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ΑΧΑΪΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κ. Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Υ  
ΕΤΟΣ Γ. ΑΡΙΘ. 11 — ΠΔΤΡΔΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1939

ΤΟ Π Ε Ν Θ Ο Σ  ΤΗΣ ΔΧΑΤΑΣ* .
Τον θάνατον τοΟ άοιδίμου συμπολίτου καί διακεκριμένου ιστο

ρικού συγγραφέως Στεφάνου θωμοπούλου δέν πενθεί μόνον ό διανο
ούμενος κόσμος τής πόλεως ταύτης, ής τήν ιστορίαν άπό τών άρχαιο- 
τάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ή μας ¿μελέτησε καί κατέγραψε τό τετι- 
μημένον τοΰτο τέκνον τής πόλεως καί ήμών ό πεφίλημένος φίλος, οδ 
τήν φιλίαν καί τήν άγάπην έξ αύτών τών φοιτητικών έδράνων έγνω- 
ρίσαμεν. Συμμετέχει εις τό έπί τω θανάτω του πένθος καί όλόκληρος 
ή πόλις καί ή Ά χαΐα  δλη, ίδιον αυτής πένθος καταλογίζουσα τήν 
άπώλειαν τιμίου καί άγαθοΰ άνδρός, πάσαν τήν ζωήν αύτοΰ άναλώ- 
σαντος εις τήν σπουδήν του παρελθόντος τής γενετείρας αύτοΰ γής. 
’Ιδιαίτατα δέ ή Εκκλησία, ής άφωσιωμένον καί πιστόν τέκνον ύπήρ- 
ξεν ό άπελθών μεγάτιμος ’Αχαιός επιστήμων, ιδίαν άπονέμει τιμήν 
εις τήν μνήμην αύτοΰ, χάριτας ομολογούσα είς τόν ευσεβή ερευνη
τήν, δστις ούδεμιάς ευκαιρίας έπελάθετο, ϊνα καί τήν έκκλησιαστικήν 
ιστορίαν τοΟ τόπου ιδιαζόντως έμφανίση έν δλη αυτής τή λαμπρότητι 
είς τό φώς τής δημοσιότητος. Οϋτως ό Στέφανος θωμόπουλος άνεδείχθη 
τά μέγιστα συμβαλών είς τήν άναδίφησιν του παρελθόντος τής μα
κραίωνος καί ιστορικής ζωής τής Άποστολικής καί γεροίράς ’Εκκλη
σίας ταύτης τών Πατρών. Είς αύτόν οφείλεται ή 'Ιστορία του βίου 
καί τοΟ έν Πάτραις μαρτυρίου τοΟ ’Αποστόλου Άνδρέου, τής 'I, 
Μονής ΌμπλοΟ, ή βιογραφία του Μητροπολίτου Δέρκων κ. α., είς δέ 
Τό μνημειώδες αύτοΰ έργον τής Ιστορίας τών Πατρών έστηρίχθησαν 
ήμέχεροι καί ξένοι έκκλησιαστικοί συγγραφείς διά τήν συγγραφήν 
τών ίστορικών έκάστου αύτών έργου των. Κόσμημα δέ του Μητρο- 
πολιτικοΰ μεγάρου δύναμαι νά άποκαλέσω τόν πίνακα τών άπ’ α ιώ 
νων ’Επισκόπων τής καθ’ ή μάς Άποστολικής Μητροπόλεως, Άρχιειτι-



σκόπων καί Μητροπολιτών, συνταχθέντα, φιλότεχνηθέντα καί δώρη- 
θέντα ήμΐν ύπ’ αύτοΟ.

Άπό των «Αχαϊκών», του όργάνου τούτου της ’Αχαϊκής διανο- 
ήσεως καί έρεύνης, εύχόμεθα δπως πολλοί κατά θωμόπουλον άναψα- 
νώσι τής πόλεως ταύτης μελετηταί καί είς τήν άναβίωσιν τής ιστορι
κής αυτής δόξης συντελέσωσιν.

+ Ό Πατρών ΑΝΤΩΝΙΟΣ

0  Σ1. Θ ω μ ο π ο υ λ ο ς  κα ι  α ι  π δ τ ρ δ ι

Ό εκλιπών αείμνηστο; συμπολίτης Στέφανος Θωμόπουλος υπήρξε 
πραγματικώς μία εξαιρετική φυσιογνωμία δια τήν πόλιν. μας. Γόνος αρχον
τικής οίκογενείας δεν έτράπη προς τάς διασκεδάσεις, άλλ’ άπό μαθητής 
ακόμη ειχε τήν έμπνευσιν νά έργασθή διά νά συγγραφή τήν ιστορίαν τής 
γεννετείρας του. Καί τό κατώρθωσεν. Παρ’ όλον ότι ενεγράφη είς τό Πα- 
νεπιστήμιον καί έλαβε τό πτυχίον τής Νομικής, είργάσθη μέ ζήλον ημέρας 
καί νύκτας διά νά φέρη είς πέρας το έργον, τό όποιον μέ ζήλον ένθεον καί 
μέ εξαιρετικήν νεανικήν ορμήν ήρχισε. Τό έργον του έκρίθη άπό διαπρε
πείς ιστορικούς, ίδικούς· μας καί ξένους, οί όποιοι εΰρον είς αυτό μίαν πη
γήν άνεξάντλητον διά τήν ιστορίαν τού τόπου, δεν πρόκειται λοιπόν να κά
μω έγό) λόγον περί τής μεγάλης άξίας του. Εκείνο, τό όποιον θά ήθελα 
νά τονίσω είνε ή άγάπη, μέ τήν οποίαν περιέβαλον οί Πατρινοί τον Θω
μόπουλον.

Έλάτρευαν κυριολεκτικώς τον ά'ξιον συμπολίτην τιον καί τον εξέλε
ξαν επί πολλάς τετραετίας δημοτικόν σύμβουλον. Καί είς τό πεδίον αυτό 
τής δράσεώς του ό Θωμόπουλος προσέφερεν όλοψύχως ολόκληρον τύν εαυ
τόν του. Είργάσθη μέ ειλικρίνειαν υπέρ τών συμφερόντων τοϋ Δήμου, ίστά- 
μενος μακράν τών κομματικών βλέψεων καί άντεγκλήσεων, προς τάς όποι
ας υπήρξε πάντοτε τελείως ξένος.

’Απομακρυνθείς τών Πατρών επί μίαν περίπου τριακονταετίαν καί 
ζών είς τήν πρωτεύουσαν, δεν έλησμόνησε ποτέ τάς Πάτρας. Είργάσθη ε
κεί διά νά πλουτίση μέ νέας πηγάς τήν ιστορίαν τοϋ τόπου καί άφήκε πλή
θος σημειώσεων, άποτελουσών συμπλήρωσιν τής ιστορίας του. Έπεσκέπτετο 
έν τούτοις κατ’ έτος τήν πόλιν μας καί πέρυσι μοϋ έφερε κατάλογον τών ο
νομάτων όλων, όσοι εχρημάτισαν Δήμαρχοι ΙΙατρέων άπό τής άνεξαρτησίας 
τής Ελλάδος μέχρι σήμερον. Έδέχθην μέ άληθή συγκίνησιν άπό τον σο
φόν πρεσβύτην τό δώρον του αυτό προς τον Δήμον, τό όποιον έφερεν είς 
πέρας έργασθείς άκαταπονήτως.

Ήτο τό τελευταΐον πού έκαμνεν είς τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του, ή 
οποία τον έτίμησε ζώντα καί θά τιμά έσαεί τήν μνήμην του.

Δήμαρχος Πατρέων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΦΟΣ
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[Σκίτσο του ΠατρινοΟ καλλιτέχνη κ. Ν. Ατζαρίτη]

»Τήν Πάτραν τήν πανεύμορφον είχες παρηγοριάν σου- 
Κι’ οί Τούρκοι τήν έκάψασιν τήν ταπεινήν τήν Πάτραν'
Καί άπό τότ’ έχάλασεν δλον τό ριζικόν σου-
Α ύτήν τήν Πάτραν τήν πτωχήν είχες παρηγοριάν σου,
Ποΰγκην σου καί σακκοόλι σου είς δλαις τα ϊς  δουλεία ις,
Είς δλα ις  σου τα ϊς  όρεξαις κ ’ είς τά  θελήματά σου,
Καί άπ ’ άρχής σου Εδειξεν δλον τό ριζικόν σου·
Κακά σοΰ έτελειώθηκεν έμπρός τών όμματιών σου».

(θρήνος τής Κωνσταντινουπόλεως! οίιχ, 40—47)



Ο  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  ΚΔ Ι  Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

Έγραψα πολλές φορές γιά τον Στέφανο Θωμόπουλο, τον σοφό ιστο
ρικό καί τον άκακο συμπολίτη, όταν βρισκόταν στη ζωή ακόμα. Είχα σύν- 
δεθή προ πολλών χρόνων μαζί τού καί τον θεωρούσα ξεχωριστόν ανάμεσα 
σε τόσους άλλους λογίους—άς τους πώ έτσι—πού γνώρισα στη ζωή μου. Τα 
τελευταία χρονιά τον έβλεπα κάθε καλοκαίρι πού ερχόταν από την Αθήνα 
γιά νά μείνη λίγες ήμερες εδώ, σαν νά τον τραβούσαν οί τόποι πού μέ τόση 
παραστατικότητα περιέγραψε στην ιστορία τών ΙΤατρών, τό αθάνατο αυτό 
έργο του.

Γεμάτος ζωή καί υγεία έπαιρνεν άποστολικώτατα τούς δρόμους προς 
τήν Περιβολα, τά Συχαινά καί τον Όμπλό καί ξαναγύριζε μέ νέες εντυπώ
σεις. Μού μιλούσε γιά τίς παληές αποκαλύψεις του καί μού ζητούσε πληρο
φορίες γιά τής άνασκαφές πού ένήργησε κατά καιρούς σέ διάφορα σημεία ό 
κοινός φίλος μας έφορος αρχαιοτήτων ’Αττικής κ. Νίκος Κυπαρίσσης. 
Ηθελε νά βγαλη νεα συμπεράσματα καί παρ’ δλο πού τον πήραν τά χρόνια 

δεν επαψε να μαζεύη σαν εργατική μέλισσα υλικό γιά νά δυναμώση τήν 
κυψέλη του καί νά τήν κάμη πλουσιωτάτη καί τελεία σέ απόδοση. Άτυχώς 
δεν πρόφθασε νά έπιστατήοη ό ίδιος ε’ις τήν εκτύπωσι τού νέου αυτού έργου 
καί ό μεγάλος άθλος έμεινε γιά νά έκτελεσθή από κάποιον άλλο νεώτερο, πού 
θάπαιρνε μ’ εύχαρίστησι τό βάρος στούς νεανικούς ώμους του. Εύχομαι μ’ 
δλη μου τήν ψυχή νά γίνη αυτό δσο τό δυνατόν συντομώτερα καί υπόσχομαι 
από τών στηλών τού μοναδικού μας περιοδικού νά βοητθήσοο καί εγώ μ’ δλη 
μου τήν ψυχή τήν τεραστία αυτή προσπάθεια.

’Άς ξαναγυρίσωμε δμως στον ιστορικό μας πού έπέπρωτο σέ μάς 
τούς πιο αγαπητούς του φίλους νά πούμε τήν ατομική ιστορία του. Ό Στέ
φανος Θωμόπουλος πού ήταν γνωστός σ’ δλη τήν Πάτρα ως Μπάρμπα— 
Στέφανος, έμοιαζε μέ τυπωμένο βιβλίο. ’Άνοιγε σέ κάθε στιγμή νοερά 
οποία σελίδα ήθελε και κρατούσε τους ακροατές του κρεμασμένους από τά 
χείλη του. Είχε τεραστία μνήμη καί αντλούσε αδιάκοπα από μιάν ανεξάν
τλητη πηγή αναμνήσεων γιά νά τίς προσφέρη σέ κάθε στιγμή ολόδροσες. 
Χαριται μένος καί γελαστός, πάντα φαινόταν σάν νά κολυμπούσε στο πέλαγος 
αυτό τών αναμνήσεων πού παρουσιαζόταν πότε γαλήνιο καί πότε φουρτου
νιασμένο γιά νά τον συνεπάρη μ’ εύχαρίστησι πάντοτε στήν αγκαλιά τών 
κυμάτων του.

Ήταν ξένος στήν νεώτερη κίνησι καί δέν εύρισκε εύχαρίστησι παρά 
στην συντροφιά μερικών ταπεινών ανθρώπων πού τούς γνώρισε στά παληά 
τά χρόνια, πού τον αγαπούσαν, πού τον έθαύμαζαν καί πού τον θεωρούσαν 
ώς τό πλέον άξιοσέβαστο ζωντανό μνημείο τής παληάς Πάτρας. Καί ήταν 
η συντροφιά αυτή το ασθενέστατο νήμα πού τον συνέδεεν ακόμα μέ τήν 
νεανική του άπόφασι ν' άνακατευθή μέ τον Δήμον Πατρέων, ύστερα από
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πολλές πιέσεις τών κομματαρχών τής εποχής εκείνης πού εΰρισκαν στο πρό
σωπό τού ενα σπουδαίο στήριγμα. Φιλοσοφούσε μέ τους άφελεΐς αυτούς συμ- 
πολίτας του, πού δέν έπαψαν ποτέ νά τού είναι εύχάριστοι καί ςαναγύρισε 
πάλι στο μεγάλο του πόθο, τον πόθο νά συμπλήρωσή τό ίστορικο του έργο. 
Καί θά τό είχε αύτό τό έργο συμπληρώσει πρό πολλού άν δέν ήτο δειλός... 
Τό λέω αύτό|μ’ δλη τή δύναμι τής ψυχή; μου. 'Ο μπάρμπα-Στεφανος δέν 
είχε τό θάρρος τής ζωής. "Ενας άλλος έχοντας τά δικά του φόντα, θά πα
τούσε παντού αγέρωχα καί θά είχε διαπρέψει. Αύτός δμως ενοούσε νά ,εΐ 
στο περιθώριο. Έσκυβε τό κεφάλι, ενώ έπρεπε νά σκύβουν τό δικό τους δλοι 
μπροστά του. Δέν εννοούσε νά προβάλη καμμιάν άξίωσι καί εμουμιοποιοΰσε 
χάριν τών τύπων ολόκληρη τήν ύπαρξί του. Ήταν σφικτά δεμενος με τις 
φασκιές τών τύπων καί εννοούσε ν ’ άποφεύγη συστηματικά κάθε θόρυβο 
γύρω ’πό τό δνομά του.

Μελετητής, ενα είδος ’Αθηναίου Γαλανού πού έπεσε στή μελέτη τών 
ινδικών Βουδών, δέν άλλαξε ούτε στιγμή στή ζωή του. Έζησε σαν όνειρο. 
Έμάζεψε τούς θρύλους γιά τή γεννέτειρά του καί τούς ύλοποίησε.’Έγραψε 
τήν ιστορία της ανάμεσα στούς αιώνες καί ώς τήν τελευταία πνοή του ζη
τούσε νά βρή νέες πηγές. Αύτό μονάχα τόν ένδιέφερε καί γι’ αύτό μόνον 
ζοΰσε. Ήταν ενα φαινόμενο ανθρώπου πού δέν επηρεάζεται ατό τ> εςωτε- 
ρικό περιβάλλον.

Έζησε καί έσβυσε αθόρυβα. Γύρω άπότό δνομά του θά γίνεται διαρ
κώς θόρυβος καί δσοι ασχολούνται ή θά ασχοληθούν μέ τήν ιστορία τού 
τόπου μας, θά βρίσκουν τίς πιο καθαρές καί τίς πιο ανεξάντλητες πηγές εις 
τό μνημειώδες καί αθάνατο έργο του.

ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

π η τ  ρ η
Πόλη, σοφή πού νείρεσαι του χρόνου τό χρησμό, 
σέ κϋμα πλάι πελάου γλαυκό—γολέττες πού άρμενίζώ ! 
τόν πυρετό τής πάλης σου, του άγώνα τόν παλμό, 
σκοπό, τραγούδι, έγώ έραστής σου, βαθειά μου άρμονίζω.

Χαρές ό άγέρας σου άντηχεΐ—χρόνοι γελάν παληοί...
Μέ δένει σκλάβο 6 ήσκιος σου" πώς νά ξεφύγω λίγο :
Κι' ώς μπρός μου άνοίγεται ή ζωή καί 'Αγάπη μέ καλεΐ, 
στό βάθος ένός δρόμου σου τά όνειρά μου σμίγω...

Α. ΠΕΠΟΝΗΣ
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ΕΑΕΟΥΙΗΣ ΜΟΝΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ Ε ΙΙ ΑΧΑΤΑΝ
Εις τό Διάταγμα τής Άντιβασιλείας τής 16)28 Μαρτίου 1834 

τό δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 15 ψύλλον τής Κυβερνήσεως τής 23 
’Απριλίου ίδιου έτους δέν συμπεριλαμβάνεται ή Μονή Έλεούσης με
ταξύ τών διατηρουμένων γυναικείων μοναστηρίων. Οΰχ’ ήττον έκ τών 
έν τοΐς άρχείοις του Κράτους σωζομένων έγγράφων (1835-1840) του τε 
Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής καί άλλων δημοσίων άρχών καταφαίνεται 
διατήρουμένη.

