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ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ:
ΑΧΙΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ--[ΡΗΓ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-- ΝΙΚ. ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ

ΕΤΕΙΕΠΕ ΠΕΞ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ

ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
(ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ)

ΕΠΞΕΠΞΙΕΤΞΙΞΠΞΙΕΤΞΙΕΠΞΙΕΤΞΕΤΞΙΕΠΞΙΕΤΕΙΕΠΕΕΠΙΕΙΕΠΕΊΞ

ΞΕΡΕΙ

Επαι ΕΠΕΣΕΞ

ΞΕΠΞΕΠΤΞΕΕΤΞΕΠΞΕΠΕ

ΞΤΕΙΕΙΕΙΕΠΕΙΕΠΕΙΕΤΕΙ ο ΠΑΤΡΕΥΣ, Ο ΙΑΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

«᾿Αρόη τρίπυργος έσσετ ευδαίμων πόλις ό

(Δελφικός Χρησμός)

ΞΕΙΞπΕΞ αυ





ΗΛΙΑ Ι. ΞΗΡΟΤΥΡΗ
ΔΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
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ΑΧΙΛ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ--ΓΡΗΓ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ--ΝΙΚ. ΚΟΤΣΕΛΕΝΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ

ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
(ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ)

5 ΠΑΤΡΕΥΣ, Ο ΙΑΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

«Αρόη τρίπυργος έσσετ᾽ ευδαίμων πόλις

(Δελφιχός Χρησμός)



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΧΑΡ. ά Ι1. ΚΆΓΙΑΦΑ
ΠΑΤΡΑΙ --- ΑΘΗΝΑΙ



3 ατιρίδες
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( Δημοσιεύομε παρακάτω τίς τρείς πρώτες στροφές από τό ποίημα

τού Κωστή Παλαμά «Πατρίδες», γιατί αναφέρονται στήν Πάτρα).

Όπου βογγάει τό πολυκάραβο λιμάνι

απ᾽ άγριο χύμ᾽ απλώνεται δαρμέν᾽ η χώρα,

καί δέν θυμάται μήτε σάν ονείρου πλάνη

τά πρωτινά μετάξια της τά πλουτοφόρα.

.Ε

Πολύχαρπα τ᾽ αμπέλια τήν πλουτίζουν τώρα,

τό κάστρο της φορεί, παλαιϊκό στεφάνι,

δίψα τού ξένου, Φράγκου, Τούρκου, από τήν ώρα

πού τό διπλοθεμέλιωσαν οι Βενετσάνοι.

κ

“Ένα βουνό αποπάνω της αγρυπνοστέχει,

κι ο Παρνασσός λευκοχαράζει στόν αέρα

βαθιά, χι ό ρουμελιώτης ό Ζυγός παρέκει.

1896 Κωστής Παλαμάς





ΕΙΣΛΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΛ

᾿Ανάμεσα στούς παιδαγωγικούς πειραματισμούς πού

πραγματοποιήσαμε στό Πρότυπο θ|θέσιο Δημοτικό Σχολείο

τής 4’ Περιφερείας Πατρών, κατά τά σχολικά έτη 1969-60

καί 1960-- 61, είναι καί η προσπάθεια νά εφαρμόσουμε τήν

αρχή τής « μελέτης τού περιβάλλοντος».

ΓΓιά τήν παιδαγωγική σπουδαιότητα τής αρχής αυτής,

έχομε δημοσιεύσει ειδικό βιβλίο (') καί δέν πρόκειται εδώ

ν᾽ απασχοληθούμε μέ τή θεωρητική τής θεμελίωση. ᾿άνα-

φέρομε μόνο, πώς γιά νά μυηθούν οι δάσκαλοι τής Περιφε-

θείας µας στή θεωρητική αξία τής μεθόδου αυτής καί στήν

τεχνική τής εφαρμογής της, έγιναν αρκετές συζητήσεις σέ

Παιδαγωγικά δυνέδρια καί δόθηκαν γραπτές οδηγίες, μέ

λεπτομερειακό τρόπο, στούς δασκάλους πού ανέλαβαν νά

εφαρμόσουν τή «µελέτη τού περιβάλλοντος» στό Πρότυπο

σχολείο τής πόλεως τών Πατρών.

Προσθέτοµε ακόμη, ότι η εργασία πού δημοσιεύομε

στό βιβλίο μας τούτο είναι τό αποτέλεσμα τής εφαρμογής

τής αρχής αυτής στίς τρείς ανώτερες Τάξεις ( Δ’, Ε’, ΣΤ΄ }.

Δέν συμπεριλαμβάνομε καί τήν αντίστοιχη εργασία στίς

τρείς κατώτερες Τάξεις ( Α΄, Β’, Γ' }, γιατί τέτοια προσπά-

θεια ίσως γίνεται καί σέ άλλα σχολεία. ᾿Εξ άλλου, έχομε

τήν πρόθεση νά δημοσιεύσουμε σέ ειδικό Τόμο όλες τίς διδα-

κτικο-- παιδαγωγικές προσπάθειες στά Πρότυπα σχολεία

(', Ηλία Ξηροτύρη: «Τά προγράμματα τών σχολείων καί τό

πεοιβάλλον», ᾿Α͂ηήναι, 1949.



6

[Πατρών ( 1|θέσιο--θ|θέσιο--θ/θέσιο } κι’ εκεί θά έχη τή θέση

της καί η εφαρμογή τής αρχής τής « μελέτης τού περιβάλ-

λοντος» σέ όλες τίς Τάξεις τού Λημοτικού Σχολείου, στήν

πόλη καί στήν ύπαιθρο.

Κι όπωςτό βιβλίο τούτο προορίζεται γιά «ΙΙατριδογνω-

στικό ᾿Ανάγνωσμα »» τών μαθητών, δέν κρίνομε σκόπιμο νά

παραθέσουμε τίς γραπτές “Οδηγίες πού δώσαμε στούς δασκά-

λους µας. Σημειώνομε μόνο, πώς οι “Οδηγίες αυτές µοιρά-

σθηκαν σέ έξι κύκλους καί χρησίμευσαν σάν οδηγός στίς ισά-

ριθµες ομάδες μαθητών τού 10ου ( [Π[ροτύπου} σχολείου.

Η επιδίωξή μας ήταν νά μελετήσουμε τήν πόλη τών []α-

τρών, από γεωγραφική, ιστορική, βιομηχανική, εμπορική καί

πολιτιστική άποψη. "Ετσι κι’ οι "Οδηγίες αναφέρονταν στίς

απόψεις αυτές, καθώς καί στή συλλογή στατιστικών στοι-

χείων, σχεδιαγραμμάτων, φωτογραφιών κλπ.

Μέ άλλα λόγια, τό βιβλίο αυτό περιέχει έξι βασικά

κεφάλαια, όπως σχηματοποιήθηκαν καί μελετήθηκαν απά

τούς μαθητάς, μέ τίς “Οδηγίες πού δώσαμε στούς δασκά-

λους καί πού αναφέρονται αντίστοιχα στά εξής κεφάλαια :

1. Γεωγραφία.

3. “Ιστορία.

3. Βιομηχανία.

4. ᾿Εμπόριο-- Ναυτιλία. .

δ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις καί πνευμα-

τική κίνηση.

Στατιστικά στοιχεία-- Σχεδιαγράµµατα

--Φωτογραφίες-- Χάρτες κάπ.

σ

Κάθε ομάδα περιελάμβανε μαθητάς από τίς Δ΄. ΒΕ’ καί

ΣΤ’ Τάξεις καί εργαζόταν κάτω από τήν καθοδήγηση ενός

δασκάλου. "Ετσι, η ομάδα πού επεξεργάσθηκε τά κεφάλαια
1 καί 4 καθοδηγήθηκε απ᾽ τό δάσκαλο Γρ. Αρβανίτη,

η ομάδα τών κεφαλαίων 2 καί ό απ’ τό δάσκαλο ᾿Αχ.
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Παπαδόπουλο καί η ομάδα τών κεφαλαίων ό καί ͂απ᾽

τό δάσκαλο Νικ. Κωτσελένην.

δέ άλλου, γιά τήν όλη πατριδογνωστική μελέτη, χρη-

σιμοποιήθηκαν, εκτός απ᾽ τίς δικές µας Οδηγίες, οι παρα-

κάτω πηγές : ᾿Επιτόπιος έρευνα, πληροφορίες από υπεύ-

θυνες Δημόσιες καί ᾿[Ιδιωτικές Υπηρεσίες, “Ιστορία τής πό-

λεως Πατρών (Σ. Θωμοπούλου ), “Ιστορικόν (εξικόν Π1α-
τρών (Κ. Τριανταφύλλου ), “Ιστορία “Ελληνικού "Εθνους

(Κ. Παπαρρηγοπούλου ), “Ιστορία 'Ελληνικής ᾿Επαναστά-

σεως ( Δ. Κοκκίνου), Μεγάλη “Ελληνική ᾿Εγκυκλοπαιδεία

(Πυρσού), ᾿Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν (᾿Ελευθερουδάκη },

᾿Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν (“Ηλίου ) κλπ.

Τέλος, αναφέρομε ότι στό τέλος τής σχολικής χρονιάς

1969- «19600 πραγματοποιήθηκε Πατριδογνωστική Έκθεση,

πού αποτέλεσε τό επιστέγασμα τής όλης σχετικής σχολικής

εργασίας κι απ᾽ τήν οποία δίνομε μερικές εικόνες στό τέλος

τού βιβλίου τούτου.

"Όσον αφορά τά συμπεράσματά µας απ᾽ τήν πειραµμα-

τική εφαρμογή τής αρχής τής « μελέτης τού περιβάλλοντος»,

επί δύο σχολικά έτη, θά ασχοληθούμε εκτενέστερα σέ ειδική

μελέτη, πού καί πιό πάνω αναφέραμε. ᾿Εδώ υπογραμμίζομε

τά πολύ αγαθά αποτελέσματα πού είχαμε γενικά απ᾿ τή

δοκιμαστική εφαρμογή τής αρχής αυτής, απ᾽ τά οποία τό

πιό βασικό είναι ότι εκτός απ᾽ τούς μαθητάς γνωρίσαμε κι’

εμείς οι μεγάλοι τήν ΓΠάτρα, πού ως τότε δέν τήν ξέραμε.

᾿Ακόμη γνώρισαν τήν Πάτρα κι᾿ οι γονείς τών παιδιών καί

τό κοινό τής πόλεως, τόσο μέ τήν εργασία τών παιδιών, όσο

καί μέ τήν Γ]ατριδογνωστική "Εκθεση, πού στάθηκε σταθμός

στήν εκπαιδευτική κίνηση τών Πατρών, χάρις στή φιλό-
τιμη προσπάθεια τών δασκάλων μας.

Η4ΙΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ





. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΛΙΡΛΣ

θέση. Η Πάτρα βρίσκεται στή Β. Δ. πλευρά τής

Πελοποννήσον καί στή Β. Α. παραλία τού Πατραϊκού κόλ-

που. Είναι η ομορφότερη καί μεγαλύτερη πόλη τής Πελο-

ποννήσου καί ή πρωτεύουσα καί τό στολίδι τού νομού

᾿Αχαΐας. Ή έκταση πού καταλαμβάνει είναι 4.ΟΟΟ.000

τ.μ. δηλαδή 4.000 στρέμματα καί συνεχώς αυξάνει.

Γενική ιδέα τοπίου. Τό τοπίο, πού είναι κτι-

σμένη ή Πάτρα, είναι πεδινό καί περιορίζεται από τή λοφο-

σειρά πού προεκτείνεται από τό όρος Παναχαϊκόν. Ή

λοφοσειρά περιλαμβάνει, από τήν ανατολή πρός τήν δύση,

κλιμακωτά τούς λόφους Γηροκομείου, ᾿Αρόης, Κάστρου

(103 μ. ύψος) καί βορείως αυτού τό λόφο τού Δασυλλίου,

κατάφυτο από διάφορα δέντρα.

ΗΉ Πάτρα φυσικώς χωρίζεται στήν κάτω καί άνω πό-

λη. Ή κάτω (νέα) πόλη είναι κτισμένη σέ μιά πεδιάδα

στενή στό βόρειο μέρος, ή όποία απλώνεται όσο προχώ-

ρούμε πρός στό νότιο μέρος καί κλίνει ελαφρά πρός τή

θάλασσα. Η άνω (παλιά) πόλη βρίσκεται στήν πλαγιά

τού λόφου τού Κάστρου καί έχει μέσο ύψος 53 μμ. Ή κάτω

από τήν άνω πόλη χωρίζεται από τίς σκάλες τών οδών

᾿Αχιλ. Γεροκωστοπούλου (σκάλες Γιογκαράκη), Πατρέως,

Παντανάσσης καί τίς σκάλες ᾿Αγ. Νικολάου μέ τά 193 σκα-

λοπάτια καί τίς οδούς ᾿Αγίου Γεωργίου καί Δημ. Γούναρη.
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Σύνδεση τοπίου Πάτρας μέ γύρω τοπία. Γιά

νά ιδή κανένας καί νά θαυμάση τήν ώραιότητα τού τοπίου

τής περιοχής, πρέπει ν᾽ ανεβή στό Κάστρο, επάνω στό

οποίο καθημερινώς κυματίζει η γαλανόλευκη σημαία. Πρός

Α. καί συνέχεια τής λοφοσειράς πού αναφέραμε, υψώνεται

σάν αδιαπέρπχστο τείχος τό όρος Παναχαϊκόν, μέ 1927 μ.

ύψος. Τούτο εμποδίζει μέ τό ύψος του τίς χρυσές ακτίνες

τού ήλιου νά φωτίσουν καί νά θερμάνουν ενωρίς τό πρωΐ

τήν Πάτρα. Πρός Δ. είναι τό λιμάνι μέ τούς τρείς προβλή-

τες του, Γλυφάδας, “Αγίου Νικολάου καί Γαλλικού καί απέ-

ναντί τους ο μεγάλος κυματοθραύστης, όλα έργα τών

ανθρώπινων χεριών. Συνέχεια απλώνεται ο Πατραϊκός κόλ-

πος καί στό βάθος φαίνεται ή παραλία τού νομού Αιτωλίας

καί ᾽᾿Ακαρνανίας καί τό ακρωτήριο "Αραξος. Βαθύτερα δια-

κρίνονται τά νησιά τού ᾿Ιονίου πελάγους Ζάκυνθος, Κέφαλ-

ληνία καί ᾿Ιθάκη. Πρός Β. αρχίζει μιά στενή παραλιακή

πεδιάδα, ή οποία όσο προχωρεί πρός τόν Ψαθόπυργο

πλατύνεται. Στήν ίδια κατεύθυνση καί πίσω από τό Α’

Νεκροταφείο τής πόλεως περνά ο ποταμός Μείλιχος (ποτα-

μι Συχαινών), πού παίρνει τά νερά του από τίς πλαγιές τού

Παναχαϊκού καί τά χύνει στόν ΓΠατραϊκό κόλπο κοντά στήν

Αγυιά. ᾿Απέναντι στή Στερεά Ελλάδα φαίνονται τά

παραλιακά καί απόκρημνα βουνά, η Βαράσοβα καί η Κλό-

κοβα. Πρός Ν. είναι η µεγάλη ᾿Αχαϊκή πεδιάδα σέ σχήμα

ημικυκλίου, ή οποία διακόπτεται από τό βουνό Σαϊνόκα-

στρο (μονή ᾿Ομπλού) μέ τή λοφώδη προέκτασή του καί

πίσω στό βάθος διακρίνεται τό όρος Σκόλλις (Σανταμέρι).

Πλησίον τής Πάτρας καί μέ κατεύθυνση από τήν ανατολή

πρός τή δύση διασχίζει τήν πεδιάδα ο Γλαύκος ποταμός,

πού παίρνει τά νερά του από τό Παναχαϊκό καί τά χύνει
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στόν Πατραϊκό κόλπο. Μέ τά νερά του ο Γλαύκος κινεί τό

ομώνυμο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο καί χαρίζει έτσι ένα

φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στήν πόλη καί στά περίχωρά της.

Σύσταση τού εδάφους. Τό έδαφος τής περιοχής
πρός τό µέρος τού Παναχαϊκού αποτελείται από κροκαλο-

παγές πέτρωμα εναλλασσόμενο μέ άμμο, ενώ τών λόφων

πού βρίσκονται στό ανατολικό μέρος τής Πάτρας αποτε-

λείται από ψαμμιτικές μάργες καί αργίλου. Τό πεδινό μέρος

τής πόλεως σχηματίσθηκε από προσχώσεις, οι οποίες είναι

θαλασσινά αποθέματα. ᾿Αλλοτε ή περιοχή αυτή σκεπα-

ζόταν από θάλασσα, αλλά μετά τήν ανύψωση τού βορείου

µέρους τής Πελοποννήσου, τά νερά αποτραβήχθησαν καί

παρουσιάσθηκε η πεδινή περιοχή τής Πάτρας.

Κλίμα. Τό κλίμα τής Πάτρας διακρίνεται γιό τή

μεγάλη ποικιλία του. Η μιά εποχή τού έτους διαδέχεται

τήν άλλη ήσυχα, χωρίς νά γίνεται αντιληπτή η αλλαγή.

Η θερµοκρασία αυξάνει καί ελαττώνεται κλιμακωτά. Ή

χαμηλότερη θερµοκρασία παρατηρείται τόν ᾿Ιανουάριο

πού κατέρχεται στό 0) καί ή ανώτερη τόν ᾿Ιούλιο πού φθά-

νει στούς 365 -- 39’, Η μέση θερμοκρασία τού έτους κυμαί-

νεται γύρω στούς -Ί- 18’ βαθμούς Κελσίου.

Τό Χειμώνα καί τήν "Ανοιξη, όταν φυσούν Ν. Δ. ή Δ.

άνεμοι, βρέχει πολύ καί πολλές ημέρες σχεδόν συνεχώς.

Γιατί οι άνεμοι αυτοί έρχονται από τό ᾿Ιόνιο πέλαγος γε-

μάτοι υδρατμούς. Οι βροχές δέν είναι συνήθως δυνατές.

Πολλές φορές τό Φθινόπωρο καί τό Χειμώνα πέφτουν κε-

ραυνοί καί τήν Ανοιξη χαλάζι.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι τρείς. Ο βοριάς, ονο-

τιάς καί ο Ν. Δ. άνεμος. Ο πρώτος, ο βοριάς, τό Χειμώνα

είναι ξηρός καί ψυχρός, γιατί έρχεται από τό χιονισμένο
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Παρνασσό καί τό Καλοκαίρι ξηρός καί ζεστός. Οι Ν. καί

Ν. Δ. άνεμοι τό Χειμώνα είναι υγροί καί ζεστοί, καί τό Κα-

λοκαίρι είναι δροσεροί.

θύελλες καί λαίλαπες. Στήν περιοχή τής Πά-

τρας σπανιώτατα καί κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα

ενσκήπτουν θύελλες καί λαίλαπες. Θ᾽’ αναφέρουμε εδώ μερι-

κές απ᾽ αυτές. Τό έτος 1865 στίς 6 Δεκεμβρίου, ενέσκηψε

μιά λαίλαπα πού διήρκησε δύο ημέρες μέ πολλές καταστρο-

φές. Τά κεραμίδια από τίς στέγες τών ψηλών σπιτιών καί

ο φάρος τού "Αγίου Νικολάου εξεσφενδονίσθησαν, δένδρα

εξερριζώθησαν καί πολλά ναυάγια συνέβησαν στό λιμάνι.

Τό 1877, στίς 8 Σ)βρίου, έπεσε ραγδαιοτάτη βροχή διαρ-

κείας μιάς ώρας. Τά νερά τού ρυακιού Βρωμολάγκαδο εξε-

χείλισαν, παρέσυραν πενήντα σπίτια στήν επάνω πόλη καί

έπνιξαν δύο ανθρώττους. ᾿Επισης τό έτος 1937 εσημειώθηκε

τέτοια λαίλαπα, ή οποία εκτός από τίς πολλές ζημιές πού

επέφερε, ανήρπασε καί βαγόνια τού τραίνου καί τά έρριξε

έξω από τίς σιδηροδρομικές γραμμές.

᾿Ακόμη κατά τό Σεπτέμβριο τού έτους 1959 από

τή θύελλα εξερριζώθησαν πολλά δένδρα στίς πλατείες

τών Υψηλών ᾿Αλωνίων καί Γεωργίου τού Α΄.

Χλωρίδα καί σχέση αυτής μέ τό κλίμα. Στήν
παραλιακή λωρίδα τής περιοχής τής Πάτρας υπήρχαν βάλ-

τοι μέ πολλά δένδρα, βελανιδιές, πλατάνια καί ιτιές. Κατό-

πιν όμως εντατικής εργασίας από τούς κατοίκους, οι οποίοι

κατέβηκαν από τά ορεινά κυρίως χωριά, τό μέρος αυτό έγινε

ευφορώτατο. Καί επειδή τό κλίμα είναι γλυκύ τά σπουδαιό-

τερα φυτά, τά οποία καλλιεργούνται είναι οι ελιές, τά εσπε-

ριδοειδή, οι ροδακινιές, βερυκοκιές, κερασιές, μεσκουλιές, συ-

κές φρακασάνες, πού τά σύκα τους είναι πολύ εύγευστα
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καί πωλούνται νωπά, ή μαύρη σταφίδα, τ᾽ αμπέλια όλων

τών ποικιλιών γιά παραγωγή κρασιού καί επιτραπέζια

σταφύλια, λαχανικά, ντομάτες, πατάτες, κρεμμύδια καί

άλλα σέ μικρότερες ποσότητες.

λάση. Στό όρος Παναχαϊκόν καί στίς διακλαδώσεις

του φυτρώνουν διάφοροι θάμνοι καί δένδρα, όπως έλατα,

πεύκα, πρίνοι (πουρνάριο), βελανιδιές καί πλατάνια στίς

πηγές καί στίς όχθες τών ποταμών.

Κατά τά τελευταία χρόνια έγιναν πολλές προσττάθειες

αναδασώσεως τών Β. Α. τού φρουρίου τής Πάτρας λόφων,

στούς οποίους εφυτεύθησαν περίπου 250.000 δένδρα, πεζ-

κα, κυπαρίσσια, κουκουναριές καί ακακίες. Στήν περιοχή

τής Μονής Γηροκομείου ιδρύθησαν τρία πολύ όμορφα άλση

μέ χιλιάδες δένδρα, καθώς επίσης έγινε καί τό πάρκο τού

Αγίου ᾿Ανδρέου. ᾿Ακόµη έχουν φυτευθή διάφορα καλλωπι-

στικά δένδρα σέ πολλές πλατείες καί δδούς τής πόλεως.

᾿ΑΑσχολίες τών κατοίκων, Πολλοί κάτοικοι τής

Πάτρας καί όλοι σχεδόν τών γύρω χωριών ασχολούνται

στήν καλλιέργεια τών κτημάτων τους. ᾿Αναλόγως τού εί-

δους τής καλλιεργείας διακρίνονται στούς κηπουρούς, δεν-

δροκαλλιεργητάς καί αμπελουργούς. Αλλοι πάλι κάτοικοι

ασχολούνται μέ τήν αλιεία, τή ναυτιλία, τό εμπόριο, τίς

τέχνες, τά γράμματα, τή βιομηχανία. Αλλοι είναι δημόσιοι

καί ιδιοοτικοί υπάλληλοι, καθώς καί εργ ατες διαφόρων ειδι-

κοτήτων. ᾿Επειδή η Πάτρα είναι µεγάλη πόλη καί κάθε μέρα

χρειάζεται γιά τίς ανάγκες τών κατοίκων της μεγάλη πο-

σότητα από γάλα, γι᾿ αυτό πολλοί κάτοικοι στούς συνοι-

κισμούς της καί τά γύρω χωριά της τρέφουν αρκετές αγε-

λάδες Ολλανδικής καί Ελρβετικής προελεύσεως.
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Συνοικίες. Η Πάτρα έχει πολλές συνοικίες πού

συνδέονται μέ τό κέντρο τής πόλεως μέ αστικά λεωφορεία.

᾿Αναφέρουμε μέ αλφαβητική σειρά τίς συνοικίες, χωριά θά µπο-

ρούσε νά ειπή κανένας, πού υπάγονται στό Δήμο Πατρέων.

Παραπλεύρως στό όνομα κάθε συνοικίας καί μέσα σέ

παρένθεση, σημειώνεται ο αριθμός τών κατοίκων αυτής

κατά τήν απογραφή πού έγινε στίς 7 ᾿Απριλίου 1951.

"Ανω }υχαιγά (200), Γλαύκος (Ζαροχλέείκα 1.613), ᾿Εγλυκάδα
(1.003), Έξω '᾿Αγυιά(1.098), Κάτω Συχαινά (439), Κοτρώνιον

(341), Λεύκα (471), Μπάλλα (208), Μύλοι (Μπεγουλάκι 828),

Περιθόλα (768), Προάστιον (1.058), Σκιόεσσα (Βούντενη 384)

καί Χάραδρον (Βελβίτσιον 145).

Συνοικισµοί. Η Πάτρα διαιρείται σέ πολλούς μι-

κρούς καί μεγάλους συνοικισμούς. Ο αριθμός τών κατοίκων

τών συνοικισμών αυτών κατά τήν απογραφή τού 1951,

συμπεριλαμβάνεται στόν αριθμό τών κατοίκων τής Πάτρας,

γιατί έπαψαν πιά νά αποτελούν ξεχωριστούς συνοικισμούς.

Αυτοί είναι : "Άγιοι ᾿Απόστολοι, "Άγιος Γεώργιος,Άγιος Σπυρίδων,

Αγία Βαρθάρα, “Αγιος ᾿Αλέξιος, ΄Αγιος Διονύσιος, “Άγιος ᾿Ιωάννης

Πράτσικα, ᾿Αεριόφως,́ Ανθεια ᾿Ιτεών, ᾿Αγω ᾿Αρόη, Βλατερό, Γηροκο-

μείον, Γούθα, ιερανέϊκα, Δασύλλιον, Διάκος, Εθραιομγήματα, Ζα-

θλάνη, Κάτω ᾿Αρόη, Κρύα, Μάμος, Μαρούδα,Νεκροταφείον,Παγώνα,

ΠροσφυγικόςΣυγοικισµός, Πτωχοκομείου, Τερψιθέα, Τριτάκη, Τέρμα

Καρόλου, Φρούριο,Ψαροφάγι,Ταμπάχανα.

Δημόσια καταστήματα καί λοιπά ιδρύματα,

Η Πάτρα, σάν πρωτεύουσα τού νομού ᾿Αχαΐας καί σάν με-

γαλύτερη πόλη τής Πελοποννήσου, είναι έδρα διοικητών :

στρατιωτικού, ναυτικού, χωροφυλακής, όλης τής Δυτικής

Ελλάδος καί ᾿Εφετείου, στό οποίο υπάγονται πολλά Πρω-
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τοδικεία. Γιά τήν περιφρούρηση τής ησυχίας τών πολιτών

λειτουργεί Αστυνομία πόλεων, υπάρχει μεγαλόπρεπο δι-

καστικό μέγαρο (1925}ε πού καταλαμβάνει ένα ολόκληρο

οικοδομικό τετράγωνο καί στεγάζονται σ᾽ αυτό όλες οι δι-

καστικές αρχές. ᾿Επίσης υπάρχει Δημαρχείο (1919), Δημο-

τική Βιβλιοθήκη μέ 35.000 περίπου τόμους βιβλίων, Ρα-

διοφωνικός καί Μετεωρολογικός σταθμός, μεγάλοι στρατώ-

νες (1912), Στρατιωτικό Μαραγκοπούλειο Νοσοκομείο

(1940), Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον «(πρώην Δημοτικό

Νοσοκομείον 1857) Πτωχοκομείο (1879), Βρεφοκομείο

(1899), Πρεβαντόριο (1942), "Ασυλον ᾿Αστέγων (1912),

Νοσοκομείον παίδων (1946), ᾿Εθνικόν Σκαγιοπούλειον

᾿Ορφανοτροφείον αρρένων (1930), ᾿Ορφανοτροφείον θη-

λέων (1926), ᾿Αρσάκειον καί δύο Παιδικοί Σταθμοί, όλα

στεγαζόμενα σέ ιδιόκτητα λαμπρά κτίρια.

Στήν Πάτρα έχουν τήν έδρα τους ο Νομάρχης ᾿Αχαΐας,

ό Μητροπολίτης καθώς καί πρόξενοι ξένων κρατών γιά τή

Αντική Ελλάδα. ᾿Επίσης λεϊτουργούν ξένες σχολές καί υπο-

καταστήματα όλων τών Ιραπεζών. Στήν Πάτρα βρίσκον-

ται καί οι έδρες τού Γενικού ᾿Επιθεορητού Μέσης Έκπαι-

δεύσεως, τού Γενικού ᾿Επιθεωρητού Δημοτικών Σχολείων

ως καί τριών ᾿Επιθεορητών Δημοτικών Σχολείων.

Ονόματα οδών. Γι’ ανάμνηση τών υπηρεσιών πού

προσέφεραν πολλά άτομα σέ διάφορες εποχές είτε στήν

πόλι καί στήν περιοχή της, είτε σ᾽ όλη τήν Ελλάδα, έχουν
βάλει οι εκάστοτε Δήμαρχοι μέ τά Δημοτικά Συμβούλια τά
ονόματά τους. Αυτές είναι : Πατρέως, Δημ. Βότση, Φιλο-

Ε Οι αριθμοί εντός παρενθέσεων φανερώνουν τό έτος ανεγέρσεως τού

κτιρίου.
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ποίμενος, Δημ. Γούναρη, Κανάρη, Κοραή, Μιαούλη, Τσαμα-

δού, Σαχτούρη, Τριών Ναυάρχων, Γεναδίου, Παπαφλέσσα,

Κολοκοτρώνη, Δημ. Υψηλάντη, Γεωργίου Ολυμπίου, Κα-

ποδιστρίου, Σολωμού, ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου, Ρήγα Φερραίου,

Γερμανού, Λόντου καί άλλες.

Ονόματα πλατειώγ. Όπως έγινε εκλογή τών ονο-

μάτων τών οδών, έτσι έγινε καί εκλογή τών ονομάτων τών

πλατειών τής Πάτρας. Τά ονόματα τών πλατειών είναι :

1) Η κεντρική πλατεία Γεωργίου τού Α΄ επήρε τό όνομα τού

δευτέρου κατά σειρά βασιλιά τής Ελλάδος, πού εβασίλεψε

πενήντα χρόνια από τό 1863--1913. Ή πλατεία αυτή έχει

σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μέ δύο συντρι-

βάνια καί γύρω γύρω δύο σειρές καλλωπιστικά δένδρα.

2) Η πλατεία Ίλγας επήρε τό όνομα τής τιμημένης βασί-

λισσας συζύγου τού βασιλιά Γεωργίου τού Α΄. Αυτή έχει

σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μ᾽ ένα συντριβάνι

στή μέση καί πολλά δένδρα φυτεμένα σέ ωραίο σχέδιο.

Σ᾽ αυτή έχει ανεγερθή καί τό Ηρώον. 3) Η πλατεία Τριών

Συμμάχων επήρε τό όνομά της σέ ανάμνηση τού γεγο-

νότος ότι οι τρείς προστάτιδες χώρες ᾿Αγγλία, Γαλ-

λία καί Ρωσία εβοήθησαν τήν Ελλάδα στόν υπέρο-

χο αγώνα τού 1821] γιά τήν απόκτηση τής έλευθε-

ρίας της. Τά δένδρα καί τά πολύχρωμα άνθη, τής δίνουν

μιά ξεχωριστή ομορφιά. 4) Η πλατεία Ομονοίας στήν επάνω
πόλη, τήν οποία διασχίζει η λεωφόρος Δημ. Γούναρη, είναι

πολύ ωραία μέ τ᾽ άνθη της καί τά καλλωπιστικά της δέν-

δρα. 5) Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων είναι η μεγαλύτερη.

καί ή ομορφότερη πλατεία τής Πάτρας µας. Έχει σχήμα

σχεδόν παραλληλογράμμου μέ τίς εξής διαστάσεις : Πρός

τό βόρειο μέρος της έχει μήκος 84.40 μ., πρός τό νότιο
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108.60 μ., πρός τό ανατολικό 112.40 μ. καί πρός τό δυτι-

κό 130.40 μ. Δηλαδή τό εμβαδόν τής πλατείας τών Υψηλών

Αλωνίων είναι 11.715, 10 τετραγωνικά μέτρα. Στό κέντρο

της, έπειτα από τήν αναμόρφωσή της, κατεσκεύασαν ένα .

υπέροχο κηπάριο μέ θαυμάσιο σχέδιο. Μέσα σ᾽ αυτό βρί-

σκονται, σάν πανύψηλες στήλες, οκτώ φοίνικες, οι οποίοι

τό Φθινόπωρο μέ τά πράσινα καί πρασινοκίτρινα φύλλα

τους καί τούς κίτρινους καρπούς τους, πού κρέμονται σάν

σταφύλια, δίνουν μιά ξεχωριστή ομορφιά. ᾿Επίσης στό ίδιο

κητπάριο, μέ τίς συνεχείς καί φιλότιμες προσπάθειες τών

ανθοκόμων τού Δήμου, έχουν φυτέψει διάφορα καλλωτπι-

στικά φυτά καί πολύχρωμα άνθη, πού κάνουν τούς επισκέ-

πτες νά ευχαρίστούνται καί νά τά θαυμάζουν ολόκληρες

ώρες.

᾿Εκείνο όμως πού δίνει στό κηπάριο καί γενικά στήν

πλατεία μιά φαντασμαγορική όψη, είναι τό συντριβάνι,

πού βρίσκεται στό κέντρο τού κηπαρίου. Τούτο μέ σύστη-

μα εκτοξεύσεως τού νερού πρός τά επάνω από τρείς σειρές

βρύσες καί τά 12 χρωματιστά φώτα του, πού βρίσκονται

κάτω καί γύρω απ᾽ αυτές, χρωματίζουν τό νερό τή νύχτα

σέ θαυμάσιους συνδυασμούς, καί κάνουν τούς ανθρώπους,

ιδίως αυτούς πού γιά πρώτη φορά τό βλέπουν, νά θαυμά-

ζουν καί νά καμαρώνουν γιά τήν όλη εμφάνιση. Γιά νά φαί-

νωνται τή νύχτα τά καλλωπιστικά φυτά καί τά πολύ-

χρώμα άνθη τού κηπαρίου έχουν τοποθετήσει μέσα σ᾽ αυτό

πολλά ζευγάρια φώτα σάν μανιτάρια.

Γύρω γύρω στήν περίμετρο τής πλατείας καί σέ δυό

σειρές έχουν φυτέψει πολλά πεύκα, πού μέ τό πράσινο

φύλλωμά τούς, χαρίζουν ομορφιά, δροσιά καί υγεία. Κά-

το απ᾽ αυτά καί σέ πλάτος 11 μέτρων τήν πλατεία τήν

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 2
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έχουν στρώσει μέ τσιμέντο, ενώ τήν υπόλοιπη μέ χοντρή

άμμο. Στίς 4 γωνίες της καί πρός τό εσωτερικό της έχουν

άλλα κηπάρια μέ πεύκα, άνθη καί χόρτα σάν πράσινους

«τάπητας.

Στό μέσον τής δυτικής πλευράς της καί σ᾿ απόσταση

25 μέτρων περίπου απ᾽ αυτή, είναι στημένος επάνω σέ

μαρμάρινη βάση ο χάλκινος ανδριάντας τού Παλαιών Τ]α-

τρών Γερμανού γιά νά θυμίζη σ᾽ όλους τίς υπηρεσίες που

πρόσφερε στήν Πατρίδα µας. ᾿Εδώ συγκεντρώνονται στίς

24 Μαρτίου κάθε χρόνο οι μαθηταί όλων τών σχολείων τής

πόλεως, Δημοτικών καί Γυμνασίων καί όλες οι αρχές τού

τόπου καί καταθέτουν ευλαβικά δάφνινα στεφάνια ως φόρο

τιμής στούς ήρωες τού 21, οι οποίοι μέ τό αίμα τους χάρι-

σαν στήν Ελλάδα µας τή λευθεριά.

᾿Ακόμη στή δυτική πλευρά της καί απέναντι τού

ανδριάντα τού Παλαιών Πατρών Γερμανού, μετά από τό

δρόμο πού χωρίζει τήν πλατεία, ένας μηχανικός τού στρα-

τού έφτιασε τό ηλιακόν ωρολόγιον.

Στή νοτιοδυτική γωνία της καί επάνω σέ τριγωνική

νησίδα είναι στημένη ή ολόλευκη από μάρμαρο προτομή.

τού Πατρινού ποιητή Κωστή ΓΠαλαμά, πού υπήρξε ο καλύ-

τερος ποιητής τής Ελλάδος στά χρόνια του.

Τά Ρηλά "Αλώνια παρουσιάζουν ζωηρή κίνηση από

τά μέσα τής ανοίξεως μέχρι τά μέσα τού φθινοπώρου. Είναι

θερινή κυρίως πλατεία. χωρίς όμως νά ερημώνη παντελώς

τό χειμώνα. Λόγω τού υψομέτρου της, τού μεγέθους της καί

τής όλης ομορφιάς της σ᾿ αυτήν «τρέχουν οι κάτοικοι νά

πάρουν τόν αέρα τους, νά αισθανθούν λίγη δροσιά καί ν᾽

απολαύσουν τό υπέροχο ηλιοβασίλεμα.
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Δίκαια λοιπόν υπερηφανεύεται η Πάτρα γιά τά Ψηλά

“Αλώνια της καί δικαιολογημένα οι Πατρινοί δείχνουν αυτά

σέ κάθε επισκέπτη.

Η Πάτρα μας έχει καί πολλές άλλες πλατείες, μεταξύ

τών οποίων εξέχουσα θέση έχει ή πλατεία Αγίου Γεωργίου,

όχι τόσο γιά τό μέγεθός της καί τό τριγωνικό σχήμα της,

όσο γιά τήν ιστορία της. Στό λόφο πού είναι πρός ανα-

τολάς της σήκωσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός τή σημαία

τής Επαναστάσεως. Στή μέση αυτής τής πλατείας καί σέ

μαρμάρινη πλάκα, σάν σέ ήρδώον, έχουν χαραχθή οι παρα-

κάτο γραμμές :

« Ημείς τό ᾿Ελληνικόν ᾿Ε͂νος τών Χριστιανών, βλέπον-

τες ότι μάς καταφρονεί τό Οθωμανικόν γένος καί σκοπεύει

όλεθρον εναντίον μας, πότε μ᾿ ένα πότε μ᾽ άλλον τρόπον,

απεφασίσαμεν στᾶερώς ή ν᾽ απο͂άνωμεν όλοι ή νά ελεῦε-

ρῶώμεν καί τούτου ένεκα βαστούμεν τά όπλα εις χείρας,

ζητούντες τά δικαιώματά μας, όντες λοιπόν βέβαιοι ότι όλα

τά Χριστιανικά βασίλεια γνωρίζουν τά δίκαιά µας καί όχι

μόνον δέν ͂έλουν μάς εναντιῶή, αλλά καί ͂έλουν μάς συν-

δράμει καί ότι έχουν εις μνήμην, ότι οι ένδοξοι πρόγονοί µας

εφάνησαν ποτέ ωφέλιμοι εις τήν αν͂ρωπότητα. Διά τούτο ει-

δοποιούμεν τήν εκλαμπρότητά σας καί σάς παρακαλούμεν νά

σεροσπᾶ'ήσετε νά είμε͂α υπό τήν εύνοιαν καί προστασίαν

τού μεγάλου κράτους τούτου». | |

Π. Πάτραι 22 Μαρτίου 1821

: Παλαιών Πατρών Γερμανός

1 Κερκίνης Προκόπιος

᾿Ανδρέας Ζαΐμης

᾿Ανδρέας Λόντος

Βενιξέλος Ρούφος

, Σωτήριος Θεοχαρόπουλος

- "Ιωάννης ΠΙαπαδιαµμαντόπουλος .
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Αυτή η διακήρυξη τών Προεστών τής ᾿Αχαΐας τού

182] απευθύνθηκε σ᾽ όλα τά Χριστιανικά κράτη μέ σκοπό

νά συνδράμουν τόν υπέροχο αγώνα τών προγόνων μας γιά

τήν πολυπόθητη ελευθερία. Χαράχθηκε εκεί τό 1933 επί

Δημάρχου ᾿Ιωάννου ᾿Αχ. Βλάχου γιά νά θυμίζη σ᾽ όλους

μας τήν αιώνια ευγνωμοσύνη µας στούς ήρωες τού 21, αλ-

λά καί τό χρέος µας νά υπερασπίζωμε κάθε φορά μέ τό αί-

μα µας τήν ελευθερία.

Στό πίσω µέρος τού μνημείου είναι σκαλισμένο τό λά-

βαρον, τό οποίον ύψωσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός

στήν ᾿Αγία Λαύρα.

Κάθε χρόνο τό βράδυ τής 25ης Μαρτίου στό λόφο

πού είναι ανατολικά τής πλατείας Αγίου Γεωργίου γίνεται

αναπαράσταση σκηνών από τόν υπέροχον καί ένδοξον

αγώνα τού 182].

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η Πάτρα είναι η µεγαλύτερη πόλη τής βορειοδυτικής

Ελλάδος. Ποίος ο ακριβής αριθμός τών κατοίκων της είναι

άγνωστος. ᾿Ενδείξεις όμως έχομε, οί οποίες μάς πείθουν ότι

σήμερα ο πληθυσμός είναι επάνω από 100 χιλιάδες. Ό

Δήμαρχος τής πόλεως κ. Νικόλαος Βέτσος, σέ δηλώσεις πού

έκανε πρό ολίγων μηνών, ανεβάζει τόν πληθυσμό της σέ

120.000 κατοίκους. Καί νομίζομε ότι δέν έχει άδικο. Γιατί ο

πληθυσμός τής πόλεως αυξάνει τό χρόνο επάνω από 1.200

κατοίκους, άν λάβη κανένας υπ᾽ όψει του μόνον τή δια-

φορά πού προκύπτει μεταξύ γεννήσεων καί θανάτων. Κατά

τό παρελθόν έτος 1959 είχαμε ΘΟ7 γάμους, 1980 γεννήσεις

καί 709 θανάτους. Δηλαδή είχαμε μιά αύξηση από 1.211
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κατοίκους. Σ’ αυτούς πρέπει νά προσθέσωμε καί 2.000 κα-

τοίκους περίπου τό χρόνο, οι οποίοι από τά γύρω χωριά

καί ιδίως από τά Καλαβρυτοχώρια καί τή Ρούμελη έρχον-

ται καί κατοικούν μονίμως στήν πόλη. Τό ρεύμα τής αστυ-

φιλίας δέν άφησε αμέτοχη τήν πόλη µας. Η διαφορά τής

ζωής τής πόλεως από τή ζωή στά φτωχά χωριά είναι

σηµαντική. Γι’ αυτό όχι μόνο ξεκινούν καί έρχονται εδώ νά

εργασθούν στά εργοστάσια, πού αυξήθηκαν αρκετά µετα-

πολεμικά, αλλά καί σ᾽ οποιεσδήποτε άλλες εργασίες.

Γιά νά καταλάβη ο αναγνώστης καλύτερα τό ρυθμό

τής αυξήσεως τού πληθυσμού. τής πόλεως, παραθέτομε τόν

πληθυσμό τής Πάτρας κατά τίς τέσσαρες τελευταίες απο-

γραφές:
Σύμφωνα μέ τήν απογραφή τού 1920 η Πάτρα είχε

πληθυσμό 52.174 κατοίκους. Κατά τήν απογραφή τού

1928 είχε 61.218 κατοίκους. Δηλαδή παρουσίασε μιά αύ-

ξηση από 9.104 κατοίκους, ήτοι ο πληθυσμός της. αυξήθηκε

σέ ποσοστόν κατά 1,256. Τούτο οφείλεται όχι µόνο στή

φυσιολογική αύξηση τού πληθυσμού της, αλλά περισσό-

τερο στήν εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων τής Μικράς

᾿Ασίας. Ή απογραφή τού 1940 ανεβάζει τόν πληθυσμό

τής Πάτρας στίς 62.275 κατοίκους. Αν καί πέρασαν 12

χρόνια εν τούτοις ό πληθυσμός της αυξήθηκε μόνον κατά

ΟΟ7 κατοίκους, δηλαδή κατά 1,6 59/,.

Η τελευταία όμως απογραφή τού 195] ανεβάζει τόν

πληθυσμό τής Πάτρας στίς 19.014, ενώ τού Δήμου ]]α-

τρέων στήν ίδια απογραφή είναι 87.570. Δηλαδή παρου-

σιάζει μιά σημαντική αύξηση από 16.739 κατοίκους, ήτοι

26,99/,. Αυτή η αύξηση οφείλεται από τό ένα μέρος στή φυ-

σιολογική αύξηση τού πληθυσμού της καί από τό άλλο
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στήν ανώμαλη περίοδο, πού πέρασε η πατρίδα µας,

από τό 1940 καί περισσότερο από τό 1945 καί εδώ.

Γιατί καθώς είναι σ᾽ όλους γνωστό, μέ τήν απελευθέρωση

από τούς Γερμανούς καί Βουλγάρους άρχισαν νέες συμφορές

στήν πολυαγαπηµένη µας πατρίδα καί μάλιστα αυτή τή

φορά όχι από ξένους, αλλά από ντόπιους εχθρούς της οι

οποίοι θέλησαν νά πάρουν μέ τή βία τήν αρχή στά χέρια

τούς καί μάλιστα εχρησιμοποίησαν καί όπλα εναντίον της.

Έτσι μετά τήν πρώτη τους αποτυχία μέ τήν αίματο-

χυσία τού Δεκεμβρίου τού 1944, εδημιούργησαν, τό δεύτε-

ρο αντάρτικο καί επέφεραν σ᾽ όλη τή χώρα, αλλά πιό πολύ

στά χωριά, ανυπολόγιστες καταστροφές. Έκαιγαν τά σπί-

τια τών εθνικοφρόνων πολιτών, τούς εβασάνιζαν καί τούς

εσκότωναν. ᾿Ακόµη τό 1948 στά χωριά επεστράτευαν τούς

νέους καί τούς κατέταζαν στό συμμοριτικό στρατό τους.

Γι αυτό πάρα πολλοί κάτοικοι γιά ν᾽ αποφύγουν τόν κίν-

δυνο, πού θά διέτρεχαν παραμένοντας εκεί, ρθαν καί εγκα-

τεστάθησαν εδώ προσωρινώς στήν αρχή καί μονίμως αργό-

τερα, όταν έπιασαν δουλειά καί εδελεάσθηκαν από τίς ανέ-

σεις πού προσφέρει ή Πάτρα, σάν μεγάλη πόλη. Έτσι σή-

μερα ο πληθυσμός της πρέπει νά κυμαίνεται από 110.000

έως 120.000 κατοίκους (1).

Τό πιό πυκνοκατοικηµένο µέρος τής Πάτρας είναι ή

κάτω πόλη, ή οποία είναι κτισμένη σέ κανονικά τετράγω-

να μέ ευθείς δρόμους. Η πυκνότης οφείλεται κυρίως, επειδή

αυτό τό μέρος αποτελεί τό εμπορικό της κέντρο καί βρί-

σκονται όλες οι Τράπεζες, τά δημόσια καί ιδιωτικά γρα-

(ς}) Σύμφωνα μέ τήν απογραφή τής Ίθης Μαρτίου 156ϊ, ο πληθυσμός

τής Πάτρας ανέρχεται σέ 95.364 κατοίκους.
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φεία, τά πρακτορεία αυτοκινήτων, ο σιδηροδρομικός

σταθμός, τό λιμάνι καί πολλά εμπορικά καταστήματα.

