
Κύκλοι Παράλληλοι

Στιγμές από το όραμα του Καποδίστρια, με 

αναδρομές στην ελληνορωμαϊκή Πάτρα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

24-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ένα αφιέρωμα του διαχρονικού

Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών στην

συνύφανση της νεώτερης Ιστορίας με την

Αρχαιολογία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάζοντας για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια και ειδικότερα το

όραμά του για την Πάτρα, διαπιστώνουμε «κοινούς άξονες» με τη

ρωμαϊκή εποχή, που δεν έχουν μέχρι σήμερα σκιαγραφηθεί.

Παρουσιάζουμε, λοιπόν, δύο παράλληλες και ταυτόχρονα διαπλεκόμενες

αφηγήσεις, ταξιδεύοντας από τον 19ο αιώνα και την τοπική ιστορία,

στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, επί κυριαρχίας των Ρωμαίων

αυτοκρατόρων.

Ορμώμενοι από λεπτομέρειες της οργάνωσης του νεοελληνικού κράτους,

αλλά και της προσωπικότητας του Καποδίστρια, μεταφερόμαστε σε

αντίστοιχες καταστάσεις, πρόσωπα και καλλιτεχνικές αντιλήψεις επί

ρωμαιοκρατίας, πάντα με έμφαση στην Πάτρα.

Για άλλη μια φορά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών αποδεικνύει το

ρόλο του ως ένα διαχρονικό μουσείο, αφαιρώντας στεγανά και

αναδεικνύοντας τους δεσμούς μεταξύ διαφορετικών περιόδων της

Ιστορίας.



ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ



Πρωινό της 27ης Σεπτεμβρίου 1831, έξω από

την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο

Ναύπλιο…

Ο Καποδίστριας κείτεται νεκρός, έχοντας

δεχθεί μια μαχαιριά και έναν πυροβολισμό από

τους αντιπάλους του, Κωνσταντίνο και Γεώργιο

Μαυρομιχάλη.

Ο Κωνσταντίνος «πλήρωσε» την οργή του

πλήθους με την ζωή του, ενώ ο Γεώργιος

κατέφυγε στη Γαλλική πρεσβεία, ζητώντας

άσυλο.

Μαζί του κατέφυγαν οι δύο στρατιώτες και

συνεργάτες του, Γιάννης Καραγιάννης και

Ανδρέας Γεωργίου.

Ο τελευταίος καταγόταν από την Πάτρα.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, Διονύσιος Τσόκος, Μουσείο Μπενάκη



Ο Ανδρέας Γεωργίου τιμωρήθηκε με δεκάχρονη φυλάκιση με δεσμά

εις τους πόδας, και εις δημοσίους εργασίας.

Προκειμένου να σώσει τη ζωή του, στη δίκη μεταβλήθηκε σε βασικό

κατήγορο των φανερών δολοφόνων του Καποδίστρια.

Μέσα από τα μάτια του ως αυτόπτη μάρτυρα - και αν υποθέσουμε

ότι κατέθεσε τη δική του αλήθεια - μάς αποκαλύπτονται στιγμές της

στυγερής δολοφονίας.

Φέρεται ότι κατέθεσε τα εξής:

«Ο Μπεϊζαδές Γεωργάκης [Μαυρομιχάλης] κτύπησε πρώτος τον

Κυβερνήτην με μαχαίρι και ακούσας εγώ τον κρότον της πιστόλας,

την οποίαν είχε ρίψει ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης προς τον

Κυβερνήτην, τα έχασα και έτρεξα, όπου και ο σύντροφος μου

Καραγιάννης. Εγώ δεν είχα τραβήξει πιστόλαν, διά τον σύντροφόν

μου όμως Καραγιάννην δεν ηξεύρω. Τούτο μόνον είδα, ότι ο

Καραγιάννης εκράτει μίαν πιστόλαν εις τας χείρας.»

(Β. Λάζαρης, Καποδιστριακή Πάτρα 2002)



Αν και ίσως διαισθανόταν το τέλος της ζωής του, έχοντας

πληροφορηθεί για τις συνωμοσίες εναντίον του, ο Κυβερνήτης

αγνόησε τα σημάδια, λέγοντας:

«Αν οι Μαυρομιχαλαίοι θέλουν να με δολοφονήσουν, ας το

κάνουν. Τόσο το χειρότερο δι’ αυτούς. Θα έλθη κάποτε η μέρα

κατά την οποίαν οι Έλληνες θα εννοήσουν την σημασίαν της

θυσίας μου».

Όπως αναφέρει η ιστορικός Ελένη Κούκου, έχοντας μελετήσει

εμβριθώς το έργο και τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, εκείνο το

μοιραίο πρωινό ο Κυβερνήτης συνάντησε εμπόδια εμπρός στην

είσοδο της εκκλησίας. Ένας σκύλος τού όρμησε απειλητικά,

σκίζοντας τα ρούχα του και μετατρέποντάς τα σε κουρέλια.

Σαν να συνέβη σκόπιμα, ώστε ο Καποδίστριας να αναγκαστεί να

γυρίσει στο κυβερνείο. Έτσι κι έγινε. Άλλαξε ενδυμασία και

επέστρεψε στην εκκλησία. Παρ’ όλο που οι άνθρωποί του τον

συμβούλεψαν να μην επιστρέψει, εκείνος έπραξε όπως τον

πρόσταζε η ψυχή του.



Η αψήφιστη αντιμετώπιση οιωνών και

προειδοποιήσεων από τον Καποδίστρια

δεν απέχει πολύ από την συμπεριφορά

του Ιούλιου Καίσαρα.

Αντίστοιχα κι εκείνος αγνόησε τα

προαισθήματα της συζύγου του αλλά

και τα λόγια του σοφιστή συμβούλου

του, Αρτεμίδωρου του Κνίδιου,

καταλήγοντας να δολοφονηθεί στην

Σύγκλητο από τον Μάρκο Ιούνιο

Βρούτο και τους λοιπούς συνωμότες.