Έκέκτητο 40 στρεμμάτων σταφιδαμπέλου εις την περιφέρειαν 
Καστελοκάμπου καί εις θέσιν «Ξερόκαμπος», τά όποια άντήλλαξε μέ 
έτέρας έθνικάς γαίας εις θέσιν Βοτένης τής περιφερείας Χρούτσας, ού 
μακράν τής Μονής κειμένης. Επίσης άγρούς περί τό χωρίον Καστρί- 
τσι του δήμου Άργυράς (1840), τούς όποιους έξεποίησε κατόπιν άδειας 
του Υπουργείου καί έκ του τιμήματος αύτών άνήγειρε τόν έν τή πόλει 
τών Πατρών κατερειπωμένον οίκίσκον (μετόχιον), «ένθα νά στεγάζων- 
ται οί πατέρες μεταβαίνοντες έκεΐ δι* ύποθέσεις των». "Ετερον κτήμα 
(άγρούς) 15 στρεμμάτων καί μετόχιον 'Αγίας Έλεούσης του Προφήτου 
ΉλιοΟ εις τόν δήμον Έ ρ ι ν α ί ω ν.

Τό περίεργον είναι δτι καί ή μονή Έλεούσης καθώς καί άλλαι 
έν τοΐς έγγράφοις αύτών (1835-1840) όρίζουν τήν θέσιν αύτών «έν 
Πάτραις» καί ή σφραγίς αύτής έφερεν έν τώ μέσω σταυρόν καί κύκλω 
«’Ιερά Μονή τής Έλεούσης έν Πάτραις».

(’Ανέκδοτον) ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σ Τ Ο ΣΤΕΦ ΑΝ Ο  Θ Ω Μ Ο Π Ο ΥΛ Ο
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Πώς είναι δυνατόν «κριτή άγνώμονι περιτυχεΐν» (*) 
άθλος πού τόσην «ήδονήν» (2) πνευματικήν προσφέρει ;
Κι’ ό Πατρινός σέ κάθε μιά τής «Ιστορίας» Σου πτυχήν 
εύγνώμονα τή μνήμη Σου στή σκέψι του θά φέρη...

ΤΟΥΑΑ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

(‘) Ξενοφ. Άττομνημ. Β’. η ’. 5, ϊδε Στ. θω μοπούλου, πρόλογος στήν Ισ το 
ρ ία  του τών Πατρών, σελ. ζ ’.

(*) Πλάτωνος Ίππίοι Μειζ., σελ ε’, του ίδ ιο υ  προλόγου
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Ο  Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  

Μ Ο Υ Σ Τ Δ Φ Δ Σ  Ν Α Τ Μ  ΚΑ Ι  Ο  Τ Α Φ Ο Σ  Δ Υ Τ Ο Υ  

Ε Ν  Π Α Λ Δ Ι Δ Ι Σ  Π Α Τ Ρ Α ΙΣ

’Άπειρα υπήρξαν τά μεγάλα καί μικρά θέματα, τά όποια εϊλκυ- 
σαν τήν προσοχήν τοϋ άλησμονήτου φίλου Στεφάνου θωμοπούλου, ό 
όποιος ηύτύχησε νά θέση στερεά τά θεμέλια, έπί τών όποιων προώ- 
ρισται νά στηθή ή άναπαράστασις του καθ’ δλου Πατραϊκού παρελ
θόντος. ’Ήδη νέος τώ 1888 ό Στέφανος θωμόπουλος έξέδωκε τήν 
'Ιστορίαν τής πόλεως Πατρών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
του 1821- ή δέ παρ’ αύτοϋ άπό δεκαετηρίδων έπιμελώς παρασκευα- 
σθεΐσα δευτέρα διασκευή του έργου τούτου, δταν έκδοθή, θέλει ούχί 
μόνον τήνέπιστήμην πλουτίσει, άλλά καί καταστήσει περιφανεστέρας 
τάς ύπηρεσίας του μακαρίτου έν σχέσει πρός τήν έρευναν τής ιστο
ρίας τής γενετείρας αύτοΟ. Είμαι βέβαιος, δτι τά κατάλοιπα του 
μακαρίτου Στεφάνου θωμοπούλου θά περιέχωσι πλήθος σημειωμάτων 
καί σχεδιασμάτων περί Πατραϊκών πραγμάτων. "Ισως τά αύτά κατά
λοιπα νά περιέχωσι καί σχετικά πρός τόν Τούρκο/ ιστοριογράφον 
Μουσταφαν Ναΐμ, 6 όποιος έζησε, άπέθανε καί έτάφη έν ΠαλαιαΤς 
Πάτραις. Τά κατά τόν Τούρκον τούτον ιστοριογράφον έξέθηκεν έπ’ 
έσχάτων ό φίλος συνάδελφος Franz Babinger (■), εις δέ τά ύπ’ αύτοΰ 
γεγραμμένα είχεν ή ταπεινότης μου καταστήσει προσεκτικόν τόν μα
καρίτην Στέφανον θωμόπουλον.

Ό  Μουσταφά Ναΐμ, ό έπικαλούμενος καί Ναϊμά, έγεννήθη εις 
τό Χαλέπιον τής Συρίας. ’Ήδη κατά τά τέλη τού 1868 άπαντώμεν 
αύτόν έν τή ύπηρεσία τού σουλτανικοΰ σεραγίου, βραδύτερον δέ . 
προήχθη ουτος εις γραμματέα τού διβανίου καί τή 28 Σεπτ. 1704 εις 
προϊστάμενον τής οικονομικής έφορίας τής ’Ανατολής. Μετά δέ πέντε 
περίπου έτη έκλήθη εις Κωνσταντινούπολιν ώς τελετάρχης τοΰ σουλ- 
τανικού σεραγίου καί συγχρόνως ώς ιστοριογράφος τής ’Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας. ΕΤχεν ήδη άνέλθει εις άνώτερα αύλικά άξιώματα ό 
Μουσταφάς Ναΐμ, δτε ουτος τώ 1715 μετέσχε τής ύπό τόν Μέγαν Βε- 
ζύρην Ά λήν Κιουφουρτζήν έπιχειρηθείσης έκστρατείας πρός κατάληψιν 
τής ύπό τών Βενετών κατεχομένης Πελοποννήσου. Άπέθανεν ό περί 
οΰ ό λόγος ιστοριογράφος κατά τάς άρχάς τού 1716 έν Παλαιαΐς Πά- 
τραις, δπου είχε ζήσει βραχύτατον, ώς φαίνεται, χρόνον, καί έτάφη 
αύτόθι. Πλήν πολιτικών τινων πραγματειών, κατ’ έπίσημον έντολήν 
έγραψεν ό Μουσταφάς Ναΐμ έπί τή βάσει παλαιοτέρων πηγών καί

ι)  Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre W erke von Franz Ba
binger. Έν Λ ειψ ία  1927, σελ. 245 κ. έ.
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βοηθημάτων ιστορίαν τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περιλαμβά- 
νουσα τήν περίοδον 1591 — 1659.

Τό ιστορικόν τούτο έργον, τό όποιον χαρακτηρίζει σχετική παρ
ρησία περί τήν έκφρασιν, άνεγνώσθη καί έχρησιμοποιήθη έν πρωτο
τυπώ πολύ, ώς φαίνεται καί έκ τών πολλών αΰτου χειρογράφων καί 
τών τεσσάρων έντυπων έκδόσεων. *Η πρώτη εκδοσις τής ιστορίας τής 
’Οθωμανικής Αότοκρατορίας του Μουσταφά Ναΐμ έγένετο έν Κων- 
σταντινουπόλει είς δύο όγκώδεις καί είς σχήμα φύλλου- τόμους, έκ 
τών όποιων ό μέν πρώτος έξήλθεν έκ τών πιεστηρίων κατά μήνα 
Ιούνιον του 1734, ό δέ δεύτερος κατά μήνα ’Οκτώβριον του αύτοΟ 
έτους. Δευτέρα εκδοσις του αύτοΟ έργου έγένετο έπίσης έν Κωνσταν- 
τινουπόλει κατά τό έτος 1843. 'Η τρίτη εκδοσις, ε’ις τόμους έξ, είναι 
μέν ανευ δηλώσεως έτους καί τόπου έκδόσεως, άλλά πάντως έξήλθεν 
έκ τών πιεστηρίων του Έθνικοϋ Τυπογραφείου Κωνσταντινουπόλεως 
κατά τό ετος 1864-1865. ‘Η τετάρτη εκδοσις έγένετο μεταξύ τών έτών 
1865 καί 1868 έπίσης έκ του ’Εθνικού Τυπογραφείου Κωνσταντινου
πόλεως καί έπίσης είς έξ τόμους. (').

Ή Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Μουσταφά 
Ναΐμ μετεφράσθη καθ’ δλου ή έπί μέρους καί είς Εύρωπαϊκάς γλώσ
σας. Ό  σύγχρονος του Τούρκου τούτου ιστοριογράφου Antoine Gal
land (1646-1715) παρεσκεύασε γαλλικήν μετάφρασιν του ιστορικού 
έργου έκείνου (s)· άλλ’ ή μετάφρασις αυτή —έφ’ δσον γνωρίζω — δέν 
έτυπώθη μέχρι τοϋδε. Κατ’ έντολήν δέ του λεγομένου Βρετανικού 
’Ινστιτούτου δι’ ’Ανατολικός Μεταφράσεις ό Charles Fraser έκ τοϋ 
τουρκικού πρωτοτύπου μετέφρασε τό ιστορικόν εργον τού Μουσταφά 
Ναΐμ άγγλιστί. Ά λλά τής άγγλικής ταύτης μεταφράσεως, ή όποια 
άλλως τε θεωρείται καί σφαλερά, μόνον ό πρώτος τόμος έξεδόθη τώ 
1832 έν Λονδίνω (s). Άπόσπασματα δέ τής Ιστορίας τής 'Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας τού Μουσταφά Ναΐμ έδημοσιεύθησαν μετεφρσσμένα 
καί Ούγγριστί καί Σουηδιστί (*).

Ό πολυμαθής Τούρκος στρατιωτικός Μπρούσαλη Μεχμέτ Ταχήρ 
Μπέης (1861—28 Όκτ. 1925) (s) έν τώ τρίτω τόμω τοΰ βιογρα- 
φικού καί βιβλιογραφικού έργου (β), έν φ  παρέχει ειδήσεις περί τών

1 ) Α ύτόθι, σελ. 246.
2) Αύτόθι.
3) Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659 of the Christian aera, 

by N a i m a. Translated from the Turkish by C h a r l e s  F r a s e r .  Ό  μόνος 
έκδοθείς τόμος τής μεταφράσεως ταύτης εχει XVII-f-467 σελ. σχήματος 4ου.

4) F r a n z  B a b i n g e r ,  ενθ’ άνωτέρω, σελ. 246.
5) Περί του άνδρός πρβλ. προχείρων Franz Babinger, ενθ ’ άνωτέρω, σελ. 

406 κ, έ.
6) ’Επιγράφεται τό έργον : «Osmanli mil’ ellifleri» κα ί έξεδόθη εις τρεις

τόμους έν Κων/πόλει μεταξύ τών έτών 1915—1925
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διαφόρων Τούρκων καλλιτεχνών, ιστοριογράφων, νομικών καί λοιπών 
έπιστημόνων καί άλλων λογίων, πραγματεύεται καί περί τού Μουσταφά 
Ναΐμ. Παραθέτει δέ πρός τοΐς άλλοις ό προμνημονευθείς πολυμαθής 
Τούρκος στρατιωτικός καί τήν έπιγραφήν, ή όποία έχαράχθη έπί τοΰ 
λίθου, ό όποιος διέκρινε τόν τάφον τοϋ περί οδ ό λόγος Τούρκου ιστο
ριογράφου έν Παλαιαΐς Πάτραις ('). ’Αλλά πού άκριβώς έτάφη ό Μου- 
σταφάς Ναΐμ ;

Άναφέρεται, δτι έτάφη «έν τώ προαυλίω τού τότε [τώ 1716 έν 
Παλαιαΐς Πάτραις ύπάρχοντος τζαμιού), τό όποιον δμως έχει έξαφανι- 
σθή» (2). Ώς γνωστόν, αί Παλαιαί Πάτραι κατά τόν άρχόμενον ΙΗ' 
αιώνα εΤχον έντός καί έκτός τοΰ φρουρίου αύτών πλέον τού ένός τζα- 
μία (8), περί τά όποια έθάπτοντο οί πιστοί τού Ίσλάμ. Κατά πάσαν 
πιθανότητα ό Μουσταφά Ναΐμ έτάφη είς τό λεγόμενον Κ ο υ ρ σ ο ύ μ  
(ήτοι μολυβδοσκέπαστον) τζαμί, τό όποιον έκειτο κατά τήν λεγομένην 
Π λ α τ ε ία ν  ό δ ό ν  (Μπολσοκάκ) τών Παλαιών Πατρών, έπεΐχε δέ 
τήν θέσιν βυζαντινού ναού, τιμωμένου έπ’ όνόματι Χριστού, τοΰ Παν- 
τοκράτορος. Παραδίδεται δέ, δτι πέριξ τού μολυβδοσκεπάστου τούτου 
τζαμιού ύπήρχε μικρόν μωαμεθανών κοιμητήριον, δπου διεκρίνοντο
άξιοπερίεργοι τάφοι (4).

Σημειωτέον, δτι ή έπιτύμβιος έπιγραφή τοΰ Μουσταφά Ναΐμ, 
ώς παραδίδεται αυτη ύπό τού λογίου Τούρκου στρατιωτικού Μπρού
σαλη Μεχμέτ Ταχήρ Μπέη, είναι τόσον δυσξήμβλητος, ώστε μόνον έπί 
μέρους άναγινώσκεται καί ύπό δοκιμωτάτων Τουρκολόγων, είς ών τά 
φώτα έπανειλημμένως προσέτρεξα. ‘Οπωσδήποτε θά ήτο εύχής έργον 
ν’ άναζητηθή έν Πάτραις καί νά διαφυλαχθή ή έπιτύμβιος έπιγραφή 
τού Μουσταφά Ναΐμ.
’Εν Βερολίνω — ’Αθήναις ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ (BEES)

1) Osmanli mu’ ellifleri. Τόμ. Γ', σελ. 151.
2) F r a n z  B a b i n g e r ,  ένθ’ άνωτέρω, σελ. 245
3) Σ τ. θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ιστορ ία  τής πόλεως ΠατρΩν, σελ. 415 κ. έ.
4) Α ύτόθι σελ. 415, ύποσημ. 1, 419.
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Ο  Τ ΙΜ Ω Μ ΕΝ Ο Σ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
0  Στέφανος Θοομόπουλος δέν έζήλεψε τή δόξα μεγάλου ιστορικού. 

Τά τρόπαια τού Θουκιδίδη κα'ι του Παπαρρηγόπουλου δέν τάραξαν τον 
ύπνο του. Σέ κείνους πού θάκριναν καί θά συζητούσαν την αξία καί τή ση
μασία του έργου του καί την προσφορά του στην ιστορική επιστήμη, θά 
μπορούσε ν ’ απαντήσει μέ τούς γνωστούς κι’ ωραίους εκείνους στίχους τού 
Βικέλα, μέ τούς οποίους ό λησμονημένος αυτός τώρα λογογράφος καί φίλος 
των γραμμάτων, δικηολογοϋσε τήν ασχολία του μέ τήν ποίηση. Άλλ’ είχε 
κάθε δικαίωμα να περηφανεύεται για τήν ιστορία του καί μ’ όλο του τό 
δίκηο στήν προδτη σελίδα της θυμάται τά λό μα  τού Γερμανού πολιτικού 
καί ίστρικού Niebuhr : «οποίος γράφει τήν ιστορία τής ιδιαιτέρας του
Πατρίδας ξεπληρώνει ιερό χρέος σ’ αυτήν». Γιατί τέτοιο εινε τό έργο τού 
Στεφ. Θωμοποΰλου, αφού πραγματεύεται τήν ιστορία τής ιδιαιτέρας του 
Πατρίδας.

Στον τόπο μας, ό'χι μονάχα τήν εποχή πού έγραφε ό Στ. Θωμόπουλος 
τήν ιστορία του, αλλά καί σήμερα ακόμα, οί ιστορικές μελέτες, γενικές καί 
τοπικές, άν άφαιρέσει κανείς τά δύο—τρία μεγάλα καί γνωστά έργα, είνε 
ελάχιστες. Καί μέσα σ’ αυτές ή 'Ιστορία τού Στ. Θ ομόπουλου έχει ξεχωριστή 
θέση. Άπό τά προϊόντα τού πνεύματος of ιστορικές εργασίες είνε τό δυσκο- 
λώτερο καί λεπτότερο είδος. Μιά φιλοσοφική, μιά κοινωνιολογική μελέτη, 
ένας τόμος διηγήματα, ένας τόμος ποιήματα, ένα δράμα, ένα μυθιστόρημα 
δέν είνε καί πολύ δύσκολο νά γραφούν. Τέτοια έργα, ανεξάρτητα άπό τήν 
αξία τους, βέβαια, βλέπουν καθημερινά τό φως. Μιά ιστορία όμως καί κακή 
δέν γράφεται εύκολα. Θέλει σκληρό μόχθο, μελέτη, πλήθος βιβλίων, υπομονή 
ανεξάντλητη, έξοδα, γνώση πολλών καί διαφορετικών πολλές φορές μεταξύ 
τους πραγμάτων καί ζητημάτων καί χρόνια ολόκληρα. Κ ι’ ακόμη στοιχειώδη 
γνώση όλων τών θεωρητικών επιστημών. "Οταν δέ επί τέλους ίδεΐ τό φώς 
τής ζωής, σκληρή τύχη τήν περιμένει. Θ’ άντικρύσει τήν άγνοια τών γύρω 
της. Πολλοί λίγοι θά τή χαιρετίσουν, ακόμα λιγώτεροι θά θελήσουν νά τή 
γνωρίσουν καί νά μάθουν ποιος εινε κείνος πού μόχθησε νά τή γεννήσει. Θά 
μείνει εκεί στο ράφι σάν γεροντοκόρη με τά φύλλα άκοπα καί θά περιμένει 
κανένα γέρο μέ ποδάγρα νά τή φυλλομετρήσει. Άπό τή δόξα, τή μικρή ή 
μεγάλη, πού χαρίζουν τά πνευματικά προϊόντα στους δημιουργούς των, αυτή 
στο δικό της θά δώση τή μικρότερη μερίδα. Μέ πίκρα θά βλέπει πολλές 
φορές νά εμπνέει τον ποιητή, ό δραματογράφος νά παίρνει άπ’ αυτή τούς 
ήρωές του καί σ’ αυτή νά τρέχει ό μυθιστοριογράφος γιά τά πρόσωπα καί 
τά στοιχεία τού έργου του, κι’ όλοι αυτοί νά δοξάζονται καί πολλές φορές 
νά γεμίζουν καί χρήματα, κι’ αυτή καί κείνον πού τήν έγραψε νά μήν ξέρει, 
ούτε τά θυμάται κανείς. Αυτή πού είνε καί ποίημα καί δράμα καί μυθιστό
ρημα, αυτή πού είνε όχι ή έμπνευση ενός ανθρώπου, όχι τό δράμα πέντε—
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έξη προσοοπων, αλλά τό ποίημα, τό δράμα καί τό μυθιστόρημα γενεών ολο
κλήρων, λαών σ’ αίώνες ολόκληρους, τις περισσότερες φορές θά περάσει
αγνοημένη καί περιφρονημένη.

