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Επόμενος τή ευγενεί προσκλήσει τού εμού προύφι

συναδέλφου καί προέδρου τής εν Πάτραις επιτροπείας τού

[]αγκοσμίου ᾿Επιστημονικού Συνδέτμου, ᾿Α]]18π(ο Βείθη-

{γιο {Τηϊνογεορί]ο). Κ. Διον. Μελισσηνού, επιχειρώ τήν

εν γένει περιγραφήν τής πόλεως τών Πατρών εν πάση συν-

τομία καί διότι ό πρός ταύτην παραχωρτθείς μοι χώρος εν

τώ ενταύθα εκδοθησομένω φυλλαδίω τού προμνησθέντος

Συνδέσμουείναι μεμετρημένος καί πρό πάντων διότι τό θέµα
είναι πολλώ υπέρτερον τών εμών ασθενών δυνάμεων.

Ως γνωστόν τοίς πάσιν. σπουδή τών πόλεων υπό πά-

παν έποψιν δέν είναί έργον τού τυχόντος, εγώ δέ:δέν θά έπε-

χείρουν τήν µελέτην ταύτην, εάν δέν είχον πρόχειρον βοή-

θηµα ομοίαν σύντομον περιγραφήν τών Πατρών, πρό δετίας

υπ᾽ εμού γραφείσαν καί αναγνωσθείταν εν τώ επί τή

50 εττρίδι τής Ιατρικής Εταιρίας ᾿Αθηνών δευτέρω συνεδρίω

τών ᾿Ε)λήνων ]1α τρών εν ᾿Αθήναις, τύποις δέ δημοσιευθείσαν 1

καί τινας μιτεωρολογικάς, κληματολογικάς, δημογραφικός

κτλ. πγμειώπεις, άς δημοσιεύω εκάστοτε τύποις εν ιδίω τεύ-

χει, 3 ή εν τή εν ᾿Αθήναις εκδιδομένη Ιατρική εφπμερίδι αύ

Γαληνός». } Τάς δέ πεοί εμπορίου πολυτίυους πληροφορίας

1) Αι Ι|άτραι υπό Φυσινήν καί Ιατο:λήν έποψιν. Εν ᾿Αθήναις

1838. 9 ᾿Ενδεκαετεί μετεωρολογικαί παρατηοήσεις εν ιτάτραις

(1883-4893. Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις εν []άτραις {959ά--
1850-1805. 5; Γαληνός Εν Ιδθήναις 4811 ---1890,
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οφείλωεις τόν ζήλον καί τήν φροντίδα τού ακαμάτου προέ-
ρου τού Συνδέσμου τών εν []άτραις εμπορουπαλλήλωχ κ.

Δημ. Καλέκα.

Καί ταύτα μέν λέγω, οιονεί προχπολογούμενος κατά

τής δικαίας μομφής ότι επιχειρώ τά υπέρ δύναμιν.

"δη δέ προβαίνω επί τό έργον, κεφαλαιωδώς μόνον

περιγράφων τήν ενεστώσαν τών []ατρών κατάστασιν, ίνα τό

έργον τούτο, καί εν όλη τή ατελεία αυτού, γοησιμεύσηη ως

όρος συγκρίσεως εν τή μελλούση σταδιοδρομία τής πόλεως,

οπότε δόκιμοι κάλαμοι καί οξυδερκείς παρατηρηταί θά επι-

χειρήσωσι τήν πλήρη αυτής παράστασιν.

Α' ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΟΡΊΣ

Γεωγραφία. Η πόλις τών Πατρών κείται εις την

9δ, 19, 41” Β. πλάτους, επί τής ανατολικής παραλίας

τού [ζορινθιακού κόλπου, εν δεξιά τώ εισπλέοντι, είς τόν μυ-
χόν τού υμωνύμου αυτή κόλπου καί είναι εστραμμένη μ.εστμ-

θρινοδυτικώς πρός τόν ορίζοντα. Διαιρείται δέ φύσει εις "Άνω

καί Κάτω πόλιν, ωραίον έχουσα σχέδιον καί ευρυτάτας οδούς.

Καί ή μέν Κάτω πόλις κείται επί πεδίου ομαλού, έλα -

φρώς αποκλίνοντος πρός τήν θάλασσαν: Η δέ μετ᾽ αυτής συν-

εχομένη "Ανω πόλις, Ως τό μέσον από τής θαλάσσης ύψος εί-

ναι 9ι) µέτρα, κείται επί τοποθεσίας κατά τό μάλλον ή Ώτ-

τον ανωμάλου, αρχομένης από τού πρός βορράν λόφον τής

᾿Ακροπόλεώς καί κλινούσης πρός ψεσηµ.θρίαν, μέχρι τής αρχής
της καταφύτου καί πρό αυτής εκτεινομέντς πεδιαδος.

ΕΕοπογραφέα. Τό εμβαδόν τής πόλεως, εντός μέν τού

εγκεκριμένου σχεδίου, ανέρχεται εις 1,504.000 τετ. μ. εκ-

τός δέ τού σχεδίου εις 950.000 τετ. μ. ήτοι εν όλω εις
1, 814.000 τετ. µ. Τής επιφανείας ταύτης αι μέν υδοί κα-

τέχουσι 391,000 τετ. μ. αι δέ πλατείαι 94,300 τετ. μ. Άτοι
εν όλω 488.300 τετ. μ. Η περίμετρος τής πόλεως, τής εν-
τός τού σχεδίου, ανέρχεται εις 0,00} μ. περίπου. Αι οδο



3 ΥΠΟ ΦΥΣΙΚΗΝ ΕΠΟΨΊΝ

πόλεως, ευθείαι καί ευρείαι, 5, 0, Ι, 8, 9, 10, 14119, 14,

10, 18. χαί 30 μ. πλάτους, έ έχουσιν εν συνόλω μήκος ά49 900
μ καί διήκουσιν από τού ΝΑ πρός τό ΒΔ. επί τήν θάλασσαν,

αι κάθετοι καλούμεναι καί από τού ΒΑ πρός τό ΝΔ αι
πλάγιαι, τέμνουσαι ηρθωγωνίως τάς πρώτας, μετ᾽ ελαχί-

στων παλαλλαγών, ιδίως κατά τά στμεία τής ενώσεως τής

"Ανω μετά τής χάτω πόλεως. Εκ τής δια τομής ταύτης τών

δών .οχτματίξοντ αι 930 τετράγωνα, εξ ών αποτελείται

Ώ εντός τού σχεδίου πόλις.

Σγεδέν άπασαι αι υδοί. τής Κάτω πόλεως. ουκ ολίγαι

δέ χαί τών -ή: "Ανω έχοναιν υπονόμους, δι ών ου μόνον τά

ύδατα εν γένει, αλλά καί άπασαι αι τών αφοδευτηρίων

ακαθαρσίαι διοχετεύονται εις τήν θάλασσαν, όπερ ανθυ-

γιεινόν χαί δι όπερ ο μηχανικός τού λιμένος εσχεδίασεν όχε-

τόν κεντ τρικόν παράλληλον Τή ακτ Τι παραλαμθάνοντα απά-

σας τάς διά τών καθέτων οχετών τής πόλ εως καταφερομέ-
νάς ουσίας καί απάγοντα αυτάς έξω τού λιμένος, εις τήν βα-
θείαν θάλασσαν.

Αι Πάτραι στερούνται αναλόγων δενδοοφυτειών καί δη-

μοσίων δενδροφύτων περιπάτων. Ιρείς τών πλατειών αυτής,

ή τής Όλγας, ή τού Γεωργίου καί ή τού Μπενιζέλου Ρού-

φου, (Υψηλών ᾿Αλωνίων), εισίν επαρκώς καί χανονικώς δεν-

δρόφυτοι, αι δέ λοικαί ή ατελέστατα ή ουδαμώς εδενδρο-

θυτεύθησα». Η έλλειψις δέ τών δενδροφυτειών καθίσταται

έτι μάλλον αισθητή, διότι, ένεκα τού σχεδίου τής πόλεως;

ολίγαι οικίαι έχουσιν ιδίους δενδροφύτους χήπους. Εάν εν

τώ μέλλοντι χεόνω καταθλτθή Ώ δέουσα πρόνοια, πολλαί

οδοί, καθό λίαν ευρείαι, δύνανται νά χοσμηθώσι διά δενδρο-

φυτειών, αίτινες τάχιστα αναπτυσσέμεναι, διά τήν γονιμό-

τγτα τού εδάφους, δύνανται τήν τε πόλιν νά καθωραΐσωσι

καί τήν οστμέραι επί τά πρόσω προαγομένην υγιεινήν αυ-
τής κατάστασιν «νά. βελτιώπωσιν.

Πρός ανατολάς τής πόλεως κείται Η σειρά τού Πανα-

χαϊκού όρους, ού ή υψίστη κορυφή υπέρχειται τής θαλάσσης

κατά 1991 μ. Τάς κορυφάς καί μέγα μέρος: τών πλευρών
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τού όρους τούτου καλύπτουσι χιόνες κατά τε τόν χειμώνα. καί

τό έαρ Εν δέ τώ μεταξύ τών δύο υψίστων κορυφών αυτού

Κειμένω ευρυχώρω χοίλω οροπεδίω, τώ καλουμένω ω μορφη

λάκκα, δια τηρείται Ή χιών καί μέχρι τών αρχών τού Δύ-

γούστου ενίοτε, οπόθενμετακεμιζομένη, χβησιμοποιείται υπό
τε τών ιχθυοπωλών πρός δια τήρησιν᾽ τών νωπών ιχθύων καί

τών ζαχαροπλαστών πρός παρασκευήν παγωτών κτλ.

Εεωλογέα. Ο εντολή τού αοιδίμου βασιλέως "Όθωνος

περιηγτθείς καί εξετάσας γεωλογικώς τήν Ελλάδα γερµα-

νός μ1ο1|0 1 τό Παναχαϊκόν ως καί μέγα μέρος τής Πε-

λοποννήσου καταλέγει εις τήν κρητιδικην περίοδον, τάς δέ

πλευράς τού όρους, τάς πρός τάς Πάτρας, εις τήν τριτογενή.

Επομένως όταν αι κορυφαίεξείχον τών θαλασσών, αι πλευ-
ραί εθαλάσσευον. Αι υπώρειαι τού όρους απέχουσι νύν τής θα-

λάσσης περί τάς 0,000 µέτρων.

Εκατέρωθεν τής πόλεως, πρός βορράνκαί πρός νότον,
εκτείνονται δύο ευρείαι καί κατάφυτοι πεδιάδες. εν αίς είσιν

εγκατεσπαρμένοι πολλοί συνοικισμοί χωρικών, εκ τών μεσο-

γείων τής []ελοποννήσου κατελθόντων καί ασγολουμένων είς

τήν καλλιέργειαν τών σταφιδαμπέλων κτλ. Εν αμφοτέραις

ταίς πεδιάσι ταύταις καλλιεργείται αποκλειστικώς σχεδόν Ά

σταφιδάμπελος, Ώ άμπελος καί ή ελαία. Καί η μέν πρός

μεστμβρίιαν συνέχεται αμέσως μετά τής πόλεως, ή δέ πρός

βορράν χωρίζετ αι ταύτης διά σειράς γΥπλόφων, Χχτά τό πλεί.

στον καί τούτων πεφυτευμένων καί ανιόντων κλιμακηδόν μέ-

χρι τών υπωρειών τού Πανα χαϊκού, μεθ᾽ ού συνέχονται.

Αι πεδιάδες αύται είναι χώρα ποταμόχωστος, ανί-

Χουσα είς τήν τών καθολικών προσχώσιων περίοδον, (}1|11-

Υ1ΙΠΙ), ήτις είναι Η πρώτή τής τεταρτογενούς, τής σηµεο:-

νής δηλ. προσχωθέντος τού πυθμένος τής θαλάσσης υπό τών

εκ τών πέριξ ορέων καταφερομένων υπό τών χειμάρρων κρο-

καλών καί ιλύος. ᾿Αποτελείται δέ τό έδαφος εξ άμμου,

1) Μοίοε αυτοιν αι]ο Τπο]ϊο 4ος Κυμιβτοίοιν 9 εγίοε[ιοπ]μηά 48.}4--- 37
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κροκαλών, πηλού καί Ιλύος αργιλώδους. Ιδού δέ «πώς εξτγεί

την πρόσχωσιν ταύτην τού βυθού τής θαλάσσης υπό τών πο-

παμών ό Σμίθ, πρώτος διευθυντής τού εθνικού αστεροσκοπείου

᾿Αθηνών εν ττ. περί όεισαον -ού Αιγίου πραγματεία αυτού,

τή με-αφρασθείση υπό τον καθηγητού τού [Πανεπιστημίου

Ηρ -Μητουπούλου. { «Ότε ενΕρογενεστέραγεογονικήεποχτ,
εξαρθέντα υπό τής Ηφαιατειότητος, ανέδ.σαν εκ τής θαλασ-

στς τά βόρεια τάς Πελοποννήσου, ακταί τού πελαάγδύς έμει-

ναν τών εκ τίς εξάσπεως ταύτης γεννηθέντων εκεί υψηλών

καί πετρωδώνορέωναι λίαν κοπανώδειςυπώρειαι, αίτινες καί
υπό τόν θάλασσαν κρχμνώδεις ππαν. Οι ποταμοί δέ επί εκα-

πονταεττρίδας μνείας επί μυρίων χούν κατάγοντες, μαλιστα

εν καιρώ βροχών, προτέχωσαν καί εξηπείρωσαν τόν παρά

τάς βορείας τ̓ών ορέων εκείνεν υπωρείας βυθέν τού πελάγους:

τά καταφερόμενα δνλ. υπ᾽ αυτών χώματα, αποτελούντα,

ως εικάς, τό πρώτον υπό τήν θάλασσαν σωρούς τινας Χωνο-

ειδείς, επικεκλιμένους πρός τά θαλασσεύοντα τών αποτόμων

υπωρειών, υδούντο υστμέραι καί εξηπλούντο κατά τήν βά-
σιν αυτών, εωσού επί τέλους πεοσέχωσαν τά στύµατα τών

καταγαγόντων αυτά ποταμών καί εξηπείρωσαν καί απετέ-

λεπαν τά μέν πρώτον παραλίας στενάς. είτα δέ καί γαιώ-

ματα πλατέα καί πεδεινά, ώστε αι επί θαλάπση πρότερον

ούσαι υπώρειαε, μεσύγειοι έπειτα έγειναν». τν γνώμην

ταύτην επικυξοί καί ή γεώλογικτ, σύστασις τών τε γηλύφων

καί τών πεδιάδων τών . Πατρών, συνισταμένων εξ άμμου,

μην καί πτλού κεραμευτικού, συναναμεμιγμένων κατά

πόπυυς μετά μυριάδων θαλασσίων "ογχνλίων. χτλ. ανηχόν-

των τών πλείότων είς την στρερινην δτμιουργίαν. καί είς

βέθες πολλών δεκάδων μέτρων από τής επιφανείας εύρισεο

μένων. Τοιαύτα παρατχρούνται Λ. χ. Εαιίιοίια τους,

(πουόριι5, Ρθπϊα]τιαι εκασοπείο, Γεείοη ετδία[ις

Ι Πραγματεία περ τού γενθαένωυτώ α5041Λεκεμθρίωυ96(44)
αεισφαωτώνΑιτίαο, ας). 20.
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κτλ. { [ζαί εν τώ πετρώµατι δέ τής ᾿Ακροπόλεως, τώ κρη-

καλοπαγεί, ενυπάρχουπιν ενιαχού Χπειρα απολιθώματα θα-

λαπσίων κογχυλίων, όπερ δηλοί ότι καί τούτο είναι προϊόν

θαλάσσης. ̓

Οι δέ γήλοφοι, οι υπέρ τά 900 µέτρα υπερέχοντες τής

θαλάσσης καί τών πεδιάδων καί μετά τών υπωρειών τού

Παναχαϊκού συνεχόμενοι,εγεννέθησαν βεβαίως εκ τής χρονίας

ρικνώσεως ή στολιδώσεως τού στερεού τής γής φλοιού,

ήν. πασχει ούτος ένεκεν ψύξεως εν τή παρελεύτει τών αιώνων

καί ούτω καθίσταται ανώμαλος, όπως καί ό φλοιός μ.ήλου

μαραινομένου καί ξηραινομένου. Τούτω τώ τρόπω εγεννήθη-

σαν καί τά όρη, κατά τάς νεωτέρας θεωρίας καί ουχί εκ σει-

σμογενών εξά ρσεών.

