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Πατρα 1860 

Οικογένεια Νικολακόπουλου εκ Πατρών Αχαΐας. αναπτύσσεται  

- Βάσει της έρευνας που έκανα μέσα από προφορικές  μαρτυρίες της 
γιαγιά μου της Σωτήραινας, των θειαδων μου, Ντινας, Μαριγως, 
Ναυσικάς και του πατέρα μου Γιάννη.  

- Το αναπτύσσω βάσει  βιβλιογραφίας όπως το βιβλίο του Βασίλη 
Λάζαρη -  Η Καποδιστριακή Πάτρα – 

- Το αναπτύσσω ψάχνοντας το Ιντερνέτ και άλλες  αναφορές στην 
οικογένεια Νικολακόπουλου εκ Πατρών καθώς και διάφορα γεγονότα 
στο διάβα της Ιστορίας.  

- Επίσης το Ιστορικό Λεξικό των Πατρών του Κ. Τριανταφυλλου 
αποτέλεσε πράγματι ένα πολύτιμο βοήθημα  

- Το Βιβλίο του  Θεόδωρου Η. Λουλούδη, - Αχαΐα. Οικισμοί, οικιστές, 
αυτοδιοίκηση - 

- Το βιβλίο της Ισιδώρας Βέρρα  – Ο Δήμος Φαρρών μέσα από 
ροφορικές  μαρτυρίες – 

- Πάμπολλες μαρτυρίες χωριανών του Φαρραι στα παιδικά μου χρόνια.  
- Τέλος βιωματικά αρκετά που έζησα. 
- Επίσης :   -Αλέκος Μαρασλής, Πάτρα 1900, Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη 

                        -Σπύρου Μελά, «Το κίνημα του 1909» 
                        -Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη 

                            -Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
                            -Νικόλαος B. Σαραφόπουλος, Ιστορικό Λεύκωμα της 
Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825-1975, εκδ. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 
-Νίκος Α. Στεφανόπουλος, Το... άγνωστο καρναβάλι της Πάτρας. Ιστορία και... 
ιστορίες,  
-Συλλογικός τόμος, Η πολιτισμική φυσιογνωμία της Πάτρας.                                                              

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.patrasevents.gr/article/184161-deite-ti-palie-onomasie-ton-xorion-sto-nomo-axaa&bvm=bv.123664746,d.d2s&psig=AFQjCNGIOJPHQY3txA5EPB2rTX9aKPJWYA&ust=1464949827355473
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 -Νίκος Ε. Πολίτης, Το καρναβάλι της Πάτρας, Εκδ. Αχαϊκές                                                                                                                           
-Σπυρ.Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, Εκδ Νέα Σύνορα 
-Βασίλης Κ. Λάζαρης, Πολιτική Ιστορία της Πάτρας, Αχαϊκές Εκδόσεις,  
-Νίκος Δελατόλλας, " Αι γενεαί Πάτραι" στο ένθετο Γεωτρόπιο της 
εφημ. Ελευθεροτυπία, τχ. 182 (4 Οκτωβρίου 2003),  
-Ένθετο Ε-Ιστορικά της εφημ. Ελευθεροτυπία με θέμα: "Πάτρα, η πόλις-
λιμάνι" 
-Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου" τομ. 6ος,. 
-"Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ. ΙΑ 
-Κ. Παπαρρηγόπουλος «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» τομ. 8ος. 
-Σ. Μαρκεζίνης "Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος" 
-Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού / ΓΕΣ 
-Βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου. Κεφαλαίο  Α. Παγκόσμιος πόλεμος 
-Μαργαρίτης, Γιώργος. Προαγγελία θυελλωδών ανέμων... : Ο πόλεμος στην 
Αλβανία και η πρώτη περίοδος της Κατοχής. Βιβλιόραμα,  
-Η ανήσυχη δεκαετία του ΄60   21/03/2010 06:53 Εφημ. ΒΗΜΑ 
- ΒΗΜΑ onLine, «1973-2003 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ TA ΑΓΝΩΣΤΑ 
NTOKOYMENTA», 9 Νοεμβρίου 2003. 
-Sansimera.gr, «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου». Βλάσης Βλασίδης, 
-«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου», Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.  
-Παπακωνσταντίνου Μιχάλης, H ταραγμένη εξαετία (1961-1967), Εκδόσεις 
Προσκήνιο, Αθήνα 1997-1998 
-Παπαχελάς Αλέξης, Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας, Εκδόσεις Εστία,  
-Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ 15/3/2013 - H ελληνική κρίση 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://replay.waybackmachine.org/20090224211813/http:/www.army.gr/html/GR_Army/press_office/1October2002/istoriko.html
http://web.archive.org/web/20071117043910/http:/tovima.dolnet.gr/front_page.php?fyllo=14011&section=I
http://web.archive.org/web/20071117043910/http:/tovima.dolnet.gr/front_page.php?fyllo=14011&section=I
http://www.sansimera.gr/archive/articles/show.php?id=190&feature=Eksegersi_Polytexneiou
http://web.archive.org/web/20081005014002/http:/www.hri.org/MPA/gr/other/17_11/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82
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Εισαγωγή 

Αναμφίβολα το πιο ζωντανό κοινωνικό κύτταρο είναι η οικογένεια. Είναι ο 
καθρέφτης ολόκληρης της κοινωνίας. είναι η κοινωνία η ίδια σε μικρογραφία. Ο 
θεσμός της οικογένειας είναι κατεξοχήν ιερός και χρήσιμος, αφού η οικογένεια 
και η ζωή μέσα σ' αυτήν, όταν βέβαια είναι αρμονική, προσφέρει αμέτρητα 
αγαθά και ωφέλειες. Αυτή ευθύνεται για τη διαμόρφωση του ανθρώπινου 
χαρακτήρα, καθώς και για την ατομική και κοινωνική Πρώτα απ' όλα η 
οικογενειακή ζωή σου προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Μέσα 
στους κόλπους της νιώθεις ηρεμία, γαλήνη και βεβαιότητα.  Τα προβλήματά 
γίνονται κοινά, καθώς όλοι τα συμμερίζονται και προσπαθούν ήρεμα και λογικά 
να τα επιλύσουν. Το ίδιο και οι χαρές και οι λύπες είναι πράγματα που 
μοιράζονται όλα τα μέλη μιας οικογένειας Μεγάλης σημασίας είναι σίγουρα η 
συμβολή της οικογένειας και στην ηθική διαπαιδαγώγηση του ατόμου. Από την 
οικογένειά τους τα μικρά παιδιά παίρνουν τις ηθικές αρχές και αξίες, τους 
καλούς τρόπους συμπεριφοράς, την ευγένεια, την εντιμότητα και όλα τα 
απαραίτητα εφόδια, που θα τους συνοδεύουν σ' ολόκληρή τους τη ζωή. Με τη 
μητρική αγάπη και την πατρική συμβουλή το άτομο μαθαίνει να σέβεται το 
συνάνθρωπό του, μαθαίνει τι πάει να πει αγάπη, ειλικρίνεια, υπακοή, ευσέβεια, 
αξιοπρέπεια και πειθαρχία. Μαθαίνει επίσης να αγαπά το Θεό και την πατρίδα 
του.   Οι γονείς αποτελούν το κατεξοχήν πρότυπο για τα παιδιά τους, γι' αυτό 
και πρέπει πάντα να τους δίνουν το καλό παράδειγμα. Με την αρμονική 
οικογενειακή ζωή, οι καλές συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και οι αρετές των γονιών 
μεταδίδονται στα παιδιά τους. Η οικογένεια είναι αναμφίβολα αυτή που βοηθά 
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου. Δίκαια λοιπόν πολλοί τη θεωρούν 
ως το πρώτο και καλύτερο σχολείο.   Είναι φανερό ότι στην εποχή που ζούμε ο 
θεσμός της οικογένειας περνά κάποια κρίση. Χρέος λοιπόν του κάθε ανθρώπου 
ξεχωριστά είναι να ενισχύσει τον ιερό και πολύτιμο αυτό θεσμό της οικογένειας. 
Διότι είναι αποδεδειγμένο ότι μόνο μέσα στην οικογένεια το άτομο μπορεί να 
βρει την πραγματική χαρά και ευτυχία.  Ας μην ξεχνάμε, όπου δεν υπάρχουν 
υγιείς και ευτυχισμένες οικογένειες, δεν υπάρχουν ούτε υγιείς και 
ευτυχισμένες κοινωνίες….  

Μέσα σε αυτές λοιπόν τις αρχές, από τον πρώτο Νικολακόπουλο, έως εκεί που 
μπόρεσα να φτάσω, στις ρίζες της δημιουργίας αυτής της οικογενείας,  βλέπω 
μια συγκροτημένη οικογένεια, μια οικογένεια που ζει και αναπτύσσεται με την 
προσπάθεια όλων  τους. Δεν υπάρχουν διχόνοιες δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί, 
δεν υπάρχει υστεροβουλία. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει σύμπνοια και 
ομαδικότητα. Όλοι τους δούλευαν  στα χωράφια, αυτή ήταν η δουλειά τους,  έως 
τον παππού μου. Υπήρχαν έρωτες, υπήρχαν εντάσεις από σχέσεις με 
συγχωριανούς η συγχωριανές και πάντα με αίσιο τέλος. Μέλημα τους η 
οικογένεια τους.  
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Κάτι   που τάραξε τα νερά της ήρεμης αυτής οικογένεια ήταν ότι όλα τα μέλη της 
έως τον Γιάννη του Σωτηρίου ήσαν ιδιαίτερα φιλόπατρις και δεν απουσιάσαν, 
από κανέναν μα κανέναν πόλεμο είτε κληρωτοί στην ώρα τους, είτε εθελοντές. 
Όμως επιβιώσαν όλοι τους και γύρισαν στην ηρεμία της οικογένεια. Κάτι επίσης 
που συνέβαινε ήταν ότι όλοι τους υπήρξαν έντονα πολιτικοποιημένοι χωρίς 
μίσος για τον αντίπαλο. Αυτό αναγνωρίστηκε και είχαν την εκτίμηση όλων. 

Στις Σελίδες που ακλουθούν είναι η  γνωριμία με την οικογένεια 
Νικολακόπουλου εκ Πατρών προσπαθώντας μέσα από γενικές γραμμές 
να αναφερθώ σε  όσα συνέβησαν  στην Ελλάδα ανάλογα με την εποχή 
του κάθε Νικολακόπουλου. Πως μεγάλωνε η Ελλάδα, οι πολιτικές 
ίντριγκες ενός πραγματικά περίεργου λαού και πως μέσα από την φωτιά 
και  λαίλαπα της κάθε εποχής επιβίωσε αυτή η οικογένεια. 

Σωτήρης Νικολακόπουλος του Ιωάννου και της Ελισάβετ 
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Α. ΝΙΚΟΣ Νικολακόπουλος - ……   ……. 
 
 

Δεν βρέθηκε Φωτογραφία 
 

 
Ο Πρώτος Νικολακόπουλος, που κατά τις αφηγήσεις της γιαγιά μου της 
Γεωργίας ( Σωτηραινας ) και άλλων συγχωριανών  τον λεγόταν μάλλον Νίκο και 
πρέπει να είχε έλθει από Χωριό της ΑΡΚΑΔΙΑΣ. 
Πιθανολογώ ότι το χωριό που ξεκίνησε για την Πάτρα ο πρώτος 
Νικολακόπουλος είναι τα Τριποταμα Αχαΐας.  
Στον οδικό άξονα Πάτρας-Τρίπολης  τον "111" όπως λέγετε και κοντά στα όρια 
του νομού Αχαΐας με τον νομό Αρκαδίας είναι το χωριό Τριπόταμα., το οποίο 
είναι χτισμένο κατά μήκος μιας εύφορης και καταπράσινης κοιλάδας που 
σχηματίζεται ανάμεσα από τα Λάμπεια όρη και το όρος Αφροδίσιο. Πάνω στο 
ύψωμα που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Τριπόταμα, είναι ο αρχαιολογικός 
χώρος και η ακρόπολη της αρχαίας αρκαδικής πόλης Ψωφίδας. Κοντά στα 
κάτω Τριπόταμα βρίσκεται ο "πλάτανος του Παυσανία, μια όμορφη τοποθεσία 
με πολλά πλατάνια και πνιγμένη στο πράσινο, κοντά στον ποταμό Σειραίο. 
Πιστεύεται ότι από εκεί έχει περάσει και έχει αναπαυθεί ο περιηγητής 
Παυσανίας όταν επισκέφτηκε την περιοχή. (Βλέπε Σελίδα 29) 
 
Ο Νίκος γεννήθηκε περίπου το 1775 - ….. Στην Πάτρα πρέπει να γέννησε και τα 
τέσσερα αγόρια του. Ήταν  άγνωστου επαγγέλματος.  Δεν γνωρίζουμε τίποτα 
για την ζωή του. Υπάρχει και άλλη  μια μαρτυρία συγγενή χωριανού, ότι το σοι 
κρατεί από την Αρκαδία… 
 
Γέννησε τους ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,  ΘΑΝΟ,  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟ 
(ΔΗΜΗΤΡΗ).  Η Ιστορία των αγοριών αυτών αναφέρεται σε άρθρο  Στις 
25 Μαρτίου του 1975 ημέρα Τρίτη με Αριθμό φύλλου 9273 Έτος 
31ο στην Εφημερίδα - ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – Βλέπε : Σελίδα 17 του 
παρόντος  
 

Λίγα λόγια για το μέρος που έζησε ο Νίκος στην περίοδο της 
επανάστασης του 1821 

Η Πάτρα έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 εναντίον 
των Οθωμανών (1821-29). Ήταν η πρώτη επαναστατική εστία μαζί με την 
υπόλοιπη Αχαΐα και τη Μάνη. Την εποχή εκείνη η Πάτρα ήταν η μεγαλύτερη και 
πιο ευημερούσα πόλη της Πελοποννήσου. Μια ευρεία πλειοψηφία 2/3 από τις 
18.000 του πληθυσμού της πόλης ήταν Έλληνες και ένας μικρός αριθμός από 
αυτούς καταπιανόταν με το εμπόριο, αποτελώντας τους προδρόμους της 

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/trip/tripoli.htm
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/111.htm
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/archsites/xwroi/psofis.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
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αστικής τάξης. Επιπλέον εξαιτίας της οικονομικής σημασίας της πόλης, 
ορισμένοι πλούσιοι Πατρινοί έμποροι είχαν οριστεί πρόξενοι των μεγαλύτερων 
ευρωπαϊκών κρατών. Ο πρόξενος της Ρωσίας Βλασσόπουλος ήταν επίσης 
μέλος της Φιλικής Εταιρίας.  

Η ατμόσφαιρα στην Πάτρα ήταν εκρηκτική ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου του 
1821 όταν οι Πατρινοί αρνήθηκαν να καταβάλουν έκτακτες εισφορές για τον 
εξοπλισμό και τα πολεμοφόδια του Οθωμανικού στρατού που πολεμούσε 
εναντίον του Αλή Πασά. Την ίδια περίοδο μέλη της Φιλικής Εταιρίας 
προετοίμαζαν το έδαφος για την επανάσταση στην Πάτρα, συγκεντρώνοντας 
πυρομαχικά, χρήματα και εξοπλισμό για τον αγώνα τους. Ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος κρυβόταν στην Πάτρα και ο Μακρυγιάννης έφτασε εκεί με σκοπό 
να φέρει σε επαφή τους ηγέτες των επερχόμενων εξεγέρσεων και να συντονίσει 
την επαναστατική προσπάθεια.  

Οι Τούρκοι, που αντιμετώπισαν αυτές τις κινήσεις με καχυποψία μετέφεραν τα 
υπάρχοντά τους στο φρούριο στις 28 Φεβρουαρίου και τις οικογένειές τους στις 
18 Μαρτίου και οχυρώθηκαν εκεί. Στις 23 Μαρτίου οι Τούρκοι εκτόξευσαν 
επιθέσεις εναντίον της πόλης και προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε 
συγκεκριμένα σπίτια, πράγμα που είχε ως συνέπεια την καταστροφή ορισμένων 
συνοικιών, ενώ οι επαναστάτες με αρχηγό τον αγωνιστή Καρατζά 
αντεπιτέθηκαν και έκλεισαν τους Τούρκους στο κάστρο. 

Ο Μακρυγιάννης αναφέρεται στα γεγονότα αυτά στα απομνημονεύματά του: 
Σε δυο ημέρες χτύπησε ντουφέκι ’στην Πάτρα. Οι Τούρκοι κλείστηκαν στο 
κάστρο και οι ντόπιοι έπιασαν τα παραλία της πόλης.  Την 25η Μαρτίου οι 
επαναστάτες κήρυξαν την Επανάσταση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου της 
Πάτρας. Επομένως η επίσημη έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης θεωρείται ότι 
έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα στις 25 Μαρτίου 1821. Ο 
ορθόδοξος μητροπολίτης και μέλος της Φιλικής Εταιρίας Παλαιών Πατρών 
Γερμανός Γ΄, που απουσίαζε από την Πάτρα, επέστρεψε στην πόλη και 
ευλόγησε τον αγώνα.  

Την επόμενη μέρα οι ηγέτες της επανάστασης στην Αχαΐα έστειλαν στις ξένες 
δυνάμεις ένα έγγραφο που εξηγούσε τους λόγους της Επανάστασης. Όμως μια 
τουρκική δύναμη 300 στρατιωτών, κυρίως ιππικό, με διοικητή τον Γιουσούφ 
Πασά, που κατευθυνόταν από τα Ιωάννινα στην Εύβοια, άλλαξε πορεία και 
αποβιβάστηκε στην Πάτρα στις 3 Απριλίου. Οι ενισχύσεις συνέδραμαν τους 
Τούρκους του κάστρου, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν την πόλη. Οι πρόξενοι 
των ξένων δυνάμεων που ήταν ευμενείς προς τους εξεγερμένους, ιδίως αυτοί 
της Σουηδίας, Πρωσίας και Ρωσίας και ο Γάλλος πρόξενος Πουκεβίλ, που είχαν 
προσφέρει καταφύγιο στους επαναστάτες εγκατέλειψαν την πόλη. Ο Άγγλος 
πρόξενος Green που τήρησε ουδέτερη στάση αρνούμενος να δεχτεί Έλληνες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BB
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στο προξενείο του και ο Γάλλος πρόξενος Πουκεβίλ στις αφηγήσεις τους 
περιγράφουν τα γεγονότα και την έκταση της καταστροφής ως τρομακτική.   

Ο Φρανσουά Πουκεβίλ ήταν Γάλλος γιατρός, περιηγητής, διπλωμάτης, 
ιστορικός συγγραφέας, ακαδημαϊκός και σπουδαίος φιλέλληνας. Το δε 
συγγραφικό του έργο υπήρξε ιδιαίτερα σπουδαίο εκ του οποίου πολλοί τον 
θεωρούν αρχιτέκτονα του Φιλελληνισμού κατά την Ελληνική Επανάσταση του 
1821. Κατά την έκρηξη της επανάστασης ήταν διορισμένος πρόξενος στην 
Πάτρα. Ας δούμε πως εξιστορεί τις ημέρες εκείνες, όπου επικρατούσε το χάος 
και η αναρχία 

Πάτρα 23 Μαρτίου 1821, 6η απογευματινή 

….«Η κραυγή της ελευθερίας ηκούσθη. Το πυρ λυμαίνεται την πόλιν. Οι Τούρκοι 
πριν εγκλειισθώσιν εν τω φρουρίω μετά των οικογενειών αυτών επυρπόλησαν 
τον οίκον ενός εκ των Ελλήνων προυχόντων καλουμένου 
Παπαδιαμαντοπούλου. Ο ριπίζων τας φλόγας άνεμος επαπειλεί ημάς δια 
γενικού εμπρησμού!… Ο ήλιος κατήλθεν υπό τον ορίζοντα εν μέσω πυκνού 
ερυθρού καπνού…Ο πάταγος των καταρρεουσών οικιών, οι 
επαναλαμβανόμενοι του φρουρίου κανονιοβολισμοί, ο συριγμός βομβών τινών, 
αι κραυγαί των γυναικοπαίδων όντων υπέρ τους χιλίους πεντακόσιους, και 
καταφευγόντων μετά της περιουσίας αυτών μ’ εκφοβίζουσι σφόδρα. Ο ουρανός 
όμοιος προς πύρινον θόλον φωτίζει ημάς δια λάμποντος φωτός. Η ταρασσομένη 
θάλασσα φαίνεται κυλίουσα κύματα αίματος.» 

24 Μαρτίου 1821 

«Την τρομεράν νύκτα διαδέχεται ημέρα, ην δεν ήλπιζον να επανίδω. Αδύνατον 
να εκφραστώ ό,τι υπέφερον, παρηγορών τους μεν, ενθαρρύνων τους δε, και 
παρέχων εις πάντας ελπίδας των οποίων πολύ απείχον να μετάσχω. Το πυρ 
εξακολουθεί και αδιαλείπτως προσεγγίζει. Αποφασίζω να κατεδαφίσω ελληνικάς 
τινάς οικίας παρακειμένας εις το γαλλικόν προξενείον, ίνα απομονωθώ. 
Πυροβολισμοί πανταχόθεν ακούονται… Μανθάνω   κατά την βραχείαν 
αναστολήν της μάχης ότι πάντες οι πρόξενοι, πλην του της Ισπανίας, κατέφυγον 
εις τα εκεί ορμούντα πλοία. Απέστειλα κατά ταύτην την νύκτα πλοίον είς 
Μεσολόγγιον απαιτών εν ονόματι του βασιλέως, ίνα ο πλοίαρχος γαλλικού 
εμπορικού τινος πλοίου έλθη ενταύθα, όπως βοηθήση το εμπόριον ημών. 
Αρνείται εκείνος. Εκπλέει, είπε, δια Μασσαλίαν προσφερόμενος ν’ αναλάβη την 
ανταπόκρισίν μου. Εάν τοιούτος ανήρ είναι υποκείμενος εις την τύψιν του 
συνειδότος, θα τιμωρηθεί αρκούντος, αναμιμνησκόμενος ημέραν τινά ότι 
ημέλησε του πρώτου καθήκοντος του Γαλλικού ναυτικού· δύναται να 
θαλασσοπορή ησύχως, ούτε θα καταδιώξω ούτε θ’ αναφέρω ποτέ το όνομα 
αυτού. Ο κάματος και η λύπη ενέπνευσαν εις αυτόν τον φόβον· οι δε 
αποσυρθέντες κοιμώνται εν μέσω της κλαγγής των όπλων, μόνον οι γέροντες 
δεν δύνανται να κλείσωσι τα βλέφαρα αυτών. Καταστρεπτική θερμότης 
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μεμιγμένη μετά της του ηλίου και μετά της πνοής του αέρος θα ήρκουν προς 
καταστροφήν ημών, εάν ο κίνδυνος εκάστου λεπτού δεν παρείχεν εις ημάς 
υπερφυσικήν δρασηριότητα. Η πυρκαϊά μυκάται, και κατά πάσαν στιγμήν 
ακούονται εκρήξεις· ενίοτε νομίζω ότι αισθάνομαι την γην κλονιζομένην υπό τους 
πόδας μου· δοκοί, τεμάχια τοίχων, τα οποία πίπτουσιν εν μέσω της εστίας, 
προκαλούσι την άνοδον στήλης φλογών. Κραυγαί, φωναί συγκεκχυμέναι, πόλις 
εξ είκοσι χιλιάδων ψυχών καταστρεφομένη… Θεέ μου! Πόσον οι υποκινούντες 
επαναστάσεις είναι ένοχοι!..  Αι γραμμαί αύται, ως ατάκτως χαράττω, θ’ 
απολεσθώσιν άραγε μετ’ εμού; Ευγενής τις Άγγλος όστις μοι υπεσχέθη χθές ότι 
θα αναδεχθή να μεταβιβάση την δια Κέρκυραν ανταπόκρισίν μου, εξηφανίσθη. 

Περί την μεσημβρίαν σώμα ενόπλων ανδρών, διοικουμένων υπό του αδελφού 
του προξένου της Αγγλίας, έρχεται προς αναζήτησίν μου, ίνα με οδηγήση εις 
σκάφος πλοίου τινός. Επωφελούμαι την προσφοράν αυτών, ίνα σώσω τους 
γενιτσάρους μου· Εξέρχομαι θέτων εαυτούς εν μέσω της συνοδείας. 
Προχωρούμεν προς την θάλασσαν, καθ’οδόν δε βλέπω σφαζομένας δύο 
μαύρας· ούτε αι κραυγαί μου, ούτε αι παρακλήσεις μου ηδυνήθησαν να 
σώσωσιν αυτάς. Στίφη ολόκληρα φυγάδων ορμώσι προς τον λιμένα, οι 
γενίτσαροί μου επιβιβάζονται επί του πλοίου, επιστρέφω εις το προξενείον. Οι 
Έλληνες προς εκδίκησιν πυρπολούσι την μωαμεθανικήν συνοικίαν, αι δε οδοί 
εισί πλήρεις πτωμάτων· θλιβεραί αντεκδικήσεις, ολέθριος οιωνός ολεθριωτέρου 
μέλλοντος. Ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός ανέλαβεν επί της κεφαλής αυτού 
μεγάλην ευθύνην» 

25 Μαρτίου 1821 

«Οι Έλληνες αφικνούνται εκ των χωρίων· εισί λίαν φανατικοί αλλ’ άνευ 
διοικήσεως· Θάνατος εις τους Τούρκους! Ανακράζουσι. Υψούσι εικόνας Χριστού 
επί της πλατείας του Αγ. Γεωργίου, η δε σημαία του Σταυρού κυματίζει υπεράνω 
της Ημισελήνου των τεμενών. Οι ιερείς βαπτίζουσι πολλά παιδία Τούρκων, ίνα 
εκδικηθώσι τους μωαμεθανούς, οίτινες περιέταμον νέους τινάς Έλληνας. Τα 
υδραγωγεία κατεστράφησαν και στερούμεθα ύδατος εν ώρα αφορήτου 
θερμότητος. Αφίκετο ήδη εις των διακόνων του αρχιεπισκόπου Γερμανού, ο δε 
μητροπολίτης αναμένεται την εσπέραν.  Γράφω προς τους αρχηγούς των 
επαναστατών, ίνα συστήσω αυτοίς τα πρόσωπα και τας ιδιοκτησίας των 
υπηκόων πασών των χριστιανικών δυνάμεων, εγκατελειφθέντα υπό των 
προξένων αυτών, δηλών αυτοίς ότι διατελούσιν υπό την προστασίαν του 
βασιλέως της Γαλλίας συμφώνως προς τα ημετέρας συνθήκας.Οι άρχοντες της 
Βοστίτσης εισέρχονται εις την πόλιν, προαγομένων πέντε τουρκικών κεφαλών. Η 
κατευνασθείσα πυρκαϊά εμψυχούται μεθ’ ορμής. Η κυβέρνησις του Μεγάλου 
Κυρίου δεν υφίσταται πλέον, και ουδείς αντικαθιστά αυτήν. Οι ορκισθέντες να 
αποθάνωσι υπέρ της ελευθερίας Έλληνες επιβιβάζουσι τα πράγματα αυτών, 
οιονεί σκεπτόμενοι να φύγωσι· λέγεται ότι αφίκετο εις την κοιλάδα ο 
αρχιεπίσκοπος»….. 
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Η Πάτρα απελευθερώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1828 από το γαλλικό 
εκστρατευτικό σώμα στην Πελοπόννησο με διοικητή τον στρατηγό 
Μαιζών. 

Εδώ είναι η μαρτυρια για την οικογενεια του Αναγνωστη 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ που δενετε με τις επομενες γενιες, μεσα από 
μαρτυριες και διμημοσιευσεις. Μεταφερω αυτουσιο το αρθρο της 
εφημεριδας - ΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΩΝ – Υπαρχει στο αρχειο μου η εφημεριδα. 

Η ηρωοτόκος  πατρινή οικογένεια  Νικολακοπούλου 

Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ πρωθιερέως 

Ορθόν, επωφελές και διδακτικόν είναι το να παρακολουθεί, κάθε Έλλην, 
συχνάκις, αλλ΄ ιδίως κατά τα εθνικάς εορτάς, του επιτηδείους, τεχνικούς 
ρητορικούς λόγους των λογίων μας, των μελετητών της ιστορίας της 
Παλιγγενεσίας. Τα ενθουσιώδη σταχυολογήματα, η Δημοσθένειος πλοκή της 
ομιλίας πολλάκις μας συγκινούν στιγμιαίως, και προχείρως μας μεταφέρουν 
νοερώς εις τα έτη των μεγάλων γεγονότων του 1821. Αναμφιβόλως όμως η 
ωφέλεια του φιλομαθούς ακροατού, του φιλίστορος, είναι μεγαλυτέρα και 
καθίσταται χρονιωτέρα, όταν ο ίδιος ο φιλόμουσος πατριώτης επιτύχη να 
επικοινωνήση με τα δράσαντα πρόσωπα, και να δυνηθή ν’ υναγνώση τα της 
εξυμνουμένης εποχής κείμενα, τα υπό των ιδίων χειρών των αγωνιστών 
γραφέντα. Ως το ύδωρ είναι επωφελέστερον όταν λαμβάνεται αμέσως εκ της 
ζωοδοτείρας πηγής του και ανόθευτον προσφέρεται και γίνεται ζωογόνον εις 
τους λαμβάνοντας αυτό, ούτω και η ανάγνωσις αυτών τούτων των γραπτών 
κειμένων των ηρώων μας, μας καθιστούν προσεκτικωτέρους και τα 
μεγαλουργήματα αυτών παραμένουν ανεξίτηλα, άσβεστα, εις την μνήμην ημών 
αυτών,  διότι είναι σελίδες ελημμέναι εκ του ιερού ευαγγελίου της αναστάσεως 
της Ελλάδος. 

Tοιαύται σελίδες είναι και τα επόμενα δύο έγγραφα της Πατρινής οικογενείας 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Αμφότερα δε χρειάζονται σχόλια της ασθενούς γραφίδος 
του υποφαινομένου. Οι δημιουργοί απειραρίθμων θριάμβων, και αθανάτω 
τροπαίων, εξυμνούν τους δια των αθανάτων θανάτων αύτων, θανατώσαντας 
την σκλαβιάν. 

Πρόσχωμεν τη αναγνώσει  των κειμένων των ιστοριογράφων της Αχαΐας. Δεν 
είναι δύο ή τρεις, ως συνήθως, αλλά πολλαί αι πιστοποιούσαι πολεμικαί 
γραφίδες. 

Γράφουν ευχαρίστως και υπογράφουν μετά συγκινήσεως τα εξής: 

Αναγνώσατε : 

« Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο συμπολίτης μας ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδα με βαθμόν 

https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1828
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CF%8E%CE%BD
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εξιωματικού απ’ αρχής του ιερού αγώνος μέχρι σήμερον, παρευρεθείς εις 
πολλάς σημαντικάς μάχας μετά των αδελφών του ΘΑΝΟΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ, και 
ΜΗΤΡΟΝ, όπου και επληγώθη, οι δε αδελφοί του ο μεν Θάνος ΕΦΟΝΕΥΘΗ 
γενναίως εις Πύγον, ο δε Αποστόλης ΕΦΟΝΕΥΘΗ ωσαύτως εις Μεσολόγγιον, 
και ο Μήτρος ηχμαλωτίσθη υπό των εχθρών εις την μάχην των ΠΑΤΡΩΝ, 
δείξας καθ’ όλον το διάστημα την μεγαλυτέραν γενναιότητα, ζήλον και 
πεοθυμίαν δια την ελευθερίαν της Πατρίδος του,φαινόμενος πάντοτε ευπειθης 
εις τας διαταγάς των ανωτέρων του αρχηγών. Όθεν επειδή η Ελλάς ηξιώθη την 
Α.Μ. και τρισέβαστον Άνακτα ημών αμέσως ο αναφερόμενος Αναγνώστης 
Νικολακόπουλος εφέρθη με όλην  την ευπείθειαν και υποταγήν εις τα 
καθήκοντα, ησυχάζων εις την οικίαν του και διάγων βίον ήσυχον και ειρηνικόν,  
ως τίμιος πολίτης χωρίς να μεταβή εις ξένην επικράτειαν του να υπηρετήση 
στρατιωτικώς ή και πολιτικώς. 

Τοιαύτα γιγνώσκοντες καλώς οι υποφαινόμενοι, επαφίνοιεν το παρόν μας προε 
τον ειρημένον Αναγνώστην  Νικολακόπουλον ίνα του χρησιμεύση όπου δει 
και υποφαινόμεθα. 

Εν Π. Πάτραις  τη 14η Ιαν. 1836 

Ιωάννης Ζαήμης, Χ. Λόντος, Χριστόδουλος Κρητικός, Μεντζέλος Ρούφος, Π. 
Χιλόπουλος, Ανδρέας Καλαμονδάρτης, Κ.Τσετερίδης, Αγγελάκης Ρηγόπουλος, 
Χρυσανθάκης Σιδέρης, Θάνος Χρυσανθακόπουλος, Παναγιώτης Κρανιάς, 
Αγγελής Σανέτος, Δ. Τζήπουρας, Σπήλιος Μέγαρης, Κυριακός  Φιλόπουλος, 
Κωνσταντίνος Κροίσου, Χρ. Δαλόγλης κτλ κτλ. 

Η Δημογεροντία Π. Πατρών επικυροί το γνήσιον των άνω υπογραφών των 
πολιτών. 

Π. Πάτραι την 6ην Φεβρουαρίου 1836 
Ο Δημογέρων  Πατρών 

Δ. Ρετινιώτης» 
Και η συγγραφή του Συναξαρίου συνεχίζεται :  

Εσώθη και η επομένη αίτησις. 

Γράφει και υπογράφει μόνος του ως ο μόνος σωθείς ο Αναγνώστης το 
οικογενειακόν Δίπτυχον του Οίκου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. 

Πρόσεχε, ω αναγνώστα, πόσας φοράς μνημονεύει τους ήρωας αδελφός του ο 
επιζήσας και εκτίμησον, βαθμολόγησον τον πανθομολογούμενον σύνδεσμον, 
την αδιάσειστον αγάπην της Ελληνικής οικογενείας. 
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« Αναφορά Αναγνώστου Νικολακόπουλου κατοίκου Π. Πατρών. 

Εν Πάτραις τη 30η Μαΐου 1865  

Εκ των επισυνημμένων εξ (6) επισήμων αποδεικτικών διαφόρων Αρχών και 
αξιοπίστων υποκειμένων περί την κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος 
ιερόν Αγώνα εκδουλεύσεών μου, θεωρεί η Σ. αύτη Επιτροπή, ότι και ο ταπεινός 
υποσημειούμενος επί κεφαλής στρατιωτών και μετά τριών άλλων αυταδέλφων 
μου του Θάνου, Αποστόλου και Μήτρου Νικολακοπούλων, υπηρέτησα την 
Πατρίδα στρατιωτικώς, από την αρχήν της επαναστάσεως μέχρι τέλους αυτής 
με πολύν ζήλον και πατριωτισμόν, ότι παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας και 
εκστρατείας κατά των εχθρών, εις τε την Πελοπόνησον και εις την Στερεάν 
Ελλάδα έλαβον τρείς (3) εν τω σώματί μου καιρείας πληγάς υπέρ της Πατρίδος 
και εκινδύνευσα, ότι και οι τρεις αναφερόμενοι αυτάδελφοί μου, Θάνος, 
Αποστόλης και Μήτρος μαχόμενοι έπεσαν θύματα υπέρ της απελευθερώσεως 
ημών Πατρίδος, διότι ο μεν Θάνος εφονεύθη εις μίαν μάχην του Πύργου της 
Ηλείας συγκροτηθείσαν κατά των εχθρών το 1826 ο δε Αποστόλης εφονεύθη 
επίσης εις ετέραν εν Μεσολογγίω μάχην το 1823, και ο τρίτος συνελήφθη 
αιχμάλωτος από τους εχθρούς εις μίαν των Π. Πατρών μάχην το 1821. 

Ώστε αφ’ όλης της οικογενείας μας μόνος εγώ εναπόμεινα με τρείς εντίμους 
εχθρικάς πληγάς. Ήδη δε προβεβηκός ών, με πτωχήν και αδύνατον οικογένειαν 
και εστερημένος πάσης εθνικής αμοιβής ή ικανοποιήσεως, δυστυχώς εις άκρον! 

Δεν επασχολώ επί πολύ την Σην ταύτην Επιτροπήν, ει μη ανακεφαλαιών λέγω 
ότι και προσωπικώς εγώ προσέφερον παν ό,τι είχον υπέρ Πατρίδος και αυτήν 
την ζωήν μου πολλάκις, και τους τρείς έτι, ως είρηται αδελφούς μου Θάνον, 
Αποστόλην, και Μήτρον, των οποίων είμαι μοναδικός κληρονόμος, 
προσήνεγκον θύμα υπέρ Πατρίδος. 

Όθεν προσφεύγων εις την δικαιοσύνην της Σης ταύτης Επιτροπής διά της   
παρούσης μου, παρακαλώ αυτήν, μετά δακρύων, ίνα λαμβάνουσα οίκτον 
απέναντι τοσούτων θυσιών και αγώνων μου υπέρ Πατρίδος δυσχερή 
κατάστασίν μου εν τη άκρα δικαιοσύνη και τω πατριωτισμώ αυτής, αποφασίση 
και υπέρ εμού ό,τι διέλαβον  διιάφορα ψηφίσματατων εθνικών Συνελεύσεων 
υπέρ των πρωταγωνιστών και προμάχων της Πατρίδος, και προσέτι ό,τι ανείκει 
εις εμέ ως κληρονόμον των άνω αναφερομένων τριών αυταδέλφων μου, υπέρ 
Πατρίδος αποθανόντων, μεθ’ ό υποσημειούμαι ευσεβεστάτως. 

Ευπειθέστατος 
Αναγνώστης Νικολακόπουλος». 

 
 

Ποσάκις εμνημόνευσε τους αυταδέλφους; Τετράκις. Ποσάκις την «Πατρίδα» 
Ελλάδα; Επτάκις !! Διατί επτάκις και ουχί ισάκις; Διότι απάντων των συγγενών 
και προγόνων, τιμιώτερον και αγιώτερον είναι, τοις νουν  έχουσιν  Έλλησιν, η 
ΠΑΤΡΙΣ. 
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Κατάδηλος είναι η ταυτότης των λόγων και των πράξεων του Οίκου 
ΝΙΚΟΛΟΑΚΟΠΟΥΛΟΥ με τάς διδασκαλίας των οικουμενικών μεγάλων 
διδασκάλων Σωκράτους και Ευριπίδου. Δεν επιμαρτυρεί η σημερινή της Αχαΐας 
σελίς, ότι όντως οι του 1821 αγωνισταί, των μετέπειτα πολέμων, είναι γνήσιοι 
απόγονοι των Μαραθωνομάχων; 

Υπέρ της απαλευθερώσεως του Μεσολογγίου μετά του Πατρινού αγωνιστού 
Αποστόλη Νικολακοπούλου ηγωνίσθησαν και οι Κοσκινάς Παναγιώτης 
(εφονεύθη) εκ Καλαμάτας, Σουλτάνης Γιαννούλης  Ακάρναν, Λόντος Ανδρέας εκ 
Βοστίτσης, Κριεζής Αθανάσιος του Δημητρίου εξ Ύδρας, Σιδερής Δημήτριος εκ 
Μεσολογγίου (εφονεύθη), Σκίπης Γιωργής εκ Σουλίου, Μαρούλα Δημητράκη 
Τζουμπράκη σύζυγος Λογοθέτη Γιαννάκη (ηχμαλωτίσθη), Μυλωνάς 
Αναγνώστης, Χριστίδης ή Χριστόπουλος Νικόλαος εκ Φιλίων Καλαβρύτων. 
Αποστόλη Δημήτριος (χιλίαρχος), Γεωργακόπουλος Δημήτριος εκ Πατρών 
(εφονεύθη). Ρούβαλης Παφνούτιος ιερομόναχος Ταξιαρχών (Αιγίου) εκ 
Μεσορρουγίου (Νωνακρίδος), Μακρυσσεγκούνας Παναγιώτης (εφονεύθη) εξ 
Αιτωλικού, Κορθινός Νικόλαος Αθηναίος, Κοντογιάννης Σπύρος (εφονεύθη), 
Θησεύς Θεόφιλος αρχιμανδρίτης εκ Κύπρου, Πομόνης Διονύσιος εκ Ζακύνθου, 
Βαλλιάνος Θεόδωρος εκ Κεφαλληνίας, Παπακωνσταντόπουλος Πανάγος εκ 
Γουμενίτσης, Κωνσταντίνου Αναστάσιος εξ Ελλησπόντου, Οικονόμου 
Αθανάσιος εφημέριος Κούτελης (Λαπαθών), Βέρροιος Ιωάννης εκ Δροβολοβού 
(Αροανίας), Πανουτσόπουλος ή Καικτζής εκ Σοποτού, Αναστασόπουλος εκ 
Δίβρης (Ηλείας), Διαμαντής Παναγιώτης εκ Σουλίου, Δρίβας  Νικόλαος εκ 
Κορινθίας, Δραπανιώτης Αδριανός εκ Σπετσών (ετραυματίσθη) και άλλοι πολλοί 
υπεραξία της Ελλάδος παλληκάρια, της απηνούς και σκληράς δυναστείας 
πολέμιοι, της Ελευθερίας πρόμαχοι, καλλίμαχοι, καλλίνικοι, τροπαιοφόροι, 
ομαιμόνων αδελφών απελευεθερωταί, φονείς της σκλαβιάς, πτωτεργάται των 
Ελευθεριών μας. 

ΝΙΚ. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρωθιερεύς 
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Β.  Πατέρας του παππού του παππού μου 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ………………. 

 
 

Δεν βρέθηκε Φωτογραφία 
 
 
Τελευταίος γιος του Νίκου γεννήθηκε στην Πάτρα περίπου το 1800. Από το 
1865 είναι κάτοικος Λαλικωστα η Λαλουκωστα. Πρέπει να πέθανε γύρω στο 
1875.  
Το 1821 αναφέρεται σαν αξιωματικός του στρατού με δική του ομάδα. Στον 
αγώνα για την απελευθέρωση παρά του ότι τραυματίστηκε τρις φορές επιβίωσε. 
Πολλά βιβλία κάνουν μνεία,  σαν από τους πρώτους δημότες του Δήμου 
Πατρών.  
 
Α. Το 1836 υπογράφουν για αυτόν Πατρινοί προύχοντες και διοικούντες 
για την προσφορά του στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδος.  
Β. Επίσης το 1865 με υπεύθυνη δήλωση του κάνει μνεία της φτώχιας του 
και της προσπάθειας του να ζήσει τα παιδιά του… 
 
 Το 1865 του παραχωρήθηκε γη (μοίρα) πάνω από 300 στρέμματα, 12 
χιλιόμετρα από την Πάτρα, στη Θέση Λαλικωστα, μετά από αίτηση του και 
επικαλούμενος τους αγώνες του για την Ελευθερία της Ελλάδας και τι 
έχασε για αύτη. 
 