Όλα αυτά όμως δέν εμπόδισαν τό Στ. Θωμόπουλο ν’ αφιερώσει τά
νεανικά του χρόνια στή συγγραφή τής ιστορίας τής πόλης τών Πατρών κι’ 
όλο τον έπειτα μακρό βίο του στή συγγραφή διαφόρων μονογραφιών, πού 
συμπληρώνουν κι’ αυτές τήν ιστορία του καί στή συγκέντρωση νέου υλικού 
γιά τήν έπανέκδοσή της. ’Ιδιαίτερα μάλιστα γιά τήν Πάτρα πού κι’ άπ’ 
τήν αρχαία, τή μεσαιωνική καί τή νεώτερη εποχή έλειπαν σαφείς πληροφο
ρίες καί πηγές, ούτε υπήρχαν σχετικές προηγούμενες εργασίες, ή συγγραφή 
τής ιστορίας της ήταν πολύ δύσκολη. Ό Στ. Θωμόπουλος όμως κατοδρθω- 
σε νά παρουσιάσει μιά εργασία πλήρη καί καλή. "Ενα έργο βέβαια μέ τά 
προτερήματα κ’ ελαττώματα πού έχουν όλα τά ιστορικά έργα πού έως τά 
σήμερα δέν γράφονται σάν ιστορίες λαών, αλλά ατόμων πού έδρασαν επί κε
φαλής τών λαών. Μ’ όλα ταύτα μάς έδωσε μιάν εικόνα πλήρη τής ιστορικής 
ζωής τών Πατρών : Τούς πρώτους κατοίκους της μέ τή καταγωγή τους. 
Τούς αρχαιότατους συνοικισμούς της. Τον πρώτο οργανωτή τού πολιτικού 
καί κοινωνικού της βίου πού πήρε καί τ ’ όνομά του. Τό ρόλο της στήν 
προδτη ’Αχαϊκή συμπολιτεία καί τή μετέπειτα ιστορική της ζωή, όταν ή 
’Αθήνα κ’ ή Σπάρτη κ’ οι άλλες μεγάλες καί γνωστές πόλεις τής ’Αρχαίας 
'Ελλάδας καλύπτουν μέ τή λαμπρότητά τους καί τή δύναμή τους τήν Ιστορική 
της σημασία. Τή δεύτερη ’Αχαϊκή Συμπιλιτεία καί τον πρωτεύοντα ρόλο 
πού έπαιξε σ’ αυτή. Τά μνημεία της καί τά ιερά της. Τή ζωή της κάτου άπό 
τήν κυριαρχία τώ.ν Ρωμαίων. Τά νομίσματά της. Τήν ανάπτυξή της τή βιο
μηχανική καί τον πλούτο της κατά τούς μέσους Βυζαντινούς χρόνους. Τή 
ζωή της κάτω άπό τούς Φράγκους, '.Ενετ ούς καί Τούρκους. Τή ζωή καί τό 
έργο τών σοφών καί τών λογίων της καί τέλος τούς προεπαναστατικούς της 
χρόνους μέ τις εμπορικές έπικοινοονίες της μέ τό εξωτερικό καί τή λαμπρά 
άνάπτυξή της μέχρι τής ’Επανάστασης. Κ ι’ όλα αυτά ύφασμένα μέ τέχνη στο 
στιμόνι τού χρόνου, χωρίς κενά, χφρίς χάσματα, δικηολογημένα, στηριγμένα 
στις πηγές, στά υπάρχοντα άρχαΐα καί νε δτερα έργα καί σ’ όλα τά στοιχεία 
πού ήταν δυνατόν νά έχει ύπ’ όψη του συ/γραφέας εργαζόμενος σάν τό
μερμήγκι. Π. ΑΧΑΙΟΣ

91



Π Ρ Ο Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Ν  ΕΝ Π Α Τ Ρ Α Ι Ι  Ι Ο Υ  1 8 2 9
’Ασχολούμενος εσχάτως εις έλεγχον τίτλων οικοπέδου άνω πόλεως Πα- 

τρών ευρον έγγραφον φέρον χρονολονίαν 1ης Δεκεμβρίου 1829 ήτοι προ 
εκατόν δέκα ολοκλήρων ενιαυτών. Τό έγγραφον τοΰτο δημοσιεύω σήμερον 
εις μνημόσυνον τοΰ αοιδίμου Στεφάνου Θωμοποΰλου, δστις ΰπήρξεν ακά
ματος ερευνητής παντός αρχαίου χειρογράφου εν ιδιωτικαις συλλογαις, 
άρχείοις μονών ή οπουδήποτε αλλαχού άποτεθησαυρισμένου.

Στόνομα του πατρός κε του υιοΟ κε τοΟ οιγίου πνεματος της ηπεραγίσς 
δεσπήνης ημόν Θεοτόκου κε αηπαρθένου μαρίας τον άγιον ένδοξον κε πανεφί- 
φον αποστόλον του αγίου ένδοξου κε πανεφήμου αποστόλου αντρέου του προ- 
τοκλήτου τον άγ ιον ένδοξον θεοστέπτον βασιλέον κε ησαποστόλων κονσταντίνου 
κε ελένης του αγ ίου  μεγαλομάρτυρος προκοπηου κα ί πόντον τον αγίω ν αμήν. 
η πανάγενα  κολοκυθοποόλα έχοντας μνιάν της θυγατέρα ονόματη αναστο ηθε-
λησε δ ια  να  την ημπαντρέψη να  τής δοση αντρα νόμιμόν κε στέφανο της ονο-
ματη γιωργο εις γάμον πρότον κε προτον μεν της δηδω το πλούσιος ελεος του 
παναγάθου θεοΰ κε δεφτερον το κατοθεν πρικιον οπου θελομεν.... αρχής βρακο
πουκάμισα εφτα βρακια τρ ία  βρακοζόνες τρης μαντήλια  τέσερα γεμενη (') ενα  
φεση ένα δαχτηλήδη ένα φ ουστάν ια  δυο τζουμπές (3) πάλιν ένας ζαλφη (3) ένα  
κουτάλι ένα παπλομα ενα απλαδες δύο προσκεφαλαδες δύο χοραφι στήν μποτο
β άγ ια  (4) κατα  του ροδη του θανοπουλου κοντά στην βασιλ ική την αδελφή της 
κε γρόσια  δ ιακόσια  τό σιτητότοπον νά  έχουνε να  μηράζουνε μέ τή βασιλ ική το
απάνου σπητι κε απο το μαγαζή  να  εχη να  περνη το' μεριδηόν της δχι κε
δεν μπορούνε να  μήν έχη να  γιρεση κανής να  το χάνους όλες κε η ευκή τον 
γονέον δτη ευχέ γονέον στηρήζουση θεμέληα ηκου.

1829 δηκεβριου 1 πατραι

Τό ιδιωτικόν τοΰτο έγγραφον συνετάχθη την Ιην Δεκεμβρίου 1829 
ήτοι προ του Πρωτοκόλλου τής 22 Ίανουαρίου 1830, δι’ οΰ οι Πρεσβευταί 
’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας άνηγόρευσαν την Ελλάδα εις ανεξάρτητον 
κράτος, αλλά καί προ τής εισαγωγής έν Έλλάδι τοΰ ίίεσμοΰ τών συμβολαιο
γράφων, δστις, ως γωστόν, καθιερώθη διά τοΰ από 11 Φεβρουάριου 1830 
καί ΰπ’ άριθ. 67 "ψηφίσματος τοΰ αειμνήστου Κυβερνήτου «περί Μνημό- 
νων». Συνεπώς δέν πρόκειται νά κριθή τό κΰρος τοΰ εγγράφου επί τή 
βάσει τής μεταγενεστέρας νομοθεσίας καί δή τοΰ περί χαρτοσήμου νόμου,

(0  Γυεμενί. Μ ανδήλιον γυνα ικεϊον χρησιμεϋον ώ ς κάλυμμα  τής κεφαλής, 
ζωγραφιστό, λαβόν τό όνομα έξ Υεμένης, έξ ής φα ίνετα ι προερχόμενον, ώς «Δα
μ ά σ κ ο , «Λαχούρι» κ.λ.π.

(2) Τζουμπές, ποδήρης έπενδύτης.
(8) Ζάλφι. Μ ετάλλινον σκεύος, έξ οδ προσαρμόζεται κύπελλον τοΟ καφφέ  

ή ποτήριον δ ιά  ήδύποτα.
(*) Μ ποτοβάγια ή Ποτοβάγια, τοποθεσία γνωστή κα ί σήμερον 6πό τό 

αύτό όνομα, κατά  τήν μεσημβρινήν πεδιάδα τών Πατρών.
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καθ’ δν «τά προικοσύμφωνα συντάσσονται επί ποινή ακυρότητος ενώπιον 
συμβολαιογράφου», άφοΰ μάλιστα διά τοΰ εγγράφου τούτου συνιστάτο 
προίξ οΰ μόνον έκ μετρητών καί κινητών πραγμάτων, αλλά καί ακινήτων 
(σπιτότοπον : οίκόπεδον), οΰτε άλλως τοιοΰτον σκοπόν προέθετρ τό άνω 
χείρας σημείωμά μου. Άλλ’ ανεξαρτήτως τούτων τό περί ου ό λόγος έγγρα
φον παρουσιάζει έτερα ελαττώματα, καθόσον δεν φέρονται εν αΰτώ ώς συμ
βαλλόμενοι οί προικολήπται, ών δέν σημειοΰνται τά επίθετα, αλλά μόνον τά 
κυρία ονόματα. ’Επίσης παρατηρειται έν τω κρινομένφ έγγράφφ καί ή εντε
λής έλλειψις πάσης υπογραφής καί αυτής έτι τής προικοδότιδος. Ή έπίκλη- 
σις, φαίνεται, τοΰ ονόματος τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί τών έν τφ έγγράφφ 
μνημονευομένων αγίων καί ιδία, προκειμένου περί γάμου καί θεμελιώσεως 
οίκου, ή μνεία τοΰ αγίου Προκοπίου, καθίστα τοΰτο απρόσβλητον, τόσον 
ήτο άνεπτυγμένον τό θρησκευτικόν αίσθημα κάι τόση ήτο ή πίστις προς τήν 
θρησκείαν τής γενεάς έκείνης !

’Αλλά καί κατά τήν έν γένει διατυπωσιν τό έγ/ραφον τοΰτο δέν δυνα
τοί γά θεωρηθή ώς υπόδειγμα σαφήνειας καί ακρίβειας. Ή προικοδότις 
συνιστα εις προίκα δυο άγροΰς, χωρίς νά ορίζη τήν έκτασιν καί χωρίς νά 
ονομάζη τά δρια έκατέρου τούτων. Άρκεΐται νά υπόδειξη μόνον ένα τών 
γειτόνων, τον Ρόδην Θανόπουλον καί τήν έπίσης γείτονα αδελφήν τής προι- 
κοδότιδος Βασιλικήν. Όλως δέ δυσερμήνευτος καθίσταται ή τελευταία πε
ρίοδος τοΰ έγγράφου, δΓ ής ή προικοδότις, περιλαβοΰσα καί διατάξεις τελευ
ταίας βουλήσεως, προέθετο διακανονισμόν τών εις προίκα διδυμένων οικο
πέδου, μιάς οικίας καί ενός μαγαζεί ·υ, δλως ά φίστως μνημονευομένων.

’Έγγραφα τοιαΰτα δίδοντα εικόνα τής πνευματικής κάι οικονομικής 
καταστάσεως τών ανθρώπων τών χρόνων τής Έπαναστάσεως καί άλλα έγ
γραφα, έγκατεσπαρμένα είς διαφόρους μ>νάς, έν τ.άς άρχείοις τών οποίων 
ευρίσκ^νται σιγγίλια καί χρυσόβουλα, έγγραφα φέροντα ΰπογραφάς Πατρι- 
αρχών ή Βυζαντινών αυτοκρατόρων ή Σουλτάνων, οία, έξελέγχ.,ντες άλλοτε 
τίτλους τής ίεράς μονής Χρυσοποδαριτίσσης, εΰρομεν είς τό άρχεΐον ταΰτης, 
ευχής έργαν θά ήτο νά τυπωθ >ΰν προς διάσωσιν. Καμμία δέ άλλη, νομίζο- 
μεν, περισσότερον αρμοστή προς τοΰτο θέσις δέν θά είναι από τάς σελίδας 
τών «’Αχαϊκών ·>, ών τήν γένεσιν καί τήν πρόοδον μετά παντός ζωηροΰ 
ένδιαφέροντος παρακολουθώ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΦΑΚΗΣ
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών



ΠλΤΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ 1826
Εις τούς έναπομείναντας έν Έ λλάδι, δυστυχώς όλίγους, δ ιφ ίτορας τής 

Ιστορίας δσοι τήν δλην ζωήν των κατηνάλω σαν εις τήν μελέτην δυσξυμβλή- 
των καί τιλφοβρώτων εγγράφων, αλλά  καί οί όιτοιοι σττουδαίως συνέβαλον 
εις τήν δ ιαφώ τισ ιν πολλών σκοτεινών καί άόρίστων τής ιστορίας σημείων, 
Ακαταγώνιστος έργάτης μέχρι τών τελευταίων χρόνον τής μακράς ζωής του 
συγκαταλέγεται καί ό άπό τίνος θρηνοόμενος φ ίλος Σ τ έ φ α ν ο ς  θ ω -  
μ ό π ο υ λ ο ς .

Κληθείς μετά καί άλλων συνεργατών του άρίστου περιοδικού «’Αχαϊκά»  
νά  συμμετάσχω του εις μνήμην του άποθανόντος τούτου διανοητοΰ, κατά  
όφειλόμενον φόρον, Αφιερωμένου τεύχους καί στερούμενος έπαρκοΰς χρό
νου, δπως Ασχοληθώ έπί του δλου ιστορικού έργου τοΟ έκλιπόντος φίλου, 
παρέχω τήν κατωτέρω μικράν συμβολήν μου σχετιζομένην πρός τήν ιστο
ρ ίαν τών Πατρών, τήν όποιαν τόσον οδτος ήγάπησε καί ύπέρ τής όποιας 
μετά τόσου ζήλου καί εύσυνειδησ ίας είργάσθη.

Άπό τών άρχών τοϋ έτους 1777 μία οικογένεια έκ Πατρών, 
ή τοϋ Ίωάννου Κοιλαμοδάρτη ποτέ ’Αντωνίου, έγκατασταθεΐσα έν 
Ζακύνθω, μετήρχετο τιμω ς τό έμπόριυν. Φαίνεται δτι ή οίκσγένεια 
αϋτη βραδύτερον είχε κοινήν τήν διαμονήν καί έν Ζακύνθω καί έν 
Πάτραις, ώς προκύπτει έκ διαφόρων έγγράφων καί ιδία έκ τής κατω
τέρω δικαστικής ύποθέσεως.