Εδώ έχουν τήν αφετηρία τους όλες οι γραμμές τής αστικής

συγκοινωνίας, πού κατευθύνονται πρός όλα τά σημεία τής

πόλεος καί τών γύρω προαστείων. Σ᾽ αυτό τό μέρος ακόμη

παρατηρείται καί κάθε είδους κίνηση, όπως περίπατοι πα-

ρελάσεις κ.λ.π.

Τά περισσότερα καί καλύτερα εμπορικά καταστήματα

βρίσκονται στίς δδούς ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου, “Αγίου Νικολάου,

Μαιζώνος, Ερμού, Κορίνθου καί Δημητρίου Γούναρη. Σ᾽

αυτές καί κυρίως στίς οδούς Μαιζώνος καί Αγίου Νικολάου,

μέ τήν κατασκευη στά καταστήματα νέων μοντέρνων βιτρι-

νών μέ τόν πλούσιο φωτισμό καί τίς φωτεινές τους επι-

γραφές, η κίνηση είναι μεγαλύτερη.

Στήν κάτο πόλη υψώθηκαν τά τελευταία χρόνια σάν

μεγαθήρια μερικές πολυκατοικίες, πού στολίζουν μέ τήν

ομορφιά τους τήν Πάτρα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩ͂Σ

Η αύξηση τού πληθυσμού επέφερε καί τήν επέκταση

τού σχεδίου τής πόλεως πρός όλες τίς κατευθύνσεις.  με-

γαλύτερη όμως επέκταση τού σχεδίου έγινε πρός τό

ανατολικό καί νοτιοανατολικό μέρος της. Τούτο έγινε

κυρίως, γιατί πρός τό νότιο μέρος τής πόλεως βρί-

σκονται οι παλιές καί νέες βιομηχανίες, καί ακόμη γιατί

σ᾽ αυτά τά μέρη έχομε ολιγώτερη υγρασία. Η επέ-

κταση πρός τό νότιο μέρος δέν γίνεται μέ γοργό ρυ-

θµό, άν καί υπάρχουν οι βιομηχανίες, γιατί τό έδαφος είναι

υγρό, περισσότερο απτό κάθε άλλο μέρος τής πόλεως.
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᾿Εκεί πού πρίν απ᾽ τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο

έσπερναν σιτηρά (γρασίδια) ή ήσαν περιβόλια καί διάφορα

οπωροφόρα δένδρα, σήµερα έχουν κτισθή σέ κανονικά τε-

τράγωνα ωραία ισόγεια, µονώροφα ή ακόμη καί διώροφα

σπίτια. Η συνοικία τού "Αγίου ᾽Αλεξίου, εις τό βόρειο μέ-

ρος τής πόλεως, οι εργατικές κατοικίες, εις τό ανατολικό

μέρος της, τό πύκνωμα τών σπιτιών στίς συνοικίες Μα-

ρούδα, ᾿Αγίας Τριάδος καί τής περιοχής πού βρίσκεται

2-3 τετράγωνα νοτίως τών Υψηλών ᾽Αλωνίων καί περισ-

σότερο νοτίως τής οδού Ιεροθέου, είναι έργον τής µεταπε-

λευθερωτικής περιόδου. |

Πόσα όμως σπίτια εκτίσθηκαν καί πόσοι κάτοικοι

προστέθηκαν στούς παλαιούς κατοίκους τής πόλεως, από

τό τέλος τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μέχρι σήμερα

καί σέ ποιά αναλογία, είναι άγνωστο. Η απογραφή

τής ]θης Μαρτίου ε. έ., θά μάς δώση καί σ᾽ αυτό μιάν
απάντηση.

ΗΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Πρίν καί μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο παρετη-

ρήθη απ᾽ όλα τά µέρη τής Ελλάδος κάποιο ρεύμα µετανα-

στεύσεως πρός όλες τίς ᾿Ηπείρους, μά περισσότερο από

κάθε άλλη Ήπειρο προτιμήθηκε ή ᾿Αμερική καί ιδίως οι

Ήνωμένες Πολιτείεςς καί ο Καναδάς. Οι περισσότεροι

μετανάστες εργάστηκαν τίμια καί δημιούργησαν τερά-

στιες περιουσίες. Έτσι απέβησαν χρήσιμοι στήν πα-

τρίδα µας στέλνοντες χρήματα διά κοινωφελή ιδρύματα

καί φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μέ τήν πάροδο τού χρό-

νου τό ρεύμα τής μεταναστεύσεως μεγάλωσε γιά νά

φθάση σήμερα σέ μεγάλες διαστάσεις μέ καλές, αλλά

καί δυσάρεστες συνέπειες. Καλές γιατί μέ τή μετανά-



25

στευση, δίδεται κάποια σοβαρή διέξοδος στήν ανεργία καί

στήν υποαπασχόληση πού σήµερα μάλιστα µαστίζει ένα

σημαντικό µέρος από τούς εργάτες. ᾿Ακόμη η Πατρίδα µας

εξοικονομεί από τά εμβάσματα ένα μεγάλο μέρος ξένου

συναλλάγματος, πού τόσον έχει ανάγκη γιά τίς εισαγω-

γές διαφόρων προϊόντων. Υπάρχει όμως καί ή δυσάρεστη

πλευρά τής μεταναστεύσεως. Γιατί ή πλειονότητα από

τούς μετανάστες είναι νέοι, οι οποίοι πηγαίνουν νά βρούν

μία καλύτερη τύχη. Υπολογίζεται ότι εδώ καί λίγα χρό-

νια έφυγαν γιά τό εξωτερικό περίπου 380.000 νέοι.

Τό ρεύύμα αυτό τής μεταναστεύσεως δέν άφησε ανεπη-

ρέαστη καί τήν πόλη μας. ᾿Αρκετοί κάτοικοι απ᾽ όλες

τίς κοινωνικές τάξεις και ιδίως εργάτες, αγρότες καί τεχνί-

τες μετανάστευσαν καί συνεχίζουν νά μεταναστεύουν σέ

διάφορα μέρη τής υδρογείου, γιά νά βρούν εργασία καί νά

ζήσουν καλύτερα. Τόποι στούς οποίους κυρίως µεταβαί-

νουν είναι η Αυστραλία, η Δυτική Γερμανία, η ᾿Αμερική καί

σέ μικρότερο ποσοστό σέ άλλα µέρη. Καθημερινώς στή Νο-

μαρχία υποβάλλουν τά δικαιολογητικά τους πολλοί νέοι,

οι οποίοι ζητούν τή χορήγηση διαβατηρίου, γιά νά φύ-

γουν από τήν πατρίδα τους, πού τόσο αγαπούν, αλλ᾽

αναγκάζονται νά τήν εγκαταλείψουν από μεγάλη ανάγκη.

"Άς ελπίσωμε όμως, ότι τώρα μέ τήν αύξηση τής βιο-

μηχανικής δραστηριότητος, τήν επέκταση δηλ. τών λει-

τουργούντων εργοστασίων καί τήν ίδρυση νέων τοιούτων,

π. χ. τής Πιρέλι καί άλλων, τά οποία βρίσκονται ακόμη

υπό μελέτη θ᾽’ απορροφηθή ένα μεγάλο μέρος ανέργων μέ

αποτέλεσμα νά σταματήση ή τουλάχιστο νά μετριασθή ο

αριθμός εκείνων, οι οποίοι προσωρινά ή παντοτεινά µετα-

ναστεύουν.
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ͂

Η πόλη µας δέν έχει λεωφόρους παρά μόνον μία, τή

λεωφόρο Δημητρίου Γούναρη. Η λεωφόρος αυτή αρχίζει

από τή θάλασσα καί καταλήγει στή συνοικία Μαρούδα.

Έχει πλάτος 10 μέτρα καί τό πεζοδρόμιο 4 μέτρα.

Σ᾽ αυτή παρατηρείται μεγάλη κίνηση αστικών καί

υπεραστικών λεωφορείων. ᾿Απ᾽ αυτή διέρχεται η αστική

συγκοινωνία γιά τά σύνορα, Βάκρου, Γηροκομείον, Έγλυ-

κάδα, Περιβόλα, Μπεγουλάκι, Κλάους, Σαραβάλι καί Ό-

βρυά πρός ανατολάς καί γιά τό Στάδιον πρός βορράν. -

᾿Ακόμη απ᾽ αυτή διέρχεται καί ή υπεραστική συγκοινωνία

γιά τή Χαλανδρίτσα, περιφέρεια Τριταίας καί Καλάβρυτα.

Δεξιά καί αριστερά της είναι κτισμένα παλαιά καί νέα

σπίτια. Πρός τό νότιο μέρος της έχει ανεγερθή από τό έτος

1922 τό Δικαστικό μέγαρο, στό οποίο στεγάζονται όλες οι

δικαστικές υπηρεσίες. Πρός τήν ίδια πλευρά είναι κτισμένο

τό τετραώροφο μέγαρο τού Ι.Κ.Α. καί τό τριώροφο τού.

Ο.Τ.Ε. Πρός τό βόρειο µέρος της από τό έτος 1960 στέκε-

ται υπερήφανα η πολυκατοικία τού Γκολφινοπούλου, πού

είναι ίσως η ωραιότερη πολυκατοικία τής πόλεως.

᾿Επί τής λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη υπάρχουν

λίγα καταστήματα υφασμάτων καί πολλά ιχθυοπωλεία,

παντοπωλεία, ζυθοπωλεία, οπωροπωλεία κ.λ.π. Σ᾽ αυτή

λειτουργούν τό κινηµατοθέατρον Πάνθεον, καί οι κινηµατο-

γράφοι «Ρέξ», «Πάλλας» καί «᾿Αττικόν» πού είναι καί ο
καλύτερος καί πολυτελέστερος τής πόλεως.

(Η σύντομη αυτή α«Γεωγραφία τής Πάτρας» γράφτηκε από.

ομάδα μᾶητών τής Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ τέξεως τού Προτύπου 10ου

Δημοτικού Σχολείου ΙΤατρών μέ τήν καθοδήγηση καί τή συνερ-

γασία τού διδασκάλου Γρηγορίου ᾿Αρβανίτου).



λ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Ο

Αρχαία Εποχή. Στά πολύ παλιά χρόνια, στά

προϊστορικά, εδώ στήν περιοχή πού κατοικούμε ήταν τρείς

κωμοπόλεις. Η ᾿Αρόη στήν περιοχή τού σημερινού Κά-

στρου, ή Μεσάτις στήν περιοχή τού Γηροκομείου καί ή

Άνθεια στήν περιοχή τής ᾿Εγλυκάδας. |
Οι κάτοικοι τών τριών αυτών κοομοπόλεων ζούσαν µε-

ταξύ τους ειρηνικάά καί γι’ αυτό εκτός από τούς ναούς, πού

είχαν κτίσει η κάθε μιά στήν περιοχή της, είχαν κι έναν

κοινό ναό τής Τρικλαρίας ᾿Αρτέμιδος. Στό ναό αυτό, πού

βρισκόταν στά "Ανω Συχαινά, κοντά στίς όχθες τού Μείλι-

χου ποταμού, γινόταν κάθε χρόνο θρησκευτική εορτή, στήν

οποία έπαιρναν μέρος οι κάτοικοι καί τών τριών κωµμοτπό-

λεων.

Ή αρχαιότερη από τίς τρείς ήταν η ᾿Αρόη. Σύμφωνα

μέ τήν «παράδοση», ιδρυτής τής ᾿Αρόης ήταν ο Εύμηλος.

Αυτός ήταν καί βασιλιάς τών ολίγων κατοίκων της πού εί-

χαν σάν ασχολία τή βοσκή προβάτων. Στά 1409 όμως

π. Χ. ήρθε καί τούς εδίδαξε τήν καλλιέργεια τού σίτου ο

Τριπτόλεμος, ο βασιλιάς τής ᾿Ελευσίνας, κι από τότε οι κά-

τοικοι άρχισαν ν᾽ ασχολούνται καί μέ τήν καλλιέργεια τής

γής. Έτσι κάνουν κι᾿ ένα ακόμη βήμα πρός τόν πολιτισμό

καί τήν πρόοδο.

᾿Από τήν καλλιέργεια τής γής ονομάσθηκε κι η κωμό-

πολη ᾿Αρόη, γιατί ᾿Αρόη θά πή καλλιεργήσιμος γή καί

παράγεται από τό ρήμα τών ᾿Αρχαίων Ελλήνων «αρδω»,
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πού σηµαίνει οργώνω, καλλιεργώ. Τό τοπίο βέβαια σήµερα

δέν φαίνεται κατάλληλο γιά καλλιέργεια. Τότε όμως θά

ήταν πιό επίπεδο καί πιό ομαλό, γιατί στά 3.500 χρόνια

πού πέρασαν άλλαξε από τή διάβρωση τού νερού καί τίς

ολισθήσεις τού εδάφους.

Στά 1082 π. Χ., ύστερα από τήν «κάθοδο τών Δω-
ριέων», πού αναστάτωσε τήν Ελλάδα μέ τήν μετακίνηση

τών πληθυσμών από τή μιά περιοχή οτήν άλλη, ο Ια-

τρεύς, πού ήταν υιός τού Πρευγένους καί καταγόταν από

ευγενική οικογένεια, ήρθε από τή Σπάρτη μέ πολλούς ᾿Α-

χαιούς κι αφού ενίκησε τούς κατοίκους τής ᾿Αρόης κατοίκη-

σε κι αυτός μέ τούς οπαδούς του. ᾿Από τότε η ᾿Αρόη ονο-

μάσθηκε από τό όνομα τού Πατρέως, Πάτραι ή Πάτρα.

Οι Πατρινοί έμειναν ευχαριστημένοι από τήν διοίκηση

τού Πατρέα καί γι᾿ αυτό τού έφτιασαν έναν επιχρυσωμένο

ανδριάντα πού τόν έστησαν κοντά στό ναό τού ᾿Απόλλωνα.

Στά 800 π. Χ. ή Πάτρα μαζί μέ τή Δύμη, τίς Φαρές,

τήν Τριταία, τό Λεόντιο, τίς Ρύπες, τό Αίγιο, τήν Ελίκη κι

άλλες πόλεις τής ᾿Αχαΐας ίδρυσαν μιά οργάνωση, πού ονο-

μάσθηκε «᾿Αχαϊκή Συμπολιτεία». Στήν αρχή, ή οργάνωση

αυτή είχε χαρακτήρα θρησκευτικό, αργότερα όμως, κατά

τό 280 π. Χ., έγινε πολιτική οργάνωση μέ σκοπό τήν άμυ-

να κατά τών εχθρών.

Η «᾿Αχαϊκή Συμπολιτεία» κάθε χρόνο, τήν άνοιξη καί

τό φθινόπωρο, έκανε γενική συνέλευση στό Αίγιο, κατά τήν

οποία γινόταν ή εκλογή τών στρατηγών καί ψηφίζονταν

διάφοροι νόμοι. |

Η «᾿Αχαϊκή Συμπολιτεία» σιγά--σιγά περιέλαβε όλες

τίς πόλεις τής Πελοποννήσου, εκτός από τήν Ήλιδα, Σπάρ-

τη, Μαντινεία, Τεγέα κι ᾿Ορχομενό καί διοικήθηκε από δρα-
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στηρίους καί ικανούς στρατηγούς, όπως τόν ᾿Αρατον καί

τόν Φιλοποίμενα.

Σκληροί, καταστρεπτικοί κι αιματηροί ήταν οι αγώ-

νες τής «᾿Αχαϊκής Συμπολιτείας», καθώς καί όλων τών Έλ-

λήνων, κατά τών Ρωμαίων γιά νά διατηρήσουν τήν Έλευ-

θερία τους. Δυστυχώς δέν τό κατόρθωσαν καί στά 146

π. Χ. ή όμορφη Πάτρα κι όλη η Ελλάδα υποδουλώνεται

στούς Ρωμαίους. |

Στόν πρώτο αιώνα τής Ρωμαϊκής σκλαβιάς ή Πάτρα

υπέφερε πολύ. Όταν όμως αυτοκράτορας τών Ρωμαίων

έγινε ο ᾿Οκτάβιος Αύγουστος (63--14 μ. Χ.) άρχισε νά ξα-

ναβρίσκη τήν παλιά της ακμή καί νά προχωρή μέ γοργά

βήματα πρός τήν πρόοδο.

ΜΝΗΜΕΙ͂Α ΤΗ͂Σ ΑΡΧΛΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Πολλά μνημεία τού αρχαίου πολιτισμού τής Πάτρας

κατεστράφησαν από άγνοια γιά τήν αξία τους καί από φα-

νατισμό ή λεηλατήθηκαν καί μεταφέρθηκαν από διαφόρου5

κατακτητάς σέ ξένα Μουσεία, όπως «ο χάλκινος Μαρσύας

τών Πατρών», πού βρίσκεται στό Μουσείο τού Λονδίνου

καί γιά τόν οποίον ο ΔΑ. Ααιττν έγραψε ότι «είναι ένα από

τά πολυτιμώτερα αγάλματα τού Βρεττανικού Μουσείου».

"Αλλα πάλι είναι σκεπασμένα από όγκους χωμάτων

καί δυστυχώς δέν θά ιδούν ίσως τό φώς τής ημέρας, γιατί ή

σύγχρονη πόλη χτίσθηκέ επάνω στήν παλιά καί δέν είναι

δυνατόν νά γίνουν ανασκαφές. Μόνο τυχαία γεγονότα, όπως

τό σκάψιμο θεμελίων νέων σπιτιών ή τό άνοιγμα υπονόμων,

μπορούν νά μάς οδηγήσουν στήν ανακάλυψη τών σκεπα-

σµένων από τά χώματα μνημείων τής αρχαίας αυτής εποχής.
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᾿Από τά μνημεία πού διατηρήθηκαν καί υπάρχουν

στήν πόλη µας, θά αναφέρωμε τά σπουδαιότερα.

α) Μαρμάρινα αγάλματα. ᾿Αρκετά μαρμάρινα

αγάλματα βρίσκονται στό ᾿Αρχαιολογικό Μουσείο τής πό-

λεώς µας (Πλατεία Όλγας--γωνία ᾿Αράτου καί Μαιζώνος),

αλλά τά περισσότερα ακέφαλα καί κατεστραμμένα εις τά

άκρα. |

᾿Ανάμεσα σ᾽ αυτά ξεχωρίζουν τό άγαλμα τής θεάς ᾿Α-

θηνάς, τό άγαλμα τής Εεάς ᾿Αφροδίτης καί τό άγαλμα τού

Ερμού, πού βρέθηκαν στήν πλατεία «Υψηλά Αλώνια» ή

στά σχολεία Βούδ. Γιά αυτά θά πούμε λίγα σχετικά.

.. Τό ακέφαλο άγαλμα τής ᾿Αθηνάς είναι πολύ

πετυχημένο αντίγραφο τού χρυσολεφάντινου αγάλματος

τής ᾿Αθηνάς, πού έχει φτιάσει ο ξακουσμένος γλύπτης Φει-

δίας, ο οποίος έζησε τόν Ρον αιώνα π. Χ. Τό ακέφολο αυτό

άγαλμα έχει µεγάλη αρχαιολογική αξία, γιατί μέχρι σήμε-

ρα μόνο ένα ακόμη αντίγραφο βρέθηκε πού είναι στό αρ-

χαιολογικό Μουσείο τής ᾿Αθήνας. Τό αντίγραφο όμως τού

Μουσείου τής Πάτρας είναι καλλιτεχνικώτερο κι ομορφώ-

τερο, γιατί ό γλύπτης κατόρθωσε νά κάμη πιστή καί πε-

τυχημένη αντιγραφή τού αριστουργήματος τού Φειδίου.

2.. Τό ακέφαλο άγαλμα τής ᾿Αφροδίτης είναι κι

αυτό κομψό καί καλλιτεχνικώτατο. Πολλοί αρχαιολόγοι

λέγουν ότι είναι αντίγραφον τού ωραίου αγάλματος τής

᾿Αφροδίτης τής Μήλου, πού έφτιασε ο περίφημος γλύπτης

Σκόπας, ό οποίος έζησε τόν 4ον αιώνα π. Χ. "Αλλοι πάλι

λέγουν, ότι είναι αντίγραφον τής Κνιδίας ᾿Αφροδίτης, τό

οποίο είχε φτιάσει ο τρίτος ξακουστός Έλληνας γλύπτης

ο Πραξιτέλης, πού έζησε κι αυτός τόν 4ον αιώνα π. Χ.
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3. Τό ακέφαλο άγαλμα τού: Ερμού, ωραίο κι αυτό

αντίγραφο τού αριστουργήματος τού Πραξιτέλους, τό

οποίον σώζεται μέχρι σήμερα στήν Ολυμπία.

᾿Επίσης στό ᾿Αρχαιολογικό Μουσείο µας θά ιδούμε,

εκτός τών άλλων κι ένα σπάνιο καί πολύ ωραίο μωσαϊκό,

πού βρέθηκε στά «Υψηλά Αλώνια». Στό μωσαϊκό αυτό

παρασταίνονται διάφοροι αγώνες καί μία χορωδία. Παρό-

μοιο μωσαϊκό, μήκος 9 μέτρων, βρίσκεται κι αυτό. στά

«Υψηλά Αλώνια» σκεπασµένο μέ χώματα, καθώς μάς ττλη-

ροφόρησε ο αρχαιολόγος κ. Κ. Σφαέλος,

β) Τό «πηγάδι τού Αγίου ᾿Ανδρέου». Τό « πηγάδι

τού ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου» πού είναι κοντά στό Ναό του, ήταν

θεραπευτική πηγή τής θεάς Δήμητρας, όπως μάς πληροφο-

ρεί ή εξής επιγραφή, πού υπάρχει εκεί: «᾿Νημερτές τόδ ύ-

δωρ, Δημήτερος ήν ποτέ νούσοις, ένθα παγείς ξύλο ΄Αν-

δρέας Πάτρας αμφιβέβηκεν». Δηλαδή : Τό θεραπευτικό γιά

τίς αρρώστιες τούτο νερό, ήταν κάποτε τής Δήμητρος,

όπου, αφού σταυρώθηκε, πέθανε ο ᾿Απόστολος ᾿Ανδρέας.

Κοντά στή θεραπευτική αυτή πηγή, υπήρχε ναός τής

θεάς Δήμητρας. Κι επειδή εδώ τό 66 μ. Χ. περίπου σταυ-

ρώθηκε ο ᾿Απόστολος ᾿Ανδρέας, αργότερα, κατά τόν Ρον

αιώνα πού επεκράτησε ο Χριστιανισμός, χτίστηκε ναός στήν

μνήμη τού ᾿Αποστόλου. Ο ναός αυτός διατηρήθηκε ώς στά

1770, οπότε κάηκε από τούς Τούρκους κατά τήν επανά-

σταση. Ο σημερινός ναός χτίστηκε στά 1842.

Υλ Τό ᾿Ωδείο. Τό ᾿ωδείο τής Πάτρας, πού χτί-

στηκε κατά τή Ρωμαϊκή εποχή, αποκαλύφτηκε στά 1889.

Ηταν ωραιότατο, είχε μάκρος 50 µέτρα, ήταν σκεπασµένο,

χωρούσε 3.000 θεατάς καί χρησίμενε μόνο γιά συναυλίες,
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γιατί γιά θεατρικές παραστάσεις είχαν πρός Νότον τού ᾿()-

δείου τό Θέατρο, τό οποίον όμως ακόμα δέν απεκαλύφθηκε.

ΒΊΙΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

“ως τό τέλος τού 4ου μ. Χ. αιώνος η Πάτρα δέν έπαθε

καμιά επιδρομή. Οι κάτοικοί της ήταν αφοσιωμένοι στά

ειρηνικά τους έργα καί σιγά- σιγά μέ τό κήρυγμα µορφω-

μένων Χριστιανών άφηναν τήν ειδωλολατρική θρησκεία καί

γίνονταν Χριστιανοί. |

Η ειρηνική όμως αυτή περίοδος δέν βάσταξε πολύ.

Γιά διαφόρους λόγους άρχισαν μετακινήσεις λαών κι ή Πά-

τρα ένεκα τού πλούτου της καί τής γεωγραφικής θέσεως

της έπαθε πολλές επιδρομές. Στίς αρχές τού 2ου αιώνος οι

Γότθοι, απολίτιστος καί βάρβαρος λαός, ξεκίνησαν από τήν

βόρεια Ευρώπη καί λεηλατώντας καί καταστρέφοντας έφθα-

σαν καί στήν Ελλάδα, όπου λεηλάτησαν εκτός τών άλλων

καί τήν Κόρινθο, τό Αίγιον καί τήν Πάτρα. Λίγο αργότερα,

τό 468 μ. Χ. άλλοι βάρβαροι από τήν ᾿Αφρική, οι Βανδή-

λοι, έλεηλάτησαν καί πάλι τήν Πάτρα.

Επιδρομή Σαρακηνών καί Σλαύων. Στά 805,

όταν αυτοκράτορας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν ο

Νικηφόρος, Σλαύοι καί Σαρακηνοί (Άραβες) συνεργαζόμε-

νοι πολιόρκησαν τήν Πάτρα. Οι Πατρινοί κλεισμένοι στό

κάστρο, τό οποίο χτίστηκε κατά τήν εποχή τού Ίουστι-

νιανού (527--565) βρέθηκαν σέ δύσκολη κατάσταση, γιατί

μέρα μέ τή μέρα τά τρόφιμα καί τό νερό όλο καί λι-

γόστευαν.
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Γι αυτό ζήτησαν βοήθεια από τόν στρατηγό τών

Βυζαντινών στρατευμάτων τής Πελοποννήσου, πού είχε

«έδρα» τήν Κόρινθο. ᾿Επειδή οι ημέρες περνούσανκι η βοή-

θεια δέν ερχόταν, σκέφθηκαν νά παραδώσουν τήν πόλη

στούς πολιορκητάς Σλαύους καί Σαρακηνούς. Προτού όμως

γίνη ή παράδοση ταύ κάστρου, έστειλαν έναν καβαλάρη

νά ανεβή στά αντικρυνά Β. Α. τής Πάτρας βουνά, γιά νά

παρατηρήση άν ερχόταν στρατιωτική βοήθεια από τήν

Κόρινθο. Τού καβαλάρη τού έδοσαν καί μιά Σημαία, τήν

οποία θά είχε όρθια, άν δέν έβλεπε νά έρχεται στρατιωτική

βοήθεια καί γυρτή, άν έβλεπε νά έρχεται στρατιωτική βοή-

θεια. Ο καβαλάρης προχώρησε Β. Α. καί μή βλέποντας νά

έρχεται βοήθεια, επέστρεφε μέ τή Σημαία όρθια. «Τού Θεού

όμως, όπως γράφει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, εύ-

δοκήσαντος διά τών πρεσβειών τού αγίου ᾿Αποστόλου

᾿Ανδρέου» τό άλογο γλίστρησε κι ο καβαλάρης μέ τή ση-

μαία έγειρε πρός τά κάτω.

Οι Πατρινοί, πού μέ αγωνία καί λαχτάρα παρατηρού-

σαν στό βάθος τού ορίζοντα περιμένοντας τήν επιστροφή

τού καβαλάρη, όταν είδαν νά γέρνη- η σημαία πρός τά

κάτω, νόμισαν ότι ήταν προειδοποίηση τού ερχομού τής

στρατιωτικής βοήθειας. "Ανοιξαν λοιπόν χαρούμενοι τίς

πόρτες τού κάστρου καί ρίχτηκαν μέ θάρρος κατά τών

εχθρών.

Έγινε φοβερή μάχη, γιατί Πατρινοί καί Σαρακηνοί πο-

λέμησαν μέ πείσμα καί ανδρεία. Έξαφνα όμως, όπως λέγει ο

συγγραφέας, τόν οποίον παραπάνω αναφέραμε, Πατρινοί

καί Σλαύοι «είδον τόν πρωτόκλητον ᾿Απόστολον οφθαλμο-

φανώς (μέ τά μάτια τους) ίππω επικαθήμενον (σέ άλογο

καθήμενον) καί δρόμω επερχόμενον (καί ερχόμενον γρήγορα

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 8
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-γρήγορο) κατά τών βαρβάρων... οι δέ βάρβαροι κατα-

πλαγέντες, έκθαμβοι (έκπληκτοι) επί τή κατ᾽ αυτών κρα-

ταιά επελεύσει (από τόν εναντίον αυτών ακράτητον ερχο-.

μόν) τού αηττήτου (ανίκητου) οπλίτου (στρατιώτου) καί

στρατηγού καί τοξιάρχου καί τροπαιούχου καί νικηφόρου

πρωτοκλήτου ᾽᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου, εταράχθησαν, εσαλεύ-

θησαν...» κι έφυγον από τήν: Πάτρα μέ μεγάλες απώλειες

σέ νεκρούς καί αιχμαλώτους, καταδιωκόμενοι από τούς

Πατρινούς.

Στά 1147 Νορμανδοί πού ήρθαν από τή Σικελία λεη-

λάτησαν τήν Πάτρα. «Περνώντας κάμποσος καιρός γράφει

τό χρονικό τού Γαλαξιδίου) ήρθανε πάλε πειράταις (πειρα-

τές) από μέρη Φραγκίας (Δυτικής Ευρώπης) μέ αρματωμένη

φλότα (στόλο) καί εκουρσεύσασι (ελεηλάτησαν) τήν Τ]ά-

τρα, τόν Έπαχτο (Ναύπακτο) τή Βιτρινίτσα καί τή Βο-

στίτσα (Αίγιο)».

Υποδούλωση στούς Φράγκους. Κατά τήν Δ.'

Σταυροφορία (1202--1204) οι Σταυροφόροι αντί νά έλευθε-

ρώσουν τούς ᾿Αγίους Τόπους από τούς Μωαμεθανούς, ύπε-

δούλωσαν τό Βυζαντινό Κράτος, τό οποίο εχώρισαν σέ μι-

κρά Φραγκικά κράτη.

Στήν Πελοπόννησο ιδρύθηκε ένα μεγάλο Φραγκικό

Κράτος πού ονομάσθηκε «Πριγκηπάτο τής ᾽Αχαΐας ή τού

Μωρέως» μέ πρωτεύουσα τήν ᾿Ανδραβίδα, η οποία βρίσκε-

τα! στό νομό ᾿Ηλείας. Πρώτος ηγεμόνας τού «Πριγκηττά-

του τής ᾿Αχαΐας» ήταν ο Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουΐνος. Τό

Πριγκηπάτο χωρίστηκε σέ 12 μικρά τμήματα, τά οποία

ονομάστηκαν βαρωνείες. Στήν περιοχή µας ήταν δύο βαρω-

νείες. Ή βαρωνεία τής Πάτρας καί η βαρωνεία τής Χαλαν-

δρίτσας.
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Η βαρωνεία τής Πάτρσς, στά πρώτα χρόνια είχε βα-

ρώνο τόν Γάλλον Γουλιέλμο ᾽Αλαμάνον.

Οι Φράγκοι υπεδούλώσαν τήν Πάτρα έπειτα από

σκληρή μάχη, ενώ τό κάστρο της τό πήραν μέ συμφωνία,

αφού πρώτα έβγαλαν στρατεύματα στήν Κάτω ᾿Αχαΐα.

Ένα μεγάλο ποίημα, πού γράφθηκε τήν εποχή εκείνη

καί ονομάζεται «Χρονικό τού Μωρέως» περιγράφει ώς εξής

τήν υποδούλωση τής Πάτρας στούς Φράγκους :

. τήν Βενετίαν απέστειλε τά πλευτικά νά ορμώσουν...

πι εις τόν δορέαν εφτάσασιν εις τού Μαΐου τήν πρώτην᾽

εχείσε αποσκάλωσαν, στήν ᾽Αγαΐαν τό λέγουν

πού είν᾽ εδώθεν τής Πατρού κάν δέκα πέντε μίλια,

ευθύς καστέλι έκτισαν όλον μέ τό πλιθάρι.

Λοιπόν αφού απέζευσαν εχεί εις τήν ᾽Αχαΐαν,
5 3

εξήβαλαν τά άλογα απ᾽ έσω εκ τά καράξια,

παί δύο ημέρες έμειναν νά τά έχουν αναπαύσει.

᾿Ενταύθα εκαδαλίκευσαν, απήλθαν εις τήν Ηάτρα'

τό κάστρο ετριγύρισαν, ωσαύτως καί τήν χώραν,

τά τριμπουζέτα ( κανόνια πού ρίχνουν πέτρες) εστήσασι

ι γύρον κατχπαντόθεν᾽
Ά ς΄ Ζ σσ, 39 λ / » ΜΝ οτούς τζαγρατόρους (τοξότες) έβαλαν, τόν πόλεμον αρχίσαν,

-
55αι από τού πλήθους τού λαού καί θαρσευού πολέμου,

Ουπό τό πρώτο εσέθησαν στήν χώρα τήν απέξω.

᾿Αφού τήν χώραν απήρασι, εκείνοι γάρ τού κάστρου,

καί ευθέως εσυμθιδάστηκαν, τό κάστρο παραδώκαν,

μέ τάς συνθήκας χαί αφορμήν νχ έχουσι τά διιά τους,

ο καθεείς τό σπίτι του ομοίως τό ιδικόν του.
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Καί αφού τήν Πάτρα πήρασι ταίς φύλαξαις εθάλαν,

τό κάστρο εσωτάρχησαν, είθε ούτως χαί τήν χώραν,

από λαόν καί άρματα, ώς πρέπει καί αρμόζει᾽

καί απ᾽ αυτού εστράφησαν οπίσω εκεί εις τήν ᾿Αχαΐαν..

Βουλήν επήραν μ᾽ εκείνους τούς τοπικούς Ρωμαίους
οπού τούς τόπους ήξευραν τού καθενός τήν πράξιν.

Λέγουν καί συμδουλεύουντους πώς έν η ᾿Ανδραβίδα,

ή χώρα (ή πόλη) η λαμπρότερη στόν κάμπο τού Μορέως.

Η Πάτρα έμεινε υποδουλωμένη στούς Φράγκους περί--

που 200 χρόνια. Στό διάστηµα αυτό: πολλές προσπάθειεες

έγιναν από τούς Έλληνες ηγεμόνες τού «Δεσποτάτου τού

Μυστρά» γιά νά τήν ελευθερώσουν. ᾿Αλλά δέν τό κατόρ-

θωσαν.

Στό «Δεσποτάτο τού Μυστρά», τό οποίο ιδρύθηκε

στά 1345 μ. Χ. καί διατηρήθηκε ως τά 1460, ηγεμόνας

κατά τό 1420 ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος

στά 1449 έγινε καί αυτοκράτορας τής Κωνσταντινουπό-

λεώς. Αυτός έπειτα από σκληρές μάχες ελευθέρωσε τήν Π4ά-

τρα στά 1430 μ. Χ.

Ό Γ. Φραντζής περιγράφει ως εξής τήν είσοδο τού.

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στήν Πάτρα:

«... αφού εβγήκαν από τό κάστρο όλοι οι άρχοντες

μέ τόν λαό, ήλθαν ώς τόν ναόν τού ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου όπου

ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μέ τόν στρατό του.

Έκεί αφού επροσκύνησαν τόν Παλαιολόγο τού παρέδωσαν

τά κλειδιά τού κάστρου. Έπειτα ξεκίνησαν όλοι μαζύ κι

εμπήκαν στήν πόλη. Έφθασαν ώς τό ναό τού “Αγίου Νικο-
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λάου. Οι δρόμοι ήταν στρωμένοι μέ πολλά λουλούδια ..

κι από τά παράθυρα τών σπιτιών εράντιζαν τόν Παλαιολό-

γο καί τούς στρατιώτέές του μέ ροδόσταµα καί τούς πετού-

σαν τριαντάφυλλα... ».

0ικονομική Κατάσταση. Η Πάτρα είναι μιά από

τίς πρώτες βιομηχανικές πόλεις τής Ελλάδος. Κατά τήν

Βυζαντινή καί Φραγκική περίοδο είχε στίς συνοικίες Βλ α-

τερό καί Καντριάνικα πολλά υφαντουργεία, βαφεία

κι εογαστήρια όπου πάστωναν τίς σαρδέλλες.

Η ανάπτυξη τής υφαντουργίας στήν Πάτρα άρχισε

από τήν εποχή τού Ιουστινιανού (521-565) ό οποίος

εβοήθησε πολύ στήν εξάπλωση. τής μεταξουργίας στό

Βυζαντινό κράτος. Φημισμένη γιά τά πολλά υφαντουργεία

καί πλούτη της ήταν μιά όμορφη καί δραστήρια πατρινο-

πούλα, η Δανιηλίδα η οποία έζησε τόν Θον αιώνα μ.Χ.

Χιλιάδες άνδρες καί γυναίκες εργάζονταν στά απέραν-

τα κτήματά της τρέφοντας τούς μεταξοσκώληκες μέ φύλλα

μουριάς ή στά υφαντουργεία της υφαίνοντας ωραία µετα-

ξοτά καί λινά υφάσματα καί φτιάχνοντας πολύχρωμα χα-

λιά. Γιά νά πάρωμε μιά ιδέα τού επιχειρηματικού μυαλού

τής Δανιηλίδας καί τού πλούτου της, αναφέρομε ότι έδωσε

στόν αυτοκράτορα Βασίλειον τόν Μακεδόνα μεγάλες ποσό-

τητες χρυσού κι ότι, όταν κατά τό 882 πέθανε η Δανιηλίδα,

ό Λέων ό ΣΤ’ ό αυτοκράτορας τού Βυζαντίου, ώς γενικός

κληρονόμος της μέτρησε περί τούς 3.000 εργάτες, οι οποίοι

εργάζονταν στά κτήματά της καί στά υφαντουργεία της.

Η μεγάλη αυτή βιοτεχνική παραγωγή βοήθησε καί

στήν ανάπτυξη τού εμπορίου. Στό πολυκάραβο λιμάνι τής

Πάτρας φορτώνοντανκι εστέλλονταν γιά τήν Στερεά, τήν
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Ήπειρο, τά Επτάνησα, τήν ᾿Ιταλία καί τήν Βενετία µετα-

ξοοτά καί λινά υφάσματα, χαλιά, ψάρια, Δημητριακά καί

σταφίδα. Καί ξεφορτώνονταν σίδερο, αλάτι, ξυλεία, κουκού-

λια μεταξοσκωλήκων καί βαμβάκι γιά επεξεργασία στά

υφαντουργεία.

Γενικά η Πάτρα ήταν ένα από τά σπουδαιότερα βιοτε-

χνικά καί εμπορικά κέντρα τής Βυζαντινής καί Φραγκικής

εποχής καί γι’ αυτό πολύ πετυχημένα ο πατρινός ποιητής

Κωστής Παλαμάς στό ποίημά του «Πατρίδες», πού δη-

μοσιεύομε στήν αρχή τού βιβλίου τούτου, γράφει:

« Όπου βογγάει τό πολυκάραχδολιμάνι

32 Αρ ς κκ. δν {5 ολ.απ᾽ άγριο χύμα απλώνεται δαρμέν᾽ ή.χώρα,

καί δέν θυμάται μήτε σάν ονείρου πλάνη

τά πρωτινά μετάξια της τά πλουτοφόρα...

ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι Παλαιολόγοι Κωνσταντίνος, Θωμάς καί Θεόδωρος,

αδελφοί καί ηγεμόνες τού «Δεσποτάτου τού Μυστρά», κα-

τόρθωσαν νά διώξουν τούς Φράγκους, όχι μόνο από τήν

Πέτρα, όπωςείδαμε, αλλά σχεδόν απ᾽ όλη τήν Πελοπόν-

νησο. Δυστυχώς όμως τήν ελεύθερη καί ειρηνική ζωή δέν

τήν χάρηκαν πολύ. Οι Τούρκοι όλο καί κατέβαιναν στίς νό-

τιες περιοχές τής Ελλάδος λεηλατώντας, καταστρέφοντας

καί υποδουλώνοντας.
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Γι’ αυτό ο Κωνστοντίνος καί ο Θωμάς Παλαιολόγος

συγκέντρωσαν περί τούς 30.000 στρατιώτες κι ήρθαν στόν

᾿Ισθμό τής Κορίνθου γιά νά τούς εμποδίσουν νά περάσουν

στήν Πελοπόννησο. Γίνεται σκληρή κι αιματηρή μάχη με-

ταξύ Ελλήνων καί Τούρκων στά. 1446, αλλά οι Έλληνες νι-

κώνται, κι οί Τούρκοι, αφού πέρασαν τήν Κορινθία προχω-

ρούν στήν ᾿Αχαΐα μέ πλήθος αιχμαλώτους καί πολλά λά-

φυρα. Λεηλατούν καί καίουν τήν Βοστίτσα (τό Αίγιο) καί

βαδίζουν πρός τά δυτικά γιά νά μπούν στήν Πάτρα. Οι

Πατρινοί κατατρομαγμένοι μπήκαν οί περισσότεροι στά κα-

ράβια καί πήγαν στά απέναντι παράλια τής Στερεάς, πού

τά κατείχαν οι Ένετοί. Έμεινον όμως στήν πόλη 4.000 καί

στό κάστρο η φρουρά.

Οί Τούρκοι αιχμαλώτισαν πολλούς Πατρινούς, κι αφού

λεηλάτησαν τά σπίτια τους τά έκαψαν. "Έπειτα πολιόρκη-

σαν τό κάστρο. ᾿Επειδή όμως δέν μπόρεσαν νά τό κυριεύσουν,

κατόρθωσαν ύστερα από πολλές προσπάθειες, νά ανοίξουν

στόν τοίχο τού κάστρου μιά τρύπα. Κι ενώ ήταν έτοιμοι οι

γενίτσαροι νά μπούν απτό τήν τρύπα μέσα, οι “Έλληνες ττού

φύλαγαν άγρυπνοι μέρα καί νύχτα, τούς κατάλαβον κι όταν

πλησίασαν τούς έριξον ρετσίνι καί πίσσα αναμμένη κι έτσι

οι γενίτσαροι έφυγαν κατατρομαγμένοι.

Μετά τήν αποτυχία αυτή οι Τούρκοι δέχθηκαν νά φύ-

γουν από τήν Πελοπόννησο, αφού υπέγραψον συνθήκη μέ

τούς Παλαιολόγους, σύμφωνα μέ τήν οποία οι Παλαιολό-

γοι θά πλήρωναν κάθε χρόνο φόροστούς Τούρκους.

Τήν καταστροφή καί πολιορκία τής Πάτρας από τούς

Τούρκους, ένας Έλληνας ποιητής πού ζούσε εκείνη τήν επο-

χή, τήν περιγράφει ώς εξής:
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Ώ Κόρινθος κακότυχη, πολύ καχόν οπούδες

καί σύ ανδρειωμένε βασιλεύ, καχόν ριζικόν οπούχες,

τήν Πάτρα τήν πανέμορφη είχες παρηγοριά σου

κι οι Τούρκοι τήν εχάφασι τήν ταπεινή τήν Πάτρα

καί από τότε εχάλασε όλον τό ριζικόν σου.

Αυτή τήν Πάτρα τήν πτωχήν είχες παρηγοριάν σου

πουγκίν σου καί σακκούλιν σου εις όλες τίς δουλειές σου

εις όλες σου τίς όρεξες χι εις τά θελήματά σου

καί απ᾽ αρχής σού έδειξεν όλον τό ριζιχόν σου,

κακά σού ετελειώθηχεν εμπρός τών ομματιών σου...9.

(Από τό «θρήνος τής Κωνσταντινουπόλεως» }

Κι ένας άλλος Τούρκος αυτός, γράφει :

«Προχώρησαν οι Τούρκοι από τήν Κόρινθο καί έφθασαν

στήν Πάτρα, πού κι αυτή τήν έκαμαν στάχτη. "Επιασαν χι-

λιάδες αιχμαλώτους, άνδρες καί γυναίκες καί τούς πωλού-

σαν... Βρήκαν ακόμα πολύ χρυσάφι, ασήμι καί πολύτιμα

πετράδια. "Ετσι τό βιλαέτι (η περιφέρεια) τού Μωριά έγινε

δικό μας. Όμως ο Σουλτάνος (Τούρκος βασιλιάς), όπως

ήταν καλός καί πονόψυχος, τ᾽ άφησε πάλι στούς άπιστους

ηγεμόνες του μέ τόν όρο νά πληρώνουν κάθε χρόνο φόρο. “Η

νίκη αυτή έγινε στά 1447».
(᾿Ασίκ σιασά Ζαντέ (1401--14065)ε

«Χρονικό τής δυναστείας τού ᾿Οσμάν»)

Στά 141409 ο «Δεσπότης τού Μυστρά» Κωνσταντί-

νος Παλαιολόγος έγινε Αυτοκράτορας τής Κωνσταντινου-

πόλεως καί τή διοίκηση τής Πελοποννήσου τήν ανέλαβαν

οι δύο αδελφοί του, ο Θωμάς πού είχε πρωτεύουσα τήν

Πάτρα καί ό Δημήτριος πού είχε πρωτεύουσα τή Σπάρτη.
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Οι δυό αυτοί αδελφοί, ενώ θά έπρεπε νά είναι αγαπη-

μένοι καί νά συνεργάζωνται μετοξύ τους, αντίθετα πολε-

μούσαν ο ένας τόν άλλον κι έτσι οι Τούρκοι βρήκαν τήν ευ-

καιρία καί ξαναμπήκαν στήν Πελοπόννησο μέ πολυάριθμο

στρατό καί αρχηγό τόν ίδιο τόν Σουλτάνο Μωάμεθ τόν

Β’, στά 14268.

Οι Έλληνες πολέμησαν μέ ανδρεία κι αυτοθυσία γιά νά

διατηρήσουν τήν Πελοπόννησο ελεύθερη, αλλά νικήθηκαν

από τά Τουρκικά στρατεύματα, γιατί ήσαν περισσότερα

καί καλύτερα οπλισμένα. Καί υποδουλώθηκε η Πάτρα κι

ολόκληρη σχεδόν ή Πελοπόννησος στούς Τούρκους, οι

οποίοι προξένησαν πολλές καταστροφές.

Ο Θωμάς Παλαιολόγος αφού οργάνωσε τό στρατό

του κατόρθωσε νά ελευθερώση καί πάλι τήν Πάτρα στά

1459, κατόπιν σκληρών αγώνων, αλλά ξαναήλθε τό 1460

ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β’ μέ πολυάριθμο στρατό, κι αφού

ενίκησε τόν Θωμά, τόν ανάγκασε νά φύγη στή Ρώμη.

Έτσι ή όμορφη πόλη µας υποδουλώνεται πιά ορι-

στικά καί ζεί μιά μαρτυρική καί γεμάτη αγωνία ζωή επί

368 ολόκληρα Χρόνια κάτω από τή βαρειά Τουρκική

σκλαβιά.

Ένας Τούρκος ιστορικός περιγράφει ως εξής τήν ύπο-

δούλωση τής Πάτρας κατά τό 1460 :

«Είναι ο Μωριάς μιά χώρα μέ πολλά αγαθά, άφθονα

φρούτα καί άλλα γεννήματα καί τά πρόβατά της γεννούν δυό

φορές τό χρόνο. Μιά χώρα πολύ ώραία μ᾽ άλλα λόγια... Ο
Σουλτάνος προχώρησε έπειτα πιό µέσα από τήν Κόρινθο καί
αφού πολέμησε λίγο, πήρε καί τό φρούριο πού λέγεται Π]α-
λιά Πάτρα καί πού είναι στήν άκρη τής θάλασσας καί προσ-
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/ , - Δ . 3 / . 1.» 5 λτατεύει πολλές πολιτείες καί πού ακόμα καί τό ίδιο είναι μιά

χώρα πολύ ωραία, πλούσια, μέ αγγελόμορφους νέους καί λι-

νερές κοπέλλες. "Όμως οι άπιστοι ραγιάδες τής πολιτείας
5 - - / 1 ’ ’ 4 4 . ολ

αυτής τής [ιάτρας δέν φέρθηκαν τίμια στόν Σουλτάνο, δέν

δέχτηκαν νά υποκύψουν καί γι αυτό ο πανένδοξος ΙΙατισάχ

(ό μεγάλος βασιλιάς) διέταξε νά τούς κακομεταχειριστούν.