᾽Αμ̓ότερα: αι πεδιάδες διαρρέονται υπό χειμάρρων, πλγμ.-

μυρούντων εν ώρα χειμώνος καί σχηματιζόντων παρά τάς

εκθολάς αυτών τέλματα: πλήν δέ τούτων, πολλαχού ανα-

θλύζουσιν άφθοναύδατα έν τε χειμώνι καί κατά τό πλεί-
στον τού θέρους, ιδίως εν τή μέττημθρινή πεδιάδι. Κατά τός

εκβολάς τού χειμάρρου Γλαύκου, (κοινώς Λεύκας), υπ-

άρχει τέναγος διήκον κατά μήκος τής παραλίας εις έκτασιν

500 μ. περίπου, σχηματισθέν καί υεγεθυνόμενον εκ τής εκά-

στοτε υπό τών υδάτων καταφερομένης πλήρους οργανικών

ουσιών ιλύος.- Τό τέναγος τούτο, οσάκις πνέωσι νότιο: άνε-

μοι, κατακλύζεται υπό τής θαλάσσης, ιδίως τόν χειμώνα,

όταν δέ πνέωπι βόρειοι καί ιδίως εν θέρουςώρα, αναφαίνε-
ται, αι δ᾽ εν αυτώ οργανικαί ουσίαι, θχλάσσιαί τε καί χερ-

1) Τά κογχύλια ταύτα χαί έτερα δύναταί τις έν πάστι ώρα νά ίδη εν
τώ εν τοίς παρά τό ᾿σγατοθούνιον χ:ραμοποιείοις ανορυσσσμένω
πηλώ, εις βάθος 30 καί πλέον µέτρων από τής επιφανείας τού γη-
λόφου. ᾿Γούτων πλήρη συλλογήν, ως καί δείγματα απάντων τών πε-
τρωμάτων κτλ. τών []ατρών καί τών πέριξ ορίων(γαιογνωστικήν
καί παλαιοντολογικήν συλλογήν), εξεθέμτιν εις τήν
εν ᾿Αθήναις Ολυμπιακήν έκθεσιν τού 1889) καί ετιμέθην διά γαλκού
βραδείου. Τήν συλλογήν ταύτην εδωρησάμτν εις τό Έθν. Όρυκτο-
λογικόν μουσείον, τή αιτήσει τού φίλου καί συμπολίτου µου κ. Κ.
Μητσοπούλου, καθηγητού τής Ορυκτολογίας.
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σαίαι, σηπόμεναι υπό τήν έπτρειαν τού Πλίου, αναδίδουσι

τά γνωστά τών τοιούτων αλυκών τεναγών, (Ξα]1π165), μι-

άσματα, διαδιδόμενα κατά τήν φοράν τών εκάστοτε πνεύν-

των᾽ανέμων είς τε τήν πόλιν καί τά πέριξ χωρία, καί εξ άών

οι κάτοικοι εν θέρει μαστίζονται υπό ελογενών πυρετών.
Έτερα δύο τενάγτ, εν ίδει γλώσστς ειαδύοντα εν τή

θαλάσση εις έκτασιν 100 μ. περίπου, εύρηνται εν τή, βορεία

πεδιάδι, κατά τάς εκθολάς τών χειμάρρων Μειλίχου,
(κοινώς ποταμού τών Συχενών). καί Χαραάδρου, (κοινώς

Βελθιτσάνου ή ποταμού τού Μποζαίίττ). Η μεταξύ τών

τεναγών τούτων χώρα είναι ελώδης καί καλείται κοινώς

Βάλτος, έχει δέ έκτασιν 1000 περίπου στρεμμάτων

καί συμθάλλεται ουκ ολίγον εις τόν διά του ελογενούς µιά-

σµατος μολυσμόν τών κατοίκων τής τε πόλεως καί τών πέ-

ριξ χωρίων.
“Άδωρ. Πρός ύδρευσιν τών κατοίχων τής πόλεως

διοχετεύεται διά σιδηρών σωλήνων, αντικαταστησάντων τό

παλαιόν, ρωμαϊκής κατασκευής, υδρχγωγείον, Ι άφθονονκαί
δροσερόν ύδωρ εκ πτγής 0.430 μ. μακράν τής πολεως χει-

μένης, εν ταίς βορειοδυτικαίς κλιτύσι τού []αναχαϊκού όόρους,
εις ύψος 980 α. από τής επιφανείας τής θαλάσσης. Τό ποσόν

τού ύδατος, κατά τάς γενομένας καταμετρήσεις υπό τών
Ραλλων αγχανικών τών κατασκευασάντων τό νέον υδρα-

γωγείον, (εταιρία [(ον[α!η-Ηογι11ηΠ:, είναι εκπομπή
56 χιλ. ογραμμα κατά πάν δεύτερον τής ώρας λεπτόν, ελα-
χιστος δέοςεν ανομθρίας χεόνω, διά δέ τός 94 ώραςάἨε,

00 Χιλιόγραμμα ή λίτραι γαλλικαί. Τέ ύδωρ τούτο, άνα-

λυθέν εσχάτως επιμελεία τού δημάρχου κ ᾽Άριστ. [ίοντο-

γούρη υπό τού κ. Κωνστ. Βρατίμου, στρατιωτικού φαρμα-

κοτριού, ευρέθηότι είναι αάριστον πόσιμον καί έδαι-
έτως υΥ ιεινόν, πολύ δέο ανωτέρας ποιότητος καί αυτών

ών περιφίαων υδάτων τής Δεκελείας, τής Κηφισσιάς καί“Ι:Ο

4) Η ανακαίνισις τού υδραγωγείου εγένετο επί δημάργου Γ.
Ρούφου εν έτει 4878. -
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τής ΚαισαριανΏς διότι εκ μέν τών συνήθως εν τοίς ύδασιν

απαντωμένών ουσιών περιέχει τός χρησίμους μόνον χαί ταύ-

τάς εις τό υπό τής υγιεινής απαιτούμενον ελάχιστον ποσόν᾽

ήτοι περιέχει μικρέν ποσόνστερεού υπολείμματος, 210
χιλιοστά τού γράμματος, (τής Δεκελείας 331.00, τής Και-

σαριανής 422.00; τής δεξαμενής ᾿Αθηνών 986,00), ολίγην

άσθεστον καί ταύτην ως ανθρακικήν, 135 χιλιοστά τού
γράμματος (τής Δεκελείας 177,70. της Καιτσαριανής 160,90,
τής δεξαμενής Δθηνών 1 19,95), έλάχιητον ποτόν χλωρίου,
14.9 χιλ. -. γράμα (τής Δεκελείας 28.13, τής Καισαρια-

νής 56.80, τής δεξαμενής ᾿Αθηνών, Τ9 49) ελάχιστον πο-

σόν θειϊκού οξέος, Ί.83 χιλ. τού γράμμ. (τής Δεχελείας

4,10, τής Καισαριανής 11.90, τής δεξαμενής ᾿Αθηνών

16,Τ0), καί ελαχίστας οργανικάς ουσίας, δ.0 χιλ. τ

γράμμ.. (τής Δεκελείας 0,31, τής Καισαριανής, 5.85, τής

δεξαμενής ᾿Αθηνών ή.00), ασήμαντα δέ ποτά μαγνη
σίας, 0.00 χ. τ. γοάμμ. (τής Δεκελείας 1.90. τής {αχισα-

ριανής 30.00, τής δεξαμενής ᾿Αθυνών 94.30), καί ίχνη μό-
νύν νιτρικσύ οξέος. (τής Δεκελείας 3.29, τής [αιπαρια-

νής 9.50. τής δεξαμενής ᾿Αθηνών 2,80). 1] παρουσία τού

νιτρικού οξέος εν μείζονι ποσότητι δεικνύει παντοτε προγε-
κεστέραν μόλυνσιν τού ύδατος δι᾽ αξωττουχων οργανικών

ουσιών" ουδεμίαν δ᾽ ενέχει ουσίαν εκ τών καταγγελλου-

σών μόλυνσιν τού ύδατος πρόσφατον. τοι αζωτούχους
οργανικάς ουσίας, νιτρώδες οξύ καί ΚΗ

Τέλος είναι αρχετά ψυχρόν, 1009 ΚΜ.(τής Δεκελέίας 100,0
τής [ζαισαριχνής 1008, τής δεξαμενής ᾿Αθηνών 180 8), άρ

κούντως ελαφρόν, έχον σκληρότητα: 149 μόλις γερμανικών

βαθμών, (τής Δεκελείας 190,43, τής Καισαριανής 190 90,

τής δεξαμενής ᾿Αθηνών 150 «Οο), έχει λίαν ευάρεπτον γεύ-

σιν; ουδεμίαν δέ οσμήν καί περιέχει αρκούσαν ποσότητα
δια λελυμένου ατμοσφαιρικού αέρος.

ε Εξ δλων τεύτων αποδ εικνύεται, λέγει η έκθεσις, ότι

ουδείς λόγος Χατηγορίας τού ύδατος τών Πατρώνυπ -άρχει.
Η δέ παρά τινων διαδιδομένη ιδέα ότι τό ύδωρ είναι η αι
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τία τής πχρατηρουμένης συχνής παρά τοίς κατοίκοις τών
Πατρών ψχωμιάπεως, είναι όλως αθάσιμος, διότι μόνον όξι-
νον ύδωρ ΉΉλυνχτο νά συντελέση πως εις ανάπτυξιν τής νό-

σου ταύτης, τό δέ ύδωρ τών Πατρών: ενέχει αρκούσας άλκα-
λικάς ουσίας, ώπτε πολύ απέχει τού οξίνου. "Αλλως τε ή
ψαμμίασις συνήθωςπροέρχεται εξ υπερθαλλούσης᾽ χρήσεως
λευκωματοειδών ουσιών, ιδίως αρεάτων καί ιχθύων, τή
συγχρόνω καταγρήσει οξίνων εδεσμάτων καί ποτών, ατελώς
πάντων εν τώ οργανισμώ: χατακαιομένων, υπόταν ό κατα-
χρώμενος τούτων διάγη βίον καθεστικότα ή αργόν». 1

Μετά τήν ανωτέρω παράθεσιν τών προϊόντων τής επισή-
μου καί επιστημονικής αναλύσεως τού ύδατος τής πόλεως υυπό
τού κ. Κ. Β-ατίμου, ανδρός ειδικού, κατασχόντος εν τώ εν
Βρυξέλλαις τώ 1885 συνελθόντιδιεθνεί φαρμακευτικώ συνε-
δρίω τήν θέσιν τού αντιπροέδρου, πιστεύω ότι θά παύσωσιν

οι εμοί συμπολίται αιτιώμενοι τό ύδωρ ως αφορμήν τής ψαμ.-
μιάσεως υφ' ης ένιοι τούτων πάσχουσιν καί διότι τό ύδωρ
τπερ πίνομεν είναι άριστον υπό πάταν έποψιν καί διότι, κατά
τήν. γνώμην παντων τών περί τά νοσήματα τών ουροποιη-

εικών οργάνων ασχολουμένων ειδικών, ουδεμίαν σχεδόν άασκεί
υπιρροήν επί τής γενέσεως τής ψαχμμιάσεως τό πινόμενον
δω». Τά αίτια τής ψαμμιάσεως.εύρηνται αλλαχού, ιδία δ᾽ εν
Ώ διαίτη εν γένη καί τή εκ ταύτης καλή λειτουργία τού

πατος, πλήν τής κληρονομικότητος, ήτις είναι. ή πρωτίστη
αιτία τής-ψαμμιάσεως: διότι ο καταγόμενος εκ γονέων αρ-
θριτικών ή ψαμμιακών, αφεύκτως έσεται ψαμμιακός, ως καί
ύ πάσχων υπό αρθρίτιδος. Ψαμμίασιν προσέτι πάσχουσιν. οι
καταχρώμενοι τού οίνου καί τών οινοπνευματωδών εν γένει

ποτών, τών γλυκισμάτων, τών λιπαρών εν γένει ουσιών, τών

κρεάτων, οιουήήποτε είδους καί πρό πάντων οι μή χι-

νούμενοι, αλλά προτιμώντες νά κάθηνται σχεδόν ακίνητοι.
όν ι[χτραις ως καί πανταχού γής υπό τής ψαμμιάσεως αλί-

1) ᾿Αστυγημική ᾿Επιβεώρησις Τεύχος 3. Εν ᾿Αθήναις ί Σεπτιμ-

βοίου 18383,
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σχονται σχεδόν αποκλειστικώς οι τοιούτον Θίον διάγοντες,

οι δέ λοιποί ουδέποτε ενοχλούνται υπό τής νόσου ταύτης,

πλήν τών αρθριτικών καί τών εκ χληρονομίας πασχόντων.

«η πορρέοντα ύδατα. Ι]λην τού ύδατος τού υδρα-
Υωγείου, ένιοι τών κατοίκων ποιούνται χρήσιν καί τού τών

φρεάτων, ών πολλά υπάρχουσιν εν Πάτραις: διότι υπό τό

έδαφος τής πόλεως ρέουσιν άφθονα ύδατα, αγευρισκόμενα

εις βάθος 1-6 μέτρων διά τών φρεάτων. Τό ύδωρ τούτο,

εκ τών διξαμενών τού Παναχαϊκού προερχόμενον, ειναι σχε-

-δόν όμοιον τώ διά τού σιδηρούυδραγωγείου εκείθεν διοχε-
τευομένω, οι δέ ψαμμιακοί συμπολίται ημών, αγνοούντες

τούτο, προτιμώσι τό φρεάτιον ύδωρ πρός πόσιν ίνα απαλλα-

γώσιτής νόσου, χωρίς εν τοίς λοιποίς νά μετα θάλλωσι δίαιταν.

Κατά μέσον όρον τά υπό τό έδαφος τής πόλεως ρέοντα

υδατα βέουσιν εις βάθος Ι---Ομ. εις τό χθαμαλώτερον ση-

μείον αυτής. Ενιαχού τά ύδατα ταύτα ανκθλύζουαιν επί τής

επιφανείας τού εδάφους, παρά τήν παραλίαν ιδίως ή καί

πολύ ταύτης ανωτέρω, ως λ. χ. κατά τούς δυσμικούς πρόπο-

δας τού λόγου τής ακροπόλεως, ένθα αναθλύζει εν δυσί μέ-

ρέειν ύδωρ, όπερ, διοχετευόμενον διά μολυθδίνων σωλήνων

είς μικράν απόστασιν, εξυπηρετεί τάς ανάγκας τών περι:

οίκων. Ροιαύτη ή πρό τού ναού τού ᾽Αγίου Νικολάου βρύσις

καί Ώ ολίγον ανωτέρω ταύτης χειμένη γλυφη βρύση.

- ΕΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

πάλέμα.. Τό χλίμα τών Πατρών είναι ήπιον, αι δέ

παραλλαγαί τής θερμότητος ουχί απότομοι, αλλά κανονι-

κώς βαίνουσαι, ανιούσαι καί χατιούπαι, ανκλόγως τών ωρών

τού έτους. Εν |]άτραις σπανιώτατα πίπτει χιών, μόλις κατό τάς

πρωϊνάς ώρας αντέχουσα χαί είτα τηκομένη Δύναταιδέτις ειπείν

ότι άπαξ μόνον κατά δεκαετίαν επισκέπτεται τήν πόλιν η χιών.

Θεομ.ότης. ! Η ετησία μέση τής πόλεως θερυότης,

κατά τάς υπ᾽ εμού γενομένας ακοιδείς παρατηρήσεις από

τού 1883 άχρι σήμερον ως διευθυντού τού ενταύθα µετεω-

{) Η λέξις θερμότης, ως Ελληνική, είναι προσφυεστέρα τής λέ-
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βολογικού αταθμού τού ᾽Αστεροσκοπείου ᾿Αθηνών, είνε 18”,4 4
Ν' ή τού Ιανουαρίου 10007, ή δέ τού Ιουλίου 210.36. Δια-
φορά μεταξύ ᾿Ιχνουαρίου καί ᾿[ουνίου !ΤΟ 99, Τό ανώτατον
καί κατώτατον όριον εις ό έφθασε τό θερμόμετρον εν Πα-

τραις κατά τά 1α ταύτα έτη είναι 00.0 τή 90η Φεθρουαρίου
1888 1 καί 99006 τή 91η Ιουλίου 1804 χαί 990,2 τή
19 Αυγούστου 1895, Αι παρατηρήσεις αύται συμφωνούσι

σχεδόν μετά τών μόνων γνωστών περί Πατρών θερμομετρικών

παρατηρήσεων, τών γενομένων υπό τού αίδεσ. ΒΟνς, "Αγ-

γλου ιερέως τού ενταύθα ναού τών διαμαρτυρομένων κατά
τά έτη 1913-. Ίθ. 5 Ιζατά ταύτας, ή μέση τού έτους θερ-

μότης, κατά τά προμντησθέντα έτη, Ήν 115,08, Η τού Ίανουα-
βίου 90,4 καί ή τού Ιουλίου 96006, ή δέ διαφορά μεταξύ
Ιανουαρίου καί ᾿ουλίου 170,9. Η διαφορά μεταξύ τών
δύο παρατηρήσεων είνα: 10 περίπου.

