωστόπουλον ή 
Βουλγαράκην καί τήν αυγήν τής 9 Μαΐου τοΰ 
αύτοΰ έτους άλλους δέκα κρατουμένους των. 
Λάγαρης 98, 100—1. Δ. Γατοπούλου, ‘Ιστορία 
κατοχής Δ ' 133.

Ό  άλευρόμυλος, εθνικός καταστάς, διετη- 
ρεϊτο καί ένοικιάζετο τώ 1838 ήδη, έχων καί 
αύλάκι*«έάν, άναφέρει τό ύπ’ άρ. 8263/3/10/1838 
συμβόλαιον ένοικιάσεως II. Παπαδιαμαντοπού- 
λου, καί τό νερόν έλθη εις τό παλαιόν καντε- 
μή καί τοϋτο θέλει γένη έάν πωληθοϋν οι άλ
λοι μύλοι τοΰ Κούτζα καί της Έγλυκάδος, τό
τε θέλει είναι ύπόχρεως ό αυτός Διονύσιος νά 
κατασκευάζη τόν αύλακα διά τήν χρήσιν τοΰ 
μύλου τούτου». ‘Ο βασιλεύς Γεώργιος Α' ήγό- 
ραοε παρά της Έθχ. Τραπέζης τό έθνικόν (άλ
λοτε τουρκικόν) κτήμα 25 στρεμ. JN τής πλα
τείας διά νά κτίση άνάκτορον. Ό  υιός του 
πρίγκηψ Χριστόφορος, κληρονομήσας αυτό, τό 
έπώλησε καί έκτίσθησαν πυλλαί οίκίαι μέ α' 
τήν γωνιαϊαν Στεφ. Γκολφινοπούλου (γωνία ό- 
δοϋ Μεσολογγίου). Βλ. λ. παλάτια.

677 ‘Υψηλάντή

Κατά τήν μάχην των Πατρών (2—4 Ό  
κτωβρίου 1944) κατά των κατεχόντων τήν πό 
λιν Γερμανών, οί τελευταίοι ούτοι έκράτησα 
τήν γραμμήν πλατείας άγ. Γεωργίου, Ύψηλώ 
άλωνίων καί Σκαγιοπουλείου, άλλ’ αΰτη ένω 
ρίς έγκατελείφθη 01 ’Ά γγλοι έγκατέστησα· 
εις ‘Τψηλά αλώνια πυροβολεία, διά των όποίω' 
έβαλον κατά των έγκατεστημέ/ων είς τό Σκα· 
γιοπούλειον Γερμανών ναυτικών. Λάγαρης 136. 
Τω 1959 ό δήμαρχος Β. Ροΰφος άνεκαίνισ; 
τήν πλατείαν, οιαρρυθμίσας αύτήν καί έξωραΐ- 
σας, έτοποθέτησε δέ καί πίδακα είς τό μέσον 
αύτης έπιτυχώς. Βλ. λ. έορταί. Θωμόπουλος 
14, 65, 77, 94J, 181—2, 188s, 194 \ 204—6, 
218-221 , 2 2 4 -6 , 273·, 379·, 589, 613, σημ. 
621, 026. M eyer 2 2 0 1 -2 , MEfcJ ΙΘ ' 797.

‘Υ ψ ηλάντης ’Αλέξανδρος. Άπεφάσισε τόν 
’Οκτώβριον τοΰ 1821 εκστρατείαν πρός άπε- 
λευϋέρωσιν τών ΙΙατρών μή πραγματοποιηθεΐ- 
σαν. Γερμανός 9, ΜΕΕ Κ Γ' 762.

‘Τ ψ η λ ά ν τ η  ό δ ό ς .  Παρ’ αύτήν, πιθα
νώς, ό ναός τής Κυβέλης (βλ. λ.).
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Λιμενοβραχίων ‘Αγίου Νικολάου Πατρών τφ  1930. Δεξιά τό έλληνικόν ύπερωκεάνιον 
«Βύρων» καί προ αΰτοΟ τό όμώυυμον φορτηγόν νηολογίου Πατρών. ’Απέναντι του 
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Φαβατας ’Ιωάννης. Άναφέρεται ώς μάρ- 
τυς είς Έλληνικόν έγγραφον των [Ια
τρών τοϋ 1395. G erland  182. 

φαγανός (έπίθετον έπΐ ζώων κυρίως καί 
ανθρώπων, ό τρώγων παν φαγητόν, ό έχων 
ορεξιν, ό μή άπαρεσκόμενος ώρισμένα φαγητά.

Φαιδρός. Ό  δηχοτικώτατος είς την έπο- 
χήν του Λατίνος ουτος ποιητής, άκμάσας έπΐ 
Αύγουστου καί τοϋ διαδόχου του Τιβερίου 
(14—37 μ. X.), φαίνεται δτι έπεσκέφθη τάς 
Πάτρας, δπως δεικνύει έλληνική επιγραφή περί 
αύτοΰ εύρεθεϊσα είς ΙΙάτρας. Θωμόπουλος 174.

Φαιστός. Ά χ . πόλις τής άρχαιότητος, τήν 
όποίαν έπιμαρτυρεϊ ό Στεφ. Βυζάντιος. Ε κτός 
τής έν Κρήτη παναρχαίας, άρχαία πόλις Φαι
στός ύπήρχε καί είς Θεσσαλίαν (Έλευθ. ΙΒ ' 
536). Κατά Θωμόπουλον 3243 φαίνεται οτι 
κατέχει τήν θέσιν της ή σημερινή Φώσταινα 
(βλ. λ.), ώς εκ του όνόματος προφανώς δύναται 
νά προέλθη τις είς τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Φακής Χρήστος. Έγεννήθη είς Πάτρας 
τήν 1 Αύγούστου 1870. Τώ 1887 έσπούδασε 
νομικά είς ’Αθήνας άριστεύσας. Τώ 1898 έξέ- 
δωσεν έν Πάτραις μετάφρασιν τοΰ περί ά>λη- 
λοχρέου λογαριασμού τμήματος τοϋ περί 
Έμπορ. δικαίου συγγράμματος τών Ch. Iyyon 
—Caen καί I,. R enau lt μετά προλόγου καί 
Ιδίων προσθηκών. Τφ 1914—1925 έξελέγη καί 
διετέλεσε δημοτ. σύμβουλος, ώς καί τφ  1926. 
Τ φ  1923 έξελέγη πληρεξούσιος Ιΐατρών είς 
τήν Δ ' Έθνοσυνέλευσιν. Έξελέγη γερουσιαστής 
Ά χαίας καί ’Ήλιδος τφ  1929, προεδρεύσας 
τής δίκης τοΰ έκ βουλευτών καί γερουσιαστών
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δικαστηρίου τού δικάσαντος τόν δικτάτορα Θ. 
Πάγκαλου καί υπουργούς του. Πρόεδρος τοϋ 
Δικηγορικού συλλόγου Πατρών άπό 1936— 
1945, δτε ώρίσθη δήμαρχος Πατρέων, διατελέ- 
σας μέχρι τοΰ 1947, άναδιοργανώσας τόν δή
μον (Βλέπε «Έκθεσις πεπραγμένων έπί δη- 
μαρχίας Χρ. Φακή», Πάτραι 1946, οπού καί 
διάφοροι λόγοι του ώ ; δημάρχου Πατρέων). 
Άπεβίωσε τόν Μάϊον 1954. Ό  Φακής έγρα- 
ψεν είς θρησκ. περ. «Σταυρός» Πατρών τοΰ 
1903 σειράν άρθρων κατά τοΰ ύλισμοΰ, πολλάς 
νομικάς μελέτας είς νομικά περιοδικά καί είρ- 
γάσθη καί ώς ιστοριοδίφης, συνεργάτης τοϋ 
περ. «’Αχαϊκά» καί συιιβαλών ένιργώς είς τήν 
β' εκδοσιν τής Ιστορίας τοΰ Θωμοπούλου 30, 
331, 34 ', 68. 382, 521, 589, 633'. ’Ανεξάρ
τητος (Δ') 3222. Ευαγγελίου, ’Αναμνήσεις Ε λ 
ληνοτουρκικού πολέμου 1897,5.

Φακίρη άδελφοί. Έμποροι έν Πάτραις ά- 
παντώμενοι είς τούς καταλόγους τοΰ Έμπορ. 
’Επιμελητηρίου Πατρών τοΰ 1835 καί είς τούς 
καταλόγους τών ένόρκων Πατρών τοΰ αύτοΰ 
έτους. Τόν ’Ιανουάριον 1834 ό Λουδ. Στόιμπ 
(Στ. Θωμόπουλος είς περ. «’Αχαϊκά» Β' 6—7) 
περιγράφει τήν νεόκτιστον αυτών οικίαν έπί 
τής όδοΰ Ρήγα Φεραίου, οπού κατόπιν τό ’Αρ
σάκειου Πατρών καί ήδη τό μέγαρον τοϋ ’Ε μ 
πορικού Επιμελητηρίου. Χϊοι τήν καταγωγήν 
ήλθαν ευθύς μετά τήν Άπελευθέρωσιν (ό Φωτα- 
κος, Βίοι 13 κατηγορεί ένα Φακίρην ώς δίδον- 
τα τροφάς είς τούς Τούρκους καί συνεργασθέν- 
τα μέ τούς "Αγγλον καί Αύστριακόν προξένους 
έπί αίσχροκερδεί^). Έγένοντο παραίτιοι ατά-
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σεως είς Πάτρας κατά του 'Όθωνος τω 1837. 
Τήν 12ην Μαρτίου τού έτους τούτου ό διοικη
τής Πατρών, άφου τό δημοτικόν συμβούλιον 
άντιδρών δέν έψήφιζε τήν κατανομήν του φό
ρου, άπέστειλεν ένταλμα 600 δραχ. πασόν, τό 
όποιον αύθαιρέτως έκανόνισε νά πληρωθή ώς 
φόρος νεοεισαχθείς τότε του εισοδήματος. ΟΙ 
κλητήρες, άρνουμένων όλων των συνταγματικών 
(άντιοθωνιστών) νά πληρώσουν τόν φόρον τού
τον, άφήρεσαν έμπόρευμα ίσης άξίας τού φό
ρου. Εύθύς τά έμπορικά καταστήματα έκλει
σαν καί αΐ ταραχαί συνεχίσθησαν μέχρι 19ης 
Μαρτίου, δτε ήλθε στρατός καί έπέβαλε τήν 
τάξιν, κατελθόντος τού συμβούλου τής Ε π ι 
κράτειας Βαλτινού.

Διά τού άπό 23)10)1865 Β.Δ. άνεγνωρίσθη 
ό Παντολέων Φακίρης προξενικός πράκτωρ τής 
’Αμερικής έν Πάτραις, άποθανών τώ 1868. Τώ 
1875 άπαντώμεν έν Πάτραις έμπορ. έταιρίαν 
«Φακίρης καί Σία» καί Ά νδρ. Φακίρην δικη
γόρον. Εύαγγελίδου Ίστορ. "Οθωνος 138. Κυ- 
ριακίδου 'Ιστ. συγχρ. Ελληνισμού Α ' 326—8. 
Έ φημ. «Έ λλ. Ταχυδρόμος» Ά θ . 23)3—4/4/ 
1837. ΜΕΕ ΚΑ' 243.

Φοιλάκας Δημήτρως. ’Αγωνιστής τού 1821 
έκ Σπετσών πολεμήσας καί είς Πάτρας. Ν. 
Παπαδόπουλος είς περ. "Αμπελος, τ, 10 
(1957).

Φ ανάρι τ ή ς  Μ ά λ τ α ς .  Ε ίς καταγραφήν 
τού Μορέως τού έτους 1471 σημειώνεται 
φρούριον τής επαρχίας Πατρών διατηρούμενον 
F an a ri di M alta  (Θωμόπουλος 4033). Φανάρι 
έπί Φραγκοκρατίας άπαντα καί είς Καλαμάταν 
(BuclioUf Kecli. liistoriqucs F). Φανάρι όλό- 
κληρος ή Τριφυλία έπί Τουρκοκρατίας. Πα- 
λαιοφάναρον είς Αλφειόν καί Φανάρι είς ’Αρ
γολίδα καί Θεσσαλίαν. ΖακυΟηνός I„e despo- 
ta t  ΙΓ ώς έν σελ. 401. Είς Κόνιτσαν τοπωνύ- 
μιον έκ τού ύπάρχοντος έκεΐ υψηλού λίθου δ ί
κην φαναρίου (Κ. Στεργιόπουλος εις Ή πειρ. 
Χρον. ΙΓ ' 186). Κατά Γιάννην Βλαχογιάννην, 
Τά πρώτα ταχυδρομεία, 40 φανός, τόπος όπου 
κάνουν σήματα μέ φωτιές. Τό φρούριον πρέπει 
νά ήτο έπί τού Αράξου καί είς τά ερείπια, τά 
όποια καί παραλίως είσέτι άπαντώνται ή ίσως 
νά ήτο αύτό τό φρούριον τής Καλόγριας 
(βλ. λ.), άλλωστε δύο πύργοι ήσαν έκεϊ. Πρβλ. 
Πολίτου Παραδόσεις Α ' 79 δι’ ’Ικαρίαν: «Στό 
κάβο Φανάρι ήταν παλαιός πύργος».

Ε ίς Κώδικα Μέρτζιου 127 σημειούται δτι 
κατά Έ ν. έκθεσιν έκ Πατρών του 1698 είς τό 
χωρίον (vilia) Φανάρι έδόθη άμπελος Τούρκου 
εις Άθηναΐον πρόσφυγα είς Πάτρας. Ό  συν
οικισμός πρέπει νά ήτο πλησίον τού Ά λή 
Τσελεπή καί ’Αράξου οπού τό φρούριον (βλ.λ.).

Φ ανέλλης Κωνστ. ή Χατζή Φανέλλης 
(Σμυρλής). Περίφημος Αίγιεύς ζωγράφος, άκ- 
μάσας τά έτη 1819—1863. Μαθητής τού έν 
Πάτραις άποβιώσαντος ζωγράφου καί λογοτέχ
νου Δ. Βυζαντίου. Είς ΙΙάτρας κατέλιπε τόν 
Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου (1853) καί τήν 
είκόνα τού αγίου Νικολάου είς τόν μητροπολι- 
τικόν ναόν Ευαγγελισμού (βλ. λ.), έργα χρω- 
στήρος α ' τάξεως.

Φ ανερω μένη, ναός Αίγίου. Βλ. λ. ΠαρθΙ- 
νιος μητροπολίτης.

Φ ανός. Σατυρική έφ. ΙΙατρών 1880—6. 
Βλ. λ. έργάται.

Φ αραί. ’Αρχαία Ά χ . πόλις μεσόγειος (ώς 
καί ή Τριταία καί τό Λεόντιον), ΝΑ των Πα- 
τρών, άπέχουσα 150 στάδια άπ’ αύτών, κειμέ- 
νη κατά τήν άριστεράν όχθην τού ποταμού 
ΙΙείρου καί κατά τό ΝΑ τής Δύμης. Κατά 
Στράβωνα : «ή δέ Φάρα συνορεΐ μέν τή Δυμαία’ 
καλούνται δέ οί μέν έκ ταύτης τής Φάρας Φα- 
ριεΐς, οί δέ έκ τής Μεσσηνιακής Φ/ραιαται" 8- 
στι 8έ έν τή Φαραική Δίρκη κρήνη ομώνυμος 
τής έν Θήβαις». Κατά Πολύβιον τό έθνικόν 
Φαραιεύς, Φαραιεΐς καί είς τόν Παυσανίαν, 
ΙΙλίνιον κ. ά. Φαρεύς, Φαρεις. Φαραί ή Φηραί 
υπάρχουν, έκτός τής Μεσσηνίας (ΜΕΕ ΙΓ ' 
524, Κ Γ  825, Έλευθ. 18' 590) καί είς Κρή
την (ΜΕΕ Κ Γ' 825). Υπάρχει καί τό εθνικόν 
Φάριος εις Πολυβίου βιβλ Ε καί σήμερον Φα- 
ραωνίτης (άν καί τούτο σκωπτικώς). Μεταξύ 
τουλάχιστον των ’Αχαϊκών καί Μεσσηνιακών 
Φαρών έπακριβοΰται κοινή σχέσις, τήν όποίαν 
διαπιστώνει ή κοινή λατρεία τού ’Αγοραίου 
Έρμου (β>. λ.), ιδρυτής δέ και των δύο πόλε
ων φέρεται μυθολογικώς 6 Φάρης, υίός τού 
Έρμου καί τής Φιλοδαμείας. Τό δέ είς τάς 
Ά χαϊκάς Φαράς άγαλμα τού Έρμου ήτο άνά- 
Οημα τού Μεσσηνίου Σιμύλου, κατά τήν ύπ* 
αύτό έπιγραφήν.

Κατά τήν περιγραφήν τού Παυσανίου είς 
τάς Φαράς ήτο περίβολος άγοράς κατά τόν άρ- 
χαιότατον τρόπον καί είς τό μέσον αύτής ά
γαλμα μικρόν τετράγωνον μαρμάρινον τού ’Α
γοραίου Έρμου, γενειοφόρου καί ίσταμένου έπί 
τού εδάφους άνευ βάθρου (H erb illon  152). 
Παρά τό άγαλμα ήτο χρηστήριον καί πρό τού 
άγάλματος έστία μαρμαρίνη καί λύχνοι χαλ
κοί, προσκεκολλημενοι είς τήν έττίαν διά μο- 
λύβδου. Καί Ιερόν ύδωρ τού Έρμου υπήρχε 
καί πηγή του καλουμένη Νάμα. Εις τήν πη
γήν ύπήρχον καί ίχθεΐς, θεωρούμενοι καί αύ- 
τοί αφιερωμένοι είς τό θεόν καί δι* αύτό δέν 
συνελαμβάνοντο. ΓΙολύ πλησίον τού άγάλματος 
τού Έρμου ήσαν τριάκοντα τετράγωνοι λίθοι, 
είς έκαστον των όποίων έδιδον έν όνομα θεού. 
Περίπου 15 σταδίους μακρύτερον άπό τάς Φα
ράς ήτο άλσος Διόσκουρων έκ πλατάνων μέ 
κοίλους κορμούς, ικανούς νά δεχθούν κοιμώμενον 
άνθρώπινον σώμα κατά B ursian 324, μέ κολ
λάς δάφνας, ούτε ναόν όμως είχεν, ούτε άγάλ- 
ματα έπί τής έποχής τού Παυσανίου (Β’ μ. X. 
αί.) διότι ταύτα μετεφέρθησαν είς Ρώμην. 'Υ 
πήρχε δέ είς τό άλσος βωμός άπό λίθους λογά- 
δας (άπελεκήτους).

Τά έρείπια των Φαρών θεωρούνται ύπό πάν
των τών μελετητών ώς κείμενα τό πιθανώτε- 
ρον κατά την άριστ, όχθην τού ποταμού Πείρου, 
όπου ούτος έκαλεΐτο ΙΙίερος (= διερχόμενος), 
μεταξύ τών χωρίων σήμερον Πρέβεδος καί ’Ί- 
σαρι. ΓΙρώτος έτοποθέτησεν έκεΐ τάς Φάρας ό 
Iveake I I ,  157—8. Τό όνομα σήμερον ανήκει 
είς τήν κοινότητα καί τό χωρίον Ααλικώστα 
(βλ. λ.).

Κατά τόν Κούρτιον 431 έ*τ. αί Φαραί κα-
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τείχον μίαν ίσχυράν θέσιν, δεσπόζουσαι τής 
κοιλάδος τοΰ Πείρου καί τής μεγάλης λεωφό
ρου, ή όποια άπό τής παραλίας του (Κορινθια
κού) Πατραϊκοΰ κόλπου διά τής νϋν διόδου 
των Νεζερών ώδήγει είς ’Αρκαδίαν. Ή  άπό 
Δύμης (Κ. Άχαΐας) παρά τόν Πεϊρον είσοδος 
είναι ή φυσική όδός πρός τό όρεινόν έσο,τιρι- 
κόν. Είκόνα των έρειπίων είς τόν W ordsw ord 
1834. Παρά ταϋτα παρέμειναν μακράν τοΰ Ε λ 
ληνικού πολιτισμό >. Λόγω τής γειτνιάσεώς των 
μέ τά άρκαδικά όρη, είχον αρκαδικόν χαρα
κτήρα. Ή  άγορά των ή το είς μεγαλύτερος, 
άνοικτότερος χώρος, άνευ άρχιτεκτονικήτ συνά
φειας. 'Υπεράνω των Φαρών ή κοιλάς τοϋ Π εί
ρου καθίσταται στενοτέρα καί άποκρημνοτέρα. 
Δεξιά υπάρχουν οί βουνώδεις όγκοι τοΰ Ώ λε- 
νοϋ δασώδεις. Όμιλοΰν καί διά μίαν άπ’ εύ- 
θείας έκ Φαρών είς ’Ολυμπίαν όδόν (βλ. λ- ο 
δοί), ή οποία προφανώς θά διήρχετο τό λεκα- 
νοπέδιον τής Βουντούχλας (Τριταίας). *11 πόλις 
(αύτόθι 431) έκειτο έπί πολοδένδρου κατωφε- 
ρείας είς τήν μέσην κοιλάδα τοϋ ποταμού Π εί
ρου. Εύρίσ/ετο έπί συχναζομένης όδοϋ. 'Ο  
Παυσανίας καλεϊ τήν Τριταίαν καί τάς Φαράς 
«ήπειρώτιδας πόλεις».

Αί ΦαραΙ άπετέλουν τμήμα τοϋ Άχαΐκοϋ 
δεσμοΰ καί μνημονεύονται καί είς τήν ’Αχαϊκήν 
12πολιν καί τήν ’Αχαϊκήν Δεκάπολιν (Ά χ . 
συμπολιτείαν), τής οποίας οί Φαραιεΐς ήσαν με
τά των Πατρέων καί Δυμαίων οί ίδρυταί. Ά -  
νέδειξαν στρατηγόν τής συμπολιτείας τόν Έ -  
πήρατον (βλ. λ.) τώ 219, τόν όποιον διεδέχΟη 
ό ’Άρατος, Έ π ’ αύτοΰ οί ΑίτωλοΙ είσέβαλον 
είς τήν χώραν των Φαραιέων καί τήν έλεηλά- 
τησαν. Παρά τάς φιλικάς προσπαθείας τοΰ Ά -  
ράτου, έπανήλθον. 01 Φαραιεΐς μετά τών Δυμαί
ων καί Τριταιέων τούς έπολέμησαν υπό τόν 
Μίκκον τόν Δυμαΐον, υποστράτηγον τών ’Α
χαιών, άλλ’ ή μάχη ήτο ατυχής. Άπελπισθέν- 
τες οΐ Φαραιεΐς, όσον καί οί Δυμαΐοι καί Τρι- 
ταιεΐς, μή βλέποντες βοήθειαν παρά τής Συμ
πολιτείας, έσταιιάτησαν τάς πρός αυτήν εισφο
ράς καί κατήρτισαν ίδιον μισθοφορικόν σώμα 
πρός άσφάλειάν των.

Έ π ί Άράτου όμοίως ό βασιλεύς τής Σπάρ
της Κλεομένης κατελθών μετά στρατού ές ’Αρ
καδίας, διήλθεν έκ Φαρών καί κατηυθύνθη είς 
Δύμην. ’Υποστράτηγος επίσης έκ Φαρών άνα- 
φέρεται ό Λύκος, είς τόν όποιον, ότε τήν χ ώ 
ραν τών Φαραιέων, Δυμαίων, άλλά καί ΙΙα- 
τρέων έλεηλάτουν οι ΑίτωλοΙ ύπό τόν στρατη
γόν των Πυρρίαν, έδόθησαν οί μισθοφόροι τών 
’Αχαιών. “Οτε άντί τοΰ τελευταίου ήλθεν ό 
στρατηγός Εύριπίδας, ό Λύκος έδραμε καί 
κατετρόπωσεν αύτόν καί τούς Ήλείους περί τό 
Λεόντιον καί όταν άκόμη έπανήλθεν ό Εύριπί- 
δας, ό αύτός Λύκος έπέδραμεν είς τήν Ή>είαν. 
Έ π ί Αύγούστου αί Φ ιραί κατέστησαν φόρου 
ύποτελεΐς είς τάς Πάτρας. Έ κ  τών έπιγραφών 
προκύπτει ότι ή πόλις Λουσοί έπεκοινώνουν 
μέ τήν πόλιν τών Φαρών (Παπκ«δρέου, Καλαβρ. 
Έ πετ. 147—8). Ό  P ouqu ev ilie  [V , 376 καί 
ό D epping I I  60 έ τοποθέτησαν άδεξίως 
τάς Φαράς είς τήν Δύμην (Κάτω Άχαΐαν), δ

δέ Ίωαν. Νουχάκης Β' 534 είς τό νϋν χωρίον 
Ζώγα.

Τά έρείπια τών Φαρών κατά Π . Νεράντζου- 
λην είς έκδ. τών ’Αχαϊκών τοΰ Ιίαυσανίου τοϋ 
1949, 7, 55, είναι ρωμ. λουτροΰ, έπιγραφαί 
έντειχισμέναι είς τόν τοίχον τοϋ νεκροταφείου 
τοϋ συνοικισμοΰ τοΰ Πρεβέδου καί τεχνητοί 
τύμβοι είς θέσιν Σταρόλακκα, ανεσκαμμένοι ήδη. 
Πτωχά όλα κατά τόν von D uhn, ό όποιος 
εύρίσκει τήν πόλιν άνευ άκροπόλεως. Είς τόν 
'Ηρόδοτον άπαντά ή πόλις τών Ίώ νων 
Φαρέες είς τήν μετέπειτα ’Αχαΐαν, συνεπώς 
τό πόλισμα είναι άρχαιότατον. Καί έπιγραφή 
εύρέθη είς Σκίαθον έπιτύμβιος. Ά λλα ι δύο έλλ. 
έπιγραφαί άναφέρονται είς Θωμόπουλον 237 
(άλλά ποίων Φαρών, τών ’Αχαϊκών ;). Καί 
λατ. έπιγραφαί εύρέθησαν δύο είς ναούς Πρε
βέδου έως Τόσκεσι. Καί είς Χαλανδρίτσαν 
(βλ. λ.) εύρέθησαν άρχαΐαι έπιγραφαί, άλλ’ είς 
τό γειτονικόν Μπούγα τάφοι μυκηναϊκοί τώ  
1956. Καί ήμεΐς είς μονήν Μπαμπιώτη (βλ. λ.).

Είς τόν Συνέκδημον τοΰ 'Ιεροκλέους άνα- 
φέρεται ώς κέντρον τής χερσονήσου κατά τό 
535 καί αί Φαραί, άλλ’ αύται είναι αί Μεσ- 
σηνιακαί. Διά τάς ’Αχαΐκάς στερούμεθα μετά 
τούς ρωμ. χρόνους ειδήσεων, φαίνεται δέ ότι 
είς τό ύψηλότερον τής κοιλάδος τών Φαρών 
μέρος τής περιοχής (Νεζερά βλ. λ.) άπούκησαν 
Σλαΰοι (βλ. λ.), πολύ όμως σημαντικωτέρα ήτο 
ή άποίκησις άργότερον (ΙΕ ' αί.) ’Αλβανών. 
’Αναδεικνύεται άλλο κέντρον τής περιοχής άπό 
τής βυζ. ήδη έποχής, ή Χαλανδρίτσα (βλ. λ ).

*Η περιοχή Φαρών έπί Τουρκοκρατίας άνή- 
κει είς τήν έπαρχίαν (καζάν) τών Πατρών πλήν 
τών Νεζεροχωοίων. ΑΙ Φαραί άναδεικνύουν 
όπλαρχηγούς τούς Κουμανιώτας (βλ. λ.). Πρίν 
τοΰ 1821 έπίσης έσημειώθη κάθοδος είς τήν 
κοιλάδα τοϋ Πείρου άποίκων έκ τών όρεινών 
χωρίων τοΰ Παναχαϊκοϋ. Κάτοικοι πρό τοΰ 
1821, 2212 οίκογ. 509, Τούρκος ούδείς. "Οτι 
ή περιοχή όλη άνήκεν εις τούς Φαραιεΐς μέχρι 
καί τοΰ Παναχαϊκοϋ, προκύπτει έκ τού Στρά
βωνος Η  κεφ. 7, άναφέροντος ότι, έξαφανί- 
σϋείσης τής πόλεως τών Ρυπών (βλ. λ.), τήν 
Ρυπικήν χώραν κατέλαβον κατά μέν τά π ε
δινά μέρη οί Αίγιεΐς, κατά δέ τά ορεινά οί 
Φαραιεΐς. Ό  B ursian  I I  331 διορθώνει τό 
κείμενον τοΰ Στράβωνος: «τήν δέ χώραν Ρυ- 
πίδα καλουμένην έσχον Α ίγιεΐς καί Πατρεΐς» 
(άντί Φαραιεΐς), αύθαιρέτως κατά Λέκκαν 564 
καί καθ’ ήμάς. Κατά τήν σύστασιν τών δήμων 
τώ  1836 συνεστήθη καί τοιοΰτος Φαρών μέ 
τά χωρία μόνον ’Ίσαρι, Πρέβεδος, Μιτόπολις, 
Περιστέρα, Τόσκεσι, ’Αστέρι, Κούμανι, Κα- 
λούσι, Βουλιώτη (Μπολιούτη), Τρούσι, Ζώγα, 
Μπούμπα, Ά γ . Νικόλαος, Μοίραλι, Κάνδαλος, 
Βραγκάδα, Λυσσαριά, Λυκίτσενα, Βαρδικώστα, 
μυναί Μπαμπιώτη καί Ό μπλοΰ καί έδραν τήν 
Χαλανδρίτσαν. Τώ 1861, καταργηθέντος τοϋ 
δήμου Παναχαιών, ύπήχθησαν τά χωρία τούτου 
είς τόν τών Φαρών.

Κατά τήν τό έτος 1911 διάλυσιν τών δή
μων, ό Φαρών είχε 35 χωρία (Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 113, 159). Κατά Κορύλ-
λον Χωρογραφία 76—8, κάτοικοι (1903) 7478,

θδΐ ΦαραΙ
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σημειώνει δέ καί πέραν του ξενώνος Πρεβέδου 
(χάνι Κουμανιώτη) καί παρά τήν όδόν πρός 
Τριταίαν ότι εύρίσκονται καί τάφοι μεταγενε- 
στέρας, φραγκικής ή σλαυικής εποχής καί θε
μέλια οικοδομών «άδηλον πότε κατεστράφη 
ή πόλις». Ή  σφραγίς του δήμου Φαρών ήτο 
άπλή : ΔΗΜ ΟΣ ΦΑΡΩΝ (1844). Άνδρός, ό ό
ποιος έλάμβανε μάντευμα π>ρά τοΰ Αγοραίου 
Έρμου, εικόνα περιεΐχεν ή τελευταία σφραγίς 
τοΰ δήμου. 'Έλη παρετηροΰντο μόνον είς τό 
χωρίον Μαζαράκι τοΰ δήμου, ούδαμοΰ δέ άλ- 
λαχοΰ, έν τούτοις ή κοιλάς τοΰ Πείρου ΰπέ* 
φερεν έξ έλίοδών πυρετών. Θωαόπουλος 23, 
24, 60 έπ. 65, 90, 107, 115—7, 125,
139, 1 4 3 - 7 , 179, 237, 269, 300, 534*,
549, 601, 609, 612. Θωμόπουλος Όμπλοΰ
37. Κορύλλος Πεζοπορία πρδς Καλάμας 5—7, 
πρός Τρίπολιν 11 —13, πρδς Καλάβρυτα 5—12.

Φ αρμακίδης Κ . 'Ιω ά ννη ς. Δικηγόρος έν 
Πάτραις καί νομικός σύμβουλος τοΰ Κράτους 
άπό τοΰ 1921. Άπεβίωσεν έν ΆΟήναις τ<ρ 
1942. Συνεργασίαι του είς περ. λογοτ. καί νο- 
μι>ά καί πρωτοβουλία του ή προτομή τοΰ Βα- 
σιλειάδου (βλ. λ.). Τούτου υΙός Κωνστ. Φαρμα
κίδης (βλ. λ. Δήμος). ΙΙερ. 'Αχαϊκά Β' 72.

φ α ρ μ α κ ο π ο ιο ί, Άναφέρονται φαρμακο
ποιοί είς [Ιάτρας τώ 1372 καί ό Γιοχανέλος 
φαρμακοποιός τώ 1430 έχων οικίαν είς *Αγ. 
Παρασκευήν. Βλ. λ. Ιατροί. G erlam l 114—6 
καί ώς έν σ. 285. Έλλειψις φαρμάκων παρε- 
τηρεΐτο κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν. 
Θωμόπουλος 472. Κατά τδν M an ^eart τώ 
1828—9 αρκετά. Κατά Κορύλλον είς Διεθνή 
ΒιβλιυΟ., 382, τώ 1896 έν ΙΙάτραις έλειτυύρ- 
γουν 14 φαρμακεία καί 6 φαρμακεμπορεΐα, ά 
παντα υπό επιστημόνων διευΟυνόμενα. Φχρμα- 
κευτικός σύλλογος ΰφίσταται έν Πατραις άπό 
τοΰ 1928.

φάροι, Βλ. λ. λιμένες, Ά ραξυς, Ρίον, 
Δρέπανον, Φανάρι ντί Μάλτα.

Φ ά ρ ο ς .  Έβδομαδιαΐον περιοδικόν έκδ'Όέν 
τά ίτη  1926—8 έν ΙΙάτραις ύπό Ιίαναγ. 11α · 
πανδροπούλου καί Άνδρ. Μαχαίρα.

Φ αρσής Βασίλειος. Έξέδωσεν έν ΓΙάτραις 
τφ  1868 « Ί Ι  δημοσία παίδευσις καί τό διδα
σκαλικόν έν Έλλάδι», έκ σ. 108.

Φ ασιανός. Βλ. λ. τύποι.
Φ ατουρος Δημήτριος. 'Αγωνιστής τοΰ 

1821 καί είς ΙΙάτρας. Δ. Γαρταγάνη, *11 Στε- 
μνίτσα 110, 183

Φ αΰστος ΙΙετρέϊος, γαμβρός τοΰ ΙΙομπτμ 
ου, μετά τοΰ ΚΛτωνος τοΰ νεωτέρ'·υ καταΛα- 
βών τάς ΙΙάτρας. Ά λλ ’ ό είς τδν Κα'σχρα ά- 
φωσιωμένος Καλήνος τδν έξεδίωξε (48 π. X.). 
Θωμόπουλος 169.

Φ εϊζούλαγας. Τούρκος τοΰ Αάλα, κατα
φυγών άπδ τού θέρους 1821 καί παραμείνας είς 
ΙΙάτρας, υπογράφει τήν συνθήκην παραόόσεως 
αυτών είς Γάλλους τφ  1828. Χρυσανθακόπου- 
λος 229.

φ έ ο υ δ α .  Βλ. λ. Φράγκοι, γεωργία. Ger- 
land  81.

Φ ερέλον. Τοπωνύμιον Οέσεως μέ άμπελώ- 
νας πλησίον τοΰ Λόγγου. Ά παντφ είς έλλην. 
έγγραφον 1440, Άνήκεν είς έπαρχίαν Πατρών

καί ΐσως ή λέξις έκ σιδηράς τίνος έκεΐ πύληξ 
ή πύργου. Θωμόπου)ος 390. G erland 2254.

Φ ε ρ ε ν τ ί ν ο υ  (Μπαστιά) Έ φ η. Κόρη του 
οφθαλμιάτρου Φερεντίνου έν Πάτραις έκ Κε
φαλληνίας, δημοσιεύσασα έπιφυλλίδας κ. ά. έν 
Άθήναις, όπου διαμένει.

Φ ευζόπουλος, στρατηγός Αίγιαλείας. Κα
τά Λέκκαν 130* Ϊσως νά συμμετέσχεν είς τήν 
μάχην Άγιάννη (1827).

Φ ιλα δελφ εύς Αλέξανδρος. Διετέλεσεν έ 
φορος αρχαιοτήτων ΙΙατρών (1928—30),

Φ ιλάρετοι Ί  <«> ά ν. Κωνστ. καί Ζχφείριος. 
'Υπογράφουν μεταξύ των προκρίτων των 11α- 
τρών τδ έγγραφον περί ένώσεως τών μονών 
Ό μπλοΰ καί άγ. Κωνσταντίνου τής 10 'ΐανου- 
αρίου 1648. Θωμόπουλος 455δ. Ό  Ιωάννης 
Φιλάρετος πάλιν υπογράφει ώς πρόκριτος Πα
τρών πιστοποιητικδν περί Μεσσαλά προξένου 
τώ 1761. Κώδηξ Μέρτζιου 251.

Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς ,  Επίσκοπος Καλαβρύτων. 
Ώ ;  Ιεροδιάκονος έσπούδασε μετεπαναστατικώς 
είς Πάτρας είς τδ μετόχι τής μονής Ταξιαρ
χών, είς τήν όποιαν άνήκε (ΙΤαπανδρέου, Κα- 
λαβρ. έπετηρίς 77). 'Έτερος Φιλάρετος διά
κονος τοΰ Γερμανού διετέλεσεν έπΐ 42 έτη άρ- 
χιερατικός έπίτροπος είς Αίγιον. Παπανδρέου 
αύτύΟι 253.

Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς  Γ. Προοδευτικός πολιτευτής 
Θεσσαλίας έχων δεσμούς μέ τάς ΙΙάτρας. Έ κ  
τοΰ 65ου υψώματος, 606, 629.

Φ ι λ α ρ μ ο ν ι κ ή .  Βλ. λ. Μουσική.
φ ιλέλλη νες άποβιώσαντες έν Πάτραις ά- 

ναφέρυνται είς κατάλογον τοΰ Στεφ. Θωμοπού- 
λου είς Διεθνή Βιβλ. 413. Εΐσηγήθην ή όπισθεν 
τοΰ νέου ναοΰ άγ. Διονυσίου πλατεία έπί τής 
ύδοΰ Μνασέου (Νόρμαν) καί ώνομάσΟη Φιλελ
λήνων κατά τήν συνεδρίασιν τής 25 Ν)βρίου 
1955 «ώστε νά έπέλΟη άποσυμφόρησις άπό 
τήν σωρείαν τών είς τήν πλευράν ταύτην τής 
πόλειυς όνομάτων ξένων φιλελλήλων» (Τριαν
τάφυλλου Δημ. ονομ. 31—2). Φιλελλήνων ώνο- 
μάζετο ή νυν Γ. Ρούφου όδός είς τήν άνω 
πόλιν. Οί φιλέλληνες είς περ. Έβδομάς Ά θη- 
νών 1844. Raoul <le M alherbe, W  O rient 
171H—45, P aris  1846 τέλος Β' τόμου.

Φ ιλ ική  Ε τ α ι ρ ί α  έν  Π ά τ ρ α ι ς .  Μύη- 
σιν πρώτος τής Εταιρίας είς Πάτρας ένήργη- 
σεν ό άπόστολος (άπεσταλμένος) αυτής Α ν 
τώνιος Πελοπίδας (βλ. λ.), έπιτυχών νά κατη- 
χήση τόν μητροπολίτην ΙΙατρών Γερμανόν 
(βλ. λ.). Τά τής πρώτης ταύτης Ιδρύσεως 
τμήματος Φιλικής έν ΙΙάτραις, διηγείται πλη- 
ρέστερον 6 'Γ. Κανδηλώρυς, Φιλική Εταιρία , 
228 έπ. : «Έ ν τω μεταξύ [Ν)βριος 1818] ό 
Ά ντ. Πελοπίδας μετέβαινεν έξ Άργολίδος είς 
ΙΙάτρας... [έκ Κορίνθου] έφυγε μέ σύστασιν 
τοΰ Ρέντη πρδς Άνδρ, Καλαμογδάρτην. Τόν 
έπερίμενεν όμως καί έκεΐ άποτυχία. Διότι ό 
Καλαμογδάρτης, όταν έφθασεν είς μέρος 
τοΰ μεγάλου όρκου, καθ’ δ έπρεπε διά τήν 
Φιλικήν Εταιρίαν νά θυσιάση καί γονείς καί 
τέκνα καί ζωήν καί ύπόληψιν καί όλα, ούλιγο- 
ψύχησε καί δέν έτόλμα νά προφέρη τάς φρι- 
κτάς αύτάς λέξεις. Ό  Πελοπίδας έμεινεν έμ- 
βρόντητος. Κατά τούς κανόνας τής Φιλικής
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άπρεπε ή νά φονεύση τον δειλόν ή, άν έκρυπτε 
τό πράγμα, νά φονευθή αυτός ύπό της Ε τ α ι
ρίας. Τότε άνεμνήσθη τήν μεγάλην προσωπι
κότητα της Ά χαΐχς, τόν Π. IΙατρών Γερμα
νόν... Ό  Πελοπίδας, έκ Στεμνίτσης ών, 'έ- 
σπευσε πρός τόν έκ τής γειτονικής Δημητσά- 
νης Γερμανόν, ϊσως δέ καί γνώριμόν του έκ 
παίδων καί Κπόλεως, ΐνα ζητήση συνδρομήν 
είς τήν δυσχερή έκείνην στιγμήν τής ζωής του, 
καίτοι είχεν έντολήν έκ Κπόλεως νά μή τόν 
μύηση. Συναντήσας δέ αύτόν κατ’ Ιδίαν άπηύ- 
Ουνεν εύτόλμως τό θεϋν τοϋ ’Αρχαγγέλου 
πρός τήν Παρθένον «Ελλήνων παραστάτης ά- 
πεστάλην πρός Σέ τόν ποιμένα των Πα- 
τρών, κομίζων Ευαγγέλια...». Ό  Γερμανός 
κατανυγείς άπεδέχΟη τό μήνυμα, πρώτος των 
έν Πελοποννήσω Ιεραρχών... Ό  Γερμανός γνώ
στης τών προσώπων καί τών πραγμάτων, 
γνωστός δέ καί ώς φίλος τοϋ Ά λή πασά, ά- 
νεδέχθη ού μόνον νά ρύθμιση αύτός τήν κα- 
τήχησιν τών άρχιερέων καί προεστώτων τής 
Πελοποννήσου, άλλα καί νά έπικοινωνήση μετά 
τοϋ τυράννου τών ’ ίωαννίνων είς έκτέλεσιν τοϋ 
Εταιρικού προγράμματος. *0 Πελοπίδας, μή 
σημειών έτέραν κατά τό 1818 κατήχησιν, έ- 
πέστρεψε, φαίνεται, είς Κπολί'·. Ό  Γερμανός 
όμως εϋρεν αμέσως τό σκεΰος τής ένεργείας. 
Είς τό έν Πάτραις Ρωσικόν προξενεϊον ύπη- 
ρέτει ώς υπάλληλος ό... Ίωαν. Κ. Παπαρρη · 
γόπουλο,... Ούτος διαρκώς λόγω τοϋ άξιώμα- 
τός του ταξιδεύων, έγνώρισεν άπό τσΰ 1814 
έν Ίωαννίνοις τόν Ά λή πασαν διά τοϋ γραμ- 
ματέως του Μαρίνογλου, πολλάκις δέ μετέβη 
έκεΐ, ϊνα προστατεύση τά συμφέροντα Ρώσων 
υπηκόων. Εσχάτως, κομίζων τήν έμπιστευτι- 
κήν άλληλογραφίαν τοϋ προξενείου είς τήν 
πρεσβείαν τής Κπόλεως, έμυήθη. άγνωστον 
που καί πώς ναί, γνωρισΟεΙς έν ΙΙάτραις μετά 
τοϋ Γερμανού ώς έταϊρος διά τών σημείων, έ- 
τέθη είς τάς διαιαγάς του πρός έκτέλεσιν έν 
καιρφ τοϋ μεγάλου σχεδίου περί προσηλυτι
σμού τοϋ Ά λή πασά είς τά Ελληνικά σχέ
δια».

*0 Γερμανός 3—4, ένώ δεν όμιλεΐ περί τής 
κατηχήσεώς του, προλαμβάνει νά εΐπη ότι ού- 
δείς τών έπισήμων άοχιερέο>ν, προεστώτων 
καί λοιπών προκρίτων έμεινεν άμύητος είς τήν 
Εταιρίαν, άφηγεΐται τόν τρόπον τής μυήσεως, 
τούς βαθμούς τών Φιλικών, τά τής ύποσχέσεως 
συνεισφοράς χρηματικής κλπ. καί σπεύδει νά 
γράψη ότι τόν Φ)ριον τοϋ 1820 έκλήθησαν οΐ 
πρόκριτοι Πελοποννήσου νά έμ(Ίάσουν είς Κπο- 
λιν τήν ύποσχεθεΐσαν άμα τή μυήσει έχάστου 
χρηματικήν ποσότητα. «Άλλα, συνεχίζει ό Π, 
Ιίατρών Γερμανός, προτροπή τοϋ Γ1. Πατρών 
Γερμανού, μή έγκρίνοντος τό τοιοϋτυν, οί Πε 
λοποννήσιοι, επειδή ή πατρίς των είς κάθε 
περίστασιν έδέετο καί άλλοθεν χρημάτων, συ- 
σκεφθέντες άπεφάσισαν νά γράψωσι έκ συμφώ
νου είς τήν Αρχήν, ζητοϋντες τό νά διορισθώ- 
σι ρητο>ς έφοροι τής άδελφότητυς είς τήν Π ε 
λοπόννησον καί Ταμίαι διά τήν συλλογήν τών 
συνεισφορών καί νά έκδοθώσι σφοδραί έπιτα- 
γαί είς τούς άποσ τύλους ότι νά ύπόκεινται είς 
τ .ύς Εφόρους καί νά παύσωσι τών καταχρή

σεων... Μετά τούτων τών γραμμάτων ένεκρίθη 
νά άποσταλή έπίτηδες 6 Ίωαν. Παπαρρηγό- 
πουλος, άνήρ πρόθυμος καί φιλογενής».

Ό  ’Τωάν. Φιλήμων είς προλεγόμενα είς Γερ
μανού Υπομνήματα, δ’ έπ. παρέχων τήν βάσιν 
τών όσων άνωτέρω έκθέτει ό Κανδηλώρος, συν- 
εχίζων τά τής μυήσεως τοϋ Γερμανού προ
σθέτει ότι ό Γερμανός «ύποκρινόμενος άγνοιαν 
τοϋ Μυστηρίου, άφαιρεΐ έπιτηδείως παρά τ  «ΰ 
Καλαμογδάρτου τήν Κατήχησιν καί διασκεδά
ζει όσας ούτος συνέλαβεν ίδέας. Συνεργός θερ
μός τής προαγωγής τοϋ Μυστηρίου, συνιστά 
τόν Πελοπίδαν πρός τόν Άνδρ. Λόνδον, Άνδρ. 
Ζαΐμην καί λοιπούς φίλους του, οϊπνες διά 
τούτο κλίνουσι τόν αυχένα είς τήν διδασκα
λίαν άνϋρώπου, είς τόν όποιον ουδέ ήθελον 
άλλως συγχωρήσει νά τούς πλησιάση. Ά π ό  
τόν αύτόν σκοπόν οδηγούμενος, άνεδέχθη καί 
προσωπικώς τήν διάδυσιν τοϋ Μυστηρίου, κα- 
τηχήσας τόν Χαριουπόλεως Βησσαρίωνα, τόν 
Κερνίκης Προκόπιον, τόν Νικηφόρον Νεζερί- 
την, τούς Κουμανιωτχίους, [τούς ύπ’ αύτου 
τούτου κατηχηθέντας άρχιερεϊς βλέπε είς Καν- 
δηλώρον αυτόθι 343] τόν Κλοκονάν ά.τό Λε- 
χα ινών καί λοιπούς, καθώς καί άπό Μεσολόγ- 
γιον προσκαλέσας κατήχησε τόν Τάσσον Τσιμ- 
πουράκην». Κατά Γούδαν Ε ' 191 ό Ά ριστ. 
Παπάς (βλ. λ.) κατήχησε τόν Ίω αν. Βλασσό- 
πουλον έν Πάτραις, τότε περίπου δέ έμυήθη 
καί ό μητροπολίτης Γερμανός.

Κατά Ά μβρ. Φραντζήν Δ ' 921 ό μητρ. 
Γερμανός έδέχθη τήν μύησιν «μέ άπαραδειγ- 
μάτιστον ένθουσιασμόν». Τάς ήμέρας έκείνας 
είχε λάβει έπιστολήν τοϋ Ά λεξ. Μαυροκορδά- 
του έκ Πίσης, είς ήν έγραφεν ό τελευταίος ό 
τι ήλπιζε μίαν ήμέραν ν’ άξιωθή ούτος ν’ ά- 
σπχσθή τήν δεξιάν του έπ’ άγαθώ τής ’Ελλά
δος. Ούτως είς τήν πρότασιν τοϋ Πελοπίδα έ- 
νόμισεν ότι εύρε τήν έξήγησιν τών λόγων τοϋ 
Μαυροκορδάτου». Κατά Τρικούπην Α' 315 (ευ
ρισκόμενον άλλωστε τότε έν Πάτραις) άνέλα- 
βεν 6 Γερμανός νά κατηχήση τούς άλλους, έ 
νώ ό Καμπούρογλου, Βιογραφία Γερμανού 31 
δέχεται ότι έμύησε τούς ύπ’ αύτόν κληρικούς 
καί τούς Κουμανιώτας (άλλά καί Δημητοανί- 
τας* ΜΕΕ 10' 26). Ε ίς Μέξαν 23 φέρεται είσ- 
φορά τοϋ Γερμανού κατά πολύ ύπερέχουσα 
τών συνήθων έπί τη εισδοχή του, ήτοι ποσού
5.000 γροσίων.

Ί Ι  κατάστασις είς τήν Πελοπόννησον δέν 
ήτο καλή. Ό  διωγμός τοϋ 1806 τών κλεφτών 
συνεχίζετο. Έ ξ  ά\λου αί δύο πολιτικαι φατρί- 
αι τών προκρίτων ήριζον διά τήν έκλογήν τοϋ 
πληρεξουσίου των (βεκίλη) είς Κπολιν (Καν
δηλώρος Φιλική, 95). Ό  μητρ. Γερμανός ή- 
ξίωσεν (άρχομένου τοϋ 1819) νά διευθύνη αύ
τός τήν 'Εταιρικήν κίνησιν, διότι έσκέπτετα, 
πρίν έπεκταθούν αί μυήσεις, νά έξομα\ύνη τάς 
διαφοράς. Τήν Μ. 'Εβδομάδα τού 1819 άγνω
στοι άνήλθον είς τήν στέγην τής οικίας τοϋ 
έν Πάτραις Νικολ. Λόντου καί τόν έπυροβό- 
λησαν. Τά πράγματα έξωθοϋντο καί ό Γερμα
νός συνεσκέφθη μέ τόν Ά ριστ. Παπάν (βλ. 
λ·), τόν πρόξενον Βλασσόπουλον καί τόν Ίω αν. 
ΙΙαπαρρηγόπουλον. Ό  μητροπολίτης είχε τρα
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πέζι, «όλίγον άλειψε νά παίξουμε τά πιάτα καί 
νά γίνουν καυγάδες μέ πιστολιές». Ό  μητρο
πολίτης έπέτυχε τήν έορτήν των Α γίω ν ’Α πο
στόλων (1819) ένα συμβιβασμόν σταθερόν. 
Τήν Ιδίαν έποχήν έφθασεν είς Πάτρας ό Περ- 
ραιβός (βλ. λ.), δ όποιος, άφού συνεσκέφΟη μέ 
τούς Γερμανδν καί Παπαρρρηγόπουλον, άπήλ- 
θεν είς Μάντην. Έκεΐθεν ό Μαυρομιχάλης διε- 
ξήγαγεν άλληλογραφιαν μέ τούς Γερμανόν, Γία- 
παρρηγόπουλον καί Βλασσόπουλον.

Έ κ  των πρώτων μυηθέντων ήσαν έν Πά- 
τραις καί ό Θάνος Κανακάρης καί ό υΙός του 
Βενιζέλος, οΐ Κουμανιώται, ό Θ. Σαγίάς, ό 
II . Καραντζάς, ό Γ. Γιαννιάς, ό Άνδρ. Κον- 
τογούρης (Τ. Κανδηλώρος, Φιλική, 289, 290— 
1, 293, 340). Είς Μέξαν 2, 9, 23, 28, 32, 42, 
66, 80 άναφέρονται μέ τά άφιερωτικά των 
είς τδν κατχλορν Φιλικών οΐ Ίωαν. Μποκα- 
ουριάδης (Μπουκαυύρης), έμπορος έκ ΙΙατρών 
είς ’Οδησσόν, Νικολ. Καλαβρυτινόπουλος, 
έμπορος είς Κπυλιν, δ μητρ. Γερμανός, Άναστ. 
Λόντος (Λοντόπουλος), Δημ. Λόρδος, Ά ντ. 
Ά δαμίδης, έμπορος είς Γαλάτσι, Δημ. Ζαΐμης, 
Χαραλ. Περρούκας έξ 'Άργους, έμπορος είς 
Πάτρας, ΆΟαν. Κανακάρης (φέρεται κατηχη
θείς είς Κπολιν τήν 5 Φ)ριου 1821), ό Ίωαν. 
Βλασόπουλος δέ κατηχήΟη έν Πάτραις ύπδ 
Ά ριστ. Παπά κατά Φιλήμονα, Ά πομν. Λ' 
389, καί οΐ ΓΙαπαρρηγόπουλος, Ίωαν. Ά σημα- 
κόπουλος, Δανιήλ, ηγούμενος Γηροκομείου. Φ ι
λικός δ Ίωαν. ΙΙαπαδιαμαντόπουλος έν Ιΐά- 
τραις, δμοίως δ Ν. Γερακάρης, φαρμακοποιός 
καί ό έκ Ζουμπάτας ΙΙατρών μητρ. Δέρκιον 
καί έΟνομάρτυς Γρηγόριος, δ έν Βουκου^εστΙω 
Πατρεύς λόγιος Δ. Φωτεινός, δ κλέφτης (">εοδ. 
Τζούνης («Κυνηγότυχος»), κ.ά. Θωμόπουλος 
498 σημ. 526, 53y, 543», 564, 578, 581, 
586—7, 628 έπ. 6 2 9 \ 630, 632.

Κατά Φίλήμονα Φιλικής 206 «όγλίγωρα 
μετεδύΟη ή Ε τα ιρ ία  καί είς τήν μέσην τάξιν 
αυτού τού τόπου». Μέ τήν Εφορείαν ΙΙατρών 
τώ 1819 καί έφεξής Αλληλογραφεί ή τοιαύτη 
τής Ζακύνθου καί ό 'Τψηλίντης δι’ εγγράφου 
του συνιστά είς τήν τελευταίαν : «;άς δέ συν
εισφοράς έμβάσατε είς Πάτρας πρός τού; κυ
ρίους έκλαμπροτάιους γενικόν κόνσολον Κύριον 
Ίωάννην Βλασσόπουλον καί κύριον Ίωάννην 
ΓΙαπαδιαμαντόπουλον, διά ν’ άποταμιευΟώσιν 
είς έκεΐ διορισΟεϊσαν κάσσαν. Είς τούς ίδιους 
θέλετε διευθύνει καί τά πρός ήμάς γράμματα 
καί λοιπά έγγραφά σας διά νά έρχονται άσφα- 
λώς είς ήμάς...». Τά αυτά έγράφησαν καί πρός 
τήν έφορείαν Κερκύρας (1819), δμοίως καί 
πρός Λευκάδα (Φιλικόν Μιχ. Σικελιανδν, δικη
γόρον), πρός τόν Βιάρον Καποδίστριαν (αδελ
φόν τού Ίωάννου) έν Κέρκυρα παρά τού αυτού 
Ύψηλάντου (Χιώτης Ίονίου Α' 321, 325. 327, 
328, 329, 330, 347). Ακόμη καί ττρός τόν 
άρχιεπ. Κύπρου.

Α γώ νας διεξήγαγον οί Φιλικοί τών Πα- 
τρών πρός τάς ραδιουργίας τού Μαίτλανδ, δ 
όποιος καί στρατολογίαν ένήργει διά τού Κου- 
μανιώτη (βλ. λ.) διά νά συκοφαντήση τούς 
"Ελληνας, αλλά καί πρός τάς του Ά λή πασά. 
Πρός τόν τελευταϊον τούτον μετέβη καί είργά-

σθή δ Ίω άν. ΐΐαπάρρήγόπουλος (βλ. λ.) ύπδ 
τήν έμπνευσιν του μητρ. Γερμανού, ό όποιος 
έφύλαξεν άπό τδν κίνδυνον τόν Άνδροΰτσον 
κ.ά. Έπετεύχθη νά έξωθηθή καταλλήλως ό Ά 
λή πασάς πρός Αποστασίαν, έβαυκαλίζετο δέ 
μέ έλπίδας ρωσικής βοηθείας υκ  αύτού τούτου 
του Τσάρου. Κατά Χιώτην αυτόθι 352, Φιλή- 
μονα, είς Προλεγόμενα Γερμανοϋ'ΐπομνημάτων, 
ιθ' Θωμόπουλον 387*, τελευτώντος του 1820, 
αγγλικόν πολεμικόν πλοίον έλλιμενίσθη είς 
Πάτρας διά καταμετρήσεις έπιστημονικάς τών 
ύδάτων τού Πατραϊκού καί Κορινθ. κόλπων. 
Οί ’Ά γγλοι έμίσθωσαν ένα Γαλαξιδιώτην ναυ
τικόν διά νά όδηγή τάς έργασίας των, αί ό- 
ποΐαι έγίνοντο τήν νύκτα καί κρυφίως άπό 
τούς Τούρκους. 'Ο  Ίωάν. Παπαρρηγόπουλος, 
μαΟών αύτά, τά άναφέρει είς τούς Φιλικούς 
τών ΙΙατρών, οί όποιοι έγνώριζον τήν διατα
γήν τού σουλτάνου περί Αφοπλισμού τών Πε- 
λοποννησίων καί τάς έν γένει υποψίας του. Διά 
νά διασκεδάσουν αύτάς καί ν' άποδείξουν είς 
τούς Τούρκους δ π  ό τόπος έσυκοφαντεΐτο άπό 
τούς ξένους (τούς Φράγκους), άνέφερον καταλ
λήλως είς τόν βοεβόδαν δτι οί "Αγγλοι ήτοΐμά- 
ζοντο νά κτυπήσουν καί καταλάβουν τήν Πελο
πόννησον, δι’ αύτό έστειλον τό πλοίον νά κα- 
ταμετρήση τά υδατα. Ό  βοεβόδας έστεΟιεν έμ
πιστον Τούρκον είς Ά γιάν, οπού οί 'Άγγλοι 
είχον αρχίσει νά καταμετρούν τά υδατα καί 
έβεβαιώΟη περί της καταγγελίας. ΕΙδοποίησεν 
άμέσως τήν Τριπολιτσάν καί αυτή τό Διβάνι- 
ον, αωστε ή μέν διαταγή περί τού Αφοπλισμού 
τών ΙΙελοποννησίων χριστιανών άνεστάλη καί 
δέν έτελεσφόρησαν αί παραστάσεις τής Αγγλι
κής πρεσβείας έν Κπόλει». Τό πλοίον δέ έζω- 
γρήΟη υπό τών Τούρκων.

*Η άποστολή τού ΙΙαπαρρηγοπούλου είς τόν 
Ά λήν ήτο έργον μεγίστης Αξίας διά τήν Φιλι
κήν Εταιρίαν. Τόν Φ)ριον 1820 ό Ά λής έκά- 
λει τόν Παπαρρηγόπουλον είς Ιωάννινα. Καί 
πρός τόν πρόξενον Βλασόπουλαν ΑπηυθύνΟη 6- 
πως έπιτρέψη τήν μετάβασιν. Ό  Παπαρρηγό
πουλος έφοβεϊτο τάς υποψίας τών έν Πρεβέζη 
προξένων. Σύσκεψις έπραγματοποιήΟη μεταξύ 
τού Γερμανού, Βλασοπούλου καί Παπαρρηγο- 
πούλου, είς ήν άντιμετωπίσΟη τό 6λον έΟνι- 
κόν ζήτημα (Κανδηλώρος αυτόθι 316—7): «'Έ- 
δει νά μείνη [ό Ά λής] έναντι τού σουλτάνου 
είς στάσιν έχθρικήν άλλά χρονίαν, ΐνα έν τώ 
μεταξύ τονωθή ή έπανάστασις, Αψηφούσα κα
τόπιν τούς στρατούς καί τού Ά λή καί τού 
σουλτάνου».