Το 44 π.Χ. δέχθηκε 23 μαχαιριές, όπως

περιγράφει παραστατικά ο Πλούταρχος.

Ο θάνατος του Ιούλιου Καίσαρα, Vincenzo Camuccini 



Προτομή του Βρούτου, 

Palazzo Massimo alle Terme

Προτομή του Ιούλιου Καίσαρα, 

Βιέννη, Kunsthistorisches Museum

Ανυπέρβλητη είναι η ποιητική σύλληψη της δολοφονίας

του Καίσαρα από τον Κωνσταντίνο Καβάφη...



Μάρτιαι Ειδοί

Τα μεγαλεία να φοβάσαι, ω ψυχή.

Και τες φιλοδοξίες σου να υπερνικήσεις

αν δεν μπορείς, με δισταγμό και προφυλάξεις

να τες ακολουθείς. Και όσο εμπροστά προβαίνεις,

τόσο εξεταστική, προσεκτική να είσαι.

Κι όταν θα φθάσεις στην ακμή σου, Καίσαρ πια·

έτσι περιωνύμου ανθρώπου σχήμα όταν λάβεις,

τότε κυρίως πρόσεξε σα βγεις στον δρόμον έξω,

εξουσιαστής περίβλεπτος με συνοδεία,

αν τύχει και πλησιάσει από τον όχλο

κανένας Αρτεμίδωρος, που φέρνει γράμμα,

και λέγει βιαστικά «Διάβασε αμέσως τούτα,

είναι μεγάλα πράγματα που σ' ενδιαφέρουν»,

μη λείψεις να σταθείς· μη λείψεις ν' αναβάλεις

κάθε ομιλίαν ή δουλειά· μη λείψεις τους διαφόρους

που χαιρετούν και προσκυνούν να τους παραμερίσεις

(τους βλέπεις πιο αργά)· ας περιμένει ακόμη

κ' η Σύγκλητος αυτή, κ' ευθύς να τα γνωρίσεις

τα σοβαρά γραφόμενα του Αρτεμιδώρου.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης



Η δολοφονία του Καποδίστρια, Χαράλαμπος Παχής

Η δολοφονία του Καίσαρα, 

Karl Theodor von Piloty, 1865

Και τα δύο τραγικά συμβάντα ενέπνευσαν τους

εικαστικούς και αποτυπώθηκαν καλλιτεχνικά, με κοινό

σημείο το στοιχείο του αιφνιδιασμού και της

αναστάτωσης… της μεγάλης αναταραχής.



DAMNATIO MEMORIAE



Άραγε… ό,τι σβήνεται, ξεχνιέται;

Η ρωμαϊκή Σύγκλητος μπορούσε να επιβάλει τη

λεγόμενη «καταδίκη της μνήμης» (damnatio

memoriae) σε περιπτώσεις επιφανών προσώπων

που είχαν εμπλακεί σε συνομωσίες, είχαν κριθεί

ένοχοι για προδοσίες ή θεωρούνταν επικίνδυνοι

για την ασφάλεια του κράτους.

Κάποτε αυτό συνέβαινε και ως κοινωνική

αντίδραση, αν κάποιος ηγεμόνας ή δημόσιος

αξιωματούχος έπαυε πλέον να είναι δημοφιλής

και έπεφτε σε δυσμένεια. Καταδίκη της μνήμης

σήμαινε την ολοκληρωτική διαγραφή κάθε

στοιχείου που θύμιζε την ύπαρξη ενός

ανθρώπου.



Επιγραφή όπου το όνομα του αυτοκράτορα Γέτα έχει αποξεσθεί. 

National Archaeological Museum of Cagliari

Για να διαγραφεί η ανάμνηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, απάλειφαν τις απεικονίσεις του στην

τέχνη και τη μνεία του σε γραπτά κείμενα. Έτσι, οι έχοντες την εξουσία πίστευαν ότι μπορούν να

ορίσουν τι θα μείνει στην Ιστορία και τι όχι.

Πέραν από τη δήμευση της περιουσίας του καταδικασμένου, η Σύγκλητος αποφάσιζε την απόσυρση ή

την καταστροφή γλυπτών πορτρέτων του, την απολάξευση της εικόνας του από ανάγλυφα και την

απάλειψη του ονόματός του από επιγραφές.



Το 211 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Γέτας δολοφονήθηκε

από τον συμβασιλέα και αδελφό του, Καρακάλλα, ο

οποίος στη συνέχεια διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα

του Γέτα από όλες τις δημόσιες επιγραφές.

Το πρόσωπο του Γέτα έχει απαλειφθεί από την κοινή του απεικόνιση με 

τον Καρακάλλα στο Tondo των Σεβήρων.

Altes Museum, Staatliche Museen zu Berlin



Όμως, στην πραγματικότητα, οι επεμβάσεις και μετασκευές σε γλυπτά, μνημεία και επιγραφές είχαν μάλλον

αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς θύμιζαν πιο έντονα πως κάτι σβήστηκε, μετακινήθηκε ή απομακρύνθηκε από

την κοινή θέα.

Ένα κενό ή μία απολάξευση προκαλούσε περισσότερο τον θεατή να συλλογισθεί τον απόντα… τον

καταδικασμένο σε λήθη αυτοκράτορα.

Οι βαθιές εκδορές που παρατηρούνται στο πρόσωπο

και το λαιμό του Ιούλιου Καίσαρα, σε νόμισμα της

εποχής, θεωρούνται έκφραση της damnatio

memoriae, μιας από τις πιο αυστηρές τιμωρίες που

μπορούσαν να επιβληθούν στην αρχαία Ρώμη.

Δηνάριο από δημοπρασία (Heritage World Coin Auctions). Θεωρείται σπάνιου τύπου επειδή

η συγκεκριμένη κοπή κυκλοφόρησε για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη

λεζάντα, ο Καίσαρας ανακηρύσσεται Δικτάτορας για τέταρτη φορά. Στον οπισθότυπο

εικονίζεται η Ήρα, ως ηνίοχος συνωρίδας, δηλ. άρματος με δύο άλογα. (44 π.Χ.)