Εν τώ επομένω πίνακι σημειούται ή μέση ετησία θερμό-
της από τού 1982-1895.

195», 1883, 1854, 1885, 1880, 1887, 188δ,

185,07, 165,83, 17,50, 18539, 18» 98, 1δ’,80, 18,30
1959, 1890, 1891, 1893, 189», 1804, 1805.

18-41, 18,94, 18518, 19509, 185,13, 18005, 1519

Εορομ.ετρική θλέψις. Επειά η µόνονεν έτει1889 επρο-

μηθεύθηνακριθέστατον μεταλλικόν βαρόµετρον, (απότο]άθ),

διά τούτο καί από τού έτους εκείνου ηρξάμην σημειών τα-

κτικώς καθ᾽ εκάσ-την τήν βαρομετρικήν θλίψιν τής ατμο-

σφαίρας, εν αρχή μέν άπαξ τής ημέρας, τήν ό π. μ. ώραν,
από δέ τού 1891, επόμενος ταίς υδηγίαις τού νέου διευθυν-

τού τού ᾿Αστεροσκοπίου ᾿Αθηνών κ. Δ. Αιγινήτου, τρίς τής

ξεως θερμοκρασία, ήτις, μετάγρασις ούσα τής λέξεως ιθπιρό-
ταίπτε, δέν απαντά εν τοίς λεξεκοίς. ᾿Αντί δέ τού όρου ̓ερµο-
κρασία τού σώματος, χρώμαι τώ όρω θερµασία Ώ θερ-
μότης τού σώματος. {) Αι χρονολογίαι λογίζονται κατά τό νέον
ημερολόγιον. 93 ) ΓΟγεϊκα[ίροηε Θοορταρβίε νου ΟΓιθοϊγευϊαπά, νου ός
ς. Νευαιβπα ηοά Ότ ί. Ρεγι5οΏ. Βτγεοίαα{8δ5.
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ημέρας, ήτοι τήν 1 π.μ., 1 μ. μ. καί Ι ν- µ.. από δέ τού

1893, κατά νεωτέρας υδηγίας, τήν ά π.μ 3 μ.μ.χαί ̓μ.μ.

Πρός προσδιορισμόντής βαρομετρικής θλίψεως εγρώμυν
τώ εμώ μεταλλικώ βαρομέτρω μέχρι τού Οκτωθρίου τού

18903, από δέ τού μτνός τούτου καί εντεύθεν χρώμαι τώ

υπό τού διευθυντού τού εν ᾿Αθήναις ᾿Αστεροπκοπείου « Αι-

γινήτου επίτηδες κομισθέντι μοι υδραργυρικώ βαρομέ-ρω

Ηεαιοιι, ού τό σταθερόν σφάλμα ειναι -|- 0,1. ᾿Επί τή β»-

σει δέ τής υπό τού κ. Αιγινήτου ορισθείσης ελαχίστης δια.

φοράς μεταξύ τούεμού μεταλλικού βαρομέτρου καί τού τού

ΓΠοηοιι, εγένειο Η διόρθωτις καί τών πρό τού ̓)θοίου μη-

νών καί ούτως η όλη βαροµετρική θλίψις τού έτους 18090

είναι ακριθεστάτη καί ανηγμένη εις τό (]]{.

Ββέναξ τής μέσης ετησίας βαρομε-ρικής θλίψεως

εν Εξάτραις. ανηγμένης εις 0’ Βα.

1889, 1590, 1891, 1809, 1803, 1801, 1805,

164.01 764,33 ΠΟ1,00 104,34 160,01 101599 60,00

“χ"γρααία. Η τού αέροςυγρααία εν[]άτραις ήρξατο υπ᾽
εμούτόπρώτονμετρουμένηαπό τού έτους1880, αφ ό̓τουδηλ.
ιφωδιάσθην διά τών καταλλήλων ψυχρομετρικών οργάνων,

δι ών μετρείται ο δι’ υδρατμών κορεαμός τού αέρος εις εκα -

τοστά τού κόρου, από 0---100.
Πρός εύρεσιν τού βαθμού τής σγετικής υγρασίας, µέχρι

μέν τού τέλους τού 18393 εχρώμην τοίς πίναξι τού λ{ΟιιΠ. |,

από δέ τών αρχών τού 1893 χρώμαι τοίς τού κ. Δ. Αιγινί-

του, ούς εδημοσίευσενεν τή ΓΠρακτικήΜετεωρολογία αυτού 7.
Έν τώ επομένω πίνακι δηλούται ό βαθμός τής μέσης

ετησίας υγρασίας μετά τών ανωτάτων καί κατωτχτων αύ΄

τήςζυρίων, από τού έτους 1889-1895.

4) ΟγυηάζΏρε άθΓ Μοϊεοτο]ορια. [ν ΠΠ 18587.

3) Πρακτική Μετεωρολογία Αόδηγίαι πρός χρήσιν τώνεν Ελλάδι μετε-
ωρολογικών σταθμών. Εν Αθήναις, ικτού ᾿Βθνικού Τυπογραφείου {893.
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τεέναξ αχετικής υγρασέας τών ετών Β 559-955.

Υγρασία
"Έτος [είς εκατοστά ᾿Ανώτατον χαί νατώτατον αυτής όριον.

τού κόρου.

1889 Τι 98 τή 1 Ιανουαρίου, 91 τή 30 Μαΐου

{890 70 100 τή Τ᾽ Απριλίου, 34 τή 18 Αυγούστου.
1891 19 97 τή 98 Νοεμθρίου, 33 τη»98 Φεθρουαρίου
{899 1! 99 τή {8 Φεθρουαρίου 35 τή 18 Αυγούστου.
1893 πι 100 επί ό αμ. τού ΙΙαναρ. 28 τή 20 Αυγούστου.

τή 13 Μαΐου, 396Νθρ.
καί Ι καί 40 Δ6».

ί891 10 98 τή ναί {4 Μαίου, 19τη 90 καί 38 Αυγούς.

{895 ̓8 99 τ; 45 Δεκεμδρίου, 99 τή 93 Αυγούστου.

Ηροχή. Εν ώώρα χειμώνοςτε καί έαροςβρέχει εν Πά-
τραις αφθόνως, πνεόντων ιδίως ΝΔ καί Δ αανέμων, αι δέ βρο-
χαί διαρκούσιν ενίοτε επί Ημερονύκτια, μετά βραχυτάτων
διακοπών. Αι βροχαι εισι συνήθως ουχί ραγδαίαι' οι χεραυ-
νοί συνήθεις κατά τε τό φθινόπωρον καί τόν χειμώνα, ή δέ
χάλαζα συνγθεπτέρα τό έαρ.

Τό ποτόν τού κατ᾽ έτος εν [Πάτραις καταπίπτοντος ύδα-

τος μέχρι μέν τού 1889 δέν καταµέτρησα επιστημονικώς, ως

στερούμενος υετομέτρου. εσημείωπα όμως ακριβέστατα ου
΄ ΔΝ . ΄ . ” ν » ι . » . .

μόνον τάς ημέρας καθ᾽ άς έθρεξεν, αλλά καί εχείνας καθ

άς εψίχκασε μόνον, επόμενος ταίς δδηγίαις τού Ίουλ. Σμίθ 1,

Επίσης εσγμείωσα καί τν διά νεφών κάλυψιν τού ουρανού,

ιδίως από τού 1884, εφαρμόσας τούς υπό τού Σμίθ υποδει-

χθίντας αριθμεύς ̓---10. πρός παράστασιν τής εντάσεως

τής νεφώσεως ᾿Από δέ τού 1889 καί εντεύθεν, εφοδία-
. 5 ΄ 9 . -» ̓ .Ρ -

αθείς δι᾽ Υετομέτρου υπό τού ᾿Αστεροσκοπείου,εξακολουθώ
καταμετρών ακριβέστατα τήν ποσότητα τού εκάστοτε
χαταπίπτοντος ύδατος εν μορφή βροχής, χαλάζης ή χι-
όνος, ως εμφαίνεται εκ τών εν τοίς επομένοις δημοπιευομέ-

νων πινάκων.

1) «Περνσσσύς» 4888 σελ. 830.
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Ως εκ τών ανωτέρω πινάκων δήλον γίνεται, ό αριθμός

τών ημερών καθ᾽ άς έπεισεν ύδωρ εν Πάτραις από τού [883
--1895, (τού 1889 μή υπολογιζομένου ένεκεν τής ελλεί-

ψεως δύο τών πολυομθροτέρων μηνών, Φεδρουαρίου καί Μίαρ-
τίου), ποικίλλει μεταξύ 99, (1856), καί 11, (1899): τό δέ
ποσόν -ού καταπεσόντος ύδα-ος από τού 1889-1895, µε
ταξύ 609,9, (1894) καί 10929, 48592). Εξ όλων τών

ετών τούτων, τό πολνομθρότερον ών τό 1893, οπότε, κατά
τούς μήνας ᾿]ανουάριον καί Δεκέμθριον, έπεσε τό ήμισυ πε-

οπου, (358,9 χ. μ.)ι τού καθ᾽ άπαν τό έτος καταπεσόντος
ύδατος.

Ό μέσος όρος τών ημερών καθ᾽ άς έθρεξεν ή εψέκασεν

εν [Πάτραις κατά τά 19 τελευταία έτη, (18̓δδ--- 1895),
ανέρχεται εις 105, εάν δ᾽ αφαιρέσωμεν τάς ηυέοας καθ᾽ άς

εψέκασε μόνον, εις 81, εις όπας καί κατά τάς υπό τού αιδ.

Βον: γενομένας παρατηρήσεις από τού Ιδ13-.--Τ5 Φαί-

νεται ότι ο [}Ούς δέν συνυπελόγιζε καί τάς ημέρας τών ψε-

κάδων εις τάς τής βροχής. Εν ᾿Αθήναις ο Γγάης 1 ηρίβ-

μπσε μμόνον: δά---54 ημέρας βροχής, ως μέσον δέ δεον 10

ετών εύρε 40 δρ. βροχής. Ο δέ Σμίθ, όστις, ως προείρηται,
συνυπελόγισε καί τάς υμέεας τών φεκάδων, ουδέποτε απ

τού 1850 καί εντεύθεν ηρίθμπισεν ολιγωτέρας |τών 16 ημ.

βροχής καί ως μέσον όρον 23 ετών εύρεν 90 άμ. βροχής. Εν

Παάτεαις λοιπόν βρέχει πλειότερον Ώ εν ᾿Αθήναις.

| Ως ό) εκ τού βαθωού τής εντάσεως τής διά νεφών καλύ-

ψεως τού ουρανού δήλον γίνεται; αι [Ιάτραι δύνανται, ως καί

αι ᾿Δθήναι, νά καυχώνται διά τόν αίθριον αυτών ουρανόν

καί τόν καθαρόν καί ποικίλον ορίζοντα: η δέ δύσις τού ηλίου

εν Πάτραις είναί τι εξαίσιον. Ιδού πώς περιγράφει ό ΡΡΌΠ-

ηπονι]]ο 3 εν έτει 1590 τήν δύσιν τού ηλίου εν [}άτραις.

1) Ειγεϊοε|. αεοστεράίο νου Οείεεεπ]δυά. σελ. βδ.

3. γογδρθ ηδπο |4 Οτοοα Τ. 3. Ρ. δ[5.
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ή συνετρίθησανυπέρτά 10 πλοιάρια εν τώ λιμένι, έν δέ ατ-

μόπλοιον αΖάκυνθος», ριφθένεπί τής πρό τού τελωνείου αίμα-

.διάς, υπέστη τοιαύτην βλάθην, ώστε εγκαταλείφθη υπό τού

ιδιοκτήτου αυτού. Έν έτει 1889 τή 3 α Ιανουαρίου (ν), πνεύ-

σαντος επίτης σφοδροτάτουΒΔ. ανέμον, εθλάθησαν πολλά

τών εν τώ λιμένι πλοίων, συγκρουσθέντα. Τή δέ 90 Σ)ρίου,

περί ώραν ό μ.μ. ό αυτός ΒΔ. άνεμος, πλείστα μέν μεγάλα

δένδρα εν τή μεσημθρινή πεδιάδι κατέθραυσεν ή εξερρίζωσε,

τά δέ πρό 10ετίας υφιστάμενα θαλάσσια τής πόλεως λου-

τρά κατέστρεψεν.

Περί τών λοιπών θυελλών καί λαιλάπων, ως καί περί

τών μετεωρολογικών φαινομένων εν Πάτραις από τού 1859

---1895 εν πάση λεπτομερεία, βλεπέτω ό βουλόμενοςεν ταίς

προμνησθείσαις ειδικαίς εμού διατριβαίς, υπό την επιγραφήν

εΜετεωρολογικαί παρατηρήσεις εν Πάτραις.»

Ξειαμ.οέ. [Πρός συμπλήρωσιν τής φυσικής τών []|4-

τρών περιγραφής, παρατίθημι καί πίνακας τών από τού 18844

--18905 λαθόντων χώραν σεισμών, ακριβέστατα παρα-

τηρηθέντων υπ᾽ εμού.

Έν αρχή δέ σημειώ καί τούς γνωστούς μεγάλους σεισμούς

τών []ατρών, από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού 18607,

αρυόμενοςτάς πληροφορίαςεκ τών περί σεισμού τού Αιγίου

τού 1864 καί τού τής Κεφαλληνίας τού 1867 δύο πραγµα-

τειών τού Ιουλίου Σμίθ, μεταγλωττισθεισών υπό τού καθ

Ηρ. Μηταοπούλου. |

{) Εν ᾿Αθήναις, ΑΒΘΊ. ’Βκ τού Έθν. Τυπογραφείου.
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Πίναξ τών ονομαστοτέρων εν Πάτραις σεισμών

κατά τε τούς αρχαίους καί νεωτέρους χρόνους.

"Ετος Μήν μερ.

Εγένετο μέγιστος σεισμός, υφ᾽ού κατεστρά-
554 μ. Χ.| Ιούλιος] Ό]φησανοι Πάτραι, η Ναύπαχτος, η Κόριν-

θος κτλ. (Προκόπιος).
17114 . ]9| Μέγας σεισμές εν Πάτραις.
1144 Σεπτέμ.| 3] Τη πρωία μέγας σεισμός εν []άτραις καί τή

λοιπή Πεελοποννήσω.
11856 Φεδρου. Μέγας σεισμός εν Πάτραις καί Ζακύνθω.
{817 Αύγους.|43] » ». »ν » καί Βλιδι.
184: » ]93 ώρα 8π. μ. Μέγαςσεισμός, κατακρημνίσας

τό Αίγιον. βλάψας δέ σπουδαίως ταί τάς
Πάτρας. (Ρουεηαετί!]ο, Υο58Ρ8).

1829 Ιανουάρ Μέγας σεισμός εν Πάτραις.
1543 ᾿Απρίλ.| η8]ώρα 4.Ίπ. μ. Μέγας σεισμύς εν Πάτραις

᾿Αθήναις, Σπάρτη. Καλάμαις. [[. Βούρης).
{844 Ιούνιος |Φ9|ώρα 10 π. μ. ᾿Ισχυρός σεισμός εν Πάτραις.
{858 Φεθρου.|α4] » 1{π.μ. ν » 59 9

ο ανατρέψας τήν Κόρινθον.
1864 ΙΔεκεμδ.] {1 ώρα 8. π. μ. ᾿Ισχυρός σεισμός εν Πάτραις

7 ο ανατρέψας τό Αίγιον.
4866 Ιανουάρ| ΦΒ| λ]έγας σεισμός εν Πά-ραις καί αλλαχόθι τής

Πελοποννήσου καί εν επτανήσω.
Ιούν:ος| 90] Σεισμός εν Πάτραις.
Οκτώδ]ηπί »̓ ̓ » Αιγίω καί αλλαχόθι.

1801 ιναουυάρ|949ι » Ο Ο. ο καταστρέψας τήν Κε-
φαλληνίαν.

Μήν Ρμερομ. - 1884ε

Ιανουάριος {8| ώρα 5.5 μ.μ. σειαμός μικρός
5 9! » δ,ιότ.μ. »

Φεδρουάρ. 90 » 430 τ.μ. » »
Μάρτιος {39} ι0ιίδμμ. » »

» {3 Ο δδτ.μ. » »
» 90 Ρ μεσονόκτον 5 Ο

} Απρίλιος 30 » διεδπ.μ. ό Ο
ούνιος 95 » 390 µ. μμ. »

Αύγουτος ε » 0 μ.μ. 5 5
Σεπτεμ6. 9] Ο 9.0 πιμ. σεισμόςμείζονος διαρχείαςάνευ

ζημιών.
“Μέσος χρόνος ᾿Αθηνών.