*0 Γερμανός, έξ δσων ό ΐδιος ό Παπαρρη
γόπουλος άργότερον άνεκοίνωσε, παρήγγειλεν 
είς τόν Ά λήν προφορικώς δτι ή Πύλη έχει σκο
πόν νά εξόντωση δλους τούς Ισχυρούς τοπάρ- 
χας, τώρα δέ ήλθεν ή σειρά τού Ά λή. Πρέπει 
ήδη ούτος νά προσοικειωΟή τό χριστιανικόν 
στοιχεϊον, έξοπλίζων τούς έμπειροπολέμους 
άρματωλούς καί καπεταναίους. Ό  Παπαρρηγό
πουλος ύποκριϋείς δτι μεταβαίνει μόνον είς Ά - 
γρίνιον, έκάλεσεν έκεΐ τόν γραμματέα τού Ά 
λή Μαρίνογλου, ό όποιος καί έλθών έμεινε 
σύμφωνος καθ’ δλα μέ τό σχέδιον τής τριαν
δρίας τών ΙΙατρών. Έπίστρεψε δέ ό ΙΙαπαρρη-
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γόπουλος είς Πάτρας, όπου εδρε τόν Γερμανόν 
καί τόν Βλασόπουλον άνησύχους, διότι ή τουρ
κική άρχή έζήτει παρά τών Πελοποννησίων 
χρήματα. Τότε έσκέφθησαν νά ζητήσουν δι’ ά- 
ναφοράς τήν ΐδρυσιν εφορείας τής Φιλικής έν 
ΙΙελοποννήσω.

Τήν άναφοράν ταύτην σονέταξεν δ μητρο
πολίτης Γερμανός ύπό τόν τίτλον « Σ ’Οχασμοί 
των Πελοποννησίων περί καλοϋ Συστήματος», 
δημοσιεύει δέ αύτήν δ ’Ιωάν. Φιλήυων εις τό 
Δοκίμιόν του, 356—7, υπέγραψαν δέ ό μητρο
πολίτης, ό ΚερνΙκης Προκόπιος καί άλλοι ΙΙε- 
λοποννήσιοι (Φιλήμων αύτόθι 357—8). Έ ζητεϊ- 
το δι’ αύτής ή σύστασις έφορείας ΙΤελοπουνή- 
σου, νά συναχθοΰν «έδώ εις Πελοπόννησον» αί 
είσφοραί των Πελοποννησίων καί νά κατατε
θούν είς κοινόν ταμεϊον κ. ά. Τήν άναφοράν με- 
τέφερεν είς Κπολιν & Παπαρρηγόπουλος, ό ί 
διος δέ έπανελθών περί τό φθινόπωρον τοϋ 
1820 έφερε τάς άπαντήσεις, τάς οποίας δήμο 
σιεύει ό αύτός Φιλήμων αύτόθι 358 έπ. Κατά 
τήν ληφθεΐσαν άπόφασιν τής έν Κπόλει άρχής 
τής Εταιρίας, «διορίζομεν Γενικούς Ε π ιτρ ό 
πους των πραγμάτων έκ μέν των ’Αγίων ’Αρ
χιερέων τόν τε "Αγιον παλαιών Πατρών κ. 
Γερμανόν τόν "Αγιον Μονεμβασίας κ, Χρύσαν
θον καί τόν "Αγιον Χριστιανουπόλεως κ. Γερμα
νόν άπό δέ των εύγενεστάτων άρχόντων τούς 
εύγενεστάτους κ. κ. Άσημάκην Ζαΐμην, Σωτ. 
Χαραλάμπου, Αναγνώστην Κωπανίτσαν, Πα- 
νοΰτσον Νοταράν καί Θεοχάρην Ρένδην... Διο- 
ρίζομεν χρηματικόν Ταμεϊον (Κάσσαν) καί Τα
μίας των κοινών χρημάτων τόν τιμιώτατον 
κ. Ίωάννην Παπαδιαμαντόπουλον καί τόν κ. 
Π . Άρβάλην καί όποιον άλλον διά φρόνησιν 
καί άφιλοχρηματίαν έγκρίνωσιν οί σεβάσμιοι 
καί φιλογενεΐς επίτροποι... 01 έν Πελοποννήσω 
καπετάνιοι άπαντες συμφέρει νά όδηγηθώσι διά 
τών γνωστών μέσων είς τά κοινά συμφέροντα* 
ώστε έν μια καί τή πρώτη φωνή νά όρμήσω- 
σιν είς κοινήν καί γενικήν βοήθειαν. Είς τοϋτο 
παρακαλοϋνται οί κ. κ. "Εφοροι».

Οί έφοροι άναλαβόντες τά καθήκοντά των 
«κατεγίνοντο νά εύτακτήσωσιν όπωσοΰν τά 
πράγματα, έπειδή κατήντησαν είς καταχρήσεις, 
ώστε έκινδύνευε νά άνακαλυφθή σαφώς είς τήν 
Διοίκησιν ή Εταιρία καί νά άνατραπώσιν ολα 
μέ μεγίστην βλάβην τοΰ Γένους* άλλ’ έδυσκο- 
λεύοντο, έπειδή τινες τών προεστώτων έδυσα- 
ρεστήθησαν μή διορισθέντες καί αύτοί έφοροί)) 
(Γερμανός 7). Κατά Κανδηλώρον αύτόθι, 352, 
356—7, ή ’Εφορεία Πατρών άπηρτίσθη ύπό 
τήν γεν. έποπτείαν τοΰ έν Πάτραις προξένου 
τής Ρωσίας Βλασοπούλου, είχε δέ αυτή εύρυ- 
τέραν δικαιοδοσίαν ήτοι καί έπί τοϋ Αιγαίου, 
Μάνης καί Ίονίων νήσων, αί δέ Έφορεΐαι Ζα
κύνθου, Κεφαλληνίας, Κερκύρας (ώς εΐδομεν ή
δη) καί αί τών ναυτικών νήσων καί ή τής Σμύρ
νης, άκόμη δέ καί ή τής Κύπρου (βλ. λ.), ένε- 
τάλησαν έκ Κπόλεως νά έμβάζουν τάς είσφο- 
ράς των είς τόν Παπαδιαμαντόπουλον είς Π ά
τρας, ή τής Σμύρνης δέ νά συγκεντρώση καί 
στείλη είς Πάτρας καί τάς εισφοράς Κυδωνι
ών, Χίου, Σάμου, ’Αλεξάνδρειάς καί Δωδεκα
νήσων. Γενικώς ή Πελοπόννησος ώρίσθη ώς ό

μοχλός τής κινήσεως τής κατά τών Τούρκων
έκστρατείας.

Οί Τούρκοι, χάρις είς τάς άναφτρθείσας έ* 
πιτυχίας τών tv Πάτρ ης Ψιλικών, μάλλον έ- 
φαίνοντο καθησυχασμένοι. Ό  Μώρα βαλεσής 
(διοικητής ΙΙελοποννήσου) Ίμπραχήμ πασάς δι- 
ετάχθη νά περιέλθη τά φρούρια τής χερσονήσου 
καί νά μεριμνήση περί τών έπισκευών αύτών, 
ήλθε δέ καί είς Πάτρας καί έπανήλθεν είς Τρί- 
πολιν (Κανδηλώρυς αύτόθι 382—3), Περί έπι
σκευών φρουρίων (βλ. λ.) γνωρίζομεν ότι ώρί
σθη καί είδικός έπύπτης, ό όποιος καί έπελή- 
φθη τού έργου του. Τέλος πρός παρασκευήν 
τοΰ έπαναστατικοϋ κινήματος ώρίζετο ύπό τοΰ 
Ύψηλαντου νά κατέλθη είς Πελοπόννησον 6 
Γρηγόριος Δίκαιος (Ιίαπαφλέσσας), 6 όποιος 
διά τών νήσων καί τών Πατρών θά κατέληγεν 
είς Μάνην (Κανδηλώρος αύτόθι 383). Κατά Χιώ- 
την αύτόθι Α' 354 είς τήν σύσκεψιν τών δ- 
πλαρχηγών είς Λευκάδα εύθύς μετά τά Θεοφά- 
νεια τοΰ 1821 συμμετέχει ό Πανουργίας ώς ά- 
πεσταλμένος έκ Πατρών.

’Ανάγκη συσκέψεως είς Ά χαΐαν πλέον πα- 
ρέστη ώς έκ τής έμφανίσεως τοΰ άναφερθέντος 
Παπαφλέσσα. «’Ενώ δέ οί πρόκριτοι τής Π ε
λοπόννησου ένησχολοΰντο νά θεραπεύσωσί τινας 
καταχρήσεις, αΐτινες έπροξένουν υπόνοιαν είς 
τήν Διοίκησιν καί έσκέπτοντο περί τής συλλο
γής τών συνεισφορών», γράφει ό Γερμανός 9, 
έφθασεν ό άπόστολος ούτος τής Εταιρίας, «συν
επιφέρουν γράμματα άπό μέρους τοΰ ’Αλεξάν
δρου ‘Τψηλάντη πρός τούς Πελοποννησίους δια- 
λαμβάνοντα ότι ή μηχανή είναι έτοίμη, ότι 
ούδενός άλλου δεϊται ή τοΰ κινήσοντος αύτήν 
μοχλοΰ καί ότι μία Ισχυρά Δύναμις είναι σύμ
μαχος καί ότι νά είναι οί πάντες έτοιμοι καί 
έντός όλίγου θέλει φθάσει καί ό ίδιος έκεΐ». *0 
Γερμανός ήλθεν είς σύγκρουσιν μέ τόν άπόστο- 
λον τής Εταιρίας καί λόγψ χαρακτήρος καί 
διά «τό παράκαιρον καί άνέτοιμον». ’Ολίγοι 
ήσαν είς θέσιν, «οί φρόνιμοι καί πείραν έχον- 
τες τών πραγμάτων», διά νά σκεφθοΰν ώς ό 
μητροπολίτης, οί πολλοί, όπως όμολογεϊ αύτός 
ό Γερμανός (αύτόθι 9), «κατήντησαν είς άχα- 
λίνωτον ένθουσιασμόν, ώστε άρχισαν νά κοινο- 
λογώσι τό πράγμα άναφανδόν είς πολλούς καί 
νά καταγράφωσι στρατιώτας καί νά κάμνουν 
τοιαΰτα κινήματα, ώστε ή Διοίκησις έλαβε 
πολλά διδομένα νά βεβαίωση τάς ύπονοίας της 
περί τοΰ σκοποΰ τών Ελλήνων».

*0 Γερμανός, συνεννοηθείς καί μετά τών 
λοιπών άρχιερέων καί προκρίτων (Φιλικών 
πάντοτε) τής Ά χα ΐας είχε τήν πρωτοβουλίαν 
συγκλήσεως συσκέψεως περί τοΰ πρακτέου, 
πρό παντός διά νά ζητήση παρά τοΰ Παπα
φλέσσα εξηγήσεις καί διευκρινίσεις τών ύπ’ 
αύτοΰ κηρυττομένων καί Ιδίως περί έπικειμένης 
κηρύξεως τής Έπαναστάσεως. Παρέστησαν είς 
τήν σύσκεψιν άρκετοί (ό Γερμανός, ό Ν. Λόντος 
καί ό Παπαδιαμαντόπουλος—ό Φραντζής Α ' 
95 δεν δέχεται ότι παρέστη— έκ Πατρών «καί 
άλλοι τινες τής β' τάξεως» (Βλαχοπαπαδό- 
πουλος), παρέστη δέ καί ό Παπαφλέσσας, δ 
όποιος έδωσεν άληθή μάχην είς τήν «συνέλευ- 
σιν τής Βοστίτζας», ώς έκτοτε έχαρακτηρίσθη
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αΰτη, πραγματοποιηθεΐσαν τήν 26—30 ’Ιανουά
ριου 1821 έν Αίγίω. Ό  Γερμανός προέβαλεν 
εις τόν Παπαφλέσσαν ένδεκα έρωτήματα (Καν- 
δηλώρος, ένθα άνωτέρω 414—6), διασωΟέντα 
έγγράφως, έπί των άγωνιωδών σκέψεων αυτού 
καί πολλών των Πελοποννησίων. *0 Παπα- 
φλέσσας άπήντησε καί είς τά ένδεκα έρωτή
ματα «καταλλήλως, άλλ’ ούδείς τόν έπίστευε» 
κατά Φωτάκον Άπομν. Α' 17. Έπηκολούθησε 
συζήιησις σφοδρά των δύο κληρικών, ό Γερμα
νός, ήσΟάνετο «προσβεβλημένος ίσως, διότι ό 
'Υψηλάντης άνέθηκεν είς τόν Δίκαιον τήν ρύθ- 
μισιν της κινήσεως τής Πελοπον^ήσου, άντε- 
τάχθη δε κατά των άνακοινώσεων αυτών [του 
Παπαφλέσσα] άποτομώτατα. Βλέπων αύτόν 
έπιμένοντα είς αισιοδοξίας, τόν υβρισεν «άρ- 
παγα, άπατεώνα καί έξωλέστατον» (Κανδη- 
λώρος αύτόΟι 416).

Μή πτοούμενος ό Παπαφλέσσας καί γνω- 
ρίζων δτι ό Κολυκοτρώνης 0ά έφθασεν ήδη είς 
Πελοπόννησον, έδήλωσεν δτι μεταβαίνει πρός 
στρατολογίαν καί κήρυξιν έπαναστάσεως «καί 
δποιος θέλη άς λάβη μέρος, δποιος δμως μείνη 
χωρίς δπλα 0ά τόν έξοντώσουν οί Τούρκοι». 
Τέλος είς τήν συνέλευσιν ώρίσθη δτι ό άγων 
θά ήρχιζε μετά τήν έλευσιν του Ύψηλάντου 
είς Πελοπόννησον καί νά σταλούν έμπιστα 
πρόσωπα πρός διερεύνησιν τής καταστάσεως 
είς Κπολιν, ναυτικάς νήσους κ.ά, Ρωσίαν καί 
’Ιταλίαν (μητροπολίτην Ιγνάτιον). Ό  Γερμα
νός ένήργησε άποστολήν είς τάς δύο τελευταίας 
κατευθύνσεις άρχομένου του Μαρτίου 1821.

Μετά τήν διάλυσιν τής συνελεύσεως του 
Αίγίου, «αί ΙΙάτραι περί πλέον ταράσσονται 
άπό τάάνόητα κινήματά τινων καί μάλιστα 
του Δικαίου, φυγόντος άπό τήν μονήν Ταξιαρ
χών [Αίγίου] είς αυτήν τήν πόλιν [τάς Πά
τρας], Τό Μυστήριον διαδίδεται καί είς τούς 
πχραμικροτέρους άνθρώπους* καί ήδη ούτοι 
τρέχουσιν άχαλίνωτοι, έρωτώμενοι μεταξύ των 
είς τά καφεπωλεΐα καί έμπροσθεν των Τούρ
κων, «πόσα έχεις» [δπλα], 01 δέ αύλητήρες 
[—παίζοντες έγχώρια δργανα], ψάλλοντες συχ
νά τά ήρωΐκά άσματα καί μάλιστα τό κοινό- 
τερον «Δεύτε παϊδες τών 'Ελλήνων», έτριπλα- 
σίαζον τήν λέξιν Τ ο ύ ρ κ ω ν ,  κάμνοντες οΰτω 
καταφανεστέραν τήν μυστηριώδη ύπόθεσιν του 
’Έθνους. Τοιοΰτοι κίνδυνοι έβίασαν τούς Πα- 
τραίους νά άπειλήσωσιν είς τόν Δίκαιον καί 
θάνατον. Τελευταΐον τόν άπεμάκρυναν... "Ενας 
καδής τών Πατρών, όνομαζόμενος Μ ε/μέτ 
Σαήρ έφένδης, βλέπων Έλληνάς τινας αύθα- 
διάζοντας τολμηρώς έμπροσθεν του μερκεμέ 
του [δικαστηρίου], δέν θεωρεί άπλουν τό πράγ
μα καί διεκοινώνει τάς υποψίας του πρός τούς 
λοιπούς Τούρκους, οί όποιοι τάς αψήφησαν. 
Ό  ίδιος άκολούθως πληροφορούμενος δτι οί 
Καλαβρυτινοί καί Β^στιτσιάνοι προεστώτες 
φέρουσι πλησίον των περισσό τέραν παρά τήν 
συνήθη ένοπλον φρουράν, άνεφέρΟη κατ' ευθείαν 
πρός τόν σουλτάνον... ΤΗσαν ήδη παράξενα 
τωόντι τά φαινόμενα τών Πατρών. Καί "Ελλη
νες καί Τούρκοι παρεσκευάζοντο πλαγίως, έμ- 
πνευσμένοι οί πρώτοι άπό τήν ιδέαν της έλπι- 
ζομένης έλευθερίας των καί οί δεύτεροι άπό

φόβον. 01 Τούρκοι μολοντούτο, ύποπτεύοντες 
τά πάντα ώς ραδιουργίαν άλλοτε τού ’Λλή 
πασά κχί άλλοτε τών Φράγκων, έσυμβούλευον 
τούς "Ελληνας τό ν' άπέχωσιν άπό όλεθρίους 
άτοπίας, ένεχόμενοι είς τήν ύπόθεσιν τών Ί -  
ωαννίνων καί τούς ύπέσχοντο πάσαν άσφάλειαν, 
έάν υπερισχύσωσι κατά τών Φράγκων. Τοιαύτη 
σύγχυσις ιδεών δέν ήτον όλίγον ωφέλιμος είς 
τό μέρος τών Ελλήνων. Έ ν  ταύτω ύπάλληλοί 
τινες ξένων άρχών καί μάλιστα ό διερμηνεύς 
Θωμάς ΒαρΟόλδος δέν ήσχύνθησαν νά βάλωσιν 
εις κίνδυνον τήν τιμήν τών κυρίων των, φέρον- 
τες ήμέραν καί νύκτα τό πρόσωπον τού κατα
σκόπου υπέρ τών Τούρκων» (Φιλήμων Φιλ. 
3 6 4 -5 ).

Είς τήν συνέλευσιν τού Αίγίου είχε συζη- 
τηθή δπως ό ‘Υψηλάντης («ό Προσδοκώμε- 
νος») «φθάσας νά μένη άσφαλής καί άγνώρι* 
στος μέχρι τίνος ή είς Μάνην ή είς τάς Πα- 
λαιάς Πάτρας, όπου έμελε νά άποβιβασθή 
(Φιλήμων 562). Ά λλ ’ άλλη ύπήρξεν ή έξέλι- 
ξις τών πραγμάτων (βλ. λ. Έπανάστασις 
182LJ, «ή Ε τα ιρ ία  [δέ] έδυνήθη νά άποστείλη 
πολλά όλίγον μέρος πολεμοφοδίων είς μόνας 
τάς ΓΙαλαιάς ΙΙάτρας άπό Κπολιν καί Σμύρ
νην» (Φιλήμων αύτόθι 378α). *Η Έπανάστα- 
σις ήρχισεν άπό τήν οικίαν τού Φιλικού ’Ιωάν. 
Παπαδιαμαντοπούλου καί πρός αυτήν κινδυ- 
νεύουσαν έξ έπιθέσεως τών Τούρκων έσπευσαν 
οί Φιλικοί (πλεΐστοι τών έν Πάτραις Ίονίων 
ήσαν Φιλικοί, λέγει ό Τρικούπης, Τστορία 
Α ' 60).

*0 Γ. Παπαδιαμαντόπουλος, Ίστορ. σημει
ώσεις, 47, δημοσιεύει στοιχεία έκ τού είς τό 
άρχείον του λογαριασμού του Ταμείου τής Φι
λικής («Κάσας τής Εταιρίας τού Γένους», 
φωτοτυπία τού όποιου είς Λεύκωμα 220), δτι 
άπό 1 Φ)ρίου έως 21 Μαρτίου 1821 είσέφερον: 
ό Τωαν. Παπαδιαμαντόπουλος 7 000, οι έν 
ΖακύνΟω διά Θεοδ. Λεονταρίτου 10.458 (500 
τάλλαρα ρεγγίνας) καί μετ’ όλίγον άλλα 6.395, 
20 γρόσια, ό Παύλος Παπαδιαμαντόπουλος 200 
γρόσια, ό πρωτοσύγκελλος ’Ιωακείμ 1.000, Χρι- 
στοδ. Κρητικός 2.900 καί πάλιν 100, Ή λ. 
Οίκονομόπουλος 500, Βασιλ. Παναγουλόπουλος 
500, Νικολ. Κυριτζόπουλος 200, Παναγ. Μπου- 
καούρηε 500 καί πάλιν 300, Γεώργ. Μπουκα- 
ούρης 200, Νικολ. Λόντος 4.543,3, Δημ. *Α- 
νάγνος 1.000, Θεοδ. Γιαννακόπουλος 300, Σπΰ- 
ρος Ρετηνιώτης 700, προστίθεται δέ «προσέτι 
φανερώνω δτι ό άγιος Κερνίκης έσύναξε καί 
άπό άλλους διαφόρους Πατρέους καί έχει νά 
δώση λογαριασμόν άπό ποιον καί πού έξωδεύ- 
θησαν», ό Νικολ. Λόντος κατέθεσεν έτερα
4.000 γρόσια, σύνολον : 36,786.23 γρόσια. Έ -  
δόθησαν δ έ ; εις Γρηγόριον Δίκαιον άρχιμαν- 
δρίτην 1.068,30 γρ., «19 Μαρτίου 1821, τού 
Μπάρλου Νεζερίτη [=έκ  Νεζερών] διά καπά
ρα (10 άνθρώπων) γρ. 100... είς μητροπολίτην 
Γερμανόν διά τού Νικηφόρου ήγουμένου Νεζε
ρίτη» 5.000, τών Ζουμπαταίων Νενέκου καί 
Σαγιά τήν 21 Μαρτίου 1821 2.000, διά βόλια 
900 γρόσια, 2.100 τάλληρα έστάλησαν πρός ά- 
σφάλειαν μέ πρόξενον Βλασσύπουλον καί Θεοδ. 
Κωνστ. καί Δημ. Μέγαρην (Stdc πλοίου Φωκά)
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... τοΰ Γερακάρη δΓ ένα πεζόν πού έστεί- 
λαμεν εις Ζάκυνθον στόν Λεονταρίτην γρ. 35. 

ί Μαρτίου 22 διά 600 όκ μπαρούτι της ‘Ολλάν- 
! δας πρός γρ. 10 ή όκα γρ. 0.000. Μαρτίου 23 
! διά 750 όκ. βόλια πρός 2 γρ. ή όκα γρ. 1500.
! Δι’ ένα καλοΰπι μέ τά έργαλεϊα του, διά νά 
ί χύνουν τό μολύβι γρ. 8...». "Οθεν προκύπτει 
, δτι βόλια (σφαΐραι) ήτοιμάσθησαν εις Πά· 

τρας.
\ Εις τό αύτό άρχεϊον υπάρχουν καί άποδεί- 
) ξεις ίδιαίτεραι άπό 21 Μαρτίου 1821 έν Πά- 
! τραις τοΰ άνωτέρω II. Άνδρουτσυπούλου διά

ίί 900 γρ. «διά νάν τά έξοδεύσω είς τή> γνωστήν 
ί ύπόθεσιν της έλεημοσύνης», τής αύτής των Δ.

• Νενέκου καί Θαν. Σαγια 2.000 γρ., ύπογρά- 
) φει δέ δι’ αύτούς «μην ήξέροντας νά γράψουν... 
| έγώ Γεωργάκης Β:λόπουλος» καί τής 22 Μαρ- 
| τίου 1821 τοΰ Ν. Παπακοντορρηγυποόλου διά 
I λογαριασμόν Ίωαν. Βλασσοπουλου, Δρόσου 
ί Μανσόλου κλπ. Ό  μητροπ. Γερμανός γράφει 
| ό ίδιος έπΐ τοΰ αύτοΰ λογαριασμού τής Έ τα ι- 
• ρίας : «Είς ένδειξιν 8τι έλάβομεν παρά τοΰ κύρ 
! Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου γρ. 3910 έκ τοΰ 
f λ)σμοΰ, όπου έχομεν μετά τής εύγενείας του. 
ί Δεδόκαμεν τόν παρόντα μας δεσκερέν [άπόδει- 
I ξι ν] 1821 Μαρτίου 5 ό Π. Πατρών Γερμανός», 
ί ’Ή τοι ό Γερμανός έκινήΟη πρός Καλάβρυτα, 
ί δήθεν πρός Τριπολιτσάν, πιθανώτατα μέ τά ά 

νωτέρω χρήματα. Έκραγείσης δέ τής Έπανα-

I". στάσεως οί έν Πάτραις Φιλικοί ΙΙαπαρρηγό- 
■ πουλος καί Βλασσόπουλος άπέστειλον άνθρωπον 
! (τόν Ίϊβον Ρήγαν) είς τούς έν Ζακόνθω έφό- 
ί ρους δπως συναχΟοΰν χρήματα καί άποσταλοΰν 
\ είς τούς οπλαρχηγούς Μεσολογγίου καί Ά καρ- 
) νανίας (τά τοΰ ταμείο») Πατρών δέν έπήρκουν).

Χιώτης ένθα άνωτ. 396. ΟΙ έφοροι τής Ζα- 
ί  κύνθου τής Φιλικής Ίωαν. Στεφάνου, Νικολ. 

Καλύβας καί Φραγκ. Καρβελας έστειλαν πολε
μοφόδια καί άνδρας Ικανούς είς τόν μητροπο
λίτην Γερμανόν, μέ τάς βοήθειας δέ ταύτας 
ούτος έγκατέστησε στρατόπεδον περί τόν Ό μ -  
πλόν.

Είς Πάτρας συνεκεντρώθησαν καί αί είσφο- 
j ραί Αίγίου. Ό  Λευκάδιος Άθαν. Πολίτης συν- 
f ιστα είς Κ. Μεταξαν (18) νά συνεννοηθή μέ 
ί μητροπολίτην Γερμανόν. Σύνδεσμος (άπόστολος) 
ϊ τής Εταιρίας έκ Ζακύνθου άπό τόν Κολοκο- 

τρώνην Ίωνας Κανελλόπουλος, ό όποιος πε- 
τ; ριέρχεται τάς Πάτρας. Φιλικός ό Μακρυγιάννης 
| (βλ. λ.) έρχεται καί γνωρίζεται μέ Φιλικούς είς 
} Πάτρας καί ύπ’ αύτών προστατεύεται όλίγας 
’ ώρας πρό τής κηρύξεως τοΰ Άγώνος. Είς 
I Πάτρας όδός Φιλικών (Τριανταφύλλου, Δημ. 
ί όνομ. 52). Βλ. λ. Φιλόμουσος Εταιρία , τέκτο- 
ί νες. Φιλημων Φιλ. 313, 321, 336, 355, 364, 
ί 368, 373, 374, Γούδας Ε ' 191, F in lay  Ισ τ ο 

ί  ρία, κεφ. III, Χιώτης Ίον. Α ' 347, 350, 352, 
354, 374, 396, 405, Κόκκινος, Ιστορία Α' 
245—6, Φωτακος ’Απομν. Α' 51, Θεοφανίδης 

|;  112, 200, 213, 214, ΜΕΕ ΚΓ' 936. Ή πείρω - 
*·; τική Ε στία  τοΰ 1952, 665, 671 έπ. Κορύλλου, 

β, Ή  Πελοπόννησος 92.
Φ ι λ ι π π α κ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ο λ .  Μετά 

Βασιλ. Γ. Παπαγεωργίου έξέδωσαν έν Π ά- 
τραις τφ  1956 «Μελέτην περί άνυψώσεως του

έπαγγ έπιπέδου τοΰ άγρότου» βραβευθεϊσαν 
ύπό τής Ακαδημίας ’Αθηνών.

Φ ίλ ιπ π ο ς βασιλεύς τής Μακεδονίας (360 
—336 π X.). Οί ’Αχαιοί (βλ. λ. Χείλων) έπο. 
λέμησαν είς Χαιρώνειχν κατ’ αύτοΰ. Τό φθί- 
νοπωρον τοΰ 338 ήλθεν είς Πελοπόννησον. Είς 
τόν χώρον παρά τήν ’Αγοράν Πατρών εύρέθη 
άγαλμα του Φιλίππου μετ’ έπιγραφής. Θωμό- 
πουλος 131—2, 204.

Φ ί λ ι π π ο ς  Δ ' βασιλεύς Μακεδονίας (221 
π.Χ.). Διήλθεν έκ Πατρών, σπεύδων πρός τήν 
Δύμην (βλ. λ.). Πρός κατάπαυσιν του συμμα
χικού (220—217 π. X.) πολέμου Ρόδιοι καί 
Χϊοι πρέσβεις ήλθον έξ Λίτωλίας καλοΰντες 
τόν Φίλιππον είς Ρίον πρός σύναψιν τής ειρή
νης Ό  Φίλιππος, άποδεχόμενος τήν αίτηθεΐ- 
σαν παρά τών Αίτωλών ανακωχήν, έγραψεν είς 
τούς συμμάχους του, καλών αύτούς είς Πάτρας 
διά νά συσκεφθοΰν έπί τής είρήνης ταύτης μέ 
τούς Αίτωλούς. ΟΙ τελευταίοι ούτοι παρέτεινον 
τήν προθεσμίαν τής είς Ρίον συναντήσεως καί 
διέκοψαν τάς διαπραγματεύσεις. Ό  Φίλιππος 
τότε έπχνήλθεν είς Μακεδονίαν. Έ π ί Φιλοποί- 
μενος οί ’Αχαιοί άπεσπάσθησαν άπό τήν φιλίαν 
τοΰ Φιλίππου, πλήν τής Δύμης. Ό  Φίλιππος 
συνετρίβη κατά τήν μάχην περί τάς Κυνός κε
φάλας (197 π. X.), ή δέ πιστή αύτοΰ Δύμη 
διηρπάγη ύπό τών Ρωμαίων. Θωμόπουλος 144 
—7. Σταυρόπουλος 118 έπ. 150, 153.

Φ ί λ ι π π ο ς .  Μητροπολίτης Πατρών, τοΰ 
όποίου εύρέθη έν μολυβδόβουλλον, άποκείμενον 
είς τό Νομισματικόν μουσεϊον ’Αθηνών. Έ ξ  
αύτοΰ (τοΰ 1' ή ΙΑ ' αί.) πιθανολογείται καί ή 
έποχή τής άρχιεοατείας του. Θωμόπουλος 237.

Φ ίλ ιπ π ο ς , ϊ ίό ς  τοΰ Καρόλου βασιλέως τής 
Σικελίας, τοΰ Άνδηγαυικοΰ λαβών σύζυγον τήν 
πρωτότοκον θυγατέρα τοΰ πρίγκηπος τής ’ Α
χαιός Γουλ. Βιλλεχαρδουίνου Ισαβέλλαν, άλλ* 
άπέθανεν έν έτος πρό τοΰ τελευταίου (1277). 
Θωμόπουλος 311.

Φ ί λ ι π π ο ς  ό Σ α β α υ δ ι κ ό ς .  Νυμφευ
θείς είς Νεάπολιν Ιταλ ίας τω 1301 τήν χήραν 
τοΰ Φλωρεντίου τοΰ Έννεγαυικοϋ Ισαβέλλαν έ- 
γένετο άμέσως καί ήγεμών τής Ά χα ΐας. Τω 
1302 ήλθεν είς Πελοπόννησον καί άσπασθείς 
τήν χεϊρα τοΰ Λατ. άρχιεπ. Πατρών Ίωάννου 
Β' ώρκίσθη νά τηρήση τα δίκαια τοΰ τόπου. 
’Απέκτησε θυγατέρα Μαργαρίταν, είς τήν οποί
αν τώ 1303, διά πράξεώς του, γενομένης έν 
Πάτραις καί πρό τοΰ Λατ. Ά ρχ . Πατρών, 
έδώρησε δύο φρούρια τής Γορτυνίας.

Ό  Φίλιππος ήλθεν είς πόλεμον μέ τούς Βυ
ζαντινούς τοΰ Μιστρα είς τό φρούριον τών Λεύ- 
κτρων. Μέ πολυπληθή στρατεύματα τοΰ Λατ. 
άρχιεπισκόπου Πατρών καί τοΰ βαρώνου Χα- 
λανδρίτσης Γεωργίου Α. Γκίζη καί τοΰ τής 
Βοστίτσης ήλθεν ό ίδιος 6 Φίλιππος είς ένί· 
σχυσιν τοΰ φρουρίου καί οί ’Έλληνες έλυσαν 
τήν πολιορκίαν.

Ό  Φίλιππος δέν ήθέλησε νά ένισχύση τόν 
δευτερότοκον υΙόν τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλε- 
ως είς τήν κατά τής ’Ηπείρου έκστρατείαν έ- 
κείνου. ‘Ο βασιλεύς έθεώρησε τήν πράξιν τοΰ 
Φιλίππου ώς προδοσίαν καί τόν καθήρεσε τφ  
1306. Στόλος Άνδηγαυικός έστάλη κατ’ αύτοΰ,
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άλλ* δ Φ ίλιππος προανεγώρησεν έκ Πατρών, 
όπου έμενε μετά τής συζύγου του καί τής θυ- 
γατρός του. Θωμόπουλις 312—3.

Φ ί λ ι π π ο ς  Β'  ό Τ α ρ α ν τ ί ν ο ς .  Ούτος 
άνεκηρύχθη πρίγκηψ τής Ά χα ΐα ς μετά τήν ά- 
ναχώρησιν έκ Πατρών τού Φιλίππου τού Σα- 
βαυδικου καί διετέλεσεν ώς τοιούτος άπό τού 
1307 έως 1313. Διώκει δι* έπιτρόπων, επί τής 
έποχής των όποίων έκτίσθη τδ φρυύριον Σαν- 
ταμέρι. ΙΙαραιτηθείς, έξεχώρησε τά δικαίωμα- 
τά του είς τόν Λουδοβίκον τόν Βουργουνδικόν. 
Θωμόπουλος 313—4. Χήρα του ή Αίκατερίνη 
Βαλουά (βλ. λ.).

Φ ί  λ ί π π ο ς  Γ \  Ψ ιλφ όνόματι λατ. αύτο- 
κράτωρ, υιός Ρυβέρτου τού Ταραντίνου διώρι- 
σεν ώς έπίτροπόν του (βάΐλον) τόν Κάρολον Ζέ- 
νον (βλ. λ.) τφ  1366—9. Τφ  1370 ή Μαρία 
των Βουρβώνων παρεχώρησεν είς τόν Φίλιππον 
άντί 6.000 φλωρινίων κατ* έτος τά έπί τής η
γεμονίας τής Ά χα ΐας δίκαιώματά της, άλλ* ό 
Φίλιππος δέν κατηλΟεν είς Πελοπόννησον, άλλά 
διώκει δι1 έπιτρόπων. Άπέθανεν άτεκνος τφ  
1373 καί ό άνεψιός του ’Ιάκωβος δέ Βώ (βλ. 
λ.) έθεωρήθη διάδοχός του. Θωμόπουλος 
3 2 5 -6 .

Φ ιλόδημος. ΈφημερΙς έν Πάτραις τώ 
1 8 7 4 -6 .

Φ ιλοκάλη μ ο ν ή .  Έ π Ι έξώστου τού βου
νού Μώβρη, άνωθεν καί ΝΑ 1 ώ. τού χωρίου 
Ριόλος (ύψ. 5θ0 μ.), έχουσα ιδίως πρός τήν 
πεδιάδα τής Δύμης άνοικτόν όρίζοντα, δι* 
αύτό καί προχειρολογούντες ol παλαιοί μονα
χοί έλεγον 6τι έντεύΟεν καί τό όνομα. Σήμερον 
ή μονή, άποτελουσα μετόχιον τής Μαρίτσης, 
είναι έγκαταλελειμένη καί μόνον κατά τήν έορ- 
τήν τού διατηρούμενου άλλά μέ έπικίνδυνα 
ρήγματα είς τούς τοίχους καί τδν Οόλον ναού 
τού Γενεσίου τής Θεοτόκου (8 Σ)βρίου) συγ
κεντρώνεται κόσμος προσκυνητών. Τελούνται 
έπίσης καί Εδιωτικαί λειτουργίαι μετά προη- 
γουμένην Αγρυπνίαν. Τά πέριξ κελλία έχουν 
καταπέσει καί μόνον τό είς τήν ΝΔ γωνίαν 
τού άλλοτε περιβόλου τής μονής τμήμα ϊστα- 
ται όρθιον, άλλα καί αυτό είναι έγκαταλελει- 
μένον.

Είς τήν μονήν Ά γ .  Λαύρας παρά τά Κα
λάβρυτα σώζεται σιγίλλιον τού Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε ' τού 1807 κατά τό όποιον «οί 
τής Φιλοκάλης μονασταίέν τη έπαρχία Π- 11α- 
τρων, ένεκα βλαβών καί κακουργιών ήτησαν 
τήν ένωσιν μετά τής Λαύρας, όπως μή έρη- 
μωθή ή έαυτών μονή». Ό  Πατριάρχης έπέ- 
νευσε καί ώρίσθη έτήσιον τέλος πρός τό 11α- 
τριαρχεΐον διά τήν τοιαύτην έπικύρωσιν των 
μονών ώς Πατριαρχικών, τής μέν Φιλοκάλης 
53 γρόσια καί τής Λαύρας 100. ΟΙ Λαυρεώται 
όμως «ήνωχλουντο» καί ένήργησαν όπως έ- 
πέλθη «διάζευξις των δύο μονών» καί ή Φιλο- 
κάλη έπανήλθεν είς τήν άρχαίαν της κατάστα- 
σιν, πληρώνουσα 28 γρόσια έτήσιον τέλος πρός 
τό Πατριαρχεΐον καί ή Λαύρα 120. Τό πιθα- 
νώτερον είναι ότι μοναχός τις έσοφίσθη τήν 
τοιαύτην σύζευξιν μονών, ή όποία ένωρίς έ- 
δείχθη άδόκιμος. Πάντως ένώ 6 παρακείμενος 
Ριόλος ύπήγετο επί Τουρκοκρατίας είς τόν κα-

ζαν Γαστούνης, ή μονή Φιλοκάλη άνήκει Ανέ
καθεν είς Πάτρας, άν καί ή μονή, ώς άνεγρά- 
φη, παρέμεινε πατριαρχική (σταυροπηγιακή).

Ή  μονή έχει τήν όνομασίαν έκ τού τοπω
νυμίου, τό όποιον υπενθυμίζει τόν κατά τό τέ
λος τού ΙΑ ' ή άρχάς τού 111 αί. Εύμάθιον Φι- 
λοκάλην, βυζαντινόν στρατηγόν, ό όποιος άνα- 
φέρεται ώς μέγας δούξ Ελλάδος καί Πελο- 
ποννήσου (Θωμόπουλος 602, Bon 95, 97, 197 
—9). Φαίνεται ότι είς τούτον έδόΟησαν γαΐαι, 
όπως έγίνετο είς τούς βυζαντινούς καί έχομεν 
έκτοτε τοπωνύμια (είς τήν γενικήν), όπως τού 
Ρωμανού είς Πάτρας, τού Βάρδα είς Ηλείαν, 
Σαραντάπηχον είς Κορινθίαν. Τό βυζαντινόν 
τοπωνύμιον τής όλης έκτάσεως διέσωσεν ή κα
τόπιν ΙδρυΊεΐσα μονή, κατά τόν ΙΖ ' αί. τό πι- 
θανώτερον, συνεπώς έως τότε διετηρεΐτο ή τοι- 
αύτη όνυμασία τής όλης έκτάσεως. Μονή Σω- 
τήρος έπικαλουμένη τού Φιλοκάλου άναφέρεται 
είς συνοδικά γράμματα τού 1326 («Έκκλ. ’Α 
λήθεια» ΛΒ, άρ. 19 (1912). Υπάρχει καί ά 
γιος Διονύσιος (Δ' αί.) Φιλόκαλος Εορταζόμε
νος 4—9 Φ)ρίου. Πολίτου Παραδόσεις 1267 ^

Είς μονήν Μαρίτσης σήμερον άπόκεινται δύο 
σιγίλλια τού Πατρ Γρηγορίου Ε ' άμφότερα, έκ 
τών όποίων τό έν τού 1798 άναγνωρίζει τήν 
μονήν Φιλοκάλη ώς πατριαρχικήν καί τό άλλο 
τού 1807 όμιλεΐ περί διαζεύξεως τών μονών 
Λαύρας καί Φιλοκαλίου, ώς άνωτέρω. Ε π ι
γραφή τού 1804, τεθραυσμένη είς πέντε τεμά
χια, σώζεται είς τόν περίβολον τής έρημωθεί- 
σης μονής όμιλούσα περί ’Ιωσήφ ίερομονάχου 
ήγουμένου τής Φιλοκάλης, ό όποιος έξαίρεται 
ώς άνακαινίσας τά κελλία τής μονής, συνεπώς 
ή μονή δέν πρέπει νά είναι άρχαιοτέρα τών 
μέσων τού ΙΖ ' αί. Άναφέρεται τόν ’Ιούλιον 
1821 ότι έκειθεν ό στρατηγός Κ. ΙΙετιμεζάς 
(στρατόπεδον Γαστούνης) έσπευσεν είς βοήθει
αν τών είς Μετόχι, άλλά οί Τούρκοι έφυγαν 
είς Πάτρας. Έ πίσης τφ  1824 τόπος συγκεν- 
τρώσεως Ελληνικών στρατευμάτων. Βλ. λ. 
Έπαν. 21, Ριόλος. Γερμανός 54. Θεοφανί- 
δης Λ' 264.

Είς τά Γεν. άρχεια του Κράτους εύρίσκε- 
ται έγγραφον Φιλοκαλίου μονής διατηρουμένης 
είς Ά χαΐαν 27)8)1836 καί ύπαγομένης είς δή
μον Δύμης. *11 σφραγίς της φέρει έν μέσφ 
σταυρόν καί γύρωθεν : «*Ιερά μονή τού Φιλο-
κάλου έν ΙΙάτραις». Διελύθη ένωρίς καί άπε- 
στερηθη τής κτηματικής περιουσίας, άπομέ- 
νουν όμως περί τά 10 στρέμματα ποτιστικής 
γης πρό τής μονής (άλλοτε περιβόλι αύτής). 
Ό  ναός της μονής είναι σταυροειδής μέ κε- 
ραμεικά καί θόλον, ύψους 20 μ. άλλά τά τόξα 
έχουν οξείας γωνίας, όχι τόσον έμφανεΐς, αί 
όποιαι άποκαλύπτουν ένετικήν ( ή  έπτανησια- 
κήν) έπίδρασιν. Είναι άξιόλογος καί είναι θλι
βερόν ότι έγκατελείφθη καί ούτος, νυν ετοιμόρ
ροπος έμφανώς. Ό  θόλος είναι λίθινος, ώς ό
λη ή οικοδομή, παρετηρήσαμεν δέ (1953) πολ- 
λάς ρωγμάς είς αύτήν, τά δέ όμβρια ύδατα 
εισέρχονται σχεδόν άνεμποδίστως είς τό έσω- 
τερικόν καί κατέστρεψαν ήδη τάς είκόνας τού 
ναού. Τό δάπεδον είναι πλακόστρωτον, ύπάρ- 
χει μεγάλη αγία Τράπεζα 1.20X1.20 μ. Είς
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τόν τροϋλλον τέσσαρα μικρά παράθυρα Αντίστοι
χα πρός τά σημεία του όρίζοντος. ’Ασβεστο
κονιάματα ή έπιχρίσεις Ασβέστου ούδσμοΰ ά- 
ίναφαίνονται της οικοδομής. Ό  ναός έν γένει 
φωτίζεται έπαρκώς διά παραθύρων άρκετών.

Τό παλαιόν σκαλιστόν τέμπλεον δέν ύπάρχει 
καί μόνον υπολείμματα αύτοΰ σώζονται είς 
κακήν κατάστασιν. Τά στασίδια σώζονται καί 
2ν έξ αύτών είναι περίποιημένον προφανώς διά 
θέσιν άρχιερέως προοριζόμενον. Ή  άργυροστό- 
λιστος Παναγία ή Φιλοκαλιώτισσα είναι είκών 

ΐϊπολύ καλή καί παλαιά. Καλώς διατηρείται εί- 
ιίκών τοϋ Χρίστου του 1831 έπΐ τοΰ ίεροϋ. Ή  
ί|τοΰ Προδρόμου ήμικατεστραμμένη μέ έπιγρα- 

φήν «Δέησις τοϋ δούλου τοΰ Θεοΰ Ίωάννου 
ίερέως άτό Φόστενα». Ήμικατεστραμμένον δω- 
δεκάερτον μέ 15 εικόνας 0 20X0.30 μ. καλής 
τέχνης, άλλ’ όχι παλαιάς (1831 ;). Τό έξωτε- 
ρικόν τοϋ ναού είναι έξαιρετικής έπιτυχί.ας, 

,Ίκεραροτκεπές κατά τεμάχια καί στρώματα. Ή  
οίάνατ. μάνδρα τοΰ προαυλίου διατηρείται κα- 
'Ί λώς. Μία είς αύτό κρήνη δέν έχει πλέον ΰδωρ, 
•5 ύπάρχτι όμως ΰδωρ έκτός τοΰ περιβόλου τής 
.(ίμονής είς άλλην κρήνην. Θωμόπουλος 602.
1 Φιλόμουσος Εταιρία. Κατά Γούδαν Ε ' 

0:210. «έν Πάτραις ήτο τότε [1816] διαδεδομένη 
U ή Φιλόμουσος Εταιρία, ής σκοπός ήτο ή διά- 
: δοσις τών γραμμάτων διά συστάσεως σχολεί
ων... Βραδύτερον συνέστη καί ή Φιλική Ε 
ταιρία». Ή  Φιλόμουσος Εταιρία  (Έλευϋ. ΙΒ' 
624) είργάσθη καί διά τήν διάδοσιν τής Έλλ. 

ι:}παιδείας, άλλά καί έν πολλοϊς προητοίμασε τήν 
μεγάλην Έπανάστασιν τής ’Ανεξαρτησίας. Βλ. 
λ. Σοφιανόπουλος.

Φ ιλοποίμην. Στρατηγός Ά χ . συμπολιτεί
ας μετά τόν Άρατον (212 π. X .). Βλ. λ. Ά ρ ι- 
σταίνετος. Θωμόπουλος 149—53, 156s.

Φ ιλοποίμην. Έφημερίς έν Πάτραις τοΰ 
1876.

Φ ίλος τοΰ λαοΰ. Έφημ. Πατρών 1878— 
Βί888. ΜΕΕ ΚΔ' 24.

φ ιλόσοφ οι. Βλ. λ. Διανόησις, Θεόξενος, 
Λούκιος, Θεαγένης, Γεννάδας. Θωμόπουλος 

ί|164—5. 189, 191.
Φ λαμής Σπυρ. Διαμαντής. Άνθυπολοχαγός 

2|πεζικοΰ, γεννηθείς τφ  1892 έν Πάτραις. Ά π ε- 
βίωσε τήν 18 Αύγούστου 1921 συνεπείς πολε- 
μικοΰ τραύματος. ΣΝΕ Σ Τ ' 645.

Φ λ α μ ή ς  Λουκάς. Βουλευτής Πατρών τώ 
1 1911, έκδότης τής έφημ. «Σέλας») (βλ. λ.).

Φ λαμιάτος Κοσμάς. Περί αύτοΰ γράφει ό 
ς[Γερακάρης 51—2 : «’Εν Πάτραις ήκμασε κα- 
|τά τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος ή «Φι- 
λορθόδοξος Εταιρία», τής όποίας Αρχηγός ήτο 
ό Κεφαλλήν Κοσμάς Φλαμιάτος, ήτις διά τής 
καθόλου δράσεώς της έγίνετο πρόξενος πολλών 
άνησυχιών είς τήν Κυβέρνησιν καί 6χι όλίγοι ά- 

• πητήθησαν κόποι διά τήν διάλυσίν της. Είς τήν 
('.περιφέρειαν Πατρών ό νεώτερος Παπουλάκης, 
μστερί οΰ ώραίαν μονογραφίαν έγραψεν έν τώ τό
τε περιοδικώ « 'Εστία» 6 έγκριτος λογογράφος 

ΰκαί ιστορικός Θεοδ. Βελλιανίτης, είχε τούς 
';;περισσοτέρους ίσως, πάντως δμως έκλεκτούς 
άπιστούς του». Περί ταραχών έξ αίτίας του, ό 
α «αυτός σ. 54. Πρβλ. Τσίτσέλην 775—777. Λε

ξικόν Έγκυκλοπ. Πολίτου. Έφημ. «Άθηνδ» 
Ά θ. καί «ΑΙών» Ά θ . 30 Ιουνίου 1852 «Σύλ-
ληψις καί κηδεία Κοσμά Φλαμιάτου». Ό  Φλα
μιάτος άπέθανεν έν Πάτραις ε’ς τάς φυλακάς 
τώ 1852. Ή το  άκραιφνών όρθοδόξων φρονη
μάτων καί ούδέποτε συνεβιβάσθη μέ τούς δι- 
ώκτας του. Άναφέρεται ήδη τώ 1845—8 ώς 
διδάσκων έν Πάτραις Έλλην. γράμματα. Γ . 
Κρέμου Φωκικά Β ' 221. Χρυσ. Παπαδοπού- 
λου, Ίσ τ . Έκκλ. Ελλάδος 388. ’Ιδίαν έργα- 
σίαν ό Κ. Μπαστιδς. *0 Φλαμιάτος έξέδωσεν 
έν Πάτραις τω 1882 τό δράμα «Τό φανάρι 
τοΰ Διογένους» σ. 38.

Φ λαμ ινΐνος Τίτος Κόΐντος. Βλ.λ. Ρωμαίοι. 
Θωμόπουλος 150—1.

Φ λ ά μ π ο υ ρ ο .  "Υψωμα παρά τό Σαλμε- 
νΐκον (βλ. λ.).

Φ λαούνιος, χωρομέτρης, έχων τήν έδραν 
του είς Πάτρας καί μεταβαίνων είς διάφορα 
μέρη τής Πελοποννήσου. Άναφέρεται είς Έλλην, 
έπιγραφήν επί Ούεσπασιανοΰ αύτοκράτορος περί 
τών ορίων Μεσσήνης καί Λακεδαίμονος. Θ ω
μόπουλος 185.

Φ λογέρας Κ. (Κ. Παπανικολάου). Έ ξέ- 
δωσεν έν Πάτραις 1957 «Πρώτοι μου καϋ- 
μοί», ποιήματα.

Φ λόκα καί Φλώκα. Χωρίον τέως δήμου 
Τριταίας, ΒΔ 4ώ. τής Προστοβίτσης (ΰψ. 425 
μ.). Κορύλλου Χωρογραφία 86. Άναφέρεται είς 
Ένετικήν κατάστασιν τών χωρίων Πατρών τφ  
1697, άπετέλει δέ μετά τής Ά ρλας μίαν ένο- 
ρίαν τφ  1713. Κώδηξ Μέρτζιου 117, 118, 
172. Κατά τήν E xped ition  οίκογένειαι 10 τφ  
1828, κατά Ραγκαβήν Β' 89 οίκογένειαι 20 
κάτοικοι 102 τφ  1851 καί κατά Νουχάκην 186 
κάτοικοι τφ  1889. Άνήκεν είς τόν δήμον Τρι- 
ταίας άπό της συστάσεώς του (Δρακάκης Κούν- 
δουρυς 67) Φλόκα χωρίον ’Ηλείας, κέντρον τών 
Λαλαίων Τούρκων. Χρυσανθακόπουλος 344, 
179.

Καί παρά τό Ναυαρΐνον, άπό τής α' Τουρ
κοκρατίας μαρτυρούμενον. Πελοποννησιακά Α ’ 
340. Τοπωνύμιον είς Σκούπι Καλαβρύτων 
(ΙΙαπανδρέου, Καλαβρ. Έ π ετ . 199, 'Ιστορ. 
Καλαβρ. 324). Καί είς "Ηπειρον, χωρίον Μπε- 
ρατίου, Φλιόκι (Άραβαντινοΰ, Β' 384). Καί 
είς Ζάκυνθον (Πολίτου Παραδόσεις Α ' 471). 
Οικογενειακόν Ή πειρώτου (ΜΕΕ ΚΔ' 70 καί 
74, Άραβαντινοΰ, Β ' 107). Κατά Λεξικόν Ζώη 
οίκογένεια έκ Πατρών Φλόκα, έλθοϋσα τφ  
1610 είς Ζάκυνθον. Κατά Θωμόπουλον α' ίκδ. 
238 έκ τοΰ όνόματος τοΰ τιμαριούχου (ή πρώ
του οίκιστοϋ). Υ πάρχει πλησίον καί φρούριον, 
Γυφτόκαστρον ή Αίγυπτόκαστρον καλούμενον. 
Ε ίς τόν A ntonio Pacifico  υπάρχει F locea. 
Δραγούμης Χρον. 256. Καί ρητόν «Πάρεδος 
άπ’ τοΰ Φλόκα» έπί μεγαλαυχοΰντος μηδαμι- 
νοΰ. Τό Φλόκα άναφέρεται είς τά έγγραφα μο
νής Μαρίτσης (βλ. λ ).

Φ λόξ. Έφημερίς έν Πάτραις τφ  1873—5.
Φ λω ρεντίας έμποροι σημειοΰνται έν Π ά- 

τραις κατά τήν Φραγκοκρατίαν. Δ. Ζακυθηνός, 
L,e d esp o ta t II , 162. G erland  ώς έν σ. 274.

Φ λω ρέντιος 6 Έννεγαυικός, ύποτελής ή- 
γεμών τής Ά χα ιας διορισθείς ύπό του Καρό
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λου Β' βασιλέως τής Σικελίας, ό όποιος του 
έδωσε σύζυγον καί τήν χήραν τού Αδελφού τοι* 
Φιλίππου ’Ισαβέλλαν Βίλλεχαρδοκίνου. Έλθών 
είς Πελοπόννησον (1285) εΰρε τούς Φράγκους 
είς άθλίαν κατάστασήν καί έσπευσε νά κλείοη 
συνθήκην ειρήνης μέ τόν Βυζαντινόν αύτοκρά- 
τορα ’Ανδρόνικον Β' Παλαιολόγον, τήν όποιαν 
ό ΐδιος καί παρεβίασεν, έκστρατεύσας εις wAp- 
ταν υπέρ τού δεσπότου αύτής. Κατά τήν Α
πουσίαν του αύτήν ή Πελοπόννησος ύπέφερεν 
άπό πειρατάς καί ήναγκάσθη νά έπιστρέψη καί 
μετά τέσσαρα έτη άπεβίωσε (1297), άφήσας 
θυγατέρα όνόματι Ματθίλδην.

*0 Φλωρέντιος κατά τήν έγκατάστασίν του 
προσήλθεν είς συνέλευσιν Ιεραρχών ύπό τήν 
προεδρείαν του Αρχιεπισκόπου Πατρών, βζ- 
ρώνων κ. &. ένώπιον της όποιας ώρκίσθ/] δτι 
Οά τηρήση τά «συνήθεια» (τήν ύπάρχουσαν τά- 
ξιν). Έπιστρέφων έκ της έκστρατείας προε- 
πέμφΟη έο>ς Ναυπάκτου άπό τόν δεοπότην εης 
Η πείρου Νικηφόρον καί ήλθεν είς Πάτρας καί 
έκειθεν είς Γλαρέντζαν. Κατά τό Άραγωνικόν 
χρονικόν τής κατακτήσεως, οι "Ελληνες έπί 
των ήμερων του έλαβον καί τήν Χαλανδρί- 
τσαν. Συνήθιζε νά παραθερίζη μετά της συ
ζύγου του 'Ισαβέλλας είς Ριόλον, όπόθεν έξε- 
στράτευσε μέ πολύ Ιππικόν τώ 1295 είς Μεσ
σηνίαν. Θωμόπουλος 3Γ2, 315*,

Φ οίνικες. Ά πήχησιν λατρειών αύτών άνε- 
ζήτησάν τινες είς τήν περί άνΟρωποθυσιών πα- 
ράδοσιν είς τόν ναόν τής Τρικλαρίας Ά ρτέμ ι- 
δυς (βλ. λ.). *Άλλοι πάλιν διεΐδον ίχνη λα
τρείας τής Μυλίττης (Αφροδίτης) είς τήν ιδι
αζόντως εις τήν Άφροδίτην παράδοσιν των 
γυναικών των Πατρών των ρωμαϊκών χρόνων. 
Ιίλέον τούτων ούδέν άλλο στοιχεΐον ή ένδειξις 
ύπάρχει περί ούσιαστικωτέρας παρουσίας Φο νί- 
κων είς Πάτρας ή τόν λιμένα αύτών. Τό θέμα 
Αντιμετωπίζει ό H erb illon  ώς έν σελ. 182, 
παραδεχόμενος ώς πιθανήν καί ταύτην. Θωμό
πουλος 55*, 211.

Φ οίν ιξ  (σήμερον ποτάμι Σαλμενίκου ή 
Σαλμενικιώτικο ή άπλώς Σαλ|χενΐκος). Α ρχίζει 
έκ τού όροπεδίου ΓΙρασούδι (Ήμορφη Λάκκα) 
παρά τάς κορυφάς του Παναχαϊκού καί έκ τού 
άρκτικοϋ μέρους αύτού. Κατέρχεται έκ των 
ΒΛ υπωρειών τού όρους πρός τό χωρίον Σαλ- 
μενικόν (όπόθεν ή σημερινή του όνομασία) καί 
πρός Δ του Αίγ(ου καί έκβάλλει είς τόν Κο
ρινθιακόν. Πλησιάζει τό δριον των επαρχιών 
Πατρών καί Αίγιου, πλησίον δέ αύτού έκειτο 
ή άρχαία πόλις Ρύπες. Έ χ ε ι δύο παραποτά
μους, όνομαζομένους Γκλουμενίτην καί Στάχται- 
να κατά τήν πεδινήν αύτού κοίτην. Παρά τόν 
πόταμον τούτον υπάρχει τό μεσαιωνικόν φρού- 
ριον τού Σαλμενίκου, δπου ή έποποιία τού 
Γραίτζα Παλαιολόγου (Ήριάς κάστρο). Παρά 
τόν Φοίνικα καί ή κωμόπολις Καμάραι (βλ. 
λ.), ή όποια έπίσης διαφυλάσσει αρχαιότητας. 
Γέφυρα παναρχαία συνέδεε τό φρούριον τού 
Σαλμενίκου επ’ αύτού, δεδομένου δτι τό φρού 
ριον είναι είς τό μέσον τού ποταμού, είς νη
σίδα.

Άγνοοϋμεν διατί τό δνομα Φοίνιξ έδόθη 
είς τόν ποταμόν. Ποταμοί φέροντες τό δνομα

Απαντούν είς τήν Βοιωτίαν, Θεσσαλίαν καί
άλλου, άκόμη καί παρά τά Άκροκεραύνια 
(P o u q u ev ille  I, 49). *Αλλ’ ό αρχαίος Φοίνιξ 
ποταμός τής Ά χαΐας άμφισβητεΐτχι ύπο τι- 
νων, άν είναι ούτος (ό Σχλμενΐκος) ή ό πέραν 
αυτού πρός τό Λίγιον, όνομαζόμενος σήμερον 
Θολοπόταμος. *0 B oblaye (Rech. geogra- 
pbiques) κατηγορεί Si* άοριστίαν καί Ασάφει
αν τόν σημειώνοντα τόν Φοίνικα Παυσανίαν. 
Ό  F ra z e r  παρά Παυσανία (έ/.δ. του) παρα
δέχεται τόν Θολοπόταμον ώς Φοίνικα, άλλά 
πείθεται έν τέλει δτι είναι ό Σχλμενΐκος. Ό  
Παυσανίας ’Αχαϊκά 23, 5 λέγει άπλώς δτι ό 
Φοίνιξ «διέξεισι» (διαρρέει) τήν Αίγίου χώραν, 
διότι εις τήν εποχήν του τήν Ρυπικήν χώραν 
κατεϊχον Α ίγιεΐς καί Φαραιείς (τής πόλεως 
των Ροπών άφανισθείσης). Κατηγορηματικός 
είς τήν άρνησίν του περί τού Σαλμενίκου ώς 
Φοίνικος ποταμού είναι μόνον ό άείμνηστος 
Θεοδ. Πχπαγεωργίου είς Α χαϊκά  Α ' 114—115, 
ό όποιος δέχεται τόν είς τήν κοιλάδα Ροκά 
χείμαρρον Μηλιαγκού παρά τό Αΐγιυν ώς Φοί
νικα. *0 P ouquev ille  IV , 404 τόν Φοίνικα 
(Σαλμενικον) ονομάζει καί Λουμπίσταν. Ό  
Θολοπόταμος πηγάζει, λέγει, άπό τήν Πυτί- 
τσαν !