Καί τότε οι γενναίοι µας στρατιώτες άρπαξαν πολλές γυναί-

πες καί τίς πήραν μαζί τους, αιχμαλώτισαν τούς άνδρες καί

λεηλάτησαν τά σπίτια τους. Τίς εκκλησίες τής Πάτρας τίς

έκαμαν τζαμιά, γιά νάχουν οι πιστοί μουσουλμάνοι µέρος νά
΄ . λ νά λ : 7 9 . 1

προσεύχωνται καί νά δοξάζουν τόν παντοδύναμο ᾿Αλλάχ πού

τούς έδωσε ένα τόσο ισχυρό βασιλιά (τόν Μωάμεθ Β’) πού

χάρη σ᾽ αυτόν ο κόσμος τού ᾿Ισλάμ απέκτησε τόσα καί τόσα

φρούρια πού ανάμιεσά τους λάμπει σά σμαράγδι η {όλη καί

σά μαργαριτάρι η Πάτρα, τής οποίας τόν ηγεμόνα τόν κατα-

ραμένο Θωμά Παλαιολόγο τόν έδιωξε στήν ᾿Ιταλία.. Τήν

ίδια χρονιά ό κραταιότατος Σουλτάνος εκυρίευσε καί τό
/ 7

φρούριο Καλάρουτα...

»Έτσι τό βιλαγιέτι τού Μωριά μέ τά δυό του ισχυρά

κάστρα, τήν Κόριν͂ο καί τήν Πάτρα, έγινε μουσουλμανικό

καί αξιώθηκε νά ιδή τά ιερά μας τζαμιά στά 1460 ».

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

Η Πάτρα, όπως κι άλλες περιοχές τής σκλαβωμένης

Πατρίδας µας, άρπαξε τό όπλο γιά νά διώξη τόν εχθρό

από τά πρώτα χρόνια τής μαύρης καί πικρής σκλαβιάς. Τά

επανοστατικά όμως αυτά κινήματα αποτύχαιναν, γιατί

ήταν πρόχειρα οργοανωμένακαί τοπικά. | |
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᾿Από αυτά θά αναφέρωμε τά σπουδαιότερα : Στά

1466 ό Έλληνας οπλαρχηγός Μιχαήλ Ράλλης μέ τήν βοή-

θειατών Ενετών καί τών Πατρινών ελευθέρωσε τήν Πάτρα,

έπειτα από σκληρή κι αιματηρή μάχη. Οι Τούρκοι όμως

έστειλαν νέες δυνάμεις, οι οποίες, αφού διεσκόρπισαν τούς

επαναστάτες ξαναυττοδούλωσαν τήν πόλη. Τά σπίτια τών

Πατρινών τά ελεηλάτησαν καί πολλούς απ᾽ αυτούς εσκό-

τωσαν, μεταξύ τών οποίων καί τόν Μητροπολίτη Πατρών

Νεόφυτον.

Στά 15}| μετά τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου,

κατά τήν οποία καταστράφηκε ο Τουρκικός στόλος από τόν

Ενετικόν καί “Ισπανικόν, οι Πατρινοί παρακινούμενοι από

τόν Μητροπολίτη τους Γερμανόν τόν Α΄’, επανεστάτησαν

καί πάλι. Έγινε φοβερή μάχη στήν παραλία κοντά στόν

"Αγιο ᾿Ανδρέα στήν οποία νικήθηκαν οι Τούρκοι καί διώ-

χθηκαν από τήν Πάτρα. Τό [1572 όμως ήρθε πολυάριθμος

Τουρκικός στρατός, ο οποίος ξαναυποδούλωσε τήν πόλη

μας, τήν οποία καί ερήμωσε λεηλατώντας τά σπίτια κι

αιχμαλωτίζοντας τούς κατοίκους της.

Στά 14683 οί Ενετοί εκήρυξαν τόν πόλεμο κατά τής

Τουρκίας κι αφού ελευθέρωσαν πολλές πόλεις στά παράλια

τού ᾿Αδριατικού καί τής ηπείρου, έβγαλαν στρατεύματα

καί στά παράλια τής Πάτρας τόν ᾿Ιούλιο τού 1687, μέ αρ-

χιστράτηγο τό Φραγκ. Μοροζίνη. Στίς 14 "Ιουλίου οί Τούρ-

κοι μέ 10.000 πεζούς καί 4.000 Ιππείς ώρμησαν κατά τών

Ενετών, οί οποίοι ήσαν σχεδόν 10.000. Τούρκοι κι Ενετοί

επολέμησαν μέ μεγάλο πείσμα. Ύστερα όμως από πολύωώ-

ρη μάχη οι Τούρκοι οπισθοχώρησαν κι έφυγαν άτακτα

μακριά από τήν Πάτρα, αφήνοντας καί τό κάστρο της

ελεύθερο.
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᾿Αλλά η Πάτρα από τούς συχνούς πολέμους, τίς λετ-

Λλασίες καί τίς αρρώστιες είχε σχεδόν ερημωθή. ᾿Από τούς

25.000 κατοίκους πού είχε κατά τά πρώτα χρόνια τής

σκλαβιάς, μόνο 1.615 είχαν απομείνει. Οι Ενετοί γιά νά αύ-

ξήσουν τόν πληθυσμό της έστειλαν προκηρύξεις στά χωριά

καί στίς πόλεις τής Ρούμελης καί τής ᾿Ηπείρου μέ τίς οποίες

προσκαλούσαν τούς κατοίκους τον νά έρθουν νά εγκατα-

στοθούν στήν Πάτρα καί στά γύρω χωριά δίνοντας υπό-

σχεση ότι θά τούς βοηθήσουν γιά τήν εγκατάσταση αυτή.

Μέ αυτόν τόν τρόπο αύξησε αρκετά ο πληθυσμός τής Πά-

τρας καί τών γύρω περιοχών μέ Έλληνες πού ήρθαν από

τή Ρούμελη καί τήν Ήπειρο.

Η Πάτρα, καθώς κι άλλες περιοχές τής Πελοποννήσου

έμειναν υποδουλομένες στούς Ενετούς ως τόν ᾿Ιούνιο τού

1715, δοπότε επέρασε από τόν ᾿Ισθμό τής Κορίνθου ο Σουλ-

πάνος ᾿Αχμέτ ο Γ’ μέ πολυάριθμο στρατό καί υποδούλωσε

μέσα σέ 3 μήνες δλόκληρη τήν Πελοπόννησο χωρίς σχεδόν

αντίσταση, διότι οι Πελοποννήσιοι δέν έμεναν καθόλου εύ-

χαριστημένοι από τούς 'Ενετούς καί δέν τούς βοήθησαν

πώρα στόν αγώνα τους κατά τών Τούρκων.

Ό Γιαννιώτης ποιητής Μάνθος ᾿Ιώάννου στό ποίημά

του «Συμφορά καί αιχμαλωσία τού Μωρέως» ειρωνεύεται
πούς Ενετούς, οι οποίοι παρέδωσαν τά κάστρα τού Μωριά

χωρίς αντίσταση. ᾿Από τό ποίηµα αυτό δημοσιεύοµε εκείνο

τό τμήμα πού αναφέρεται στήν παράδοση τού κάστρου
τής Πάτρας, τό οποίο κατόπιν διαταγής τού Σουλτάνου

επήγε ό Καραμουσταφάς νά τό πάρη :

Τού Καραμουσταφά πασιά ορδίνιασε καί στέλλει,

νά πάγη στήν Πάτρα γρήγορα, νά πάρη τό καστέλι,

καί παρευθύς επρόσταξεν ανθρώπουςνά συμπάση

η καχή σκάλα νά φτιαστή, κανόνια νά περάση.
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Στό Δρέπανο εριθάρισε καί είδε τό καστέλι,

καί παρευθύς σηκώθηκε, νά πάγη κοντά του θέλει.

Καί ότε εζύγωσε χοντάκαί είδε το αρματωμένον,

τό πρόσωπόν τού έγινε σάν τόν αποθαμένον.

Ό Βεζύρης τού έστειλε μέ ορδινιά μεγάλη,

άν δέν τού φέρη τά κλειδιά τού κόφτει τό χεφάλι.

Καί παρευθύς ορδίνιασε στό Ναύπακτο καί στέλλει.

κανόνια νά τού φέρουνε στό πέρα τό καστέλι’

᾿Από εκείνα έλαθε θοήθεια μεγάλη,

ότι εκείνα έδιωξαν κάτεργα τού Καδάλη,

νεκρός εγένετο ό πασσάς όσο νά ιδή χαμπάρι,

άν ήτονε τό δολετό τό κάστρο νά τό πάρη.

Καί όταν εσυγκλίθηκε τό κάστρο στή θουλήν του,

όλος χαρά εγένετο καί κράζει τόν μουφτήν του.

--- Ποτέ µου δέν λογάριαζα μέ τόση ευχολία

Οι Φράγκοι νά μού δώσουνεεμένα τά κλειδία.

“Αρματωμένο τόδωσαν μέ όλα. τά κανόνια,

πράγμα οπού δέν τό ηλπιζα ποτέ εις τόν αιώνα,

δίχως νά κάμω πόλεμο, ανθρώπους νά σκοτώσω,

καί τούς Ρωμαίους μού έδωσαν νά τούς κατασκλαθώσω..

Ό Μπράντης καί ο Τσούκαρης οί δύο πολονέλοι,

αυτοί ήσαν πού παρέδωσαν στόν Τούρκο τό καστέλι.

Αυτ᾽ ήτανε πού έκαμαν τέτοια λογής ταπάτα,

πού νάθελαν βουλιάξουνε καί τσακιστούν στή στράτα.

Τό καστέλι χρεία δέν είχε νά πολεμάη δυό χρόνους,

ότι είχε Ρωμαίους πολλούς χαί όλους τούς δραγόνους.

Οί κολονέλοι τόλωπαν μέ όλα του τά κανόνια,

πού νάχουν: τήν κόλαση ζωή τους τήν αιώνια.
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Στά 1710 η Πάτρα, όπως κι άλλες πόλεις καί χω-

ριά τής Πελοποννήσου, επανεστάτησε πάλι κατά τών

Τούρκων. Στήν επανάσταση αυτή παρακινήθησαν από τόν

Έλληνα Γεώργιο Παπάζολη, τόν οποίο είχε στείλει ή αύ-

τοκράτειρα τής Ρωσίας Αικατερίνη, γιά νά πείση τούς

Έλληνες νά επαναστατήσουν κατά τών Τούρκων.

Ό Παπάζολης, δίνοντας υπόσχεση, ότι η Ρωσία θά

στείλη βοήθεια στούς Έλληνες, πολύ εύκολα τούς έπεισε κι

έτσι, όταν στά 1770 είδαν μερικά Ρωσικά πολεμικά καράβια

νά πλησιάζουν στά νότια παράλια τής Πελοποννήσου άρ-

παξαν τά όπλα καί σάν ατρόμητα λιοντάρια ρίχτηκαν

κατά τών Τούρκων.

Μεταξύ τών πρώτων, πού επανεστάτησαν, ήσαν κι οι

Πατρινοί, οι οποίοι βοηθούμενοι κι από Κεφαλλωνίτες καί

Ζακυνθινούς, επολιόρκησαν τούς Τούρκους, οι οποίοι κατα-

τρομαγμένοι κλείσθηκαν στό κάστρο.

Ό Σουλτάνος όμως, μόλις έμαθε τά επαναστατικά αυτά

γεγονότα, έστειλε διαλεχτό καί καλά οπλισμένο Τουρκοαλ-

βανικό στρατό, ο οποίος, αφού διεσκόρττισε τούς έπανα-

στάτες, άρχισε τίς λεηλασίες καί τίς καταστροφές.

Στήν Πάτρα οι ᾿Αλβανοί μπήκαν τή νύχτα τής Μεγά-

λης Παρασκευής, στίς 13 ᾿Απριλίου 1770, ενώ οι κάτοικοι

σαν στίς εκκλησίες, γιά νά ακούσουν τή συγκινητική ακο-

λουθία τού ᾿Επιταφίου. Πολλοί Πατρινοί εσκοτώθηκαν κι

άλλοι κατατρομαγμένοι έφυγαν στά γειτονικά βουνά, απ᾽

όπου μέ πόνο καί σπαραγμό έβλεπαν νά καίεται ή ωραία

τους πόλη. Τότε κάηκε κι ό όμορφος ναός τού "Αγίου ᾿Αν-

δρέου, ο οποίος ξαναχτίστηκε καί πάλι αργότερα στά 1845,

μετά τήν απελευθέρωση τής Πατρίδας µας καί διατηρείται

έως σήµερα.
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υιικονομική κατάσταση: Κατά τήν Φραγκοκρατία

(1205--1429) η Πάτρα ήταν, όπως καί κατά τήν Βυζαντινή

περίοδο (350 µ. Χ.--1204), µεγάλο εμπορικό καί βιοτεχνικό

κέντρο μέ υφαντουργεία, βαφεία, εργοστάσια παστώσεως

σαρδέλλας καί συσκευασίας τής σταφίδας.

Κατά τήν Τουρκοκρατία (1458--1828) ιδρύθηκαν βυρ-

σοδεψεία στά Ταμπάχανα, αλατοπηγεία, πυριτιδόµυλοι,

νιτροποιεία, σαπωνοποιεία, κηροπηγεία, ποτοποιεία, έλαιο-

τριβεία καί γενικά παρετηρείτο µία άνθηση στή βιοτεχνία

καί στό εμπόριο παρ’ όλες τίς πιέσεις, τούς διωγμούς καί

τίς λεηλασίες τών Τούρκων.

Η ΠΑΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ͂[92

Μέ τά τοπικά επαναστατικά κινήµατα, τά οποία ξε-

σπούσαν από καιρό σέ καιρό, δέν ήταν δυνατό νά έλευθε-

ρωθή ή σκλαβωμένη πατρίδα µας, πού υπέφερε από τήν

μαύρη καί σκληρή Τουρκική σκλαβιά, γιατί οι Τούρκοι μέ

τόν πολυάριθμο στρατό τους νικούσαν τούς έπαναστατη-

µένους Έλληνες, Γιά νά ξεσκλαβωθή η Ελλάδα, έπρεπε νά

επαναστατήσουν τήν ίδια χρονική περίοδο όλοι οι Έλληνες.

Αυτή τή γενική καί ταυτόχρονη επανάσταση τών Ελ-

λήνων κατά τών Τούρκων τήν προετοίμασε μιά μυστική

οργάνωση. Η επαναστατική αυτή οργάνωση ονομάστηκε

Φιλική “Εταιρεία καί ιδρύθηκε στά 1814 στήν ᾿θδησσό τής Ρω-
σίας από τρείς Έλληνες εμπόρους. Οι έμποροι αυτοί ήσαν ο

᾿Αθανάσιος Τσακάλωφ, πού καταγόταν από τά Γιάννενα, ο

Νικόλαος Σκουφάς, από τήν "Αρτα καί ο ᾿Εμμανουήλ Ξάνθος,
από τήν Πάτμο.
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Μυστικά καί μέ πολλές προφυλάξεις γιά νά μή τούς

καταλάβουν οί Τούρκοι, πά µέλη τής Φιλικής Εταιρείας µι-

λούσαν γιά τό σκοπό καί τό έργο τής Εταιρείας σέ άλλους

έμπιστους καί ικανούς Έλληνες καί προσπαθούσαν νά τούς

κάμουν κι αυτούς οπαδούς καί μέλη τής Εταιρείας. Έτσι η

Φιλική Εταιρεία απέκτησε σιγά σιγά µέλη καί από τούς

Έλληνες πού ζούσαν µέσα στή σκλαβωμένη Ελλάδα καί

από τούς Έλληνες πού ζούσαν έξω σέ άλλες Χώρες, γιατί

παντού έτρεχαν οι «Φιλικοί» γιά νά κατηχήσουν καί νά:

«μυήσουν» στό μεγάλο μυστικό τούς ικανώτερους.

Στήν Πάτρα. ήρθε ο «Φιλικός» ᾿Αντώνιος Πελοπίδας

στά 1818, ό οποίος αφού μίλησε σχετικά γιά τό έργο τής

Εταιρείας στόν ᾿Ανδρέα Καλαμογδάρτη, παρουσιάσθηκε

καί στόν Μητροπολίτη Γερμανό. Γιά νά κατηχήση τόν Γερ-

μανό στό έργο τής Φιλικής Εταιρείας άρχισε ως εξής :

«Γραικών παραστάτης απεστάλην πρός σέ τόν ποιμένα

τών ]]ατρών, κομίζων Ευαγγέλια... ». Ό Γερμανός έγινε

μέλος τής Φιλικής Εταιρείας χωρίς δισταγμό καί κατόρ-

θωσε σιγά--σιγά νά κατηχήση κι άλλους ΓΠατρινούς.

Στίς αρχές τού 1821 ήρθε στήν Πάτρα ο «Φιλικός»

Παπαφλέσσας ώς απεσταλμένος τού ᾿Αλεξάνδρου Υψηλάντη

γιά νά προετοιµάση τούς εδώ Φιλικούς γιά τήν Έπανά-

σταση, φέρνοντας καί γράμματα τού Υψηλάντη πρός τούς:

Πελοποννησίους, στά οποία έγραφε «ότι η μηχονή (η επα-

νάσταση) είναι έτοιμη, ότι τίποτε άλλο δέν χρειάζεται,

παρά ο μοχλός πού θά τήν κινήση καί ότι μία ισχυρά Δύνα-

μις είναι σύμμαχος καί ότι νά είναι οί πάντες έτοιμοι καί σέ

λίγο θά φθάση καί ο ίδιος εκεί».

Στίς 26 Ιανουαρίου τού 1821 έγινε στή Βοστίτσα (στό.

Αίγιο) σύσκεψη τών Φιλικών τής ᾿Αχαΐας, στήν οποία,
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εκτός τών άλλων, πήραν μέρος ο Γερμανός, ο Λόντος, ο

Παπαδιαμαντόπουλος, ο Ζαΐμης κι ο Παπαφλέσσας. Στή

σύσκεψη αυτή ο Παπαφλέσσας επέμενε νά κηρυχθή Έπανά-

σταση αμέσως. Ο Γερμανός όμως πρότεινε νά αναβληθή,

γιά τό «παράκαιρον καί ανέτοιμον», γιά νά προετοι-

μασθούν καλύτερα.

Οί συζητήσεις βάσταξαν έως στίς 30 ᾿Ιανουαρίου,

οπότε διαλύθηκαν, χωρίς νά πάρουν καμμιά απόφαση.

Ό Παπαφλέσσας μετά τήν διάλυση τής συσκέψεως

ξανάρχεται στήν Πάτρα. Οι Πατρινοί ενθουσιάζονται από

τά μυστικά φλογερά κηρύγματά του περί συντόμου απε-

λευθερώσεως τής Ελλάδας. «Τό Μυστήριον (τό μυστικό)

διαδίδεται καί ούτοι (οι Πατρινοί) τρέχουσι αχαλίνωτοι,

ερωτώμενοι μεταξύ των εις τά καφεττωλεία καί έμπροσθεν

τών Τούρκων «πόσα (όπλα) έχεις ;». Οι δέ οργανοπαί-

Χτες έψαλλαν συχνά τά ηρωϊκά άσματα καί μάλιστα

«Δεύτε παίδες Ελλήνων . .. . ».

Οι Τούρκοι παρακολουθούν τίς εκδηλώσεις καί τίς

ενέργειες αυτές κι ανησυχούν. Γι αυτό ο Τούρκος Διοικητής

τής Πελοποννήσου πού είχε τήν έδρα του στήν Τρίπολη,

εκάλεσε εκεί όλους τούς Μητροπολίτες καί Προκρίτους τής

Πελοποννήσου, γιά νά συζητήσουν διάφορα ζητήματα.

Ό σκοπός όμως τής προσκλήσεως ήταν νά τούς συλ-

λάβη καί νά τούς φυλακίση. ᾿Από πολλές επαρχίες τής

Πελοποννήσου άρχισαν νά πηγαίνουν οι αρχιερείς κι οί

πρόκριτοι. Τής ᾿Αχαΐας όμως όλο κι αργοπορούσαν λέ-

γοντας διάφορες δικαιολογίες στίς Τουρκικές αρχές τών

Πατρών καί τών Καλαβρύτων.

Ό Μητροπολίτης Γερμανός έφυγε από τήν Πάτρα στίς

Ο Μαρτίου τού 182] καί επήγε στά Καλάβρυτα. ᾿Απ᾽ εκεί,

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΝΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 4
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στίς 13 τού Μαρτίου, αντί νά πάη στήν Τρίπολη πήγε

στό μοναστήρι τής "Αγίας Λαύρας. ᾿Εκεί συγκεντρώθηκαν

κι ο ᾿Ασημάκης Φωτήλας, ό ᾿Ανδρέας Ζαΐμης, ο ᾿Ανδρέας

Λόντος, ο Σωτήρης Χαραλάμπης κι ο ᾿Επίσκοπος Κερνί-

κης- Καλαβρύτων Προκόπιος.

Στήν ᾿Αγία Λαύρα έγινε καί νέα πολυήµερη σύσκεψη,

στήν οποία συζητούσαν γιά τήν ημερομηνία τής κηρύξεως

τής Επαναστάσεως. Κατά τίς ημέρες όμως αυτές έγιναν

στήν επαρχία Καλαβρύτων καί μέσα στήν Πάτρα μερικές

πολεμικές καί επαναστατικές πράξεις, πού επροκάλεσαν τήν

γενική ᾿Επανάσταση, τήν οποία επερίμεναν μέ λαχτάρα

επί 400 περίπου χρόνια οι γενεές τών πολυβασανισμένων

Ελλήνων, γρηγορώτερα από τήν ημερομηνία, πού είχε δρι-

σθή νά γίνη.

Τήν κήρυξη τής ᾿Επαναστάστάσεως τού 1821 στήν

Πάτρα, ο Σπυρίδων Τρικούπης τήν περιγράφει ώς εξής στό

βιβλίο του «Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως» :

«Οι εν [Π]άτραις (Τούρκοι), οι οποίοι καί αφ᾽ ότου έμα-

θαν, ότι οι ᾽Αχαιοί δέν θέλησαν νά μεταβώσιν εις Τριπολι-

τσάν, είχαν αρχίσει νά μεταφέρωσι τάς γυναίκας καί τα τέ-

χνα των εις τήν ακρόπολιν (κάστρο) εγκατέλειψαν τήν πόλιν

καί εκλείσθησαν τήν 91] Μαρτίου 1691 μήτε πολεμούντες

μήτε πολεμούμενοι.

Τήν αυτήν ημέραν ανέβησαν ωπλισμένοι έως 100 από

τό Ρίον εις Πάτρα τουφεκίξοντας. Μερικοί δέ από αυτούς

μπαίνοντας εις ένα ρακοπωλείον (ποτοπωλείον) εις τήν

συνοικίαν τής "Αγίας Τοιάδος, αφού εμέθυσα», έχυσαν ρακή

(ούξο) σέ μιά λεκάνη καί αφού εμούσκεψαν μέ τή ρακή
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μερικά παλιόπανα, τά άναψαν καί μέ αυτά έκαψαν τό ρακο-

πωλείο καί εσκότωσαν τόν ρακοπώλην.

Απ εκεί επήγαν νά πατήσουν (νά μπούν) τό σπίτι τού

Παπαδιαμαντοπούλου. ΟΑλλά Γεπειδή ευρήκαν αντίστασιν,

αυτοί μέν τό ντουφεκούσαν κάτω από τό δρόμο, οι άλλοι δέ

οί Τούρκοι πού ήσαν εις τό φρούριο, τό κανονιοβολούσαν από

επάνω. Οι φλόγες τού ρακοπωλείου μετεδόθησαν καί πολλαί

οικίαι εκάησαν. "Ησαν πολλοί “Επτανήσιοι εις τήν πόλιν, εκ

τών οποίων πολλοί ήσαν Φιλικοί. “Οταν τούτοι άκουσαν τόν

ντουφεκισμόν καί είδαν τάς φλόγας, ωπλίσθηκαν καί έτρεξαν:

εις διάφορα μέρη. Μερικοί δέ από αυτούς, αφού επήραν καί

μερικούς [Γ]ατρινούς, επροχώρησαν εις Τάσι, όπου συνήθως:

συνεκεντρώνονταν οι Τούρκοι. ᾿Εκεί εσυγκρούσθησαν Τούρ-

κοι καί "[λληνες διά πρώτην φοράν καί εσκοτώθηκε ο

Κεφαλλωνίτης Βασίλης ᾿Ορκουλάτος.

᾿Απ᾽ εκεί απεσύρθησαν οι “Επτανήσιοι πρός τήν ενο-

ρίαν τού "Αγίου Γεωργίου στήν οποία κατοικούσαν Χριστια-

νοί κατά τά άκρα τής πόλεως, όπου ήσαν τά προξενεία. Τό

βράδυ τής ημέρας αυτής ο Πρόξενος τής Ρωσίας Βλασσό-

πουλος καί ο Πρόξενος τής Σουηδίας Στράνης, επειδή κατοι-

κούσαν όχι μακράν τής ακροπόλεως (τού κάστρου) καί έπει-

δή εφοβόνταν τήν οργή τών Τούρκων, γιατί τούς υπο-

πτεύονταν--καί δικαίως--ώς συνωμότας, άφησαν τάς οικίας

των καί εμπήκαν εις τά πλοία. "Εφυγαν δέ έπειτα από ολί-

γας ημέρας μαζύ μέ τόν [ρόξενον τής Πρωσίας Αοντο-

γούρην, φίλος καί αυτός τού αγώνος (τής ᾿Επαναστάσεως).

Τήν ίδια Γημέρα (ήλθε (εις τούς ᾿Επαναστάτας) ένοπλος
ο εντόπιος (ΩΠατρινός)"ΙΙαναγιώτης Καραντζάς, απλός τε-

χνίτης έως τότε, ό οποίος απέκτησε από τήν αρχή τού κινή-

ματος (τής ᾿Επαναστάσεως}) μεγάλην υπόληψιν διά τήν
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ανδρείαν καί τόν πατριωτισμόν του. Ο Καραντζάς, επειδή.

ήθελε νά δώση καιρόν εις τούς []ατρινούς νά παραμερίσουν

κατά τήν νύκτα τάς οικογενείας των καί τά πράγματά των,

αφού συνεννοήθηκε καί μέ τόν Ν. Γερακάρη πού ήταν ένας

από τούς αρχηγούς τών Επτανησίων, έστειλε ανθρώπουςεις

διάφορα μέρη τής πόλεως διά νά φωνάξουν όλη τήν νύχτα

«γρηγορείτε», μέ σκοπό νά υποθέσουν οι Τ'ούρκοι, ότι οί

Έλληνες ήσαν πολλοί καί προσεκτικοί ώστε νά μή κάμουν

νυκτερινή έφοδο κατά τών “Ελλήνων.

Τήν άλλην ημέρα (99 Μαρτίου) οι Τούρκοι ήσαν όλοι

συγκεντρωμένοι εις τήν ακρόπολη (κάστρο) απ᾽ όπου κανο-

νιοβολούσαν τήν πόλη. Όταν έμαθαν τά όσα συνέβησανείς.

τήν Πάτρα οι πέριξ σημαντικοί (οπλαρχηγοί καί άλλοι πρό--

χριτοι) ᾿Αχαιοί, έσπευσαν νά εισέλθουν είς τήν Πάτρα, παίρ--

νοντας μαξύ τους όσους ημπόρεσαν εκ τού προχείρου όπλο-

φόρους.
Καί πρώτος μέν εισήλθε (εμπήκε) ο Παπαδιαμαν-

τόπουλος. "Έπειτα από αυτόν ό Λόντος μέ ερυθράν (κόκκινη 7’

σημαίαν, τήν οποίαν κατασκεύασε πρόχειρα--πρόχειρα καί η.

οποία είχε στή μέση μαύρον σταυρό, από τήν μιά μόνο

πλευρά...

Τήν ίδια ημέρα εισήλθαν (εις τήν []άτρα) καί ο Πα-

λαιών Πατρών Γερμανός, ο Επίσκοπος Κερνίκης (Καλα-

βρύτων), ο Ζαΐμης καί ο Ρούφος φέρνοντας πλήθη οπλο-

φόρων καί ροπαλοφόρων. Κατά τήν είσοδον οι [Ιατρινοί καί
οι άλλοι ευρισκόμενοι στήν [Πάτρα "Ελληνες επραύγαδαν,

ενθουσιασμένοι: Ζήτω η ᾿Ελευθερία/ Ζήτω οι αρχηγοί!

Καί εις τήν Πόλιν (τήν Κωνσταντινούπολιν) νά δώση
ο Θεός /
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᾿Αφού εισήλθαν οι αρχηγοί κατέλαβαν τό δυτικόν μέρος
-”- { 4 / . :;. “ - ΄ . ᾽ - ΠΡ

7τής πόλεως, τό μέρος πρός τόν "Αγιον Γεώργιον, όπου ήσαν

οι "Επτανήσιοι. Ο δέ Παλαιών [Γ]ατρών Γερμανός διέταξε

καί έστησαν εις τήν πλατείαν τού “Αγίου Γεωργίου σταυρόν,

τόν οποίον ασπάζονταν οι παρευθέντες εκεί καί ορκίξονταν

ότι θά πολεμήσουν υπέρ τής Πίστεως καί τής Πατρίδος.

᾿Εμοίρασαν δέ οι αρχηγοί καί εθνόσημα από ερυθρό

(όκκινο) ύφασμα πού είχαν κυανό σταυρό, διέταξαν εκείνους

πού έκαναν ιστία (πανιά) νά φτιάσουν σημαίας διά τούς

οπλοφόρους καί διά νά στείλουν καί εις άλλα μέρη, εξέδωκαν

παντού επαναστατικάς προκηρύξεις έγραψαν εις τούς "Ελλη-

"Ναςτούς ευρισκομένους εντός ή εκτός τής [Πελοποννήσου, νά

αρπάξουν τά όπλα καί έστειλαν πρός τούς Προξένους: πού

ήσαν εις τήν Πάτρα τήν εξής εγκύκλιον :

«'Ημείς τό ᾿Ελληνεκόν "Ε͂νος τών Χριστιανών, βλέ-

ποντες ότι μάς καταφρονεί τό ᾿Ο͂ωμανικόν (Τουρκικόν}

γένος καί σκοπεύει όλε͂ρον εναντίον μας { καί έχει σκο-

πόν νά μάς αφανίση } πότε μέ ένα σιότε μέ άλλον τρόσον,

απεφασίσαμε στᾶερώς ή νά απο͂άνωμε δλοι ή νά ελευ-

͂ερῶώμε, καί τούτου ένεκα {καί γιά τούτο) βαστούμε᾽

τά όπλα εις χείρας { στά χέρια} ζητούντες τά: δικαιώ-

ματά μας. . Ιί

Όντες Λοιπόν βέβαιοι, ότι όλα τά Χριστιανικά βασί-

λεια γνωρίξουν τά δίκαιά µας καί όχι µόνον δέν ͂έλουν

μάς έναντιῶή, {ελπέξομε ότι όχι μόνον δέν ͂ά μάς

είναι αντί͂ετα. στόν σκοπόν µας αυτόν }» αλλά καί ͂έλουν

μάς συνδράμει {αλλά καί ότι ͂ά μάς βοῆ'ήσουν }), καί

ότι έχουν εις μνήμην ( καί ότι εν͂υμούνται } ότι οί ένδο-

-ξοι πρόγονοί µας εφάνησαν ποτέ ωφέλιμοι είς τήν άν͂ρω-

πότητα { ωφέλησαν κάποτε τήν ανδρωπότητα), διά τούτο

ειδοποιούμεν τήν εκλαμσρότητά σας καί σάς παρακαλούμε᾽
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νά παοσπᾶήσετε νά είμεθα υπό τήν εύνοιαν καί τήν

προστασία» τού μεγάλου κράτους τούτου, ( σάς παρακα-

λούμε νά φροντίσετε νά μάς προστατεύση καί νά μάς βοη-

͂ήση τό µεγάλο σας κράτος)».

"Αν καί οι Τούρκοι τής [Πάτρας καί προέβλεπαν καί

προέλεγαν τάς ταραχάς (τήν ᾿Επανάσταση τών “Ελλήνων),

άφησαν τελείως απροετοίμαστο τό φρούριόν τους καί ούτε

τάς δεξαμενάς του δέν εφρόντισαν νά καθαρίσουν καί νά γεμί-

σούν (νερό), ώστε μετά δύο ημέρας, αφ᾽ ότου εκλείσθησαν

μέσα, εδίψασαν, διότι οι "Ελληνες έκοψαν τό υδραγωγείο,

εκυρίευσαν καί τάς τουρκικάς οικίας πού ευρίσκονταν κοντά

εις τό φρούριο καί δέν τούς άφηναν ούτε τά κανόνια τους νά

γεμίζουν, παρά μόνο κατά τή νύκτα μέ τό σκοτάδι. Λιεκρί-

γονταν ώς τολμηρότερος όλων τών άλλων ο Παναγιώτης

Καραντζάς. [Πολύ διέπρεψε καί ο Σταμάτης Κουμανιώτης, ο

οποίος έπεσε θύμα τής τόλμης του (εσκοτώθηκε) τήν ημέρα

τής εισόδου εις τήν πόλιν.

Τολμηροί οι "Ελληνες τάς πρώτας ημέρας καί ενθουσια-

σμένοι έστησαν καί χτυπούσαν τό φρούριο μέ έξ κανόνια, τά

οποία μετέφεραν από τά εμπορικά πλοία τών “Επτανησίων

πού ήσαν εις τό λιμάνι, καί ήρχισαν μέ μεγάλη προθυμία νά

κάμνουν υπόνομο διά νά ανατινάξουν ένα μέρος τού τοίχου

τού φρουρίου. ᾿Αλλά έμαθον οι ευρισκόμενοι μέσα εις αυτό

Τούρκοι εγκαίρως, πρός ποίον μέρος διευθύνετο η υπόνομος

καί τήν εματαίωσαν μέ αντίθετον υπόνομον».

᾿Ενώ συνεχίζονταν η πολιορκία τού φρουρίου «έμα-
θον--γράφει ο Επίσκοπος τών Πατρών Γερμανός στά

απομνημονεύματά του (σελ. 20)--οι αρχηγοί τών Πατρι-

νών, ότι ήρχετο από τά ᾿Ιωάννινα μέ ολίγας δυνάμεις ό
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Ισουφ πασάς καί επλησίαζε εις τό Μεσολόγγι... ᾽Απεφά-

σισαν οι αρχηγοί νά αποστείλουν στρατιώτας νά προκατα-

λάβουν τά στενά τής Κακής Σκάλας (εις τήν Παλιοβούνα)

διά νά κτυπήσουν τόν ᾿Ισούυφπασά... “Όθεν, ευθύς όπου

έφθασεν ο ᾿Ισούφ πασάς εις τό ᾿Αντίρριον (πέρα καστέλι)

απέστειλε έναν άνθρωπόν του μέ γράμμα φιλικόν πρός τούς

αρχηγούς τών Ελλήνων, καί τούς ηρώτα ποίον αίτιον τούς

εβίασε νά κάμουν ένα τέτοιο κίνημα... Οι δέ αρχηγοί απε-

κρίθησαν πρός αυτόν ότι... απεφάσισαν ή νά έλευθερω-

θούν από τήν τυραννίαν τών Τούρκων ή νά αποθάνουν.

Όταν έλαβε αυτή τήν απάντησι ο ᾿Ισούφ, άρχισε νά περνά

εις τό Ρίον μέ τούς στρατιώτες του.

Όταν έμαθαν τούτο οι Έλληνες τών Πατρών διώρι-

σαν 400 περίπου στρατιώτας νά φυλάττουν τόν δρόμονµε-

ταξύ Πάτρας καί Ρίου καί άν δοκιμάση ο ᾿Ισούφ νά μεταβή

εις Πάτρας, νά δώσουνείδησιν εις τούς ᾿Αρχηγούς διά νά

στείλουν καί άλλην δύναμιν νά τόν εμποδίσουν. ᾿Αλλά οί

διωρισμένοι εις τήν φύλαξιν τού δρόμου εστάθησαν εκεί

μίαν μόνον ημέραν καί έπειτα λιποτακτήσαντες επέστρεψαν

εις τήν Πάτρα, χωρίς νά δώση κανείς από αυτούς είδησιν

εις τούς ᾿Αρχηγούς. ..

Όθεν ο ᾿Ισούφ πασάς, χωρίς αναβολήν, τήν ιδίαν νύ-

κτοα εκίνησε μέ 800 περίπου στρατιώτας καί έφθασε εις τό

φρούριον τών Πατρών, ενώ εξημέρωνε ή Κυριακή τών Βαΐων,

τήν 3 ᾿Απριλίου (τού 1821) καί κατέλαβε (επλησίασε) αι-

φνιδιαστικώς τούς Έλληνας, διότι δέν είχαν λάβει καμμίαν

πληροφορίαν, οι οποίοι επειδή ήσαν καί άτακτοι καί φοβι-

σμένοι εκ τών ειδήσεων όπου διέδιδε ο "Αγγλος πρόξενος

Γκρίν, ότι δήθεν έφθασαν εις τήν ᾿Ακαρνανία 15.000 ᾿Αλβα-

νοί καί πλησιάζει ό τουρκικός στόλος μέ άλλας δυνάμεις,
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εταράχθησαν μέ υπερβολήν καί κατεπλάγησαν καί άρχισαν

νά φεύγουν έξω τής πόλεως... |

Οι δέ στρατιώται τού ᾿Ισούφ πασά, ενωθέντες μετά

τών πολιορκουμένων Τούρκων, εις μέν τό μέσον τής πόλεως

δέν ετόλμησαν νά υπάγουν, ώρμησαν όμως εις τά άκρα καί

έβαλαν πυρκαϊάν εις πολλά μέρη καί επροχώρησαν τινές εξ

αυτών έξω τής πόλεως μέχρι τού μοναστηρίου Γηροκομείου

καί τού χωρίου ᾿Εγλυκάδος, ελπίζοντες νά εύρουν εκεί ίκα-

νόν πράγμα καί φαμίλιας (οικογενείας) διά νά αιχμαλωτί-

σουν πλήν, τίποτε δέν ηύραν...

«Οι Τούρκοι μετά τό δειλινόν τής Κυριακής εκλείσθη-

σαν πάλιν εις τό φρούριον, φοβούμενοι μήπως οι Έλληνες

μπούν καί πάλιν εις τήν πόλιν κατά τήν νύκτα, πλήν, αφού

είδαν τήν επομένη, ότι διεσκορπίσθησαν όλοι, εβγήκαν καί

επυρπόλησαν τό μεγαλύτερο µέρος τής πόλεως... »

᾽Αλλά, άν η Πάτρα κατεστράφηκε από τήν πυρκαϊά

πού έβαλαν οι Τούρκοι, καί πολλοί Πατρινοί εσκοτώθηκαν,

ή επανάσταση δέν έσβησε. πολιορκία τής Πάτρας εξα-

κολουθούσε νά γίνεται από μακριά.

Ο ᾿Ανδρέας Λόντος πού είχε στρατοπεδεύσει είς τά

Σελλά, κι οι άλλοι οπλαρχηγοί στόν ᾿Ομπλό, στό Σαρα-

βάλι, στούς Ζωητάδες καί στήν Περιβόλα, εμπόδιζαν τούς

Τούρκους νά βγούν γιά νά λεηλατήσουν τίς γύρω περιοχές.

Πολλές προσπάθειες έγιναν καί πολλές µάχες εδόθησαν

γιά νά ελευθερωθή ή ώραία μας πόλη. Πρώτη επανεστά-

τησε, δυστυχώς τελευταία ελευθερώθηκε.

Στίς 7 ᾿Οκτωβρίου 1828 οί Τούρκοι αναγκάσθηκαν νινά

παραδώσουν τό φρούριο στή Γαλλική στρατιά τού Μαιζόν.

«Όταν, καθώς γράφει ο Κώστας Τριανταφύλλου στό Ιστο-
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ρικόν Λεξικόν τών Πατρών (σελ. 361), κατά τό δειλινόν,

τάγμα Πεζικού διετάχθη νά βαδίση κατ᾽ ευθείαν γραμμήν

πρός τά τείχη τού φρουρίου, οι Τούρκοι ιδόντες εκ τών

επάλξεων έσττευσαν νά ανοίξουν τάς πύλας τού φρουρίου

καί υπεδέχθησαν φιλικά τούς Γάλλους... ». -

᾿Από τότε πέρασαν 134 χρόνια κι ή Πάτρα μεγάλωσε

καί ομόρφηνε. Χαράχτηκαν νέοι δρόμοι σύμφωνα μέ τό σχέ-

διο τού Κερκυραίου μηχανικού Σταματίου Βούλγαρη, χτί-

στηκαν µεγάλα κι ωραία σπίτια, έγιναν όμορφες πλατείες

πού στολίζονται μέ σπάνια δένδρα καί πολύχρωμα λουλού-

δια. Προόδεψε στά γράμματα κι έγινε ένα από τά σπου-

δαιότερα βιομηχανικά καί εμπορικά κέντρα τής Ελλάδος.

Η πρόοδος όμως αυτή σταμάτησε γιά λίγο στά 1941,

όταν η Ελλάδα υποδουλώθηκε στούς Γερμανούς καί τούς

Ιταλούς. Στά 4 χρόνια τής ιταλογερμανικής κατοχής οι

Πατρινοί έπαθαν πολλά από τούς κατακτητάς, αγωνιζόμε-

μενοι γιά τήν ελευθερία. Στίς 4 “Οκτωβρίου τού 1944 οι κα-

τακτηταί αναγκάσθηκαν νά φύγουν από τήν Πάτρα. κι
έτσι ξαναστήθηκε καί πάλι στό φρούριό της η γαλανόλευκη

Σημαία... . |

Μετά τήν απελευθέρωση από τούς ᾿Ιταλογερμανούς,

ή Πάτρα συνέχισε καί συνεχίζει μέ γοργά βήματα τόν δρό-

μο της πρός τήν πρόοδο καί τόν πολιτισμό...

(3 σύντομη αυτή «Ισέορία τής Πάτρας» γράφ͂ηκε από

ομάδα μᾶητών τής Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ τάξεως τού Προτύσπου (10ου)

Δημοτινού Σχολείου Πατρών μέ τήν καύοδήγηση καί τή συνερ-

γασία τού διδασκάλου των ᾿Αχιλλέα Παπαδοπούλου).



3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

᾿Από τά πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος χρειαζόταν

διάφορα πράγματα γιά τίς ανάγκες του. Ό πρωτόγονος

άνθρωπος αυτά τά είδη πού χρειαζόταν, τά έπαιρνε από

τή φύση, χωρίς νά τούς κάνη καμμιά κατεργασία.

Σιγά--σιγά άρχισε νά εκπολιτίζεται καί οι ανάγκες του

άρχισαν νά γίνωνται μεγαλύτερες. Τά υλικά, τά οποία

χρειαζόταν, άρχισε κατά κάποιο τρόπο νά τά κατεργάζε-

ται. Η κατεργασία αυτή γινόταν μέ τό χέρι καί έτσι άρχι-

σε νά αναπτύσσεται η χειροτεχνία.

᾿Αργότερα οι ανάγκες του άρχισαν νά γίνωνται πιό

μεγαλύτερες καί ό άνθρωποςνά εκπολιτίζεται περισσότερο.

Τότε πλέον δέν τού αρκούσαν τά πράγματα πού έφτιανε

μέ τό χέρι του. Έτσι άρχισε ν᾽ αναπτύσσεται η βιοτε-

χνία, δηλ. ή κατασκευή προϊόντων, όχι από έναν άνθρω-

πο καί μέ τό χέρι, αλλά από σύνολον ανθρώπων.

Όσο πλούταινε ο άνθρωπος καί οι ανάγκες του γίνον-

ταν μεγαλύτερες, τόσο καί τά προϊόντα του έπρεπε νά γί-

νουν σέ µεγαλύτερη κλίμακα καί μέ μικρότερο κόστος. Γιά

νά γίνη αυτό, έπρεπε νά υπάρχουν εργοστάσια καί μηχονές.

Έτσι αναπτύχθηκε ή βιομηχανία. Μιά από τίς πολλές

βιομηχανίες πού δημιούργησε ο άνθρωπος, είναι καί η βιο-

μηχονία χάρτου.

Σύντομη ιστορία τού χάρτου. ᾿Από τούς αρ-

χαίους Έλληνας, τό φύλλο τού παπύρου, τό οποίο χρησι-
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μοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ονομάζετο χάρτης.

Αυτό τό έφτιαχναν από ένα είδος κοινού καλάμου, τό οποίο

φύτρωνε εις τούς βάλτους τής ᾿Αφρικής. Ή κατεργασία του

απαιτούσε πολύ κόπο. "Αλλο μέσον γραφής ήταν η περγα-

μηνή, αρχαιοτέρα τού παπύρου. Οι Κινέζοι πρώτοι, λίγο

μετά τή γέννηση τού Χριστού, κατασκεύασαν πραγματικό

χαρτί. Η τέχνη τών Κινέζων μετεδόθη, πρώτα στούς Ιά-

πνες καίναργότερα στούς ᾽Αραβες, οι οποίοι κατασκεύασαν

μεγάλα αλεστικά συγκροτήματα, τά οποία εκινούντο μέ

νερό. Μετεδόθη καί σέ άλλες ττολλές χώρες τής Ευρώπης

καί όλου τού κόσμου, καί τέλος έλαβε μορφή μεγάλης βιο-

μηχανικής δυνάμεως μέ λαμπρό μέλλον.

Στήν πόλη μας υπάρχει σήμερα μεγάλο εργοστάσιο

χαρτοποιΐας, τού Ευαγγέλου Λαδοπούλου, τό οποίον έπι-

σκεφθήκαμε μέ τόν διδάσκαλό μας Ν. Κωτσελένην.

"ων

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΡΤΟΥ

Καρτοβιομηχανία Ευαγγέλου Λαδοπούλου

1. θέση. Η θέση τού εργοστασίου σέ σχέση μέ τό

κέντρο τής πόλεως, ευρίσκεται στό Νοτιοδυτικό μέρος, δυ-

τικά τής σιδηροδρομικής γραμμής καί νοτίως τού σιδηρο-

δρομικού Σταθμού.

2. Ιστορία τού εργοστασίου. Τό εργοστάσιο

εδημιουργήθηκε από τόν Ευάγγελον Λαδόπουλον τό έτος

1929, καί ετέθη εις λειτουργίαν τό έτος 193]. Κοινωνικός

του ρόλος είναι: Παροχή εργασίας σέ πολλά άτομα, ανά-

πτυξη ᾿Έθν. Οικονομίας. Είναι τό καλύτερο εργοστάσιον
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χαρτοττοιΐας τής Πατρίδος μας. Συναγωνίζεται τά Ευρω-

παϊκά κράτη.

Κινείται μέ ιδική του ηλεκτρική δύναμη. Τελευταία,

προμηθεύεται λίγη ηλεκτρική δύναμη από τή Δ.Ε.Η. καί

τούτο διότι έγινε επέκταση τού εργοστασίου. Γιά νά τεθή

σέ κίνηση χρειάζεται 7.000 κιλοβάτ. Δέν ευρίσκεται κοντά

σέ πρώτη ύλη. Τήν πρώτη ύλη τή μεταφέρει ατμοπλοϊκώς

ή σιδηροδρομικώς. ᾿Εδημιουργήθη από πρωτοβουλία ενός

ατόμου. Ο δημιουργός του εξέλεξε αυτό τό μέρος γιά εγκα-

τάσταση, διότι υπήρχε ευρύ γήπεδο καί άφθονο νερό.

3. Έκταση τού εργοστασίου: Η έκταση τού

εργοστασίου είναι 35 στρέμματα.