 Είχε 4 Παιδιά ένας εκ των όποιων ήταν ο ΘΑΝΟΣ- για τα άλλα δεν υπάρχουν 
πληροφορίες. Ο Αναγνώστης ήταν μορφωμένος για την εποχή και ήταν και 
ψάλτης.   
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ζωή του όταν ζούσε στην Πάτρα , πέραν των 
δυο  παρακάτω περιπτώσεων που αναφέρονται στο βιβλίο του Κ. Λάζαρη – 
Καποδιστριακή Πάτρα -, καθώς επίσης και του παραπάνω άρθρου της 
εφημερίδας 
 
Τον Αναγνώστη τον καταμαρτυρούσε επανειλημμένα η γιαγιά μου η Σωτηραινα 
γιατί όπως έλεγε δεν έκανε καλή μοιρασιά…. Αλλά τραγουδούσε σαν αηδόνι 
όπως χαρακτηριστικά έλεγε. 
Κάποτε ρώτησα την γιαγιά μου, που γνώριζε τόσα πράγματα για την 
οικογένεια, μου έλεγε ότι της τα έλεγε η γιαγιά του άντρα της Σωτήρη, 
δηλαδή η γυναίκα του ΘΑΝΟΥ 
. 
Στο βιβλιο του Βασιλη Κ. Λαζαρη – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΑ – Εκδοσεις  
ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΩΝ  Στην Σελιδα 80 βρισκουμε : 
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Κεφάλαιο Β 9.  Οι πρώτες πατραϊκές οικογένειες 

 
Από το 1828 μέχρι το 1831 είχαν εγκατασταθεί ή επανεγκατασταθεί στην Πάτρα 
320 τουλάχιστον οικογένειες. Τούτο μαρτυρείται από πολλές πηγές και μεταξύ 
τους από επίσημες δημοσιεύσεις στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος και από 
διάφορες καταχωρήσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου είχαν 
υπογράψει, κυρίως για διάφορα αιτήματά τους, οι παρακάτω οικογενειάρχες: 
 
Γεώργιος Νεζερίτης, Γεώργιος Νεράγκαθος, Δημήτριος Νεράγκαθος, Ιωάννης 
Νεράγκαθος, Αναγνώστης Νικολακόπουλος, Γιάννος Νικολόπουλος, 
Παναγιώτης Νικολόπουλος, Στάθης Νικολόπουλος, Χριστόδουλος Ντάλογλης, 
Παναγιώτης Ντελούσης, Χριστόδουλος Ντζίνος, Αντώνιος Ντιριμής, Βασίλειος 
Ντουφεξής, Γεώργιος Ντουφεξής. Στάθης Οικονόμου. Πέτρος Παλαμάς, 
Βασίλειος Παλαιολογόπουλος, Γεράσιμος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος 
Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Παναγιώτου, Αγγελος Παναγόπουλος, Γ εώργιος 
Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Μήτρος Παναγόπουλος, 
Παύλος Παπαδιαμαντόπουλος, Σπύρος Παπαδιαμαντόπουλος, Γ εώργιος 
Παπαδόπου- λος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Παπαθανασόπουλος, 
Αθανάσιος Παπαθανασό- πουλος, Ιωάννης Παπαθανασόπουλος, Αναστάσιος 
Παπαθεοδωρόπουλος, Μήτρος Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος 
Παπασημακόπουλος, Ασημάκης Παπουτσής, Θεόδωρος Παπουτσής, Γ 
εώργιος Πάρλος, Παναγιώτης Πατρινός, Ιωάννης Πετζακίτης, Ιωάννης 
Πετρίκης, Αθανάσιος Πετρόπουλος, Αντρικός Πετρόπουλος, Ελευθέριος 
Πετρόπουλος, Παναγής Πετρόπουλος, Κωνσταντής Πιγούλας, Πανάγος 
Πικραμενόπουλος, Βασίλειος Πολυδωρόπουλος, Ιωάννης Πολυδωρόπουλος, 
Παναγιώτης Πολυδωρόπουλος, Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, Πολύχρονης 
Πολυχρονόπουλος, Θεόδωρος Πώλος, Ιωάννης Πώλος. Δημήτριος 
Ρεβενιώτης, Αγγελής Ρηγόπουλος, Γρηγόριος Ρηγόπουλος, Ανδρέας 
Ρητινιώτης, Ιωάννης Ρίτζης, Δημήτριος Ρόδη-Θάνου, Μήτρος Ροδόπουλος, 
Μπενι- ζέλος Ρουφος, Διονύσιος Ρωμανέλης, Πέτρος Ρωμανέλης. 
Νικόλαος Σαββόπουλος, Γεώργιος Σακελλαρίου, Αγγελής Σακελλαρόπουλος, 
Αγγελής Σακκετόπουλος, Σπύρος Σαντριβάλης, Αθανάσιος Σαραβαλόπουλος, 
Παναγιώτης Σαραντζόπουλος, Ιωάννης Σαραντινόπουλος, Μήτρος 
Σαρανταρόπουλος, Ιωάννης Σβαρνόπουλος, Χρυσανθάκης Σιδέρης, Νικόλαος 
Σκαντζόπουλος, Αποστολής Σκοντρόπουλος, Κωνσταντίνος Σκουρλετόπουλος, 
Γαλάνης Σοφιανόπουλος, Νικολής Σοφιανόπουλος, Αθανάσιος 
Σπηλιωτόπουλος, Γιαννίκος Σπηλιωτόπουλος, Νικολής Σπηλιωτόπουλος, 
Ανδρέας Σταθόπουλος, Ιωάννης Σταθόπουλος, Νικόλαος Σταθόπουλος, Γ 
εώργιος Σταματόγαμπρος, Γ εώργιος Σταματόπουλος, Δημάκης Στα- 
ματόπουλος, Γεώργιος Σταμπολής, Κωνσταντίνος Σταμπολής, Αργύρης 
Στασινός, Πίπερος Σταυρόπουλος, Αθανάσιος Στεφανόπουλος, Αλέξιος 
Στεφάνου, Ανδρέας Συνοδινός, Διονύσιος Συνοδινός, Κωνσταντής Συνοδινός, 
Σπύρος Σχινόπουλος, Ανδρούτσος Σωτηρόπουλος, Ιωάννης Σωτηρόπουλος. 
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Γεωργάκης Ταμπάκης, Παναγιώτης Ταξιαρχόπουλος, Θάνος Τζανετόπουλος, 
Ιωάννης Τζανετόπουλος, Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος, Δημήτριος Τζατζώνης, 
Σπύρος Τζατζώνης, Γεώργιος Τζερμπινόπουλος, Τάσος Τζιλιγκέρης, 
Τριαντάφυλλος Τομαράς, Αποστολής Τουνιόπουλος, Ανδρέας 
Τριπολιτόπουλος, Κωνσταντίνος Τσερ- τίδης, Δημήτριος Τσέρτος ή Τσερτίδης, 
Χρύσανθος Τσέρτος ή Τσερτίδης, Κωνσταντίνος Τσετσώνης, Κωνσταντής 
Τσιμπουριάς, Δημήτριος Τσίπηρας, Ιωάννης Τσιριπλάκος. Δημητράκης 
Φαλακούρας, Δημήτριος Φασαγλής, Νικόλαος Φαφουτόπουλος, Χρήστος 
Φούρναρης, Γεώργιος Φουρνιώτης, Κωνσταντίνος Φραγκογιαννόπουλος. 
Ηλίας Χαβαλάς, Χαραλάμπης Χαβελόπουλος, Αναστάσιος Χαλβατζόπουλος, 
Γιαννάτος Χαλικιάς, Παναγιώτης Χαλικιάς, Γ εώργιος Χαλικόπουλος, Κανέλλος 
Χαλικόπουλος, Νικολής Χαλικόπουλος, Γεώργιος Χαμαμουτζόπουλος, 
Γεώργιος Χαραλάμπης, Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, Αντώνιος Χειλόπουλος, 
Νικόλαος Χειλό- πουλος, Παναγής Χειλόπουλος, Σωτήριος Χειλόπουλος, 
Λεωνίδας Χούρμπας, Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ανδρέας Χριστόπουλος, 
Νικόλαος Χριστόπουλος, Πέτρος Χρι- στόπουλος, Σπύρος Χριστόπουλος, 
Κυριάκος Χρυσανθακόπουλος, Λεωνίδας Χρυσανθακόπουλος 
 
Εκτός από τις παραπάνω οικογένειες στην Πάτρα εγκαταστάθηκαν και ξένοι — 
κατά πρώτο λόγο Ιταλοί και Μαλτέζοι καθολικοί, που δούλευαν κυρίως ως 
γεωργοί και ψαράδες. Ο Καποδίστριας μάλιστα είχε δεχθεί σχετικό αίτημά τους 
και τους είχε παραχωρήσει ένα οικόπεδο, στο οποίο κατασκεύασαν τότε ένα 
ξύλινο μικρό ναό, αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα. 
 
Και στην Σελίδα 228 του ιδίου βιβλίου βρίσκουμε : 
 

Κεφάλαιο Δ 11.  Η διαταγή 3909 του Καποδίστρια 
 
Για την αντιμετώπιση της ποικιλίας των προβλημάτων, που δημιουργούσε σε 
καθημερινή σχεδόν βάση η εφαρμογή του τροποποιημένου σχεδίου του 
Βούλγαρη και των διατάξεων της απόφασης της Κυβέρνησης της σχετικής με 
την ανοικοδόμηση της Πάτρας είχαν συγκροτηθεί κατά σειρά, όπως έχει 
προαναφερθεί, τρεις επιτροπές, οι οποίες ωστόσο δεν κατόρθωσαν να 
ανταποκριθούν με την αναγκαία πληρότητα στα καθήκοντά τους. Είχαν 
δημιουργηθεί συνεπώς διάφορα παράπονα σε βάρος τους από μέρους 
πολλών πολιτών, οι οποίοι είχαν υποχρεωθεί να καταφύγουν στον τοπικό 
πολιτικό διοικητή, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να βρουν το δίκηο τους — 
σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις απευθύνθηκαν και στον ίδιο τον Καποδί- 
στρια, που μερικές φορές δεν δίσταζε να συζητεί κατευθείαν με τους πολίτες τα 
θέματα, που τους απασχολούσαν. 
Έτσι, στις 2 του Ιούνη του 1831 μια μεγάλη ομάδα πολιτών της Πάτρας είχε 
στείλει στον Κυβερνήτη την παρακάτω επιστολή, με την οποία, με την 
χαρακτηριστική για την εποχή εκείνη φρασεολογία, ζητούσαν την άμεση 
παρέμβασή του για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων τους προβλημάτων: 
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Αφ’ ου οι καταγεγραμμένοι ημείς πολίται κάτοικοι των Παλαιών Πατρών 
παραπονούμενοι ανεφέρθημεν διά της αναφοράς μας εις την επί του Σχεδίου 
της πόλεως ταύτης τακτοποιητικην επιτροπήν, αφ’ ου παρ' αυτής τα παράπονά 
μας δεν έλαβον τόπον, ενομίσαμεν χρέος μας να ανα- φερθώμεν προς την 
Εξοχότητάς Σου, θέτοντες υπ’ όφιν Σου ταύτα διά της αναφοράς μας, εντός της 
οποίας Σου εσωκλείσαμεν και την [αναφοράν μας] προς την [τακτοποιητικην] 
επιτροπήν. 
Είδες ταυ τα πάντα διά των απεσταλμένων παρ' ημών, εσνγκατάνευ- σες και 
τους ήκουσες καί προφορικώς, μας επαρηγόρησες ως φιλόστοργος πατήρ και 
Κυβερνήτης και διέταξες να διατηρηθή με ακρίβειαν το υπ' αριθμόν 2771 
διάταγμα. 
Η ζήτησίς μας, ουσιωδώς θεωρούμενη, δεν απέβλεπεν εις άλλο τι, ει μη να μας 
χορηγηθή μόνον από ένας τόπος εις το κέντρον της κάτω νέας πόλεως, όσος 
αρκεί ενός εκάστου ημών προς οικοδομήν, χρήσιμον της εργασίας του. 
Οι παρηγορητικοί και πατρικοί λόγοι Σου ενέπνευσαν προς ημάς δάκρυα χαράς 
και αγαλλιάσεως και ευγνωμονούντες εις το φιλοδίκαιον και ενάρετον Σου 
αίσθημα, ηλπίζαμεν τελειοποιημένην την ζήτησίν μας, καθώς και δεν 
αμφιβάλλομεν του να υπάρξη διαφορετικά. 
Αλλ’ επειδή και άχρι τούδε αναφερόμενοι προφανώς δις και τρις προς την 
Σεβαστήν Επιτροπήν ταύτην άλλην απολογίαν προς παρηγορίαν μας δεν 
ελάβαμεν, ει μη ότι τα χρέη τους είναι αφοσιωμένα εις την διατή- ρησιν με 
ακρίβειαν του διατάγματος, αι ελπίδες μας πάσαι εματαιώθη- σαν ήδη και η 
ζήτησις μας έμεινε νεκρά. 
Εκ νέου παρουσιαζόμεθα διά της παρούσης μας προς Σε τον Εξοχώ- τατον 
Κυβερνήτην της Ελλάδος και θέτομεν υπ’ όφιν Σου, ότι άλλους λόγους 
ικανωτέρους προς υπεράσπισιν της απαιτήσεώς μας ταύτης δεν έχομεν [και] ότι 
ελπίζομεν, οπού η φιλοδικαιοσύνη Σου να μας αφήσης του λοιπού 
παραπονουμένους εις όσον και δικαιωματικώς και ικετικώς Σε επαρακαλέσαμεν 
θερμώς και επιπόνως. 
Ιάτρευσε λοιπόν, εξοχώτατε Κύριε, την πληγήν μας ταύτην και μη καταδεχθής να 
υποφέρωμεν του λοιπού άλλην τινά περιφρόνησιν. Ανακούφισε τας δυστυχίας 
μας ως φιλόστοργος πατήρ, χορηγών προς ημάς μίαν μικράν τοιαύτην ζήτησιν. 
Καταδέξου και θεώρησε με την συνηθι- σμένην Σου ευμένειαν την εσώκλειστον 
καταγραφήν, την οποίαν θέτομεν υπ' όφιν σου, νομίζοντες χρέος μας, διά μόνην 
απλήν θεωρίαν. 
Αφιερώνοντες τας ελπίδας μας εις την φρόνησιν της Εξοχότητάς Σου, 
παρακαλούμεν τον Θεόν διά την πολυχρόνιον ζωήν Σου. 
Την παραπάνω επιστολή είχαν υπογράψει 209 πατρινοί και μεταξύ τους οι 
Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Διαμαντής Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Ζαφει-
ρακόπουλος, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Ανδρέας Δημόπουλος, Αντώνιος 
Μητρόπουλος, Δημήτριος Παναγιώτου, Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος, Ζαφείρης 
Γεωργακόπουλος, Ανδρέας Πετρόπουλος, Ιωάννης Καμινάρης, Ανδρέας 
Δημητρόπουλος, Ασημάκης Παπουτσής, Γεώργιος Σταματόπου- λος, 
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Παναγιώτης Νικολόπουλος, Γεώργιος Ντουφεξής, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, 
Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αλέξιος Αλεξανδρόπουλος, Γιάννος Νικολόπουλος, 
Νικολής Σοφιανόπουλος, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Κωνσταντής 
Καπριτζάνος, Ιωάννης Σβαρνόπουλος, Ζαφείρης Γιαννόπου- λος, Γ εώργιος Γ 
ιαννακόπουλος, Βασίλειος Παλαιολογόπουλος, Μήτρος Γιαννακόπουλος, 
Νικόλαος Δημητρόπουλος, Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, Παναγιώτης 
Γεωργόπουλος, Σπύρος Λαδόπουλος, Ιωάννης Πολυδωρόπουλος, Πανάγος 
Πικραμενόπουλος, Γιαννάκος Χαλικιάς, Παναγιώτης Χαλι- κιάς, Πανάγος 
Διονυσόπουλος, Ασημάκης Ζαφειρόπουλος, 
Αναγνώστης Νικολακόπουλος, Αγγελής Σακελλαρόπουλος, Σπύρος 
Κανελλόπουλος, Λουκάς Καραμπίνης, Σταύρος Δημητρόπουλος, Μιχαήλ 
Αγγελόπουλος,  Γεώργιος Καλαματιανός, Μιχαήλ Διαμαντόπουλος, Γεώργιος 
Σταματόγαμπρος και Πολύχρονης Πολυχρονόπουλος. 
Είκοσι μία ημέρες μετά την αποστολή αυτού του γράμματος, υποβλήθηκε 
στον Καποδίστρια ειδική αναφορά από το μέλος της τακτοποιητικής 
επιτροπής και φρούραρχο της Πάτρας Γουστάβο Βρέντε, ο οποίος τόνιζε 
στον Κυβερνήτη τις τεράστιες δυσκολίες, που δημιουργούσαν στην εν λόγω 
επιτροπή οι μεγάλες απαιτήσεις των πατρινών σχετικά με τις αποζημιώσεις 
και προχωρούσε σε συγκεκριμένες ως προς το θέμα τούτο προτάσεις.  
Τον Βρέντε ο Κυβερνήτης τον εκτιμούσε ιδιαίτερα — του είχε άλλωστε 
παληό- τερα αναθέσει πολλές αποστολές και μεταξύ τους μια ιδιαίτερα 
εμπιστευτική κοντά στον Λεοπόλδο, με σκοπό τη διαφώτιση του υποψήφιου 
βασιλιά της Ελλάδας πάνω στα οξυμμένα τότε προβλήματα της χώρας. 
Τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αναφοράς του Βρέντε ο Καποδίστριας 
υπόγραψε στο Ναύπλιο την παρακάτω με αριθμό 3909 διαταγή του, με την 
οποία επιχειρούσε για άλλη μια φορά την ολοκληρωτική αντιμετώπιση του 
ακανθώδους προβλήματος των αποζημιώσεων, χωρίς ωστόσο επιτυχία και 
πάλι…. 
 

 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.paliapatra.gr/picture.php?/512&psig=AFQjCNHb9szAeyHwYtFHMq8JC0oN2K-elg&ust=1464954685258633
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Η εκκλησία που φαίνεται είναι ο Παντοκράτορας και όχι ο Άγιος Ανδρέας που είναι γραμμένο 
στα γερμανικά.  Φωτογραφία του 1860. 

 
 

Λίγα λόγια για το μέρος που πήγε και έζησε ο Αναγνώστης με την 
οικογένεια του αφού του χαρίστηκε αλλά και αγόρασε και άλλη γη. Κατά 
μια πληροφορία αγόρασε γη, αυξάνοντας την περιουσία του  και από την 
οικογένεια Βέρα που ήδη ζούσαν στην περιοχή.  
 
Λαλικώστα ή Λαλουκώστα, το χωριό Φαρραί της Αχαΐας. Στα Αλβανικά 
Λάλου ή Λάλα = ο γυναικάδελφος και πάντως Λαλι(ου)κώστας είναι ο ιδρυτής. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρύθηκε από τον Φάρητο, γιο της Φιλοδάμειας και 
εγγονό του Δαναού. Βρισκόταν πενήντα στάδια απόσταση από την Πάτρα 
(περίπου 9 χλμ) και εκατό από τη θάλασσα (περίπου 18 χλμ), χτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Πείρου.  
Αποτέλεσε μέλος του Κοινού των Αχαιών και της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ο 
Παυσανίας αναφέρει ότι στην εποχή του υπήρχαν ο περίβολος της Αγοράς της 
πόλης και το μαρμάρινο άγαλμα του Αγοραίου Ερμή το οποίο έφερε επιγραφή 
στην οποία αναφερόταν ότι ήταν ανάθημα του Μεσσήνιου Σίμυλου, καθώς και το 
φημισμένο «Χρηστήριο», ένας βωμός που όποιος ήθελε, πήγαινε και έπαιρνε 
χρησμό από τον θεό ακολουθώντας συγκεκριμένο τελετουργικό. Εκεί υπήρχε και 
η πηγή με το ιερό ύδωρ του Ερμή.  
Επίσης δίπλα στον Πείρο υπήρχε άλσος με υπεραιωνόβια πλατάνια. Την εποχή 
του Καίσαρα Αυγούστου η πόλη ανήκε στη δικαιοδοσία του διοικητή της Πάτρας. 
Σήμερα η θέση της πόλης έχει οριοθετηθεί ανάμεσα στα σημερινά χωριά 
Φαρραί, Πρέβεδος και Ίσωμα, όπου έχουν ανασκαφεί ρωμαϊκό λουτρό, 
επιγραφές σε αρχαίο νεκροταφείο και μυκηναϊκοί τάφοι.  
 
Στα Αχαϊκά του Παυσανία αναφέρεται  
«Φαραὶ δέ, Ἀχαιῶν πόλις, τελοῦσι μὲν ἐς Πάτρας δόντος Αὐγούστου, ὁδὸς δὲ ἐς 
Φαρὰς Πατρέων μὲν ἐκ τοῦ ἄστεως στάδιοι πεντήκοντά εἰσι καὶ ἑκατόν, ἀπὸ 
θαλάσσης δὲ ἄνω πρὸς ἤπειρον περὶ ἑβδομήκοντα. ποταμὸς δὲ ῥεῖ πλησίον 
Φαρῶν Πίερος, ὁ αὐτὸς ἐμοὶ δοκεῖν ὃς καὶ τὰ Ὠλένου παρέξεισιν ἐρείπια, ὑπὸ 
ἀνθρώπων τῶν πρὸς θαλάσσῃ καλούμενος Πεῖρος. πρὸς δὲ τῷ ποταμῷ 
πλατάνων ἐστὶν ἄλσος, κοῖλαί τε ὑπὸ παλαιότητος αἱ πολλαὶ καὶ ἥκουσαι 
μεγέθους ἐς τοσοῦτο ὥστε καὶ ἑστιῶνται τῶν χηραμῶν ἐντός, καὶ ὁπόσοις ἂν 
κατὰ γνώμην ᾖ, καὶ ἐγκαθεύδουσι.  περίβολος δὲ ἀγορᾶς μέγας κατὰ τρόπον τὸν 
ἀρχαιότερόν ἐστιν ἐν Φαραῖς, Ἑρμοῦ δὲ ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ λίθου πεποιημένον 
ἄγαλμα ἔχον καὶ γένεια: ἑστηκὼς δὲ πρὸς αὐτῇ τῇ γῇ παρέχεται μὲν τὸ 
τετράγωνον σχῆμα, μεγέθει δέ ἐστιν οὐ μέγας. καὶ αὐτῷ καὶ ἐπίγραμμα ἔπεστιν, 
ἀναθεῖναι αὐτὸ Μεσσήνιον Σιμύλον: καλεῖται μὲν δὴ Ἀγοραῖος, παρὰ δὲ αὐτῷ καὶ 
χρηστήριον καθέστηκε. κεῖται δὲ πρὸ τοῦ ἀγάλματος ἑστία, λίθου καὶ αὐτή, 
μολίβδῳ δὲ πρὸς τὴν ἑστίαν προσέχονται λύχνοι χαλκοῖ.  ἀφικόμενος οὖν περὶ 
ἑσπέραν τῷ θεῷ χρώμενος λιβανωτόν τε ἐπὶ τῆς ἑστίας θυμιᾷ καὶ ἐμπλήσας τοὺς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%28%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
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λύχνους ἐλαίου καὶ ἐξάψας τίθησιν ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ ἀγάλματος ἐν δεξιᾷ 
νόμισμα ἐπιχώριον-- καλεῖται δὲ χαλκοῦς τὸ νόμισμα--καὶ ἐρωτᾷ πρὸς τὸ οὖς τὸν 
θεὸν ὁποῖόν τι καὶ ἑκάστῳ τὸ ἐρώτημά ἐστι. τὸ ἀπὸ τούτου δὲ ἄπεισιν ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς ἐπιφραξάμενος τὰ ὦτα: 
προελθὼν δὲ ἐς τὸ ἐκτὸς τὰς χεῖρας ἀπέσχεν ἀπὸ τῶν ὤτων, καὶ ἧστινος ἂν 
ἐπακούσῃ φωνῆς, μάντευμα ἡγεῖται.  τοιαύτη καὶ Αἰγυπτίοις ἑτέρα περὶ τοῦ 
Ἄπιδος τὸ ἱερὸν μαντεία καθέστηκεν: ἐν Φαραῖς δὲ καὶ ὕδωρ ἱερόν ἐστι τοῦ 
Ἑρμοῦ: <*Ἑρμοῦ> νᾶμα μὲν τῇ πηγῇ τὸ ὄνομα, τοὺς δὲ ἰχθῦς οὐχ αἱροῦσιν ἐξ 
αὐτῆς, ἀνάθημα εἶναι τοῦ θεοῦ νομίζοντες. ἑστήκασι δὲ ἐγγύτατα τοῦ ἀγάλματος 
τετράγωνοι λίθοι τριάκοντα μάλιστα ἀριθμόν: τούτους σέβουσιν οἱ Φαρεῖς, 
ἑκάστῳ θεοῦ τινὸς ὄνομα ἐπιλέγοντες. τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα καὶ τοῖς πᾶσιν 
Ἕλλησι τιμὰς θεῶν ἀντὶ ἀγαλμάτων εἶχον ἀργοὶ λίθοι.  Φαρεῦσι δὲ ὅσον πέντε 
σταδίους καὶ δέκα ἀπωτέρω τῆς πόλεώς ἐστιν ἄλσος Διοσκούρων. δάφναι 
μάλιστα ἐν αὐτῷ πεφύκασι, ναὸς δὲ οὐκ ἦν ἐν αὐτῷ οὐδὲ ἀγάλματα: κομισθῆναι 
δὲ οἱ ἐπιχώριοί φασιν ἐς Ῥώμην τὰ ἀγάλματα. ἐν Φαραῖς δὲ ἐν τῷ ἄλσει βωμὸς 
λίθων λογάδων ἐστί. πυθέσθαι δὲ οὐκ εἶχον εἰ [ὁ] Φάρης ὁ Φυλοδαμείας τῆς 
Δαναοῦ σφισιν ἢ ὁμώνυμος ἐκείνῳ τις ἐγένετο οἰκιστής.» 
 

Η Ελληνική Κοινωνία από το 1828 έως το  1910 
 
Στις 7/10/1828 ελευθερώνεται από τα στρατεύματα του Γάλλου στρατηγού 
Μαιζόν.   Το 1829 ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας αναθέτει στον 
αρχιτέκτονα Σταμάτιο Βούλγαρη το πολεοδομικό σχέδιο της  πόλης. Το άρτιο 
ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπει τη διάνοιξη κάθετων και οριζόντιων δρόμων, 
μεγάλων πλατειών και την επέκταση της πόλης μέχρι την παραλία.  
Την επόμενη χρονιά στην πόλη συρρέει πλήθος κόσμου από την Ήπειρο, τη 
Ρούμελη, την Κρήτη, τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο.   Από το 1834 και 
μετά η πόλη κοσμείται με νεοκλασικά κτίρια που τα χαρακτηρίζουν οι 
επιβλητικές προσόψεις, τα περίτεχνα υπέρθυρα, τα μαρμάρινα μπαλκόνια, τα 
ακροκέραμα, τα αγάλματα και οι στοές.  
Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. η σταφιδοκαλλιέργεια εξελίσσεται σε 
μονοκαλλιέργεια: μετά το άνοιγμα της γαλλικής αγοράς (1878 και εξής) όλη η 
εθνική οικονομία εξαρτάται από την εξαγωγή του «χρυσοφόρου» προϊόντος 
(που αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό των συνολικών εξαγωγών της 
χώρας). 
Γύρω από την καλλιέργεια και το εμπόριο της σταφίδας ζει και αναπτύσσεται 
ένας ολόκληρος κόσμος, η «κοινωνία της σταφίδας». Στη Πάτρα  κατ' εξοχήν 
πόλη-λιμάνι που οργανώνει την παραγωγή του προϊόντος και ελέγχει τις 
εξαγωγές  Μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων, από τους 
σταφιδοπαραγωγούς και τους σταφιδεμπόρους, τους τραπεζίτες, τους 
μεσίτες, τους παραγγελιοδόχους, τους ασφαλιστές και τους δικηγόρους ως 
τους φορτωτές, τους μαουνιέρηδες και τους εργάτες κατασκευής κιβωτίων, 
ζει, ευημερεί και πλουτίζει χάρη στη σταφίδα. 
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Στην κοσμοπολίτικη Πάτρα αλλά και στα πλούσια χωριά η βελτίωση του 
επιπέδου ζωής είναι φανερή: «Τα σπίτια των τα μετέβαλον εις μικρά 
ανάκτορα από έποψιν χλιδής και βαρυτίμου επιπλώσεως. Έπιπλα που ο κ. 
Συγγρός δεν τα ωνειρεύθη διά το μέγαρόν του» γράφει η «Ακρόπολις» 
(13.2.1894) Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα του πλούτου αυτού του «πολιτισμού 
της σταφίδας» έχει μεγάλη σημασία για την επικοινωνία που αναπτύσσεται 
μεταξύ πόλης και υπαίθρου.  
 Μέσα στη πόλη ανεγείρονται,  το θέατρο ‘Απόλλων ’, ο Μητροπολιτικός 
ναός, το Δημοτικό Νοσοκομείο, ο παλαιός  ναός του Αγίου Ανδρέα. Στην 
παραλιακή οδό κτίζονται σταφιδεργοστάσια, σταφιδαποθήκες η περίφημη 
ΠΟΣΤΑ και άλλα κτίρια για τις εργασίες του διαμετακομιστικού εμπορίου. Η 
εξαγωγή σταφίδας, κρασιού και άλλων τοπικών προϊόντων καθιστούν την 
Πάτρα το βασικό εμπορικό κέντρο της χώρας. Τον ίδιο αιώνα κατασκευάζεται 
το λιμάνι που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης  της πόλης.  
Από το 1870 καθιερώνεται και εξελίσσεται το καρναβάλι με φανερές 
επτανησιακές και ευρωπαϊκές επιρροές .Το 1887 η Πάτρα συνδέεται 
σιδηροδρομικώς με τον Πειραιά και το 1890 με τον Πύργο. Το 1893 η 
σταφιδική κρίση δημιουργεί οικονομική και κοινωνική αποσταθεροποίηση.  
Η αρχιτεκτονική εμπλουτίζεται με νέα ευρωπαϊκά ρεύματα όπως της Art 
Nouveau και της Art Deco , γεγονός που δείχνει τον κοσμοπολιτισμό της και 
που εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής κατά την περίοδο της Belle 
Époque .   
Ο 19ος αιώνας άφησε στην Πάτρα μια εξαιρετική ρυμοτομία και κυρίως το 
συνδεδεμένο με σκάλες και ανηφόρες στο πήγαινε έλα  άνω και κάτω πόλης. 
Άφησε τις στοές και τα χαρακτηριστικά «αλεξήλια» και «αλεξιβρόχια» όπως 
τα αναφέρει η Ευανθία Στιβανάκη στο ένθετο «Ιστορικά» της εφημερίδας 
«Ελευθεροτυπία» (α.φ. 119, 24/1/2002), τα οποία ήταν αντιγραφή από τα 
Επτάνησα και την Ιταλία.  
Από τότε αντέχουν ως τις μέρες μας, παρά τις όποιες φθορές του χρόνου. 
Παράλληλα με την πολεοδομική ανασυγκρότηση της Πάτρας κατά τον 19ο 
αιώνα, στην πόλη εγκαθιδρύονται και λειτουργούν πλήθος φορέων 
μορφωτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Μαχητικά 
επαγγελματικά και εργατικά σωματεία, πρωτοπόρες πολιτικές κινήσεις, 
επηρεασμένες από τα Ευρωπαϊκά πολιτικά τεκταινόμενα και εμφορούμενες 
από σύγχρονα (για την εποχή) ιδεολογικά ρεύματα, δίνουν ιδιαίτερο τόνο 
στην πόλη.  
 Η Πάτρα του 19ου αιώνα χαρακτηρίστηκε «ιδιότυπο κύτταρο παιδείας» και 
«αγωγός πνευματικής μετάγγισης» (Κ. Δημαράς, «Πάτρα, ιδιότυπο κύτταρο 
παιδείας, περ. Ν. Εστία, 1967). 
Ιδρύθηκαν δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, ενώ το περιεχόμενο 
της γενικής, εμπορικής, τεχνικής και γεωργικής εκπαίδευσης απασχόλησε την 
πόλη. Νωρίς, μάλιστα, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την μόρφωση των 
γυναικών όπου στο τέλος του αιώνα αποφοίτησαν οι πρώτες δασκάλες. 
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Στην Πάτρα ιδρύθηκαν και λειτούργησαν δημοτικά και ιδιωτικά μουσικά 
σωματεία, όπως η «Φιλαρμονική», ο «Παναχαϊκός» και η «Παναγία της 
Καρμήλου» των Καθολικών. Γνωστοί δάσκαλοι μουσικής και διευθυντές 
ορχήστρας, κυρίως από τα Ιόνια νησιά και την Ιταλία, δίδαξαν μουσική στα 
παιδιά των αστών και συγκρότησαν ορχήστρες. 
Η Πάτρα ανέδειξε  ποιητές, συγγραφείς, , με σπουδές σε Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια, εμφορούμενοι από νέες ιδέες και κοινωνικές ανησυχίες. 
Ανάμεσά τους ο Ζαν Μορέας, ο Ανδρέας Ρηγόπουλος, ο Περικλής 
Γιαννόπουλος, ο Αντώνης και ο Ηλίας Καλαμογδάρτης, ο Σπυρίδων 
Βασιλειάδης, ο Παναγιώτης Συνοδινός, ο Αδαμάντιος Παπαδιαμαντόπουλος,  
ο Κωνσταντίνος Κωνστάκης, ο Εμμανουήλ Χαιρέτης, ο Πλάτων Δρακούλης, 
κ.ά. Η πόλη ανέδειξε εκλεκτούς επιφυλλιδογράφους-αρθρογράφους, όπως ο 
Κ. Φιλόπουλος, εκδότης του «Φορολογούμενου» και παππούς του τέως 
προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου. 
Παράλληλα, διακρίθηκαν ιστοριογράφοι, όπως ο Στέφανος Θωμόπουλος, 
ενώ αναδείχθηκαν και επιστήμονες με πλούσια κοινωνική δράση, ανάμεσά 
τους ο γιατρός, πολιτικός και συγγραφέας Χρ. Κορύλλος.  
Είναι γνωστό ότι η Πάτρα μετεπαναστατικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου, είχε μια συνεχή επαφή με 
την Ιταλία και τη Δύση γενικότερα, δεχόμενη πολλές επιρροές, που 
συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας αστικής κοινωνίας ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών.  
Το 1849, μετά την αποτυχία των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων στην 
Ιταλία, εκατοντάδες Ιταλοί ήρθαν ως πολιτικοί πρόσφυγες και διέμειναν 
προσωρινά στην Πάτρα. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και ο ντόπιος 
πληθυσμός, υποδέχθηκαν τους Ιταλούς πρόσφυγες και τους παρείχαν άσυλο 
και κάθε συνδρομή, παραβλέποντας μάλιστα τις διεθνείς αντιδράσεις. 
Οι εφημερίδες της εποχής σημειώνουν πως η συμπαράσταση που έδειξαν οι 
Πατρινοί απέναντι στους Ιταλούς ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πολλοί μάλιστα 
τους φιλοξένησαν στα σπίτια τους.  
Βέβαια, η παρουσία Ιταλών στην Πάτρα χρονολογείται πολύ πριν το 
προσφυγικό ρεύμα του 1849, ενώ μέχρι τα τέλη του 19ου αι. και τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού η οικειοθελής εγκατάσταση καθολικών ιταλικής 
υπηκοότητας ήταν τέτοιας έκτασης γινόταν λόγος για «ιταλική παροικία» 
Η αρμονική συμβίωση ντόπιων και Ιταλών καθολικών ευνόησε την μεταξύ 
τους πολιτισμική επαφή και είχε ως συνέπεια την εισαγωγή ευρωπαϊκών 
ηθών στην πόλη και τον δυτικό προσανατολισμό των τεχνών.  
Περί τα τέλη του 19ου αιώνα άκμασε στην Πάτρα ένας από τους 
μεγαλύτερους καλλιτέχνες  του Ελληνικού θεάτρου σκιών, Δημήτρης 
Σαρδούνης, ο «θαυμασιώτατος» καραγκιοζοπαίχτης «Μίμαρος». Ο 
πρωτοπόρος Πατρινός καλλιτέχνης προσέδωσε έναν ιδιαίτερο εθνικό 
χαρακτήρα στο θέατρο σκιών, προσθέτοντας νέους χαρακτήρες και τοπικά 
στοιχεία. Άλλωστε, η Πάτρα θεωρείται γενέτειρα του ελληνικού Καραγκιόζη 
και δημιουργός μιας ιδιαίτερης «σχολής» του.  
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Στην Πάτρα αναπτύχθηκε ραγδαία και η θεατρική κίνηση, με συνεχείς 
μετακλήσεις διάσημων Ιταλικών λυρικών θιάσων, οι οποίοι γνώρισαν 
θριάμβους. Καινούργια θέατρα κόσμησαν την πόλη: ο εξαιρετικός θερινός 
«Παράδεισος», το θέατρο της λιμενικής «Εξέδρας», το θέατρο του 
σιδηροδρομικού σταθμού «ΣΠΑΠ», καθώς και άλλα, είτε μόνιμα είτε 
ευκαιριακά.  
Τα «ωδικά καφενεία» δυτικού τύπου ή αλλιώς καφέ σαντάν  εγκαταστάθηκαν 
κατά κανόνα στην Κάτω πόλη, ενώ τα ανατολίτικου τύπου «καφέ αμάν» 
λειτούργησαν κυρίως στην Άνω. Διάσημοι ακροβάτες, σχοινοβάτες, 
ταχυδακτυλουργοί, θηριοδαμαστές, ιπποδρόμια, πανοράματα, φημισμένοι 
Ευρωπαϊκοί θίασοι με μαριονέτες και παιδικά θεάματα κατέκλυζαν την πόλη 
κάθε εποχή του έτους.  
Τέλος, στην Πάτρα του 19ου αιώνα αναπτύχθηκε ενδιαφέρον για την 
συγκρότηση δημοσίων βιβλιοθηκών και εγέρθηκε δημόσιος διάλογος σχετικά 
με την ανασκαφική δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ τονίστηκε και η 
αναγκαιότητα ύπαρξης τοπικού αρχαιολογικού μουσείου. Άνθηση γνώρισαν 
και η ζωγραφική, η αγιογραφία, η γλυπτική και η τοπική λογοτεχνία, ενώ 
πλήθαιναν συνεχώς τα χοροδιδασκαλεία. 
Τι να πρωτοαναφέρω… όμως κλείνοντας τον 19 αιώνα θα αναφερθώ στην 
μεγάλη κρίση και να τι έλεγε η (Ακρόπολις) στις 17/9/93 (Προλάβετε οι 
αρμόδιοι τα περαιτέρω διότι το πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην, η δε 
λαϊκή παραφροσύνη εμφυλίους πολέμους) αναφερόμενη στο κύμα των 
πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών που σαρώνει τις σταφιδοπαραγωγούς 
περιοχές της Πελοποννήσου  και άμεσα την Πάτρα, μέσα στην ατμόσφαιρα 
της σοβαρής οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του έτους.  
Η μεγάλη σταφιδική κρίση που εμφανίστηκε ως απόρροια της 
μονοκαλλιέργειας και της μονοεξαγωγής της σταφίδας, με δεδομένα τη γενική 
οικονομική δυσπραγία της χώρας (υπερδανεισμός και αδυναμία πληρωμών) 
και τις διεθνείς αντίξοες συγκυρίες (ύφεση ευρωπαϊκών οικονομιών, κλείσιμο 
γαλλικής αγοράς στην σταφίδα), είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και ένα από τα 
μείζονα ζητήματα της Ελληνικής ιστορίας του τέλους του περασμένου αιώνα. 
 Πριν από το 1893 είχαν σημειωθεί και άλλες σταφιδικές κρίσεις, μικρότερης 
όμως σημασίας, τις οποίες τα  δίκτυα οργάνωσης της καλλιέργειας και 
εμπορίας της σταφίδας είχαν ξεπεράσει με εξισορροπιστικούς μηχανισμούς, 
που όμως αυτή τη φορά κατέρρευσαν: η κρίση που άρχισε το 1893 ήταν 
βαθιά, με σοβαρότατες δημοσιονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. 
Τον αντίκτυπό της τον αισθάνθηκε η κοινωνία στο σύνολό της και ολόκληροι 
πληθυσμοί έφθασαν στα όρια της έσχατης ένδειας.  
Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και με τον πρωθυπουργό να λέει Δυστυχώς 
Πτωχεύσαμε ακουμπάμε τον 20ο αιώνα.  

Περίπου το 1902 η πόλις και γενικότερα ο νομός ξεπερνά την κρίσι με το να 
αναπτυχτεί πάλι εμπορικά με κύριο προϊόν  την σταφίδα, (Το μαύρο χρυσό) και 
έτσι, το 1902 η Πάτρα είναι η πρώτη πόλη που αποκτά τραμ (η λειτουργία του 
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σταμάτησε το 1917).  Στις αρχές του 20ου αιώνα λόγω της μετανάστευσης προς 
την Αμερική ,η Πάτρα μέσω του λιμανιού της αναδεικνύεται σε πύλη της 
Ελλάδας προς τη Δύση. Το 1908 θεμελιώνεται ο νέος ιερός ναός του Αγίου 
Ανδρέα ενώ νέα εργοστάσια λειτουργούν στους κλάδους της οινοποιίας ,της 
οινοπνευματοποιίας, της πλεκτικής ,της κλωστοϋφαντουργίας, της 
σαπωνοποιίας και της αλευροβιομηχανίας, καθιστώντας την Πάτρα το τρίτο 
μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Και ενώ η Πέτρα ζει τους ρυθμούς 
της πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ελληνική πολιτική σκηνή από την 
απελευθέρωση το 1828  μέχρι και το 1900. Σχεδόν ζούμε τη μέρα της δυστυχίας 
κάτι που μας το επιβεβαιώνουν και οι γελοιογραφίες του τύπου της εποχής 
εκείνης. Πτωχεύσεις, δάνεια, η στο προσκήνιο φαγωμάρα των δύο κυρίαρχων 
παρατάξεων, παρελαύνουν μπροστά μας τονίζοντας πως μόνο τα ονόματα και 
οι χρονολογίες έχουν αλλάξει ενώ η ουσία παραμένει η ίδια. Ελλάδα, μια χώρα 
κατατρεγμένη από τους ίδιους της τους πολίτικούς, ο φτωχός συγγενής των 
ευρωπαίων. 

Λίγες φορές το παρελθόν έχει να επιδείξει εκλογικές αναμετρήσεις σε συνθήκες 
και με δεδομένα που παραπέμπουν ευθέως σε κατάρρευση του παραδοσιακού 
δικομματισμού. Ίσως η πιο χαρακτηριστική από αυτές να ήταν οι εκλογές στο 
γύρισμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα ,αμέσως μετά την επιβολή του Διεθνούς 
Οικονομικού Ελέγχου, ως μία από τις ταπεινωτικές συνέπειες του 
ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, αλλά και στη σκιά της πτώχευσης του 
1893. Τότε ο δικομματισμός (εναλλαγή δύο κομμάτων στην εξουσία που 
συγκεντρώνουν αθροιστικά θηριώδη εκλογικά ποσοστά) δέχεται ισχυρότατο 
πλήγμα. 
 Ο Θ. Δεληγιάννης θα αποδειχθεί  ανθεκτικότερος και από τον δικομματισμό, αν 
και ήταν ο πρωθυπουργός της ήττας και του εθνικού εξευτελισμού. Η 
αποσύνθεση θα ολοκληρωθεί μετά τη δολοφονία του (1905) και θα σφραγιστεί 
με την Επανάσταση στο Γουδί (1909) από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, με 
επικεφαλής τον Συνταγματάρχη  Νικόλαο Ζορμπά… 
Γεγονός πάντως είναι ότι το κίνημα υποστηρίχθηκε κυρίως από τις κατώτερες 
τάξεις, μικροαστούς, εργάτες και τους επίδοξους μετανάστες που 
κυκλοφορούσαν υποαπασχολούμενοι ή άνεργοι στην Αθήνα αδημονώντας να 
αναχωρήσουν. Αυτοί αποτελούσαν τη μεγάλη μάζα του συλλαλητηρίου του 
Σεπτέμβρη και στρέφονταν εναντίον των ανώτερων τάξεων, 
συμπεριλαμβανομένης και της αστικής. μέσα όμως η ριζοσπαστικότητα των 
κατώτερων τάξεων εξέπνευσε λόγω έλλειψης κάθε δύναμης και ιδεολογικής 
ωριμότητας και προωθήθηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο επιλογές 
εκσυγχρονιστικές, αστικές, που αποτελούν τις επιδιώξεις των ανερχόμενων 
μεσαίων στρωμάτων. 
Τους επόμενους μήνες, ως το τέλος του 1909, δεν επιδίωξε να παραβιάσει τη 
συνταγματική τάξη, ασκούσε μόνο πιέσεις στην κυβέρνηση και στα κόμματα να 
προβούν σε μεταρρυθμίσεις. Τελικά, αναγνωρίζοντας αδυναμία, επέλεξε το 
γνωστό στην Ελλάδα κρητικό πολιτικό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ως το 
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κατάλληλο πρόσωπο να του εμπιστευτεί το ρόλο του πολιτικού του συμβούλου. 
Η επιλογή του Βενιζέλου υπαγορευόταν από την εξαιρετική φήμη του για τη 
δράση του στην Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια του αυτόνομου καθεστώτος του 
νησιού, την αίγλη που είχε αποκτήσει από τη δυναμική αντίθεσή του με τον 
πρίγκιπα Γεώργιο και το γεγονός ότι αποτελούσε ένα εντελώς νέο πρόσωπο, 
"αμόλυντο" από κάθε εμπλοκή με τις ελληνικές πολιτικές φατρίες 
Το 1909, έτος της εκδήλωσης του Κινήματος στο Γουδί, είναι έτσι κι αλλιώς μια 
τομή στην Ελληνική Ιστορία σηματοδοτώντας την αρχή μιας δεκάχρονης 
περιόδου (1910-20) προόδου και συγκρότησης της Ελλάδας ως σύγχρονου 
κράτους. Ταυτίζεται με την άνοδο των μεσαίων αστικών στρωμάτων, τα οποία, 
ενισχυμένα από τις οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών του 19ου αιώνα, 
διεκδικούν έναντι της παλιάς, πολιτικής, αστικής ολιγαρχίας την πολιτική τους 
εκπροσώπηση και τη δημιουργία των θεσμικών εκείνων προϋποθέσεων που θα 
διευκόλυναν την οικονομική τους δραστηριότητα. 
Το Κίνημα στο Γουδί θεωρήθηκε αντίδραση του στρατού ως αυτόνομου 
πολιτικού παράγοντα -πράγμα όχι παράδοξο για τις κοινωνικές δομές της 
Ελλάδας της εποχής- σε μια "ανάξια" ηγεσία με αίτημα να αντικατασταθεί από 
μια "αξιότερη", χωρίς όμως στόχους θεσμικών ανατροπών 
Σε κάθε περίπτωση, η Επανάσταση στο Γουδί άνοιξε το δρόμο για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την εδραίωση του αστικού καθεστώτος. 
Πράγματι, η επανάσταση στο Γουδί σφραγίζει μια εποχή και εγκαινιάζει μια νέα 
για την Ελλάδα. 
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Γ.  Παππούς του Παππού μου 
ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ……………………… 

Αυτός που ακλούθησε τον Πατέρα του από την Πάτρα 
στο Χωρίο 

 
 

Δεν βρέθηκε Φωτογραφία 
 
 
Γιος του Αναγνώστη  δεν γνωρίζουμε κάτι για τα αδέλφια του, γιατί από την 
Πάτρα μαζί με τον Αναγνώστη έφυγε για το Φαρραι μόνο ο Θάνος και ο 
Αργυρής.  
Ο Θανος γέννησε τους ΓΙΩΡΓΗ – ΓΙΑΝΝΗ – ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ.     
Γεννήθηκε περίπου το 1830 στη Πάτρα και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες 
για την ζωή του. Από το 1865 ζει στο Φαρραι. Πέθανε στο Φαρραι …δεν 
υπάρχει πληροφορία πότε.    
Είναι αυτός που μαζί με τον αδελφό του και τον γέρο πλέον πατέρα του 
διαμόρφωσε τα χωράφια για την καλλιέργεια των Σιτηρών και Καλαμποκιών. 
Επίσης δεν έχουμε πληροφορίες για την γυναίκα του. 
Στο χωρίο κατοικούσαν  Αρβανίτες. κατά τον Τριανταφυλλου και μιλούσαν 
Αρβανίτικα, Οι φούντες από τα καλαμπόκια που καλλιεργούσαν οι 
Νικολακοπουλεοι στα Αρβανίτικα λέγονται ΝΤΟΝΤΑ εξ ου και το παρατσούκλι 
έως και σήμερα ΝΤΟΝΤΑΣ ( και όλοι μαζί ΝΤΟΝΤΕΟΙ και η μεριά του χωριού 
που είχαν τα σπίτια τους  ΝΤΟΝΤΕΙΚΑ ). 
Το άλλο παιδί του Θάνου είναι  ο Γιάννη όπου το Σοι του το βρίσκουμε  στο 
χωρίο με το παρατσούκλι – Ζαφειρογιαννης – 
Τέλος η Αχοντούλα παντρεύτηκε ΒΕΡΡΑ, τον Παππού του Κωνσταντή, γιος 
του Κωνσταντή είναι ο Γιώργος Βέρρας 
Ο Θάνος κατά τον πατέρα μου δεν πολέμησε. Ερχόμενοι στο χωρίο οργάνωσαν 
την τεράστια περιουσία που είχαν πάρει  και άρχισαν να καλλιεργούν. Εξ άλλου 
η Ελλάδα το διάστημα από την απελευθέρωση το 1928 έως και τον 
Ελληνοτουρκικό πόλεμο δεν έκανε κάποιο πόλεμο. 