Ό δρ. Γεώργιος Δε Ρώσσης έπ,τροπος του Λουδοβίκου Στράνη 
ένεργών καί διά τόν Σ.τυρίδωνα Στράνην, άδελφόν του Λουδοβίκου, 
έπαρουσίασε τήν 7 ’Οκτωβρίου 1826· εις τό Πρωτοδικείον Ζακύνθου 
άγωγήν κατά τοΟ Γεωργίου Καλαμοδάρτη πτ. Ίωάννου ζητών τήν 
πληρωμήν γραμματίου έκ γροσίων 3600, ύπογεγγραμμένου παρά του 
αύτου Καλαμοδάρτη καί δια λογαριασμόν τών άνω αύταδέλφων 
Στράνη, κατόχων τοϋ γραμματίου έκ κληρονομιάς τής άποθανού 
σης ’Αναστασίας, συζύγου τοϋ Γεωργίου Πωλ, προξένου Παλαιών 
Πατρών. Τό έν λόγω γραμμάτιον προέκυπτεν έκ χρέους τοϋ Καλα
μοδάρτη πρός τήν αύτήν ’Αναστασίαν, είχε δέ γραφή διά χειρός τοϋ 
Στεφάνου ’Εμμανουήλ καί υπογραφή παρά τοϋ Καλαμοδάρτη κοί 
εΐχεν ώς έξής :

«πάτρα. τή 19 Μ αΐου 1820 δ ιά  τής παρούσης μου όμολογίας φανερώνω  
»καί όμολογώ έγώ ό ύποκάτωθεν γεγραμμένος γεώργιος καλαμοδγάρτης, δτ, 
»ελαβον δάνεια καί δ ιά  χάριν φ ιλ ία ς  άπό τήν εύγενεστάτην κονδολέσσα τοΟ 
»ποτέ σινιόρ τζώρτζη πούλου κυρίαν Α ναστασίαν γρόσ ια  τρεις χ ιλιάδες έξακό- 
»σια  Νο 3600, τά  όποια ύπόσχομαι νά  τά επιστρέφω εις διορίαν χρόνον έναν 
»όλόκληρον χωρίς λόγον προφάσεως κα ί έστω εις ένδειξιν ή παροϋχα μου όμο- 
»λογία.

»Στέφανος ’Εμμανουήλ Γεώργιος Καλαμογδάρτης
»Γραφεύς καί μάρτυς. βεβαιώνων τά άνοθεν».

Ό  Καλαμοδάρτης έπί τή έμφανίσει τοϋ γραμματίου προσέβα-
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λεν αύΐό έπί πλαστόγραφίά καί ώς πρός τήν υπογραφήν καί ώς 
πρός τήν ιδιόχειρον ύποσημείωσιν, άλλ’ ό έπιτροπικώ όνόματι πα· 
ρουσιάσας τό γραμμάτιον ώμολόγησεν, δτι τό εδρε μεταξύ τών έγ
γράφων τών αύταδέλφων Στράνη καί δτι πληροφορηθείς δτι εύρί- 
σκετο έν Ζακύνθω ό Καλαμοδάρτης, ένόμισε καλόν νά καλέση εις 
τό Δικαστήριον τόν χρεώστην πρός πληρωμήν τοϋ χρέους του.

Ή πραξις τής πλαστογραφίας έθεωρήθη πάντοτε σπουδαιοτάτη 
καί αί έκ ταύτης συνέπειαι ήσαν βαρύταται, διό ό Νόμος τοϋ Βενετι
κού ’Εγκληματικού Κώδικος τής 30 Νοεμβρίου 1542 6 ισχύων έν Έπτα- 
νήσω, δπου διεξήγετο ή ύπόθεσις αϋτη τής πλαστογραφίας, τιμωρα 
μέ μεγάλην αυστηρότητα τό έγκλημα τοϋτο. ’Εν ιή προκειμένη δμως 
περιστάσει, έπειδή άπεδεικνύετο μέν ή πλαστογραφία, άλλ’ ό πλα- 
στογμάφος ήτο άγνωστος, ό δημΰσιος κατήγορος θεωρήσας ώς ψευδή 
καί κατά μίμησιν γραφεϊσαν τήν υπογραφήν του όμοΛόγου καί τούς 
δύο άριθμούς 20 τής χρονολογίας, κατήγγειλε ταύτην ώς ψευδή, τήν 
6 Νοεμγρίου 1826, μέ έπιφύλαξιν τών δικαιωμάτων του κατά τοϋ 
ψευδογράφου ή τών ψευδογράφων όψέποτε ήθελο γνωσθή. Πρός 
ύποστήριξιν τής κατηγορίας έπρότεινε πραγματογνώμονας τούς Νι
κόλαον Χειλόπουλον πτ. Βαλάση, Σπυρ. Άλεξανδρόπουλον πτ. Πα. 
ναγιώτου, Χριστόδουλον Αυγερινόν τοϋ Γεωργίου έκ I ύργου, κατοί
κους Ζακύνθου, Χριστόδουλον Τζένον πτ. Χρυσαντάκη έκ Πατρών, 
Παναγιώτην Γ κίναν πτ’ ’Αλεξίου έκ Πύργου καί τούς συμβ)γράφους 
Ζακύνθου Γραδ. Ψημάρην καί Νικόλ. Λαμπέτην, δπως έν άντιπαρα- 
βολή πρός τόν γραφικόν χαρακτήρα καί άλλας ύπογραφάς τοϋ Κα
λαμοδάρτη άποφανθοϋν, έάν όντως έπρόκειτο ή δχι περί πλαστο
γραφίας. ’Αλλά καί ή ύπεράσπισις έπρότεινε μάρτυρας τήν Μαρίαν 
Πόλο πτ. Πόλου έκ Πατρών καί τούς Σπυρ Βιτσέντσον πτ. Ίωάννου, 
Δημ. Ρετενιώτην πτ. Παναγή, Γίλιον Μονδΐνον πτ. Φραγκίσκου καί 
Διον. Παπαγεωργόπουλου έκ Ζακύνθου.

Έκ τής άποδεικτικής διαδικασίας προέκυψεν, δτι τρία έτη πρό 
τής έλληνικής έθνεγερσίας ό Άνδρέας Καλαμοδάρτης, άδελφός τοϋ 
Γεωργίου, έζήτησε παρά τής ’Αναστασίας Πώλ. διά δύο συγγενών 
του 3000 γρόσια καί δτι ή αύτή ’Αναστασία διατεθειμένη νά δώση 
τό αύτό ποσόν, διέταξε τόν οίκεΐόν της Σπυρ. Βι-Τσέντσον νά πλη* 
ρώση τοϋτο παραλαμβάνων παρ’ αύτών τό σχετικόν γραμμάτιον 
πληρωμής έπί έν έτος του αϋτοϋ Άνδρέου. Προέκυψεν έπίσης δτι, 
όλίγω πρό τής λήξεως τοϋ έτους, ό Άνδρέας έπλήρωσε, διά τών 
αύτών πάντοτε, ώς άνωτέρω, προσώπων, τόν τόκον, προκειμένου 
ν ’ άνανεώση τό γραμμάτιον, παρεκάλεσεν δμως τήν πιστώτριαν 
Αναστασίαν, έπειδή είχε διαφοράς μέ τόν άδελφόν του Γεώργιον, 
ν ’ άρκεσθή εις τό παρουσιασθέν νέον γραμμάτιον μέ υπογραφήν



του άδελφοΟ του, περί τής γνησιότητος τής όποιας πεπεισμένη εκεί
νη, έπέστρεψε τό γραμμάτιον του Άνδρέου καί έλαβε τό του 
Γ εωργίου.

Έν τέλει τό Κακουργοδικεΐον Ζακύνθου, είς τό όποιον είχε 
διαβιβασθή ή δικογραφία καί τό όποιον έπελήφθη τής περαιτέρω 
έξετάσεως, άπεφάνθη διά τής άπό 7 ’¡ουνίου 1827 άποφάσεώς του, 
δτι ή ύπογραφή του περί οδ έπρόκειτο γραμματίου δέν ήτο του Γ εωρ
γίου Καλαμοδάρτη, κηρυσσομένου άθώου καί έπομένως, δτι τό 
γραμμάτιον έκεΐνο ούδεμίαν του λοιπού εΐχεν ίσχύν.

Ή δικογραφία τής άνωτέρω ύποθέσεως τηρείται παρά τώ Α ρ 
χειοφυλακεία) Ζακύνθου μετά καί άλλων σχετικών τής οικογένειας 
Καλαμοδάρτη.

Ζάκυνθος ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ

Σ Τ ΗΝ  Π Α Τ Ρ Α
Τής ταπεινής μας έποχής πώς μοιάζεις ξένη,
πόλη μου ράθυμη κι’ άρχοντική,
άπ’ τόν παληό καλό καιρό ταξιδεμένη
ώς του αιώνα μας τή ζοφερή
κι’ άνάστερη νυχτιά.

Κρατείς άπό τή Βενετιά τή ξιπασμένη 
κάποια σημάδια. Κάτι μας τραβά 
καθώς θωροΰμε σε νωχελικά γερμένη 
στοϋ σιωπηλού σου κάστρου τή θωριά 
σέ χρόνια μακρινά.

Τά γαλανά σου δέν θολώνουνε τά ούράνια 
καπνοί κι' άχοί. Στό πόρτο σου νωθρά 
κι’ άριά περνάνε τά καράβια. Τά λιμάνια 
δέν μοιάζεις τ ’ άλλα σύ τά βουερά 
μέ τά θολά νερά.

Στήν δψη νώχελη καί στήν ψυχή γαλήνια 
τή θαλπωρή σου άνοίγεις άγκαλιά 
στις κουρασμένες μας ψυχές πού τά μπρυρίνια 
μιάς άδειανής ζωής άπό χαρά 
μάς τυραννοΰν φριχτά.
Πάτρα 19)9)39 ΝΤΙΒΑΣ ΚΑΡΡΑΣ

Σ Τ Η Ν  Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

Ήτανε βράδυ κ' ήτανε ή ταβέρνα γεμάτη Πατρινούς διανοου
μένους. "Αν διανοούμενοι πρέπει νά λεγώμαστε, δσοι κρατούμε ένα 
δίπλωμα, ένα άξίωμα ή ένα προεδρικό κουδοθνι στό χέρι. Τά 
«’Αχαϊκά» μάς είχανε καλέσει σ ’ έκεΐνο τό τραπέζι γιά νά τιμή
σουμε τό Στέφανο θωμόπουλο πού γιά λίγες μέρες βρισκώτανε 
στήν Πάτρα. ’Ήμαστε πολλοί. ’Άλλοι ήσανε φίλοι μέ τό θωμόπουλο 
άπό μικρά παιδιά. "Αλλοι πρώτη φορά τόν έβλεπαν. "Ολοι δμως 
τόν έκτιμούσαμε. Μερικοί άδιάντροπα όμολογήσαμε πώς δέν έδια- 
βάσαμε άκόμη τήν Ιστορία τής Πάτρας του. "Αλλοι τήν είχανε 
διαβάσει πρό χρόνων, λέει, καί δέν θυμούντανε τίποτα πειά, πού 
κάνει τό ίδιο πράμα. ’Άλλοι τήν είχανε άληθινά διαβασμένη. Αύτό 
κάνει άλλο πράμα. ΚΤ άλλοι τέλος λέγανε πώς τή διαβάσανε καθώς 
λέγανε. Κι’ αύτό είναι... τελείως άλλοιώτικο πράμα. Έσυμφωνού- 
σαμε δμως δλοι πώς είναι σπουδαίος ιστορικός ό θωμόπουλος. Καί 
πώς καλά κάναμε πουρθαμε δλοι στήν ταβέρνα νά τόν τιμήσουμε.

Καθήσαμε σ’ ένα μεγάλο τραπέζι καί στή μέση ό γέρος. Γρή
γορα άρχίσανε οι ποοπόσεις. 'Όλες άφορούσσνε φυσικά τό θωμό
πουλο καί τό έργο του. Κι’ δλες τελειώνανε «είς ύγείαν» του «δια
κεκριμένου», του «σοφοϋ», του «πολυτίμου συμπολίτου». Κ’ έπίναμε 
πρόθυμα άφοΰ τό πιοτό άφοροϋσε τήν «ύγείαν του σοφού ιστορικού». 
Στά μεταξύ διαστήματα έτρώγαμε. Καλοτρώγαμε μάλιστα γιατί ό 
ταβερνιάρης είχε καλομαγειρεμένο φαΐ. Ό  θωμόπουλος ροδοκόκκι
νος έκοκίνιζε περισσότερο δσο πέρναγε ή ώρα κ' έπλήθαιναν οί 
προπόσεις. Αύτό άρχισε νά μου γεννάει άνησυχίες. Έλυπώμουνα 
μάλιστα τήν Ιστορία τής Πάτρας πού θάμενε άτελείωτη έξ αιτίας 
του ταβερνιάρη της, τών «Αχαϊκών» καί τών διανοουμένων της.

Μά ό γέρος βαστοΰσε καλά. "Ακούσε μέ καλωσύνη δσα του 
λέγαμε οί «προπίνοντες». Καί δέν τοθ λέγαμε λίγα. "Ενας έπρότεινε 
νά έκδόση ό Δήμος τήν Ιστορία του. "Αλλος έπρότεινε νά του χαρί
σει ή πόλη ένα «χρυσοΰν κύπελλον». Διωρίσθηκα μάλιστα καί μέ
λος τής έπιτροπής; Μά παρατήθηκα άμέσως γιατί φοβήθηκα ν ’ άνα 
λάβω τή διαχείρηση χρυσοΰ. "Ενας άλλος έκανε πρόποση γιά τόν 
«προκείμενον άνδρα». Καί τέλος ό Διευθυντής τών «’Αχαϊκών» πού 
άληθινά τόν έχει διαβάσει καί σωστά ξέρει τήν Ιστορία, έβαλε ένα 
λόγο μεγάλο καί βαρύ. "Υστερ’ άπ ’ αύτόν έγινε ειρήνη. ΚΓ ό θω μό
πουλος βρήκε καιρό νά είπεΐ κΓ αύτός λίγα λόγια καί νά μάς εύχα· 
ριστήσει δλους. Τελείωσε τό τραπέζι, τελειώσανε οί λόγοι κι’ ό θω  
μόπουλος μέ δυνατό χέρι μάς έχαιρέτησε καί μέ σταθερό πόδι άνέ*
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βηκε τά σκαλιά τοΟ υπογείου κι' έφυγε.
Τήν αλλη μέρα πού τόν συνάντησα, γέλασε μέ τήν καρδιά του 

σάν του είπα τό τί θά τουλεγα άν τυχόν τουκανα πρόποση ή έπι- 
κήδειο. ’Ή καί τά δυό μαζύ. Έχωρίσαμε. ΤΗταν ή τελευταία φορά 
πού τόν είδα.

Σήμερα στό τεύχος πουχε τήν άξιέπαινη έμπνευση ν ’ άφιερώ- 
ση στή μνήμη του ό κ Τριαντάφυλλου, ξαναθυμάμαι έκείνη τή βρα- 
δυά τής ταβέρνας. Καί τώρα τήν έκτιμάω δσο άληθινά άξιζε. ΤΗταν 
ή τιμή πού χρωστάμε στόν πνευματικόν έργάτη. Στόν τόπο μας 
τιμάμε δλο τούς πεθαμένους. 'Αξίζει κάτι, δταν τιμήσουμε κ’ έναν 
ζωντανόν. "Εστω καί στήν ταβέρνα.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Δ  Υ Σ  I

Σουρούπωμα: Ό  ήλιος στόν όρίζοντα μουντός,
κι’ ή τελευταίες άκτίνες σάν άπ’ άρχαΐο Καπιτώλιο
νά περνούν, άνάμεσα στής λαξευτές κολώνες π’ ό λαμπρός
άπανωθέ τους του Πολιούχου ό θόλος μέσ’ τό θόρυβο,
πού κάνουν οί μαστόροι, άνεβαίνει... άψηλός
άπάνω άπ’ τής σκεπαΐς στά νέφη μέσα, ξακουστός,

Καί υστέρα: σάν νάπιασε μέ μιάς φωτιά...! 
τί θέαμα! Μαύρες γραμμές στόν ήλιο μέσα ή κολώνες 
μά, δσο πάει, τό χρώμα χάνει ή ζωγραφιά
ροδίζοντας, δμως ό τρούλος μένει καί θά μείνη στούς αιώνες, 
καί τής πλανεύτρας θάλασσας σκουραίνουνε τά γαλανά  
τά στήθεια, π ’ άποκοιμήθηκαν τά ώμορφα νησιά.

Σκοτεινιάζει: Μά, άκόμη μιά χρυσή γραμμή
ψηλότερα λιγάκι άπ’ τόν όρίζοντα ξεχύνεται,
κι’ ώ θεία ήσυχία, πού άπλώνει αύτή ή στιγμή!!
τού καραβιού ό καπνός, ένας άτμός ’κεΐ κάτου άργοσβύνεται,
ό μπάτης έλαφρός ύπόσχεται μία ώραΐα αύριανή
καί τ' ουρανού άνοίγουνε οί δρόμοι οί φωτεινοί...

’Απρίλης—Ψηλαλώνια Κ. Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Ν .  Θ Ω Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΔΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΔΣ ΠΑΤΡΑΣ *
Οί γρίφον ες ίσιορίας είναι δυο ειδών, ή μάλλον δυο τύπων. Πρώ

τον οί άνευ σοβ-ράς μελέτης, πού περιορίζονται περισσότερον είς τήν λογο
τεχνίαν καί μέ τό καλλιτεχνικό τους ταλέντο κάμνουν ρεπορτάζ, γράφοντες ευ
χάριστα ιστορικά κή δεύτερον οί εμβριθείς πού σκυμμένοι ώρας ολοκλήρους 
άναδιφώσι δυτκολοανάΓ'ωη® παλ·χιά έγγραφα από διαφόρους κονιορτοτρι- 
βεΐ; βιβλιοθήκας καί βασανίζονται έξετάζοντες κάθε μαρτυρίαν, συγκρίνον- 
τες αυτήν μέ άλλασ, είς άλλα έγγραφα γραμμένας, χάριν τής ιστορικής 
αλήθειας Ή διαφορά μεταξύ γράφοντος ευχάριστα ιστορικά και σοβαρού 
μέ έτιχηρήματα ιστορικού είναι είς τό δπ, |νφ ό πρώτος αδιαφορεί διά 
τάς κς σεις κ ιί επικρίσεις επί χρονολογιών καί μαρτυριών καί εφαρμόζει 
τό τών αρχαίων ; «-ί δε τις άλλως λ-γει, πλατεία κέλευθος», δήλα δή : «άν 
κανείς έχει άντίρρησιν α: πάρη άλλον δρόμον«, «ά: κάμη τήν βόλτα του», 
άπ* εναντίας ό σοβαρός ιιελετητή*, δσον καί άν άδιαφορεΐ διά τάς αύστη- 
ράς κρίσεις τών από συστήματος εχύντων άνιιρρήσεις ύτερκριτικών, «τών 
είς τά πάντα άμφ βαλόντων καί τά πάντα έρευνώντω », δεν δύναται νά 
γράψΠ τίπο ε, ε ί ’ δεν είναι βέβαιος καί πεπεισμένο', έστω καί νατά συ- 
νείδησιν τουλάχιστον, εάν δέν έχη ε ταρκ-ΐς μαρτυρ'ας, δτι είναι άληιθές 
δπως θά τό γράψο, εσ:ω καί άν άνατρ ι ή δι~ νεωτέρων ερευνών.