α. Τό εργοστάσιο σέ δράση: Τοέργοστάσιο σή-

μερα τό διευθύνει ο Γεώργιος Ευαγ. Λαδόπουλος. Υπάρ-

χουν οι εξής διευθύνσεις: Η τεχνική διεύθυνση, τήν οποία

διευθύνει ό Γεώργιος ᾿Ανδρουτσέλης καί ή διεύθυνση τού

λογιστηρίου, τήν οποία διευθύνει ό ᾿Ανδρέας Θεοδοσότπου-

λος. Γραφεία μελετών δέν υπάρχουν, αλλά μόνον χημικά

εργαστήρια. Υπάρχουν τελειότατες εγκαταστάσεις υγιει-

νής, εξαεριστήρες, λουτρά, αφοδευτήρια. Υπάρχει τεχνικό

προσοπικό κινήσεως μηχανών, ττροσωπικό επισκευής τών

᾿μηχάνών, προσωπικό ασχολούμενο μέ τήν ηλεκτρική εγ-

κατάσταση τού εργοστασίου. Τό εργοστάσιο έχει όλα τά

απαραϊτητα εργαλεία γιά τήν λειτουργία τών μηχανών

καί άλλων εργασιών. ο

: Υπάρχουν 4 µεγάλες μηχανές παραγωγής χάρτου,

καί. 100 βοηθητικές μηχανές. Η εργατική δύναμη τού εργο-

"στασίου αποτελείται από 780 άνδρες καί 300 γυναίκες. Η

δύναμη αυτή αυξάνει διαρκώς, διότ! ή παραγωγή τού ερ-
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γοστασίου αυξάνει. ᾿Από τούς εργάτες αυτούς, άλλοι εί-

ναι ειδικευμένοι καί άλλοι μή ειδικευμένοι. Οι περισσότεροι

είναι εντόπιοι καί πολλοί λίγοι ξένοι. Είναι εργοδηγοί ερ-

γαστηρίων, εργοδηγοί ηλεκτροσυνεργείου, εργοδηγοί ξυ-

λουργείου, μηχανοδηγοί καί βοηθοί μηχανοδηγών Α΄’ καί

Β΄’ τάξεως. Τό υπόλοιπο προσωπικό είναι ανειδίκευτο. |

Τό τεχνικό προσωπικό µορφώνεται σέ κατώτερες Τε-

χνικές σχολές. Τό προσωπικό τού εργοστασίου εργάζεται.

͂ωρον.

Ή πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιείται είναι η ξύλινη

πάστα. Τήν προμηθεύεται από τή Σουηδία, τή Νορβηγία,

τήν Αυστρία, τόν Κοναδά καί τίς "Ηνωμένες Πολιτείες τής

᾽Αμερικής. Η ποσότητα τής ξυλόπαστας πού χρησιµοποι-

είται κάθε ημέρα είναι 60 τόννοι.

Μετατροπή τών πρώτων υλώγ. Τό ξύλο αλέθε-
ται σέ εργοστάσια τών χωρών πού προμηθεύεται τήν πά-

στα. Μετά τό άλεσμα τού ξύλου γίνονται διάφορες χημικές

κατεργασίες καί η πάστα παίρνει τή μορφή εκείνη τής

πρώτης ύλης πού έρχεται στό εργοστάσιο, τού πολτού. Ο

πολτός αυτός περνάει από διάφορες μηχανές, οι οποίες

ξεχωρίζουν τίς ίνες τού ξύλου.

Ύστερα μπαίνει ό πολτός μέ πολύ νερό µέσα στίς χαρ-

τοποιητικές μηχανές, Σ᾽ ένα τόννο νερό ρίχνουν μέσα 4--5.

κιλά πολτού χάρτου. Ύστερα ο πολτός μετασχηματίζεται

σέ μεγάλα φύλλα, πού αποξηραίνονται. ᾿Αφού αποξηραν-

θούν, τά βαπτίζουν µέσα σέ αραιό καί ͂ερμό διάλυμμα αμυ-

λώδους κόλλας, ρητινώδους σάπωνος καί στύψης, γιά νά

γίνη αδιάβροχο τό χαρτί, γιά νά μπορούμε έτσι νά γρά-

φωμε επάνω σ᾽ αυτό, χωρίς νά απλώνη η µελάνη. | |
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Τά φύλλα ύστερα πηγαίνουν σέ άλλες μηχανές, οι

οποίες τά συμπιέζουν καί ξηραίνονται καί πάλι, κι᾽ από κεί

σέ άλλα πιεστήρια, τά οποία δίνουν εις αυτά στερεότητα

καί στιλπνότητα. Τέλος, τό χαρτί περιτυλίσσεται σέ κύλιν-

δρο καί μέ τήν τελική αυτή μορφή παραδίδεται στό εμπό-

ριο. Τά τελευταία μηχανήματα κατασκευής χάρτου περι-

λαμβάνουν καί ειδικά συστήματα διά τούς διαφόρους Χρω-

ματισμούς του. Τό βάρος τού χάρτου μετράται σέ γραµ-

μάρια, κατά τετραγωνικό μέτρο.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

᾿Ακατέργαστα είδη. Βγάζει διάφορα ακατέργα-
στα είδη χάρτου, όπως χάρτη γραφής σέ διάφορα σχέδια

καί είδη, χάρτη περιτυλίξεως σέ διάφορες ποιότητες καί

σχέδια, χάρτη τυπογραφικό καί διάφορα χαρτόνια.

Κατεργασμένα είδη. Κατάστιχα Α καί Κ, χάρ-

της. καταστοίχων, φυλλάδες, ευρετήρια, σημειωματάρια,

βιβλία παραγγελιών, τετράδια Δημοτικού καί Γυμνασίου,

τετράδια ιχνογραφίας, τετράδια μουσικής, χάρτης γραφής,

χάρτης εμπορικός, ημίφυλλα εμπορικά, χάρτης ταχυδρομι-

κός, φάκελλα, φάκελλα εγγράφων, επισκεπτήρια, κάρτες,

μπλόκ αλληλογραφίας, μπλόκ ζωγραφικής, χαρτοφύλακες

κλπ., σέ πλούσιες ποικιλίες καί ποιότητες, καθώς καί δηµο-

σιογραφικό χαρτί σέ αρίστη ποιότητα.

Μεταφορικά μέσα. Οι πρώτες ύλες φθάνουν στό

εργοστάσιο ατμοπλοϊκώς, σιδηροδρομικώς καί μέ αυτοκί-

νητα. Τά δέ προϊόντα τού εργοστασίου αποστέλλονται

επίσης μέ τά ίδια μέσα. Ή μεταφορά από. τούς εργάτες

είναι οργανοομένη.
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Η εξέλιξη τού εργοστασίου. Η εξέλιξη τού

εργοστασίου υπήρξε πάντοτε προοδευτική. Ουδέποτε έση-

μείοοσε κάμψη.

Κοιγωγικά προθλήματα. Οι μισθοί τών εργατών

είναι αρκετά ικανοποιητικοί. Τό επίπεδο ζοοής τών εργα-

τών ευρίσκεται σέ ικανοποιητική κατάσταση. Οι εργάτες

είναι σωνδικαλιστικα οργανωμένοι. Μεγάλη είναι η επίδρα-

ση τού εργοστασίου στήν τοπική ζοή τής περιοχής τών

Πατρών.

Αα
τι

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ιστορία τής υφαντουργίας. ΌΌ παλαιολιθικός

άνθρωπος, ο άνθρωπος τών δασών καί τών σπηλαίων

μεταχειρίζετο τά δέρματα ζώων διά νά φυλάγεται από τό

κρύο. Γιά πρώτη φορά ο άνθρωπος μεταχειρίστηκε τήν

ύφανση στούς νεολιθικούς χρόνους καί ιδίως στήν εποχή

τών λιμναίων κατοικιών.

Η υφαντουργία είναι παλαιοτάτη σύντροφος τού

ανθρώπου, όπως καί η γεωργία. Στήν αρχή η ύφαν-

τουργία δέν διέφερε από τήν καλαθοπλεκτική παρά μόνο

στίς διαστάσεις τών φυτικών ινών τίς οποίε  χρησιµο-

ποιούσε. ᾿Αργότερα οι δύο τέχνες διαχωρίστηκαν καί η

υφαντουργία άρχισε νά χρησιμοποιή τόσο φυτικές όσο καί

ζωϊκές ίνες. Τήν εποχή αυτή βρέθηκε καί ο πρωτόγονος

αργαλειός. Η υφαντουργία προόδευσε πολύ στήν Αίγυπτο,

τήν εποχή τών πρώτων δυναστειών. Τά περιτυλίγματα

τών μουμιών είναι υφασμένα κανονικά μέ νήματα.



64

Μετά από τούς Αιγυπτίους πέτυχαν μεγάλες προό-

δους στήν υφαντική οι Σουμέριοι. Οι διάδοχοι αυτών Βαβυ-

λώνιοι εγνώριζαν νά υφαίνουν χνουδωτά καί βελούδινα

υφάσματα.

Η υφαντουργία αναφέρεται πολλές φορές από τόν

Όμηρο καί τόν Ησίοδο, κι από αυτό συμπεραίνοµε ότι η

υφαντική τέχνη ήταν γνωστή στούς Έλληνες από τήν᾽

αρχαία εποχή.

Η πρόοδος στήν υφαντουργία τών ανατολικών λαών

ήταν επί πολλούς αιώνες µεγαλύτερη από τήν πρόοδο τών

λαών τής Δύσεως. ᾿Επίσης καί οι Μεσογειακοί αρχαίοι λαοί

εγνώριζαν πολύ καλά τήν τέχνη τής υφαντουργίας καί

κατασκεύαζαν υφάσματα καί χονδρά καί βαρειά, άν καί οί

στή διάθεσή των υφαντικές ύλες ήταν περιωρισµένες,

ο ώς πρωτη ύλη χρησιμοποιούσαν τό μαλλί κι άλλες

διάφορες φυτικές ίνες. “Ως φυτικές ίνες χρησιμοποιούσαν τίς

ίνες από τήν µολόχα καί τόν αμίαντο. ᾽Από ίνες αμιάντου

κατασκεύαζαν υφάσματα, τά οποία προορίζονταν διά τήν

καύση τών νεκρών. |

Σπουδαία υφαντουργικά κέντρα ήταν στήν Αίγυπτο,

όπου η υφαντουργία ευρίσκονταν υπό τόν έλεγχον τού: κρά-

τους, στή Φοινίκη καί Παλαιστίνη. Στήν Ελλάδα ύφαν-

τουργικά κέντρα ήταν η Κώς καί η ᾿Αμοργός κι αλλού.

Μερικά υφάσματα τά οποία κατασκευάζονταν στά ύφαν-

τουργεία τής Κώ ήταν τόσον λεπτά καί διαφανή πού

ονομάζοντο «αήρ εξυφασμένος».

: Ή υφαντουργία εξελίχθηκε πολύ κατά τούς Ελληνι-

στικούς καί Ρωμαϊκούς χρόνους. Σέ τούτο συνετέλεσε πολύ

ή εξέλιξις τής συγκοινωνίας. Τήνε εποχή αυτή γίνονται γνω-

στά στόν Δυτικό κόσμο τά μεταξωτά υφάσματα. Ο οίκο-
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νομικός χαρακτήρας τής υφαντουργίας τήν εποχή αυτή

ήτο περιορισμένος.

Μέ τόν χρόνο μεταβάλλεται, καί αντί τών περιώρι-

σμένων βιοτεχνικών ή οικιακών εγκαταστάσεων μέ ολίγους

αργαλειούς καί λίγους εργαζομένους δούλους, αναπτύσ-

σονται αληθινές βιομηχανίες μέ χιλιάδες δούλους, καί επι-

στάτες καί μέ µεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Μετά τήν υποδούλωση τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

από τούς βαρβάρους η υφαντουργία στή Δυτική Ευρώπη

έπεσε σέ παρακμή. ᾿Αντίθετα στό Βυζάντιο η πρόοδος τής

υφαντουργίας συνεχίστηκε μέ τόν ίδιο ρυθμό. Μάλιστα

η εισαγωγή τής μετάξης από τήν Κίνα έδωσε σ᾽ αυτή νέα

πνοή. Κατά τόν ]8ον αιώνα αρχίζει ή. μηχανοποίηση τής

υφαντουργίας καί παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Η χώρα

στήν οποία αναπτύχθηκε πολύ η βιομηχανία τής ύφαν-

τουργίας ήταν η ᾽Αγγλία.

Η ανακάλυψη τού μηχανοκινήτου ιστού από τό Ζακ-

κάρ στίς αρχές τού 19ου αιώνα καί οι άλλες εφευρέσεις καί

βελτιώσεις, οι οποίες επακολούθησαν οδήγησαν στή σηµε-

ρινή γενική μηχανοποίηση τής υφαντουργίας.

Στήν Πατρίδα μας υπήρχε από τά παλαιά χρόνια

υφαντουργική παράδοση σέ όλες τίς περιοχές τής χώρας.

Στούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας στά Επτάνησα ήσαν τά

υφαντουργικά κέντρα τής Ζακύνθου καί τής Κερκύρας. Στήν

Πελοπόννησο καί ιδιαίτερα στήν Καλαμάτα ήτο ανεπτυγ-

μένη ή μεταξουργία. Στήν Στερεά Ελλάδα υφαντουργικά

κέντρα ήταν στήν Θήβα καί στήν ᾿Αράχωβα. Στή Θεσσαλία

ήταν στόν Τύρναβο, τήν Λάρισα, τήν Τσαρίτσανη καί στό

Τρίκερι. Στά Γιάννενα ήταν πολλά υφαντουργικά εργαστή-

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΘΒΡΙΣΘΜΕ ΤΉΝ ΠΑΤΡΑ 5
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ρια πού έβγαζαν ωραία υφάσματα μέ βαθυκύανο χρωμα-

τισμό τόν οποίον είχαν συνήθως ως φόντο.

᾿Επίδης στήν Μακεδονία, στά νησιά Θάσος, Σκύρος,

Χίος καί Τήνος. Η Κρήτη καί η Κύπρος είναι ξακουστές διά

τά υφαντά των. Πολλά από τά υφαντουργικά κέντρα κατε-

στράφησαν κατά τήν επανάσταση. Σήμερα στήν Πατρίδα

μας υφαντουργικά εργοστάσια υπάρχουν γύρω από τήν

᾿Αθήνα, στή Θεσσαλονίκη, στή Νάουσα, Βέρροια, Έδεσσα

καί στήν πόλη µας,

Η Βαμθακέα ως υφαντική ύλη. Τό φυτό βάμ-
βαξ ή βαμβακέα ανήκει στήν οικογένεια τών μαλαχοειδών.

Είναι πολλά είδη τών οποίων μερικά πού αναπτύσονται εις

τίς τροπικές χώρες, είναι πολυετή, θαμνώδη ή δενδρώδη,

άλλα δέ είναι ποώδη μονοετή, τά οποία καλλιεργούνται

συνήθως εις ψυχρότερα μέρη. Ό καρπός τού βάμβακοςείναι

κάψα μέ τρείς, τέσσερες ή πέντε χώρους. Μέσα στούς χώ-

ρους αυτούς είναι τά σπέρματα, μέ διάφορα χρώματα. Τά

σπέρματα σκεπάζονται μέ λευκές ή ξανθιές ίνες, οι οποίες

αποτελούν τό σπουδαιότερο προϊόν τού φυτού τούτου.

Έχουν δέ τό ίδιο όνομα.

Η πατρίδα τού βάμβακος είναι οι ᾿Ινδίες. Ο Ηρόδο-

τος αναφέρει πρώτος από τούς Έλληνες συγγραφείς τόν

βάμβακα μέ τό όνομα «είρια από ξύλου». Γράφει ότι στίς

᾿Ινδίες γίνεται ένα είδος φυτού, τό οποίο παράγει αντί καρ-

πού μαλλί, πιό καλύτερο από τού προβάτου, μέ τό οποίο

οι ᾿Ινδοί κατασκευάζουν τά ενδύματά τους.

Εις τήν Αίγυπτο φαίνεται ότι ο βάμβαξ εχρησιμο-

ποιείτο κατά τούς χρόνους τών Πτολεμαίων. |

Μετά από τίς ᾿Ινδίες διεδόθη εις τήν Κίνα καί από
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εκεί εις τήν ᾿Ιαπωνία. Εις τήν πατρίδα µας ο βάμβαξ εκαλ-

λιεργήθη διά πρώτη φορά κατά τόν 2ον μ. Χ. αιώνα εις

τήν ᾿Ηλεία.

Εις τήν πατρίδα µας ή καλλιέργεια τού βάμβακος αύ-

ξάνει κάθε χρόνο. Υπάρχουν πολλά εργοστάσια πού τόν

χρησιμοποιούν ώς πρώτην ύλην.

«Μεγάλο εργοστάσιο- κλωστήριον στήν πόλη µαςείναι

τό Α΄ εργοστάσιο τής Πατραϊκής- Πειραϊκής, τό οποίον καί

επισκεφθήκαμε. |

Μ΄ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΊΚΗΣ - ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ

1. θέση. Τό εργοστάσιο, σέ σχέση μέ τό κέντρο τής

πόλεως, ευρίσκεται στό Δυτικό μέρος, ανατολικά τής σιδη-

ροδρομικής γραμμής καί βορειονατολικά τού σιδηροδρομι-

κού σταθμού.

1. Ιστορία τού εργοστασίου. “ιδρύθη τό πρώτον

ως μικρά βιοτεχνία από τόν ᾿Αποσκίτην τό έτος 1890.

Μετά περιήλθε εις τήν κυριότητα τής Πατραϊκής Έμπορο-

βιομηχανικής “Εταιρείας καί σήμερα εις εταιρείαν πού έχει

τήν επωνυμίαν Α΄ ᾿Εργοστάσιον Πατραϊκής--Πειραϊκής.

Κοινώγικός του ρόλος. Παροχή εργασίας σέ

πολλά άτομα, ανάπτυξη ᾿Εθνικής Οικονομίας.

Είναι τό καλύτερο εργοστάσιο--κλωστήριο τής Πατρί-

δος µας. Συναγωνίζεται τά Ευρωπαϊκά κλωστήρια. ᾿Αποτε-
λείται από δύο ορόφους. Δέν κινείται μέ δική του ηλεκτρι-

κή δύναμη. Τήν ηλεκτρική δύναμη τήν προμηθεύεται από

τήν Δ.Ε.Η.

Τήν πρώτη ύλη τήν προμηθεύεται πρώτον από τήν
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Ελληνικήν αγορά καί δεύτερον από τό εξωτερικό (Αίγυ-

πτον, ᾿Αμερικήν).

Η μεταφορά τής πρώτης ύλης γίνεται ατμοπλοϊκώς,

σιδηροδρομικώς καί δι᾽ αυτοκινήτων. ᾿Εδημιουργήθη από

πρωτοβουλία ενός ανθρώπου, τού ᾿Αποσκίτη, καί μετά πε-

ριήλθε στήν διαχείρηση ομάδος ατόμων. Τό μέρος είς τό

οποίον ευρίσκεται τό εργοστάσιο είναι ακατάλληλο, διότι

σήμερα ή περιοχή αυτή είναι πυκνοκατοικημένη.

3. Έκταση τού εργοστασίου. Ή έκταση τού

εργοστασίου είναι 5 στρέμματα,

4. Τό εργοστάσιο σέ δράση. Τό εργοστάσιο σή-

μερα τό διευθύνει ο ᾿Ανδρέας Β. Σπηλιόπουλος. Υπάρχουν

οι εξής διευθύνσεις : Η Τεχνική τήν οποία διευθύνει ο ᾿Αν-

δρεας Σπηλιόπουλος καί ή διεύθυνση τού λογιστηρίου, τήν

οποία διευθύνει ο Γεράσιμος Σκαμνάκης.

Υπάρχουν τελειότατες εγκαταστάσεις υγιεινής, εξαερι-

στήρες, λουτρά, αφοδευτήρια.

Προΐσταται τού τεχνικού προσωπικού μηχανολόγος--

ηλεκτρολόγος πτυχιούχος Πολυτεχνείου, πλαϊσιούμενος από

ειδικευμένους πτυχιούχους καί πρακτικούς τεχνίτας, γιά τήν

συντήρηση καί τήν επίβλεψη τών ηλεκτρολογικών καί μη-

χανολογικών εγκαταστάσεων τού εργοστασίου.

Τό εργοστάσιο έχει όλα τά απαραίτητα εργαλεία γιά

τή λειτουργία τών μηχανών καί άλλων εργασιών. ᾿Αποτε-

λείται από διάφορα τμήματα, τά οποία είναι αλληλένδετα

μεταξύ των γιά τήν επεξεργασία τού βάμβακος.

Η εργατική δύναμη τού εργοστασίου αποτελείται

280 άνδρες καί 370 γυναίκες. Ή δύναμη αυτή αυξάνει διαρ-

κώς, διότι ή παραγωγή τού εργοστασίου αυξάνει. ᾿Από
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τούς εργάτες αυτούς, άλλοι είναι ειδικευμένοι καί άλλοι μή

ειδικευμένοι. Οι περισσότεροι είναι εντόπιοι καί πολλοί λί-

γοι ξένοι.

Τό τεχνικό προσωπικό μορφώνεται σέ κατώτερες Τε-

χνικές σχολές. Τό προσωπικό τού εργοστασίου εργάζεται

͂ωρον.

Η πρώτη ύλη, ή οποία χρησιμοποιείται είναι τό βαμ-

βάκι. Χρησιμοποιεί πρώτον τήν παραγωγή τής πατρίδος

μας καί δεύτερον προμηθεύεται τήν πρώτη ύλη από τήν.

Αίγυπτον καί τίς Ηνωμένες Πολιτείες τής ᾽Αμερικής. Παρά-

γει ημερησίως 8,5 χιλιάδες κιλά νήματα.

5. Μετατροπή τών πρώτων υλώγ. Στό πρώτο

πμήμα καθαρίζεται τό βαμβάκι από τίς ξένες ουσίες, καί γί-

νεται ή βάτα. Στό δεύτερο τμήμα η κατεργασία αυτή συμ-

πληρώνεται, απελευθερώνεται κάθε ίνα καί αποχωρίζεται

καί από τίς τελευταίες ακαθαρσίες.

Στό τρίτο τμήμα, τό οποίο υπάρχει μόνο στά νηµα-

τουργεία όπου κατασκευάζονται εκλεκτής ποιότητος νήμα-

τα, διαχωρίζονται οι ίνες τού βάμβακος αναλόγως τού

μήκους αυτών καί χρησιμοτπτοιούνται γιά τήν νηματοποίη-

ση μόνο οι ίνες, πού παρουσιάζουν αρκετό μήκος.

Στά άλλα τμήματα τοποθετούνται οι ίνες παραλλή-

λως γιά τό σχηματισμό τών κορδελλών στίς μηχανές πού

ονομάζονται «κορδελιάστρες».

᾿Από τίς κορδέλλες αυτές γίνονται τά φυτίλια Α’, Β΄,

Γ΄, Δ΄, από τά οποία διά τών κυρίως κλωστικών μηχανών

μέ κατάλληλη λέπτυνση καί συστροφή σέ ειδικές μηχανές

μεταβάλλονται σέ έτοιμα νήματα.
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Μεταφορικά μέσα. Η πρώτη ύλη φθάνει στό ερ-

γοστάσιο ατμοπλοϊκώς, σιδηροδρομικώς καί μέ αυτοκίνητα.

Τά δέ προϊόντα τού εργοστασίου αποστέλλονται επίσης μέ

ίδια μέσα. Η μεταφορά από τούς εργάτες είναι οργανοομένη.

Η εξέλιξη τού εργοστασίου. Η εξέλιξη τού

εργοστασίου υπήρξε πάντοτε προοδευτική. Αυτό οφείλε-

λεται καί στήν αύξηση τού πληθυσμού καί στήν ανάπτυξη

τής υφαντουργίας. Ή κατανάλωση τών προϊόντων γίνεται

περισσότερο στό εσωτερικό.

, δτίς μεγάλες πόλεις τής πατρίδος μας υπάρχουν Πρα-

τήρια τού εργοστασίου, από τά οποία κάνουν τίς προμή-

θειές τους έμποροι καί άλλοι µικροπωληταί.

Κοιγνωγικά προθλήμµατα, Οι μισθοί τών εργατών
είναι ικανοποιητικοί. Οι εργάτες είναι συνδικαλιστικά ορ-

Υανωώμένοι. Η επίδραση τού εργοστασίου είναι μεγάλη

στήν τοπική ζωή τής περιοχής τών Πατρών.

Γενικά η βιομηχανία τού βάμβακος, μέ τήν Πειραϊκή --

Πατραϊκή, ενισχύει τήν κίνηση στό λιμάνι μας, πού είναι τό

πρώτο καί καλύτερο τής Πελοποννήσου, μέ μεγάλη ναυτι-

λιακή, εμπορική καί επιβατική κίνηση.

Η εταιρεία αυτή έχει κι᾿’ άλλα μεγάλα εργοστάσια,

όπως στόν Πειραιά καί στό Μεγάλο Πεύκο. Τά εργοστάσια

αυτά είναι εφάμιλλα τών Ευρωπαϊκών. Τελευταία ίδρυσε

καί νέο συγχρονισμένο εργοστάσιο μεγάλης παραγωγής

στήν πόλη μας, τό οποίο καί επισκεφθήκαμε.

᾿Από τήν επίσκεψη αυτή αποκομίσαμε όχι μόνο τίς

καλύτερες εντυπώσεις, αλλά καί μία εθνική υπερηφάνεια γιά

τήν πρόοδο καί τόν πολιτισμό τής συγχρόνου Ελλάδος.
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Ε΄ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ - ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ

θέση. Τό εργοστάσιο ευρίσκεται στό Δυτικό µέρος

τής πόλεως, στήν ώραία καί μαγευτική τοποθεσία Κρύα--

Ιτεών. Μπροστά από τό εργοστάσιο περνά ή σιδηροδρο-

μική γραμμή καί από τίς άλλες πλευρές: περιβάλλεται από

καταπράσινα περιβόλια γεμάτα οπωροφόρα δένδρα.

Ιστορία τού εργοστασίου: Τό εργοστάσιο δη-

µιουργήθηκε από τήν εταιρεία Πειραϊκή--Πατραϊκή τό έτος

1955 καί ετέθη σέ λειτουργία τό έτος 1956. ᾿Αποτελείται

από τρία κτιριακά συγκροτήματα. Στό πρώτο ευρίσκονται

τά γραφεία τών υπαλλήλων, στό δεύτερο είναι τό ύφαν-

τουργείο καί στό τρίτο τό βαφείο, σιδηρωτήριο κ.λ.π. Τά

νεόκτιστα αυτά κτίρια εκπληρούν όλους τού όρους τής

υγιεινής.

Κοινωνικός του ρόλος είναι: Παροχή έργα-

σίας σέ πολλά άτομα, ανάπτυξη ᾿Εθνικής οικονομίας.

Είναι τό καλύτερο εργοστάσιο υφαντουργίας τής Πα-

τρίδος µας. Συναγωνίζεται τά ευρωπαϊκά κράτη. Κινείται

καί μέ δική του ηλεκτρική δύναμη, Ιταίρνει όμως καί αρκετή

δύναμη από τή Δ.Ε.Π. Δέν ευρίσκεται πλησίον στήν πρώτη

ύλη. τς πρώτη ύλη χρησιμοποιεί τό βαμβάκι. Τό περισ-

σότερο βαμβάκι προμηθεύεται από τήν παραγωγή τής

Πατρίδος µας, τό υπόλοιπο από τήν Αίγυπτο.

Τήν πρώτη ύλη τή μεταφέρει ατμοπλοϊκώς, σιδηρο-

δρομικώς καί μέ αυτοκίνητα. ᾿Εξέλεξαν αυτό τό μέρος γιά

εγκατάσταση, διότι υπήρχε ευρύ γήπεδο καί άφθονο νερό.

Έκταση τού εργοστασίου. Η έκταση τού εργο-

στασίου είναι 130 στρέμματα.
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Τό εργοστάσιο σέ δράση. Τό εργοστάσιο σήμε-

ρα τό διευθύνει ο Κων)νος Μακρυκώστος. Τήν τεχνική διεύ-

θυνση τήν έχει ο Χρήστος Χρηστίδης. Υπάρχουν τελειό-

τατες εγκαταστάσεις υγιεινής, εξαεριστήρες, λουτρά, αφο-

δευτήρια καί εστιατόριον. Τό πρωϊνό ρόφημα διανέμεται

δωρεάν σέ ολόκληρο τό προσωπικό τού εργοστασίου.

Υπάρχει επίσης αίθουσα ψυχαγωγίας. Στό εργοστά-

σιο υπάρχουν αθλητικές ομάδες ποδοσφαίρου καί βόλλεύ--

μπώλ. Ένα άλλο άθλημα στό οποίο επιδίδεται αρκετό προ-

σωπικό τής Εταιρείας είναι ή ποδηλασία. ᾿Ενδεικτικό τής

επιδόσεώς τους αυτής είναι ο αγώνας, τόν οποίον οργάνω-

σαν εφέτος τά εργοστάσια Α΄’ καί Ε΄ στήν πόλη µας. Η

διαδρομή ήταν στό δηµόσιο δρόµο Πατρών- Πύργου σέ μιά

απόσταση 30 χιλιομέτρων, τά οποία διέτρεξαν οι ποδηλα-

τισταί τών δύο εργοστασίων.

Η διεύθυνση τού εργοστασίου ενδιαφέρεται διά τήν

ψυχαγωγική κίνηση. Διοργάνωσε πολλές εκδρομές σέ διά-

φορα µέρη, στίς οποίες πήραν μέρος πολλοί εργάτες καί

υπάλληλοι. Οι εκδρομές αυτές έγιναν μέ αυτοκίνητα τής

εταιρείας καί μέ ταξιδιωτικά πούλμαν.

Η Εταιρεία εκδίδει καί δικό της περιοδικό, «Πειραϊκή--

Πατραϊκή», μέ πλούσια φιλολογική καί εγκυκλοπαιδική

ύλη. Υπάρχει τεχνικό προσωπικό κινήσεως τών μηχανών,

προσωπικό επισκευής τών μηχανών καί προσωπικό ασχο-

λούμενο μέ τήν ηλεκτρική εγκατάσταση τού εργοστασίου.

Τό εργοστάσιο έχει όλα τά απαραίτητα εργαλεία γιά τήν

λειτουργία τών μηχανών καί άλλων εργασιών.

Η εργατική δύναμη τού εργοστασίου αποτελείται από

650 άνδρες καί 450 γυναίκες. ᾿Από τούς εργάτες αυτούς,

άλλοι είναι ειδικευμένοι καί άλλοι μή ειδικευμένοι.
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Οι περισσότεροι είναι εντόπιοι καί πολύ λίγοι ξένοι.

Είναι εργοδηγοί ηλεκτροσυνεργείου, μηχανοδηγοί καί βοη-

θοί μηχανοδηγών. Τό τεχνικό προσωπικό μορφώνεται σέ

κατώτερες Τεχνικές σχολές. Τό προσωπικόν τού εργοστα-

σίου εργάζεται ͂ωρον.

Η ημερησία παραγωγή τού εργοστασίου είναι 100.

000 μέτρα διαφόρων υφασμάτων καί 5-6 χιλιάδες κιλά

νήματα κατεργασμένα.

Μετατροπή τών πρώτων υλών. Πρώτη είναι η

μηχανή μπομπινουάρ, πού τυλίγει τό νήμα σέ μπομπίνες,

καί τό οποίο χρησιμοποιείται διά διάφορα στηµόνια.

"Αλλες μηχανές είναι οι µασουρίστρες, οι οποίες μαζεύ-

ουν τό νήμα τής κρόκης (υφάδι) τών υφασμάτων εις τά

μασούρια τής σαΐτας. Ύστερα τό νήμα πηγαίνει στίς µη-

χανές, πού λέγονται διάστρες, στίς οποίες παρασκευάζεται

τό διασμµένο νήμα (διασίδι), προκειµένου νά χρησιμοποιηθή

τούτο ώς στηµόνι κατά τήν ύφανση. ᾽Από εκεί προωθείται

τό νήμα στίς μηχανές κολλαρίστρες, διά νά κολλαρισθή καί

νά αποκτήση στιλπνότητα.

Μετά τυλίγεται σέ ρόλα αργαλειών γιά τήν φόρτωση

τών αργαλειών. Οι αργαλειοί, οι οποίοι είναι πολλοί, κα-

τασκευάζουν τό ύφασμα. Μετά τό ύφασμα πηγαίνει στόν

έλεγχο καί μετά σέ διάφορες άλλες μηχανές. Περνάει από

τήν ξυριστική μηχανή, τήν καφψαλιστική μηχανή πού καί-

γεται τό χνούδι, τήν λευκαντική μηχανή πού λευκαίνεται

τό ύφασμα, τήν στεγνωτική μηχανή πού στεγνώνει, τό σί-

δηρο πού σιδερώνεται, τό σαμφραίζ γιά νά μή χάνη δια-

στάσεις, τήν τυπωτική μηχανή πού τυπώνει διάφορα σχέ-

δια επάνω στό ύφασμα, τό βαφείον καί τέλος τόν θάλαμον

συσκευασίας.
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Προϊόντα τού εργοστασίου. Τά προϊόντα τής

Εταιρείας είναι διάφορα καί σέ πολύ καλή ποιότητα. ᾿᾽Ανα-

φέρομε μερικά: Βατίστα, εμπριμέ, λανζερί πλ. Ο,80 μ., διά-

δρομοι διαφόρων χρωμάτων καί πλάτους, ζαφείρι Νο 330

πλ. 0,80 µ., Ιστιόπανα, καμπαρτίνες µερσεριζέ, καπνόπανα,

κουβέρτες σέ διάφορα χρώματα καί ποιότητες, κρέπ--σίν

σέ διάφορα χρώματα καί νούμερα, κρεττόν Νο 1010

μονόχρωμον, δεκάχρωμον, δωδεκάχρωμον, λουτρόπα-

νον λευκόν πλ. 1,40 μ., λουτρότπτανον χρωματιστόν πλ. 1,40,

μανικόφοδρα σέ διάφορα νούμερα καί πλάτη, οξφόρδ σκέ-

τα καί καρρώ, περκάλι, πετσέτες εμπριμέ, πετσετόττα-

νο λευκό σατινέ καί λευκό ζακάρ, μαξιλαροθήκες σέ διάφο-

ρες ποιότητες, προσόψια πολυτελείας, σινδονόπανα σέ διά-

φορα νούμερα, τραπεζομάνδηλα, φανέλλα καπαρτινέ πολυ-

τελείας σέ διάφορα χρώματα καί νούμερα, φιλτρόπανα, φό-

δρες, φορτσέτα σέ διάφορα νούμερα, χασές σέ διάφορα

νούμερα καί νήματα εμπορίου καί βιομηχανίας από Νο 4

έως 120 κλπ.

Μεταφορικά µέσα. Οι πρώτες ύλες φθάνουν στό

εργοστάσιο ατμοπλοϊκώς, σιδηροδρομικώς καί μέ αυτοκίνη-

τα. Τά προϊόντα τού εργοστασίου αποστέλλονται επίσης

μέ τά ίδια μέσα. Η μεταφορά από τούς εργάτες είναι οργα-

νωμένη.

Η εξέλιξη τού εργοστασίου. Η εξέλιξη τού ερ-

γοστασίου υπήρξε πάντοτε προοδευτική. Ουδέποτε εση-

μείωσε κάμψη.

Κοινωνγικά προθλήµατα. Οι μισθοί τών εργατών

είναι αρκετά ικανοτποιητικοί. Οι εργάτες είναι συνδικαλιστι-

κά οργανοομένοι. Μεγάλη είναι ή επίδραση τού εργοστα-

σίου στήν τοπική ζωή τής περιοχής τών Πατρών.
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ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Β. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ»

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τό εργοστάσιο, σέ σχέση μέ τό κέντρο τής πόλεως

ευρίσκεται στό Δυτικό μέρος.

Τό εργοστάσιο εδημιουργήθη από τόν Β. Μαρα-

γκόπουλον τό έτος 1927, καί κοινωνικός του ρόλος

είναι : παροχή εργασίας σέ πολλά άτομα, ανάπτυξη Έθνι-

κής Οικονομίας. |

Η έκταση τού εργοστασίου είναι 6.404 τ. μ. Τό εργο-

στάσιο σήμερα τό διευθύνει οκ. Ηλίας Φωτόπουλος.

Προϊστάμενος Λογιστηρίου είναι ο κ. Ν. Σιμονοβίκης,

καί μηχανικός ο κ. Φώτιος Φωτόπουλος.

Η εργατική δύναμη τού εργοστασίου αποτελείται.

από 100 άνδρες, 400 γυναίκες καί υπαλλήλους 80. Υπάρ-

χουν πολλές κατηγορίες καθοριζόμενες από τίς συλλογικές.

συμβάσεις.

Οι εργάτες εργάζονται κάθε εβδομάδα 6 ημέρες ανά

δύο οκτάωρα κάθε ημέρα.

Η πρώτη ύλη τού τού εργοστασίου είναι τό βαμβάκι

εγχώριο καί εξωτερικού, μαλλιά από τό εσωτερικό καί τό.

εξωτερικό.

Τό εργοστάσιο διαιρείται σέ τρία τµήµατα: στό

βαμβακοκλωστήριο μέ 14.200 ατράκτους, εριοκλωστήριο μέ

1.600 ατράκτους καί φανελλοποιείο μέ 125 φανελλομη-

Χανές παραγωγικές.
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᾿Ετησίώς παράγει 300.000 πάκα νήµατα τών 4 1)2

κιλών, σέ ποιότητες καρντέ, πενιέ, μεσεριζέ καί γκαζέ καί

σέ νούμερα από 3--60, 30.000 δωδεκάδες φανέλλες, Ρβαμβα-

κερές, µάλλινες καί µαλλινοβάμβακες, 70.000 κιλά νήματα

μάλλινα.

Τά προ]όγντα τού εργοστασίου είναι: Νήμα-

τα βαμβακερά, νήματα μάλλινα, φανέλλες βαμβακερές, φα-

νέλλες μάλλινες, φανέλλες μαλλινοβάμβακες.

| Χρειάζεται διά τήν κίνηση ημερησίως περίπου 8000

9 Χ Β.

Η εξέλιξη τού εργοστασίου υπήρξε πάντοτε προο-

δευτική.

Τά προϊόντα τού εργοστασίου είναι αρίστης ποιότη-

τος καί καταναλώνονται τά περισσότερα στό εσωτερικό,

αλλά αποστέλλονται καί στό εξωτερικό.



ΕΡΓΟΣΙΑΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

. ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑΪΚΗ}
« Πατραϊκής »

Προτού πούμε γιά τό εργοστάσιο τής «

θεωρούμε σκόπιμο, νά πούμε λίγα λόγια γιά τήν Ένωση

Γεοργικών Συνεταιρισμών Πατρών, η οποία αποτελεί υπό-

δειγμα Ενώσεως μέ σημαντική δράση.

Ιδρύθηκε τό 1918. Περιλαμβάνει 120 Συνεταιρισμούς

τής περιφερείας µας, μέ 12.000 αγροτικές οικογένειες.

Σκοπός τής Ενώσεως είναι η προαγοωγή τών συμφε-

ρόντων τών αγροτών συνεταίρων, η ανύψωση τού βιοτι-

κού των επιπέδου καί ή βελτίωση τών αγροτικών προϊόν-

των. Αυτά τά επιδιώκει μέ τή βιομηχανοποίηση τή

συγκέντρωση, τή συσκευασία, διαλογή τών αγροτικών

προϊόντων καί τή δημιουργία προτύπων αγροκτημάτων.

᾿Ασχολείται κυρίως μέ αγροτικά προϊόντα : Σταφύλια, τυ-

ρί, σιτάρια, λεμόνια, πορτοκάλλια, πατάτες κλπ.

Διοικείται από ] 2μελές Διοικητικό Συμβούλιο μέ Πρόε-

δρο τόν κ. Ν. Καλαπόδη. ΈΈχει 60 υπαλλήλους καί Ύπο-

καταστήματα στήν Κάτω ᾿Αχαΐα καί στά Καλάβρυτα.

Ή Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών αποτε-
λεί λαμπρό παραδειγμα συνεταιριστικής προσπαθείας καί

επέτυχε ώστε οι αγρότες τής περιφερείας µας νά παίρνουν

γιά όλα τά προϊόντα τους, σταφύλια, γάλα, λεμονοπορ-

τόκαλλα κλπ. πολύ μεγαλύτερες τιμές, απ᾽ αυτές πού

προσφέρει τό εμπόριο καί οι άλλες βιομηχανίες.
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Έχει ιδιόκτητο τριώροφο μέγαρο, στή γωνία ᾿Αγίου

᾿Ανδρέου- Παντανάσσης, στό οποίο στεγάζονται η ᾿Αγρο-

τική Τράπεζα καί ο ΑΣΟ. Έχει ελαιοδεξοαμενέςκαί σιταπο-

θήκες, αποθήκες προϊόντων καί εφοδίων στήν Κάτω ᾿Αχαία,

Λουσικά, Λάππα καί Καλάβρυτα. Διαθέτει πρότυπα αγρο-

κτήματα στόν ᾿Αλισσό καί στήν ᾿Ανθεια καί έχει δύο αξιό-

λογα καί πρότυπα εργοστάσια επεξεργασίας αγροτικών

προϊόντων, γιά λογαριασμό τών συνεταίρων αγροτών, τό

τυροκομείο καί τό εργοστάσιο οινοποιΐας.

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ

ΊΙδρύθηκε στόν Πρέβεδο τό 1960 καί ελειτούργησε τό

1961. Διαθέτει νεότατα καί τελειότατα μηχανήματα.

Τμήματα τού εργοστασίου είναι: μηχανοστάσιο,

λεβητοστάσιο, πλυντήριο καί επεξεργασίας προϊόντων.

Πρώτη ύλη, πού χρησιμοποιεί είναι τό γάλα τών

συνεταίρων κτηνοτρότων.

Προϊόντα. Βασικό προίόν του είναι τό περίφημο

τυρί φέτα «Πατραϊκής» καί όλα τά υποπροϊόντα

του: κρέμα, μυζήθρα κλπ. Έχει τή δυνατότητα νά πα-

ράγη όλους τούς διεθνείς τύττους τυριών, σέ αρίστη ποιό-

τητα. Ό τρόπος παρασκευής τού τυριού τής « Πατραί-

κής » γίνεται ως εξής : Παίρνει τό γάλα από τούς κτηνο-

τρόφους, σέ δοχεία μέ ανοξύδοτο χάλυβα (ατσάλι). Τό γά-

λα πέφτει σέ δεξαμενή. ᾿Από κεί αυτόματα, μέ αντλία διο-

χετεύεται στόν παστερειωτήρα, γιά νά παστερειωθή

(δηλ. νά βράση) μέ θερμό νερό 65’ Κ. Έπειτα αυτόματα

μεταφέρεται στό φίλτρο, όπου φιλτράρεται, δηλ. καθα-
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ρίζεται από όλες τίς ξένες ουσίες καί τούς επιβλαβείς οργα-

νισμούς. ᾿Απόλυτα καθαρό πλέον μεταφέρεται στά καζάνια

πήξεως, όπου πήζει. Μετά κόβεται καί στεγνώνει σέ ειδικά

καλούπια. Όταν στεγνώση τοποθετείται σέ δοχεία ή βαρέ-

λια μέ τή φίρμα τής «Πατραϊκής» καί είναι έτοιμο πλέον

γιά τήν κατανάλωση.

Σημαντικά πλεονεκτήματα τού τυριού τής «Πατραϊκής»

είναι τό ότι τά δοχεία είναι ανοξύδοτα, ή παρασκευή του

είναι αυτόματη (μέ μηχανήματο), παστερειώνεται καί φιλ-

τράρεται. Συνεπώς είναι κατακάθαρο, χωρίς ξένες ουσίες

καί επιβλαβή παράσιτα. ᾿Ακόμη έχει λιπαρά ανώτερα απ᾽

αυτά πού καθορίζουν οι αγορανομικές διατάξεις.

Η παραγωγή τού τυριού τής «Πατραϊκής» γίνεται

γιά λογαριασμό τής συμπαθητικής τάξης τών κτηνοτρό-

φων, οι οποίοι κυριολεκτικά μοχθούν, γιά νά μάς προμµη-

θεύσουν τά απαραίτητα καί θρεπτικώτατα κτηνοτροφικά

προϊόντα. Μέ τό πρότυπο αυτό τυροκομείο ή Ένωσις Γ.

Σ. Πατρών κατώρθωσε νά επιτύχη γιά τούς κτηνοτρόφους

συγεταίρους της, πολύ μεγαλύτερη τιμή από τίς τιμές τού

ολευθέρου εμπορίου.

Αα
"αν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙ͂ΑΣ ΤΗ͂Σ ΕΓΣ. ΠΑΤΡΩ͂Ν

τ.

Τό κρασί καί η ιστορία του. Τό κρασίείναι τό

ποτό τό οποίον παράγεται από τά σταφύλια. Διακρίνομε

πολλά είδη αναλόγως τού χρώματος, μαύρο, ξανθό, κόκ-

Κινο, αναλόγως τής περιεκτικότητος εις οινόπνευμα ή νερό
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δυνατό, ελαφρό αναλόγως τού είδους τών σταφυλιών:

μοσχάτος, ροδίτης κλπ.

Τό κρασί είναι γνωστό εις τόν άνθρωπον από τά πα-

λαιά χρόνια. Τούτο μάς τό λέγει η μυθολογία τών αρχαίων

λαών, καθώς καί παραστάσεις καί κείμενα αρχαιότατα. Ο

Όμηρος ομιλεί γιά διάφορα είδη κρασιού. Τό κρασί τό

επαινεί όχι μόνον ως ποτόν ευχάριστον, αλλ᾽ ως απαραί-

τητον καί σέ πολλάς περιπτώσεις ως φάρμακον.

Κατά τήν Ελληνική Μυθολογία, τήν καλλιέργεια

τής αμπέλου εδίδαξε στήν Ελλάδα ό Διόνυσος, μέ τό παιδί

του Οινοπίων στή Χίο γιά πρώτη φορά. ᾽
Πότε γιά πρώτη φορά εσκέφθηκε ο άνθρωπος νά στύψη

τά σταφύλια καί νά αφήση γιά ζύμωση τό γλεύκος δέν

είναι ακριβώς γνωστόν. Ούτε σέ ποιό τόπο γιά πρώτη

φορά καλλιεργήθηκε η άμπελος είναι γνωστόν. Οι αρχαίοι

Έλληνες ενδιαφέροντο πολύ γιά τήν καλλιέργεια τής αμ-

πέλου. Σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος παρεσκευάζετο κρασί.

εκλεκτό καί σέ πολλές ποιότητες. Ή χρήση αυτού ήταν γε-

νική σέ όλη τήν Ελλάδα. Έπιναν όχι μόνον οι γέροι άν-

όρες, αλλά καί οι γυναίκες καί τά παιδιά, ενώ στήν αρχαία

Ρώμη απηγορεύετο στίς γυναίκες ή χρήση τού κρασιού.

Κατά τήν αρχαιότητα τά καλλίτερα κρασιά ήταν τών

νήσων, ιδίως τού Αιγαίου, τής Θάσου, τής Χίου, τής Λέ-

σβου καί τής Ρόδου.

Σήµερα στίς διάφορες επαρχίες τής Ελλάδος παράγον-

ται πολλά είδη οίνων. Τά νησιά τού Αιγαίου, ιδίως η Θήρα

παραμένουν καί σήμερα ως οινοπαραγωγά, καθώς καί η

Σάμος μέ εκλεκτή ποιότητα μοσχάτου. ᾿Ονομαστά κρασιά

είναι επίσης σήμερον τής Ζίτσας στήν Ήπειρο, τής Ναού-

σης τής Σιατίστης, τής Κύμης, τού Πηλίου, τής. Κρήτης
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(ιδίως τής Κισάμου), τής Σκοπέλου καί Σκιάθου μοσχάτος

(ονομαστός καί στήν Ευρώπη επί Τουρκοκρατίας) καί τής

περιοχής τών Πατρών.