Προϊόντα που παρήγαγε αμέσως μόλις έγινε ο Αναγνώστης κύριος των 
χωραφιών, με την βοήθεια των παιδιών του και ιδιαίτερα του Θάνου. 

Το σιτάρι ή στάρι  είναι ένα φυτό που καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο. Είναι το 
δεύτερο παγκοσμίως σε συγκομιδή δημητριακό, μετά τον αραβόσιτο, με τρίτο το 
ρύζι.. Τα σιτηρά είναι από τα πρώτα φυτά τα οποία καλλιέργησε ο άνθρωπος 
και τα ίχνη των περισσότερων απ` αυτά χάνονται στο βάθος της ιστορίας. Από 
τις αρχές της ανθρώπινης ιστορίας η σπουδαιότητα των σιτηρών για το 
ανθρώπινο γένος υπήρξε σημαντική. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8D%CE%B6%CE%B9
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αρχαίοι πολιτισμοί ήκμασαν σε περιοχές όπου καλλιεργούνταν κάποιο σιτηρό. 
Έτσι, οι πολιτισμοί των Βαβυλωνίων και Αιγύπτιων βασίστηκαν στο σιτάρι, των 
Κινέζων στο ρύζι, των Ίνκας, Μάγιας και Αζτέκων στον αραβόσιτο. Σήμερα, τα 
σιτηρά εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 
γεωργία και τα προϊόντα τους αποτελούν τη βάση της διατροφής του 
πληθυσμού του πλανήτη μας. Πλήθος προϊόντων διατροφής έχουν ως βάση 
κάποιο σιτηρό. Και δεν είναι μόνο εκείνα τα φαγητά και εν γένει σκευάσματα 
όπως ο άρτος, τα ζυμαρικά ή πολλά άλλα προϊόντα που είναι γνωστά στο ευρύ 
κοινό ότι προέρχονται από τα φυτά αυτά. 

Το καλαμπόκι ή αραβόσιτος ή αραποσίτι. Η ελληνική επιστημονική ονομασία 
του φυτού είναι Αραβόσιτος ο κοινός και κατάγεται από την Αμερικάνικη ήπειρο 
όπου ήδη πριν από 5.500 χρόνια το καλλιεργούσαν οι Ίνκας, οι Μάγια και οι 
Αζτέκοι. Η Ελληνική ονομασία του, «αραβόσιτος», σημαίνει «ο σίτος (σιτάρι) 
των Αράβων» και εισήχθη στην Ελλάδα το 1600 από τη Βόρεια Αφρική. 

(Οι ποιο πάνω πληροφορίες έρχονται από το Ιντερνέτ αλλά και από κουβέντες 
που έκανα με την Θεια μου την Μαριγω επίσης και τον Πάτερα μου, που είχαν 
ασχοληθεί με την καλλιέργεια του Σιταριού και καλαμποκιού μικρά παιδιά 
βοηθώντας τους γονείς τους.  

Προετοιμασία γεωργού για την σπορά 

Οι γεωργοί όλου του χωριού και η οικογένεια μου από το τέλος του καλοκαιριού 
άρχιζαν τις προετοιμασίες για τη σπορά, έκοβαν πλατάνια, όταν το φεγγάρι ήταν 
στη γέμιση, γιατί τα ξύλα εάν κοβόντουσαν τότε δεν τα έτρωγε ο σκόρος και 
ήταν ανθεκτικά. Όταν έφτανε η εποχή της σποράς οι γεωργοί πήγαιναν τα ξύλα 
στους πελεκητές, ειδικοί που πελέκαγαν τα ξύλα και έφτιαχναν τα αλέτρια.  

Στη συνέχεια πήγαιναν στον χαλκιά για να τους φτιάξει το υνί και να το 
συνδέσει με το ξύλινο αλέτρι, σκαλιστήρια και κασμάδες. Το χωράφι γινόταν 
με τα βόδια γι αυτό κάθε σπίτι είχε και το δικό του ζευγάρι. Μετά το 1930 τα 
αλέτρια έπαψαν να είναι ξύλινα και αντικαταστάθηκαν από σίδερο, έτσι και τα 
βόδια αντικαταστάθηκαν από τα άλογα, διότι τα άλογα μπορούσαν να τα 
χρησιμοποιήσουν για περισσότερες δουλειές ενώ τα βόδια μόνο για χωράφι.  
Στις προετοιμασίες για τη σπορά βοηθούσαν και οι γυναίκες, συγκεκριμένα 
κοσκίνιζαν το σπόρο (στάρι, κριθάρι, βρώμη κτλ.) στον αργιόλογο ώστε να 
είναι καθαρό για τη σπορά. Αργότερα ο αργιόλογος αντικαταστάθηκε από τις 
σταροκαθαρίστικές μηχανές, τις οποίες τις γύριζαν με το χέρι. Κατά τα μέσα 
του Σεπτέμβρη άρχιζαν και οι πρώτες βροχές , η γη ήταν έτοιμη για τη 
σπορά. Την πρώτη μέρα της σποράς η γιαγιά μου και πιστεύω και όλες οι 
προηγούμενες γυναίκες της οικογένειας, από αυτή,  έφτιαχναν μια 
μπουγάτσα με μυρωδικά για το καλό και ετοίμαζαν το κολατσιό που θα 
έπαιρνε μαζί του ο παππούς μου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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 Μέσα στο δισάκι με το σπόρο η νοικοκυρά τοποθετούσε και ένα ρόδι για να 
έχει επιτυχία η σπορά, το ρόδι αυτό ο ζευγολάτης το κουβαλούσε μαζί του 
μέχρι να τελειώσει τη σπορά. 
Συνήθως εκτός από το ζευγολάτη υπήρχαν μαζί του και δύο βοηθοί, ένας για 
να σκαλίζει και να ισάζει τις αυλακιές και ο άλλος για να σκάβει στις άκρες 
όπου δεν έφτανε το αλέτρι.  Η διαδικασία της σποράς διαρκούσε πολλές 
μέρες όμως ΟΙ γεωργοί φρόντιζαν μέχρι τα Εισόδια της Θεοτόκου, στις 21 
Νοεμβρίου να έχουν τελειώσει. Τη γιορτή αυτή οι γεωργοί την ονόμαζαν της 
Παναγίας της Πολυσπορίτισσας και προς τιμήν της την ημέρα αυτή έβραζαν 
σε έναν τέντζερι από όλα τα δημητριακά, τα οποία τα ονόμαζαν τα 
πολυσπόρια της Παναγίας.  
Όταν ο ζευγολάτης τελείωνε τη σπορά έπρεπε να βγάλει το ρόδι από το 
δισάκι του και να το κρεμάσει δίπλα από το εικονοστάσι μέχρι την γιορτή του 
Αγίου Μοδέστου, ο οποίος ήταν ο γιατρός και προστάτης των ζώων και των 
τιμούσαν στις 16 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή οι γυναίκες έφτιαχναν 
λειτουργία και ένα μικρό δίσκο με σπερνά, μέσα στα οποίο έβαζε και το ρόδι 
που είχε  κρεμάσει στο εικονοστάσι, προς τιμήν του Αγίου Μοδέστου. 
Ατέλειωτες είναι οι αφηγήσεις της θεια μου Μαριγως και της μάνας ς μου για 
όλα αυτά. 

 
Συγκομιδή των Σιτηρών 

 
Η σπορά και το φύτεμα γινόταν από τα μέλη της οικογένειας με τη βοήθεια 
των ζώων. Όταν έφτανε ο Ιούνιος, περίοδος συγκομιδής του σιταριού, 
κριθαριού, αραποσιτιού, βρώμης σύσσωμη η κάθε οικογένεια ξεκίναγε από τα 
χαράματα για τα κτήματα μαζί με τους εργάτες, ΟΙ οποίοι ασχολούνταν 
κατεξοχήν με αυτή τη δουλειά.  
Ο Θερισμός γινόταν με πρόσφορη, δηλαδή ΟΙ συγγενικές οικογένειες θέριζαν 
μαζί βοηθώντας διαδοχικά η μία την άλλη. Το θέρισμα αρχικά γινόταν με τα 
χέρια και αργότερα με τα δρεπάνια. Τα στάχυα που έκοβαν τα μάζευαν 
χεροβολιές και τα έδεναν σε δεμάτια, τα οποία μετέφεραν με τα ζώα στα 
αλώνια. Η εργασία αυτή ήταν ιδιαιτέρως κοπιαστική εάν λάβουμε υπόψη μας 
την υπερβολική ζέστη και τις πολλές ώρες εργασίας, αφού όπως 
προαναφέρθηκε ξεκινούσαν τα χαράματα και επέστρεφαν με τη δύση του 
ηλίου.  
Στη συνέχεια τα δεμάτια τα έλυναν και τα άπλωναν στα αλώνια για να 
ξεραθούν από τον ήλιο. Όταν πλέον είχαν ξεραθεί αρκετά μαζεύονταν η 
οικογένεια και άρχιζαν να χτυπούν με ραβδιά τα στάχυα ενώ στη συνέχεια 
έβαζαν τα άλογα και γύριζαν γύρω γύρω στο αλώνι δεμένα από έναν πάσαλο 
που βρισκόταν στο κέντρο μέχρι να διαχωριστεί ο καρπός από τα στάχυα. 
Έπειτα με τα "δικριάνια" τίναζαν ψηλά το αλωνισμένο στάρι ώστε να φεύγει το 
άχυρο μακριά από τον καρπό.  
Το άχυρο στη συνέχεια το μάζευαν, το φύλαγαν στις αποθήκες και το 
χρησιμοποιούσαν το χειμώνα ως τροφή για τα ζώα ενώ τον καρπό τον 
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φύλαγαν στα αμπάρια, Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη συγκομιδή 
του αραβοσίτου, η οποία γινόταν στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Η 
ιδιαίτερη μνεία έγκειται στο ξεφύλλισμα του αραβοσίτου.  
Αφού το έκοβαν από τα κτήματα, το μετέφεραν στα σπίτια και το 
τοποθετούσαν στις αποθήκες μαζί με το περιτύλιγμα. Στη συνέχεια 
συγκεντρώνονταν ΟΙ γυναίκες κατά βάση στο σπίτι του νοικοκύρη που είχε τη 
σοδιά και τον βοηθούσαν να ξεφυλλίσει το καλαμπόκι και έπειτα να το 
"στουμπίσει" (δηλαδή να το χτυπήσουν μέχρι να βγει από το κότσαλο το 
καλαμπόκι.  
Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν με μεγάλη ευχαρίστηση διότι η εργασία 
συνοδευόταν από συζήτηση, τραγούδι και άφθονο κρασί και τσιπουρο. Θα 
μπορούσαμε ίσως να  πούμε ότι ήταν και μία μορφή διασκέδασης, αν 
λάβουμε υπόψη μας ότι στα χωριά δεν υπήρχαν και πολλές εναλλακτικές για 
ψυχαγωγία. Αυτό κρατούσε για μεγάλο διάστημα μιας και η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβανόταν σε όλα τα σπίτια, τα οποία είχαν αραποσίτι. Αυτές είναι οι 
λεγάμενες δανεικαριές, δηλαδή η παροχή βοήθειας του ενός προς τον άλλο. 
Τα φύλλα από το αραποσίτι τα χρησιμοποιούσαν για να γεμίζουν τα 
στρώματα των κρεβατιών όπως έκαναν άλλωστε και με την "ντζίβα", το 
άχυρο της βρώμης. Όσο για τα κότσαλα τα φύλαγαν και τα χρησιμοποιούσαν 
για να σφραγίζουν μπουκάλια ή ως προσάναμμα στη φωτιά. 
Όταν όλα ήσαν έτοιμα έπρεπε να πουληθεί η παραγωγή, τότε με μουλάρια 
μεταφερόταν το εμπόρευμα στην Πάτρα με όλους τους κινδύνους της 
διαδρομής. Το Φαρραι απέχει από την Πάτρα 12 χιλιόμετρα. Η απόσταση 
αυτή ήταν τόση σαν να πήγαιναν σε άλλη χώρα. Φάνταζε μεγάλη, ίσως γιατί 
ο δρόμος ήταν κακοτράχαλος και μέσα από χαράδρες. 
Η έλλειψη έστω και ενός στοιχειώδους, για τα μέτρα της εποχής, οδικού 
δικτύου καταδίκαζε σε απομόνωση το μεγαλύτερο τμήμα του νομού. Οι 
δρόμοι ήταν κυρίως δύσβατα ορεινά μονοπάτια, ιστορική ανάμνηση κάποιων 
παλιών καταστραμμένων βυζαντινών, ενετικών και τούρκικων δρόμων, 
φαγωμένων από τα νερά της βροχής, με γκρεμισμένα ή ετοιμόρροπα ξύλινα 
γεφύρια «Δρόμοι» εκατοντάδες χρόνια απάτητοι από τροχό, μια και τα κάρα 
ήταν άγνωστα στη νεότερη Ελλάδα , κομμένοι πολλές φορές σύρριζα στις 
χαράδρες, κουραστικοί ακόμα και για άλογα, κατάλληλοι για σκληρά υποζύγια 
έβαζαν φραγμό στην ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου. Μόλα ταύτα 
έφταναν στη Πάτρα. 
Εκτός από την κατάσταση των δρόμων, που εμπόδιζε τη σύνδεση με την 
ενδοχώρα, ο κίνδυνος των ληστών, ο αριθμός των οποίων καθημερινά 
μεγάλωνε, απέτρεπε και τους πιο τολμηρούς εμπορευόμενους να τολμήσουν 
μια πολυέξοδη μετακίνηση με αργοκίνητα  αρματωμένα καραβάνια. Το 
κόστος μεταφοράς επιβάρυνε υπερβολικά την τιμή του προϊόντος 
αφαιρώντας του την ανταγωνιστικότητα. Πάντα η γιαγιά μου έλεγε ότι 
δούλευαν μόνο για το ψωμί…. Δίπλα στο χωριό, πηγή ζωής,  περνά ο 
ποταμός Πείρος που πηγάζει από τον Ερύμανθο και εκβάλλει στον 
Πατραϊκό κόλπο Κατά καιρούς και κατά τόπους είχε διάφορα ονόματα όπως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
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Καμενίτσα, Μέλλας, Πίερος, Νεζερίτικο και στην αρχαιότητα Αχελώος. Έχει 
μήκος 42,6 χιλιόμετρα, καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους σε 
μήκος ποταμούς της Αχαΐας.Οι πηγές της κύριας ροής του βρίσκονται στα 
βόρεια-βορειοανατολικά του Ερυμάνθου, κοντά στο χωριό Λακκώματα. Στην 
αρχική πορεία του είναι στενός, βαθύς σε αρκετά σημεία του αλλά και πολύ 
ορμητικός, ενώ μόλις περνά την περιοχή της Βαλμαντούρας όπου ξεκινά 
σταδιακά η πεδιάδα μεγαλώνει η κοίτη του, γίνεται πιο ρηχός και λιγότερο 
ορμητικός. Εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στην παραλία 
του Γιαλού Αλισσού.  Οι εκβολές του αποτελούν το φυσικό σύνορο μεταξύ 
του Αλισσού και της Κάτω Αχαΐας. Στο πιο μεγάλο  μέρος της διαδρομής του 
ως επί το πλείστον υπάρχουν πλατάνια στις όχθες του. Παλιότερα το ποτάμι 
είχε ψάρια, χέλια αλλά κι αγριοπούλια, πάπιες και χήνες Κατά την αρχαιότητα 
στις όχθες του υπήρχε η πόλη Φαρραί όπου σήμερα σε πολύ κοντινή θέση 
βρίσκεται το ομώνυμο χωριό. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
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Δ.  Γονείς του παππού μου   
ΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 
 

 
 

 
Πρώτος γιος  του Θάνου  ο οποίος συνέχισε την παράδοση της οικογένειας 
καλλιεργώντας γη, η οποία μειωνόταν δραστικά  δότι τα κορίτσια τότε τα 
προίκιζαν.   Έζησε και αυτός στο χωριό  Φαρραι  (Λαλουκωστα) 
Γέννησαν ΣΩΤΗΡΗ (ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ) – ΔΗΜΗΤΡΗ – ΘΕΟΔΩΡΑ. Αγρότης με 
παραγωγή σε Σιτάρια, Καλαμπόκια όπως και οι προγονοί του. Με ποιο μικρή 
έκταση κτημάτων λόγο της προίκας αφ ενός και του μοιράσματος στα αγόρια αφ 
εταίρου. Γεννήθηκε  το 1863 – Πέθανε στο Φαρραι  Άγνωστο πότε.  Δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την Κωνσταντίνα.  
Ο Γιωργής σε κάποια διαμάχη με συγχωριανό του διόρισε δικηγόρο του τον 
Πατρινό δικηγόρο Δημήτρη Γούναρη τον μετέπειτα πρωθυπουργό. Η γνωριμία 
αυτή ήταν η αιτία ο Γιωργής να γίνει φίλος και κουμπάρος  (Βάφτισε την εγγονή 
του Ευρυδίκη) με τον Γούναρη και στη συνέχεια κομματάρχης του στην 
ευρύτερη περιοχή των Φαρρών. Ο Δημήτρης έχει παιδιά του (Ντονταιους) 
Αντώνη, Θύμνιο, Γιώργη  
και τη Θεοδώρα την πάντρεψαν στο Χαϊκάλη Αχαΐας με  Ανδρουτσόπουλο (τον 
Παππούς του Παναγιώτη) 
 

Ο Αποτυχημένος Πόλεμος 
 
Ο Γιωργής παρουσιάστηκε και επιστρατεύτηκε εθελοντικά, ήταν πάνω από 33 
ετών. Πήγε στην Πάτρα  μόνος του. Ίσως επηρεασμένος, γιατί είχε ακούσει 
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πολλά από τον Πατέρα του για τον Παππού Αναγνώστη  και έλαβε μέρος στον 
Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897  (γνωστός επίσης ως Πόλεμος των τριάντα 
ημερών, Μαύρο '97 ή Ατυχής πόλεμος) ήταν ο πόλεμος που κήρυξε η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά του Βασιλείου της Ελλάδας το 1897, ως 
απόρροια της τότε έκβασης του Κρητικού προβλήματος. 
Πολεμική αναμέτρηση μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, με αφορμή το Κρητικό Ζήτημα. Η πρώτη τουφεκιά έπεσε στις 6 
Απριλίου 1897 και οι πολεμικές συγκρούσεις τερματίστηκαν στις 8 Μαΐου του 
ίδιου χρόνου με ήττα της Ελλάδας. 
Ο πόλεμος του 1897 απετέλεσε την πρώτη πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας 67 
χρόνια μετά από την απόκτηση της ανεξαρτησίας της, κατά την οποία και 
δοκιμάσθηκε σε εκστρατεία τόσο ο τότε πολεμικός μηχανισμός της όσο και το 
πολεμικό δυναμικό της, με ό,τι ατέλειες και αδυναμίες παρουσίαζε 
 

 
 

Ο Γιωργής στον Ελληνοτουρκικό  πόλεμο το 1997 με συμπολεμιστές του  
(Πρώτος αριστερά καθισμένος)  Φωτογραφίες από την θεια Ναυσικά 

 
 

Η Αποτυχημένη καλλιέργεια 
 

Ο Γιωργής με την βοήθεια του αδελφού του Γιάννη άρχισε να καλλιεργεί για 
πρώτη φορά στην περιοχή Σουσάμι, παράλληλα, ευτυχώς, με το Σιτάρι και 
καλαμπόκι που με μια μικρή παραγωγή που έκανε  Δεν πείνασαν τα παιδιά του 
,όπως έλεγε η γιαγιά μου Σωτηραινα γιατί άπειρος όπως ήταν η καλλιέργεια 
απέτυχε. Νομίζω ότι δεν ξαναπροσπάθησε κανείς από τους (Ντονταιους) την 
καλλιέργεια του Σουσαμιού.  
Το σουσάμι θεωρείται ως ένα από τα αρχαιότερα ετήσια ελαιοδοτικά 
καλλιεργούμενα φυτά και η σημασία του στους αρχαίους πολιτισμούς υπήρξε 
σημαντική. Πριν από την εποχή του Μωυσή οι Αιγύπτιοι άλεθαν τα σπέρματα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%96%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://www.sansimera.gr/almanac/0604
http://www.sansimera.gr/almanac/0604
http://www.sansimera.gr/almanac/0805
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGv9mxsvXMAhUEPRQKHcS0BFoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/27654985184012660/&psig=AFQjCNHeUiUNFJb9SjuiUc8UM91VF3E4uA&ust=1464271454793654&cad=rjt
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και χρησιμοποιούσαν το σουσάμι με τη μορφή αλευριού. Οι Κινέζοι ήδη πριν 
από 5000 χρόνια παρήγαγαν αιθάλη με καύση σησαμελαίου για την παρασκευή 
της καλύτερης σινικής μελάνης.  
Οι Ρωμαίοι άλεθαν τα σπέρματα του σουσαμιού με κύμινο για την παρασκευή 
μιας κρέμας που άλειφαν στο ψωμί. Κατά το παρελθόν πίστευαν επίσης ότι είχε 
μυστικές δυνάμεις και το σουσάμι διατηρεί ακόμη κάτι από τις μαγικές ιδιότητες 
που του αποδίδονταν, όπως φαίνεται και από την έκφραση «άνοιξε σουσάμι» 
που προέρχεται από το παραμύθι Ο Αλή μπαμπά και οι Σαράντα κλέφτες από 
τις Χίλιες και μία νύχτες. Το σουσάμι ευδοκιμεί σε πηλώδη εδάφη. Ως φυτό των 
θερμών και ξηρών περιοχών απαιτεί θερμοκρασίες μεταξύ 21 και 26 βαθμών 
Κελσίου καθώς επίσης και βλαστική περίοδο 60-120 ημερών. (Το Έδαφος και οι 
συνθήκες ήσαν αυτές που έπρεπε στην περιοχή του Φαρραι).  Η ανάπτυξη του 
ευνοείται από μέτριες βροχοπτώσεις. 
Οι αποδόσεις βελτιώνονται αν γίνουν κατά τη θερινή περίοδο 2-3 ποτίσματα. Σε 
ξερική καλλιέργεια οι αποδόσεις κυμαίνονται από 40 έως 80 χιλιόγραμμα ανά 
στρέμμα , ανάλογα με τις συνθήκες καλλιέργειας , ενώ σε αρδευόμενα εδάφη 
είναι της τάξης των 250 χιλιόγραμμων ανά στρέμμα. Η σπορά γίνεται τον 
Απρίλιο ή τον Μάιο. Οι αρδευόμενες καλλιέργειες απαιτούν λίπανση. Η 
συγκομιδή πραγματοποιείται με το κόψιμο των φυτών. Ακολουθεί δεματοποίηση 
, ξήρανση και αλώνισμα. Η εποχή της συγκομιδής εξαρτάται από την ποικιλία.  

(Οι ποιο πάνω πληροφορίες έρχονται από το Ιντερνέτ αλλά και από κουβέντες 
που έκανα με την Θεια μου την Μαριγω που είχε ασχοληθεί με την καλλιέργεια 
του Σουσαμιού όπου και η ίδια έλεγε και πάντα γελούσε ότι το χώμα του χωριού 
δεν ειναι για πλίθες, εννοώντας ότι δεν ήταν κοκκινόχωμα ειδικό για το σουσάμι. 

Από μαρτυρίες των Συγγενών μας στο χωρίο για την καλλιέργεια του 
σουσαμιού, μου είπαν πως  ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια λόγω κλήματος 
της περιοχής και εδάφους. Για τον λόγο αυτό  ο Γιωργής  δεν προχώρησε την 
προσπάθεια αυτή, παραμένοντας στα σιτηρά και καλαμπόκια. Ωστόσο από ότι 
γνωρίζω άλλοι καλλιεργητές της περιοχής των Φαρρών,  αργότερα 
ασχολήθηκαν επιτυχώς  με την παραγωγή σουσαμιού. 

Ελλάδα 1910 – 1920 
 

Την 1η Φεβρουαρίου  του 1910 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της 
Βουλής σχετικά με την ψήφιση της προτάσεως περί αναθεωρήσεως μη 
θεμελιωδών διατάξεων του συντάγματος, πρόταση που ψηφίστηκε με 150 
ψήφους υπέρ και 11 κατά. Κατά την προεκλογική περίοδο ο Βενιζέλος έλειπε 
στο εξωτερικό, στην Ελβετία και την Ιταλία επιστρέφοντας οκτώ ημέρες μετά την 
διεξαγωγή των εκλογών. Κατά τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 η παράταξη 
του Βενιζέλου πέτυχε σημαντική νίκη έναντι των συνασπισμένων παλαιών 
κομμάτων αποκτώντας ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή. Υπολογίσιμο αριθμό 
αποτελούσαν και οι βουλευτές που είχαν εκλεγεί με ανεξάρτητα ψηφοδέλτια και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_1910_%28%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
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οι οποίοι υποστήριζαν την σύγκληση συντακτικής συνέλευσης. Ο ίδιος εξελέγη 
βουλευτής Αττικοβοιωτίας  Στις 22 Αυγούστου ο Βενιζέλος ίδρυσε το Κόμμα των 
Φιλελευθέρων ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση η 
αναθεωρητική Βουλή. Δύο ημέρες αργότερα ο Βενιζέλος εκφώνησε λόγο σε 
συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα της 
αναθεωρητικής βουλής.  
Στις 12 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση Δραγούμη παραιτήθηκε και λίγες ημέρες 
αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου ο Βενιζέλος σχημάτισε κυβέρνηση, στην οποία 
μεταξύ άλλων συμμετείχαν οι Εμμανουήλ Ρέπουλης, Νικόλαος 
Δημητρακόπουλος κ.α., αναλαμβάνοντας παράλληλα τα υπουργεία 
Στρατιωτικών και Ναυτικών. Αν και η αντιπολίτευση, η οποία είχε συγκέντρωσε  
το 65% των ψήφων, και οι ανεξάρτητοι βουλευτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 
στη Βουλή, υπό τη μορφή ανοχής, ο Βασιλιάς, ύστερα από συνεννόηση με τον 
Βενιζέλο, δημοσίευσε  στις 12 Οκτωβρίου διάταγμα διάλυσης της Βουλής και 
προκήρυξης εκλογών στις 28 Νοεμβρίου. Η αντισυνταγματική  ενέργεια του 
Βασιλιά προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης (Ράλλης, 
Μαυρομιχάλης, Θεοτόκης), η οποία δήλωσε ότι θα απείχε από την εκλογική 
διαδικασία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Αντίθετα οι «Κοινωνιολόγοι» και το 
νεοσύστατο Λαϊκό Κόμμα υπό την προεδρία του Αλέξανδρου Παπαναστασίου 
φάνηκε να είναι θετικοί ως προς την διάλυση της Βουλής υποστηρίζοντας τις 
κινήσεις Βενιζέλου.  
Στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου το κόμμα των Φιλελευθέρων αναδείχθηκε 
νικητής συγκεντρώνοντας  307 από τις 362 έδρες. 
Η συζήτηση για το νέο σύνταγμα ολοκληρώθηκε σε 42 συνεδριάσεις της 
ολομέλειας της Βουλής, από τις οποίες ο Ελευθέριος Βενιζέλος συμμετείχε στις 
41. Το νέο σύνταγμα δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου 1911 και περιελάμβανε 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απέβλεπαν στην επιβολή της αρχή της 
νομιμότητας, στην καθιέρωση της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των 
συναλλαγών. Μαζί με το νέο σύνταγμα ψηφίστηκε και μία σειρά οργανικών 
νόμων εγκαινιάζοντας έτσι μια σειρά από μεταρρυθμιστικά μέτρα. Συνοπτικά 
καθιέρωσε μέτρα προστασίας των εργαζομένων, όπως την μονιμότητα των 
δημοσίων υπαλλήλων καθώς και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα 
εργοστάσια, τεμάχισε τεράστιες εκτάσεις στη Θεσσαλία μοιράζοντας αυτές σε 
4.000 οικογένειες, βελτίωσε την απονομή δικαιοσύνης, και αναμόρφωσε το 
φορολογικό σύστημα. 
Εκτός από την συνταγματική και διοικητική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης 
Βενιζέλου σημαντικές πρωτοβουλίες καταγράφονται και στον στρατιωτικό 
τομέα. Κατόπιν προσωπικής του εντολής ζητήθηκε η συνδρομή της Γαλλίας και 
της Αγγλίας για να εκπαιδεύσουν τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες του 
ελληνικού στρατού. Αν και το παλάτι προέβαλε αντιστάσεις, λόγω της 
φιλογερμανικής στάσης που διατηρούσε, σχετικά με τον ερχομό αυτής της 
ομάδας, τελικά η ομάδα ήρθε στις αρχές του 1911. Σε αντάλλαγμα, υπό την 
μορφή συμβιβασμού ο Βενιζέλος κατέθεσε νομοσχέδιο για την επιστροφή των 
πριγκίπων στον ελληνικό στρατό, νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 

https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85_1910
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%A1%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_1910_%28%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
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ίδιου έτους. Επίσης αύξησε τον αριθμό των στρατιωτιών, παρήγγειλε τουφέκια 
και πολεμικό υλικό και αναδιοργάνωσε το Βασιλικό Ναυτικό. Μια από τις 
πρώτες κινήσεις του Βενιζέλου ήταν να διορίσει ως υπασπιστή του τον Ιωάννη 
Μεταξά 
Οι κυβερνήσεις Βενιζέλου ουσιαστικά έφεραν πρωτοπόρες αλλαγές και 
κατοχύρωσαν μια σειρά δικαιωμάτων των λαϊκών στρωμάτων σε διαφόρους 
τομείς όπως στην εργασία, στην κοινωνική πολιτική, στην υγεία, στην πρόνοια, 
στην εκπαίδευση και στη γεωργία. 
Η Αγροτική Πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου μέσω των μεταρρυθμίσεων της 
περιόδου 1910 – 1920 ήταν πραγματικά κάτι ριζοσπαστικό για την εποχή 
εκείνη. Η αναδιανομή των τσιφλικιών ήταν από τις πρώτες ενέργειες που έγιναν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα στην Θεσσαλία από τα 7 περίπου 
εκατομμύρια στρέμματα εύφορης γης τα 4.800.000 ανήκαν σε 250 μεγάλο-
γαιοκτήμονες με αποτέλεσμα η γη να βρίσκεται στα χεριά λίγων ενώ η 
πλειοψηφία τον αγροτών ήταν ουσιαστικά δουλοπάροικοι. Έτσι ο Βενιζέλος 
θέσπισε με το άρθρο 17 του Συντάγματος το δικαίωμα της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών από το κράτος. Την 21η Ιουλίου 1917 η 
μεταρρύθμιση επικυρώθηκε από τη Βουλή με την ψήφιση των ακόλουθων 
νομοθετημάτων: 
Την αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικών ακινήτων 
Την παραχώρηση κτημάτων του κράτους σε καλλιεργητές για το σχηματισμό 
μικρών ιδιοκτησιών. 
Στα χρόνια του 1910-1922 ο Βενιζέλος ίδρυσε το Υπουργείο Γεωργίας 
συνέστησε αγροτικά επιμελητήρια και συνεταιρισμούς, οργάνωσε την γεωργική 
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και τις γεωργικές υπηρεσίες του κράτους και 
ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα. 
 
Βαλκανικοί Πόλεμοι 
 
Πρότεινε στην Τουρκία να αναγνωρίσει στους Κρητικούς το δικαίωμα να 
στέλνουν βουλευτές στην ελληνική Βουλή, ούτως ώστε να κλείσει το Κρητικό 
Ζήτημα. Οι Νεότουρκοι (που είχαν πάρει αέρα μετά τη νίκη της Τουρκίας στον 
Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897) απειλούσαν ότι θα κάνουν στρατιωτικό 
περίπατο μέχρι την Αθήνα, αν η τελευταία επέμενε σε τέτοιες αξιώσεις, 
προκαλώντας την τιμή και τα πληγωμένα από την ήττα του '97 πατριωτικά 
αισθήματα των Ελλήνων. 
Ο Βενιζέλος είχε προσεγγίσει χωρίς αποτέλεσμα τους Τούρκους για το Κρητικό 
Ζήτημα και επιπλέον, δεν ήθελε να την πάθει η Ελλάδα όπως το 1877 με το 
Ρωσοτουρκικό Πόλεμο (τότε παρέμεινε αδρανής ενώ οι άλλοι βαλκανικοί λαοί 
πολέμησαν με αποτέλεσμα να μην έχει λόγο μετά στη συνθήκη ειρήνης). Έτσι, 
στις 30 Σεπτεμβρίου 1912 κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία. Ήταν ο Α΄ 
Βαλκανικός Πόλεμος. Την 1 Οκτωβρίου, συνήλθε σε τακτική σύνοδο η Βουλή, 
όπου αναγγέλθηκε η κήρυξη του πολέμου, έγιναν δεκτοί οι Κρήτες βουλευτές, 
τους οποίους προσφώνησε ο ίδιος ο Βενιζέλος και κηρύχθηκε η ένωση της 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1897
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%281877-1878%29
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός υποδέχθηκε τις εξελίξεις αυτές 
με μεγάλο ενθουσιασμό. 
Ο στρατός, με αρχιστράτηγο το διάδοχο Κωνσταντίνο, προήλασε προς τη 
Μακεδονία, επιτυγχάνοντας αλλεπάλληλες νίκες και στις 26 Οκτωβρίου 1912 
κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη.  
Στις 19 Ιουνίου 1913 κηρύχθηκε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος. Ο βασιλιάς πλέον 
Κωνσταντίνος (κατόπιν της δολοφονίας του Γεωργίου Α΄) έδιωξε τις 
βουλγαρικές δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη, κατήγαγε δε κατόπιν αλλεπάλληλες 
νίκες επί του βουλγαρικού στρατού. Νικημένοι από τους Έλληνες και τους 
Σέρβους κι ενώ ο ρουμανικός στρατός προήλαυνε προς τη Σόφια φτάνοντας σε 
απόσταση σαράντα χιλιομέτρων από το κέντρο της, οι Βούλγαροι ζήτησαν 
ανακωχή.  
Ο Βενιζέλος πήγε στο Χατζή Μπεϊλίκ, έδρα του ελληνικού στρατηγείου, όπου 
προσδιόρισε μαζί με τον Κωνσταντίνο τις εδαφικές αξιώσεις της Ελλάδας στη 
συνδιάσκεψη της ειρήνης που θα ακολουθούσε. Κατόπιν αναχώρησε για το 
Βουκουρέστι, όπου συνήλθε η συνδιάσκεψη. Στις 28 Ιουνίου 1913 υπογράφτηκε 
συνθήκη ειρήνης από την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Ρουμανία 
αφενός και από τη Βουλγαρία αφετέρου.  
Οι αξιώσεις της Ελλάδας έγιναν όλες δεκτές. Ο Βενιζέλος γνωστοποίησε 
αυθημερόν με τηλεγράφημα στον βασιλιά την υπογραφή της συνθήκης. 
 
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
 
Ξέσπασε το καλοκαίρι του 1914. Μέχρι το 1915 η Ελλάδα παρέμεινε εκτός της 
σύρραξης. Της ζήτησε όμως η Αντάντ να πάρει μέρος στην εκστρατεία στα 
Δαρδανέλλια. Ο Βενιζέλος, που ήθελε να μπει η χώρα στον πόλεμο με την 
Αντάντ, πιστεύοντας στην τελική νίκη της, διαφώνησε με το βασιλιά, υπέβαλε 
την παραίτησή του και πήγε για ταξίδι ξεκούρασης και αναψυχής στην Αίγυπτο. 
Η Βουλή διαλύθηκε κατόπιν βασιλικού διατάγματος κι έγιναν εκλογές στις 31 
Μαΐου 1915, με το Βενιζέλο να τις παρακολουθεί από τη Μυτιλήνη, που έδωσαν 
την πλειοψηφία στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.  
Ο βασιλιάς με βαριά καρδιά και πολύ απογοητευμένος, μιας και πίστευε ότι η 
πολεμική του δράση θα ανταμειβόταν και στην κάλπη από τον ελληνικό λαό, ο 
οποίος τον αποθέωνε δυο χρόνια πριν κατά την επιστροφή από το μέτωπο και 
εκδήλωνε ακόμα την αγάπη του, έδωσε εντολή στο Βενιζέλο να σχηματίσει 
κυβέρνηση, από την επόμενη κιόλας μέρα όμως ψάχνοντας αφορμές να σύρει 
τη χώρα σε νέες εκλογές. Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε αποφασίσει να 
απαλλαγεί από τον Κρητικό πολιτικό.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι για δύο ακόμα μήνες μέχρι τον Αύγουστο του 1915 
συνέχισε να άρχει της χώρας η ηττημένη εκλογικά πρώην κυβέρνηση του 
Γούναρη, καθότι ο βασιλιάς προφασιζόμενος ασθένεια καθυστερούσε να 
προχωρήσει στη σύγκληση της νέας βουλής. Τελικώς, όταν συγκλήθηκε η νέα 
βουλή, ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, τόνισε σε κοινοβουλευτική ομιλία του ότι η 
Ελλάδα θα έμενε ουδέτερη εκτός αν έκτακτες περιστάσεις την υποχρέωναν ν' 
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https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
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αλλάξει γραμμή πλεύσης, μη θέλοντας σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα 
να οξύνει περισσότερο τα πράγματα, ελπίζοντας ότι ο βασιλιάς θα έβλεπε το 
συμφέρον της χώρας καθαρότερα στο μέλλον. 
Το Σεπτέμβριο 1915 η Βουλγαρία προσχώρησε στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες 
και κήρυξε επιστράτευση. Ήταν ευκαιρία για τη Βουλγαρία να ξεπλύνει την ήττα 
του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου και να επεκτείνει τα εδάφη της. Η Ελλάδα κήρυξε 
επίσης επιστράτευση αλλά προέκυψε διχογνωμία μεταξύ Κωνσταντίνου - 
Βενιζέλου όσον αφορούσε στις υποχρεώσεις της χώρας μας απέναντι στη 
Σερβία εκ της συνθήκης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες το 1913, με την 
οποία η Ελλάδα είχε υποσχεθεί να προστρέξει σε βοήθεια της Σερβίας σε 
περίπτωση που δεχόταν επίθεση.  
Ο Βενιζέλος, ευρισκόμενος σε αδιέξοδο και μη δυνάμενος να δράσει όπως 
ήθελε, παραιτήθηκε. Σχηματίστηκε κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη στην 
οποία συμμετείχαν οι αρχηγοί όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μετά 
από λίγο καιρό όμως παραιτήθηκε και η κυβέρνηση Ζαΐμη καθώς ο βασιλιάς 
κωλυσιεργούσε να απαντήσει στις δυνάμεις της Αντάντ που πίεζαν για έξοδο 
της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό τους και σχηματίστηκε κυβέρνηση υπό τον 
Στέφανο Σκουλούδη, στην οποία πήραν μέρος όλοι όσοι συνέπραξαν στην 
προηγούμενη κυβέρνηση (Ζαΐμη). 
Η κυβέρνηση του υπέργηρου Σκουλούδη (80 ετών), χωρίς αποτέλεσμα επίσης, 
διέλυσε τη Βουλή και διεξήγαγε εκλογές στις 6 Δεκεμβρίου 1915, στις οποίες 
δεν πήρε μέρος το Κόμμα των Φιλελευθέρων, θεωρώντας τες άκυρες, στην 
πραγματικότητα θέλοντας να στηλιτεύσει την πέρα κάθε ορίου βασιλική 
ανάμειξη στις πολιτικές υποθέσεις και επειδή φοβόταν ότι αν ηττηθεί θα υπήρχε 
λαϊκή νομιμοποίηση της βασιλικής άποψης περί ουδετερότητας, κάτι που δεν 
ήθελε να συμβεί, καθότι θα περιοριζόταν η αντιπολιτευτική δράση της 
βενιζελικής παράταξης και τα ερείσματά της στο λαό, με ό,τι συνεπαγόταν και 
για τις εθνικές υποθέσεις μια τέτοια εξέλιξη.  
 