Ό  Φοίνιξ άπό τό χωρίον Δαμακίνι ("Αγ. 
Γεώργιος) έως Μαγαζείά έχει πολύ έκτεταμέ- 
νην κοίτην, ή όποία πλησίον των Καμαρών 
στενεύει καί ό ποταμός γεφυρουται. ’Αλλά καί 
πρός τάς έκβολάς του ό Φοίνιξ έξαπλούται 
καί σχηματίζει δέλτα. *11 νησίς Λεύκες πα- 
ρεμβάλ/εται πρός τό δεξιόν τής έκβολής. Θω
μόπουλος 461, 47, 52, 64, I 2t ,  122 σημ. 376. 
Λέκκας 11, 13, 23, 32, 69. 'Ήλιος 1Η' 596. 
Κορύλλος Χωρογραφία 34.

Φ οίνιξ . Έφημερίς μακρόν βίον σημειώ- 
σασι έν ΙΙάτραις άπό του 1858 έως 1882. 
ΜΕΕ ΚΔ' 100, Γούδας Γ ' λθ'. Έλευθ. ΙΒ' 
659.

Φοραδας ’Ιωάννης. ’Αγωνιστής τού 1821, 
πολεμήσας είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη. ΤΙ 
Στεμνίτσα 183.

Φ ορμϊσκος. Έχεσθένιος. Δυμαίος, άρχη- 
γός καί ούτος μετά τού Σώσου Ταυρομένεος 
(βλ. λ.) τής κατά των Ρο,μσίων στάσεως τής 
Δΰμης. "Οπωε καί ό Σώσος, κατεδικάσθη είς 
θάνατον ύπό τού Ρωμαίου άνθυπάτου Κοΐντου 
έν ΙΙάτραις. Κατείχε τό άξίωμα τού άρχοντος 
δημιουργού. Κατά τήν επιγραφήν, ό Ρωμαίος 
ανθύπατος: «όμοίως [Οανάτιρ παρεχώρησα] δέ 
καί Φορμΐσκον Έχεσθένιος των δαμιουργών 
τόν συμπράξαντα τοΐς έμπρήσασι τά αρχεία 
καί τά δημόσια γράμματα, έπεί καί αυτός ώ- 
μολόγησε». Θωμόπουλος 158.

Φ ορμίω ν. Στρατηγός ’Αθηναίος, φρουρών 
τήν Ναύπακτον μέ 20 τριήρεις τω 429 π.Χ. 
έπί Πελοπον. πολέμου. Διηύθυνε κατά τήν 
ναυμαχίαν Ρίου καί Ιΐανόρμου (βλ. λ.) τόν ’Α
θηναϊκόν τούτον στόλον καί ένίκησε τούς Λα
κεδαιμονίους. Θωμόπουλος 128—9.

φόροι. Αί πόλεις τής Ά χ . συμπολιτείας 
κατέβαλλον εισφοράς είς αύτήν. Μάλιστα έχομεν 
τήν πληροφορίαν δτι οί Δυμαΐοι, Φαραιεΐς καί 
Τριταιεΐς, άπελπισθέντες νά λάβουν βοήθειαν
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Alt' αυτής πρύς άντιμετώπισιν των είσβολών
των ΑΙτωλών καί των συμμάχων των έπΐ Ά -  
ράτου, άπεφάσισαν νά μή καταβάλουν πλέον 
τάς είσφοράς των ταύτας είς τήν Συμπολιτεί
αν καί συνέστησαν αύταί ίδικόν των μισθοφο
ρικόν σώμα (Θωμόπουλος 145). Φάρους έπλή- 
ρωνον καί είς τούς Μακεδόνας (Θωμόπουλος 
136).

Είς τάς Πάτρας άπύ Αύγούστου καθίσταν
ται φόρου υποτελείς πολλαί Ά χαϊκαί πόλεις, 
άλλά καί της Αίτωλίας καί Λοκρίδος, τέλος 
φόρους έπλήρωνον καί πρύς τύ αύτοκρατορικύν 
ταμεϊον, υπάρχει μάλιστα ή περίπτωσις, κατά 
την οποίαν λόγιο Θεομηνιών (σεισμών κ. ά.) 
παρείχετο καί άτέλεια ώρισμένης χρονικής δι
άρκειας. Λογιστής αύτοκρατορικύς έδρεύει έν 
Πάτραις έπί Ούαλεντια/οϋ (Θωμόπουλος 185). 
Τά αυτά συνέβαινον καί έπί Βυζαντινών αύτο- 
κρατόρων. ’Ατέλεια φορολογική έχορηγήθη τύν 
ΙΑ ' καί ΙΒ ' αί. είς τούς Ενετούς (βλ. λ.) έμ- 
πόρους (δριον Πατρών).

Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί α .  Είς ίδιον περί 
φόρων κεφάλαιον άσχολεϊται δ G erland  92—7 
καί γενικώτερον ώς έν σ. 285 Τά είσυδήματα 
τοϋ Λατ. άρχιεπισκόπου των Πατρών είσήρ- 
χοντο είς τύ άρχιεπισκοπικόν ταμεϊον (C am e
ra  Curia A rchiepiscopalis), τήν διαχείρισίν 
των δ’ εϊχεν δ θησαυροφύλαξ (trisorierius). 
Ούτως έκαμβάνοντο τά δικαιώματα έκ των είς 
τδν ’Αρχιεπίσκοπον υποκειμένων άγρών, τά 
δικαστικά έσοδα καί κυρίως οί φόροι. Ά πύ  
τήν πώλησιν οίκιών ό ’Αρχιεπίσκοπος έλάμβανε 
τύ ήμισυ δέκατον, ένώ άπύ τήν πώλησιν άμπε- 
λώνων δέν έλάμβανε τίποτε. "Οταν ή βαρωνεία 
Πατρών ένοικιάσθη τφ  1408 είς Ενετούς, τά 
δικαιώματα έπί των έσόδων τών κτημάτων 
διεφυλάχΟησαν είς τύν κλήρον, οί 'Ενετοί έ- 
λάμβανον δμως τούς φόρους καί έπί τών έδα- 
φών. Οΰτοι ήσαν οί σημαντικώτεροι, ύπήρχον 
δέ καί κατά τήν βυζ. έποχήν. Αί άμπελοι έ
πλήρωνον δεκάτην (το 1)10 τών εισοδημά
των των). Καί έπί Τουρκοκρατίας, δ καδής 8ι’ 
άναγνώρισιν τής κυριότητος τοϋ άγοραστοϋ 
κατά τάς πωλήσεις τών κτημάτων έλάμβανε τύ 
1)10 τής άξίας των. 'Τπήρχεν έπί Φραγκο
κρατίας, δπως καί έπί Βυζαντινών, κτημα- 
τολόγιον. Είς τοΰτο κατεγράφετο δ κτή- 
τωρ τοϋ κτήματος, οί έπ’ αύτοΰ πάροικοι, ά · 
κόμη καί τά ευρισκόμενα ζώα καί τά ύπάρ- 
χοντα έπί τοϋ κτήματος βάρη. Οί φόροι έπί 
τών κτημάτων είσεπράττοντο είς είδος, τοϋτο 
έγένετο καί έπί υστεροβυζαντινής έποχής τών 
Πατρών καί έπί Τουρκοκρατίας. Εμφανίζονται 
δμως καί περιπτώσεις πληρωμής είς χρήμα.

ΟΙ Βυζαντινοί συνήθως έξεμίσθωνον τούς 
φόρους δι’ έν έτος. Τό σύστημα τοΰτο έξηκο- 
λούθησε νά ίσχύη μέχρι καί τών Τούρκων. 
Συνήθως άνελάμβανον ώς μισθωταί έμποροι. 
'Τπήρχεν ή εισφορά διά τύν στόλον (προς προ
στασίαν τών άκτών) καί οί τελωνειακοί δα
σμοί. Άναφέρονταί κατά τήν Φραγκοκρατίαν 
καί Ενετοκρατίαν ονόματα Ενετών φορολογι
κών υπαλλήλων. Οί έπί τής χρήσεως πράγματος 
φόροι είσεπράττοντο είς χρήμα.

Έ π ί τής έποχής τών Παλαιολόγων, δπως

καί πρίν κατά τούς τελευταίους χρόνους της 
Λατ. ’Αρχιεπισκοπής Πατρών, έπληρώνετο φό
ρος ύποτελείας είς τούς Τούρκους (βλ. λ.) ύπό 
τής άρχίτπισκοπής, ή δποία τύν κατενειμε 
κατόπιν είς τον λαόν. *0 G erland  είς G es- 
ch ich te  des la te in ischen  K aiserre iches von 
K onstantinopel, H a m b u rg —H ohe 1905, II , 
80 λέγει ότι έπί τής Βυζ. έποχής οί κήποι καί 
εις τινα μέρη οί άμπελώνες ήσαν έλεύθεροι φο
ρολογίας, έν σχέσει δέ πρύς ταϋτα ένομίζετο ά- 
ναγκαϊον νά τονισθή είς τάς συμβάσεις ή ύπο- 
χρέωσις τών κήπων είς καταβολήν έκκλησιαστι- 
κής δεκάτης. Έ κ  τούτου ίσως έξηγεϊται δτι είς 
Πάτρας, δπου ή ’Εκκλησία παρέλαβε καί τήν 
άρχήν (έκκλησιαστική χώρα), οί κήποι καί οί 
άμπελώνες έφορολογοΰντο διά τής είρημένης 
έκκλησιαστικής δεκάτης. Θωμόπουλος 337, 
366, 392*.

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  *0 βοεβόδας έφρόντιζε 
(ΙΗ ' αί.) καί διά τήν είσπραξιν τών φόρων 
έπί τών έμπορευμάτων καί τροφίμων, κατά 
τούς Σπύν καί Οΰέλερ (1676), οί δποϊοι εΰρον 
έπίσης έν Πάτραις είσπράκτορα του κεφαλικοΰ 
φόρου (χαράτσι) τύν Μυυσταφα βέην. Εύρον 
έπίσης καί τελώνην.

*0 κεφαλικύς φόρος (χαράτσι) ήτο έπαχθής. 
Τφ 1636 έπιβά>λεται χαράτσι 90.000 τσεκι- 
νίων καί ζητείται προκαταβολή. Τύ δέκατον, 
ατύ σύνηθτς τών χριστιανών», έρχεται άνθρω
πος άπύ τήν Κπολιν νά τύ είσπράξη τύ θέρος 
τοϋ 1656, κατ’ άναφοράν τοϋ Έ ν. προξένου 
Ζακύνθου. ’Έκτακτος κεφαλικύς φόρος (χαρά
τσι) έπεβλήθη τύ έτος τοΰτο, έπικειμένης έκ- 
στρατείας είς Κρήτην. Κώδηξ Μέρτζιου 28,
56. Διά τύν αύτύν λόγον τφ  1658 έχομεν φο
ρολογίαν 800.000 ρεαλίων καί δ πληθυσμός 
γογγύζει. Τφ 1672 οί Τούρκοι είσέπραττον 
δασμόν έξαγωγής έν Πάτραις 30 °/0 διά τύ 
έριον, τυρόν καί έλαιον καί 15 °/0 διά τά δέρ
ματα. Αυτόθι 66.

Δημόσιον έσοδον, Ιδίως έπί Ενετοκρατίας, 
άξιόλογον, άπετέλει τύ άλας τών αλυκών καί 
έπίσης σημαντικόν έκ τοϋ ιχθυοτροφείου ’Αρά
ξου, τύ όποιον έπί Φραγκοκρατίας είχον οί 
Λατ. ’Αρχιεπίσκοποι τών Πατρών ώς δημό
σιον κτήμα τής Παπικής ’Επικράτειας (τοϋ 
Πάπα). Τ φ  1690 (έπί τελευταίας Ενετοκρα
τίας) ή άλυκή Πατρών έξεμισθώνετο άντί 220 
ρεαλίων μόνον, άλλά το εισόδημα ηύξήθη.

Ό  προνοητής Ζένος (1690) ορίζει νά λαμ
βάνουν 2 σολδία δι’ έκαστον άντίγραφον οί ύ- 
πάλληλοί του διά τύ δημόσιον ταμεϊον καί ά- 
παγορεύει νά λάβουν περισσότερα (Κώδηξ 
Μέρτζιου 93). Τήν 17 Δ)βρίου 1691 συντάσ- 
σεται έκθεσις τού έν Πάτραις ένετικοΰ τα
μείου (συμπεριλαμβανομένων τής Αίγιαλείας 
καί Καλαβρύτο>ν). Εμφανίζει έσοδα έκ καπνού 
καί υδατος, βοσκής, ζώων, μελισσίων, οίνου, 
σύνολον 36.882 ρεάλια. Είναι πτωχόν τύ ταμεϊον 
λόγω τής συγχύσεως τοϋ πληθυσμού, ό όποιος 
φοβείται τούς Τούρκου; καί δέν έπανέρχεται 
είς τάς έργασίας του. Προτείνεται ή άπαλλαγή 
τών ζώων άπύ τήν φορολογίαν, διότι οί Ε ν ε 
τοί τά χρησιμοποιούν διά μεταφοράς των πυ- 
ρομαχικών καί τροφίμων. Προτείνει τήν αύξη-

φόροι
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giv φορολογίας οίνου, χοιρινών xfti μελισβίων. 
Διά τά τελευταία ταύτα οΐ Πατρινοί διαμαρ
τύρονται, διότι έπί Τουρκοκρατίας έπλήρωνον 
μόνον δύο σολδία. Τό άλας Πατρών προωρί- 
ζετο δι’ Ένετίαν. Διατίμησις του αύτού προ- 
νοητυύ Ζένου έξεδόθη τήν 10 Μαΐου 1692 (αυ
τόθι 96—97). Τόν Μάρτιον 1693 ή δεκάτη α 
πέδιδε 13.717 ρεάλια καί οΐ άλλοι φόροι έν 
Πάτραις 6.485 (αυτόθι 98). Υπάρχουν σχεδόν 
κατ’ έτος τοιαΰται καταστάσεις είς τά άρχεΐα 
Ένετίας (αύτόθι 103, 106), αί όπυΐαι δεικνύ
ουν τήν αύξησιν των έσόδων τού δημοσίου τα
μείου έν Πάτραις- Προστίθενται έσοδα, έκτός 
τής δεκάτης, έξ ένοικίων καί έκ βελονοειδών 
όενδρων. Τφ ΐυ93 στέλλονται δουκάτα είς ε- 
νίσχυσιν του ένεπκοϋ ταμείου Ιΐατρών (αύ 
τόΟι 103).

Κατ* έκθεσιν 15 ’Ιανουάριου 1701, τό 
διαμέρισμα ΓΙατρών εΐχεν έσοδα άπό βοσκήν, 
δερμάτων, άμβύκο>ν, τελωνείων, ζώων χοιρινών 
καί μεγάλων ιχθυοτροφείων ’Αράξου, βελονοει
δών, καπνού καί μεταλλικών ύδάτων, αλυκών, 
πυρίτιδος, αναψυκτικών καί ζύθου, κηρού (λευ
κού καί κίτρινου), άπό τήν λιανικήν πώλησιν 
έλαίου καί σάπωνος, έπί της πωλήσεως κρέ
ατος, έπί τού καφέ, έξ ένοικίων, δεκάτης, 
σύνολον 37.601 ρεάλια (αυτόθι 134). Καταχρή
σεις φορολογίας εις βάρος Ελλήνων διαπι- 
στοΰνται άπό τόν γεν. προνοητήν εις έγγρα
φόν του πρός τόν δόγην τής 6 ’Ιανουάριου 
1705 (αύτόθι 137).

Τ φ  1706 οΐ έμποροι Πατρών ζητουν νά 
πληρωθούν 8ta τρόφιμα χορηγηθέντα είς 300 
ένόπλους τής συνοδείας τού απεσταλμένου τού 
Τούρκου πασά της Ναυπάκτου (αυτόθι 139). 
Ό  γεν. προβλεπτής Kinino, γράφων πρός τόν 
δόγην τφ  1707, άποδέχεται οτι ή φορολογία 
είναι καταθλιπτ κή ιδίως εις τούς άνΟρώπους 
τής υπαίθρου. Τά ζώα φορολογούνται μέ δύο 
φόρους (μανδριών καί βοσκής). *0 τελωνειακός 
Πατρών άποδίδει 2521 ρεαλια (αύτόθι 147). 
Σκέπτεται τήν κατάργησιν του ένός (αύτόθι 
148). Ή  δεκάτη των Πατρών τφ  1708 αποδί
δει είς τούς Ενετούς 15.668 1)2 ρεάλια καί 
τφ  1709 18.220 3)4. ’Εντεύθεν καί μελετούν 
αύξησίν της (αύτόθι 157—8).

’Ή δη τφ  1714 εύρίσκομεν φόρον έπί των 
άλιπάστων, τού πρινοκκοκίου καί κόμμεος τρα- 
γακάνΟης. Πολλά σχέδια φορολογικών επιβα
ρύνσεων καί διανομών είς τήν έκ Ιΐατρών τής 
20 Σ)βρίου 1714 έκθεσιν τού γεν. προνοητου 
(αύτόθι 166—7). Τά αύτά καί είς τήν έκθεσιν 
τού γεν. προβλεπτου Λορεδάν τού 1714 (αύ
τόθι 180—1).

"Οταν έπανήλθον τφ  1715 οί Τούρκοι, ήλ- 
Οεν είς Πάτρας ώς οικονομικός έφορος τού Μο- 
ρέως ό Ναϊμά Μουσταφά. Οί Δυτικοί («Φράγ- 
κοι») έπλήρωνον τελωνειακόν δασμόν 3 ο)ο έπί 
του φορτίου, έξαιρετικώς δέ οί Ενετοί 5 ο)ο. 
Ό  εγκατασταθείς είς Πάτρας Ενετός πρόξενος 
έπέτυχε διά κόπων καί δωροδοκιών αρκετών 
τήν έξίσωσιν. Τά καταπλέοντα είς Πάτρας 
σκάφη έπλήρωνον καί δικαιώματα προξένου ά- 
ναλόγως τής χωρητικότητος αύτών, άπό τό 
εισόδημα δέ τούτο άνέμενον καί νά συντηρη

θούν ώρισμένοι πρόξενοι έν Πάτραις, ώς ό Έ* 
νετός, άλλοι δμως έλάμβανον άντιμισθίαν άπό 
τήν κυβέρνησίν των Ό  Ενετός πρόξενος Κε- 
φαλλήν Καΐσαρ Μεσσαλάς κατώρθωσε τφ  1768 
ν’ άπαλλάξη τούς έν Πάτραις Ενετούς ύπηκό- 
ους (ήσαν οί Ίόνιοι) άπό τήν φορολογίαν τού 
κεφαλικού φόρου.

Διά τάς διαμαρτυρίας των προξένων Π α
τρών καί Ιδίως τού Ενετού διά τήν πληρωμήν 
φόρων υπό των Δυτικών (Φράγκων) ύπηκόων 
τώ 1759 ιδίως Κώδηξ Μέρτζιου 242 έπ. 11ε- 
ρί έπιβολής φόρων καί είς Δυτικούς ύπηκόους 
ώς καί λοιπούς ραγιάδες βλ. λ. Δήμος, Ε ν ε 
τοί.

Ό  Άθαν. Κανακάρης άντίταχθείς τάς άρ- 
χάς τού 1816 είς παράλογον φορολογίαν του 
διοικητού Πελοποννήσου, έφυλακίσθη ύπ’ αύ- 
τού είς Τρίπολιν. Τελικώς ό Κανακάρης άπε- 
σόβησε τόν κίνδυνον τής νέας φορολογίας 
καί ό πασάς άντικατεστάΟη. Έπρόκειτο περί 
τού λεγομένου φόρου τού ενταφιασμού των νε
κρών. Είς τήν διοικητικώς ύπαγομένην είς 
Πάτρας περιοχήν τής Μικρομάνης, έστέλλετο 
ίδιος είσπράκτωρ φόρων- Γενικώς αί Πάτραι 
ώς αύτοδιοίκητος πόλις έχα-ρ: τό δικαίωμα νά 
είσπράττη αύτή τούς φόρους παρά των κατοί
κων καί παρέδιδε κατόπιν είς τάς προΐσταμέ- 
νας τουρκικάς άρχάς, έπιβαρυνομένη καί μέ τά 
έξοδα κατοχής (συντηρήσεως των τουρκικών 
στρατιωτικών δυνάμεων κλπ.) Άνάγλυφον ει
κόνα τούτου μάς δίόει ό ύφ* ήμών δημοσιευ- 
θείς παρά Θωμοπούλω 619—627 απολογισμός 
τής δημογεροντίας Πατρών 1ης Σ)βρίου 1819.

Πρέπει έπίσης νά σημειώσωμεν τάς άγγα- 
ρείας, τάς όποιας έπέβαλον οί Τούρκοι είς τούς 
κατοίκους. Ούτως ό βοεβόδας τώ 1811 επέβαλε 
νά έργασΟούν κατά έπαγγέλματα οί κάτοικοι 
πρός επισκευήν τού καταστραφέντος φρουρίου 
έξ άνατινάξεως τής πυριτιδαποθήκης του. Τέ
λος οι Τούρκοι προέβχινον καί είς δανεισμούς 
παρά τών εύπόρων Ελλήνων δι’ άντιμετώπισιν 
μεγάλων αναγκών των. Οΰτω κατά τάς παρα- 
μονάς τής Έπαναστάσεως τού 1821 είχον δα- 
νεισθή έν Πάτραις μεγάλα ποσά διά τάς άνάγ- 
κας τής έναντίον τ-ΰ Ά λή πασά είς "Ηπειρον 
εκστρατείας των. Διά τήν πληρωμήν τών χρεών 
αύτών οί Τούρκοι τών Πατρών έπέβαλον βα
ρείς φόρους, εντεύθεν δέ έπήλθεν άκρίβεια τής 
ζωής καί οικονομική κρίσις. Θωμόπουλος 337, 
428—9, 473, 474, 481, 501, 508, 5M 2, 516, 
517, 519, 535—6, 605, 616, 619—627, 630, 
629-, 631.

Πρόσθετος φόρος (μπενταάτ) έπί της στα- 
φίδος έπεβλήθη μετά τό 1800 έξ 20 γροσίων 
κατά χιλιόλιτρον άνεξαρτήτως έθνικότητος έξα- 
γωγέως. Ό  B eaujour 1, 232—3 άναφέρει έ- 
πιβαρύνσεις έπί της έξαγωγής τού λιμένος Π α
τρών ώς έξής : δικαίωμα έξαγωγής 6 ο)ο, λιμε
νικά 1 ο)ο, έλεγχος 1 */4 °/0 καί έπί πλέον αί 
παρεισποάξεις τού βοεβόδχ καί τού τελώνου 
2 ο)ο. Τφ  1810 έμειώθη ό προσωπικός φόρος 
(χαράτσι) είς τήν έπαρχίαν Πατρών, διότι αί 
πρόσοδοι αύτης έτάχθησαν είς βακούφιον. Πρό- 
τερον, διά παραχωρήσεως τού σουλτάνου, ό Μέ- 
γας διερμηνεύς του έλάμβανε τά εισοδήματα της
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φορολογίας των Πατρών, άλλά μετά τό 1805 
ή δεκάτη των Πατρών άπενεμήθη είς τόν τά
φον του Σουλτάνου Χαμίτ, Από δέ τοΰ 1810, 
ώς έγράψαμεν, εί'ς τι βακούφιον. Σαχελλαρίου, 
56, 57, 58, 68, 69, 74. ’Άλλος φόρος ήσχν Α
νέκαθεν τά τελέσματα προς τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχείου, τά όποια είσεπράττοντο καί έπΐ 
Φράγκων, 'Ενετών καί Τούρκων, στελλόμενα 
υπό του μητροπολίτου.

Κατά τήν Έλλην. Έπανάστασιν ορίζεται ό 
Π. Μπουκαούρης έπί τών εισπράξεων της έ- 
παρχίας Πατρών έκ τών έθνικών εισοδημάτων, 
ήτοι τών τουρκικών γαιών, ό δέ Άνδρ. Καλα
μογδάρτης οίκον, έπίτροπος Μεσσηνίας (1822) 
καί ’Ηλείας (1828). Μέ τήν άφιξιν τοΰ ’Όθω- 
νος διωρίσύη γεν. οικονομικός έπίτροπος Άχαΐ- 
ας καί Ήλιδος. Θωμόπουλος 540, 541. Ή  
εισαγωγή τοΰ φόρου επιτηδεύματος έπιφέρει 
τήν στάσιν Φακίρη (βλ. λ.) τφ 1837. Είδικχί 
φορολογίαι έπεβλήθησαν είς Πάτρας 1836 πρός 
κατασκευήν λιμένος (βλ. λ.) καί άλλαι διά 
τήν άνέγερσιν τού νέου ναοϋ άγ. Άνδρέου (βλ. 
λ.) καί του νοσοκομείου. Βλ. λ. τελωνεία.

«Φορολογούμενος». Ή  α' ήμερησία έν 
Πάτραις έφημερίς έκδοΟεϊσα ΰπό τοΰ Κωνστ. 
Κυριάκου Φιλοπούλου (ό πατήρ του ήτο ό πρώ 
τος έπίτροπος τοΰ ναοϋ άγ. Άνδρέου), άποθα- 
νόντος έν ΙΙάτραις τήν Ιην Ίανουχρίου 1933. 
Έξεδόθη άπό 1869 έως 1891, ήμερησία δέ 
κατά τά τελευταία έτη, ένώ κατ’ άρχάς έξεδί- 
δετο κατά Παρασκευήν μόνον. Τώ 1884 άνήγ- 
γειλεν ότι συνεπλήρωσε ΙΟετίαν συνεχή. Γού- 
δας Γ' μζ'.

Φόρστερ Β. Η. Διευθυντής τοΰ βρετταν. 
συμβουλίου έν Πάτραις, λογοτέχνης, ελληνομα
θής, έ'γραψε ποιήματα είς τήν έλληνικήν καί έξ- 
έδιδεν είς Πάτρας τό περιοδικόν «Συμπόσιον» 
(βλ. λ.).

Φόσα. Συνοικία έν Πάτραις άπό τοΰ Πα- 
παβορια έως τοΰ νΰν δασυλλίου, ήτοι πρός τό 
κάτω μέρος τοΰ φρουρίου τής Άκροπόλεως. 
Τό τοπωνύμιου έκ τής τάφρου (φόσας), ή οποία 
περιέβαλε μέχρι τοΰ 1828 τό φρούριον καί ή 
όποία διαφαίνεται σήμερον είς τό ανατολικόν 
τείχος (καί είς τήν εικόνα τής Expedition 
1828, Θωμοπούλου είκ. 34. σ. 467). Καί είς 
εικόνα, τήν όποιαν δημοσιεύομεν είς σ. 55 
τοΰ παρόντος.

Φόσκαρης Παΰλος. Αατ. άρχιεπ. Πατρών 
(1367—9), διατηρήσας τόν τίτλον ίσοβίως τοΰ 
Αρχιεπισκόπου Πατρών καί (ψιλώ όνόματι) 
Πατριάρχου Κπόλεως άπό τοΰ 1375—1394, 
ότε καί άπέθανεν. Ήτο πριν έπίσκοπος Κο
ρώνης καί κατόπιν Καστέλλου (1367) καί έγέ- 
νετο έκ μεταθέσεως Πατρών. Ενετός, ύπεστη- 
ρίζετο υπό τής ένετ. δημοκρατίας, όσον καί ύπό 
τής Παπικής αύλής καί τοΰ πρίγκηπος τής 
Σαβοΐας Άμεδαίου Ζ*. Είδικώτερον ύπεστηρί- 
χθη ύπό τοΰ Πάπα Ούρβανοΰ ΣΤ' καί διά τόν 
λόγον αυτόν κατεδιώχθη ύπό τοΰ Πάπα Κλή- 
μεντος Ζ'. Τώ 1384 ό Κλήμης έθεσεν είς τήν 
θέσιν του τόν έπίσκοπον Κορώνης Πέτρον 
Κορνάρον καί τώ 1386 τόν μετέΟεσεν είς Ταρ
σόν τής Κιλικίας. Ό  Φόσκαρης όμως έμενεν 
Ανενόχλητος είς Πάτρας. Τφ 1387 ό προστά

της του Πάπας Ούρβανός, τοΰ μετεβίβασε τό 
άξίωμα τοΰ γενικού βικαρίου (έπιτρόπου) είς 
τό πριγκηπατον τής Άχαίας. Ούτως ό Αρχιε
πίσκοπος Πατρών ή'ο καί ήγεμών τοΰ πριγ- 
κηπάτου τοΰ Μορέως. Καί ΰπό τής Ένετίας 
ύπεστηρίζετο ό Φόσκαρης, ή όποία τοΰ έστει
λε πολεμιστάς καί πολεμικόν υλικόν. Τόν Αύ
γουστον τοΰ 1384 ό Λ. Αρχιεπίσκοπος ούτος 
τών Πατρών ήτο είς Ένετίαν καί τοΰ έπετρά- 
πη ή έξαγωγή μετάξης καί άλλων έμπορευμά- 
των. Είργάσθη καί διά τήν ένωσιν τών έκκλη- 
σιών καί μεταβάς είς Κπολιν παρασκεύασε τήν 
μετάβασιν τοΰ αύτο<ράτορος Ίωάυνου Ε' ΓΙα- 
λαιολόγου είς Ρώμην, ή όποία έπραγματοποιή- 
()η τφ 1369 παρουτία πάντοτε τ>ΰ Φόσκαρη. 
Βλ. λ. Ίωαννϊται. Θωμόπουλος 327—9.

Φούγας Άντων. Δημ. άνθυπχσπιστής πεζ. 
γεννηθείς είς Δύμην (Κ. Άχαΐαν). ΈφονεύΟη 
τήν 22 Αύγούστου 1922 είς Μουδανιά Μ. ’Α
σίας. ΣΝΕ ΣΤ' 645.

Φουκέδ κόμης, ύπολοχαγός έκ τών άυω- 
τάτων άξιωματικών, υπασπιστής τοΰ στρατη
γού Σνάιδιρ. Υπογράφει τήν συνθήκην παρα- 
δόσεως τών φρουρίων Πατρών καί Ρίου παρά 
τών Τούρκων είς τούς Γάλλους τής 7 ’Οκτω
βρίου 1828. Χρυσανθακόπουλος 37, 229.

Φουσιάνης Νικόλ. ’Αγωνιστής τοΰ 1821 
πολεμήσας καί είς Πάτρας. Δ. Γαρταγάνη, Ή  
Στεμνίτσα 184.

Φράγκα. Χωρίου ΝΔ τής Κ. Άχαΐας, 
άπό τής όποίας άπέχει 1 ι / 3 ώ. κατοικούμενον 
ύπό ’Αλβανοφώνων τφ 1903. Κορύλλου Χωρο
γραφία 74. Τό χωρίου άναφέρεται μόλις άπό 
τόν Ραγκαβήν Β' 86 μέ 23 οίκογενείας καί 
102 κατοίκους τφ 1851 καί άπό τόν Νουχά- 
κην μέ 97 κατοίκους τφ 1889. Ώ ς χωρίον 
τοΰ δήμου Δύμης άναφέρεται μόλις τώ 1911 
(Δρακάκης Κούνδουρος 159), όνομα ιδίας κοι- 
νότητος σήμερον, ένώ πριν ύπήγετο είς τήν τοΰ 
παρακειμένου χωρίου Μπούκουρα. ΟΙ κάτοικοι 
κατήλθον έκ τού ομωνύμου όρεινοτάτου χωρίου 
ΒΑ Όβρυοκάμπου έπί τοΰ Παναχαϊκοΰ έπί τών 
όρίων τών έπαρχιών Πατρών καί Αίγιαλείας, 
τό όποιον ούτως έγκατελείφθη. Οί χάριν καλ
λιέργειας κατελθόντες μετέφερον καί τό όνομα 
τοΰ χωρίου, έφόσον τό άρχικόν ένωρίς ήρη- 
μώθη. Φράγκα καί πλησίον αύτοΰ Γκρέκα (είς 
Αίγιάλειαν) καί Κρασέντζα (εις Τριταίαν), ό- 
νόματα ένθυμίζοντα περιλαλήτους γυναίκας, έ-  
χούσας έκεϊ ή χάνι ή περιοχήν, ίσως καί δη- 
λοΰν τά όνόματα τάς περιοχάς. Φράνκα χωρίον 
Κορώνης άπό α' Τουρκοκρατίας. Πελοποννη- 
σιακά Ά  340. Καί Φραγκαπήδημα καί Φραγ- 
καβίλλα είς ’Ηλείαν. Καί είς Τριφυλίαν. Λέκ- 
κας 93—4, Έλευθ. ΙΒ' 681.

Φ ρ ά γ κ α  σκάλα καλοΰν καί σήμερον οί 
ναυτικοί τής Μεσσηνίας τάς Πάτρας. Βλ. λ. 
λιμένες.

Φραγκάκης Νικολ. Αγωνιστής τοΰ 1821 
έκ Κερπινής Καλαβρύτων, πολεμήσας ιδίως 
είς πολιορκίαν Πατρών ύπό τόν Ζαίμην (1822). 
Φωτάκου, Βίοι 27, Παπανδρέου, Καλσβρ. 
Έπετ. 134, Έλευθ. ΙΒ' 681, ΣΝΕ Σ Γ  516. 
Βλ. καί σ. 420 παρόντος.

Φραγκιπάνης Γουλ. Λατ. Αρχιεπίσκοπος
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Πατρών. Άναφέρεται δτι τά στρατεύματά του 
συνειργάσθησαν μετά του πρίγκηπος τής Ά -  
χαΐ(χς κόμητος *Ιωαν. Γραυΐνα κατά των βυ
ζαντινών του δεσποτάτου του Μιστρα άπό τής 
άφίξεως τούτου είς τήν Πελοπόννησον τω 1325. 
Μετά τάς πρώτας άτυχίας ό Γραυΐνας κατέλι- 
πεν είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον τήν διεξαγωγήν 
του πολέμου, ούτος δέ, έπειδή ήτο ιεράρχης, 
δέν μετέβη είς τήν μάχην, άλλ* άνέθεσε νά τον 
έκπροσωπήση συγγενής του Ρωμαίος καπιτά- 
νος, ό Giacomo Saviello, δ όποιος καί ένί- 
κησε κατά τό Άραγωνικόν Χρονικόν τήν μάχην 
του Σανταμερίου.

ΈπΙ Φραγκιπάνη (1316—1337) ή άρχιεπ. 
βαρωνεία των Πατρών κατέστη εντελώς άνε- 
ξάρτητος, ένώ οΐ πρό αυτού ύπήκουον εις τούς 
Άνδηγαυούς βασιλείς τής Νεαπόλεως, καίτοι 
έξαρτώμενοι άπό τόν Πάπαν. Ό  Φραγκιπάνης 
μάλιστα έπΐ διετίαν (1329—1331) διετέλεσε 
καί έπίτροπος (βάϊλος) του ώς άνω Ίωαν. 
Γραυΐνα, πράγμα, τό όποιον δέν είχε συμβή 
είς προκάτοχόν του. Άνήκεν είς τό τάγμα των 
Φραγκισκανών μοναχών, έκ ρωμαϊκής διακε
κριμένης οικογένειας, είς των έξόχων άνδρών 
τής έποχής του. Ό  Πάπας ’Ιωάννης ΚΒ' άνη- 
γόρευσεν αύτόν έξ Άβινιόν την 3 ’Ιανουάριου 
1317 άρχιεπίσκοπον Πατρών, άποκρούσας τόν 
έφημέριον του έν Πάτραις ναού τού Ά γ . Ά ν- 
δρέου, τόν όποιον έξέλεξαν οΐ καθολικοί κληρι
κοί τής έκκλησίας ταύτης Σαβαλόκαν Φραγκί
σκον. ’Έχων καλάς σχέσεις μέ τήν Ένετίαν 
έπρομηΟεύΟη παρ’ αυτής τω 1321 όπλα καί 
διηυκόλυνε τό ένετ. έμπόριον. Τω 1322 κατ’ 
άδειαν τού Πάπα διώρισε συμβολαιογράφους 
είς Πάτρας καί τω 1334 έλαβε τήν άδειαν νά 
συντάξη τήν διαθήκην του καί έλαβεν έπίσης 
γεν. άφεσιν αμαρτιών. Τω 1336 τού έδόΟη τό 
δικαίωμα τού Ενετού πολίτου. *0 Πάπας έπί- 
σης έζήτει άπό τόν άρχιεπίσκοπόν του τω 
1322 «όπο>ς άποτρέπουν τούς Λατίνους άπό 
μεγάλης έπικοινωνίας κατά τήν λατρείαν μετά 
τών αίρετικών Ελλήνων».

*0 Πάπας Ιωάννης ΚΒ' διέταξε τω 1330 
τόν Φραγκιπάνην, όσον καί τόν άρχιεπίσκοπον 
Ότράντου (άρχ. Ύδρούντος), όπως προσκαλέ- 
σουν τούς Καταλανούς νά έκκενώσουν έντός 6ς 
μηνών τό δουκάτον τών Αθηνών έπί άπειλή 
άφορισμού. ΈπανήλΟεν ό Πάπας, διότι οί Κα- 
ταλανοί δέν ύπήκουον. Ό  Φραγκιπάνης, κατ’ 
έντολήν τού Πάπα, άφώρισε τούς Καταλανούς 
άπό τής έκκλησίας τού Ά γ . Νικολάου τών 
Πατρών δημοσίως τήν 28 Φεβρουάριου 1332. 
Ό  δούξ τών ’Αθηνών παρέμενεν είς Πάτρας, 
άναμένων ν’ άναχτήση τό δουκάτον. Καί πάλιν 
ό άρχιεπίσκοπος ΙΙατρών άψώρισε δημοσίως 
τούς άρχηγούς τών Καταλανών άπό τού άμ- 
βωνος τής αυτής έκκλησίας τήν 29ην Δεκεμ
βρίου 1335 καί μάλιστα όνομαστί. ’Αλλά ό 
Λατ. άρχιεπίσκοπος Θηβών τω 1337 έλυσε 
τόν παρ’ ένορίαν υπό τού άρχιεπισκόπου 11α- 
τρών έπιβληΟέντα άφορισμόν καί μάλιστα έν 
άρχιερατική λειτουργία. Ό  δούξ τών Αθηνών 
Βελθέρος άπελπισθείς άνεχώρησεν είς ’Ιταλίαν. 
Είς Πάτρας έπί Φραγκιπάνη ήδρευε καί Ε νε
τός πρόξενος, ήνθησε τό έμπόριον καί μετά τής

Γλαρέντζας άπετέλεσαν αί Πάτραι τό κυριώτε- 
ρον κέντρον τής Φραγκικής ήγεμονίας. Ό  
Φραγκιπάνης άπεβίωσε τά τέλη 13 ί 7 καί τόν 
διεδέχθη, όχι έγκαίρως, ό άρχιεπίσκοπος Ρο- 
γήρος. Θωμόπουλος 316—320. MEG ΚΔ' 189.

Φραγκισκανοί μοναχοί. Είς τό τάγμα των 
άνήκεν ό έπί 20ετίαν Λατ. άρχιεπίσκοπος τών 
Πατρών Γουλ. Φραγκιπάνης (βλ. λ.). Οί 
Φραγκισκανοί (τού Άγιου Φραγκίσκου) ή Έ- 
λάσσονες άδελφοί (Μινορΐται) επί Φραγκοκρα
τίας εΐχον είς τήν Ελλάδα τρεις κουστωδίας 
(άποστολάς), έκ τών δποίων μία είς τήν Γλα- 
ρέντζαν, είς ήν ύπήγοντο τά μοναστήρια τής 
Γλαρέντζας, Κορώνης, Πατρών, ’ Ανδραβίδας 
καί Ζακύνθου, ύπεστηρίζοντο δέ καί επροστα- 
τεύοντο ύπό τών Ενετών. Τό έν Ιίάτραις μο- 
ναστήριον τών Φραγκισκανών ήτο τό τού Ά γ. 
Νικολάου (βλ. λ.) τού Βλατερού. Είς έλληνι- 
στί συντεταγμένον έγγραφον τής συλλογής Ger- 
land 22*—6 έν Πάτραις τή 27 Σ)βρίου 1440 
παρουσιάζονται καί συμβάλλονται «φρά ’Ιωάν
νης ντέ Φέρω κουστόδος [ίεροφύλας, έπιστά- 
τηςί καί φρά Φραγγισκος βαρδιάνος [φύλαξ, 
ήτοι ή έπιστασία τής μονής], όρφικιάλιοι τού 
κουβέντου τού αγίου Φραγκίσκου, κατοικούν- 
τες μέν έν τφ μοναστηρίω τού Αγίου Νικο
λάου τού εντός χώρας τών Παλαιών Πατρών», 
άνταλλάσσυντες ακίνητον μετ’ άλλου Φράγκου 
τοποθεσίας Λόγγου καί Φερέλου ΙΙατρών. Διε- 
τηρήθη κατά τήν υστεροβυζαντινήν περίοδον 
ή μονή, διελύΟη όμως έπί Τουρκοκρατίας. Ό  
Μοροζίνης κατά τήν τελευταίαν Ενετοκρατίαν 
έπανέφερε μεταξύ τών άλλων δυτικών ταγμά
των χαλογήρων καί τούς Φραγκισκανούς, μή 
σημειώσαντας δράσιν τινα, πάντως τούς έδόθη 
ναός έν Ιίάτραις έκ τών τουρκικών τεμενών 
τής πόλεως, έπανήλθον δέ προσκαίρως είς τόν 
ναόν του Ά γ . Νικολάου Βλατερού. Φραγκισκα
νοί ίερεϊς εΐχον έλθει είς ΙΙάτρας καί τόν Ιού
λιον 1640, Γάλλοι, τή προσκλήσει τού γεν. 
προξένου τής Γαλλίας είς ΙΙελοπόννησυν. Οί 
έλθόντες Φραγκισκανοί έπί Ενετοκρατίας, άνα- 
φέρει ό γεν. προνοητής Ενετός Ζένος τφ 1691, 
δέν παρουσιάζουν τό άπαιτούμενον μεγαλεΐον, 
ούτε αρετήν. Καί είς τήν είς τό φρούριον τών 
Πατρών λατιν. έκκλησίαν άφιερωμένην είς τήν 
Σύλληψιν τής Θεοτόκου έλειτούργησεν ώς εφη
μέριος ό Φραγκισκανός Ιωάννης Βαπτιστής 
Bonanome κατά τήν αύτήν έποχήν. Βλ. λ. 
Λατιν. ’Εκκλησία, μοναί. Θωμόπουλος 316, 
318, 369% 389-391, 464, 468% 474.

Φράγκοι. Κατά τό Γαλλικόν Χρονικόν τής 
κατακτήσεως ό έκ τών Φράγκων τού Βονιφα- 
τίου Γοδ. Βιλλεχαρδουΐνος μέ τόν έκ Καμπα- 
νίας Γουλ. Σαμπλίττην άπεφάσισαν νά συνεκ- 
στρατεύσουν έκ Κορίνθου πρός άπόκτησιν ίδι- 
κών των κτήσεων έντός τής Ιίελοποννήσου 
καί κατέκτησαν τάς Πάτρας, τραπέντες κατό
πιν είς τήν Ήλιδα. Άντιθέτως κατά τό Έλλην. 
Χρονικόν, οί Φράγκοι, θαλασσοπλοοΰντες έξ 
Ένετίας ύπό τόν άνωτέρω Σαμπλίττην, έφθα- 
σαν τήν Ιην Μαΐου είς τήν Άχαΐαν (άρχ. Δύ- 
μην) καί μετά δύο ή αέρας έπήλθυν έναντίον 
τών ΙΙατρών, πολιορκήσαντες τό φρούριον. *Η 
πόλις κατελήφθ/] καί τότε οΐ του φρουρίου
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έσταμάτήσαν τήν άντίστασιν «μέ τάς συνθήκας 
καί άφορμήν νά έχουσι τά δικά τους | δ κα- 
θεείς τό σπίτι του ομοίως τδ ίδικδν του», έκ 
δέ των Πατρών, έστράφησαν πρός Άχαΐαν καί 
’Ήλιδα. Έκ των δύο διηγήσεων επικρατέστερα 
είναι ή πρώτη. Κατά τόν Η. F. Tozer (με- 
ταφρ. εις Εστίαν ΚΑ' (1886) 6 έπ. 22 έπ. 89 
έπ.) δ Βιλλεχαρδουΐνος κατέκτησε καί δ Βονι- 
φάτιος μέ τδν Σαμπλίττην άνέκτησαν την Άχα- 
ίαν καί τάς Πάτρας, «έπιφανή πόλιν».

ΟΙ Φράγκοι τής Ιίελοποννήσου διένειμον 
αυτήν εις φέουδα καί ίδρυσαν 12 βαρωνείας, αΐ 
δποΐαι άπετέλεσαν τδ πριγκηπάτον τής Ά -  
χαΐας ή τοϋ Μορέως ύπδ τδν Γοδ. Βιλλεχαρ- 
δουΐνον. Ή  βαρωνεία (βλ. λ.) των Πατρών έ- 
πεδδθη εί'ς τινα Άλαμάνον, άλλά ή οίκογένεια 
αυτού τήν έπώλησεν είς τδν Φράγκον Αρχιε
πίσκοπον των Πατρών, εκτοτε δέ (μετά τδ 
1266) ή Λατ. Εκκλησία ήτο κυρία τής περιο
χής μέχρι τής καταλύσεως τής Φραγκοκρατίας 
ύπδ τού Κωνσταντίνου ΙΙαλαιολόγου (1480).

Ίδρύθη έπίσης ενωρίς, πάλιν εξ άγοράς ά- 
πδ τδν βαρώνον τών Πατρών Άλαμανον, καί 
ή βαρωνεία τής Χαλανδρίτσης (βλ. λ.), τήν δ- 
ποίαν εΐχεν ή έκ Βουργουνδίας οίκογένεια τών 
Τρεμούϊγ (βλ. λ.), Τρέμουλα, ώς έξελληνίσθη 
τδ δνομά της. Άναφέρονται έπίσης τΟ φέου- 
δον τής Λυσσαρέας καί άλλο τής Ζουλιάνας, 
μεταξύ τών δύο βαρωνειών Χαλανδρίτσης καί 
Πατρών.

Ή  έδρα τού έκάστοτε πρίγκηπος τής Ά -  
χαίας δέν ήτο είς Πάτρας, άλλ’ ένωρίς ή Α ν 
δραβίδα, ή δποία δμως έκκλησιαστικώς ύπή- 
γετο είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν Ιίατρών, προε- 
τιμήΟη δέ αΰτη διά τό Ιππικόν κυρίως, δ- 
πως δμως έξειλίχθησαν τά πράγματα καί αΐ 
Πάτραι κατέστησαν άνεξάρτητος βαρωνεία ύπδ 
τδν Πάπαν (βλ. λ. ’Εκκλησία Λατινική, Πά
πας) δέν ήδύνατο νά έγκατασταθή ένταύθα δ 
πρίγκηψ, είσήρχετο δμως καί παρέμενεν έ- 
λευθέρως είς αύτάς. ’Αλλά καί οΐ πρίγκηπες 
ένωρίς έβαρύνθησαν τήν Πελοπόννησον καί δι
ώκουν τδ πριγκηπάτον δι’ έπιτρόπων (βαΐ- 
λων), τούτο δέ κατέστη κανών, δταν ήρχισαν 
οΐ Βυζαντινοί άπδ τού Μιστρα νά πιέζουν τούς 
Φράγκους καί νά περιορίζουν τάς κτήσεις των. 
Τέλος κατήντησεν εις τών έπιτρόπων τού 
πρίγκηπος νά είναι δ Λατ. άρχιεπίσκοπος τών 
Πατρών (ό Φραγκιπάνης τώ 1332). 'Ο Λατ. 
Άρχιεπίσκοπος Πατρών έν πάση περιπτώσει 
συμμετέχει καί προεδρεύει τών συγκεντρώσεων 
καί κινημάτων τών βαρώνων τού Μορέως, δέ
χεται ή άποποιεΐται πρίγκηπας ή άντιπροσώ- 
πους των, άλλά, άρχομένου τού ΙΕ' αί., ή κα- 
τάστασις γίνεται δύσκολος διά τάς φραγκικάς 
κτήσεις τής Πελοποννήσου, τδ Έλλ. δεσπο- 
τατον τού Μιστρα κατέχει τδ πλεϊστον της 
χερσονήσου, οί δέ Ενετοί, άνέκαθεν άντίζηλοι 
τών Φράγκων ηγεμόνων, εμφανίζονται ώς σω- 
τήρες είς τούς ολίγους Φράγκους τού Μορέως, 
ένώ 6 κίνδυνος τής τουρκικής είσβολής είναι 
άμεσος είς τάς περιωρισμένας κτήσεις των έν 
ΙΙελοποννήσω.

Φραγκ. οίκογένειαι έλάχισται έγκατεστάθη-
οαν είς Πάτρας, δπως καί είς τήν λοιπήν Πε

λοπόννησον. Βεβαίως αί Πάτραι, ώς λιμήν, συν- 
εκέντρωσαν έμπόρους Ενετούς, ’Άγγλους, Γερ
μανούς καί Γάλλους, άλλ’ ή παροικία των ήτο 
μικρά (βλ. λ. πληθυσμός) καί τδ Έλλ. στοιχεί
ο ν ουδέποτε έχασε τήν άκμήν του, άλλωστε ές- 
ελλήνισε τάχιστα τούς ξένους έποίκους καί 
κατ’ αύτούς τούς χρόνους τής κατοχής των 
καί βκέπομεν αύτούς νά συντάσσουν έλληνιστί 
είς τάς φραγκοκρατουμένας Πάτρας, ξένοι αυ
τοί, καί μεταξύ των άκόμη, τά επίσημα έγ
γραφά των (συμβόλαια καί άλλας πράξεις). 
Τέλος έκ τής Φραγκοκρατίας έλάχιστα άπέμει- 
ναν έως σήμερον, είς μέν τήν γλώσσαν στοι
χεία άνάξια καί μνείας, μνημεία δέ, τίποτε τδ 
άξιόλογον. Άντιθέτως τδ δλίγον μέρος τού 
φρουρίου τών Πατρών, τδ όποιον διετηρήθη 
άπδ τής εποχής των, διαιωνίζει είς τδ σώμα 
τών τειχών του τεμάχια άρχαίων καί πα
λαιοχριστιανικών ναών, άνάγλυφα καί έπιγρα- 
φάς, τάς όποιας οί Φράγκοι έχρησιμοποίησαν 
άσυνειδήτως ώς οίκοδομικδν υλικόν. Γενικώς 
οί Φράγκοι, τούς δποίους Σάθας καλεϊ τυχοδιώ- 
κτας, έκτιζον μέ προχειρότητα φρούρια καί έ- 
πετέλουν έργα έφήμερα. *0 Pouqueville IV, 
373 εύρε πέραν τού Θερειανού έρείπια τού 
πύργου τού Σαμπλίττου (!) Βλ. λ. φρούρια, 
Φράγκα σκάλα, Φράγκα.

Σήμερον Φράγκοι είς Πάτρας λέγονται οί 
καθολικοί καί επομένως οί Ιταλοί. Άλλά καί 
γενικώτερον ή Λατινική Δύσις. Εντεύθεν 
«φράγκεψε» (τούς τρόπους) κ. ά. Ουτω καί 
παρά Θωμοπ>ύλω 621 τό έτος 1819 «κατά 
τών Φραγγών πού θέλουν νά πληρώνουν δογά- 
να μέ τήν ταρίφα». Καί «σκύλε Φράγκε» πρδς 
τούς έρωτιδεΐς στρατιώτας τού Μαιζώνος τώ 
1828 (Στ. Θωμόπουλος είς Δ. Βιβλιοθήκην 324. 
ΤΤρβλ. Χιώτης Ίονίου Α' 351, 352, Φιλήμων 
Φιλ. 365α. Θωμόπουλος 21, 22, 31, 292—356, 
501, Gerland 30—67, L,ongnon 73—5, 111 
—3, 115, 165, 189, 307. Τριανταφύλλου Γη- 
ροκομεϊον 13 έπ. MEE I' 545. Βουραζέλη 58*.

Φραγκόκκλησα. Λέγεται έν Πάτραις ό να
ός τών καθολικών Ά γ . Άνδρέας. Χρ. Ιίαλα- 
μάς είς Άκαδ. 'Ημερολόγιον Πατρών 1918, 
27.

φραγκοπαναγιά. ’Έκφρασις συνήθης είς 
Πάτρας διά νεάνιδας ύποκρινομένας σοβαρότη
τα καί άγνείαν δίκην τών δυτικής τεχνοτροπίας 
άπεικονίσεων τής Παναγίας.

Φραγκόπουλος. Άξιωματοΰχος βυζ. άφω- 
σιωμένος είς τδν δεσπότην Θεόδωρον Λ’ Πα- 
λαιολόγον τού Μιστρα. Ό  Φραγκόπουλος ώς 
τοποτηρητής τού δεσπότου έκράτει τδ Γρεβε- 
νόν, άλλ’ ό μητροπολίτης Πατρών Μάξιμος 
(βλ. λ.) τδν συνέλαβε δι’ άπάτης καί παρέδω
σε τδ φρούριον εϊς τινα άντίθετον τού δεσπό
του Σαρακινόπ^υλον. Θωμόπο >λος 331—2, Ζα- 
κυθηνδς I,e despotat 98a, 112.

Φραγκόπουλος Δ ι ο ν. έκ Πατρών. Ση
μαιοφόρος Πολ. Ναυτικού, έφονεύθη ώς άερο- 
πόρος κατά τούς πολέμους 1917—22.

φραγκοσυκιά, Όπουντία ή ’Ινδική, άνή- 
κουσα είς τήν δμοιογένειαν τών κάκτων, συνή
θης είς τά πέριξ (καί έντός) τών Πατρών, δ- 
που χρησιμεύει ώς φράκτης. ‘Ο Κορύλλος Πε
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ζοπορία είς Σπάρτην, 40 σημ. ένώ παραδέχε
ται δτι τδ φυτδν μετηνέχθη εις Ευρώπην έξ 
’Αμερικής, προσθέτει δτι φαίνεται δτι οί Φράγ- 
κοι κατακτηταί τδ έφερον καί τδ έφύτευσαν 
πέριξ άπδ τά φρούριά των χάριν άμύνης (δπως 
είς Πα>αμήδι καί ’Ίτς καλέ).

Φραγκούδης Δημ. ’Ιωάννης. Κύπριος ναυ
τικός άγωνιστής του 1821. ΈπΙ του πλοίου 
τού Έλλ. στόλου «Ηρακλής» συμμετέσχε «είς 
τήν έν Πάτρα φρικώδη ναυμαχίαν τή 20 Φ)ρί- 
ου 1822, είς τόν μετά ταύτα άκροβολισμδν 
κατά τινων ξύλων όθωμανικών άραγμένων υπό 
τδ αύτδ φρούριον τή 25η Φεβρουάριου 1822», 
κατά τδ έκδοθέν έκ Σπετσών τήν 28 Ν)βρί- 
ου 1822 πιστοποιητικδν τού κυβερνήτου τού 
ώς άνω πλοίου Άναργ. Χατζή ’Αναργύρου, τδ 
όποιον, Ανέκδοτον τυγχάνον, έδημοσίευσεν 6 
πρωθιερεύς Άθ. Ν. Π. Παπαδόπουλος είς τδ 
περ. «Έκκλ. Βήμα» ’Αθηνών, Κ' άριθ. 30 τού 
Μαΐου 1954, 18—9,

Φράγκου Χριστόδ. 'Τπογράφει υπόμνημα 
Πατρέων ζητούντων τώ 1688 αύτοδιοίχησιν 
παρά Ένετίας. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Φραγκσ>λαίικα. Συνοικισμός νεοπαγής 10 
οίκιών είς Καραβοστάσι, έκ τού όνόματος των 
οίκιστών οικογένειας Φραγκούλη.

φρακασάνες, Είδος σύκων εν Πάτραις καί 
Ζακύνϋω.

Φραντζής Γεώργιος (ή Σφραντζής), ίστορ. 
συγγραφεύς τών τελευταίων βυζ. ετών. Ώ ; υ
πασπιστής (άξιωματούχος) τού Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου έφθασε μετ’ αύτού είς Πελοπόν
νησον τήν 26 Δ)βρίου 1427 καί διηγείται είς 
τδ Χρονικόν του πάντα τά τότε συμβάντα, τών 
δποίων υπήρξε καί αύτόπτης [ΐάρτυς. Ήκολού- 
Οησε τδν Κωνσταντίνον καί είς τήν έκστρατεί- 
αν του άπδ 1ης Ιουλίου 1428 είς Πάτρας. Καί 
δταν μετά έν έτος (Μάρτιον 1429) έπανήλΟεν 
δ Κωνσταντίνος διά νά παραλάβη τήν πόλιν, ό 
Φραντζής ήτο πάντοτε μαζί του, μάλιστα άπδ 
Καμενίτσης (βλ. λ.) έστά*η είς Χαλανδρίτσχν 
καί μόλις έσωσε τδν Ίωαννίκιον Βαλόταν, 
φρούραρχον Καμενίτσης,

Άλλ* δταν έπροχώρησαν Κωνσταντίνος καί 
Φραντζής πρδς κατάληψιν τής Άκροπόλεως 
τών Πατρών, δ Φραντζής τραυματισθείς συνε- 
λήφθη αιχμάλωτος καί «άπαγαγόντες με, διη
γείται δ ίδιος, έβλησαν είς τδν Γουλάν [=είρ- 
κτήν, τδ ΒΑ συγκρότημα τού φρουρίου] ήτοι 
τδν πύργον, έν οϊκω σκοτεινώ ένθα ήσαν μύρ* 
μηκες καί σιτόφθειρες καί μύες διά τδ είναι 
ποτέ σίτου αποθήκη καί χειροπέδας σιδηρά; 
περιέθηκαν τοΐς ποσί μου καί σειράν λίαν βαρυ- 
τάτην καί στερεάν μετά σκόλοπος μεγάλου κα
τά γής πεπηγότος* ένθα κακώς έκοιτώμην έν 
τοιαύτη φρουρά, πικρώς διαγαγών άπό τε τών 
πληγών καί τών δεσμών καί τών άλλων ώς 
δεδήλωται, ά ύπήρχον έν τήδε τή φρουρά».

Παρέμειυε δ’ είς τήν άνω θέσιν τού φρουρίου 
Πατρών δ Φραντζής 30 ήμέρας (26 Μαρτίου 
έως 23 ’Απριλίου 1429) καί τήν ημέραν τής 
έορτής του λυτρωτού τών αιχμαλώτων *Αγ. 
Γεωργίου μέ τήν μεσολάβησιν τού Πατρινού 
’Ιωάν. Ρωσωτά (βλ. λ.), Απεσταλμένου τού 
Κωνσταντίνου, έλυσαν τάς άλύσεις καί τδν dl·

πέλυσαν, παρέδωσαν δέ οί Φράγκοι καί τδ 
φρούριον τού Σχραβαλίου. ΈξήλΟε βεβαίως τής 
φυλακής ήμιθανής, Αλλ* δ Κωνσταντίνος τδν 
ικανοποίησε διά δώρων καί χρημάτων. Είς 
Ριόλον δ Φραντζής συνήντησε τδν Απερχόμενον 
είς Γλαρέντζαν Κωνσταντίνον. Ή  αιχμαλωσία 
του έκείνη άπετέλεσε σημαντικόν γεγονός τής 
ζωής του (Σάθα, Νεοελλην. Φιλολ. 55, 57).

Τήν 5-6-1429 δ Κωνσταντίνος κατέλαβε 
τήν πόλιν. Είς τήν γενομένην δοξολογίαν είς 
τόν ύπδ τδ φρούριον ναόν τού Ά γ . Νικολάου, 
άφού οί Πατρείς ώρκίσθησαν πίστιν εις τδν 
δεσπότην Κωνσταντίνον, «είτα έζήτησαν, γρά
φει ό Φραντζής, καμέ ‘τού κρίνειν έν αύτοΐς 
καί ίθύνειν. δ δέ αύθέντης μου άπεκρίνατο 
λέγων «καί μάλλον τούτο αύτώ όφείλομεν, καί 
χάριν τής υμών αίτήσεως έσεται αυτός είς κε
φαλήν ύμίν». ’Εστάλη άμέσως δμως είς τόν 
βασιλέα Ίωάννην είς Κπολιν διά νά άναφέρη 
τά γεγονότα Πατρών. Τήν 9ην ’Ιουνίου εύρί- 
σκετο παρά τήν Ναύπακτον. ’Εκεί διήρχοντο 
δύο Τούρκοι απεσταλμένοι, οί οποίοι ειδοποί
ησαν τδν Φραντζήν νά μή παραλάβουν οί Βυ
ζαντινοί τάς Πάτρας. Ό  Φραντζής τούς έγνώ- 
ρισεν δτι ακριβώς πρδς τδν Τούρκον βασιλέα 
μετέβαινε διά νά λάβη έντολάς. Έφθασεν έκεΐ 
καί δ Λατ. αρχιεπίσκοπος Μαλατέστας, 6 ό
ποιος, μαΟών τήν κατάληψιν τών ΓΙατρών, έ- 
προχώρησε διά τού πλοίου του είς Ναύπα
κτον. Ό  Μαλατέστας έζήτησε νά ϊδη τδν 
Φραντζήν. Έμεσολάβησεν ό διοικητής τής 
Ναυπάκτου Μάρκελλος καί ή συνάντησις έ- 
πραγματοποιήθη. Άμφότεροι προσεπάθησαν νά 
διίδουν τάς βλέψεις τού ταξιδιού δ είς τού άλ
λου. Ό  Λατ. ’Αρχιεπίσκοπος είχε δώσει ήδη 
γράμματα πρδς τδν σουλτάνον, είς τά όποια δ 
Φραντζής έφοβήθη δτι θά τού έζήτει τήν βοή- 
Οειάν του καί θά παρεχώρει είς αύτδν μέρη 
τών Πατρών. *0 Φραντζής έπέτυχε τρώγων 
μετά τών Τούρκων καί μεθύσας αυτούς «άπή- 
ρε άπ’ αυτών τάς έπιστολάς καί άνεγνωκώς 
αύτάς καί μεταγράψας, πάλιν σφραγίσας, ΐα- 
σεν αυτού;».