Λί Π ίτραι εΐχον τούς δύο άντι ρ θωπευτικούς τοιούτους Ιστορικούς 
τύπους. Τόν αείμνηστον ιατρόν Χρήττον Κορύλλ'ον πού έγραφεν ιστορίας, 
όπω: τάί ή ι υί καί δτά νά τά; κάμη ευχάριστους, έρρι ιτε αρκετό ξυδόλα'ίο 
άστειότη ο; καί αλάτι τίιωνίας καί τόν αιώνιον νατά τ'ν μνήμην σοβαρόν 
ιιελετη τή ν  κα ί ιστορικόν ά Γό τάς Π ίτρσς καί διά τάς Πάτρας, Στέφανον 
Ν. Θ ω μόπουλον, πτύ δτα έγγραφα γνωστά καί σχετικά διί τάς Πάτρης 
ύ.τήρχον μέχρι τού 1888, τά Ιμελέτησε καί έγραψε τό μνημειώδες έργον 
τ >υ, τήν «'Ιστορίαν ιής πόλεως τών Πατρών ά,τό τών αρχαιότατων χρόνων 
μέχρι τού 1821», δσα δέ έγγρτφτ μετά τό 1888 ιύρε καί Ιμελέτησε τά με 
τεχειρίσθη διά τά; είς διάφορα περιοδικά καί εφημερίδας δημοσιευθείοας 
ίττορικάς διατριβίς καί τά συνεκέντρωσ; διά τήν δευτέράν έκδοσιν τής 
ιστορίας του, άσφαλώ; είς τόμους.

'Η ΊσΓορία τής πόλεως Πατρών τού Στ. Θωμαπούλου καί μετά ιήν 
πάροδον τών πεντήκοντα Ιτών τίναι καί θά παραμένη έργον άρτιον διά 
τ ί προ τή; Τουρκοκρατίας έτη και μάλιστα ό νέος σνγγραφεύς τής Ιστορίας 
τή; πόλεως τών Πατρών πού θ’ άναφανή είς τό|γγύς ή άπώτερον μέλλον, 
κατά τήν ταπηνήν μ ιυ γνώμην, είς τόν πρώτον τόπον του δέν θά έχη νά 
προσθέση πολλά πράγματα, άφ* δσα εχτι γράψ'ΐ ό Ικλιπών Πατρινός 
ίστυκκό:, ’Εκεί πού προώδευσε πολύ ή έρευνα τών Ιστορικών αρχείων
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μετά τό ενός 1888 που έτυπώθη ή ίσχορία Παχρών χοΰ Σεχφ. Θωμοπούλου 
είναι ή περίοδος κατά καί μεχά χήν Τουρκοκραχίαν. χήν οποίαν δι’ όλίγων 
περιγράφει δ άε'μνησχος Θωμόπουλος, επειδή δεν είχε π'χε επαρκείς 
μαρτυρίας.

Βεβαίως δ Στέφανος Θωμόπουλος ήρεύνησε καί ίσως ηχούσε πολλά 
από τάς παραδόσεις, άλλι, διόχι εκ χή; έρεύνης δεν άνεκάλυπχε χίποχε 
εις χά έγγραφα, δεν έθεώρει σκόπιμον ίσιορικώς ν’ άναφέρη χά θρυ- 
λουμενα* "Αλλως χε δχαν έγι,άφη ή ίσχορία χής πόλεως χών Παχρών 
παρά χοΰ Θωμοπουλου, ήχο εποχή καχά χήν δποίαν οί ιστορικοί μό
νον εις χά πολεμικά γεγονόχα καί εις χά αρχαιολογικά εύρήμαχα εδιδον με- 
γάλην σημασίαν, διά χήν περιουσιακήν καχάσχασιν καί μεχαβολήν ή χήν 
άγροχικήν ζωήν χών έξω καί πέριξ χών Παχρών γεωργών ώ; επί χό πλεί- 
σχον χόχε καχοίκων ιών Παχρών οΰδέν άνεγράφη. Έπί παραδείγμαχι ή 
παράδοσις ελεγεν όχι χό έχος 1512 δ έκ Τσορωχά χών Καλαβρΰχων Γεώρ
γιος Τσορωχάς ή Τζερνοχάς εΰρε εις τούς πλησίον χοΰ χωρίου χου καί 
παρά χήν σημερινήν Σκοιάνην ή Κόκκοβαν, αγρούς χου χόσα πολλά φλω- 
ριά, εκ χών δποίών έδώρησεν εις χόν Σουλχάνον Σελήμ 12 φορχία καί 
έκλήθη μπέη; καί έλσβε άπειρα κχήμαχα, χά όποια ασφαλώς θά ήσαν χά 
πέριξ Παχρών, Αίγιου, Κορίνθου. ΙΙυργου καί εν γένει χά πεδινά. Έκτιζε 
δε ό Τσορωχάμπεης μοναστήρια εις Άχαίαν, "Αγιον δρος καί εις χό δρος 
Σινά ακόμη. 'Ο άειμνησχος Θωμόπουλος δεν αναφέρει χίποχε, διόχι ενό- 
μιζεν δχι είναι θρύλος. *0 εΐρων Κυρύλλος έγραφε μεχά εις χήν Χωρογρα
φίαν χή; Έλλάδο; (χομ. Α'. σελ. 151) «Ταΰχα καχά χήν πυράδοσιν' διόχι 
οί Κλειχόριοι δέν είχον χά φλωριά με χό σακκί». Καί δμως διάφορα έγ
γραφα διαπισιώνουν χήν αλήθειαν χών θρυλουμένων, δπως δε μοί έγραψε 
προ μηνός ό φίλχαχος καί σπουδαίος, αντάξιος δε υιός χοΰ σοφοΰ παχρός 
χου καί χοΰ πολυκλαύσιυυ άδελφοΰ χου Φώχου, κ. Λίνος Ν. Πολίτης, διευ
θυντής χών χειρογράφων ιής Εθνικής Βιβλιοθήκης, εύρεν εις "Αγιον δρος 
μίαν μαρτυρίαν δχι καχά χό 1500 ή μονή Ταξιαρχών τής Αίγιαλείας έπυρ- 
πολήθη καί καχεσχράφη, άργόχερον δε έπανεκχίσθη υπό χοΰ άρχοντος 
Τσερνοτά.

Επίσης μετά χήν έπί Όρλώφ έπανάσχασιν χών Ελλήνων χό έχος 
1769 επηκολούθησεν ή καχασχροφή χής ΓΙελλοπονιήσου. Άλλ’ ή ακριβής 
χρονολογία χής καχαοχροφής Παχρών καί Αίγιου καί Ιδίως χής σφαγής 
Αίγιέων καί μοναχών εν χή Μονή χών Ταξιαρχών χής Αίγιαλείας δέν ήχο 
γνωσχή. ‘Ο άειμνησχος Θωμόπουλος παρουσιάζει μίαν αναλαμπήν διά χήν 
άλήθειαν χής χρονολογίας καί γράφει εις σελίδα 397 σχίχον 17 τής Ιστο
ρίας χου. «Έν έχει 1772 οί 'Ρώσσοι κατέστρεψαν στολίσκον τουρκικόν εις 
χήν παραλίαν χών Παχρών». Καχά χήν άναδίφησιν χών χειρογράφων τής 
ίεράς Μονής Ταξιαρχών Αίγιαλείας ευρον εις κώδικα γραμμένον χό έτος 
1775 μαρτυρίαν δχι ή σφαγή Αίγιέων καί μοναχών Ιν χή μονή Ταξιαρ-
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χών παρά χών Άλβανφν έλαβε χώραν χό έχος 1772. Έγραψα δέ τότε εις 
χά υπ* άριθμ. 766—772 χοΰ έχους 1937 φύλλα χής έφημερίδος «’Έρευνα» 
χοΰ Αίγιου. Επίσης ό αείμνηστος ιστορικό; γράφ-ι είς σελίδα 419 σχίχον 
23 τής ιστορίας του. «Κατωτέρω ηοχιζον αί σταφιδάμπελοι τής εν Αίγίψ 
ίερας μονή; τών Ταξιαρχών, εκτεινόμενοι μέχρι τής ήδη πλατείας ’Όλγας». 
Εις τον άναφερθέντα κώδικα τής μονής Ταξιαρχών εύρον διαπισιουμένην 
τήν αλήθειαν τών ίχτορονμένων παρά χοΰ άειμνήσχου Θωμοπούλου’ δχι ή 
μονή Ταξιαρχών χό έχο: 1807 έξώδευσε 12.000 νρόιπα διά νά άναγνωρι- 
σθή ή κατοχή χοΰ εί; θέσιν ΒΙαχερο χών Παχρών ιγροΰ χής μοιής έξ
εξήκοντα στρεμμάτων παρά χοΰ νέου διοικηχοΰ Β:λή πασά, δπως έχω
γράψει είς χό ύπ’ αριθμόν 784 φύλλον χή έρηιιεήδος «’Έρευνα» Αίγιου.

Διά χόν ιστορικόν πού καθ’ έκάσχην ήμ^ραν ερ υ̂νφ καί άναμένει τήν 
έπομένην >ά εΰρη περισσότερα στοιχεία ό χρόνος παρέρχεται μέ μεγίστην 
ταχύτητα, άλματωδώς δυνάμεθα νά εΐπωμεν, καί καταφθάνει χό γήρας.
Αυτό συνέβη είς χόν μεγάλον Παχρινόν ιστορικόν πού δέν χόν άφήκεν ό
φυσικός ακόλουθος χοΰ γήρατος θάνατος νά κάμη τήν δευχέραν έκδοσιν 
χής ιστορίας χής πόλεως εκείνης, άπό χήν οποίαν καχήγεχο καί διά χήν 
οποίαν έγραφε.

Αύγουστος χοΰ 1939 ΘΕΟΔ. Ίερεύς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έφηοέριος έν Αίγίφ

182 1 *

Παιάνας άδεχ’ Ελευθερίας 
Πάς χήν σημαίαν ό Γερμανός 
Μετά προκρίτων τής Άχαΐας (■)
’Ύψωσ’ έν Λαύρα περιφανώς.
'Αγία Λαύρα ! άφθετον κλέος 
Σύ πρώτη έχεις διαπαντός 
Καί Πανελλήνων πάνυ δικαίως 
’Έκρυπτες πόθους ώς κιβωτός.

Είκοσιένα ! έτος γενναίων !
Ηρώων χρόνων τών παναρχαίων ! 1
Σέ περιστρέφει δάφνη — μυρσίνη 
Ά ξίων γόνων εύγνωμοσύνη.

(*) Είς τά  κατάλοιπα του άειμνήστου ιστορικού μας άνευρέθη καί τό 
δημοσιευσμενον ποίημα, Ιργον τών νεανικών, φα  νεται, χρόνων του σογγραφέως, 
ό όποιος ούτε τόν Πήγασόν του εκτοτε έκέντησε είς νέας ποιητικός κατακτήσεις, 
ούτε τό ποίημά του αύτό έπεριποιήθτ, διά τής τέχνης του Γουτεμβεργίου. Εύρέθη 
άνυπόγραφον.

(1) Ά χ α ΐα  α ί έπαρχίαι Καλαβρύτων Πατρών Α ίγ ιαλείατ (σημ. συγγραφέως)
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Ο ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΘΟΜΟϋΟΥΛΟΣ QI ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ HATPEQN

Προς την μνήμην του αειμνήστου Θωμοπούλου θά ήτο παράλειψις, 
άν άπεσιωπώντο αί μακραί ύπηρεσίαι, άς προσέφερεν προς την πόλιν τών 
ΙΓατρών ώς επί πολλά έτη δημοτικός σύμβουλος αυτής. Βεβαίως τό σημαν- 
τικώτερον όλων εργον του τής συγγραφής τής ιστορίας τής πόλε ως επισκιά
ζει κάθε άλλην στενοτέραν ή γενικωτέραν υπηρεσίαν του προς την γενέ
τειραν, έν τοΰτοις καί ή από τής θέσεως του δημοτικού συμβούλου συμβολή 
του δεν πρέπει νά μείνη άγνωστος.

Ό Στέφανος Θωμόπουλος έξελέγη κατ’ έπανάληψιν δημοτικός σύμ
βουλος, διατελέσας τοιοϋτος επί τριών δημαρχιών, έξ ών ή μία Θάνου Κα
νακάρη καί αί άλλαι δύο Δημητρίου Βότση. Ενωρίς (2 Δεκεμβρίου 1895) 
με πλειοψηφίαν μάλιστα 16 ψήφων επί 18 παρόντων, κατέλαβε τό αξίωμα 
τού πρωκοκολλητοΰ (γραμματέως) τού δημοτικού συμβουλίου, τηρήσας τά 
πρακτικά ίδιοχείρως καί μετά πάσης έπιμελείας καί ευσυνειδησίας. Χαρακτη
ριστικόν τής μετριοφροσύνης τού άνδρός είναι δτι, συντάσσων τά πρακτικά, 
άπέφευγε πάντοτε ν ’ άναφέρη την συμβολήν του καί την εις τάς συνεδριά
σεις συμμετοχήν του. Έ τι δέ χαρακτηριστικόν είναι δτι ήτο ανελλιπέστατος 
εις τάς παρουσιάσεις του εις τάς συνεδριάσεις, τάς οποίας πάρηκολούθει 
μέχρι τέλους.

Εις τον Θωμόπουλον λόγψ τού κύρους του άνετέθη ώς εισηγητήν 
ειδικής ετιτροτής ή όνομάτισις των νέ ον οδών καί οί πίεϊστοι τών δημοτι
κών οδών τής κάτω καί άνω πόλεως τών Πατρών εις αυτόν οφείλουν τό 
σημερινόν των δνομα. Συνήθως ό Θ σμότουλος τά ονόματα τών οδών έλάμ- 
βανεν εκ τών άνδρών τής νε.ωτέρας ελληνική; ιστορίας, δεν παρέλι ιεν 
όμως καί τά ονόματα τών προσώπων τή; Πατραϊκής τοιαύτης. Κατ’ έια- 
νάληψιν εις τό δημοτικόν συμβούλιον έ άσης ύτεστήριξεν τον γεωργικόν 
χαρακτήρα τής περιφερείας Πατρών—δίδαγμα τούτο τής ιστορικής του έρεύ- 
νης—καί έζήτησεν έντόνοος προστασίαν τής αγροτικής ασφαλείας, ήτις εις 
τήν έτοχήν του ήτο εις ελεεινήν κατάστασιν. Τή προτάσει του μάλιστα σύσ- 
σωμον τό συμβούλιων παρουσιάαθη εις τον Νομάρχην καί περιέ/ραψε τήν 
άπόγνωσιν τών Πατρινών, οϊτινες έβλειον τά κτήματά των νά καταστρέ- 
φωνται υπό τών αιγοβοσκών καί άλλων επικινδύνων στοιχείων. ’Ιδιαιτέρως 
πάλιν ύπερημύνετο τών συμφερόντοον τών τάξεων τών βιοτεχνών καί έταγ- 
γελματιών, προς τούς οποίους ειχεν εξαιρετικήν συμπάθειαν καί ευχαρίστως 
μετ’ αυτών διήρχετο τάς ώρας του. ’Εκείνο, πού είναι άγνωστον εις τούς 
πολλούς είναι ότι δ Στέφανος Θωμόπουλος εις μίαν συνεδρίασιν τού δημοτι
κού συμβουλίου έρριψε τήν γνώμην τής έκμεταλλεύσεως τών ύδάτων τού 
χειμάρου Γλαύκου προς ήλεκτροφωτισμόν καί βιομηχανίαν. Καί ναι μέν καί 
δ ϊδιος ώμολόγησε τότε δτι ή Ιδέα του θά έθεωρεΐτο ώς ουτοπία, έζησεν
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όμως πολλά έτη καί είδε πραγματοποιουμένην τήν έμπνευσίν του, άδιάφορον 
άν άλλοι τήν έφεραν εις τήν ζωήν.

'Η πόλις τών Πατρών πρέπει ν ’ άποτίση φόρον ευγνωμοσύνης προς 
ένα τοιούτο τέκνον τη;, τό δποΐον παρέδωσεν εις αυτήν τήν Ιστορίαν της 
καί ε’ιργάσθη δΓ δλων τών δυνάμεων του υπέρ αυτής. ’Άς έπιτραπή νά 
προτείνωμεν δπως μετονομασθή μία ό5ός καί δή έκ τή; άνω πόλεως (λ. χ, 
ή δδός ’Ηλείας) καί λάβη τό δνομά του εις ένδειξιν τού αρρήκτου δεσμού 
τής πόλεως πρός τον ιστορικόν της.