Ωστόσο υπήρχαν και αντιφατικές περιπτώσεις,

όπου το αξιόλογο έργο κάποιου αυτοκράτορα μάς

κάνει να αναρωτιόμαστε αν όντως εκείνος άξιζε

μια τέτοια μεταχείριση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο

αυτοκράτορας Δομιτιανός, του οποίου η τυραννική

πολιτική προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και από

τους ίδιους τους συνεργάτες του, που συνωμότησαν

με τη σύζυγό του, Δομιτία Λογγίνα, και τον

δολοφόνησαν το 96 μ.Χ.

Ύστερα από αυτό, η Σύγκλητος καταδίκασε

επίσημα την μνήμη του.

Προτομή του αυτοκράτορα Δομιτιανού.

Μουσείο Καπιτωλίου

Προτομή της αυτοκράτειρας Δομιτίας Λογγίνας. 

The State Hermitage Museum



Η αντιπάθεια, όμως, για τον Δομιτιανό δεν ήταν καθολική. Σύμφωνα

με τη μαρτυρία του Ρωμαίου ιστορικού και βιογράφου, Σουητώνιου:

«Μολονότι ο λαός γενικά υποδέχθηκε με αδιαφορία τα μαντάτα για τη

μοίρα του Δομιτιανού, το στράτευμά του βυθίστηκε σε πένθος. Οι

στρατιώτες αμέσως άρχισαν να αποκαλούν τον Δομιτιανό ‘θεό’ και να

επιμένουν πως οι δολοφόνοι του έπρεπε να λογοδοτήσουν ενώπιον της

δικαιοσύνης. Οι Συγκλητικοί, από την άλλη πλευρά, ήταν

ενθουσιασμένοι και συνωστίσθηκαν για να αποκηρύξουν το νεκρό

Δομιτιανό κραυγάζοντας πικρόχολα και προσβλητικά σχόλια. Ύστερα

έβαλαν να φέρουν σκάλες, για να εκσφενδονίσουν τις αναθηματικές

του ασπίδες και να διαλύσουν τα αγάλματά του πετώντας τα με ορμή

στο έδαφος. Αυτή η υστερική κατάσταση έληξε με το ψήφισμα της

Συγκλήτου ότι κάθε επιγραφή που αναφερόταν στο Δομιτιανό θα

απαλειφόταν και οποιαδήποτε καταγραφή ή μαρτυρία της βασιλείας

του θα περνούσε στη λήθη.»



Κι ενώ η Σύγκλητος καταδίκαζε για

πάντα τον Δομιτιανό, τα μνημεία που ο

ίδιος είχε ανεγείρει ιδίως στη Ρώμη και

την Έφεσο τον καθιστούσαν

γενναιόδωρο πάτρωνα.

Κατά μία άποψη, το ρωμαϊκό Στάδιο

της Πάτρας φέρεται να θεμελιώθηκε

επί βασιλείας του, ως δώρο του στην

πόλη για τον εορτασμό εκατό χρόνων

από την ίδρυση εδώ της ρωμαϊκής

αποικίας.

Ρωμαϊκό Στάδιο Πατρών



Εξίσου άδικη και ακατανόητη φαίνεται η προσπάθεια διαγραφής από

τη συλλογική μνήμη κάθε στοιχείου που θύμιζε τον Ιωάννη

Καποδίστρια. Θεωρείται πως οι κοτζαμπάσηδες των Πατρών

εξαφάνισαν από την πόλη ό,τι παρέπεμπε στον Κυβερνήτη του

νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Αναφέρει ο ιστορικός Παναγιώτης Πασπαλιάρης σε ομιλία του:

«Στην Αίγινα και το Ναύπλιο είναι πάρα πολύ λίγοι όσοι θυμούνται

τον Καποδίστρια. … Ένας λόγος είναι ότι κανένας δεν μπόρεσε μέχρι

τώρα να μελετήσει σε βάθος και σε πλάτος όλη τη δραστηριότητά του,

από τότε που έγινε ‘πρωθυπουργός’ των Ιονίων Νήσων μέχρι που έγινε

κυβερνήτης της Ελλάδας. … Η βιβλιογραφία είναι, για μένα, φτωχή.

… Είναι ένα θέμα σκοτεινό, γιατί κάποια στιγμή το κράτος το οποίο

επιβίωσε του Καποδίστρια έκανε το γνωστό damnatio memoriae,

προσπάθησε δηλαδή να σβήσει τη μνήμη του Κυβερνήτη».



Η πρόθεση επιβολής damnatio memoriae στον Καποδίστρια

έρχεται σε αντίφαση με την απέραντη θλίψη και το πένθος, όπου

βύθισε τον κόσμο ο θάνατος του Κυβερνήτη.

Την ημέρα της νεκρικής πομπής, καθώς περιγράφει η ιστορικός

Ελένη Κούκου, οι γυναίκες ήταν μαυροφορεμένες σαν να

πενθούσαν τον άνδρα τους, οι άνδρες φορούσαν μαύρα πουκάμισα

και περιβραχιόνιο σαν να πενθούσαν τις γυναίκες τους, τα παιδιά

ήταν μαυροντυμένα σαν να πενθούσαν τους γονείς τους.

Μαύρα σεντόνια είχαν κρύψει και την τελευταία ακτίνα του ηλίου

από τις κλειδαρότρυπες και τα παντζούρια.

Σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα μετά το θάνατό του.



ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ



Κυριότερες εστίες αντίδρασης κατά του Κυβερνήτη είχαν αποτελέσει οι

κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου, κυρίως οι Μαυρομιχαλαίοι της Μάνης, οι

καραβοκύρηδες της Ύδρας αλλά και οι έμποροι της Ερμούπολης, οι οποίοι

τάχθηκαν με τις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία).

Με τα μέτρα που έλαβε ο Κυβερνήτης για την οργάνωση του πρώτου

ελληνικού κράτους, οι προεστοί / πρόκριτοι και οπλαρχηγοί ένιωσαν ότι

απειλούνται τα κεκτημένα προνόμια και συμφέροντά τους.

Παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα κοινά, και επιδεικνύοντας τη δύναμη

της επιρροής τους, οι κοτζαμπάσηδες των Πατρών υπονόμευσαν ακόμη και

το σχέδιο ανοικοδόμησης της ίδια της πόλης τους.

Η δυσαρέσκεια δεν άργησε να εξελιχθεί σε κλοιό οργανωμένης

αντιπολίτευσης κατά του Ιωάννη Καποδίστρια.



Στην αντιπολιτευόμενη πλευρά ανήκε επίσης

η Μυστική Εταιρεία των Πατρών (1829), η

οποία επεδίωκε είτε την ολοκληρωτική

παραίτηση του Κυβερνήτη είτε την αλλαγή

του τρόπου διακυβέρνησης.

Μέλη της ήταν ο Άγγλος πρόξενος Ερρίκος

Ρόμπινσον, o Φίλιπ Τζέημς Γκρην, o

Μπενιζέλος Ρούφος, ο Ανδρέας

Καλαμογδάρτης, ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο

Ανδρέας Λόντος, απ’ όπου και οι σημερινές

ομώνυμες οδοί στην Πάτρα.

Πιθανώς οι προαναφερθέντες έδρασαν υπό

την καθοδήγηση του φιλέλληνα Άγγλου

συνταγματάρχη Τόμας Γκόρντον.

Τόμας Γκόρντον, 

Karl Krazeisen



Στην εποχή που μας ενδιαφέρει, ο γνωστός από τις ταξιδιωτικές του

περιηγήσεις, Φρανσουά Πουκεβίλ, διετέλεσε πρόξενος της Γαλλίας στην

Πάτρα. Θεωρείται πως κράτησε ουδέτερη στάση, προσφέροντας πάντως

ανθρωπιστική βοήθεια στον ελληνικό πληθυσμό.

Θέα της Πάτρας από τη θάλασσα, Φρανσουά Πουκεβίλ



Φρούραρχος στο Παλαμήδι, το Ρίο και την Πάτρα ήδη

από τα χρόνια της Επανάστασης, ο Ρώσος φιλέλληνας

Νικολάι Αλεξέγιεβιτς Ράϊκο αναμείχθηκε επίσης στο

θέμα ανοικοδόμησης της Πάτρας.

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα υποπτευόταν τη δράση

άγγλων πρακτόρων εναντίον του Καποδίστρια.

Συγκεκριμένα, του μεγαλέμπορου Ερρίκου Ρόμπινσον

που, μαζί με τον Σκώτο φιλέλληνα Τόμας Γκόρντον,

τάχθηκαν στην πλευρά της αντιπολίτευσης κι έτσι

παρακολουθούνταν στενά από την αστυνομία.

Μαζί με τον Γκόρντον, ο Ριχάρδος Γκρην

συναναστρεφόταν τους δυσαρεστημένους από την

καποδιστριακή πολιτική, πιθανώς σε μια απόπειρα

αντικυβερνητικής συσπείρωσης.

Νικολάι Αλεξέγιεβιτς Ράϊκο



Ο Φίλιπ Τζέημς Γκρην ήταν Βρετανός πρόξενος της Πελοποννήσου και

δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Πάτρα το 1818, ασχολούμενος με το

εμπόριο της σταφίδας ως αντιπρόσωπος της αγγλικής εταιρείας Cartwright.

Στην Επανάσταση του 1821 κράτησε ανθελληνική στάση και δημιούργησε 

πολλά προβλήματα, όντας φιλότουρκος και κατάσκοπος για λογαριασμό 

των Οθωμανών. 

Ο Φίλιππος είχε δυο αδέρφια, τον Ιωάννη και τον Ριχάρδο. Ο τελευταίος

έζησε στην Πάτρα, αφού παντρεύτηκε την Αβροκόμη Καλαμογδάρτη, κόρη

του Ανδρέα Καλαμογδάρτη. Ο οικογενειακός τάφος των Γκρην αναφέρεται

ότι βρίσκεται στο Α’ κοιμητήριο Πατρών.



Από ισχυρή εμπορική οικογένεια των Πατρών,

που συνεισέφερε οικονομικά και στρατιωτικά

στην Επανάσταση του 1821, καταγόταν ο

Μπενιζέλος Ρούφος. Τάχθηκε κατά του Ιωάννη

Καποδίστρια και αργότερα του αδερφού του,

Αυγούστου Καποδίστρια, στο πλευρό του

Ιωάννη Κωλέττη. Το μαυσωλείο της

οικογένειας Ρούφου σώζεται στο Α΄

νεκροταφείο Πατρών.

Πατρινός και ο Ανδρέας Ζαΐμης,

ήταν αγωνιστής του 1821, που αργότερα

διετέλεσε πρωθυπουργός της νεοσύστατης

Ελλάδας.

Γεννημένος στο Αίγιο από οικογένεια

προεστών, ο Ανδρέας Λόντος συμμετείχε στην

απελευθέρωση των Πατρών το 1821, όμως

θεωρείται πως παραγκωνίστηκε από τον Ιωάννη

Καποδίστρια.

Μπενιζέλος Ρούφος, 

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανδρέας Ζαΐμης, 

Karl Krazeisen

Ανδρέας Σ. Λόντος 



Ωστόσο ο Κυβερνήτης είχε φροντίσει να

τοποθετήσει ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης

στην Αχαΐα, τον Ιωάννη Μελά, ο οποίος

θα τον ενημέρωνε για ο,τιδήποτε

αντισυνταγματικό συνέβαινε στην πόλη.

Ο Μελάς, με τη σειρά του, είχε

συνασπίσει στο πλευρό του ισχυρή

ομάδα συνεργατών, δεσμεύοντάς τους

με όρκο, προκειμένου να διασφαλίσει

την εχεμύθειά τους.