Στή πόλη μας υπάρχουν δύο μεγάλα εργοστάσια οί-

νοποιΐας, τής “Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών καί τού

Κλάους. Καί τά δύο είναι εφοοδιασμένα μέ τελειότατα οίνο-

ποιητικά μηχανήματα.

Τ0 ΕΡΓΟΣΙΑΣΙΟΝΕΝΩΣΕΩΣΓΕΩΡΓΙΚΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ«ΠΑΤΡΑΙΚΗ)

θέση. Τό εργοστάσιο, σέ σχέση μέ τό κέντρο τής πό-
λεως, ευρίσκεται στό Δυτικό µέρος, στήν ωραία καί µαγευ-

τική τοποθεσία «"Ανθεια». Περιβάλλεται από καταπράσινα

περιβόλια γεμάτα οπωροφόρα δέντρα.

Ιστορία τού εργοστασίου. Τό εργοστάσιο εδη-

μιουργήθηκε από τήν Εταιρεία «Χαρίλαος καί Κανελλό-

πουλος» καί τό έτος 1956 αγοράστηκε παρά τής Ενώσεως

Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών από τήν “Εταιρεία Οί-

νων καί Οινοπνευμάτων. Κοινωνικός του ρόλος είναι ή υπο-

στήριξη τού προϊόντος τών σταφυλών τής περιοχής ΊΠα-

τρών καί ή ανάπτυξη τής Εθνικής Οικονομίας.

Είναι τό καλλίτερο εργοστάσιο οινοποιίας τής πατρί-

δος μας. Έχει τά πιό τελειότερα οινοποιητικά μηχανήματα

καί τίς πιό τέλειες εγκαταστάσεις. Δέν κινείται μέ δική του

ηλεκτρική δύναμη. Τήν προμηθεύεται από τό υδροηλεκτρικό

εργοστάσιο Γλαύκου. Τήν εποχή πού εργάζεται εντατικά,

καταναλώνει ημερησίώς 500 κιλοβάτ.

Τήν πρώτη ύλη τήν μεταφέρει δι᾽ αυτοκινήτων. Τό

νέο εργοστάσιο δημιουργήθηκε από πρωτοβουλία τής

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 6
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Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών. Ο δηµιουρ-

γός του εξέλεξε τό μέρος αυτό γιά εγκατάσταση, διότι

υπήρχε ευρύ γήπεδο καί άφθονο νερό.

Έκταση τού εργοστασίου. Ή έκταση τού εργο-
στασίου είναι 30 στρέμματα.

Τό εργοστάσιο σέ δράση. Τό εργοστάσιο σήμε-

ρα διευθύνουν οι χημικοί Γεώργιος ᾿Ανδριότουλος καί Γεώρ.

Κωστούρος. Υπάρχουν τελειότατα χημικά εργαστήρια.

"Επίσης υπάοχει συνεργείον επισκευής καί κατασκευής βα-

ρελιών. Τό εργοστάσιο έχει τελειότατες εγκαταστάσεις υγι-

εινής, εξαεριστήρες, λουτρά, αφοδευτήρια. Μέσα στό προαύ-

λιο τού εργοστασίου υπάρχουν μεγάλες δεξαμενές, πού χω-

ρούν από 80 μέχρι 240 τόννους η κάθε μία. Όλες μαζί οι

δεξαμενές χωρούν 8.200 τόννους. Οι εργάτες είναι άλλοιει-

δικευμένοι καί άλλοι ανειδίκευτοι. Τό εργοστάσιο έχει όλα

τά απαραίτητα εργαλεία γιά τή λειτουργία τών μηχανών

καί άλλων εργασιών.

Τήν εποχή πού τό εργοστάσιο εργάζεται εντατικά, ή

εργατική δύναμη αποτελείται από 25 γυναίκες καί 75 άνδρες.

Τό προσωπικόν τού εργοστασίου εργάζεται δωρον.

Η πρώτη ύλη πού χρησιμοποιείται είναι διάφορα είδη

σταφυλών τής περιοχής []ατρών. Ή ποσότητα τών σταφυ-

λών πού χρησιμοποιεί τήν ώρα είναι 30 τόννοι.

Μετατροπή τής πρώτης ύλης. Τά σταφύλια,

πού μεταφέρονται μέ αυτοκίνητα, ζυγίζονται καί γραδά-

ρονται σέ ειδικό μηχάνημα. Μετά ρίχνονται σέ ειδικές δεξα-

μενές καί δι᾽ ειδικών μηχανημάτων μεταφέρονται σέ άλλες

μηχανές πού ονομάζονται εκραγιστήρες. Εκεί γίνεται ή

στύψη τών σταφυλών, χωρίζονται τά τσέγκουρα καί έπει-
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τα μέ ειδικούς σωλήνες ο μούστος μεταφέρεται στίς δεξαμε-

νές. Τά τσίπουρα πού μένουν, πηγαίνουν σέ ηλεκτροκίνητα

πιεστήρια, γιά νά εξαχθή όσος μούστος έχει μείνει σ᾽ αυτά.

Ό μούστος αφού μείνει αρκετό καιρό γιά νά βράση σέ

ειδικές δεξαμενές, περνάει από ένα άλλο μηχάνημα, τό οποίο

ονομάζεται φίλτρο καί αφού φιλτραρισθή, τοποθετείται σέ

νέες δεξαμενές. Ύστερα διοχετεύεται εις τό ψυκτικόν μηχά-

γηµα καί μέ χρήση τής αμμωνίας ή ψύξη κατέρχεται σέ βα-

θμούς 5--8 υπό τό μηδέν, καθαρίζεται τέλεια καί τοποθετεί-

ται στίς ειδικές ψυκτικές δεξαμενές. Κάθε μία απ᾽ αυτές χω-

ράει 12.500 κιλά.

᾿Από τίς δεξαμενές αυτές τό κρασί πηγαίνει στό μηχά-

νηµα παστερίωσης, όπου γίνεται παστέρίωση τού κρασιού

μέ θερμό νερό σέ βαθμούς 60--80.

Τό κρασί, μετά, αφού περάση από ένα μηχάνημα, πού

ονομάζεται φίλτρο, διοχετεύεται στό γεμιστικό μηχάνημα,

στό οποίο γεμίζουν κρασί φιάλες διαφόρων μεγεθών.

Ειδικοί εργάτες μεταφέρουν τίς φιάλες στό μηχάνημα

πωματώσεως. ᾿Από εκεί οί φιάλες πηγαίνουν στό μηχάνημα

ελέγχου καί ελέγχονται εάν υπάρχουν ξένες ουσίες μέσα σ᾽

αυτές. Ποματίζονται μέ ειδικόν μηχάνημα, τό οποίον εγ-

γράφει καί τό είδος τού κρασιού. Τέλος οι φιάλες γεμάτες

κρασί τοποθετούνται στήν αποθήκη τού εργοστασίου καί

από εκεί διοχετεύοντα!ι στήν κατανάλωση. |

Προϊόντα τού εργοστασίου. Βγάζει διάφορα εί-

δη κρασιού, όπως κρασί μοσχάτο, µαυροδάφνη, βερμούτ,

σάντα λάουρα (περιφερείας Καλαβρύτων) λευκό, σάντα

λάουρα κόκκινο, ελίκη λευκό, ημίγλυκο λευκό, ημίγλυκο

ερυθρό, σάντα Μαρίνα λευκό, σάντα Μαρίνα ερυθρό, ρετσί-

να καί κοκκινέλι ξηρό (χωρίς ζάχαρο). Τά προϊόντα τού
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εργοστασίου εξάγονται σ᾿ όλα τά Ευρωπαϊκά κράτη, πε-

ρισσότερο όμωςεις τήν Γαλλίαν, Γερμανίαν καί Σκανδινανί-

κά κράτη.

Μεγάλη κατανάλωση έχουν τά προϊόντα τού εργο-

στασίου καί στήν Πατρίδα µας, διότι είναι αρίστης ποιότη-

τος. Τό εργοστάσιο έχει πρατήρια πωλήσεως στήν Πάτρα,

οδός Μιούλη--Μαιζώνος καί στήν ᾿Αθήνα, οδός ΤΠανεπιστη-

μίου 41.

Εξέλιξη τού εργοστασίου. Ή εξέλιξη τού εργο-

στασίου είναι προοδευτική. Ουδέποτε εσημείωσε κάμψη.

Κοινωνικά προθλήµατο. Οι μισθοί τών εργατών
είναι αρκετά ικανοτγοιητικοί. Οι εργάτες είναι συνδικαλιστι-

κά οργανωμένοι. Μεγάλη είναι η επίδραση τού εργοστα-

σίου στήν τοπική ζωή τής περιοχής τών Πατρών.

ΑΔτις

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙ͂ΑΣ «ΑΧΑΪΑ - ΚΛΑΟΥΣ»

Στά Ν. Α. τής Πάτρας, υπάρχει μιά φυσική, μαγική

βεράντα τού Παναχαϊκού, πού σάν πελώριο βόδι είναι

ξαπλωμένος στ᾿ ανατολικά τής Πάτρας, καί γι’ αυτό πήρε

από τό λαό τό όνομα Βοδιάς. ᾿Απ᾽ αυτή θαυμάζει κανείς τό

υπέροχο ηλιοβασίλεμα, όπου ο βασιλιάς τής ημέρας, μέ τό

λαμπρό άρμα του πάει όχι ν᾿ αναπαυθή, αλλά εμάς ν᾽ αφή-

ση ήσυχους ν᾽’ αναπαυθούμε στήν αγκαλιά τού Μορφέα,

κουρασμένοι από τόν αγώνα τής ημέρας, αυτός δέ νά συνε-

χίση τό αδιάκοπο καί αιώνιο ταξίδι του, γιά νά ζεστάνη,

νά φωτίση καί νά ζωογονήση τά όντα καί τού άλλου

ημισφαιρίου.
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Πάνω σ᾽ αυτό τό εξαίρετο τοπίο, πού δεσπόζει τού

καταπράσινου νοτιοανατολικού κάμπου τής Πάτρας καί

τού καταγάλανου Πατραϊκού κόλπου, εδώ κι᾽ εκατό χρό-

νια, τό 186], ο φυσιολάτρης Γερμανός Γουσταύος

Κλάους ίδρυσε τό ομώνυμο καί φημισμένο σ᾽ όλο τό κό-

σμο εργοστάσιο «ΑΧΑ1:Α--ΚΛΑΟΥΣ» καί νά πώς :

Τό 1843 ο ΚΛΑΟΥΣ ήρθε στήν Πάτρα, γιά νά δου-

λέψη σέ κάποια Γερμανική εμπορική εταιρεία. Τόσο ενθου-

σιάστηκε από τή γύρω τής Πάτρας καταπράσινη φύση καί

κυρίως από τήν τοποθεσία αυτή, ώστε έφτιασε εκεί μιά

καλύβα γιά νά μένη τά βράδυα. Μαγευμένος από τό κρα-

σί τής Πάτρας, αγόρασε ένα αμπέλι κι’ έφτιαχνε δικό του

κρασί. Τό 1850 έφτιαξε τήν οινοποιία Κλάους. Καί τό 1861

ίδρυσε τήν «ΑΧΑ΄ΙΑ-- ΚΛΑΟΥΣ», πού τά πρώτα κτίριά

της σώζονται καί σήμερα, μέ τούς ρομαντικούς πύργους καί

τίς μεσαιωνικές επάλξεις.

Τό 1908 πέθανε ο Κλάους καί τό 1920 ο κ. Βλάσης

᾿ΑΑντωνόπουλος, από τήν Πάτρα, αγόρασε τίς µετο-

χές καί ή « ΑΧΑΊΊ:Α -- ΚΛΑΟΥΣ » έγινε ᾿Ανώνυμη Ελληνική

Εταιρεία.

Σήμερα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, μέ

Πρόεδρο τόν κ. Κωνσταντίνο ᾿Αντωνόπουλο. Διευ-

θυντής τού εργοστασίου είναι ο κ. Πάνος Μαστρο-

γιαννόπουλος.

Έχει έκταση 400 στρέμματα. Κινείται μέ ηλεκτρική

ενέργεια, πού προμηθεύεται από τή Δ.Ε.Η. διά τού Γλαύ-

κου καί εξοδεύει 15.000 κιλοβάτ τό μήνα.

Έχει 22 υπαλλήλους, 17 ειδικευμένους εργάτες καί 150

ανειδίκευτους. Έχει 38 τμήματα. Τά βασικώτερα καί τά

κυριώτερα είναι τά εξής: α’) Κατεργασίας σταφυλών,
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β’) Παρασκευής κρασιών,. Υ’) Παστερίωσης καί ψύξης

κρασιών, δ΄) ᾿Αποθήκες κρασιών, ε΄) ᾿Απόσταξης κρασιών

καί ποτών, στ’) Ποτοποιείο, .ζ') ᾿Εμφιαλωτήριο κλπ.

Προϊόντα. Παράγει γλυκά κρασιά, επιτραπέζια

κρασιά, αποστάγματα κρασιών καί διάφορα ποτά (ούζο,

λικέρ κλπ.).

Τά κυριώτερα καί τά πιό φημισμένα είναι: α) ᾿Από

τά γλυκά : μαυροδάφνη καί μοσχάτο. β) ᾿Από τά επιτρα-

πέζια : Σάντα Έλενα, Δεμέστιχα, "Αττικα, Δανιηλίδα κλπ.

᾿Από τά ειδικά: Βερμούτ, Σαµπάνια κλπ. ᾿Από τά οίνο-

πνευµατώδη : Κονιάκ, Ούύζο, Ουΐσκι κλπ.

Τρόπος παραγωγής. Στό τμήμα κατεργασίας τά

σταφύλια ρίχνονται σέ δεξαμενές, όπου μέ μηχανήματα, πού

κόβουν 15 τόννους τήν ώρα, λοιώνονται καί καθαρίζονται

από τά τσέγκουρα.

Ο μούστος από τά μαύρα σταφύλια μέ αντλίες μετα-

φέρεται σέ πελώριες κάδες, πού χωρούν 14--56 τόννους ή

κάθε μία. Ό μούστος από τά άσπρα σταφύλια, γιά τά επι-

τραπέζια κρασιά, πηγαίνει σ᾽ ένα πιεστήριο, από κεί σέ

δεξαμενές καί συνέχεια στίς κάδες. Τά σπίπουρα, σέ άλλο

νεώτατο μηχάνημα πιέζονται, καί βγαίνει όσος μούστος

έχει μείνει μέσα σ᾽ αυτά.

Ο μούστος στίς κάδες βράζει. Γιά τήν κανονική ζύμω-

ση πρέπει νά έχη 20’. Όταν περάση ;τούς 20’, διοχετεύε-

ται από τό κάτω. µέρος τής κάδης στό Ψυγείο, γιά νά

κρυώση καί κατόπιν γυρίζει στήν ίδια κάδη από τό επάνω.

μέρος.

Γιά τά γλυκά κρασιά ο μούστος, προτού ξεβράση, µε-΄

ταφέρεται μέ αντλίες σέ δεξαμενές 45--70 τόννων, ανακα-
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τεύεται μέ οινόπνευμα, σταματά η ζύμωση καί αποθηκεύε-

ται σέ βαρέλια δρύϊνα. Τά βαρέλια αυτά μένουν στόν ήλιο

4 χρόνια καί άλλα 4 σέ υπόστεγα.

Τά επιτραπέζια θά ξεβράσουν στίς κάδες καί μετά θά

μεταφερθούν σέ δεξαμενές κι᾽ απ᾽ εκεί σέ βαρέλια.

Τό εργοστάσιο έχει πολλές καί μεγάλες αποθήκες, πού

αποθηκεύει 7.500 τόννους κρασιά. Οι μεγαλύτερες καί κυ-

ριώτερες είναι οι εξής:

Α΄ ᾿Αποθήκη μέ παλιές μαυροδάφνες. Στήν απο-
θήκη αυτή υπάρχουν περί τά 200 βαρέλια, πού χωρούν 4

τόννους τό καθένα καί 2 τεράστια τών 14 τόννων, πού τά

αγόρασε ο Κλάους τό 1882 στήν έκθεση τής Τεργέστης καί

τά είχε γεμίσει κονιάκ. ᾿Από τό 1935 είναι γεμάτα μαυρο-

δάφνη. Τά άλλα βαρέλια τών 4 τόννωνείναι γεμάτα μέ µαυ-

ροδάφνη διαφόρων ετών, 1873, 1883, 1885 καί νεωτέρων.

Β΄ ᾿Αποθήκη επιτραπεζίων. Έχει 2 δεξαμενές150
τόν. καί 1 δεξαμενή 600 τόννων.

Γ΄ Υπόγειες δεξαμενές, Οι υπόγειες δεξαμενές

χωρούν 500 τόν.

Δ΄ ᾿Αποθήκη Λανιηλίδας. Είναι υπόγεια αποθή-

κη μέ βαρέλια γεμάτα επιτραπέζια κρασιά.

Όλα τά κρασιά τής ΑΧΑ:]-Α--ΚΛΑΟΥΣ διατίθενται σέ

μπουκάλια μικρά ή μεγάλα, τυποποιημένα.

Προτού τά κρασιά μπούν στά μπουκάλια, φιλτράρον-

ται σέ ειδικό μηχάνημα, πού λέγεται φίλτρο, μέ τόν εξής

τρόπο : Τό κρασί διοχετεύεται σ᾽ ένα μηχάνημα, όπον μέ'

ειδικό ρυθμιστήρα πέφτει μία σκόνη, άοσμη καί όχι βλα-

βερή, ανακατεύεται καί περνάει από τό φίλτρο, στό οποίο

τοποθετούνται ειδικά Χαρτιά, πού συγκρατούν τίς ξένες ού-

σίες καί τό κρασί βγαίνει καθαρισμένο.
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Τό φιλτραρισμένο αυτό κρασί μεταφέρεται στό εμφια-

λωτήριο, όπου μέ ειδικά καί σύγχρονα μηχανήματα γίνεται

ή εμφιάλωση καί κατόπιν διοχετεύεται στήν κατανάλωση.

Σέ ειδικά τμήματα μέ αποστακτήρες γίνεται η από-

σταξη τού κρασιού καί βγαίνει τό ούύζο, τό κονιάκ καί τά

άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

᾿Αξιοσημείωτο είναι ότι από τόν αποστακτήρα καί τό

κονιάκ βγαίνει άσπρο, σάν τό ούζο, αλλά μένει αρκετό χρο-

νικό διάστηµα σέ δρύϊνα βαρέλια, όπου σιγά--σιγά μέ τήν

δρυοκυτταρίνη, πού βγαίνει από τούς αφανείς πόρους τού

βαρελιού, παίρνει τό χρώμα τού κονιάκ.

Τό πιό αξιοπερίεργο µέρος τού εργοστασίου είναι τό

Μπάρ του, τό οποίο είναι επιπλωμένο μέ ιδιόμορφο γούστο.

Τά τραπέζια καί τά καθίσματα έχουν σχήμα βαρελιού.

Τά πολύφωτα καί οι απλίκες είναι μέ πράσινες µπουκάλες

καί οι κουρτίνες μέ φελούς. Στά ράφια του υπάρχουν όλα

τά είδη τών κρασιών τού εργοστασίου. Σ᾽’ αυτό γίνεται

δοκιμή καί προμήθεια διαφόρων ειδών από τούς επισκέ-

πτες. Εκεί υπάρχει καί τό βιβλίο επισκεπτών, πού γρά-

φουν τίς εντυπώσεις τους από τήν επίσκεψη τού έργοστα-

σίου, οί όποίες δέν μπορεί νά είναι λιγώτερο από άριστες.

Οι επισκέπτες υπολογίζονται περί τίς 15.000 τό χρόνο.

Τό 1949 ή Βασιλική οικογένεια τής. Α. Μ, τού Βασιλιά

Παύλου επεσκέφθηκε τό εργοστάσιο.

Η ᾿Αχάϊα Κλάους έχει ένα υποδειγματικό αμπέλι 35

στρεμμάτων μονοκόμματο, μέ μαυροδάφνη, πού έχει κεντρω-

θή σέ ᾿Αμερικανικά υποκείμενα (᾿Αντιφυλλοξερικο). Είναι
διαρρυθμισμένο σέ μορφή γορδονιού, μέ 4 σύρματα, κατάλ-

ληλο γιά μηχανική καλλιέργεια. Μέ τή μορφή αυτή διευκο-

λύνονται όλες οι καλλιέργειες καί κυρίως τό ράντισµα, τό
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σκάψιμο καί ο τρύγος. Έτσι έχει σημαντική οικονομία εξό-

δων. "Αν καί έχει ηλικία μόλις 5 χρόνων, βγάζει 3--4000

κιλά τό στρέμμα, ενώ τά καλλίτερα ντόπια αμπέλια µαυρο-

δάφνη βγάζουν μέχρι 1000 κιλά.

Η ᾽Αχαϊα- Κλάους έχει πρατήρια στήν Πάτρα, ᾿Αγίου

᾿Ανδρέου 40, στήν ᾿Αθήνα πλατεία Κολιάτσου 2, σέ όλες

τίς πρωτεύουσες τών Νομών τής Ελλάδος καί σέ 50 µεγα-

λοπόλεις όλων τών ᾿Ηπείρων, όπως στή Ρώμη, στό Παρί-

σι, Βερολίνο, Λονδίνο, στή Μαδρίτη, στή Νέα Υόρκη, στό

Ρίο-- Ιανέειρο κλπ.

Η ΑΧΑ΄ΤΑ-ΚΛΑΟΥΣ παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη.

Διαρκώς αποκτάει νέες εσωτερικές καί εξωτερικές αγορές

καί κυρίως κατά τά τελευταία χρόνια, πού όλοιοι λαοί καί

ο Ελληνικός, στράφηκαν πρός τά τυποποιημένα προϊόντα

καί κυρίως τά κρασιά.

Προσφέρει αξιόλογη κοινωνική υπηρεσία, διότι, εκτός

τού ότι προσφέρει εργασία σέ πολλές οικογένειες, αξιοποιεί

τόν Ιδρώτα πολλών αμπελοκαλλιεργητών τής περιφερείας

τής Πάτρας µας. Προσφέρει ακόμη καί ᾿Εθνική υπηρεσία,

γιατί μέ τήν εξαγωγή τών εκλεκτών καί φημισμένων ανά

τήν υφήλιο προϊόντων της, ενισχύει καί τήν ᾿Εθνικήν οικο-

νομία μέ τήν εισαγοογή σημαντικού συναλλάγματος.

Τό εργοστάσιο τής ΑΧ’Ι:Α-ΚΛΑΟΥΣ τιμά ιδιαίτερα

τήν Πάτρα σ᾽ όλη τήν Ελλάδα καί σ᾽ όλο τόν κόσμο.
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Β. Ε. Σ. Ο.

(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΛΑΙΩΝ, ΣΑΠΩΝΩΝ,ΟΙΝΩΝΚΑΙ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑΤΩΝ}

«Στή Ν. Δ. παραλία τής Πάτρας υπάρχουν δύο εργο-

στάσια τής Β.Ε.Σ.Ο. Τό Α’ σέ έκταση 7,5 στρέµ: καί τό Β΄

σέ έκταση 14,5 στρέμ.

Η Β.Ε.Σ.Ο Ιδρύθηκε τό 1922 από τόν Κ. ᾽Αλεξόπουλο.

Σήμερα ανήκει σέ Α. Ε. καί διοικείται από τούς ᾿Αδελφούς

Ζούλα, μέ Γενικό Διευθυντή τόν κ. ᾿Αλέξανδρο Ζούλλα. |

Διευθυντής καί τών δύο εργοστασίων είναι ο Χημικός

κ. Ορέστης ᾿Αγγελίδης.

Η εργατική δύναμη τής Β.Ε.Σ.Ο αποτελείται α) από:

10 επιστήμονες, β) 50 ειδικευμένους εργάτες καί γή 200.

ανειδίκευτους εργάτες.

Τά εργοστάσια Β.Ε.Σ.Ο. κινούνται μέ ηλεκτρική ενέρ-

γεια, τήν οποία προμηθεύεται από τή Δ.Ε.Η. μέσω Γλαύ-

κου. ᾿Εξοδεύουν 140.000 κιλοβάτ τό μήνα.

Πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούν είναι: Σερή στα-

φίδα, σούμα, µέλασσα, χαρούπια, απόσυκα, ελαιοπυρήνες,

φύτρο αραποσιτιού, φοινικοπυρήνες, διάφορα λάδια, στα-

φύλια διαφόρων ποιοτήτων, αραποσίτι.

Προϊόντα, πού παράγει είναι:. Οινόπνευμα καθαρό.

ποτόοποιΐας, αρωματοποιΐας καί φωτιστικό, πυρηνέλαια.

σαπωνοτποιΐας, πυρηνέλαιο ραφφινέ, καλαμποκέλαιο ραφ-

φινέ, φοινικοπυρηνέλαιο ραφφινέ, σαπούνια κοινά, σαπού-

νια αρωματικά, κρασιά διαφόρων ποιοτήτων (ξερά, ρετσι-

νάτα, ημίγλυκα, μοσχάτα, μαυροδάφνη, βερμούτ κ.λ.π.),

άμυλο τροφής (ΚΟρν - φλάουρ), άμυλο υφαντουργίας, γλυ--



91

κόζη ζαχαροπλαστικής, γλυκόζη χαλβαδοποιΐας καί ζώο-

τροφές πρωτεϊνούχες.

Τμήματα εργοστασίων: Α΄ εργοστασίου. α’) Οι-

πνευματοποιείο, β΄) Σταφιδίνης, γ΄) Πυρηνελαιουργείο,

δ) Ραφφινερία (εξευγενισμού) λαδιών, ε) Σαπωνοποιείο.

καί στ’) Σπορελαιουργείο.

Β΄ Εργοστασίου: α’) Οινοποιία καί β’) παραγωγής

αμύλου καί γλυκόζης.

Μηχανήματα. Τά εργοστάσια Β.Ε.Σ.Ο. έχουν όλα

τά απαραίτητα μηχανήματα, γιά μιά εκσυγχρονισμένη κα-

τεργασία καί παραγωγή τών πολλών καί ποικίλων προί-

όντων, πού παρά πάνω αναφέραμε.

1) Στό Οιγνοπγνευµατοποιείο έχει μηχανήματα
πού εκχυλίζονται οι πρώτες ύλες (ξερή σταφίδα, σούμα,

μέλασσα, χαρούπια καί απόσυκα), μηχανήματα, πού γίνε-

ται ή οινοποιητική ζύμωση τού μούστου, πού βγήκε από

τά προηγούμενα μηχανήματα καί τέλος μηχανήματα πού

γίνεται η απόσταξη γιά τό οινόπνευμα. Ή

1) Στό τμήμα σταφιδίνης γίνεται εκχύλιση τής

σταφίδας, επεξεργασία εξευγενισμού τού μούστου καί συμ-

πύκνωση στό κενό, σέ ειδικούς συμπυκνωτήρες.

3) Στό πυρηνελαιουργείο πρώτα ξηραίνονται οι
ελαιοπυρήνες. Κατόπιν περνούν από τούς εκχυλιστήρες,

όπου μέ ειδική βενζίνη βγαίνει ένα υγρό, τό΄ οποίο απο-

στάζεται καί βγαίνει τό πυρηνέλαιο.

ή) Στή ραφφινερία ελαίων μέ ειδικά μηχανήμα-
τα γίνεται εξουδετέρωση τού λαδιού, αποχρωματίζεται καί

αφαιρείται κάθε οσμή του.
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5) Στό Σαπωνοποιείο, Σέ μεγάλα καζάνια τά

πάρα πάνω λάδια γίνονται σαπούνι. Τό σαπούνι αυτό τό

πηγαίνουν στό ζυμωτήριο, όπου γίνεται όλο δμοιογενές.

Κατόπιν παγώνει, κόβεται σέ ειδικά κοπτήρια, σφραγίζε-

ται μέ τή φίρμα τού εργοστασίου καί τέλος τοποθετείται

σέ διαφόρων ειδών κιβώτια (τελικό φενίρισμο).

ο) Στό Σπορελαιουργείο γίνεται λειοτρίβηση

τού φύτρου τού αραποσιτιού καί εκχυλίζεται τό σπορέλαιο.

]. Στό ΟΙνοποιείο τού Β΄ Εργοστασίου σέει-

δικά μηχανήματα τά σταφύλια πολτοποιούνται, αφού

προηγουμένως αφαιρεθούν τά τσέγκουρα. Ό πολτός αυτός

πιέζεται σέ ειδικά πιεστήρια καί βγαίνει ο μούστος. Ό

μούστος παραμένει γιά ζύμωση καί έτσι γίνονται τά ξερά

κρασιά. Γιά νά γίνουν τά γλυκά κρασιά, στό μούστο ρί-

χνουν οινόπνευμα.

ό) Στό τμήμα ᾿Αμύλου καί Γλυκόζης τό αρα-

ποσίσι βρέχεται καί κατόπιν τρίβεται σέ διάφορα μηχονή-

µατα (μύλους--κόσκηνα-- διαχειριστές) καί βγαίνει τό άμυλο

καί οι πρωτεϊνούχες κτηνοτροφές. Γιά νά φτιάσουν τή

γλυκόζη, τό άμυλο τό διαλύουν σέ νερο, σέ ειδικά µηχα-

νήματα, φιλτράρεται καί σέ άλλα συμπυκνούται καί γίνεται

ή γλυκόζη.

ΉΒ.Ε. Σ. Ο. παράγει τό χρόνο : Οινόπνευμα 1800

τόννους, πυρηνέλαιο 2500 τόννους, σαπούνια 400 τόννους,

κρασιά 95000 τόννους, άμυλο 900 τόννους καί γλυκόζη

3200 τόννους. Έχει πρατήρια στήν Πάτρα, “Αγίου ᾿Αν-

δρέου 62 καί στήν ᾿Αθήνα Σοφοκλέους 53.

Η Β.Ε. Σ. Ο. συνεχώς επεκτείνει καί εκσυγχρονίζει

τίς εγκαταστάσεις της, γιά ν᾽ ανταποκριθή αφ᾽ ενός στίς
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απαντήσεις τής αλματωδώς εξελισσομένης τεχνικής καί αφ᾽

ετέρου νά ικανοποιήση τίς ανάγκες τής Κοινωνίας.

Η Β.Ε. Σ. Ο. τέλος ενθαρρύνει καί ενισχύει, όσους θέ-

λουν από τό εργατικό προσωπικό της, νά δλοκληρώσουν

τή Δημοτική ᾿Εκπαίδευση, ακόμη δέ καί νά συνεχίσουν σέ

νυκτερινά Γυμνάσια ή Τεχνικές Σχολές. ᾿Αποτελεί ένα από

τούς πιό σοβαρούς παράγοντες, πού ενισχύουν τήν οίκονο-

µία τής Πάτρας καί όλης τής Ελλάδος.

Ε(ς

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

(ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΜΜΟΣΑ.Ε)

Στό Β. Α. μέρος τής Πάτρας, κοντά στό Στάδιο τής Πα-

ναχαϊκής, στή Συνοικία Μάμου, βρίσκεται τό ομώνυμο ερ-

γοστάσιο Ζυθοποιΐας Μάμου.

Ιδρύθηκε τό 1909 από τόν Πέτρο Μάμο. Κινείται μέ

ηλεκτρική ενέργεια, πού παίρνει από τή Δ.Ε.Η. ᾿Εξοδεύει

62.000 κιλοβάτ τό μήνα.

᾿Ανήκει στήν ᾿Ανώνυμη Εταιρεία «Πέτρος Μάμος».

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τών μετόχων, τού

οποίου Πρόεδρος καί Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Νικό-

λαος ᾿Ασημάκος καί ᾿Αντιπρόεδρος καί επίσης Διευθύνων

Σύμβουλος ο κ. Λορέντζος Μάμος. Διευθυντής Λογιστηρίου

τού εργοστασίου είναι ο κ. ᾿Αριστ. Σπηλιώτης. Έχει 15

ειδικευμένους εργάτες, 65 ανειδίκευτους καί 20 υπαλλήλους.

Τό εργοστάσιο έχει τά εξής τμήματα : Μηχονοστάσιο,

Ζυθοβραστήριο, Σίτευσης καί ζύμωσης μπύρας, ᾿ΈΈμφιαλω-

τήριο καί ᾿Εμβαλερωτήριο.
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Παράγει μπύρα καί χυμούς φρούτων (πορτοκαλλάδες,

λεμονάδες).

Πρώτη ύλη, πού χρησιμοποιεί γιά τή μπύρα, είναι ή

βύνη. Η βύνη είναι κριθάρι, παρασκευασμένο γιά τήν πα-

ρασκευή τής μπύρας. Τήν προμηθεύεται από τά βυνοποιεία

τής ᾿Αθήνας.

Γιά τούς χυμούς φρούτων χρησιμοποιεί συμπυκνοομένους

χυμούς λεμονιού καί πορτοκαλιού, πού τούς προμηθεύεται

από εργοστάσια τής ᾿Αθήνας.

Μετατροπή πρώτων υλών. Πρώτα- πρώτα η βύ-

νη στό Ζυθοβραστήριο βράζει σέ πελώρια καζάνια. Μέσα

σ᾽ αυτή ρίχνουν καί λυκίσκο, πού λέγεται καί ζυθοβότανο.

Τό χόρτο αυτό δίνει στήν μπύρα τήν πικράδα.

᾿Από τό ζυθοβραστήριο μεταφέρεται σέ άλλα πελώρια

καζάνια τής ζύμωσης καί απ᾽ εκεί στά καζάνια τής σίτευ-

σης, όπου ή μπύρα σιτεύεται σέ ανάλογο χρονικό διάστηµα.

Όταν σιτευθή ή μπύρα, μεταφέρεται στό εμφιαλωτή-

ριο, όπου τή βάζουν στά γνωστά μπουκάλια ή στό εμβα-

ρελωτήριο, όπου τή βάζουν σέ ειδικά βαρέλια.

Η μπύρα είναι ένα ποτό υγιεινό, πού χαρίζει χαρά

καί υγεία. ᾿Ιδιαίτερα ή μπύρα Μάμου είναι εκλεκτής ποιό-

τητος. Η μπύρα είναι ποτό ταχείας κατανάλωσης. Δέν

πρέπει νά παραμένη στό μπουκάλι ή στό βαρέλι πολύν

καιρό.

Τό εργοστάσιο παράγει τό χρόνο 5000 τόννους μπύ-

ρα καί 300000 κιβώτια χυμούς φρούτων (λεμονάδες--πορτο-

καλλάδες). Παρουσιάζει συνεχή αύξηση παραγωγής καί

κατανάλωσης. Διαθέτει. μπύρα σέ όλα τά διαμερίσματα

τής Ελλάδος, εκτός από τή Μακεδονία καί Θράκη. :
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Έχει αρχίσει επέκταση τού εργοστασίου, μέ τήν ανέ-

γερση νέων χώρων καί τήν εγκατάσταση νέων μηχανη-

μάτων, πού θά αυξήσουν σημαντικά τήν παραγωγή τού

εργοστασίου καί τήν επέκταση τής κατανάλωσης. Τό εργο-

στάσιο αυτό ενισχύει σημαντικά τήν οικονομία τής Πάτρας,

ΕΟ
“αν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ «ΜΙΣΚΟ»

Τό εργοστάσιο ζυμαρικών Μίσκο, ιδρύθηκε τό 1922

στόν Πειραιά. Τό 1953 μεταφέρθηκε στήν Πάτρα. Βρίσκεται

στή Συνοικία Μάμου, κοντά στό Στάδιο τής Παναχαϊκής.

Τό ίδρυσαν οι κ. κ. Μιχαηλίδης καί Κωνσταντίνης. ᾿Ανήκει

στήν ομόρρυθμο Εταιρεία, τής οποίας μέλη είναι 1) Έμμαν.

Παπαναστασίου, 2) Έλευθ. Ματζίκας καί 3) ᾿Ιωάννα Θεο-

δωράκη. Ή έδρα τής επιχειρήσεως βρίσκεται στήν ᾿Αθήνα.

Τό εργοστάσιο έχει μόνο ειδικευμένους εργάτας 120, τεχνι-

κούς 3 καί υπαλλήλους 6. ᾿Ηλεκτρική δύναμη προμηθεύεται

από τή ΔΕΗ. ᾿Εξοδεύει 83.000 κιλοβάτ τό μήνα.

Τό εργοστάσιο έχει 3 κύρια τμήματα : Παραγωγής,

συσκευασίας κοί αποθήκης.

Γιά πρώτη ύλη χρησιμοποιεί σιµιγδάλια. Παράγει όν-

μαρικά όλων τών ειδών : μακαρόνια, κριθαράκι, πεπονάκι,

φιδέ κλπ. Ή παραγωγή του φθάνει τούς 30 τόννους τήν

ημέρα.

Παρασκευή ζυμαρικών. Στό τμήμα παραγωής τό

σιμιγδάλι ανακατεύεται μέ νερό ωρισμένης θερμοκρασίας καί

αναλογίας καί έτσι γίνεται ή ζύμη. Ή ζύμη αυτή πιεζομένη
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μέ μεγάλη δύναμη, πηγαίνει στίς μήτρες (καλούπια) δια-

φόρων σχημάτων καί παίρνει τή μορφή διαφόρων ειδών

τών ζυμαρικών. ᾿Από κεί τά ζυμαρικά μόνα των ή µεταφε-

ρόµενα από εργάτριες, πηγαίνουν στό ξηραντήριο, όπου

σέ διάστημα 18--48 ωρών, μέ τήν επίδραση θερμοκρασίας,

αέρα καί υγρασίας, αποξηραίνονται σιγα--σιγά. Κατόπιν

τά ζυμαρικά μαζεύονται, κόβονται, συσκευάζονται; σέ κα-

λαισθητικά ττακέττα, τοποθετούνται στίς αποθήκες καί απ᾽

εκεί διοχετεύονται στήν κατανάλωση.

Έχει πρατήριο στήν ᾿Αθήνα, Υαρομηνίγγου 8 καί

τροφοδοτεί μέ όλα τά είδη τών εκλεκτών καί ονομαστών

ζυμαρικών «Μίσκο» όλη τήν Ελλάδα.

Τό εργοστάσιο «Μίσκο», ένα από τά σημαντικώτερα

εργοστάσια τής Χώρας µας, παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη καί

σημαντική αύξηση παραγωγής καί κατανάλωσης. ᾿Απόδει-

ξη τούτου είναι τό ότι, ενώ πρό ͂ετίας παρήγαγε 8.000

τόννους, σήμερα βγάζει καί έξοδεύει 30.000 τόννους.

Καί τό εργοστάσιο αυτό ενισχύει σημαντικά τήν οι-

κονομία τής Πάτρας, αλλά καί τήν τιμά ιδιαίτερα, γιατί

τροφοδοτεί όλη τήν Ελλάδα μέ τά εκλεκτότερα ζυμαρικά,

τά φημισμένα ζυμαρικά «Μίσκο».

η

άς

ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ- ΨΥΓΕΙΑ «Ο ΧΕΛΜΟΣ»

Τά Παγοποιεία - Ψυγεία «ο Χελμός» ιδρύθηκαν

τό 1928 από τόν κ. Κων. Κακούρη. Βρίσκονται στό

δρόµο Πατρών - Πύργου, κοντά στό Πτωχοκομείο. Έχουν

έκταση 20 στρεμμάτων.
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Παίρνουν τήν ηλεκτρική τους ενέργεια από τή ΔΕΗ.

Στήν περίοδο εντατικής εργασίας τό παγοποιείο εξοδεύει

90.000 κιλοβάτ τό μήνα.

Διευθυντής τού εργοστασίου είναι ο κ. Κων. Βερ-

τσιώτης. Έχει 4 τεχνίτες καί 30 εργάτες.

Τό εργοστάσιο αυτό παράγει πάγο καί διαθέτει καί

ψυκτικούς χώρους (ψυγεία ).

Έχει 4 τµήµατα: α΄) Παγοποιείο, β) Υγρής ψύ-

ξης, Υ’) Ξερής ψύξης καί δ’) Κατάψυξης.

Πρώτες ύλες πού χρησιμοποιεί είναι καθαρό νερό, αμ-

μωνία καί αλάτι.
κ

Πώς γίνεται ο πάγος. Τό νερό τοποθετείται σέ

παγοδοχεία, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Τά

δοχεία τοποθετούνται στήν παγολεκάνη, ή οποία είναι γε-

μάτη αλμυρό νερό 225 πυκνότητας, γιά νά συγκρατήται ή

ψύξη. Υυκτικά μηχανήματα παίρνουν τήν υγρή αμμωνία,

μέ πίεση τή μεταβάλλουν σέ αέριο καί τή διοχετεύουν άερο-

ποιηµένη σέ σωλήνες, πού είναι μέσα στήν παγολεκάνη. Τό

αλμυρό νερό ψύχεται μέ τήν πτητικότητα τής αμμωνίας

καί μαζί μ᾽ αυτή καί τό νερό τών παγοδοχείων καί µετα-

βάλλεται στίς γνωστές κολώνες τού πάγου, οι οποίες μέ

ειδικό μηχάνημα, πηγαίνουν μόνες τους στό σημείο, πού

φορτώνονται στά ιδιόκτητα αυτοκίνητα καί μεταφέρονται

στά πρατήρια ή στά καταστήματα, μέ αυτοκίνητα τού

εργοστασίου.

Πώς γίνεται η υγρή ψύξη: Ειδικά μηχανήματα

παίρνουν τήν υγρή αμμωνία, τήν αεροποιούν καί τή διοχε-

τεύουν σέ σωλήνες, πού βρίσκονται στούς ψυκτικούς θαλά-

μους καί δημιουργούν ψύξη, μέ τήν οποία διατηρούνται τά

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Τ



98

αποθηκευμένα είδη, φρούτα καί άλλα τρόφιμα. Ή αερο-

ποιηµένη αμμωνία υγροποιείται καί χρησιμοποιείται πάλι.

Μέ τήν ίδια αμμωνία συνεχίζεται διαρκώς η ψύξη, όπως ο

Πάνσοφος Δημιουργός μέ τό ίδιο νερό ποτίζει τή φύση

αιώνια.

Πώς γίνεται η ξερή ψύξη: Στούς θαλάμους ξε-

ρής ψύξης δέν υπάρχουν ψυκτικοί σωλήνες. ᾿Αλλά μέ ειδι-

κούς αεριστήρες διοχετεύεται στούς θαλάμους ψυχρός αέρας

καί έτσι γίνεται ή ξερή ψύξη.

Κατάψυξη, Στήν κατάψυξη μέ πιό ενισχυμένα ψΨυ-

κτικά μηχανήματα δημιουργείται ψύξη 18--205 κάτω τού 0.

Σ’ αυτή αποθηκεύονται κατεψυγμένα ψάρια ή κρέατα.

Τό εργοστάσιο εργάζεται όλο τό χρόνο. Πιό εντατικά

όμως τούς καλοκαιρινούς μήνες καί παράγει 4.000 κολώνες

τό 24ωρο. Έχει ψυκτικούς χώρους, πού χωρούν 8.000

κυβικά,

Τό εργοστάσιο, χάρις στήν εργατικότητα τού ιδιο-

κτήτου του κ. Κκ. Κακούρη, βοηθουμένου καί από τό γυιό

του κ. Γρηγόριο Κακούρη, παρουσιάζει συνεχή καί σημαν-

τική εξέλιξη. Έχει αρχίσει επεκτασή του, μέ ανέγερση νέων

ψυκτικών θαλάμων, πού θά χωρούν 2.500 κυβικά.

ΕΝΩ
ΤΩΣ

ΠΙΡΕΛΛΙ-ΕΛΛΑΣ «(ΡΙΡβεΕ!!Ι-Ηειι α5)

Ήρικρειει είναι ένα από τά κυριώτερα συγκροτήμα-

τα τού κόσμου, κατεργασίας ελαστικού. Τό όνομα Πιρέλλι

είναι αχώριστα συνδεδεμένο μέ τήν έννοια τού ελαστικού σέ
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πολλές χώρες, γιατί τό 1872 ό πρωτοπόρος τής ᾿Ιταλικής

Βιομηχανίας 6. Β. ΡΙΕΕΙΙΙ άρχισε πρώτος νά φτιάνη έλα-

στικούς σωλήνες καί ταινίες σ᾿ ένα μικρό εργοστάσιο στήν

πόλη Μιλάνο τής ᾿Ιταλίας.

"ο Σήµερα τό συγκρότηµα Πιρέλλι στήν Ιταλία αποτε-

λείται από τήν ΡΙΡΕΙΙΙ 5.Ρ. Αα. τού Μιλάνου καί από πολ-

λές άλλες Εταιρείες, τών οποίων τά γραφεία στεγάζονται

σ᾽ ένα ουρανοξύστη μέ 33 ορόφους, πού είναι κτισμένος εκεί

ακριβώς, πού ήταν τό πρώτο εργοστάσιο Φ. ΡΙΡΕΙ ΙΙ.

Τό κυριώτερο εργοστάσιο της βρίσκεται στή ΒΙΣΟΣΞΑ,

έξω από τό Μιλάνο. Έχει ακόμα σέ διάφορες πόλεις τής

Ιταλίας άλλα 45 μικρότερα εργοστάσια. Έχει ακόμη άλλες

24 Εταιρείες μέ 30 εργοστάσια σέ διάφορες άλλες χώρες:

Γαλλία, Βέλγιο, Μ. Βρεττανία, Καναδά. Μεξικό, Βραζιλία

καί ᾿Αργεντινή. Όλα αυτά ελέγχονται από τή Διεθνή

Εταιρεία “ρικει[!,,, η οποία εδρεύει στή Βασιλεία τής

Ελβετίας.

Τό 1959 η Πιρέλλι προτιμήθηκε από πολλές ξένες βιο-

μηχανίες, νά εγκαταστήση στήν Ελλάδα εργοστάσιο έλα-

στικού καί ίδρυσε γιά τό σκοπό αυτό τήν ᾿Ανώνυμη Έλλη-

νική Εταιρεία, μέ τήν επωνυμία “ΡΙΕΕΙΙΙ-ΗΕΙΙΑς,, (ΠΙ-

ΡΕΛΛΙ - ΕΛΛΑΣ).

Η Α. Ε. ΠΙΡΕΛΛΙ - ΕΛΛΑΣ μέ 2.000.000 δολλάρια κε-

φαλαίων τού ᾿Εξωτερικού καί τή συμμετοχή Ελληνικών κε-

φαλαίων, στίς 2 Νοεμβρίου 1960 άρχισε τήν ανέγερση τού

εργοστασίου της, σέ έκταση 170 στρεμ., κοντά στή σιδη-

Ροδρομική γραμμή Πατρών- Πύργου καί πάνω από τίς

Ιτιές, σέ απόσταση 4 χιλ. από τό κέντρο τής Πάτρας.

Έπειτα από 14 μόνο μήνες, οι μέν κτιριακές εγκατα-

στάσεις έχουν σχεδόν τελειώσει, ή δέ εγκατάσταση τών µη-
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χΧανημάτων καί τού λοιπού τεχνικού εξοπλισμού τού έργο-

στασίου πλησιάζει στό τέλος. ᾿Ελπίζεται ότι σέ 4--» μήνες

θά αρχίση ή λειτουργία του καί παραγωγή τών προϊόν-

των του. Θά παράγη ελαστικά όλων τών τύπων. Στήν αρ-

χήή τής λειτουργίας του θά απασχολή 30 υπαλλήλους, 20

τεχνικούς καί 350 εργάτες. Θά παράγη τό χρόνο 150.000

ελαστικά καί σαμπρέλλες όλων τών τύπων. Θά καλύπτη

δηλ. όλες τίς ανάγκες σέ λάστιχα τής Ελλάδος.