Μήν Ημερομ. : 188δ᾽

Ιανουάριος| 34 | ώρα 88 πι. μ. σεισμός μικρός

Φεθρουάρ.! οι ό 405 μ.μ. » »
ρ 16» 1.5 μ.μ » Ο
» 181 υ 43 μ.μ. σεισμός μειζ. Διαρκείας άνευ ζημιών.

λάρτιος |10| δ 80 π.μ. σεισμός μικρός
Ο 38] » 8.30 μ.μ. σεισμός μείζονος διαρκείας.

Απρίλιος| ό » 8. π.μ. σεισμός μιλρός
» 139] » 000 μ.μ. » »

» 9! » 38.0 τ. μ. 9 »
» 91] » δ.30 μ.μ. 3 »
ξ 94! » 0.0 π.μ. 3 »

Ιούλιος 31» 83.30 π.μ. ) .

» 18] υ 6.0 π.μ. λ »
» 1951 ν 9890 π.μ. } »
Ο ιδ ν 4.30 π.μ. Ο Ρ

Δεκέμ6ρ. [| 1] Σ 3.10 π. μ. σεισμός μείζονος διαρκείας.
8 ιν ν 046 πι μ. σεισμός μεκρός
» Ιου δ0 μμ. 9 »
» 3411» 989.440 π.μ » »

Μήν "Ημερομ. 1380

᾽Απρίλιος!| 8 ]ώρα 8.320 μ. μ. σεισμός μικεός
Ιούνιος Ι35ι » Θ.30 π.μ. » Ρ
]ούλοο |9| » 70 π.μ. 8 ο
Αύγουστος! ό! » 00 π.μ. Ο 5

» δ] » 10 15 μ.μ. ρ ν
» 91| » {4195 μ. μ. σεισμόςμέγας, πλείςας επενιγκών

έν τε τή πόλει καί τοίς περιχώροι ς
ζημίας. Υπό τούτου κατεστοάφτι

ή Δ. Πελοπόννησος.

Ρ 9391» δ,ιδ μ. μ. σεισμός μικρός

α 801» 30. μ.μ. » »
Σεπτίμ6ρ.| 4} » 9,465 π.μ. » »

᾿ 11» ε18 π.μ. 5.
» 3 |σεισμοί 5-3 μικροίπ. μ. καί μ.μ.
» ̓]ώρα 893.418π. μ. σεισμός μικρός
» ά Ε30 π.μ. Ο »
» α}» 10 π.μ. ̓ »
» 6» 9,45 π.μ . »
» 9]» η49δμ.μ.. » ,
5 981» 140 π.μ. » »
᾽ 30 » 9.5 Δ. μ.. Ο Ο

Νοέμδριος |386] » 41.15 π. μ. δύο αλλεπάλληλοι μικ-οί α.
’ 391» 1 δ π.μ, σιισμός μικρός,



ΥΠΟ ΦΥΣΙΚΗΝ ΕΠΟΨΊΝ 9}

Μήν “Ημερομ. Α881

Ιανουάριος 13| ώρα 53,30 π. μ. σεισμός μικρός.
» 81} » 100 μ.μ. » ..

Φεδρουάρ| {] » 40.5 π.μ. » »
» 10]» {.15π.μ. » 5
» ι01 » Ο990π.μ. » »
" 16}|» 9, {δμ.μ. Ο »

ΟΑπρίλιας|98ι » εθδμ.μ. » »
Άούνιος 6]» 60 πι. » . Α
Ιούλιος [4] » 015 μ.μ. » »

κ ιδ] . 11.30 μ.μ. Ο .
1 11 2 9.0 π.μ. » .

» 50: » δ.Ιό μ.μ. » 5

α. Ην 110 μ.μ. » 3

Λυγουςος| ό| », 8.15 μ. µ. 1» ν

., δι», ̓ιθδμ.μ. κ 5
Σεπτέμθρ. 9 ο», 9.3ύ π.μ. . »

» 1}, 8̓,90π.μ. . .
Οκτώδριος] 41. 0,0 π.µ. ., μείζονος διαρκείας

1) έ] , 00 π.μ. -ν μικρός
" δ]. !Ηπ.μ. ,. βίαιος πλήν βραχύς.

» Τ{ν 3240 μ.μ. ο μικρός

» " 3» {1.40 μ.μ. 3. 33

» 18. 100 π.μ. . 5
» {εΏν, 090 μ.μ. ον 3

Νοέμθριος[1δ! ,, 10.36 μ.μ. ν Η

Μήν Ημιρομ. 1888

Φεθρουάρ.!10 ]ώρα 53.0 πμ. σεισμός μικρός.
Μάρτιος |13},, 1410 π.μ. αι Ή

»» 38}, Τδμμ. ον 3
Αάϊος “π{» Οδ μ.μ. ;
Ιούλιος |1{1{1}., 8δύμ.μ. ,., μείζονος διαρκείας.
Σεπτέμθο| 5] ,, ήθ μ.μ. ., μικρός

γ 9}. Ού μ.μ. κ μέγαςξξ ού κατεστράφητό
. Αίγιον.

» 81}, 00 πμ. Ο. μικρός.
1 33 3. 4,50 π μ. λν 3

Οχτωδριος[ δ{ ,, {10 π.μ. .. γ

» εν ̓1θπ.μ. ν .
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Μήν Ημερομ. 19809

Φεδρουαρ.] Ἰ|ώρα Ί.90 π. μ. σεισμός μικρός

» 38} » αιδύ π. μ. » »

᾿Απρίλιος| 3] » 9,0 μ.μ. » »

Μάϊος 2] » 10,90π.µ. » »

Ιούνιος |23| ν» 5.0 μ.μ Ο Ο

Αύγουσος |22| » ό,15 μ μ. Ο »

Ο 25| 2 «9.10 Κ μ. » μέγας, διευθυνόµ ενος

από Β πρός Ν, εξ ού υπέςησαν μεγίςας ζημίας αι

Πάτραι, Αιτωλικόν, ᾿Αγρίνιον καί η []ελοποννη-
σιαχκήπαραλία τού [ζορινθιακού κόλπο».

Ο 991 ώρα 10.5 μ. μ. σεισμός μικρόό
Οκτώβρ.|16|] » δ̓ιάδμ.μ. » »
Νοέμθριος|{1| » 10.20. μ. ν »
Δεκέμθρ. 1311 » 11 4Όπ.μ. 5» Ρ

ό 241» δι2ύπ.μ. ν 9

Μήν ΉΗμερομ 1890

Ιανουάοιος |20)ώρα 0,90 π. μ. σεισμός μικρός μετά βροντής.

» [δι δθύπ.μ. » »

Φεθρουάρ 941» ΊΊ,ιόομ.µ. » »

᾿Απρίλιος |19] » 60 π.μ. ο» 5

Μάΐος 1» 40 μ.μ. » »
Ο 5 » 9,0 π.μ. Ρ »

Ο 6)» 950μ.μ. ν »

Ιούλιος |28| » 193.399μ. μι 5 -μέγαςι όμοιος πρός θό-

ρν6ον αμαξτς, εγγύτατα διερχομένης. Παλμοί

βραχύτατοι καίαλλεπάλληλοι, οιονεί τρομώδεις

»᾽ |1δίώρα 5,13 μ. μ. σεισμός μικρός
9 39] » 9,1 π.μ. » η

Αύγουςος| 3! » δ5.2λμ.μ.: » Ρ

Σεπτέμ6ρ|68| » δ.10µ.µμ. » Ρ

Ο 213] αιδύπιμ. » »

» 98 » θ45 μ.μ » »

Νοέμθριος πι » 111 μ.μ. ο » διαρκ. τρομώδης
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Μήν Ημερομ. 18941

Ιανουάριος}ιιώρα 6,15 µ. μ.. σεισμός μικράς εκ Δ πρός Δ.
Φε6ρουάρ.|10| » Ο,10π.μ. » Ο σ

Ο 111» θ̓ιίθπ.μ. υ Ο
Μάρτιος |13) » 10,5 μ.μ. » »

» 151» 2ιά0π.μ. » »
Μάϊος 14] » 50 πμ. » »

Ρ 23831» 3940μ.µμ. » Ο
Ο 26] » 1045μ µ. » »

Ιούνιος : |16] ν᾿ 8ιίδμ.μ. ον Ο
Αυύγουςος| 2] » 10,50π.μ. » Ο
Νοέμ6ριος!18! » δ.15 μ.μ. » Ο

9 21}» δδπ.μ. » »
Δεκέμ6ρ. '90] » θ,90μ.μ. » Ο

Μήν Ημερομ. 1899

]ανουάριος!1Τ|ώρα 2,10 π. μ. σεισμός κυματοειδής ελαφρός
πλήν διαρκής.

Μάρτιος |31| » 6.50 μ. μ. σεισμός μικρός κυματοειόής.
᾿Απρίλιος |13] » Δ.40 π.μ ». » εκ Δ πρός ά

Ιούνιος |830|» 1,3.μ.μ. ον ». κυματοξ.δής.
» 90] » 1,80μ.μ. » » Ο

Σιπτέμο.|31! » θ9,α. π.μ. 2» » »

Οκτώδρ.| 1| » 10,10π.μ. » » »

Ο 24» 20 π.μ. » » »

» 14} » δι0 π.μ. » Ρ ν
» {51» αθθπ.μ, » Ο ν

Μήν Ημερομ. ώρα τ, 1899

Ιανουάριος|91|} 5.92' π. μ. σεισμός κυμ. διαρκής εκ Δ πρός Α

Φεθρουάρ.| 1] 2,10' π.μ. » κυµατοειδής » » »

2 1} 19 μ.μ.» Ο μικρός 9 ν
» πι υοθ πμ.» » 2» Ο »

Ο 1 4,10 π.μ.» ο» » Ο »
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Μήν Ημερομ. ώρα 1803

Μάρτιος |30] Θ.80΄ μ. μ σεισμός κυμ.. διαρκής εκ προς Α
Ο 311 3.5' π.μ ο κυματοειδής μικρός » ]

᾽Απρίλιος {111 ΤΠ, π.μ. » μέγας διαρκ.4 9 9 »

πα 19] 0.890' π.μ. » » μικρός 9 Ο

» [38| 1,40 πμ.» » ου » Ρ
Ο 289] 5.15'π μμ. » Ο 5 Ο Ρ

Μαϊος 31 50 πμ.» ν Ο Ρ »
Ο 31} 5.10 π.μ.» ν ν Ο 2
ν 34] 5.40 πμ.» » ν » Ο

Ιούνιος [15| 8.δδ'μ.μ.» » Ρ » Ρ

Αύγουσος| α|10,0 μμ. » 2» » »
Ο 101 840 π.µμ.ν » 9 » »

Σεπτέμ6] 4| 1,90 πμ.» » » » »
Οκτώδριος[23| 10 μ.μ.» » » 9 ο

1894 ]Βμες | Ώοα | Γδιάρκ | Διεύθυνπις [είδος σεισμ.

ανουαρί 71| διά" μ.μ. 1" ]έκ ο πρός Δ| κυματοειό.
Φι6ρ.| 33| 190'μμ] 1] » » » »

». 24| 930 π.μ 1) » υ Ο Ο
Μάριι 9| Τἰδ'μμ| 9] » » υ »
᾿Απρίλ] 230| θ.55'μ.μ| 105] » » » .”

» 2311 δι0δ'π.μ|] 8’ » » » »
» 231| 9,18 π.μ 4" » 5 »
Ο 211 950'μ.μ| Υ" ν» Ο 5 »
Ο 22 |11.55'π.μ.} 4} » »υ 5 »
Ρ 389| θ50'π.μ| 1’ » » Ο 9
» 231| θ.1̓'μ.μ!| 18] » » 0 9
» 2351390 πμ 1’ » » Ο »
» 238| θ0.15'πμ| 1] » » » »

Μάϊος 1} 2.80'π.μ] 1] » » Ο ρ
» [ 290 μ.μ. 1" ου » 2 »

᾿Ιούνιος! ΙΤ| 1.0’ π.μ 9} » » 2» »

3} Αόο αλεπάλληλοι, ᾿) ΄Ανευ ζημίας,
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1894 [Ημερ Ώρα [Διάρκ.[| Διεύθυνσις [είδος σεισμ.

Ιούνιος] 11 | διοδ'π.μ.] ̓''[εκ Δ πρός Α |κυματοειδ.
» 3911] 9 .55'μ.μ.᾽ 9" » ν » ᾿
5 33.| 8ι10π.μ. 6"! » » » 9

Ιούλιο| 26| 2,90 π.μι ό" » » » »
Αύγουσ| 16 |11,50'μ.μ] 1] » »:» Ο

» |36|11.80'.μ| 1"! » » » ..
Σεπτ.| 13 | 9,95 π.μ. 1" » ουν Ον »

» 186| 6,49'μ.μ. 39” [εκΒΔ πρός ΝΑ Ο

Οχκτώθ) {1| 9,0' πμ] 8" [εκΔ πράς Α Ο
Ο 11| 4,0’ π. 2” » » ν Ο

Δεκέμ.] 0 |10ι90μμ.| 1" Ο» » »
» 1 1015 π.μ 1" Ο » όν »
» 18] 33 μ.μ 2 δ} » » 2» Ο
") Μετά βοής.

1995 |Ημερ] "Ώρα |Διαρχ.ή. Είδος σεισμού

ιανουάρ) 42 55 µ.µ.ι 4 «σεισμός κάθετος μετά κρό-

του καί βοής. | |
ο,1ύ μ.μ. 1 σεισμός κάθετος μετά κρό-.

Ίτον. καί βοίς.

5.45 μ.μ. ΄ σεισμός κάθετος μετά χρό-

του καί βοής. :

᾽Αμ̓ότέραιδονήσειςτρο-
μώδεις:εν Ρίω κατέπεσαν
τοίχοι.

Φεθρ. ά 11,19'π.μ.' 3" ]σεισμόςκυματ.εκ ά πρόςΑ
Μαρτ. 17 0,4 Τ' π.μ. 9’ Ο. » » χ

"Ιούνιος 18| ανθδ'μ.μ. 1" » 8 » Ο
4.α0' μ.μ. 1" κ. Ο ο »

αμφότεραι ωμοίαζον πρός
κρύτον καί ώώσιν βιαίως

κλειομένης θύρας εξ ανέ-.

μου σφοδρού.
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Β. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΟΨΙΣ

Πρός ακριθή γνώσιν τής υγιεινής καταστάσεως παντός

τόπου απαιτείται, ως Υνωστόν, ή ακριθής καί όσον οίόν τε

μακροχρόνιος παρατήρησις καί εξέτασις τών υγιεινών εν γένει

αυτού συνθηκών, εξ ής δύνανται νά εξαχθώσι χατά τό μάλ-

λον ή ήττον θετικά συμπεράσματα περί τών εκάστοτε εν

αυτώ επικρατούντων νοσημάτων, τής πορείας καί εχοάσεως

αυτών, τών παραγωγικών αιτίων, εφ' όσον ταύτα εξαρτών-

ται εκ τού κλίματος, τής διαίτης καί τών λοιπών βιωτικών

τών κατοίκων συνθηκών, ως καί περί τού εφικτού ή μή τής

θεραπείας αυτών. [Περί Πατρών όμως προκειμένου δέν δύ-

ναταί τις ν᾿ αρυσθή πληροφορίας εκ μα κροχοονίων καί αχρι-

θών τοιούτων παρατηρήσεων: διότι, ένεκεν τού αρτισυστάτου

τού βασιλείου εν γένει καί ειδικώς εξ ελλείψεως αυστηράς

διοικητικής προνοίας, δέν ετηρήθησαν εξ αρχής τής συστά-

σεως τού δήμου ακριθή βιθλία τής κινήσεως τού πληθυ-

σμού καί ιδίως τών αποδιώσεων: μόλις δέ από τού 1876 καί

εντεύθεν κρατούνται ενταύθα, εν -ή αστυνομία, τακτικά

βιθλία αποθιώσεων καί διά τούτο από τού έτους εκεί-

νου άρχονται χαί αι εμαί παρα-ηρήσεις περί τής εν γένει

νοσολογικής εικόνος τών []ατρών. Πρό ταύτης όμως επιτρα-

πήτω μοι νά προταζω βραχέα τινα περί πληθυσμού τής πό-

λεως ως καί περί τής διαίτης τών κατοίκων, ως σχετικών

πρός τόν επιδιωκόμενον σκοπόν.