Εθνικός Διχασμός 
 
Στις 16 Αυγούστου 1916 έγινε συλλαλητήριο των Βενιζελικών στην Αθήνα, όπου 
με την υποστήριξη του συμμαχικού στρατού, που είχε αποβιβαστεί στην 
πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ο Βενιζέλος ανακοίνωσε στο λαό την πλήρη 
διαφωνία του με τους χειρισμούς του Στέμματος. Τέθηκε επικεφαλής 
επανάστασης (Κίνημα Εθνικής Άμυνας) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου πήγε 
και σχημάτισε επαναστατική «Προσωρινή Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας» μαζί με 
τους ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή, 
χρησιμοποιώντας την ήδη ευρισκόμενη εκεί Κρητική Χωροφυλακή, αφού 
προηγουμένως στις 25 Σεπτεμβρίου πέρασε από την Κρήτη, η οποία 
προσχώρησε κι αυτή στην επανάσταση.  
Ο Βενιζέλος διστάζοντας να προχωρήσει στην κατάργηση της μοναρχίας 
διακήρυξε: «δεν στρεφόμαστε εναντίον του Βασιλιά, αλλά εναντίον των 
Βουλγάρων», επιρρίπτοντας την ευθύνη στους «κακούς συμβούλους» του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%90%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%86%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%86%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Κωνσταντίνου. Προσχώρησαν επίσης στο Κίνημα και τα άλλα νησιά του 
Αιγαίου. Η διαφωνία του νόμιμου πρωθυπουργού Βενιζέλου με το γερμανόφιλο 
βασιλιά Κωνσταντίνο, η παραίτησή του Βενιζέλου και ο σχηματισμός στη 
Θεσσαλονίκη Προσωρινής Κυβέρνησης (26 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1916), η 
οποία τάχθηκε με το πλευρό των Συμμάχων και κήρυξε έκπτωτο τον 
Κωνσταντίνο, καθώς και οι συγκρούσεις των Νοεμβριανών στην Αθήνα, ήταν η 
αιτία για την οποία η Εκκλησία της Ελλάδας τελικά αφόρισε τον Βενιζέλο. 
Στην Αθήνα επενέβη η Αντάντ και υποχρέωσε την κυβέρνηση Σκουλούδη να 
παραιτηθεί. Σχηματίστηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Νικόλαο 
Καλογερόπουλο και η Βουλή διέκοψε τις εργασίες της (καθότι απλώς πλέον 
μεταβατική και διαχειριστική). Τα μέλη της κυβέρνησης Καλογερόπουλου 
διαφώνησαν μεταξύ τους ως προς την πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί, 
οδηγώντας έτσι το κυβερνητικό αυτό σχήμα αυτό σε παραίτηση. Ακολούθησε ο 
καθηγητής Σπυρίδων Λάμπρου ο οποίος δέχτηκε την πρόταση του βασιλιά και 
σχημάτισε κυβέρνηση με μη πολιτικά πρόσωπα.  
Την κυβέρνηση αυτή η οποία επίσης δεν παρήγαγε κάποιο αποτέλεσμα 
διαδέχθηκε νέα υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη (ο οποίος λόγω χαρακτήρα συχνά 
καλούνταν τις δύσκολες στιγμές). Οι σύμμαχοι, εκνευρισμένοι από την 
παρελκυστική πολιτική του βασιλιά ο οποίος απλώς κέρδιζε χρόνο, 
αποφάσισαν να τον απομακρύνουν από το θρόνο και την Ελλάδα, να τον 
διαδεχθεί δε ο δευτερότοκος γιος του Αλέξανδρος, παραμερίζοντας τον 
πρωτότοκο Γεώργιο.  
Στις 29 Μαΐου 1917, ο Κωνσταντίνος αναχώρησε από την Ελλάδα και λίγες 
μέρες μετά ο Βενιζέλος σχημάτισε κυβέρνηση, συγκλήθηκε δε η Βουλή, η οποία 
είχε προκύψει από τις εκλογές της 31 Μαΐου 1915 (θεωρούμενες οι επόμενες 
βουλές ως αντισυνταγματικές και η οποία ονομάστηκε Βουλή των Λαζάρων 
λόγω της ανάστασής της μετά από τόσο καιρό). Στις 11/24 Νοεμβρίου 1916 η 
ολοκληρωμένη Προσωρινή Κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές 
Δυνάμεις. 
Ο θάνατος του άτυχου βασιλιά Αλέξανδρου είχε ως συνέπεια ν' ανακηρύξει 
αντιβασιλέα η Βουλή τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Την 1 Νοεμβρίου 1920 
έγιναν βουλευτικές εκλογές. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων έλαβε 50,31% του 
συνόλου των ψήφων αλλά νικήθηκε από την ενωμένη αντιπολίτευση που είχε 
λάβει το 49,36% λόγω του εκλογικού νόμου, που οδήγησε τις περισσότερες 
έδρες στην αντιβενιζελική παράταξη.  
Είναι φανερό πόσο διχασμένος ήταν τότε ο λαός. Ο Βενιζέλος παρά το μεγάλο 
ποσοστό του κόμματός του, δεν εξελέγη καν βουλευτής. Τη μεθεπομένη 
σχημάτισε κυβέρνηση ο Δημήτριος Ράλλης, παραιτήθηκε ο Κουντουριώτης κι 
έγινε αντιβασίλισσα η βασιλομήτωρ Όλγα μέχρι να γίνει δημοψήφισμα, το οποίο 
θα επανέφερε τον εξόριστο Κωνσταντίνο. Στις 4 Νοεμβρίου ο Βενιζέλος 
αναχώρησε για το Παρίσι, δηλώνοντας ότι αποσύρεται από την ενεργό πολιτική 
και σκοπεύει να ιδιωτεύσει αλλά αν η χώρα ζητήσει τις υπηρεσίες του στο 
εξωτερικό, θα είναι στη διάθεσή της. Σύντομα και μετά το δημοψήφισμα της 
επιστροφής του, την ουσιαστική εξουσία ανέλαβε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_1920
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
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Ε.  Ο Παππούς μου  

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

 
 

Ο νέος πιθανόν κάποιος  Νικολακόπουλος 
 Η φωτογραφία Περίπου 1915 

 
Ήταν ο πρώτος γιος του Γιωργή και της Κωνσταντίνας και έζησε και αυτός στο 
χωριό Φαρραι (Λαλουκωστα)  
Γέννησαν τους  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΖΑ – ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΧΑΡΙΤΟΥ – ΜΑΡΙΓΩ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ – τον ΓΙΑΝΝΗ – ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ.  
Αγρότης με παραγωγές Σατιρών, Καλαμπόκια όπως τα βρήκε από τους γονείς 
του.   
Γεννήθηκε στο Φαρραι το 1882 – και πέθανε στο Φαρραι 1922. Όταν πέθανε ο 
Σωτήρης ήταν 40 ετών και άφησε ορφανά πέντε μικρά παιδιά. Η Σωτηραινα 
ήρθε σε απόγνωση. Ήταν ιδιαίτερα νέα με πέντε πολύ μικρά παιδιά. Η Ντίνα 
ήταν 13 ετών και η Ναυσικά στις πάνες όπως έλεγε, ο δε πατέρας μου ήταν 
μόνο 4 χρόνων. Όλοι οι Νικολακοπουλεοι είχαν μεγάλες οικογένειες και για τον 
λόγο αυτό, κατά τον πατέρα μου, δεν βοήθησαν πολύ 
Τότε ο παππάς της εκκλησίας του χωριού πρότεινε και μέσω του Μητροπολίτη 
Πατρών προσέλαβε την Γεωργία ( Σωτηραινα ) γιαγιά μου , νεοκορισα στην 
εκκλησία του χωριού και της έδωσε  το δικαίωμα, ο Μητροπολίτης , - όπου είναι 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV0efrjvDMAhVJ0RQKHWwsCPAQjRwIBw&url=http://gym-irakl.ser.sch.gr/palia%20foto.htm&psig=AFQjCNGAituKHC-_ijzKDUCK0WfMh-p50g&ust=1464090107656805
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ίσως και η πρώτη Ελληνίδα – έτσι είχα ακούσει να λένε οι μεγάλοι τότε , να 
μπαίνει σε Ιερό της Εκκλησίας.  
Ο Σωτήρης πεθαίνοντας όλη η περιουσία που είχε φτάσει σε αυτόν δόθηκε 
προίκα στα τέσσερα κορίτσια, πουλώντας παράλληλα και κάποια κομμάτια γης 
για να ζήσει όπως έλεγε η θεια μου η Ναυσικά τα, παιδιά του. Έτσι στον Γιάννη 
τον γιο του δεν έφτασε περιουσία, γη, Για τον λόγο αυτό ο πατέρας μου γυρίζει 
στην Πάτρα, μετά από 70 χρόνια, από όπου είχε ξεκινήσει η οικογένεια. και ζει 
σε συγγενή του έως ότου πήγε φαντάρος.. 
Ο Σωτήρης πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους και το 1912 λοχίας του 1ου 
Λόχου του 3ου Τάγματος του 12ου Συντάγματος της 3ης Μεραρχίας πεζικού. 
Μπήκε από τους πρώτους στη Θεσσαλονίκη. 
 
Στη συνέχεα αναφέρομαι στα γεγονότα της εποχής όπως αυτά τα βρήκα 
από διάφορες Πηγές 
 
Από την Βικιπαιδεια 
 
…..Στις 11 το πρωί της 26 Οκτωβρίου, εορτή του πολιούχου της Θεσσαλονίκης 
Αγίου Δημητρίου, υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης στον 
ελληνικό στρατό. Αυτό είχε συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα από τον τότε έφεδρο 
δεκανέα Ίωνα Δραγούμη. Από την ελληνική πλευρά συνυπέγραψαν οι 
αξιωματικοί Ιωάννης Μεταξάς και Βίκτωρ Δούσμανης και από την τουρκική 
πλευρά ο Ταξίμ πασάς, στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης.  
 
 

 
 

Η είσοδος του Βασιλιά Γεωργίου Α΄ στη Θεσσαλονίκη.  
Δίπλα του βρίσκεται ο Διάδοχος Κωνσταντίνος 

 
 
Την επόμενη ημέρα (27 Οκτωβρίου) υπογράφηκε συμπληρωματικό πρωτόκολλο 
με το οποίο παραδίνονταν στους Έλληνες όλη η φρουρά της Θεσσαλονίκης η 
οποία ανέρχονταν σε 25.000 στρατιώτες και 1.000 αξιωματικούς με όλο τον 
βαρύ και ατομικό οπλισμό τους. Το πρωί της 27 Οκτ. εισήλθε στην πόλη ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_george_in_thessaloniki_1912.png
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αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Δαγκλής και εγκαταστάθηκε στο Διοικητήριο, 
ενώ ο Ίων Δραγούμης με τον μακεδονομάχο λοχαγό Αθαν. Εξαδάκτυλο ύψωσαν 
την ελληνική σημαία στον εξώστη του ελληνικού προξενείου.  
Το απόγευμα μπήκαν στην πόλη δύο ευζωνικά τάγματα της Ζ' μεραρχίας, ενώ οι 
Α', Β', Γ', Δ' μεραρχίες με την υπόλοιπη δύναμη της Ζ' έλαβαν θέσεις στα 
υψώματα γύρω από την πόλη. Βάσει του πρωτοκόλλου παράδοσης όλοι οι 
Οθωμανοί αξιωματικοί θα κρατούσαν τον οπλισμό τους. Επίσης οπλισμένη θα 
παρέμενε η Οθωμανική χωροφυλακή, για την τήρηση της Τάξης. Την 28 
Οκτωβρίου εισήλθε στην πόλη ο Διάδοχος και αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος με 
τους επιτελείς του και το μεσημέρι τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία στον ναό 
του Αγίου Μηνά. Στις 29 έφτασε στην πόλη και ο Βασιλιάς Γεώργιος και 
κατευθύνθηκε προς τον Λευκό Πύργο όπου υψώθηκε η ελληνική σημαία. 
Κατόπιν κατέλυσε στο αρχοντικό Χατζηλαζάρου στην οδό Επαύλεων. Τις τρεις 
αυτές ημέρες, 26-29 Οκτωβρίου πολλοί πλούσιοι μουσουλμάνοι αναχώρησαν 
φοβισμένοι για την Κωνσταντινούπολη και τη Μ. Ασία…. 
 

 
 

Φωτογραφία του 1918  βρέθηκε στο σπίτι της θεια μου Ναυσικάς ( Πιθανόν ο δρόμος 
να είναι η Αγίου Νικολάου στη Πατρα και δεξιά όρθιος να είναι ο παππούς μου 

Σωτήρης) 
 
Ο Σωτηρης ήταν παρόν στη δολοφονία του Βασιλιά Γεωργίου του Α. 
Καταμαρτυρούσε σε συγγενείς που αυτοί μου το μετέφεραν, ότι εξοδούχος και 
περπατώντας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 
των 50 μέτρων από τον βασιλιά, άκουσε τους πυροβολισμούς… 
 
Από την Βικιπαιδεια 
 
Στις 5 Μαρτίου 1913 ο Γεώργιος Α΄ θέλοντας να επισκεφτεί για εθιμοτυπικούς 
λόγους τον Γερμανό ναύαρχο Γκόπφεν, κατέβηκε στην αποβάθρα του Λευκού 
Πύργου. Μαζί του ήταν και ο υπασπιστής του ταγματάρχης Φραγκούδης. Στην 
συμβολή της οδού Β. Όλγας, ο Αλέξανδρος Σχινάς πλησίασε και από μικρή 
απόσταση πυροβόλησε καίρια τον Γεώργιο Α…..  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%82
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMqJ7Vw_fMAhWE7xQKHchDBbgQjRwIBw&url=http://www.newspatrasso.gr/palies-fotografies-tis-patras/&psig=AFQjCNFV-GJCfa7wx7SLLnAzZSXJ7h071A&ust=1464344748974744
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Ο Σωτήρες από αυτή την σκηνή απείχε 50 μέτρα,  όπως έλεγε η γιαγιά μου με 
ιδιαίτερη περηφάνια.. 
Ο παππούς μου ήταν ιδιαίτερα ψηλός για την εποχή του! Στο χωριό που 
πήγαινα μικρός, οι παλαιοί, μου έλεγαν ότι ήταν παλληκάρι! του μοιάζω και ήταν 
τόσο ψηλός που ανέβαινε στο άλογο το καβάλαγε σηκώνοντας το πόδι του! 
 
Πολιτικά ανήκε στο Βενιζελικο κόμμα από το 1910 και μετά.  Πριν δεν γνωρίζω 
ούτε μπόρεσα να μάθω αν ήταν οπαδός του Τρικούπη η Δηλιγιάννη. 
Πληροφορία από την θεια μου την Ντίνα. 
 
Αυτό που χαρακτήριζε τον Σωτήρη, ήταν τύπος Μποέμ, πάντα καλοντυμένος 
και σε τίποτα δεν έμοιαζε με αγρότη.  Ζούσε την ζωή του με την γυναίκα του, 
που την περνούσε και 20 χρόνια. Αγαπούσε τα παιδιά του και έως τον θάνατο 
του η οικογένεια ήταν υπόδειγμα . Αυτά μου τα έλεγε η μεγάλη αδελφή του 
πατέρα μου, η Μαριγω. Είναι γεγονός ότι η οικογένεια συγκλονίστηκε  ιδιαίτερα 
με τον θάνατο του γιατί όλα τα παιδιά ήσαν μικρά. Η Ναυσικά ήταν λίγων μηνών 
και η μεγάλη αδελφή 11 ετών. Η Σωτηραινα  όμως δουλεύοντας στην εκκλησία 
του χωριού  και με την βοήθεια των συγχωριανών της μπόρεσε και τα μεγάλωσε 
τα παιδιά της και μάλιστα έτυχαν πολύ καλές τύχες όλα τα κορίτσια, όπως  
έλεγε και η Μητέρα μου. 
 

 
 

Ο Σωτήρης καθισμένος δεξιά με παρέα φίλων λίγο πριν πεθάνει. 
 Είναι φωτογραφία του 1922 (Από την θεια Ευρυδίκη). 

 
Συμπολεμιστής του Σωτήρη και στενός του φίλος υπήρξε ο  Δημήτριος 
Στεφανόπουλος που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1885. Σπούδασε νομικά και 
ιδιώτευσε στην Πάτρα ως δικηγόρος. Στους βαλκανικούς πολέμους πολέμησε 
με το 12ο σύνταγμα πεζικού όπου είχε καταταχτεί. Ήσαν στον ίδιο λόχο και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
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τάγμα και σύνταγμα ( Το Πατρινό 12ο ).  Εκεί, στις δύσκολες στιγμές των νέων 
αυτών, αναπτύχτηκε μια πραγματική φιλία.  
Ο Δημήτρης ασχολήθηκε  με την πολιτική και από το 1920 εκλεγόταν συνεχώς 
βουλευτής. Διετέλεσε υπουργός αγορανομίας (1935) και υπουργός εφοδιασμού 
(1946) στην Κυβέρνηση Τσαλδάρη. Ο Σωτήρης πέραν της φιλίας που τον 
συνέδεε με τον Δημήτρη, ανήκαν στον ίδιο πολιτικό χώρο και ο Σωτήρης 
υπήρξε αντιπρόσωπος του στην ευρύτερη περιοχή των Φαρρών.  Γιος του 
Δημήτρη ο μετέπειτα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής 
Στεφανόπουλος. 
 
Κάτι που θυμόταν και διηγούταν η γιαγιά μου η Σωτηραινα ήταν η  ισπανική 
γρίπη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με καταγραφές, η ισπανική γρίπη έφτασε και 
στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1918 και το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην 
Πάτρα. Οι φήμες που κυκλοφόρησαν ήθελαν υπεύθυνα για την εξάπλωση της 
γρίπης στην Πάτρα, κάποια πακέτα συσκευασμένου καπνού που έφτασαν από 
τη Θεσσαλονίκη. Λέγεται ότι ο διευθυντής του καπνοκοπτηρίου της Πάτρας και 
ορισμένοι εργάτες που ήταν παρόντες κατά το άνοιγμα των πακέτων, νόσησαν 
και δύο από αυτούς πέθαναν. Ο τύπος στην Ελλάδα έγραφε για τη γρίπη στο 
εξωτερικό: «Αξιωματικοί, βουλευταί, γνωσταί κυρίαι του κόσμου 
απεβίωσαν εντός ολίγων ημερών από γρίπη βαρύτατης μορφής. 
Ολόκληρα συντάγματα προσεβλήθησαν και στρώθηκαν «ψάθαι» εις τα 
νοσοκομεία»....  Σε αυτή την περίπτωση ο παππούς μου απαγόρευσε την 
επαφή με την πόλη έως ότου περάσει η επιδημία. 

 
 

Από τις φωτογραφίες που βρέθηκαν  (Μάλλον κάποια θεια μου  
(Πιθανόν η Ευριδικη) αγναντεύοντας το λιμάνι της Πάτρας) 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/1946
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B7_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85_1946
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/305781&psig=AFQjCNGKT41HuzBvquTtpvrWsqxZGWe5Wg&ust=1466849669288364
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H Ελληνική κοινωνία στο Μεσοπόλεμο 

1922-1940 

H πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου εγκαινίασε την εικόνα της σύγχρονης 
πόλης, εισάγοντας και δοκιμάζοντας νέες αντιλήψεις στο εσωτερικό μιας 
μεταβαλλόμενης κοινωνίας και ενός κράτους γεμάτου βλέψεις και αναμονές. H 
προσφυγική παρουσία άλλαξε τη δομή της μεγάλης γαιοκτησίας 
(απαλλοτριώσεις, οριστική διανομή τσιφλικιών), αλλά και μεταμόρφωσε τα 
αστικά κέντρα ( Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα Bόλος, Kαβάλα ) σε 
βιομηχανικές πόλεις με πυκνό πληθυσμό. Με  αυτό τον τρόπο συντέλεσε άμεσα 
στο βιομηχανικό και αστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας.  
H μεσαία τάξη, που η άνοδός της συντέλεσε στην άνοδο του κινήματος των 
Φιλελευθέρων, είχε πλέον σταθεροποιήσει τη θέση της μέσα στο κοινωνικό και 
πολιτικό σύστημα της χώρας.  
 
Ενώ όμως αρχικά στήριξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο ανορθωτικό του έργο, 
δεν του επέτρεψε να προωθήσει το εκσυγχρονιστικό του όραμα. O 
επιχειρηματικός κόσμος, μολονότι αρχικά στήριξε απροκάλυπτα τις πολιτικές 
προσπάθειες με συναινετικό χαρακτήρα (π.χ. οικουμενικές κυβερνήσεις), 
διασπάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '30 στο εμπορικό και στο 
βιομηχανικό τμήμα του. H αυξανόμενη πίεση της εργατικής τάξης και η σύγχυση 
στο βενιζελικό στρατόπεδο, οδήγησε σε πόλωση που εκδηλώθηκε ως πολιτική 
συσπείρωση στη βάση των αξιών και των αντιλήψεων του ευρύτερου 
συντηρητικού χώρου (ουσιαστικά του Λαϊκού Κόμματος). 
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ο Μεσοπόλεμος αποτελεί τομή στη 
συγκρότηση της νεοελληνικής κοινωνίας. Mπορεί κανείς να διακρίνει δύο φάσεις 
στην περίοδο που ορίζεται ανάμεσα στις δύο συγκλονιστικές κορυφώσεις, της 
Καταστροφής (1922) και της Κατοχής (1941). H πρώτη, που συμπίπτει με την 
αβασίλευτη δημοκρατία, σημασιοδοτήθηκε από τις δυναμικές κινητοποιήσεις 
που συντελούνταν στο εσωτερικό ενός κράτους που αγωνιζόταν να διαχειριστεί 
-και να υπερβεί- τις επιπτώσεις της ήττας.  
 
Οι οργανωμένοι διεκδικητικοί αγώνες σφράγισαν την εποχή αυτή, ενώ 
παρουσιάστηκαν νέες μορφές αμφισβήτησης του κοινωνικού συστήματος σε 
όλα τα επίπεδα, που όμως ανακόπηκαν βίαια από το αυταρχικό καθεστώς της 
4ης Αυγούστου. H εμπειρία του Μεταξικού "Νέου Kράτους" σε συνδυασμό με τη 
χρεοκοπία του παλαιού πολιτικού κόσμου, θα συμβάλει αποφασιστικά στη 
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης που βίωσε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 
στρωμάτων στην αμέσως επόμενη κατοχική περίοδο 
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Η Ελλάδα 1940 - 1950 

Από τον Σεπτέμβριο του 1939 ξέσπασε στη Ευρώπη ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 
με την ελληνική πολιτική ηγεσία να παρακολουθεί με αγωνία, ως ουδέτερη 
δύναμη, τις εξελίξεις των επιχειρήσεων. Τελικά την 28η Οκτωβρίου 1940, η 
φασιστική Ιταλία, με ηγέτη τον Μουσολίνι, αφού είχε επιδείξει έντονα τις 
ηγεμονικές προθέσεις της κατά της Ελλάδας με σειρά προκλήσεων, κήρυξε 
επίσημα τον πόλεμο. Η Ελληνική κοινή γνώμη ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, 
ύστερα από την αρνητική απάντηση του Ιωάννη Μεταξά στο Ιταλικό 
τελεσίγραφο, που ζητούσε ελεύθερη είσοδο των ιταλικών δυνάμεων στην χώρα. 
Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου που ακολούθησε, παρά την 
αριθμητική και τεχνολογική του υπεροχή, ο Ιταλικός στρατός, που επιτέθηκε 
από την Αλβανική μεθόριο, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τους επόμενους 
μήνες οι Ελληνικές δυνάμεις είχαν διεισδύσει σε βάθος 50 με 80 περίπου 
χιλιομέτρων καταλαμβάνοντας την περιοχή της Βορείου Ηπείρου. 

Στις 6 Απριλίου 1941, η Γερμανία, ως σύμμαχος της Ιταλίας, κήρυξε τον πόλεμο 
κατά της Ελλάδας και εισέβαλε από το Βουλγαρικά σύνορα. Ακολούθησε η 
μάχη των οχυρών, όμως οι Γερμανικές δυνάμεις προήλασαν αστραπιαία και 
στο τέλος του Μαΐου κατέλαβαν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Μετά την Μάχη 
της Κρήτης, ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Ελλάδας που θα διατηρηθεί για 
σχεδόν τέσσερα έτη (1941-1944). Η περίοδος αυτή, από τις πιο δραματικές της 
σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, γνωστή ως 'Κατοχή', κατά την οποία μεγάλος 
αριθμός αμάχων πέθανε από ασιτία, αλλά και σταδιακά ενισχύθηκε το κίνημα 
Εθνικής Αντίστασης κατά των δυνάμεων κατοχής. Τελικά τον Μάιο του 1944, 
καθώς η ήττα του Άξονα ήταν πλέον διαφαινόμενη, η υποχώρηση των 
Γερμανικών στρατευμάτων, οδήγησε στην απελευθέρωση. Ο Γεώργιος 
Παπανδρέου, τότε, σχημάτισε κυβέρνηση εθνικής ενότητας με μέλη από την 
εξόριστη Ελληνική κυβέρνηση αλλά και από τις τοπικές αντιστασιακές 
οργανώσεις. 

Με το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκινάει Εμφύλιος Πόλεμος που θα 
διαρκέσει τρία έτη μεταξύ (1946-1949) και θα οδηγήσει σε κοινωνική και 
πολιτική πόλωση τη χώρα. Ως κοινωνικό φαινόμενο αρχίζει να αναπτύσσεται 
ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 η αστυφιλία, δηλαδή η μαζική φυγή 
πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τις πόλεις και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, 
την Αθήνα. Παράλληλα, στο χώρο της οικονομίας σημειώνονται ταχύτατα 
βήματα οικονομικής ανάπτυξης, σημαντικές μορφές της Ελλάδας την εποχή 
εκείνη υπήρξαν ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και ο Γεώργιος Παπανδρέου. 

Την δεκαετία 1940 – 1950 η οικογένεια του πατέρα μου, η γιαγιά μου με τα 
τέσσερα κορίτσια ζούσε στο Φαρραι. Ο πατέρας μου για την δεκαετία αυτή δεν 
υπήρχε για την οικογένεια του, όπως έλεγε η γιαγιά μου και έζησε όπως 
περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο! Μπόρεσε όμως και πάντρεψε 4 αδελφές… 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%8C%CF%87%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_-_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_1946_-_1949
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_%28%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82%29
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Ελλάδα 1950 -1960 

Η περίοδος αυτή εξελίσσεται σε διαφορετικούς χρόνους και βιώνεται 
πολύτροπα από τους ανθρώπους που βγαίνουν από τις τρικυμίες της δεκαετίας 
του '40. Από τη μια συντελούνται μεταβολές μεγάλης κλίμακας, όπως η 
αστικοποίηση, η βιομηχανική ανάπτυξη και η μετανάστευση. Πλάι σε αυτές 
αναπτύσσονται αντιδράσεις στο εσωτερικό μιας διχασμένης κοινωνίας που 
συχνά αρνείται να διαπραγματευτεί με το παρελθόν της και αδυνατεί να 
εκλογικεύσει τα διλήμματά της (Κυπριακό, πολιτικοί κρατούμενοι). Από την 
εποχή του Εμφυλίου (1946-49), αλλά ακόμα περισσότερο μετά από αυτόν, η 
μορφή που προσέλαβαν οι κομματικοί σχηματισμοί στο κοινοβούλιο απέκτησε 
τριπαραταξιακό χαρακτήρα. Η πολιτική διάταξη Δεξιά-Κέντρο-Αριστερά, με 
δεδομένη την όξυνση των πολιτικών παθών που προηγήθηκε και διαίρεσε τη 
χώρα τη δεκαετία του '40, έτεινε να μεταβάλει τις παραταξιακές ταυτίσεις σε 
ιδεολογικές τοποθετήσεις. 

Στην αρχή του 1950, οι δυνάμεις του Κέντρου (Ε.Π.Ε.Κ.) κατάφεραν να 
αποκτήσουν την εξουσία και με αρχηγό το γηραιό στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα 
κυβέρνησαν για μισή σχεδόν τετραετία. Επρόκειτο για μια σειρά κυβερνήσεων 
με περιορισμένη ευχέρεια ελιγμών αλλά και ισχνότατη ισχύ στο πολιτικό πεδίο, 
που όπως και αυτές που ακολούθησαν τελούσε υπό τη διαρκή αμερικανική 
κηδεμονία. Η εκλογική ήττα της Ε.Π.Ε.Κ. το 1952, εκτός από τη διεύρυνση των 
κατασταλτικών μέτρων για τους ηττημένους του Εμφυλίου, σήμανε και το 
οριστικό τέλος του γενικότερου πολιτικού διαβήματος που αντιπροσώπευε, 
δηλαδή της πολιτικής συναίνεσης και της κοινωνικής συμφιλίωσης. Η 
εξοστρακισμένη, από την πολιτική ζωή της χώρας,  

Αριστερά βρήκε χώρο έκφρασης στη σύσταση της Ε.Δ.Α. (1951), η οποία 
αναδείχτηκε σε σημαντικό -αν και σταθερά αποκλεισμένο από τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων- πόλο. Μετά τη διάλυση του Kέντρου ως αυτόνομου πολιτικού 
φορέα, η Ε.Δ.Α. ουσιαστικά επέκτεινε την εκλογική της επιρροή σε ένα 
σημαντικό τμήμα της ΕΑΜογενούς κεντροαριστεράς. Το διάστημα μετά το 1952, 
υπήρξε περίοδος σχεδόν ολοκληρωτικής κυριαρχίας για την αναδομημένη 
συντηρητική παράταξη, όπως αυτή διαμορφώθηκε αρχικά από τον Ελληνικό 
Συναγερμό και στη συνέχεια από την Ε.Ρ.Ε. Ο Ελληνικός Συναγερμός, που σε 
μεγάλο βαθμό αποτελούσε μετεξέλιξη της αντιβενιζελικής παράταξης, 
συστάθηκε από το στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο και εκπροσωπούσε -μεταξύ 
άλλων- τα νέα μεσαία αστικά στρώματα. Πρόκειται για εκείνες τις κοινωνικές 
ομάδες που επιζητούσαν να διαχειριστούν οικονομικά και κοινωνικά την 
"ανασυγκρότηση", βασικό κινητοποιητικό πρόγραμμα της εποχής. 

Η κοινοβουλευτική παντοδυναμία της Δεξιάς πάντως δεν κλονίστηκε μετά το 
θάνατο του Παπάγου, αλλά, με αποτυπωμένη την εύνοια του Αμερικανικού 
παράγοντα καθώς και με την υποστήριξη του Στέμματος, ενσαρκώθηκε στο 

http://ellas.pblogs.gr/2007/03/ellada-1950-1960.html
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πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του δυναμικού, νέου πολιτικού άνδρα 
της εποχής. Απέναντί του συσπειρώθηκε -αν και χωρίς επιτυχία- στην εκλογική 
αναμέτρηση του Φεβρουαρίου του 1956, σύσσωμη η αντιπολίτευση (  Ε.Δ.Α. 
και κεντρώα κόμματα).  

Στις επόμενες εκλογές (1958) η Ε.Ρ.Ε., παρά τη σημαντική μείωση της δύναμής 
της, εξασφάλισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με την Αριστερά της Ε.Δ.Α. 
να καταλαμβάνει για πρώτη φορά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Ωστόσο, οι κοινωνικές εντάσεις που παρήγαγαν αφενός οι οικονομικές επιλογές 
της κυβέρνησης και αφετέρου η παγίωση των κατασταλτικών μεθοδεύσεων 
είχαν καθοριστική σημασία για την εκλογική γεωγραφία της επόμενης δεκαετίας. 
Για πρώτη φορά στην περίοδο 1952-63 συντελέστηκε μια διαδικασία 
αστικοποίησης του πληθυσμού στην Ελλάδα, κατά την οποία η αναλογία 
αγροτικού-αστικού τομέα ανατράπηκε υπέρ του δεύτερου με κύριο τόπο 
απορρόφησης το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών. Παράλληλα, η αθρόα 
κίνηση από την ύπαιθρο στις πόλεις συνοδεύτηκε από τη ραγδαία ανάπτυξη του 
εξωτερικού μεταναστευτικού ρεύματος. Οι δομικές αλλαγές που σημειώθηκαν 
αποτυπώνονται κυρίως στην εργασία (μορφές απασχόλησης), στην 
κατανάλωση και στα κυβερνητικά μέτρα για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη 
της οικονομίας.  

Η υποτίμηση του νομίσματος του 1953 (Σπυρίδων Μαρκεζίνης) δημιούργησε 
ένα νέο πλέγμα οικονομικών ιεραρχιών: αύξηση των εισαγωγών, τόνωση της 
εμπορικής κατανάλωσης, καταπολέμηση του πληθωρισμού αλλά και έλλειμμα 
στο εμπορικό ισοζύγιο. Η επέκταση των δημόσιων επενδύσεων, παρά το συχνά 
περιορισμένο προσανατολισμό τους, υπήρξε ιστορικής σημασίας απόφαση των 
κυβερνήσεων Καραμανλή. Οι ρυθμοί ανόδου του Α.Ε.Π. με τη συμβολή των 
άδηλων πόρων είναι εκρηκτικοί (7% ετησίως), αλλά δεν αντανακλούν φαινόμενα 
όπως η βιομηχανική στασιμότητα και η έλλειψη κεντρικού προγραμματισμού 
στον τομέα της γεωργίας. 
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ΣΤ.  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΟΥΡΟΥ 

 
 

 
 

Φωτογραφία 12 / 1947 
 
Ο Γιάννης 4ο παιδί του Σωτήρη και της Γεωργίας. Έζησε στην Πάτρα ( Προάστιο 
Πατρών)  Γέννησαν   ΣΩΤΗΡΗ – ΓΙΩΡΓΟ 
Ιδιωτικός Υπάλληλος σε Εριοβιομηχανία όπου και συνταξιοδοτήθηκε.  
Γεννήθηκε στη  Φαρραι το 1917 -  και πέθανε στο Προάστιο Πατρών το 1992. 
 
Πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο από την πρώτη στιγμή. Ήταν κληρωτός του 
1938  και με την κατάρρευση του Αλβανικού μετώπου οργανώθηκε από τους 
πρώτους στο Ε. Δ..Ε. Σ. Αντιστασιακή οργάνωση με αρχηγό τον Ναπολέοντα 
Ζέρβα. Στη μέση Ανατολή πήγε το 1943 μέσω Χίου  και γύρισε τμε την 
απελευθέρωση το 1945 το φθινόπωρο.  
 
Η Ελισάβετ γεννήθηκε στο Προάστιο Πατρών το 1922 και πέθανε  εκεί το 2015 
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Σε ότι αναφέρομαι στη συνέχεια είναι από ατελείωτες συζητήσεις, που 
είχα εγώ και ο αδελφός Γιωργης με τον πατέρα μας και επίσης από 
διάφορες πηγές άλλες όπως βιβλία και εφημερίδες. 
 
Ο Γιάννης από τα βουνά της Ηπείρου 
 

 
 

Φωτογραφία που είχε ο Γιάννης στο πορτοφόλι του από το Αλβανικό Μέτωπο 
Δεκέμβριος 1940  Πρέπει να είναι ο πρώτος  αριστερά καθιστός. Πρέπει να είναι η 

Πλατυβουνα στην Κακαβιά 
 
Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1940. Είχαν προηγηθεί 
εχθρικές ιταλικές ενέργειες, με σοβαρότερη τον τορπιλισμό του καταδρομικού 
«Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο, τον Δεκαπενταύγουστο του 1940, στο λιμάνι 
της Τήνου. Δυόμισι μήνες αργότερα, χαράματα της 28ης Οκτωβρίου, ο Ιταλός 
πρέσβης στην Αθήνα Γκράτσι επέδωσε στον Μεταξά τελεσίγραφο ζητώντας την 
παράδοση της χώρας. Η άρνηση του Μεταξά εξ ονόματος όλων των Ελλήνων 
σήμανε την αρχή του πολέμου. 
Λίγο αργότερα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, 
με σκοπό να καταλάβουν αρχικά την Ήπειρο. Ταυτόχρονα μία ομάδα 
Αλπινιστών διείσδυσε στη Βόρεια Πίνδο για να χτυπήσει στα νώτα τους 
οχυρωμένους Έλληνες και να εμποδίσει την άφιξη ενισχύσεων από τη 
Θεσσαλία. 
Όμως ο ελληνικός στρατός αμύνθηκε με επιτυχία, ενώ οι Ιταλοί Αλπινιστές 
εξουδετερώθηκαν στις χιονισμένες χαράδρες του Σμόλικα. Στα μέσα Νοεμβρίου 
του 1940 οι Έλληνες στρατιώτες αντεπιτέθηκαν, αναγκάζοντας τους Ιταλούς να 
αποσυρθούν στο εσωτερικό της Αλβανίας και πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες, 
μπήκαν στη Βόρεια Ήπειρο, αλλά η περαιτέρω προώθησή τους ήταν πολύ 
δύσκολη. Λόγω του ορεινού εδάφους και του βαρύτατου χειμώνα, τα 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD_brZ8IPNAhVDWRQKHYccBJkQjRwIBw&url=http://dclass2013.blogspot.com/2013_10_01_archive.html&bvm=bv.123325700,d.d24&psig=AFQjCNELy5dGV-Wv4wrbmvMfpNDow7WkkQ&ust=1464769157444458
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κρυοπαγήματα ήταν περισσότερα από τις απώλειες της μάχης, ενώ η μεταφορά 
τροφίμων και πυρομαχικών δυσκόλευε όσο τα στρατεύματα απομακρύνονταν 
απο τα ελληνικά σύνορα. 
Η επιχείρηση της Ιταλίας στο μέτωπο της Αλβανίας είχε αποτύχει χάρη στο 
ελληνικό «ΟΧΙ», την άρνηση ενός ολόκληρου λαού να υποταγεί στις επιθυμίες 
των ισχυρών και να χάσει τη λευτεριά του. 
Παρουσιάστηκε στο 12ο Σύνταγμα Πεζικού που ανήκε στην 3η Μεραρχία ( Στα 
ίδια λόγο εντοπιότητας είχε παρουσιαστεί και ο πατέρας του Σωτήρης) 
Ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος και πάντα έλεγε: δια την κατάληψη της Χειμάρρας 
βλέπε την  εφημ. "Νεολόγος Πατρών", με τίτλο "Η τιμή και η ελευθερία της 
Χειμάρρας ανήκουν στο 12ο Σύνταγμα Πατρών", 28-12-1940, 
Το 12ο Σύνταγμα πεζικού, που ανήκε πάντοτε στην ΙΙΙ Μεραρχία καλούνταν να 
υπηρετήσουν υπό τα όπλα κατά τις εμπόλεμες περιόδους οι Πατρινοί οπλίτες. 
Η Μεραρχία με διοικητή τον υποστράτηγο Γεώργιο Μπάκο και συνταγματάρχη 
του 12ου τον Επ. Ζησιμόπουλο ξεκίνησε από την 7-10 Νοεμβρίου 1940 από 
την Πάτρα και πέρασε μέσω νηοπομπών στο Κρυονέρι, ενώ οι Κορίνθιοι του 
6ου συντάγματος διαπεραιώθηκαν στη Ναύπακτο μέσω Ψαθοπύργου. Έτσι η ΙΙΙ 
Μεραρχία άρχισε στις 12/11/1940 δια νυκτερινών συντόνων πορειών να 
πηγαίνει  προς το ηπειρωτικό μέτωπο με τα 12ο και 6ο Συντάγματα Πεζικού και 
το 3ο Σύνταγμα Ορειβατικού Πυροβολικού. Ακολούθησε την πορεία Αγρίνιο - 
Αμφιλοχία - Άρτα - Ιωάννινα - Σιταριά - Παπαδάτες - Ζίτσα και Καστάνιανη, για 
να φθάσει στο πεδίο της μάχης στις 25 Νοεμβρίου, λαμβάνοντας θέση στο 
αριστερό πλευρό της VIII Μεραρχίας του περίφημου Ηπειρώτη Στρατηγού 
Χαράλαμπου Κατσιμήτρου και στο δεξιό του αποσπάσματος Λιούμπα (στο 
οποίο συμμετείχε ήδη το 3ο εκ Πατρών τάγμα πεζικού). Οι ανωτέρω δυνάμεις 
εντάσσονταν στο Α΄ Σώμα Στρατού. 
Παρά τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες επιστρατεύθηκε η ΙΙΙ Μεραρχία, δεν 
επέδειξε λιγότερο θάρρος και ηρωισμό από τους υπόλοιπους στρατιωτικούς 
σχηματισμούς που ήδη υπερασπίζονταν το ελληνικά σύνορα! Επί τριήμερο το 
πατρινό σύνταγμα κατέλαβε προωθούμενο από Καστάνιανη τις επίκαιρες θέσεις 
των υψωμάτων της Πλατυβούνας στην Κακαβιά. Έτσι, την 29η Νοεμβρίου στις 
7.30 το πρωί, τα 1ο και 2ο τάγματα του 12ου Συντάγματος (υπό τους 
ταγματάρχες Γ. Παπαδόπουλο και Α. Χατζησταματίου αντίστοιχα) εξορμούν 
από την κορυφογραμμή της Πλατυβούνας όπως τα άλλα δύο τάγματα του 6ου 
ΣΠ, και με την λόγχη εκτοπίζουν τον εχθρό από τους βράχους κυριεύοντας 
διαδοχικά τις οχυρωμένες θέσεις Κράα, Βουτίνε, Μάλι Ίκρες και 
Γεωργουτσάδες. Στο ύψωμα 1160 το 12ον έγραψε μια από τις λαμπρότερες 
σελίδες της ιστορίας του έχοντας απώλειες 120 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 
ο υποδιοικητής του Συντ/τος ταγμ. Ζώης Ζακυνθινός. Δυστυχώς 48 ώρες μετά 
τη μάχη οι μονάδες δεν διατάχθηκαν να κινηθούν δίνοντας την ευχέρεια στους 
Ιταλούς να οργανωθούν εκ νέου στο ύψος του παραλιακού υψώματος 613 νότια 
της Χειμάρας. 
Τη νύχτα 29/30 Νοεμβρίου, ημέρας του Πολιούχου της Πατρας, οι στρατιώτες 
αντιμετωπίζουν χιονοθύελλα. Την επομένη, διλοχία του  Συντάγματος 
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ενεργώντας με άλλες μονάδες της τρίτης Μεραρχίας συνεχίζουν τον αγώνα. Και 
περιέρχονται σε ελληνικά χέρια το Δέλβινο, οι Άγιοι Σαράντα και η ΙΙΙ Μεραρχία 
παραλαμβάνοντας το 3ο τάγμα υπό τον ταγμ. Καραλή που έδρασε στην γραμμή 
Ελαίας-Καλαμά από τις πρώτες μέρες του πολέμου, προελαύνει επί της 
δημοσίας οδού προς Χειμάρρα και Αυλώνα. Ο Γιάννης ένοιωθε ιδιαίτερα 
περήφανος για την παρέλαση αυτή… 
Όταν κατάρρευσε το μέτωπο της Αλβανίας Ξεκίνησε με τα πόδια να επιστρέψει 
στην Πάτρα. Όμως στη Άρτα έμεινε αρκετό καιρό. Ήταν τότε που οργανώθηκε 
στο ΕΔΕΣ. 
 
Στα βουνά της Ρούμελης 
 

 
 

Φωτογραφία που είχε ο Γιάννης στο πορτοφόλι του  
Στο Ε.Δ.Ε.Σ. Σεπτέμβρης 1942 

 
Οι πρώτες ομάδες του ΕΔΕΣ εμφανίστηκαν στον ορεινό χώρο του Ραδοβιζίου, 
στα ΝΑ της Άρτας. Ο ίδιος ο Ζέρβας εμφανίστηκε στην περιοχή του Βάλτου 
Αιτωλοακαρνανίας τον Ιούλιο του 1942 Η οργάνωση του ΕΔΕΣ βασίστηκε στη 
δημιουργία Επιτροπών Εθνικού Αγώνα οι οποίες αρχικά ορίζονται από τον 
Ζέρβα που περιόδευε τις κοινότητες. Ακολουθείτο μια πρακτική «μύησης» σ' 
αυτές ενώ προβλεπόταν και η υποχρεωτική παρουσία ιερέων  
 
Η ένοπλη οργάνωση του ΕΔΕΣ μεγαλώνει και συνδέεται με τον υπαρχηγό της 
Βρετανικής Αποστολής στην Ελλάδα Chris Woodhouse, από τον οποίο 
καθοδηγείται η επιχείρηση στον Γοργοπόταμο με συμμετοχή και του ΕΛΑΣ. 
Προτάσεις του ΕΑΜ για ενσωμάτωση του ΕΔΕΣ στο ΕΑΜ ναυαγούν, ενώ μετά 
την βίαιη διάλυση του τμήματος Σαράφη - Κωστόπουλου από τον ΕΛΑΣ, ο 
Ζέρβας θα ζητήσει από τον αρχηγό της Βρετανικής Αποστολής την βίαιη 
διάλυση του ΕΛΑΣ κάτι που δεν έγινε δεκτό. Η Βρετανική κυβέρνηση θα ζητήσει 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXoYP89YPNAhUDtBQKHTDuBS0QjRwIBw&url=http://www.elora.gr/portal/ellada/4150-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%83&bvm=bv.123325700,d.d24&psig=AFQjCNHBhnQxwzG9OIzbEFMweCeQ3eTtMg&ust=1464770624822938
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στις 25 Μάρτιου 1943 δήλωση υποταγής στο βασιλιά και στην Βρετανική 
κυβέρνηση. 
 Ο Ζέρβας έστειλε τηλεγράφημα, ενώ ο ΕΛΑΣ όχι, με την δημοσιοποίηση της 
επιστολής ο ΕΔΕΣ κατέστη ελκυστικός για τους βασιλόφρονες. Τελικά ο ΕΔΕΣ 
θα υπαχθεί στο Κοινό Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών μαζί με τον ΕΛΑΣ και την 
ΕΚΚΑ τον Αύγουστο του 1943. Αυτήν την περίοδο ο ΕΔΕΣ συμμετείχε στην 
επιχείρηση Animals όπου έδωσε μια σειρά από μάχες με τους κατακτητές όπως 
μεταξύ άλλων η Μάχη του Μακρυνόρους. 
Η Μάχη του Μακρυνόρους ήταν μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες 
μάχες που έδωσε η αντιστασιακή οργάνωση του ΕΟΕΑ - ΕΔΕΣ με την 
αυτοκινητοπομπή της Ιταλικής μεραρχίας Μπρενέρo (Brenero) και τμήματα της 
Γερμανικής μεραρχίας Έντελβαϊς (Edelweiss) κατά την διάρκεια της Συμμαχικής 
επιχείρησης Animals στις 16 Ιουλίου εώς τις 22 Ιουλίου 1943 στην στενωπό της 
οδικής αρτηρίας Αμφιλοχίας - Άρτας στο όρος Μακρυνόρος.  
Η μάχη έληξε με νίκη για τον ΕΔΕΣ και προκάλεσε αρκετές απώλειες στην 
εχθρικές μονάδες. Θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας για την έκβαση του 
πολέμου στην Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες μάχες της περιόδου. 
Ήταν στις ομάδες  του Ζέρβα και έλαβε μέρος στη μάχη αυτή που πάντα έλεγε 
για τις τρομερές απώλειες του εχθρού, πάντα με λόγια που δεν υποτιμούσε τον 
αντίπαλο. 
 
Και τέλος στην έρημο της Αφρικής που πιθανόν να έφυγε μετά το 
καλοκαίρι του 1943.  
 
Ίσως με κάποια αποστολή… Οργανώθηκε στον Ιερό Λόχο με το βαθμό του 
Λοχία και ειδικότητα Μάγειρα και τροφοδοσία   
Ο Ιερός Λόχος ήταν ελληνική στρατιωτική "μονάδα ειδικών δυνάμεων" που 
συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1942 στη Μέση 
Ανατολή, και αποτελείτο εξ ολοκλήρου από Έλληνες αξιωματικούς και των 
τριών όπλων, της τότε Βασιλικής Χωροφυλακής αλλά και από μαθητές της 
στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κάτω από την εντολή του συνταγματάρχη 
Τσιγάντε. Πολέμησε στο πλευρό της βρετανικής ταξιαρχίας SAS στην έρημο της 
Λιβύης και στο Αιγαίο, καθώς επίσης και με τις ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις του 
στρατηγού Ζακ Φιλίπ Λεκλέρκ (Philippe Leclerc de Hauteclocque| στην 
Τυνησία.  
Στη συνέχεια υπό τον διοικητή της μεραρχίας των Νεοζηλανδών, στρατηγό 
Φρέυμπεργκ και τέλος υπό τον Άγγλο ταξίαρχο Τόρυμπουλ διοικητή της 
βρετανικής ταξιαρχίας καταδρομών σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και 
απελευθέρωσης νήσων Αιγαίου. Αποσυγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1945, 
ενώ απετέλεσε τον πρόδρομο των σύγχρονων ελληνικών ειδικών δυνάμεων. 
Γενικά η δράση του Ιερού Λόχου ήταν κυρίως επιχειρήσεις καταδρομικές και 
εκκαθαριστικές με σημαντικά αξιόλογα αποτελέσματα, τόσο στη Β. Αφρική, όσο 
και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. 
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_Animals&action=edit&redlink=1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1942
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%95%CF%85%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Special_Air_Service&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%80_%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
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Τον Οκτώβριο του 1943 έως τον Ιανουάριο του 1944 πολέμησε με τον Ιερό 
Λόχο στη Βόρειο Αφρική. Έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες της μονάδας του και 
πάντα ένοιωθε υπερήφανος για ότι έκανε. Αυτό δε που τον έκανε πάντα να 
κλαίει ήταν όταν μου εξιστορούσε τη Απόβαση και παραμονή του 
στη Σάμο από αρχές Νοέμβριου μέχρι 19 Νοεμβρίου 1943. 