Ό  Φραντζής έφθασεν είς τδν σουλτάνον 
καί δ δεχθείς αύτδν Ίμβραήμ πασάς δέν έφάνη 
άποκρούων τήν παραλαβήν τών Πατρών άπδ 
τδν Κωνσταντίνον. *0 Φραντζής άνέλαβε διοι
κητής Πατρών τήν 1 Σ)βρίου 1431 καί τήν 
Γην Σ)βρίου 1446 μετετέθη είς τήν διοίκησιν 
Σπάρτης, τδν διεδέχθη δέ είς Πάτρας ό διοι
κητής Βοστίτσης Άλέξ. Φιλανθρωπινός. Τά τέ
λη 1454 συνήντησεν είς Κέρτεζαν τόν δεσπό
την Θωμαν Παλαιολόγον, ό όποιος τδν έστει
λε δι’ υποθέσεις είς Σερβίαν, Έκ Μεθώνης έ
πλευσε είς Πάτρας καί έκείθεν διά θαλάσ
σης πάλιν είς Αϊγιον καί τήν Στερεάν Ό  ά- 
τυχής Φραντζής τέλος διηγείται δτι διά νά εύ
ρη καί έλευθερώση τήν σύζυγόν του, αίχμαλω- 
τισθεΐσαν ύπδ Τούρκων, συνέχισε μακράν περιο
δείαν, έως 6του εύρεν αυτήν καί τήν έξηγόρασε 
(Φ. Κουκυυλέ Βυζχντ. βίος Γ' 177). Τήν 'Ιστο
ρίαν Γ. Φραντζή αντέγραψε κνί έπεξεργάσθη 
εις Βυτίνχν Γορτυνίχς δ Πατρεΰ; Κωνστ. 
Αντωνίου ή Άντωνιάδη; (βλ. λ.), Θωμό-
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πουλος 345 έπ. 351, 356, 366, 369, 373, 
403, 522. Gerland 67. MEB ΚΔ' 189.

Φραντζης Ζαφείριος, Δημήτριος καί Καλ- 
λιγάς. 'Υπογράφουν είς έγγραφον τού μητροπ. 
Πατρών Παρθενίου περί ένώιεακ των μονών 
‘Αγίου Κωνσταντίνου καί Όμπλοΰ της 10 Ί- 
ανουαρίου 1648 μεταξύ τών προκρίτων των 
ΙΙατρών. Θωμόπουλος 455δ.

Φραντζης ’Αμβρόσιος, πρωτοσύγκελλος. 
’Αγωνιστής του 1821. Πρύ τής Έπαναστάσε- 
ως ήλθεν είς Πάτρας κα1. Αϊγιον. ’Έγραψεν 
Ιστορίαν τής Έπανχστάσεως μέ πολλά περί 
Πατρινών, ίδ̂ ως είς Δ’ τόμον (κεφ. ε'). Θω
μόπουλος 535.

φράρηρες καί φλάροι καί φράροι. Καλούν
ται ούτως οί καθολικοί κληρικοί έκ τής λατι
νικής προσφωνήσεώς των frater—άδελφός. 
Φρα—είς έλλην. έγγραφον τοϋ 1440 τών Πα- 
τρών. Θωυόπουλος 350. Ν. 'Ανδριώτου Έτυ- 
μολ. Λεξικό 285.

φρατέλλος. "Ονομα διδόμενου είς τούς ’Ι
ταλούς (άόελφός) (ΜΕΕ ΚΔ' 192), καταντή- 
σαν περιπαικτικόν. Έν Πάτραις όχι τόσον έν 
χρήσει. Βλ. λ. γανιός.

Φράτι. Χωρίον έπαρχίας Πατρών τφ 1697 
άναφερόμενον είς Ένετ. κατάσιασιν χωρίων 
Πατρών. Κώδηξ Μέρτζιου 118. Καί ή Expedi
tion τφ 1828 τύ αναφέρει μεταξύ τών χωρίων 
τών Πατρών μέ 11 οίκογενείας. ’Έκτοτε ύπά- 
γεται είς έπαρχίαν Καλαβρύτων (οίκισμύς τριών 
ποιμενικών οίκιών μεταξύ Λεοντίου, Δεμεστί- 
χων καί Λόπεσι). ’Όνομα πιθανώς ’Αλβανού 
οίκιστοϋ.

Φ ρ ά τ τ η δδύς παρά τήν συνοικίαν Τσι- 
βδί. Ώνομίσθη τφ 1897 προς τιμήν τού πε- 
σόντος είς Δομοκύν τύ έτος έκεϊνο ήρωΐκοΰ 
φιλέλληνας 'Ιταλού βουλευτοϋ Άντων. Φράτ- 
τη. Έλευθ. 1Β' 695.

φρέατα. Βλ. λ. ΰδατα όπορρέοντα.
Φρενοκομείου. Έκτίσθη τφ 1916 έπί τής 

όδοΰ πρύς Ιτέας ύπύ τού δήμου Πατρέων καί 
έλειτούργησεν έκτοτε ώς σταθμός νοσηλείας 
ψυχοπαθών μέχρι τού 1940. Ζερβός 1436. ’Ά 
συλου φρενοβλαβών προβλέπει ή διαθήκη Κα- 
ρανικολού (βλ. λ, εύεργέται).

Φρονιμόπουλος Σταύρος. Έκ Πατρών 
λόγιος τού ΙΗ’ αί. Συνέταξε στιχηρόν προσ- 
φώνημα πρός τόν άρχιεπίσκοπον ορούς Σωα 
καί Ραϊθοΰ Κύριλλον, έκδοθέν τω 1773 εις Έ - 
νετίαν μετά τής Περιγραφής ορούς Σινα. Πε- 
ριέχεται καί ούδή του είς τούς έν Ραϊθοΐ σφα- 
γιασθέντας πατέρας. Διεσώθη καί επιστολή 
του έκ στίχων πρός τόν Σιναΐτην πρωτοσυγ- 
κελλον Γεράσιμον, δπου όμιλεΐ πεοί τών δει
νών του : «Έξ 5του γε έκ ΙΙατρών τής φ·.λ- 
τάτης πατρίδος | γυμνός έξήλθον, δυστυχής, 
καί ένδημώ Ζακύνθω·*. (’Ιανουάριος 1771). 
Θωμόπουλος 526. Τριαντάφυλλου Δημ. ό- 
νομ. 57.

Φρουτιστήριον Παλαιών Πατρών. Τό λει- 
τουργήσαν τά μέσα τού ΙΪΓ αί. γυμνάσιου έν 
Πάτραις παρά τόν ναόν τοϋ Ά γ. Άνδρέου ύ - 
πό Πατρέων ’Ιωακείμ, Κοσμά καί Κυρίλλου 
μοναχού. Βλ. λ. σχολεία. Θωμόπουλος 573—4.

φρούρια. Κατά τήν αρχαιότητα άναφέρον-

ται Τείχη (βλ. λ.) είς "Αραξον τών Δυμαίων καί 
τής ’ Αθήνας Β Πατρών. Ή  Άκρόπολις (βλ. 
λ.) τών Πατρών ήτο περιτειχισμένη, άλλο δέ 
τείχος, κατά τούς χρόνους τού Πελοποννησια- 
κοϋ πολέμου κτισθέν ύπό τών Πατρέων έπρο- 
στάτευε τόν άρχαΐον λιμένα των μέ τήν πό- 
λιν. Καί ή άκρόπολις τής άρχ. Δύμης φέρεται 
περιτειχισμένη. Θωμόπουλος 71, 13ο, 146—7.

Έπί Βυζ. χρόνων μικρόν φρούριον είς τήν 
άνατ. κορυφήν τοϋ νΰν φρουρίου Πατρών άνε- 
κτίσθη μάλλον κατά τούς χρόνους τού Ιο υ 
στινιανού καί ύφίστχτο έκτοτε, μνημονεύεται δέ 
ρητώς άπό τόν Κωνστ. Πορφυρογέννητον κατά 
τήν πολιορκίαν τών Σλαύων (βλ. λ.), πάντως 
φρούριον θά ύφίστατο, έφ’ δσον αί Πάτραι έ- 
δέχοντο έπιδρομάς, ίδίως άπό θαλάσσης καί 
προσεβάλλετο μέν ή πόλις, όχι δμως έπιτυχώς 
καί ή άκρόπολις των. Bon 114. ’Άλλο φρούριον 
τής πρό τής έπιδρομής τών Φράγκων βυζ. έ- 
πυχής είναι τό Καταφύγιου (βλ. λ.) έπί τοϋ 
Παναχαΐκοΰ. Καί ό Πύργος μετέπειτα Ύαθό- 
πυργος. Ιναί Πύργος είς Δρέπανου, δπου πρό 
ΙΟΟετίας τό χωρίον. Βλ. λ. Σκούρα. Τό έπί 
τής ’Ακροπόλεως βυζ. άναφέρεται καί τόν ΙΓ' 
αί. κατά τήν φραγκικήν κατάκτησιν ώς πο- 
λιορκηθέν ύπό τών Φράγκων. Θωμόπουλος 
240, 262, 294.

Φρ α γ κ .  χ ρ ό ν ο ι .  Πρώτον φρούριον άνα- 
φέρεται δτι έκτίσθη εύθύς άμα τή άπο βάσει 
τών Φράγκων είς Κ. Άχαΐαν. Φαίνεται δτι ή 
άκρόπολις τής άρχ. Δύμης όέν διετηρεΐτο πλέ
ον. Έ ξ άλλου οί Φράγκοι έκτισαν πρόχειρον ό- 
χύρωμα : «εύθύς καστέλλι έκτισαν δλον μέ τό 
πλιθάρι» (ώμάς πλίνθους). Διά τήν άνοικοδό 
μησιν τοϋ νέου φρουρίου έπί τής ’Ακροπόλεως 
τών Πατρών, τό όποιον έπεξέτεινον μάλιστα, 
ώς ύλικόν έχρησιμοποίησαν μάρμαρα τών άρ- 
χαίων, δσον καί τών παλαιοχριστιανικών ναών. 
*Η άνοικοδόμησις μάλιστα τού φρουρίου τούτου 
άπετέλεσε τήν πρώτην έμφύλιον μεταξύ Φράγ
κων σύρραξιν καί ιδία μεταξύ τοϋ πρίγκη- 
πος τής ’ Αχ α ίας καί τού Λατ. άρχιεπισκό- 
που ΙΙατρών.

Πύργον είς τό μέσον τής Χαλανδρίτσης έ
κτισαν οί βαρώνοι αύτής, οΰτος δέ σώζεται έ- 
ρειπωνόμενος όλονέν. Τόν πύργον τούτον τόν 
έκάλεσαν καί κάστρον, άλλά τό φραγκικόν 6- 
χύρωμα δέν είχε αξιώσεις, πάντως έχρησί- 
μευσεν είς τάς μεταξύ τών Φράγκων πολλάς 
συρράξεις πρός άμυναν τής βαρωνείας. Τό Χρο
νικόν τής κατακτήσεοις όνομάζεί Πύργον τφ 
1259 τόν τόπον, ό όποιος έκτοτε είναι γνωστός 
ώς Ψαθόπυργος (βλ. λ.).

'Ο πύργος ούτος πρέπει νά είναι βυζαντ. καί 
δχι φραγκ. έργον, διότι άλλως δέν έξηγεϊται 
ή έλληνική όνομασία του είς φραγκικόν μάλι
στα κείμενον, άπαντάται δέ καί τά πρώτα έτη 
μόλις τής κατακτήσεως. ’Άλλο φρούριον έκτι- 
σεν ό Νικόλαος Γ’ Σαίντ Όμέρ τφ 1311, 
τό όποιον έκ τού ονόματος τού Φλαμανδοΰ 
τούτου πρίγκηπος φέρεται έκτοτε μέ τό έξελ- 
ληνισθέν όνομα Σανταμέρι (βλ.λ. Σκόλλις). Είς 
τό ορος φαίνεται δτι καί έπί βυζ. έποχής ύ- 
πήρχε φρούριον, έξκυύβιτον, φυλάκιον έπίκαί- 
ρων θέσεων.
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Γενικώς παρα τί'φρ’ούρκχ καί τούς πύργους.. ,^Mangeart τώ 1828 (κεφ. 18). Τά έπί του
άπό άρχαιοτάτης έποχής (μυκηναϊκής) έκτί,ζον- 
το καί αί πόλεις, τά άστεα, borgo καί burg 
των νεωτέρων, οί κάτοικοι των όποιων είς ώ
ραν άνάγκης κατέφευγον είς τάς τειχισμένας 
άκροπόλεις (φρούρια). ’Έτι δέ έκτίζοντο πλησί
ον καί μοναί (βλ. λ ). Τφ 1364 ήτοι 160 
έτη μετά τήν φραγκ. κατάκτησιν παραδίνεται 
εις τήν Μαρίαν των Βουρβώνων, διεκδικοΰσαν 
τό πριγκηπάτον τής Άχαΐας, άναγραφή των 
φρουρίων των βαρωνειών καί των φρουρίων τής 
Πελοποννήσου. Ή  Μαρία αΰτη κατείχε τό Χλε- 
μούτσι καί τό Σανταμέρι, οΐ λοιποί βαρώνοι, 
οί άντιτασσόμενοι πρός αύτήν, κατεΐχον τήν 
Παλαιόπολιν (τής ’Ηλείας προφανώς), τήν Φώ- 
σταιναν παρά τήν Δύμην, νϋν κάστρο τής Άρ* 
λας, τό κάστρο τής Σταμίρας, τής Λυσσαριάς 
παρά τήν Χαλανδρίτσαν καί τά του Αίγίου (δύο 
άναφέρονται, έξ ών τό εν «του κυρίου τής Άβο- 
στίτσας του των Πατρών») καί τέλος 6 Λατ. 
άρχιεπίσκοπος των IΙατρών κατείχε τά έξης : 
τό τής Άκροπόλεως Πατρών, τό όποιον φέρε
ται ώς 1c fortize de Areliiepiscovo de Pa- 
traxo, τό Καταφύγιον καί τό Καστρίτσι έπΐ 
του ΓΙαναχαϊκοΰ, τό τής Καμενίτσης, ό Πύρ
γος του δάσους (ή είς τό Σχραβάλι ή τό Σού
λι), τό φρούριον τής πεδιάδος Πατρών (ή ό 
ΙΙαλιόπυργος ή τό του παραλίου ναού Ά γ . 
Άνδρέου ή μάλλον τό τοΰ Παυλοκάστρου, ό
πως καί ό Gcrland δέχεται).

Κατά πίνακα των φεούδων τής Πελοποννή
σου τοΰ 1391, έχομεν τό Σανταμέρι τόπον μέ 
500 έστίας, τό Γρεβενόν μέ 200, τάς Πόρτας κα1· 
τό Ριόλον μέ 120 έστίας. 'Όλοι οί τόποι αυτοί 
διετήρουν φρούριον τήν έποχήν ταύτην. Καί ή 
Λιστρίνα (βλ. λ.) φρούριον παρά τό χωρίον 
Γκρέκα Αίγιου, φαίνεται ότι ύπήγετο είς τόν 
Λατ. Αρχιεπίσκοπον ΙΙατρών. Ό  Gcrland 
77a βάσει τής Cronaca Dolfiua προσθέτει 
καί τά έξής τρία άνήκοντα είς τήν Λατ. ’Αρ
χιεπισκοπήν τών ΙΙατρών; Cornaro, τό όποιον 
είς τόν χάρτην του τοποθετεί ύπεράνω τού 
Αίγίου, Bux'iol καί Καλαπιτάρι (βλ. λ.).

Είς τό μισΟωτήριον συμβόλαιον μεταξύ 
Λατ. ’Αρχιεπισκοπής ΙΙατρών καί Ένετ. Δη
μοκρατίας τή: 20 Αύγούστου 1408 άναφέρονται 
φρούρια της Αρχιεπισκοπής Πατρών: τώ ν [Ια
τρών, Σαραβαλίου, 11αυλοκάστρου, τοΰ Σιδη- 
ροκάστρου, τοΰ Ά γ . ΊΙλία (Έλεκίστρας), ό 
πύργος τής Καιιενίτσας, ό ΙΙύργος τοΰ δάσους, 
τό Καστρίτσι καί τό Καταφύγιον, άπαντα με
τά τών περιοχών των.

ΟΙ Ενετοί τότε έπεσκεύασαν τά τείχη τών 
φρουρίων καί Ιδίως τοΰ τών Πατρών. Τά φραγ
κικά αύτά φρούρια, είς ερείπια σήμερον, δια
τηρούν ένδεικτικώς τούς πύργους των (κουλέ- 
δες, ειρκτήν) καί τάς δεξαμενάς των έντός τών 
πύογων αύτών τής έσχατης άμύνης. λ’.θίνας 
δεξαμενάς όμβριων ύδάτων. Τό τής ’Άρλας ά- 
πεκλήθη Γυφτόκαστρον διά τήν άδυξότητά του, 
όμοίως τό παρά τό Άλποχώρι. Καί παρά τ * 
Ριόλον διατηρείται άκόμη τοπωνύμιον Ξυλόκα- 
στρον (πύργος πρόχειρος ξύλινος ή σκοπιά τοΰ 
φρουρίου Ριόλου). Τά έρείπια τοΰ Σιδηροκά- 
στρου θεατά έκ τής πεδιάδος καταγράφει ό

ίϊαναχαΐκοΰ (βλ. λ.) φρούρια άρκετά καί ά- 
ξιόλογα. ’Αλλά καί τών Νεζερών (βλ. λ.). Βλ. λ. 
Φερέλον. Ό  χάρτης τοΰ Μερκάτο τοΰ 1597, δν 
παραθέτει ό Σάθχς, άναφέρει πρό Νεζερών το
πωνύμιον San Donato, άνήκον προφανώς είς 
φρούριον. Επίσης ό αυτός τό Cusamicasto 
(Γουρζούμισα). Βλ. λ, Λεόντιον.

Είς τήν καταγραφήν τοΰ έτους 1471 έχομεν 
φρούρια Πατρών: Σαλμενίκου, Πατρών, Σχραβά
λι, Σιδηροκάστρου, Cazadaro Castro (ίσως τό 
Πουρναρόκαστρον), Καστρίτσι, Φανάρι τής 
Μάλτας (Αράξου πιθανώς), Άγγελοκάστρου, 
Παυλοκάσ τρου, Καμενίτσας κατεστραμμένον, 
Χαλανδρίτσης, Φώσταινας, Ριόλου. Παλαιόκα- 
στρον τοπωνύμιον εις Γομοστόν Δύμης καί είς 
Βαλματούραν έπΐ τοΰ Πείρου. Προσθετέοι οί 
δύο πύργοι έκατέρωθεν τοΰ νυν λιμένος. Κατά 
Pouqueville IV, 373 έρείπια πύργου τοΰ 
Σαμπλίττου πέραν τοΰ Θερειανοΰ. Θωμόπουλος 
60, 77, 260, 294, 301, 304 έπ. 310*, 311,
314, 3243, 330, 337, 340,348, 349, 351, 364, 
374, 381, 403, Gerland ώς έν σ. 279.

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α .  Οί Τούρκοι ένδιεφέρ - 
Οησαν διά τό φρούριον τών Πατρών, άλλά καί 
διά τήν άνέγερσιν φρουρίων είς Ρίον καί Ά ν- 
τίρριον (1499). Τά δύο παραθαλάσσια αύτά 
φρούρια όνομάζονται έκτοτε καστέλλια, άν καί 
παλαιότερον ή λέξις καστέλλι έσήμαινεν απλώς 
μικρόν κάστρον (Καστέλλι τοΰ Μορέως ή 11α- 
τρών—τό φρούριον τών Πατρών καλείται α 
πλώς Κάστρο—καί Καστέλλι τής Ρούμελης τό 
Άντίρριον). Είς τόν Άραξον οί Τούρκοι μέχρι 
τέλους κατοχής των δέν ένδιεφέρθησχν νά κα
τασκευάσουν όχυρωματικόν τι έργον, άντιΟίτως 
διετήρησαν τόν έπΐ τοΰ νυν λιμένος πύργον, 
τόν όποιον προσέ3αλον διά τών τηλεβόλων των 
αί γαλέραι τών Ενετών υπό τόν Ιερώνυμον 
Μοροζίνην τώ 1645. *0 πύργος τότε ούτος κα- 
τελήφΟη υπό τών άποβιβχσθέντων.

Είς τάς προηγουμένας σελ. 698 καί 699 
τοΰ παρόντος καταχωροΰμεν εικόνα τών ΓΙα- 
τρών μέ τό φρούριόν των καί άλλην τών 
Ρίον (Δαρδανελλίων) άπό τό Teatro della 
guerra contro il Turco dove sono le piante 
e le vcdute delle principal! citta e fortez- 
z.c della Ungaria, ]\Iorea ed altre... Roma 
1687. Ti α’ καί είς Girolamo Albrizzi, Es- 
sata notizia del Peloponneso etc. Venezia 
1687. Καί είς τόν Coronelli. At φωτογραφίαι 
άπό τό μουσεΐον Correr Ένετίας έπιμελεία 
τοΰ κ. Κ.Δ. Μέρτζιου.

Κατά τήν τελευταίαν ένετ. κατάκτησιν, τό 
φρούριον τών Πατρών, όπως καί τά άλλα (Ρί- 

Άντίρριον) εύρον σχεδόν κατεστραμμέναον
άπό τούς συνεχείς πολέμους καί έπεσκεύασαν 
αύτά, άργότερον (1690) μόνα τά τής Ναυπάκτου 
καί Άντιρρίου, τά όποια ύπήγοντο είς τάς 
Πάτρας, είχον άκόμη άνάγκην έπισκευών. Έπί 
Τουρκοκρατίας (1785) βλέπομεν τόν πύργον 
τής θύρας (Α) τοΰ φρουρίου νά άποκαλείται 
«κάστρο τής πόρτας». Πύργος υψηλός ΒΑ τοΰ 
φρουρίου διατηρείται έως σήμερον. Περί έπιτη- 
ρητοΰ τής άνοικοδομήσεως (μπινά έμήνη) τών 
φρουρίων (κάστρων ή χαλέδων (=πύργων, άλ-
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λά καί στρατώνων, ot όποιοι πάντως ήσαν είς 
τά φρούρια) τφ 1811—1821 βλ. λ. Άκρόπολις, 
Φιλική καί τόν άπολογισμόν 181'.» τής δημο
γεροντίας Πατρών. Θωμόπουλος 80, 405 έπ.
421. 465, 471, 474, 499, 610, 622.

ΕΙς Κ. Άχαΐαν ύπήρχεν έπί τελευταίας 
Τουρκοκρατίας ό πύργος τοϋ Σαήδ άγά (βλ. 
λ·), τόν όποιον κατέκαυσε τω 1808 κατά κατα
δρομήν του ό Θ. Κολοκοτρώνης. Ή  Expedi
tion II. 44 έπεχείρησε νά μας δώση τήν γεω
γραφικήν θέσιν των κάτωθι φρ·. υρίων των Πα
τρών: Ρίου τοϋ Άντιρρίου, τοϋ Γυφτόκαστρου, 
τοϋ Αγίου Ίωάννου (ΐσως, λέγει, τής Τριταί- 
ας), της Κάτω Άχαΐας παρά τό κυπαρίσσι έν- 
τός τοϋ χωρίου, των Μαύρων βουνών πλησίον 
τοϋ άκρωτηρίου τοϋ Πάπα, τοϋ Ώλενοΰ (έννοεΐ 
τοϋ Γρεβενοϋ (πρβλ. καί Άντών. Χατζήν, οίΡα- 
ούλ, Ράλαι (1909) 51, ό όποιος άναφέρεταί είς 
φρούριον Ώλενοΰ τοϋ ΙΕ' αί.), τοϋ Πάπα (έπί 
τοϋ άκρωτηρίου ’Αράξου έρειπωμένου* είναι 
τά έρείπια είς θέσιν Βάρδια ή Τάπια), Ιΐα- 
τρών, Σανταμερίου, Βοϊδια άλλα έδώ δέν 
πρόκειται περί τής κορυφής τοϋ δρους. Ύπε- 
ράνω τοϋ Σουλίου ύπάρχουν έρείπια, τά όποια 
θ’ άνήκουν (ύψ. 600 μ.) είς τοΰτο. Παρά τήν 
Νερομάναν (ύπέρ τό χωρίον Ρωμανού) πύργος 
Ρούφου λεγόμενος μέχρι σήμερον έπαυλις κτι- 
σθεϊσα υπό Γ. Ρούφου καί σήμερον έρειπω- 
μένη.

Φρούριον πλησίον τοϋ χωρίου Σκιαδα (Τρι- 
ταίας) άναφέρεταί τό τοϋ Δοξαπατρή (βλ. λ). 
’Άλλο φρούριον (πύργος μάλλον) είς έρείπια 
εόρίσκεται μεταξύ Κόμι καί Μιτοπόλεως, προ
φανώς φραγκ. πύργος τοϋ φεουδάρχου τής πε
ριοχής. ’Επίσης είς έρείπια εύρίσκεται άλλο 
φρούριον, τό Σαρακινόκαστρον, επί κορυφής 
άνω τοϋ χωρίου Μέντζαινα. Γυφτόκαστρον υ
πάρχει καί παρά τό χωρίον Φλόκα Τριταίας. 
Είδικώτερον είς Έρινεόν έχομεν τό φρούριον 
Σαλμενίκου, τό όποιον ό Λέκκας 70, 193 δνομά- 
ζει καί τής Ώριας κάστρο. Παλιόκαστρο (βλ.λ.) 
λέγεται καί τό φρούριον τής Λιστρίνας, δπως 
καί έκεϊνο παρά τήν Κάτω Άχαΐαν. Ό  Λέκ
κας 66—7 φέρει δχι πολλά φρούρια έκτίσθησαν 
κατά τά έτη 1280—1310, χρονικόν διάστημα 
εις τό όποιον άνάγει τήν ΐδρυσιν καί τοϋ φρου
ρίου Σαλμενίκου. ’Επίσης ό αυτός 107 άναφέ- 
ρει πύργον τοϋ Άφαήτ, μικρόν τουρκικόν είς 
τό χωρίον Άραγόζαινα.

Επίσης είδικώτερον διά τά Νεζερά, είς τόν 
χάρτην τοϋ Longnon βλέπομεν νά τοποθετη- 
ται τό φρούριον της Σταμίρας, άλλ’ ΐσως νά 
έκινήθη είς τοΰτο ό Γάλλος ιστορικός άπό τό 
όνομα τοϋ έκεϊ χωρίου Μοίρα, τό όποιον δμως 
είναι άλβανικόν. Κάστρο τοπωνύμιον ή Βρωμο- 
νέρι άπαντα έπί τής στενωπού τής ορεινής κοί
της τοϋ Πείρου πλησίον τοϋ χωρίου Μπούμπα, 
δπου πράγματι σώζονται έρείπια, άνήκοντα είς 
όχυρόν ΐσως τοϋ έπί Τουρκοκρατίας δερβενίου. 
’Άλλο τοπωνύμιον Κάστρο καί μάλιστα Κά
στρο τών Συκιών έκ τοϋ παρακειμένου χωρίου 
τούτου εύρίσκομεν άπέναντι τοϋ άλλου Νεζερο- 
χωρίου Πλάτανος, έπί βραχώδους λόφου παρά 
τόν αυτόν ποταμόν Πεϊρον. Φαίνεται δτι καί 
τό όχύρωμα τοΰτο άνήκεν είς τό έν λόγφ δερ

βένι (στενόν, τό όποιον έφύλαττον Ιδίως κατά 
τήν Έλλ. Έτανάστασιν καί ή το σιρατόπεδον 
έκεϊ). ’Άλλο Κάστρο καί 3ή Καστρίτσα ή Κα- 
στρίτσι λεγόμενον εύρίσκεται έξω τής στενω
πού πρός τήν έπαρχίαν Καλαβρύτων (Ά γ. Βλά
σιος). Ό  Leake II 121 άναφιρει υψηλόν νέον 
πύργον άνήκοντα είς τόν κοτζάμπασην τών Νε- 
ζερών, άν*φέρει δέ έπίσης καί τά τείχη Αρι
στερά τω κατερχομένω τόν Ιΐεΐρον (πρέπει νά 
είναι τά πρός τό χωρίον Μπούγα). Ό  πύργος 
είς τό χωρίον Κάλανος άνήκων είς τόν Γκολ- 
φ'νον Λόντον (ΣΝΕ Δ' 376) διεσώζετο έως 
τελευταίως. Καί άλλος πύργος έκεϊ νϋν Θεοφί
λου. Φραγκικόν φρούριον παρά τήν Κάτω Γου- 
μενίτσαν άναφέρει ό Παπανδρέου (Ίστορ. Κα- 
λαβρ. 100).

Παρά τά φρούρια υπήρχε πάντοτε τάφρος, 
ή δποία είς τά τού Ρίου καί Άντιρρίου έπλη- 
ροΰτο θαλασσίου ΰδατος, ένουμένη μετά τής 
θαλάσσης. ΑΙ τάφροι διετηροΰντο έως τελευ
ταίως, φόσαι λεγόμεναι. Φόσα τοπωνύμιον πα
ρά τήν άκρόπολιν τών Πατρών. Λαογραφικός 
πλούτος καί περί αύτάς (Πολίτου, Παραδόσεις 
Α' 47). Φρούριον εις τόν λιμένα τών Πατρών 
(πυροβολεΐον) διετήρουν οί Τούρκοι τφ 1827 
καί μάχη μέ αύτά έλληνικής μοίρας (βλ. λ. 
Άστιγξ). Διά τά όχυρά τής νεωτέρας εποχής 
βλ. λ. Ρίον, Άραξος.

Φτερόλακκας (λάκκος μέ πτέρην). Τοπο
θεσία παρά τό χωρίον Ρωμανού, δπου ή μονή 
Γηροκομείου εΐχεν άμπέλους.

φυλακαί. Περί ειρκτής (πύργου, τό υπό
γειον τοϋ όποιου έχρησίμευε διά φυλακήν) τής 
Άκροπόλεως (κούλιας) γίνεται μνεία εις λ. 
λ. Άκρόπολις, φρούρια. Αί μεσαιωνικαί αύται 
φυλακαί (Θωμόπου/.ος 3492), τών όποίων τήν 
αθλιότητα έδοκίμασε καί ό έκεϊ φυλακισθείς 
υπό τών Φράγκων Γεωργ. Φραντζής (βλ. λ.), 
έχρησίμευσαν καί ώς φυλακαί μετά τήν έθνι- 
κήν άποκατάστασιν. Τφ 1725 φυλακίζεται ναύ
της Αυστριακός έντός φρέατος είς τήν ειρκτήν 
τοϋ φρουρίου. Φυλακάς εϊχον καί τά προξε
νεία διά τούς υπηκόους των (Κώδηξ Μέρτζιου 
192).

Κατά τήν ’Έκθεσιν τών ιατρών I. Δ. Γιαν- 
νοπούλου καί X. Π. Κορύλλου, έν Πάτραις 
1873 11—12, τό έτος τοΰτο ύπήρχον αί έξετα- 
στικαί λεγόμεναι φυλακαί, αί όποϊαι «περι
κλείονται έν τφ παλαιφ φρουρίω... 'Εντός μι
κρών δωματίων συγκλείονται 163 περίπου άν- 
δρες, ύπόδικοι καί όλιγόποινοι. Οί έν αύταΐς 
διαμείναντες εΐτε πολύ εΐτε όλίγον, φέρουσι 
πρό παντός τό γεώδες χρώμα ώς στίγμα τής 
έγκαθείρξεως». Καί άλλαχοϋ : «Ούδέν παρόμοι
ον θέαμα δπου τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου πο- 
ρευθή τις δύναται ν’ άπαντήση· ώς δνομα τών 
τοιούτων ειδεχθών θηκών ήδύνατο ν’ άρμόζη 
κάλλιον τό ζωντοτάφοι ή τό τών φυλακών».

'Υπήρχον έπίσης καί αί λεγόμεναι πολιτικαί 
φυλακαί. Αύται έκειντο είς ισόγειον οικίαν έκ 
τριών δωματίων καί αυλής κατά τήν τότε άρκτι- 
κήν πλευράν τής πόλεως «διά τούς ένεκα δη
μοσίων καί ιδιωτικών χρεών κρατουμένους* ούχ 
ήττον κρατούνται καί έν αύταΐς καί έκ τών κα
ταδίκων οί προσεγγίζοντες εις τήν έκτισιν τής
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ποινής αύτών. Έγκλείονται JP έν αύταΐς 90 
άνδρες ώς έγγιστα. ΙΙώς τρέφονται, πώς έν- 
δύονται καί τις ή καθ' έκαστον δίαιτα αύτών 
μή ζητείτε νά μάθητε παρ’ ημών* μόνον ση- 
με'οΰμεν βτι 6 τε μηνιγγαΐος λοιμός καί δ έξ- 
ανθηματικός τύφος έκ των φυλακών τούτων 
ώρμήθησαν κατά τής πόλεως».

Τώ 1850 αΐ φυλακαί του φρουρίου εΐχον 
102 κρατουμένους, έκ των όποιων οΐ 40 κα- 
τάδικοΐ (L,e chevalier Appert Voyage en 
Grece, ΆΘ. 1850, 67) συνεπώς ένωρίς ή Ά -  
κρόπολις συνέστη ώς φυλακή. Τώ 1885 έχρη- 
σιμοποιεΐτο ήδη ή φυλακή Μαργαρίτη (Λόν- 
του—ΓΙαπαδιαμαντοπουλου δδδς). Έκεΐθεν με- 
τεφέρΟησαν είς τό έπί τών οδών Παπαδιαμαν- 
τοπούλου καί Μπουκαούρη οίκημα, άλλοτε 
στρατ. Οεραπευτήριον (εως 1940) καί έκεΐθεν 
μετεφέρΟησαν καί πάλιν είς οίκημα Μαργαρί
τη (έως 1952). Τό έπΐ της όδοΰ Μπυυκαούρη 
οίκημα παρέμεινε νά λέγεται ΙΙρόβα, όνομα τό 
όποιον έδιδον είρωνικώς, δίόα έκεΐ έκρατοΰν- 
το οΐ υπόδικοι (δοκιμή, δοκιμαστήριον). Τώ 
1895 έδρα ήδη άδελφότης Κυριών πρός βοή
θειαν φυλακισμένων καί είχε ναόν Ά γ . Πέτρου 
είς τάς φυλακάς Άκροπόλεως («Νεολόγος Πα- 
τρών» 17,1)1895, αλλά καί πριν (1880) σω- 
ματεΐον έν ΙΙάτραις τών φυλακών.

Έλειτούργουν έπίσης, είς άνέκφραστον 6- 
μο(ω; άθλιότητα, έγχληαατικαί φυλακαί (διά 
καταδίκους κακουργημάτων) είς τό φρούριον 
Που (βλ. λ.) διατηρηΟεΐσαι μέχρι του Α' 
Παγκοσμίου πολέμου καί έπέκεινα. Κατ’ άλ
λην Έκθεσιν πρός τό Νομαρχιακόν συμβούλι- 
ον τής πρός έπιΟεώρησιν τών φυλακών έπιτρο- 
πής αυτού, έν ΙΙάτραις 1890 (τύποις ό Φοί- 
νιξ ΓΓ. Εύμορφοπούλου), ύπήρχον τρεις φυλα
καί, αί Παλαιαί, όπου άλλοτε τό στρατιωτικόν 
Οεραπευτήριον, ή οίκία Συψώμου παρά τό 
Φρούριον (όπου είχε καταλύσει τώ 1828 ό 
Μαιζόν) καί ή τής Άκροπόλεως μέ 135 κρατου
μένους μέ συνεχιζομένην Αθλιότητα. Τήν αθλιό
τητα τών έν Πάτραΐς φυλακών περιέγραψε διά 
δηκτικών στίχων ό ΊΙλ. Συνυδινός (βλ. λ.). 
ΑΙ φυλακαί Άκροπόλεως διετηρήθησαν έως 
1926. Στρατιωτικαί φυλακαί είς έναντι του 
παλαιού ναού Ά γ . Διονυσίου οίκημα (φρου
ραρχείου) μέχρι 1940.

Φύλλουρας. Χείμαρρος κατερχόμενος έκ 
του Ιΐαναχαϊκού παρά τό άλσος υπερΟεν τών 
έγκαταστασεων τής οίνοποιίχς «Άχαΐα» ΒΛ 
του χωρίου Σαραβάλι. Ελίσσεται άνά τήν πε
διάδα τών Πατρών καί ίσω; αύτός είναι, τόν 
όποιον άναφέρει ό Gell 55 έπί τής όδοΰ Μα- 
κελλαριάς. Ό  Θωμόπουλος 60 όμιλεΐ περί Σχ- 
ραβαλαίικου ποταμιού ή τού Μουσταφά έφέν- 
τη έπί Τουρκοκρατίας, ένώ ό Φύλλουρας είναι 
μεταξύ Σαραβαλίου καί Γλαύκου. Φύλλουρας 
έκ τών φύλλων τών καταπιπτόντων έκ τώ'» 
πλατάνων τού άλσους, έν μέσω τού όποίου 
διαρρέει.

Φυσιολατρικός κόσμος. Περιοδικόν φυσιο
λατρικόν καί φιλολογικόν, έκδοθέν έν ΙΙάτραις 
τώ 1956 καί έφεξής δργανον τού Φυσιολατρι
κού συνδέσμου Πατρών, έπιμελεί^ Πέτρου 
Παπαευθυμίου.

φυτειά . Τό νεόφυτον άμπέλι κυρίως (ή
σταφιδάμπελος).

Φωκαεΐς. Σύμμαχοι τών Αχαιών είς τήν 
μάχην τής Χαιρωνείας (338 π. X.). Θωμόπου
λος 132.

Φωκάς Στάμος. Έκ τών Αθηναίων προ
κρίτων (Κεφχλληνιακής καταγωγής) τών κα- 
ταφ^γόντο^ν είς Πάτρας κατά τήν τελευταίαν 
Ενετοκρατίαν. * Υπογράφει τό περί τού διδα
σκάλου Άργ. Μπεναλδή πιστυποιητικόν έν 
ΙΙάτραις 1698. Θωμόπουλος 477 *0 Εύγ. Ρ. 
Ραγκχβής Livre <Γ or de la noblesse loni- 
enne II, 260—1 (ΆΘ. 1929) άνχφέρει ότι 
αύτός καί ό Ζουάννε Φωκάς, καταφυγόντες είς 
Πάτρας, κατέστησαν μέλη τού δημοτ. συμβου
λίου καί ένεγράφησχν είς τήν χρυσήν βίβλον 
της πόλεως 1

Φ ω κ ά ς  Άνδρεατος Νικόλαος. Κεφαλλήν, 
έκ τών αρχηγών τών έλθόντων είς ΙΙάτρας νά 
πολεμήσουν κατά τών Τούρκων κατά τήν Έ- 
πχνάστασιν τού 1770 Τονίων. Θωμόπουλος 
493. Τσιτσέλης. ΜΕΕ ΚΔ' 309, ΣΝΕ Β' 146.

Φ ω κ ά ς  Γεράσιμος. Φιλικός καί ναυτικός 
άγω ιστής τού 1821 έκ Κεφαλληνίας. Μέ 
τήν έκρηξιν τής Έπαναστάσεω; μέ τρία πλοία 
του έσπευσε, σχηματίσας καί σώμα ένόπλων 
καί συμμετέσχε τών μαχών παρά τάς Πάτρας 
τού α' έτους τής Έπαναστάσεως. Άνέλαβε 
τήν διοίκησιν τού σώματος τών Κεφαλλήνων 
μετά τήν άσθένειαν παρά τάς Πάτρας τού Κ. 
Μεταξά (βλ. λ.), αλλά καί αύτός ήσΟένησε. 
Τώ 1828 μετά τήν άποβίβασιν των Γάλλων ό 
πλοίαρχος ούιος, ώς καί ό Αναστάσιος Φω
κάς, έστάλησαν μέ τά πλοία των είς τόν Κο
ρινθιακόν. Φιλήμων είς Γερμανόν 250. Κ. Με- 
ταςά; 55—6, Τσιτσέλης, Γούδας Ε 345, 347. 
Χιώτης Ίον. Α' 385, 397. Βλ. λ. ΙΙαπαδια- 
μαντόπουλος.

Φ ω κ ά ς  Διονύσιος. Περί αύτού ό έν Ά -  
Οήναις πρωϋιερεύς Ν. Παπαδόπουλος είς τό 
Άρχεΐον Αγωνιστών (Γεν. Αρχεία) εύρε 
καί άπέστειλεν ήμΐν πιστοποιητικόν, συνταγέν 
έν Πάτραις τήν 10ην Ίανουαρίου 1841 καί ύ- 
πογραφόμενον υπό τών Μ. Ρούφου, Ά . Ρηγο- 
πούλου, Άνδρ. Κασιμάτη, Δ. Ρεηνιώτη, I. 
Τζερτίδου, X. Σιδέρη, Μ. Παναγοπούλου, ΓΙ. 
Δ. Πατρινου, Έμ. Μιχαλοπούλου, Γ. Μ που 
καούρη, Πρ. Θεοφίλου, Κυρ. Φιλοπούλου, Ά γ-  
γελή Σακέτου, Δ. Τζήπουρα, Σπυριδ. Συνοδι- 
νοΰ, Άποστ. Φ. Γιαννακοπούλου, Βενεδ. Μαυ- 
ροϊωάννου, Διον. Συνοδινοϋ, Λαμπρ. Βχρδού- 
κα, έχον ούτως: «Είς ένδειξιν ίεράς άληθείας 
πιστοποιούμεν οϊ υποφαινόμενοι, δτι ό μακα
ρίτης Διονύσιος Φωκάς, δστις πολλά έτη πρό 
της Επαναστάσεως κατώκει είς τήν πόλιν 
ταύτην μετά τής οίκογενείας του, άμα έξερρά- 
γη ό της Ελευθερίας πόλεμος, έκβα/,εν άπό 
τό είς τόν λιμένα τούτον ευρισκόμενον πλοΐ- 
ον του τρία κανόνια, άτινα έχρησίμευσαν διά 
τήν κατά τού φρουρίου μπαταρία, δτι μέ τό 
ίδιον πλυΐον του μετέφερε είς τήν Ιθάκην ύ- 
πέρ τάς 500 ψυχάς γυναικών, γερόντων καί 
παιδιών τής πόλεως ταύτης, φευγόντων τήν 
σφαγήν, δτι δχι μόνον ναύλον δέν έλαβεν, άλ
λα τούς έβοήθησε διά τήν τροφήν των, δτι έ-
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«ιβτρέψας άπό ’Ιθάκην άμέσως, ήνώθη μέ δύο 
έτερα πλοία Γαλαξιδιώτικα καί έλαβε τό έ- 
νεργητικώ ιερόν μέρος κατά τινων ’Οθωμανι
κών πλοίων, δτι άκολούθως, άπωλέσας τό 
πλοϊον του, έδούλευσεν προσωπικώς κατά ξη- 
ράν μέ διαφόρους ύπό τήν όδηγίαν του Έπτα- 
νηοίους καί είς Πάτρας καί εις Μεσολόγγιον 
καί είς ’Ανατολικόν, δπου έφονεύΟη υπέρ τής 
Πατρίδος. Έπαφίνομεν τό παρόν είς ένόειξιν 
τής άληθείας πρός τόν ήδη φθάσαντα όρφανόν 
υίόν του».

Πρός τόν αύτόν υίόν του Αλέξανδρον βε- 
βαίωσιν παρομοίου περιεχομένου έδωσαν τήν 
17 Φ)ρίου 1841 έν Πάτραΐς οί ευρισκόμενοι 
ένταϋθα Κώστας Λαγουμιτζής άντ)ρχης, ΙΊανα- 
γής Σ. Φωκάς ταγματάρχης (τούτον άναφέ- 
ρει ό Βαυαρός Λουδοβ. Στόϊμπ Π 56 έπ. 
πρβλ. Στεφ. Θωμόπουλον είς περ. «Αχαϊκά» 
Β’ 2 έπ. (1938), έλαβε δέ τω 1842 έθνιχάς 
γαίας είς Καβουκάκι (18 ‘/2 καί 21 ‘/a στρεμ ) 
ώς ταγματάρχης τής φάλαγγος). Ά . Στριφτόμ- 
πολας λοχαγός, Νικολ. Φάσος ύπυλοχ., Χρ. 
Καραμπαπάς λοχαγός, Ή . ΙΙανάς, Δ. Εύμορ- 
φόπουλος συν)ρχης καί Γεωργ. Λεχουρίτης. 
*0 Φωκάς ήτο έκ Κεφαλληνίας, (Φωκάς Πε- 
τράτος κατά Χιώτην Ίον. Α' 385) εγκατεστη
μένος έν Πάτραις καί ό υιός του άποκατεστά- 
θη είς Πάτρας. Καί Φ ω κ ά ν  Π α ν α γ ι ώ τ η ν  
άναφέρει ό Φιλήμων είς Ύπομν. Γερμανού 248 
δτι τό πλοϊον του ήνώθη μέ τόν Ύδραϊκόν καί 
Σπετσιωτικόν στόλον καί είσήλθον είς Πατρα- 
ϊκόν κόλπον τήν 22 Μαΐου 1821. Χιώτης Α' 
397 (βλ. άνωτέρω). Καί Σταμάτης Φωκάς 
πλοίαρχος τοΰ πλοίου «Θεμιστοκλής» άγωνι- 
σθείς κατά τό 1822 είς Πάτρας. Ν. Παπαδό- 
πουλος είς περ. «’Άμπελος τ. 10 (1957).

Φωκ ά ς  Άλέξ. Διονύσιος. *Εκ των είς τό 
Κ. Σκόκου Έθν. Ήμερολόγιον, έν Άθήναις 
1890,131—6 γραφομένων «Μία σελίς έκ τοΰ 
βιβλίου τής αίχμαλωσίας μου», τήν 23 Μαΐου 
1867 μεσημβρίαν ό δεκαετής Διονύσιος Άλεξ. 
Φωκάς ήχμαλωτίσθη υπό τής 9με>οΰς συμμορίας 
Κωνσταντέλλου (τής οποίας μετείχε καί Κώστας 
τις Ντουλαβέρης), ένώ διήρχετο έφιππος έκ 
τής θέσεως, δπου τώρα τό Δημοτικόν νεκρο- 
ταφεϊον. *0 αίχμαλωτισθείς διηγείται δτι με- 
τεφέρθη είς τήν έναντι Στερεάν, άλλά τήν θέσιν 
δπου ώδηγήθη δέν ήδύνατο νά καθορίση. Έζη- 
τοϋντο ύπέρογκα λύτρα καί ό μικρός διέτρεξε 
πολλούς κινδύνους.

Φως. Έφημερίς έν Πάτραις, έκδοθεΐσα δι’ 
όλίγον χρόνον τω 1895 άπό τήν Σοσιαλιστικήν 
’Αδελφότητα (βλ. έργάται). Όμοίως έφημερίς 
ίδρυθεΐσα έν Πάτραις ύπό Μάκη ’Αθανασίου 
τφ 1925. Έπί πολέμου 1940—1 έπανεξεδόθη 
ώς άπογευματινή, τφ δέ 1943 έπαύθη διά δια
ταγής των άρχών κατοχής. Λάγαρης 42.

Φώσταινα. ’Ήδη είς τήν άναγραφήν περί 
των βαρωνειών καί των φρουρίων τής Πελο- 
ποννήσου τοΰ έτους 1364, άναφέρεται φρούρι- 
ον Φώσταινα τής επαρχίας Πατρών, τό όποιον 
μάλιστα κατεϊχον οί βαρώνοι (Άτζαΐώλαι) καί 
δχι ή Μαρία των Βουρβώνων. Τό φρούριον κα
τά Θωμόπουλον 3242 τοποθετείται είς Δύμην, 
πρό Ν τής Κάτω Άχαΐας καί είς άπόστασιν

2 1)2 ώ. αυτής. Είναι αυτό τύ τής ’Άρλας
(βλ. λ ) ή Γυφτόκαστρον καλούμενον σήμερον. 
Φαίνεται δτ1· κατ:/ει ν, Φώσταινα τήν θέσιν 
τής αρχαίας 'Αχαϊκής πόλεως Φαιστού (βλ. 
λ.). ’Αναφέρεται έπίσης είς τά έγγραφα έκδό- 
σεως Gerland 180 καί δή τό άπό 19 Σ)βρίου 
1390 έκ Γλαρέντζας, είς τό όποιον ό γεν. βι- 
κάριος τού πριγκη πάτου τής Άχαΐας Peter 
τοΰ ’Αγίου Σουπερανοϋ δίδει τιμάριον πρός τόν 
έν Πάτραις Ιατρόν Λίγίδιον ντέ Λεονέσσα τά 
παρά τό φρούριον τής Φώσταινας κείμενα καί 
άνήκοντα άλλοτε είς τόν Νικόλαον Guiso κτή
ματα.

Ό  Λεονέσσα έλαβεν έλαιώνας, οίκοδομάς, 
άμπελώνας, άγρούς καί μύλους έκεΐ, συνεπώς 
παρά τό φρούριον ύπήρχε καί οίκισμός (borgo), 
χωρίον ομώνυμον ή όρθότερον έκ τοΰ χωρίου 
έλαβε τό όνομα καί τό φραγκικόν φρούριον, τό 
όποιον άναφέρεται καί είς νήν Ένετικήν κατα
γραφήν τοϋ Μορέως, τήν έκόοθεΐσαν τω 1471, 
ώς άνήκον είς τήν έπαρχίαν Πατρών, είς πίνα
κα δέ του 1467 άπαντά ώς Chestena. Καί 
θέσις παρά τήν Φώσταιναν άναφέρεται τής έ- 
ποχής έκείνης Κόσμηνα (καί Χόσμηνα), νϋν 
Κοσμούλα έναντι τοϋ φρουρίου συνεπώς δυνάμε- 
θα νά ύποθέσωμεν δτι έχει καί βυζ. ζωήν ό 
τόπος Τό φρούριον ένωρίς αναγράφεται κατε- 
σταμμένον (1469) καί ή Φώσταινα δέν άνήκεν 
ήδη πολύ ένωρίτερον είς τήν δικαιοδοσίαν τής 
Α. ’Αρχιεπισκοπής τών Πατρών.

*Ως χωρίον Πατρών άναφέρεται τφ 1697 καί 
άπετέλει μίαν ένορίαν μετά τής Άχαΐας (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 117, 118, 172). Ό  Pouquevil- 
le IV, 392 ευρε (1816) τήν Φώσταιναν μέ 36 
έλλ. οίκογενείας, πληθυσμόν άξιοσημείωτον διά 
τήν έποχήν. Καί τήν Ν τής ΜαρΙτσας (βλ. λ.) 
όροσειράν ευρε καλουμένην τής Φώσταινας. Ή  
Expedition σημειώνει (1828) πληθυσμόν 23 
οικογενειών. Κατά Ραγκαβήν Β' 86 τφ 1851 
έχομεν άκόμη μικρότερον, 18 οίκογενείας καί 
105 κατοίκους. Τοϋτο οφείλεται, διότι οί κά
τοικοι κατήλθον είς τά πεδινώτερα χάριν στα- 
φιδοκαλλιεργείας.

*0 Νουχάκης 276 κατοίκους τφ 1889. Κα
τά Κορύλλον Χωρογραφία 72 άπέχει τό χωρίον 
δύο ώρας τής Κ. Άχαΐας, κεΐται δέ πρός Α 
αυτής (παρά τήν Άρλαν). Παρήγε (1903) 100
όκ. καπνού καί τό ήμισυ τών κατοίκων ήσαν 
άλβανόφωνοι. Κατά Παπανδρέου, Καλαβρ. 
Έπετ. 173 άπφκίσθησαν έκεΐ άποικοι έκ Βρα- 
χνίου. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 238 τό όνο
μα έκ τοϋ φρουρίου, πράγμα, δπερ άναιρεΐ δ 
ίδιος είς τήν β' έκδοσιν. Καί ό Vasmer 140 
καταλήγει δτι τό όνομα δέν είναι σλαυικόν, ώς 
ύπεστηρίχθη άδοκίμως ύπ’ άλλων. Χωρίον τοΰ 
δήμου Δύμης πάντοτε. Θωμόπουλος 3242, 379, 
4032. Gerland ώς έν σ. 280.

Φωτακος (Χρυσανθακόπουλος) Φώτιος. Α 
γωνιστής τοΰ 1821 καί ίστορ. συγγραφεύς. Ώ ς  
ύπασπιστής τοΰ Θεοδ. Κολοκοτρώνη συμμετέ- 
σχεν είς δλας τάς μάχας, τάς οποίας έδωσεν 
ούτος καί είς πολιορκίαν Πατρών τφ 1822, 
είς δέ τήν μάχην Γηροκομείου (9 Μαρτίου 
1822) έλαβεν ενεργόν μέρος. Τριανταφύλλου
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Γηροκομεϊον 50. ΜΕΕ ΚΔ' 336. Έλευθ. ΪΒ' 
773.

Φωτβινός Διονύσιος. Έκ των λογίων του 
ΙΗ' αί. Έγεννήθη εις Πάτρας περί τά μέσα του 
ΙΗ' αΐ. καί άπέθανε τω 1821 είς Βουκουρέ- 
στιον, όπου άπό του 1776 παρέμενε. Τω 1818 
είς Βουκουρέστιον παρέφρασεν είς την λογίαν 
γλώσσαν της έποχής του τόν Έρωτόκρίτον, 
τόν όποιον έξέδωσεν είς Βιέννην τφ 1818 είς 
δύο τόμους : «Νέος Έρωτόκριτος ύπό Διον. 
Φωτεινού». Άνατύπωσις είς δύο πάλιν τόμους 
έγινεν είς Κπολιν τω 1845. Άμφότεραι αΐ έκ- 
δόσεις κοσμούνται δι’ ωραίων λιθογραφιών. 
Καί είς ‘Αθήνας έγένοντο άγοραϊαι άνατυπώ- 
σεις. Ή  παράφρασις, λέγει είς τδν πρόλογον 
τού A* τόμου ό Φωτεινός, έγινεν «έν καιρώ 
τής άργίας μου» καί τελειώνει: «Έρρωσθε. Τής 
ύμετέρας άγάπης έλάχιστος όμογενής Διονύσι
ος Φωτεινός ό έκ ΓΙ. Πατρών τής έν Πελο- 
ποννήσω Άχαίας». Ό  εκδότης τού Έρωτο- 
κρίτου Στεφ. Ξχνθουδίδης καί ό Ν. Πολίτης 
είς «Λαογραφίαν» Α' 20 κακίζουν τήν μετά- 
φρασιν ώς έπίνοιαν άτυχή, ή δέ έκτέλεσις κρί- 
νεται τά μάλιστα άστοχος καί τό μόνον καλόν 
τής έκδόσεως ταύτης τού Φωτεινού είναι αί 
ώραΐαι εικόνες, σχεδιασθεισαι ύπό Έλληνος καί 
Γερμανού καλλιτεχνών. Ταύτας έμιμήθησαν καί 
έπανέλαβον άφιλοκάλως αί κατόπιν ένετικαί 
έκδόσεις καί αί Άθηναϊκαί. Καί ό Θωμόπουλος 
524—5 κατακρίνει τήν παράφρχσιν ώς άνωφελή 
έπίδειξιν. Καί ό Δημαράς Α' 173 κατακρίνει 
τήν γλωσσικήν παραποίησιν τού κειμένου τού 
Κορνάρου. Ό  Γιάννης βλαχογιάννης είς τήν 
έκδοσιν των‘Απομνημονευμάτων τού Κασομούλη 
Α' 176Π παρέχει τήν πληροφορίαν οτι ή μερά- 
φρασις τού Έρωτοκρίτου τού Πατρινού λογίου 
έδιαβάζετο πολύ τούς χρόνους πρό τού 1821.

Ό  Φωτεινός είς άπταιστον καθαρεύουσαν έ
γραψε σπουίαιότατον έργον, τό όποιον έξέδω- 
σε τφ 1818—9: «Ιστορία τής πάλαι Δακίας 
τά νυν Τρασιλβανίας, Βλαχίας καί Μολδαυίας 
έκ διαφόρων παλαιών καί νεωτέρων συγγρα
φέων συνερανισθεΐσα παρά Διον. Φωτεινυύϊ) έν 
Βιέννη τής ‘Αουστρίας. ΕΙς τόν Α' τόμον σ. 
185 ένθυμεΐται τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα : 
«... ή χαριεστάτη παραθαλάσσιος πόλις των 
Παλαιών Πατρών, παλαιοτάτη καί περίφημος 
τό πάλαι καί νύν διά τό μεγαλεΐον της, διά 
τήν Οέσιν της, διά τήν ωραιότητα καί παντο- 
τεινόν αυτής άειΟαλές, διά τήν πληθύν τών ύ- 
δάτων, διά τά άξιόλογα προϊόντα καί μεσημ
βρινούς καρπούς καί διά τό μέγα έμπόριον, ο- 
περ μεταξύ δλων τών παραθαλασσίων τής Ευ
ρώπης καί Πελοποννήσου ή Μωρέως τά νύν 
δι’ αυτής γίνεται... άςιον θέας είναι καί τό 
κυπαρίσσιον, οπερ εύρίσκεται είς τήν πεδιάδα 
τής Πάτρας διά τό μέγεθος καί τήν έκτασιν 
τών κλόνων του* είναι δέ ύπέρ τάς δύο χιλιά
δας χρόνων... Πελοπόννησος τά νύν Μωρέας, 
άπό ταΐς πολλαΐς μωρέαις ήτοι συκαμινιαίς». 
Εύφημος μνεία τού έργου είς περ. «Φιλολ. Τη
λέγραφος» Βιέννης 25 Όκτωβρίου 1817. Ό  
Φωτεινός άναφέρεται καί μέ τόν τίτλον τού 
σερδάρη (διοικητοΰ). Διετέλεσε τοιυύτος Μολ
δοβλαχίας τφ 1819.