Τό εργοστάσιο θά έχη τά εξής τμήματα: α) Γραφείων,

β) Τεχνικό γραφείο, γ) Τεχνολογικό γραφείο (μελετών) καί

δ) Παραγωγής, τό οποίο θά χωρίζεται σέ 2 υποτμήματα.

Γιά πρώτη ύλη θά χρησιμοτποιή φυσικό καί συνθετικό

καουτσούκ καί πολλά χημικά είδη.

Γιά τήν αρτιώτερη λειτουργία τού εργοστασίου,

έχουν σταλή πάνω από 50 τεχνίτες καί εργάτες γιά ετήσια
εκτταίδευση στό Μιλάνο καί άλλες ᾿Ιταλικές πόλεις, οι οποίοι

θά αποτελέσουν τόν πυρήνα τού τεχνικού καί διοικητικού

προσωπικού τού εργοστασίου.

Γενική είναι η γνώμη, ότι τό εργοστάσιο ΠΙΡΕΛΛΙ--

ΕΛΛΑΣ εκτός τού ότι θά προσφέρη εργασία σέ πολλούς

ανέργους τής Πάτρας, θά ενισχύση τήν ᾿Εθνική µας οίκονο-

µία καί θά αποτελέση ένα ακόμη βήμα τής Χώρας µας πρός

τήν εκβιομηχάνηση.

Διευθυντής τού εργοστασίου είναι ο Ει1Ο ΡΕ ΕΙΙΙΡΡΟ.

αναστων

ΓΛΑΥΚΟΣ

Στά Ν. Α. τής Πάτρας, στή ρίζα τών προφυλακών

τού Παναχαϊκού, στήν είσοδο μιάς τεράστιας χαράδρας,
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πού έχει ανοίξει μέ τήν αχαλίνωτη ορμή του οχείμαρρος

«Γλαύκος» καί σέ μιά τοποθεσία, κατάφυτη από πελώρια

πλατάνια, ή ανθρώπινη ιδιοφυΐα έστησε ένα ακόμη σηµαν-

τικό έργο της, τό Υδροηλεκτρικό ᾿Εργοστάσιο «ΓΛΑΥΚΟΣ».

Μέ τό εργοστάσιο αυτό η ανθρώπινη δύναμη εδάμασε τό

ατίθασο καί καταστρεπτικό νερό καί τό μετέβαλε σέ πτολύ-

τιμο φίλο. ᾿Εκτός τού ότι συντελεί μέ τήν τεχνητή πτώση

του στήν παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μέ τό οποίο

τόσα χρόνια εξυπηρέτησε αρκετά τήν Πάτρα μέ τήν περιο-

χή της, ποτίζει ευεργετικώτατα καί χιλιάδες στρέμματα μέ

οπωροφόρα δέντρα.

Τό εργοστάσιο αυτό τό έφτιασε ο Δήμος τό 1927 καί

τήν εκμετάλλευσή του τήν ανέθεσε στήν Υδροηλεκτρική

Εταιρεία Γλαύκος, μέ κύριο µέτοχο τό Δήμο καί μέ ελάχι-

στο ποσοστό τήν ᾿Εθνική Τράπεζα.

Διοικείται από Τμελές Δ. Σ. μέ Πρόεδρο τόν Διευθυντή

τής ᾿Εθνικής Τραπέζης.

Τά Γραφεία τού Γλαύκου βρίσκονται στήν οδό Μαι-

ζώνος-- Πατρέως. Έχει Διευθυντή τόν μηχανικό κ. Γ. Βα-

σιλόπουλο, επιστημονικό προσωπικό 5 καί υπαλληλικό

καί τεχνικό προσωπικό 200.

Ο «Γλαύκος» σήμερα είναι στήν Ελλάδα τό μόνο

ηλεκτρικό εργοστάσιο ανεξάρτητο. Κατόπιν όμως σχετικού

Νόμου, πού ό εξηλεκτρισμός τής Χώρας περιέρχεται εξ όλο-

κλήρου στή Δ. Ε. Η., διαπραγματεύεται καί αυτού ή

εξαγορά.

ΕΝΩ
«ων



102

Δ. Ε. Η.

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ)

Η Πατρίδα µας, νοιώθοντας, ότι ο εξηλεκτρισμός τής

Χώρας µας ήταν βασικη προύυπόθεση γιά τήν προοδο καί

τόν πολιτισμό της, ίδρυσε τό 1958 τή «Δημοσία ᾿Επιχεί-

ρηση ᾿Ηλεκτρισμού» (Δ.Ε.Η.). Τά πρώτα κεφάλαιά της

προέρχονται από τίς επανορθώσεις (αποζημιώσεις) τών

Ιταλών καί Γερμανών, γιά τίς καταστροφές, πού προξένησαν

στή Χώρα µας οι στρατιώτες τους, όταν κατά τόν πόλεμο

τού 1939-1945 υποδούλωσαν τήν αγαπημένη μας Ελλάδα.

Σκοπός τής Δ.Ε.Η. είναι νά αποκτήσωμε ένα σύγχρονο

σύστηµα παραγωγής καί μεταφοράς ηλεκτρισμού, χρησιµο-

ποιώντας γιά πρώτη ύλη τόν ντόπιο λιγνίτη καί τίς ύδα-

τοπτώσεις τών ποταμιών µας. Η Δ.Ε.Π. έχει Ιδρύσει μέχρι

σήμερα τά ηλεκτρικά εργοστάσια τού ᾿Αλιβερίου, τού Λού-

ρου, τού Λάδωνα, τής Πτολεμαΐδας, τού Μέγδοβα, καί τού

"Αγρα, πού έχουν ισχύ 557.000 κιλοβάτ. Πολύ σύντομα θά

λειτουργήσουν καί τά ηλεκτρικά εργοστάσιο τού ᾿Αχελώου,

τής Έδεσσας καί τού δευτέρου στήν Πτολεμαΐδα, πού θά

έχουν ισχύ 585.000 κιλοβάτ.

᾿Απ᾽ όσα είπαμε γιά τό έργο τής Δ.Ε.Η., βγαίνει τό

συμπέρασμα, ότι τό έργο της ημπορεί νά χαρακτηρισθή

σάν τό μεγαλύτερο τεχνικό έργο τής σύγχρονης Ελλάδας.

Έδρατής Δ.Ε.Η. είναι ή ᾿Αθήνα. Στήν Πάτρα εδρεύει

από τό 1954 η Περιφερειακή Διεύθυνση τής Δ.Ε.Η. γιά τήν

περιοχή Πελοποννήσου-- Ηπείρου, μέ Διευθυντή τόν κ. Νικό-

λαο Δημητρίου. Έχει τίς εξής υπηρεσίες: Τεχνική, Έμπο-

ρική, Οικονομική καί Δημοσίων σχέσεων. ᾿Επίσης έχει καί
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Διευθύνσεις 13 περιοχών, μεταξύ τών οποίων καί τής πε-

ριοχής Πατρών. Η διεύθυνση τών υπηρεσιών αυτών είναι

“Αγίου ᾿Ανδρέου--Παντανάσσης 4.

Στήν πόλη µας (οδός Μαιζώνος 115 ) υπάρχει καί τό

Κέντρο ᾿Εξυπηρετήσεως Πελατών (Κ.Ε.Π.) τής Δ. Ε. Η. Σκο-

πός τού κέντρου τούτου είναι η ξενάγηση καί ενημέρωση

τών πελατών γιά τόν τρόπο, μέ τόν οποίο πρέπει νά χρη-

σιμοποιούν τίς ηλεκτρικές συσκευές.

Στό δρόμο Πάτρα-- Κλάους, στή θέση Καλυδώνα, η

Δ. Ε. Η. έχει εγκαταστήσει Υποσταθμό, στόν οποίο τό

ρεύμα από 150.000 βόλτ μετατρέπεται σέ 15.000 βόλτ, γιά

νά γίνη χρησιμοποιήσιμο. Ο υποσταθμός αυτός έχει ισχύ

20.000 βόλτ καί τροφοδοτεί τό βιομηχανικό καί τό αστικό

δίκτυο τής πόλεώς µας, μαζύ μέ τό ρεύμα, πού παράγει

τό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο τού «Γλαύκου», τού οποίου

τήν εξαγορά διαπραγματεύεται η Δ. Ε. Η., βάσει σχετικού

Νόμου.

Α. Σ. Ο.

(ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΙΛΦΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΙΜΟΣ)

Ή παγκόσμια γνωστή καί φημισμένη Κορινθιακή

(μαύρη) σταφίδα, καλλιεργείται, ωριμάζει καί αποξηραίνε-

ται κάτω από τό λαμπρό ήλιο τού γαλανού Ελληνικού

ουρανού. Περιέχει σάκχαρα, βιταμίνες καί θερμίδες.

Ή παραγωγή τής Κορινθιακής σταφίδας είναι µονα-

δικό προνόμιο τής Ελληνικής γής, χάριν τής γονιμότητος

τού εδάφους της καί τής διαρκούς ηλιοφανείας. Η παρα-
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γωγή τής Ελληνικής Κορινθιακής καλύπτει τά 90//, τής

Παγκοσμίου παραγωγής.

Η Κορινθιακή σταφίδα είναι ή πλουσιώτερη σέθρε-

πτικά συστατικά από όλα τά άλλα φρούτα. Περιέχει Τ00/,

σάκχαρο. Σέ ένα χιλιόγραμμο περιέχει 3000 θερμίδες. Είναι

πλούσια σέ βιταμίνες. Γι’ αυτό ή Κορινθιακή σταφίδα είναι

εύγεστη καί υγιεινή τροφή γιά κάθε ηλικίας άνθρωπο.

Η Κορινθιακή σταφίδα, μετά τόν κοπνό, αποτελεί τό

κυριώτερο ᾿Εθνικό προϊόν τής Χώρας μας. Γι’ αυτό τό Κρά-

τος τό 1925 ίδρυσε τόν Αυτόνομο Σταφιδικό ᾿Οργανισμό

(Α.Σ.Ο.), γιά τήν προστασία της, μέ έδρα τήν ᾿Αθήνα. Τό

1953 ή έδρα τού Α.Σ.Ο. μετεφέρθη στήν Πάτρα μας, πού

είναι τό κέντρο καί η πρωτεύουσα τής σταφιδοφόρου πε-

ριοχής.
Ό Α.Σ.Ο. διοικείται από 12)μελές Διοικητικό Συµ-

βούλιο, Πρόεδρος τού οποίου από τού 1956 είναι ο Πρόε-

δρος τής Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών, ΝΙ-

κόλαος Καλαπόδης.

Τό ανώτατο εκτελεστικό όργανο τού Α.Σ, Ο. είναι ο

Διευθύνων Σύμβουλος, τή θέση τού οποίου από τού 1958

κατέχει ο δικηγόρος κ. ᾿Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Ό Α.Σ.Ο. έχει τά τμήματα ᾿Επιθεωρήσεως, Προσωπι-

κού, Βιομηχανίας, Βιομηχανίας σταφίδος, Τεχνικό, Γεωργι-

κό, ᾿Εμπορίου, ᾿Ελέγχου, Λογιστηρίου, Δικαστικό, Γεωργι-

κό, Εσόδων, Προμηθειών καί Διεκπεραιώσεως μέ Διευθυντή

τό χημικό κ. Λουκά Λουκά.

Όπως είπαμε πιό πάνω σκοπός τού Α.Σ. Ο. είναι η

προστασία τής Κορινθιακής σταφίδος, τήν οποία ενεργεί

μέ τούς εξής τρόπους :.

1) Παρεμβαίνει μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως, κά-
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νοντας συγκέντρωση τής σταφίδας μέ τίς τιμές «ασφαλείας»,

τίς δποίες καθορίζέι τό Κράτος.

2) Παίρνει τά αναγκαία μέτρα γιά τή βελτίωση τής

ποιότητος τής σταφίδας ήτοι : προμηθεύει στούς σταφιδο-

παραγωγούς σταφιδόπανα, σταφιδόχαρτο, μηχανές καθα-

ρισμού, διάφορα υλικά αποξηράνσεως, δημιουργεί καταλ-

λήλους αποθηκευτικούς χώρους, ενεργεί έλεγχο στή διακί-

νηση τής σταφίδας κλπ.

3) ᾿Ασκεί τήν ανώτερη εποπτεία στήν εξαγωγή τής
σταφίδας. ί

4) Έχει Ιδρύσει διάφορα Γεωργικά καί Βιομηχανικά

νστιτούτα Σταφίδας στόν Πύργο, Κοκκώνι Κορινθίας, Μεσ-

σήνη Καλαμών καί Φιλιατρά Τριφυλλίας.

0) Έχει Ιδρύσει οινοποιητικά συγκροτήματα στόν

᾿Αλισσό (Πατρών)--"Αγία Κυριακή (Πυλίας)--Διγελιώτικα

(Αιγίου)--᾿Επιτάλιο (Ολυμπίας)- Ζευγολατιό (Κορινθίας)--

Θουρία (Καλαμών)--Κουρούτα (᾽Αμαλιάδος)- Μπισκίνι (Ζα-
χάρως)--Πελόπιο (Ολυμπίας).

6) Έχει ιδρύσει σταφιδικά εργοστάσια στήν ᾿Αμα-

λιάδα, τό Κιάτο, τόν Πύργο καί τήν Πύλο. |

Γιά τήν ευχερέστερη εξυπηρέτηση τών σταφιδοπαρα-

γωγώνέχει ιδρύσει 28 υποκαταστήματα στά σταφιδοπα-

ραγωγικά μέρη ήτοι : Αίγιο, Αμαλιάδα, Βαρθολομιό, Γα-

στούνη, Γαργαλιάνους, ᾿Επιτάλιο, Ελευσίνα, Ζαχάρω, Ζ4ά-

κυνθο, Καλαμάτα, Κεφαλληνία, Κιάτο, Κορώνη, Κρέσταινα,

Κυπαρισσία, Λεχαινά, Μελιγαλά, Μεσσήνη, Νεμέα, ΞΖυλό-

καστρο, Πάτρα, Πειραιά, Πελόπιο, Πεταλίδι, Πύλο, Πύργο,

Φιλιατρά, Χώρα.

8) Σύμφωνα μέ τό Σταφιδικό Δελτίο τού Α.Σ.Ο. κατά

τό σταφιδικό έτος 1960--6] η παραγωγή τής σταφίδας

έφθασε Θ7.400 τόννους. ᾿Εξήχθησαν 65.400 τόννοι.
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Ό Α.Σ.Ο. έχει αναλάβει έντονη καί συστηματική προσ-

πάάθεια, αφ᾽ ενός μέν γιά τή διαφήμιση τής Ελληνικής στα-

φίδας, σέ ευρυτάτη διεθνή κλίμακα, καί αφ᾽ ετέρου γιά τή

διαφώτιση τών σταφιδοπαραγωγών, γιά τή βελτίωση τής

ποιότητος. ᾿Αλλά καί οι σταφιδοπαραγωγοί, χάριν αυτού

τούτου τού συμφέροντός των, πρέπει νά ακολουθούν τίς ο-

δηγίες τών ειδικών, γιά τή βελτίωση τής ποιότητος τού

προϊόντος των, πού είναι ή βασικώτερη αιτία τής κρίσεως,

πού περνάει ή σταφίδα µας. Έτσι, οι παραγωγοί πρέπει

νά απλώνουν τά σταφύλια σέ κατάλληλο σταφιδάλωνο,

σκεττασμένο μέ σταφιδόχαρτο. Νά κόβωνται λίγες--λίγες οι

σταφίδες καί όσες είναι ώριμες. Οι σταφίδες πού έχουν πολ-

λές χονδρές ρόγες, σάπιες ή άγουρες, νά ξεραίνονται χωρι-

στά. Νά τοποθετούν τά σταφιδόπανα σέ ξίλινο τρίποδο

Γ στή µέση καί κατά μήκος τού αλωνιού. Ποτέ νά μήν

ακουμπάη τό πανί επάνω στά σταφύλια, γιατί θά μου-

χλιάσουν. Νά αφίνουν τή σταφίδα νά ξεραίνεται καλά στό

αλώνι, νά τρίβεται καί νά καθαρίζεται μέ προσοχή μεγάλη,

νά μή στραπατσάρεται καί τέλος νά διατηρήται σέ κατάλ-

ληλες απαθήκες ή καλλίτερα νά παραδίδεται στίς κατά τό-

πους κατάλληλες αποθήκες τού Α.Σ.Ο.

Ο Α.Σ. Ο. τέλος, γιά τήν τυποποίηση καί καλαισθη-

τική συσκευασία τής σταφίδας, έχει προγραμματίσει τήν

ίδρυση τριών εργοστασίων συσκευασίας τής σταφίδας, νεω-

τάτου καί τελειοτάτου τύπου, σέ χαρτοκυτία καί σελοφάν,

μικρού αμπαλάζ (βάρους 250 γραμ.), τήν καλλιτεχνική,

πρόσοψη τών οποίων παριστάνει ή πιό πέρα εικόνα τού

Α. Σ.Ο.
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ΑΛΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Στήν Πάτρα υπάρχουν καί πολλά άλλα καί αξιόλογα

μάλιστα εργοστάσια. ᾿Επειδή δέ µπορέσαµε νά τά έπισκε-

φθούμε όλα, αλλά καί ο χώρος τού έργου μας αυτού δέν

επαρκεί, γιά τή λεπτομερή περιγραφή τους, αναφέρουμε τά

σπουδαιότερα απτό αυτά.

1. ΒΕΤΣΟΥ ΝΙΚ. Δύο εργοστάσια Καλτσοβιομηχανίας.

Τό Α΄ στή Φωτήλα -- Λόντου καί τό Β’ Γ. Ολυμπίου

900, Πρατήριο Μαιζώνος 68.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ. Καλτσοβιομηχανία.

Κορίνθου -- Βίλελμιν. Πρατήριο Μαιζώνος -- Ερμού.

ΓΛΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡ. Καλτσοβιομηχανία Γεωργ. Ρού-

φου 89.

ΑΧΑ ΚΗ -- ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ. Υφαντουργία.

Κάτω από τήν ᾿Αρόη, στά Ταμπάχανα. Πρατήριο.

Ερμού Α0 καί πλατία Γεωργίου Α΄ 3.

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡ. Τό Α΄ ᾿Αρείας -- Κανακάρη, βΥά-

ζει κουβορίστρες. τό Β’ τέρμα Κορίνθου βγάζει δί-

κτυα. Πρατήριο Ερμού 42.

ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ. Φονελλοποιΐα. Κο-

ρίνθου 362. Πρατήριο Ερμού 49.

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧ. Φανελλοποιία Γ. Ολυμπίου

42. Πρατήριο Πλατεία Γεωργίου Α΄ Τα.

« ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ. Μεταλλουργία.

Κορίνθου 278.
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. Χ. Μεταλλουργία. Κο-
ρίνθου 483.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ. Οινοπνευματο-

ποιΐα καί εργοστάσιο δικτύων. Πατρών -- Πύργου.

Γραφεία ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου 90.

Α. Β.Ε. Ξ. ᾿Ανώνυμη. Βιομηχανική Εταιρεία Ζυλείας.

Ζυλουργικό εργοστάσιο στήν ᾿"Ανθεια. Πρατήριο Αγ.

-᾿Ανδρέου 143.

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΔΕΛΦΩΝ. ᾿Εργοστάσιο 'Αλι-

πάστων, Βορείου. ᾿Ηπείρου. ΥΡυγεία -- Παγοποιεία,

Χειμάρας 4. Πρατήριο Παντανάσσης 14.

ΜΕΘΕΝΙΤΗ Γ. Ζυριστικών λεπίδων καί οδοντογλυ-

φίδων «ΒΕΧ».

ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ. Παπαβασιλείου ᾿Αλέκου καί Σία.

᾿Αποφλοιωτήριο ρυζιού. Μπουμπουλίνας 10.

ΖΥΜΑΙ. Παράγει ζύμες αρτοποιίας καί τροφοδοτεί

όλα τά αρτοποιεία τής περιφερείας. Είναι στήν όδό

Πατρών-- Πύργου.

Υπάρχουν ακόμη στήν Πάτρα πολλά άλλα καί μεγάλα

εργοστάσια συσκευασίας σταφίδας (σταφιδεργοστάσια)

οινοποιίας, ζαχαροπλαστικής κλπ.

(Η σύντομη αυτή «βιομηχανία τής Πάτρας» γράφτηκε από

όμάδα μᾶητών τής Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ τάξεως τού Προτύπου 10ου

Δημοτικού Σχολείου Πατρών μέ τήν κᾶοδήγηση καί τή συνέρ-

γασία τού διδασκάλου Νικολ. Κωτσελένη.)



4. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Α΄ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τό εμπόριο στή πόλη τών Πατρών έχει μεγάλη κί-

νηση. Μιά πόλη, πού βρίσκεται σέ συνεχή επαφή μέ τή

Δυτική Στερεά Ελλάδα καί τίς εκτάσεις τής ᾿Ηλείας καί

Μεσσηνίας, δέν μπορεί παρά νά έχη ακμαίο εμπόριο.

᾿Από τήν αρχαιότητα ακόμη τό εμπόριο στήν Πάτρα

ήταν σέ πολύ καλό επίπεδο. Στά Βυζαντινά χρόνια παρου-

σιάζεται μεγάλη κίνηση στά μεταξωτά, στά κρασιά, στή

σταφίδα καί σέ άλλα προϊόντα. Κατά τήν Τουρκοκρατία η

Πάτρα παρουσιάζει ζωηροτάτη κίνηση, αφού εξακολουθεί

νά είναι τό σπουδαιότερο λιμάνι στή Βορειοδυτική Πελο-

πόννησο καί τή Δυτική Στερεά Ελλάδα. Η μόνη πόλη πού

τήν συναγωνίζεται είναι η Τρίπολις, η οποία εξ άλλου ήταν

καί πρωτεύουσα στήν Τουρκοκρατουμένη Πελοπόννησο.

Μετά από τήν απελευθέρωση, ή Πάτρα μεγαλώνει

πλέον καί γίνεται μιά από τίς σπουδαιότερες πόλεις τής

ελεύθερης Ελλάδος. Τό σπουδαίο λιμάνι της τήν βοηθάει

νά γίνη τό εμπορικό κέντρο όλης τής Πελοποννήσου καί τής

Δυτικής Ελλάδος. Τά νησιά τού ᾿Ιονίου πελάγους χρησιμο-

ποιούν τό λιμάνι της γιά τήν εμπορική εξυπηρέτησή τους.

Σήμερα μέ τήν επέκταση τού οδικού δικτύου, τήν άνα-

καίνησι τών σιδηροδρόμων καί τήν συμπλήρωση τών εγκα-

ταστάσεων τού λιμανιού η Πάτρα συγκαταλέγεται μεταξύ

τών πόλεων πού συγκεντρώνουν τό ζωηρότερο εμπόριο
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στή Χώρα µας, ήτοι βρίσκουν εργασίες σ᾿ αυτήν εδώ τήν

πόλη χιλιάδες χέρια καί συντηρούνται εκατοντάδες οικογέ-

νειες, πού δέν έχουν άλλο πόρο ζωής.

Κατά τήν απογραφή τού 1951 οι επιχειρηματίες στήν

Πάτρα ήσαν 1.649, ενδό οί υπάλληλοι καί οι εργάτες μαζύ

1.252. Μετά τό 1951 τό εμπόριο καί ή απασχόληση τών

κατοίκων γίνονται πιό ζωηρά. Ή ᾿Εθνική Στατιστική ΎΥπη-

ρεσία κατά τήν απογραφή τού 1958 μάς ανεβάζει τό σύνο-

λο τών απασχολουμένων στίς 4.544, εκ τών οποίων 2.373

είναι επιχειρηματίες καί 1.483 υπάλληλοι καί εργάτες.

Ομοίως γιά τό λιανικό εμπόριο υπάρχουν 1.620 καταστή-

ματα μέ διάφορα είδη, ενώ στό χονδρικό 535» κατα-

στήματα.

᾿Από τά καταστήματα αυτά, άλλα έχουν είδη μονίμου

εμπορίου (τρόφιμα, ενδύματα, έπιπλα), καί άλλα ασχο-

λούνται μέ τό περιοδικό εμπόριο (σταφίδα, φρούτα κλπ).

Άν ρίξη κανείς μιά ματιά στούς δρόμους τής πόλεως,

θά ιδή πώς ώρισμένα τετράγωνα ή δρόμοι έχουν καταστή-

ματα πού πωλούν τό ίδιο είδος. Έτσι στήν οδό Μαιζώνος

θά συναντήσουμε τά περισσότερα καταστήματα υφασμά-

των. Στό Μαρκάτο πολλά σιδεράδικα καί χαλκοματάδικα.

Στήν ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου πάλι, είναι πολλοί χονδρέμποροι.

Στήν περιοχή Τριών Ναυάρχων καί ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου πολ-

λές αποθήκες ξυλείας. ᾿Εκεί υπάρχουν πολλοί τόρνοι πού

κατασκευάζουν στυλιάργια γιά αγροτικά εργαλεία, κάνου-

λες καί βαρέλια γιά τού5 κατοίκους τής υπαίθρου. Ή οδός

Ερμού είναι ο δρόμος τών εμπορικών καταστημάτων τής

Πάτρας. Ό επισκέπτης θά βρή εκεί πολλά υαλοπωλεία,

βιβλιοπωλεία καί κοντά στό λεγόμενο Μαρκάτο, υποδημα-

τοποιεία καί χονδρά υφάσματα γιά τούς αγρότες.
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Εμπορικός οίκος Πανταζή. Στήν πλατεία Γεωρ-

γίου Α’, πού είναι η κεντρική πλατεία τής πόλεως, ευρίσκε-

ται ο εμπορικός οίκος Πανταζή. Είναι ένα µεγάλο κατάστη-

μα πού έχει πρόσοψη στήν οδό Μαιζώνος καί τήν πλατεία

πού αναφέραμε πρίν. Ή γωνιά αυτή συγκεντρώνει πολύ

κόσμο Πατρινό καί ξένο, γιατί καί ή θέση τηςείναι κεντρική

καί τά είδη πού πουλάει πλούσια. ᾿Εμπορεύεται υφάσματα

ανδρικά καί γυναικεία, είδη επιπλώσεων, μουσαμάδες (1-1πο-

Ιεαπι), είδη προικός κ. αά. Τό κατάστημα αυτό συμβάλλει

σημαντικά στήν κίνηση τής πόλεώς µας, γιατί φέρνει πάντα

τά πιό καλά υφάσματα πού ικανοποιούν όλα τά γούστα

τών πελατών.

Ιδρύθηκε τό 1890 από τόν Κων)νον Πανταζή καί από

τότε συγκεντρώνει τήν ττιό καλή πελατεία.

Τό εξοοτερικό του παρουσιάζει ένα κτίριο ιδιόρρυθμο

μέτρούλο μικρό, πού δύσκολα συναντά κανείς στή σημερινή

αρχιτεκτονική. Οι βιτρίνες του είναι ευρύχωρες καί καλύ-

πτουν όλη τήν πρόσοψη τού οικήματας καί από τούς δυό

δρόμους. Έχουν καλαισθησία, ομορφιά καί ποικιλία στά

κασμήρια καί στά γυναικεία υφάσματα. Δυό φωτεινές επι-

γραφές επίσης συγκεντρώνουν τήν προσοχή τών περιπατη-

τών. Τό εσωτερικό δίνει τήν όψη ενός μεγάλου μαγαζιού.
Ράφια, ράφια, ράφια, γεμάτα μέ κάθε εκλεκτό ύφασμα, πού

προξενεί εντύπωση σέ μικρούς καί μεγάλους. Μιά μεγάλη

μαρμαρένια σκάλα οδηγεί τόν πελάτη στό επάνω πάτωμα

τού μαγαζιού. ᾿Εκεί υπάρχουν μεγάλα τόπια γιά παλτό,

ανδρικά καί γυναικεία, κασμήρια, μουσαμάδες κ. ά. Γενικά

ο εμπορικός οίκος Πανταζή αποτελεί κόσμημα γιά τήν πό-

λη µας.
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Εισαγωγικό καί εξαγωγικό εμπόριο. Σύμφωνα

μέ επίσημα στοιχεία τής ᾿Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας,

οι βιομηχανίες καί βιοτεχνίες στήν Πάτρα τό 195] ήσαν

1.305 καί απασχολούσαν προσωπικό 7.909 άνδρες καί γυ-

ναίκες. Τό 1958 σημειώνουν σημαντική αύξηση, γιατί φθά-

νουν στίς 1.743 καί τό προσωπικό τους στίς 11.924 άν-

δρες καί γυναίκες. Τό σύνολο αυτό τών βιομηχανιών καί

βιοτεχνιών μαζί μέ τά καταστήματα καί τό λιανικό εμπό-

ριο δημιουργούν όλο τό εισαγωγικό καί εξαγωγικό εμπό-

ριο στήν Πάτρα.

Στίς εισαγωγές τήν πρώτη σειρά έχουν τά ορυκτά

(προπάντων τά πετρελαιοειδή) καί ακολουθούν η χαρτο-

μάζα καί άλλα προϊόντα, ώς πρός τόν όγκο. Στήν αξία

πρώτα έρχονται τό χαρτί καί η Χαρτοµάζα καί κατόπιν

ακολουθούν τά μέταλλα, τά ορυκτά κ. ά.

ο. Έτσι οι εισαγωγές τό 1957 παρουσιάζουν τήν εξής

κίνηση :

᾿Ορυκτά 65.190 τόννοι αξίας 62.470.000 δραχμές

Γεωργικά 22.939 » » 56.366.000 »

Χαρτόμαζα 22.282 » » 95.656.000 »

Χημ. προϊόντα 15.905 » » 37.932.000 »

Δασικά 15.968 » » 42626000 »

Μέταλλα 10.652 » » 72.785.000 »

Οι εξαγωγές τού 1957 παρουσιάζουν τήν εξής κίνηση:

Επί συνόλου 39.617 τόννων τήν πρώτη θέση παίρνουν

τά κηπουρικά καί αποικιακά καί κατόπιν έρχονται η στα-

φίδα, τά οινοπνευματώδη ποτά καί διάφορα άλλα γεωρ-

γικά προϊόντα, πού ή αξία τους, εκτός τής σταφίδος, φθά-

νει τά 298.067.000 δραχμές. ᾿Από αυτά, τά κηπουρικά καί

τά ποτά παρουσιάζουν τήν εξής κίνηση :

Κηπουρικά καί αποικιακά . 25.474 τόννοι αξίας 259,429.000 δραχ.

Ποτά οινοπνευματώδη 4.116 » » 11.743.000 »
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Ή σταφίδα πάλι είναι ένα σπουδαίο τοπικό προϊόν

στίς εξαγοογές. Τό 1957 σέ όλη τή χώρα η παραγωγή της

ήταν 86.050 τόννους. ᾿Από αυτούς 4.500 τόννους έβγαλε ή
᾿Αχαΐα, ενώ από τήν Πάτρα έγινε εξαγωγή 23.213 τόννους

στο εξωτερικό. Τό 1958 ή παραγωγή όλης τής χώρας ήταν

85.400 τόννοι. Η ᾽Αχαία έβγαλε 4.000 τόννους καί από

τήν Πάτρα εξήχθησαν 21.940 τόννοι.

᾿Από τούς αριθμούς αυτούς φαίνεται, ότι από τήν Πά-

τρα εξάγεται πρός τό εξωτερικό τό μεγαλύτερο ποσοστό

τού είδους αυτού.

Μεταφορικά μέσα εμπορευμάτωγ. Στήν πόλη

μας μεγάλη εμπορική δραστηριότητα σημειώνουν τό λιμά-

νι, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί καί οι δρόμοι. Τό λιμάνι σέ

όγκο εμπορευμάτων έρχεται έκτο στήν Ελλάδα μέ 193.009

τόννους, ενώ στήν αξία τών εμπορευμάτων πέμπτο. Τούτο

συμβαίνει γιατί μπαίνουν στή σειρά δύο λιμάνια δευτερεύ-

οντα, τής Θάσου καί τής ᾿Ιτέας, τά οποία εξάγουν µεταλ-

λεύματα πού έχουν μικρή αξία, αλλά μεγάλο τονάζ. Η κί-

νηση τού λιμανιού κατά τά τελευταία έτη παρουσιάζεται.

Τό έτος 1957 εισαγωγαί 182.38] τόννοι εξαγωγαί 38.962 τόννοι

» 1958 » 152 254 » » 76.106 »

» 1959 » 92.938 » » 31.351 »

» 1960 » ᾿81.090 » » 36.126 »

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί επίσης παρουσιάζουν

σπουδαία κίνηση, διότι από αυτούς περνούν όλα τά τραί-

να, εμπορικά καί επιβατικά, πού εξυπηρετούν τή δυτική

καί βόρειο Πελοπόννησο. Υπάρχουν τρείς σιδηροδρομικοί

σταθμοί στήν πόλη µας. Ο ένας είναι επιβατικός καί ονο-

μάζεται Κεντρικός καί οι άλλοι δύο εμπορικοί ("Αγίου ᾿Αν-
δρέου καί ᾿Αγίου Διονυσίου). Εάν λάβωμε υπ᾽ όψει µας ότι

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΒΡΙΣΘΜΕ ΤΉΝ ΠΑΤΡΑ 8
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ή δυτική καί βόρειος Πελοπόννησος είναι οί πιό ανεττυ-

γμένες περιοχές τής Πελοποννήσου, θά βγάλουμε εύκολα τό

συμπέρασμα πώς οι σιδηρόδρομοι αυτοί θά αποτελούν τά

εμπορικά κέντρα αυτής τής περιοχής. Πράγματι μέ αυτούς

μεταφέρονται πάσης φύσεως προϊόντα γεωργικά, βιοµηχα-

νικά, χημικά κ. ά. Εκτός από τίς τακτικές εμπορικές αμαξο-

στοιχίες, κινούνται καί έκτακτες τίς εποχές πού υπάρχουν

άφθονα γεωργικά προϊόντα. Τό καλοκαίρι μεταφέρονται

πρός τά μεγάλα κέντρα Πάτρα -- Αθήνα μέ αμαξοστοιχίες

καρπούζια, πεπόνια, ντομάτες κ. ά. Τό φθινόττωρο πάλι

έρχεται η σειρά τής σταφίδας. ᾿Αμαξοστοιχίες μέ μεγάλα

βαγόνια σταθμεύουν στό σταθμόν ᾿Αγίου ᾿Ανδρέου καί

ξεφορτώνουν σταφίδα ᾿Αχαΐας καί ᾿Ηλείας, απ᾿ όπου τήν

παραλαμβάνουν τά αυτοκίνητα, γιά νά τήν μεταφέρουν

στά μεγάλα εργοστάσια συσκευασίας σταφίδας (στίβες).

Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές τών ΣΠΑΤΠ οί μεταφορές

τών εμπορευμάτων στήν περιφέρεια τής Πάτρας σιδη-

ροδρομικώς έχουν ώς εξής :

1957 μετεφέρθησαν 35.276 τόννοι

1958 » 39.498 »

1959 » 60.123 »

Οι αυτοκινητόδρομοι τού Νομού ᾿Αχαΐας προσφέρουν

επίσης σπουδαία υπηρεσία στήν εξυπηρέτηση τού έμπο-

ρίου. "Αν ρίξουμε μιά ματιά στό χάρτη, θά δούμε τρείς κεν-

τρικές οδικές αρτηρίες νά διασχίζουν τό νομό καί νά τόν

ενώνουν μέ τούς γειτονικούς νομούς τής Πελοποννήσου. Ή

µία αρτηρία διευθύνεται πρός βορράν παραλιακώς καί διέρ-

χεται από Ρίον-- Αίγιον μέ κατεύθυνση πρός τήν ᾿Αθήνα.

Η άλλη διευθύνεται πρός νότον καί από τήν Κάτω ᾿Αχαΐαν

στή Μανωλάδα μέ κατεύθυνση πρός τή δυτική Πελοπόν-
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νησο, Πύργο -- Κυπαρισσία. Η τρίτη διασχίζει τό νομό

στό εσωτερικό του πρός νοτιο--ανατολικά καί συνδέει

τήν ᾿Αχαΐα μέ τήν Τρίπολη. Τά φορτηγά αυτοκίνητα δια-

σχίζουν τό δίκτυο αυτό καί μεταφέρουν τά προϊόντα τής

υπαίθρου στά κέντρα καί αντιστρόφως. Έτσι η κυκλο-

φορία αυτή πού φθάνει μέχρι τά μακρινά χωριά τού

γομού, φέρνει στούς κατοίκους τόν πολιτισμό καί συντελεί

στήν αξιοποίηση πολλών περιφερειών πού πρώτα ήσαν

άγονες.

Β ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σύντομη ιστορία τής Ναυτιλίας. Η ναυτιλία,

δηλ. η συγκοινωνία διά μέσου τής θαλάσσης, ήταν γνωστή

από τών αρχαιοτάτων χρόνων καί συνετέλεσε πολύ στήν

ανάπτυξη τού εμπορίου καί τή διάδοση τού πολιτισμού.

Στήν αρχή η ναυτιλία περιωριζόταν στή συγκοινωνία

μέ μικρά πλοία σέ μικρές αποστάσεις. Τούτο εγινόταν γιατί

ή κατασκευή τών πλοίων ήταν ατελής.

᾿Αργότερα όμως μέ τήν ανάπτυξη τών επιστημών

εναυπηγήθησαν σιγά- σιγά μεγαλύτερα πλοία, μέ τά οποία

οι άνθρωποι μπορούσαν νά κάνουν ταξίδια σέ μεγαλύτερες

αποστάσεις γιά εμπορικούς καί πολεμικούς σκοπούς.

Σπουδαίαν πρόοδον στήν ναυτιλίαν επέφερεν ή εύρεση

τής ναυτικής πυξίδας. Μέ τό όργανο αυτό οι ναυτικοί βρί-

σκουν μέ ασφάλειαν τή διεύθυνση, τήν οποίαν πρέπει νά

ακολουθήσουν κατά τόν πλούν τους. ᾿Ακόμη στήν ανά-

πτυξή της συνετέλεσε κατά πολύ η εφεύρεση τής ατμομη-

χανής. Τά ατμοκίνητα πλοία μπορούν καί ταξιδεύουν μέ
οποιοδήποτε καιρό καί άν κάνη. ᾿Ενώ πρίν τά πλοία ήσαν
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μόνον ιστιοφόρα καί δέν μπορούσαν νά ταξιδεύσουν παρά

μόνον όταν εφυσούσε «ούριος» άνεμος.

Πρός διευκόλυνση τής ναυτιλίας κατά τήν νύκτα, έφτια-

σαν κατ᾽ αποστάσεις στήν παραλία καί ιδίως σέ επικίνδυνες

θέσεις φάρους, οι οποίοι μέ τούς διαφόρους χρωματισμούς

τους υποβοηθούν τούς πλοιάρχους νά διευθύνουν ασφαλώς

τά πλοία τους.

Η Ελλάδα σά χώρα πού βρέχεται από τρία σημεία

από θάλασσα, απ᾽ αρχαιοτάτων χρόνων ανέπτυξε αξιόλογη

ναυτιλία. Τά Ελληνικά πλοία αυλάκωναν τήν παλιά εποχή

τόν Εύξεινο Πόντο καί τή Μεσόγειο θάλασσα, είτε γιά νά

μεταφέρουν εμπορεύματα, είτε νά μεταφέρουν στρατό γιά

κατάληψη πλουσίων μερών. ᾿Ιδίως μεγάλην ανάπτυξη έλα-

βεν η ναυτιλία µας μετά τό τέλος τού Α΄ παγκοσμίου πο-

λέμου.

-Σήμερα ο εμπορικός στόλος τής Πατρίδας µας είναι

πολύ ανεπτυγμένος καί πολυάριθμος. Έρχεται τρίτος στή

σειρά τής παγκοσμίου ναυτιλίας. ᾿Απ᾽ αυτόν τό κράτος μας

κερδίζει αρκετά χρήματα, μέ τά οποία καλύπτει τό εμπο-

ρικό ισοζύγιο καί φτιάχνει διάφορα έργα.

Τοποθεσία καί περιγραφή τού λιμανιού τής

Πάτρας. Σπουδαίο ρόλο γιά τήν ανάπτυξη κάθε παρα-

λιακής πόλεως παίζει τό λιμάνι της. Γιατί ή κίνηση αυτού

δίνει μεγάλη ώθηση στήν οικονομική δραστηριότητα καί

γενικώς στήν όλη πρόοδο τής πόλεως. Έτσι καί τό λιμάνι

τής Πάτρας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στήν όλη ανάπτυ-

ξη τής πόλεως. |

ο Τό λιμάνι βρίσκεται δυτικώς τής πόλεως. Τούτο δέν

είναι φυσικό, όπως σέ πολλές άλλες πόλεις τής Πατρίδας

μας. Είναι τεχνητό λιμάνι, δηλαδή έγινε μέ τήν ανθρώπινη
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φροντίδα. ᾿Εδούλεψαν γιά νά γίνη, όπως είναι σήμερα, αρ-

κετοί κατά καιρούς τεχνικοί καί εξωδεύθησαν πολλά χρή-

ματα.

Γιά καλύτερη εξυπηρέτηση καί γι’ ασφάλεια τών πλοί-

ων έχουν φτιάσει στό λιμάνι τέσσαρες προβλήτες, οι οποίες

διαιρούν αυτό σέ τμήματα. Ο πρώτος μώλος είναι κάπως

μικρός καί βρίσκεται στό νότιο μέρος τού λιμανιού στήν ε-

πέκταση τής οδού Τριών Ναυάρχων. Έπ᾽ αυτού άρχισαν

καί συνεχίζονται τά έργα γιά τήν κατασκευή τής ιχθυόσκα-

λας, ή οποία θά δώση νέα ζωή στήν όλην οικονομική δρα-

στηριότητα τής πόλεως. Ή ιχθυόσκαλα θά έχη μήκος 107

µέτρα καί πλάτος 35,50 µέτρα.

Ό δεύτερος μώλος (Γαλλικός) βρίσκεται στήν επέκτα-

ση τής οδού Δημ. Γούναρη. Έχει μήκος 132 μ. καί πλάτος

15 περίπου μέτρα. Μεταξύ τού πρώτου καί τού δεύτερου

μώλου σχηματίζεται ο νότιος προλιμήν μήκους 8» µέτρων.

Σ᾽ αυτόν πλευρίζουν μικρά πλοία.

Ό τρίτος μώλος, ό οποίος, επειδή βρίσκεται στήν

προέκταση τής οδού ᾿Αγίου Νικολάου, ονομάζεται καί μώ-

λος “Αγίου Νικολάου, είναι μεγαλύτερος, μήκος 260 μ. καί

πλατύτερος, πλάτος 16 μ. καί παρουσιάζει τήν πιό μεγά-

λη κίνηση. Πρός τό νότιο καί βόρειο μέρος του είναι βαλ-

μένα μέσα στό τσιμέντο σάν πελώρια καρφιά πολλά σίδηρα

γιά νά δένουν τά πλοία. Στήν άκρη του καί σέ σχήμα ημι-

κυκλίου υπάρχει κάτω τού φάρου καφενείο.

Στό μώλο τού “Αγίου Νικολάου γίνεται ο καθημερινός

περίπατος τών πολιτών καί σ᾽ αυτόν ανάβουν πυροτεχνή-

ματα τόσον στίς εθνικές εορτές, όσον καί κατά τήν εορτή

τής αποκρηάς.
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Τό τμήμα μεταξύ τών μώλων, Γαλλικού καί 'Αγίου Νι-

κολάου, αποτελεί τό κυρίως λιμάνι, τήν κεντρικη λεκάνη, μέ

μήκος 400 μ. καί βάθος θαλάσσης 9 μέτρα. Στήν κτιστή καί

φροντισμένη αποβάθρα προσεγγίζουν καί φορτώνουν καί

ξεφορτώνουν τά φορτηγά πλοία διάφορα εμπορεύματα.

Στήν αποβάθρα αυτή προβλέπεται ή κατασκενή πολλών

αποθηκών, γιά τήν αποθήκευση τών εισερχομένων καί εξ-

ερχοµένων εμπορευμάτων.

Πρός τό βόρειο μέρος τού μώλου “Αγίου Νικολάου καί

ακριβώς απέναντι τού Σιδηροδρομικού Σταθμού προσεγγί-

ζουν τά πολεμικά πλοία, τά οποία κατά χρονικά διαστή-

ματα επισκέπτονται τήν πόλη μας.

Ο τέταρτος καί τελευταίος μώλος Τριάντη (Γλυφάδας)

έχει μήκος 120 μ. Βορείως αυτού τό λιμάνι τό έχουν διαρ-

ρυθμίσει καταλλήλως γιά νά γίνεται ή προσγιάλωση τού

Ελληνικού φέρρυ μπωτ «Εγνατία» καί τού ᾿Ιταλικού

«"Αππια».

Ο κυματοθραύοτης τού λιμανιού. Τά μικρά

καί μεγάλα πλοία, φορτηγά καί επιβατηγά, τά δεμένα μέσα

στό λιμάνι, δέν θά ήσαν ασφαλισμένα άν δέν υπήρχε ο κυ-

ματοθραύστης. Γιά νά προφυλάξουν τό λιμάνι, πού είναι

εκτεταμένο καί ανοικτό πρός τό μέρος τού Πατραϊκού κολ-

που, από τήν άγρια μανία τών κυμάτων τών χειμερινών

ημερών, έκτισαν εδώ καί πολλά χρόνια τόν κυματοθραύστη.

Αυτός έχει μήκος 930 μ. καί πλάτος περίπου 9 μ. καί μοιά-

ζει μέ πελώρια ευθεία γραμμή. Πρός τό απ᾽ έξω μέρος του

έχουν ρίξει μεγάλες πέτρες, επάνω στίς οποίες σπάζουν τά

κύματα καί χάνουν τήν ορμή τους καί έτσι πρίν κτυπήσουν

στό τοίχο τού κυματοθραύστη, ανακόπτεται λίγο η δύ-

ναμή τους.
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Στίς δύο άκρες τού κυματοθραύστη έχουν τοποθετήσει

δύο φάρους γιά νά φωτίζεται τό μέρος καί νά προφυλάσ-

σωώνταικατ᾿ αυτόν τόν τρόπον τά εισερχόμενα καί εξερχό-

μενα πλοία.

᾿Επειδή πρόκειται νά γίνη επέκταση τού λιμανιού γιά

νά προσεγγίζουν τά υπερωκεάνεια, επιβάλλεται νά γίνη καί

επέκταση τού κυματοθραύστη. Υπάρχει πρόβλεψη νά επε-

κταθή πρός βορράν κατά 200 μέτρα.

Προθλεπόμεγα έργα στό λιμάνι, Η πρωτεύου-

σα τής Πελοποννήσου, η Πάτρα, άν καί τό λιμάνι της πα-

ρουσίαζε πρό τού πολέμου µεγάλη μεταναστευτική κίνηση,

καθ᾽ όσον ήταν τό μόνο μεταναστευτικό κέντρο τής Πατρί-

δας μας, δέν έχει διαρρυθµίσει ένα µέρος στό λιμάνι γιά νά

πλευρίζουν τά υπερωκεάνεια. Πρό τού πολέμου, αλλά καί

σήμερα ακόμη αναγκάζονται τά ᾿Ιταλικά υπερωκεάνεια

«Βουλκάνια9 καί «Σατούρνια», νά παραμένουν μακράν τής

προκυμαίας καί οι επιβάτες τους ν᾽ αποβιβάζωνται ή νά

επιβιβάζωνται μέ βάρκες.