 
 

 
 

Φωτογραφία που είχε ο Γιάννης στο πορτοφόλι του από τη Μέση Ανατολή 
πρέπει να είναι σε παρέλαση το 1945 

 
 Τον Ιανουάριο του 44 γύρισε στην Αθήνα όπου έμεινε μια μέρα. Από Αθήνα 
έφυγε την επόμενη για την Πάτρα με ειδική αποστολή….  
 
Εδώ θα παραθέσω απόσπασμα από την περιγραφή από το βιβλίο της 
Ισιδώρας Βερρα – Ο Δήμος Φαρρων μέσα από Προφορικές Μαρτυρίες – 
Όπως ακριβώς αναφέρονται στο βιβλίο, τις ίδιες και άλλες πολλές περιγραφές 
μας έκανε ο πατέρας μας τις κρύες νύχτες του χειμώνα κοντά στο τζάκι Και 
πόσα δεν μας είχε πει ,σχεδόν μας πιαναν τα μεσάνυχτα, για την ζωή του μετά 
την Αφρική και πόσο αδικημένος ένοιωθε….. 
 
Σελίδα 167 
 
……Ωστόσο η ηρεμία θα ταραχθεί στο χωριό στις 20 Ιουλίου του 1939 όταν η 
πατρίδα θα καλέσει στα όπλα τους στρατεύσιμους άνδρες του χωριού. Η ώρα 
του αποχωρισμού ήταν συγκλονιστική, πρόσωπα θλιμμένα, γεμάτα αγωνία και 
φόβο ενώ οι γυναίκες με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετούσαν τους δικούς τους. 
Οι άντρες παρουσιάστηκαν στη Κόρινθο, επιβιβάστηκαν στα τραίνα και 
οδηγήθηκαν στη Καλαμπάκα, εκεί φόρτωσαν τα κανόνια στα μουλάρια και 
κατευθύνθηκαν για τα σύνορα με Αλβανία, όπου διεξήχθη στη συνέχεια ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1943
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://national-pride.org/2012/09/29/138053/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82%CE%BB%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%82%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%821945%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7/&bvm=bv.123325700,d.d24&psig=AFQjCNH0Upfeu6IqUhp_YWWUPY_Sj7rcoA&ust=1464770097606959
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πόλεμος. Μετά την παράδοση της χώρας μας στους Γερμανούς οι στρατιώτες 
με μεγάλη λύπη επέστρεψαν στα σπίτια τους περπατώντας νηστικοί για μέρες 
ολόκληρες ενώ οι συγχωριανοί τους υπερήφανοι τους υποδέχονταν πάλι στο 
χωριό τους, ζητώντας να μάθουν πληροφορίες για όσα είχαν διεξαχθεί στο 
μέτωπο. Οι Ιταλοί στη συνέχεια ήρθαν και στο Φαρραί αρπάζοντας από τα 
σπίτια ότι θεωρούσαν αναγκαίο ενώ παράλληλα άδεια- σαν ολοσχερώς το 
παντοπωλείο του χωριού. Το Μάρτιο του 1944 έκαναν την εμφάνισή τους οι 
πρώτοι αντάρτες, οι οποίοι συν έλαβαν από το Φαρραί αρκετούς με τη συνήθη 
κατηγορία ότι ήταν αντιφρονούντες και τους οδήγησαν στις φυλακές στην 
Πάτρα. Ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, στις 23 Απριλίου, ήρθαν στο χωριό οι 
Γερμανοί μαζί με τσολιάδες, κάποιος από τους κατοίκους που τους είχε δει να 
κατευθύνονται προς το χωρώ έτρεξε και ειδοποίησε τους συγχωριανούς του, οι 
οποίοι έντρομοι άρχισαν να τρέχουν προς τα χωράφια για να σωθούν. Παρόλα 
αυτά έπιασαν τον Νίκο το Βασιλείου, τον Σταμάτη το Βέρρα, τον Γιώργη το 
Φιλιόπουλο, τον παπά του χωριού Ανδρέα Παπανδρέου και τον Αθανάσιο 
Νιφόρα τους οποίους και οδήγησαν στο σχολείο του Βούδ, όπου ακολούθησαν 
ανακρίσεις. Εκεί έμειναν  είκοσι ημέρες μέσα σε άθλιες συνθήκες, τελικά όμως 
αφέθηκαν ελεύθεροί και γύρισαν στο χωριό με τα πόδια. 
Ωστόσο λίγο καιρό αργότερα στις 2 Αυγούστου οι αντάρτες θα επιστρέφουν στο 
χωριό και θα συλλάβουν τον Αντώνη Νικολακόπουλο1, ο οποίος και σκοτώθηκε 
από τους αντάρτες, τον Γιάννη Νικολακόπουλο και τον Σταμάτη το Βέρρα. 
"Δύο ένοπλοι αντάρτες τού Ε.Λ.Α.Σ. ήρθαν στο σπίτι μου και μου είπαν σε 
ζητάει ή αχτίδα δηλ. ή διοίκηση ή όποια στεγαζόταν στο σπίτι τού Κουμανιωτη, 
προχωρώντας εύρων και άλλους 16 κρατουμένους και μας οδήγησαν εις 
Κούμανι, φθάνοντας τη νύχτα εις το Κούμανι ρώτησε ό διοικητής του 
στρατοπέδου πως από τους 17 είναι ό Σταμάτης ο Βέρρας του λέγω εγώ είμαι, 
μου λέγει πλησίασε κοντά μου, ξέρης γράμματα; του λέγω ναι· τι λέγει εδω, του 
λέγω το όνομά μου, δίπλα γράφανε 2 γράμματα Φ. Κ. δηλαδή φόνευε καθ' 
οδόν, και του απάντησα Φ. Κ. και γιατί σε φέρανε εδώ, δε γνωρίζω, μου λέγει 
θα πεθάνεις" .Όμως παρά τα φρικτά βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν ο 
Γιάννης    Νικολακόπουλος2 και ο Σταμάτης ο Βέρρας θα επιστρέφουν στα 
σπίτια τους ζωντανοί και σε αυτό συνέβαλε η υπογραφή της Ένωσης από το 
γέρο Παπανδρέου στο Κάιρο. 
Πριν όμως την υπογραφή της ένωσης οι αντάρτες συγκέντρωναν, σύμφωνα 
πάντα με τα δικά τους κριτήρια, τους αντιφρονούντες από όλα τα χωριά και τους 
οδηγούσαν στο Κούμανι. Θυμάμαι το 1944 έφτασε στο χωριό ομάδα ανταρτών, 
οι οποίοι μετέφεραν κρατούμενους από τα κάτω χωριά στο Κούμανι. Επειδή 
τους έπιασε η νύχτα διανυκτέρευσαν στην εκκλησία του χωριού, όλοι ήταν 
χτυπημένοι και ταλαιπωρημένοι, οι αντάρτες ένοπλοι τους περιφρουρούσαν και 
δεν επέτρεπαν σε κανέναν να πλησιάσει, ή να δώσει στους κρατούμενους νερό 
ή λίγο ψωμί που ζητούσαν. Την επόμενη μέρα αναχώρησαν για το Κούμανι. Και 
να θέλαμε να τους βοηθήσουμε δε μπορούσαμε ο φόβος ήταν τόσο μεγάλος 
που βλέπαμε άπραγοι τις βιαιοπραγίες να εξελίσσονται μπροστά μας. Λίγο 
ήθελε για να είχαμε και εμείς την τύχη των κρατουμένων. 
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Χαρακτηριστικό ήταν και το παράδειγμα του τότε ιερέα του χωριού, πατήρ 
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει κάποιον Άγγλο 
ταγματάρχη που βρέθηκε στο χωριό και για να γλιτώσει προσέτρεξε, όπως 
συνηθιζόταν, στο σπίτι του ιερέα. Ο πατέρας μου τον φιλοξένησε στο σπίτι του 
και στη συνέχεια του υπέδειξε δρόμο για να διαφύγει, όμως οι αντάρτες τον 
συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν αφού προηγουμένως πληροφορήθηκαν που είχε 
κρυφτεί. Μετά από λίγο ήρθαν και στο σπίτι μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
γιος του πάτερ Ανδρέα, πάτερ Αθανάσιος, τον συνέλαβαν. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό για να τον εξευτελίσουν και να τον ταπεινώσουν ακόμα 
περισσότερο έβαλαν τον αδερφό του πατέρα μου, ο οποίος ήταν κουρέας να 
του ξυρίσει το μούσι. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Κούμανι για εκτέλεση εκεί 
για καλή τον τύχη μεσολάβησε ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο οποίος ήταν 
δάσκαλος και γνώριζε πολλά από τα στελέχη των ανταρτών και έτσι τον άφησαν 
ελεύθερο. Μετά θυμάμαι συγκάλεσαν στη πλατεία του χωριού δικαστήριο το 
οποίο τον απάλλαξε από την κατηγορία αλλά του επέβαλε ως ποινή για δύο 
χρόνια να τεθεί σε διαθεσιμότητα από το λειτούργημά του και να μείνει με 
πολιτικά. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη τιμωρία απ' αυτή για τον πατέρα μου αλλά την 
υπέμεινε διότι γνώριζε πως δεν είχε άλλη επιλογή……. 
Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου οι κάτοικοι του χωριού θα αγωνιστούν 
σκληρά για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του χωριού τους, η οποία για πολλά 
χρόνια παρέμενε στάσιμη. Το 1950 άρχισε η ανέγερση της κεντρικής Εκκλησίας 
των Εισοδίων της Θεοτόκου, η οποία είναι και η πολιούχος του χωριού, στη 
θέση της παλαιότερης, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια του χτισίματος της νέας 
εκκλησίας εξακολουθούσε να λειτουργεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 
πιστών μέχρι και την αποπεράτωση του νέου ναού…. 
Όλα τα ποιο πάνω τα καταμαρτυρούν οι Προφορικές μαρτυρίες του Νίκου Βασιλείου 
κατοίκου Φαρρων και  του Αθανασίου Παπανδρέου Ιερέως του χωριού στη συγγραφέα. 
 
1 Αντώνης Νικολακόπουλος Πρωτώς ξαδέλφης του πατέρα μου (Τον είχαν θάψει με το κεφάλι 
έξω και τον πατέρα μου τον είχαν κρεμάσει από τους ώμους του για πολλές μέρες από πάνω 
του…) ήθελαν να μαρτυρήσουν…. Το μαρτύριο της δίψας  ήταν ανυπόφορο 
2 Πάντα θα θυμάμαι τα ξενύχτια με τις περιγραφές του πατέρα μου για τα βασανιστήρια που του 
έκαναν οι αντάρτες. Ένα από αυτά, το ποιο απάνθρωπο, ήταν  για να μαρτυρήσει… ,  του 
έβαζαν σκλήθρες από καλάμια μέσα στα νύχια του…. Λίγες μέρες μετά αφόρμισαν οι πληγές 
Και τα νύχια του έπεσαν…. Μέσα σε φρικτούς πόνους. 
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Ο Γιάννης πολέμησε περίπου δέκα χρόνια, για τις υπηρεσίες του αυτές  ποτέ 
δεν ζήτησε κάτι, ποτέ δεν πενευτικε, ένοιωθε όμως υπερήφανος, ποτέ δεν 
είπε κακό λόγο για τους αντίπαλους του,  μέσα η έξω από την Ελλάδα. Μου 
περιέγραφε όταν ήμουν μικρό παιδί, την δεκαετία της νιότης του την τόσο 
γεμάτη και τόσο έντονη, που μάλλον πήγε χαμένη, γιατί έτσι ήθελαν κάποιοι, 
με τις λάθος αποφάσεις των. Ένοιωθε ανίσχυρος στις αποφάσεις των 
μεγάλων,  γιατί όπως έλεγε ο κόσμος άγετε και φέρεται…. 
 

 
Γιάννης – Σωτήρης – Γιώργος – Ελισάβετ 

Πλατεία Γεωργίου Α. Πάτρα Έτος 1957 
 
Από τότε που παντρευτήκαν με την μάνα μου τέλος του 1947  και τέλειωσαν 
οι πόλεμοι, έζησε στο Προάστιο Πατρών μια ήσυχη ζωή κοντά στην οικογένεια 
του έως τότε που έφυγε το 1992. 
Από τον πατέρα μου δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη του την αγάπη του 
για τα παιδιά του και την προσπάθεια του να γίνουμε καλύτεροι από  αυτόν 
όπως έλεγε. Φυσικά εννοούσε επαγγελματικά. Κάτι που αξίζει είναι ότι 
τραγουδούσε δημοτικά και ήταν το επίκεντρο σε πανηγύρια και χορούς του 
είδους..  ειδικά τραγούδια της τάβλας που κατά την γνώμη μου τα έλεγε 
καταπληκτικά έχοντας το βυζαντινό στοιχείο μέσα στον ήχο, πράγμα που μου 
άρεσε ιδιαίτερα. 
Η παλιά φιλία του παππού μου Σωτήρη με τον Στεφανόπουλο είχε κάνει τον 
πατέρα μου οπαδό της πολίτικης των Στεφανόπουλων για τον λόγο αυτό όταν 
ήρθε η στιγμή να με βαφτίσουν, με βάφτισε ο παλιός φίλος του παππού μου 
από κοινού με τον γιο του τον Κωστή Στεφανόπουλο που τότε υπηρετούσε 
την θητεία του στο στρατό. 
 
Ο άλλος γιος, ο Γιώργος, παντρεύτηκε την Κωνσταντίνα Καρατζά και 
γέννησε δυο κορίτσια την Ελισάβετ και Ελένη.  
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Η πρώτη δεκαετία της ζωής  των παιδιών του Γιάννη και 
Ελισάβετ  πως ζούσαν…  

 
Αρχές της δεκαετίας του 1950. Τότε  έφευγαν  κάποιοι πατεράδες στην Κορέα, 
άλλοι για Αμερική με το Βουλκάνια ή Σατούρνια και άλλοι με το Πατρίς για 
Αυστραλία, άλλοι προσπαθούσαν να τους βγει σύνταξη Αναπήρου Πολέμου 
και κάποιοι γύριζαν από διακοπές τύπου Μακρόνησος, Γιούρια, Γυάρος κλπ. 
Η γειτονιά αρκετά μεγάλη και ο παράδεισος μας μια μεγάλη αλάνα, οπού τα 
μεγάλα παιδιά της γειτονιάς έπαιζαν ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια της 
εποχής Τα αγόρια έπαιζαν "βόλους"  Είχαμε, επίσης το παιχνίδι με τα τσέρκια. 
Το κουτσό. Το πατίνι είναι ένα δίτροχο όχημα χωρίς μηχανή, χωρίς πεντάλ και 
χωρίς σέλα ή άλλο κάθισμα, στο οποίο ο οδηγός στέκεται όρθιος 
τοποθετώντας το ένα πόδι του στον πεπλατυσμένο άξονα που ενώνει τους 
δυο τροχούς ενώ με το άλλο δίνει ώθηση με συνεχείς παλινδρομικές κινήσεις 
εκκρεμούς ώστε να μετακινηθεί Εκείνη την εποχή, τα παιδιά είχαν απαραίτητα 
μαζί τους και από μία ξύλινη σφεντόνα  για το κυνήγι των πουλιών και για το 
σημάδι διαφόρων στόχων.  Σβούρα  Ίσως και κάποια άλλα 

 

Ο Γιάννης με την Σταματία (γυναίκα του Αδελφού της μητέρας μου Παντελή Βούρου) 
με τα παιδιά του Στάθη Βούρου ( του άλλου αδελφού της Ελισάβετ) Από δεξιά 
Χρήστος-Εγώ  Σωτήρης - Κώστας με το σχολικό καπέλο, μπροστά  Γιάννης με την 
τραγιάσκα, πίσω η Πόπη και αριστερά  ο Εξάδελφος Γιώργης Βούρος  
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Από μακριά πάντα μας επιτηρούσαν οι γονείς μας και κατά διαστήματα μας 
σταματούσαν και μας ταΐζανε ψωμί κατά βάση με κάτι, είτε ζάχαρη είτε λάδι με 
ρίγανη,  είτε κάποιο σταφύλι. Ο καιρός περνούσε και ναμαστε και μαθητές 
δημοτικού σχολείου. Με πόση, τη θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα,  λαχταρά 
και κάπως φοβισμένοι επήγαμε σχολείο. Τα χρόνια περνούσαν σε ολόφωτες 
μέρες και απίθανα καλοκαίρια και εποχές μυρίζοντας το χώμα γιατί βλέπεις το 
σπίτι μου ήταν μέσα σε απίθανα χωράφια ανά 1 m2 χιλιόμετρο ίσως 10 σπίτια. 
Το κέντρο της πόλης μόλις 4 χιλιόμετρα. Μιας πόλης όπως κατάλαβα 
αργότερα μοναδικής, μιας πόλης με ψυχή και ανθρώπους. Μεγάλωνα σε μια 
τέτοια οικογένεια και σε ένα  περιβάλλον που δεν  έλειπε τίποτα. Όμως η 
πραγματικότητα είναι σκεπτόμενος το μεγάλωμα μου και απορώ πως 
επιβίωσα, όχι εγώ, αλλά όλα τα παιδιά της γειτονιάς πλην ενός που έπεσε στο 
πηγάδι κι ενός άλλου που το έκοψε αυτοκίνητο. Όλα ήσαν σε μια κίνηση αργή, 
όλα ήσαν έτσι φτιαγμένα από παλιές γενιές του μεσοπολέμου, γιατί βλέπεις οι 
γονείς μας ήσαν μεγαλωμένοι μέσα στη φωτιά, μόλις είχαν βγει από μια 
περίπου 12ετία αναταραχής, δηλαδή πόλεμος, αντίσταση, Εμφύλιος, Κορέα… 
Δίπλα λοιπόν σε αυτή τη νοοτροπία μεγαλώναμε στο μικρόκοσμο της 
γειτονιάς, στις παρυφές της πόλης δηλαδή στην άκρη της,. Προάστειο 
Πατρών…. Δημοτικό, μεγάλο προαύλιο, κακοί δάσκαλοι με την έννοια της 
αυστηρότητας που δεν δίσταζαν να μας χτυπήσουν οπουδήποτε, με τη βίτσα 
όπως την έλεγαν ή τον χάρακα με σιδερένιες γωνίες. Οι παλάμες μας θυμάμαι 
ήσαν κόκκινες και τα πόδια στη γάμπα με κόκκινες γραμμές. Πώς να το πούμε 
στους δικούς μας, τρώγαμε άλλες τόσες. Τιμωρία; -γράψετε εκατό φορές…- 
χαρτζιλίκι κάτι τρύπιες πεντάρες δεκάρες εικοσάρες περασμένες σε ένα 
σπάγκο, που έφταναν για τσίχλες ή κάποιο κουλούρι στο διάλλειμα ή παγωτό 
ξυλάκι το καλοκαίρι. Όλοι είμαστε φίλοι και η ζωή μέσα από λίγο διάβασμα και 
πολύ παιχνίδι προχωρούσε, κλέφτες κι αστυνόμοι ήταν από τα πρώτα που 
μάθαμε και γίναμε όλοι γιατροί με πάντα άρρωστες τις συμμαθήτριες μας. Σε 
αυτήν την νιρβάνα με γονείς που μας χάιδευαν μας φιλούσαν και είμαστε 
ευτυχισμένοι προχωρούσε η ζωή μέσα σε ένα παιχνίδι πειθαρχίας και 
κανόνων που αν τους παραβαίναμε τέρμα τα χάδια τα φιλιά. Όμως τους 
αγαπούσαμε τους σεβόμαστε και εκπαιδευόμαστε να μεγαλώσουμε και να 
είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας. 

Στη δεκαετία του 50  τα παιδιά στα σχολεία μαθαίναμε ότι ανήκουμε σε μια 
χώρα φτωχή μεν αλλά με ένδοξο παρελθόν και ότι το να είσαι φτωχός δεν 
είναι ντροπή, αρκεί να είναι καθαρά τα μπαλωμένα ρούχα σου. (Η 
καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά), Ή εκείνο το ποίημα: (Πάνε λιώσανε τα 
χιόνια και ηρθανε τα χελιδόνια…) Που εννοούσε το ξεπόρτισμα μας στις 
αυλές. Γιατί τότε όλα τα σπίτια  είχανε αυλές …Μεγαλώναμε με την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι είμαστε το άλας της γης, αλλά πολλοί και διάφοροι λόγοι  που 
ακούγαμε από τους μεγάλους  Μια αίσθηση κατωτερότητας είχαμε, όποτε 
βλέπαμε ξένους. εννοώ Ευρωπαίους ή Αμερικανούς, από εκείνους τους 
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λίγους που έρχονταν για τουρισμό στη χώρα μας. Άλλους ξένους δεν 
γνωρίζαμε, ήμασταν ακόμα τότε μια χώρα κλειστή.  

Ωστόσο πολλοί από μας μετανάστευαν σωρηδόν σε άλλους πλούσιους 
τόπους για να κάνουν την τύχη τους.  Η μισή γειτονιά χάθηκε, φίλοι μας δεν 
τους ξαναείδαμε. Φύγανε άλλοι για την Αυστραλία και άλλοι για την Γερμάνια. 
Για τις  χώρες που ήταν φτωχότερες από μας, δεν είχαμε άποψη, κατά βάθος 
αδιαφορούσαμε. Ασφαλώς γνωρίζαμε ότι στην Ινδία στην Κίνα και αλλού  
επικρατούσε μεγάλη αθλιότητα, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν Κίνα εδώ, εδώ 
ήμασταν Ευρώπη και είχαμε καταντήσει οι φτωχοί συγγενείς των λευκών 
Ευρωπαίων και ντρεπόμασταν πάρα πολύ για αυτό.  

 

 
 

Γιάννης – Ελισάβετ – Μαρία – Σωτήρης 
Από τον αρραβώνα του Σωτήρη με Μαρία Μάρτιος 1972 

 
Ευτυχώς  που είχαμε την ένδοξη ιστορία μας ως αντίβαρο και μπορεί οι ξένοι 
να ήταν πλούσιοι, όμως τι σπουδαίο είχαν αυτοί να επιδείξουν από το 
παρελθόν τους. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα του 50  όδευε προς το μέλλον της, 
στην πολιτική τα πράγματα ήταν ταραγμένα - και πότε δεν ήταν; - στην  
καθημερινή ζωή.  

Η μικροαστική τάξη πάλευε να στηθεί στα πόδια της με κάποια αξιοπρέπεια, 
από πίσω ακολουθούσαν πλήθη αγροτών και εργατών, άνθρωποι που με 
δυσκολία τα έβγαζαν πέρα, οι πλούσιοι ήταν λίγοι και δαχτυλοδειχτούμενοι.  
Κάποτε η γιαγιά μου μιλώντας για κάποιους πλούσιους γείτονες μου είπε, 
«αυτοί παιδί μου τα χόρτα δεν τα τρώνε για κανονικό φαγητό, τρώνε κρέας και 
τα χόρτα τα έχουν , για συμπλήρωμα». Η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια έτρωγε 
πολύ χόρτο. Και πολύ όσπριο και όπως έλεγαν οι γονείς μας (Πρώτα 
ποσότητα στο φαγητό και μετά ποιότητα…). Το κρέας το τρώγαμε τις 
Κυριακές και στους φούρνους εκείνη την ημέρα πηγαινοέρχονταν τα ταψιά, με 
μανέστρα η ρύζι..Πού να φανταζόμαστε  ότι μερικές δεκαετίες αργότερα τα 
περιοδικά και οι εφημερίδες θα μας συμβούλευαν να κόψουν το πολύ κρέας 
και να το γυρίσουν στα λαχανικά και τα όσπρια.   
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Φοράγαμε κοντά παντελονάκια μέχρι την έκτη δημοτικού και όταν καμιά φορά 
τρώγαμε με την βέργα του δασκάλου καμιά ξυλιά στα πόδια και για να μην 
μας πονάμε κάποιοι έξυπνοι μας είπαν πως αν κατουρούσαμε τα πόδια μας 
και τα τρίβαμε με τσουκνίδα δε θα πονούσαμε, (παιδιά μικρά είμαστε και τους 
πιστεύαμε) καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα. Τηλέφωνο στο σπίτι δεν υπήρχε, 
μόνο ένα τηλέφωνο 300 μέτρα μακριά κατόπιν ραντεβού ή τυχαίας 
συνάντησης με τον ιδιοκτήτη μπακάλη που αν δεν ψώνιζες από αυτόν ούτε 
που σε ειδοποιούσε.   Με πόση χαρά ακολουθούσαμε Κυριακή πρωί τον 
πατέρα στο καφενείο και απολαμβάναμε επί ώρες κάτω από βαθύ ίσκιο 
μουριάς, μια κουταλιά βανίλια, το γνωστό υποβρύχιο μέσα σε ένα ποτήρι 
παγωμένο νερό, ή τρώγαμε το μεζέ του ούζου και του αφήναμε το ούζο 
ξεροσφύρι. Κι ύστερα με το ποδήλατο πάνω κάτω σένα δρόμο επικίνδυνο, 
γιατί τότε δεν υπήρχαν πεζοδρόμια, κι εκείνος να μας ρίχνει κλεφτές ματιές 
κάθε που σήκωνε το κεφάλι του από την εφημερίδα (κατά βάση Αθηναϊκή) η 
το τραπέζι με την πρέφα ή το τάβλι.  

 

Γιωργης Νικολακόπουλος 2ος υιός του Γιάννη και της Ελισάβετ 

Αν σπίτι είχαμε  ηλεκτρικό σίδερο, τότε πια τα είχαμε όλα. Ψυγείο είχανε οι 
περισσότεροι. Κάθε πρωί ο παγοπώλης αφήνει μια κολώνα πάγου έξω από 
το σπίτι μας. Οι δρόμοι είναι ήσυχοι. Περνούν κάρα πότε-πότε, ποδήλατα, 
λεωφορεία και πολύ σπανίως  αυτοκίνητα.  Οι νοικοκυρές - όλες νοικοκυρές 
είναι, αν καμιά εργάζεται εκτός σπιτιού αποτελεί εξαίρεση - ασχολούνται με το 
σπίτι και, όταν όλα έχουν ταχτοποιηθεί, συναντιούνται με τις γειτόνισσες, 
πίνουν καφέ, αναποδογυρίζουν έπειτα το φλιτζάνι και προβλέπουν το 
μέλλον…. Όμως ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον σύζυγο, είχαν  
προγραμμάτιζε από την προηγούμενη μέρα, όχι μόνο η μάνα μου, ώστε όταν 
επιστρέφει η οικογένεια στο σπίτι να βρίσκει έτοιμο ένα νόστιμο γεύμα. Έτσι 
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μας έδειχνε ότι μας  σκεφτότανε και  μας φρόντιζε.  Οι περισσότεροι 
πατεράδες πέθαιναν της πείνας όταν επιστρέφανε στο σπίτι και η προοπτική 
ενός καλού γεύματος είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς. Προετοιμαζόταν 
λοιπόν η μάνα μας όταν θα έμπαινε  μέσα ο αφέντης. Φρεσκάριζε το 
πρόσωπο της και έβαζε  ένα ωραίο πιαστράκι στα μαλλιά της και γενικώς 
έδειχνε δροσερή και φρέσκια. Δεν ξεχνούσε ότι ο σύζυγός της πέρασε όλη τη 
μέρα δουλεύοντας. Ήταν λοιπόν  ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για χάρη του. Η 
βαρετή μέρα στη δουλειά χρειάζεται ένα πιο αναζωογονητικό φινάλε και ένα 
από τα καθήκοντά της ήταν να του το παρέχει. Συμμάζευε το σπίτι και λίγο 
πριν έρθει, έκανε μια βόλτα  να δει αν όλα ήταν στη θέση τους – δεν άφηνε 
πεταμένα πράγματα δεξιά κι αριστερά.  Περνούσε τις επιφάνειες με ένα πανί 
για να μην έχουν επάνω σκόνες και ταχτοποιούσε τα σεμεδάκια… Ο μάνα μου 
τα κρύα βράδια του χειμώνα, φρόντιζε να έχει αναμμένο το τζάκι για να μπορεί 
να κάτσει λίγο δίπλα του και να χαλαρώσει, παίζανε  μαζί μας η έλυναν 
οικογενειακά προβλήματα. Τότε ο πατέρας μας ένοιωθε ότι επέστρεψε σε 
έναν παράδεισο τάξης και ηρεμίας, και αυτό έκανε την μάνα μας να νοιώσει 
καλύτερα. Όπως και να’χει, εμείς τα παιδιά τότε, ίσως και να τους 
κοροϊδεύαμε.Επίσης οι μανάδες της εποχής εκείνης Φροντίζανε τα παιδιά να 
είμαστε ήσυχα. -Να χαρείτε όταν τον δείτε. - Καλωσορίστε τον με ένα πλατύ 
χαμόγελο και δείξτε ότι στ’ αλήθεια σας αρέσει να τον ευχαριστείτε.- Να τον 
ακούτε. -Μπορεί να έχετε χίλια δύο σημαντικά πράγματα να του πείτε, αλλά 
όχι όταν μπαίνει στο σπίτι, δεν είναι αυτή η σωστή ώρα.- Αφήστε τον να 
μιλήσει αυτός – αυτά που έχει εκείνος να κουβεντιάσει είναι πάντα πιο 
σημαντικά από τα δικά σας. Έτσι η μάνα μας, μας εκπαίδευε και τα 
απαιτούσε.  Τον υποδεχόταν με χαμόγελο και μείς τα παιδιά κοντά της 
απολαμβάναμε ίσως την στιγμή της οικογένειας Τον έκανε να νοιώσει άνετα. 
Τον έβαζε  να καθίσει στην πολυθρόνα ή ακόμη και να ξαπλώσει λίγο στην 
κρεβατοκάμαρα και μετά όλοι μαζί στο τραπέζι είτε μεσημέρι ήταν είτε βράδυ, 
γιατί βλέπετε το ωράριο δεν ήταν συνεχές και οι μέρει περνούσαν, κατά την 
δική μου γνώμη, ήρεμες όμορφες φωτεινές, μέσα ίσως σε μια φτώχια που δεν 
γνωρίζαμε.  Έτσι λοιπόν όμορφα και ήσυχα περνούν οι μέρες και ζούμε χωρίς 
να το γνωρίζουμε, ίσως τις ομορφότερες μέρες της ζωής μας. 

 
Λίγα λόγια για το μέρος που έζησε ο Γιάννης  με την Ελισάβετ 

 
Το Προάστιο (ή Προάστειο) είναι συνοικία της Πάτρας στην είσοδο της πόλης 
από Αθήνα. Συνορεύει με την κωμόπολη Άγιος Γεώργιος του Δήμου Ρίου και 
το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Προάστιο διασχίζουν η Παλιά και η Νέα Ε.Ο. 
Αθηνών-Πατρών και η Περιμετρική Οδός της Πάτρας.  
 Στην ευρύτερη περιοχή έχουν βρεθεί πολλές αρχαιότητες κυρίως αγροικίες 
ρωμαϊκών χρόνων.  Το Προάστιο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα αποτελούσε 
χωριό με το όνομα Μποζαΐτη ή Μποζαΐτικα , ονομασία που βρίσκεται και 
σήμερα σε χρήση, το 1903 είχε 503 κατοίκους και μονοτάξιο δημοτικό σχολείο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
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αρρένων Αρχικά αποτέλεσε οικισμό του χωριού Συχαινά από το 1832 
δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων. Επίσημα ονομασία άλλαξε το 
1928 με το ΦΕΚ 156/1928 από Μποζαΐτικα σε Προάστειο  
  Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού προέρχονται από τα χωριά της Νωνάκριδας 
της επαρχίας Καλαβρύτων. Ήταν εργάτες που έρχονταν το καλοκαίρι και 
δούλευαν στις σταφίδες και σταδιακά εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην περιοχή. 
Το όνομα προέρχεται από κάποιον ιδιοκτήτη της περιοχής Οθωμανό ή 
Έλληνα Αναφέρεται οικογένεια Βοζαίτη το 1580 ιδιοκτήτες έκτασης γύρω από 
τον λόφο του Προφήτη Ηλία. πριν την επανάσταση στην Πάτρα κατοικούσε ο 
Μπεζαήτ Πασάς και ίσως είχε κτήματα στην περιοχή , έτσι έμεινε και το 
τοπωνύμιο. 
Σαν από τις καλλίτερες συνοικίες της Πάτρας η σχέση της με το κέντρο της 
πόλεως ήταν άμεση. Ζούσαν τα δρώμενα της πόλεως και συμμετείχαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD


68 
 

Ζ.  ΕΓΩ 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ 

ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ 
 
 

 
 

                                                                             Η Φωτογραφία το 2010 στην Πάρο 
 

Ζουν στο Παλαιό Φάληρο  
Γέννησαν  Γιάννη 26/10/1973 – ΗΛΙΑ 5/8/1977 

 

Ο Σωτήρης Πρώτος γιος του Γιάννη και της Ελισάβετ γεννήθηκε στην 
Πάτρα, στη μέση του 20ου αιώνα Όπου τέλειωσε και το Δεύτερο Εξατάξιο 
Γυμνάσιο Πατρών.  
Υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις σαν έφεδρος ανθυπολοχαγός στη 1η 
μοίρα ΛΟΚ και στο 5/75 ΤΠ/Ν. 
Σπούδασε Πληροφορική σε επίπεδο BcS ιn Μ.Ι.S. και    εξειδικεύτηκε στο 
Software Πληροφοριακών Συστημάτων παρακολουθώντας πάντα την 
εξέλιξη της Πληροφορικής μέσα από επί πλέον σπουδές και σεμινάρια.  
Παντρεύτηκε την Μάρω Φλεβοτόμου και απέκτησαν δυο γιους. (Σήμερα 
2016  έχει και τέσσερα εγγόνια)   
 
Η Μάρω γεννήθηκε στη Πάτρα το 1951.   Τραπεζικός Υπάλληλες, 
πήρε σύνταξη από την Εθνική τράπεζα μετά από 27 χρόνια 
εργασίας.  
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Άρχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα  στη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Δ. Ε. Η. για μια δεκαετία από το 1975 έως το 1985 σε θέματα 
Software επιστημονικών εφαρμογών , για να ακολουθήσει  συνέχεια τη 
διδακτική σταδιοδρομία.   
Δίδαξε για είκοσι χρόνια τόσο στα ΤΕΙ της Αθήνας από το 1985 έως το 
2005,  και παράλληλα σε σχολές μεταλυκιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης. 
(Εργαστήρια Ελεύθερων Σπουδών Ε.Ε.Σ  και Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.)  
Το 1980 ίδρυσε σχολή Πληροφορικής – Οικονομίας – Διοίκησης, όπου τη 
διεύθυνε επιτυχώς για μια 16ετία.  (Απεφοίτησαν άνω των 18000 
σπουδαστών, μονοετούς η και διετούς εκπαίδευσης). Διεκόπη δε η 
λειτουργία της λόγο αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος το έτος 1996. 
Πέραν της διοίκησης που άσκουσε στην σχολή, παράλληλα δίδασκε 
μαθήματα πληροφορικής και Η.Υ. 
Το 1996 μετατρέπει την Σχολή σε Εταιρία Πληροφορικής και Η.Υ., 
αναλαμβάνοντας έργα μέσα από διαγωνισμούς τόσο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας που αφορούν το Δημόσιο όσο και έργα Ιδιωτικού τομέα.  
Σήμερα από τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου διευθύνει την ως άνω Εταιρεία 
Πληροφορικής. 
Είναι μέλος της ΕΠΥ  (Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών). Για μια 6ετια στο ΔΣ υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων.    
Μέλος Του Ε.Ο.Σ.  (Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος),το πάλαι ποτέ 
οδηγός βουνού και αθλητής του Σκι . Και για μια 4ετια μέλος του Δ.Σ.  
Μέλος του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών Ο.Α.Α. 
Συνιδρυτής και αντιπρόεδρος για μια 15ετία του ΑΕΝΑΟΥ (Διεθνές Κέντρο 
Εικαστικών Τεχνών) (1980 – 1995 ) 
Εξέδωσε άνω των οκτώ    εκπαιδευτικών βιβλίων, διαφόρων θεμάτων της 
Πληροφορικής και χρησιμοποιήθηκαν  σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
ΑΕΙ όσο και σε Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα ΤΕΙ. Επίσης 
χρησιμοποιήθηκαν και σε σχόλες μεταλυκιακής κατάρτισης και 
εκπαίδευσης.   Δημοσίευσε δε πάμπολλες  μελέτες που αφορούσαν το 
αντικείμενο του στην Πληροφορική σε περιοδικά και εφημερίδες  
Εμφανίστηκε στα γράμματα το 2005 με την ποιητική συλλογή «Στο 
Λυκαυγές»,  Είναι τακτικό  μέλος της Π.Ε.Λ. (Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών).  και μέλος της Ε.Ε.Λ. (Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών) καθώς και 
άλλων Λογοτεχνικών Ενώσεων και Σωματίων.                          
Εκτός της εκδοτικής του δραστηριότητας τα τελευταία 25 χρόνια είναι  
εισηγητής  και παρουσιαστής ποικίλων θεμάτων στα σωματεία που είναι 
μέλος και όχι μόνο. 

Από το 2013 εκδίδει και διευθύνει το τριμηνιαίο Λογοτεχνικό – Ποιητικό  
περιοδικό  ΕΥΛΟΓΟ.  
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Σωτήρης του Ιωάννου και της Ελισάβετ  
Φωτογραφία του 2012 

Συγγραφέας του παρόντος 
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Γιάννης -  Μαρία - Ηλίας 1991 
 
 

 
 

Σωτήρης - Μαρία 1998 
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Ηλίας – Γιάννης  το 1994 
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                                           Σωτήρης Μαρία 2012 
 

 
 

Μαρία  2007 
 

ΤΟ ΠΑΣΧΑ (όλα τα Πάσχα της παιδικής μου ηλικίας) 

Την Μεγάλη Εβδομάδα από την Κυριακό των Βαΐων παγαίναμε 
οικογενειακώς στο χωριό, το χωριό ήταν γεμάτα κόσμο, στις ολονυκτίες 
παρευρίσκονταν όλο το χωριό, το οποίο νήστευε όλη την εβδομάδα ακόμα 
και το λάδι. Τη μεγάλη Παρασκευή τα παιδιά του χωριού, κοντώ και εγώ, 
πήγαιναν στα σπίτια να πουν του Χριστού τα πάθη από όσα θυμάμαι:  
"Μαύρη η μέρα του ουρανού, μαύρη ήταν η νύχτα, σήμερον πιάσαν το Χριστό, 
τον πάντα Βασιλέα. Σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά ρωτώνται και Κύριος 
ηθέλησε να μπει σε περιβόλι, να λάβει δείπνο μυστικό για να το μάθουν όλοι". 
"Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα, σήμερον έβαλαν βουλή ΟΙ 
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άνομοι Εβραίοι για να σταυρώσουν το Χριστό τον πάντα Βασιλέα. και στο χαλκιά 
τον πήγανε και στο χαλκιά του λένε χαλκιά φτιάσε καρφιά, φτιάσε τρία περόνια 
και κείνος ο παράνομος βαρεί και φτιάχνει πέντε, βάλτε τα δυό στα χέρια του και 
τ' άλλα δυο στα πόδια, το πέμπτο το φαρμακερό βάλτετο στη καρδιά του να 
στάξει αίμα και νερό να Λιγωθεί η καρδιά του".  
 
Όταν τελείωναν τα παιδιά ΟΙ νοικοκυρές πρόσφεραν στα παιδιά αυγά 
κουλούρια.  
Στη συνέχεια Μεγάλη Παρασκευά πριν το μεσημέρι, τα παιδιά μάζευαν 
άγρια λουλούδια και πήγαιναν στην εκκλησία για να στολίσουν τον 
Επιτάφιο. Ήταν η στιγμή που στις πρώτες τάξεις του γυμνάσιου αρχίσαμε 
να κοιτάμε τα κορίτσια… Γινόταν μάλιστα και περιφορά του Επιταφίου 
συνήθως γύρω από το χωριό, τον οποίο μετέφεραν στα χέρια οι νέοι του 
χωριού. Πολλές φορές διαπληκτίζονταν για το ποιος θα κρατήσει τον 
Επιτάφιο και το Σταυρό διότι θεωρούνταν κάτι  πολύ τιμητικό. Μετά το τέλος 
της λειτουργίας οι γυναίκες έπαιρναν λουλούδια από τον επιτάφιο, τα οποία 
τοποθετούσαν στο εικονοστάσι του κάθε σπιτιού και κάθε χρόνο την ίδια 
ημέρα τα ανανέωναν με άλλα διότι πίστευαν ότι θα τους φέρει υγεία και 
καλή τύχη.  
Το Μεγάλο Σάββατο όλα τα σπίτια έκαναν τις απαραίτητες προετοιμασίες, 
οι νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά και οι άντρες έσφαζαν τα αρνιά. Το βράδυ η 
καμπάνα άρχιζε να χτυπάει από τις 11 μ.μ. με διότι οι κάτοικοι ήταν 
διασκορπισμένοι, στις 12 τα μεσάνυχτα και αφού είχαν συγκεντρωθεί όλοι 
ΟΙ χωριανοί άρχιζε η λειτουργία την οποία παρακολουθούσε όλο το χωριό 
μέχρι βαθιά μεσάνυχτα που τελείωνε.  
Ο νοικοκύρης του κάθε σπιτιού πήγαινε στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια 
του τα κεριά, ένα για κάθε μέλος της οικογένειας και ένα του Χριστού. Τα 
κεριά τα άναβε ο αρχηγός της οικογένειας μετά το Δεύτε λάβετε φως από  
τον παπά που τα μοίραζε στα μέλη της οικογένειας του με ιεραρχική σειρά, 
τα οποία για να πάρουν το κερί έπρεπε προηγουμένως να του φιλήσουν το 
χέρι ως δείγμα σεβασμού. Το κερί του  Χριστού το άφηναν στην εκκλησία.  
Στις 12 ακριβώς ο παπάς έλεγα το Χριστός Ανέστη εν μέσο βομβαρδισμού 
της γάρο περιοχής και όχι μόνο Κατά τις 2 π.μ. που τελείωνε η λειτουργία η 
κάθε οικογένεια πήγαινε στο σπίτι της όπου  έτρωγαν όλοι μαζί τη 
μαγειρίτσα και βραστό κρέας και έπεφταν να ξεκουραστούν διότι, την 
Κυριακή του Πάσχα έπρεπε να σηκωθούν νωρίς για να προετοιμάσουν τα 
αρνιά που θα έβαζαν στη σούβλα.  
Τη Κυριακή του Πάσχα στο χωριό γιόρταζαν και όλοι οι χωριανοί 
διασκέδαζαν, τραγουδούσαν και χόρευαν μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έκαναν 
μια διακοπή από το γλέντι τους για να παρακολουθήσουν στην εκκλησία 
τον Εσπερινό της Αγάπης (όπου άφηναν και τα κεριά της ανάστασης στην 
εκκλησία) και μετά το πέρας της λειτουργίας έβγαιναν όλοι στο προαύλιο 
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της εκκλησίας όπου αντάλλασσαν αυγά και κουλούρια και συνέχιζαν το 
γλέντι στο οποίο όμως τώρα άνοιγε ο παπάς.  
Μπορώ να πω ότι έως και την τρίτη Λυκείου τα Πάσχα είναι με αυτό το 
τυπικό στο χωριό του πάτερα μου. Όχι ότι δεν γινόντουσαν περίπου τα ίδια 
και στο Προάστιο Πατρών. 
Εδώ πλέον τα παιδιά μου Ο Γιάννης και Ηλίας μπορούν να περιγράψουν τα 
πρώτα Πάσχα της ζωής τους…  
 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
 

Ήθη και έθιμα που έμαθα από τους γονείς μου στα παιδικά  και όχι μόνο 
χρόνια της ζωής μου και πως αυτά τα βίωσα μέσα στην οικογένεια μου. 
 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

Όπως και σήμερα έτσι και τα παλαιότερα χρόνια οΙ Αποκριές ήταν μια 
ευκαιρία για διασκέδαση, πειράγματα και σάτιρα. Όλες οι οικογένειες έτρεφαν 
από ένα χοιρινό, το οποίο έσφαζαν την περίοδο των Αποκριών, πριν της 
τυρινής. Όπως γνωρίζουμε ψυγεία δεν υπήρχαν παρά ελάχιστα, τα οποία 
συνήθως τα  είχαν όλοι διατηρούσαν μαγαζιά και λειτουργούσαν με πάγο,  για 
να διατηρήσουν λοιπόν το κρέας που τους έμενε το έκαναν τσιγαρίδες, και το 
έβαζαν σε λαγήνες (μεγάλες χωμάτινες στάμνες) και το διατηρούσαν για 
μεγάλο διάστημα μέσα στο αλάτι και στο λίπος.  Το λίπος αυτό το 
χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες στη μαγειρική αντί για βούτυρο.  