*0 Φωτεινός τέλος ήτο καί άριστος έκκλη- 
σιαστικός μουσικός. ΓΙολλά μουσικά του έργα 
χειρόγραφα άπόκεινται είς τήν έν Βυυκουρε- 
στίφ Βιβλιοθήκην τής ‘Ακαδημίας τής Ρουμα
νίας : Ψαλτική, Άναστασιματάριον συντεθέντα 
ύπό τού σερδάρη Διονυσίου Φωτεινού μετά 
προοιμίου τού Άντ. Pann. Έν τέλει εύρί- 
σκονται καί στίχοι πολιτικοί συντεθέντες 
«ύπό έκ Πατρών συγγραφέως Διονυσίου Φω
τεινού» (de autor Dionisie Fotino din Pa
tras). Ψαλτική περιέχουσα τάς ώδάς (cantori) 
τού Διον. Φωιεινού. Ψαλτική περιέχουσα χε- 
ρουβικά συντεθέντα ύπό Διον. Φωτεινού. Είς 
Γ' τόμον τής Ιστορίας τής Δακίας παρατίθεται 
κατάλογος «τών φιλόκαλων καί φιλομούσων 
συνδρομητών», έκ Πατρών δέ άναφέρονταί: 
Εύγενέστατοι ό κύριος ‘Αθανάσιος Ρούφου Κα
νακάρης, Νικόλαος Λόντου, Χριστόδουλος Λόν- 
του, Πόλος ‘Ασημάκη Πόλου, Γεώργιος 
Τζέρτος, Γεράσιμος Κόντε Μποζίκη, Γεράσι
μος Μαντζαβΐνος, ‘Ιωάννης Παππά Άγγελακό- 
πουλος, Άποστόλης Μπερούκα, Άνδρέας Κα
λαμογδάρτη, Γεώργιος Καλαμογδάρτη. Οί τι- 
μιώτατοι Παύλος Παππά Διαμαντόπουλος, Τω. 
ΓΙαππα Διαμαντόπουλος, Δημήτριυς Άνάγνου». 
Περιέργως τόν Φωτεινόν δέν άναφέρουν ούτε ό 
Σάθας ούτε ό Άνδρον. Δημητρακόπουλος. 
Θωμόπουλος 524—5. ΜΕΕ ΚΔ' 337. Τριαν
τάφυλλου Δημ. όνομ. 57. Ν. Σβορώνος είς 
«Ελληνικά» 1938. *'j

Φωτεινός Ήλίας. Ανεψιός του Διονυσίου. 
Έςέδωσε τφ 1846 πολύτιμον πραγματείαν μέ 
πολλά άγνωστα είς ήμας άλλοθεν Ιστορικά 
γεγονότα : «Οί άθλοι τής έν Βλαχία Έλλην. 
Έπαναστάσεως τό 1821 έτος συγγραφέντες 
παρά Τίλια Φωτεινού τού Πελοπον: II: 11α- 
τρέως και έκδυϋέντες διά τήν συνάφειαν τής 
Γενικής Ιστορίας τής Ελλάδος είς έν τμήμα» 
έν Λειψία τής Σακσονίας 1849 μέ τό σήμα 
τού 'Γερού λόχου είς τό μέσον τής ώς άνω έπι- 
γραφής τού βιβλίου, έκ σελ. ι 194, σχ. 8ον. 
ΓΙρυλεγόμενα ζ' καί η' : «6 άείμνςστος καί
σεβαστός μοι θείος Διονύσιος Φωτεινός (σημ: 
«δστις συνέγραψε κατά πρώτον τόν δίτυμον 
Έρωτόκριτον καί τήν τρίτομον Ισιορίαν τής 
Δακίας κατά τό έτος 1818, μετά ταύτα έξηκο- 
λούθει συγγραφών καί τήν βιογραφίαν του 
‘Ιωάννου τού Καρατζά έπί τής έςαετούς ήγε- 
μονίας του μέχρι τού διαδεχθέντος αύτόν Α 
λεξάνδρου Ν. Μούτσου, άλλα δέν έπρόφθασε νά 
έκδώση αυτήν είς τύπον, διότι τόν κατέλαβεν ό 
θάνατος») διατελών κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
είς Βουκουρέστιον τής Βλαχίας καί μεμυημένος 
τά τήε Φιλικής Εταιρίας, έχων δέ κατ’ εξο
χήν καί τήν έφεσιν τού νά έξακολουθήση γρά- 
φων προς άναπλήρωσιν τής τριτόμου Δακικής 
ιστορίας έπέμεινε μέ ενθεον ζήλον... Αλλά φευ 
σύγχρονα τοΰ αυτού έτους 1821 ‘Οκτώβριον ά- 
φήρπασεν αίφνης τόν ρηθέντα ό άωρος θάνα
τος καί ώς έκ τούτου έμεινεν άτελές σχεδόν τό 
ποθούμενον τού σκοπού του...». Τό βιβλίον, 
σπανιώτατον, είναι λιθογραφημένον έξ 178 σελ. 
Βιβλιοκρισία είς Τ. Δραγούμη, Δοκίμιον περί 
τής Έλλ. Έπαναστάσεως, προλεγόμενα τού 
Β τόμου καί είς περ. «Πανδώρα» Αθηνών τής

I t  V υ  j  ή  ·(,
’ ^ / >
L 'tsA  /  r

ΰ J ^  CL.

£ 1  λ .

τ *  T t e w  Ι ΰ / a y
Μ.

Ί / ψ ί ί ' Κ ϋ ΐ τ ' t i n  Α ΐ])(

ϊ'*
#·.
Μι-ϊ:
ri Ε;:
:6 ■

φ ;̂-
ν·ν

νΑ ·ν 
&& 

'·
fat*
*ρ.Ι “
' ΦΚΓ 
h:;·'

Φ-jr
τ;:; ...
ΊΙΓ
' E v e ; :  
ί: -
Via.:?,· 
χ:: :.ν 
CCi S.; Γ::

( Ο ,  λ < .4*

ΤΤ(
r; τ*;, ■.· 

Kn

<Γ,
Ι.:- ..:.':

ι>,,
■*ύ· :Λ 

fa Μλ: ;

•i ό I!:·..
,

"'ΜΙτ,

f t ; ' ; ;

ζ * Ά 7·'··

’■Ί'ι
U *: 1 .
:̂:ϊ· Vi 

•iw..*-
02j;'-h

Γ



708 Φωτιάδης

S it u , .
h

*· B, r'fi
. . .  .'?*#■

m·> 7«: tyl· 

-:-Vi3lVj φ().
: .‘ J <Ho Pa· 
\  jcar,tori) 
ψ -t'm ·/;. 
•'JTilyoi 1·!; 
•I 'JJItfcn 

r̂ 'lMon 
inCtfWlt;
I 'tit/t, Kj. 
‘Λμ ; Λόι·
• Γκίρνιο;

ΓίΙΜ!·
Άννώ/ί·

Κι·
W Ο! * 

Ίω. 
Avirra». 

jwv ra ί 
shotJc;. 
ij?. Τριη·
κ.:ώνο; tic

Awxiw 
:n:w J- 

!βπ;ικϊ 
. Έ).ty,

11; lb·
ρ:υ» ·ό 
;»ηιχ-1ϊί)
■l OT/Jd 
; r.ui'i'

i:v; «l

5ί?/Λ 
in 'v· 
1 afi-

v;>

*.
!il5i '* 

j j t f  5
cii#

IT; tf J' 
fiA··
ii if
;H» r 
DivJ·
!>'■·
i/Jf'l
ii*

yi?

)
t
KTI

;

1 Νοεμβρίου 1855. Τελευταίως (1955) έξεδόθη 
είς Αθήνας είς τήν σειράν «Βιβλιοθήκης» μέ 
έπιμέλειαν Έμ. Πρωτοψάλτη. *0 Κωνστ. Δυο- 
βουνιώτης έγραψε περί των δύο Φωτεινών είς 
περ. «Θεολογία» ’Αθηνών Α’ (1923) 327—8. 
Μεταξύ τών έν Βουκουρεστίιρ συνδρομητών τής 
έν Βιέννη 1806 έκδόσεως τοΰ Νεοφ. Δούκα 
του «Λεξικού τών φράσεων είς τήν Ιστορίαν 
τοϋ Θουκυόίδου» άναφέρονται καί Θεόδωρος 
Φωτεινός σερδάρης καί Κωνσταντίνος Φωτει
νός, άρχων παχαρνίρκος, δεν γνωρίζομεν όμως, 
άν είναι ούτοι συγγενείς τών άνωτέρω. Έγγο- 
νος τοΰ Δ·ονυσίου Φωτεινού ήτο ό Ανδροκλής 
Φωτεινός (γεννηθείς τώ 1907), ως έλεγεν ό 
ίδιος. Ό  τελευταίος ούτ· ς, γεν. αρχίατρος τοΰ 
Ρουμανικού στρατοΰ, συνέγραψε καί πολλά ια
τρικά συγγράμματα. Θωμόπυυλος 526.

Φωτεινός Παναγιώτης. Έκ Σοπωτοΰ Κα
λαβρύτων, ίδρυσεν έργοστάσιον νημάτων δι’ ύ- 
δρομύλου καί άλεύρων είς Παλιόπυργον. Βλ. λ. 
βιομηχανία.

Φωτήλας Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς .  Πρεαβύ- 
τερος υίός τοΰ άγωνιστοϋ καί βουλευτοϋ Άση- 
μάκη Φωτήλα τών Καλαβρύτων (Λειβαρτζίου). 
Έπί κεφαλής σώματος Λειβαρτζινών μετέσχεν 
είς τάς μάχας τής πολιορκίας τών Πατρών. 
Μετά τήν φυγήν τών Τούρκων τοΰ Λάλα, ήλθε 
καί ούτος μέ τό σώμα του καί έστρατοπέδευ- 
σεν είς Πάτρας. ’Ιδίως διεκρίθη είς τήν μάχην 
τοΰ Σαραβαλίου τής 15/7/1821, διώκων δέ 
τούς Τούρκους, έφθασε μέχρι τοΰ ληνοΰ τοΰ 
Λόντου, όπου τό τμήμα Νικολ. Λόντου παρά 
τήν Έγλυκάδα (ό ληνός μετά ταΰτα περιήλθεν 
είς τήν χήραν Μαξίμου, θυ-, ατέρα Άνδρ. Λόν
του), πλησίον τών στρατοπεδίυμένων Τούρκων. 
Κατά παράδοσιν μάλιστα, πρό τοΰ ληνοΰ πε- 
ριεκυκλώθη υπό τεσσάρων Τούρκων, κατώρθω- 
σεν όμως νά τούς διασπάση καί ένα νά διαμε- 
λίση, «δι’ 0 ό άρχηγός ’Ανδρ. Ζαΐμης κατεφί- 
λησεν αύτόν έν συγκινήσει.

»ΚαΙ έν άλλαις δ’ άψιμαχίαις [ιδίως είς τήν 
μάχην Πουρναροκάστρου] περί τάς Πάτρας έλα
βε μέρος, ήιο δέ ώραι τατος καί γλυκύτατος 
τήν φυσιογνωμίαν δυστυχώς όμως μικρόν μετά 
τά έν ΙΙάτραις άπέϋανε νέος καί άγαμος έν Μ. 
Σπηλαίη) τώ 1824» (Παπανδρέου, Καλαβρ. 
Έπετ. 120—1). *0 αύτός σ. 211 άναφέρει έγ
γραφον Νικολ. Φωτήλα τοΰ 1821 ζητοϋντος νά 
έτοιμασθή σίτος διά τό έν Όμπλφ στρατόπεδον 
καί τοϋ Παν. Φωτήλα έκ Λειβαρτζίου τής 20 
Ιουνίου 1821. Τόν Σ'βριον 1821 δ Κωνστ. 
Φωτήλας γράφει έκ Στρέζοβας πρός τόν Οίκο
νόμον είς Σοπωτόν, παρακινών τούς χωριανούς 
του Σοπωτινούς νά σπεύσουν είς Πάτρας πρός 
έπικουρίαν. ’Οκτώβριον 1821 είναι είς Πάτρας 
(Παπανδρέου αύτόθι 54). Τόν ’Ιούνιον 1822 ο
ρίζεται νά έκστρατεύσουν έκεϊ οί Παν. Φωτήλας 
κ. ά. μέ 1.000 άνδρας, τό αύτό καί τήν 9 ’Ο
κτωβρίου 1823, τήν 6 ’Ιουλίου 1824 στέλλεται 
λογαριασμός τοΰ II. Φωτήλα τών ύπ’ αύτοΰ δα- 
πανηθέντων διά τούς στρατιώτας του (αύτόθι 
52—54). Ό  Γερμανός 54, 55, 102 άναφέρει 
περί αύτοΰ καί τής συμμετοχής του είς τήν 
μάχην Πουρναροκάστρου (1821) καί ύπό τόν

Κολοκοτρώνην τφ 1822 καί 6 Φωτδκος Βίοι 27. 
Άρ. Σταυρόπουλος, Πορτραϊτα ήρώων 112, 
ΜΕΕ ΚΔ' 337, Έλευθ. ΙΒ' 774. ΕΙδικόν τεΰ- 
χος ό Γ. Παπανδρέου, Οί Φωτηλαΐοι. Πρβλ. 
Δ. Γατόπουλον είς έφ. «Εστία» ’Αθηνών 
10)2)1932 διά τόν θρύλον τής Λεύκας (έπλυνεν 
είς τόν ποταμόν Γλαύκον τήν πληγήν του τής 
μάχης δ Παναγιώτης καί ήσθένησε καί άπε- 
θανεν άργότερον φυματικός).

Ή  οικογένεια Φωτήλα έγκατέστη είς Πά
τρας μετά τήν Άπελευθέρωσιν. Τό όνομα τοΰ 
Άνδρ. Φωτήλα εύρίσκομεν είς τόν κατάλογον 
συνδρομητών Πατρών τής έκδόσεως τών 'Τπο-? 
μνημάτων Γερμανοΰ (1837). Ό  έτερος υίός τοΰ 
Άσημ. Φωτήλα Νικόλαος παρέμεινεν είς Κα
λάβρυτα, άλλ’ ή χήρα του Αναστασία πρός 
μόρφωσιν τών τέκνων της μετώκησεν είς Πά
τρας. *0 Αλέξανδρος Νικολ. Φωτήλας έκ Πα
τρών άποφοιτήσας τώ 1866, έσπούδασεν είς 
’Αθήνας καί έξήσκησε τήν δικηγορίαν έν Πά- 
τραις, δημοσιογραφών είς τά έν ΙΙάτραις φύλ
λα «Μίνως» καί «Αίγλη». Έςελέγη πλειστά- 
κις βουλευτής Καλαβρύτων, φροντίσας μεταξύ 
άλλων διά τήν κατασκευήν τής σιδηρ. γραμμής 
είς Καλάβρυτα. Έξέδωσεν έν Πάτραις καί τήν 
έφημ. «Καρτερία». ΤΗτο μέλος τής θμελοΰς 
έπιτροπής, ή δποία μετέβη είς Κρήτην καί 
έφερε τόν Έλευθ. Βενιζέλον (1909). Έν Πά- 
τραις συνεζεύχθη τήν Πόπην Παν. Βάλλα, πε- 
ρίφημον διά τήν ωραιότητά της. Τέκνα του δ 
δικηγόρος έν ΙΙάτραις καί δικανικός ρήτωρ Α 
ριστοτέλης (άποθανών τώ 1954), βουλευτής 
Άχαίας τφ 1911, 1916, 1920 καί 1951 
καί τοΰ δποίυυ ή είς τήν βουλήν άγόρευ- 
σις ώς είσηγητοΰ τοΰ νόμου περί είρηνεύσεως 
έξεδόθη δημοσία δαπάνη τφ 1952, δμοίως κα
τόπιν άποφάσεως τής βουλής έξετυπώθη καί δ 
λόγος του έπί τοΰ μνημείου τών 'Ιερολοχιτών, 
έν Άθήναις 1921, Νότης γεν. διευθυντής του 
ΙΚΑ γράψας περί Κοινών, άσφαλίσεων, περί 
κοινωνικής πολιτικής κ. ά. νομικά, ύφηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου καί καθηγητής τής Παντεί- 
ου, ’Άγγελος, υποστράτηγος έκ τ< ΰ πυρ)κοΰ, 
πολεμήσας είς δλονς τούς πολέμους 1912—1941, 
τραυματισθείς είς Β. ’Ήπειρον, άποθανών τφ 
1945, Στέφανος, Βασίλειος, Κίμων, Άνδρέας 
καί Θεόδωρος. Λόγιος υπήρξε καί δ έπίσης έν 
Πάτραις δικηγόρος καί δημοσιογράφος Ν ι κό-  
λ α ο ς Άσημ. Φωτήλας, συνεργαζόμενος είς 
τοπικά φύλλα, έξέδωσε δέ καί τήν έφημερίδα 
«Τύπος» κατά τής βασιλείας, φυλακισθείς διά 
τά φρονήματά του.

Φ ω τ ή λ α  όδός έν Πάτραις παρά τά 'Τψη- 
λά άλώνια, είς διασταύρωσιν δέ αύτής καί δ- 
δοΰ Χαραλάμπη εύρέθη τόν Μάϊον 1935 ώραιό- 
τατον ψηφιδωτόν (βλ. λ.), ένταφιασθέν, δυστυ
χώς, άνήκον είς άρχαϊον οίκοδόμημα. Θωμό- 
πουλος 205.

Φωτιάδης Ε ύ ά γ γ ε λ ο ς .  Διευθυντής τής 
’Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, συνεργάτης τοΰ 
Στεφ. Θωμοπούλου, είς έμπνευσμένην νεκρολο
γίαν τοΰ δποίου (περ. «'Ήλιος» Α' (1939, 539) 
καταφαίνεται πόσον οίκεϊος είναι μέ τήν Ιστο
ρίαν ιής πόλεως Πατρών. Αύτη άναδημοσιεύε-
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ται είς τά προλεγόμενα, είς Θωμόπουλον 30 
—32.

Φώτιος Πατριάρχης Κπόλεως. Βλ. X. Σαν- 
ταβαρηνός. Διδάσκαλος καί φίλ·>ς του έκ Πα- 
τρων μητροπολίτου καί συγγραφέως Άρέθα 
(βλ. λ.). Θωμόπουλος 278, 281, 285.

φ ω τ ι σ μ ό ς  Βλ. λ. άεριόφως, ήλεκτρο- 
φωτισμός. Γλαύκος.

Φωτόπουλος Κ ώ σ τ α ς  έκ Μπουρταν(ου 
Πηνείας, πολεμήσας τω 1822 είς τήν πολιορ
κίαν των Πατρών. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. 
«’Άμπελος» Πύργου Ηλείας τ, 9 (1957).

Φωτόπουλος ή Γεωργακόπουλος Παναγ. 
έκ Καμενίάνων. Έπολέμησε τω 1822 είς πο

λιορκίαν Πατρών. Ν. Παπαδόπουλος ώς άνω
τ. 10 (1957).

Φωτόπουλος Διονύσιος. Έγεννήθη είς Πά
τρας τψ 1908 καί ήσχολήθη μέ τό θέατρον. 
’Έγραψε τήν έταθεώοησιν «Τσάτρα Πάτρα» 
μετά του Χρ. Ριζοπούλου τω 1936 καί τήν 
«Αντίο Πάτρα» μετά του Νείλου Γαλανού τφ 
1937, αΐ όποΐαι έπαίχθησαν είς τό «Λυρικόν» 
άπό τούς θιάσους ΙΙαρασκευά Οίκονόμου καί 
Ηατρίδου. Επίσης ποΑλά διηγήματα καί Ιστο
ρικά σημειώματα. Καί τό μονόπρακτον «Συγ
γνώμη», τό όποιον έπαίχθη είς τό Δημοτικόν θέα- 
τρον τφ 1932 άπό έρασιτέχνας, ή παράστασις 
δέ έπανελήφθη είς τήν ταράτσαν του Πανθέου.
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’Αρχαία είκών Όδηγητρίας έξω ναοϋ Εόαγγελισμοΰ 
μονής ‘Αγ. Πάντων. Φωτογραφία Δ. ΟΙκονομοττοΟλον

«■ ραϊκάλι. Χωρίον 2 ω. Α τής Κ. Ά -
χαΐας, συγκοινωνούν μετ’ αύτής ήδη τώ 

" ta s k  1903 διά βατής όδοϋ. Κεϊται κατά 
τήν συμβολήν τοϋ ποταμού Τευθέα (Χα'ίκαλαίι 
κο) μετά τοΰ Πείρου. Οί κάτοικοι κατά τδ ή- 
μισυ (1903) άλβανόφωνοι. Κορύλλου Χωρογρα
φία 31, 72. Κατήλθον οί τελευταίοι ούτοι άπδ 
Σάπιαν βρύσην (βλ. λ.) επί τοΰ Παναχαϊκοΰ, 
οπού έχουν άκόμη Ιδιοκτησίας. Θωμόπουλος 
62. Χα'ι'κάλη οίκογένεια έκ ΐΐατρών έγκατα- 
σταθεϊσα είς Ζάκυνθον άναφέρεται τδ πρώτον 
άπδ τδν Ζώην (Ίστορ. Λεξ. Ζακύνθου) είς 
συμβόλαια τοϋ 1645—1675. Χωρίον Χαϊκάλι 
καί παρά τήν Κορώνην άπδ α' Τουρκοκρατίας. 
Πελοποννησίακά Α' 340. Έλευθ. ΙΒ' 1149. ’ Α
παντά τφ 1697 τδ των Πατρών υπόχρεων 20 
στατήρων φορβής διά τδ ένετικδν Ιππικόν. 
Άπετέλει Ιδίαν ένορίαν τφ 1713 (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118, 172). ΊΙ Expedition εΰρε 
τδ χωρίον μέ 17 οίκογενείας (1828), δ Ραγκα- 
βής μέ 60 οίκογενείας καί 369 κατοίκους 
(1851) καί ό Νουχάκης μέ 276 κατοίκους 
(1889). Πάντοτε είς τδν δήμον Δύμης (Δρακά- 
κης Κούνδουρος 67, 113, 159) καί τδ όνομα 
ένθυμίζει τδν πρώτον κύριον τοϋ τόπου. Είς 
τήν κοινότητα άνήκεΐ καί ό συνοικισμός Κα- 
νελλαίικα (τής οίκογενείας Κανέλλου). Έλευθ. 
Ί Ι  194.

Χαιρέτης Θ. Μανουήλ. Έξέδωσεν έν Άθή- 
ναις 1883 έκ σ. 540 «Ζάππειος Βιβλιοθήκη 
τών έν διαγωνισμώ βραβευομένων συγγραμμά
των «Ή  καλλιέργεια τής σταφιδαμπέλου». Ό  
αυτός έν Πάτραις τφ 1905 «ΈθνολογισμοΙ ή 
μελέτη περί έθνισμοϋ», πατριωτικήν μελέτην. 
'Ο πατήρ του Θεόφραστος άρχαίας έπισήμου 
οίκογενείας τής Κρήτης μετά τήν έπανάστασιν 
τοϋ 1841 τής Κρήτης, έπί κεφαλής τής όποίας 
ήτο (Ίωαν. Μουρέλλου 'Ιστορία Κρήτης Γ” 1355 
έπ.) υπήρξε διευθυντής τοϋ έν Πάτραις ύποκατα- 
στήματος τής Έθν. Τραπέζης (1844) καί πάπ- 
πος τοΰ Περ. Γιαννοπούλου (ΜΕΕ ΚΔ' 402) 
εγκατασταθείς μονίμως είς Πάτρας.

Χ α ι ρ έ τ η ς  Γεώργιος έγεννήθη είς Πά
τρας τω 1855. Μαθηματικός καί άστρονόμος, 
ζήσας ένταΰθα. Έγκατεστάθη είς Βραζιλίαν, 
δ που άπέθανε τφ 1909.

Χ α ι ρ έ τ η ς  Σωτήριος. Έγεννήθη είς Πά
τρας τφ 1867, έσπούδασε δέ γεωπονίαν είς 
Γαλλίαν, έπανελθών ένταΰθα τφ 1893, έπεδόθη 
είς τήν καλλιέργειαν τών έν Ρίω κτημάτων του. 
Τφ 1897 έπί κεφαλής 70 έν Πάτραις Κρητών 
προσφύγων έθελοντών μετέβη είς Κρήτην ίνα 
βοηθήση τήν έπανάστασιν κατά τών Τούρκων, 
είς δέ τήν μάχην έξωθεν τής Ρεθύμνης έτραυ- 
ματίσθη, νοσηλευθείς είς μονήν Άρκαδίου. Καί 
ό ίδιος καί τδ σώμα του έπολέμησαν είς πολ-
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λάς μάχας τής έπαναστάσεως έκείνηε, μετά 
τήν λήξιν της όποίας έπανήλθεν είς Πάτρας, 
ίδρύσας τφ 1917 τόν γεωργικόν συνεταιρισμόν 
Ρίου, τφ 1919 τήν ένωσιν συνεταιρισμών ύπό 
τό όνομα «Γεωργική συνεταιρική τράπεζα» καί 
τφ 1927 έξελέγη Πρόεδρος του Γεωργ. Ε π ι
μελητηρίου Άχαϊοήλιδος (1927—1937). ΜΕΕ 
ΚΔ' 402. Είναι τής αυτής Κρητικής οίκογε- 
νείας Μανουήλ Χαιρέτη ώς άνω.

Χαιρώνεια. ’Αρχαία πάλιε τής Βοιωτίας. 
Είς την παρ’ αύτή μάχην (2 Αύγουστου 338 
π.Χ.) διεκρίθη καί έτραυματίσΟη ό ΙΙατρεύς όλυ- 
μπιονίκης Χείλων (ϋλ. λ.), άλλά καί κατά τήν 
μάχην τής Χαιρο>νείας του 89 π. X. των Ε λ 
λήνων, συμμαχούντων μέ τόν βασιλέα του 
Πόντου ΜιΟρ'δατην, κατά των Ρωμαίων, έπίσης 
έλαβυν μέρος καί οί ’Αχαιοί. Θωμοπουλας 
24, 132-3 , 166.

Χάλαιον. ’Αρχαία πόλις των Έσπερίων 
Λοκρών, είς τά έσωτατα του Κρισαίου κόλπου, 
άνέκαΟεν έπίνειον τής Άμφίσσης. Καί ή πόλις 
αΰτη (περί τήν ’Ιτέαν σήμερον , ύπήχθη είς 
τάς Πάτρας έπί Αύγούστου. Τόν Β' αί. ανή
κε μονίμως είς τούς Δελφούς. Kahrstedt είς 
llistoria 553—4, 561.

Χαλαμπρέζα. Βλ. λ Καλαμπρέζα.
Χαλανδρίτσα. Κεΐται(ύ' .̂ 334 μ.) είς τό 

κέντρον σχεδόν του δήμου Φαρών, του όποίου 
ύπήρξεν ή έδρα, παρά τήν εθνικήν (μεταξύ 22ου 
καί 23ου χμ.) κατασκευασθεΐσαν τφ 1881 άμα- 
ξητόν όδόν πρός Καλάβρυτα από ΙΙατρών, ά- 
πέχουσα αυτών 2 1)2 ώ. δι’ άμάξης. Κατοι
κούν (1903) είς αυτήν καί 10 αλβανόφωνοι οί- 
κογένειαι κατελΟούσαι έκ των περί τήν Ζαυμ- 
πάταν χωρίων. Οίκογένειαι έν όλω τότε 170 
μέ έλλην. σχολεϊον καί δημοτικόν κατάστημα 
άνήκον είς τήν έκκλησίαν τής κωμοπόλεως. 
01 κάτοικοι ασχολούνται είς τήν γεωργίαν καί 
κτηνοτροφίαν. *Η μικρά πλήν εύφορος πεδιάς 
πρό τού χωρίου, καταρδευομένη ύπό τού ποτα
μού Πείρου καί τού είς Χαλανόρίτσαν άναβλύ- 
ζοντος κεφαλαρίου, έκ τού όποίου πίνουν καί 
οί κάτοικοι, καλλιεργείται έπιμελώς ύπό των 
φιλοπόνων κατοίκων, παράγει δημητρκχκούς 
καρπούς, σήσαμον, άνισον (γλυκάνισυν), εύνοεΐ 
δέ καί τό τφ 1891 εις αυτήν καλλιεργηΟέν χα- 
σίς. Κατά τήν αυτήν έποχήν έφυτεύθη είς τήν 
πεδιάδα της καί ή σταφιδάμπελος λίαν εύδοκί- 
μως, παράγουσα καρπόν όλίγον άλλά έκλεκτόν. 
Ή  άμπελος καί ή έλαία κατέχουν μέγα μέρος 
τής πεδιάδος. Ή  άποψίλωσις των γύρω βου
νών μαρτυρεί περί τής αίγοτροφίας τής περιο
χής. Κορύλλος Χωρογραφία 78—9. Τού αυτού 
Πεζοπορία είς Τρίπολιν, 9—11. Γεωλογικώς 
Ταγκαλάκης παρά Θωμοπυύλω 39—41.

Ή  πρό τής Χαλανδρίτσης πεδιάς είναι τό 
άνώτατον άκρον τής πεδιάδος του ‘Αλυσού, ά- 
νερχομένη ώς παραποτάμιος τού ποταμού Πεί
ρου (πεδιάς τού Πείρου). Είς θέσιν "Αγ. Βασί
λειος, κειμένην κάτωθι σειράς λοφίσκων κα- 
λουμένην χαρακτηριστικώς Τρουμπές, δεξιά τής 
άπό Πατρών είς Χαλανδρίτσαν όδού, κατά τά 
έτη 1928—30, γενομένων άνασκαφών ύπό του 
Ν. Κυπαρίσση, άνευρέθη νεκροταφεΐον μυκη
ναϊκής έποχής, μέ σκελετούς, πολλά άξιόλογα

άγγεΐα διαφόρων σχημάτων καί λοιπά xtepU 
σματα. Καί κατά τήν άρχαιότητα μέν ή περί- 
οχή άνήκεν βεβαίως είς τάς Φαράς (βλ. λ.), 
άλλά όταν πλέον ή άρχαία αότη πόλις έγκατε- 
λείφθη, τότε άνεφάνη ή Χαλανδρίτσα καί δή 
ώς κέντρον. ’Ίσως ή πόλις έκτίσΟη τόν Θ' ή 
Γ αί. καί τούτο τό συμπερχίνομεν έκ τής πλη- 
Ούος τών εκεί είσέτι έστω καί είς έρείπια 
γνωστών πολλών ναών. Ούτως έντός τής κω
μοπόλεως διασώζονται σήμερον όκτώ παλαιοί 
ναοί καί ούτω δικαιώνεται ή βάσει τής γνώ
μης τού καϋηγητου Κ. Άμάντου (περ. Άθηνα 
27 (1915). 39—40) άποψις δτι ή Χαλανδρίτσα, 
δπως καί τό Χαλάνδριον Αττικής καί είς Χί
ον καί Λέσβον τά Χάλανδρα καί ή Χαλανδρια- 
νή τής Σύρου δμοιαι τοπωνυμίαι προέρχονται 
έκ τού μεσαιωνικού χάλανδρα (χαλάνδριον καί 
χαράδριον είναι ή κλίνη, έπειτα ή μοναχι
κή κλίνη, κοιτών καί συνεκδοχικώς ή μονή, ή 
μοναστηριακή έκκλησία).

Κατά Σπ. Λάμπρον (ΈπετηρΙς τού έν Ά -  
θήναις φιλολ. συλλόγου Παρνασσού 1896, 166) 
σλαυικόν τό όνομα, άλλ’ οχι όρΟώς. *Όχι όρθή 
καί ή γνώμη τού Pouquevilie IV, 3893 ότι 
τό όνομα προέρχεται έκ τών λέξεων χαλασμέ
νη Τριταία I Κατ’ άλλην ένεδαφικήν γνώμην, 
διότι έκεΐ έχάλασαν τόν Άνδρίτσαν ληστήν καί 
κατά Κορύλλον Πεζοπορία eU Τρίπολιν, 9, 
διότι τό κλίμα ή το άνθυγιεινόν καί έχαλουσε 
τούς άνδρας καί Ιδίως ό έξ Α βίαιος χειμερι
νός άνεμος καλούμενος Χαλανδρίτσας. Επικα
λούνται δέ έπιγραφήν, έντειχισμένην είς τήν 
μεσημβρινήν θύραν τού ναού άγ. ’Αθανασίου ΑΡ 
(=1100) άλλ* αύτη είναι άπόσπασμα καί όχι ά- 
ριθμός (τότε έμέτρων άπό κτίσεως κόσμου). 
Λέγεται έπίσης δτι είς Χα>ανδρίτσαν 07τήρχε 
μονή τού αγίου Νικολάου καί γύρω περισσότε
ροι ναοί. Ό  Pouquevilie ένθα άνωτ. 390 λέ
γει ότι ύπήρχον (1816) 60 έκκλησίαι, δμοιαι 
κατά τό σχέδιον πρός τας τών Ίυνίω* νήσων. 
Καί είς Χίον παρομοίως ό περιηγητής De la 
Motrage εύρεν 1100 έκκλησίαα.

Έκ τών διασωζομένων αί παλαιότεραι elvat 
τρεις: Ή  τού άγ. ’Αθανασίου, λειτουργούσα 
ώς ένοριακή καί ή όποία έσχάτως (1952) έκα- 
κοποιήθη ύπό τών ένοριτών δι' άνε^έρσεως ά- 
τέχνου τίνος κωδωνοστασίου καταστρέψαντος 
τήν Δ όψιν τού ναού, ή τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου, τής όποίας όμοίως τό εξωτερικόν 
κατεστράφη, ή πρόσοψις έπεχρίσθη δι* έλαιο- 
χρώματος I καί οί κέραμοι άντικατεστάθησαν 
διά συνήθων.

Κατά τόν καθηγητήν Άνδρ. Άνδρεάδην είς 
τόν πρόλογον τών έργων τού θείου του Έμμ. 
Ροΐδου, Α' ιδ' (Άθ. 1911) «ή μονή, ήν έκτι
σαν οί Ροΐδιδες φέρει τό δνομα Χαλανδρίτζαι- 
να, ού κατά τόν Εύστράτιον Ροΐόην ή μόνη έ- 
ξήγησις elvat δτι έλήφθη «έκ τής ούχί μακράν 
τής Γαστούνης κειμένης κωμοπόλεως Χαλαν- 
δρίτζας, ό ναός τής όποίας τόσης άπήλαυε φή
μης κατά τόν Buchon. Είς τήν Παναγίαν Χα- 
λανδρίτζαιναν άποδίδει ή Χιακή παράδοσις διά
φορα θαύματα, έλέγετο δέ μεταξύ άλλων δτι, 
δτε ό Χατζής Σταμάτιος Ροΐδης ήρχιζε νά 
κτίζη τό μοναστήριον, ή Παναγία έμφανισθεΐ-
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σα καθ’ ύπνόΜ είς τόν άρχιτέκτονα, τφ υπέδει
ξε ποιον σχέδιον, πολύ μεγαλοπρεπέστερον τοϋ 
παλαιού, έδει ν’ άκολουθήση». Τής αύτής ήλι- 
κίας είναι καί γ' δ παρά τον ναδν τού άγ. ’Α
θανασίου ναός τού άγ. Ίωάννου, καίτοι μικρό
τερος. Συνεπώς θά ήτο έκεϊ έπΐ βυζ. χρόνων 
μία των καλουμένων μητροκωμιών, περίφημος 
διά τούς ναούς της, ΐσως δέ καί μονή Πάντως 
Α της Χαλανδρίτσης τοπωνύμιον Καλαμπρέζα 
(Καλαυροί άποικοι) καί ύψωμα Μαρτύροβα δει
κνύουν έποικίσεις των μέσων χρόνων.

Έπί φραγκ. κατακτήσεως ή περιοχή τής 
Χα>ανδρίτσης άπετέλει τμήμα τής μαρωνείας 
των Πατρών. Κατά τδ Έλλην. Χρονικόν τής 
κατακτήσεως (στ. 1949—50) ίδρύθη βαρωνεία 
Χαλανδρίτσης, ή δποία έδόθη εις τόν Ροβέρτον 
ή Ώδεβέρτον ντέ Τρεμούλάν: ατού μισερ Ρομ- 
πέρτου ντέ Τρεμούλα τέσσχρα φίε [=φέουδα] 
τού έδώκαν, | τήν Χαλανδρίτσαν έκτισεν καί 
έλέγαν τον άφέντην». Άντιθέτως κατά τό Ά -  
ραγωνικόν Χρονικόν τήν Χαλανδρίτσαν άνέκτισε 
κκί άνεκαίνισεν ό βαρώνος των Πατρών Κονράν- 
δος Άλεμάνος (βλ. λ.) πολύ πρό τοϋ 1258. 
Κατά τό αύτό Χρονικόν, ήλθεν είς Ιππότης έκ 
τής Βουργουνδίας είς τόν Μορέαν ό·<όματι Τρε- 
μουίγ (δ Longnon 199, 261 τούς γράφει Dram- 
lai), τόν όποιον ό Βιλλεχαρδουΐνος διά νά τόν 
έχη είς τόν Μορέαν, ήλθεν είς συμφωνίαν μέ τόν 
βαρώνον των Πατρών Άλεμάνυν καί τούτου μέ
ρος τής βαρωνείας, τήν Χαλανδρίτσαν, τήν Ά -  
ρουλαν (’Άρλαν) καί πολλάς άκόμη κώμας, έν 
δλιρ τιμάρια οκτώ, τ τϋ έπώλησαν καί ούτω 
συνεστήθη ή βαρωνεία Χαλανδρίτσης, παραχω- 
ρηθεϊσα εις τόν Γκίς ντέ λά Τρέμουλα, Ισότιμος 
τών Πατρών. Πολύ ενωρίς δ οίκος των Τρε- 
μουΐγ έξέλιπε καί ή βαρωνεία Χαλανδρίτσης 
μετεβιβάσθη είς τήν οικογένειαν Ζαχαρία, 
(βλ. λ.). Ταϋτα, ώς καί ή Μιτόπολις, άνήκον 
εις τήν βαρωνείαν τής Χαλανδρίτσης. Οίκόσημον 
τών βαρώνων de la Tremouille είς Θωμόπου- 
λον 301. Είς τό κέντρον τής νϋν κωμοπόλεως 
σώζεται έρειπωμένος πύργος καί άπέναντι αυ
τού θέσις όνομαζομένη ’Αχούρια καί σήμερον 
διατηρεί έρείπια Ιπποστασίου. Ό  πύργος περι- 
ελθών είς τήν Ιδιοκτησίαν τού Γ. Ρούφου, έγ- 
κατελείφθη καί δλονέν έρειποϋται περισσότερον.

Ό  αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου ’Ανδρόνικος 
Β' Παλαιολόγος (1295) κατέλαβε διά δυνάμεών 
του καί τήν Χαλανδρίτσαν, κατά τό Άραγωνι- 
κόν Χρονικόν (§ 472—82). Τώ 1304 κατά τόν 
πόλεμον τών Φράγκων κατά τών Βυζαντινών 
άπαντώμεν τόν βαρώνον Χαλανδρίτσης Γεώρ
γιον Γκίζην σπεύδοντα είς βοήθειαν τού φρου
ρίου τών Αεύκτρων, κινδυνεύοντος άπό έπίθε- 
σιν τών τού Μιστρα. Άργότερον (1315) δ 
Φερδινάνδος δ Άραγωνικός κατέλαβε καί τήν 
Χαλανδρίτσαν. Κατά τόν πόλεμον αυτού πρός 
τόν Λουδοβίκον τόν Βουργουνδικόν (1316), κυ
ρίως θέατρον αυτού ή το ή μεταξύ Πατρών καί 
Χαλανδρίτσης χώρα. Πάντως κατά τάς άρχάς 
τού ΙΔ' αί. εϊχον οί Φράγκοι περιορισθή εις 
τάς βαρωνείας Πατρών καί Χαλανδρίτσης. Ό  
βαρώνος τής Χαλανδρίτσης Κεντυρίων Ζαχαρίας 
έκλέγεται ύπό τών βαρώνων ώς έπίτροπος τής 
ήγεμονίας (1364).

Ή  Χαλανδρίτσα ώς φρούριον άναφέρεται 
τώ 1364 άνήκον είς τούς βαρώνους καί δχι είς 
τήν Μαρίαν τών Βουρβώνων. Ό  ώς άνω έπί
τροπος τού Φιλίππου Β', πρίγκηπος τής Ά -  
χαΐας, αύθέντης τής Χαλανδρίτσης κατώρθωσε 
νά καταλάβη όλα τά φραγκ. φρούρια πλήν τού 
τής Πύλου. Άργότερον δ ’Ανδρόνικος Άσάνης 
Ζαχαρίας βαρώνος τής Χαλανδρίτσης καί τής 
’Αρκαδίας (1386) κοντόσταυλος τοϋ Μορέως 
(1391) συνετάχθη μέ τούς τής Ναβαρικής 'Ε
ταιρίας (1381). "Οταν, τή προσκλήσει τών 
Φράγκων, ήλθον τό πρώτον οί Τούρκοι εις Πε
λοπόννησον, μεταξύ τών αιχμαλώτων ήτο καί δ 
κύριος τής Χαλανδρίτσης ’Ανδρόνικος Ζαχα- 
p'.xc, άπολυθείς μέ τήν μεσιτείαν τών Ενετών 
αντί λύτρων 50.000 ύπερπύρων, τά δποϊα καί 
έδωσαν οί Ενετοί χάριν τής άπελευθερώσεως 
αύτοΰ καί τού Σανσουπεράν. Πλήρη κατάλογον 
τών βαρώνων Χαλανδρίτσης τοϋ έκ Γενούης 
οΐκου τών Ζαχαρία ίδε είς Θωμόπουλον 333.

Άρχομένου τού ΙΕ' αί. μεταξύ τών έλαχί- 
στων φραγκ. κτήσεων, αί όποΐαι άπέμεινον, 
ήσαν καί αί βαρωνεϊαι Χαλανδρίτσης καί ’Αρ
καδίας, τών δποίων άμφοτέρων ήρχεν ό ’Αν
δρόνικος Άσάνης τοϋ οίκου Ζαχαρία. Ό  υίός 
τούτου Κεντυρίων Β' (βλ. λ.), βαρώνος Χαλαν
δρίτσης καί Αρκαδίας, κατέστη τώ 1402 έπί
τροπος (βάϊλος) τής θείας του Μαρίας χήρας 
τοϋ Πέτρου Σανσουπεράν. Κατά τού Κεντυρίω- 
νος έκηρύχθησαν οί Φράγκοι καί αύτός δ άδελφός 
του Στέφανος Ζαχαρίας, δ όποιος άπό τοϋ 1405 
ήτο άρχιεπίσκοπ >ς Πατρών. Ή  Ένετία έπενέ- 
βη νά συμβιβάση τούς δύο αδελφούς, έν τφ 
μεταξύ δέ άπέθανεν δ Θεόδωρος Α' Παλαιολό- 
γος, δ όποιος άπό τόν Μιστράν ήπείλει άμφο- 
τέρους τούς άδελφούς καί τούς Φράγκους ό
λους.

*0 διάδοχος δεσπότης τοϋ Μιστρα Θεόδω
ρος Β' έκλεισε συνθήκην είρήνης μέ τόν Κεντυ- 
ρίωνα, τήν δποίαν υπέγραψε καί ό άδελφός του 
άρχιεπίσκοπος τών Πατρών. Τφ 1429 τόν Μά- 
ιον, δμοΰ μετά τών Πατρών, έπολιορκεΐτο καί 
ή Χαλανδρίτσα άπό τόν άδελφόν τοϋ Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγου Θωμαν, τήν δποίαν έκράτει 
δ πρίγκηψ Κεντυρίων Β'. Πρός Χαλανδρίτσαν 
ώδευσε μετά τήν παράδοσιν τοϋ φρουρίου τής 
Καμενίτσας καί δ κατέχων αυτήν Ίωαννίκιος 
Βαλότας, άλλά δ πολιορκών τήν Χαλανδρίτσαν 
Θωμάς Ραούλ ήθέλησε νά τόν συλλάβη. *0 
Θωμάς ύπεχρέωσε τόν Κεντυρίωνα Β' νά τοϋ 
δώση σύζυγον τήν θυγατέρα του Αικατερίνην 
καί νά τοϋ παραχωρήση ώς προίκα τήν ήγεμο- 
νίαν τής Άχαΐας, παραμεριζομένου τοϋ νόθου 
υίοΰ του Ίωάννου Άσάνη, δ όποιος διετήρησε 
ψιλφ όνόματι τόν τίτλον τοϋ ήγεμόνος. 'Ο 
Κεντυρίων άπεβίωσε τφ 1432, τήν δέ χήραν 
του Κρέουσαν δ Θωμάς είχεν είς τήν φυλα
κήν, έως δτου αΰτη άπεβίωσεν. "Οταν δ σουλ
τάνος Μουράτ προήλαυνε (1446) κατά τών Πα
τρών, δ δεσπότης Θωμάς Παλαιολόγος, ύπο- 
πτευθείς τόν ώς άνω γυναικάδελφόν του Ίωάν- 
νην Άσάνην Ζαχαρίαν τόν συνέλαβεν. Είς τήν 
καταγραφήν ύπό τών Ενετών τοϋ Μορέως 
τοϋ έτους 1471 άναφέρεται διατηρούμενον φρού 
ριον τής έπαρχίας Πατρών ή Χαλανδρίτσα
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(Calladrizza). Θωμόπουλος 39 έπ. 53, 942, 
228, 289, 296, 297 έπ. 299, 300, 301, 312% 
313, 315, 316, 320, 324, 329, 332—4, 350 
έπ. 3611, 373, 4032, Δραγούμη Χρον. 87, 88, 
Longnon 199, 261, 307, 315, 320, 335—6, 
357.

Κατ* ‘Οκτώβριον 1635 τό είς Χαλανδρίτσαν 
ύπάρχον μετόχιον του *Αγ. Γεωργίου όμοΰ μέ 
τήν μονήν, είς τήν όποίαν άνηκε, της Χρυσό 
ποδαρίτσης, άνεκηρύχθη σταυροπηγιακόν ύπό 
του ΓΙατρ. Κυρίλλου Β'. Καί του Πατριάρχο) 
Προκοπίου του έτους 1769 έπικυροΰν τα 
σταυροπηγιακά δίκαια της μονής ταύτης υ- 
περθεν της Χαλανδρίτσης (είς Νεζερά), άνα- 
φέρει είς τήν περιουσίαν της μονής: «όμοΰ 
μετά του μετοχίου της είς Χαλανδρίτσαν εκ
κλησίας του αγίου Γεωργίου δηλαδή μετά των 
έλαιών καί των χωραφίων αύτης». Ναός τοι- 
οΰτος δέν υπάρχει σήμερον, ένώ είκών τυΰ ΙΔ' 
αΐ. του Χρίστου εύρέΟη είς τόν ναόν του νε
κροταφείου, ίσως έκ του ναοΰ άγ. 'Αθανασίου 
μεταφερθεΐσα. *0 άγιος ’Αθανάσιος είναι ώραΐ- 
ον έργον του ΙΕ' αί. ένώ ή πρό καί παραπλεύ- 

οΰ στοά είναι νεωτέρα. Παρά τόν 'Άγ. 
ιον έπΐ μαρμάρου έπιγραφή ΑΡΙΣΤΙ- 

ΩΝ. Άναφέρεται ύπόχρεως παροχής φορβής 
40 στατήρων ήτοι ποσοΰ σημαντικού τώ 1697 
διά τό ένετικόν ιππικόν, άπετέλει δέ μίαν έν- 
ορίαν μέ Μοίραλι καί Κάνταλον (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 117, 118, 172).

Μέχρι του 1770 ή Χαλανδρίτσα ήτο κωμό- 
πολις άξιόλογος. Άλλ* οι έπελΟόντες μετά τήν 
Έπανάστασιν του 1770 Τουρκαλβανοί έςηφά- 
νισαν τά πάντα άπό πληθυσμόν 5.000 περίπου 
κατοίκων. Τούρκος Ιδιοκτήτης της Χαλανδρί
τσης είσέπραττε τό τρίτον των καρπών των 
Αγροτικών κτημάτων. ’Ερείπια εύρε καί ό 
Pouqueville έλθών τφ 1816. Ούτος διηγείται 
(IV, 391) έπίσης ότι άπό τόν ποταμόν Ιΐεΐρον 
ήρχετο μικρός δρόμος μέ μύρτα καί ροδιές. 
‘Ωδήγει είς πηγήν καί κατόπιν είς ναόν *Αγ. 
Κωνσταντίνου, διασωζόμενον έως σήμερον. Είς 
τήν Χαλανδρίτσαν έλίχνιζαν, τραγουδουντες 
θλιβερά (Πρβλ. Σακελλαρίου 521, 181, 196). 
Ό  Pouqueville ώς άνω 388 έπ. ευρε πολλά 
τεμάχια μαρμάρων καί κεραμεικών είς τούς 
άγρούς. Εύρεν έπίσης έρείπια οικιών κατε
στραμμένων άπό του 1770. Έν λειτουργία 
ναούς έπτά καί 15 οίκογενείας έγκατασταΟεί- 
σας έκεΐ άπό τόν Ιδιοκτήμονα τής περιοχής 
Τούρκον τής Ναυπάκτου.

'Ήδη είς τήν έποχήν του ό μεσαιωνικός 
πύργος, έγκαταλελειμμένος φαίνεται, έλέγετο 
Παλιόπυργος. Μύλους ευρε παρά τόν χείμαρρον 
τής Χαλανδρίτσης καί βάσεις πολλών χτισμά
των είς σχήμα όδοΰ μέχρι του ποταμού. ΙΙερι- 
γράφει τήν τοποθεσίαν του Ά γ . ’Αθανασίου, 
θέσιν καλουμένην Όμπρινήν. Τό μικρόν αύτό 
ρεύμα, τό όποιον διήρχετο διά τής Χαλανδρί
τσης πρός τόν Πεΐρον (1 μίλλιον άπ' αύτοΰ) 
μνημονεύει 6 Leake II 121—2. Ουτος εύρεν 
(1806) 30—40 οίκογενείας καί έκκλησίας π ε
ρισσότερον ή όλιγώτερον έρειπωμένας, αί όποι
οι έδείκνυον δτι κάποτε ή περιοχή είχε μεγα
λύτερα ένδιαφέροντα. *Η Expedition εύρε

ρως αυτ 
Άϋανάσ

(1828) πληθυσμόν 65 οικογενειών, ό Ραγκαβης 
Β' 87 οίκογενείας 113 κατοίκους 473 τώ 1851 
καί ό Νουχάκης 878 κατοίκους τώ 1889. Τόν 
Φ)ριον καί Μάρτιον 1821 έστάθμευον Πατρι- 
νοί στρατιώται, τόν δέ Φ)ριον 1822 σημειοΰ- 
ται συγκέντρωσις είς Χαλανδρίτσαν πολιορκη
τών καί πυρπόλησίς της, τώ δέ 1824 κατέρχε
ται τό ύπό τόν Τωάν. Κολοκοτρώνην στρχτό- 
πεδον κατερχόμενον πρός Πάτρας. Βλ.λ. Έπαν. 
21. Λόντου Άρχ. Β' ώς σ. 471 Κατά
λογον κατοίκων Χαλανδρίτσης του 1860 είς 
Δ. Γαζή, 'Ιστορία "Τδρας, ΙΙάτραι 1860, συν- 
δρομηταί.

Κατά τό άντεπαναστατικόν κίνημα του 
1923, τό 12ον Σύνταγμα πεζικού ύπό τόν σύν
ταγμα) ρχην Κωνσταντίνου έστρατοπεδευσεν είς 
Προφήτην Ήλίαν πέραν του άγ. ’Αθανασίου, τά 
δέ πυροβόλα του θωρηκτοΰ «Λήμνος» έβαλον 
άπό του λιμένας Πατρών έως των άκρων τής 
κωμοπόλεως. Τέλη ’Ιουλίου 1943 οί άντάρται 
τοΰ ΕΛΑΣ προσέβαλαν αίφνιδιαστικώς, άφου 
κατέλαβαν τόν σταθμόν των Ιταλών χωροφυ
λάκων Χαλανδρίτσης, τάς ίταλικάς δυνάμεις, 
αί όποΐαι ήρχοντο έκ Πατρών προς ένίσχυσίν 
των. Γερμανοί καί 'Ιταλοί έπυρπόλησαν τήν 
κωμόπολιν, άφοΰ έλαφυραγώγησαν τάς οίκίας 
είς άντίποινα (Αάγαρης 73). Έκ των 293 οι
κιών τής Χαλανδρίτσης αί 53 κατεστράφησαν 
έκ πυρός όλοσχερώς. Νέον δράμα έξετυλίχθη 
είς τήν κωμόπολιν τώ 1948, βλ. λ. πόλεμοι 
1945—49. (Α. Ιΐαπαδοπούλου, Τό δράμα τής 
Χωρ)κής ύπό συμμοριτών, έν ΙΙάτραις 1952). 
ΜΕΕ ΚΔ' 413, ΚΓ' 281. ΈλευΟ. ΙΒ' 799, 
Δ' 88. Θωμόπουλος 312, 453, 4 9 9 \ 602. Στ. 
Θωμόπουλος είς περ. 'Αχαϊκά Α' (1937) 
50—53.

Χαλανδριτσάνος ’Αθανάσιος. Πατρεύς ύ- 
πογράφων υπόμνημα πρός Έ/εΗαν περί αύτο- 
διοικήσεως τής πόλεως. Κώδηξ Μέρτζιου 86. 
Δι' ένα Χαλανδριτσάνον, διαμένοντα έπΐ τοΰ 
Κορινθιακού κόλπου, έφρόντισεν ό Βύρων καί 
ούτος διετήρει τόν επενδυτήν του είς άνάμνη- 
σιν.

Χαλίλι. Τοπωνύμιον πρίν καί άπό τοΰ 1923 
έξοχικός συνοικισμός, ΒΑ τής πόλεως, πρός 
τήν περιοχήν τής Μεσάτεως πλησιάζων, έν 
τούτοις ώνυμάσΟη Άρόη (βλ. λ.) καί ή όνο- 
μασία έπεκράτησεν. Άνήκεν επί τελευταίας 
Τουρκοκρατίας είς Τούρκον άγάν Χαλίλ· Χα- 
λίλ τουρκικόν δνομα προσώπου κοινόχρηστον 
άλλα καί τοπωνύμια έξ αύτοΰ, όπως Άκτσέ 
ΧαλΙλ είς Ροδόπην (Έλευθ. Α' 686), τοΰ Χα- 
λίλη είς Φθιώτιδα καί Χαλίλκιοϊ είς Σμύρ
νην (ΈλευΟ. 1Β' 802, 803). Έν Κονίτση
«στ' Χαλίλ’» ώς άνήκον εϊς τινα βέην Χαλίλ 
(Ήπειρ. Χρον. IF  188). Σαρί Χαλίλ (ΜΕΕ 
Κ Γ  568). ΜΕΕ ΚΔ' 418-9  Χαλίλ μπέης 
ό πάππος τοΰ Κιαλήμπεη έν Κορίνθψ (1740;). 
Ινανδηλώρος ’Λρματωλισμός 64. Καί είς Ναύ- 
πλιον τώ 1789. Κανδηλώρος αύτόθι 104—5. 
Πλούσιος μπέης ΚορίνΟου. Σακελλαρίου 201, 
202. Μεταξύ "Αργους καί Αέρνας κατά Pou
queville IV, 176 στράτα Χαλίλ μπέη (στε
νόν). Χαλίλ αγάς βοεβόδας τοΰ Αίγιου τφ 
1821. *Αλ. Άλεξανδρυπουλου ΙΙερΙ Ιϊτέρης
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24. Αρχείο ν Λόντου Α' 58 καί παρά Θωμο- 
πούλω 608. ΧαλΙλ άγας υΙός τοϋ Σχήδ άγά καί 
ΧαλΙλ άγας βοεβόδας Πύργου ’Ηλείας. Χρυ- 
σανθακόπουλος 107 καί ώς έν σ. 345. Καί σή
μερον λέγεται στοϋ Χαλίλη (δηλαδή τόν τόπον 
τόν άνήκοντα είς τόν ΧαλΙλ μπέη), όπου καί 
υπήρχε καί ληνός. Έκ προχείρου έξετάσεως 
θεμέλια τούτου εΰρομεν έπί τής δδοΰ, ή όποία 
άπτεται τοϋ μεσημβρ. άκρου τοϋ συνοικισμοΰ 
(οίκία Γρηγ. Σελαϊδή). Λέγεται καί στοϋ «Χα
λίλη τή βρύση». Ή  βρύση ήτο σημαντική καί 
έως αύτής έφΟανεν ή άπό Καμάραις άρχίζου- 
σ« ιδιοκτησία Ίωαν. Παπαδιαμαντοπούλου. 
«Νεολόγος Πατρών» 5 Σ)βρίου 1894. Θωμό- 
πουλος 100 *.

Χαλκιόπουλος Ί. Παναγιώτης. Έγεννή- 
θη είς Ζάκυνθον, άλλ’ έγκατεστάθη καί έπο- 
λιτεύετο είς Πάτραε, συγγραφεύς καί νομικός, 
διατελέσας καί πληρεξούσιος, είσηγητής τοϋ 
Συντάγματος τοϋ 1843, συγχρόνως είσαγγε- 
λεΰς των έν Άθήναις έφετών κατά τα έτη 1843 
—4. Γραμματεΰς τοϋ Καποδιστρίου, ύπήρξεν 
είς των διαπρεπεστέρων δημοσιογράφων καί 
πολιτειολόγων τής έποχής του, διετέλεσε καί 
υπουργός κλπ., πρό πάντων δέ δεινός πολέμι
ος των Βαυαρών. ’Έργον του είναι «Βαυαρο
κρατία καί Ελλάς ή πώς έπαιδαγωγήθη ή 
Ελλάς καί πώς έπρεπε νά παιδαγωγηθή», με
λέτη δημοσιευθεισα είς τό περ. «‘Εβδομάς» 
’Αθηνών Ζ' 1890, άριθ. 17—22. Έξέδωσε 
«Πόνημα περί βελτιώσεως καί έμψυχώσεως έν 
•Ελλάδι τής γεωργίας, βραβευθέν είς τόν Δοσί- 
ειον διαγωνισμόν», έν Άθήναις 1880. Μετά 
οϋ Έ. Α. Σίμου καί Μ. Ρενιέρη μετέφρασαν 

7κ τοϋ ίταλικοϋ τήν Ιστορίαν τών δύο μελλο
νύμφων τοϋ ’Αλεξάνδρου Μανζόνου, τομ. τρεις 
*ν Άθήναις, τυπογρ. Σ Κ. Βλαστού, 1846. 
*Εξέδωσεν έπίσης «Σκέψεις περί Ελλάδος» 
Αθ. 1863, ιιέρος Β' ΓΙάτραι 1864. Είς ήμε- 

ρολόγιον «Ποικίλη στοά» Ε' 1885, 469 «*0 
κυβερνήτης τής Ελλάδος», είς δέ περιο Όόν 
«Ευτέρπη» Άθ. Δ' 1851 φυλλάδ. 88—96 καί 
έξακαλουθητικώς είς Ε' τόμον έδημοσίευσεν έκ 
τοϋ γαλλικού τοϋ Γκιζώτου «Ό  Βάσιγκτων». 
Διετέλεσε καί βασιλ. επίτροπος παοά τή *1. 
Συνόδφ άπό 19)4)1877 έως 7)1)1881. Ά πε- 
βίωσε τφ 1886. Βλέπε κχί Χιώτην, Ίον. Β' 
565 κχί 573. Πολιτευόμενος, συνειργάζετο μέ 
τόν Μπενιζέλον Ροΰφον, μετά τοϋ όποίου ώρ- 
γάνωσαν τό κίνημα 1862, δανεισθέντες 75.000 
δρχ., τάς όποίας έστειλον είς τόν Θ. Γρίβαν είς 
’Ακαρνανίαν. Έξεφώνησε δέ τόν έπικήδειον 
είς αύτόν λόγον, τοϋ όποίου τό μεγαλύτερον 
μέρος διέσωσεν δ Γούδας ΣΓ' 332—339.

Χ α λ κ ι ό π ο υ λ ο ς  Π. Ζωγράφος έν Πά- 
τραις περί τό 1850, έτοιμάσας καί τό πορ- 
τραϊτο τής κυρά Κατίνας ΙΙαναγ. Παπαδια- 
μαντοπούλου, τών Πατρών άπό παραλίας κ.ά.

Χ α λ κ ι ό π ο υ λ ο ς  Γεώργιος. Έξέδωσεν 
έν Άθήναις τφ 1875 «Stael Mme de, Βίος 
τής Κυρίας Σταέλ».

Χαλκίς (ή Χάλκεια). ’Όρος έπί τής άκτής 
τής Αιτωλίας γνωστόν ώς Βαράσοβα (ύψ. 
914 μ.), έπί τού Δ σημείου τοϋ όρίζοντος τών 
Πατρών, άπέχει δέ κατ’ ευθείαν έκ τοϋ κέν

τρου τής περιμέτρου τής πόλεως 18 χμ. Παρά 
τήν άκτήν εύρίσκονται ΰφαλα τά έρείπια τής 
καταποντισθείσης Αίτωλικής πόλεως τής άρ- 
χαιότητος Χαλκίδος. Γεωλογικώς ϊδε Ph. 
Negris «Sur les conglomerats de la Mes- 
senie et ceux du synclinal Glokova—Va- 
rassova, Ά 0 1906. Ό  Στράβων μεταξύ 
Χαλκίδος καί Ταφιχσσοϋ (Παλιοβούνας) τοπο
θετεί τήν Πλευρώνα, ιερόν Λχφρίου Απόλλω
νος, λίμνην παρά την Καλυδώνα καί τάς πό
λεις Μακυνίαν (καί Μολύκρειαν) πλησίον τοϋ 
Άντιρρίου. Ή  πόλις μεταξύ τοϋ όρους καί Τα- 
φιασσοϋ' Υποχαλκίς (Έλευθ. ΙΒ' 504) άντιθέτως 
αυτόθι σ. 807 φέρεται πλησίον τών έκβολών 
τοϋ Εύήνου. ΑΙ κλιτύες καί αΐ φάραγγες κα- 
τεσπαρμέναι άπό έξωκκλήσια καί μοναστή
ρια κατά τό πλεϊστον έρειπωμένα ("Ηλιος Δ' 
151).