Καληθυσμ.ώς. Αι[]άτραι εν έτει 1830 χατωκούντο, κατά

τόν Ροπηιιρνί]]ο 1, υπό 193.000 Ελλήνων, 4,000 Ρούρκων

καί ΑΊ οικογενειών Εδθραίων, λειψάνων τής ᾿Ισραηλιτικής

αποικίας τής ελθούσης εις ᾿Αχαΐαν. επί βασιλείας. Σελεύκου

τού Νικάνορος: εν έτει δέ 1898 οι κάτοικοι αυτών μόλις

υπερέθαινον τάς 4,000 3 Εν έτει 1808 ηρίθμουν περί τάς

1) "Ενβ) ανωτέρω Τ. {1] σ. δ44.

3) δοινοπίς αθια Μυτεό ράΓ λ]αοσθαγί μ. Ι239,
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19.000 κατοίκων, κατά δέ τήν απογραφήν τού 1879 οι

κάτοικοι συνεποσώθησαν εις 324095 χαί κατά τήν τελευ-

ταίαν, τήν τού 1880, εις 95,520. Έαν, πρός εύρεσιν τού

σημερινού πληθυσμού, λάθωμεν ως βάσιν τήν αναλογίαν

τής αυξήσεως τού πληθυσμού από τού 1579 --.δΏ, ήτις εί-

ναι 8,536 καί υπολογίσωμεν τήν άνα λογ ούσαν ετησίαν με-

ρίδα επί εξαετίαν, (1885---18395),  έχομεν πλυθυσμόν τά -νύν

98,650. Λαμθάνοντες δ᾽ υπ' όψει ότι ο πληθυσμός τών Πα-

τρών αύξει ου μόνον εκ γεννήσεων, αλλά καί εκ μετοίκων

πολλαχόθεν ερχομένων καί αποκαθισταμένων εν τή πόλει,

εμπορίας χάριν, δυνάμεθα νά υπολογίσωμεν τούς κατοίκους
εις 42,000 περίπου, Τόν αριθμόν τούτον επικυροί καί ό κατά
τήν τελευταίαν εξαετίαν πολλαπλασιασμός τών οικοδομών

καί ιδία ή κατά περιφέρειαν αύξησις τής πόλεως, ήτις σχε-

δόν συνηνώθη μετά τού τέως πόρρω κειμένου εξοχικού συν-

οικισμού τού "Άγιου Γερασίμον.

Δέαιτα. Εν Πάτραις οι άνθρωποι ως επί τό πλείστον
τρέφονται διά κρεάτος νωπού καί ιχθύων, οίτινες, ως εύωνοι,
Ιδίως οι μή ανήκοντες εις εκλεκτά είδη, εισίν ευπρόσιτοι καί

τοίς απορωτέροις. Η τού κρέατος χατανάλωσις αύξει κατ᾽

"έτος επισήμως: διότι ενώ πρό οθετίας περίπου, κατά τάς

τεπσαρακοστάς, εν μόνη τή κεντρική αγορά ηδύνατό τις νά

εύρη κρέας, τά νύν απανταχού τής πόλεως καί εν αυταίς ταίς

αποκέντροις συνοικίαις πωλείται καί καταναλίσκεται τοιού-

τον σχεδόν καθ᾽ εκάστην: ενώ δ᾽ εν έτει 18ζ0 1εεσφάγησαν

εν Πάτραις 1500 βόες καί περί τάς 20,000 εκ τών λοιπών

σφαγίων, εν έτει 1805 εεσφάγησαν, χατ ακριθεστάτας πλη-

βοφορίας είς ουδεμίανι υποκειμένας αμφισθήττσιν, 9.500 βόες,
1500 χοίροι καί 56, 000 αιγοπρόθατα, μη αυνυπολόγιζοµέ-
νών τών κατά τάς εορτάς τού Πάσχα καί άλλοτε υπό τών

ιδιωτών κατ' οίκον σφαζομένων αμνών κλπ. ανερχομένων είς

7,000 περίπου. Τών δέ ιχθύων καταναλίσχονται περί τάς

950,000 οχ. κατ᾽ έτος: τούτων Ή ετησία κατανάλωσις

1) «Γαληνός » Ε. 3 σελ. 836 Στατιςική κτλ. υπό Άς Κορύλλου,
9) Η οκά ισούται πρός 4,98 γραμμάρια περίπου.
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είναι σχεδόν σταθερά, διότι οι τόποι τής παραγωγής αυτών,

ιδίως δέ τά ιχθυοτροφεία τού Μεσολογγίου, τήν αυτήν σχε-
δόν πάντοτε παράγουσι ποσότητα. "Ένεκεν δέ τής ευκόλου

διά τε τών οιδ ηροδρόμων καί τών ατμοπλοίων συγκοινωνίας,

μεταφέρονται ούτοι καί καταναλίσκονται καί εις ετέρας γει᾽

τονικάς αγοράς: τούτου ένεκεν καί αι τιμαί τών ιχθύων εδι-

πλασιάσθησαν σχεδόν εν συγκρίσει πρός τάς τού 1819.

Πλην τού Χρέατος καί τών ιχθύων, εν Πάτραις κατα-

ναλίσκονται κατ έτος περί τάς 90,000. κ. εκ τού αλιπά-
στου ιχθύος Γάδου, τού κοινού Μπακαλάου, όστις, κα-

ταλλήλως προπαρασ»ευκζόμενος καί μαγειρευόμενος, αποτε-

λεί έδεσμα ουχί ευκαταφρόνητον. Τυρού ελληνικού κατα-

ναλίσκονται ετησίως περί τάς [50.000 οκ., ξένου δέ περί

τάς 5.000 οκ. ᾿Εκ τών εσχάτως ιδρυθέντων δύο επιστημο-

νικών τυροποιείων, (περί ών ειδικώτερον εν τοίς επομένοιε),

παράγονται καί καταναλίσκονται κατ᾽ έτος περί τάς 29.000
οχ. τυρού, ομοίου τώ εκ τής Εσπερίας εισκομιζομένω, Βου-

τύρου καταναλίσκονται 90,000 οκ. περίπου.

Οίνου μετρία γίνεται χρήσις εν Πάτραις: είναι ό ούτος

εκλεκτός ρητινίτης μέλας, πλήν τού παρά τώνειδικών Οι-

νοποιητικών καταστημάτων παρασκεναζομένου, περί ών

ειδικώτερον ρηθήσεται εν ετέρω κεφαλαίω. Η ολική παρα-

γωγή τών Πατρών εις οίνους ανέρχεται είς 4.500.000 οκ.

περίπου. Οινοπνευμάτων όμως καί ιδίως τής ρακής, γίνε-

ται ού μόνον χρήσις, αλλά καί κατάχρταις. ᾿Εσφαλμένη

ιδέα ότι η ρακή, πινομένη πρό τού γεύματος καί τού δεί.

πνου, επικεντά τήν όρεξιν, άγει πολλούς εκ νεαράς Ωλικίας

εν αρχή μέν εις τήν χβήσινι τάχιστα δέ καί εις τήν κατά-

χρΏσιν ταύτης' διότι οι πλείστοι, αντί νά επικεντήσωσιτήν

όρεξιν καταστρέφουσιν αυτήν, πληρούντες τόν στόμαχον

αυτών διά τού καυστικού καί δηλητηριώδους τούτου ποτού,

όπερ δέν.βραδύνει νά εκδηλώση την επιδλαθή αυτού επί-

όρασιν επί τού. οργανισμού τών καταχρωμένων. Εν γέ-

νει όμως ειπείν μέθυσοι παρ᾽ ημίν δέν υπάρχουσιν, η δέ όψις

τών κατοίκων καθίσταται οσημέραι ανθηροτέρα, υποχωρού-
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σης καί ολονένεκλειπούσηςτής πρότερονμελαγχλώρου χροιάς
τών ανθρώπων, πάσης Ηλικίας, χάρις οφειλομένη ίδίως

εις τό άριστον ημών ύδωρ.

Μετά τά βραχέα ταύτα περί πληθυσμού τής πόλεως

καί περί διαίτης τών κατοίκων, μεταθαίνομεν εις εξέτασιν

τής νοσολογικής τών []ατρών εικόνος.

Ελογενεξς πυρετοέ |. Εξ όσων ιστορικώς γνωρίί-

ζομεν, Ή πόλις ημών δέν εφτμίζετο εν αρχαιοτέροις χρόνοις

επί ευνοίκτ πρόςτούς επιπκεπτομένους αυτήν υποδοχή, ένε-

Χεν πολλών νόσων καί ιδίως τών ελογενών πυρετών, τών µα-

ατιζόντων τούς κατοίκους αυτής. Ούτως, ό Σικελός περιηγητής

Μ90ΥΟΙαΠΙΟ λέγει ότι τό κλίμα τών Πατρών τοσούτονΏν

νοσηρόν, ώστε οι Ενετοί μετήγον ενταύθα τούς εξορίστους

όπως αποθάνωσιν εκ τού ελείου μιάσματος. "Ίσως τοίς άνω-

τέρω σχετίζεται καί τό περί Πατρών επικρατήσαν λόγιον

Μαπάατο ά Ραίτά55ο, όπερ ήν συνώνυμον τώ πέμπειν

είς τόν "᾿Αδην. Ο δέ Βατιο]]ν 5 αποκαλεί τάς [Ιά-

τρας τάφον τών Ευρωπαίων, ένεκεν τής μεγάλης θνη-

τότητος τής επικρατούσης τότε ενταύθα. εί, ομταναηία

πιογιαηιό αιί τόσηε ά Ραΐτας, Ιί α ναία 16 ποπ]

46 ιοπηροαιι ος Εγορόσης». Καί ο Ροπππονί]]ο η
δέ πολλά καταμαρτυρεί τών Πατρών ως πρός τήν υγιεινήν

αυτών κατάστασιν. Ούτω λ. χ. γράφων περί τών στασίµων

υδάτων εν τή προσχωθείση αρχαία διώρυγι, τή διηκούση
μέχρι τής βάσεως τού υψώματος τών Υψηλών 'Αλω-

νίων, καί κατασκευασθειση επί Σεπτίμου Σεονήρου, (1898---

3411 μ. χ.), πρός καταφυγήν τών υπό τών πειρατών τώ

καιρώ εκείνω απειλουμένων πλοίων, λέγει: αΤά ύδατα τά

εισέτι λιμνάζοντα από 9δετίας Ίδη, καθίστων τοσούτον

νοσηρόν τόν αέρα τών Πατρών, ώστε Ολίγιστοι τών Ευρω-

1) Γρααματικώς αρθότερον ελογενής ή ελειογενής
πυρετός. 9) Σιδεείο ποί]ά Οτοοία {194 8). Υογάρο 64 Ογός6 ε80 1.
̓) Υογάσθαβης Ιά Οτέσο 4990. Τ. ΠΙ ρ. 605.
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παίων ηδύναντο νά εγκλιματιπθώσιν ενταύθα: εισέτι δ᾽ εκ

τού αυτού νοσηρού βόθρου εκπορεύονται οι πυρετοί οι μα-
στίζοντες τού: κατοίκους, άν καί ή καλλιέργεια τών κτη-

μάτων επήνεγκεν Ίδη επαχισθητήν βελτίωσιν τής συνήθους

καταστάσεως τής ατμοπφαίρας » Τό τελματώδες τούτο μέ-

ρος,κοινώς βάλτός τού ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου καλούμενον,
ωςεγγύς τού ναού κείμενον, επεχώσθη χαί απεξηράνθη διά

καταλλήλων αποξηραντικών συρίγγων υπό τού κ. Θ. Κανα-
κάρη, δημάρχου,. εν έτε: 1888, ή δέ επιφάνεια αυτού εκα-
λύφθη υπό πολλών καί πολυτελών οικοδομών, ών οι κάτοι-

κοι απολαύουσι πλήρους υγείας.
Ιζατά τήν εν []ελοποννήσω διατριθήν τών Υαλλικών

στρατευμάτων, εν έτει [838 καί εφεξής, οι τότε ιατροί πα-

ρετήρησαν τήν μεγίστην συχνότητα τών τε απλών καί

κακοήθων ελογενών πυρετών. Ο [)" Μι]8} 1 παρετήρησε

πολυπλἠείς τοιούτους εν τώ στρατιωτικώ νοσοκομείω τών

Πατρών, ένθα από τού Οκτωβρίου τού 1838 μέχρι τού

Μαρτίου τού 1839 ενοσηλεύθησαν 19938, υπό πυρετών πά-
σχοντες. Τούτων 412 μέν ενοσηλεύθησαν τόν ᾿Οκτώθριον,
609 δέ τόν Νοέμθριον, 639 τόν Δεκέμδριον, 314 τέν Ία-
νουάριον,94 τόν. Φεθρουάριονκαί 35 τόν Μάρτιον, εξ ού χα-
ταφαίνεται ότιή δηλητηριώδ ης επιρροή τού κλίματος διά

τών ελογενών αναθυμιάσεων άρχεται. από τού Οκτωβρίου
καί εφιξής, από δέ τού Ιανουαρίου άρχεται ελα- τουμένη.
Ο δέ ᾿]άκωθος Ραγκαβής εν τοίς Ελληνικοίς αυτού 3

αναφέρει ότι εν έτει 1838 απέθανον εν τή κάτω πόλει τών
Πατρών 808 παίδες, εν δέ τή άνω μόνον 8. Στμειωτέον δ᾽
ότι κατά τήν εποχήν εκείνην Ώ χατω πόλις αποτελείτο υπό

μόνης τής συνοικίας Βλατερού και τινων οικιών περί τόν
ναόν τής Παντανάσσης, ό δέ χώρος ο νύν υπό τής κάτω πό-

λεως κατεχόμενος Ών αυτόχρυμα έλος. Οι όλοι δέ κάτοικοι

1) πάση. ΤορορταρΏίθ πιέάιςα]ο άθ Ραίγα5. Φιγαρύοιτρ {834.
Ιιοπιραξά, Γταϊιό αξ Ο[ϊπιαιο]οσία πιοάιοαίε Τ. |] υ. 9:7.

8) Ελληνικά Τ. 9 σελ. 79.
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τής τε κάτω καί άνω πόλεως συνεποσούντο, ως προείρηται,

εις 4.000.

Καθόλου λοιπόν ειπείν, εν τε τή πόλει τών Πατρών χαί
τοίς πέριξ ανέκαθεν επεκράτησαν καί άχρι τού νύν επικρα-
τούσιν οι ελογενείς πυρετοί, απάντων τών τύπων, μηδ᾽

αυτού τού ικτερώδους αιματουρικοί πυρετού εξαιρουμένου,

όστις ανέκαθεν παρετηοήθη καί εσημειώθη υπό άλλα ονό-

ματα. Ούτω λ. χ. εν τή Ιατρική τοπογραφία καί
ατατιστική τής Πελοποννήσου, τή ό ημοσιευθεισγ υπό

τού Κ. Μαυρογιάννου εν τώ εν έτει 18439 εκδιδομένω πε-

ριοδικώ ο α᾿Ερανιστής» Ήν,μεταξύ τών διαφόρων μορφών τών

καχοήθων πυρετών τών παρατγργθεισών εν []ελοποννήσω,

αναφέρεται καίο αιματουρικός Πμελανοχολερικός

πυρετός. ([Πο]}}0 Ιπ[εττη]ϊ. Ρογη]οίο58 βα)οτπεπἰί),

όστις πιθανώτατα είναι ο ικτερώδης αίμα τουρικός πυρετός ο

καί εν Πάτραις παρατηρηθείς καί τό πρώτον υπ᾽ εμού περι-

γραφείς 4

Η κάτω πόλις επί τε τουρκοκρατίας καί επί τινα

χρόνον μετά τήν ανεξαρτησίαν, Ών, ώς προείρηται, τούτ᾽ αυτό

έλος, υπέκειτο δέ ως εκ τούτου εις νόσους διαφόρους καί ιδίως

πυρετούς ολεθρίους. Τά νύν όμως ένεκεν τής συμπληρώσεως

σχεδόν τού δικτύου τών υπονόμων τών οδών καί τής πλήρους

καλλιεργειας τών πεδιάδων, ένθα πολλά τέλματα απεξη-

ράνθηπαν καί μετεθλήθησαν εις γόνιμα εδάφη, ή υγιεινή

τών []α-εών κατάστασις βαίνει υστμέραι βελτιουμένη, ως εν

τοίς επομένοις δι᾽ αριθυών δειχθήσεται. ᾿Εάν δ᾽ εν τώ μέλ-

Άοντι χρόνω λτφθώσι τά απαραιτήτως αναγκαία μέτρα

πρός πλήρη καθαρισμόν τής πόλεως καί επίθλεψιν τής ποιό-
τητος τών τροφίμων κτλ. αι Πάτραι έσονται αναμφιβόλως ο

τόπος τής αναρ-ώσεως διά τούς βαρέως νοσούντας εν άλλοις

τόποις τής πατρίδος καί τής τέρψεως παντί τώ βουλομένω

3) Ερανιστής. "έτος Β΄’. Τ. Α΄. Φύλλον Ε΄. καί ΣΤ΄. σελ. 340.