ΜΗΤΣΟΣ ΝΕΖΕΡ1ΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜ ΕΙΩΜ Α 
ΤΩ Ν  ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Υ Ν. Θ Ω Μ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

Χριστιανικαί έν Πάτραις έπιγραψαί. «Δελτίον Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος» 1, 1883, σελ. 523-6.

'Ιστορία τής πόλεως Πατρών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τοΰ 1821. ’Εν Άθήναις 1888. Σελ. 431 σχ. δον.

Ό  ’Απόστολος Άνδρέας. Έν ’Αθήναις 1899. Σελ. ε —|— βΐ 
σχ. 8ον.

Ή ιερά μονή Όμπλοϋ Έν Πάτραις 1903. Σελ. 48 σχ. δον.
Ή Πελοποννησιακή Γερουσία [έγγραφον], «ΔΙΕΕΕ> 9, 1926, 

σελ. 586-7 .
Ό  Παλαιών Πατσών μητροπολίτης Θεοφάνης Α' ό Φλωρίας 

καί τά ωμοφόρια αύτοΟ (1612—1638). <ΔΙΕΕΕ» 8, 1922, σελ. 94-107.
Ό  μέγας Δέρκων Γρηγόριος (1801-1821). «ΜΕΕΕ» 1 (Νέα 

Σειρά), τεΰχ. Β, 1928, σελ. 52—100
Ή Χαλανδρίισα. «’Αχαϊκά> Λ, 1937, σελ. 53—3
Ό  Λουδοβίκος Στόϊμπ έν Πάτραις. «’Αχαϊκά», Β , τεΰχ. 5, 

1938, σελ. 2 —8.
Περί Κερπινής. «’Αχαϊκά» Γ’. τεύχος 9, 1939, σελ. 3 —4.
Καί άλλας έργασίας είχε τυπώσει ό άείμνηστάς φίλος εις 

Πατραϊκά φύλλα, εις τόν «Ιερόν Σύνδεσμον», εις τήν «Πρωίαν» 
'Αθηνών καί άλλαχου. Δυστυχώς ή πρόχειρος άναδίφησίς μου δέν 
ύπήρξεν ευτυχής.Επιφυλάσσομαι, δταν θά έχω περισσότερον καιρόν.

Ε. Π. ΦΩΤ1ΑΔΗΣ



Τ Α  Μ Π Ρ Ο Κ Ο Λ Α  Τ Σ Η  Μ Π Ο Χ Δ Λ Η Σ
ΠΔΛΗΔ ΠΑΤΡΑ

Ώ παληά αγαπημένα χρόνια, μ': τις αγνές καρδιές καί τά όίδολα 
αστεία, πού σκάρωναν οι άνοιχτόκαρδοι Πατρινοί κ’ έσκόρπιζαν ακράτητα 
γελοία, έπεράστε δίχως ελπίδα επιστροφής. Θά διηγηθώ μιάν από τις πολλές 
φάρσες, γιατί πολλοί ζητούν νά ξαναζήσουν την παληά ωραία εποχή καί 
άλλοι ποθούν νά τή γνωρίσουν.

Στην περίφημη στη εποχή της μπύρα Μαράτου έσΰχναζε μια παρέα, 
πού κάθε μέρα γελούσε μέ διάφορες «μπίμπιες» καί προσπαθούσε νά δη- 
μιουργήση καμμιάν έξυπνη φάρσα, γιά νάχη ντεπό από γέλοια γιά λίγες 
μέρες. Ζητούσε ευκαιρία πού ανέλπιστα τής παρουσιάστηκε. Ό Άνδρέας 
Βεντοΰζης, μέλος τής παρέας καί δεινός φαρσέρ, ένα γιόμα άφισε την παρέα 
του πιο νωρίς.

—Φεύγεις κι’ όλας Άντρέα ;
—Ναι παιδία, τούς λέει μέ τή Ζακυθινή προφορά του" έπήρα σήμερα 

μία συναγρίδα καί πάου σπήτι νά πάρω μυρουδιά, γιά νά μ’ άνοιξη τήν 
δρεξι. ’Έπειτα θά τήν ξεκοκκαλίσω καί θά γλύφω ένα έξάημερο τά δάχτυ
λά μου !

—Και τ ’ άπόγιομα θά βάλης στά μουστάκια σου, Βεντούζη, κανένα 
κούκκαλο γιά νά μάς... σκιάξης, λέει ό καπετάν Νικόλας, επίσης Ζακυθινός.

—’Εσύ τι θά φας, σιορ Νικόλα ;
—Μπρόκολα, Βεντούζη, μπρόκολα ! Μπρόκολα τσή Μπόχαλης !
—Μπρόκολα ! ’Άμε στο καλό !
Των Ζακυνθινών αρέσουν πολύ τά μπρόκολα γι’ αυτό ό καπετάν Νι

κόλας πειράχτηκε καί τού ειπε :
—Μωρέ Βεντούζη, Ζακυνθινός είσαι ή Μαμελοΰκος ; Μιλάς σάν νά 

μη εφαες ποτε σου μπροκολο τού Τζάντε. Καί περιφρονώντας αυτόν, αποτεί
νεται στούς άλλους. «’Ακούστε παιδία ! "Οποιος δέν έφαε μπρόκολο τσή 
Μπόχαλης, βρασμένο μέ νερό τσή ’Αγίας Τριαδός δέν ξέρει τον κόσμο !

Ή παρέα... συνεκινήθη από τήν περί μπροκόλου... άποκάλυψι τού 
καπεταν Νικολα, ενας δε τον ρωτάει. «’Αν είναι όπως τό λές, δέ μπορούμε 
καί μείς νά φάμε μπρόκολο Ζακυθινό, για νά γλύψουμε, σάν τό Βεντούζη, 
τά δάχτυλά μας ;

—Άκούς εκεί ! Στούς ορισμούς σας, παιδία ! Νιόνιο ! φωνάζει σ’ έναν 
παρακαθήμενον εργάτη του.

—Όρσε καπετάν Νικόλα !
—Αύριο θά πάς στή Ζάκυθο ;
—Ναΐσκε !
—Στο γυρισμό σου φέρε, καϋμένε, μιά αγκαλιά μπρόκολα καί γιόμισε 

μία βίκα μέ νερό τσή Αγίας Τριαδός !
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—Τσή διαταγές σου, καπετάνιο μου !
Τήν άλλη μέρα έφυγε ό Νιόνιος γιά τή Ζάκυνθο, καί σε λίγες μέρες ο 

καπετάν Νιαόλας διάβαζε στήν παρέα τό γράμμα τού Νιόνιου, πού ειδο
ποιούσε, ότι θά γύριζε μέ τήν Πύλαρο. Τό βράδυ όλη ή παρέα... μ’ ενθου
σιασμό κατέβηκε στο μώλο νά ύποδεχθή τό... πολύτιμο φορτίο ! Νά! ή Πύ- 
λαρος μπαίνει στύ λιμάνι.

—Νά χαμε τύχη νάφερνε τά μπρόκολα !
—Καί τό νερό τής αγίας Τριαδός ! προσθέτει άλλος.
—Δέ βαρυέστε ! λέει ό Βεντούζης' μοΰ φαίνεται, πώς ό Νιόνιος θά 

γυρίση ξερός καί άδράπανος !
1—Μή φοβάστε, παιδία ! λέει στήν παρέα ό καπετάν Νικόλας, γιά νά 

τήν καθησυχάση. Ό Νιόνιος θά φέρη καί νερό καί μπρόκολα ! Σάς τό έγ- 
γυούμαι!

Τό βαπόρι άραξε... Νά κΤ ό Νιόνιος ορθός στη βάρκα μ’ ένα μπόγο 
μπρόκολα κάτω άπ’ τή μασχάλη του, κρατώντας στο άλλο χέρι το μποτι μέ 
τό νερό τής Αγίας Τριάδος.

—Τά βλέπετε ; λέει χαμογελώντας δ καπετάν Νικόλας. Ό Νιόνιος 
είναι φορτωμένος, ως τά μπούνια ! Νά τά μπρόκολα ! Νά κ’ η βίκα ! Μωρέ 
Βεντούζη, τά βλέπεις ; Παιδία, φαΐ πού θά πατήσουμε ! κ’ έχουνε τά αφι
λότιμα μία μυρουδιά περίφημη !

Ό Βεντούζης συμμεριζόμένος τή... γενική χαρά συμπληρώνει : Έχει 
δίκηο ! Λοιπό καλώς τά δεχτήκαμε, Νικόλα. ’Αλλά καθώς ξέρεις λίγο λάδι !

—Γιατί Βεντούζη ;
—Γιά νά μή χαθή ή σοστάντσα !
—Καπετάν Νικόλα, άν βράσουνε τά μπρόκολα μέ νερό τού 'Αγίου 

Νικολάου δέν είναι τό ίδιο ; έρωτα ενας έκ τών συνομωτών.
—’Όσκε ! Μά τό ίδιο είναι τό νερό τσή Άγιας Τριαδός μέ τού Ά ϊ  

Νικόλα τσή Πάτρας ; Μ ορέ Βεντούζη, δέ μιλάς κ’ εσύ !
—Έτσι είναι, παιδία, όπως λέει δ καπετάν Νικόλας.
Τέλος ό Νιόνιος πήδησε στήν προκυμαία καί μέ χαρά έβάδιζε πρός 

τήν παρέα.
—Έλα ! Νιόνιο ! ’Έλα !!! τού φωνάζει δ καπετάν Νικόλας, γιατί 

ετούτοι αρχίσανε από τοόρα νά γλύφουνε τά δάχτυλά τους.
Άλλ’ ένφ έ τλησίαζε δ Νιόνιος ένα κράκ ! ένας απαίσιος κρότος άκού- 

γεται. 'Η πέτρα τού Μτούρα, τού γνωστού χαμινιού, οργάνου τής συμμορίας 
Βεντούζη, είχε κάμει διάνα στο μπότι καί τό νερό τής βρύσης τής Αγίας 
Τριάδο;—άλλοι—χύνεται άσκοπα στή γή. 'Ο Βεντούζης προσπαθεί νά... 
παγηγορήση τήν παρέα.

— Δέν πειράζει, παιδία- τρώμε τά μπρόκολα μέ Ζακυθινό λάδι κ’ 
έτσι δέ θά χάσουνε πολύ.

'Ο καπετάν Νικόλας δέν απαντάει. Είναι κατακόκκινος από θυμό. 
Κυττάει ύποπτα τήν παρέα, αλλά μάταια προσπαθεί νά άνακαλύψη τον 
ένοχο. "Ολοι είχαν τά μούτρα κατσουφιασμένα γιά τή... φριχτή απώλεια. 
Καί μέ τήν πεποίθησι, ότι «τά μπρόκολα τσή Μπόχαλης δίχως τό νερό τσή 
Άγιας Τριαδός δέ μολογάνε τίποτσιο, αποτεινόμενος στον εμβρόντητο Νιό
νιο τού λέει.

—Καί τώρα τί τά φυλάς ; Πέτα τα !!! Κι’ οποίος έσπασε τή βίκα νά 
του πέση κόρπο ντ’ άριο ! .

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΤΕΝΗΣ
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Γ ΙΑ Τ Ρ ΙΝ Α  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Άφότου το πρώτον είς τό τεύχος του Σεπτεμβρίου 1937 τών «’Α
χαϊκών» (Α! σελ. 97—-102) ήθέλησα νά φέρω εις φώς ιιερικά ανέκδοτα 
δημοτικά τραγούδια της πόλεως και τής επαρχίας Πατρών, άνήκοντα εις 
τον 18ον αιώνα καί τους χρόνους τής Ελληνικής Έπαναστάσεως του 1821, 
ζωηρά παρέμεινεν είς εμέ ή επιθυμία νά έξακολουθήσω τό κατά δΰναμιν τό 
έργον τοϋτο. Θλιβερά συντυχία μέ φέρει σήμερον εις τό παρόν έπιμνημό- 
συνον τεύχος του αυτού περιοδικού νά συνεχίσω την δημοσίευσίν τών 
ανεκδότων Πατρινίον δημοτικών τραγουδιών καί κατ’ αυτόν τον τρόπον 
τιμήσω, δπως έχω καθήκον, την μνήμην του εσχάτως άποθανόντος σοφοϋ 
ιστορικού τής πόλεώς αας, δ όποιος μέ τό έργον του μάς έδειξε τον δρό
μον νά άναζητήσωμεν τό άρχαίον, όσον καί τό πρόσφατον παρελθόν τής 
ιστορικής πόλεως τών Πατρών.

Τό παρελθόν αυτό αποκαλύπτεται ώραΐον καί ενδιαφέρον ό'χι μόνον 
από τά γραπτά ή μή μνημεία τής ιστορίας, αλλά καί από τήν μελέτην τής 
προφορικής παραδόσεως τού λαού, εκείνου δηλαδή τό όποιον διεσώθη 
μέχρις ημών από τάς παρελθοΰσας γενεάς εις τό στόμα τού λαού καί είναι 
τούτο τά δημοτικά τραγούδια, τά παραμυθία, αι παραδόσεις, δλον αυτό τό 
υλικόν πού έπεκράτησε νά ονομάζεται λαογραφικόν. Κυρίως ή λαϊκή Μού
σα είναι εκείνη πού έχει άναλάβει είς κάθε σχεδόν περί.πτωσιν τής ιστορι
κής καί εθνική: ζωής νά άποθανατίζη τούς σταθμούς αυτούς τού παρελ
θόντος καί νά ζωγρσφ'ζη μέ αίσθημα καί ζωντάνια τά αισθήματα, τούς 
πόθους κα> τήν ζωήν γενικώς τών παλαιοτίρων κατοίκων, οι όποιοι προ 
ήιιών κατοικούσαν κοί έδρων είς τήν γωνίαν αυτήν τής ελληνικής γής.

’Αλλά Πατρινά δημοτικά τραγούδια, άποκλειστικώς Πατρινά, είναι 
ελάχιστα. Τά δηιιοτικά μας τραγούδια καί ιδίως τά κλέφακα δεν είναι 
ομοιόμορφα παντού, δπου τραγουδιούνται. Τό αυτό ιστορικόν τραγούδι είναι 
κατά κανόνα πανελλήνιον, ετραγουδεΐτο καί τραγουδεΐται καί σήμερον είς 
πολλά, ά'ν δχι είς δλα, τά σημεία τού πανελληνίου. Δεν τραγουδεΐτσι δμως 
τό δηιιοιικόν τραγούδι όμοιομόρφως, αλλά μέ διαφοράς, μέ παραλλαγά·, 
άναλόγως τού τόπου καί τής έξελίξεως, τήν όπο'αν έλαβε τό ώρισμένον 
αυτό δημοτικόν τραγούδι. Συμβτίνει δέ κάποτε, βοηθούσης καί τής διαφί- 
ρου φωνητικής και άναμίξεως στοιχείων τοπικής διαλέκτου, τά γίνη άγνώρι- 
στον. Πάντως καί τούτο αν συμβή τό νόημα καί ή κεντρική ιδέα παραμέ
νουν βασικώς τά αυτά καί έτσι οί ειδικοί έπιστήιιονες είμπορούν νά άποκα- 
ταστήσουν αυτό τό τραγούδι, νά ευρουν τήν ιστορίαν του, τήν αρχήν του, 
καί τάς ποικιλίας του, τάς παραλλαγάς του. Αί παραλλαγαί αΰιαι είναι 
άλλαγαί διαφόρων στίχων, τοπωνυμιών, όνομάτων, κλπ. "Ενα δημοτικόν 
τραγούδι π.χ, εξυμνεί τάς άνθραγαθίας ενός κλέφτη. 'Η παραλλαγή τού α' 
τόπου θέλει τά κατορθώματά του νά τά τοποθετήση είς τήν ίδικήν του
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περιφέρειαν ή είς τήν β' τοποθεσίαν, ή παραλλαγή τού γ' τόπου ομοίως 
είς τον δ' τόπον ή είς τον ίδικόν του.

Παράδειγμα επί τών ανωτέρω σημειώνομεν τό τραγούδι τού Καρά- 
μπελα. 'Ο Καράμτελας δέν ήτο ’Αχαιός κλέφτης, ήτο έκ Κυνούρίας. Έν 
τούτοις είς τον "Αγιον Πέτρον Κυνουρίας, είς τό Αΐγιον καί είς τάς Πά
τρας απαντάται ή κάτωθι παραλλαγή τού τραγουδιού, ή όποία θέλει τον 
ήρωΐκόν καί ώκύποδα αυτόν κλέφτην τής Κυνουρίας αναπαυόμενου μετά 
πολλών περιποιήσεων έκ μέρους τών Πατρινών χαντζήδων ενταύθα έπειτα 
από ηρωικήν πορείαν έν διαστήματι μόλις μιάς ημέρας άπό τά μέρη τής 
Κυνουρίας, είς βοήθειαν τής όποιας είχε τρέξει, μέχρι τής Πελοποννησιακής 
πρωτευούσης. Τήν παραλλαγήν αύιήν δημοσιεύει ό κ. Θάνος Βαγενάς είς 
τό τελευταίου λαμπρόν έργον του περί τού κλέφτη τούτου, τό όποιον 
έξεδόθη είς τήν σειράν τού «’Αρχείου Κυνουριακών μελετών» (Θ. Βαγενά : 
Θανάσης Καράμπελας, ’Αθήνα 1939, σελ. 16). ’Ιδού αύτη :

Ποιός είδεν ή λ ι’ άπό βραδυοΰ, κ ι’ άστρ ι τό μεσημέρι ;
Ποιός είδε τόν Κ σράμπελα, τόν καπετάν Θ ανάση ;
(Ν) έγώ -είδα  (ν) ήλ ι’ άπό βραδυοΰ, κι’ άστρ ι τό μεσημέρι 
(Ν) έγώ -είδα  τόν Κ αράμπελα, τόν καπ ετάν—Θ ανάση,
Στής Π άτρας τά  κρασοπουλιά , στής Πάτρας τάργαστήρ ια  
Πέντε χαντζήδες τόν κερνούν, πέντε τόν παραστέκουν  
κ ι’ ένα  μικρό χ α ν ζ ό π ο υ λ ο  γυρ ίζε ι καί τοΟ λέει 
— ΠοΟσουν έψές, Κ αράμπελα, ποϋσουν έψές Θ ανάση ;
’Εψές ήμουν σ τά  Βέρβενα, προψές στόν "Αγιον Πέτρο 
Κ ι’ άπόψες μοδρθε Ί ά  γραφή, σέ τρεις μεριές καϋμένη  
Π ατήσανε τή Μ αλεβή, τό μέγα Μ οναστήρι 
Γΐοδχε τρ ιακόσ ια  σήμαντρα  κι1 εξήντα  δυό καμπάνες  
Πάσα καμπάνα  και παπάς κ ι’ ή σ ιδερ ιά δυό δ ιάκους  
Πήραν άσπρα, πήοαν φλω ρ ιά , πήραν μαργαρ ιτάρ ια  
Πήραν τ ’ άσημοκάντηλα, βα γγέλ ια  χρυσω μένα  
Π ιάσαν καί τόν ήγούμενο καί τόν Τουρκοπαιδεύουν.