‘Υπό τοϋ Άρτεμιδώρου τό όρος όνομάζεται 
Χάλκεια. Τά πλευρά τοϋ όρους τούτου τραχείς 
βράχοι. Κατά τόν Cell 4 καλείται Γαλατάς 
(Ραγκαβής Α' 672). Τήν πόλιν άναφέρει ό 
"Ομηρος είς τήν Ίλιάδα Β' 640 «Χαλκίδα τ’ 
άμφίαλον, Καλυδώνα τε πετρήεσσαν» (Ραγκα
βής Α' 693).

Ή  Χαλκίς καί ή ύπ’ αυτήν υπό τών Κουρή- 
των ήδη κτισθεΐσα ομώνυμος πολίχνη, ή καί 
‘Υποχαλκίς καλουμένη, είναι «τών άνδρειωμένων 
τό βουνό». Τό βουνό είχαν σηκώσει παλιά δύο 
άδέλφια άνδρειωμένα πού έπήγαιναν είς τήν 
Θεσσαλίαν νά πολεμήσουν. Αλλά είς τόν δρό
μον Ιπεσαν καί τό βουνό εύρίσκεται είς τήν 
θέσιν πού είναι σήμερον καί τούς έχει έκεΐ 
πλακωμένους. Άπήχησις άρχαίου μύθου κατά 
Πολίτου Παραδόσεις 60, 741. Παρομοία έντο- 
πία παράδοσις διά τήν Σκόλλιν (Σανταμέρι) 
βλ. λ.

Έπί Άράτου στρατηγού τής Ά χ . συμπο
λιτείας, κατά τόν συμμαχικόν πόλεμον (220— 
217 π. X.), ό στόλος τών ’Αχαιών έπλευσεν 
είς τήν Χάλκειαν πόλιν, ύπό τό όρος, καί έκυ- 
ρίευσε δύο μικρά πλοία τών Αίτωλών μέ τά 
πληρώματά των. ’Επί Αύγουστου ή πόλις ύ- 
πήχθη είς τάς Πάτρας. Kahrstedt είς Histo- 
ria 558. Κατά τά σχόλια είς Στράβωνα, τά ό
ποια άποδίδουν τινες είς τόν Άρέθαν ή τόν Πα
τριάρχην Φώτιον (A. Diller, The scholia on 
Strabo, Traditio 10 (1954) 29—50), πάντως 
σχόλια τοϋ Θ' αί. «Χαλκίδα δέ τήν άρτίως Βα 
ράσοβαν, ύφ’ ήν καί πολίχνιόν έστιν Άντίπα- 
τραι καλούμενον, καθότι καί τάς Πάτρας έχει 
άπεναντίον». Ή  Χαλκίς εϊχεν ήδη καταποντι- 
σθή, αί δέ Άντίπατραι πρέπει νά είναι τό υπό 
όρος εύθύς παραλιακόν χωρίον Βασιλική, όφεΐ- 
λον άλλωστε τό τοιοΰτον όνομά του είς τήν έ
κεΐ διατηρουμένην βασιλικήν τοϋ I' ή ΙΑ' αί. 
(Ν. Τριάντης είς περ. ’Αχαϊκά Δ' 69). Ό  
Pouqueville IV, 5 εύρε (1816) δασώδες τό ά
νω μέρος τοϋ βουνοΰ, όπου οί "Ελληνες είχον 
κτίσει τό παρεκκλήσιον τοϋ Προφήτου Ήλία 
καί εύρίσκετο πηγή δδατος. Θωμόπουλος 942, 
147, 289, Χέρτσβεργ Ελλάδος 9, ΜΕΕ I' 
22, 29, 664, ΣΤ' 669, ΚΔ' 428. "Ηλιος Δ' 
151. Μιχ. Γρηγορόπουλος, Περιήγησις κλπ. 93. 

Χαλκοκαιδίδης ’Ιωάννης. «Νοτάριος καί
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κανζελάριος Π. Πατρών» έπΐ Παλαιολόγων 
συντάσσει «έν τη κανζελία των Πατρών» καί 
ύπογράφει έγγραφον Έλλην. τής 21 'Απριλίου 
1456 (πληρεξούσιον συμβόλαιον). Gerland 233.

Χαλκώματα. Τοπωνύμιον καί άπδ του 
1923 συνοικισμός της πόλεως Πατρών, είς τδ 
μεσημβρ. άκρον, εις θέσιν, δπου καί άνηγέρθη 
τδ Σκαγιοπούλειον Όρφανοτροφειον. 'Αρχίζει 
άπδ του ναού *Αγ. Γερασίμου καί φθάνει μέ
χρι δεξιά κάτω τών 'Υψηλών άλωνίων, περι- 
ελάμβανε δέ καί τδ μικρό καί τδ μεγάλο ΓυρΙ 
(βλ. λ.). Τδ δνομα έκ της άθηνα'ΐκής οικογένειας 
Χαλκώματα, ή δποία κατέφυγε κατά τήν τε- 
λευταίαν Ενετοκρατίαν (1688—1715) είς Πά
τρας καί έλαβε γαίας. Δέν άναφέρεται όμως 
είς τά δνόματα τών ύπογραφόντων τά πιστο
ποιητικά προκρίτων καί διακεκριμένων, τδ 
τοπωνύμιον δμο̂ ς τής Ιδιοκτησίας τής οικογέ
νειας ταύτης, ή δποία άναφέρεται είς χρονικόν 
ήδη τού 1598, διεσώθη. Τωαν. Γενναδίου «'Ο 
οίκος τών Μπενιζέλων καί ή αγία Φιλοθέη» 
Ά θ. 1929, 52. Όμοίως είς τά Πατήσια ΝΑ 
αύτών θέσις Χαλκωματάδες είς ’Αθήνας έκ 
τής αύτής οίκογενείας τού ΙΣΤ' αί. (Φιλαδελ- 
φέως, Ιστορία τών ’Αθηνών Β' 402, Καμπού- 
ρογλου, ‘Ιστορία Άθ. Α' 162 καί Τωαν. Σαρρή, 
Τά τοπωνύμια τής Αττικής είς περ. «ΆΟηνά» 
τομ. 40, 129, Ν. Γ. Πολίτης είς «Λαογρα
φίαν» Δ' (1912)3), 14*). Τοπωνύμιον έπίσης 
Πωγωνιακής 'Ηπείρου. Ήπειρ. Χρονικά IT 
146. Χαλκωματάδες καί έν ΖακύνΟω. Ζώης 
137. ΜΕΒ, ΚΔ' 433.

Είς Χαλκώματα Ιδιοκτησία μεγάλη τής οί
κογενείας Καλαμογδάρτη. Περί ταύτης υπάρ
χει άνέκδοτον έγγραφον του άρχείου Τω7ν. 
Παπαδιαμαντοπούλου Πατρών τής 1ης Δεκεμ
βρίου 1818 τού Άνδρ. Καλαμογδάρτου, δ ό
ποιος δανεισθείς 10.000 γρδσια παρά «τού α
γίου δεσπότου μας Παλαιών ΙΙατρών κ. Γερμα
νού» έδωσεν έγγυητήν τδν ’Ιωάν. Παπαδιαμαν- 
τόπουλον. «"Οϋεν, έάν δέν ήθελε πληρώσω τά 
αυτά άσπρα του είρημένου δεσπότου μας καί 
τά λάβη άπδ τδν άνωθεν έγγυητήν Κύριον 
Παπαδιαμαντόπουλον, νά μένη είς τήν έξου- 
σίαν καί κυριότητα της τιμιότητάς του, ή στα
φίδα μου είς Χαλκωματά, στρέμματα δέκα, 
δπού έχω φυτευμένην εις τδ χωράφι, δπου ένα 
καιρόν έξουσίαζεν δ Τμπραΐμ αγάς φεσιλζα- 
δές... τήν είρημένην σταφίδα είς Χαλκωματά». 
Μέχρι τού άκρου τής περιοχής έφθαναν τά άρ- 
χαΐα τείχη τής πόλεως τά άσφαλίζοντα τήν 
έπικοινωνίαν αύτής μέ τδν λιμένα. Έπίσης τδ 
άλσος τής άρχαίας πόλεως Πατρών, δπου μά
λιστα δ ΙΙουκεβΙλλ ένήργησεν άνασκαφάς καί 
εύρεν ΐχνη τής άρχαιότητος. Είς τήν έν λόγψ 
έξοχήν (άμπελώνας) τού Χαλκωματά παρέμεινε 
τδν περισσότερον χρόνον ό Άντ. Καλαμογδάρ
της καί υπέγραφε στίχους του «Ό  έρημίτης τού 
Χαλκωματά». Σήμερον σώζεται έρειπωμένη έ- 
ξοχική οίκία οίκογενείας Κοντογυύρη μετεπα- 
ναστατική. Τήν νύκτα 10 Φ)ρίου 1941 έκ βόμβας 
Ιταλ. άεροπλάνων έπήλΟον ζημίαι. Τδν ’Απρί
λιον 1941 έγκατεστάΟη έκεϊ άντιαεροπορικδν 
πυροβολεΐον, μεταφερθέν έκ Σχατοβ^υνίου ύπδ

τδν πλωτάρχην Ν. Σαρρήν. Θωμόπουλος i274, 
206, 541S 542s, 613.

Χαμάμης Δημήτριος. ’Αγωνιστής τού 1821 
έκ Σκουπίου Καλαβρύτων. Έπολέμησεν εις 
Γηροκομεΐον καί Σαραβάλι, τραυματισθείς. Πα- 
πανδρέου, ‘Ιστ. Καλαβρ. 178.

Χαμαμτζής ή Χαμαμζόπουλος ’Αναστά
σιος καί Άνδρέας. Τά ονόματα των περιέχον- 
ται είς τδν πίνακα τών έκ τής έπαρχίας Πα
τρών κατά τδν άγώνα τού 1821 πεσόντων τών 
ναών μονής Όμπλού καί άγ. Κωνσταντίνου. 
Θωμόπουλος 600. Θωμόπουλος Όμπλού 30. 
Ό  ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  άναφέρεται ώς πρόκρι
τος Πατρών κατά τήν άρχήν τής Έπαναστά- 
σεως του 1821 φονευθείς ύπδ Λαλαίων Τούρ
κων (Θωμόπουλος (550). Ό  Φιλήμων, Φιλ. 
Α' 415 άναφέρει πολιτικόν Χαρατσόπουλον 
’Αθανάσιον, ό όποιος έμυήθη τώ 1820 είς τήν 
Φιλικήν Εταιρίαν έν Πελοποννήσφ.

Χαμπίπης Δ. Θάνος. Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις τώ 1954 τήν ποιητικήν συλλογήν «Μαν- 
κάτο».

Χάν, Ελβετός λοχαγός, φιλέλλην, τδν ό
ποιον ό Χρ. Νέζερ Άπομνημ. 119—120 λέγει 
δτι εύρεν είς ΙΙάτρας τδν Φ)ριον 1834, συναν- 
τούμενον μάλιστα καί είς τδ παραλιακόν έντευ- 
κτήριον (λέσχην) καί συγκρουόμενον έν λόγοις 
μέ τδν νομάρχην Γλαράκην. Κατηγόρει δριμύ- 
τατα τά άστοχα μέτρα τής Άντιβασιλείας καί 
ίδίο>ς τά άφορώντα τούς στρατιωτικούς.

Χαντζούρι. Χωρίον 3 '/3 ω. Ν τής Δύμης, 
μέ πηγαίο ν ύδωρ (ύψ. 197 μ.). Κορύλλος Χω
ρογραφία 73. Έν μέσω δάσους έκ δρυός, πλη
σίον τού ίγκου τής Σκόλλεως (Σανταμερίχνικο 
βουνό). Ό  Θωμόπουλος α' έκδ. 238 ήρμήνευε 
τήν λέξιν ώς σημαίνουσαν άλβανιστί πανδο- 
χεΐον. Τδ χωρίον άναφέρεται είς ένετ. κατά- 
στασιν τού 1697 τών χωρίων ΙΙατρών μαζί μέ 
τδ Σαντχμέρι, άπετέλει δέ ιδίαν ένορίαν (Κώ- 
δηξ Μέρτζιου 117, 118, 173), άναφέρεται δέ 
καί εις τά έγγραφα τήε μονής Μαρίτσης (βλ. 
λ.), τής όποίας είναι γειτονικόν. Ό  Pouque- 
ville III, 537 σημειώνει όρΟώς τδ χωρίον είς 
τούς πρόποδας τού όρους Σανταμέρι, τδ γρά
φει όμως Zouri (λησμονήσας προφανώς τήν 
α συλλαβήν). Κάτοικοι 12 οίκογένειαι Έλλη- 
νικαί (1816). ΤΙ Expedition ευρε (1828) 22 
οίκογενείας. Κατά Ραγκαβήν Β' 86 οικογένειας 
23 κάτοικοι 102 τώ 1851 (αλλά κινδυνεύει νά 
συγχύση τδ χωρίον μέ έτερον άσχετον Φράγκα). 
Κατά Νουχάκην 212 κάτοικοι τα> 1889. Κατά 
Κορύλλον ένθ’ άνωτ. 312 κάτοικοι τφ 1903. 
Τώ 1836 άνήκεν είς τδν δήμον Τριταίας (Σαν- 
ταμερίου), άπδ τού 1861 όμως είς τδν δήμον 
Δύμης. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 159. 
ΜΕΕ ΚΔ 466, ΈλευΟ. ΙΒ' 855. Πλησίον αύ- 
τού χωρίον άλλοτε Λουκίστρα (βλ. λ.).

Χάραδρος. Ποταμός (μάλλον χείμαρρος), 
πηγάζων έκ τών Δ υπωρειών τού Παναχαΐκού, 
διέρχεται άπδ τά παρακείμενα χωρία Βελβίτσι, 
δπου ονομάζεται Βελβιτσάνος έξ αύτοϋ καί κα
τόπιν καί άπδ τδ χωρίον Μποζαΐτη, δπου λέ
γεται ποτάμι τών Μποζαιτίκων, καί καταλήγει 
4 1)2 χλμ. Β Πατρών, έχβάλλων είς τδν Πα- 
τραίκόν, Ό  Παυσανίας διέδωσε τήν άρχαίαν
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Λαράδοσιν, κατά τήν όποιαν τά κατά άνοιξιν 
διηγούμενα έκεΐ καί πίνοντα έξ αύτοϋ ύδωρ 
ποίμνια, θά έγέννων συνήθως άρρενα, ένεκα 8έ 
της ώφελείας αυτής οί βοσκοί έφερον έκεΐ τά 
ποίμνιά των, έκτος άπό τάς άγελάδας. ’Επί 
Ενετοκρατίας δ ποταμός έκαλεϊτο Βελεβίτζος 
καί κατόπιν Βελβιτσάνος ένεκα τής καλής ίδιό- 
τητος ταύτης (bel vizio) καί έξ αύτοϋ καί τδ 
χωρίον. Ή  άποψις αΰτη τοΰ Θωμοπούλου 63, 
τήν δποίαν άρχήθεν άπεκρούσαμεν, δέν είναι 
δρθή, διότι οί ποταμοί λαμβάνουν τά όνόματά 
των κατά κανόνα εκ των παρακειμένων χωρί
ων, ούτε ήτο δυνατόν οί Ενετοί νά θυμηθούν 
ή νά έκτιμήσυυν τήν άρχαίαν μυθολογίαν, τέ
λος δέ διότι τό όνομα Βελβίτσι (βλ. λ ) είναι 
σλαυικόν καί όχι έκ τοϋ bel vizio των Ε νε
τών, τό όποιον άλλως τε ουδέποτε έλέχθη.

Τό άρχαΐον όνομα Χάραδρος, διότι μή έχων 
κανονικήν κοίτην, δημιουργεί χαράδρας καί εί
ναι κατά τόν χειμώνα καταστρεπτικώτατος, ά- 
ναπτυσσόμενος όσον πλησιάζει πρός τήν παρα
λίαν εις πλάτος χιλιομέτρων. Κατά τήν δημο
σίαν δδόν άπό 11ατρων πρός Αϊγιον υπάρχει 
λιθόκτιστος γέφυρα έν χρήσει καί σήμερον. Χά
ραδρος ποταμός άπαντα κατά τήν άρχαιότητα 
καί είς ’Αργολίδα καί άλλος είς Μεσσηνίαν. 
Είς ’Ήπειρον καί πόλις καί ποταμός παρά τόν 
Άμβρακικόν κόλπον. Άραβαντινός Β' 143, 
144, 176. Ήπειρ. χρον. 1' 363. Ή  λ. έκ τών 
άρχαιοτάτων τής Έλλην. γλώσσης, άπαντώσα 
είς έπιγραφάς ύστερομυκηναΐκάς. Τόν ποταμόν 
συγχέει ό Pouqueville IV 399 μέ τόν Σέ ε- 
μνον, αναφέρει δέ όρθώς δ Leake III 417. 
Είς τάς έκβολάς του καί μέχρις έκείνων τοϋ 
Μειλίχου έσχηματίζοντο τενάγη δύο προχω- 
ροΰντα έν είδει γλώσσης είς τήν θάλασσαν είς 
έκτασιν 100 μ. (Βάλτος). ‘Ο Πατραΐκός είς 
τάς έκβολάς τοϋ Χαράδρου έχει βάθος 6—12 
μ. Περί τών ζημιών έκ τοΰ χειμάρρου διά τής 
άχρηστεύσεως καί τής γεφύρας διά τών άπο- 
τιθεμένων φερτών υλικών καί άνυψώσεως ούτω 
τής κοίτης βλ. Χρ. Μουλοπούλου, ΟΙ χείμαρροι 
τής Παλ. ‘Ελλάδος, Θεσ)νίκη 1929, είκ. 10. 
Είς τάς όχΟας τοϋ ποταμού καί κάτω τοΰ χω
ρίου Βελβίτσι εύρέθη τώ 1953 άναλμα μαρμά- 
ρινον άκέφαλον καλής τέχνης. Βλ. λ. Σλαΰοι 
περί τοϋ Ρηγίου παρ’ αύτώ. Θωμόπουλος 62, 
63, 70, 82.

Χαράδρι ο ν .  ’Ήδη τώ 1880 μετωνομάσθη 
ούτω τό χωρίον Βελβίτσι (βλ. λ ), ούχί όρθώς, 
διότι Χάραδρος καί Χαράδρα, ώς εΐόομεν, ύ- 
πήρχον κατά τήν άρχαιότητα καί πόλεις καί 
δέν συνέτρεχε λόγος διά τό υποκοριστικόν. 
Τριανταφύλλου Δηα. όνομ. 22. Θωμόπουλος 
67».

χαράκται. Τούς τελευταίους χρόνους έν 
Πάτραις οί Στεφ. ΙΙροκοπίου, ’Ιωάν. Δρακό- 
πουλος καί Κ. Κωστόπουλος (ξύλου).

χαρακτήρ. Κυρίως χαρακτηρίζει τούς Πα- 
τρεΐς ή έλλειψις ιδιωματισμών καί Ιδιοτροπιών, 
άκόμη καί είς τήν γλώσσαν (βλ. λ.), είναι έ- 
πίμελεΐς, φιλόπονοι, φιλοπαίγμονες, άρέσκονται 
είς γενικάς διακωμωδήσεις (ντόρους βλ. λ.). 
Παναγ. Κανελλόπουλος προλογίζων β' έκδ. 
Θωμοπούλου 13—-16. Βλ. λ. συμπόσια. Πλη

θώρα σατυρικών έφημερίδων (βλ. λ.). Δέν άνέ: 
χονται διακρίσεις (βλ. λ. στανιάρχοντες), έπι- 
βάλλονται έπισκόπων (βλ. λ. ’Εκκλησία). Κατά 
Ένετ. έκθεσιν τοΰ 1688 είναι οί ΙΙατρεΐς εύ- 
φυεΐς, φιλοπρόοδοι, άποστρέφονται τό πολεμι
κόν έπάγγελμα (Κώδηζ Μέρτζιου 80, 82).
Βλ. λ. στρατιώται, έπαναστάσεις, κλέφται, 
στρατός, δι’ ών διαπιστοϋται ή πολεμική των 
άρετή. ΟΙ ‘Ενετοί βεβαίως δέν τούς εΐχον όρ
γανά των.

*0 Άνδρ. Καλαμογδάρτης ήδη τώ 1819 ά- 
ναφέρεται είς «τό άτακτον κοινόν τής Πάτρας 
τό τόσον πολυφρόντιστον». Βλ. λ. στάσεις.

Χαραλάμπη άδελφοί, έμπορος έν Πά- 
τραις πρό τοϋ 1821 δ εις έξ αύτών. Ή  άδελ- 
φή των σύζυγος Δημ. Ζαΐμη (Θεοφανίδης 214) 
βλ. λ. Γερμανός, δ όποιος τούς συνεφιλίωσεν. 
Ιΐροεστώς τής Αίγιαλείας οίκογενείας έγκρίτου 
έκ Καλαβρύτων. Παρών κατά τήν κήρυξιν τής 
Έπαναστάσεως 1821 έν Πάτραις ό Σωτήριος, 
μέλος τής έφορίας τής Φιλικής. Ηολεμεΐ είς 
Πουρναρόκαστρον καί Σαραβάλι τόν ’Ιούλιον 
καί Αύγουστον τοϋ 1821. Γερμανός 6, 10, 54, 
55, 60. Φωτάκου Βίοι 22—4. Συνετήρει ίδιον 
σώμα οπλιτών καί παρέμεινεν είς τήν πολιορ
κίαν καί τόν Αύγουστον 1821. ΜΕΕ ΚΔ' 475. 
Τίός τοϋ έπίσης προκρίτου τής Αίγιαλείας Δη- 
μητρίου, ό ’Ιωάννης έμπορος, γλωσσομαθής καί 
μορφωμένος, σταδιοδρομήσας είς Πάτρας (1832 
—8). Προσέφερε καί είς τόν ‘Ιερόν άγώνα ύπη- 
ρεσίας. ΜΕΕ ΚΔ' 475. Σταυρόπουλος 477—8.

Χ α ρ α λ ά μ π η ς  Σ. Ά σ η μ ά κ η ς .  Έ -  
ζησεν είς Πάτρας. Έζήτησε ν’ άποκτήση τόν 
πύργον Χαλανδρίτσης, άλλ’ είς τήν διένεξίν του 
μέ τόν Γ. Ροϋφον, έκέρδισεν δ τελευταίος. Θω
μόπουλος 3012 ό αυτός είς ’Αχαϊκά, Α' 52. 
Είς Άρχεΐον Λόντου Α' 262 έπιστολή πρός 
Νικόλαον Χαραλάμπην περί δανείου μετά Κον- 
τογούρη τφ 1820 καί αύτόθι 263—4 δι’ ομοί
ως έμπορικόν δάνειον.

Χ α ρ α λ ά α π η  δ δ ό ς  είς τήν άνω πόλιν- 
είς τό Ν άκρον τής δποίας (διασταύρωσις Φω - 
τήλα) εύρέθη τώ 1935 ψηφιδωτόν, άνήκον είς 
τό συγκρότημα τής συνοικίας τών ρωμ. χρό
νων τών ‘Τψηλών άλωνίων. Θωμόπουλος 205 2, 
Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 39.

Χαραλαμπόπουλος. Άνχφίρεται υπό Κ. 
Μεταξά 185 ότι ήτο έκ Πατρών άγωνιστής 
καί οί Τούρκοι συλλαβόντες αύτόν τώ 1824 
είς Μαΰρα βουνά είς συμπλοκήν Τούρκων καί 
'Ελλήνων ύπό τόν Σισίνην καί Μπότσαρην, 
τόν άνεσκολόπισαν είς Πάτρας.

Χαραυγή. Φιλολογ. περιοδικόν έκδοθέν είς 
Πάτρας τώ 1945 ύπό Άνδρ. Δόξα (Τάκη Κα- 
μπανα).

Χαρίσης Χάρης. Έξέδωσεν έν Πάτραις 
τώ 1952 «Ιίερίεργες συνήθειες ξένων λαών» 
(Άσία).

Χαρμπίλας Θ ε ό δ ω ρ ο ς .  Καπετάνιος έκ 
Ζουμπάτας, άγωνιστής τοΰ 1821, πολεμήσας 
Ιδίως πέριξ τών Πατρών. ’Εκ τών δπλαρχηγών 
τής έπαρχίας συμμετέχει είς τήν σύσκεψιν τού
των τόν ’Ιούλιον 1824 είς Ζουμπάταν πρός ά- 
νάδειξιν άρχηγοΰ τών όπλων τής έπαρχίας. ‘Ο
μοίως έν μονή Μαρίτσης τήν 5)10)1824 εις ά-
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ναφοράν δπλαρχηγών πρδς τδν άρχηγδν του 
στρατοπέδου Πατρών ’Ανδρ. Λόντον. *Αρχ. 
Λύντου Β' 297—8. Τδν ’Ιούνιον 1827 ύπέκυψε 
μαζί μέ τδν συγχωριανόν του Νενέκον είς τούς 
Τούρκους, άλλ’ ένωρίτατα άνένηψε καί ήδη 
άπδ τά τέλη ’Ιουλίου τού αυτού έτους έπανήλ- 
θεν είς τδ έθνικδν στρατόπεδον. Συμμετέσχεν 
είς πλείστας μάχας. Βλ. λ. Έπαν. 21. Θωμό- 
πουλος 552, Λέκκας 115, 121, 146.

Χαρμπιλαίικα (γράφονται καί Χαρμαλαίι- 
κα) Δύμης. Χωρίον παρά τδ Κράλι Δύμης. Τά 
άναφέρει πρώτος δ Νουχάκης 528 ώς συνοικι- 
σμδν άπλώς άνευ άριθμού κατοίκων (1889). 
Περί τού δνδματος Θωμόπουλος α' έκδ. 238, 
άλλ’ όρΟδτερον το όνομα έκ της έπιτοπίου οι
κογένειας Χαρμπίλα.

χάρται. Είς τήν Γεννάδειον βιβλιοθήκην 
’Αθηνών έκ συλλογής Γενναδίου υπάρχουν χάρ- 
ται τής Πελοποννήσου, τού 1597 τού Μερκα- 
τόρ, τού 1640 τού Λαουρενμπέρτζιο, του 1688 
τού Σακκέτι, περιέχοντες τάς Πάτρας, ένδει- 
κνύουν δέ πέριξ αυτών τοπωνύμια 6π*»ς Σαλ- 
ματούραν (Βαλματούραν), Τράπανο (παρά τδν 
"Αραξον), Σκιόεσσαν ΒΛ Πατρών, Μυρόπολιν 
(Μιτόπολιν), Σανταμέρι. *0 χάρτης, τδν όποιον 
παραθέτει δ ΣάΟας είς τά Μνημεία τόμος Γ' 
(έν τέλει) είναι τού 1545 κατά Λέκκαν 68. Είς 
αύτδν πρδ αναπεπταμένης θαλάσσης άναφέρονται 
αΐ Πάτραι (ώς μεσόγειος), ή *Λγιά καί τά 
Δαρδανέλλια (Dardonelo, Ρίον), Νεζερόν (Xe-  
sero) καί πρδ αυτού "Λγ. Δονάτος (S. Dona
to, ίσως φρούριον), S. Manio, Korol καί πρδ 
αυτού (πρδς ΙΙάτρας) Σίδερο κάστρι (Σιδηρό- 
καστρον) καί έτι πλέον πρδς Πάτρας λίρα. 
Είς τάς πηγάς τού ΦΛνικος σημειούται Cusu- 
liiicastro (Γουρζούμισα). *0 β' άπδ τάς Πά
τρας μεσημβρινώς ποταμδς (Γλαύκος) άναφέ- 
ρεται ώς Serrana καί ό Ιΐεΐρος ώς Camo^ni- 
za καί μεσογειότερον Luistra, ή δέ απέναντι 
αυτής περιοχή Calantina (Χαλανδρίτσα).

Οί χάρται 1715—1800 μάς δίδουν περισσό 
τέρα στοιχεία. 'Έχομεν Κάστρο Σίδρυ (Σιδηρό- 
καστρον) αλλά πρδς τά Νεζερά, Συχχίνά παρά 
τάς Πάτρας. Πλησίον Σανταμέρι ά.·αφέρονται 
Έντρόκαστρον καί Σ.δερόκαστρον. Πριν τού 
Πείρου Κανιγρίσο, έκείθεν δέ τού Πείρου Κο- 
στανίζο, πρδς δέ τδ εσωτερικόν Μουράκι. Χιό- 
να καί Κουίριο. Ή  Νέα Άνάχαρσις τού Γ. D. 
Barbie dn Boca^e (1798) έχει τοπογραφίαν 
άρχαίων πό>εων. rlV,v Μείλιχον έχει αριστερά 
τών Πατρών καί δεξιά τήν Μεσάτιν. Τάς Φα- 
ράς παρά τδν Πείρον καί είς τάς έκβολάς του 
τήν "Ωλενον. Τάς Πείράς ΝΑ τής Ώλένου. 
Τήν Δύμην είς τό Καραβοστάσι καί τδ Τείχος 
είς τδ άκρον τού ’Αράξου. ’Ακριβή χάρτην 
έχει ό Pouqueville προσηρτημένον είς τδν V 
τόμον. Παρά τδ Ρίον σημειούνται τά Αεχαινά, 
ή Μψίλα παρά τδ σημερινόν Λαμπίρη, παρά 
τόν 'Αλυσδν λιμήν 'Αλυκής, κ. ά. Χάρτην καί 
ή Expedition II 12, 13. Γ. Κρέμου Ίστορ.
Γεωγραφία, ΆΟ. 1878 (βιβλιογραφία). Καί ό 
Δραγούμης Χρονικόν Μορέως έν τέλει. 'Ομοίως 
οί Gerland, Leake (καλός), Curtius, Herbil- 
lon, τδν τελευταίον κατηγορεί δικαίως ό M ey
er 2195. Χάρτης τού Corouelli είς τήν Εθνι

κήν Βιβλιοθήκην ("Ηλιος ΙΑ' 260). Καί τού 
Albrizzi. Καί δ Ν. Σοφιανός σπουδαΐον τής 
Πελοποννήσου (ΙΖ' αί.).

Χασαπαίοι οπλαρχηγοί (Ξηρομερΐται). Έ - 
πολέμησαν τώ 1821 εις Πάτρας. Τήν Κυρια
κήν Βχΐων 1821 κατά τήν εισβολήν του Ίσούφ 
παρέμεινον τήν νύκτα είς συνοικίαν Ά γ . Πα
ρασκευής καί Άλεξιωτίσσης αμυνόμενοι. Φιλή- 
μων είς Γερμανόν 244, Θεοφανίδης Α' 225. 
Είς άρχείον ’Ιωάν. ΙΊαπαδιαμαντοπούλου υπάρ
χει ομόλογον 11 ’Απριλίου 1821 Φίλιππα Χα
σάπη διά χρέος του «είς τή μπάτρα διά τής 
χειρδς μετρητά 165». Ούτος εύρίσκετο τδν 
Απρίλιον 1821 είς Πάτρας. Βλ. λ. Έπαν. 21.

Χασαπόπουλος ’Ιωάννης. Έκ Πατρών οι
κονομολόγος. Έξέδωσεν έν Άθήναις τώ 1935 
«*ΙΙ χρηματική θεωρία τής πίστεως»,

Χασαπόπουλος X. Τ. Έξέδωσεν έν Πά- 
τραις 1932 «Οί συνεταιρισμοί» μεταφρ. Ernest 
Grunfeld έξ σελ, 348.

Χατζή Αβδουλάς. Ό  τελευταίος Τούρκος 
διοικητής τών Πατρών. Βλ. λ. Έπαν. 21 
(1827-8), Μαιζών.

Χατζηαθανασίου Π. Ποιήματά του, εκτός 
άλλων, είς Ν. Καράμπελα Μοραΐτικη ποιητ. 
’Ανθολογία,484, Διατηρεί συλλογήν θηραμάτων 
ταριχευμένων Έλλην. χώρου κλπ. έν Πάτρα ς.

Χατζή Ά χμέτης, μουφτής τών Πατρών, 
υπογράφει τήν συνθήκην παραδόσεως τών Τούρ
κων τής 7 ’Οκτωβρίου 1828 είς τούς Γάλλους. 
Χρυσανθακόπουλος 229.

Χατζή Γιώρτζος ΊΙλίας. Πλοίαρχος έξ 
"Γδρας, συμμ-:τασχών μέ τδ πλοΐον του είς τήν 
ναυμαχίαν Πατρών τώ 1822, έχων επί τού 
π>οίου καί τδν Ιερέα Γεώργιον Ξυνόπουλον (βλ. 
λ.). Άρκαδηνόν.

Χατζημέμου. ΊΙ μεσημβρινώς τών Πα
τρών τοποθεσία, ώς έκ τού δνόματος τού κτή
τορας, νύν 'Άγιος ’Ιωάννης Πράτσικα.

Χατζή Χασάν, πασάς, ναύαρχος διοικητής 
Πελοποννήσου κλπ. Γνωστός ήμΐν άπδ τδ έγ
γραφον άμνηστείας τού κλέφτου Θεοδ. Τζούνη 
(βλ. λ.), κατελθών είς τήν Πελοπόννησον ένεκα 
τής μάστιγος τών Τουρκαλβανών, οί όποιοι ε
πί δεκαετίαν άπδ τής Έπαναστάσεως 1770 
έδήωνον αύτήν. ’Ελαφρά πλοία τής μοίρας του 
άπέστειλε νά έπιτηρούν τδν κόλπον Ναυπά- 
κτου πρδς άποκοπήν τής συγκοινωνίας. Γιάννη 
’Λναπλιώτη, Τζανετέμπεης Κουτήφαρης, Κα
λαμάτα 1957, 12.

Χατζής Βχσίλειος. Ζωγράφος, ιδίως δέ 
θαλασσογράφος, γεννηθείς είς Πάτρας τώ 1870 
καί άποβιώσχς είς ’Αθήνας τώ 1915, δπου καί 
έσπούδασε καί έζησεν. ’Έργα του : Ή  ναυμα
χία τής 'Έλλης, Ή  ναυμαχία τής Λήμνου, Νηο
ψία ύπδ άντιτορπιλλικών, Τό ύπ* άριθ. 11 τορ- 
πιλλοβόλον, Ό  «’Αβέρωφ» άνθρακεύων είς Μού- 
δρον, Ή  «’Αμφιτρίτη» κομίζουσα τήν σορδν τού 
βασιλέως Γεωργίου Α', Πλύσις καταστρώματος, 
‘Ύστερα άπδ τδ ψάρευμα, Ή  τελευταία ναυμα
χία τού Βυζαντίου, Ό  γέρο πειρατής, Ή  κα- 
λύβη τού ψαρά. Περί αύτοϋ γράφει δ Τ. Τουρ- 
νάς είς τδ Άκαδ. Ήμερολ. ΙΙατρών 1918, 14: 
«δεινός θαλασσογράφος, του όποιου ή καλλιτε
χνική ψυχή τάς πρώτας έμπνεύσεις έλαβεν έκει
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είς τούς όγκολίθους της άκτής του ‘Αγ. Ά ν- 
δρέου καί είς τήν άμμουδιάν των ’Ιτεών μίαν 
σεληνόφωτον νύκτα». ΜΕΕ ΚΔ’ 533, Έλευθ. 
ΙΒ’ 854. Τριανταφύλλου Δημ. όνομ. 57.

Χατζόπουλος Γεώργιος. Ζωγράφος διακε
κριμένος γεννηθείς τφ 1858. Περί αύτοϋ 6 
Τ. 'Γουρνάς είς Άκαδ. ‘Η ιερολόγιον Πζτρών 
1918, 14: «της πό/.εως αύτής [των Πατρών] 
είναι καί 6 έκ των δεινοτέρων ζωγράφων τής 
πρωτευούσης, τοϋ όποιου οί πίνακες έμφανίζουν 
τόν δυνατόν καλλιέχνην, τόν μεγάλον ζωγρά
φον». Είς Έλευθ. 1Β’ 855 άναφέρεται ως γεν
νηθείς είς Αϊγιον καί άσχοληθείς μέ τοπιογρα
φίας Πατρών, ένώ είναι υιός τοϋ έν Πάτραις 
ίατροϋ Δ. Χαιζοπούλου.

Χατζόπουλος ’Ιωάννης. ’Αξιωματικός έκ 
Πατρών γεννηθείς τώ 1862 καί άποθανών τώ 
1918, άδελφός τοϋ ζωγράφου. Συνταγματάρχης 
τοϋ πυρ)κοΰ, υπήρξε διοικητής τοϋ Δ' σώμα
τος στρατού (Καβάλας), τό όποιον άπομονω- 
θέν κατά τήν εισβολήν τών Βουλγάρων τώ 
1916 μετεφέρθη είς τό Γκαΐρλιτς τής Γερμα
νίας, έκεϊ 8έ καί άπέθανε τήν 5 ’Απριλίου 
1918. ΜΕΕ ΚΔ' 534.

Χατζόπουλος Κώστας ποιητής έξ ’Αγρί
νιου. ’Ανέκδοτον αύτοϋ, δτε ύπηρέτει ώς στρα- 
τιούτης είς Πάτρας είς περιοδ. «’Αχαϊκά» Β' 
87-8 .

Χ ε ι λ α ς  Βλ. λ. Χειλόπουλοι.
Χειλόπουλοι Παναγής καί Νικόλαος, ά- 

δελφοί, άπόγονοι τών έξ ’Αθηνών καταφυγόντων 
τώ 1688 εις Πάτρας Χειλάδων, μιας έκ τών 
έγκριτωτέρων αθηναϊκών οικογενειών. Μίχα- 
λος Χειλας υπογράφει τό περί διδασκαλίας τοϋ 
Ν. Βαβατενή κατά τό έτος 1691 πιστοποιητι- 
κόν έκ Πατρών. Διετέλεσαν πρόκριτοι Πατρών. 
Είς έπιστολήν τοϋ Ένετοϋ προξένου τών Πα
τρών Ροζαλέμ τής 19 Αύγούστου 1787 πρός 
Ένετίαν, έσωκλείονται έγγραφα καί κατάλογοι 
πλοίων, εις τούς όποιους άναφέρονται τά ονό
ματα τοϋ ’Αλεξίου (Palessi γράφει) Χειλοπού- 
λου καί Πολυζώης Χειλόπουλος καί Συντρο
φιά βεβαιούντων αύτά’ ήσαν λοιπόν έμπορευό- 
μενοι μέ έξαγωγάς είς τό εξωτερικόν. Κώδηξ 
Μέρτζιου 294 διά τά έτη 1786—7 : Πολυζώης 
Χειλόπουλος καί άδελφοί. Διά τόν Παναγήν 
καί Νικόλαον έκοινολογεΐτο δτι ήσαν άδηφά- 
γοι. Συνήθιζον νά τρώγουν πρώτα μολόχας ή 
φασόλια διά έρμα τοϋ στομάχου καί κατόπιν 
τό φαγητόν των. Διε-φίνοντο διά τήν ένδυμα- 
σίαν των, τά ίντέρια των καί τούς τζουμπέδες 
χρώματος καφέ μέ γάλα καί τούς υψηλούς 
λευκούς πίλους των έν άντιθέσει πρός τό φέσι 
καί τήν φουστανέλλαν τών άλλων. Ή  προθήκη 
7 (31) τοϋ μουσείου τής Ίστορ. καί ΈΟνολ. 
Εταιρίας ’Αθηνών περιελάμβανε καί έν άνδρει- 
κελλον φέρον αρχοντικήν ένδυμασίαν τών Πα
τρών. ΗΙσαν δέ οί Χειλόπουλοι έκ τών όλίγων 
έκείνων έν Πάτραις, οί όποιοι, έκτός τών προ
ξένων, έχρησιμοποίουν τήν νύκτα άγγεΐον διά 
τάς άνάγκας τοιν, τών πολλών έξερχομένων είς 
τό ύπαιθρον. Κατώκουν δπου σήμερον ή οικία 
Δημ. Άνδρικοπούλου Μπουκαούρη έπί τής 
πλατείας άγ, Γεωργίου. Τά ώς άνω άγγεϊα, 
καλούμενα ύπό τών απλοϊκών Πατρινών «ψηλά

καπέλλα», άνευρόντες είς τά έρείπια τής οι
κίας τοϋ Χειλοπούλου οί εκεί κατασκηνώσαν- 
τες τσολιάδες τοϋ Τζαβέλλα τώ 1832 έχρησι- 
μοποίησαν πρός παρασκευήν φαγητού, άγνοοϋν- 
τες τόν άρχικόν προορισμόν των. Θιυμόπουλος 
476, 510, 552 καί είς τά κατάλοιπά του.

Ή  οικογένεια Χειλά είναι άρχαία. Είς 
Σπυριδ. Λάμπρου Παλαιολόγεια καί Πελοπον- 
νησιακά, Β' τευχ. Δ' καταχωρεΐται επιστολή 
Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου σ 226—7 άριθ. 9 
«Τώ πρίγκηπι Νικηφόρω Χειλα είς Πελοπόν
νησον». *0 Πολυζώης Χειλόπουλος υπογράφει 
μεταξύ τών προκρίτων Πατρών ώς μάρτυς έγ
γραφον 30 ’Ιανουάριου 1798 (πρόγαμος δωρεά 
Γεωργ. Πόλου πρός τήν σύζυγόν του Δημη- 
τρούλαν θυγ. Γαλάνη Ρηγοπυύλου)' άρα τό έ
τος εκείνο ήτο πρόκριτος Πατρών (Άκαδ. Ή - 
μερολ. Πατρών 1918, 111). Τό γένος Χειλο- 
πούλου ήτο καί ή μήτηρ τοϋ Άνδρ. Ρηγοπού
λου, οικογένειας πλουσιωτάτης (Βιογραφία Ρη
γοπούλου ύπό Καλλιοντζή, 11). Νικολάου Χει- 
λοπούλου έπιστολή ’Ιουλίου 1825 πρός Δ. Ρώ~ 
μαν εις Άρχεΐον Ρώμα Α' 585.

Χειλών Χείλωνος (καί Χίλων) όλυμπιονί- 
κης έκ Πατρών. Υπάρχει καί Χειλών, είς τών 
έπτά σοφών, έκ Λαχεδαίμονος, έντελώς άσχε
τος. *0 Χειλών υιός Χείλωνος είναι μόνος έκ 
τών ’Αχαιών, ό όποιος συμμετέσχεν είς τήν 
μάχην τής Λαμίας (11 ’Ιουνίου 323 π. X.) με
τά ’Αθηναίων καί λοιπών Ελλήνων κατά τοϋ 
’Αντιπάτρου Μακεδόνος, εν έτος μετά τόν θά
νατον τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, τόν όποιον καί έ- 
νίκησαν. ’Αλλά ό άνδρείως πολεμήσας καί δια- 
κριθείς Πατρεύς καί δλυμπιονίκης Χειλών έφ>- 
νεύθη είς τήν μάχην ταύτην. Ό  Χειλών είχε 
νικήσει δίς είς τά ’Ολύμπια, τετράκις εις τά 
’Ίσθμια, τρις είς τά Νέμεα καί άπαξ είς τά 
Πύθια, οί ’Αχαιοί δέ τόν έθαψαν άπό κοινού, 
άνεγείραντες συγχρόνως τόν ανδριάντα του είς 
τήν ’Ολυμπίαν, κάτωθι τοϋ όποιου ύπήρχεν έ- 
πιγραφή : «Μουνοπάλης νικώ δίς ’Ολύμπια, | τρις 
Νεμέα, τετράκις δ’ ’ίσθμώ έν άγχιάλω, | Χει
λών Χείλωνος Πατρεύς, δν λαός ’Αχαιών | έν 
πολέμψ φθίμενον, θάψ’ άρετής ένεκεν». Είς 
τόν Παυσανίαν ύπάρχεί άντίφασις: Ένώ είς τά 
’Αχαϊκά άναφέρει ώς άνω περί μάχης εις Λα
μίαν, είς τά Ήλειακά άντιθέτως γράφει δτι με
τά τών λοιπών ’Αχαιών έκστρατεύων έπεσεν 
είς τήν Χαιρώνειαν. Άλλ’ ό Παυσανίας ό ίδιος 
λέγει δτι ό Χειλών έπολέμησεν είς Λαμίαν, 
πριν έπουλωθή τό τραϋμά του τής Χαιρωνείας 
δτε Φωκεΐς, Κορίνθιοι καί ’Αχαιοί είχον τρα- 
πή εις φυγήν καί έπολέμει μόνος.

*0 άνδριάς τής ’Ολυμπίας ήτο έργον τοϋ 
διασήμου Σικυωνίου χαλκοπλάστου Λυσίππου 
(β' ήμισυ Δ' αί. π.Χ.), χαλκούς, θαυμαζόμενος 
ύπό τών παλαιών, άντίτυπον τοϋ όποίου θεω
ρείται ό άποξυόμενος μαρμάρινος φυσικού με
γέθους άνδριάς ό εύρισκόμενος είς τό μουσεΐον 
τοϋ Βατικανού. *0 χαλκούς άνδριάς φαίνεται 
δτι μετεκομίσθη έξ ’Ολυμπίας εις Ρώμην. Ό  
αύτοκράτωρ Τιβέριος τόν μετέφιρεν εις τά άνά- 
κτορά του άπό τόν πρό τών Θερμών χώρον, 
δπου τόν είχε στήσει ό ΆγρΙππας. Κατόπιν 
έπιμόνου αίτήσεως τοϋ δήμου είς τό θέατρον,
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6 Τιβέριος τδν έπανέφερεν εις τήν προτέραν του 
θέσιν. Καί δ μαρμάρινος άνδριάς μετεκομίσθη 
είς ’Ιταλίαν καί άνευρέθη εις τδ Τρανστεβέρε 
τφ 1849 καί μετεκομίσθη εις τδ Braccio 
nuovo του Βατικανού.

Κατ’ άλλην γνώμην άνευρέθη τφ 1850, γε- 
νομένων άνασκαφών είς Ρώμην ύπδ του έκει 
Γαλλικού στρατού κατοχής. Ό  Χειλών δχι 
μόνον ώς νικητής είς παλαιστικούς άγώνας άνα- 
φέρεται, τούς σοβαρωτέρους των έλληνικών, 
καί δή <(μουνοπάλης» ήτοι άσκών τήν πάλην 
μόνην καί όχι ώς μέρος τού πεντάθλου ή τού 
παγκρατίου, άλλά καί ώς διδάσκαλος της πά
λης, ϊχων μαθητήν Κλέαρχον, ό όποιος δμοίως 
έδίδαξε τδ άγώνισμα τούτο εΐς τινα Λεοντί- 
σκον Μεσσήνιον έκ Σικελίας. Βλ. λ. άθλητι- 
σμός. Θωμόπουλος 132—4. Σταυρόπουλος 79, 
81, 182. Έλευϋ. ΙΒ' 851. Τριαντάφυλλου Δημ. 
όνομ. 43. llcrbillon 174.

χ ε ί μ α ρ ρ ο ι .  Βλ. λ. ποταμοί. Πολλοί έκ 
των τελευταίων αυτών, όπως ό Μείλιχος (Θω
μόπουλος 563), πρέπει χείμαρροι απλώς νά χα- 
ρακτηρισθούν σήμερον.

Χελιώτης ή Λύκος Γεώργιος. 'Οπλαρχη
γός ΚορΙνθιος (άπδ τδ Χέλι τής Κορινθίας), 
συμμετασχών έπΐ κεφαλής σώματος Κορινθί- 
ων είς τήν μάχην τού “Λγιάννη Έρινεοΰ (17 
’Ιουλίου 1827), όπου έδειξεν έςαιοετικήν δρά- 
σιν καί γενναιότητα. Λέκκας 130, 132.

Χιμάρα Β. Ηπείρου (καί Χειμάρρα γραφο- 
μένη). Βλ. λ. στρατός. Πλατεία καί δδός. Ά -  
ποικοι είς Βεταίικα Λεοντίου. Τριαντάφυλλου 
Δημ- όνομ. 28, 55.

Χιόνα. Χωρίον Β 4 ώ. της Προστοβίτσης 
(ύψ. 342 μ.). Κορύλλου Χωρογραφία 85. Τδ 
ύπεράνω τού χωρίου ύψωμα καλύπτεται άπδ 
άσβεστόλιθον τού Ώλενοϋ (Ταγκαλάκης παρά 
Θωμοπούλω 42). Άναφέρεται είς τούς χάρτας 
και εις ένετ. κατάστασιν των χωρίων έπαρχίας 
Πατρών τού 1697 (Κώδηξ Μέρτζιου 117). Τώ 
1713 άπετέλει μίαν ένορίαν μέ Κουτροχώρι καί 
Γολέμι. Ή  Expedition άναφέρει τήν Χιόνχ 
μέ 3 οικογένεια. τώ 1823 άνήκουσαν είς τήν 
Βουντούχλαν, δ Ραγκαβής Β' 89 τώ 1851 μέ 
15 οίκογενείας καί 74 κατοίκους καί δ Νοο- 
χάκης τφ 1889 μέ 215 κατοίκους. Κατά τήν 
σύστασιν των δήμων άνήκεν είς τδν της Έρυ- 
μανθίας καί άπδ τού 1861 είς τδν τής Τριταί- 
ας. Δρακάκης Κυύνδουρος 67, I t 3. Τδ όνομα, 
νεοελληνικόν, ένθυμίζει τήν όρεινήν τάξιν τού 
χωρίου.

Χιονίστρα. Κορυφή τού Παναχαϊκού (βλ. 
λ.) ύψ. 1613 μ. *Υπ* αύτήν ή μονή Πεπε- 
λενίτσης, τδ χωρίον Κουνινά Αίγιαλείας, διέρ
χεται δέ παρ' αυτή ό Σελινίύς, ό όποιος τήν 
χωρίζει άπδ τδν Κλοκδν (Κερήνειαν). Ταγκα
λάκης παρά Θωμοπούλψ 39, Κορύλλος Χωρο
γραφία 104, 108.

Χιονότρυπες. Κορυφή τού Ώλενοΰ παρά 
τδ Καλούσι, ύψ. 1827 μ. ‘'Εχει σπήλαια δια- 
τηρούντα χιόνα καθ’ όλον τδ έτος.

Χίος. Βλ. λ. Αεόντιον, Μακαρεύς, Μέλας, 
Φίλιππος Ε'. Πολλοί ήλθον επί τελευταίας Ε 
νετοκρατίας είς Πελοπόννησον, κυρίως όμως 
μετά τήν καταστροφήν τής νήσου, μέσψ Ζα-

> κύνθου, διεκρίθησαν δέ αΐ οίκογένειαι Φακίρη,
I Δαμαλά, Κόλλα καί Μαξίμου. Θωμόπουλος
; 105, 123, 213, 399, 456, 469, 523.
ι χ ι ών .  Βλ. λ. κλίμα, Παναχαΐκός.

Χλόη. Περιοδικόν έν Πάτραις τφ 1889, 
δίς τού μηνδς έκδιδόμενον. Βλαχογιάννης, Κλέ
φτες του Μόρια 340, Κορύλλος Πελοπόννη-

. σος 3.
Χλουμούτσι. Κατά τάς άρχάς του ΙΣΤ' 

αί. ή δικαιοδοσία τού βοεβόδα του Χλουμουτ-
> σίου έπεξετείνετο καί έπί τών Πατρών (βλ.
> λ Τούρκοι). Θωμόπουλος 409. Κ. Ν. Ήλιό- 

πουλος, Τδ τοπωνυμικόν τής Ηλείας, 160.
; χ λ ω  ρίς.  Βλ. λ. Γεωργία, δάση.

Χοϊδας Θ. Παυσανίας. Κλάδος τού έκ Λη- 
ξουρίου Κεφαλληνίας οΐκου (Τσιτσέλης 816) 
έγκατέστη μετεπαναστατικώς είς Πάτρας. *0 
Παυσανίας έγεννήθη τδν Φ)ριον 1820 καί άπε- 
βίωσε τήν 19 ’Ιουνίου 1898. Νεώτατος έξελέ- 
γη βουλευτής Μεγάρων, άλλά δέν άπεδέχθη 
τήν έκλογήν, δικηγόρων άπδ τού 1848 έν Πά- 
ταις έπί μίαν 50ετίαν. Πρόεδρος τού Δικηγο
ρικού συλλόγου Πατρών κατά τήν σύστασίν του, 
λόγος του δέ κατά τήν έναρξιν τών συνεδριά
σεων αύτού τής 20 Δ)βρίου 1876 έξετυπώθη 
έν Πάτραις τώ 1877.

Σπουδαίος δικανικδς ρήτωρ, άρθρογράφος 
είς τήν έφημ. Νεολόγος υπό τά στοιχ. Α—Ω. 
Τω 1845 έξέδωσε μετά τού Κ. Άντωνιάδου 
μετάφρασιν τής Πολιτ. Δικονομίας τού Γάλλου 
de Berryat St. Prix. Είσαγγελεύς κατά τήν 
δίκην στάσεως Μερεντίτη. Συνήγο,ος τού άρ- 
χιεπισκόπου Άβερκίου κατά τά Σιμωνιακά 
τού 1876. Έτιμήθη διά τού σταυρού τού Σω- 
τήρος διά τήν διεξαγωγήν τών υποθέσεων τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών ώς δικηγόρος αύτού. 
ΓΙερΙ τής δράσεώς του καί φιλοξενίας παρ’ αύ- 
τώ έν Πάτραις ή Dora d’ Istria, Excursions 
etc. A' 347—8. Νεκρολαγίαι του μετ* εικόνας 
εί; Έθν. ΊΙμερολόγιον Σκόκου 1889 καί εις 
Νεολόγον Πατρών 20 ’Ιουνίου 1898. A. R. 
Rangabe, Histoire litt. de la Grece I, 245 
(Paris 1877).

Χοϊδας Στ. Θεόδωρος. Έξέδωκεν είς ’Α
θήνας τφ 1927 «Έπισκόπησις τής νομοθεσίας 
έπί τών άνων. έταιριών».

Χ ο ϊ δ α ς  Ρόκος βουλευτής Κεφαλληνίας* 
Εύχγγελίδης Τά μετά τδν *Όθο»να 391. ΙΙρόε- 
δρος τού έν ΙΙάτραις σημαντικού τμήματος του 
έν Άθήναις ύπδ τήν προεδρείαν τού Γ. Τερτσέ- 
τη συλλόγου, «Ρήγας Φεραϊος» (1844). Έδι- 
κηγόρευσεν είς Πάτρας. Γ. Φιλαρέτου, Άπδ  
τού 75ου ύψωμ. 30. 104, 105.

χ ο ν δ ρ ο ν ο ι κ ο κ υ ρ α ΐ ο ι .  Θωμόπουλος 
522. Βλ. λ. στανιάρχοντες.

χ ο ρ ο ί  δ η μ ό σ ι ο ι .  Βλ. λ. έορταί.
χόρτον. Παρήγαγε πολύ ή ’Αχαϊκή καί 

Ήλειακή πεδιάς, τής Μανωλάδος, ώς καί έκεί- 
νη τής Κ. Άχαίας (βλ. λ. πεδιάδες, ΜΩλενος), 
Ιδίως όταν αί τελευταΐαι αύται ήσαν κατάφυ
τοι άπδ δρύς καί έχρησίμευον διά τήν χειμε
ρινήν διαμονήν ποιμνίων όχι μόνον τών πέριξ 
χωρίων, άλλά καί άλλων μακρυνών (όρεινών) 
περιφερειών (βλ. λ. πληθυσμός). Καί σήμερον 
άκόμη πολυάριθμα ποίμνια διαιτώνται διά τδ
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άφθονον χόρτον τής πεδιάδος. Έ ξ άλλου ή 
καλλιέργεια μέ σιτηρά των πεδιάδων τής έπαρ- 
χίας άνάγεται είς αυτήν τήν προϊστορικήν έπο- 
χήν (βλ. λ. Άρόη). 'II Ώλενος κατά τήν άρ- 
χαιότητα έκαλεϊτο γή φορβάδοε, διότι καί αυ
τή, δπως καί ή Δύμη, παρηγεν άφθονον χόρτον. 
Περί τοϋ χόρτου τής Πελοπόννησου γενικώτε- 
ρον γράφει ό Βησσαρίων έκ Φερράρας τώ 1459. 
Θωμόπουλος 52, 1044, 3692. Ένετική κατά- 
στασις τοϋ 1699 καί 1697 (είς Κώδικα Μέρ- 
τζιου 117, 8) είναι άναλυτική διά τήν παρα
γωγήν του είς τήν περιφέρειάν μας.

Χόσμηνα. Βλ. λ. Κόσμηνα, Φώσταινα. 
Νϋν Κοσμούλα.

Χουσεΐν άγάς έν Πάτραις. Τούτου ό λη
νός έκειτο πλησίον τοϋ χωρίου Ρωμανού, δπου 
ή μάχη τής 2 Αύγούστου 1821. Είς τήν μά
χην έδρασαν έκ των ήμετέρων οί Παν. Καραν- 
τζδς, Θ. Γρίβας, Νικολ. Γερακάρης, Γερασ. 
Γκεντελίνης (Πατρεΐς, Κεφαλλήνες, Άκαρνα- 
νες). Τριανταφύλλου Γηροκομείου 46. Βλ. λ. 
Έπαν. 21.

Χρηστάκης Χρηστός. Άναφέρεται είς 
τόν πίνακα των έκ τής έπαρχίας ΙΙατρών πε- 
σόντων κατά τόν άγώνα τοϋ 1821 των ναών 
μονής Όμπλοΰ καί 'Αγ. Κωνσταντίνου. Θω- 
μόπουλος 600, Όμπλοΰ 29.

Χρηστίδης ’Ιωάννης. Είς τόν κατάλογον 
συνδρομητών τοϋ Εγκολπίου των Ιατρών τοϋ 
Διονυσίου Πύρρου τοϋ Θετταλοϋ έν Ναυπλίφ 
1831 άναγράφεται οΰτος Πατραΐος διά σώμα
τα 40, ποσόν σημαντικόν έν σχέσει μέ τούς 
άλλους έκ πάσης έπαρχίας συνδρομήτάς.

Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  Εστία Πατρών. Έτύπω- 
σεν «’Έκθεσιν πεπραγμένων έτους 1945» έκ 
σ. 18. Σωματεϊον μέ θρησκευτικήν δρασιν, ά- 
νήκον είς τήν *ίνησιν τής άδελφότητος «Ζωή».

Χριστιανισμός. Βλ. λ. Εκκλησία, "Αγ. 
Άνδρέας.

Χριστογιαννόπουλος Άθαν. Έξέδωσεν έν 
Πάτραις τώ 1896 «’Επιστημονική παραφροσύνη 
ήτοι κεραυνοβολισμός τής ύπό Πλάτωνος Ε. 
Δρακούλη έσωτερικής φιλοσοφίας». Συνέπραττε 
μέ τόν I. Άρνέλλον καί έξέδιδον έν Πάτραις 
τήν έφημ. «Άρμαγεδών». Βλ. λ. έργάται.

Χριστόπουλος Άθαν. Σκαλτσάς. Έξ Ά ρ- 
της άγωνιστής τοϋ 1821, έγκατασταθείς είς 
Πάτρας, έλαβε τφ 1844 τό άργυροϋν άριστεΐον 
τοϋ Άγώνος.

Χριστόπουλος Τζανέττος. Ήλεΐος άγω- 
νιστής τοϋ 1821 άναφερόμενος ύπό Χρυσανθα- 
κοπούλου 98 ότι συμμετέσχε καί είς τήν πο
λιορκίαν τών Πατρών ύπό τόν Θ. Κολοκοτρώνην 
(1822). 'Ομοίως άναφέρεται είς Άπομνημ. 
Πλαπούτα. Βλ. λ. Έπαν. 21, 1822.