ε) Περί ικτερώδους αιματόυρ- πυρετού παρατηρηθέντος εν Πάτραις.
Έν ᾿Δθήναις 4810, Ναί β΄. διατριθή᾽ εν ᾿Αθήναις 4888
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διελθείν τάς τού έαρος καί θέρους ημέρας εν τόπω τερπνοτάτω

καί δαψιλέστατα υπό -ής φύσεως πεπροικισμένω, παρέχοντι

δ᾽ εν αφθονία άπαντα τά πρός ευζωΐαν μέσα καί τόν καταλ-

ληλότερον αιγιαλόν πρός λήψιν θαλασσίων λουτρών.

Ότι δέ ουχί μόνον από τής ανεξαρτησίας τής πατρίδος,

αλλά καί από εικοσαετίας καί εντεύθεν ή δημοσία υγιεία

εν Πάτραις δαίνει θελτιουµένη, ιδίως ως πρός τούς ελογενείς

πυρετούς, μαρτυρούσιν οι επόμενοι αριθμοί, ειλημμένοι υπ' εμού

εκ τών θιθλίων τών αποθιώσεων τής αστυνομίας από τού

1876 καί εντεύθεν, εξ ών καταφαίνεται ή τακτική ελατ-

τωσις τών κατ᾽ έτος εκ κακοήθων εν γένει πυρετών καί ελώ-

δους καχεξίας θανάτων,

Ως λοιπόν εκ τών θιθλίων τούτων προκύπτει, εν έτει

1876 απεδίωσ. υπόκακ.πυρετ.θΊ άτομα καί υπό ελώδ.καχεξ.θ

191] » ον » 10 » » » » 9

18718 » » Ο . δι » » . » 0

1879 » 2 υ » 096 » » » » 4

1880 ο » 59 λ » » » ̓

1881 » » . " 53. , .. αν ̓

1882 ν .”.. 3 » 21 9

1888 31 αλ ' 1 40 1 ᾿ 1 :. ̓

1564 ΙΙ 1. αν : δι 1 3 1 1 1 |

1885 3: »! 5 [1] 90 5 5: 51 11 3

1886 31 . » 28 τ 3 1 . 10

1887 3 » 31 11 ο 8 51 1] 1 11) 17

1888 : 31 1 31 68 1. πι : 11 17

1889 11] 3: 4» 1) 51 11 1} " 11 15

1890 3 11. τ 1 24. 11 5 3 1; 9

1891 1 1 3: 1 40 1} 11 : 11] 13

1893 11 1 1 5 30 3» 1 5’ αν 9

1893 3 1 1:1 1 38 1 1 ΙΛ] 5 11

1894 11) 1; 1) 1 28 1] 5» 11 [1 | ι

1895 Ιλ) 1 1) 1 98 2 1 1. 1 [1
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Ώστε είνε πασιφανές ότι Ώ επίδρασις. τού ελείου ιού οση-
μέραι απαρθλύνεται παρ ημίν, ένεχεν τής αποξηράνσεως

τών εν τε τη πόλει καί τοίς πέριξ ελών" διότι, ενώ λ.χ. από

τού έτους {876-- 80, ότε ο πληθυσμός τής πόλεως μόλις α-

νήρχετο εις 20---25 χιλ. κατοίκων, απεθίωσαν υπό κακοή-
θων πυρετών 908, ήτοι κατά μέσον όρον θ! κατ' έτος; από
τού έτους 1884-85, ότε ο πληθυσμός γυξήνθη κατά 10
περίπου χιλιάδας, απεθίωσαν 187 τοι κατά μέσον όρον37

κατ᾽ έτος, από τού έτους 1δ86---00, μεθ᾽ όλην τήν προϊού-
σαν αύδησιν τού πληθυσμού, απεξίωσαν 2499, ήτοι κατά μέ-
σον όρον άθ κατ᾽ έτος καί από τού 1891- 9ύ µόνον 115,
ήτοι χατά μέσον όρον 95 κατ᾽ έτος.

ήν

--

Πρός μείζονα δέ κύρωσιν τών περί βαθμιαίας καί σταθε-

ράς βελτιώτεως τής υγιεινής τών Πατρών καταστάσεως λό-

γων µου, παρατίθηµι καί πίνακα τών από τού έτους 1803 1

-- 1895 αποθιωπάντων εν Πάτραις, ών τούς μέν αριθμούς
τών ετών 18658--. [875 Ωρύσθην εκ τής αξιολόγου απερί κα-

τασχευής κοιμηττοίου []ατρώνν πραγματείας τού αχαμά-
του συμπολίτου ημών κ. Γ. Παναγοπούλου, δικηγό-
ρου χαί επί πολλάς χατά συνέχειαν περιόδους διατελέ-

σαντος δυμοτιχού συμθούυλου 3,

1) Αφ’ ής δηλ. εποχής ήρξαντο γινόμενα εν Πάτραις σπουδαία
οπωσού» δημοτικά έργα. σκοπούντα τήν άρσιν τών τάς νόσους προ-
καλούντων αιτίων,

9) Δυστυχώς εν τοίς πίναξ. τών ετών τούτων δέν σημειούνται
καί τά νοσήματα εξ ών έθανον οι πρώώτνσυμπολίται ημών, αλλά χαί
αυτός ο ολικός αριθμός τών κατ᾽ έτος αποθνησκόντων» αρχούντως μέ-
γας εν σχέσει πρός τόν εκάστοτε πληθυσμόν τής πόλεως όστις μέ-

χρι τού 4860 μόλις ανήρχετο εις 43--15.000. μαρτυρεί πεερί της τότε

καί νύν υγιεινής καταστάσεως τών []ατ;ών. Τούς δέ πί-αχας τών
αποθιώσεων τών ετών 4876-4595 συνέταξα εγώ εκ τών από τού

έτους τούτου εν τή αστυνομία «κρατουμένων, ως προείρηται, τακτι-

κών βιθλίων αποδιώσεων, ούς έκτοτε δημοσιεύω κατ έτος εν τώ εν
Αθήναις εκδιδομένω ιατρικώ περιοθικώ ο ε[᾽αληνός},
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Κεατά τόν πένακα λοιπόν τούτον εν

έτει 186059απιθίωσαν Τ03 [έτει 1580 απεθίωσαν 789

ν 1864 » 13351 » 1881 Ο 940
» 1865 » θ41 τν 1859 » 817

» 1806 » 809| » 1858 » 810

ν 1867 Ρ 141| » 1884 » 948

» 18055 ον 146| » 1885 Ο 818

ν 1869 » 1941» 1886 » 901

ο 1910 »Ρ 968{ ν 1887 Ο 908

ν 1811 » 845| » {888 Ο 19515

» 1819 » 199] » 1898905 ν 949

» 1878 » 11195] . 1890 » 10447

» 1874 » 131] » 1894 Ρ 1019 8

» 1915 Ο 1891| » 1899 5 993

» 18710 » Ί4ς{1 » 1898 » 979

» 1871 » 698 » 1804 » 9938

» 1918 » Ό80| » 1805 » 801

ν 1819: ον 798
Καί οι αριθμοί ούτοι μαρτυρούσιν ότι πράγματι ή θνητό-

της ελαττούται κανονικώς κατ᾽ έτος εν []άτραις, κατ᾽ αντι-

πεπιθότα λόγον πρός τήν προϊούσαν αύξηισιν τού πληθυσμού τής

πόλεως, όστις από 15 900 άς μόλις ηρίθμει εεν έτει 1809, εν

έτει 1870 ανήλθεν εις 25,000, εν έτει 1883 υπερέθη τάς

90,008, εν έτει 1889 ανήλθεν εις 33,530, νύν δέ αριθμεί

43,000, ως εν τοίς πρόσθεν εδείχθη.

Καταφανώς λοιπον ή υγεινή τών []ατρών όψις βελτιούται

σταθερώς κατ᾽ έτος, ή δέ θελτίωσις αύτη οφείλεται ποώτιστα

καί μάλιστα είς τήν διά τής καλλιεργείας προϊούσαν απο-

ξήρανσιν τών περί τήν πόλιν ελών καί. τήν διά τών εκάστοτε

κατασκευαζομένων υπό τάς οδούς νέων υπονόμων απαγω-

1) Κατά τό έτος τούτο ενέσκηφεν εν Πάτραις φοδερά: επιδημία
Ευλογίας. 9) Πληθυσμός τής πόλεως 19,000. 8) Καί κατά τό έτος

τούτο ενέσκηψεν επιδιμία ευλογίας. εξ ής έ̓ανον434 άνθρωποι.
4) Πληθυσμός τής πόλεως 94.908 δ) Έξ Ευλογία: εδί Ή
0) Πληθυαμός τής πόλεως 83, υ29. Τ' Έξ Ιλέρεως 49.
8) Έξ επιδημίας Γυροειδούς πυρετού 83, εξ ᾿Ιλέρεως 3].
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γΊν τών τε υπορρεόντωνκαί ενιαχού λιμναζόντων υδάτων
καί τών λοιπών ακαθαρσιών.

ΕΕΕυφοέεεδείς πυρετοέ. 'Ε"φέσεμοι καί Έννς-

χείς πυρετοέ. Οι Τυφοειδείς πυρετοί ή κοιλιακοί τύφοι,

(Ινρίιις α]ι]οπι]η8]18).. σπανίως επισκήπτουσι παρ᾿ ημίν

επιδημικώς καί μόνον εν έτει 1891 ένεκεν τοιαύτης επιόη-

μίας απεθίωσαν 83 άνθρωποι. Οι ενταύθα παρατηρούμένοι

σποραδικοί τυφ. πυρετοί, ωςκαί οι υφέσιμοι ή συνεχείς, αναμ-

φιλέκτως, κατά τήν γνώμην τών ενταύθα συναδέλφων, ειδίν

ελώδους φύσεως καιϊώνται τό πλείστον διά τής τακτικής καί

αδιαλείπτου χρήσεως τής κινίνης, σύν τή λοιπή καταλλήλω

θεραπείκ καί διαίτη. Οι πυοετοί ούτοι δέν είναι ασυνήθεις

εις τά θερμά κλίματα ως τό ημέτερον καί διά τούτο εκλή-

θησαν [ώντος η ηπιπίπο, παρατγρούνται δέ εν Ρώμη,
᾿Αλγερία καί εν απάση τή ᾿Ανατολή |. Ο δέ τυφοειδήςπυ-
θετός, σπανίως παρατηρούμενος σποραδικώς παρ᾽ ήμιν, συ-

χνάκις απολήγει. εις θάνατον, επερχόμενον ενίοτε καί κατά

τό στάδιον τής αναρρώσεως διά ραγδαίων εντερορραγιών.

Δυστυχώς, ε ένεκεν ακατανικήτου αντιστάσεως τών συγγενών,

δέν εεγένοντο άχρι τούδε νεκροψίαι πρός εξέτασιν τών πα-

θολογικών αλλοιώσεων καί διαλεύκανσιν τής φύσεως τών

πυρετών τούτων εν απάσαις ταίς περιπτώσεσιν.

᾿"Ευξανθημ.ατικοέ πυρετοέ. Τών εξανθηματικών πυρε-
τών τάςμείζοναςκατασροφάς επήνεγκε καί επί ειη Βύυλο-

γία. Ώτις, επανειλημένως από τού 19604 κα εψτεύθεν ενσκή-
ψασα ενταύθα, εν έτει δηλ: 1864, 1878, 1881, 1888,
1801, 1809, 1898, 1805, καί νύν έτι (1806) υφισταμένη,

μετά προϊούσης εντάπεως, πλείσους απέκτεινε. Καί περί μέν

τής επιδημίας τού 1864 ουδεμίαν επίστμον πληροφορίανέχο-
μεν' περί δέ τηςτού 1813---1ό εδ ημοσίευσα κατά τό αυτό τής

επιδημίας έτος στατιστικον πίνακα εν τή εμή περί Δαμα-

λειασμού διατοιθή 3 αρυσθείς τάς πληροφορίας εκ τών εν

1) [οηιραγά, Τταίϊέ αό Οιιπιαϊο]οσίε πιόάϊοαϊο 4819. Τ. 11 ρ. 9719.
9) Περί δαμαλειασμο κτλ. Εν Πάτραις {813 σελ. δΊ.
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τή αστυνομία καταλόγων τών τε νοσησάντων καί αποθιω-
σάντων. Κατά τό ενδεκάμηνον χρονικόν διάστημα καθ᾽ ό
διήρκεσεν η εν λόγω επιδημία, ενόσησαν υπέρ τούς δισχιλίους
ανθρώπους, ηγγέλθησαν δέ τή αστυνομία μόνον 1105, όσοι

δηλ. εθεραπεύοντο υπό ιατρών τούτων 810, (14 0/0). ήσαν

όλως αδαμαλείαστοι, 197 δεδαμαλεισμένοι πρό 1θετίας ή

καί ενωρίτερονκαί το πρόχρόνου μακροτέρουτής 1θετίας̓10
είχον πάθει καί άλλοτε υπό τής νόσου, δύο δέ παίδες, ο μέν

10ετής, ο δέ 16 μηνών, έπαθον, διαρκούσης τής επιδημίας, δίς
υπό τής νόσου, ό μέν εντός 9 μηνών καί εσώθη, ο δέ εεντός 9

μηνών καί απέθανεν. ᾿Απεθίωσαν δ᾽ εν όλω 434 άνθρωποι.

Λεπτομερεστέρας πληροφορίας ζητησάτω ο βουλόμενος εν τή

προμνησθείιση δια τριθή

Κατά δέ τήν επιδημίαν τού [887-838 απεθίωσαν 486

άνθρωποι, ενόδησαν δέ 1278, οι γνωσθέντες υπό τής άστυ-
νομίας. Τούτων 1018, (79 0]η), ήσαν όλως αδαμαλείαστ οι,
126, (μόλις 1 00). δεδαμαλειαμένοι πρό χρόνου ελάσ-

σονος τής ιΟετίας, 101 πρό χρόνου μείζονος τής 10ετίας,
περί 39 ουδέν σημειούται εν τοίς θιθλίοις τής αστυνομίας καί

6 είχον υποστεί καί άλλοτε τήν νόσον |.

Εκ δέ τών λοιπών εξανθηματικών πυρετών, οι συνηθέ-

στερον επιδημούντες παρ᾽ ημίν μετά μείζονος Ώ ελάσσονος

εντάσεώς είσιν Η Οστρακιά καί ή Ίλερις, εξ ών πολλά

παιδιά κατά καιρούς θνήσκουσι.

Αιφθερίτις. Η νόσος αύτη, Ίτις πρό τινων ετών Ών

σπανιωτάτη καί μόλις ενιαχού ανεφαίνετο σποραδικώς, κατά

τά τελευταία έτη κατέστη ούτως ειπείν ενδημική, λαμθά-

νουσα κατά καιρούς επιτάσεις καί υφέσεις καί πολλά παι-

δία χατ᾽ έτος αποκτείνουσα.

Περί δέ τών λοιπών νόσων κρίνω πεοιττόν νά ενδιατρίψω
ιδιαιτέρως: εν τώ επομένω γενικώ πίνακι παρατίθηµι τούς άαριθ-

μούς τών κατ᾽ έ-ος αποθιωσάντων εκ τών σπουδαιοτέρων καί

συνηθεστέρων νοσημάτων, παραπέμπων περί τών άλλων τόν

βουλόμενονεις τόν α[!αληνόν»ναπό τού 1̓77---1890.

1) «Γαλτνός» 15980 σελ. 104.
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Επέναξ τών νατά τά έτη ΚΘ26.- 15915

αποθιωσάντων εκ τών συνηθεστέρων νόσων καί εξ επιδημιών.