Ορκίζομαι εις το όνομα της τρισυποστάτου και αδιαιρέτου

Τριάδος, ότι δεν είμαι, ούτε θέλω γενή μέλος της

Μυστικής Εταιρείας της Δυνάμεως, ήτοι του Ηρακλέους

λεγομένης, αλλ’ ουδ’ άλλης τινός οποιασδήποτε Μυστικής

Εταιρείας εναντίας εις τα χρέη μου, ως προς την οποίαν

ανεδέχθην δημόσιον υπηρεσίαν. Ορκίζομαι να υπηρετήσω

την πατρίδα κατά την καθεστώσαν προσωρινήν τάξιν των

πραγμάτων και επομένως να μην υπόκειμαι, ουδέ να

υπακούω ει μη εις τους υπάρχοντας νόμους και εις τους

κατ’ αυτήν την τάξιν διοριζομένους αρχηγούς μου.

Ορκίζομαι να εκπληρώσω τα χρέη μου με πίστιν,

προθυμίαν και τιμιότητα, καθ’ όσον διατελέσω υπηρετών.

Β. Λάζαρης, Καποδιστριακή Πάτρα, 2002



Ο Ιωάννης Μελάς κατάφερε να ξεσκεπάσει τις

συνωμοτικές πράξεις της Μυστικής Εταιρείας και να

το αναφέρει έγκαιρα στον Κυβερνήτη, ο οποίος δεν

ανησύχησε ιδιαίτερα για τυχόν αντιστασιακές

ενέργειες.

Φαίνεται όμως πως είχε υποτιμήσει τη δολιότητα

των αντιπάλων του, αφού δολοφονήθηκε άδοξα μια

Κυριακή του Σεπτέμβρη το 1831.

Πόσο άδικη ήταν μια τέτοια κατάληξη…

Και γιατί βρήκε έρεισμα η αντιπολιτευτική δράση στην Πάτρα - μια

πόλη για την οποία ο Καποδίστριας είχε καταρτίσει πλήρες σχέδιο

οργάνωσης και εκσυγχρονισμού;



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ



Στην Πάτρα του 1829…

… κατά την άφιξή του, ο Ιωάννης

Καποδίστριας αντικρίζει σωρό από

ερείπια. Η πόλη έχει ολότελα

καταστραφεί από τον απελευθερωτικό

αγώνα.

Κι όμως, μέσα στην τραγική εικόνα,

εκείνος οραματίζεται μία πόλη

οργανωμένη, να σφύζει από ζωή με

πολλούς κατοίκους, καλές συνθήκες

διαβίωσης και εμπορική κίνηση.

Μια πόλη που θα αποτελούσε την

πρωτεύουσα της Πελοποννήσου αλλά

και μια δίοδο του Ελληνικού κράτους

προς την Ευρώπη.

Patras (Ancient Patrae) Achaea

Hugh William Williams, 1829



Προκειμένου να υλοποιήσει το όραμά του, την

ανασύσταση της πόλης ως Νέας Πάτρας, ο Καποδίστριας

συγκρότησε αξιόλογο επιτελείο από Έλληνες και ξένους

πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, με επικεφαλής

τον Γάλλο μηχανικό και φυσικό, Sadi Carnot, και τον

συμπατριώτη του, Σταμάτη Βούλγαρη.

Ο Σταμάτης Βούλγαρης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1777,

διετέλεσε λοχαγός του γαλλικού στρατού και υπήρξε

συμμαθητής και παιδικός φίλος του Καποδίστρια, τον

οποίο στήριξε ένθερμα σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής

του πορείας.

Σκίτσο του Σταμάτη Βούλγαρη καθισμένου μπροστά από το καβαλέτο του. 

Jean-Baptiste Camille Corot, Μουσείο Λούβρου



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΓΕΜΟΝΩΝ



Η μέριμνα του Κυβερνήτη Καποδίστρια να στελεχώσει

το επιτελείο του με έναν άξιο αρχιτέκτονα/μηχανικό,

προκειμένου να σχεδιάσει μια λειτουργική αλλά και

όμορφη πόλη, θυμίζει την απόφαση του Μεγάλου

Αλεξάνδρου, ο οποίος, αναγνωρίζοντας την πρωτοτυπία

της πρότασης του αρχιτέκτονα Δεινοκράτη του Ρόδιου

για τη δημιουργία μιας αποικίας, τού ζήτησε να μείνει

κοντά του, καθώς οι υπηρεσίες του θα ήταν χρήσιμες.

Προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μουσείο Ακρόπολης



Αργότερα οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες

επέλεγαν αρχιτέκτονες, άλλοτε για να

τους συνοδεύουν στις εκστρατείες, ώστε

να λύνουν προβλήματα που προέκυπταν

κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, και

άλλοτε για να αναλάβουν τα οικοδομικά

προγράμματα της πρωτεύουσας και

άλλων κέντρων της ρωμαϊκής

επικράτειας.

Στην υπηρεσία του αυτοκράτορα

Αυγούστου είχε εργαστεί ο Ρωμαίος

αρχιτέκτονας Βιτρούβιος, συγγραφέας

των περίφημων δέκα βιβλίων «Περί

Αρχιτεκτονικής».

Προτομή  του Οκταβιανού Αυγούστου. 

Γλυπτοθήκη Μονάχου



Στο επιτελείο του αυτοκράτορα

Δομιτιανού είχε ενταχθεί ο Ραμπίριος,

στον οποίον ανατέθηκε η σχεδίαση του

ανακτόρου (παλατιού των Φλαβίων) και

της έπαυλης κοντά στο Αλμπάνο.

Έπαυλη Αλμπάνο, Albert Hertel

Ανάκτορο του Δομιτιανού 

(παλάτι των Φλαβίων) στη 

Ρώμη



Όπως προαναφέρθηκε, εάν το ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας χρονολογείται στα τέλη του 1ου αιώνα 

μ.Χ., ίσως αποτελεί «δώρο» του Δομιτιανού στην πόλη της Πάτρας. Αν αυτή η υπόθεση ευσταθεί, 

υπάρχει πιθανότητα ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας του μνημείου να ήταν ο Ραμπίριος. 

Τμήμα του 

Σταδίου Πάτρας, 

μεταξύ των οδών 

Ηφαίστου & Αγ. 