Χριστόφιλος Γιαννάκης. Υπογράφει ύ- 
πόμνημα Πατρέων ζητούντων τώ 1688 αύτο- 
διοίκησιν παρά Ένετίας. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Χριστοφόρος Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς .  Μη
τροπολίτης Πατρών, έκλεγείς μετά τόν θάνα
τον ήδη άπό Σ)βρίου 1711 τοϋ μητροπολ. ’Αρ
σενίου Δημητροπούλου. Κατά Θωμόπουλον 
485—6, ή έκλογή τοϋ τελευταίου, άνήκοντος 
είς τήν μονήν Ταξιαρχών, δέν έμεινεν άνευ πα
ραπόνων καί μάλιστα τοϋ άντιπάλου του Με-

γαλσσπηλαιώτου Ζακχαίου, μητροπολίτου ήδη 
Μυρέων Ό  Χριστοφόρος διετέλεσε μητροπολί
της άπό Σεπτεμβρίου 17Η έως Ιουλίου 1715, 
δτε, έλθόντων τών Τούρκων, κατέφυγεν είς 
Ζάκυνθον. Πράγματι κατά τάς πληροφορίας 
τυΰ Λέων. Ζώη εύρίσκετυ είς τήν νήσον ταύ- 
την τώ 1723 καί τω 1724 είς δίκην δέ περί 
Ιερών σκευών πρυσήγαγε πληρεξούσιον τής 14 
Σ)βρίου 1719, 6τε εύρϊσκετο είς Ένετίαν. Ό  
έν Ένετίφ δμως φίλος συγγραφεΰς καί άκαδη- 
μαϊκός Κ. Μέρτζιος, μελετήσας τα έκεϊ έγ
γραφα, έπιστέλλει ήμϊν ήδη άπό τοϋ 1955 :

«Έξελέγη δντως τφ 1711 καί άναφέρεται 
λεπτομερώς πώς έγινεν ή έκλογή, άλλ’ αυτή 
έδει νά έγκριθή ύπό τής Γερουσίας. Έν τφ 
μεταξύ προέβαλεν άντφρήσεις ό Μύρων Ζακ
χαίος, ό δέ γεν. προβλεπτής, έως δτου ή Γε
ρουσία κανονίση τό ζήτημα, διώρισε τοποτη- 
ρητήν τόν άββάν Γριμάνι. Τήν 20 Δ)βρίου 
1712 ό Χριστοφόρος, προτιθέμενος νά άναχω- 
ρήση είς Ένετίαν, ϊνα παρουσιασθή είς τό 
Collegio, ένεφανίσθη ένώπιον τοϋ γεν. προ- 
βλεπτοΰ, ΐνα τόν άπυχαιρετήση καί τοϋ ένε- 
χείρισε τρία πιστοποιητικά τών μοναχών Τα
ξιαρχών, τής κοινότητας ΒοστΙτσας καί τής 
κοινότητος όμοίως Γαστούνης μέ έκατοντά- 
δας ύπογραφών. Τά πιστοποιητικά είς τό 
πρωτότυπον έλληνιστί συντεταγμένα, 6 γεν. 
προβλεπτής διεβίβασεν είς Ένετίαν. (Σημειώ- 
νομεν δτι άναφοραί ύπεβλήθησαν καί ύπέρ τοϋ 
Ζακχαίου). Ά λλ’ ή έκλογή δέν έπεκυροϋτο καί 
ή κοινότης Πατρών δι’ αίτήσεώς της άπό 14 
Π)βρίου 1714 παραπονεΐται διότι έλλείψει μη
τροπολίτου παρέλυσε πάσα Ιεροπραξία καί ζη
τεί άρχιεπίσκοπον. Ό  γεν. προνοητής τότε 
διώρισε προσωρινόν τοιοΰτον τόν πρώην Κρή
της Ίωάσαφ. Μετά 6—7 μήνας οί Ενετοί έ- 
σαρώθησαν άπό τήν Πελοπόννησον καί φαίνε
ται δτι ό Άντωνόπουλος μετέβη άπ’ ευθείας 
έξ Ένετίας είς Ζάκυνθον, τά δέ έγγραφα δέν 
κάμνουν πλέον μνείαν περί αύτοϋ». Είς Κώ
δικα Μέρτζιου 170 έπ. τά έγγραφα καί τό 
έλληνιστί ύπόμνημα τών έφημερίων καί προ
κρίτων Πατρών, δπου ό Χριστοφόρος άναφέρε- 
ται «γέννημα καί θρέμμα» τών Πατρών. Ή το  
άδελφός πρίν τής μονής Ταξιαρχών. Βλ. λ. 
Εκκλησία.

Χρονικά. Εβδομαδιαία έφημερίς έν Πά- 
τραις τφ 1924 ύπό Εύστ. Θωμοπούλου.

Χρονόπουλος Α. Παναγιώτης (Π. Α. 
Χρονόπουλος). Έκ Σουδενών τών Καλαβρύτων 
καταγόμενος, εύρέθη 1 θετής είς Αμερικήν, 
δπου έσπούδασε τήν όδοντοϊατρικήν είς τό 11αν- 
επιστήμιον Ίλλίνόΐς έν Σικάγφ, τήν όποίαν 
καί έξήσκει είς τήν πόλιν αύτήν έως.τοϋ 1935, 
δτε έλθών, έγκατεστάθη είς Πάτρας καί πα
ραμένει έκτοτε. Είς Αμερικήν συνειργάσθη 
είς Έλλην. εφημερίδας καί περιοδικά μέ διη
γήματα, ταξιδιωτικάς έντυπώσεις καί χρονο
γραφήματα, τό αύτό δέ καί έν Πάτραις (έφημ. 
Σημερινή, Ημέρα, Πελοπόννησος, ύπό τό φι
λολογικόν ψευδώνυμον Κριτών Θωμάς, περ. 
Αχαϊκά). Έν Άθήναις τφ 1929 έξέδωσε τήν 
ποιητικήν συλλογήν «Ξύπνια όνειρα» καί έν 
Σικάγφ έλλην. τφ 1920 «'Υγιεινή τοϋ στόμα-
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τος καί όδόντων», είς τάς Πάτρας δέ είς δύο 
έκδόσεις 1951 καί 1953 έφιλοτέχνησεν Αριστο
τεχνικήν έμμετρον μετάφρασιν των Ρουμπα
γιάτ του Όμάρ Καγιάμ. Επίσης τφ 1957 έν 
Πάεραις έτύπωσε τήν διάλεξίν του (μελέτην) 
«'Υπάρχει προοπτική γιά περισσότερη άνθρω- 
πιά» ; Ν. Καράμπελα, Μοραίτικη ποιητ. 'Αν
θολογία 485. ’Άλλη ποιητ. συλλογή του «‘Α
γωνίες» έξβτυπώΟη τω 1959 ένταύθα.

Χρόνος. Έφημερίς έν Πάτραις τφ 1899. 
Καί ό «Χρόνος» Ναυπλίου, άπό Μαΐου 1833 
έχει περί Πατρών, Ιδίως εις σ. 97, 118, 128, 
145, 169.

Χρούτσα (καί Χρούτζα). Χωρίον του άλ
λοτε δήμου Έρινεοΰ, Ιδία σήμερον κοινότης, 
2 ώ. Ν του Σαλμενίκου, Κορύλλος Χωρογρα
φία 38. Τω 1912 άνήκεν είς τήν συσταθεΐσαν 
κοινότητα Ζήριας e/ουσα τω 1907 κατοίκους 
78. Λέκκας 158, 164, 210. *11 Χρούτσα τω 
1930 άναφέρεται (Θωμόπουλος 86 σημ.) έχου- 
σα είς θέσεις ΚριΟάλωνα καί Μαργέτα δημόσιον 
δάσος έξ 800 πεύκων. Κεΐται έπΐ τού βουνού 
της Ζήριας (ύψ. 661), ΝΔ δέ τό ύψωμα Ρί- 
τσος. *11 Expedition αναφέρει πληθυσμόν 3 
οίκογενειών τω 1828, ό Ραγκαβής Β' 90 μέ 
Προβοδόν καί Ζήριαν εύρε τω 1851 οίκογε- 
νείας 84 κατοίκους 410, ό Νουχάκης τω 1889 
τής Χρούτσας μόνον 74. Χωρίον Ανέκαθεν τού 
δήμου Έρινεοΰ. Δρακάκης Κούνδουρος 67, 113, 
159. Χρουσα υπάρχει καί είς νήσον Σύρον. 
ΜΕΕ ΚΔ' 627. Κατά Θωμόπουλον α' έκδ. 
238 τό όνομα έκ τού τιμαριούχου (ή οίκιστου) 
τής περιοχής, ό λαός όμως λέγει ή Χρούτσα. 
Κρυΰσα χωρίον ύπήρχεν άπό α' Τουρκοκρατίας 
παρά τήν Μεγαλόπολιν (Λεοντάρι). ΙΙελοπον- 
νησιακά Α' 344. Είς "Ητειρον τοποθεσία ή 
Κροΰσ’, δασική ίκτασις καί άλλη τοποθεσία 
Κρούτσι, Κρούσσου, βλαχικά : μουσμουλιά. "Ι
σως καί έκ τού κουτσοβλσχικοϋ σταυρός 
(crux). ‘ΙΙπειρ. Χρονικά. Είς Ένετ. καταστά
σεις 1697 χωρίων Ιΐατρών Αναγράφεται ώς 
Chrissu μαζί μέ τό Δαμακίνι (Κώδηξ Μέρ- 
τζιου 118). Κάτοικοι έκ Χρούτσας μετοίκησαν 
πρό έτών πρός τήν παραλίαν ΒΑ Ψαθοπύργου 
κ*ί ή Κάτω Χρούτσα αΰτη ώνομάσθη λογίως 
Ρυδινή.

Χρυσανθάκης. Πρόκριτος* άναφέρ:ται υπό 
τού Ενετού έν ΙΙάτραις προξένου Ροζαλέμ είς 
έπιστολήν του πρός Ένετίαν τής 16 ’Απριλίου 
1789. Ούτος προσέφερεν άσυλον εϊς τινχ υιόν 
τού Χατζηπαναγιώτη, ήρωα έπεισοδίου, παρά 
τάς ένεργείας τού βοεβόδα καί τού Ενετού 
τούτου προξένου. Θωμόπουλος 512.

Χρυσανθακόπουλοι ή καί Κουμανιώται 
(βλ. λ.) έπονομαζόμενοι. ’Ο Δημήτρης υπογρά
φει ώς πληρεξούσιος Πατρών τής έν "Αργεί 
ΈΟνοσυνελεύσεως τό άπό 7—11—1831 πρακτι
κόν έκλογής τού Αύγ. Καποδίστρια (Χρυσαν- 
θακόπουλος 241). Παρά τώ ίατρφ κ. Χρυσ. Σα- 
κελλαρίου, άπογόνω τών Κουμανιώτη, εύρηνται 
κοντός σημαίας (μπαϊράκι) καί τρία άργυρο- 
ποίκιλτα Ήπειρ. κατασκευής ξίφη τού ’Αγώ- 
νος.

Χρυσανθακόπουλος Δημήτριος, ύπαξιω- 
ματικός έκ Ντεσινού Καλαβρύτων, πολεμήσας

Χρόνος 1

ϊ κατά τόν 'Ιερόν άγώνα καί είς Πάτρας. Ν. Πα- 
παδόπουλος είς περ. ’Άμπελος, τ. 9 καί 10 

■ (1957).
ι Χρυσανθακόπουλος Λεωνίδας, υίός του ά- 
I γωνιστου Αίγιαλείας Πανάγου. Πολιτευτής

Αίγιαλείας. Άπέθχνε τφ 1857 νομάρχης Ά -  
χαίοήλιδος. Λεύκωμα 209.

Χρυσανθακόπουλος Πλάτων. 'Αξιωματι
κός έκ Πατρών, όπου έγεννήθη τφ 1865. Ε 
πιμελητής τής στρατιάς Μ. Ασίας. ΜΕΕ ΚΔ'

1 738.
> Χρυσάνθης Άριστ. Άνδρέας. Έκ Πα

τρών δημοσιογράφος (1881—1933), έκδίδων 
είς ’Αθήνας έφημερίδας. ΜΕΕ Κδ ' 738.

' Χρυσάνθης Ά  ριστ. Αλέξανδρος, άδελφός
( τού προηγουμένου, άξιωματικός τού ΓΙολ Ναυ

τικού, ύδρογράφος, γεννηθείς είς Πάτρας τφ 
* 1883. ’Έγραψε πλειστα έργα ύδρογραφικά
' κλπ. ΜΕΕ ΚΔ' 739, "Ηλιος ΙΒ 382.
, Χρυσαντόπουλος Κυριάκης. Αγωνιστής 
i τού 1821 έκ Βαρθολομιοΰ, πολεμήσας καί είς

Πάτρας. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. "Αμπελος, 
I τ. 9 (1957).

Χ ρ υ σ ή  β ί β λ ο ς  Π α τ ρ ώ ν  τελευταίας 
Ένετοκρατ'ας. Ένδειξιν περί αυτής έν λ. 

ι Φωκάς.
, Χρυσι κόπουλος Σωτήριος. ’Αγωνιστής

τού 1821 έξ Αίγίου, πολεμήσας καί είς Πά
τρας. Ν. Παπαδόπουλος είς περ. "Αμπελος, 
τ. 9 (1957).

Χρυσικός Γεωργάκης. Υπογράφει υπό
μνημα Πατρέων ζητούντων τφ 1688 αύτοδιοί- 
κησιν παρά τών Ενετών. Κώδηξ Μέρτζιου 86.

Χ ρ υ σ ι κ ό ς  ’Ιωάννης, Άναφερεται είς 
τόν πίνακα τών πεσόντων τφ 1821 άγωνιστών 
τών Πατρών είς τούς ναούς Ά γ. Κωνσταντί
νου καί Όμπλού. Θωμόπουλος 600, Θωμόπου
λος Όμπλου 30.

Χρυσοβέργης Γεώργιος. Φιλόλογος έκ 
Βιθυνίας. Έκ τών πρώτων (περί τό 1840) γυ
μνασιαρχών Πατρών. X. Χρυσοβέργης έτύπω- 
σεν έν ΙΙάτραις 1863 Λόγον αύτοσχέδιον είς 
τήν τοποθέτησιν τού θεμελίου λίθου τής προ
κυμαίας Κυλλήνης. ΊΙλειακά Ντ. Ψυχογιού 
Θ' (1956), 176.

Χρυσοποδαρίτισσα (καί Χρυσ^ποδαρίτσα) 
μονή είς τήν περιφέρειαν Νεζερών, άπέναντι 
καί κάτωθι τών χωρίων Κάλανος καί Καλάνι- 
στρα περικυκλο>μένη διά φαιδρών έπιπεδυστρώ- 
των κήπων (Curtius Pelop. 433), δεν είναι 
δέ μακράν τής άπό Ιΐατρών εί; Καλάβρυτα 
δημοσίας όδοϋ, ή όποία διέρχεται διά τών ώς 
άνω χωρίων. Παρά τάς οχθας τού ποταμού 
Πείρου, ό όποιος όχι μακράν έκεΐθεν έχει τάς 
πηγάς του έκ τού Ώλενοΰ/Υπαγεται ανέκαθεν 
εις τήν μητρόπολιν Πατρών κχί τιμάται έπ’ όνό- 
ματι τού Γενεσίου τής Θεοτόκου, έορτάζει 
όμως τήν 23ην Αύγούστου, ήμέραν άποδόσεως 
τής έορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, Έπί 
Τουρκοκρατίας ή πρός τά Καλάβρυτα οδός δέν 
άνήρχετο υψηλά, άλλα παραπλεύρως τής κοίτης 
τού Πείρου, 10' μάλιστα κατωτέρω τής μονής 
ήτο γέφυρα, διά τής όποίας ή όδός άνερχομένη 
τήν κοίτην άπό του δεξιού αυτής είσήρχετο
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719 Χρυοοποδαρίτισσα

πρός τό άριβτερόν ήτοι πρός τό μέρος του χω- 
ρ(ου Κάλανος.

Εις τήν μονήν ύπάρχουν δύο μολυβδόβουλλα 
πατριαρχικά, έν τοΰ Προκοπίου τοΰ 1786 καί 
τό άλλο τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε' τοΰ Φεβρουά
ριου 1798 καί τά όποια άμφότερα άνακηούσ- 
σουν τήν πατριαρχικήν άξίαν τής μουήε Τό α' 
τούτων ρητώς άναφέρει δτι εϊχεν έκδυθή καί 
προηγουμένως έπί Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ 
άπό Βερροίας τφ 1635 τόν ’Οκτώβριον, κατά 
τήν άσφαλή γνώμην τοΰ Μ. Γεδεών είς τούς 
Πατρ. πίνακας, 560, πατριαρχικόν έγγραφον, 
διά τοΰ όποίου έκηρύσσετο πατριαρχικόν καί 
σταυροπηγιακόν «τφ κατά τήν ΙΙελοπόννησον 
είς χωρίον Νεζεροϋ τής έπαρχίας Παλαιών 
Πατρών κειμένφ καί διατελοΰντι ίερφ καί σε- 
βασμίιρ μοναστηρίω τής ύπεραγίας Δεσποίνης 
ήμών Θεοτόκου Χρυσοποδαριτίσσης έπικεκλη- 
μένω, οΰτινος ίσον τό καθολικόν έκ μεμβράνης 
γράμμα, κρίμασιν οίς οίδε μόνος Θεός πυρί ά- 
λωθέν καί άφανισθέν...». Άντίγραφον αύτοΰ εύ- 
ρίσκεται είς Γεν. ’Αρχεία τοΰ Κράτους. Έπε- 
τηρίς Φιλ. συλλόγου Παρνασσού ΙΒ' 2631 
(1916). Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, Γ' 571. 
Φαίνεται λοιπόν δτι ή μονή έκάη κατά τήν 
καταστολήν τής Έπαναστάσεως τοΰ 1770. ένφ 
δέ τά Νεζερά έπί Τουρκοκρατίας ύπήγοντο είς 
τόν καζάν των Καλαβρύτων, έν τούτοις ή μονή 
άνήκεν είς τόν μητροπολίτην Πατρών.

Διά τοΰ ώς άνω σιγιλλίου κηρύσσονται, έ- 
κτός της μονής, όμοίως πατριαρχικά «όμοΰ με
τά τοΰ μετοχιού τής είς τήν Χαλανδρίτζαν έκ- 
κλησίας τοΰ άγίου Γεωργίου δηλαδή μετά των 
έλαιών καί χωραφίων αυτής, της είς τοποθε
σίαν Μαϋρα βουνά έκκλησίας της Παναγίας, 
τοΰ άγίου Νικολάου καί του άγίου Κωνσταντί
νου, είς τοποθεσίαν Θερειανοΰ μετοχιού μετά 
των άμπελίων, έλαιών, καί τοΰ σπητιοΰ τοΰ 
μετοχιού είς τήν ποΰγα [χωρίον Μπούγα] μετά 
τών άμπελίων καί χωραφίων, μετοχίου είς το
ποθεσίαν Κοντοπηγάδι μετά τών άμπελίων, συ- 
καμιναίων καί όσπητιών. Τοΰ δέ Μαυροβουνοΰ 
τό μετόχι τά σύνορα καί οροθέσια ήτοι χουν- 
τούτα είσί ταΰτα, είς τήν καλογραίαν ποΰκα 
[μπούκα, άκρωτήριον τής Καλογριάς, βλ. λ.] 
καθώς περ διέρχεται τό αύλάκιον μέχρι τής ά- 
κρας πρός τήν λίμναν έως τοΰ αύλέμωνος καί 
τής λόξας τής βρύσεως, κροϋον είς τήν δαφνιάν 
μέχρι τοΰ πηγαδιού καί έξερχόμενον είς τήν 
άετοφωλιάν πρός τήν βαθειάν λοϋτζαν, έξ αύτοΰ 
δέ έξέρχεται είς τά τριλάγκαδα είς τήν έκκλη- 
σίαν μέχρι τοΰ ποτόκιοι καί τοΰ λαγκαδιού 
καί πάλιν έξέρχεται είς τό τρούπιον λιθάρι καί 
είς τό διάσελον τής άλικής καί άντικρυς πρός 
τήν μαύρη μύτη μέχρι τοΰ αίγιαλοΰ καί τών 
μέσα βουνών».

Τό δέ τοΰ Γρηγορίου Ε' γράμμα σημειώνει 
«τό κατά τά Μαϋρα βουνά μετόχιον σύν τή έκ- 
κλησία τοΰ άγίου Νικολάου καί τούς συνημμέ
νους αύτφ τόπους... τό έν τή Παλαιό: Πάτρφ 
όσπήτιον σύν άλλοις τόποις». Γ. Γ. Παπαδο- 
πούλου, Τά κατά τόν Πατρ. Γρηγόριον Ε', έν 
Άθήναις 1865 Α' 79, 80. Τό είς Πάτρας ό- 
σπίτιον διατηρείται είσέτι έπΐ τών όδών Πα- 
τρέως καί Κανακάρη έκ πηχ. 500 (11ον τετρά

γωνον) ά'ακτισθέν τόν ΤΘ' αί. Καί τόν Μάΐον 
1755 ό Πατρ Κύριλλος 13' έκύρωσε τήν σταυ
ροπηγιακήν άξίαν τή: μονής. Τφ 1707 εύρί- 
σκεται είς καλυτέραν θέσιν ή μονή έκείνων τών 
Γηροκομείου καί Όμπλυΰ καί υποχρεώνεται νά 
χορηγήση προκαταβολήν 106 ταεκινίων διά τήν 
όχύρωσιν τοΰ Ρίου. Τφ 1715 άναφέρεται ή- 
γούμενος I Ιαχώμιος ύπογράφων τό υπέρ τοΰ 
μητροπολίτου Πατρών Χοιστοφόρου υπόμνημα 
(Κώδηξ Μέρτζιου 142, 175).

Ή  μονή, ώς έχει ήδη, κλείει έν έκεϊ άρ- 
κετά μέγα σπήλαιον (βλ. λ ). Φαίνεται λοιπόν 
δτι ύπήρχεν έκεϊ άσκητήριον μοναχών, τό ό
ποιον κατά τήν β' Τουρκοκρατίαν προήχθη είς 
μονήν. Πρβλ. καί Μάουερ Α' 331, 332. Ό  Lea
ke II, 118 κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' αί. τό 
εύρεν εις τούς πόδας τοΰ Ώλενοϋ μέ ώραΐον 
κήπον, σχηματισμένον είς πεζούλια, κάτω άπό 
μίαν προεξοχήν τοΰ βράχου. Είναι άφιερωμέ- 
νον, γράφει, είς τήν Παναγίαν καί κατοικεΐται 
άπό 3—4 καλογήρους.

Χρυοοποδαρίτισσα ή μονή έκ τοΰ Παναγία 
ή Χρυσυποδαρίτισσα καί άκόμη είδικώτερον έξ 
είκόνος Παναγίας, τοιαύτη δέ ύπάρχει είς τήν 
μονήν είσέτι μέ τήν όνομασίαν ταύτην, φέρου- 
σα ϊχνη πυρκαΐας, άπό τήν οποίαν διεσώθη, καί 
είναι έπαργυρωμένη μέ έπιγραφήν: ΜΟΝΑ
ΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΧΡΤΣΟΠΟΔΑΡΙΤΙΣΣΑΣ ΝΕ- 
ΖΕΡΩΝ 1800. Ή  παράδοσις φέρει δτι, δταν 
έπρόκειτο νά κτισθή ή μονή, ήσαν δλα έτοιμα 
είς τήν παραπλησίαν θέσιν Λυκουργιώτη, άλλ’ 
ή είκών μετεκινήθη καί εύρέθη είς τό σπή- 
λαιον, δεικνύουσα δτι δέν έπρεπε νά έγκατα- 
λειφθή τοΰτο. Ή  παράδοσις σημαίνει δτι καί 
πρό τών διασωθέντων κτισμάτων τής μονής 
προϋπήρχε τό άσκητήριον τών μοναχών, οί ό
ποιοι δέν ήθέλησαν νά άπομακρυνθοϋν έκ πα- 
ραδόσεως άπό τόν τόπον τών προσευχών των 
καί παιδεύσεώς των, διότι πράγματι είναι ύγρόν 
τό μέρος, έλάχιστα προσήλιον καί είς βάρα- 
θρον. Κατ’ άλλην παράδοσιν έντοπίαν, Χρυσο- 
ποδαρίτισσα ή είκών τής Παναγίας (καί ή μο
νή έντεΰθεν), διότι ίαθείς χριστιανός, πάοχων 
άπό τόν πόδα, άφιέρωσεν είς τήν είκόνα χρυσό 
ποδάρι.

Κατά Φ. Κουκουλέν είς «Έλλην. Δημιουρ
γίαν» 1953, 353 «άπό παλαιών χρόνων τό έ- 
πίθετον χρυσός έχρησιμοποιήθη πρός δήλωσιν 
καί τοΰ σωματικοΰ κάλλους. Διά τόν λόγον 
αυτόν πιστεύω δτι είκών τής ΙΙαναγίας έν 
Τραπεζοϋντι καλείται καί Χρυσοκεφάλου, Χρυ- 
συχεριά δ’ έν Καλύμνω καί Χρυσοποδαρίτισσα 
έν ’Ήλιδι (sic) τής ΓΙελοποννήσου». ’Εν Ζα- 
κύνθω Χρυσονερίτισσα Παναγία, παρά τόν 
ναόν τής όποίας ρέει ψυχρόν ύδωρ (αύτόθι 
354). Είς Κύπρον μονή Χρυσορωγιατίσσης 
(1789) καί ναός Χρυσοπολίτισσας είς Νέαν 
Πάφον. Είς ’Αθήνας Χρυσοροΐδιτίσσης (Πανα
γίας άνηκούσης είς τούς Ροίδας· Θωμόπουλος 
είς ’Αχαϊκά Α' 52). Είς Δίβρην μονή όμοίως 
τής Παναγίας Χρυσοπηγής ή Χρυσαυγής καί 
είς Αίγιον Χρυσολεοντίσσης ("Ηλιος ΙΓ' 732). 
Καί Χρυσοσπηλιώτισσα είς Μ. σπήλαιον καί 
’Αθήνας καί Χρυσοπεντάνουσσχ έν Πάτραις 
(βλ. λ. Παντάνασσα) καί Χρυσαφίτισσα Πανα
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γία. Βέης είς B y z .— Neugr, Jahrtnicher Γ 
208. Η μείς άντιλαμβανόμεθα δτι τό χρυσός δ 
λαός τό χρησιμοποιεί εις τάς άνωτέρω περι
πτώσεις με τήν έννοιαν πολύτιμος, θησαυρός, 
θαυματουργός, θαυμάσιος, συνεπώς ένταυθα ή 
έχουσα θαυματουργόν πόδα, ή σπεύδουσα πο- 
λυτίμως είς βοήθειαν των αύτήν ίκετευόντων.

Είς τήν μονήν αί άποθήκαι του έφοδια- 
σμοΰ των στρατοπέδων πολιορκίας Πατρών 
(1821), Φιλημων Δοκ. Γ' 312. Κατά τήν Έπα- 
νάστασιν ήγούμενος ήτο ό Νικηφόρος, άγω- 
νιστής καί φροντιστή*: του στρατοπέδου πο- 
λιορκίας Πατρών. Επίσης συμμετέσχε τοϋ Ά -  
γώνος καί ό μοναχός αύτής Νεκτάριος. Ά μ- 
φότεροι άφω^ιωμένοι είς τόν μητροπ. Γερμα
νόν, ό όποιος μετά τήν σύσκεψιν τής μονής 
Αγίας Λαύρας άπεσύρθη είς τήν μονήν Χρυ- 
σοποδαριτίσσης, άναμένων τήν έξέλιξιν των 
γεγονότων κατά Μάρτιον 1821 καί έπανήλθε 
τήν Μ. έβδομάδα 1821. Τάς άρχάς τού 1825 
καί πάλιν είς τήν αύτήν μονήν εΐχεν άπ^συρθη 
διά νά έφησυχάση 6 Γερμανός, έγερθέντος 
νέου έμφυλίου πολέμου, πλήν μετά τά μέσα 
'Ιανουάριου 1825 συνελήφθη μετά τών ώς άνω 
δύο άφωσιωμένων του κληρικών άπό κυβερνη
τικά στρατεύματα καί ώδηγήθη είς Γαστού- 
νην διά όρεινοϋ δρομολογίου μέσω Δίβρης, ή 
δέ μονή τοϋ έχορήγησε ζώα διά μεταφοράν 
του μέχρι Δροβολυβοϋ δωρεάν (Φωτακος Ά -  
πομν. Β' 4, Παπανδρέου, Καλ. Έπετ. 315). 
ΟΙ διώκται του Γερμανού έλεηλάτησαν τήν 
μονήν.

Ή  μονή έθεωρήθη διατηρητέα μέχρι σήμε
ρον, άνήκουσα είς τήν έπισκοπήν Πατρών, είχε 
δέ, έκτός της άναφερθείσης περιουσίας, καί 
ποίμνια έπΐ τοϋ ύπερθεν όρους Ώλενοϋ καί τόν 
χειμώνα είς τάς πεδιάδας της, μύλους έπΐ τοϋ 
ποταμού Πείρου, άμπέλους καί κυψέλας κάτω
θεν τοϋ χωρίου Κάλανος, ώς άναφέρει τό κτη- 
ματολόγιον τής μονής. Διετήρει κτήματα είς 
χωρίον Κομπηγάδι (1848). Τφ 1833 ό αυτός 
ώς άνω ήγούμενος Νικηφόρος έζήτει διά τοϋ 
επάρχου Κυναίθης (Καλαβρύτων) καί τής Νο
μαρχίας Πατρών χρυσάς δρχ. 300 ώς δάνειον 
δι* έπισκευήν κρημνισθέντων κελλίων. Μέ έγ
γραφον έκ Πατρών τής 13 Μαΐου 1836, δια
μαρτύρεται, διότι τάς γαίας τής μονής είς 
Μαϋρα βουνά καί Καραβοστάσι, τάς οποίας 
αύτη έξεμίσθωνεν είς Ζουμπατογκερμπεσαίους 
ποιμένας πρός βοσκήν, ούτοι τάς οίκειοποι- 
οϋντο. Μακρά διεςήχθη Αλληλογραφία διά τού
τους μέχρι τοϋ 1836, καλλιεργοϋντας τάς 
γαίας μέ Ιδιον αυτών σπόρον καί βοϋς κλπ. 
Τό άληΟές είναι δτι καί πριν τής Έπαναστά- 
σεως οί έκ τών όρεινών τούτων χωρίων Ζου- 
μπάτας καί Γκέρμπεσι εγκαθίσταντο ιδίως τόν 
χειμώνα είς τά κτήματα τής μονής, άπό τοϋ 
1830 όμως έγκατεστάθησαν μονίμως καί έκαλ- 
λιέργουν αύτά. ’Έγγραφον τής Γραμματείας 
Εσωτερικών τής 21 Σ)βρίου 1836 δρίζεί δτι 
άναβάλλεται προσωρινώς ό συνοικισμός ούτος 
είς τάς άντιποιουμέ»ας ύπό τής μονής γαίας, 
άλλ’ ή έγκατάστασις καί νέων άποίκων δέν ά- 
νεκόπη. Βλ. λ. 'Αράξου δήμος.

Έγγραφον έν Καλάνιρ τή 27 Φ)ρίου 1837

του δημάρχου καί δημοτικού συμβουλίου Νεζβ- 
ρών κατηγορεί τόν ώς άνω ήγούμενον δτι νο- 
σφίζεται τήν περιουσίαν τής μονής, δτι πολι
τεύεται καί μεταβαίνει συνεχώς είς Πάτρας, 
«6 δέ έπίσκοπος Κυναίθης δωροδοκούμενος 
σιωπά διά τά αίσχη». Πάντα ταϋτα έδείχθη- 
σαν ψευδή. ’Αναφορά τών δημοτών Νεζερών 
πρός τήν Ίεράν σύνοδον της 3 ’Απριλίου 1837 
υπεραμύνεται τοϋ ηγουμένου Νικηφόρου, κατα- 
δεικνύουσα τήν συκοφαντίαν. Κατά δέ τήν άνα- 
φοράν τοϋ διοικητοϋ Γ. Λεβέντη Άχαΐας πρός 
τήν έπί τών Εσωτερικών γραμματείαν τής 18 
Matou 1837, 6 Νικηφόρος «είναι Έλλην καί 
άνθρωπος τοϋ Άγώνος, άπολαύων γενικήν ύπό- 
ληψιν είς δλην τήν έπαρχίαν καί πρό πάντων 
είς τόν δήμον Νεζερών». Ή  μονή &ίς Κάββο 
Πάπα εΐχε καί λατομειον (βλ. λ.) καί λουτρά 
είς Γκέρμπεσι διεκδικοΰσα έπ* αύτών δικαιώμα
τα παρά τών λατόμων. "Αλλην διαφοράν εΐχεν 
ή μονή μέ τούς κληρονόμους τοϋ μητροπ. Γερ- 
μανοϋ (Περ. Καλαμογδάρτην), οί όποιοι έζή- 
τουν 2065 γροσ. έκ δανείου πρός τήν μονήν, 
τό όποιον συνήψεν αΰτη τήν 15 Μαΐου 1816, 
συμφώνως μέ όμόλογον, άπό τόν πατέρα του 
μητροπολίτου Ίωαν. Δημητρίου, έκ 500 γρο- 
σίων πρός 15°/0. 'Ομοίως Ισχυρίζονται οί αυ
τοί δτι 6 Π. ΙΙατρών Γερμανός έδάνεΐσε τήν 
9ην ’Απριλίου 1818 άλλα 650 γρόσια πρός 
15 °'0. Τώ 1889 κατά Νουχάκην 9 μοναχοί, 
όμοίως τώ 1903 κατά Κορύλλον Χωρογραφία 
82, δτε τά έτήσια έσοδα άνηρχοντο είς 7.337 
δραχμάς. Τψ 1897 είχε προσηρτημένην τήν 
μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου "Ανω Δίβρης Λαμ- 
πείας.

Τό σπήλαιον είναι φυσικόν, εύρύ, μέ στα- 
λακτίτας. "Εχει δύο κίονας φυσικούς, οί όποιοι 
τό στηρίζουν. Έκει ήτο ό πρώτος ναός τοϋ 
άσκητηρίου, τοϋ όποίου τό Ιερόν προσβλέπει 
πρός Α δπου τό χωρίον Κάλανος. ΈπΙ τοϋ 
σπηλαίου διακρίνονται καί σήμερον Ιχνη αγιο
γραφιών (είσοδος είς τόν "Αδην). Ό  ναός οδ- 
το; έκαλύφθη, μετεπαναστατικώς φαίνεται, 
ύπό τοϋ ύπάρχοντος νϋν μεγαλυτέρου έχοντας 
καί κωδωνοστάσιον. Ύπό Ίμπραήμ ό ναός 
είχε κατακαή καί πάλιν.

Επιγραφή άναφέρει δτι 6 ναός καί ή μονή 
άνεκαινίσθησαν τώ 1879. Ή  μονή άρχικώς 
κατείχε τό βόρειον μέρος τοϋ σπηλαίου, τό 
άριστερά, καί κατόπιν έπεξετάθη καί έκτίσθη 
ή ώραία είσοδος τής μονής τ φ  1812 κατά τήν 
είς αύτήν έτιγραφήν, τήν όποίαν έδημοσίευσεν 
ό Ν. ΙΙαπαδόπουλος «1812 Απριλίου 2 έξα- 
νακενίσθη τω μοναστήρηον πρυτωμάη στορ 
Ευθιμηος». Τά νϋν κτίσ^ατα άνέρχονται είς 
ΰψος 30 μ. καί πλέον άπό τών θεμελίων των, 
τό κάτω μέρος είναι κενόν, τό μεσαΐον άποθή- 
και καί σώζονται αί πολεμίστρας πρός άμυναν 
τής μονής καί άνω τά κελλία. 'Υπάρχουν καί 
σήμερον είς τό περιβόλι τής μονής αξιόλογα 
δένδρα καί μάλιστα μία αύτοφυής κυπάρισσος
1.000, ώς λέγουν, έτών, πάντως έχει διάμετρον 
τριών όργυιών καί ΰψος 100 μ. Καί δύο άλλα 
ύψίκορμα κυπαρίσσια εΐναι πολλών έτών, άν 
μή αίώνων. Παραδίδεται μάλιστα δτι πρό 
δΟετίας διήρχοντο πριονάδες άπό τήν μονήν
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καί δ τότε ήγούμενος ήθέλησε νά κόψη τά πα- 
λαιότατα ταυτα δένδρα. Οί πριονάδες δμως 
εΐπον, βτι ευχαρίστως άνελάμβανον τήν υλοτο
μίαν, άλλ’ έπειδή τά δένδρα είναι μοναστηριακά, 
ώφειλε τήν πρώτην τσεκουριά νά τήν δώση δ 
ΐδιος δ ήγούμενος, άλλως δέν δέχονται τδ έρ- 
γον. Ό  ήγούμενος έτρόμαξε καί τά δένδρα έ- 
σώθησαν. Πρβλ. Πολίτου Παραδόσεις Α' 177. 
Εις τήν μονήν σώζεται κώδηξ αυτής καί δ 
άρχιμανδρίτης Άντ. Τυχαλινός προσεπάθησε 
νά καταγράψη τήν ιστορίαν της. Παράδοσις δ- 
μιλεϊ δτι κατά τήν πυρπόλησιν του 1770, δ 
πασάς (;) των Πατρών είδεν έφιάλτας καθ’ 
ύπνον καί δδηγούμενος άπδ τόν χριστιανόν 
γραμματέα του ’Αντώνιον, προύνόησε νά έπα- 
νακτισθή ή μονή, εις τήν οποίαν δ Άντώνιοε 
ήλθεν ως μοναχός ’Ανανίας καί διετέλεσεν έπί 
πολλά έτη ήγούμενος αύτής.

’Άνω τής μονής υπάρχουν 2—3 μύλοι έπί 
τοΰ ποταμού. Δάσος άπό πλατάνους, λεύκας, 
καρυδέας καί κηπάρια ύπάρχουν πρό τής μο
νής. Ή  είς Μπούμπα περιουσία τής μονής 
διατηρείται είσέτι. Σήμερον ύπάρχουν 4 μονα
χοί. Έπί Τουρκοκρατίας φαίνεται δτ·. είχε 
συγχώνευσή εδώ ή μονή Εύαγγελισμοϋ (βλ. λ.), 
τής όποίας σώζεται ώραιότατον χειρόγραφον εύ- 
α.'ι γέλιον. Τά έτη 1931—3 ή μονή συνεχωνεύθη 
μέ τήν τής Μαρίτσης. ’Ίχνη τής πυρκαϊδς τοΰ 
Ίμβραήμ, πορευομένου πρδς Καλάβρυτα, φαί
νονται εις τό ύπόγειον. Κατά παράδοσιν, έκ 
τής πυρκαϊας τοΰ 1770 μόνον ή είκών τής 
Παναγίας διεσώθη. Τρόφιμος τής μονής δ Χα- 
ρίτων Άνδρουτσόπουλος (βλ. λ.), δ όποιος δι’ 
έράνων έξ ’Αμερικής έστειλε χρήματα καί κα- 
τεσκευάσθη τό ύδραγωγεΐον της. Θωμόπουλος 
453, 550, 5718, 601, 631. ΠρωΟιερεΰς ΪΈκολ. 
Π. Παπαδόπουλος είς περ. «’Εκκλησία» ΛΑ'

261—266 καί 295—301. Χρ. Φακής εις «’Α
χαϊκά» Γ' 93.

ΧωμενΙδης Χρήστος. Δικηγόρος έν Άθή- 
ναις έξ Άκράτας, έκδίδων τό «Σοσιαλιστικόν 
βήμα» είς Αθήνας έπί κατοχής. Άπηγχονίσθη 
υπό των Γερμανών είς Υψηλά αλώνια τήν 9 
Μαΐου 1944, κρατούμενος ένταϋθα. Δ. Γατο- 
πούλου, Ιστορία κατοχής Δ' 133. Σταυρόπου- 
λος 670.

χώρα. Ή  πόλις (ή πολιτεία), τό άστυ, τδ 
borgo έπί μεσαίωνος ήτοι ό άστικός συνοικι
σμός έξω, άλλά πλησίον καί υπό τήν προστα
σίαν τοΰ φρουρίου, ή μεγάλη συνοικία. Είς 
πολλά έγγραφα μεταβυζαντινά (πατριαρχικά 
καί άλλα) : χώρα Παλαιών Πατρών ήτοι πό
λις ώς άνω. Είδικώτερυν είς Πάτρας ή ’Απά
νω χώρα (παλαιά πόλις) καί ή Κάτω χώρα 
(βλ. λ. Άνω καί Κάτω πόλις). Είς δημοτικόν 
τραγούδι : «Τό μάθατε τί γένηκε μές στήν ά- 
πάνω χώρα ;» Ή  άνω καί κάτω «χώραις»* 
«καί άπό τΙς χώραις τήν περνά κι άπό τά 
ρ.αγαζεΐα». Θωμόπουλος 515. ΙΙρβλ. Gerland 
ώς έν σ. 291. Βλ. λ. δρια.

χωρομέτραι. Βλ. λ. σχέδιον. Θωμόπουλος 
165.

χωροφυλακή. Βλ. λ. άστυνομία, πόλεμοι.
χωρυγοκάμινον. Είς τό μέσον τής πεδιά- 

δος τών ΙΙατρών έπί Τουρκοκρατίας, γνωστόν 
ή μ ιν έκ τών έπιχειρήσεων τής μάχης Γηροκο
μείου 9ης Μαρτίου 1822. Φωτάκου Άπομνημ. 
Α' 299, 302. Χωρύγι, τό, άσβέστης σβημένος, 
λ. μεσαιωνική έκ τοΰ χωρύγιον, υποκοριστικόν 
τοΰ έγχώρυγος. Ν. Άνδριώτη, Έτυμ. Λε
ξικό Νεοελληνικής 300. Ή  θέσις του παρά 
τήν Περιβόλαν, πλησίον τής κοίτης τοΰ ποτα- 
μοΰ Γλαύκου.

Ναδς Παναγίας μονής Φιλόκαλη Δύμης



Μονή Ά γ. Πάντων. Ξυλόγλυπτα τέμπλεον καί 
πολυέλαιος ναού της Ευαγγελισμού. Φωτογρα
φία μηχανικού κ. Δημητρίου Οίκονομοπούλου

Ψαθόπυργος καί Ζαχουλίτικα καί Ζα- 
χουλιώτικα. Χωρίον άπέχον της πό' 
λεως Πατρών σιδηροδρομικώς 16.4 

χμ., ΒΑ αυτών. ΟΙ κάτοικοι Ζαχουλϊται έκ 
του δήμου Εύρωστίνης του νομού Κορινθίας. 
'Αμέσως κάτωθεν του σιδηροδρομ. στάθμου 
κατά τήν παραλίαν ύπηρχεν έλος, είς τό όποιον 
διεβίουν πολλαΐ βδέλλαι, άλιευόμεναι υπό των 
περιοίκων πρός θεοαπευτικήν χρήσιν καί πρός 
έμπορίαν, τούτο όμως άπεξηράνθη (1903) καί 
έκαλύφθη τό έδαφος ύπό σταφιδαμπέλων τη 
φιλοπόνφ μερίμνη των περιοίκων. Κορύλλου 
Χωρογραφία 10—11, 64. Ή  στενή παραλιακή 
πεδιάς, ή έκτεινομένη άπό Αίγιαλείας πρός Πά
τρας, διακόπτεται ύπό τού όρμου Έρινεου έως 
τοιούτου Ψαθοπύργου διά της υψηλής προεκτά- 
σεως του Παναχαΐκου, γνωστής μέ τό όνομα 
βουνό τής Ζήριας (βλ. λ.) ύψουμένου μέχρι τής 
άκτής σχεδόν. ’Από Ψαθοπύργου ή στενή πα
ραλιακή πεδιάς συνεχίζεται όλονέν εύρυνομένη 
πρός Πάτρας (μήκος 16 χμ.)· Έκ των ελών 
μικρόν ανώνυμον τοιοϋτον περί τά 50 μ. άπό 
τάς τελευταίας πρός Α οικίας του Ψαθοπύργου, 
10 στρεμμ. δεν σημειοΰται πλέον, ώς καί τοι- 
ουτο μικρόν έλος είς μικράν άπόστασιν άπό τό 
προηγούμενον, έκτάσεως 15 στρεμμ έκτεινόμε- 
νον έπΐ τής παραλ. γραμμής όνομαζόμενον Μαύ
ρη λίμνη. Πάντως τά όμβρια ΰδατα λιμνάζουν

τόν χειμώνα είς τάς χαμηλάς ταύτας τοποθε
σίας. Τά βάθη τής θαλάσσης είς τόν όρμον 
ψ*0οπ>ργου, όπου ή στερεά σχηματίζει γρα
φικόν ορθογώνιον τρίγωνον, έπΐ τής Β πλευράς 
του οποίου επί εύθείας σχεδόν αί οίκίαι του 
χωρίου, ποικίλλουν περί τά 34 μ.

Άναφέρεται ότι ό Γουλ. Βιλλεχαρδουΐνος, 
πρίγκηψ τής Άχαΐας, συναθροίσας τά στρατεύ- 
ματά του, άνεχώρησεν έκ Πατρών περί τά 
μέσα Σ)βρίου 1259 καί άφίχθη είς Ψαθόπυρ- 
γον, όπόθεν διεπεραιώθη είς Ναύπακτον καί έ- 
κεΐθ:ν είς ’Άρταν είς βοήθειαν του πενθερου 
του δεσπότου τής ’Άρτης Μιχαήλ Β \ Ούτως 
ό στιχ. 3626 του Χρονικού του Μορέως, ό ό
ποιος άναφέρει απλώς Πύργον («έπέρασε τήν 
θάλασσαν του Πάκτου [Ναυπάκτου] είς τόν 
Πύργον»). Ό  Gerland 59 παρατηρεί ότι κατά 
τά τέλη τής α' Ενετοκρατίας (1408—13) οί 
Ενετοί ένδιεφέροντο νά παραμείνουν είς Πά
τρας διά νά έχουν πρό παντός τόν έναντι τής 
Ναυπάκτου (Ένετοκρατουμένης) πύργον τού
τον.

Ό  Curtius Pelop. II, ύπέλαβε τόν Πύρ
γον Ηλείας, πράγμα, όπερ όρθώς άποκρούει 
ό Κ. Ν. Ήλιόπουλος, Τό τοπωνυμικόν τής 
Ηλείας, 158. Πάλιν ώς Πύργον απλώς τόν ά- 
ναφέρει έγγραφον τής κοινότητος Ραγούζης, 
κατά τόν όποιον τφ 1450 έν πλοΐον της πλεΰ-
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σαν έντδς του (Κορινθιακού) κόλπου διά νά 
φορτώση σίτον δηλ. εις τδ Βαθύ, τήυ 5ην 
Μαρτίου 1448 έναυάγησεν ala spiaza, sopra 
1’ acqua del Pirgo (είς τήν παραλίαν, κά
τωθι των ΰδάτων τοϋ Πύργου). Τέλος είς έκ- 
θεσιν του διοργανωτοϋ Κορνέρ της τελευταίας 
Ενετοκρατίας άποκαλεΐται δ νϋν Ψαθόπυργος 
Psata, άπδ δπου μετεφέροντο έμπορεύματα 
είς τήν άπέναντι Στερεάν (ΙΖ' αί.). *0 λιμενο- 
δείκτης του Τάγια (1ΣΤ' αί.) άναφέρει τδν 
Ψαθόπυργον: «άπδ τή Βοστίτζα ως τά Κα- 
στέλλια πονέντι γαρμπή (Λιβοζέφυρον) είναι 
μίλλια λ' καί είς αύτήν τήν στράτα ευρίσκεις 
τδν Πύργον. Ό  Πύργος είναι πόρτο καλό διά 
τδν πονέντι (ζέφυρον) καί διά τδν Λεβάντι 
(Άπηλιώτην) καί άπδ έκεΐ μέλλε έν είναι τδ 
Δράπανο». Ό  Pouqueville IV 50 δρμον 
Psato εδρεν (1816) καί είς Μεγαρίδα πρδς 
τδν Κορινθιακόν κόλπον (Άλκυονίδα θάλασσαν). 
'Υπάρχουν καί άλλα, Ψαθονήσι, Ψαθούρα κλπ. 
πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος. ΜΕΕ ΚΔ' 806. Επίσης 
Ψαθιά χωρίον είς έπαρχίαν Φαναριού (Τριφυ- 
λίας) ήδη άπδ α' Τουρκοκρατίας. Πελοποννη- 
σιακά Α' 345.

Ό  Leake III, 194, 416, μεταφράζει τδ 
Ψαθόπυργος ψάθινος πύργος, καταφύγιον διά 
τά ψαροκάικα, άπδ τήν γλώσσαν ξηράς, έπί τής 
όποιας είναι τδ Ρίον. Σημειώνει επίσης τέλμα 
πλησίον τής άκτής καί τά έρείπια ένδς πύργου. 
Τδ δνομα, γράφει, προήλθεν άπδ ένα πύργον, 
δ δποϊος ήτο ποτέ είς τδν λιμένα τοϋτον. ’Ί 
σως ήτο οδτος τδ δχυρδν (Τείχος) τής Αθήνας 
ή έν κτίριον μεταγενεστέρων χρόνων Οεμελιω- 
θέν έπί άρχαίων κτισμάτων. Μόνος ό Βλαχο- 
γιάννης (Ν. Εστία τοϋ 1944, 711) γράφει δτι 
εδρε παλαιότερον τύπον Σαξόπυργ^ς, άλλά δέν 
λέγει που. Καί δ Pouqueville IV, 401 άνα- 
φέρει τδν Ψαθόπυργον ως καταφύγιον παλαιό
τερον των άλιέων, εδρε δέ συστάδα πεύκων 
καί άλλων δένδρων. Ό  Dodwell, ό Leake καί 
ό Curtius τοποθετούν είς Ψαθόπυργον ή πλη
σίον τοϋ Ψαθοπύργου (ό Leake είναι κατηγο- 
ρηματικώτερος) τδ άρχαΐον Τείχος τής ’Αθή
νας (βλ. λ.).

Έάν, κατά ταϋτα, άποδεχθώμεν τήν γνώμην 
ταύτην τοϋ Leake, έξηγοΰμεν πώς διά μέσου 
τής Φραγκοκρατίας ό , Πύργος διετήρησε τήν 
έλληνικήν του ονομασίαν (Pirgo), έκ δέ τοϋ 
έγγράφου τοϋ ‘Ενετού Κορνέρ έχομεν τδ συμ
πλήρωμα του σημερινού συνθέτου μεταγενεστέ
ρου δέ, όνόματος Ψαθόπυργος. Διατί Ψαθά 
καί Ψαθδς ό τόπος καί ό Πύργος ; Κατά Ντ. 
Ψυχογιόν είς τδ περιοδικόν του «Ήλειακά» 
Η' (1956) 155 τοποθεσία παράλιος είς τήν 
παλαιάν έκβολήν τοϋ Πηνειού (είς τήν ’Ηλεί
αν) λέγεται Ψαθιας. Κατά Ν. Άνδριώτη, Έ - 
τυμολογ. Λεξ. Νεοελληνικής 301 ψαθί, ψιαθίν, 
ψίαθος. ’Αλλά καί τδ έπίθετον ψαθυρδς καί 
σήμερον ψαθούρι. Ψαθά (καί Ψαθιά) ό τόπος, 
διότι εις τά έλη του έφύετο τδ όμώνυμον φυ- 
τόν, έκ τοϋ οποίου τά ψαθιά. Ό  Buchon, La 
Grece continent. 523 μετέβη εις Ψαθόπυρ- 
γον διά νά άκούση τήν λέξιν Ξανθόπυργον καί 
δέν ήκουσε παρά Ψαθόπυργος. Διηγείται δτι, 
καθώς έκάθητο εις τήν παραλίαν παρά τδ χάνι

(1834), 2—3 λέμβοι Ιστιοφδρσι έπλεον είς τά 
άνοικτά έν μέσω άταράκτου θαλάσσης. ΟΙ έν- 
τόπιοι διά τδ πολύ αλίευμα όμιλοϋν περί δήθεν 
Ψαροπύργου.

’Ερείπια τοϋ πύργου σώζονται είς τδ κτή
μα άλλοτε Κλεομ. Παπασπηλιοπούλου, 350 μ. 
περίπου μακράν τής σιδηροδρομ. γραμμής. Εύ- 
ρέθη καί λίθινη στήλη μέλαινα ένεπίγραφος. 
Σωρός χωμάτων καλύπτει άπδ έτών τά θεμέ
λια τοϋ άρχαίου πύργου. ΓΙρβλ. Λέκκαν 44. 
Άνωθι τοϋ ΨαΟοπύργου (ύψωμα Καλονερά- 
ματα ύψ. 600 μ.), άριστερά τού όποίου ρέει δ 
Βολιναΐος, υπήρχε θαυμάσιος καταρράκτης, τδν 
όποιον άναφέρουν οι περιηγηταί διά τήν μεγα
λοπρέπειάν του. Ό  Gell 2 σημειώνει αύτδν 
άριστερά τής πρδς Πάτρας δδοϋ καί ύψους 
400 ποδών! 12' μετ’ αύτδν πρδς τάς Πάτρας 
έν ρεΰμα, άπδ τοϋ όποίου ή άποψις είναι ώ- 
ραία. “Ενα μήνα μετά τήν Έπανάστασιν τοϋ 
1821 άπεβιβάσθη μέ στρατόν είς Ψαθόπυργον 
ό παρά τοϋ Χουρσίτ άποσταλείς Μουσταφά- 
μπεηε καί μετέβη είς Αϊγιον πρδς κατάπνιξιν 
τής Έπαναστάσεως. Ά λ. Άλεξανδροπούλου, 
Περί Πτέρης 68. Τδν Απρίλιον 1829 μετά 
τήν τακτοποίησιν τής πολιορκίας Ναυπάκτου, 
άπεβιβάσθη ό Καποδίστριας, συνεχίσας διά ξη- 
ρας τήν πορείαν του είς Ναύπλιον. Κασομούλη 
Γ* 177.

Χωρίον δέν ύττήρχε μέχρι τοϋ 1886, δτε κά
τοικοι Ζαχόλης τής Κορινθίας συνώκισαν τδν 
τόπον, καλλιεργήσαντες έπιτυχώς καλής φήμης 
σταφίδα. Νουχάκης 518, 526. Κάτοικοι ήδη 
τ£> 1889 352. Νουχάκης Β' 519. Έγκυκλ. 
Λεξικόν Πολίτου. Καί άρχικώς μέν έλέγετο τδ 
χωρίον Ζαχουλιώτικα καί Ζαχουλίτικα, ένωρίς 
δμως έπεκράτησε μόνον τδ δνομα Ψαθόπυργος 
καί τδ χωρίον απέκτησε φήμην καλοΰ παραθα
λασσίου θερέτρου.’Ανήκε τελευταίως εις τδν δή
μον Πατρέων. Τήν 21 ’Απριλίου 1941 έκ Ναυ
πάκτου άπεβιβάσθησαν οί πρώτοι Γερμανοί, 
έπελθόντες κατά τής πόλεως Πατρών. Τήν 22 
’Ιουνίου 1944 όμάς ανταρτών έπετέθη είς τδν 
σιδηροδρ. σταθμόν Ψαθοπύργου καί άπηλευθέ- 
ρωσεν 24 ομήρους, οί όποιοι έντδς δχήματος 
προηγούντο τής αμαξοστοιχίας. Κατά τήν έπί- 
θεσιν έφονεύθησαν 4 Γερμανοί καί έτραυματί- 
σθησαν 3, καθώς καί οί μηχανοδηγός καί θερ
μαστής τής άμαξοστοιχίας. Λάγαρης 26, 104. 
Θωμόπουλος 39, 52, 64, 70, 753, 80, 3104, 
3641, 473. Λέκκας 8, 9, 41 έπ. Έλευθ. ΣΤ' 
182, ΙΒ' 1008.

Ψαράδες. Χωρίον (ήδη συνοικισμός του 
χωρίου ΰελίζι), είς τδ όποιον έδόθη ή τυχαία 
όνομασία Κρήνη, άντί τοϋ ελληνικού Ψαράδες, 
τδ όποιον είχεν έπί Τουρκοκρατίας τοΰτο. 
Τριανταφύλλου Δημοσ. όνομ. 24. Χωρίον Ψα
ράδες έν τέταρτον τής ώρας ΝΑ τοϋ Σαραβα- 
λίου μέ 15 οίκογενείας άναφέρει ό Pouque- 
vilte IV, 394. ’Επίσης ή Expedition II, 86 
μέ δύο μόνον οίκογενείας. Είς ένετικήν κατά- 
στασιν τού 1697 άναφέρεται τδ χωρίον, μνημο
νεύεται δέ συγχρόνως καί τδ Βελίζι (Κώδηξ 
Μέρτζιου 118).

Οί Ψαράδες άναφέρονται καί κατά τδ 1836 
κατά τήν σύστασιν των δήμων, ώς υπαγόμενοι
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είς τόν των Πατρέων καί δέν άναφέρεται τό 
Βελίζι, άντιθέτως δέ άπό του 1861 (Δρακάκης 
Κούνδουρος 67, 112). Κατ’ έπιτόπιον παράδο- 
σιν, όχι άξίαν ύπολήψεως, Ψαράδες διότι ύ- 
πήρχεν ποταμός έκεΐ, υπάρχουν μάλιστα λίθοι
Ϊιή άλλως δικαιολογούμενοι. Ό  ποταμόε είχεν 
χθεΐς καί ήλίευαν. Καθ’ ήμας είναι άσχετον 

μέ τό πολύ κάτω τούτου είς τήν πεδιάδα Ψα- 
ροφάι (βλ. λ.) καί τήν άλιείαν καί χρεωστεΐ 
τήν όνομασίαν του είς τό όνομα τού οίκιστοϋ 
ή κυρίου τής περιοχής (είς τήν οικογένειαν 
Ψαρά). Είς Κεφαλληνίαν ψάρι λέγεται τό 
άγριομπίζελο καί Ψάρι χωρία τής Ελλάδος, 
άλλα ταύτα δέν σχετίζονται μέ τόν τόπον.

Ψαράτικα. Ή  μεσημβρ. δημοτική άγορά 
τής Κάτω πόλεως, είς τόν τόπον δπου πρό τού 
1821 οΐ Γάλλοι εΐχον ίδιον νεκροταφεΐον, Ψα
ράτικα δέ, έπειδή κυρίως είχεν ή άγορά Ιχθεις 
έκ τού παρακειμένου λιμένος. Τά ψ’αράτικα πα- 
ρέμεινον ως τοπωνύμιον, καίτοι τω 1940 να- 
τεστράφη ή άγορά έκ βομβαρδισμού ίταλ- άε- 
ροπλάνων καί σήμερον είναι έκεΐ ή πλατεία 
Πίνδου.

ψάρθι. Τοποθεσία έπΐ τής δυτικής πλευράς 
τού Παναχαϊκού (βλ. λ.) είς ύψ. 1500 μ. μίαν 
ώραν άνωθι τής Ζαστόβης, όπου τω 1930 έ- 
κτίσθη καί διατηρείται καταφύγιον τού ’Ορει
βατικού συλλόγου Πατρών δι' 70—100 έπισκέ- 
πτας. Έ χει Οαυμασίαν θέαν πρός τόν Uava- 
χαϊκόν καί είναι πλησίον των κορυφών τού 
όρους καί Ιδίως τού όροπεδίου Πρασούδι ("Ο
μορφης λάκκας). Θωμόπουλος 48.

Ψ α ρ ό σ κ α λ α. Βλ. λ. Ψηλή, αλιεία. 
Ψαροφάι τό. Ό  ποταμόε τής Έλεκίστρας, 

Έλεκιστριάνος ή Διακονιάρης, άπό τού μέσου 
τής διαδρομής κατά τήν μεσημβρ. πεδιάδα 
(όπου τέμνεται άπό τήν σημερινήν όδόν πρός 
Καλάβρυτα) μέχρι τής έκβολής του είς τόν 
Πατραΐκόν λέγεται Ψαροφάι. Θωμόπουλος 60. 
Κορύλλου Χωρογραφία 32. Άναφέρεται τό 
πρώτον είς έγγραφον της 21ης Φεβρουαρίου 
1760 έκ ΙΙαλαιών Πατρών, άποκείμενον είς 
μονήν Όμπλοΰ καί τό όαοΐον έδημοσίευσεν ό 
Θωμόπουλος 4903, άφορά δέ τό έγγραφον πώ- 
λησιν παρά τής Ευγενίας χήρας ’Ανδρ. Κασή 
(βλ. λ.) : «ένα κομμάτι χωράφι κείμενον είς τό 
σύνορον τού Ψαροφάγη ίντζήρκα [=περίπου] 
έως στρέμματα δεκαέξι μέ ρίζες έλιές δεκαέξι». 
Συνεπώς έκ τής ονομασίας τής τοποθεσίας Ψα
ροφάι έλαβεν ομώνυμον όνομα καί ό διαρρέων 
έκεΐΟεν ποταμός, δίχως κάν ν’ άλλαγή τό ού- 
δέτερον γένος, άφου άλλως τε είς τήν νεοελ
ληνικήν γλώσσαν προσιδιάζει καί κατά γένος ή 
όνομασία (ποτάμι τό Ψαροφάι). Ά λλ’ άν προ- 
σέξωμεν είς τήν έχφρασιν του εγγράφου [«είς 
τό σύνορον τού Ψαροφάγη»] εν τοιαύτη περι- 
πτώσει λύεται τό πρόβλημα πόθεν ή περίεργος 
τφ όντι όνομασία τής τοποθεσίας, άφοϋ δηλοϋ- 
ται ή περιοχή, ή ιδιοκτησία Ψαροφάγη τίνος 
Ιδιοκτήμονος τού τόπου.