Είναι γνωστόν άπό τάς άνεκτιμήτους λαογραφικάς εργασίας αυτού τού 
σοφού ίδρυτού τή; λα ιγραφική; έί ληνικής επιστήμης, τρΰ αειμνήστου κα- 
θη/ητού Ν. Πολίτη τό τραγοΓδι τού λαβωμένου κλέφτη (παράλαβε προχεί- 
ρως : Ν. Γ. Πολίτη Έ κλογαί ί,τό τά τραγούδια τον ελληνικού λαού, Άθήναι 
1914, σελ. 43). Τό δηιιοτικόν τραγούδι λοιπόν αυτό όπως τό παρουσιάζει ό 
άείμ'-η -τος Π ιλίτης, είλημμένον έκ τής Λακωνίας, δέν απαντάται είς Πά
τρα:. ’Λ νιθέω ς έδώ μέχρι σή ιερόν ακόμη τραγουδεΐται ή, εξής παραλ
λαγή, η όποία χωρίς καμμίαν τοπικήν μεροληψίαν, είναι κατά πολύ άιραιο- 
τέρα τού κειμένου πού δημοσιεύει ό Πολίτης. Λέγει τό κείμενον τού
Πολίτη :

Φάτε καί πιέτε, βρέ πα ιδ ιά , χαρήτε νά  χαροΰμε 
κ’ έγώ δέν εχω τίποτα  παρά  ε ίμ α ι λαβω μένος.
Πικρή που ε ίνα ι ή λαβ ω μ ατιά , φαρμακερό ε ΐν ’ τό βόλι 1 
Γ ιά  πάρτε με καί σύρτε με ψηλά  ς ’ τόν άη Θ ανάση, 
που ’να ι τά  δ έντρ α  τά δασ ιά  μέ τούς παχεϊς  τούς ήσκιους.
Κόφτε κλαρ ιά  καί στρώ στε μου, κλαρ ιά  νά  μέ σκεπάστε· 
καί στή δεξιά  μου τή μεριά ν ’ άφήστε παρεθύρι, 
νά  μπαιζοβγαίνη  τό πουλί νά  φέρνη τά  χαμπέρια.



Καί ή Πατρινή παραλλαγή :
— Μή κλαΐτε, π αλληκάρ ια  μου καί σ ε ίς  π α ιδ ιά  δ ικά μου 
κι" έγώ  δέν έχω τ ίπ οτα  π αρ ’ ε ίμ α ι λαβω μένος.
Πικρή πού ε ίνα ι ή λαβ ω μ α τιά , βαρύ πού ε ίν ’ τό βόλι.
Γ ιά  παρτε με καί σΰρτε με ψ η λά  στό μοναστήρι.
Κόψτε κλαδ ιά  καί στρώ στε μου, νά  γείρω, νά  π λα γ ιά σ ω
καί φέρτε μου γλυκό κρασί άπό τό μοναστήρι,
γ ιά  νά  ξεπλύνω  τ ις  λαβω ματιές  δπου ε ίμ α ι λαβω μένος
κι’ &ν δώση ό θ εό ς  καί γ ια τρευτώ , καί άν δώση ό θ ε ό ς  κα ί γ ιάνω ,
θά  κάψω  χώρες καί χωριά, χώρες κα ί β ιλαέτ ια .

’Επίσης γνωστότατον είναι τό τραγούδι «του Κίτσου ή μάννα)). Καί
τό τραγούδι αυτό μέ τινας έλαφράς τροποποιήσεις τραγουδεΐται ενταύθα.
Άλλα άπό την πρώτην στροφήν τού άσματος αυτού εξήλθε μία παραλλαγή
Πατρινή, κάπως άπομεμακρυσμένη τού κοινοτάτου εις δλην τήν 'Ελλάδα
τραγουδιού. 'Η α! στροφή κατά τον βασικόν τύπον έχει ούτω (Ν. Πολίτης, 
αυτόθι, σελ. 52) :

ΤοΟ Κ ίτσου ή μάννα  κάθονταν ς’ τήν άκρη ς ’ τό ποτάμ ι, 
μέ τό ποτάμι μάλωνε καί τό πετροβολούσε 
«Ποτάμι,, γ ιά  λ ιγόστεψε, ποτάμι γύρ να  πίσω , 
γ ιά  νά  περάσω  άντίπερα, ς ’ τά  κλέφτικα λημέρια, 
πδχουν οΐ κλέψτα ις  σύνοδο κ ι’ δλοι οί καπετανα ίο ι» .

Ιδού καί ή αυτοτελής Πατρινή παραλλαγή, δπου αντί τής γηραιάς 
μάννας τού Κίτσου εμφανίζεται ξανθή κόρη, άκούουσα εις τό δνομα Σοφία, 
άλλα θέλουσα νά διάψευση τού δνόματός της τον συμβολισμόν καταγίνεται 
μόνον είς τό νά πετροβολάη Ιπιμόνως τό ποτάμι.
Ξανθή κορή καθότανε στήν άκρη τό π ο τάμ ι—κλάψτε βουνά  καί κάμποι —
Μέ τό π οτάμ ι—μωρή Σ όφ ιά—μέ τό ποτάμι μάλω νε καί τό λ ιθοβολάει, σκύλ-

[λα, δέ βσρομάει.
Ποτάμι γ ιά —μωρή Σ ό φ ιά —ποτάμι γ ιά  λ ιγόστεψε, ποτάμι νά  στερφέψης γ ιά  θά

[μέ κιντυνέψης.
’Ti θά  περάσω  άντίπερα, πέρα σ τά  κλεφτοχώρια, πδχουν οί κλέφτες μάζεψη,

[πώχουνε πανηγύρ ι.
Ά ς  έλθωμεν είς ΐά τοπικά μας τραγούδια.
Ή γυναίκα τού πολεμιστού καλείται νά μάθη τον ηρωικόν θάνατον 

τού συζύγου της ’Ιδού μέ ποιον πρωτότυπον, καί δχι συ-ήθη τρόπον παρι
στάνει τό θλιβερόν γεγονός ή λαϊκή Μούσα :

—Έ β γ α , μωρ' Π αναγιώ ταινα, στής ΑετενοΟς τόν κάμπο 
κ ι’ άγνάντεψ ε κατάκαμπα. μεσ’ τού Παπά τόν πύργο, 
κι’ ίδές, έρχονται πρόβατα, έρχονται καί γελά δ ια  ;
Καί έβγα μπροστά, καρτέρα τα  καί καλορώτησέ τα  :
— Πρόβατα, που ε ίνα ι ό άφέντης σ α ς  ; που ε ίνα ι ό Π αναγιώτης ;
— Πίσω βαράει τά  σκυλ ιά , βαράει τά  λ ιοντάρ ια .

Είς τό επόμενον χαριέστατον άντιθέτως τραγούδι αποκαλύπτεται ό 
ανώτερος πολιτισαό; τού 'Ελληνικού στοιχείου. Οί "Ελληνες, δσα παράπονα 
καί αν είχαν κατά τών κατακτητών, δέν εμποδίζοντο νά βλέπουν μέ κάθε 
ανοχήν, μέ ανεξικακίαν, μέ πολλήν συμπάθειαν, είμπορούμεν ακόμη νά
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ε’ίπωμεν, τάς μεταξύ τών Τούρκων σχέσεις. Οί ερωτικοί πόθοι, τούς οποίους 
γεννά εις τάς ομοεθνείς του τό πέρασμα ενός ωραίου ντερβίση, είναι ΰπό- 
θεσις πού δέν ενοχλεί καθόλου τόν ψυχικόν κόσμον τώ ι έ' λήν.ων αλλά μέ 
κάθε λεπτότητα ούτοι παρακολουθούν τό εύχαρι έπεισόδιον :

"Ενας ντερβίσης δ ιάβα ινε στή μέση στό παζάρι- 
Έ λ α μ ψ εν  ό τόπος, έλαμψεν, έλσμψε τό παζάρι.
Μ ιά μπέησα τόν ά γνάντευε  ψηλά άπό τό καφάσι.
— νΩρα καλή σου, μπέη μου. καλά  νά  π ά ς ( καλά  νά  ρθής 
καί στό καλό σου γύρ ισμ α  έδώθε νά  περάσης.

Τά πράγματα δμως μεταβάλλονται τελείως, δταν ή αρχή, ή οποία 
εξετέθη ανωτέρω, παραβιάζεται. Άκαμπτος ό λαϊκός ποιητής δέν εννοεί 
νά χαρίση ούτε λέξιν συμπάθειας προς Τούρκους καρδιοκατακτητάς, ι ί  
όποιοι προσπαθούν νά κατακτήσουν, δίχως νά άποστέργουν καί τήν βίαν 
τήν χριστιανήν Λάμπρω. Άλλ’ ή Λάμπρω είναι φρόνιμος κόρη καί καλή 
χριστιανική.

Δέκα όκτώ Τ ουρκόπουλα τή Λάμπρω κυνηγούσαν, 
κι’ ή Λάμπρω ήταν φρόνιμη καί στόν άη Γιώργη πάει.
—’Ά η  Γιώργη, βόηθα με ά π ’ τώ ν Τουρκών τά  χέρια, 
νά  φέρνω λίτρες τό κερί καί χούφτες τό λ ιβάνι 
καί σ τά  βουβαλοτόμαρα νά  κουβαλώ  τό λάδ ι.

’Επιφυλασσόμενος άλλοτε νά εξακολουθήσω τήν δημοσίευσιν καί άλ
λων ανεκδότων δημοτικών τραγουδιών τού τόπου μας, θά προσθέσω εδώ 
ένα μοναδικόν είς τό είδός του Πατρινόν δημοτικόν τραγούδι τής Τούρκο, 
κρατίας, τό όποιον σήμερον τείνει νά σβύση. Άναφέρεται δμως εις τάς 
Παλαιάς Πάτρας, είς τήν ακμήν των, είς τό παρελθόν των τό ανθηρόν καί 
είναι τόσον σπάνια το τραγούδια αυτά, τά όποια άναμφιοβητήτως κάποτε 
θά έτραγουδήθησαν είς τά σοκάκια τής πόλεώς μας τού τέλους τού 18ου καί 
τών αρχών τού 19ου αιώνος, ώστε θέλω νά τό θεωρώ εύρημα διά τήν συλ
λογήν μου καί διά τήν πόλιν μας καί έξαιτοΰμαι τήν συνδρομήν παντός 
αρμοδίου διά νά άναζήση είς τήν εποχήν μας τό λαμπρόν πράγματι τρα
γούδι μας :

Χρόνους δώδεκα καί άκόμα πέντε μήνες 
περπατώ καί σέ ζητώ, Μ αριγούλα, Μ αριγώ.
Κ ι’ έγκ ιζέρ ισα στής Πάτρας τά  σοκάκια
γ ιά  νά  σ ’ εϋρω δέ μπορώ, Μ αριγούλα, Μ αριγώ,
Κ ι’ έφ α γα  ξυλ ιές  τριακόσιες δέκα πέντε
κι’ ά λλες  τόσες ταγ ια ντώ , γ ια τ ί σ ’ έδα, Μ αριγούλα, Μ αριγώ.
Καί τ ις  έφ α γα  σ ’ ένα  στενό σοκκάκι, έκει ποΰπ ιανες νερό,

[ Μ αριγούλα, Μ αριγώ.
—Σήκω, Μ αριγώ, καί φόρεσε τήν κοζάκα  
κ ι’ άντε πάμε στόν κατή, νά  ίδούμε τι Θά πή.

. Είς τόν στ. 3 έ γ κ ι ζ έ ρ ι σ α  περιεκλανήθην, έτριγύρισα. Είς τόν στ. 6 τ α γ ι α ν τ ώ  όπο- 
φέρω, όπομένω. Είς τόν στ. 8 κ ο ζ ά κ α ,  γυναικεΐον ένδυμα, περιβάλλον τήν μέσην καί άνω.

ΚΩΝΣΤ. Ν, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Ν
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σέ ήλ ικ ίσ  όγδόντα χρονών, τό βράδυ της 31ης 'Ιουλίου 1939 άφησε τή 
τελευτα ία  του πνοή σ' ένα θάλαμο του Δημοτικού Νοσοκομείου 'Αθηνών ό ιστο
ρικός τής πόλεώς μας καί τακτικός μας συνεργάτης Στέφανος θωμόπουλος.

Αυτήν τήν έποχή πού τόν εδρεν ό θάνατος, συνήθως κάθε χρόνο δέν έκ ανε 
τίποτε άλλο  παρά νά  έτοιμάζεται γ ιά  τό καθιερωμένο έτήσιο ταξείδ ι του στήν 
Πάτρα, δπου έρχονταν νά  συναντήση τούς φ ίλους του, νά  μελετήοη έπί τόπου 
διάφορα σημεία  τής Πατρινής ιστορ ίας καί άρχα ιολογίας, μά πιό πολύ γ ιά  νά  
προσκυνήση καί περιηγηθή, άχόρταστος νοσταλγός καί άφοσιωμένος λάτρης, 
την πόλη πού γ ιά  τήν Ιστορία της καί τήν ερευνά τών θησαυρών της άφιέρωσεν 
ολη του τή ζωή. Καί φέτος οί Ιδιες φροντίδες τόν είχαν προφθάσει. Μ άλιστα  
παρ' δλο δτι ήταν άρρωστος, δηλαδή κα ί έπειτα άπό τήν προσβολή τής άρρώ- 
στειας πού τόν ώδήγησε τελικά στό τάφο, δέν έπαυε νά  σκέφτεται τό ταξείδί του 
στήν Πάτρα, πού τώχε κιόλας άποφασισμένο, γ ια τ ί ε ίνα ι άλή θεια  δτι στό μεταξύ 
ή ύγεία  του είχε καλλιτερέψει.