Γεωργίου (αρχείο 

ΕΦΑ Αχαΐας)



Στην επίθεσή του κατά της Δακίας, ο αυτοκράτορας Τραϊανός αντιμετώπισε

πρόβλημα με τη διάβαση του ποταμού Δούναβη. Πολύτιμη υπήρξε τότε η

συμβολή του αρχιτέκτονα Απολλόδωρου από τη Δαμασκό Συρίας. Χάριν στη

γέφυρα που έκτισε, το ρωμαϊκό στράτευμα πέρασε στην απέναντι όχθη, όπως

παραδίδει ο ιστορικός Προκόπιος. Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε ανάγλυφα

στην τιμητική κολόνα του Τραϊανού στη Ρώμη. Το, δε, έργο - αν και

κατασκευάστηκε στη διάρκεια πολέμου - διατήρησε τη χρηστική του αξία και σε

καιρούς ειρήνης.

Προτομή του Τραϊανού. 

Γλυπτοθήκη Μονάχου
Προτομή του αρχιτέκτονα Απολλόδωρου από τη Δαμασκό.

Γλυπτοθήκη Μονάχου



Η κολόνα του Τραϊανού στη Ρώμη

Λεπτομέρεια από την ανάγλυφη ζωφόρο που κοσμεί την τιμητική κολόνα του Τραϊανού: 

Σκηνή από την κατασκευή της γέφυρας του Δούναβη



Αξιοπρόσεχτο είναι πως επιλέχθηκε ένας

Σύριος αρχιτέκτονας, ο Απολλόδωρος, για

να συνοδεύει τον Ρωμαίο ηγεμόνα.

Κριτήριο ήταν προφανώς η αρχιτεκτονική

παράδοση της Συρίας που γνώρισε άνθιση

ήδη από την ελληνιστική περίοδο και

εξακολούθησε στους κατοπινούς αιώνες.

Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί και τρόποι

δόμησης της ανατολικής Μεσογείου

γοήτευσαν τους Ρωμαίους, ήδη από την

εποχή του Αυγούστου - γεγονός που

αποτυπώνεται στο ρεύμα του κλασικισμού.

Ο Απολλόδωρος κατείχε την οικοδομική

παράδοση της πατρίδας του και αυτές τις

γνώσεις επένδυσε σε έργα αποθέωσης του

αυτοκράτορα που πραγματοποίησε -

σύμφωνα με τον Δίωνα Κάσσιο - κατά τη

θητεία του στην υπηρεσία του Τραϊανού:

την Αγορά/Forum Trajani, το Ωδείο και το

Γυμνάσιο, την τιμητική κολόνα του

Τραϊανού στη Ρώμη, τις θριαμβικές αψίδες

σε Ανκόνα και Μπενεβέντο.
Αψίδα του Τραϊανού στην Ανκόνα

Αψίδα του Τραϊανού στο Μπενεβέντο



Ωστόσο, η αντιμετώπιση που είχε ο Απολλόδωρος από τον διάδοχο

αυτοκράτορα Αδριανό ήταν μάλλον ανταγωνιστική, καθώς ο αρχιτέκτονας

άσκησε δριμεία κριτική στα σχέδια που ο ίδιος ο αυτοκράτορας είχε

εκπονήσει για το ναό της Αφροδίτης και της Ρώμης.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφει ο ιστορικός Δίων Κάσσιος, ο αυτοκράτορας

έστειλε τα σχέδια του ναού στον αρχιτέκτονα για να αποδείξει ότι δεν τον

είχε ανάγκη. Όταν ο Απολλόδωρος έκρινε τα σχέδια με παρρησία και

υπέδειξε σημεία προς διόρθωση, ο Αδριανός ένιωσε προσβεβλημένος και,

δίχως να συγκρατήσει την οργή ή τη μνησικακία του, εξόρισε τον

αρχιτέκτονα πριν τον καταδικάσει εν τέλει σε θάνατο.

Προτομή Αδριανού.

Μουσείο Καπιτωλίου

Τμήμα του ρωμαϊκού 

υδραγωγείου στην 

Πάτρα (A. Pansini –

M. Petropoulos, 

ASAtene 98, 2020, 

384, εικ. 4). 

Η απόδοσή του στον 

Αδριανό δεν έχει 

επιβεβαιωθεί από 

γραπτές πηγές.



ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ :

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ



Το πολεοδομικό σχέδιο που 

εκπόνησε για την Πάτρα ο 

Σταμάτης Βούλγαρης το 1829 

μαρτυρά την κλασική παιδεία 

που είχε λάβει ο αρχιτέκτων-

μηχανικός, με σπουδές στη 

Γαλλία πάνω σε ορθολογικά 

προγράμματα δόμησης.



Αντίγραφο - από τον Nikolo Cerulli – του 

ρυμοτομικού σχεδίου των Νέων Πατρών υπό 

Σταματίου Βούλγαρη.

Το σχέδιο του 1828 προέβλεπε τη

γεωμετρική άρθρωση της πόλης, με

πλατιές κάθετες και οριζόντιες οδούς

που τη διαιρούσαν σε εκατό ορθογώνια

οικοδομικά τετράγωνα, κατά το

πρότυπο του αρχαίου Ιπποδάμειου

συστήματος.

Σκοπός του Βούλγαρη ήταν η σωστή

ρυμοτομική χάραξη, προκειμένου να

μην απομονώνονται τμήματα της πόλης

καθιστώντας την δυσπρόσιτη.



Την Άνω Πόλη διατρέχουν τρεις βασικές οδικές αρτηρίες, οι σημερινές

Παντοκράτορος, Γερμανού και Μπουκαούρη. Κομβικό σημείο στη χάραξη του νέου

πολεοδομικού ιστού ήταν η εκκλησία του Παντοκράτορα που, κατά την

Τουρκοκρατία, είχε μετατραπεί σε τζαμί.