Άλλ* έκτός τού έγγράφου δέν έχομεν άλλην 
περίπτωσιν νά λέγεται ό τόπος ((τού Ψαροφά- 
γη», άλλά άντιθέτως γενικώς τό Ψαροφάι. Συν
ήθως τό όνομα δίδεται είς ποταμόν ή χείμαρ
ρον, ό όποιος τρώγει τό έδαφος καί τό κάνουν

ώσάν τήν ραχοκοκκαλιάν ψαριού, έντευθεν ή 
φράσις : «Τόν ψαράφαγε τόν τόπον», τόν έμά- 
δησε (κατ' άλλην παρομυίωσιν), μικρόν καί κατ’ 
όλίγον. Κατά τόν Χρ. Κορύλλον ΙΙερΙ αίματου- 
ρικού πυρετού έν Πάτραις, 5 (1879) είς τά 
ύδατα τής μεσημβρ. πεδιάδος «ένυπάρχουσι 
καί Ιχθίδια, όπου δέ ταύτα λιμνάζουσι καί ά- 
ποτελούσι μικράς λίμνας, έκεΐ ένοικοΰσι καί 
ύδροχελώναι καί ένυδροι όφεις καί άλλα υδρό
βια ζώα. Ιδίως παρά τάς έκβολάς τού χειμάρ
ρου Γλαύκου (Λεύκας)». Είς τήν έναντι γειτο
νικήν Δωρίδα έχομεν Ψαρομύταν καί Ψαρομίλι, 
Γαυρολίμνην εις τήν έναντι παράλιον Αιτωλίαν, 
έκτός τού ότι ή Καύκων τής Δύμης έχει τό 
έπίσης περίεργον όνομα ή Σαρδίνή. Ψαράδες 
(βλ. λ.) χωρίον είς τό ΝΑ άκρον τής πεδιάδος 
των Πατρών, Ψαροφάι, τό, πτηνόν, ό ερωδιός 
ό τεφρόχρους, ό καί τσικνιάς καί τρυγονοκράχ
της καλούμενος, ό όποιος διαιτάται εις έλη.

Φαίνεται ότι τοιαύτα πτηνά ψαροφάγοι συνε- 
κεντρώνοντο έπί Τουρκοκρατίας είς τά τενάγη 
τού τόπου, τά όποια διεσώθησαν μέχρι τέλους 
τού ΙΘ' at. ώς ανωτέρω Λ Κορύλλος καί έντεΰ- 
θεν ή όνομασία. Χωρία μέ τό όνομα Ψ'άρι πολ- 
λαχού τής ΙΤελοποννήσου, καί είς ’Ηλείαν (Έ- 
λευθ. ΙΒ' 1015) καί είς Τρεμπεσίναν Β. Η πεί
ρου, ή δέ > έξις έχει σχέσιν μέ τό άλβ. φσάρ 
ή κσάρι ή καί τσάρι, λ. ή οποία σημαίνει άκρι- 
βώς τόν έρωδιόν τούτον (πτηνόν). Έξ άλλου 
καί ψαριά (λευκά) άλογα. Συνοικισμός σήμε
ρον είς Ψαροφάι Πατρών, τά Καλουσαίικα (άπό 
τό Καλούσι Φαρών), άπό τού 1925.

Ψάχος Άρ. Δημήτριος. Γεν. άρχίατρος έκ 
Γλαύκου JΙατρών έν πολ. διαθεσιμότητι, συμ- 
μετασχών είς 8>ους τούς πολέμους 1913)22 
καί τιμηθείς μέ άνώτερα παράσημα.

Ψηλή. ’Ακτή, γλώσσα ξηράς, βραχίων 
πρός τήν θάλασσαν, άκρα, άκρωτήριον, ό άλ
λως μόλος τού άγ. Άνδρέου λεγόμενος, προ- 
βλής δπου τώ 1948 κατεσκευάσθη καί τρίτη 
λεκάνη τού λιμένος τών Πατρών καί προβλής 
βαίνουσα άπό άκρας Ψηλής πρός ΒΑ καί έκεΐ 
ή ιχθυόσκαλα, όπου καί έκτοτε λιμενίζονται τά 
αλιευτικά πλοία. Παρ’ αύτήν καί μέχρι τού 
νύν τελωνειακού καταστήματος ήτο ό λιμήν 
τής άρχαιότητος καί κατά Θωμόπουλον 77 
φαίνεται δτι εξείχε τής σημερινής παραλίας 
κατά 10—20 μ,, άπό τής θέσεως δμως ταύτης 
θά είχεν είσοδον διά διώρυγος ό τεχνητός λιμήν 
τών ρωμ. χρόνων.

Ψηλή λέγεται μέχρι καί σήμερον, άλλά ά- 
νέκαθεν ή άκτή, ούδέποτε ή συνοικία, ή οποία 
καλείται άπό παλαιά έπίσης Τσιβδί. Ό  Γ. Ν. 
Παναγόπουλος, Πραγματεία περί κατασκευής 
κοιμητηρίου, εν Πάτραις 1879, 107, παρέχει
τήν πληροφορίαν δτι τό πρός άρκτον του ναού 
Ά γ. Άνδρέου χθαμαλόν έδαφος ένισχύει τήν 
Ιδέαν τού λιμένος ή διώρυγος αυτόθι. Ψηλή έ- 
λεγετο καί ή παραλία τής προβλήτος νύν όδοΰ 
Άστιγγος καί Ψηλή άντιστοίχως άκτή παρά 
τό Μεσολόγγι άνοικτά. Καί νήσος άκατοίκη- 
τος παρά τήν Μυκάλην τής Μ. ’Ασίας. Καί 
μέχρι σήμερον παροιμιώδεις φράσεις είς Πά
τρας : πάμε νά τήν πέσουμε (κολυμβήσωμεν) 
στήν Ψηλή, άει πνίξου στήν Ψηλή. Ανέκαθεν
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ήτο έπΐ τής άκτής άκρα υψηλή μέ λίθους, ί 
σως καί πέτρα έπί τής άκτής υψηλή, πάντως 
τό βάθος τής θαλάσσης πρό τής Ψηλής είναι 
άρκετόν, άντιθέτως πρός τήν έκεϊ γύρω παρα 
λίαν. Γράφεται όμως κατά συνήθειαν Ψιλή, 
άλλά κατ’ Άνδριώτην Έτυμολ. Λεξ. Νεοελλη
νικής 303, ψιλός έπίθετον εις τήν άρχαίαν γυ
μνός, ένώ άπό τοΰ μεσαιώνος ό λεπτός. Ά λλ’ 
ουδέ ψιλή άμμος είναι έκεϊ, άλλά ογκόλιθοι 
έως σήμερον.

ψ ηφ ιδω τά . 'Ο  Pouqueville  IV , 363, 
άνασκάπτων τφ  1816 παρά τό τότε Γαλλ. 
προξενεϊον (Σισίνη καί Ρούφου), εΰρε ψηφιδω
τόν ρομβοειδώς διηρημένον. Μέχρι σήμερον είς 
τήν αύτήν τοποθεσίαν εύρέθησαν άρχαϊαι οίκο- 
δομαί μέ ψηφιδωτά, γενικώς αΐ καλαΐ οΐκοδο- 
μαί των Πατρών τής άρχαιότητος είχον τό δά- 
πεδον μέ μωσαϊκά. Τοιουτοτρόπως πλεΐστα 
οσα τοιαϋτα άνευρίσκοντο Ιδίως περί τά ' Γψη
λά άλώνια (βλ. λ.). Τφ 1896 άνευρέθη περί- 
λαμπρον έγχρωμον ψηφοθέτημα (μωσαϊκόν), 
είς τό όποιον παρίστανται διάφοροι σκηνικοί 
άγώνες, χορωδία, πάλη, πυγμαχία, δρομος, 
δαδουχία. ’'Ηδη μετεφέρθη καί έκτίθεται είς 
τό Μουσεϊον Πατρών. ’Άλλο μωσαϊκόν εύρέθη 
κατά τήν ΒΑ γωνίαν τής διασταυρώσεως τών 
οδών Φωτήλα καί Χαραλάμπη, πλησίον τών 
Υψηλών άλωνίων τόν Μάϊον τοΰ 1935. Ψ ηφι
δωτά μέ λευκόν έδαφος, διάστικτα άπό μαύρας 
γραμμάς, έχει άκόμη διασωζόμενα τό Ώδεΐον 
παρά τάς δύο είσόδους καί παρόδους. Καί επί 
τής όδοϋ Κρήτης (Έϋνάρδου 33) εύρέθη παρό
μοιον τοΰ ’Ωδείου ψηφιδωτόν τοΰ Α' αί. μ. X. 
(Άντωνίνων). Τό έπί τής Α παρόδου τοΰ ’Ω
δείου διατηρείται πλήρως άποκατασταθέν. Γενι
κώς είς τήν Ά νω  πόλιν είναι ένταφιασμένα πολ
λά ψηφιδωτά.

’Άλλο μέγα καί άριστον ψηφιδωτόν εύρέθη 
είς τήν κωμόπολιν Καμαρών (βλ. λ.), άνήκον 
είς οίκοδομήν τών ρωμ. χρόνων. Ε π ίσης ψηφι

δωτόν είς οίκοδόμημα παρά τόν Χάραδρον 
(Βούντενη). Βλ. λ. Σλαΰοι. Καί είς μονήν Μα- 
ρίτσης (βλ. λ.). ’Επίσης τό δάπεδον τοΰ π α 
ραλιακού ναοϋ τοΰ άγ. Άνδρέου έκαλύπτετο 
ύπό ωραιότατων ψηφιδωτών, τών όποιων μέρη 
διεσώθησαν μέχρι τής άνεγέρσεως τοΰ νΰν ναοΰ. 
Θωμόπουλος 122. 201, 204, 205, 352 σημ.
M eyer 2201, ΜΕΕ ΙΘ ' 796—7.

Ψ Ιτ—ψ ίτ . Σατυρικόν (λαθρόβιον) περιοδι
κόν τοΰ 1911—2 έν Πάτραις.

Ψ ύχεις . Πόλις (όχι παραλιακή) τών Έ -  
σπερίων Λοκρών μεταξύ σημερινοΰ Γαλαξιδίου 
καί Τολοφώνος (Βιτρινίτσης), ή όποία έτάχθη 
ύπό τοΰ Λύγούστου φόρου ύποτελής είς τάς 
Πάτρας, εις τήν περιοχήν τής όποίας ύπήχθη. 
K ah rs ted t είς I l is to r ia  553—4, 561.

Ψ υχή . ’Εκ τών πολλών συμπλεγμάτων ’Έ 
ρωτος καί Ψυχής (Έλευθ. ΙΒ ' 1038) τής Έ λλ. 
καί ρωμ. τέχνης, άπόσπασμα καί είς Πάτρας 
καί νόμισμα έπί τοΰ αύτοκράτορος Κομμόδου 
(ό ’Έρως άσπαζόμενος τήν Ψυχήν). H erb illon  
165.

Ψ υχογιός Δ η μ. Ν τ ί ν ο ς .  Επίλεκτος 
ιστοριοδίφης καί λαογράφος τής ’Ηλείας, έκ 
Νεοχωρίου Κυλλήνης, πολλά γράψας καί περί 
τής γείτονός του επαρχίας μας. Έξέδωσεν έν 
Πάτραις τφ  1950 « Ό  κώδικας τής Ιΐαναγίας 
τής Αεχαινίτισσας καί τά Λεχαινά» έκ σ. 132. 
Ά πό  τοΰ 1951 έκδίδει τό λαογραφικόν καί 
γλωσσικόν περ. «Ή λειακά». Συνειργάσθη καί 
είς Πατρινά φύλλα.

Ψ ω μάς. ΓΙαλαιά οίκογένεια έν Πάτραις I- 
διοκτήτρια άκινήτων είς 'ΐψ η λά  άλώνια. Βλ. λ. 
ΓΙαπαδιαμαντόπουλος, 'Τψηλά άλώνια.

Ψ ω μ άς Π ε τ ρ .  Σ α ρ ά ν τ η ς .  Έ γεν- 
νήθη είς Πάτρας τφ  1924 καί έσπούδασεν είς 
’Αθήνας νομικά. 'Ως έφεδρος άνθυπολοχαγός 
Πεζικοΰ έ πολέμησε κατά τόν συμμοριτοπόλεμον 
καί έφονεύθη έν μάχη είς Άράχωβαν Ναυπα- 
κτίας τόν ’Ιούλιον 1948.
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ΕΙκών Μεταμορφώσεως μονής Σουμελά 
Τραττεζουντος φίρουσσ άφιέρωσιν του 
αύτοκράτορος ΚομνημοΟ (ΙΠ αί.). Πι
νακοθήκη Άνδρ. Γαλσνάκη έν Πάτραις

δειον. Συνεχόμενον πρός τήν άγοράν τής 
άρχαίας πόλεως των Πατρών, λαμπρών 
κοσμημένον καί άξιολογώτατον των έν 

Έλλάδι πλήν έκείνου Ήρώδου του ’Αττικού 
έν ΆΟήναις. Ό  Παυσανίας είς τά ’Αχαϊκά του 
άναφέρει τό τελευταΐον, διότι όταν έγραφε τά 
’Αττικά του, δέν ήτο έκεΐνο οίκοδομημένον. 
Ή  χωρητικότης του των Πατρών είναι ή ήμί- 
σεια του των ’Αθηνών καί τό των ’Αθηνών 
είναι όμοιότυπον του προγενεστέρου αυτού Πα- 
τραΐκοϋ. Τό τών Πατρών πρέπει νά είχε διά
μετρον 50 μ. καί χωρητικότητα 3.000 θεατών, 
σήμερον όμως, καταστραφέντος του άνω μέρους 
του κοίλου, τό όποιον ήτο καί τό ευρυχο>ρότε- 
ρον, μόλις φθάνει τό έν τρίτον του ώς άνω 
άριθμοΰ.

Τό τών Πατρών δέν γνωρίζομεν έπΐ της 
έποχής τίνος αύτοκράτορος έγινεν, Ισως έπΐ Αύ- 
γούστου, ίσως καί άργότερον (ή κατασκευή 
του δέν ένθυμίζει χρόνους άκμής τής αυτοκρα
τορίας). Τά ώδεΐα κατά τούς ρωμ. χρόνους 
ήσαν μικρά θέατρα προωρισμένα ιδίως διά μ.ου- 
σικούς άγώνας, διά τόν λόγον αύτόν ήσαν πε
ρισσότερον περιεσταλμένα καί έστεγασμένα. 
Θέατρον έξ άλλου εϊχον αί Πάτραι καί τούτο 
μνημονεύει ό Παυσανίας κείμενον πλησίον καί 
μεσημβρινώς τού ’Ωδείου. Έ π Ι τής κορυφής του 
Ωδείου ίστατο άγαλμα άξιοθέατον του ’Απόλ

λωνος (βλ. λ.), τό όποιον «έποιήθη άπό λαφύ
ρων ήνίκα έπί τόν στρατόν τών Γαλατών οί 
ΙΙατρεις ήμυναν Αίτωλοΐς Α χαιώ ν μόνοι». 'Υ
περήφανοι οί Πατρεΐς του Β' μ.Χ. αί. έπέδειξαν 
είς τόν περιηγητήν Παυσανίαν τψ 178 μ. X. 
τό άγαλμα ώς συνδεδεμένον μέ τήν τιμήν τής 
πόλεως είς αγώνα Ελλήνων κατά βαρβάρων.

Τό Ώδεΐον άπεκαλύφθη τώ 1889 γενομέ- 
νης έκσκαφής πρός εξαγωγήν χώματος έκ του 
οίκοπέδου Δημητρ. Π. Πατρινου πρός έπιχω- 
μάτωσιν μέρους τής αιμασιάς του λιμέ^ος. Ό  
τόπος παρουσίαζε τότε ύψωμα, γνωστόν ώς 
ύψωμα (λόφου) τού Στράνη (βλ. λ.) λόγφ τής 
έκεΐ κατοικίας κατά τήν τελευταίαν Τουρκο
κρατίαν τούτου, άλλα τό Ώδεΐον ήτο αύθύπαρ- 
κτον, μή στηριζόμενον έπί κλιτύων λόφων, 
πάντως έκ της βορείου πλευράς αύτοΰ ήρχιζεν 
ύψωμα, τό γνωστόν ώς ύψωμα Σακκέτου, όπου 
νυν τό Δημοτ Βρεφοκομεΐον. Κατά Θωμόπου- 
λον α' έκδ. 74 έπί τής γωνίας όδών Παντο- 
κράτορος—Σωτηριάδου άττήντα μέγρι του 1821 
μαρμαρίνη πύλη έκεΐ του ’Ωδείου. Τήν διάσω- 
σιν τού Ωδείου διείδε πρώτος ό Pouqueville  
(1816): «τό Ώδεΐον σώζεται όλόκληρον είς 
τόν περίβολον τών οίκιών καί τού κήπου τού 
προξένου τής Σουηδίας Στράνη». ’Αλλά καί 
άλλοι περιηγηταί (Dodweli, Yeake IX, 132)
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τό έσημείωσαν, διότι ή το δρατόν είς πολλά 
μέρη αύτοϋ.

01 έπισκεψθέντες έπίσης τούτο τω 1844 
Α. Μ. Chenavard άρχιτέκτων, Ε. Rey ζω 
γράφος καί καθηγητής των Καλών Τεχνών εις 
τήν Βασιλ. σχολήν τής Λυών καί J. ML D ul- 
gabio άρχιτέκτονες περιγράφουν μερικά εσω
τερικά αύτοϋ μέρη, τείχη, κόγχας, δωμάτια 
κλπ. (άν καί τό άποκαλοϋν θέατρον), όρίζουν 
τό μήκος του είς 50 μ. καί άποφαίνονται δτι 
είναι καθ’ όλα δμοιον καί είς τό μέγεθος άκύμη 
μέ τό θέατρον τής V illa H ad riana , άποροϋν 
δέ πώς δέν τό άνεζήτησαν ό Σπόν ή ή .Expe
dition. Καί ό αείμνηστος Θωμόπουλος (α' 
έκδ. 74) έπακριβώς είχε καθορίσει τήν θέσιν 
του, έν τούτοις, δταν ήρχισεν ή έκσκαφή καί 
ή άποκάλυψις, οί άρχαιολογοΰντες έδυστρόπη- 
σαν ν’ άποδεχθοϋν τήν γνώμην του καί άπε- 
φάνθησαν δτι έπρόκειτο πλινθόκτιστον οίκοδό- 
μημα λείψανον ρωμ. θερμών !

Ό  έπισκεφθείς τό Ώδεΐον τήν 19 ’Οκτω
βρίου 1895 ’Άγγλος σχολιαστής καί έκδότης 
τοϋ Παυσανίου I. G. F razer, καταλεπτώς 
περιγράφει τοϋτο : «Τό Ώδεΐον κεϊται είς τήν 
άνω πόλιν των Πατρών όλίγον κάτω καί Δ 
τοϋ φρουρίου καί είναι έξαιρετικής διατηρή- 
σεοις' σώζονται όχι μόνον τά βάθρα καί ή 
σκηνή, άλλα καί οί συνέχοντες τήν στέγην τοί
χοι. Τό οικοδόμημα έχει πρόσοψιν προς "ότον 
16 ή 17 σειραί έδωλίων ΰπερκείμεναι άλλήλων 
είς ημικύκλιον διατηρούνται. Είναι δέ τά έδώ- 
λια κατεσκευασμένα έκ λεπτών έπιπέδων πλίν
θων τεθειμένων είς δόμους οριζοντίους, άλλ’ έ- 
πενδεδυμένα διά λευκοΰ μαρμάρου (πλακών). Μέ- 
γα μέρος τής όρθομαρμαρώσεως ταύτης σώζε
ται. Παν έδώλιον έχει ύψος 15 ΐντσας περίπου 
καί πλάτος 23 (συμπεριλαμβανομένης τής ιιαρμα- 
ρίνης έπενδύσεως) άπό τής πρόσθιας έπιφανείας 
μέχρις όπίσω. Τρεις κλίμακες πλάτους έκάστη 
2 ποδών καί 6 ίντσών άνάγουν διά μέσου τών 
έδωλίων- ήσαν δ’ έστρωμέναι διά λευκοΰ μαρ
μάρου καί ή στρώσις αύτη σώζεται κατά μέγα 
μέρος. Πάσα κλΐμαξ άποτελεϊται έξ 28 βαθμί- 
δων. Πάσης σειράς έδωλίων ή προς τήν κλί
μακα πλευρά άπέληγεν είς μαρμάρινου κόσμημα 
έν σχήματι λεοντείου σκέλους καί ποδός, ού
τως ώστε πάσα κλΐμαξ είχεν εκατέρωθεν σει
ράν τών κοσμημάτων τούτων υπέρ άλλήλων.

«’Όπισθεν τοϋ κοίλου καί ύπεράνω αύτοϋ, 
άνερχόμενα υπάρχουν αξιόλογα λείψανα τοϋ βα- 
στάζοντος ποτέ τήν οροφήν τοίχου, οικοδομή- 
μένου έκ πλίνθων, λίθων καί άσβέστου. Αί 
πλίνθοι είναι έπίπεδοι, τεθειμέναι κατά σειράς 
όριζοντίας (δόμους), αί όποϊαι φαίνεται πε- 
ριέτρεχον είς δλον τό πάχος τοϋ τοίχου. Ή  
όρχήστρα είναι ήμικυκλική, διαμέτρου 31 πο
δών καί 6 ίντσών. Φαίνεται ότι ήτο έπεστρω- 
μένη διά λευκοΰ μαρμάρου, τούλάχιστον ένώ- 
πιον τής σκηνής σ όζονται τεμάχιά τινα μαρμά
ρου, τά όποια φαίνονται νά είναι ίχνη μαρμα- 
ρίνης στρώσεως. Δύο κλίμ,ακες άνήγον είς τήν 
σκηνήν, ή δποία έχει βάθος άπό τής οψεως 
μέχρις όπισθεν 16 ποδών καί 6 ίντσών καί ταύ
της σώζεται μέρος τής όρθομαρμαρώσεως (τής 
ίκ λευκοΰ μαρμάρου έπενδύσεως τών τοίχων).

» Ό  όπίσθιος τοίχος τής σκηνής σώζεται 
μέχρις ύψους 20 περίπου ποδών. Είναι οίκοδο- 
μημένος ή τούλάχιστον έχει τήν πρόσοψιν οί- 
κοδομημένην έκ δόμων οριζοντίων πλίνθων λε
πτών, έπικειμένων άλλήλων όριζοντίως μετ’ ά 
σβέστου μεταξύ τών δόμων. Ό  τοίχος ούτος 
έχει σειράν ήμικυκλικών κογχών αψιδωτών 
άνω (δηλ. καμαρωτά ντουλαπάκια) δώδεκα άνω 
καί οκτώ μεγαλυτέρων κάτω. Κατά τήν βάσιν 
τοϋ όπισθεν τοίχου τούτου τής σκηνής, είς τό 
άνατολικόν του άκρον, υπάρχει κατά χώραν 
άκόμη μαρμάρινη διαγλυφή (δηλ. ή βάσις τοϋ 
τοίχου γεγλυμμένη ώς κορνίζα). Αί πάροδοι 
έχουν μήκος 9 βημάτων, πλάτος 6 ποδών καί 
στρώσιν μαρμαρίνην. Οί άναλημματικοί τοϋ 
κοίλου τοίχοι, καί αύτοί οίκοδομημένοι, του
λάχιστον κατά τήν πρόσοψιν, άπό λεπτάς πλίν
θους, τεθείσας καθ’ όριζοντίους δόμους έπιπέ- 
δων, διατηρούνται καλώς.

Ή  άνατολική πάροδος δδηγεΐ είς τετράγω
νον δωμάτιον 14 ποδών πρός 13 πόδας καί 5 ϊν- 
τσας. Τό δωμάτιον τοϋτο είναι στρωμένον μέ 
ψηφιδωτόν λευκόν καί μέλαν, τό έδαφός του 
είναι λευκόν, άλλά διαστίζεται άπό μελανάς 
γραμμάς, αί όποϊαι σχηματίζουν τετράγωνα, 
ρομβοειδώς. Οί τοίχοι τοϋ δωματίου σώζονται 
είς άξιόλογον ύψος καί είναι οίκοδομημένοι 
άπό πλίνθους, λίθους καί άσβεστον, καθώς καί 
6 όπίσθιος τοίχος τοϋ κοίλου, έξωτερικώς δέ 
έχουν τήν πρόσοψιν έκ πλίνθων λεπτών, κει
μένων κατά όριζοντίους δόμους. Κατά τό δυτι
κόν άκρον τής σκηνής κεϊται μέγας λίθος πε
ριφερειακός κοκκαλοπαγής, ίσως σπόνδυλος 
κίονος, διαμέτρου 3 ποδών περίπου- έχει έν 
μέσω τετράγωνον όπήν, τόρμον πιθανώς γόμ
φου (συνδέσμου). ’Έ ξω  δέ τοϋ ωδείου κεΐνταί 
είς τήν όδόν τεμάχια μικρά άρραβδώτων κιό
νων. Είς τήν θέσιν αύτήν τοϋ ωδείου εύρέθη- 
σαν ρωμαϊκά καί βυζαντινά νομίσματα καί λύ
χνοι». Λύχνοι άνευρέθησαν έγχρωμοι, μερικοί 
δέ έφερον άποτυπωμένα τά ονόματα τών πη- 
λουργών Νεικάνδρου, Σεκούνδου, Άρίστου, 
Ιίολέμονος (είς τήν έλληνικήν). Ε ίς τάς κόγ
χας (άχηβάδες) ύπήρχον άγάλματα μουσικών ή 
έπιφανών άνδρών. Δυστυχώς όλόκληρος ή μαρ
μαρίνη έπένδυσις τοϋ ’Ωδείου έλεηλατήθη. 
Ζαχαροπλάσται άπέσπασαν λεία μάρμαρα, 
άλλοι κεφαλάς λείντων κλπ. μερικοί δέ έκαμον 
έξαΥωγήν μαρμάρων είς άλλους τόπους.

Κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων οικίας είς τήν 
αρχήν τής όδοΰ Γερμανού εύρέθησαν τάφοι, άγ- 
γεϊα καί έδώλια τής κλασσικής άρχαιότητος. 
Είς τήν άνατολικήν είσοδον τοϋ ’Ωδείου εύρί- 
σκοντο άποτεθειμέναι τρεις σαρκοφάγοι (βλ. λ.). 
Τό θέρος 1938 έγένετο άνακαίνισις καί άπο- 
κατάστασις τοϋ ’Ωδείου μέ δαπάνην τοϋ δήμου 
Πατρέων υπό τοϋ άρχαιολόγου ’Αρ. Σταύρο - 
πούλου καί τφ  1943 ομοίως υπό τοϋ έφόρου 
άρχαιοτήτων Λίνου Πολίτη. Κατά Π . Νεράν- 
τζουλην είς έκδοσιν ’Αχαϊκών (έκδ. οίκος Ζα- 
χαροπούλου) 1949, 144—5, κατά τό άνώτατον 
μέρος τών όιασωθέντων έδωλίων υπάρχει εύρύ 
διάζωμα, ένθα πιθανώς νά υπήρχε ήμικυκλική 
στοά, περίστυλος, έστεγασμένη. Ή  σκηνή ύ- 
ψουμένη εις ίσον ύψος πρό τό έναντι καΐλαν

♦
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του ’Ωδείου φαίνεται διώροφος στολισμένη εκα
τέρωθεν καί άνω των τριών αύτής πυλών μέ 
κόγχας, είς τάς όποιας ΐσταντο άγάλματα. 
’Από του 1958 ήρχισεν έπιμαρμάρωσίς του διά 
δωρεάς του μηχανικού Ίωάννου Βασιλείου 
κ. ά. συμπολιτών. ΜΕΒ ΙΘ ' 796. H erb illon  
ώς έν εύρετηρίω Θωμόπουλος 200—204, 225, 
226, ό αύτός είς Δ. Βιβλιοθ. 409. ΜΕΕ ΚΔ' 
883. Περί νεωτέρων ιοδείων βλ. λ. Μουσική.

Ώ λ β ν α . Ωλένης ή έπισκοπή ’Ηλείας, ύ- 
ποκειμένη είς την μητρόπολιν Πατρών, ώς καί 
ή λατιν. όμοίως έπισκοπή είς τόν Λατ. ’Α ρχιε
πίσκοπον Πατρών. Βλ. λ. Εκκλησία. Ντ. Ψ υ
χογιός είς τό περ. «Ήλειακά» 326 έπ.

Ώ λ ε ν ία  π έ τ ρ α .  Ό  'Όμηρος Ί λ . Β 615 
Λ 756 άναφέρει περί ΓΙέτρης Ώλενίης. Ό  
Στράβων περί αύτής γράφει: «Πέτρην δ' Ώ λε- 
νίην είκάζουσι τήν νυν Σκόλλιν». Καί αλλαχού 
ό αύτός Στράβων ; «Λάρισας ποταμύς ρέων έξ 
δρους* τούτο δ’ οΐ μέν Σκόλλιν καλοΰσιν, 'Ό μ η 
ρος δέ Πέτρην Ώλενίην». Ό  'Ησίοδος, σύγ
χρονος τού Όμήρου, είς διασωθέν άπόσπασμα 
τού έργου του «Ή οΐαι» , τό όποιον άφορα κά
τοικον της ’Αχαϊκής πόλεως Ώλένου παρά τόν 
ποταμόν Πείραν, τήν Ιίερίβοιαν, λ έγ ε ι: «Ώ κεε 
δ* Ώλενίην πέτραν ποταμοιο παρ’ ίχθας εύρεΐος 
Πείροιο». Ά φ ’ έτέρου στασιάζεται άν Ώλενία 
πέτρα ήτο δλον τό όρος Σκόλλις ή μόνον 
κορυφή τις, πάντως παραδεκτόν γίνεται δτι ή 
Ώλενία πέτρα τού Όμήρου είναι ή αυτή μέ 
τήν άναφερομέυην υπό τού Ησιόδου. Καί ό 
σχολιαστής τού Όμήρου ΕύστάΟιος υποθέτει 
δτι έκ τής πόλεως Ώλένου τό όνομα άδόθη 
εις τήν Σκόλλιν καί όχι δπο>ς ό ΙΙαυσανίας 
(Ή λ. 20, 16) έξ Ώλενίου αύτόχθονος Ήλείου 
καί έπιδεξίου Ιππέως. Δηλονότι τό πετρώδες 
καί κωνοειδές δρος Σκόλλις (Σανταμεριάνικο) 
ώνομάσθη Ώλενία πέτρα ώς άνήκον είς άρχαιο- 
τάτην έποχήν είς τήν περιοχήν τής ύστερομυ- 
κηναΐκής πόλεως Ώλένου.

Τέλος υπάρχει ή γνιόμη δτι έκ τού δρους 
Ώλενοΰ άπεκλήθη ή έπίσης πετρώδης κατά τόν 
Στράβωνα Σκόλλις Ώλενία πέτρα καί είναι 
πράγματι παραφυάς τού δρους Ώλενού, έχουσα 
τήν αυτήν γεωλογικήν σύστασή, χωριζομένη 
άπό τούτου δι’ εύρειών κοιλάδων. Πάντως τό 
σον τό δρος Σκόλλις, δσον καί ή παρά τόν 
Πεΐρον πόλις Ώλενος είχον άρχαιότατα τήν ό- 
νομασίαν Πέτρη Ώλενίη άπό κοινού καί τούτο 
έξάγεται έκ τού ώς άνω χωρίου τού Ησιόδου 
περί Περιβοίας, ή όποια «κατώκει τήν Ώλενίαν 
πέτραν παρά τάς δχΟας τού ευρέως ΙΙείρου». 
Ά λλω στε ποιητικόν τό όνομα Ώλενία πέτρα. 
Καί ό Στράβων διευκρινίζει, καταγράφων τάς 
Ά χα ϊκάς πόλεις: «καί Πατρεϊς καί Φαραιεΐς· 
είτ’ Ώλενος, παρ’ ον ποταμός μέγας», ήτοι 
παρά τόν ποταμόν Πεΐρον ’Αχαϊκή πόλις ήτο 
ή Ώλενος. Θωμόπουλος 51, 60—1, 103—4.

Ώ λ ε ν ο ς . Άρχαιοτάτη (ύστερομυκην. χρό
νων) πόλις, μεταξύ Πατρών καί Δύμης, παρά 
τόν ποταμόν Πεΐρον, άπέχουσα τής μέν π ό 
λεως Πατρών 80 στάδια κατά τόν ΙΙαυσανίαν 
καί τής Δύμης 40. Ιίλήρης μυθολογικών πα 
ραδόσεων, φαίνεται δτι κατιρκήθη τό πρώτον 
Οπό των Έπειών. Αύτός ό ΙΙέλοψ ήτο κατά

τόν Αυτήσιον άπό Ώλένου. Έκλήθη δέ Ώ λ ε 
νος, κατά τήν μυθολογίαν, έξ Ώλένου, υίοΰ 
τού Ήφαιστου έξ άγνώστου γυναικός. Κατά 
Στέφανον τόν Βυζάντιον «κέκληται άπό Ώ λ έ 
νου τού Διός, ώς Ίστρος έν Αιγυπτίων άποι- 
κίαις* «των δέ Δαναΐδαν Άναξιθέας καί Διό; 
Ώλενον γενέσΟαι τόν άρξαντα τών Ώλενίων». 
Έ σ τ ι ούν καί άλλη Αιτωλίας, ής Όμηρος 
μνημονεύει* «Πλευρών’ ένέμοντο καί Ώλενον ή 
δέ ΙΙελλήνην» (Ό μ . Ίλ . Β 639). Ή  υπαρξις 
όμωνύμου Αίτωλ. πόλεως έδωσε τήν άφορμήν 
εις τινας νά υποθέσουν δτι κα·.ά τούς προϊ
στορικούς χρόνους έκ τής έν Αιτωλία Ώλένου 
έξ άποίκων άπέκτησε τό όνομα ή ’Αχαϊκή. 
’Αντίθετος ό γεωγράφος Σκύμνος ό Χίος γρά
φει: «Αιτωλία έξ Ή λιδος έλαβε τήν άποίκίαν». 
ϊίρβλ. Πολίτου Λαογρ. συμ. Α ' 154. Ραγκα- 
βής Α' 69. Χαβέλλας 13, 15. Ό  'Ησίοδος 
καλεΐ τήν Ώλενον Ώλενίαν πέτραν (βλ. λ.).

Ό  κάτοικος Ώλένιος (Ώλένιον δεινόν, Ώ -  
λένίος καπνός, φράσεις παροιμιώδεις). Έ κ  τής 
Ώλένου ό Μακαρεύς (βλ. λ.), ό Κηφεύς, ό ά- 
ποικίσας τήν Κύπρον, βασιλεύς δέ αύτής ό Δε- 
ξαμενός (βλ. λ.), φιλυξενήσας καί τόν Ή ρα- 
κλέα, ό τελευταίος μάλιστα χάριν τού βασι- 
λέως έφόνευσε τόν κένταυρον Εύρυτίωνα.

Κατά ΙΙαυσανίαν ή Ώλενος ήτο μικρόν πό- 
λισμα έξ αρχής και οί κάτοικοί του τό έγκα- 
τέλειψαν, καταφυγόντες είς ΙΙειράς καί Εύρυ- 
τειάς. * Γπεστηρίχθη δτι ή Ώλενος δέν συμμε- 
τέσχεν είς τήν ’Αχ. συμπολιτείαν (281 π. X.) 
είτε ιός ούσα κατεστραμμένη είτε ώς άπο- 
ποιηθεΐσα (L eake Pelopon. 208). Ό  P au l 
A strom , Une inscrip tion d ’ A igion είς O  
puscu la  A theuiensia , τού Σουηδ. Ίνστ. ’Α 
θηνών 1955, έδημοσίευσεν επιγραφήν άνευρε- 
Οεΐσαν τώ 1933 είς Αϊγιον (δπου τό έργοστά- 
σιον χαρτοποιίας), τήν όποιαν άνάγει είς τό τε- 
λευταΐον μάλλον ήμίσυ τοϋ Δ ' π. X. αί. είς 
τήν οποίαν άναφέρονται Ώλένιοί δημιουργοί 
’Αχαιών (καί ή ’Ώλενος διατηρουμένη καί άνή- 
κουσα είς τήν ’Αχαϊκήν συμπολιτείαν). Διά 
τήν Οέσιν τής Ώλένου είς τήν ’Αχαϊκήν συμ
πολιτείαν βλ. Σωκρ. Κουγέαν «Λαογραφία» Ζ' 
551 (έπιγραφή νόμου τάς ύγιείας). ΙΙάντως 
’Αχαιοί κατώκουν αύτήν κατά τήν μαρτυρίαν 
τού Στράβωνος, ό όποιος καί προσθέτα : «όεί- 
κνυται δ’ ίχνος μεταξύ Πατρών καί Δύμης του 
άρχαίου κτίσματος τών Ώλενίων* αύτου δέ καί 
τό 'Ασκληπιού Ιερόν έπίσημον, άπέχον της Δύ
μης 40 σταδίους, τών [Ιατρών δέ 80». Ό  Η 
ρόδοτος άναγράφει οτι Ίω νες έγκατεστάΟησαν 
εις Ώλενον, έκδιώξαντες τούς Έπειούς, ανα
φέρει δέ αύτήν είς τήν ’Αχαϊκήν Δωδεκάπολιν 
(α' Ά χ . συμπολιτείαν).

Είς τήν έποχήν τού Στράβωνος ήτο ήδη 
κατεστραμμένη, σχοϋσα τήν αύτήν τύχην τής 
έν Αιτωλία καί τήν περιοχήν της ένέμοντο οί 
Δυμαΐοι, οί όποιοι, φαίνεται, ένωρίς είχον ά- 
πυρροφήσει τήν δλην ζωήν καί ύπόστασιν τής 
Ώλένου. Καί ό Παυσανίας τήν εύρεν εντελώς 
έρημον.

Κατά τάς μαρτυρίας τών Ησιόδου, Η ρ ο 
δότου, Στράβωνος καί Παυσανίου, ή Ώλενος 
έκειτο παρά τόν ποταμόν ϋεΐρον. Τό ζήτημα
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τής θέσεώς της συνεδέθη μέ έκεΐνο τής θέσεως 
τής Δύμηε. Άρχικώς (γνώμη τοϋ L,eake) εί- 
χεν ύποστηριχθή ότι ή Δύμη έκειτο π ιρχ  τό 
Καραβοστάσι καί κατά την σημερινήν Κ. Α 
χ  αίαν έκειτο ή Ώλενός, σήμερον δμως (γνώμη 
τοϋ von Dulin) παραδέχονται δτι ή Κ. Ά -  
χαΐα άναμφισβητήτως είναι ή άρχαία Δύμη 
(βλ. λ.) καί. ή Ώλενός έκειτο μεταξύ αύιτής 
καί Πατρών, πάντως πλησίον του ποταμού 
Πείρου, "σως κατά την σημερινήν Καμενίτσαν, 
δπως τελικώς παραδέχεται καί ό Θωμόπου- 
λος 51, 351'. ’Εντεύθεν ΝΔ τοϋ Πείρου Γερ
μανοί πρύ 50ετ(ας ένήργησαν άνασκαφήν. Κα
τά τόν M eyer έκειτο παρά τά Τσουκαλαίικα.

Έ ξ  Ωλένου ή Ώλενία αϊξ, ή θηλάσασα 
είς Αϊγιον τύν Δία καί χήν έκεϊ έρωτεύθη 
Ώλένιον ώραΐον παιδα. Περί τής αίγός (κα- 
ταταγείσης είς άστερισμόν) έγραψεν ό ποιητής 
’Άρατος ό έκ Κιλικίας. Καί ό Σοφοκλής ήσχο- 
λήθη μέ τήν ’Ώλενον, γράψας τραγωδίαν « Ίπ - 
πόνους», μή διασωθεΐσαν. Ό  Αίσχύλος τήν ’Ώ 
λενον έγραψε ζαΟέαν (ϋειοτάτην, ίεράν). Παρή- 
γεν άφθονον χόρτον καί ή παροιμιώδης φράσις 
«έξ ’Ωλένου γης φορβάδος κομίζομαι».

Κατά Μουστοξύδην, έξ ένετ. σημειώματος 
των άρχών Π Γ αί. είς C ourrier d ’ O rient τής 
15)17 Ιουνίου 1830 τής Αίγίνης, «πλησιεστε- 
ρον είς τύ στύμιον αύτοΰ τοϋ ποταμοΰ [Π εί
ρου] ή αλυκή καί οχι μακράν άπό έκεϊ εις λο
φίσκος, έπί τοϋ οποίου διακρίνονται τά έρείπια 
τής Ώλένου. Τοΰτο τό μέρος είναι σκεπασμέ- 
νον άπό έν μέγα δάσος βελανιδιών ειδικών διά 
ξύλον κατασκευής». Κατά τόν Gell 11 τά έρεί
πια τής Ώλένου είναι πλησίον του ποταμού, 
μέσα είς δένδρα, δεξιά δέ ήσαν έλη. Είκόνα 
είς τόν From m ell 1830. Θωμόπουλος 51, 561, 
6 0 -1 , 90, 102—8, 125, 15 2 \ 2 0 9 \ 285», 3511, 
6091. K ah rsted t είς H is to ria  550.

Ώ λ ενό ς . ’Όρος καλούμενον καί Ερύμαν
θος. Μεγάλη όροσειρά είς τά δρια Ά χαΐας, 
’Αρκαδίας καί ’Ηλείας. *Η ύψηλοτέρα κορυφή 
του καλείται Ώλενός (ύψ. 2224 μ.). Παρατη- 
ρούμενον δέ άπό τής θαλάσσης μακράν ώς ογ- 
κος τεράστιος έχει σχήμα ώλένης ήτοι βραχίο
νας, πήχεως, ώς είς τήν γλώσσαν τών άρχαίων 
(λευκώλενος ή "Ηρα καί άλλαι γυναίκες είς 
τόν 'Όμηρον), ώλένης κεκλιμένης καί έκ τού
του φαίνεται 6 Ερύμανθος, άν δχι δλος κατά 
τήν άρχαιότητα, τούλάχιστον κατά τήν πρός 
τό μέρος τής ’Ηλείας άποψίν του, δτι έκαλεϊτο 
Ώλενός. ’Ίσως δμως έκ τής πύλεως Ώλενος 
(βλ. λ.). Ά πό τοϋ μέρους τής Ά χα ΐας (έπαρ- 
χία Πατρών) τό δρος λέγεται καί ’Ερύμανθος 
καί Ώλονός έξ ίσου, διασώσαν τάς αρχαίας 
όνομασίας του διά μέσου τών αιώνων. Γεωλο- 
γικώε ή περιοχή Πατρών άνήκει είς τήν ζώ
νην Ώλενοΰ—1J ινδου καί έχει τήν αυτήν σύ- 
στασιν μέ τον ΙΙαναχαϊκόν. Βλ. λ. Γεωλογία, 
Βουντούχλα.

Είς τόν Ώλενόν ό άξων τών πτυχώσεων 
παρουσιάζεται έχων νατά τό πλεϊστον διεύθυν- 
σιν ΒΑ—ΝΔ. Τό ΙΙαναχαϊκόν δρος διά τών 
ΝΑ προβούνων του ένώνεται μέ τόν Ώλενόν 
περί τά Νεζερά, δπου ή κοίτη τοϋ ποταμοΰ 
Πείρου.

Ό  Ώλενός έπεκτεινόμενος άπό Α πρός Δ 
μετά πολλών διακλαδώσεων καί παραφυάδων, 
φέρει κατά τόπους ιδιαίτερα όνόματα, Ιδίως 
πρός έπαρχίαν Καλαβρύτων (Λειβαρτζινό, Λε- 
χουρίτικο, Άγιοβλασίτικο κλπ.) καί βρίθει 
άπό δάση έλάτων κλπ. Ό  Ώλενός έγινε γνω
στός άπό τόν μϋθον περί τού Έρυμανθίου κά
πρου καί τόν σχετικόν δ' άθλον τοϋ Ή ρα- 
κλέους. Κατά τινα γνώμην καί ή λέξις ’Ερύ
μανθος έκ τής λ. έρυμα, οχύρωμα. Κατά τήν 
άρχαιότητα είς τά δάση του ήσαν άγριδχοιροι, 
έλαφυΐ, δορκάδες, λύγκες, ίδίως κατά τό τμή
μα αύτοΰ τό γνωστόν ώς Φολόη. Έ π ί τοϋ Ώ 
λενοΰ τά περισσότερα άπό τά Νεζερά (βλ. λ.) 
χωρία.

Ό  Ώλενός άναφέρεται είς τά δημοτικά 
(κλέφτικα) τραγούδια τής επαρχίας: Είς τοϋ
Γιαννια. «Τρία πουλάκια κάθονται στον Ώλονό 
στή ράχη...». Καί άλλο «...τά ριζοβούνια τ ’ Ώ -  
λονυύ βλέπει σκοταδιασμένα...». Καί κατά τόν 
χαλασμόν τών κλεφτών : «Διψάν οί κάμποι γιά 
νερό καί τά βουνά γιά χιόνια, | τή δίψα πώχει 
κ ι’ Όλονός γιά τούς παλιούς τούς κλέφτες».

Έ π ί τοϋ Ώλενοΰ αί μοναί τής έπαρχίας 
Πατρών Ά γ .  Πάντων (Ταξιάρχαι), Νοτενών 
καί Χρυσοποδαριτίσσης. Ό  Ώλενός είναι θεα
τός καί έκ τής μεσημβρ. πεδιάδος τών Π α
τρών ΝΑ τοϋ όρίζοντος, χιονοσκεπής τόν πε
ρισσότερον χρόνον κατά τόν χειμώνα. Λαογρα- 
φικώς περί Ώλενοΰ καί τοϋ όνόμιτός του Κο- 
ρύλλος Χωρογραφία 7 (Ώλενός, Άλωνός, διότι 
έπί τής κορυφής του ύπάρχει άλώνιον κυκλοτε
ρές, άσκεπές καί σχεδόν έπίπεδον, διασωθέν 
καί έπί τοϋ καταλυσμοϋ). Πρβλ. Πολίτου, Π α
ραδόσεις Α' 139, 832. ΓΙρβλ. αύτόθι Α' 529 
περί άλωνίου έπί κορυφής τής Λιάκουρας, κα- 
λουαένου Διαβολάλωνο. 'Τψώματα έπί τής έ 
παρχίας Πατρών . Μυγδαρρόραχη, Χιονότρυπες 
(ύψ. 1664 μ.), Κεντριάς (ΰψ. 1820 μ.), Μελισ- 
σούνι, Ά η  Αίας, Βραχάκια, Λαγοβούνι, Σκα- 
μιές, Μαραβέλια, Ά γραπιδιές (τοπωνύμια έλ- 
ληνικά). Ό  E eak e  II, 118 περιγράφει τάς 
βοσκάς περί τό Κομπηγάδι (βλ. λ.). Είς τήν 
E xped ition  II , 44 άναφέρεται καί φρούριον 
Ώλενοΰ (βλ. λ. φρούρια), τό όποιον πρέπει νά 
είναι τό τοϋ Γρεβενοΰ (βλ. λ.). Τμήμα τοϋ Ώ 
λενοΰ είναι ή Λάμ-πεια (έκεϊθεν τής Τριταίας). 
Παραφυάς δέ ή Σκόλλις καί έπέκεινα ή Μώ- 
βρη. Θωμόπουλος 30—42, 48—51, 85, 534,
545, 546, 599. ΜΕΕ ΙΑ ' 609, "Ηλιος Η ' 295.

Ώ μ ο ρ φ η  λάκκα . Βλ. λ. Πρασούδι.
Ώ ο ρ ύ φ α ς  Ν ι κ ή τ α ς  ναύαρχος βυζαν

τινός σταλείς υπό τοϋ Βασιλείου τοϋ Μακεδό- 
νος τφ  872 κατά τών Σαρακηνών έκ Κρήτης, 
οί όποιοι εϊχον έπιδράμει κατά τών παραλίων 
Μεθώνης, Γλαρέντζας, Πατρών έως Κορίνθου. 
Ό  βυζαντινός ναύαρχος άντί νά περιπλεύση τήν 
Πελοπόννησον μετεβίβασεν έν μιμ νυκτί τά 
πλοία του διά τοϋ ίσθμοΰ τής Κορίνθου άπό 
τής μιας θαλάσσης είς τήν άλλην καί έπιτεθείς 
αίφνιδιασ πκώς κατά τών έχθρών, τούς συνέτρι- 
ψεν όλοσχερώς φονεύσας τόν άρχηγόν των 
Φώτ. Οί ΣαρακηνοΙ εύρίσκοντο είς τά δυτικά 
παράλια καί πιθανώτατα ή έπίθεσις θά έγένετο
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περί τήν έξοδον του Πατραΐκοΰ κόλπου. Θωμό- 
πουλος 279*.

Ώ ριάς κάστρο κατά Λέκκαν 70 καί όχι 
Όργιας κάστρο ώς είς Θωμόπουλον 377 σημ. 
Τούτο είναι τδ Σαλμενικον (βλ. λ ). Πολλά 
είναι τά κάστρα της *Ωριας (της ‘Ωραίας) : Ν. 
Βέης, Περί των έν Έλλάδι κάστρων της ‘Ωριάς 
είς Byz. Zeitsch. τομ. 17 (1908), 1011. Οΰτε 
όμως ούτος ούτε ό Πολίτης Παραδόσεις 717, 
άπαριθμουντες ταΰτα, άναφέρουν τδ του Σαλμε- 
νίκου. Κατά Λέκκαν ένθ* άνωτ. είς τδ βάθος 
της άποτόμου χαράδρας, παρά τήν κοίτην του 
ποταμού καί πρδ του Σαλμενίκου, οΐ περίοικοι 
δεικνύουν ευμεγέθη πέτραν, ύπδ τήν όποίαν πα

ραδίδουν ότι είναι θαμμένη ή ήρωίς του φροϋ- 
ρίου ωραία βασιλοπούλα, τήν όποίαν έφόνευσε 
δολερός προδότης διά νά καταπατήση τδ φρού- 
ριον. *0 Λέκκας παραθέτει τδ άδόμενον μέχρι 
τής έποχής του (καί σήμερον) χορικόν άσμα, 
του δποίου ό μΰθος δέν παραλλάσσει του των 
άλλων φρουρίων της ‘Ωριας, Βλ. λ. Μυρόβρυ- 
σις. ̂

ωρολόγια δημόσια. ’Απέκτησαν κατά σει
ράν οί ναοί Παντοκράτορος, Εύαγγελισμοϋ, 
Παντανάσσης, ‘Αγίου Δημητρίου, *Αγ. Τριά- 
δος. Καί τδ κατάσ:ημα Β. Μαραγκοπούλου 
έπΐ της όδου ‘Αγ. Άνδρέου. Ηλιακόν είς ‘Υ
ψηλά αλώνια τφ 1953·
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ΠΡΟ ΙΘ ΗΚΑΙ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

σ. 11 β, στ. 57. Ή  προτομή Παλαμα έστήθη 
είς Υψηλά αλώνια τφ 1953 (όχι 
1959).

σ. 24α, στ. 29. Ή  έπιγραφή ν’ άναγνωσθή «Ν.
ταγιοδιόρου» (όχι Νιταγιοδιώρου). 

σ. 35 στ. 55 προσθήκη : Ναΐδριον καθο) ικόν
Ι καί είς έργοστάσια «Άχαΐας» (Κλά 

ους) της Ά γ . Άννης (1920). 
σ. 89β εις λ. Βασιλικό προσθήκη : Καί τοπο

θεσία άμπελόφυτος ΝΔ χωρίου Μπρα- 
κουμάδι, έξ ου 6 έκεϊ διδάσκαλος 
Χρ. Παναγόπουλος έβάσισε μετωνυ- 
μίαν τοϋ 6λου χωρίου τούτου εις Βα
σιλικό.

σ. 97 έν λ. Βλαχοπαπαδόπουλος Θ. προσθήκη : 
Έθνοφύλαξ Άθ. 2 καί 5 ’Ιουλίου 
1873, δπου ό έπικήδειος Άβερκίου 
Λαμπίρη.

σ. 139β, στ. 33. Ν’ άναγνωσθή «του Σαράπι- 
δος» (καί όχι της Σεράπιδος). 

σ. 245β έν τέλει τοϋ άρθρου έφημερίδες προσ- 
I θήκη : Εφημερίδες των τελευταίων

έτών: ’Αθλητικά νέα υπό Π. Γκίκα 
καί Ν. Γείτονα τόν ’Ιανουάριον 1949. 
Σταυραετός έφημερίς 15ήμερος των 
σμηνιτών ’Αράξου (1954—9), Φρου
ρός στρατιωτική τφ 1946, Δευτέρα 
ύπό Άνδρ.. Ξουρή εβδομαδιαία τφ 
1946, Όδηγητής περιοδικόν κομ
μουνιστικόν (1944—5).

σ. 256 β. Έν λ. ήμερολόγια, τό του Π. Σβέ- 
τσου έξεδόθη τφ 1906 (ως έν σ. 547β).

σ. 282 στ. 34. Ν’ άναγνωσθή «παραθαλάσσιος»
| (8χι παραθαλάσσις).

σ. 305. Κατσιμπίρης Σπϋρος. Έθανεν έν ό- 
μηρίοι ως έν λ. πόλεμοι, 

σ, 310α. Ν' άναγνωσθή «Κοκκαβαίικα» (6χΐ 
Κοκκαβάικα).

σ. 346β, στ. 42 προσθήκη : είναι τοϋ έτους 
1856.

σ. 349α έν τέλει λ. λιμένες, προσθήκη: «Λι~ 
μεναρχεϊον 11α Πατρών» σφραγίς αύ- 
τοϋ (δωρεά υπουργείου Ναυτικών) 
είς μουσεϊον Ίστορ. καί Έθνολογ. 
Εταιρίας. Είκονογρ. κατάλογος άντι- 
κειμένων αύτοϋ σ. 140 (κθ').

σ. 400α έν λ. Μπότσαρης Μάρκος. Προσθήκη : 
Τήν θυγατέρα τοϋ Μάρκου Μπότσα- 
ρη Βασιλικήν ένυμφεύθη ό έν Πά- 
τραις έγκατασταθείς καί άποβιώσας 
Χρυσ. Σισίνης (βλ. λ.). Ό  Τερτσέ- 
της (βλ. λ.) είχε προσληφθή εις τήν 
έν Πάτραις οικίαν Μπότσαρη πρός 
έκπαίδευσιν τών τέκνων του.

σ. 410α στ. 61. Βιβλιογραφίαν είς τό Jour
nal de la bataille de Lepante 
τοϋ Fr. Gamier, Paris (1956), 246 
—50. Παρά τήν σ. 176 δύο σχεδια
γράμματα της έποχής, είς τά όποια 
ό κόλπος τών Ιΐατρών φέρεται τόσον 
άνοικτός, ώστε νά δικαιολογήται ή 
έκδοχή του ως κόλπου πρό τών ΡΙων 
καί της Ναυπάκτου.

σ. 421α, στ. 1 άντί λ. μνήματος «μνήμα».
σ. 471α στ. 5 προσθήκη τοϋ βιβλίου Χρ. Εύαγ- 

γελάτου, ’Ιστορία τοϋ Μεσολογγίου, 
Ά θ. 1959, 310 έπ.

σ. 472 β. Μετά τήν λ. Παπάζωλης προσθήκη : 
Παπαθανασόπουλος Βασιλ. Έγεν- 
νήθη είς Πάτρας τφ 1903. ’Από τοϋ 
1951 καθηγητής τοϋ Πολυτεχνείου 
Αθηνών. Έξέδωσε πλεΐστα συγγράμ
ματα. "Ηλιος ΙΕ' 451.

σ. 472 β. Μετά τήν λ. Παπαΐωάννου : Παπα- 
κυριαζής Παναγ. ’Ιωάννης. Έκ  
Πλατάνου Φαρών, συνέταξε Ναυτικόν 
ποινικόν κώδικα κ. ά. Άπεβίωσεν έν 
Ναυστάθμφ τφ 1919. ’Αδελφός του 
ό συμβολαιογράφος Πατρών Βασί
λειος. "Ηλιος ΙΕ' 452.

σ. 481α, στ. 20. Μετά τήν λ. Πατρεύς : Πα- 
τρινό. Ουτω λέγεται τό έν Πάτραις 
γνωστόν ώς «κορώνα, γράμματα-,», 
ώς γράφει ό Δ. Λουκάτος, Κεφαλ. 
λατρεία Ά θ. 1946, 170, 176 : «παιγ
νίδι μέ λεφτά. Τό παίζουν στό ύπαι
θρο [Κεφαλληνίας] ρίχνοντας ψηλά 
(μάρκος ή κοπέλα ;) δυό νομίσματα». 
Έν Λευκάδι πάλιν Πατρινό (σταφύ
λι), τό μόνον έπιτραπέζιον της νήσου 
(6 έν Πάτραις ροδίτης).
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6. 490β, στ. 11, προσθήκη: Κ ατ’ αύτόν τάς 
Πάτρας άναφέρουν ol Pococke έκδ. 
1736, C h an d le r 1764, O liv ier 1792, 
H an so n  1796, H o b house  1813, 
D odw ell 1819, B ram sen, H y g h es , 
T u rn e r, W illiam s 1820, L essen  
1823, W oods 1828, A nderson, F u l
le r, A b ercran h y  1830, F itzm anri- 
ce 1834, B urgess 1835, Q uiq  1836, 
C ochrane , G ifford 1837c A ddison, 
F r ie d r ic h s th a l, M ayer, M uskau , 
S tra lil 1838, D aw son D am er, 
S teu b , H am ilto n  1841. Δέν είναι 
πλήρης.

σ. 496β, στ. 7 καί άλλαχου, & περιηγητής P o 
cocke (1736) R ich , γράφεται έσφαλ- 
μένως.

σ. 502α, στ. 32 προσθήκη : Του νυκτερινού βομ
βαρδισμού Φεβρουαρίου 1941 συιμε- 
τέσχε καί ό υίός του Μουσσολίνι, 
όπως άπεκάλυψεν 6 πατήρ του είς τό 
βιβλίον του P arlo  con Bruno.

σ. 502β στ. 42. ΑΙ συλλήψεις, Ιδίως όμήρων, 
έγίνοντο κατά κύματα. ΙΙρώτοι συνε-

λήφθησαν τόν Μάΐον 1941 οί Θάνος 
Βουρλούμης (βλ. λ.), Σωτ. Μαρτα- 
κος (8χι Μαρτατος) καί Χριστόφορος 
Σκαμνάκης, μόλις άνηγγέλθη ό τορ- 
πιλλισμός είς άπόστασιν 6 ώ. άπό 
του λιμένος Πατρών δύο μεγάλων 
γερμανικών φορτηγών πλοίων, φορ
τωμένων άρματα μάχης άπό Πατρών 
δι’ Αφρικήν. Άπηλευθερώθησαν μετά 
μήνα. Τόν ’Ιούνιον 1942 οί Τ . Βγε- 
νόπουλος, Π . Κουρμέντελος, Κων. 
Σκλάβος, Άνδρ. Κοζάκος, Χριστόφ. 
Σκαμνάκης, Άνδρ. Λαμπρόπουλος, 
Μιχ. Καθρέπτας κ. ά. μεταφερθέντες 
εις τό στρατόπεδον συγκεντρώσεως 
Καλαβρύτων κ. ά. Καί τφ  1943 ol 
’Ιταλοί ένήργησαν νέας συλλήψεις ό
μήρων.

σ. 547 έν λ. Σαράντη Γαλάτεια προσθήκη : 
«Τό παλιό μας σπίτι», μυθιστόρημα, 
Άθήναι 1959.

σ. 579α έν λ. Σ πηλιόποολος ό τελευταίος 
στίχος του άρθρου ν* άναγνωθή : 
A uflosung etc. A then  1940·

1
1i
l .

ΕΥΛΟΓΙΟ < ΚΟΥΡΙΛΑ
Λ a  r p ,  α τ ο  v

K r s m  At- ι»



ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρά τήν σελ. 160 : "Αποψις Πατρων τοδ 1848. Αί Πάτραι του
ΙΖ' αΐ. Τοιχογραφία μονής Νοτενων.

Παρά τήν σελ. 320 : Ή  ναυμαχία τοϋ 1571. Ή  προβλής Α γίου  
Νικολάου τω 1856.

Παρά τήν σελ. 480 : "Αποψις τοϋ λιμένος Πατρων τφ 1896.
"Αποψις τοϋ λιμένος τφ 1958.

Παρά τήν σελ. 640 : "Αποψις Κάτω πόλεως όλίγον πρό τοϋ 1821.
Λιθογραφία τής πρό τοϋ 1821 Κάτω πόλεως 
Πατρων. Άναβρυτήριον καί Δημοτικόν Θέα- 
τρον Πατρων (1872).
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