Ας επανέλθουμε όμως στις Αποκριές και τον τρόπο με τον οποίο διασκέδαζαν 
οι παλαιότεροί. Την τσικνοπέμπτη σε όλα τα σπίτια το "τσίκνιζαν" πίνοντας 
άφθονο κρασί, πολύ τραγούδι και j χορό. Οι χωριανοί  αντάλλασαν επισκέψεις 
και με χαριτολόγο διάθεση έκαναν αστεία πειράγματα μεταξύ τους. Το 
τελευταίο Σαββατοκύριακο τις Αποκριάς το γλέντι κορυφωνόταν.  Όλοι μικροί 
και μεγάλοι μεταμφιέζονταν (μπούλες) και γύριζαν μέσα στους δρόμους 
κρατώντας φανάρια από πετρέλαιο ή λάδι μιας και ρεύμα δεν υπήρχε, στη 
συνέχεια έκαναν επισκέψεις στα σπίτια του χωριού ενώ το βράδυ της 
Κυριακής συγκεντρώνονταν  όλοι είτε στο σχολείο είτε στο μαγαζί του  χωριού 
όπου γλεντούσαν μέχρι τα χαράματα τραγουδώντας, χορεύοντας αλλά  και 
παίζοντας διάφορα παιχνίδια όπως: βαλμάς, αλπού, τσαγκάρης, χασάπης, 
ταχυδρόμος, αεροπλάνο, μυλωνά. Όταν τελείωνε το γλέντι οι άντρες έριχναν 
με τα όπλα τους θέλοντας να δείξουν ότι η Αποκριά έφτασε στο τέλος της και 
ότι αρχίζει η Σαρακοστή.  

Αμέσως μετά έβγαινε ο κάθε νοικοκύρης έξω από το σπίτι του κρατώντας μία 
δάδα αναμμένη και φώναζε στο γείτονά του "καίω καίω", ο γείτονας τον 
ρωτούσε "τι καις" και απαντούσε "καίω τις ψείρες, τους ψήλους, τους κοριούς, 
τα ποντίκια κτλ." Αυτό το έκαναν γιατί πίστευαν πως με αυτό τον τρόπο θα 
απαλλάσσονταν για όλη τη χρονιά από τα παραπάνω ζωύφια. Επίσης ένα 
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άλλο έθιμο που γινόταν την περίοδο αυτή ήταν με τα αυγά. Σε κάθε σπίτι μετά 
από το φαγητό έβαζαν στη χόβολη φρέσκα αυγά τόσα όσα ήταν και τα μέλη 
της κάθε οικογένειας και αν κάποιο από αυτά έσκαγε τότε κάποια αρρώστια 
θα έβρισκε αυτόν στον οποίο ανήκε το αυγό. Το έθιμο αυτό δεν το συνέχυσε η 
μάνα μου. Έπειτα ακολουθούσε η Καθαρά Δευτέρα, η οποία έβαζε τέρμα στο 
καρναβαλικό γλέντι και μετέφερε τους κατοίκους στην περίοδο της νηστείας, 
μιας και θα απόκρευαν το κρέας λόγω της επικείμενης Σαρακοστής. 
Χαρακτηριστική ήταν η συνήθεια των κατοίκων την ημέρα αυτή να 
μουντζουρώνουν ο ένας τον άλλο με λουλάκι. Από εδώ και πέρα άρχιζε η 
νηστεία που κρατούσε μέχρι και το Πάσχα. 

Οι αποκριές στο χωριό ήταν κάπως έτσι, μικρός στο δημοτικό έζησα πολλές 
αποκριές στο χωριό. Μεγαλώνοντας περίπου στις τελευταίες τάξεις του 
δημοτικού οι αποκριές τις Πάτρας που ζούσα ήταν 
 Το καρναβάλι της Πάτρας που αποτελούσε τη μεγαλύτερη αποκριάτικη 
εκδήλωση στην Ελλάδα, μετρώντας 180 χρόνια ιστορίας, με εκδηλώσεις 
που διαρκούν εβδομάδες, από τα μέσα-τέλη Ιανουαρίου, μέχρι και την 
Καθαρά Δευτέρα.  
Το καρναβάλι ξεκινά κάθε χρόνο στις 17 Ιανουαρίου, με τον τελάλη του 
καρναβαλιού να αναγγέλλει την έναρξη και να καλεί τους πολίτες στην Τελετή 
Έναρξης, στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Πλατεία Γεωργίου. Εκεί, 
κηρύσσεται η έναρξη του Πατρινού καρναβαλιού από τον Δήμαρχο Πατρέων, 
από τον εξώστη του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων. Πάντα ήμουν εκεί 
συμμετέχοντας στα δικά μου μέτρα με την παρέα μου.  

Δεν μπορεί να ξεχάσω την Τσικνοπέμπτη. Που κάθε χρόνο τέτοια μέρα, οι 
Πατρινοί στήνουν ψησταριές σε κάθε γωνιά της πόλης και εμείς στη γειτονιά 
μου, η μυρωδιά του ψητού αναστατώνει κάθε μύτη. Τα φώτα στρέφονται 
κυρίως στην Άνω Πόλη, στην παλιά συνοικία Τάσι, ενώ μαζί με τα ψητά και 
το κρασί, δεν λείπουν τα δρώμενα του καρναβαλιού και η μουσική μέσα από 
μουσικές κομπανίες. Ένα από τα δρώμενα είναι και ο «Γάμος της 
Γιαννούλας της κουλουρούς», όπου η Γιαννούλα ήταν μια φτωχή, αφελής 
γυναίκα της Άνω Πόλης που πουλούσε κουλούρια πριν τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και κάποιοι της έταζαν γάμο με τον πρόεδρο της Αμερικής Wilson. 
Κάποιος ντυνόταν επίσημα με ημίψηλο καπέλο, έτσι ώστε να τον υποδεχτεί η 
Γιαννούλα και ο κόσμος, παρακολουθώντας το θέαμα διασκέδαζε, μέχρι η 
Γιαννούλα να καταλάβει πως επρόκειτο για φάρσα. 

Άλλα δρώμενα του καρνάβαλου ήταν τα Μπουρμπούλια,  μια τελετουργική, 
παραδοσιακή και μυστηριώδη πλευρά του καρναβαλιού, τα Μπουρμπούλια 
ήταν η ευκαιρία μας. Πρόκειται για απογευματινούς χορούς, όπου οι ντάμες 
καταφτάνουν κρύβοντας το πρόσωπό τους με μάσκα και φορώντας μαύρο 
ντόμινο, χωρίς συνοδό, κι επιλέγουν τον καβαλιέρο τους χωρίς αυτός να 
γνωρίζει ποιες είναι…  
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Το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού: Κάθε χρόνο, συγκροτούνται 
ομάδες  καρναβαλιστών,  από παρέες, οι οποίες έχουν ένα όνομα και ένα 
θέμα για τη μεταμφίεσή τους και μπορούν να συμμετάσχουν εκτός από τις 
παρελάσεις και στα παιχνίδια και τους διαγωνισμούς του κρυμμένου 
θησαυρού.  Αυτά τα παιχνίδια περιλαμβάνουν διάφορες ερωτήσεις 
γνώσεων και ασκήσεις πλοήγησης μέσα από κρυμμένα ενδεικτικά στοιχεία 
διασκορπισμένα σε ολόκληρη την πόλη, διαγωνισμούς κ.λπ. Οι επιδόσεις των 
ομάδων στις διάφορες φάσεις του παιχνιδιού βαθμολογούνται κι έτσι 
αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής.  Από την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού 
αυτού ήμουν σε κάποια ομάδα προσπαθώντας και εγώ! 

 
 

Οι ντάμες Μαρία και Νινετα 
 

Πως περιμέναμε την  νυχτερινή παρέλαση, στην οποία συμμετέχουν μόνο οι 
ομάδες, χωρίς τα άρματα, στην οδό Κορίνθου, ενώ την επόμενη ημέρα, την 
Κυριακή, πραγματοποιείται η κορυφαία εκδήλωση του καρναβαλιού, η 
Μεγάλη Παρέλαση. Σε αυτή την παρέλαση, προηγούνται τα καρναβαλικά 
άρματα του Δήμου κι ακολουθούν χωρίς τελειωμό οι ομάδες του κρυμμένου 
θησαυρού, γι’ αυτό και διαρκεί πολλές ώρες, διασχίζοντας την πόλη. Νομίζω 
ότι αυτές τις μέρες των αποκριών πρέπει να κοιμόμουν λίγες ώρες κάθε 
δεύτερη μέρα!... Και όλα τελείωναν την Κυριακή το βράδυ, στις 21.00, στον 
μωλο του Αγίου Νικολάου που πραγματοποιείτο η καύση του άρματος του 
Καρνάβαλου, με συναυλίες, χορούς και πολλά πυροτεχνήματα. 
Καθαρά Δεύτερα, μάλλον όλα τα νεανικά μου χρόνια κοιμόμουν 
αποκαμωμένος από την διασκέδαση του ενός μηνός… 
 

ΑΛΛΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Του Αγίου - Γεωργίου όλα τα χωριά πήγαιναν στο αντίστοιχο ξωκλήσι εκεί 
οι Γιώργηδες κερνούσαν τους συγχωριανούς τους γλυκά, κρασί ενώ ΟΙ 
τσοπάνηδες, οι οποίοι διέθεταν ζώα μετά τη λειτουργία έπαιρναν τον παπά 
στις στάνες τους για να διαβάσει ευχές προκειμένου να έχουν υγεία τα ζώα.  
Σε ορισμένα χωριά του δήμου όπως και στου Λαλουκωστα, τη ημέρα αυτή 
γινόταν το έθιμο της κουλούρας.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bourboulia_the_Ladies.JPG
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Μετά το τέλος της λειτουργίας με την ευλογία του παπά και την παρουσία 
όλων των χωριανών, διεξαγόταν αγώνας ταχύτητας, στον οποίο έπαιρναν 
μέρος κυρίως ΟΙ νέοι του χωριού, με έπαθλο μία κουλούρα. Η κουλούρα 
ήταν ψωμί φτιαγμένο από τη ζύμη των λαμπριάτικων κουλουριών, με ένα 
σταυρό στη μέση και στολισμένο με κόκκινα αυγά. Το έπαθλο θεωρούνταν 
ευλογία για την οικογένεια που το έπαιρνε 
Πρέπει να ήμουν 16 χρονών όταν κέρδισα το δρόμο της κουλούρας που 
ήταν περίπου 3 χιλιόμετρα ( Από το ξωκλήσι του προφήτη Ηλία έως το 
κέντρο του χωριού ) Δρόμος κουλούρας γινόταν και του Προφήτη Ηλία  20 
Ιουλίου. 
 
Στις 23 Ιουνίου κάθε χρόνου παραμονή της εορτής του Αιγιαννη του Ριγανα 
όπως τον έλεγα η μάνα μου, στην ακμή του θέρους ο ήλιος τρέπεται στον 
αστερισμό του Καρκίνου και η μέρα αρχίζει να μικραίνει. Οι θερινές αλλαγές 
του ήλιου, είναι μια σημαντική, αλλά μερικές φορές κι επικίνδυνη αλλαγή του 
χρόνου, κυρίως για τους γεωργούς. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ορισμένες 
συνήθειες των αρχαίων, σχετικές με το θερινό ηλιοστάσιο ή ηλιοτρόπιο, 
διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Όσα αρχαία έθιμα ανάγονται στις θερινές τροπές 
του ηλίου συνδέθηκαν με το Γενέθλιο του Ιωάννου του Πρόδρομου (24 
Ιουνίου). Η συσχέτιση δεν έγινε χωρίς λόγο. Κατά τον ευαγγελιστή Λουκά ο 
Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν έξι μήνες μεγαλύτερος από τον Ιησού. Αφού 
λοιπόν η γέννηση του Χριστού ορίστηκε από την εκκλησία στις 25 
Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά τις χειμερινές τροπές του ηλίου, επόμενο ήταν το 
Γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου να συμπέσει με την 24 Ιουνίου, δηλαδή 
κατά τις θερινές τροπές του ηλίου. Χαρακτηριστικό έθιμο της γιορτής είναι, οι 
φωτιές του Αϊ-Γιαννιού που άναβαν, στις 23 Ιουνίου το βράδυ. Μία ή τρεις 
φωτιές ή καψάλα ή φανούς άναβαν με καλαμιές ή παλιοκοφίνια, στη γειτονιά, 
προσπαθώντας να ανάψουν την μεγαλύτερη, πάνω από τις οποίες πηδάνε 
όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.  

Πάνω στις φωτιές ρίχνουν και τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς ή το στεφάνι του 
Άϊ-Γιάννη της περασμένης χρονιάς.. Κρατώντας μια πέτρα πάνω από το 
κεφάλι τους πηδάνε με γέλια και φωνές πάνω από τις φλόγες τρείς φορές. 
Έλεγαν ότι αν πηδούσαν από 3 φορές την κάθε φωτιά, θα έφευγαν οι ψύλλοι 
και οι κοριοί Το πήδημα πάνω από τις φλόγες ήταν για τους αρχαίους ένα 
έθιμο καθαρτήριο και «διαβατήριο». Μ’ αυτόν τον τρόπο καθαρίζονταν, με τη 
δύναμη της φωτιάς, κι έτσι, οι άνθρωποι απαλλαγμένοι από κάθε κακό να 
μπουν καθαροί και ακμαίοι στη νέα περίοδο του χρόνου. Ένα χαρούμενο και 
διαχρονικό έθιμο που κατάφερε τόσους αιώνες, να επιζήσει και που ενώνει 
αιώνες και γενιές. 

Μεγαλώνοντας στις 23 Ιουνίου ήμουν σε κάποια κουφή βουνού αναβιώνοντας 
πάντα το παλιό έθιμο που ήθελε τους ορειβάτες να ανάβουν μια φωτιά σε 
κορυφή βουνού. Έχοντας κοντά μου το Παναχαϊκό μετά τον Ερύμανθο και 
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άλλα βουνά  βρισκόμουν εκεί  και το θέαμα με τις φωτιές σε όλες τις κορυφές 
των βουνών της Ελλάδος ήταν κάτι  που μου μένει στην καρδία μου σαν από 
τις ωραιότερες στιγμές της ορειβατικής μου θητείας Τώρα πιστεύω ότι το έθιμο 
αυτό έχει εκλείψει. 

 

 
 

Μαρία και Γιάννης στην επέτειο του γάμου για τα 35 χρόνια 
 
 

 
 

Σωτήρης και Ηλίας ανεβαίνοντας τον Ερύμανθο 1992 
 

Ελλάδα 1960 - 1970 

Την εποχή αυτή η χώρα συγκλονίστηκε από κομματικές συγκρούσεις και 
βίαιες κοινωνικές αντιπαραθέσεις, που επισφραγίστηκαν με την επιβολή του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος του 1967. Οι θεσμικές παρεκτροπές ωστόσο 
ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα και αφορούσαν εκλογικές νοθείες (1961), 
πολιτικές δολοφονίες (Λαμπράκης, 1963) και αυθαιρεσίες του θρόνου 
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(Ιουλιανά, 1965). Παράλληλα, στο χώρο της οικονομίας σημειώνονται 
ταχύτατα βήματα οικονομικής ανάπτυξης, ενώ και η Ελληνική κοινωνία 
επηρεάζεται εξ αντανακλάσεως από εξελίξεις που συμβαίνουν στο δυτικό 
κόσμο σε πεδία όπως οι κινητοποιήσεις της νεολαίας, η μουσική 
κουλτούρα, η μόδα κ.ά. 
 
Η πολιτική αναμέτρηση του 1961 στιγματίστηκε από θεσμικές παρεκτροπές 
και επεμβάσεις παρακρατικών μηχανισμών στην ανάδειξη του εκλογικού 
αποτελέσματος.  
 
Η διαδικασία την οποία η νεοσυσταθείσα υπό το Γεώργιο Παπανδρέου 
Ένωση Κέντρου κατήγγειλε δημόσια ως "εκλογές βίας και νοθείας" δε 
διεκδικεί έπαθλο πρωτοτυπίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Το ειδικό βάρος 
της, ωστόσο, έγκειται στο ότι δρομολόγησε καταλυτικές πολιτικές 
διαδικασίες στο διάστημα 1961-63 (Ανένδοτος αγώνας) από μέρους της 
Ένωσης Κέντρου, οι οποίες οδήγησαν στον τερματισμό της μακροχρόνιας 
κυριαρχίας της Ε.Ρ.Ε. Η δολοφονία του βουλευτή της Ε.Δ.Α., Γρηγόρη 
Λαμπράκη, αποτέλεσε την κορύφωση της ανεξέλεγκτης δράσης των 
παρακρατικών μηχανισμών την εποχή αυτή. Τα παραπάνω συνέτειναν στη 
διόγκωση της κοινωνικής πόλωσης που συντηρούνταν όλη αυτή την 
περίοδο, λόγω της διατήρησης από την κυβέρνηση του θεσμικού 
οπλοστασίου της μετεμφυλιακής κατάστασης (έκτακτα μέτρα για 
αντιφρονούντες, σκληρή κατασταλτική νομοθεσία).  
 
Εξάλλου η πολιτική οικονομικής λιτότητας που ακολουθήθηκε από την 
Ε.Ρ.Ε., παρότι εξασφάλισε συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης 
(χαμηλός πληθωρισμός κτλ.), έπληξε τις χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες 
πολιτών. Όλα αυτά ευνόησαν την ήττα της Ε.Ρ.Ε. στις εκλογές του 1963, αν 
και χρειάστηκε μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση, το 1964, για να 
πραγματοποιηθεί η εξασφάλιση της απόλυτης κυβερνητικής πλειοψηφίας 
από την Ένωση Κέντρου. Παρά τον εκλογικό θρίαμβο του 53% που πέτυχε 
ο Γ. Παπανδρέου στις εκλογές του 1964, η Ε.Κ. δεν μπόρεσε να κυβερνήσει 
τη χώρα για πάνω από ενάμιση χρόνο.  
 
Η προκλητική αποπομπή του εκλεγμένου πρωθυπουργού, τον Ιούλιο του 
1965, από το νεαρό βασιλιά Κων/νο σηματοδότησε μια σειρά 
απροκάλυπτων όσο και υποβολιμαίων παρεμβάσεων της μοναρχίας στην 
πολιτική ζωή του τόπου. Στην πτώση της κυβέρνησης Ε.Κ. συνέργησαν -
εκτός των άλλων- επιφανή μέλη της ίδιας παράταξης, τα οποία στελέχωσαν 
μια σειρά ασταθών, θνησιγενών ουσιαστικά κυβερνήσεων στο διάστημα 
από τον Ιούλιο του 1965 έως τον Απρίλιο του 1967. Η απόπειρα 
συνεννόησης μεταξύ των, Πατρινών, ηγετικών στελεχών Ε.Ρ.Ε. και Ε.K. ( 
Παπανδρέου-Κανελλόπουλος ), προκειμένου να ξεπεραστεί το πολιτικό 
αδιέξοδο και η συνεχιζόμενη κρίση με τη διενέργεια εκλογών που θα 



81 
 

διεξήγε υπηρεσιακή κυβέρνηση, ανακόπηκε αιφνίδια και βίαια με την 
εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος στις 21 Απριλίου του 1967. 
 
Στις 21 Απριλίου του 1967, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα καταλύθηκε και οι 
συνωμότες αξιωματικοί με αρχηγό το συνταγματάρχη Γεώργιο 
Παπαδόπουλο επιβλήθηκαν, πλήρως εκμεταλλευόμενοι την απαξία στην 
οποία είχαν οδηγηθεί οι πολιτικοί θεσμοί, την αποδιάρθρωση του πολιτικού 
πεδίου, τη δεδομένη συγκυρία αλλά και την αδράνεια του θρόνου. 
Στοχεύοντας στην άμεση εδραίωσή της η στρατιωτική χούντα επιδίωξε να 
εξουδετερώσει, συχνά με βίαιο τρόπο, κάθε πιθανή απόπειρα 
αμφισβήτησής της, από όπου κι αν προερχόταν. Στην κατεύθυνση αυτή 
εφαρμόστηκαν, από την πρώτη μέρα του πραξικοπήματος, οργανωμένα 
σχέδια δίωξης τόσο του συνόλου σχεδόν των πολιτικών προσωπικοτήτων 
όσο και αριστερών, καθώς και άλλων πολιτών γνωστών για τη φιλελεύθερη 
και δημοκρατική τους δράση. Στο στράτευμα και σε στελέχη του δημόσιου 
τομέα (παιδεία, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη), έγιναν εκκαθαρίσεις και 
απολύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η επιζητούμενη συμμόρφωση με το 
ιδεολογικό συνονθύλευμα που οι δικτάτορες αποκάλεσαν "αρχές του 
καθεστώτος".  
 
Η μεταχείριση αυτών που θεωρήθηκαν πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος 
συμπεριλάμβανε φυλακίσεις, εκτοπίσεις σε ξερονήσια αλλά και 
βασανιστήρια που έφταναν στη φυσική εξόντωση δημοκρατικών πολιτών. 
Μια σειρά διαδοχικών "κυβερνητικών" σχημάτων, που συγκροτήθηκαν τον 
πρώτο καιρό μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, δεν μπορούσε να 
αποκρύψει την πραγματική δομή της εξουσίας, η οποία ενσαρκωνόταν 
κυρίως στο πρόσωπο του Γ. Παπαδόπουλου και της στενής ομάδας που 
τον στήριζε.  
 
Παρά τη λογοκρισία και τη φίμωση κάθε αμφισβήτησης προς τους 
πραξικοπηματίες, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες ενέργειες αντίστασης στο 
εσωτερικό της χώρας. Επιπρόσθετα, οι έντονες διαμαρτυρίες σε χώρες 
κυρίως της δυτικής Ευρώπης, από μέρους εξόριστων δημοκρατικών 
πολιτών, κινητοποίησαν διεθνές ρεύμα αντίδρασης στη χούντα, που 
κορυφώθηκε με την αποπομπή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
(1969). 

Πολυτεχνείο 1974 

Τα βάσανα, οι εξορίες, οι ταπεινώσεις σπάνια έφταναν στο λαό γιατί η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες ήταν στα χέρια της χούντας και 
σ” όλα υπήρχε λογοκρισία. Μόνο εκείνοι που ήξεραν από κοντά τα βάσανα 
των συγγενών και των φίλων τους στην εξορία ή στη φυλακή μπορούσαν 
να μας πουν για τις ταλαιπωρίες που περνούσε ο λαός μας. Αλλά η πίκρα 
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σιγά – σιγά μεγάλωνε, φούντωσε σαν Θολό κατεβασμένο ποτάμι και έγινε 
οργή στα χρόνια που κύλησαν. 
Και άρχισαν τότε οι πρώτες αντιδράσεις ενάντια στη Χούντα. Οι εργάτες 
έκαναν, απεργίες, οι σπουδαστές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
έκαναν αποχές μαθημάτων. 
Ο λαός της Αθήνας όπως και ολόκληρος ο Ελληνικός λαός, εκτός από 
ελάχιστους που ήταν προσκολλημένοι στο δικτατορικό καθεστώς της 
Χούντας, που από καιρό άρχισε να τρίζει, να κλονίζεται, περίμενε τους 
τελευταίους μήνες πως θ” άλλαζε η πολιτική κατάσταση της χώρας ύστερα 
από τα χτυπήματα που δεχόταν καθημερινά. Γιατί επιτέλους ύστερα από 
τόσα χρόνια και κάτω από την πίεση και την αντίδραση του λαού και λόγω 
των εσωτερικών της αντιθέσεων η δικτατορία αποφάσισε να φορέσει 
φιλελεύθερη μάσκα διορίζοντας πρωθυπουργό κάποιο αποτυχημένο 
πολιτικό. Ο λαός περίμενε και περίμενε, μα η πολυπόθητη αλλαγή, η 
αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν ερχόταν. 
Η αγανάκτηση του λαού μεγαλώνει. Τα προβλήματα αντί να λύνονται, 
πληθαίνουν. Η νεολαία και προπαντός οι φοιτητές, το πιο μαχητικό τμήμα 
του λαού μας βλέπουν ότι τα αιτήματά τους τα σχετικά με την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
δεν Θα λυθούν, αν δεν γίνει η πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. 
Για την συγκεκριμένη αυτή αλλαγή ο αγώνας των φοιτητών γίνεται κάθε 
μέρα και πιο έντονος, και σιγά – σιγά από καθαρά φοιτητικός και 
συνδικαλιστικός γίνεται αγώνας όλου του ελληνικού λαού, γίνεται αγώνας 
πολιτικός, γίνεται αγώνας για τα πιο απαραίτητα πράγματα: Ψωμί – Παιδεία 
– Ελευθερία. 
Οι λέξεις αυτές ήταν το σύνθημα που μέσα του κρύβονταν η λύση των 
προβλημάτων εκείνης της εποχής. Και τα προβλήματα οικονομικά; 
επαγγελματικά, κοινωνικά απασχολούν όλους τους εργαζόμενους, όλο τον 
λαό: Κάτω από την φοβέρα της στρατιωτικής δικτατορίας το μόνο που 
απομένει είναι η διαμαρτυρία.  
Αρχίζουν τα συλλαλητήρια, απεργίες, στάσεις εργασίας, αποχή από τα 
μαθήματα. Παντού πρώτοι οι φοιτητές πρωτοστατούν, προετοιμάζουν όλες 
τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
Και φθάνουμε στο Νοέμβρη του 1973 που οι φοιτητές με κέντρο το 
Πολυτεχνείο Θ” αρχίσουν ένα αγώνα ενάντια στο καθεστώς της χούντας. Ο 
αγώνας του Πολυτεχνείου από φοιτητική διαμαρτυρία γίνεται λαϊκό 
ξέσπασμα για τα όσα υπόφερε ο λαός στα χρόνια της πιο σκληρής 
δικτατορίας που γνώρισε αυτός ο τόπος. 
Στον αγώνα παίρνουν μέρος όχι μόνο φοιτητές, αλλά και η νεολαία όλων 
των κοινωνικών τάξεων και πολιτικών παρατάξεων: Ξεκινούν ένα αγώνα 
δύσκολο, μα τους δυναμώνει η πίστη στην ελευθερία και τους στηρίζει 
ελπίδα πως η δικτατορία δεν μπορεί να μείνει πια πολύ ακόμα και πως θα 
ξημερώσει για την πατρίδα η πολυπόθητη μέρα της λευτεριάς. 
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Όπως και άλλες φορές στην ιστορία της πατρίδας μάς, αλλά τώρα 
περισσότερο από ποτέ, τα Ελληνικά νιάτα φλογισμένα από τον πόθο της 
ελευθερίας, αδερφωμένα κάνουν έναν αγώνα μέχρι Θανάτου, γιατί όπως 
πολύ καλά το ξέρουν οι Έλληνες «Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. 
Τα ελληνικά νιάτα γι” άλλη μια φορά έδειξαν ότι ξέρουν ν” αντιστέκονται στη 
βία. Έδειξαν ότι ξέρουν να υπερασπίζονται την Ελευθερία που είναι 
βγαλμένη «Απ” τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Ξεσηκώθηκαν και πάλι για 
να δικαιώσουν το μεγάλο Εθνάρχη που είπε: «Ένα Έθνος χωρίς 
επαναστατημένα νιάτα είναι χαμένο». Τον Ελ. Βενιζέλο. 
 

Μια μικρή Ιστορία από τον στρατό, του Σωτήρη 

Ήταν πρωί της 20 Ιουλίου 1974. Μόλις είχα γυρίσει από την Πεντέλη όπου 
είχαμε πάει με την Μαρία και το Γιάννη δυο ετών, για διακοπές σε κάποιο 
σπίτι που είχαμε. Ήταν από τις χειρότερες διακοπές της ζωής μου γιατί αντί να 
βρίσκομαι ξαπλωμένος στην παραλία τις είχα περάσει τις περισσότερες ώρες 
κολλημένος σε ένα ραδιόφωνο με βραχέα προσπαθώντας να μαθαίνω από 
την Deutsche Welle και το BBC τι γίνεται στην Κύπρο με το πραξικόπημα 
εναντίον του Μακάριου Έχω χάσει την Ελληνική  εκπομπή του BBC που αν 
θυμάμαι καλά ήταν κατά τις 10 και τέταρτο .Ψάχνοντας συνεχώς στα βραχέα 
πέφτω ξαφνικά σε ένα σταθμό και τότε παγώνει το αίμα μου. Μια γυναικεία 
φωνή μιλώντας ελληνικά, με σαφώς ξένη προφορά, έλεγε: Τα στρατεύματα 
έχουν αποβιβαστεί στην Κύπρο και ελευθερώνουν τον Κυπριακό λαό από τους 
πραξικοπηματίες ! Ήταν, από ότι θυμάμαι, ένας τουρκοκυπριακός σταθμός 
που λεγόταν Μπαιράκ. 

Αυτό ήταν  ήταν γραφτό, η γενιά μου να ζήσει την μεγαλύτερη καταστροφή 
του Ελληνισμού ,μετά την μικρασιατική, χάρις στους ανεγκέφαλους 
εγκληματίες που μας είχαν κάτσει στο σβέρκο και τώρα κατέστρεφαν και την 
Κύπρο! Στο ραδιόφωνο εν τω μεταξύ έχει αρχίσει να μεταδίδουν μια 
ανακοίνωση για επιστράτευση χωρίς όμως να καθορίζουν ποιες κλάσεις και 
από ποια σώματα επιστρατεύονται. 

Κτυπάει το κουδούνι της πόρτας και είναι ο φίλος μου ο Τάκης που έμενε στην 
ίδια γειτονιά  Προσπαθούσε και αυτός να καταλάβει αν τον επιστρατεύουν. 
Τότε έμενα στα Ιλίσια οπότε αποφασίζουμε και οι δύο να πάμε  εκεί που έλεγε 
το φύλλο πορείας Στην Αθήνα τα πρόσωπα είναι ανήσυχα και κατηφή. Δεν   
καμία σχέση με τον ενθουσιασμό που είχε επικρατήσει στην επιστράτευση του 
40 η και πριν άλλες γενιές Νικολακοπουλων και σχετικά σας έχω γράψει ποιο 
πάνω Βάζοντας κάτι πρόχειρα στο στόμα μου Φεύγω με Οτο Στοπ για την 
Πάτρα και από εκεί στο  αεροδρόμιο του Αράξου όπου μένω με τις διαταγές 
απραγματοποίητες για τους επόμενους τρις μήνες… Ήμουν Ανθυπολοχαγός 
των ειδικών δυνάμεων ΛΟΚ με αποστολή για την Κύπρο… Ποτέ δεν πήγα 
στην Κύπρο να εκτελέσω τις διαταγές που είχα… 
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Η Πολιτική κατάσταση 
Μεγαλώνοντας τα παιδιά μου 1973 – 2003 

 
Το 19774 έφυγε η δικτατορία από τη χώρα. Πλήθος πολιτών γυρίζουν 
από την εξορία. Επανέρχεται η δημοκρατία και με δημοψήφισμα 
καταργείται η μοναρχία. Η Ελλάδα εντάσσεται στην Ε.Ο.Κ. και επιστρέφει 
στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Εγώ με την Μαρία κάναμε τα παιδιά 
μας με πολλές επαγγελματικές ανησυχίες από την μεριά μου. Διορίζουμε 
στη ΔΕΗ στο μηχανογραφικό κέντρο και έτσι μπήκα στο κόσμο της 
Πληροφορικής. 
Η δεκαετία του 80’είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτη,  ξυπνούσα το πρωί και 
αφού ετοιμαζόμουν για τη δουλειά , έπαιρνα το παλαιάς τεχνολογίας 
λεωφορείο για να με πάει στον προορισμό μου. Όταν έφτανα εκεί –
συνήθως χωρίς καθυστερήσεις, εφόσον δεν υπήρχε κυκλοφοριακή 
συμφόρηση - παράγγελνα τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ και διάβαζα 
την εφημερίδα μου. Μετά τη δουλειά,  γυρνούσα συνήθως στο σπίτι μου 
και είτε παρακολουθούσα την κρατική τηλεόραση ή περνούσα κάποιες 
ευχάριστες ώρες στο καφενείο της γειτονιάς παίζοντας τάβλι η  δηλοτη 
ακόμα και Πικ πονγκ... Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι απλές, με πολύ 
μεγάλες εντάσεις, λόγω πολιτικιών διαφορών και ενίοτε 
ποδοσφαιρικών… Οι άνθρωποι χωρισμένοι  στους φτωχούς και στους 
πλούσιους, τους σκληρά εργαζομένους για ένα μεροκάματο και στους 
αφέντες που πίνουν… το αίμα του εργαζομένου. Οι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι αποκτούν δύναμη και στηρίζουν την εξουσία .Οι πολιτικοί 
τους  υποστηρίζουν  και έτσι ο εργαζόμενος δε βρίσκει το δίκιο του κι ας 
κάνει έναν τίμιο αγώνα, με μπροστάρηδες επαγγελματίες συνδικαλιστές. 
Αρχές δεκαετίας ερχομένη η «αλλαγή» στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ, που 
είχε «ραντεβού με την ιστορία», ανέλαβε με μεγάλη πλειοψηφία την 
κυβέρνηση και έτσι «ο λαός ήταν στην εξουσία». Είναι άγνωστο όμως αν 
και πόσοι το κατάλαβαν. 
Η δεκαετία του Ογδόντα  είναι δεκαετία όπου η Ελληνική κοινωνία βιώνει 
βαθιές μεταλλάξεις καθώς αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον πολιτικό 
αρχαϊσμό και την απαρχή ενός κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Ήταν τελικά 
τα ’80 χρυσή ή χαμένη δεκαετία Συνεχίζεται η προσπάθεια 
εκδημοκρατισμού της χώρας και της πολιτιστικής της ανάπτυξης. Οι 
σχέσεις με την Τουρκία επιδεινώνονται, καθώς η Τουρκία παραβιάζει τα 
ελληνικά χωρικά ύδατα με το πλοίο “Σισμίκ”. Ο πόλεμος αποφεύγεται 
λόγω εσωτερικών τουρκικών προβλημάτων. Στο εσωτερικό της χώρας 
επικρατεί κοινωνική αναταραχή εξ’ αιτίας οικονομικών σκανδάλων. Από 
την πλευρά μου τολμώ να δημιουργήσω δική μου δουλεία ανοίγοντας στο 
κέντρο της Αθήνας σχολή πληροφορικής και οικονομίας. Ξεκινά με τις 
καλλίτερες προθέσεις… Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε μια οικογένεια 
που δεν της λείπει τίποτα. 
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Την δεκαετία του ενενήντα συνεχίζεται η ζωή μας με επαγγελματικά 
σκαμπανεβάσματα ωστόσο συνεχίζεται και η ένταση στις σχέσεις με την 
Τουρκία. Η Ελλάδα μπαίνει στη ΕΕ, ενώ θέτει όρους για την αναγνώριση 
του κράτους των Σκοπίων. Ξεσπά κρίση στις σχέσεις με την Αλβανία, 
ενώ εκδηλώνεται νέα κρίση στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας. Τα παιδιά 
προσπέσουν να σπουδάσουν κάτι ανώτατο που τελικά το 
κατορθωνόμουν λίγο αργότερα 
Ωστόσο ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου (23 Ιουνίου 1996) ανέδειξε 
τον Κώστα Σημίτη και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Με νέα δυναμική, πήρε τις 
εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1996, έχοντας σύνθημα ότι θα «οδηγήσει 
την Ελλάδα στο 2000». Η νέα ήττα της ΝΔ έφερε στην επιφάνεια την 
εσωκομματική διαμάχη κι ανάδειξε τον αρχηγό της Μιλτιάδη Έβερτ ως 
πόλο της μιας πλευράς, με προβεβλημένο ηγέτη της άλλης τον Γιώργο 
Σουφλιά. Το συνέδριο του Μαρτίου του 1997 έστειλε και τους δυο στην 
άκρη. Νέος αρχηγός του κόμματος αναδείχτηκε ο ανιψιός και 
συνονόματος του ιδρυτή του, Κώστας Καραμανλής. 
…Και μετά ήρθε το ευρώ. Στην αρχή χαρήκαμε, καθότι αισθανθήκαμε 
Ευρωπαίοι. Το χρόνιο όνειρο της ψωροκώσταινας. Μέχρι που 
συνειδητοποιήσαμε πως το ευρώ, που είχε κλειδώσει στις 340 δραχμές, 
ισοδυναμούσε με το παλιό κατοστάρικο. Κάποτε αγοράζαμε το φραπέ 
140 δραχμές και σκοτωνόμασταν με τον σερβιτόρο για τα ρέστα από τις 
150. Τώρα έφτασε το φραπέ στα 5 ευρώ και αισθανόμαστε γύφτοι αν δεν 
αφήσουμε 1 Ε πουρμπουάρ (340 δραχμές παρακαλώ). 
Παρόλα αυτά, λίγο τα ευρωπαϊκά πακέτα, λίγο η Ολυμπιάδα, λίγο η 
τραπεζική απελευθέρωση της δανειοδότησης, λίγο η στρεβλή ανάπτυξη, 
λίγο η καρακατσουλίστικη τιβί μας, και γίναμε όλοι μπρούκληδες. Πήξαμε 
να βλέπουμε BMW Μερτσέντες Jeep κλπ αγορασμένες με 136 άτοκες(!) 
δόσεις. Γεμίσαμε από χάϊδες τυπάδες και αισθησιακές μοντέλες (όλες 
Ξανθιές) γκλαμουράτες. Εκεί που κάποτε βλέπαμε μόνο μουσάτους 
αγωνιστές, και αξύριστες κνίτισες, γεμίσαμε από τεκνά και σεξοβόμβες. 
50 τηλεοπτικά κανάλια η Νέα Υόρκη; 150 εμείς. Home Cinemas, 
Pentium, Playstation, lap tops, flat screen 42 inch HD TV's, και πάει 
λέγοντας. Όχι παίζουμε. Και νάσου Ολυμπιάδα σούπερ φαντεζί, και να 
σου ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, και πίσω και σας φάγαμε 
κουφάλες λιγούρηδες Ευρωπαίοι. Ελλάδα ρε..  
Ναι, αλλά ήρθε πλέον και η ώρα του ταμείου. Η σοφία του απλού λαού 
επαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά. Όλα ήταν σικέ. Τεράστιες απώλειες 
στο έλλειμμα, τεράστιο το δημόσιο χρέος, και πάπαλα οι ντεμέκ σωτήρες 
πολιτικοί μας. Ανθρωπάκια  που ψάχνουν να κάνουν τη καλή τους με 
καμιά γρήγορη. 
 
 Από την άλλη η οικογένεια μου αναπτύσσεται κανονικά, τα παιδιά 
παντρεύονται και κάνουν παιδιά. Μέχρι που το 2008 ήρθαν τα πάνω 
κάτω.  
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Μαρία 1996 
 

Η ζωή μας 
 

Πάντα ήσουν δίπλα μου υπομένοντας, 
ένας ουρανός κατρακυλούσε στα μάτια μου, 
ενώ στα χέρια μου αλαφρόπαιζα σαν άμμο 

τη μοίρα μου που θρέφοταν με όνειρα πολλά. 
Όσες κράτησα αναμνήσεις, 

που σαράκωσαν από το ξεφύλλισμα, 
τις έχω βαθιά κρυμμένες. 

Όσες στιγμές άγονες, 
ωστόσο αληθινές στο βάθος 

και αυτές τις έχω κρυφά στο ίδιο μέρος. 
Έφερες ζωή, 

σου πρέπει κάθε τιμή. 
Πάντα προσφέρεις 

σε πρόσωπα αγαπημένα, 
γονείς, άνδρα, παιδιά, παιδιά παιδιών· 
ταπεινά υποκλίνομαι στη δύναμή σου. 

……………………………………………... 
Διέξοδος για το νου και την ψυχή μας, 

δύναμη αδάμαστη και επίμονη 
η ελπίδα της τελευταίας ευθείας, 

που με αξιοπρέπεια θα την υποδεχτούμε 
και με οδηγό αστέρι 

θα ακούμε την καρδιά μας 
να πλανιέται στη χειμερινή τροπή του ήλιου. 
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Ο Σωτήρης στο καταφύγιο της Ζήριας 2000 
 
Λίγα λόγια για το μέρος που ζει ο Σωτήρης και η Μαρία 
 
Το Φάληρο αναφέρεται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς, από τον Ηρόδοτο 
ως τον Παυσανία. Ιδρυτής του Φαλήρου αναφέρεται ο τοπικός ήρωας 
Φάληρος, γιος του  Άλκωνα και εγγονός του βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα. Το 
αρχαίο Φάληρο αναφέρεται ως το πρώτο και αρχαιότερο επίνειο της Αθήνας. 
Το λιμάνι του Φαλήρου στα αρχαία χρόνια, όταν ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί 
το λιμάνι του Πειραιά, είχε αρκετή έκταση. Από τις μαρτυρίες που υπάρχουν, 
πιθανότατα άρχιζε από τις Τζιτζιφιές ή το Δέλτα και έφτανε ως εκεί που ήταν 
άλλοτε το κέντρο «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ» και σήμερα η μαρίνα.  

Όταν, αργότερα, ο Θεμιστοκλής και κατόπιν ο Περικλής διαμόρφωσαν το 
λιμάνι του Πειραιά, το Φάληρο εξακολούθησε να είναι το δεύτερο λιμάνι της 
Αθήνας. Στην περιοχή του Δέλτα, έχει βρεθεί το νεκροταφείο του αρχαίου 
Φαλήρου, που βρισκόταν στο χώρο μεταξύ του άλλοτε Κρατικού Εργοστασίου 
Αεροπλάνων (Κ.Ε.Α.) - σήμερα Μουσείο της Αεροπορίας και της περιοχής 
που φιλοξένησε τον Ιππόδρομο. 

 Ο Ηρόδοτος αναφέρει συχνά το Φάληρο στα «Περσικά», τις μάχες Ελλήνων 
και Περσών την περίοδο 490 - 479 π.Χ.. Το Φάληρο αναφέρεται συχνά τόσο 
κατά τη διάρκεια της Πρωτοχριστιανικής εποχής, όσο και στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας. Το 1883 εγκαινιάζεται το πρώτο μεταφορικό μέσο, το τραμ 
που συνέδεε το Παλαιό με το Νέο Φάληρο και την Αθήνα. Την περίοδο 1910 - 
1915, εύπορες οικογένειες ανακαλύπτουν την ομορφιά του Φαλήρου και 
αρχίζουν και κτίζουν αρχοντικά και επαύλεις κοντά στη θάλασσα. Μερικές από 
αυτές, όπως η έπαυλη «ΚΟΥΛΟΥΡΑ» διασώζονται μέχρι και σήμερα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%87%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A.%CE%95.%CE%91.&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/490_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/479_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1883
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
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Την περίοδο 1922 - 1924 οι δρόμοι του Παλαιού Φαλήρου φωτίζονται με 
ηλεκτρικό ρεύμα. Το 1930, το Φάληρο συνδέεται με το δίκτυο της «ΟΥΛΕΝ», 
πρόγονο της ΕΥΔΑΠ, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Το 1942, το Παλαιό 
Φάληρο από κοινότητα που ήταν έως τότε, γίνεται δήμος και πρώτος 
δήμαρχός του ήταν ο Κ. Τουφεξής, ενώ το 1961 γίνεται αυτόνομος δήμος. 
Από το 1946 και μετά, το Παλαιό Φάληρο αρχίζει να ξεχωρίζει λόγω της 
ιδιαίτερης θέσης του και αρχίζει να γίνεται προάστιο με πολλές εξοχικές 
κατοικίες πλούσιων οικογενειών.  

Αργότερα αναπτύσσεται και εμπορικά λόγω της εξάπλωσης του πληθυσμού 
προς τα νότια προάστια, κατέχοντας μέχρι σήμερα εξέχουσα θέση στις 
προτιμήσεις των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, κάτι που φαίνεται και από τις 
τιμές των ακινήτων.  Το Φάληρο ανήκει στις περιοχές της Αθήνας με τις 
υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Ιδιαίτερα μετά το 1974, αρκετοί 
ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη εγκαταστάθηκαν στο Παλαιό Φάληρο, 
όπου αποτελούν μια ιδιαίτερα ζωντανή κοινότητα.  

Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, έφεραν σημαντικές αλλαγές στο 
Παλαιό Φάληρο: Επέστρεψε το τραμ στην παραλιακή λεωφόρο (Λεωφ. 
Ποσειδώνος), ως μέρος των έργων που έγιναν για την συγκοινωνία της 
Αθήνας για τους αγώνες και Σταμάτησε τη λειτουργία του ο Ιππόδρομος στο 
Φαληρικό Δέλτα και μεταφέρθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο 
Μαρκόπουλο Αττικής.  

Ο Ιππόδρομος λειτούργησε στο Δέλτα από τις 18 Φεβρουαρίου του 1925 έως 
την 1 Μαρτίου του 2003. Μόλις έφυγε ο Ιππόδρομος, ο χώρος στον οποίο 
βρισκόταν αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο αυτή τη 
στιγμή κατασκευάζει εκεί τις νέες εγκαταστάσεις στις οποίες θα 
μεταστεγαστούν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και η Εθνική Λυρική Σκηνή. 