Στη διάρκεια της Επανάστασης αφαιρέθηκε μόλυβδος από τους τρούλους της, για

να κατασκευαστούν βόλια/βλήματα και αργότερα, το 1828, λειτούργησε ως

αναρρωτήριο του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος υπό τον στρατιωτικό διοικητή

Μαιζών.Νικόλαος-Ιωσήφ Μαιζών. 

Μουσείο Ιστορίας, Βερσαλλίες, 1835

Εκκλησία του Παντοκράτορα, Πάτρα



Η παραπάνω αναφορά του περιηγητή

Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.) για την

περιοχή της αρχαίας Αγοράς έχει

οδηγήσει στην υπόθεση ότι ίσως ο

ναός του Ολύμπιου Δία βρισκόταν

στη θέση όπου μεταγενέστερα

υψώθηκε η εκκλησία του

Παντοκράτορα.

Το διαχρονικό μνημείο του

Παντοκράτορα εξαίρει ο Βούλγαρης

καθώς σχεδιάζει τη Νέα Πάτρα και

τοποθετεί εδώ μία από τις κύριες

εισόδους της πόλης.

Εκκλησία του Παντοκράτορα, Πάτρα

Στην αγορά υπάρχει ναός του ολύμπιου Δία με γλυπτική

εικόνα του ίδιου καθισμένου σε θρόνο και της Αθηνάς

όρθιας παρά το θρόνο∙ υπάρχει και της Ήρας άγαλμα

αντίκρυ στο άγαλμα του ολύμπιου Δία.



Στην κορυφή, το Κάστρο των Πατρών και αμέσως χαμηλότερα, στο κέντρο, ο Παντοκράτωρ. 

Karl Rottmann, 1834, Μόναχο



Το σχέδιο Βούλγαρη προέβλεπε επίσης τη

διαμόρφωση πλατειών: την Αγίου Γεωργίου, την

Ομονοίας, εκείνη στην περιοχή του

Παντοκράτορα καθώς και την πλατεία στα Ψηλά

Αλώνια - περιοχή που απέδωσε σπουδαίες

αρχαιότητες, οι οποίες σήμερα εμπλουτίζουν τη

μόνιμη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου

Πατρών.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως ο Βούλγαρης το

1828 είχε διακρίνει τα σημεία αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος, σημαίνοντάς τα ως ζώνες

πρασίνου ή μελλοντικής διερεύνησης.

Ευρήματα από αρχαίο ιερό στα Ψηλά Αλώνια. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Βάσει των ανασκαφικών ευρημάτων εκτιμάται

ότι η περιοχή Υψηλών Αλωνίων φιλοξενούσε

δημόσια οικοδομήματα και όχι μόνο. Εδώ

βρέθηκε η μαρμάρινη προτομή του Λεύκιου

Βέρου και τμήμα πιθανώς αρχαίου Γυμνασίου,

καθώς επίσης επαύλεις εύπορων ή αξιωματούχων

Ρωμαίων. Επομένως εδώ εντοπίζεται η πιο

αριστοκρατική συνοικία της ρωμαϊκής Πάτρας,

διακοσμημένη με ψηφιδωτά δάπεδα, κήπους και

αντίγραφα διάσημων έργων κλασικών Ελλήνων

αγαλματοποιών.

Άγαλμα Αφροδίτης από τα Ψηλά Αλώνια 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Άγαλμα Ηρακλή από τα Ψηλά Αλώνια. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Προτομή του Λεύκιου Βέρου από τα Ψηλά 

Αλώνια. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 



Αποσπάσματα παραστάσεων και μοτίβων από ψηφιδωτά 

δάπεδα και μαρμαροθετήματα που βρέθηκαν στην 

περιοχή Υψηλών Αλωνίων. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Ρωμαϊκό υδραγωγείο Πάτρας. 

James Skene, Μνημεία και Τοπία της Ελλάδος, 1838-1845

Αθήνα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό υδραγωγείο Πάτρας

Την επισκευή του ρωμαϊκού υδραγωγείου πρότεινε ο

Βούλγαρης με τον Καποδίστρια κατά τον 19ο αιώνα,

αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το σεβασμό τους προς

τις αρχαιότητες και την προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στη

Νέα Πόλη.



ΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

και

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ



Όσον αφορά την Κάτω Πόλη, βάσει του αρχικού σχεδίου

Βούλγαρη, θα εκτεινόταν από τη σημερινή οδό Σαχτούρη

μέχρι την Αράτου, και από την Αγ. Ανδρέου ως την Αλ.

Υψηλάντου.

Στο δυτικό τμήμα της Κάτω πόλης σχεδιαζόταν ένα

παραθαλάσσιο πάρκο οριοθετημένο από το μέτωπο της

θάλασσας και τις οδούς Κολοκοτρώνη και Αγ. Ανδρέου,

ενώ θα προχωρούσε πέρα από την οδό Καρόλου προς τη

Νόρμαν.

Ενστερνιζόμενος το όραμα του Βούλγαρη, ο Καποδίστριας

σκόπευε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος το συγκεκριμένο

σχέδιο.

Στόχος του μηχανικού και συνοδοιπόρου του Κυβερνήτη

ήταν να επανασχεδιάσει την Πάτρα πιο λειτουργικά αλλά

και αυξάνοντας τις νησίδες πρασίνου.

Κάτω Πόλη Πάτρας, σημ. οδός Γεροκωστοπούλου. Α. Μουτζάλη, Μεταβολές του αστικού 

τοπίου στην Πάτρα του 19ου αιώνα (2016)



Οριοθέτηση της Κάτω Πόλης Πάτρας, κατά το σχέδιο του Σταμάτη Βούλγαρη (σε υπόβαθρο Google Earth)



Με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή, η 

περιοχή του παραθαλάσσιου πάρκου, 

κατά το σχέδιο Βούλγαρη. 

Δυτικότερα πρέπει να εκτεινόταν το 

παράκτιο άλσος που είδε ο Παυσανίας 

στον 2ο αιώνα μ.Χ.



Ως νησίδα πρασίνου και χώρο περιπάτου με

δένδρα είχε φανταστεί ο Βούλγαρης το

παραθαλάσσιο πάρκο της Νέας Πάτρας.