Γι΄ αυτό η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει νά γίνουν

διάφορα λιμενικά έργα μέ τά οποία νά γίνεται αρτιωτέρα,

τόσον η διακίνηση τών προϊόντων καί εμπορευμάτων, όσον

καί η κίνηση τών επιβατών. Πρός τόν σκοπόν τούτον θά
εκτελεσθούν σύντομα τά εξής έργα :

1. Η αποθάθρα προσεγγίσεως τών υπερθκεα-
γείων. Ο χώρος τού λιμανιού πού είναι στά βόρεια τού

μώλου Τριάντη (απέναντι τών αλευρομύλων Αγίου Γεωρ-

γίου) θά διαρρυθμισθή καταλλήλως, ώστε νά πλευρίζουν

τά υπερωκεάνεια. Η διαρρύμιση περιλαμβάνει τήν εκσκαφή

τής θαλάσσης στό μέρος αυτό σέ βάθος 11 μ. περίπου, τήν
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κατασκευήν αποβάθρας, καθώς καί ένα προστατευτικό μώλο

από ογκολίθους μήκους 550 μέτρων.

2. Η ᾿Ιχθυόσκαλα. Οι εργασίες γιά τήν κατασκευή

τής ᾿Ιχθυόσκαλας θά συνεχισθούν μέ εντατικώτερον ρυθμόν.

Αυτή, όταν τελειώση, προβλέπεται νά εξυπηρετήση πολύ
τήν πόλη μέ τήν περιοχήν της.

3. Τό απεντωμοτήριον. Ή περιοχή τής Πάτρας

είναι εύφορη καί πλούσια σέ παραγωγή φρούτων. Τά

φρούτα όμως πού στέλνοµε στό εξωτερικό, όπως έπιτρα-

πέζια σταφύλια, πορτοκάλια, λεμόνια κ. ά. αντιμετω-

πίζουν μεγάλο συναγωνισμό, από τά ίδια φρούτα πού

παράγουν άλλα κράτη. Γιά νά τά συναγωνισθούν καί υπερ-

ισχύσουν τών άλλων χωρών, χρειάζονται όχι μόνον κατάλ-

ληλη συσκευασία, αλλά καί απολύμανση από τά διάφορα

έντομα καί μύκητες, πού δυνατόν νά έχουν. Γι’ αυτό προ-

βλέπεται ή κατασκευή ενός απεντοομοτηρίου, παραπλεύρως

τού Τελωνείου καί πρός τήν νοτίαν πλευράν του, γιά τήν

απολύμανση τών πρός εξαγωγήν φρούτων.

4. ᾿Αποθηκευτικοί χώροι. Σήμερον στό κυρίως
λιμάνι, δηλ. μεταξύ τού Γαλλικού μώλου καί τού μώλου

“Αγίου Νικολάου, όλα τά εμπορεύματα, τά οποία ξεφορτώ-

νονται, αλλά καί εκείνα τά δποία πρόκειται νά φορτῶθούν,

εκτίθενται στόν ήλιο, στή βροχή καί στή σκόνη, πού μετα-

φέρουν οι άνεμοι. Δέν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι γιά

τήν ασφαλή προστασία τους. Καί τήν έλλειψη αυτή, καθώς

μάς επληροφόρησαν, πρόκειται νά θεραπεύση ή Κυβέρνηση.

Θά δώση χρήματα γιά νά κατασκευασθούν αποθήκες, στίς
οποίες θά βάζουν τά εμπορεύματα. |

Είσοδοι τού λιμανιού. Τά εισπλέοντα καί πο-
πλέοντα πλοία δύο εισόδους έχουν στό λιμάνι. Η µία είναι

΄΄
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πρός τό βόρειο μέρος, μεταξύ τού κυματοθραύστη καί τού

μώλου τού Τριάντη καί ή άλλη: πρός τό νότιο μέρος μεταξύ

τού κυματοθραύστη καί τού Γαλλικού μώλου. ᾿Από τή βο-

ρεινή είσοδο εισπλέουν καί αποπλέουν εκείνα τά πλοία, τά

οποία έρχονται ή κατευθύνονται πρός τόν Κορινθιακό κόλ-

πο. Καί από τήν νότιον είσοδο εισπλέουν καί αποπλέουν

τά πλοία, τά οποία έρχονται ή κατευθύνονται πρός τόν Πα-

τραϊκόν κόλπο. Μόνον τά υπερωκεάνεια καί τά μεγάλα πο-

λεμικά σκάφη δέν μπορούν νά εισέλθουν στό λιμάνι καί πα-

ραμένουν έξω από τόν κυματοθραύστη.

Γιά νά διευκολύνονται τά πλοία τή νύκτα, τόσο στόν

κυματοθραύστη, όσο καί στούς δύο αυτούς μώλους, υπάρ-

χουν φάροι μέ διαφορετικούς χρωματισμούς, οί οποίοι ανά-

βουν καί σβήνουν αυτομάτως.

Συγκοινωνία. Η σιδηροδρομική γραμμή ᾿Αθηνών--

Κυπαρισσίας περνάει πολύ πλησίον στό λιμάνι. Κοντά σ᾽

αυτό βρίσκεται καί ό νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Σιδηρο-

μική γραμμή ειδικώς κατασκευασμένη νά οδηγή στό λιμάνι

δέν υπάρχει. Τούτο οφείλεται στήν μεταφορά τών εμπορευ-

μάτων στήν πόλη ή μάλλον στά καταστήματα μέ φορτηγά

αυτοκίνητα.

Εάν παρατηρήση κανένας τά εισπλέοντα καί αποπλέ-

οντα πλοία από τό λιμάνι, θά ιδή, ότι αυτά περνούν πάν-

τοτε από τό ίδιο μέρος τής θάλασσας, τούς θαλάσσιους

δρόμους, όπως λέγωνται. Τέτοιοι θαλάσσιοι δρόμοι πού

έχουν τήν αφετηρία τους στό λιμάνιείναι οί εξής :

1) Πρός βορράν είναι μόνον ένας θαλάσσιος δρόμος, πού

οδηγεί διά μέσου τού Κορινθιακού κόλπου στόν Πειραιά.

2).Πρός δυσμάςείναι πέντε θαλάσσιοι δρόμοι. Ο πράώ-

τος οδηγεί πρός τή Λευκάδα, Πρέβεζα καί Πάργα, ο δεύτε-
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ρος πρός τήν Κέρκυρα καί στό Πρίντεζι τής ᾿Ιταλίας, ό τρί-

τος πρός τό ᾿Αργοστόλιον τής Κεφαλληνίας καί Κέρκυρα,

ο τέταρτος πρός τή Ζάκυνθο καί ο πέμπτος οδηγεί πρός τά

λιμάνια τής Δυτικής Ευρώπης.

Δραστηριότητα τού λιμανιού. Πρό τού δευτέρου

Παγκοσμίου πολέμου ή δραστηριότητα τού λιμανιού ήταν

πολύ μεγαλύτερη τής σημερινής. Τούτο οφείλεται, στό ότι

τό λιμάνι τής Πάτρας ήταν σχεδόν τό κυρίως µεταναστευ-

τικό κέντρο τής Πατρίδας µας μέ τίς ξένες χώρες. ᾿Ακόμη

ήταν τό µόνο λιμάνι από τό οποίο εγίνετο τό εξαγωγικό

εμπόριο τής σταφίδας, Γι’ αυτό εδώ στήν Πάτρα υπήρχαν

οι μεγαλύτεροι σταφιδοεξαγωγείς.

Σήμερα όμως καί τά δύο αυτά προνόμια τά έχασε, Τό

πρώτο, τή μετανάστευση, τήν εμοιράστηκε μέ τόν Πειραιά,

αφού εννοείται τούτος έλαβε τή μερίδα τού λέοντος καί τό

δεύτερο, τό εξαγωγικόν εμπόριον τής σταφίδας, τό εμοιρά-

στηκε μέ τό Αίγιο, Κατάκωλο, Πύλο καί Καλαμάτα.

Τό λιμάνι τής Πάτρας σήμερα έρχεται έβδομο στή

δραστηριότητα, σέ σύγκριση μέ τά άλλα λιμάνια τού Πει-
ραιώς μέ 2.864.000 τόννους εμπορευμάτον ετησίως, τών
Μεγ άρων μέ 1.719.000 τόννους, τής Ελευσίνος μέ 1.659.000
τόννους, τής Θεσσαλονίκης μέ 811.000 τόννους, τού Ήρα-
κλείου Κρήτης μέ 210.000 τόννους, τού Βόλου μέ 176.000

τόννους καί ακολουθεί τής Πάτρας μέ 172.000 τόννους.

Τά σπουδαιότερα προϊόντα, τά οποία εξήχθησαν γιά
τό εξωτερικό είναι : Μαύρη σταφίδα 24.746 τόννους, κα-
πνά σέ φύλλα 1.713 τόννους, κρασιά 1.176 τόννους, σουλ-

τονίνα 902 τόννους, γλυκόρριζα 809 τόννους, κολοφώνιον
226 τόννους, τουρσιά 216 τόννους, πυρηνέλαια 112 τόνν.,

ρίζες ερρίκης 100 τόνν. καί άλλα σέ μικρότερες ποσότητες.

Η κίνηση τού λιμανιού φαίνεται μέ λεπτομέρεια

στούς παρακάτω πίνακες.
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ΚΙΝΗΣΗΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1959

Κατέπλευσαν από τό ᾿Εξωτερικό
Αμ[κπαμεππκππεν.

"Αριθ. ο Τόν. εκφορτωθέν- | Επιβά-

ΜΗΝΑΣ πλοίων Χωρ. σέ κόρρους τών εμπορευμάτων τες

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 46. | 75.479 7.168 ΓΙ. 108

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 39 58.135 6.964. Ι 14132
ΜΑΡΤΙΟΣ 46 84.857 5.850 136.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 44. 71.929 3.589 211

ΜΑ:ΟΣ 33 66.994 2.193 144.

ΙΟΥΝΙΟΣ 40 46.216 9.735 77
ΙΟΥΛΙΟΣ Δ 52.695 44.809 638

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 35 58.609 6.940 50
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ «0 71.866 7.761 190.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 47 94.806 6.945 244
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 44 70.950 5.654. 34
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |! 94 80.160 15.936 59

Ι |

Σύνολον |) 8 | 832.031; 92.938 | 41.498

Απέπλευσαν γιά τό ᾿Εξωτερικό πλοία

Αριθ. ΜΗ Τόν. φορτωθέντων| ᾿Επιβά-

ΜΗΝΑΣ πλοίων Χωρ. σέ κόρρους εμπορευμάτων τες

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 49 | 77.407 2.549 69
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 39 58,135 1.942 109

ΜΑΡΤΙΟΣ 44 77.598 1.204 60

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 45 79.070 1.843 227
ΜΑΙ ΟΣ 36 67.099 1.486 455
ΙΟΥΝΙΟΣ 38 (4 49 2.638 108

ΙΟΥΛΙΟΣ 4] 50.997 2.004 94

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 97 61.748 657 129

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 40 71.966 (999 78

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 46 93.339 0.508 149

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 44 71.702 4.019 60

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 939 77.272 2.479 142

Σύνολον| 490| 830916 34.354 1.368



ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΠΛΟΙΑ

ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΑΛ-

ΜΗΝΕΣ Είδοςπλοίου| 9.{| Κόρρι [,τοο,| Επιρά-
πλοίων έμπορευμ. τες

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ᾿Ατμόπλοια 64 42.212 1.416 1.736
Ιστιοφόρα 158 8.312 739
Καλυδών 93 4.678

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 68 39449| 3.756 2.190
Ιστιοφόρα 153 1.079 605
Καλυδών 69 3.345

ΜΑΡΤΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 96 56.216 3.190 2.379
Ιστιοφόρα 212 9.987 1.482

Καλυδών 83 5.049

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 84 51 419 2.009 2.318
Ιστιοφόρα 218 7935 1.505
Καλυδών 58 5.291

ΜΑΙ ΟΣ ᾿Ατμόπλοια 67 30.651 3.011 3.072
Ιστιοφόρα 134 6.316 270 |.
Καλυδών 75 6.164

ΙΟΥΝΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 92 41.549] 4233 2.432
Ιστιοφόρα 132 1946| 1.148
Καλυδών 111 5.344

ΙΟΥΛΙΟΣ ᾿᾽Ατμόπλοια 125 78.106] 3.204 4.188
Ιστιοφόρα 151 8.079 "1.301
Καλυδών 98 7.407

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ᾽Ατμόπλοια 120 71.163] 3.710 5.615
“Ιστιοφόρα 180 10.677 1.183
Καλυδών 123 6.826

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 119 Τ1.664| 3.969 3.862
Ιστιοφόρα 119 1.ΑΊΒ|! 1.569
Καλυδών , 85 6.596

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 106 685051 2.036 2.462
Ιστιοφόρα 189 10.067 1.516
Καλυδών 96 6.152

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ᾿Ατμόπλοια 94 55.073] 3.655 1.645
Ιστιοφόρα 181 8.653 1.107 .
Καλυδών 107 4.813

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ᾿Ατμόπλοια 91 59139] 4.122 1.804
Ιστιοφόρα 121 7.171 786

Καλυδών 100 4.677

Ιστιοφόρα 1.978
Καλυδών

Σύνολον τού έτους 1959 -

᾿Ατμόπλοια 1.126 ᾿Εκφορτωθέντα εμ)τα τόν. 39.00] Έπιβ. 33.763

»

»

»

»

» 13211 ν --

» 100989 » 66.342



ΛΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΠΛΟΙΑ

ΜΗΝΕΣ Είδος πλοίου Άρ!θ. Κόρροι Τόννοι Επιβά-
πλοίων έμπορευμ τε

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ᾿Ατμόπλοια 64 42.212 162 1.688
Ιστιοφόρα 166 8.460 1.834
Καλυδών ΤΙ 4282

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 68 39.449 265᾽ 1.434
Ιστιοφόρα 159 7.212 1.457
Καλυδών 99 3.534

ΜΑΡΤΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 96 56 576 235 2.386
Ιστιοφόρα 201 9.791 1.035
Καλυδών 108 4.736

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 84 51.422 117 2.404
Ιστιοφόρα 208 7.701 736
Καλυδών 146 5.198

ΜΑΓΟΣ ᾽Ατμόπλοια 67 30.63] 42 2.369
Ιστιοφόρα 127 6.364 927
Καλυδών 103 5.729

ΙΟΥΝΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 92 41.549 64 2.839
Ιστιοφόρα 130 7.909 819
Καλυδών 100 15.310

ΙΟΥΛΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 125 78 106 98 3.954
Ιστιοφόρα 147 8036|] 2.391
Καλυδών 114 6.721

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ᾽Ατμόπλοια 120 71.163 624 5.839
Ιστιοφόρα 170 10.444| 1.086
Καλυδών 84 6.635

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 119 71.664 184, 3.325
Ιστιοφόρα 151 8.258 1.933

᾿Καλυδών 123 5.587

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ᾽Ατμόπλοια 106 68.051 220 1.664
Ιστιοφόρα 182 9.900 |. 1.108
Καλυδών 128 5.998

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ᾿᾽Ατμόπλοια 948 55.073 306 1.854
Ιστιοφόρα 178 8.605 1.504
Καλυδών 129 4.323

ΔΑΚΕΜΒΡΙΟΣ ᾿᾽Ατμόπλοια 91 59.139 321 1.924
Ιστιοφόρα 159 7.320 1.515.

Καλυδών 136 4.850

Σύνολον τού έτους 1959

᾿Ατμόπλοια 1.126 Παραληφθέντα εμλτα τόν. 2.644 Έπιβ. 31.680
Ιστιοφόρα 1.978 » » » 16.551] » --
Καλυδών » » » 1347 » 63.467
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᾿Απ᾿ όσα αναφέραμε κατά τή σύντομη αυτή περι-

γραφή τού λιμανιού τής πόλεώς μας, βγαίνει τό συμπέ-

ρασμα, ότι η κινησή του είναι αρκετά ικανοποιητική.

Καί θά αυξηθή ακόμη περισσότερο, όταν εκτελεσθούν

τά έργα γιά τά οποία ομιλήσαμε. Τότε θά τονωθή όχι

μόνο η οικονομική ζωή τής πόλεως, αλλά καί τής γύρω

περιοχής.

άπ

(Τό κεφάλαιο «Εμπόριο καί Ναυτιλία) τής Πάτρας

εγράφ͂ηκε από ομάδα μᾶητών τής Δ΄, Ε΄’, ΣΤ’ τάξεως

τού 10 (Προτύπου) Δημοτικού Σχολείου Πατρών μέ τήν

συνεργασία καί κᾶοδήγηση τού δασκάλου Γρηγορίου

᾿Αρβανίτη).



5. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΤΗ͂ΣΠΟΛΕΩΣΤΩΝΠΑΤΡΩ͂Ν

Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Στήν Πάτρα λειτουργούν 60 ημερήσια σχολεία όπου

µορφώνονται 12.200 περίπου μαθηταί καί μαθήτριαι από

285 δασκάλους καί καθηγητάς. Τά ημερήσια αυτά σχολεία

είναι τά εξής :

45 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία,

5 ᾿Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία,

6 Δημόσια Γυμνάσια,

3 ᾿Ιδιοοτικά Γυμνάσια καί

1 Δημοσία ᾿Εμπορική Σχολή.

᾿Επίσης λειτουργούν καί 5 Νυκτερινά Δημοτικά Σχο-

λεία μέ 850 περίπου μαθητάς καί μαθητρίας καί 2 νυκτερινά

Γυμνάσια μέ ΤΟΟ περίπου μαθητάς καί μαθητρίας.

Όλα σχεδόν τά σχολεία τής πολεώς µας στεγάζονται

σέ ωραία καί υγιεινά διδακτήρια. Τά διδακτήρια όμως

αυτά δέν επαρκούν, γιατί μετά τόν τελευταίο πόλεμο (1939

1944) αυξήθηκε πολύ ο αριθμός τών μαθητών. Γι’ αυτόεί-

να! ανάγκη νά χτισθούν καί άλλα διδακτήρια, γιά νά μή

βλάπτεται ή υγεία τών μαθητών από τήν συγκέντρωση

πολλών σέ μιά αίθουσα.

Η επίβλεψη τών ανωτέρω Σχολείων γίνεται από τρείς

επιθεωρητάς τής Δημοτικής ᾿Εκπαιδεύσεως, ενός Γενικού

᾿Επιθεωρητού τής Δημοτικής καί ενός Γενικού ᾿Επιθεωρητού

τής Μέσης "Εκπαιδεύσεως. Οι ᾿Επιθεωρηταί αυτοί έχουν

τήν έδρα τους στήν πόλη µας.
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Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τούς μαθητάς πού

ενεγράφησαν στά σχολεία τής πόλεώς µας κατά τό σχολικό

έτος 1058 -- 1959,

Τάξεις Άρρενες Θήλεις Σύνολον

Α’ 837 782 1.169

Β΄ 848 806 1.654

Γ΄ 829 δ42 1.671

Δ' 812 754 1.566

Ε’ 732 738 1.470

ΣΤ΄ 709 697 1.406

Σύνολον 4.767 | 4.619 0.386

Ό πίνακας αυτός δείχνει τούς μαθητάς καί τίς μαθήτριες πού

εγράφησαν στά Δημόσια ημερήσια Δημοτικά Σχολεία τό 1958--59.

4 Γυμνάσια ᾿Αρρένων 2 Γυμνάσια Θηλέων

Τάξεις Άρρενες Τάξεις Θήλεις

Α΄ 645 Α’ 476

Β΄ 451 Β΄ 357

Γ΄ 359 Γ΄ 337

Δ' 230 | Δ΄ 285.

Ε’ 224 Ε΄ 185

ΣΤ’ 158 ΣΤ΄ 165

 Σύνολον 2.067 Σύνολον 1.805.

Οι πίνακες αυτοί δείχνουν τούς μαθητάς καί τίς μαθήτριες πού

εγράφησαν στά Δημόσια ημερήσια Γυμνάσια τό σχολικό έτος

1958 -- 1959.



"Άρρε-! Θή- Σύνο-
Τά ξ εις νες λεις λον

Α’ 30| 12| 42
Β΄ 11| 13] 24
Γ’ 1| 14] 25
Δ' 14| 18| 32
Ε’ 17| 12| 29

ΣΤ’ 10| 10| 20

Σύνολον| 93| 79 |172

Ο πίνακας δείχνει τούς µαθη-

τάς καί τίς μαθήτριες. τής Έμ-

πορικής Σχολής.

| "Αρρε-! Θή-| Σύνο-
Τά δε ;» νες λεις λον

Α’ 36| 101! 137
β’ 36| 90| 126
Γ΄ Δ| 141321
Δ' 21| 69| 96
Ε’ 55| 61| 116

ΣΤ’ --{ 5ο| 50

Σύνολον| 201| 445 |646

Ό πίνακας δείχνει τούς µαθη-

τάς καί τίς μαθήτριες τών

τριών ιδιωτικών Γυμνασίων.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΟΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

; "Άρρε-| Θή-| Σύνο-
Τά ξε 15 νες λεις λον

| 48| 321] 80Α

Β΄ 38| 36| 74

Γ΄ 56 29 85

Δ’ 52| 28 80

Ε’ 44| 25| 69

ΣΤ’ 50| 30| 80

Σύνολον| 288| 180| 468

Ό πίνακας δείχνει τούς µαθη-

τάς καί τίς μαθήτριες τών Ίδιω-

τικών ημερησίων Δ. Σχολείων.

͂: Αρρε-ι Θή-| Σύνο-
Τά ξ εις νες λεις:|] λον

Α΄ 1] 39 40

Β΄ 10| 44| 54

Γ΄ 231 491 τ2

Δ’ 53] 55| 108

Ε΄ 125| 135| 260

ΣΤ’ 201| 116| 323

Σύνολον| 419| 438| 857

Ό πίνακας δείχνει τούς µαθη-

τάς καί τίς μαθήτριες τών νυ-

κτερινών Δημοτικών Σχολείων.



130

Τάξεις Άρρενες Θήλεις Σύνολον

Α’ Τάξις. 97 13 110

Β΄ » 98 1 109

Γ΄ » 115 9 124

Δ' » 100 12 112

Ε΄ » 121 15 136

ΣΤ’ » 71 13 84

Σύνολον 602 73 675

Ό πίνακας δείχνει τούς μαθητάς καί τίς μαθήτριες τών νυκτε-

ρινών Γυμνασίων.

ό Δημοτικά Σχολεία Γυμνάσια - Εμπορική

(Δημόσια, Ιδιωτικά, νυκτερινά) (Δημόσια, ᾿Ιδιωτικά, νυκτερινά)

"Αρρενες Θήλεις Σύνολον "Άρρενες Θήλεις Σύνολον

5.474 5.237 10.711 2.963 2.402 5.365

Οι πίνακες δείχνουν συνολικά τούς μαθητάς καί τίς μαθήτριες

τών Δημοτικών καί τών Γυμνασίων.

᾿Εκτός από τά σχολεία αυτά τής γενικής μορφώσεως

στήν πόλη µας λειτουργούν καί τά εξής επαγγελγατικά

σχολεία : τό ᾿Ανώτερον ᾿Εκκλησιαστικόν φροντιστήριον, ή

᾿Αρσάκειος Παιδαγωγική ᾿Ακαδημία, ή «Τριάντειος Σχολή»,

ή Σχολή «Λούντζη» η Σχολή «Λεύκιππος», ή Σχολή «Τρω-

τεύς», ή Σχολή «Πραξιτέλης», ή Σχολή τεχνιτών αυτοκι-

νήτων, καί ή δενδροκομική Σχολή.
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Ό παρακάτω πίνακας δείχνει όλα τά

σχολεία τής πόλεως τών. Πατρών.

α|α] Ονομασία Σχολείου τος Σιωείον Διεύθυνση τού Σχολείου πρ

4] Ίον Δημ. Σχολ.| θ/θέσιοον ᾿οδός Ρούφου-- Ηλείας Β’
2! 2ον » » 44 |θεσιον : οδός Μαιζώνος 26--τηλ. 4/--δ5 Β’
9| 3ον » »-| θ[θέσιον ; εδός Φιλοποίμενος 56, τηλ. δ4--14| Α’
4] Δον » » » ᾿δδός Ρούφου--᾿Ηλείας τηλ. 54--94] Β΄’
5] δον » » » :δδός Γ. Ολυμπίου 1632,τηλ. 57--07| Α’
6! ͂ον » » » :οδός Ρολωμού- Σμύρνης Α΄’
7! Τον » » θ/θέσιον | οδός ᾿Αράτου-- Κανακάρη Β’
8) 6ον ν » θ/θέσιον ᾿οδός Γερμανού τηλ. 57-95 Γ’
9] Όον » » » :οδός Γερμανού Τ΄

10!10ον » » » Γοδός Κορίνθου 2906 τηλ. 49-- 43 ΑΛ’
11|11ον. » » » Γοδός ᾿Αγίου Διονυσίου τηλ. «2--87| Β’
42] 12ον » » » 'δδός Γ. ᾿Ολυμπίου 162, τηλ. 57--78! Α’
49|19ον » ». » [οδός “Αγ. Τριάδος 10, τηλ. 51--10| Γ'.
44 14ον » » Ο/θέσιον! οδός Πατρών -- Πύργου, τηλ. 54--67|] Δ΄
15|415ον » »| θ|θέσινν! οδόςΚαλαβρύτων--Νικαίας τ. 55-53! Γ'
16 46ον » » Ο/θέσιον !᾿Αγυιά Β΄
47|17ον » Ρ. ! θ/θέσιον| οδός Πόντου-- Καλαβρύτ., τ. 51--09] 1
18|18ον » » Συνεχωνεύθηκε μέ τό 7ον Δημοτικ.] Β΄
19:10ον » » θ/θέσιον| οδός Σολωμού--Σμύρνης Α΄
20| 20ον » » 3[θέσιον|! ᾿Αρόη 1”
21|21ον » » 2/|θέσιον ! Προφήτης ᾿Ηλίας Γ΄
22|22ον » ». | » Λεύκα Α΄
29 |25ον » » | Ο[θέσιον! οδός Κορίνθου Β’
24|28ον » ». » ' Ζαρουχλεϊκα Α΄
25 |25ον » » » | Όπισθεν “Αγίας Παρασκευής Γ΄
26|26ον » » ͂/θέσιον ! οδός ᾿Αγίας Σοφίας 5, τηλ. 45--741] Β’
27|27ον » » 1|θέσιον [οδός Ρολωμού-- Ιεροθέου Α’
28|28ον » » 2|θέσιον | οδός Πατρών-- Πύργου Α΄
29/20ον » » Δ|θέσιον {|οδός, Αγίας Τριάδος 40 Γ΄

90| 90όν » » | Συνεχωνεύθη μέ τό 2ον 151
θ1|931ον » » Α[θέσιον | οδός Σολωμού- Σμύρνης Α’
92!|32ον » » » [οδός Εορίνθου 3556 Α΄
όθ]9θον » » | 2θέσιον !Ψαροφάϊ Γ΄
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α[α] Ονομασία Σχολείου τρ χολείου Διεύθυνση τού Σχολείου Περ.

34] 3Δον Δημ. Σχολ.| 2/)θέσιον| Διόδια--᾽Ανθούπολις Β΄
9θ]95ον » »| 9|θέσιον| οδός "Αγίας Σοφίας 5 Β΄
36θ|3960ν » »| 2|θέσιον |᾿;τέαι Α’
͂7}97ονν » »| 3|θέσιον| οδός Πόντου Καλαβρύτων Γ΄
38|3986ον » »
3930ον » »
40] Έργατ. Κατοικ.| 1/θέσιον ᾿Εργατικαί Κατοικίαι Β΄
ΔΑ Λ1ον Δημ. Σχολ.| α[θέσιον| Εγληυκάδα ΓΡ’
άλίδλον » »| 2|θέσιον |Άγιος Γεώργιος Λάγγουρα Β΄
Αθ]ά͂ον » » » Κάτω Συχαινά Β΄
αά ον » » » Μπεγουλάκι Γ΄
δ]ήδον » » -» Περιβόλα Γ΄
46] Α’ Γυμνάσιον Αρρένων οδός Κορίνθου-- Νόρμαν τηλ. 94.35
4Η| Β’ » » οδός Μαιζώνος-- Σαχτούρη τ. 30-55
48! Γ΄ » » οδός Φωτήλα 25 τηλ. 21--90
49 ΙΔ΄ » » οδός Φωτήλα 92 τηλ. 91-- 80
90] Α΄ Γυμνάσιον Θηλέων οδός Παντοκράτορος 1 τηλ. 22--75
54 |Β’ » » οδός Εορίνθου- Νόρμαν τηλ. 50--70
Ο2 Δημοσία ᾿Εμπορική ΣχολήΩ| οδός Μανιαχίου --Κορίνθου τ. 21-27
59 ]᾽Ανώώτ. ᾿Εκκλησ. Φροντιστήρ.| οδός Μαιζώνος 05, τηλ. 36--05
54) Αρέθειον ᾿Εκπαιδευτήριον οδός Ζαΐμη 25, τηλ. 95--Θ1
55 |᾽Αρσάκειον οδός Μαιζώνος 19 τηλ. 25-62, 41-44
56 Δενδροκομική Σχολή δδός Κορίνθου 19, τηλ. 25-09

Λεύκιππος τεχνική σχολή ! οδός Γούναρη 25, τηλ. 52--20
Λύκειον «Άγιος ᾿Ανδρέας» οδός Παντανάσσης 2, τηλ. 20--95
Πρωτεύς Τεχνική Σχολή οδός ᾿Αράτου 10, τηλ. 49-- 84
Σχολείον Σωτηρχοπούλου οδός Κορίνθου 184 τηλ. 27--77
Τεχνικαί Σχολαί Λούντζη ᾿οδός Κορίνθου 224, τηλ. 42--88
Τριάντειος Έπαγγελ. Σχολή οδός ᾿Ιωνίας, τηλ. 20---25
Σχολή Τεχνιτών αυτοκινήτων, 'οδός Κανάρη 45
Σχολαί «Τριών Ιεραρχών» ' οδός Γούναρη-- Καραϊσκάκη

Τραφεία Επιθεωρητών τών Σχολείων

» »}

)) Τ’ »

. ᾿Επιθεωρητής Α’ Περιφ. Λόντου 106, τηλ. 22-69
Β΄ Ρούφου -- ᾿Ηλείας, τηλ. 28-02

Ρεροκωστοπούλου 8, τηλ. 50-03

αρ

. Γεν. ᾿Επιθ/τήςΔημοτικής Γ.̓ Ολυμπίου 169, τηλ. 31-90

. Γεν. Επιθ/τής Μέσης

. ᾿Επιθεωρητής Σχολιατρικής Υπηρεσίας, Φιλοποίμενος 4δ, τηλ. 25-04
Μαιζώνος --- Σαχτούρη, τηλ. 90-45

᾿Επιθεωρητής Σωματικής ᾿Αγωγής, ᾿Αλεξ. Υψηλάντου 100, τηλ. Δά-64



133

Β΄ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στήν πόλη µας η επιμόρφωση τών ενηλίκων γίνεται

μέ τίς διαλέξεις πού διοργανώνουν οι διάφοροι Σύλλογοι.

Η περίοδος τών διαλέξεων αρχίζει τόν ᾿Οκτώβριο καί τε-

λειώνει τόν Μάϊο. Οι διαλέξεις αυτές αναφέρονται σέ ποικί-

λα θέματα καί παρακολουθούνται απ᾽ όλες τίς τάξεις.

Ός αίθουσες διαλέξεων χρησιμοποιούνται η: «Διακί-

δειος Σχολή τού Λαού», τά «Λαϊκά ᾿Αναγνωστήρια», ή

αίθουσα τού «᾿Εμπορικού καί Βιομηχανικού ᾿Επιμεληρίου»,

η «Δημοτική βιβλιοθήκη» καί τό «Δημοτικό θέατρο». Οι

Σύλλογοι, πού διοργανώνουν τίς διαλέξεις στήν πόλη µας

είναι : ή «Διακίδειος Σχολή τού Λαού», ο «Όμιλος τών

«Λαϊκών ᾿Αναγνωστηρίων», ή «᾿Αχαϊκή Εταιρεία»,. ο

«Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών», ο «Σύνδεσμος

Ελλήνων Λογοτεχνών», η «Χριστιανική Εστία», η «Χρι-

στιανική Στέγη», ο «Διδασκαλικός Σύλλογος», τό «Βασιλι-

κό ᾿Εθνικόν Ίδρυμα», ο«Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων», ό

«᾿Ηπειρωτικός Σύλλογος», ο «Φυσιολατρικός Όμιλος», ο

Σύλλογος τό «Δημοτικό τραγούδι» καί άλλοι Σύλλογοι καί

᾿Οργανώσεις.

Γ΄ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Οι Πατρινοί διακρίνονται γιά τό υψηλό τούς θρησκευ-

τικό συναίσθημα καί τήν βαθειά τούς πίστη καί γι αυτό

οί 42 Ναοί πού βρίσκονται στήν πόλη µας καί τά προά-

στεια γεμίζουν από πιστούς τίς Κυριακές καί τίς εορτές.

Οι Ναοί τής πόλεώς µας ξαναχτίσθηκαν όλοι μετά τήν

επανάσταση τού 182], γιατί είχαν καΏ από τούς Τούρκους,

όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν εναντίον τους.
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Ό Ναός τού Αγίου ᾿Ανδρέου. Ό παλαιός Ναός

τού 'Αγίου ᾿Ανδρέου, τού Πολιούχου καί Προστάτου µας,

όπως σχεδόν όλοι οι Ναοί τής Πάτρας, είναι ρυθμού Βασι-

λικής. Χτίσθηκε κατά τή χρονική περίοδο 1836--- 1845,

γιατί είχε καή από τούς Τουρκαλβανούς κατά τήν ᾿Επανά-

σταση τού 1770. Στήν οροφή του έχει θαυμάσιες εικόνες

τών Πατριαρχών τής Παλαιάς Διαθήκης, τίς οποίες εζωγρά-

φισε ό Δ. Βυζαντίου. Στό μέσον κρέμεται ωραίος ασημένιος

πολυέλαιος, έργο τού ᾿ΗΗπειρώτου Σπύρου Παπαμόσχου.

Στά δεξιά μπροστά από τό Ιερό Βήμα είναι ο τάφος τού

᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου, όπου καίει µέρα νύχτα μιά κανδήλα.

Ο νέος Ναός τού ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου πού κτίζεται

κοντά στόν παλαιό, είναι Βυζαντινού ρυθμού. "Αρχισε νά

κτίζεται από τό έτος 1908. Οι εργασίες όμως είχαν σταµα-

τήσει καί ξανάρχισαν τό 1955, κατόπιν τής μηνιαίας εισφο-

ράς τών κατοίκων τής πόλεως μέ βάση τήν κατανάλωση

τού ηλεκτρικού ρεύματος. Θά γίνη ένας από τούς ωραιότε-

ρους καί μεγαλύτερους Ναούς τών ᾿Ορθοδόξων Χριστιανών.

Δ’ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

᾿Εκτός τών πολλών ιδιωτικών βιβλιοθηκών στήν ΙΠά-

τρα υπάρχουν καί οι εξής Δημόσιες βιβλιοθήκες: 1) τού

Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών πού ιδρύθηκε στά 1900

καί στεγάζεται στό Δικαστικό Μέγαρο, 2) η Δημοτική

βιβλιοθήκη καί 3) η Δανειστική βιβλιοθήκη τού «Ομίλου

τών Λαϊκών ᾿Αναγνωστηρίων».

Δημοτική θιθλιοθήκη. Η Δημοτική βιβλιοθήκη

ή οποία ιδρύθηκε τό 1908 από τόν Δήμαρχο Δημ. Βότση

στεγάζεται, από τό 1924, σέ διώροφο ωραίο κτίριο. Τό
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κτίριο τούτο χτίστηκε κατά τό χρονικό διάστηµα 1931 --

1954 καί ευρίσκεται στό τετράγωνο Βότση- Μαιζώνος--Φι-

λοποίμενος. Στόν πρώτο όροφο γίνονται διαλέξεις καί εκθέ-

σεις καί στόν δεύτερο είναι οι δύο ευρύχωρες αίθουσες τής

βιβλιοθήκης.

Η Δημοτική βιβλιοθήκη περιέχει περί τούς 42.000

τόμους διαφόρων επιστημονικών καί λογοτεχνικών βιβλίων

καί περιοδικών. ᾿Απ᾽ αυτά πολλά προέρχονται από τίς

ιδιοοτικές βιβλιοθήκες τών Δημητρίου Γούναρη, ᾿Ανδρέου

Μιχαλακοπούλου, Θάνου Βουρλούμη, Λ. Γιδοπούλου, |.

Φαρμακίδη, Γ. Τοπάλη, |. Βιτάλη καί άλλων, οι οποίοι τά

έδώρισαν.

Πολλοί Πατρινοί, ιδίως νέοι καί νέες, πηγαίνουν νά µε-

λετήσουν στή Δημοτική βιβλιοθήκη.

Ή Δανειστική θιθλιοθήκη τών «λαϊκών ᾿Α-
νγαγνωστηρίων». Αυτή ιδρύθηκε τό έτος 1945 καί στε-

γάζεται στόν πρώτο όροφο τής Δημοτικής βιβλιοθήκης.

Είναι δημιούργημα τού « Ομίλου Λαϊκών ᾽Αναγνωστηρίων»

καί πλουτίζεται συνεχώς από τίς εισφορές τών μελών του.

Περιλαμβάνει περί τούς 3.500 τόμους διαφόρων βιβλίων καί

περιοδικών. Κατά τό 196] περίπου 15.000 αναγνώστες εδα-

νείσθησαν διάφορα βιβλία.

Η συμβολή τών δύο τούτων βιβλιοθηκών στήν ανύ-

Ψωώσητού μορφωτικού επιπέδου τών κατοίκων τής πόλεώς

μας είναι µεγάλη.

Ε Ο ΤΥΠΟΣ

Στήν Πάτρα εκδίδονται 4 πρωϊνές εφημερίδες καί 4 πε-

ριοδικα. Η κυκλοφορία τών εφημερίδων αυτώνείναι ίκανο-
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ποιητική, άν καί κατά τό μεσημέρι, κυκλοφορούν καί οι

πρωϊνές εφημερίδες τών ᾿Αθηνών.

Η κυκλοφορία τών εφημερίδων τής πόλεώς μας δέν πε-

ριορίζεται μόνο στήν Πάτρα καί στό Νομό ᾿Αχαΐας, αλλά επε-

κτείνεται καί στούς Νομούς Αιτωλοακαρνανίας καί ᾿Ηλείας.

Ό παρακάτω πίνακας δείχνει τίς εφημερίδες καί τά

περιοδικά τής πόλεώς μας:

Τίτλος εφημερίδας (το, Τίτλος Περιοδικού Κρόνον.

1. Πελοπόννησος 1886 1. Πελοποννησιακή 1950

2. Νεολόγος Πατρών| 1894 2. Φυσιολατρ. Κόσμος! 1954

3. Ημέρα 1950 2. Έλλην. Πολιτισμός!| 1960

4. Εθν. Κήρυξ ({βδομ.) 1934 4. Μαθητική Ζωή | 1960

ΣΤ’ ΜΟΥΣΙΚΗ -- ΘΕΑΤΡΟ -- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Στήν πόλη µας λειτουργούν ο «᾿Ορφεύς», τό «᾿(υδείον»,

ή «Φιλαρμονική Εταιρεία», η «Πατραϊκή Μανδολινάτα»,

όπου πολλές νέες καί νέοι µορφώνονται μουσικώς. Ζωηρή

όμως μουσική κίνηση δέν παρατηρείται. Σπάνια δίδονται

συναυλίες καί μόνο ή «μουσική τού Δήμου» παιανίζει τίς

Κυριακές στίς όμορφες πλατείες τής πόλεως.

Οι Πατρινοί δέν είναι θεατρόφιλοι. Ίσως γιατί δέν έρ-

χονται συχνά σοβαροί θίασοι. Έχομε στήν πόλη µας δύο

χειμερινά θέατρα, τό «Δημοτικό» καί τό «Πάνθεο» κι ένα

θερινό, τό «Λυρικό». |

Κινηματογράφους, χειμερινούς καί θερινούς, έχομε 16.

Οι κάτοικοι τής πόλεώς µας αγαπούν πολύ τόν κινηµατο-

γράφο. Τελευταία όμως παρατηρείται κάποια σοβαρή έλάτ-

τώση στή διάθεση εισιτηρίων. |
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Ό παρακάτω πίνακας δείχνει τούς κινηματογράφους

τής πόλεώς µας:

Όνομ ασία Ο δός Περίοδος λειτουργίας.

1, Ιντεάλ "Αγίου Νικολάου Χειμερινός
2. Ελίτ » » »

3. Αστυ Κολοκοτρώνη »

4. Αίγλη Κορίνθου »

5. Ρέξ Γούναρη »

6. ᾿Αττικόν »
7.. Πάνθεον » »

8δ. Πάλλας » »

Ονομασία Ο δός Περίοδος λειτουργίας

9. Αίγλη ᾿Κορίνθου Θερινός

10. Έσπερος Πλ. Γεωργίου »
11. Ζενίθ Πλ. Ψηλά ᾿Αλώνια »

12. ᾽Αλάμπρα » » »

13. Ούφα » » »

14. ᾿Αστόρια Παναχαϊκού

15. Διάνα "Αγία Τριάδα

16. Όασις Γούναρη | »

Ζ΄ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Στούς Πατρινούς είναι ανεπτυγμένη σέ μεγάλο βαθμό η

αγάπη γιά τούς συνανθρώπους καί η πρόνοια γιά τόν πλη-

σίον. Γι’ αυτό αμέσως σχεδόν μετά. τήν απελευθέρωση από

τήν Τουρκική σκλαβιά, έφτιασαν Νοσοκομεία καί άλλα

ιδρύματα, όπου οι αδελφοί µας βρίσκουν θεραπεία ή

“περίθαλψη.
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Τά ιδρύματα αυτά περιγράφομε μέ συντομία παρα-

κάτω :

1. ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Τό έτος 1857, στό πιό υγιεινό καί υπήνεμο µέρος τής

Πάτρας, κοντά στό φρούριο, όταν ήταν Δήμαρχος ο Μπε-

νιζέλος Ρούφος, άρχισε ή ανέγερση τού Δημοτικού Νοσοκο-

μείου, σέ οικόπεδο 3.650 τ. μ. Τό θεμέλιο λίθο έβαλε ο

Βασιλιάς Όθωνας. Στό τέλος τού 187] ετελείωσε η οίκο-

δοµή, όταν ήταν Δήμαρχος ο Γεώργ. Μπεν. Ρούφος καί τό

1872 άρχισε η λειτουργία του. Είχε 4 αίθουσες γιά τό Χει-

ρουργικό Τμήμα καί άλλες 4 γιά τό Παθολογικό. Η δα-

πάνη έγινε από τό Δήμο καί μέ δωρεές φιλανθρώπων, τών

οποίον τά ονόματα αναγράφονται σέ μαρμάρινες πλάκες

στήν είσοδο τού Νοσοκομείου. ᾿Αργότερα ο Ιωάννης ΓΙ]α-

παγιάννης μέ δαπάνη του έκανε άλλες δύο αίθουσες.

Τό 1897 μέ δωρεές τού Βασιλέως Γεωργίου Α΄, τής

πριγκηπίσσης Σοφίας καί άλλων φιλανθρώπων, έγιναν τό

Χειρουργείο, τό Φαρμακείο καί ο ᾽Απολυμαντικός κλίβανος,

Τό 1895, πίσω από τό Νοσοκομείο, στό δρόμο Παπα-

διαμαντοτπτοούλου, ο Δήμος έφτιασε καί άλλη αίθουσα, στήν

οποία τό 1925 εγκατεστάθη τό ᾿Αντιφυματικό Ιατρείο καί

καί τό 1946 παρεχωρήθη στό Σανατόριον Φυματιώντων,

όπου σήµερα στεγάζεται τό Λογιστήριο τού Θεραπευτη-

ρίου Φυματιώντων Πατρών «Άγιος ᾿Ανδρέας».

Τό 1928 μέ δαπάνη τού Νικ. Γιαννοπούλου έγινε καί

εφωδιάσθηκε μέ σχετικά μηχανήματα τό ᾽Ακτινολογικό

Τμήμα.
Τό 1929 ο Δήμος πίσω από τό νοσοκομείο έφτιασε

οίκημα γιά τό Μαιευτικό Τμήμα. Τό 1948, τό Μαιευτικό



139

τμήμα μεταφέρθηκε στόν ανώγειο όροφο τού Νοσοκομείου,

καί στό οίκημα αυτό εγκατεστάθηκε καί είναι ακόμη τό

τμήμα Λοιμωδών Νόσων.

Τό 1925, ο Χαράλ. Βλαχούτσικος έφτιασε τό ναΐδριο

«Άγιος Χαράλαμπος» πού θεωρείται προστάτης τών

ασθενών καί στό οποίο εκκλησιάζονται οι ασθενείς.

Τό Νοσοκομείο αυτό, μέχρι τίς 30 Νοεμβρίου 1958

λειτουργούσε σάν Δημοτικό. Στίς 30 Νοεμβρίου, εορτήν τού

Αγ. ᾿Ανδρέου, μέ Β. Δ. περιήλθε στό Κράτος γιά νά ενι-

σχυθή καί νά μπορέση νά ανταποκριθή στήν μεγάλη του

αποστολή καί πήρε τό όνομα «Γενικόν Νοσοκομείον Ο ΑΓΙ-

ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

᾿Από τότε τό Νοσοκομείο επιχορηγείται από τό

Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. ᾿Επεσκευάσθησαν διαμε-

ρίσματά του, προστέθηκε τμήμα αιμοδοσίας καί Νευρολο-

γικό εξωτερικό τμήμα. Πλουτίστηκε μέ σύγχρονα επιστη-

μονικά μηχανήματα. Διοικείται από επταμελές Δ. Συμβούλιο.

Έχει 160 κρεβάτια μέ τίς εξής θέσεις Α’, Βα’, Ββ’ καί

Γ΄: Προβλέπεται νά γίνη νέο συγχρονισµένο καί τελειότατα

εξοπλισμένο Νοσοκομείο, μέ όλες τίς ειδικότητες καί όλα τά

σύγχρονα µέσα, μέ 600 κρεβάτια. "Έτσι θά είναι σέ θέση νά

ικανοτγοιή τίς ανάγκες μιάς προοδευμένης μεγαλουτπόλεως

καί τής μεγάλης πτεριφερείας της.

2. ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

Ευγηρίας Πρόνοια Πτωχοκομείον «᾿Απιόστολος ᾿Αν-

δρέας». Έτσι ονομάζεται ένα από τά κυριώτερα φιλανθρω-

πικά ιδρύματα τής Πάτρας. Βρίσκεται στόν τουριστικό δρό-

μο Πατρών- Πύργου, στή συνοικία τού Πτωχοκομείου.
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Έγινε τό 1876 από τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο Γατρών-- Ηλείας,

Κύριλλο Χαιρωνίδη. Έχει έκταση 12 στρέμματα.

Συντηρείται μέ συνδρομές τών συνδρομητών, ενοίκια

κληροδοτημάτων καί δωρεές φιλανθρώπων.

Σκοπός τού Πτωχοκομείου είναι η περίθαλψη αυτών

πού έχουν ανάγκη καί κυρίως γερόντων. Σήμερα έχει 101

τροφίµους. Μελετάται η επέκτασή του κατά 20--25 κρεβά-

τια. Στίς θέσεις αυτές θά περιθάλπωνται συνταξιούχοι ή άλ-
λοι εύποροι, οι οποίοι στερούνται προστατών.

3.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Τό Δημοτικό Βρεφοκομείο ιδρύθηκε τό 1873 από τό

Δήμο. Σκοπός του είναι ή περίθαλψη τών αποκλήρων τής

τύχης. ᾿Ελειτούργησε σέ διάφορα οικήματα μέχρι τού 1890,

ότε ο Δ. Γ. Σωτηριάδης ίδρυσε μέ δαπάνες του μόνιμο κτί-

ριο. Γι’ αυτό καί η Πάτρα, τιμώντας τή μνήμη του, έδωσε
στό δρόμο τού Βρεφοκομείου τό όνομά του.