5.3.5 5 3
5 33 ό όν νυ ώ

555.58 Επ δέ
-. ».. 9- 5 ,. ον ο

ο ό έ ΣΕΞΣ. ό ΒΕ
5 εν ς --- Ξ- κ 3 «δ 1» . Ή Σ

έ ο Ο  8Ε ό τ . 5Ε 8 Ο
ΕΕ ος ΣΙΣΞΞΕΕΣΞ. α : α Ώ

ην νιν νειν δε
:. ο ος ά ο τς ΞΕ Η εκ

1816 {83 οι 59 -- 99 36 δ 30 -- -- 93 9 8 ̓0

4817 452 109 84! -- 340 15 4 9 -- εύ 49 8 9

1818 1385 9 40 -- 41 96 83 -- -- -- 53 8 839

1819 495 443 69 - ο 95 99 -- -- - 48 9ι 5 5

1380 ι68 149 58 δι 19 49 -- -- -- 6! {840 9

4881 19: 111 65 9550 95 53 40411 -- 539 90 4 8

4882 305 138 39 -- 8 οι 59 10 -- -- {399 ά δύ

{883 411 91 δΊ -- 5| ού 51 1 - -- 509 38 Ι
1881 167 {|4 ΤΙ -- 6̓0 94 88 {6-- 3 50 5! 1 45

1855 {80 [07 δι - το 595 4695.. .- ̓ι 50 96

{880 998 {43 55 {9 εα 3ε 96 δ 68 -- 5371 Ι 9

{5981 305 {4 εδ 6911 93971 5 -- :4α 5ι 3839 Ι ε

{8ν8 113 190 ;Ιά 36 13 99 {0 -- -- ε5έ 31 δί 93

1880 953 {53 91 32 993990 -- 9 .-. 5 ε0 10 8

{4890 30! {19 53 -- 5699 9 δ ε8  -α δύ 511

1834 9ει 135 8ι 1] 93833 εέ ΤΊ 34 419 39 53 96
1898 932 {09 88 -. δί 43 9! --- 9-45 39 δέ |! 9

[893 906 {39 93 36 19 ευ αι -- -- 79 3ι δέ {0 δ

4894 3219 {05111 -- δ8 834 ΙΒ -- 82 -- {3 ες 9 Ι
{595 {80 497 10Ο -- 8335 10 -- -- Ι 58 80 0 (09

Έν έτει {580 χαί {881 ενέσκηψεν επιδημία εγκεφαλονωτ.
μηνιγγίτιδος, μεταδοθείσαν εκ τού στρατού τής τότε επιστρατεύσεως,

“η Έσχάτως, από τού λαρτίου τού [896, τή φροντίδι τού ενταύθα
Ιατρικού Συλλόγου, εκομίσθη εκ Παρισίων ο αντιδιφθεριτικός ορρός

τού ᾿Ρού. οι δέ διά τών ενέσεων αυτού θεραπεὐέντες παίδες εσώθτσαν
άπαντες, πλήν ό εις ούς εφηρμόσθη η θεραπεία εν τή εσγάτη ώ-α. Διά
τών ενέσεων τούτων ουδέν προεκλή̓η τών εσχάτως καταγγελθέν των
δηλητηριωδών φαινομένων.
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Γ'. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΤΊΣ

Αι Πάτραι, μόλις αποσείσασαι μετά τής λοιπής ελλη-

νικής γωνίας τόν ζυγόν τής δουλείας. προήχθησαν τάχιστα

οικονομικώς καί εν βραχεί σχετικώς χρόνου. διαστήματι ανε-

κηρύχθηταν ομοφώνως Η πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου πό-

λις καί ή δευτερεύουσα τής όλης ελευθέρας Ελλάδος. ᾿Αλλά

σύν τή υλική προύδω, εναμίλλως εθάδισε καί βαδίζει καί ή

πνευματική. Καί αφού συνέστησαν υπό τής πυθερνήσεως τά

πρώτα δημόσια εκπαιδευτήριαι ήτοι ανά έν δυμοτικόν

σχολείον αρρένων καί θηλέων, Ελληνικόν πχολείον καί

κατόπιν καί Γυμνάσιον, βαθυηδόν ταύτα εδείχθησαν

ανεπαρκή καί διά τούτονύν λειτουργούσιν7 δυμοτικά σχο-
λεία αροένων, 4ά ελληνικά σχολεία καί δύο γυμνάσια: έτι δέ

4 δημοτικά σχολεία θηλέων καί πλήρες ανώτατον ᾿Αρσα-

κειον εκπαιδευτήριον, υπό τής εν ᾿Αθήναις ΦιλενπαιδευτικΏς

ταιοιας συπτηθέν, κατά τό πρότυπον τού εν ᾿Αθήναις λει-

τουργούντος ᾿Αρσακείου, εν ώ φοιτώσι κοράσια. από τού νη-

πιαγωγείου μέχοι τού τελείου διδατκαλείου, έχοντος τό δι.

καιώμα νά εφοδιάζη τάς ευδοκιμούσας εεν ταίς εξετάσεσι διά
διπλώματος διδασκαλίσσης αναγνωριζομένου υπό τής Κυθιρ-

νήσεως. []λήν τών ανωτέρω δημοσίων εκπαιδευτηρίων, λει-
τουργούσι καί τρία ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αρρένων καί ισά-
ρἰμα θηλέων, ών τό έν εφάμιλλον τού ᾿Αρσακείου. Εν άπασι

τοίς εκπαιδευτηρίοις τούτοις φοιτώσι 238381 μαθηταί καί 1589

μαθήτριαι.

Ε υπογραφεία καί εφημερίδες. Εν έτει [840 συνέ-
άτησαν δύο ταυτοχρόνως τυπογραφεία εν Πάτραις, ακριθώς
δέ κατά τάς παραμονάς τής Σεπτεμθριανής μεταπολιτεύ-

σεωζ τού 1849, Ίτοι εν έτει 1842, ανεφάντσαν τρείς άλλη-

λοδια δόχως εφημερίδες, ο αιίνως», προσλα θών χατόπιν καί

τόν τίτλον αΡωνταγματικός», ή «Καρτερίαν καί ή α᾿Ηχώ
τών Επαρχιών. » |ζατόπιν αννεφάνησαν καί έτεραι διαδο-
χικώς, ήτοι ααί []άτραι», ή αΠρόοδος», ή α᾿Αχαΐα», ο
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αφανός», ό α[ερμανός», ο αφοίνιξν, ο «Φορολογούμενος», η

αΕπί τά Πρόσων, ο «Ιωμπορικός Παρατηρητής», ό ε᾿Άμε-

ρόληπτοςυ καί εν τέλει ή α[]ελοπόννησοςν καί ο αΝεολόγος

τών Πατρών». Τούτων αι δύο τελευταίαι εκδίδονται από

τριετίας περίπου καθ᾽ εκάστην πρός τιμήν τής πόλεως ημών,

ήτις είναι ή μόνηι πόλις τής Ελλάδος, μετά τάς ᾿Αθήνας εν 1,

εκδίδονται ημερήσιαι εφημερίδες. Τά ενταύθα νύν λειτουρ-

γούντα τυπογραφεία ανέρχονται εις έξ, ών τό αρχαιότερον,
τό τού αφοίνικοςν ιδρύθη εν έτει 1857. Τά τρία τούτων έ

χουσι ταχυπιεστήρια, ών τό έν κινείται δι᾽ ατμού.
Ιξατροί καέ φαρμ.ακεξα. ᾿Εν Πάτραις λειτουργούσι

14 φαρμακεία πληρέστατα ανταποκρινόμενα εις τόν προο-
ρισμόναυτών καί 0 φαρμακεμπορεία,άπαντα υπό πτυχειού-
χων φαρμακοποιών διευθυνόαενα. Ιατροί δέ επιστήμονες, οι

πλείστοι συμπληρώσαντες τάς σπουδάς αυτών εν τή Έσπε-

ρία, 09 καί 30 μαίαι, πτυχειούχοι αι πλείσται: τού εν
᾿Αθήναις Μαιευττρίου.

Δικαστήρια. Τά εν Πάτραις λειτουργούντα δημόσια

δικαστήριά εισι δύο ειρηνοδικεία, τό τής Βορείου καί τό τής

Νοτείου πλευράς, Πρωτοδικείον καί ᾿Εφετείον, διά τάς πο-

λιτικάς υποθέσεις: διά δέ τάς ποινικάς, τό Πταισματοδι-

κείον, τό Πλημμελειοδικείον καί τό Κακουργοδικείον. Οι εν

τοίς δικαστηρίοις τούτοις λειτουργούντες δικηγόροι ανέρχον-

ται εις 350 περίπου, άπαντες επιστήμονες. ᾿Ενταύθα υπάρ-
χει καί ειδικόν υποθηκοφυλακείον. |

Ξύλλογος καί σωματεζα. [αι επί Τουρκοκρατίας
υπήρχον σωματεία συντεχνιών, τά λεγόμενα τουρκιστί

᾿Εσνάφια, ών σώζονται εισέτι δύο, τό τού αγ. Κίωνσταν-

τίνου καί τό τών βυρσοδ εψών; από δέ τής ανεξαρτησίας καί

εντεύθεν ιδρύθησαν πολλά άλλα, ών αρχαιότερος καί επι-

σημότερος ό εμπορικός σύλλογος α Ερμής», ιδρυθείς πρό 37

ετών καί πολλαχώς εργασθείς υπέρ τού εμπορίου καί τής πό-

λέως εν γένει. ᾿Επ᾽ εσχάτων δέ, πλήν τών σωματείων τών

συντεχνιών, άπερ επολλαπλασιάσθησαν, ιδρυθήησαν καί επι-

σττμονικά τοιαύτα, ως ό Σύλλογος τών ᾿Ιατρών, τών ώαρ-
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μακοποιών, τών Δικηγόρων, καί έτερα σκοπούντα τήν υπο-
στήριξιν καί περίθαλψιν τών εξ ωρισμένων μεεών τής Ελ-

λάδος μελών αυτών, ως οι σύλλογοι τών Ζακυνθίων, ίζερ-

κυραίων, Κεφαλλήνων, ᾿Ιθαχησίων, Ηπειρωτών, ᾿ρητών,

Τριπολιτών, Καλαθρυτινών, όστις καί ταμιευτήριον ίδρυ-

δεν, ως καί ό τού α᾿Αγίου Κζωνσταντίνουν καί τήν αίθουσαν

αυτού εις Σχολήν Λαού μετέδαλεν, εν Η διδάσκονται κατά

πάσαν εσπέραν χοινωφελή διδάγματα παρ᾽ ανδρών εμπεί-

ρων. καί εν τοίς γράμμασι διαπρεπών. Πρός συμπλήρωσιν δέ

τού περί σωματείων καί συλλόγων κεφαλαίου, μντμονευτέον

ενταύθα καί δύο γυμναστικών, τού []αναχαϊκού Γυμνα-
στικού Συλλόγου καί τής Γυμναστικής ᾿Εταιρίας, εν τοίς

γυμναστηρίοις τών όπόίων ή νεότης τής πόλεως, ενδελεχώς

ασκουμένη, ανεπτύχθη σωματικώς καί ψυχικώς καί ετράπη

ευθείαν οδόν εν τώ βίω αυτής, καί τής Φιλαρμονικής

Εταιρίας, Ης ό μουσικός θίασος τέοπει καί διδάσχει τούς

κατοίκους τής πόλεως, κατά πάσαν Κυριακήν καί επίσημον

εορτήν. Καί ο Παναχαϊκός Γυμναστικάς Σύλλογος, χέκτη-

ται ίδιον μουσικόν θίασον, απαρτιζόμενον εκ μελών αυτού,

ερασιτεχνών καί ό θίασος ούτος κατά δεκαπενθήμερον

αναχρούει δημοσία παντοία µέλη. Καί τρίτος δέ μουπι-
κός θίασος, απαρτιζόμενος υπό μελών τής ενταύθα χοι-

νότητος τών [ζαθολικών, τή δραστηρίω ενεργεία τού προί-

σταμένου αυτής εφημερίου Δόν Πέτρου Βιτάλη, κατηρ-
τίσθη καί εντός τού μηνός Μαΐου ποιήσεται έναρξιν τών

δημοσίων αυτού συναυλιών. Διά τού καταρτισμού τών µον-

σιχών τούτων θιάσων μεγίστη εδόθη ώθησις εις την καλ-

λιέργειαν τής μουσικής παρ᾽ ημίν, ης τά ευεργετικά επί τώ
Χοινωνιών αποτελέσματα ουδείς άαγνοεί. 'Επ᾽ εσχάτων δέ τ
Ημερών κατηρτίσθη καί Σγολή τών απόρων παίδων, ΝΕ

φοιτώσιν ως επί τό πολύ οι οψοκομισταί καί οι μικροί εργα-
αι, διδασκόµ.ενοι καί ΗΏικοποιούμενοι υπό ευγενών διδα-

κάλων,

Ει
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Δ'. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΟΨΊΣ

πβέσα συγκοινωνίας καί αλληλογβραφέας. Εν
[]άτραις λειτουργούσι δύο τηλεγραφεία, ών τό έν ανήκει τή

ανατολική ᾿Δγγλική εταιρία τών τηλεγράφων (Το [δάςδ-

ιονη (ο]οσγαρί οΟΙΠΡάΠΝ. Γηππ]ϊθι]), τό έτερονδ΄ είναι
δηυόσιον' δι᾽ αυτών διαθιθάζονται επίττμα καί ιδιωτιχά τη.

λεγραφήματα είς τε τό εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν περί

τάς 2350 χιλ. κατ᾽ έτος, εισπράττονται δέ περί τάς 900 χιλ.

δραχμών καί ταχυδρομείον, λειτουργούν άριστα καί ντα -

ποκρινόμενον εις απάσας τάς ανάγκας τού εμπορίουκαί τής
πόλεως εν γένει. Αι εκ τής αλληλογρα ίας εισπράδεις τού τά-

χοδρομείου ανέρχονται εις 1890 χιλ. όκα περίπου ετησίως.
Εν τώ ταχυδρομείω λειτουργεί ήδη καί ο θεσμός τών τα-

χυδρομικών επιτα γών, δι ών κατά τό 1895 διεθιθάσθηπαν

είς τε τό εσωτερικόν καί εξωτερικόν δραχ. αδ0,000 περίπου,

εισήχθησαν δέ ενταύθα δραχ. 690.000 περίπου. Καί διά
τού θεσμού τών ταχυδρομικών δεμάτων μεγάλη προσεγένετο

ωφέλεια τώ τε εμπορίω. τή βιομηχανία κτλ. διότι κατ᾽ έτος

εισάγονται υπέρ τάς 15,000 τοιούτων, ών υπέρ τάς 9.000
εκ τού εξωτερικού.

Αι Ηάτραι συγχοινωνούσι μετά τού εσωτερικού, διά

ξηράς μέν διά τών τριών σιδ προδρομικών γραμμών ᾿Αθηνών -

Πατρών, Ι]υργου---[ατρών καί τής ΒΔ Ελλάδος, ήΩς οι επι"

θάται µεταθιθάζουται δι᾽ ειδικού ατμοπλοίου. από Κρυονε-

ρίου, (ακτής τής έναντι Στερεάς Ελλάδος), εις Πάτρας καί

τανάπαλιν δίς τής ημέρας, καί δι’ αμαξητών ή καί βατών

οδών, δι᾽ ών μεταφέρονται επιβάται καί εμπορεύματα. διά
θαλάσαης δέ διά τών ατμοπλοίων τεσσάρων ατμοπλοϊκών

εταιριών, τής Νέας Έλλ. ᾿Ατμοπλοΐας, τής τού Γουδή, τού

Τζών Μάκ Δούαλ καί δάρθουρ καί τής ι]ανελληνίου καί ετέρων

μικροτέρων ατμοπλοίων εις άτομα ανηκόντων. Μετά δέ τής Ι-

άπεριας,τακτικώς μέν διά τών ατμοπλοίων τών Ελληνικών εται-

ριών αΝέας' Ελληνικής ᾿Ατμοπλοίας» καί «Πανελληνίου, τώγ
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τού Δυστριακού Λούδ καί τής Ιταλικής εταιρίας Φλόριο----

Ρουμπατίνο, εκτάκτως δέ δι’ ᾿Αγγλικών, διαφόρων εταιριών,

κομιζόντων ως επί τό πλείστον εμπορεύματα. Διά τών µέ-

σων τούτων τής συγκοινωνίας αι Πα τραι ευρίσκονται εις άμε-

σον επικοινωνίαν µετά τε τού εσωτερικού καί τού εξωτερικού,

εξ ού τετράκις τής εθδομάδος καταφθαάνουσι -αχυδρομικά

ατμόπλοια.

Ενιομ.ηχανία. Η πόλις ημών δύναται νά καυχηθή

ότι είναι η πρώτη εν Ελλάδι εν ή ελειτούργηπε τό πρώτον

«υδροκίνητον Χλωστήριον, ιδρυθέν εν έτει 1840 υπό τού ευ-

φυεστάτου βιομηχάνου «Φωτεινού, τή γενναίκ προσωπική

συνδρομή τού αειμνήστου βασιλέως Όθωνος, καί η πρώτη

ατμοκίνητος μηχανη εν τώ εργοστασίω τού [Γεωργίου Ιόγ-

κου, (εν έτει 1851), εν ώ κατεπκευάζετο ή γνωστη γιάμ.