Ο Σωτήρης και η οικογένεια του εγκαταστάθηκαν στο Παλαιό Φάληρο το 1985 
και είναι δημότες του δήμου αυτού. 
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Η1.  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ :  
ΓΙΑΝΝΗΣ – ΆΝΝΑ ΜΠΕΚΕ 

 
Το Ταξίδι σου  

     Στον Γιάννη 
 

Τη νιότη σου την πέρασες απλά 
και όλο ψαχούλευες, 

παράφορα θαύμαζα την όψη του Κρίνου 
προσπάθεια με αποτέλεσμα καλό, 

χώμα νερό αέρας και φωτιά. 
Ερωτικό πάθος 
ήλθε η στιγμή, 

αντανάκλαση ψυχής παιδιού. 
Αντίλαλος έφερε την ομορφιά κοντά σου, 

μεγάλωσες πλήθηνες, 
φως καθαρό στη φλόγα της λαμπάδας. 

 
 

 
 
Ο Γιάννης γεννήθηκε στη Αθήνα στις 26 Οκτώβριου 1973. Παντρεύτηκε την 
Άννα Μπεκε στις 26/5/2001 και απέκτησαν τρεις κόρες τις,  Ναταλία 
γεννήθηκε 21/1/2003    Μελίνα γεννήθηκε 21/10/2005 και Λυδία γεννήθηκε 
9/9/2009                                                                                                                                                                        
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Λυδία – Μελίνα - Ναταλία 
 

Ευχές 

Χαρά και ξεγνοιασιά 
Χαρείτε νεράκι δροσερό, 

χορτάρι τρυφερό  και μυρωδάτο. 
Να αγγίζει η φύση τα παιδιά 

και τα παιδιά τα αγρίμια 
Του τίγρη την ορμή 

του γερακιού τη δύναμη 
και του αετού την περηφάνια. 

Μην σκιαχτείτε τη ζωή 
το ψέμα των ανθρώπων… 

 
Θα ράψω φυλακτό 

με της θάλασσας την αύρα 
των  βουνών τις μυρουδιές 

και σε ψηλό βουνό σας οδηγώ 
να πάρετε τα πάνω σας. 

Ναταλία – Μέλινα – Λυδία  
Τον κόσμο να γνωρίσετε από πολύ ψηλά, 

τη ζωή να κατακτήσετε, 
στους δρόμους της αγάπης 

και ζήστε όσο μπορείτε το  τραγούδι σας 
κοντά σε ανθρώπους που σας αγαπούν. 
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Ναταλία – Γιάννης – Μελίνα – Άννα - Λυδία 
 

 
 

Μελίνα – Άννα – Λυδία – Ναταλία - Γιάννης 
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Η γενιά της Κρίσης 
 

Η περίοδος μετά το 1974 υπήρξε περίοδος μεγάλου δανεισμού για την 
Ελλάδα με συνέπεια τη γρήγορη διόγκωση του χρέους. Μεταξύ του 1980 και 
1993 το χρέος εκτινάχτηκε από 28,6% σε 111,6% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα την 
ίδια περίοδο ήταν επίσης υψηλό. Μετά το 1993 η οικονομία μπήκε σε έναν πιο 
ομαλό δρόμο με στόχο να ικανοποιήσει τα κριτήρια σύγκλισης της συνθήκης 
του Μάαστριχτ. Χάρη στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης το χρέος 
άρχισε να μειώνεται (με λογιστικές πρακτικές ) ελαφρά ως ποσοστό του ΑΕΠ 
και το έλλειμμα έπεσε, εικονικά, μέχρι το 1999 κάτω από 3%, καθιστώντας 
τελικά την Ελλάδα μέλος της ΟΝΕ. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως οι σχετικά 
υψηλές επιδόσεις που παρουσιάζονταν αυτή την περίοδο οφείλονταν και σε 
αποκρύψεις ελλειμμάτων και δανείων, πρακτική που ονομάστηκε δημιουργική 
λογιστική, στην υλοποίηση της οποίας βοήθησε και η επενδυτική τράπεζα 
Goldman Sachs. 
 
Το φθινόπωρο του 2004, ο τότε υπουργός οικονομικών Γιώργος 
Αλογοσκούφης προχώρησε σε οικονομική απογραφή κατόπιν πίεσης από την 
Eurostat . Η απογραφή αποκάλυψε αποκρύψεις δαπανών της προηγούμενης 
κυβέρνησης με αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν τα ελλείμματα των 
προηγούμενων ετών προς τα πάνω. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μείωση της 
αξιοπιστίας της χώρας και σε τριετή επιτήρηση από την Ε.Ε.. Την ίδια χρονιά 
η Eurostat προχώρησε σε αναθεώρηση παλαιότερων ελλειμμάτων της 
Ελλάδας, από τα οποία προέκυπτε ότι η Ελλάδα δεν ικανοποιούσε ποτέ τα 
κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ αφού ακόμα και την κρίσιμη χρονιά του 
1999 εξακολουθούσε να έχει έλλειμμα πάνω από 3%  
 
Την τριετία 2004-2007 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται ενώ 
σημειώνονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με το εθνικό εισόδημα να αυξάνεται 
κατά 12-15 δισ. τον χρόνο. Από το φθινόπωρο του 2008 όμως, λόγω της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξέσπασε τότε, η ελληνική οικονομία 
εκτροχιάζεται και το έλλειμμα άλλα και το χρέος αρχίζουν να αυξάνονται με 
γρήγορους ρυθμούς.  
 
Τον Νοέμβριο του 2010 η Eurostat προχώρησε σε αναθεώρηση των 
ελληνικών ελλειμμάτων των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το 
έλλειμμα του 2006 τοποθετήθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ (12,1 δισ. ευρώ), του 
2007 στο 6,4% του ΑΕΠ (14,4 δισ. ευρώ), του 2008 στο 9,4% του ΑΕΠ (22,3 
δισ ευρώ) και του 2009 στο 15,4% του ΑΕΠ (36,1 δισ. ευρώ). Αντίστοιχα 
αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και το χρέος, με το χρέος του 2009 να 
αναθεωρείται στο 126,8% του ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε 298 δις Ευρώ 
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Η2. ΗΛΙΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Το Ταξίδι σου  
      Στον Ηλία 

 
Πάντα προσπαθείς οδηγείς την ψυχή σου, 

γύρω σου φωτίζεις 
η δύναμή σου μεγάλη. 

Η θάλασσα και τα βουνά σε συνεπαίρνουν, 
εκεί ζητάς τους αετούς και τις γοργόνες 

τα πλούτη της ψυχής σου, 
το χάρισμα να σε ζεσταίνει ο ήλιος το χεις. 

Κάθε κίνηση σου φουρτούνα 
κάθε βήμα αέρηδες βουνού. 

Όμως θα βρεις την Ιθάκη σου 
το γνωρίζω καλά. 

 

 
 

Ο Ηλίας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου 1977. Παντρεύτηκε την 
Βασιλική Φωτοπούλου στις 19/6/2010 και στις 14 Μαρτίου του 2014 

γεννήθηκε ο Σωτήρης. 
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Σωτήρης 2 ετών 
 

Ο κόσμος σου 

Σβούρα ο κόσμος γυρίζει 
σαν απλώνεις τα χεράκια σου. 

Σαν ξυπνάς ο ήλιος στάζει την χωρίστρα σου 
κι ως ανταμώνει η ματιά μας, 

νεράιδες και πεντάμορφες  
σε καλωσορίζουν! 

Θα  κεντήσω 
με το φως  του φεγγαριού 

πυγολαμπίδες  
να χορεύουνε στο πάθος 

και να σε ραίνουν 
ασημένιοι καταρράκτες, 

Και αν στη μέση του πελάγους 
ακούσεις των σειρήνων το άσμα 

πέρασε δίχως ν’ αράξεις. 
Στα χέρια σου το τιμόνι να κρατάς δυνατά, 

πάντα το καράβι να το κυβερνάς 
κι όσο δεν τελειώνει 

θα’ ναι δικός σου ο κόσμος όλος 
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Σωτήρης - Ηλίας 
 

Η Ελλάδα της Κρίσης 
 

Τον Ιανουάριο του 2009 ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε 
τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από Α σε Α- 
αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας.  
Το πραγματικό ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 15% για το 2009 
σήμαινε ότι μέσα σε ένα χρόνο το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από περίπου 
110% σε πάνω από 125% ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος. Αυτό συνέβη διότι λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, αλλά και 
άλλων παραγόντων, υπήρχε στασιμότητα του ΑΕΠ και ύφεση ήδη από το 
2008. Ως εκ τούτου το ετήσιο έλλειμμα απλά προστίθετο στο χρέος. Ο 
παρονομαστής (το ΑΕΠ) ήταν πλέον στάσιμος.  
 
Η τότε κυβέρνηση προσπάθησε να αποκρύψει τα δυσάρεστα αυτά δεδομένα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς χρηματαγορές. Η προσπάθεια 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_%26_Poor%27s&action=edit&redlink=1
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αυτή ήταν ωστόσο μάταιη αφού υπήρχαν δημοσιευμένοι κι άλλοι δείκτες (π.χ. 
στοιχεία της ΤτΕ) που απεικόνιζαν ξεκάθαρα την έκταση του προβλήματος. 
Έχοντας διαμορφωθεί ένα δυσάρεστο κλίμα στο εξωτερικό για την ελληνική 
οικονομία ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, που κυβερνούσε με μία 
μικρή πλειοψηφία 152 βουλευτών, εξαγγέλλει πρόωρες εκλογές για τις 4 
Οκτωβρίου 2009. Για την απόφασή του αυτή κατηγορήθηκε από τους 
αντιπάλους του, πως με τις εκλογές είχε σκοπό να αποδράσει από την πολύ 
δύσκολη κατάσταση που διαμορφωνόταν. Τις εκλογές κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με 
υποσχέσεις για αυξήσεις μισθών στα όρια του πληθωρισμού συνοδευόμενες 
από την δήλωση «λεφτά υπάρχουν». 
 
Υπουργός οικονομικών ανέλαβε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ο οποίος 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία δραματική κατάσταση. Στις 20 Οκτωβρίου του 
2009 ανακοίνωσε στο ECOFIN ότι το έλλειμμα για το 2009 βρίσκεται στο 
12,5% από 6% που το υπολόγιζε η προηγούμενη κυβέρνηση (τελικά το 2010 
αναθεωρήθηκε στο 15,4%). Δύο μέρες μετά ο οίκος αξιολόγησης Fitch επίσης 
υποβάθμισε την Ελλάδα από Α σε Α-.  
Παρόλα αυτά η κυβέρνηση απέφυγε να προχωρήσει άμεσα σε λήψη μέτρων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, με σκοπό να καθησυχάσει τις αγορές. Στο 
επόμενο διάστημα προχώρησε σε εφαρμογή προεκλογικών της υποσχέσεων, 
όπως η καταβολή του επιδόματος αλληλεγγύης σε κοινωνικές ομάδες με 
χαμηλό εισόδημα. Συνεπής σ’ ένα βαθμό στις προεκλογικές υποσχέσεις της 
κυβέρνησης, ήταν και ο προϋπολογισμός για το 2010, που κατατέθηκε στη 
βουλή στις 20 Νοεμβρίου 2009, ο οποίος περιλάμβανε αυξήσεις, στα όρια του 
πληθωρισμού, σε χαμηλούς μισθούς και συντάξεις. Ο προϋπολογισμός 
περιείχε επίσης μέτρα μείωσης δαπανών με περιστολή κρατικής σπατάλης και 
περικοπές σε λειτουργικές δαπάνες ενώ υπολόγιζε αύξηση εσόδων, κυρίως 
μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.  
 
Λίγο μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού υπήρξε νέα αρνητική εξέλιξη 
που αφορούσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Στις 8 Δεκεμβρίου ο 
οίκος Fitch υποβάθμισε για δεύτερη φορά την ελληνική οικονομία στο επίπεδο 
ΒΒΒ+. Με την σειρά του ο οίκος Standard and Poor's προχώρησε στις 16 
Δεκεμβρίου σε υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κρίνοντας το 
πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας 
ανεπαρκές. Ακολούθησε τρίτη υποβάθμιση της ελληνική οικονομίας, στις 23 
Δεκεμβρίου, αυτήν τη φορά από τον οίκο Moody’s.  
Από τα μέσα Ιανουαρίου του 2010 ξεκίνησε μία συνεχής άνοδος των spreads, 
που αναφερόταν συχνά στον τύπο ως ράλι ή κούρσα των spreads. Στις 21 
Ιανουαρίου του 2010 το spread των 10ετών ομολόγων ξεπέρασε τις 300 
μονάδες και στη συνέχεια ακολούθησε έντονα αυξητική πορεία ξεπερνώντας 
ακόμα και τις 1000 μονάδες τον Απρίλιο του 2010.  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_2009
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_2009
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ECOFIN&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84
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ΣΕ ΚΡΙΣΗ - Ελλάδα 2010 - 2015 

Τον Ιανουάριο του 2010 ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δήλωνε από το 
Νταβός: «Δε θέλουμε αυτή η κρίση να χτυπήσει και να πληρώσει ο μέσος 
Έλληνας»!!! Ο πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φ. Κουβέλης πριν βάλει την 
«υπογραφή» του στη συγκυβέρνηση, δήλωνε: «Πρέπει με σαφήνεια αγαπητέ 
φίλε να σου πω στην προωθούμενη συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΝΔ, η Δημοκρατική 
Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δε θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό 
άλλοθι σε μία συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας 
Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που είναι και οι μεγάλοι ένοχοι για την κατάντια 
που βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας».    

Ο πρώην πρωθυπουργός Α. Σαμαράς με απίστευτο στόμφο έλεγε για το 
Μνημόνιο: «Να συναινέσω σε τι;  Σ’ αυτό που διαφωνώ, σ’ αυτό που διαλύει 
τη χώρα μου; Ενότητα στο σωστό επιβάλλεται, ενότητα στο λάθος 
απαγορεύεται. Δε θα ήταν ενότητα, θα ήταν συνενοχή»!!! Τότε που έλεγε ότι η 
Ελλάδα θα σταθεί μόνη της στα πόδια της χωρίς το ΔΝΤ.Την εποχή εκείνη, η 
επίσημη ανεργία βρισκόταν στο 26,8% κατατάσσοντας τη χώρα μας σε μία 
θέση με τις χειρότερες επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, οι μισθοί 
δεν είχαν πειραχθεί ακόμη και οι συνταξιούχοι έπαιρναν το δώρο τους. Λίγο 
πριν ο Γιώργος Παπανδρέου ετοιμάσει τα επιχειρήματά του για τη διάσωση 
της Ελλάδας στο Νταβός, τιμά στο Ζάππειο τις πρώτες εκατό ημέρες 
διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η κατάσταση 
είναι δραματική, αλλά το κρύβει...  

Τι είχε απαντήσει τότε ο πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου; «Πρώτα 
απ’ όλα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να 
προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές όπως είπατε, διεθνές νομισματικό ταμείο. 
Δεν το’ χουμε ανάγκη...» Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία αποκάλυπτε 
(συνέντευξη Ζωής Γεωργαντά μέλους της Επιτροπής της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής) πως το έλλειμμα της χώρας για το 2009 σκοπίμως 
παρουσιάστηκε στο 15,4% από την Eurostat. Γιατί; Διότι έπρεπε να φανεί 
μεγαλύτερο από αυτό της Ιρλανδίας που ήταν 14% για να παρθούν έτσι 
δυσβάσταχτα μέτρα κατά της χώρας μας. Μέσα Μαρτίου του 2010, ο Γ. 
Παπανδρέου βρίσκεται στην Ουγγαρία και δηλώνει πως αν η χώρα μας δε 
λάβει στήριξη από τη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου, θα καταφύγει στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

Το χαλί για την εποχή του Μνημονίου αρχίζει να στρώνεται. Η κάθε 
κίνηση για σωστό στρώσιμο αυτού του χαλιού, προϋποθέτει και νέα μέτρα. 
Περικοπές στον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, των 
συνταξιούχων, περικοπή 12% των επιδομάτων του Δημοσίου, μείωση 
7% στις αποδοχές υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αύξηση 
15% στο φόρο της βενζίνης, επαναφορά τεκμηρίων διαβίωσης σε όλα 
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ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα, ο ΦΠΑ στο 23% και η ζωή στο 
απόσπασμα... Στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών αποφασίζεται η 
ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Ένα μήνα μετά έρχεται και το ΔΝΤ 
με αρχή το Καστελόριζο. 

«Είναι ανάγκη εθνική και επιτακτική να ζητήσουμε και επισήμως από τους 
εταίρους μας στην ευρωπαϊκή ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού 
στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον 
υπουργό οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Οι εταίροι μας θα 
συνδράμουν ουσιαστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι 
που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα 
υλικά», δηλώνει από το Καστελόριζο ο Γ.Παπανδρέου. Η ελληνική κοινωνία 
έχει καταλάβει πια καλά πως βαδίζει σε έναν ασφυκτικό θάλαμο χωρίς 
εξαερισμό και δίχως πόρτα διαφυγής. 

 Η χώρα οδηγείται στην εντατική. Στην ομιλία του στη Βουλή, ένας ακόμη 
«στυλοβάτης» των κυβερνήσεων των Μνημονίων, ο Γ. Καρατζαφέρης, 
δηλώνει: «Δεν ξέρουμε εμείς πως υπάρχει πολιτικό κόστος ότι θα μας 
φωνάζουνε οι άνθρωποι ότι εμείς ψηφίσαμε για να τους κοπεί ο μισθός και η 
σύνταξη; Δεν το ξέρουμε; Και θα πρέπει να εξηγούμε σε κάθε έναν που 
συναντάμε ότι υπήρχε κίνδυνος να τα χάσεις όλα γι’ αυτό περιορίσου σ’ αυτό 
που σου δίνουν;» Σ’ αυτήν την καθ’ όλα αυθόρμητη τοποθέτηση του Γιώργου 
Καρατζαφέρη στη Βουλή η οποία στο δρόμο αποκαλύφθηκε σε μη 
αυθόρμητη, θα μπορούσε να συμπτυχθεί η μέχρι τώρα προσπάθεια των 
υποστηρικτών του Μνημονίου να πείσουν την ελληνική κοινωνία να δεχθεί, 
αλλά και να επωμιστεί μια σειρά αρνητικών αποφάσεων στη ζωή της. Το 
πρώτο Μνημόνιο γίνεται νόμος του κράτους με ψήφους του ΠΑΣΟΚ. 
Σημειώνονται διαρροές. Θα μπορούσαν αυτές οι διαρροές να σώσουν εκείνη 
τη στιγμή τη χώρα; Όχι. Ωστόσο, οι μικρής σημασίας επομένως 
διαφοροποιήσεις, οδηγούν σε πολιτική αναταραχή με τον Παπανδρέου να 
αναζητά συμμάχους.  

Ο μέχρι τότε εμφανιζόμενος ως αντιμνημονιακός Σαμαράς δε θέλει να 
συγκυβερνήσει, αλλά να κυβερνήσει. Γίνεται ανασχηματισμός. Αντιπρόεδρος 
και υπουργός Οικονομικών ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεύτερος αντιπρόεδρος ο 
Θεόδωρος Πάγκαλος. Ο Παπανδρέου παραμένει πρωθυπουργός. Οι 
δημοσκοπήσεις καταγράφουν πολιτική απαξίωση. Κάποιοι μιλούν για 
έλλειμμα αντιπροσώπευσης. Ο κόσμος έχει αρχίσει να μην πιστεύει τα όσα 
του υπόσχονται. Η αναντιστοιχία λόγων και πράξεων εξοργίζει. Άραγε ζούμε 
το τέλος μιας εποχής; Η πίεση που ασκείται στο κυβερνών κόμμα είναι 
εκρηκτική. Δεν είναι τυχαία η δήλωση του Θεόδωρου Πάγκαλου τον 
Σεπτέμβρη του 2010 στη Βουλή: «Μαζί τα φάγαμε». Συμμέτοχοι και 
συνένοχοι, δηλαδή... Παρά τα μέτρα και το πρώτο Μνημόνιο, η ελληνική 
οικονομία δε δείχνει να συνέρχεται. Τα στοιχεία επιμένουν σε δημοσιονομική 
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ανισορροπία. Την ώρα που σε μία ακόμη σκληρά δοκιμαζόμενη χώρα της 
Μεσογείου όπως η Ισπανία, ο κόσμος έχει κατακλύσει τις κεντρικές πλατείες 
με τους Indignados να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη γεννηθεί ένα μαζικό 
κίνημα. Αυτό γίνεται λίγο μετ’ αφ’ ότου ένα πανό των Ισπανών κάνει τον γύρο 
του κόσμου μέσα από τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα: «Κάντε ησυχία μην 
ξυπνήσουν οι Έλληνες!». «Σωπάστε, σωπάστε, ο Έλληνας κοιμάται». 

Γεννιέται το Κίνημα των Αγανακτισμένων. Υπάρχει κομματική κηδεμονία 
στην αντίδραση χιλιάδων ανθρώπων που για εβδομάδες κατέκλυσαν την 
πλατεία Συντάγματος απλά ως Αγανακτισμένοι; Όχι. Το ζητούμενο είναι η 
αληθινή Δημοκρατία. Σιγά-σιγά, όμως, η πλατεία αρχίζει να χωρίζεται σε 
πάνω και κάτω. Στην πάνω πλατεία εκτοξεύονται συνθήματα και ύβρεις κατά 
των πολιτικών, εκφράζεται οργή. Στην κάτω πλατεία πραγματοποιούνται 
συνελεύσεις με έναν πυρήνα προοδευτικών πολιτών που αγωνιούν για την 
επόμενη μέρα της χώρας. Εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση ψηφίζει το 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Λιτότητα και σκληρές περικοπές. Τίθεται θέμα 
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, γίνεται λόγος για αναδιάρθρωση ή 
κούρεμα του χρέους. Για λίγο καιρό η οργή της πλατείας Συντάγματος αντέχει. 
Μπορεί άραγε η αγωνία και ο θυμός αυτών των ανθρώπων να αποτελέσουν 
το σπόρο για τη γέννηση ενός ισχυρού μαζικού κινήματος το οποίο θα είχε τη 
δύναμη να αντιταχθεί στις πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
τις όποιες εσωτερικές αντιμνημονιακές δυνάμεις; Δε θα το μάθουμε ποτέ. 

Το Κίνημα των Αγανακτισμένων σβήνει το Φθινόπωρο του 2011.  Ο 
Θεόδωρος Πάγκαλος εμφανίζεται στην εκπομπή "Le Monde en Marche" 
του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού France 5 και χαρακτηρίζει τους 
Αγανακτισμένους “Φασίστες, Κομμουνιστές και Μαλάκες”. 

Τον Σεπτέμβριο του 2011 οι διαπραγματεύσεις του τότε υπουργού 
Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου με τους εκπροσώπους της τρόικα, δεν 
πάνε καλά. Η τρόικα επιβάλλει επιπλέον μέτρα ύψους 1% του ΑΕΠ. 
Ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής όπου αποφασίζεται το κούρεμα του δημοσίου 
χρέους κατά 50% και νέα μέτρα για την Ελλάδα. Είναι η περίοδος που ο 
υπουργός Οικονομικών Βαγγέλης Βενιζέλος αποφασίζει το γνωστό σε όλους 
μας χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ενώ λίγους μήνες πριν το 
έχει απορρίψει ως εισπρακτικό μέτρο. 

 Με το περιβόητο χαράτσι τα έβαλε προεκλογικά ο τότε αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα πρωθυπουργός Α. Σαμαράς. 
Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών του δεσμεύσεων, υποστήριζε μεταξύ 
άλλων πως: «Θα αντικαταστήσουμε επίσης το περιβόητο χαράτσι με έναν 
ενιαίο νόμο για την ακίνητη περιουσία όπως το ΕΤΑΚ που η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ κατάργησε. Το νέο ΕΤΑΚ θα είναι πιο δίκαιο πιο ελαφρύ για όλους και 
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πιο αποδοτικό για το κράτος, χώρια που το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου 
έβλαψε και τις εισπράξεις της ίδιας της ΔΕΗ». Φυσικά, το χαράτσι 
επέζησε... Δεν πειράζει Έλληνα… «Μένεις Ευρώπη…»  

Και να ο Σύριζα… Με τις 100 πρώτες μέρες 

Όπως όλοι ξέρουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε στις πρόσφατες εκλογές, όπως και 
σε όλες τις προηγούμενες, με πολλές σημαίες, μεταξύ των οποίων ήταν ο 
τερματισμός της λιτότητας και των υφεσιακών μέτρων. Ας μην το πάμε πιο 
μακριά στην κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ας 
κρατήσουμε μια επαφή με την πραγματικότητα.  
Υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν κοστολογημένο και 
υπολογισμένο μέχρι τελευταίο σεντ, σύμφωνα με προεκλογικές δηλώσεις 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαιναν και το διαφήμιζαν με περηφάνια κάθε 
φορά που τους ρωτούσαν με μανία «Πού θα βρείτε τα λεφτά;».  
Καλά εντάξει, ο Στρατούλης το διαφημίζει ακόμα. 
Πρώτη προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ – το 
μέτρο που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην προηγούμενη κυβέρνηση -, η 
επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751, φιλολαϊκά μέτρα στα εργασιακά 
και το ασφαλιστικό, πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων, επαναπρόσληψη των  
εργαζομένων του Δημοσίου και διάφορα άλλα που δε χωράνε εδώ.  
Ναυαρχίδες της προεκλογικής εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν οι Σκουριές, 
το Ελληνικό, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, το άνοιγμα της 
ΕΡΤ,ο αφοπλισμός των ΜΑΤ, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η 
συντριβή των ολιγαρχών, η φορολόγηση του πλούτου, ο πόλεμος με τη 
διαπλοκή των καναλιών, η κατάργηση των ανοιχτών καταστημάτων τις 
Κυριακές, η κατάργηση των φυλακών Τύπου Γ, ενώ σίγουρα ξεχνάω και 
αρκετά ακόμα.Τί έγινε από όλα αυτά; Σχεδόν τίποτα.  
Ο ΕΝΦΙΑ έγινε πατριωτικό καθήκον, τα 751 μετατέθηκαν για το 2016 – εάν 
μας το επιτρέψει η κατάσταση της οικονομίας -, οι ιδιωτικοποιήσεις 
επανεξετάζονται, η επένδυση στις Σκουριές το ίδιο, το ΤΑΙΠΕΔ ζει και 
βασιλεύει, αντί για αφοπλισμό των ΜΑΤ αφαιρέθηκαν από τη Βουλή τα 
κιγκλιδώματα, Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε ο Προκόπης Παυλόπουλος, 
τα καταστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν τις Κυριακές, η άδικη 
φορολόγηση συνεχίζεται, τα εργασιακά και το ασφαλιστικό μπήκαν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, ενώ τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ σουλατσάρουν στα κανάλια των ολιγαρχών και χαριεντίζονται με 
τους υπαλλήλους τους.  
Για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους θεωρώ ότι προχώρησε η 
επαναπρόσληψη των καθαριστριών – δε γινόταν να κάνουν πίσω σε αυτό -, 
η επαναλειτουργία της ΕΡΤ και η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, για την 
πραγματοποίηση της οποίας άσκησαν πίεση οι απεργίες πείνας των 
κρατουμένων και οι δράσεις αλληλεγγύης των αναρχικών. Δεν αναφέρομαι 

http://www.newsbomb.gr/politikh/parapolitika/story/602360/den-peirazei-ellinako-meneis-eyropi
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καν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Τα 200 εκατομμύρια 
που διατέθηκαν μοιάζουν με ανέκδοτο.  
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν κάμποσα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, 
όπως η εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ (αφαιρέθηκε η 
περίοδος Καραμανλή), η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων (έχω  
γράψει σχετικά ΕΔΩ) και η σύσταση επιτροπής λογιστικού ελέγχου του 
χρέους (η Κυβέρνηση έχει ήδη πει ότι αναγνωρίζει το σύνολο του χρέους).  
Ας μη μιλήσουμε για τα καραγκιοζιλίκια με το λαϊκό γλέντι της παρέλασης 
και τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας.  
Στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, που κλείνουν αισίως κοντά 4 μήνες 
ζωής κι έχουν στεγνώσει την αγορά από ρευστό, η ανάσα αξιοπρέπειας 
έγινε δημόσια παραδοχή του κατά 70% καλού μνημονίου, η Τρόικα 
ξαναβαφτίστηκε και οι κόκκινες γραμμές έγιναν κόκκινη κλωστή δεμένη στο 
ευρώ – πάση θυσία – τυλιγμένη. 
 Καμία ρήξη και κανένα δημοψήφισμα δεν υπάρχουν στο μυαλό του Αλέξη 
Τσίπρα. Ούτε ραντεβού με την Ιστορία δίνει, ούτε σάρκα από τη σάρκα μας 
είναι αυτή η κυβέρνηση, όπως είχε πει.  
Η περίοδος της δημιουργικής ασάφειας έχει περάσει ανεπιστρεπτί.  
Το πράγμα πλέον είναι σαφές. Πάμε για έντιμο συμβιβασμό και αμοιβαίως 
επωφελή συμφωνία με αυτούς που βρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ 
αλλά πληρώνουμε πάντα στην ώρα μας. Το Μνημόνιο 3 είναι εδώ.  
Το έχουν ήδη υπογράψει με το δεξί χέρι. Μένει να το υπογράψουν και με το 
αριστερό.  
Ας ξεχάσουμε λοιπόν τις προεκλογικές υποσχέσεις. Ας ξεχάσουμε και τις 
προεκλογικές δηλώσεις. Ας ξεχάσουμε και την κατάργηση του μνημονίου με 
ένα νόμο και ένα άρθρο και το “Go back μαντάμ Μέρκελ”. Ας πούμε ότι το 
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν υπήρξε ποτέ. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
κατέβηκε στις εκλογές με μοναδικό μόττο “Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μας 
επιτρέψουν οι δανειστές”.  
Σε αυτήν την περίπτωση, η συμφωνία που ετοιμάζεται να υπογράψει ο 
ΣΥΡΙΖΑ μόνο ως επιτυχία μπορεί να εκληφθεί. Αν υποθέσουμε ότι βασικό 
μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από 40 χρόνια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, είναι να 
διατηρηθεί στην εξουσία, μια χαρά τα έχει παίξει τα χαρτιά του ο Αλέξης 
Τσίπρας. Οι 100 μέρες ως προπαρασκευαστικό στάδιο ώστε να 
εξασφαλιστούν τα 100 χρόνια της αριστερής παρένθεσης, ίσως τελικά να 
μην είναι ένα τόσο σουρεαλιστικό σενάριο.  
Εννοείται πως δηλώσεις όπως οι σημερινές του Βαρουφάκη που είπε ότι δε 
ξέρουμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση τον Ιανουάριο  λέγονται για να 
λέγονται. Η αλήθεια είναι ότι η συμφωνία θα περάσει αέρας και από το 
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και από τον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μιλούσε 
για ρήξη με τους εταίρους αλλά ρήξεις στο εσωτερικό του υπάρχουν 
ελάχιστες. 
 Την ίδια πολυφωνία που διατηρούσε ως αντιπολίτευση, την ίδια 
πολυφωνία διατηρεί κι ως κυβέρνηση. Του αρέσει να πορεύεται με 



102 
 

συνθέσεις, όχι με διασπάσεις. Μάλιστα, πήγε την πολυφωνία ένα βήμα 
παραπέρα τοποθετώντας ή διατηρώντας σε καίρια πόστα, πρόσωπα 
αρεστά στο πιο δεξιό ή συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας – Παυλόπουλος, 
Πανούσης, Στουρνάρας, Ταγματάρχης, Παπαγγελόπουλος κτλ. Τον 
Καμμένο, τον Κοτζιά και την Κουντουρά δεν τους μετράω γιατί ήταν 
προαπαιτούμενα για το σχηματισμό κυβέρνησης.  
Αγνοώντας τις όποιες μεμονωμένες αντιδράσεις, το Μέγαρο Μαξίμου έχει 
δείξει ότι θα τους στηρίξει απόλυτα, όσες μπαρούφες κι αν κάνουν – κι 
έχουν κάνει ήδη αρκετές.  
Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να κρατάει τους πάντες σχεδόν 
ευχαριστημένους. Και προς το παρόν, τα καταφέρνει περίφημα. 
 Όσον αφορά στο περιεχόμενο της συμφωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει 
να τονίσει – το κάνει ήδη – πόσο πιο φιλολαϊκό είναι από το μέηλ 
Χαρδούβελη. Ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. 
Πράγματι, όπως όλα δείχνουν, οι επικουρικές συντάξεις δε θα μειωθούν, 
τουλάχιστον άμεσα, άρα τα γερόντια θα είναι ευχαριστημένα, ενώ και οι 
ομαδικές απολύσεις έχουν φύγει από το τραπέζι. Νίκη ψυχολογίας.  
Η αύξηση του ΦΠΑ σε κάποια είδη – στα περισσότερα – θα παρουσιαστεί 
ως συμψηφιστική με τη μείωση σε ορισμένα άλλα, δηλαδή θα μας πουν “τί 
είχαμε τί χάσαμε ”. Νίκη κι εδώ.  
Η επιβολή έκτακτων εισφορών δε θα αγγίξει τα λαϊκά στρώματα και θα γίνει 
προσπάθεια να περαστεί στη συνείδηση του κόσμου ως χτύπημα της 
Κυβέρνησης στους λίγους πλούσιους, στους ολιγάρχες, κάτι που δεν είχε 
κάνει καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Νίκη ταξική.  
Το μπλόκο στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις δε θα αφορά όσους έχουν ήδη 
βγει στη σύνταξη, αφού εδώ και 5 χρόνια έχει καλλιεργηθεί η άποψη ότι η 
πρόωρη συνταξιοδότηση είναι του σατανά και πρέπει όλοι να δουλεύουμε 
μέχρι να μας μαζέψουν από το πάτωμα. Άλλη μια νίκη για τους (ήδη) 
συνταξιούχους.  
Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, που αποτελούσε το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης 
Σαμαρά κι έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στους συριζαίους με τη συνέχισή 
του, παρουσιάζεται ήδη ως μέτρο της προηγούμενης κυβέρνησης που 
πολύ απλά δε μπορεί να καταργηθεί, εξαιτίας της δεινής οικονομικής 
κατάστασης στην οποία παραλήφθηκε η Ελλάδα – πατριωτικό καθήκον. Το 
ίδιο πάνω-κάτω ισχύει και με την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 
751 και με το αφορολόγητο στα 12.000. Όχι νίκη αλλά ούτε και ήττα.  
Ως συμπληρωματικά των παραπάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φροντίσει να κάνει 
κάποιες κινήσεις επικοινωνιακού περιεχομένου, τις περίφημες ανάσες 
αξιοπρέπειες, στις οποίες περιλαμβάνονται η εξεταστική επιτροπή για το 
πώς φτάσαμε ως εδώ, η επιτροπή διεκδίκησης των γερμανικών 
αποζημιώσεων, η επιτροπή λογιστικού ελέγχου για το χρέος, το νομοσχέδιο 
για την ανθρωπιστική κρίση, το άνοιγμα της ΕΡΤ, η αποκατάσταση των 
καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ, η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ και οι 100 
δόσεις. Κινήσεις που αποτελούν σίγουρα νίκες ψυχολογίας και εκτός από 
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τις 4 πρώτες και νίκες ουσίας. Αν προσθέσεις και την εικόνα μιας 
κυβέρνησης που διαπραγματεύεται αδιάκοπα κι ακούραστα επί 4 μήνες, 
ενώ εξετάζει και επιλογές πέραν των παραδοσιακών δανειστών, τα θετικά 
πρόσημα για το ΣΥΡΙΖΑ πολλαπλασιάζονται. Καλώς ή κακώς, οι Θεσμοί 
δεν έχουν καταφέρει να καθυποτάξουν την παρούσα κυβέρνηση, όπως 
συνέβαινε με τις προηγούμενες. Έχουν υποστεί ήττα, έστω και μικρού 
βεληνεκούς. Κι αυτό έχει αναγνωριστεί από την πλειοψηφία του λαού, εξού 
και τα υψηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις – κυρίως η χαοτική 
διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία.  
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ φροντίζουν στις τηλεοπτικές κι όχι μόνο εμφανίσεις 
τους – οι οποίες είναι εσκεμμένα πυκνές και σε καθημερινή βάση – να 
τονίζουν ότι οι Θεσμοί ενδιαφέρονται μόνο για υφεσιακά μέτρα 
νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα και καθόλου για την προοπτική ανάπτυξης της 
χώρας. Και δεν έχουν άδικο.  
Θυμηθείτε μόνο πώς παρουσιαζόταν η Τρόικα και το μνημόνιο από τα 
στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης. Σαν μεσσίες.  
Φυσικά σε όλα τα παραπάνω βοηθάνε κι άλλοι δύο βασικοί παράγοντες. 
Πρώτον, η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη, οπότε αντίπαλον δέος ή άλλη 
εναλλακτική δεν υπάρχει – το αντιμνημόνιο πέθανε -, και δεύτερον, ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπροστά του εκλογικές αναμετρήσεις. 
Η κυριαρχία του είναι αδιαμφισβήτητη.  

Η Ιστορία μου τελειώνει Καλοκαίρι του 2015 Δηλαδή κάλυψε 
240  χρόνια Ελλάδας και οικογένειας από το 1775. Ελπίζω 
κάποιος απόγονος Νικολακόπουλος να συνεχίσει την 
καταγραφή της θλιβερής θητείας του Σύριζα που οδηγεί τη 
χώρα… Θα συνεχίσει με τις δηλώσεις  των πρωταγωνιστών 
που άλλα υποσχέθηκαν στο λαό και άλλα έκαναν.  

Θα συνεχίσει να γράφει για τους Νικολακόπουλους και τους 
απογόνους αυτών. Θα συνεχίσει να αναφέρεται στα γεγονότα 
μέσα στο χρόνο,  όπως εγώ.  

Η ευχή μου πάντως είναι όπως πέρασε ήρεμα και 
ευτυχισμένα η δική μου γενιά να είναι όλες οι επόμενες γενιές 
έτσι ευτυχισμένες… 
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Συγγενείς από την πλευρά των γυναικών 
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E1. Παππούς Γιαγιά από την μάνα μου  
Άρτεμης Βούρος – Κατερίνη Χαραλαμπακοπουλου 

 
 

 
 
Η Φωτογραφία είναι από το 1926. Από αριστερά πίσω Δημητρης-μπροστα Παντελής-
η μάνα μου στα πόδια του παππού μου-πισω  Πηνελόπη – η γιαγιά μου Κατερίνη-
πισω κάποια ανιψιά και δεξιά Στάθης 
 
 
Έζησε στην Πάτρα (Προάστιο Πατρών) όπου και γεννήθηκε το 1877 την ίδια 
ημερομηνία γεννήθηκε και η Κατερίνη. Τέλειωσε στην Πάτρα το Σχολαρχείο 
που για την εποχή ήταν περίπου Ανώτερη σπουδή. 

Γέννησαν τους  Πηνελόπη - Δημήτρη – Ανδρέα - Ευστάθιο – Παντελή – 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Μόρφωσε όλα του τα παιδιά. Σε ανώτερα και ανώτατα επίπεδα 
παρ ότι ήταν Αγρότης. Είχε λίγη γη. Για αυτό, Μετανάστεψε  στην Αμερική το 
1902 για περίπου 20 χρόνια και γυρίζοντας το 1922 έγινε κτηματίας, αγόρασε 
πολλά κτήματα όπου φύτεψε Σταφίδες και Ελιές. Στα χρόνια της Αμερικής 
έκανε πέντε ταξίδια στην Ελλάδα γεννώντας πέντε παιδιά… Την μητέρα μου 
την έκανε αμέσως όταν εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα το 1922. 

Θα μου μείνουν αξέχαστες οι διηγήσεις του από την Αμερική. Πόσο δύσκολα 
ξεκίνησε με το να προσέχει πρόβατα και πόσο ψηλά έφτασε, όταν έγινε  
(Μπόσης)! όπως έλεγε στους σιδηροδρόμους των ΗΠΑ. Ήταν δε ιδιαίτερα 
υπερήφανος διότι φίλος του και συναγωνιστής του ήταν ο Λούης Τικας. Ο 
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Τικας ήταν ο συνδικαλιστής που υποστήριζε το δίκιο των μεταναστών. Ο 
παππούς μου δάκρυζε όταν αναφερόταν στον φίλο του όπως χαρακτηριστικά 
έλεγε. Και αναφερόταν πάντα στον προδότη Έλληνα Λεωνίδα Σκληρή 

Ο Αρτέμης δεν πολέμησε γιατί ήταν στην Αμερική και όταν επιστρατεύτηκε το 
1922 πήρε απαλλαγή σαν προστάτης πολυμελούς οικογένειας. 

Πέθαναν και οι δυο Ο Αρτέμης και μη Κατερίνη σε βαθειά γεράματα στο 
Προάστιο Πατρών το 1973. 

 
 

Συγγενείς της Μητέρας μου  
Αμερικανοερχομενοι γύρο στο 1900 

Πιθανόν να είναι από το Σοι της  
γιαγιάς Κατερίνης 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Μάλλον η θεια  της μητέρα μου  

 Αγαθή στην Αμερική Περίπου 1904 
 

Κατά τις αφηγήσεις του παππού μου Αρτέμη οι πρώτοι Έλληνες 
μετανάστες εγκαταστάθηκαν σε μεγάλα αστικά και βιομηχανικά κέντρα, 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNidyvtPXMAhXLOhQKHea6BtoQjRwIBw&url=http://www.elia.org.gr/default.fds?langid=1&pagecode=02.03.01&psig=AFQjCNEXw3D26vd9XSMkFehdYGk4gLf0Ww&ust=1464271951592709
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.pinterest.com/ddrepania/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B3-%CE%BC%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD-1832-19061886/&psig=AFQjCNEXw3D26vd9XSMkFehdYGk4gLf0Ww&ust=1464271951592709
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όπου έβρισκαν εύκολα εργασία. Στη συντριπτική τους πλειονότητα 
άνδρες, εργάστηκαν σε μεταλλεία και στη διάνοιξη του Αμερικανικού 
σιδηροδρομικού δικτύου. Έλληνες συμμετείχαν σε μεγάλες εργατικές 
κινητοποιήσεις που συντάραξαν τις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αι. 
Μάλιστα, ο Έλληνας συνδικαλιστής Λούης Τίκας, που δολοφονήθηκε στο 
Κολοράντο το 1914 κατά τη διάρκεια μεγάλης απεργίας ανθρακωρύχων, 
θεωρείται ένας από τους μάρτυρες του εργατικού κινήματος στις ΗΠΑ. 
Στα 1890 ζούσαν στις ΗΠΑ περίπου 15.000 Έλληνες. Τη δεκαετία του 
1890 η μετανάστευση αυξήθηκε, κυρίως λόγω των πολλών οικονομικών 
ευκαιριών που υπήρχαν στις ΗΠΑ, λόγω των δυσκολιών που 
αντιμετώπιζαν οι χριστιανοί στο Οθωμανικό κράτος και αργότερα λόγω 
των βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1890 
ως το 1917 έφτασαν στις ΗΠΑ 450.000 Έλληνες μετανάστες κι άλλοι 
70.000 από το 1918 ως το 1924. Οι περισσότεροι εργάζονταν στις πόλεις 
των βορειοανατολικών ΗΠΑ και λιγότεροι ως εργάτες στο σιδηρόδρομο 
και στα μεταλλεία των δυτικών ΗΠΑ. Ξεκινώντας από απλός εργάτης 
έφτασε  να γίνει εργοταξιάρχης δουλεύοντας περίπου 18 χρόνια στο έργο 
του Αμερικανικού σιδηροδρόμου. 
 