Συντηρείται από τό Δήμο καί διοικείται από επταμε-

λές αδελφάτο, τού οποίου Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος.

Έχει 1 Διευθυντή, 1 παιδίατρο, 4 διοικητικούς υπαλ-

'λήλους καί 23 νοσοκόµους καί βοηθητικο προσωπικό. Σή-

µερα διαθέτει 60 θέσεις παιδιών μέσα στό Ίδρυμα, αλλά

έχει καί τή δύναμη νά διατρέφη, μέ εξωτερικές επιμελήτριες,

ως 300 παιδιά, μέ αποζημίωση 50 δραχ. τό μήνα.

Τό κτίριο είναι βέβαια παλαιό, αλλά γερό καί επιβλη-

τικό. Η τοποθεσία τού κτιρίου από άποψη θέας καί υγιει-

νής είναι εξαιρετική.

4. ΑΣΥΛΟ ΑΣΤΕΓΩΝ

Τό "Ασυλο αστέγων ιδρύθηκε τό 1912 από τόν Ν. Γε-

'ρούση, μέ σκοπό νά κοιμούνται άποροι άστεγοι κάτοικοι
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ή επισκέπτες τής πόλεος. Βρίσκεται στήν οδό Βότση |9.

Διοικείται από ]0μελές ᾿Αδελφάτο. Συντηρείται από ενοίκια

κληροδοτημάτων καί από μικρό εισιτήριο (2 δραχ.) τών

στεγαζομένων. Δέν έχει, όπως θά έπρεπε, ενίσχυση από τό

Δήμο ή τό Κράτος. Ενώ έπρεπε νά έχη πολλές θέσεις, σή-

μερα έχει 15 θέσεις, αλλά μέ αξιόλογη καθαριότητα.

5. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

Τό ᾿Ορφανοτροφείο Θηλέων βρίσκεται στό δρόμο Πα-

τρών- Πύργου κοντά στόν “Αγιο Γεράσιμο. Ιδρύθηκε τό

1925 από τό κράτος σέ έκταση 6 στρεμμάτων. |

Σκοπός του είναι η περίθαλψη, διαπαιδαγώγηση καί

ή επαγγελματική µόρφώση ορφανών κοριτσιών καί σέ όσα

επιθυμούν καί είναι ικανά καί γυμνασιακή µόρφωση. Μα-

θαίνουν τρείς τέχνες: κέντημα, ράψιμο καί αργαλειό, από

τρείς ειδικές δασκάλες. Έχει καί 2/θέσιο Δημοτ. Σχολείο, τό

28ο []ατρών.

Διοικείται από ᾿Επιτροπή μέ Πρόεδρο τό Νομάρχη

᾿Αχαΐας ᾿Αργ. Μπότση. |

6. ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

Ιδρύθηκε τό 1929 στήν ομώνυμη Συνοικία, από τόν

Παν. Σκαγιόπουλο, μέ δαπάνες του καί σέ έκταση 35 στρέμ.

Τό 1930 έγιναν τά εγκαίνια του, στά οποία παρευρέθηκε

καί ο τότε Πρωθυπουργός ᾿Ελευθέριος Βενιζέλος.

Τελεί υπό τήν εποπτεία τής Διευθύνσεως Παιδικής Τρο-

στασίας τού Υπουργείου Κοιν. Προνοίας. Σκοπός του είναι ή

περίθαλψη, διαπαδαγώγηση, Καί πρακτικηή γεωργικη µορ-

φώση ορφανών παιδιών, γιά νά γίνουν ικανά νά καλλιερ-
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γούν δικά τους κτήματα ή κτήματα παραχωρούμενα από

τό Δημόσιο ή νά χρησιμοποιούνται ώς γεωργοτεχνίτες σέ

δημόσιες ή ιδιοοτικές υπηρεσίες.

Έχε 110 μαθητάς καί 4 γεωπόνους, γιά γεωργικές δι-

δασκαλίες, σέ ιδιόκτητα κτήματα. Έχει 1/θέσιο Δημοτικό

Σχολείο, τό 27ο Πατρών, 3/τάξιο ΓεοορργικόΣχολείο καί γή-

πεδο γιά αθλοπαιδιές. Έχει ακόμη καί Ιδιόκτητη Εκκλη-

σία, Βυζαντινού ρυθμού, τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος,

πού ιδρύθηκε τό 1938.

Ί. ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ

Τό 1937 Ιδρύθηκε από τό κράτος τό Θεραπευτήριο

Φυματιώντων Πατρών « Άγιος ᾿Ανδρέας» καί λειτουργούσε

μέχρι τό 1946 σάν εξοοτερικό ιατρείο. Σκοπός του είναι η
περίθαλψη τών φυματικών.

Τό 1946 εγκατέστησε τήν Κλινική του στό Σανατόριο,

πού βρίσκεται στόν κατάφυτο από πεύκα καί υγιεινότατο

λόφο τής Μονής τού Γηροκομείου. Τά τελευταία χρόνια έχει

γίνει επέκταση καί διαρρύθμισή του. Προβλέπεται νά γίνη
καί νέα επέκταση. Σήμερα έχει 150 θέσεις.

8. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ

Τό Καραμαγδάνειο είναι ένα από τά πιό αξιόλο-

γα καί συγχρονισμένα Κοινωνικά “Ιδρύματα. Ιδρύθηκε τό

1946 στήν πιό θεαματική καί υγιεινή περιοχή τής κεντρι-

κής Πάτρας, δίπλα από τό Γενικό Νοσοκομείο, από τόν

"Ιωάν. Καραμανδάνη. ᾿Επεξετάθη καί λειτουργεί μέ τή φρον-
τίδα καί έξοδα τού Ε. Ε. Σ.

Σκοττός του είναι ή περίθαλψη απόρων ασθενών παι-

διών. Διαθέτει τά εξής τμήματα: Χειρουργικό, παθολογι-
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κό, ωτορινολαρνγγολογικό, οφθαλμολογικό, µικροβιολογι-

κό καί ακτινολογικό. Όταν παρουσιάζεται ανάγκη καλεί

ιατρούς όλων τών ειδικοτήτων, εκτός τού ορθοπαιδικού.

Γιά ορθοπαιδικές παθήσεις τά παιδιά, μέ τή φροντίδα τού

Ε.Ε. Σ. αποστέλλονται στή Βούλα τών ᾿Αθηνών. Διοικεί-

ται από τό Δ. Συμβούλιον τού Ε. Ε. Σ.

Στό προαύλιο τού Νοσοκομείου υπάρχει κοµψότατο

καί καλλιτεχνικό ναΐδριο τού «Αγίου Στυλιανού» πού θεω-

ρείται προστάτης τών παιδιών.

9. ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ

Στό πιό υπήνεμο, θεαματικό καί υγιεινό σημείο τής

Πάτρας, κάτω από τή Μονή τού Γηροκομείου, τό 1948

θεμελιώθηκε τό Πρεβαντόριο Πατρών, από τόν ΦΟΛΚΕ

ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΤΤΕ, πού ήταν Πρόεδρος τού ᾿Ερυθρού Σταυ-

ρού Σουηδίας, μέ δαπάνη τού οποίου ιδρύθηκε. Ή ίδρυση

τού Πρεβαντορίου από τόν Ε. Σ. Σουηδίας έγινε έπειτα από

πρόταση τού ΧΑΝΣ ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ, πού ήταν εκπρόσωπος

τού Διεθνούς ᾿Ερυθρού Σταυρού στήν Πάτρα, στά χρόνια

τής Κατοχής. Περατώθηκε καί έλειτούργησε τό 1952. Σκο-

πός του είναι η περίθαλψη αδενικδόν παιδιών 6--12 ετών.

Διοικείται από Δ. Συμβούλιο.

᾿Επιχορηγείται από τό Υπουργείο Κοινωνικής Προ-

νοίας, Μέσα σ᾽ αυτό λειτουργεί 3/θέσιο Δημοτικοό Σχολείο.

Έχει Νοσοκομείο, ευρύχωρη αίθουσα ψυχαγωγίας, μέ σύγ-

χρονα παιδαγογικά μέσα, 4 μεγάλους θαλάμους μέ 150

κρεβάτια καί 6 δομάτια, στά οποία απομονώνονται καί

αναπαύονται τά αδενικά παιδιά, στήν αρχή, πού μπαίνουν

στό Πρεβαντόριο.
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Τό Πρεβαντόριο τής Πάτρας είναι μοναδικό στήν Ελ-

λάδα καί πρότυπον Πρεβαντορίου. Προσφέρει στήν Πάτρα

ξεχωριστή κοινωνική υπηρεσία.

10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΥΦΛΩΝ

Τό 1952, μέ πρωτοβουλία τού Μίχου Μιχαλακοπού-

λου, ιδρύθηκε στήν Πάτρα «Εταιρεία ᾿Αντιλήψεως Τυ-

φλών», μέ σκοπό νά μάθη στούς τυφλούς διάφορες τέχνες,

γιά ν᾽ αποφύγουν τήν επαιτεία καί τήν εκμετάλλευση από

άλλους καί γιά τήν εξύψωση τού ηθικού των.

Η Εταιρεία τό 1954, μέ δωρεά τού Περικλή Κρητικού,

απέκτησε ιδιόκτητο κτίριο, στή γωνία Κανάρη--Υψηλάν-

του 223 καί εγκατέστησε τό εργαστήριο τυφλών. Σ᾽ αυτό

φοιτούν κυρίως νέοι τυφλοί καί μαθαίνουν νά φτιάχνουν σα-

ρώματα, παντόφλες, ταπέτα, καρέκλες, ντύματα µπουκα-

λιών κ.λ.π. Σήμερα έχει 7 μαθητάς. Διοικείται από εννεαμε-

λές Δ. Συμβούλιο.

Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς καμμιά επιχορή-

γηση, άν καί έπρεπε νά έχη. Συντηρείται μέ συνδρομές τών

157 μελών τής Εταιρείας καί μέ δωρεές φιλανθρώπων. Έχει

αγοράσει οικόπεδο στήν οδό Κορίνθου -- Σαρανταπόρου,

γιά νά χτίση καινούργιο κτίριο.

11. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚωωΦΑΛΑΛΩΝ

Τό 1937, ιδρύθηκε στή Ελλάδα τό Εθνικό "Ίδρυμα Προ-

στασίας Κωφαλάλων. Σκοπός του είναι η ίδρυση σχολείων,

γιά τήν εκπαίδευση κωφαλάλων παιδιών, τήν περίθαλψή

τους καί τήν εκμάθηση διαφόρων τεχνών, γιά τή βελτίωση

τής μειονεκτικής θέσεοος των.
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Παραρτήματά του, µόνο μέ σχολεία, χωρίς οικοτρο-

φείο, υπάρχουν στή Θεσσαλονίκη, Καβάλλα καί Σέρρες.

Παραρτήματα μέ σχολείο καί οικοτροφείο υπάρχουν στήν

᾿Αθήνα, Θεσσαλονίκη καί Πάτρα. .

Τό Σχολείο Κωφαλάλων Πατρών ιδρύθηκε τό 195] καί

στεγάζεται στό πρώην Μαραγκοπούλειο οίκημα τού Π.|.

Κ. Π. Α., Γούναρη 102. Έχει 47 τροφίµους, από 5-- 15ετών

μέ 3 δασκάλους. ᾿Επιχορηγείται από τά Υπουργεία Κοι-
νοονικής Προνοίας καί Παιδείας.

᾿Αξιοσημείωτο είναι τό ότι, ενώ τά κωφάλαλα παιδιά,

όταν πηγαίνουν στό Σχολείο αυτό, δέν αρθρώνουν καί δέν

έχουν καμμιά κοινωνική γνώση, μαθαίνουν εκεί µέσα νά δια-

βάζουν, νά γράφουν καί νά συνεννούνται τέλεια μέ τούς άλ-
λους μέ τή χειλεοανάγνωση.

12. ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ

Τό 1957, μέ τήν πρωτοβουλία τού ᾿Αρχιμανδρίτη Ία-

κώβου Λιαρομάτη καί πολλών φιλανθρώπων, πού η Χρι-

στιανική τους καρδιά ριγούσε από τήν ανθρώπινη δυστυ-

χία, ιδρύθηκε ο Σύλλογος «Κοινωνική ᾽Αλληλεγγύη». Σκο-

πός τού Συλλόγου αυτού είναι η περίθαλψη τών απόρων

ανιάτων συνανθρώπων. Ό Σύλλογος αυτός έχει σήμερα

700 μέλη, καί διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συµ-
βούλιο. |

Τό 1958 ο Σύλλογος «Κοινωνική ᾿Αλληλεγγύη» ίδρυ-

σε τό «"Ασυλο ᾿Ανιάτων», τό οποίο λειτουργεί μέ τή φρον-

τίδα τού Συλλόγου καί συντηρείται μέ συνδρομές τών εύ-

γενών μελών του καί τίς δωρεές φιλανθρώπων. Τό Ασυλο

σήμερα στεγάζεται σέ ιδιωτικό κτίριο, Γεροκωστοπούλου

41 καί περιθάλπει 21 ανιάτους.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΗΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 10
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Ο Σύλλογος χτίζει ιδιόκτητο κτίριο, συγχρονισµένο

καί μέ όλες τίς ανέσεις, στήν πλατεία Παντοκράτορος. Προ-

βλέπεται νά περιθάλπη 200 ανιάτους.

13. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ (Π.Ι. Κ. Π. Α.)

Τό Π.Ι.Κ.Π.Α. ιδρύθηκε τό 1914 κι έχει σκοπό τή

φροντίδα γιά τή μητέρα καί τό παιδί σ᾽ όλη τήν Ελλάδα.

Είναι τό κυριώτερο Ίδρυμα κοινωνικής Προνοίας στήν Έλ-

λάδα. ᾿Ερευνά καί μελετά κάθε ζήτημα σχετικό μέ τή µη-

τέρα, τό βρέφος καί τό παιδί. ᾿Επιδιώκει τήν εξασφάλιση

πής υγείας τών μητέρων καί τών παιδιών. ᾿Ασκεί προλη-
πτική υγιεινή καί νοσηλευτική περίθαλψη.

Γιά τήν εκπλήρωση τών κοινωνικών σκοπών του έχει

ιδρύσει σέ πολλές πόλεις τής Ελλάδος Παραρτήματα.

Στήν Πάτρα τό Παράρτημα Π.Ι.Κ.Π.Α διοικείται από

ενδεκαμελές Δ. Συμβούλιο, τού οποίου Πρόεδρος είναι η
Χρυσάνθη Λαδοπούλου.

Έχει ιδιόκτητο οίκημα στή γωνία Μαιζώνος--Μιαού-

λη, στό οποίο υπάρχει Παιδιατρικό ιατρείο, Συμβουλευτι-

κός Σταθμός βρεφών, Συμβουλευτικός Σταθμός επιτόκων καί

Νηπιαγωγείο.

Στό Νηπιαγωγείο περιθάλπονται καθημερινώς 120

παιδιά. Σ᾽ αυτά εκτός από τή διαπαιδαγώγηση καί ψυχα-
γωγία, παρέχεται καί τροφή 4 φορές τήν ημέρα.

Τό Π.Ι.Κ.Π.Α. διατηρεί Ειδική «Εστία» στό τέρμα

Μιαούλη σέ ιδιόκτητο οίκημα, όπου προσφέρει μεσημβρινό
γεύμα σέ 100 παιδιά σχολικής ηλικίας"

Διατηρεί επίσης εξαιρετικές Παιδικές ᾿Εξοχές, σέ ίδιό-

κτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, μέ δωρεές τού Κρητικού,

᾿Ασημακοπούλου καί τού Ευαγγέλου Λαδοπούλου.
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14. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΕ.Σ.)

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι µία Διεθνής οργάνωση, πού

ιδρύθηκε τό 1863 από τόν Ελβετό ᾿Ερρίκο Ντυνάν. Σκο-

πός του είναι ν᾿ ανακουφίση τόν πόνο καί τή δυστυχία

τών ανθρώπων, ανεξάρτητα από τή φυλή, τήν ιδεολογία

καί τή θρησκεία πού ανήκει ο καθένας. Τμήμα τού Διεθνούς

᾿Ερυθρού Σταυρού είναι καί ο Ελληνικός ᾿Ερυθρός Σταυρός

(Ε.Ε.Σ.) πού ιδρύθηκε τό 18625.

Τμήμα τού Ε.Ε.Σ. είναι καί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταν-

ρός Νεότητος (Ε.Ε.Σ.Ν.). Μέλη του είναι μαθηταί σχολείων,

πού φροντίζουν γιά τή διατήρηση τής υγείας καί τήν από-

κτηση κοινωνικών αρετών.

Στήν Πάτρα ιδρύθηκε Παράρτημα τού Ε.Ε.Σ. τό 1932

καί έχει γραφεία καί ιατρεία στήν γωνία Καρόλου-- Αγίου

᾿Ανδρέου. Διοικείται από Δ. Συμβούλιο. Έχει σταθμό Α΄

Βοηθειών,΄ Υπηρεσία αιμοδοσίας καί εξωτερικά ᾿Ιατρεία.

Διαθέτει 2 ασθενοφόρα αυτοκίνητα, γιά τή μεταφορά τών

ασθενών, 8 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, { νοσοκόµους

καί 1» υπαλλήλους, σόν διοικητικό καί βοηθητικό προ-

σωπικό.

Ό Ε.Ε.Σ. Πατρών διατηρεί καί τό Καραμανδάνειο Νο-

σοκομείο Παίδων, γιά τό οποίο μιλούμε ιδιαίτερα.

15. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τό 1960, στήν Πάτρα, ιδρύθηκε ο Σύλλογος «Έλλη-

νική ᾿Αναγέννησις», μέ σκοπό τήν ίδρυση ᾿Ορφανοτροφείου

επαγγελματικού καταρτισμού απόρων ορφανών, όχι μόνο

τών Πατρών, αλλά καί άλλων περιφερειών.
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Τό 1961 ίδρυσε τό ᾿Ορφανοτροφείο τού επαγγελματι-

κού ττροσανατολισμού, πού στεγάζεται στήν οδό Παντα-

νάσσης 61 καί έχει 27 τροφίμους. Διοικείται από τό Δ. Συμ-

βούλιο τού Συλλόγου τού οποίου Πρόεδρος είναι ο πρώην

Γυμνασιάρχης Νικ. Φωτόπουλος.

Η΄ ΜΟΥΣΕΙΑ

Η Πάτρα έχει δύο Μουσεία, τό ᾿Αρχαιολογικό καί τό

Μουσείο Τύπου.

1. Τό ᾿Αρχαιολογικό Μουσείο. Στεγάζεται στό

κτίριο πού βρίσκεται στήν οδό Μαιζώνος-- ᾿Αράτου. Ο

επισκέπτης στόν πρώτο όροφο θά ιδή πολλά μαρμάρινα

αντίγραφα αγαλμάτων τής Ελληνικής κλασσικής εποχής

καί πρωτότυπα τής Ρωμαϊκής. Γιά όλα αυτά εγράψαμε μέ

λεπτομέρειες στό κεφάλαιο « Μνημεία τής ᾿Αρχαίας επο-

χής » τού βιβλίου τούτου. Στό δεύτερο όροφο θά ιδή,

μεταξύ άλλων, μία πλούσια συλλογή χάλκινα ή αργυρένια

σκεύη, κοσμήματα καί όπλα τής μυκηναϊκής καί υστερο-

μυκηναϊκής περιόδου. ᾿Ανάμεσα σ᾽ αυτά θά ιδή κι’ ένα ζεύ-

γος μυκηναϊκών κνημίδων, πού όμοιο μ᾽ αυτό δέν βρέθηκε

σέ κανένα µέρος τής Ελλάδος,

2, Τό Μουσείο Τύπου. Στεγάζεται στό κτίριο

πού βρίσκεται στήν οδό Γεροκωστοπούλου 20. Τό Μου-

σείο Τύπου, τό οποίο ίδρυσε η «Ένωσις Συντακτών Πελο-

ποννήσου-- Ηπείρου», είναι μοναδικό σ᾽ όλη τήν Ελλάδα.

Έχουν συγκεντρωθή εκεί μέσα ΡΕλληνικές εφημερίδες καί

Ελληνικά Περιοδικά πού εκδόθηκαν στήν Ελλάδα ή σέ

Ελληνικές Κοινότητές τού ᾿Εξωτερικού κατά τήν πρό τής

Επαναστάσεως τού 182] περίοδο καί μέχρι σήμερα.
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Θ’ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα ενώ είναι μιά από τίς πιό όμορφες καί έν-

δοξες χώρες, μέ εξαιρετικό κλίμα, μέ καταγάλανο ουρανό,

πού ονειροπολούν οι λαοί κυρίως τής Δυτικής Ευρώπη, μέ

μαγευτικά τοπεία καί κυρίως μέ αξιοθαύμαστα αρχαία µνη-

μεία μεγαλείου καί δόξης, είχε πολλούς λίγους επισκέπτες,

κυρίως "Αγγλους λόρδους ή Γερμανούς αρχαιολόγους.

Τά τελευταία όμως χρόνια τό Κράτος, κατάλαβε ότι ο

Τουρισμός μπορεί νά δώση πολλά στήν ᾿Εθνική οικονομία

καί τό 1920 ίδρυσε τόν Ελληνικό ᾿Οργανισμό Τουρισμού.

Ό Ε.Ο.Τ. έχει σκοπό νά οργανώση καί νά προαγάγη τόν

Τουρισμό τής Ελλάδος μέ τήν αξιοποίηση όλων τών δυνα-

τοτήτων τής Χώρας.

Στήν Πάτρα, όπως καί σ’ όλες τίς πρωτεύουσες τών

Νομών, έχει Τοπική ᾿Επιτροπή Τουρισμού, μέ Πρόεδρο τόν

Π. Σκούρα. Τά Γραφεία της βρίσκονται στό λιμενικό χώρο,

κοντά στό μώλο “Αγ. Νικολάου, στό Τουριστικό Περίπτερο.

Σημαντικό έργο τής Τοπικής ᾿Επιτροπής Τουρισμού

θεωρείται ή καθημερινή σύνδεση τών Πατρών μέ τά δύο

συγχρονισμένα καί πολυτελέστατα φέρυ-μπώτ «Εγνατία»

καί «"Αππια». ᾿Αξιοσημείωτο, πού δείχνει τήν ανάπτυξη

τού Τουρισμού είναι τό ότι: ενώ τό 1960 πέρασαν μέ τά

φέρυ--μπώτ 1.000 ταξιδιώτες, τό 196] έφθασαν τίς 55.000

καί τό 1962 προβλέπεται νά περάσουντίς 120.000.
Η Τοπική ᾿Επιτροπή Τουρισμού μελετά νά ιδρύση,

μαζί μέ τήν ᾿ΕΕθνική Τράπεζα, μεγάλο Τουριστικό Ζενο-

δοχείο.

Τήν Τοπική ᾿Επιτροπή Τουρισμού ενισχύει σημαντικά

καί η Διεύθυνση Τουριστικής ᾿Αστυνομίας Πατρών, ή οποία

εξαρτάται από τήν Τουριστική ᾿Αστυνομία τής “Ελλάδος
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καί είναι τελείως ανεξάρτητη από τήν άλλη ᾿Αστυνομία

Πόλεων. Τά Υραφεία της είναι στήν οδό Κορίνθου 263.

Η Τοπική ᾿Επιτροπή Τουρισμού συμβάλλει σηµαν-

τικά στήν οργάνωση τού Πατρινού Καρναβαλιού, πού

οργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος μέ τήν ᾿Επιτροπή τών

᾿Απόκρεω. Τό Πατρινό Καρναβάλι, πού τείνει νά πάρη

διεθνή χαρακτήρα, είναι ή κυριώτερη Τουριστική εκδήλωση

τής Πάτρας καί συγκεντρώνει παρά πολύ κόσμο απ᾽ όλα

τά µέρη τής Ελλάδος καί κυρίως από τήν πρωτεύουσα. Οι

επισκέττες γίνονται διαφημισταί τού Πατρινού Καρναβα-

λιού καί χρόνο μέ χρόνο πολλαπλασιάζονται.

Η Επιτροπή Τουρισμού καί ή Τουριστική ᾿Αστυνο-

μία διευκολύνουν τούς τουρίστες, γιά τή διαμονή καί τήν

επίσκεψη τών αξιοθεάτων καί ιστορικών μνημείων τής

Πάτρας, αλλά καί τών κοντά στήν Πάτρα τουριστικών

μερών, Ολυμπίας, Λουτρών Καγιάφα, "Αγίας Λαύρας,

Μεγάλου Σπηλαίου, μαρτυρικής πόλεως τών Καλαβρύτων,

Δελφών, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ᾿Ιωαννίνων κλπ.

΄ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΟΡΦώΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

Ιδρύθηκε τό 1931, μέ βασικό σκοπό τήν καταπολέ-

µηση τής αγραμματοσύνης στίς νεαρές γυναίκες. ᾿Έχει 180

επικουρικά καί αρωγά μέλη. Διοικείται από δωδεκαμελές

Δ. Συμβούλιο, μέ συνεχή Πρόεδρο τήν Λαμπρινή Σοφή.
Έχει γραφεία Ερμού 49.

Διατηρεί Νυκτερινή Σχολή, στήν οδό Ερμού 49, μέ 2

δασκάλες καί 150 μαθήτριες καί ᾿Επαγγελματικά τμήματα

μέ 70 μαθήτριες. Προσφέρει σέ άπορα κορίτσια ρούχα,
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παπούτσια, βιβλία, φάρμακα κλπ. Παρουσιάζει τακτικά

πταιδικό θέατρο. Διοργανώνει κάθε χρόνο ορεινές κατασκη-

γνώσεις στήν Τσαπουρνιά.

᾿Ανεγείρει ιδιόκτητο μεγάλο κτίριο στήν οδό “Αγίου

᾿Ανδρέου, στό οποίο θά στεγάζωνται τά γραφεία της, οι

Σχολές της. Θά υπάρχη καί αίθουσα διαλέξεων.

Γιά τήν αξιόλογη συμβολή της στήν καταπολέμηση

τής αγραματοσύνης, εβραβεύθηκε από τήν ᾿Ακαδημία

᾿Αθηνών τό 1938.

2. ΔΙΑΚΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ιδρύθηκε τό 1935, ως «Σχολή Λαού» καί τό 1949 µετ-

ωνομάσθηκε «Διακίδειος Σχολή Λαού» πρός τιμήν τού

᾿Ιωάν. Διακίδη, ο οποίος τής εδώρησε τήν ευρύχωρη αί-

θουσα διαλέξεων, στήν οδό Κανάρη 358..

Σκοπός της είναι η εξύψωση τού πνευματικού καί κοι-

νωνικού επιπέδου τού λαού καί κυρίως τών λαϊκών τάξεων.

Διοικείται από εννεαμελές Δ. Συμβούλιο, μέ ισόβιο

Πρόεδρο τόν ᾿Ι. Διακίδη. Έχει 32 µέλη.

Στήν αίθουσα τής Διακιδείου γίνονται διαλέξεις φιλο-

λογικές, θρησκευτικές, επιστημονικές κ.λ.π.

᾿Από τό βήμα τής Διακιδείου έχουν περάσει πολλοί ντόπιοι

καί ξένοι ομιληταί καί καθηγηταί Πανεπιστημίων. Γίνονται

πάνω από 100 ομιλίες τό χρόνο μέ 80.000 ακροατάς. Μέχρι

σήμερα έχουν γίνει 800 ομιλίες. Γίνονται καί προβολές κινη-

ματογραφικών ταινιών.

3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Ιδρύθηκε τό 1936, ώς «᾿Αναμορφωτική ᾿Οργάνωση ».

Τό 1944 μετωνομάσθηκε « Χριστιανική Εστία». Έχει σκο-
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πό τήν εξύψωώση τού θρησκευτικού, εθνικού καί κοινωνικού

φρονήματος τού λαού καί κυρίως τών νέων. ᾿ΟΟργανώνει

συγκεντρώσεις καί φροντιστήρια τών μελών της στό ιδιό-

κτητο εντευκτήριό της, οδός Μιαούλη 55. ᾿Οργανώνει δια-

λέξεις στήν ιδιόκτητη καί ευρύχωρη αίθουσα, οδός Κα-
νάρη 58. !

Έχει 245 τακτικά καί αρωγά μέλη. Διοικείται από

πενταμελές Δ. Σ. μέ Πρόεδρο τόν Γ. Σκεπαρνιά. Διατηρεί

πολλά Κατηχητικά Σχολεία. Στήν Παναγοτπούλα έχει ιδιό-

κτητο χώρο 20Ό στρέµ., στόν οποίο οργανώνει Παιδικές
Κατασκηνώσεις, όπου φιλοξενεί 300 παιδιά τό χρόνο.

Συνεργάζεται μέ τό Παράρτημα τής Πανελληνίου Ενώ-

σεως Γονέων, ή οποία έχει 300 μέλη καί διατηρεί οικοτρο-

φείο, υπό τή Διεύθυνση τής Διδασκαλίσσης Φρόσως Σπε-

τσιέρη, στήν οδό Μιαούλη 18, μέ 30 σπουδάστριες τής
Ακαδημίας.

4. ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΊ:ΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ

Ιδρύθηκε τό 1945, μέ σκοπό τή διάδοση τού ωφελί-

μου βιβλίου.

᾿Οργανώνει κάθε Δευτέρα διαλέξεις σέ μιά αίθουσα τής

Δημοτικής Βιβλιοθήκης. ᾿Οργανώνει περί τίς 22 διαλέξεις

τό χρόνο. Διατηρεί αξιόλογη βιβλιοθήκη μέ 3.500 βιβλία.

Έχει μικρό αναγνωστήριο, αλλά χορηγεί καί βιβλία μέ δα-

νεισμό. Δανείζει περί τά 80 βιβλία τήν ημέρα. Έχει 80 μέλη.

Διοικείται από πενταμελές Δ. Σ., μέ Πρόεδρο τό δικηγόρο
Ι. Δότσικα. Έχει γραφεία : Μαιζώνος--Βότση.

5. ΑΧΑ'ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδρύθηκε τό 1945, μέ σκοπό τήν. πνευματική καί καλ-

λιτεχνική ανάπτυξη τής πόλεως. Έχει 300 μέλη. Διοικείτοι
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από Δ. Σ. μέ Πρόεδρο τόν ιατρό Γ. Μπίμπη. Τά γραφεία

της είναι Κορίνθου 225.

᾿Οργανώνει πάνω από 10 διαλέξεις τό χρόνο μέ αξιο-

λόγους ομιλητάς καί διάφορες εορτές.

6. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

Ιδρύθηκε στήν Πάτρα τό 1948, ώς Παράρτημα τής

Περιηγητικής Λέσχης Ελλάδος. Έχει σκοπό τήν ανάπτυξη

τού Τουρισμού μέ τήν οργάνωση εκδρομών στό εσωτερικό

καί εξωτερικό καί διαλέξεων.

Έχει 850 μέλη καί διοικείαι από 13/μελές Δ..Σ. μέ

Πρόεδρο τόν Παν. Λέμη. Τά γραφεία της είναι Κορίνθου 255.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Τό 1954 ιδρύθηκε στήν Πάτρα Παράρτημα τού Συν-

δέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών, μέ σκοπό τήν προβολή τής

πνευματικής κινήσεως τής πόλεως καί τήν εξύψωση τού

πνευματικού επιπέδου τού λαού. Έχει σάν μέλη επτά λο-

γοτέχνες Πατρών, Αιγίου καί Πύργου, μέ Πρόεδρο τόν

Κων. Τριανταφύλλου. Έχει γραφεία στήν οδό Κανα-

κάρη, 160.

8. ΦΙΛΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Ιδρύθηκε τό 1955, μέ σκοττό τήν εξύψοωση τού πνεν-

ματικού καί βιοτικού επιπέδου τών αγροτών, μέτή δια-

παιδαγώγηση καί τεχνική κατάρτιση νέων τής υπαίθρου,

γιά νά γίνουν φάροι προόδου στά χωριά.

Έχει 80 τακτικά καί πολλά αρωγά μέλη. Διοικείται

από εξαμελές Δ. Σ. μέ Πρόεδρο τόν ιατρό Δημ. Φλογερά.

Τά γραφεία της είναι : Μαιζώνος-- Παντανάσσης.
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Σέ ιδιόκτητο καί μεγάλο κτίριο, πάνω σ᾽ ένα µαγευ-

τικό λόφο, κοντά στόν "Ανω “Αλισσό, διατηρεί Ήμιγυ-

μνάσιο στελεχών καί διάφορες Τεχνικές Σχολές.

Τό Κράτος, αναγνωρίζοντας τίς ᾿Εθνικές της υπηρεσίες,

τής παρεχώρησε 300 στρέμματα στήν περιοχή Λάππα,

όπου μελετάται ή ίδρυση Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού.

9. ΠΑΤΡΙωΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»

Ιδρύθηκε τό 1957, μέ σκοπό τήν περιφρούρηση καί

διατήρηση τών Ελληνικών παραδόσεων καί τής Βυζαντι-

νής καί Δημοτικής μουσικής.

Έχει πάνω από 200 μέλη. Διοικείται από εννεαμελές

Δ. Σ., μέ Πρόεδρο τόν Νικ. Σκληρό. Έχει γραφεία στήν

οδό ᾿Αρόης 4,

Κάθε Τετάρτη βράδυ κάνει συγκεντρώσεις στή Διακί-

δειο, όπου γίνονται ομιλίες σχετικές μέ τό δημοτικό τρα-

γούδι, τά Ελληνικά έθιμα καί τίς Ελληνικές παραδόσεις.

Μετά τίς ομιλίες εκτελούνται δημοτικά τραγούδια μέ λαϊκή

ορχήστρα καί ερασιτέχνες δημοτικών τραγουδιών.

10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ιδρύθηκε τό 1957, μέ σκοπό τήν οικονομική καί πνευ-
ματική εξύψωση τών αγροτών. Οργανώνει διαλέξεις, ομι-

λίες στήν ύπαιθρο καί δημοσιεύει διαφωτιστικά άρθρα

στόν Τύπο.

Έχει πάνω από 300 μέλη καί τοπικές επιτροπές στίς

περισσότερες κοινότητες. Διοικείται από ενδεκαμελές Δ. Συμ-

βούλιο, μέ Πρόεδρο τόν ᾿Ανδρέα Πολυδωρόπουλο. Είναι ο
πρώτος ᾿Αγροτικός Σύλλογος, πού έγινε στήν Ελλάδα από
τό γεωπόνο Ν. Φιλιππακόπουλο. Έτσι ο Σύλλογος αυτός
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έγινε υπόδειγμα γιά τή δημιουργία ομοίων Συλλόγων καί

σέ πολλά άλλα µέρη τής Ελλάδος.

11. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Ιδρύθηκε τό 1961, μέ σκοπό τήν θρησκευτική καί ηθι-

κή αγωγή τών μελών του καί γενικά τής νεολαίας.

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, τό οποίο έχει

Πρόεδρο τόν Ν. Πανταζή. Έχει 130 μέλη καί ελπίζει πολύ

σύντομα νά αυξηθή ο αριθμός αυτών λόγω τής εξαιρετικής

δράσεως πού αναπτύσσει.

Τά γραφεία της είναι στήν οδό Παντανάσσης 19. Οι

διαλέξεις καί οι ομιλίες πού διοργανώνει, γίνονται στή «Δια-

κίδειο Σχολή τού Λαού». “Ίδρυσε καί διατηρεί πολλά Κατη-

χητικά Σχολεία.

12. ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Στίς 30 Νοεμβρίου 1961, ή Α. Μ. η Βασίλισσα Φρει-

δερίκη εγκαινίασε στήν πόλη µας τά γραφεία τού νεοΐδρυ-

του « Ομίλου ᾿Εθελοντών », ο οποίος τελεί υπό τήν Ύψη-

λή προστασία Της.

Ο Όμιλος ᾿Εθελοντών αποτελείται από εθελοντές κυ-

ρίες καί δεσποινίδες. Σκοπός του είναι ή οργάνωση ομιλιών

στά μέλη του, γιά τούς φτωχούς καί τά παιδιά καί επισκέ-

Ψεις στά διάφορα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα. Έχει 35 μέλη,

κυρίες καί δεσποινίδες. Διοικείται από δεκατετραμελές Δ.

Σ., μέ Πρόεδρο τήν Χρυσάνθη Λαδοπούλου. Τά γραφεία.

του είναι στήν οδό Μαιζώνος 115.
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13. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Στήν Πάτρα ο Προσκοπισμός οργανώθηκε τό 1922.

Έχει γραφεία στήν οδό Γεροκωστοπούλου, 2.

Έχει περιφερειακό Έφορο Ν. ᾿Αχαΐας τόν Γεώργιον

Παπασπυρόπουλο καί τοπικό Έφορο Πατρών τόν Δημ.

Περάτη. Υπάρχει καί περιφερειακή ᾿Επιτροπή, μέ Πρόεδρο

τήν Χρυσάνθη Λαδοπούλου. |

Στήν Πάτρα υπάρχουν 7 Συστήματα Προσκόπων μέ

14 τμήματα: | ᾿Αεροπροσκόπων, 2 Ναυτοπροσκόπων,

4 Προσκόπων, 6 Λυκοπούλων καί 1 ᾿Ανιχνευτών μέ συνο-
λική δύναμη 450.

Σέ κάθε Σύστημα υπάρχει καί Επιτροπή γονέων, η

δποία ενισχύει τό έργο τών Συστημάτων.

14. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

᾿Εκτός από τίς παραπάνω ᾿Εκπολιτιστικές Οργανώ-

σεις υπάρχουν στή πόλη µας καί οι παρακάτω :

. Ελληνικό Φώς.

« Εργατική Εστία.
Εταιρεία []ροστασίας ᾿Ανηλίκων.
ΈΕταιρεία Προστασίας ᾿Αποφυλακιζομένων.

Ζωοδόχος Πηγή.

᾿Ορειβατικός Σύλλογος.
Πολυτεκνική ᾿Οργάνωση
Σύνδεσμος Ελληνίδων ᾿Επιστημόνων.

Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
Φανέλλα Στρατιώτου.᾽
Φυσιολατρικός Σύνδεσμος.

. Χριστιανική “Ένωση Νεανίδων.γ--οογ- ΝΑ ΟΟΟΠΟΠω”

Υπάρχουν επίσης καί πολλές Συνοικιακές ᾿Εκπολιτι-

στικές ᾿Οργανώσεις, πού φροντίζουν γιά τήν πρόοδο καί

τόν εξωραϊσμό τών συνοικιών τους.



157

ΙΑ’ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1]. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (.Κ.Α.

Τό Ι.Κ Δ. ιδρύθηκε τό Δεκέμβριο τού 1937. Είναι Αυ-
τόνομος ᾿Οργανισμός υπό τήν εποπτεία τού Υπουργείου
᾿Εργασίας.

Σκοπός τού Ι.Κ.Α. είναι ή προστασία τών εργατών.
Χορηγεί στούς ασφαλισμένους του ιατροφαρμακευτική καί
νοσοκομειακή περίθαλψη, χρηματική ενίσχυση σέ περίπτω-
ση ασθενείας καί συντάξεις λόγω γηρατιών, αναπηρίας καί
θανάτου.

Διοικείται από Δ. Συμβούλιο καί Διοικητή έχει τόν
᾿]Ιοάν. Καποδίστρια. Γιά τήν καλύτερη εξυπηρέτηση τών
ασφαλισμένων εργατώνέχει σέ διάφορες πόλεις καί κωμο-
πόλεις 170 Υποκαταστήματα. Στήν Πάτρα ιδρύθηκε τό
1939 τό Δ΄ Υποκατάστημα τού Ι.Κ.Α.

Έχει στήν ιδιοκτησία του νεόκτιστο, τετραώροφοκαί
επιβλητικό κτίριο στή γωνία Γούναρη--Κορίνθου. Σ’ αυτό
στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες του καί οι Ύγειονο-
μικές (᾿Ιατρεία), μέ πλήρη υγειονομικό εξοπλισμό. Διαθέτει
Νοσοκομειακά αυτοκίνητα γιά τήν ταχύτερη εξυπηρέτηση
τών ασφαλισμένων ασθενών.

Στά ᾿Ιατρεία περιθάλπονται τήν ημέρα 800 περίπου
ασφαλισμένοι.

ο Υπή/μα Ι. Κ. Α. Πατρών έχει 90 διοικητικούς υπαλ-

λήλους, 55 ᾿Ιατρούς, 20 Νοσοκόμους καί 15 υπηρετικό

προσωπικό.
Έχει 25.000 ασφαλισμένους μέ 50.000 μέλη καί 2.500

συνταξιούχους.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ -- ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

᾿Εκτός από τό Γενικό Νοσοκομείο καί τά άλλα δημό-

σια θεραπευτικά Ιδρύματα, υπάρχουν στήν πόλη µας καί

27 ιδιοοτικές Κλινικές καί 30 Φαρμακεία, πού παρέχουν πλή-

ρη καί αρτία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
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᾿Από τίς Κλινικές 10 είναι Χειρουργικές, 10 Μαιευτικές,
3 ᾿Οφθαλμολογικές καί 4 ᾿ωτορινολαρυγγικές.

3.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Τ. Ε.)

Ο Ο.Τ.Ε. ιδρύθηκε τό 1949, Είναι ᾿Οργανισμός μέ
μορφή ᾿Ανώνυμης Εταιρείας, αλλά μέ μία μόνο μετοχή, πού

ανήκει στό Κράτος καί δέ μπορεί νά πωληθή ούτε νά
διαιρεθή.

Σκοπός τού Ο.Τ.Ε. είναι ή τηλεφωνική καί τηλεγρα-
φική εξυπηρέτηση τής Ελλάδος.

Στήν Πάτρα εδρεύει από τό 1949 τό Γ'’ Συγκρότημα
Ο.Τ.Ε. γιά εξυπηρέτηση τών Νομών ᾽Αχαΐας καί ᾿Ηλείας,
Ιονίων νήσων, Αιτωλοακαρνανίας καί ᾿Ηπείρου.

Η Διοίκηση τού Συγκροτήματος καί τό Υπεραστικό

Κέντρον στεγάζονται στό νεόκτιστο καί ιδιόκτητο τετραώ-

ροφο κτίριο στή γωνία Γούναρη--Κανακάρη, τό δέ Αυτό-

µατο ᾿Αστικό Κέντρο στεγάζεται σέ ιδιόκτητο τριώροφο
κτίριο, στήν Ν. Α. γωνία τής πλατείας Γεωργίου Α΄.

Έχει 100 τεχνικούς καί 150 υπαλλήλους.

4. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Ε. Ι. Ρ.)

Τό ᾿Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ιδρύθηκε τό 1936.
Έχει σκοπό νά μεταδίδη τίς ειδήσεις καί νά διαφωτίζη τό
λαό μέ τό ραδιόφωνο. Γιά τό σκοπό αυτό έχει φτιάση στήν
᾿Αθήνα καί σέ πολλές άλλες πόλεις τής "Ελλάδος Ραδιοφοο-

νικούς Σταθμούς.

Τό 1950, επί Δημάρχου Νικ. Βέτσου, ο οποίος διέθεσε
τά περισσότερα χρήματα, ο Δήμος έφτιασε στό Δασύλλιο
Ραδιοφωνικό Σταθμό, σέ κτίριο τής Ναυτικής Βάσεως Ι]α-

τρών. Στό τέλος τού 1950 ενετάχθη στό Ε. Ι. Ρ. Στήν αρχή
είχε δικό του πρόγραμμα. ᾿Από τό 1955 αναμεταδίδει τό
᾿Εθνικό Πρόγραµµα καί πολύ λίγο δικό του, μέ τοπικά νέα

κλπ. Έχει μικρή εμβέλεια ( ακτίνα μεταδόσεως) καί δέν
ικανοποιεί τήν πόλη µας. Πιστεύεται ότι σύντομα η Πάτρα
μας θά αποκτήση μεγαλύτερο σταθμό.
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Τά Γραφεία τού Ε. |. Ρ. βρίσκονται στήν οδό “Αγίου
Νικολάου 62.

5, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Β. Ε.|.)

Τό Β.Ε.Ι. Ιδρύθηκε τό 1947. Διοικείται από Διοικητικό
Συμβούλιο μέ Πρόεδρο τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα. Σκοπός του

είναι η ανύψωση τού πνευματικού καί βιοτικού επιπέδου τού
Ελληνικού Λαού. Στήν Πάτρα, Ιδρύθηκε τό 1949 Παράρ-
τηµα τού Β. Ε.|. Διοικείται από Δ. Σ. μέ Πρόεδρο τό Σεβ.
Μητροπολίτη Πατρών. Στεγάζεται στήν οδό Κορίνθου 263.

5. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στήν Πάτρα, υπάρχουν τά παρακάτω Υποκαταστή-
ματα Τραπεζών: ᾿Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλά-
δος, Τραπέζης τής Ελλάδος, Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος, ᾿Εμπορικής, ᾿Εμπορικής Πίστεως,
Ιογικής καί λαϊκής Τραπέζης τής Ελλάδος,

7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Στήν πόλη τών Πατρών, υπάρχουν 28 Ζενοδοχεία
ύπνου, μέ συνολικό αριθμό Θ00 κλινών. ᾿Από τά Ζενοδοχεία

αυτά δύο είναι Α΄ Κατηγορίας (Μαζέστικ καί Σέσιλ), τρία εί-
ναι Β΄ Κατηγορίας (Αγγλίας, παλαιόΣέσιλ καί Σπλέντιτ), έξη
είναι Γ΄ Κατηγορίας, έξη Δ΄ Κατηγορίας καί ένδεκα Ε΄ Κα-

τηγορίας.
8. ΕΖΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η πόλη μας, εκτός από τά καλά Εστιατόρια, πού

βρίσκονται στήν παραλία ιδίως τών Πατρών (Ευαγγέελάτου--
Μαζέστικ - ᾿Αγγλίας-- Μπατή), έχει καί πολύ καλά κέντρα, πού
βρίσκονται στά Προάστεια : Γ1πάο, Κούκος, Τζάκι, ν111γ Ρατίκ,

(Τό ανωτέρω κεφάλαιο «Πολιτιστικές ᾿Εκδηλώσεις τής “εό-

λεως Πατρών», εγράφ͂ηκε από ομάδα μᾶητών τής Δ΄ Ε΄ καί

ΣΤ΄ τάξεως τού 10ου (Προτύπου) Δημοτικού Σχολείου Πατρών

κε τή συνεργασία καί καθοδήγηση τού δασκάλον ᾿Αχιλλέα ΙΙα-

παδοπούλου).
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Εισαγωγικό σημείωμα
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Ό νέος Ναός τού “Αγίου ᾿Ανδρέου.

10ον Δημοτικόνά, Σχολείον Ιατρών.



Τό Φρούριον τών Πατρών.



Η πλατεία « Ψηλά Αλώνια».



Ό Παλαιών Πατρών Γερμανός στά «Ψηλά Αλώνια». )



ας.Ο Κωστής Παλαμ
ε

(1859--1943}



"Εογοστάσιον Χαρτοποιΐας Ε. Λαδοπούλου.

"Εργοστάσιον « Πειραϊκής --- Πατραϊκής».



ον

᾿Εργοστάσιον οινοποιΐας «᾿Αχάϊα -- Κλάους».



"Εμφιαλωτήριον Οινοποιΐας Ε. 1. Συνεταιρισμών Πατρών
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᾿Εργοστάσιον ελαστικών « Πιρέλλι-- Ελλάς»



Η παχουλή μικρούλα τρώγει δρεπτική σταφίδα.
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| ΥΥποστᾶμός τής ΔΕΗ στήν ᾽ Πάτρα.



᾿Από τήν Πατριδογνωστωή Έκ͂εση τού 10ου Δημοτικού

Σχολείου Πατρών (1960 }.
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Φενοδοχείον ύπνου «Ιάδεστιν
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