πελη, (οπός γλυκυρρίζης συμπεπυχνωμένος) Το εργοστά-

-διον εκείνο μετεβλήθη κατόπιν εις νηματοπο:είον, όπερ τανύν

διεδέχθησαν. δύο, τελειότατα, τό.τών Τών Γ. Τριάντη καί

τό τού κ. Κλεάρχου Παπαθεωδώρον, ατμοκίνητα, συγχρόνως

ιδρυθέντα εν έτει 1879, λειτουργούντα, δέ καί προαγόµ.ενα υση-

µέρχι Η παραγωγΏ αμφοτέρων τών εργοστασίων ανέρχεται

περίπου εις 180,000 εκ. νέματος από τού αριθ. α---{4.

Καί ατμοκίνητον υφαντήριον λειτουργεί ενταύθα από 1 Οετίας

περίπου, τό τού κ. ᾿Αντωνίου Γιαννακοπούλου, εν ώ παράγον-

ται τά γνωστά Δρίλια, κατάλληλα πρός κατασκευήν εν-

δυμάτων τών εργατικών τάξεων.

᾿Αλλά καί ετέρων βιομηχανιών καυγώνται αι []άτραι ότι

υπήρξαν Ώ πρώτη κοιτίς: τής κατασκευίς δηλ: Τεγνητών

ανθέων, διαδοθείσης ήδη καί εν ᾿Αθήναις καί αλλαχού

τής Ελλάδος, διά τεχνιτών []ατρέων᾽ τής καρφοθελονο-

ποιίας, Ως λειτθυργούσιν ήδη τρία εργοστάσια ενταύθα, πα-
ράγοντα υπέρ τάς 400 χιλιάδας ωκ. καρφοθελονών,χρηπι-
μοποιουμένων είς τε την κατασκευην τών σταφιδοκιθωτίων

καί είς τάς οικοδομάς, αποχλεισθειπών εντελώς τών εκ τού

εξωτερικού άλλοτε εισαγομένων, καί τής κιθωτιοποιΐας,

διά σανιίδων᾽ σχιζομένων διά πριόνων ατμοκινήτων εκ κορ-



ΥΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ 48

μών ελατών Ελληνικών, μέχρι πρό μικρού μή χβησιµοποιου.

μένων καί σηπωμένων κατά χώραν, μετά τήν χρηπιμοποίτσιν

τών κλάδων αυτών είς παρασκευήν δοκών, χρησίμων εις

τήν οιικοδομικήν. Τήν χρησιμοποίτσιν τών κοομών τού:

των καί τόν διά τών εκ τοιούτων σανίδων ολοσχερή σχε-

δόν αποχλεισμόν τών Τεργεσταίων, πρός κατασκευήν σταφι-

δοκιθωτίων, καυχώνται δικχίως ότι επεχείρησαν καί επραγ-

υατοποίησαν []ατρείς επιχειριματίαι, εν οίς πρωτευειδ κ Γ.

Παππανικολάου διευθυντής καί ιδιοκτήτης τού πρώτου καί

μεγαλειτέρου᾽ τοιούτου καταστήματος, εν ώ λειτουργεί καί

χαρφοθελονοποιείον, πολλάς καί τής ίζυθερνήσεως παρασγού-

σης αυτοί: δασμολογικάς ευκολίας: ήδη δέ λειτουργούσιν εν

Πάτραις Ο ατμοκίνητα τοιαύτα εργοστάσια, ιδρυθέντα από

τού 1880 καί εντεύθεν, εν οίς σχίζονται κατ᾽ έτος περί τάς

150.000 κορμών, εξ ών παράγονται περί τά ό περίπον εκα-
τομμύρια σανίδων, ών 500 περίπου χιλιάδες χρησιμοποιούν-

ται εις τήν οικοδομικήν, αι δέ λοιπαί εις τήν κατασκευήν ό
περίπου εκατομμυρίων σταφιδοχιθωτίων, αποστελλομένων

ει: άπχσας τάς σταφιδογόρους επαρχίας τής Ελλάδος.

᾿Αλλά καί ή αλευροποιΐα καί η παρασκευή διαφόρων

ζυμαρικών, (μακαρονίων κτλ.), έχει από μακρού χρόνου εν
[]άτραις τούς εργάτας αυτής- διότι από τού 1910 ιδρύθη

ενταύθα μέγα τοιούτον ατμοκίνητον κατάστημα τών αδελ-

φών Λιάλιου, ού παράρτημα είνε έτεοον, επίστς μέγα, υδρο-
κίνητον, παρά τόν ποταμόν Γλαύκον, (Λεύκαν), κείμενον"

τούτω επηκολούθησαν τό τών αδελφών Τριάντη,(1 879), µό-
νον δι᾽ αλευροποιΐαν καί τό τού κ. Β. Καράμπελα, (1879), διά
τε αλευροποιΐαν, μακαρονοποιΐαν κτλ.

Τούτοις χαταλεκτέον καί Ί έτερα μικρότερα, ατμοκίνητα,

ών Ο μέν ασχολεύνται εις τήν παρασκευήν άάρτου δι᾽ ατμο-

κινήτων ζυμωτηρίων, δύο δέ εις την τών ζυμαρικών μόνον,

Ή δλική παραγωγή τών εργοστασίων τούτων ανέρχεται είς
15 περίπου εκατομμύρια υχ. αλεύρου καί αύ χιλ. οκ. ζυμα-
ρικών.

[Πλην τών ανωτέρω μεγάλων βιομηχανιών, λειτουργού -
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σιν ενταύθα καί έτεραι µικρότεραι, ουκ) ολίγας ασχολούσαι
χείρας καί παρακωλύουσαι τήν φυγάδευσιν τού εντοπίου χρή

µατος είς ξένας αγοράς, ως λ. χ. η καλτσοπλεκτική,

η ζαχαροπλαστική, (δι ατμοκινήτου μηχανήματος), Η
κατασκευή κανδηλιθρών, (τών κοινών λουμινίων), ών τά

δύο ενταύθα λειτουργούντα μικρά εργαστήρια, τό τών αδελ-
φώνΗλιοπούλων καί τό τού Ν. Καμίνσου, ού μόνον εφοδιά-
ζουσι τήν αγοράν ημών, αλλά καί εις ετέρας πλησιοχώρους

διά τών εμπόρων εκπέμπουτιν, ούτως ώστε ίδη εκ τού έξω:

τερικού δέν ειτάγεται τοιούτον εμπόρευμα. Καί τό ξύλινα
δέ κυτία, τά υπό τών φαρμακοποιών χρησιμοποιούμενα πρός
εναπύθεσιν φαρμάκων, κατασκευάζονται ενταύθα υπό τού

Ν. Καμίνσου, ώστε ουδέ τοιαύτα εισάγονται πλέον εκ τού
εξωτερικού. Επίσης κατασκευάζονται ενταύθα καί άρι-

στα αρωματικά ύδατα καί σάπωνες υπό τού [ταλού κ.

᾿Αχιλλέως Κόνικι, υπερθάλλοντα πολύ κατά τήν ποιότητα

τά εκ τής Εσπερίας κομιζόμενα: Η δέ τιμή αυτών είναι

μετριωτάτη.

Καί Παγοποιείον ατμοκίνητον, άριστα λειτουργούν δ᾽

δυνέστη ενταύθα από τού παρελθόντος έτους.

«λενοποιξα. Δύο µιγάλα εργοστάσια οινοποιΐας λει-
τουργούσιν εν Πάτραις καί έτερον μικρότερον. Καί τό μέν

πρώτον, τό καί αρχαιότερον, ανήκον τή Γερμανική οινοποιη-

τική εταιρία η α᾿Αχαΐαν, ιδρυθέν πρό Θδετίας, προήχθη

επί τοσούτον, ώστε τά νύν οι οίνοι καί τά Κονιάχ αυτού κα-

τέστησαν περιζήτητα απανταχού γής, ιδίως δέ είς τάς

Γιρμανικάς καί τάς ᾽Αμερικανικάς αγορας. Η ετησία πα:

βαγωγή τού καταστήματος τούτου ανέρχεται κατά μέσον

όρον εις {900 πίπας (Ριμ65), (πίπα-- 904) λίτραι γαλλ. Η

χιλιόγραμμα), ήτοι εις {20,000 περίπουθαρέλας, (εκάστη
βαρέλα-- 50 οκ.). Αίλιαι πίπαι περίπου ετησίως αποστέλ-

λονται εις τό εξωτερικόν, αφού συμπληρώπωσιν ηλικίαν πεν-

ταετή. Ονομαστότερος πάντων είναι ο οίνος ό καλούμενος

αΜαυροδάφνη», όστις είναι ειδικόν προϊόν τής α᾿Αχαίαςν
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αρίστης ποιότητος, χρησιμοποιείται δέ πρό πάντων εν τοίς

γερμανικοίς καί άλλοις νοσοκομείοις υπέρ τών αρρώστων, ως

άριστον αναληπτικόν καί τονωτικόν μέσον.
Τό δέ δεύτερον, ιδρυθέν πρό τριετίας περίπου καί ανήκον

τή εταιρία "Αμθουργερ καί Σαχ, ασχολείται ιδίως εις τήν

πχρασευήν τής πρώτης ύλης λευκών οίνων, η» 4ο οοι-

ράσο), ήν αποστέλλει είς τό εξωτερικόν πρός οινοποίησιν. Ι]α -

ράγει επίπης καί οίνον καλόν επιτραπέζιον, παρεαφερή πρός

τούς οίνους [;οτι]ραιν ή ΒΟΏ7σοση6.
Ή ετπσία παραγωγή τής αρτισυστάτου ταύτης οίνο-

ποιΐας αύξει οσημέραι, ευρυνομένου εκάστοτε τού κύκλου τών

εργασιών αυτής. Κατά τό άρτι λήξαν έτος Η.εξαγωγή αυτής

υπερέθη τάς 0 χιλιάδας εκατολίτρων. Καί τό Κονιάκ τής

εταιρίας ταύτης είναι ονομαστόν καί περιζήτητον.

Τό δέ µικρότερον οινοποιητικόν κατάστημα, ασχολούμε-
νον ιδίως εις τήν παραγωγήν επιτραπεζίου οίνου, κατανα-

λισκομένου εις τό επωτερικόν, ανήκει τώ κ. Λ. Συμψώμω,
αρχαίω καί εμπείρω -οινοποιώ, πρώτω εισαγαγόντι ενταύθα

την κατ᾽ επιστήμην οινοποιΐαν, από τού 1867.
Ή ετησία παραγωγή τού καταστήματος τούτου ανέρχε-

ται κατά μέσον όρον εις 200.000 οκάδας.

Ενροποιξα. Εσχάτως εισήχθη παρ ημίν καί ή πα-
ρασκευή τυρού καί βουτύρου κατά τό εν Εσπερία κρατούν

σύστημα δί᾽ εμπείρων εργατών εκ τού εξωτερικού κληθέν-

των καί επέτυχε' διότι τά δύο άάχρι τούδε λειτουργούντα

τοιαύτα εργοστάσια, τό τών αδελφών Δημητρίου καί {14-
νου Βασιλείου καί τό τού κ. Ανδρέου []αναγοπούλου, πα-

βάγουσι τά νύν εττσίως υπέρ τάς 3,000 οκάδας τυρού καί

περί τάς 0,500 υχάδας βουτύρου, κατ᾽ απομίμησιν τών τών

Μεδιολάνων, τών αγγλικών καί τών Δανικών, έτι δέ πα-

ράγουσι θούτυρον πρός μαγειρικήν χρήσιν. (αλατισμένον),

υπέρ τάς 10 000 οκάδας
Τά δύο ταύτα αρτισύστατα εργοστάσια δύνανται νά

κατεργάζωνται 4000 οκ γάλακτος καθ᾽ εκάστην, τά δέ
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προϊόντα αυτών, (βούτυρον καί τυρός), εισίν εχλεκτότερα

τών εκ τής 'Εσπεοίας εισκομιζομένων ομοειδών, διά τε

τήν εξαιρετικήν τροφήν τών ποιμνίων, ής αφθονεί ή πεδινή

Ηλεία καί αι επαρχίαι [Πατρών καί Καλαβρύτων, όθεν

προμηθεύονται τό γάλα, καί τό ήπιον τού Ελληνικού κλι-

ματος.
Ό τε τυρός καί τό βούτυροντών τυροκομείων τούτων

κχταναλίσκονται ενταύθα τε καχί εν ᾿Αθήναις.

"Ευμ.πορική κένησες. Αι Πάτραι διεξάγουσι ζωτρόν

εμπόριον μετά τών πέριξ επαρχιών τής ι]ελοποννήσου καί

τής Στερεάς Ελλάδος: έτι δέ καί τών πληπιέστεΞον κειμέ-

νω: Ιονίων νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ίθακης καί λευ-

κάδος' πρός δέ είναι Η έδρα τού μεγάλου εμπορίου τής στα-

φίδος, διότι διά τών ενταύθα εμπόρων διχθιόχζονται είς τήν

αλλοδαπήν τά 9)4 σχεδόν τής όλης παρχαγωγής τού προί-

όντος τούτου. ᾿Αποφεύγων ίνα εισέλθω εις τήν λεπτομερή

τού κεφαλαίου τούτου εξέτασιν, αρχούμαι ίνα παραθέσω τό

γενικά πορίσματα τής τε εισαγωγής καί εξαγωγής τού τε-

λωνείου ι]ατρών κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν, όπως εκ

τούτων ο αναγνώστης λάθη κεφαλαιώδη γνώτιν καί περί τού

θέματος τούτου.

Έκ τού λιμένος τών Πατρών εξήχθησαν κατά μέσον όρον

κατά τήν τελευταίαν δετίαν εμπορεύματα, (σταφίδες, βαλα-
νίδια, δέρματα, έρια, σύκα, καπνά, έλαιον, οίνοι, τυρός,

κουχούλια κτλ.) αξίας δραχ. χρυτ. 393,ΤΘΊ,593, εισήχθυσαν

δέ 15.464 198 διά τό ειδικόν εμπόριον, διά δέ τό γενικόν

εμπόριον εξήχθησαν όραχ χρυπ. 28,811,1671, εισέχθησαν

δέ 16,111,080. Ό βουλόμενος ίνα εγχύψη ειδικώτερον εις τά

περί κινήσεως τού εμπορίου τών [Πατρών εν γένει, μελετηπάτω
τό υπό τού συνδέσμον τών εν []άτραις εμπορούπαλλτλων εκ-
διδόμενον Μηνιαίον ᾿Εμπορικόν Δελτίον, εν ώ εμ-
φαίνεται ή εμπορική δραστηριότης τών αγορών []ατεών,
Πειραιώς καί Σύρου.

Λιεμ.ενεκΏ κένησις. Εν τώ τεχνητώ λιμένι τών Πα-
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τρών 1, αντί αδροτάτης δαπάνης τού λιμενικού ταμείου κα-

τασκενασθέντι καί μήπω ουμπληρωθέντι, καθ᾽ άπαν τό έτος

18905 κατέπλευσαν καί απέπλευσαν εν όλω ιστιοφόρα μέν,

(Ελλυνικά, Ιταλικά, Οθωμανικά, Αυστριακα, ᾿Αγγλικά,

καί Δανικά), 9.184, χωρητικότητος Ί9,091 τόνων, φέροντα

πλήρωμα 10.945 ανδρών, -ταχυδρομικά δέ καί συμθατικά

ατμόπλοια, (Ελληνικά, Δύστριακά, ᾿Αγγλικα, Ιταλικά,
Γερμανικά. Ολλανδικά, Γαλλικά, Δανικά, Αυστροουγγρικα)

1,400, χωρητικό-ητος ̓79,315 τόνων, φέροντα πλήρωμα

4δ,918 καί εμπορικά άτμοπλοια, (Αγγλικά, Νορθπγικά,
Ελληνικά, Γερμανικά, Αυστροουγγρικά, Δανικά καί Γαλ-

λικά), 118, χωρητικότητος 181,908 τόνων, φέροντα πλή

βωµα 2,614 ανδρών.

Τάς πολυτίμους ταύτας πληροφορίας οφείλω τώ αγα-

πητώ µοι συμπολίτη καί υπολογιστή τού Βασιλ. Ναυτικού

κ. Θεοδώρω Δ. Λεπεσιώτη εφ᾽ ώ καί υμολογώ αυτώ άπμο-

σία χάριτας.

------- ολο ου

1 Ο λ.μίν ούτος αποτελείται εκ τής αιμασιάς, (της λιθοατίστου

αλτης), μήκους 490 μ. τών δύο βραχιόνων. τού τού ᾿Αγίου Νεκο-

λάου ότλ. μήκους α94 µ. καί τού τής οδού Καλαδρύτων, μήκους 303
μ. καί εχ τού εξωτερικού χυματοθραύστου, μήχους 930 μ. πρό τών
δύο βραχιόνων κειμένού καί απέχοντος τών περάτων αυτών περί τά
[50 μ. Διά τών δύο τούτων διόδων εισπλέουσι καί εκπλέουσι τά
πλοία.
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