 
 
Φωτογραφία του 1913 ο παππούς μου ήταν ακόμα στην Αμερική. Από αριστερά 
η μάνα της γιαγιάς μου, Στάθης στα πόδια της, Δημητρης πίσω, Πηνελόπη 
καθιστή μπροστά, ……στα πόδια της γιαγιάς μου, δεξιά Ανδρεας. 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1914
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Το 1900 οι αμερικανικές αρχές κατήργησαν τους περιορισμούς στην 
είσοδο Ελλήνων μεταναστών. Έτσι ο αριθμός τους αυξήθηκε 
εντυπωσιακά. Σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ δημιουργήθηκαν 
Ελληνικές γειτονιές. Μικρές ελληνικές επιχειρήσεις — κυρίως εστιατόρια 
και καφενεία, αλλά και παντοπωλεία, κ.ά. — άρχισαν να εμφανίζονται 
παντού. Η ομογένεια άρχισε να οργανώνεται σε ελληνορθόδοξες ενορίες, 
εθνικοτοπικούς συλλόγους και άλλες οργανώσεις.  
Το 1915 εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη η Ελληνική εφημερίδα Εθνικός 
Κήρυξ, η οποία εξακολουθεί ακόμα να κυκλοφορεί, και το 1922 
δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη και μακροβιότερη ελληνική οργάνωση 
ΑΧΕΠΑ που υπήρξε και ιδρυτικό μέλος 
 

Ο Παππούς από την μάνα μου ήταν Σταφιδοπαραγωγός 

Όταν κέρδισε η Ελλάδα την ανεξαρτησία της, η σταφίδα ήταν το μοναδικό 
αξιόλογο εξαγωγικό προϊόν του νεαρού κράτους. (Τα περισσότερα στοιχεία 
της ιστορικής αναδρομής στο σταφιδικό ζήτημα είναι παρμένα από την 
ενότητα «Το σταφιδικό ζήτημα» από τον 14ο τόμο της Ιστορίας του 
ελληνικού έθνους).  Δεδομένου ότι έφτασε να αντιπροσωπεύει το 50%-75% 
της αξίας του συνόλου των ευρωπαϊκών εξαγωγών, δεν είναι υπερβολή 
αυτό που είχε πει ο Ξ. Ζολώτας, ότι η σταφίδα για την Ελλάδα ήταν «ό,τι και 
ο καφές για τη Βραζιλία». Τότε ειπώθηκε «χρυσός της Κορινθίας» η 
σταφίδα, αν και καλλιεργήθηκε σε πολύ ευρύτερη ζώνη, σε όλη τη δυτική 
και βορειοδυτική Πελοπόννησο και στα Επτάνησα, όπου οι αγρότες 
επέκτειναν δυσανάλογα τις αμπελοφυτείες σε βάρος των ελαιώνων και των 
άλλων καλλιεργειών. Πολλές οικογένειες που έπαιξαν ηγετικό ρόλο στην 
ελληνική πολιτική σκηνή σχηματίστηκαν με άξονα τις λωρίδες Κόρινθο-
Πάτρα και Πύργο-Καλαμάτα και συνδέθηκαν με το εμπόριο της σταφίδας. 
Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι που έγραψε για τη σταφίδα ο Κλεάνθης 
Τριανταφύλλου (1850-1889), ο εκδότης της εφημερίδας Ραμπαγάς: 

 
Απ’ το τσαμπί σου κρέμεται, γλυκιά μου μαυρομάτα, 

το έθνος… Σένα θρέφουμε μονάκριβη ελπίδα, 
χλωρή, όσο ξεραίνεσαι, συ κάνεις την πατρίδα, 

είν’ από σένα τάλαρο τ’ αλώνια μας γεμάτα, 
μικρή, γλυκομελάχρινη, κοπέλα μου σταφίδα! 

 
Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής σταφίδας εξαγόταν. Ο μεγάλος πελάτης 
αρχικά ήταν η αγγλική αγορά· η σταφίδα χρησιμοποιόταν στην παρασκευή 
της πουτίγκας που ήταν βασικό είδος διατροφής των λαϊκών στρωμάτων. 
Καθώς η τιμή της σταφίδας ανεβοκατέβαινε, οι σταφιδοπαραγωγοί, που 
ήταν μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, ευημερούσαν ή πεινούσαν (οι 
έμποροι πάντοτε θησαύριζαν). Μετά το 1880 άρχισε να φθίνει η ζήτηση 
σταφίδας από την Αγγλία και να πέφτει η τιμή της, αλλά ένα τυχαίο γεγονός 

https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
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έδωσε μια δεκαετή παράταση: τα γαλλικά αμπέλια καταστράφηκαν από 
επιδημία φυλλοξήρας και οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί στράφηκαν στην 
ελληνική σταφίδα και έκαναν μαζικές εισαγωγές που υπεραναπλήρωσαν τη 
μείωση της αγγλικής ζήτησης. Αποτέλεσμα ήταν να εκτοξευθεί στα ύψη η 
τιμή της σταφίδας και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Έτσι, ενώ το 1860 
καλλιεργούνταν 220.000 στρέμματα που πάραγαν 50.000 τόνους σταφίδας 
(όλοι σχεδόν εξάγονταν), το 1891 η καλλιέργεια είχε φτάσει στα 670.000 
στρέμματα και η παραγωγή στους 165.000 τόνους. 
Ο Αντρέας Καρκαβίτσας, που ήταν από εκείνα τα μέρη, περιέγραψε 
αριστοτεχνικά στο διήγημά του «Το σύγνεφο» την αγωνία των 
σταφιδοπαραγωγών που έχουν απλώσει τη σταφίδα να ξεραθεί, καθώς 
βλέπουν ένα απειλητικό σύννεφο. Στο ίδιο διήγημα, ένας παραγωγός 
καμαρώνει:  Ο Μάης βγάνει τα κεράσια, ο Θεριστής τ’ αγγούρια, ο 
Αλωνάρης τα καρπούζια και ο Άγουστος τα τάλαρα –η αυγουστιάτικη 
σταφίδα έδινε το πολύ εισόδημα. (Το «Άγουστος» δεν είναι τυπογραφικό 
λάθος -έτσι το πρόφερναν τότε, και στα Εφτάνησα άλλωστε, διότι έδιναν 
περσότερη σημασία στην ευφωνία). 
Κάθε τι ωραίο τελειώνει κάποτε… και απότομα. Από το 1889 οι γαλλικές 
αμπελοφυτείες άρχισαν να αναρρώνουν, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές να 
πέσουν κατακόρυφα, από 69.500 βαρέλια το 1889 σε 21.700 το 1892 και 
σε μόλις 3.100 το 1893. Εξίσου δραματική και η πτώση της τιμής: από 625 
φράγκα ο τόνος το 1890, έπεσε σε 92 το 1893! Το κράτος παρενέβη με 
τρόπο που ικανοποιούσε τους σταφιδεμπόρους και όχι τους 
σταφιδοπαραγωγούς· αγόραζε ποσότητες σταφίδας από τους 
παραγωγούς, που τις χρησιμοποιούσε για οινοπνευματοποίηση, ώστε να 
μην πέσει πολύ η τιμή του προϊόντος. 
Η κρίση της σταφίδας είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την πτώχευση 
της Ελλάδας επί Τρικούπη· επίσης, γέννησε τα πρώτα κοινωνικά κινήματα, 
αρχικά μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών· δεν είναι τυχαίο που οι πρώτοι 
σοσιαλιστές και αναρχικοί εμφανίστηκαν όχι στην Αθήνα αλλά στην Πάτρα 
και τον Πύργο. Η σταφιδική κρίση πυροδότησε άλλωστε τη μαζική 
μετανάστευση στην Αμερική, από την τελευταία δεκαετία του 1890 και μετά, 
όταν μετανάστευσαν, κυρίως από την Πελοπόννησο, εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες. Η Αθηνά Κακούρη περιγράφει με πολλή τέχνη στο μυθιστόρημα 
Πριμαρόλια την εποχή εκείνη στην Πάτρα. 
Ο Γ. Σουρής έγραψε για τη σταφιδική κρίση: 

 
Κι αν λείψει κάθε φόρος της, κι ας βάλουν πιο μεγάλο 

εγώ ποτέ στο στόμα μου σταφίδα δεν θα βάλω 
και ούτε θέλω να την δω ποτέ μου σε τραπέζι 

κι ας κάνουν μόνο με αυτήν πουτίγκες οι Εγγλέζοι 
 

(Παρένθεση: η πουτίγκα δεν ήταν έδεσμα για πλούσιους στην Αγγλία της 
εποχής, αλλά ανήκε στο διαιτολόγιο των ανθρώπων του λαού). 
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Βέβαια, σταφίδα δεν είναι μόνο η μαύρη αλλά και η ξανθή, που ανήκει στην 
ποικιλία σουλτανίνα, κι αυτή χωρίς κουκούτσια (απύρηνη) όπως και η 
κορινθιακή. Το όνομα προέρχεται από τα ιταλικά (uva sultanina), και 
μάλλον οφείλεται στο ότι η σταφίδα αυτή εισαγόταν από την επικράτεια του 
Σουλτάνου, την οθωμανική αυτοκρατορία. Κατά μια άλλη εκδοχή, πήρε το 
όνομά της επειδή η καταγωγή της είναι από την επαρχία Σουλτανιέ της 
Περσίας. (Υπάρχουν και άλλες θεωρίες, πολλές μάλιστα επιστρατεύουν και 
κάποιον μύθο, επειδή στα αγγλικά η λέξη για τη σταφίδα, sultana, είναι ίδια 
με τη λέξη για τη σουλτάνα). Στην Ελλάδα η σουλτανίνα ήρθε το 1838 από 
τη Σμύρνη. 
Όταν λέμε για κάποιον ότι «έγινε σταφίδα», εννοούμε καταρχάς ότι γέρασε 
πολύ και το δέρμα του έχει γεμίσει ρυτίδες, ότι σταφίδιασε, όπως είπαμε και 
παραπάνω με αφορμή την αρχαία παροιμία· ωστόσο, η ίδια έκφραση 
χρησιμοποιείται επίσης σαν ένα από τα αναρίθμητα συνώνυμα του «έγινε 
λιάρδα», δηλ. μέθυσε πολύ. Ο Βάρναλης, στις αναμνήσεις του από την 
εξορία, θυμάται έναν σύντροφό του, από την Μπαρμπάσαινα Ηλείας, που 
είχε παρατσούκλι «Ο Σταφίδας», επειδή ήταν σταφιδοπαραγωγός. 
Η σταφίδα ποτέ δεν ξαναβρήκε τη δόξα του 1880 και ποτέ δεν ξεπέρασε τη 
χρόνια κρίση της· στην κατοχή όμως, και μετά, έσωσε και έθρεψε πολύ 
κόσμο.  Σταφίδα μοίραζε ο στρατός στους φαντάρους, και σε καιρό 
πολέμου και σε καιρό ειρήνης, για το κρύο της νυχτερινής σκοπιάς. 
Σταφιδικοί συνεταιρισμοί υπάρχουν και σήμερα, αλλά απ’ όσο ξέρω 
υπολειτουργούν. Σε κάποιο ιστολόγιο  διάβασα, ασφαλώς με μια δόση 
υπερβολής, ότι στις αποθήκες ενός κρητικού  σταφιδικού συνεταιρισμού 
υπάρχουν σταφίδες αρκετές για να φτιαχτούν κέικ για να τραφεί όλος ο 
πλανήτης. Δεν βρίσκω τώρα το απόσπασμα, αλλά ο ιστολόγος συνέχιζε 
λέγοντας περίπου ότι  όσοι  καλλιεργούν σταφίδα το κάνουν προφανώς με 
την ελπίδα ότι θα ανακαλυφθούν και άλλοι πλανήτες -έξυπνο αλλά δεν 
ξέρω αν είναι ακριβές. 

Επεξεργασία Σταφίδας 

Σε όλη την περιφέρεια του δήμου Πατρεων ακαλλιέργητο η σταφίδα. Η 
περίφημη Αχαϊκή σταφίδα ,που στις μέρες μας είναι υπό εξαφάνιση. Μία 
λοιπόν από τις βασικές τους καλλιέργειες, πριν το 1940, ήταν η καλλιέργεια 
της σταφίδας. Η συγκομιδή του καρπού γινόταν τον Αύγουστο. Με την 
ανατολή του ήλιου όλη η οικογένεια ξεκινούσε για το αμπέλι. Η νοικοκυρά 
κάθε σπιτιού ετοίμαζε κολατσιό, διότι η δουλειά διαρκούσε μέχρι και τη 
δύση του ήλιου. Έκοβαν τα τσαμπιά από το κλήμα και στη συνέχεια τα 
έβαζαν σε ειδικά κοφίνια που είχαν για τη συγκεκριμένη δουλεία.  
Όταν βράδιαζε φόρτωναν τα κοφίνια στα ζώα και τα μετέφεραν στα αλώνια, 
τα οποία επειδή ήταν κατασκευασμένα από χώμα τα άλειφαν λίγες μέρες 
πριν το τρύγο με κοπριά από αγελάδες, η οποία κολλούσε στο χώμα και 
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γινόταν ένα με αυτό. Αργότερα βγήκαν τα σταφιδόχαρτα (κραφτ) και έτσι 
αντικατέστησε την κοπριά. Στη συνέχεια τοποθετούσαν τις σταφίδες στο 
αλώνι και τις άφηναν στον ήλιο για να στεγνώσουν, ενώ σταδιακά τις γύρι-
ζαν για να τις βλέπει ο ήλιος από όλες τις πλευρές. Όταν είχαν στεγνώσει 
τις περνούσαν από τη μακίνα (μηχάνημα στο οποίο καθάριζαν τη 
σταφίδα)και στη συνέχεια την έβαζαν σε σακιά και με τα ζώα τη μετέφεραν 
στη Πάτρα σε εμπόρους.  
Υπήρχε όμως και ένας άλλος τρόπος με τον οποίο αποξήραναν τις 
σταφίδες, ΟΙ οποίες είχαν και μεγαλύτερη αξία από τις προηγούμενες. 
Συγκεκριμένα όταν έκοβαν τις σταφίδες τις κρεμούσαν πάνω στο ίδιο το 
κλίμα και τις άφηναν εκεί μέχρι να στεγνώσουν χωρίς όμως να τις βλέπει 
καθόλου ο ήλιος. Αυτή η διαδικασία όμως ήταν χρονοβόρα και πιο 
κουραστική από την προηγούμενη γι' αυτό και δεν την εφάρμοζαν πολλοί. 
«Εκείνα τα χρόνια όλες ΟΙ δουλειές γίνονταν με τα χέρια γι' αυτό ήταν 
κοπιαστική η εργασία στα χωράφια αλλά παρόλα αυτά κανείς δεν 
παραπονιόταν, αντιθέτως μάλιστα παρά την κούραση μας κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τραγουδούσαμε, πείραζε ο ένας τον άλλα πάντα 
καλοπροαίρετα και χωρίς παρεξηγήσεις. Σήμερα έχει αλλάξει ο κόσμος, οι 
νέοι συνεχώς παραπονιούνται και δεν ικανοποιούνται με τίποτα, ενώ έχει 
βελτιωθεί κατά πολύ η ποιότητα ζωής. Δε ξέρω τι ακριβώς φταίει...  
 

Τρύγος 

Ο τρύγος είναι μία από τις σημαντικότερες γεωργικές ασχολίες, η οποία αν 
και κουραστική συνοδευόταν από τραγούδι και ευθυμία. Όλη η οικογένεια 
την περίοδο του τρύγου βοηθούσε στη συγκομιδή των σταφυλιών. Έκοβαν 
τα σταφύλια και τα τοποθετούσαν σε μεγάλα κοφίνια, τα οποία όταν τα 
γέμιζαν τα φόρτωναν στα ζώα και τα μετέφεραν στα σπίτια όπου θα γινόταν 
η απαιτούμενη επεξεργασία προκειμένου να παραχθεί το κρασί. ΟΙ άντρες 
τοποθετούσαν την κάδη σε σημείο το οποίο να προστατεύεται και από τη 
ζέστη αλλά και από την βροχή. Πάνω στην κάδη στήριζαν το ξύλινο 
πατητήρι, το οποίο ήταν σε σχήμα κώνου, μέσα στο οποίο άδειαζαν τα 
σταφύλια. Στη συνέχεια δύο άντρες έμπαιναν μέσα στο πατητήρι ξυπόλητοι 
και άρχιζαν με αρχές κινήσεις να πατούν τα σταφύλια.  
Όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία άφηναν το μούστο για κάποιες μέρες μέσα 
στην κάδη για να βράσει. Όσο περισσότερες μέρες έβραζε ο μούστους τόσο 
πιο κόκκινο έβγαινε το κρασί, το πρωταρχικό βέβαια ρόλο στο χρώμα του 
κρασιού έπαιζε το είδος του σταφυλιού. Χαρακτηριστικός ήταν και ο 
τρόπος, με τον οποίο γράδαραν το μούστο για να δουν τη γράδο είχε, 
έπαιρναν λίγο μούστο μέσα σε ένα δοχείο και άφηναν 248 μέσα ένα αυγό, 
αν το αυγό πήγαινε στο πάτο του δοχείου τότε ο μούστος δεν είχε γράδο και 
έπρεπε να του ρίξουν μέσα ζάχαρη ή πετιμέζι που είχαν κρατήσει από την 
προηγούμενη χρονιά, αν το αυγό έβγαινε στην επιφάνεια τότε ο μούστος 
είχε καλό γράδο και δεν χρειαζόταν να προσθέσουν τίποτα. Αφού λοιπόν 
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είχε πάρει ο μούστος την πρώτη βράση, στη συνέχεια τον μετέφεραν σε 
ξύλινα βαρέλια, τα οποία βρίσκονταν σε δροσερό μέρος συνήθως στα 
κατώγια. 
Ότι απέμενε από το πάτημα δηλαδή τα στέμφυλα δεν τα πετούσαν αλλά τα 
έβαζαν σε ειδικά καζάνια, τα οποία έβραζαν σε συγκεκριμένες 
θερμοκρασίες και έτσι έβγαζαν και το τσίπουρο. Η επεξεργασία των 
στέμφυλων γινόταν με ένα ειδικό για την απόσταξη αντικείμενο, το οποίο 
ονομαζόταν άμβίκας. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του τσίπουρου 
συμμετείχαν μόνο άντρες, οι οποίοι συνεχώς δοκίμαζαν τη νέα παραγωγή 
τους σε σημείο μάλιστα μέθης ενώ από εκεί παρέλασαν όλοι οι 
συγχωριανοί για να δοκιμάσουν το νέο τσίπουρο και να τους ευχηθούν 
καλόπιοτο και έτσι γινόταν με όλους όσους παρήγαγαν σταφύλια. 
 

Το μάζεμα της Ελιάς 

Τα παλιότερα χρόνια υπήρχαν ΟΙ αγριελιές, ΟΙ οποίες ήταν αυτοφυείς, σιγά 
σιγά με το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος με την εφευρετικότητα του 
επινόησε το κέντρωμα με αποτέλεσμα να μετατρέψει την αγριελιά σε ελιά 
και να αποτελέσει έτσι ένα επιπλέον εισόδημα στον αγρότη. Εντύπωση μας 
προκαλεί ο τρόπος συγκομιδής του ελαιοκάρπου και ο τρόπος επεξεργασί-
ας του που είχαν εφεύρει οι άνθρωποι προκειμένου να πάρουν το λάδι. 
Συγκεκριμένα επειδή τότε δεν υπήρχαν σκάλες και πανιά οι γεωργοί έδεναν 
στη μέση τους ένα τράστο ή έναν μεγάλο ντορβά και σκαρφάλωναν στα 
δέντρα, μαζεύοντας τις ελιές μία μία με τα χέρια και στη συνέχεια της 
έβαζαν στο τράστο. 
Όσα κλαδιά δεν έφταναν, τα έδεναν με τριχιές και τις τραβούσαν προς τα 
κάτω μέχρι να τις μαζέψουν. Επίσης χρησιμοποιούσαν και μία διχάλα, την 
οποία την ονόμαζαν κοπελίτσα, με τη βοήθεια της οποίας έπιαναν τις ψηλές 
κλάρες και τις τραβούσαν. Όταν γέμιζε το τράστο το άδειαζαν σε σακιά και 
συνέχιζαν πάλι το μάζεμα μέχρι να νυχτώσει. 
Τον τρόπο αυτό του μαζέματος δεν τον πρόλαβα όμως μου τον έχει 
περιγράφει η μάνα μου. Πρόλαβα το μάζεμα που γινόταν με λιόπανα που 
άπλωναν κάτω από την ελιά. 
Όταν επέστρεφαν στα σπίτια τους έπρεπε τις ελιές που είχαν μαζέψει να τις 
κυλίσουν στο σοφρά ή σε μία ειδική καλαμωτή που έφτιαχναν προκειμένου 
να ξεχωρίσουν τον καρπό από τα φύλλα, και αυτό γιατί εάν κατά την 
επεξεργασία της ελιάς υπήρχαν μέσα και φύλλα το λάδι θα έβγαινε πικρό. 
Εφόσον μάζευαν αρκετά σακιά με ελιές, τις έβραζαν. Μετά το βράσιμο 
έβαζαν τις ελιές μέσα σε μεγάλα κοφίνια που είχαν φτιάξει για τη 
συγκεκριμένη δουλειά, τα Λεγάμενα πλοκούς και από πάνω τις σκέπαζαν 
με κορφάδα αραποσιτιού και τις άφηναν εκεί αρκετές μέρες μέχρι να 
σιτέψουν. 
Όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να σιτέψουν οι ελιές και να είναι έτοιμες για να 
τις πατήσουν οι γεωργοί έφτιαχναν τα λιοπάτια, έκοβαν από μεγάλα 
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πλατάνια ξύλα, τα οποία τα επεξεργάζονταν ώσπου να πάρουν τη μορφή 
σκάφης, η οποία στο πίσω μέρος θα ήταν πλατιά και μπροστά θα ήταν 
στενή. Λιοπάτια δεν είχαν όλα τα σπίτια με αποτέλεσμα να δανείζεται ο ένας 
από τον άλλο. Εκτός από το λιοπάτι η κάθε νοικοκυρά έπρεπε να υφάνει 
στον αργαλειό της και το λεγόμενο λιοσάκι, ήταν σαν μικρό σακί, φτιαγμένο 
από μάλλινο νήμα μέσα στο οποίο έβαζαν τις ελιές που θα πατούσε ο 
πατητής. Για να πατήσουν τις ελιές έπρεπε να είναι νοτιάς. 
Όταν οι ελιές ήταν έτοιμες για πάτημα ερχόταν ο πατητής, ο οποίος ήταν 
ειδικός στο πάτημα της ελιάς, η νοικοκυρά του σπιτιού σηκωνόταν από τα 
χαράματα και άναβε τη φωτιά δίπλα από το τζάκι έστηναν το λιοπάτι πάνω 
σε δύο μεγάλα ξύλα και από τα πάτερα του σπιτιού κρεμούσαν δύο μακριά 
σχοινιά για να πιάνεται ο πατητής την ώρα του πατήματος της ελιάς και να 
μην γλιστράει. Το λιοπάτι το τοποθετούσαν κοντά στο τζάκι, όπως 
προαναφέρθηκε, γιατί χρειαζόταν ζέστη και για τις ελιές αλλά και για τον 
πατητή. Στη συνέχεια γέμιζαν το λιοσάΚΙ με ελιές και αφού το έδεναν σφιχτά 
το τοποθετούσαν μέσα στο λιοπάτι. Ο πατητής ανέβαινε επάνω στο λωπάτι 
και  αφού πρώτα έκανε την προσευχή του και ευχόταν στον νοικοκύρη 
"Καλοφάγωτο το νέο λάδι" άρχιζε το πάτημα στηριζόμενος στο ένα χέρι από 
το σχοινί που κρεμόταν και στο άλλο από ένα ραβδί. Όταν ΟΙ ελιές είχαν 
πατηθεί αρκετά ο πατητής έριχνε πάνω στο λιοσάκι καυτό νερό μέχρι να 
φύγει τελείως το λάδι από το λιοσάκι και να μείνει μέσα μόνο η φλούδα από 
τις ελιές και το κουκούτσι. Το λάδι και το λιάζουμε έπεφτε σε ένα καζάνι που 
είχε τοποθετηθεί κάτω από το λιοπάτι. Όταν ο πατητής τελείωνε την κάθε 
πατησιά η νοικοκυρά πήγαινε στη βρύση του χωριού και έπλενε το λιοσάκι 
και αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν μέχρι ο πατητής να τελειώσει με τις ελιές. 
Όταν γέμιζε το καζάνι η νοικοκυρά το έβαζε να βράσει σε δυνατή φωτιά 
ανακατεύοντας το συνέχεια. 
 Όταν τέλειωνε έβαζε ένα ματσάκι ρίγανη για να τραβήξει τις τυχόν 
μυρωδιές. Αφού τελείωνε το βράσιμο κατέβαζαν το καζάνι από 244 τη 
φωτιά και το άφηναν να "ξεσκάσει" δηλαδή να κατακάτσει το νερό που είχε 
ανακατευθεί με το Λάδι κατά τη διαδικασία του πατήματος, ώστε να 
μπορέσει η νοικοκυρά να μαζέψει με μια κουτάλα το Λάδι, το οποίο το 
σούρωνε και το έβαζε σε καινούρια δοχεία. Όταν πλησίαζε κοντά στο 
"λιόζουμο" μάζευε το λάδι με την παλάμη του χεριού της, μιας και τότε δεν 
έβγαζαν πολύ λάδι αφού δεν υπήρχαν πολλά ελαιόδεντρα.  
Σε κάθε σπίτι που έβγαζε λάδι συγκεντρώνονταν οι χωριανοί για να 
ευχηθούν στο σπιτονοικοκύρη πίνοντας τσίπουρο και τρώγοντας τηγανίτες 
φτιαγμένες από το καινούριο λάδι και εάν ήταν Δεκέμβρης μήνας δοκίμαζαν 
και το καινούριο κρασί. Όταν τελείωνε η επεξεργασία της ελιάς και το λάδι 
είχε πλέον συγκεντρωθεί στα δοχεία η νοικοκυρά, πριν κάνει οποιαδήποτε 
άλλη χρήση του έπαιρνε από το νέο λάδι και άναβε το καντήλι του σπιτιού 
δοξάζοντας την Παναγία που τους βοήθησε και αυτή τη χρονιά να έχουν 
καλή σοδειά. Στη συνέχεια η νοικοκυρά μαγείρευε το φαγητό με το 
καινούριο λάδι όπου συγκεντρωνόταν όλοι η οικογένεια γύρω από το 
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σοφρά και ο αρχηγός της οικογένειας ευλογούσε το τραπέζι λέγοντας 
«καλοφάγωτο το νέο λάδι».  
Αφού δοκίμαζε πρώτα η οικογένεια το νέο λάδι στη συνέχεια πήγαινε μια 
μπουκάλα λάδι στην εκκλησία του χωριού και με μια άλλη πήγαινε και 
άναβε τα καντήλια των πεθαμένων συγγενών τους γιατί και αυτή στο 
παρελθόν είχαν αγωνιστεί για να έχουν ΟΙ νεότεροι τους αυτή την σοδιά. Με 
την πάροδο των χρόνων η καλλιέργεια της ελιάς διαδόθηκε και η παραγωγή 
αυξήθηκε, γι αυτό το λόγο κατασκευάστηκαν χειροκίνητα ελαιοτριβεία. 
Συγκεκριμένα, έφτιαχναν αλώνια τα οποία τα έστρωναν με τσιμέντο και 
γύρω γύρω έβαζαν μια χοντρή λαμαρίνα και στη μέση στο αλώνι 
τοποθετούσαν έναν άξονα με γρανάζια και δύο μεγάλες μυλόπετρες. Για να 
κινηθούν οι μυλόπετρες είχαν περάσει μέσα  στον άξονα ένα μεγάλο ξύλο , 
το οποίο έβγαινε έξω από το αλώνι. Σ' αυτό το ξύλο είχαν ζέψει ένα άλογα, 
το οποίο ερχόταν γύρω από το αλώνι, έτσι γύριζε το ξύλο με αποτέλεσμα 
να γυρίζουν οι μυλόπετρες οι οποίες έλιωναν τις ελιές. Το ζυμάρι της ελιάς 
στη συνέχεια το έβαζαν σε ελαιοπανα (ήταν κατασκευασμένα από ψάθα και 
είχαν σχήμα φακέλου), τα οποία τοποθετούσαν στο πιεστήριο. 
 Εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ξύλο τέσσερα με πέντε μέτρα, το οποίο λεγόταν 
μανιβέλα, ακριβώς από πάνω από το ξύλο είχαν τοποθετήσει ένα πλατύ 
σίδερο με γρανάζια το οποίο συνδεόταν με το ξύλο. Το ξύλο το τραβούσαν 
οι εργάτες με αποτέλεσμα το σίδερο να πέφτει πάνω στα ελαιοπανα και να 
πιέζει τις ελιές ενώ παράλληλα ένας άλλος εργάτης (ο θερμαστής) έριχνε 
πάνω στα πανιά καυτό νερό. Στη συνέχεια τα χειροκίνητα ελαιοτριβεία που 
αναφέρθηκαν παραπάνω τα αντικατέστησαν οι πετρελαιομηχανές μέχρι τη 
στιγμή που ήρθε το ρεύμα και κατασκευάστηκαν σύγχρονα εργοστάσια, τα 
οποία με λιγότερο κόπο αλλά και σε λιγότερο χρόνο επεξεργάζονται τις 
ελιές.  
Όλα τα παραπάνω όμως ίσχυαν για τα πεδινά χωριά, στα οποία υπήρχαν 
αρκετές ελιές, δε συνέβαινε όμως τα ίδια και με τα ορεινά. Εκεί ΟΙ άνδρες 
αναγκάζονταν να πηγαίνουν για μεροδούλι στο κάμπο (Αίγιο, Βραχνέικα) 
και έπαιρναν μία οκά λάδι ημερησίως. Ανέβαιναν στα χωριά τους ανά 
δεκαπέντε μέρες για να αλλάξουν και να δουν τις οικογένειές τους και πάλι 
κατέβαιναν με τα πόδια στο κάμπο (10 με 15 ώρες περπάτημα) όπου 
έμεναν μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα ζώα τα άφηναν στα χωριά τους ώστε να 
μπορούν ΟΙ γυναίκες που έμεναν πίσω να ανταποκριθούν σε όλες τις 
υπόλοιπες εργασίες. Με αυτό τον τρόπο η κάθε οικογένεια εξασφάλιζε το 
λάδι της χρονιάς. Δεν θα ξεχάσω τα βράδια που έβγαζαν το λάδι στο 
λιτρουβιο (ελαιοτριβείο) το πόσα έφερναν οι γυναικός για τους άνδρες που 
περίμεναν την σειρά τους. Θα μου μείνει αξέχαστη η ζέστη Μπομπότα με 
σταφίδες που έφτιαχνε η μάνα μου 
 
 
 



116 
 

Z1. Παππούς - Γιαγιά των Παιδιών μου 
από την Μάνα τους 

Ηλίας Φλεβοτόμος – Λιλή (Ελένη) Σταυρόπουλου 
 

 

Φωτογραφία 12 / 1948 

 Ηλίας το 1917 – 1989  και η Λιλή το 1921 - 2006  Γεννήθηκαν στην Πάτρα. 
και Έζησαν στη Πάτρα έως το 1973 όπου μετακόμισαν στην Αθήνα. Ο Ηλίας 
ήταν Σταφιδέμπορας κάνοντας εξαγωγές στην Ευρώπη  έως το 1970 . Μετά 
έως τον θάνατο του  ασχολήθηκε με το εμπόριο γενικώς.  

Πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο σαν λοχίας στον 1ο λόχο του 2ου τάγματος 
του 12ου συντάγματος και διακρίθηκε παίρνοντας Μετάλλιο Ανδρείας  

Στο βιβλίο………………………………………………… ο συμπολεμιστής του 
…………………………………………………..                                                      
αναφέρει πως υπήρξε ήρωας, δεν φοβόταν  και πάντα αναλάμβανε 
αποστολές δύσκολες και επικίνδυνες. Πάντα τραγουδούσε και τον έβαζαν οι 
άλλοι συμπολεμιστές του να τραγουδάκι τα τραγούδια της Βέμπο και του 
Πολυμερη!  

Μετά τον πόλεμο έζησε στην Πάτρα και ήταν τύπος μποέμ που του άρεσε η 
καλή ζωή και την επιδίωκε.  

Η Λιλή πήρε σύνταξη από τον ΑΣΟ (Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός). Είχε 
τελειώσει την Μέση Εμπορική Σχολή στη Πάτρα.  

Γέννησαν την Αντωνία (Νινετα) και ΜΑΡΙΑ 
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Μαρία Γιαγιά της Μάρως μητέρα της Λιλής 1922 

 

 

Ηλίας – Λιλή 1965 



118 
 

 

Ήταν επιστρατευμένος και υπηρετούσε στο ίδιο σύνταγμα  με τον πάτερα μου 
στο 12ο σύνταγμα, αλλά σε άλλο Τάγμα. Κάποιο βράδυ ευθυμίας και 
αναπόλησης μου περιέγραψε γαίματος υπερηφάνια μια ιστορία από το  
μέτωπο.  

Ήταν 15η Δεκεμβρίου το 12ο Σύνταγμα αναλαμβάνει να εκπορθήσει το 
παραλιακό οχυρό ύψωμα 613 κοντά στο Μπόρσι (9 χιλ. νότια της Χιμάρας), 
που ορθώνεται απότομα σαν πέτρινος γίγαντας μέσα από την θάλασσα του 
Αδρία, έχοντας δεξιά του την απροσπέλαστη χιονισμένη κορυφογραμμή του 
Μάλι Τζόρετ (άγριον όρος). Κοντά στην φυσική αγριάδα και η τεχνική 
οχύρωση: τρείς σειρές συρματοπλέγματα, ταμπούρια γερά με πολυβολεία, 
όλμους, μέσα σε τρείς σειρές χαρακώματα και με άφθονη υποστήριξη 
ελαφρού και βαρέως πυροβολικού. Σκέτη ματαιοπονία η σκέψη κατάληψης 
αυτού του χαλύβδινου τοίχου... Στον άνισο αγώνα εφορμούν δεξιά της κύριας 
προσπάθειας, προς το Μάλι Τζόρετ, το 1ο τάγμα του 12ου και αριστερά ως το 
γιαλό το 2ο. Εκεί υπηρετούσε ο Ηλίας σαν Λοχίας  

 Οι Ιταλοί πλεονεκτούν στην αρχή. Διαθέτουν και βαρύ πυροβολικό που 
αντίστοιχο δεν υποστηρίζει το πατρινό σύνταγμα. Το μέτωπο είναι σχετικά 
μεγάλο. Παρουσιάζεται κενό μεταξύ των ταγμάτων και την δεύτερη μέρα 
επεμβαίνει στον αγώνα και το 3ο τάγμα του ταγματάρχη Καραλή. Όμως δεν 
είναι αρκετό, και η ορατότητα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο. Όπου τη δεύτερη 
μέρα φθάνει το βαρύ πυροβολικό με τον ταγματάρχη Τσιγκρή σε βοήθεια του 
ΙΙΙ ορειβατικού Πυροβολικού. Τρείς μέρες κράτησε η χιονοθύελλα, τρείς μέρες 
και η τιτανομαχία όπως μου είπε (έως το βράδυ της 17/12/40). Και το βουνό 
προσκύνησε. Κι η λόγχη έδειξε πως αστράφτει... και άστραφταν τα μάτια του. 
Ποτέ άλλοτε, ίσως, δεν έχει επιβληθεί τόσο πανηγυρικά το πνεύμα πάνω στην 
ύλη.  

Ο διοικητής του Ι τάγματος Γεώργιος Παπαδόπουλος (που στις 4/1/1941 θα 
τραυματιστεί θανάσιμα μπροστά από το τελευταίο συρματόπλεγμα του 
υψώματος Σκουτάρα), ανέρχεται στην κορυφή του απότομου ιταλικού οχυρού. 
Όσοι έλαβαν μέρος στην κατάληψη του υψ. 613 θα τιμηθούν με το   Αριστείο 
Ανδρείας  δοξάζοντας τη σημαία του 12ου Συντάγματος.  Και φούσκωνε 
από περηφάνια. Οι απώλειες ανέρχονται σε 4 αξιωματικούς και 49 οπλίτες 
νεκρούς. Αρκετοί από αυτούς υπήρξαν φίλοι του. Οι τραυματίες ήσαν 13 
αξιωματικοί και 301 οπλίτες. Κατά την διάρκεια των επιθέσεων οι αεροπορικοί 
βομβαρδισμοί δεν παύουν….  Τέτοια υπήρξε η πολεμική διαγωγή των 
πολεμιστών του '40 μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων.  

Ακόμη και κατά την υποχώρηση όπως έλεγε συλλαμβάνονται Ιταλοί 
αιχμάλωτοι. Μέχρι το πρωί της 23 Απριλίου του 1941 οι 23.000 περίπου 
άνδρες της ΙΙΙ Μεραρχίας διαβαίνουν τον ποταμό Καλαμά και το 12ο 
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Σύνταγμα επιστρέφει πεζή... στην Πάτρα, μέσω Παραμυθιάς - Πρέβεζας - 
Άρτας και Μεσολογγίου. Οι τελευταίοι Πατρινοί ήρωες των βορειοηπειρωτικών 
βουνών φθάνουν στην γενέθλια γη στις 6/5/1941 με καΐκια από το 
Μεσολόγγι… 

 

 

Νινετα – Ηλίας – ΜΑΡΙΑ Πλατεία Γεωργίου Α.  
Πάτρα Έτος 1 
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Ηλιοβασίλεμα στη Πάτρα 
 

Νοσταλγία 
 

Αυτή η πολιτεία 
με το γρανίτη απέναντι 

το σύννεφο στην κορυφή πριν βρέξει 
την θάλασσα της ψυχής μας, 

δεν είναι μέρος 
χρόνος είναι 

και η αλμύρα στο κορμί μας. 
Από την στιγμή της γέννησής μας 

βυζάξαμε στο όνομά της. 
Πάτρα 

Ο ουρανός γεμάτος αστέρια 
ελπίδα στις άσπρες γραμμές του και ευχές. 
Πέρα από τα βουνά πέρα από τη θάλασσα 

τα όνειρά μας. 
Τέλος δεκαετίας εξήντα του χίλια εννιακόσια 

φύγαμε αθέατοι 
με το λεωφορείο της γραμμής 

και οργώσαμε και σπείραμε γεννήματα. 
Τα μάτια μας γεμάτα μπλε 

με κόκκινα δειλινά απέναντι στων βουνών την άκρη 
θάλασσα και ουρανός, 
σύννεφα και κύματα 
άχραντα μυστήρια 

στο βάθος του πατραϊκού 
παντοτινή αγάπη. 

 
 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.tempo24.gr/eidisi/33030/iliovasilema-ston-patraiko-otan-o-ilios-voyliazei-sti-thalassa-deite-fotografies&bvm=bv.123664746,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNEPY9H-TLsygv6u0IrA_O8-ae-JGg&ust=1464948943696547
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Ηλιοβασίλεμα στο Παλαιό Φάληρο 

Όνειρό είχα 
 

Όνειρο είχα, 
ένα σπίτι γεμάτο φως αποζητούσα 

και ανέβηκα ψηλά, 
η θάλασσα χαμογελούσε 

και ο ήλιος χρυσοστεφανωνόταν 
στου δειλινού την ώρα. 

 
Όμως γύρω τριγύρω πέρα 

έξω από κάθε σκέψη 
έξω από τις αισθήσεις, μες στα μάτια μας 

ψήλωσαν άλλα σπίτια· 
εγώ στη μέση. 

 
Μεγάλωσαν τόσο πολύ 

που γίνανε ψηλά ποιο ψηλά από μένα, 
τόσο ψηλά που δεν μπορούσα 

να δω τη θάλασσα αν μου χαμογελάει, 
τον ήλιο χρυσοστεφανωμένο 
και ψήλωναν και ψήλωναν 
που σκέπασαν τον ουρανό, 

που δεν αφήνανε να μπει ούτε μια ηλιαχτίδα. 
 

Όσο χαιρόμουν στην αρχή 
γιατί ζούσα στα ψηλά, 

τόσο έκλαψα μετά όταν κατάλαβα, 
πως το φως που αποζητούσα 

ήταν ένα όνειρο και αυτό, 
π 
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	Εδώ είναι η μαρτυρια για την οικογενεια του Αναγνωστη ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ που δενετε με τις επομενες γενιες, μεσα από μαρτυριες και διμημοσιευσεις. Μεταφερω αυτουσιο το αρθρο της εφημεριδας - ΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΩΝ – Υπαρχει στο αρχειο μου η εφημεριδα.
	Η ηρωοτόκος  πατρινή οικογένεια  Νικολακοπούλου
	Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ πρωθιερέως
	Ορθόν, επωφελές και διδακτικόν είναι το να παρακολουθεί, κάθε Έλλην, συχνάκις, αλλ΄ ιδίως κατά τα εθνικάς εορτάς, του επιτηδείους, τεχνικούς ρητορικούς λόγους των λογίων μας, των μελετητών της ιστορίας της Παλιγγενεσίας. Τα ενθουσιώδη σταχυολογήματα, ...
	Tοιαύται σελίδες είναι και τα επόμενα δύο έγγραφα της Πατρινής οικογενείας ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Αμφότερα δε χρειάζονται σχόλια της ασθενούς γραφίδος του υποφαινομένου. Οι δημιουργοί απειραρίθμων θριάμβων, και αθανάτω τροπαίων, εξυμνούν τους δια των αθανάτω...
	Πρόσχωμεν τη αναγνώσει  των κειμένων των ιστοριογράφων της Αχαΐας. Δεν είναι δύο ή τρεις, ως συνήθως, αλλά πολλαί αι πιστοποιούσαι πολεμικαί γραφίδες.
	Γράφουν ευχαρίστως και υπογράφουν μετά συγκινήσεως τα εξής:
	Αναγνώσατε :
	« Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο συμπολίτης μας ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδα με βαθμόν εξιωματικού απ’ αρχής του ιερού αγώνος μέχρι σήμερον, παρευρεθείς εις πολλάς σημαντικάς μάχας μετά των αδελφών του ΘΑΝΟΝ, ΑΠΟΣ...
	Τοιαύτα γιγνώσκοντες καλώς οι υποφαινόμενοι, επαφίνοιεν το παρόν μας προε τον ειρημένον Αναγνώστην  Νικολακόπουλον ίνα του χρησιμεύση όπου δει και υποφαινόμεθα.
	Εν Π. Πάτραις  τη 14η Ιαν. 1836
	Ιωάννης Ζαήμης, Χ. Λόντος, Χριστόδουλος Κρητικός, Μεντζέλος Ρούφος, Π. Χιλόπουλος, Ανδρέας Καλαμονδάρτης, Κ.Τσετερίδης, Αγγελάκης Ρηγόπουλος, Χρυσανθάκης Σιδέρης, Θάνος Χρυσανθακόπουλος, Παναγιώτης Κρανιάς, Αγγελής Σανέτος, Δ. Τζήπουρας, Σπήλιος Μέγαρ...
	Η Δημογεροντία Π. Πατρών επικυροί το γνήσιον των άνω υπογραφών των πολιτών.
	Και η συγγραφή του Συναξαρίου συνεχίζεται :
	Εσώθη και η επομένη αίτησις.
	Γράφει και υπογράφει μόνος του ως ο μόνος σωθείς ο Αναγνώστης το οικογενειακόν Δίπτυχον του Οίκου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
	Πρόσεχε, ω αναγνώστα, πόσας φοράς μνημονεύει τους ήρωας αδελφός του ο επιζήσας και εκτίμησον, βαθμολόγησον τον πανθομολογούμενον σύνδεσμον, την αδιάσειστον αγάπην της Ελληνικής οικογενείας.
	« Αναφορά Αναγνώστου Νικολακόπουλου κατοίκου Π. Πατρών.
	Εν Πάτραις τη 30η Μαΐου 1865
	Εκ των επισυνημμένων εξ (6) επισήμων αποδεικτικών διαφόρων Αρχών και αξιοπίστων υποκειμένων περί την κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος ιερόν Αγώνα εκδουλεύσεών μου, θεωρεί η Σ. αύτη Επιτροπή, ότι και ο ταπεινός υποσημειούμενος επί κεφαλής στρατι...
	Ώστε αφ’ όλης της οικογενείας μας μόνος εγώ εναπόμεινα με τρείς εντίμους εχθρικάς πληγάς. Ήδη δε προβεβηκός ών, με πτωχήν και αδύνατον οικογένειαν και εστερημένος πάσης εθνικής αμοιβής ή ικανοποιήσεως, δυστυχώς εις άκρον!
	Δεν επασχολώ επί πολύ την Σην ταύτην Επιτροπήν, ει μη ανακεφαλαιών λέγω ότι και προσωπικώς εγώ προσέφερον παν ό,τι είχον υπέρ Πατρίδος και αυτήν την ζωήν μου πολλάκις, και τους τρείς έτι, ως είρηται αδελφούς μου Θάνον, Αποστόλην, και Μήτρον, των οποίω...
	Όθεν προσφεύγων εις την δικαιοσύνην της Σης ταύτης Επιτροπής διά της   παρούσης μου, παρακαλώ αυτήν, μετά δακρύων, ίνα λαμβάνουσα οίκτον απέναντι τοσούτων θυσιών και αγώνων μου υπέρ Πατρίδος δυσχερή κατάστασίν μου εν τη άκρα δικαιοσύνη και τω πατριωτι...
	Ποσάκις εμνημόνευσε τους αυταδέλφους; Τετράκις. Ποσάκις την «Πατρίδα» Ελλάδα; Επτάκις !! Διατί επτάκις και ουχί ισάκις; Διότι απάντων των συγγενών και προγόνων, τιμιώτερον και αγιώτερον είναι, τοις νουν  έχουσιν  Έλλησιν, η ΠΑΤΡΙΣ.
	Κατάδηλος είναι η ταυτότης των λόγων και των πράξεων του Οίκου ΝΙΚΟΛΟΑΚΟΠΟΥΛΟΥ με τάς διδασκαλίας των οικουμενικών μεγάλων διδασκάλων Σωκράτους και Ευριπίδου. Δεν επιμαρτυρεί η σημερινή της Αχαΐας σελίς, ότι όντως οι του 1821 αγωνισταί, των μετέπειτα ...
	Υπέρ της απαλευθερώσεως του Μεσολογγίου μετά του Πατρινού αγωνιστού Αποστόλη Νικολακοπούλου ηγωνίσθησαν και οι Κοσκινάς Παναγιώτης (εφονεύθη) εκ Καλαμάτας, Σουλτάνης Γιαννούλης  Ακάρναν, Λόντος Ανδρέας εκ Βοστίτσης, Κριεζής Αθανάσιος του Δημητρίου εξ ...
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	ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
	Ήθη και έθιμα που έμαθα από τους γονείς μου στα παιδικά  και όχι μόνο
	χρόνια της ζωής μου και πως αυτά τα βίωσα μέσα στην οικογένεια μου.