Μά δυστυχώς είχε σημάνει ή μοιραία ώρα. Κάποιες άλλες άνησυχίες, 
κάποιες άλλες φροντίδες, έπ ιθανάτιες αύτές, είχαν σκλαβώσει τελευτα ία  τόν 
καιρό του. Οπως μάς διηγήθηκε ή άνεψ ιά  του καί διακεκριμμένη συμπολίτισσά  
μας στήν ’Α θήνα δ ίς Μ αρία Ίωάν. Τσερτίδου, βιάστηκε πολύ τόν τελευταίο  
καιρό καί βάλθηκε μέ τά  δυνατα  του νά  συνέχιση τήν συγγραφή τής β' έκδό- 
σεως τής Ιστορίας του τών Πατρών. Καί μετά τήν πρώτην προσβολή τής άρρώ- 
στειας του έκάθισε νά  συνέχιση τό γράψιμο του β ιβλ ίου του πού άτυχώς προω- 
ριζότανε νά  με*νη ήμιτελές ή μάλλον κοντά στο τέλος άσυμπλήρωτο. "Οταν τόν 
ηδρεν ή δεύτερη προσβολή τής συμφορήσεως πού του στοιχισεν έπειτα τόν θά. 
νατο, στό φτωχικό του δωμάτιο βρέθηκαν χαρτιά, κείμενα, σημειώσεις, εικόνες, 
σχέδια στή θέσι τους άπάνω στό τραπέζι του, άκριβώς δπως τά άφ ισε τό πρωί 
πού άρρώστησε βαρειά καί μεταφερθηκε στό νοσοκομείο. Μά παρ’ δλα  αύτά  
έβλεπε κανένας μ ιά  βαρυομάρα, κάποιαν απροθυμία, κάποιαν έλλειψη έπιβολής 
καί συγκεντρώσεως στό νά  τελειώση τό συγγραφικό του έργο. Παρεπονείτο δτι 
είχε βσρεθή π ιά  τή ζωή. Ό  θάνατος τόν έφθανε μέ γρήγορο βήμα. Στά τέλη 
Μ αΐου φέτος έπαθε μ ιάν προσβολή έλαφράς μορφής συμφορήσεως. Ο ί^διακε- 
κριμμένοι συμπολίτες μας γιατρο ί του Δημοτικού Νοσοκομείου πού ε ίνα ι σ υγ
χρόνως καί Πανεπιστημιακό μέ άρτια  όργάνωση επιστημονική πού άνήκει στήν 
Ιατρική Σχολή του Π ανεπιστημίου, ό διευθυντής ιατρός του χειρουργικού τμή
ματος τού Νοσοκομείου κ. Τάκης Ίωάν. Σ ιγαλός καί ό α ' βοηθός ιατρός τής 
θεραπευτικής κλινικής τού ίδ ιου Νοσοκομείου κ. Λουκάς Δ. Λουκόπουλος, καθώς 
καί οί άλλο ι συνάδελφοί τους, κατώρθωσαν νά  βελτιώ συυν τήν ύγε ία  του καί νά  
τόν επαναφέρουν γρήγορα στή ζωή καί στήν ύγε ία  του. "Επειτα άπό παραμονή  
είκοσι ήμερών στό Νοσοκομείο, βγήκε ύγιής καί εύχαριστημένος. Τά συμπτώ
ματα τής συμφορήσεως αύτής είχαν τώρα πιά ύποχωρήσει σχεδόν τελείως. Ά π ο-  
χαιρέτησε μέ άγάπη καί εύγνωμοσύνη τούς συμπολίτες του γ ιατρούς καί ξανα- 
γύρησε στό διαμέρισμα του στήν όδό Σόλωνος, τό ίδιο που κρατούσε έδώ καί 
τριάντα όκτώ χρόνια, άπειλώντας δπως και δταν ήταν στό κρεββάτι;

—Τώρα εγώ θά  σηκωθώ νά  πάω στήν Πάτρα.
Δέν ήταν δμως νά  μάς έρθη φέτος ό σοφός φίλος μας, ό μεγάλος αύτός  

έρωΐέυμένος τής Πατρινής Ιστορίας. Τό πρωί τής 10ης Ιουλίου, μόλις έφυγεν
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άπό τό δώμάτιό του καί*έφτασε στό έναντι φαρμακείο του συμπολίτου μας Κ. 
Ήλ. Τ ριανταφύλλου γ ιά  νά  τόν καλημερίση, έπαθε τήν δεύτερη, καθαρήν αύτή  
τή φορά, προσβολή συμφορήσεως. Δέν είμπόρεσε νά σταθή όρθός καί έπεσε 
χάμω. Στό τόπο τού ατυχήματος έσπευσεν ή άνεψ ιά  του δίς Μ αρία Τσερτίδου, 
τού έγινεν άφα ίμαξη  κα ί μεταφέρθηκεν άμέσω ς στό Νοσοκομείο γ ιά  περίθαλψη. 
Μ άλιστα γ ιά  λ ίγες μέρες ό καϋμένος ό Μπάρμπα—Στέφανος, δπως τόν έλέγαμε 
μέ οικειότητα δλοι οί φ ίλο ι του καί συγγενείς, έμεινε στό Ιπποκράτειο Νοσοκο
μείο, μά πάντα  άναζητοΰσε νά  έχη κοντά του τούς άγαπημένους του πατριώτες 
γιατρούς. "Ετσι μέ τήν επέμβαση τού γιατρού κ. Σ ιγαλού πού δλοι οί Πατρινοί 
τόν ξέρουμε ποιά μεγάλη καρδιά καί άνωτερότητα ευγενική κρύβει ό έξοχος 
αύτός Πατρινός επιστήμων πού τ ιμφ  τό όνομα τής πόλεώς μας στούς έπιστημο- 
νικούς κύκλους τής πρωτεύουσας καί τού Πανεπιστημίου της, ό μεγάλος μας 
άρρωστος μεταφέρθηκε καί πάλ ι στό πολιτικό Νοσοκομείο και παρέμεινε έκεί μέ 
τις φροντίδες τού κ. Τάκη Σ ιγαλού καί τού άλλου επίσης έκλεκτότατου Πατρι- 
νοΰ έπιστήμονος καί διακεκριμμένου γ ιατρού καί νέου τού κ. Λουκά Λουκοπού- 
λου. Στήν άρρώστειά του έπισης μεγάλες καί πολύτιμες υπηρεσίες προσέφερε ή 
άνεψ ιά  του δίς Μ αρία Τσερτίδου πού άναμφίβολα γλύκανε καί άνεκούφισε δσο 
ήταν άνθρωπίνως δυνατόν τ ις  τελευταίες ήμέρες τού Μπάρμιτα—Στέφανου.

Μά τώρα ή άρρώστειά του ήταν βαρειάς μορφής. Δέ μιλούσε, δέ μπορού
σε νά  γράψη, νά  έπικοινωνήση μέ τόν άλλον κόσμο, δύσκολα άνεγνώριζε τούς 
φ ίλους του κα ί συγγενείς του. Είχε πάθει ήμ ιπληγία σέ δλο τό δεξιό μέρος τού 
σώματος. Έ δυσκολεύετο στή τροφή, σέ δλα, έβάρυνε π ιά  καί ήμέρα μέ τήν ήμέ- 
ρα προχωρούσε πρός τήν κοινή μοίρα δλων μας. Στό Νοσοκομείο τή δεύτερη 
φορά έμεινε έννέα ήμέρες. Τήν Κυριακή 30 Ιο υλ ίο υ  ξημερώθηκε βαρύς, βυθισμέ
νος, άτονος καί τή Δευτέρα τό πρωί μελανός. Τού παρουσιάστηκε υποστατική  
πνευμονία. Δίχως καμμιά ταραχή τό άπόγευμα τής Δ ευιέρας ενωρίς μετάλαβε 
τών άχράντων μυστηρίων. Στις 6 τό άπόγευμα άρχισεν ό έπιθανάτιος ρόγχος. 
Μ άταιες πήγαν όλες οί προσπάθειες τής επιστήμης νά  τόν κρατήσουν στή ζωή. 
Δέν ύπήρχε π ιά  έλπίδα σωτηρίας. Στις 8 τό βράδυ, άκριβώς μέ τή τελευτα ίαν  
άναλαμπή τού άττικοΰ ήλιου, υστέρα άπό τήν μακρυά τελευταία  ήμέρα τού φε- 
τεινού Ιουλίου, ό Στέφανος θω μόπουλος άφησεν ήρεμα τή τελευτα ία  του πνοή. 
Ω ραίος καί γαλήνιος νεκρός, πιό νέος άπό δτι έφαίνετο προ ολίγου, ήταν ξα 
πλωμένος στό κρεββάτι τού θανάτου ό πατέρας τής τοπικής μας ιστορίας, ό 
έκλεκτός κα ί άγαπημένος τής Πάτρας πού πέθανε μακρυά άπ ’ αύτήν. Στό θάνατό  
του παρευρισκόταν ή άνεψ ιά  του δ ίς Τσερτίδου καί οί γιατροί.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ό  Στέφανος θωμόπουλος, γυιός τού παληοΰ συμβολαιογράφου τών Πα 

τρών Νικολάου θω μοπούλου, γεννήθηκε στήν πόλη μας τις  ΙΗ Α ύγούστου 1859. 
Ή καταγωγή τής οικογένειας του πού στά τέλη τού 19ου α ιώ να  διακρινόταν 
στήν Πάτρα ώς άπό τ ις  καλλίτερες καί πλουσιώτερες, έχει βαθειά  ρ ίζα  άπό τήν 
"Ηπειρο, πάντως κα ί ό πατέρας του ήταν βέρος Πατρινός άρχοντας. Τό σπίτι πού 
γεννήθηκε ε ίνα ι στήν όδό Έρμοΰ, ένα σπίτι παραπάνω άπό τή δ ιασταύρωση τού 
δρόμου αύτοΰ μέ τήν όδό Κορίνθου. Τελείωσε τις  γυμνασιακές του σπουδές στό 
Α'. Γυμνάσιο Πατρών στά 1879. Μ άλιστα σέ κάποιο δ ιαγω νισμό συνθέσεων 
γ ιά  τήν καλύτερη ιστορ ία  τής πόλεώς μας ό γυμνασιάρχης του Παπαλου- 
κάς έπήνεσε πολύ τήν έργασ ία  του κα ί ή ένθάρρυνση αύτή στάθηκε ικανή νά  
κάμη τόν νεαρό Πατρινόπουλο νά  άφοσιωθή μέ ζήλο στήν Ιστορία τής γενετει- 
ράς του. ’Ακολούθησε έπειτα τή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ή
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όποια στό τέλος τών σπουδών του τόν έκαμε διδάκτορα του δικαίου. Έδικηγό- 
ρησε γ ιά  πολύ καιρό στήν Πάτρα, άφοΟ πρώτα έξεπλήμωσε τό καθήκον του στήν 
πατρίδα. Υπηρέτησε ώς λοχ ίας στήν ’Ήπειρο στις άτυχες έκστρατεΐες των χρό
νων έκείνων. "Επειτα, δταν έχασε τόν πατέρα του, έφυγεν άπό τήν Πάτρα κα ί 
¿πήγε στήν πρωτεύουσα, δπου στήν άρχή όπηρίτησεν ώς ύπάλληλος στήν ετα ιρ ία  
Α μ ο ιβ α ία  καί κατόπι στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη. Τό 1933 πήρε τή σύνταξή του 
κα ί άποσύρθηκε στή ζωή τού άπομάχου. Παρέμενε στήν ’Αθήνα, ά λλά  τακτικά  
κάθε καλοκαίρι, πολλές φορές καί τόν χειμώνα, κατέβαινε στήν πόλη μας καί 
περνούσε έδώ τις διακοπές του. "Εμεινεν άγαμος καί είχε τό άτύχημα νά  δή 
δλα τά άδέλφ ια  του νά  πεθάνουν πριν ά π ’ αύτόν. Λέχθηκε μέ στωϊκότητα δλα  
τά κτυπήματα τής Μ οίρας κα ί δέν έγκατέλε.ψε ποτέ τόν ενθουσιασμό πού είχε 
γ ιά  τις  πατρινές σπουδές, τών όποιων άναμφισβήτητα είνα ι ό δημιουργός κα ί ό 
καθοδηγητής.
ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Τηλεγραφήματα του ιατρού κ. Τάκη Σ ιγαλού πρός τό διευθυντή μας καί 
τόν πατέρα του ιατρό κ. Ίωάν. Σ ιγαλό, Πρόεδρο τής Σχολής Λαοΰ κ. λ. π. καί 
φίλο του άποθανόντος, έφεραν τό θλιβερό άγγελμα  τό πρωΐ τής επομένης ήμε- 
ρας. 'Αμέσως είδοποιήθησαν ό Δήμος, ό Δικηγορικός Σ ύλλογος καί ά λλ α  σω
ματεία. Ή σημαία  τοϋ Δ ικηγορικού Συλλόγου ύψώθηκε έξω του δ ικαστικού με
γάρου μεσίστιη κα ί ή Βιβλιοθήκη του, έκλείστηκε δλη τήν ήμέρα τής κηδείας 
του. Τό μεσημέρι συνήλθε τό Συμβούλιο καί τιμώ ντας τή μνήμη τού άρχαίου 
δικηγόρου τής πόλεώς μας καί ιστορικού της έξέδωσε συλληπητήριο ψήφισμα. 
Ε πίσης τό μεσημέρι συνήλθεν εκτάκτως κ α ί ή Διοικητική ’Επιτροπή του Δήμου 
μέ τήν προεδρεία του ΔημαρχοΟντος κ. Βασιλ. Δημητροπούλου. Ή επιτροπή 
έξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα,, άπεφάσισε νά  δοθούν είς μνήμην του έκ μέρους 
τού Δήμου διάφορα ποσά στά φ ιλανθρω πικά ιδρύματα καί νά  τελεσθή έπίσημο  
μνημόσυνο. Ή σημαία  τού Δημοτικού Καταστήματος έκυμάτιζε μεσίστιη.

Πρέπει να  σημειωθή δτι ό Δήμος Πατρέων, μέ πρωτοστάτη τόν δημοτικό 
σύμβουλο κ. Διον. Τόφαλο, προσεφέρθηκε νά  γίνη ή κηδεία στήν πόλη μας μέ 
δαπάνη τού Δήμου. Ή προσφορά αύτή έγνωστοποιήθηκε εγκαίρως στούς συγνε- 
νεΐς τού θανόντος στήν ’Αθήνα, ά λλά  δέν ήταν δυνατό νά  δεχθούν, γ ια τ ί ή έπι- 
θυμ ία  τού ίδίου τού νεκρού ήταν νά  ταφή στήν ’Α θήνα στό τάφο, δπου πρό 50ε- 
τ ία ς  είχε ταφή μονάχη μ ιά  άδελφή του.

Ψ ηφίσματα έξέδωσαν κα ί ό μέ τήν προεδρεία τού κ. Σ ιγαλού άρχαίος συλ" 
λογος «"Αγιος Κωνσταντίνος», πού τόν εΐχεν έπίτιμον Πρόεδρο, τό Πτωχοκομεϊο, 
ή Σχολή Λαού κ. ά. Νεκρολογίες εκτενείς δημοσιεύθηκαν στά φ ύλλα  τής 2ας 
Α ύγούστου τών έφημερίδων «Νεολόγος» καί «Τηλέγραφος», έπίσης τών κ.κ. Μάκη 
’Α θανασ ίου στό «Ταχυδρόμο», τού κ. ’Αγγέλου Ρηγοπούλου στόν «Νεολόγο» καί 
τού κ. Εύαγγέλου Φωτιάδη στήν έγκυκλοπαιδική έπιθεώρηση «'Ήλιος». Ή νεκρο
λο γ ία  τού κ. Φωτιάδη άναδημοσιεύτηκε στόν «Νεολόγο».

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ I. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
Τό τεύχος αύτό βρισκόταν στό πιεστήριο, δταν δεύτερο πένθος άναγγελό· 

ταν δτι έπληξε τήν Πατρινή διανόηση. Ό  ’ Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς  1. Μ ι κ ρ ο ύ -  
τ σ  ι κ ο ς έκλεισε γ ιά  πάντα τά  μάτια. Στό έπόμενο τεύχος θά  συνεχίσουμε τό 
θλιβερό καθήκον νά  κλαίμε πολύτιμους φ ίλους κα ί συνεργάτες μας, έξοχους 
διανοητές καί τόσο καλούς άνθρώπους σάν έκείνο πού κλαίμε αύτή τή στιγμή 
τό γρήγορο χαμό του.
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«AXAI ΚΑ»
ΓΡΑΜΜΑΤΑ -  ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ -  ΤΕΧΝΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΧΜΉ I 40 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΛΛ ΑΡ|ΟΝ 1

Α| Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧΜΑΙ 8

Έ γγρ αφ α ί συνδρομητών, ό>ληλογραφία, άποστολα ί καί π ά σ α  πληροφο
ρ ία  είς τό γραφείον τού Δ ιευθυντοΰ (Μ αιζώνος 175 - ΠΑΤΡΑΙ)

Τ ό  Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν  έ κ τ υ π ο Ο τ α ι :
Ε ίς τά  ε ν  Π ά τρ σ ις  Τ ν π ο γ  ρ α φ ε ία  ΘΕΟ Δ. Κ Ο Υ  Κ Ο Υ Ρ Α  Ρ . Φ ερρα ίο υ  60 ,

Τό Περιοδικόν εύρ ίσκετσι πρός πώ λησιν :

ΕΝ Π Α Τ Ρ Α ΙΣ : Π ρ α κ το ρ ε ίο υ  Έ λ λ η ν . Τ ύ π ο υ , Β ιβ λ ιο π ω λ ε ία :  Θ. Κ ο ΰ χ ο υ ρ α  
Ρ .Φ ερρα ίο υ  60 , τ η λ .  3 0  7 7  κ α ι  Π .Σ υ ν ο δ ιν ο ϋ  δδ ό ς  Έ ρ μ ου  

ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ: ΔιεΊλνες Β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο υ  Έ λευ& ερουδάχη .
ΕΝ ΘΕΣ)Ν ΙΚΗ '· Β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο υ  Β .Π α π α δ ο π ο ϋ λ ο υ  χ α ί  Σ ια ς 'Α γ ,Σ ο φ ία ς3 7 .
ΕΝ Α I Γ I Q : Π ρ α χ το ρ ε ιο ν  ' Α γγ. Ζ α γ χ λ ΐφ α .
ΕΝ Π Υ Ρ Γ φ  : Β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο υ  Θ εα νοΰς  Κ α π ο γ ιά ν ν η .

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πρός άγοράν ά ντ ίτυπ α  τού 5ου τεύχους (Μ άρτιος 1938)
Ρήγα Φερραίου 60
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Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

Α Χ Α Ϊ Α -«CL.AÜSS»
Ε Τ Ο Γ  ΙΔ Ρ Υ Σ Ε Ω Γ  1861

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ £ 30.000 

Ε Δ ρ Α  Ε Ν  Π  Α Τ  ρ  A I  Σ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Όδός 'Αγίου Άνδρέου — Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ  έν Ρηγανοκάμπω (Κλάους) 
Τηλέφωνα : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 24-75 — ΓΡΑΦΕΙΩΝ 27-06

Τηλεγραφική Διεύθυνσις : «ΒΙΝΑΧΑΤΑ»

Π Ρ Ο Ϊ  Ο Ν Τ Α  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ -  ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ -  ΚΟΝΙΑΚ -  ΣΑΜΠΑΝΙΑ 

ΒΕΡΜΟΥΤ -  ΜΟΣΧΑΤΟ -  ΜΑΛΒΑΣΙΑ -  ΜΑΔΕΡΑ -  ΜΑΡΣ Α Λ Α  
Μ Α Λ Α Γ Α -Σ Α Ν Τ Α  ΕΛΕΝΑ Κ.Λ.Π.