Άραγε γνώριζε την περιήγηση του Παυσανία που,

στον 2ο αιώνα μ.Χ., περιγράφει με ανάλογο τρόπο

την παράκτια ζώνη της ρωμαϊκής Πάτρας;

(Στις Πάτρες) έχουν και ένα άλσος κοντά στη θάλασσα για πολύ

ευχάριστους περιπάτους και γενικά ευχάριστη παραμονή κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού. Μέσα στο άλσος υπάρχουν και ναοί, ένας

για τον Απόλλωνα, άλλος για την Αφροδίτη, με τα λατρευτικά τους

αγάλματα λίθινα. Προς το άλσος συνέχεται το ιερό της Δήμητρας, η

ίδια η θεά και η Κόρη παριστάνονται όρθιες, άλλο άγαλμα παριστάνει

τη Γη. Μπροστά στο ιερό της Δήμητρας υπάρχει πηγή... Στην πηγή

υπάρχει μαντείο αλάθητο...



Το ιερό της Δήμητρας - μεταγενέστερο αγίασμα του Αγ. Ανδρέα - στην Πάτρα. 

Χαλκογραφία του Edward Dodwell, 1819

Ο καμαροσκεπής χώρος του σημερινού

αγιάσματος του Αγίου Ανδρέα ήταν

χώρος μαντικής πηγής. Η ροή της ήταν

τόσο πλούσια, ώστε κάποτε, σύμφωνα

με τον σχολιαστή του Παυσανία,

Νικόλαο Παπαχατζή, σχημάτιζε ρέμα

προς τη θάλασσα.

Το αλάθητο μαντικό νερό θεράπευε από

ασθένειες.



Κάτοψη της ανασκαφής του Σεραπείου, 

Ιω. Παπαποστόλου ΑΕ 2014, εικ. 13

Η περιγραφή του Παυσανία συνεχίζει «Κοντά

στο άλσος τον Πατρών υπάρχουν και δύο ιερά

του Σάραπι...» και επιβεβαιώνεται από τα

ανασκαφικά ευρήματα.

Στη συμβολή των σημερινών οδών Τριών

Ναυάρχων και Μαιζώνος – πυκνοκατοικημένη

περιοχή επί Παυσανία – ήρθε στο φως το

λεγόμενο Σεραπείον: μια τρίκλιτη αίθουσα

(χωρισμένη σε τρείς επιμήκεις χώρους) με τρεις

εισόδους και σκαλοπάτια προς μια έναν

οκτάπλευρο χώρο σε ψηλότερο επίπεδο.

Στο δάπεδο του οκτάπλευρου χώρου ήταν

στρωμένο το ψηφιδωτό του Νείλου,

προσωποποιημένου ως πωγωνοφόρου δαίμονα.

Το κτίριο συνιστά απτή απόδειξη για τη λατρεία

αιγυπτιακών θεοτήτων πιθανότατα με τέλεση

μυστηριακών τελετών (δια της διαδικασίας της

μύησης).

Το ψηφιδωτό του Νείλου. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



ΟΙ ΣΤΟΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

και

Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ



Το προτεινόμενο σχέδιο πόλης του Σταμάτη Βούλγαρη

περιείχε ακόμα μία καινοτόμο λεπτομέρεια που ανακλά

τις γνώσεις και την αισθητική του συγκεκριμένου

αρχιτέκτονα. Σχεδίαζε δρόμους με πλευρικές στοές για

προστασία των διαβατών από τις καιρικές συνθήκες.

Εκτός από τον χρηστικό τους ρόλο, οι στοές θα

αναδείκνυαν και αισθητικά το αστικό τοπίο.

Οι παρόδιες στοές αποτελούσαν χαρακτηριστικό της

Πάτρας ήδη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Η πλακόστρωση

με πλάκες από το λατομείο Αστακού χρονολογείται στον

2ο αιώνα μ.Χ. και αποτελεί σύνηθες στοιχείο των

προγραμμάτων εξωραϊσμού επί δυναστείας των

Αντωνίνων. Ωστόσο ρυμοτομικός σχεδιασμός με

κατεύθυνση από το Κάστρο προς το λιμάνι, δηλ. η

χάραξη των δρόμων, προϋπήρχε στην Πάτρα ήδη από

την ελληνιστική εποχή, όπως φαίνεται στις ανασκαφές.

Τμήμα λιθόστρωτου δρόμου με παρόδια κιονοστοιχία.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Οι παρόδιες κιονοστοιχίες έχουν καταβολές στην αρχιτεκτονική παράδοση της ανατολικής

Μεσογείου. Κιονοστοιχίες πλαισίωναν κύριους οδικούς άξονες, δίνοντας αίσθηση προοπτικής και

γεωμετρίας στο περιβάλλον μιας πόλης.

Άποψη της ρωμαϊκής πόλης Παλμύρα (Συρία), πριν βομβαρδιστεί από τις δυνάμεις του ISIS



Οι παρόδιες στοές τελικά υλοποιήθηκαν 65

χρόνια μετά τον αρχικό σχεδιασμό τους από τον

Βούλγαρη, ως στοιχείο του ρεύματος του

νεοκλασικισμού, σε δρόμους της Κάτω Πόλης

(Κορίνθου, Κανακάρη, Ερμού, Αγ. Νικολάου,

Κολοκοτρώνη, Πλατεία Γεωργίου) αλλά και της

Άνω (Γερμανού, Μπουκαούρη).

Στοές στον αστικό σχεδιασμό ξαναβρίσκουμε

στην Κέρκυρα, γενέτειρα του Βούλγαρη μα και

του Καποδίστρια.

Κάτω Πόλη Πάτρας, πλατεία Γεωργίου Α’. Αφ. Μουτζάλη, Μεταβολές του αστικού τοπίου 

στην Πάτρα του 19ου αιώνα (2016)



Ως αρχιτεκτονική τάση, ο νεοκλασικισμός εμφανίστηκε στην

Ελλάδα περί το 1815 και, μέχρι τον ερχομό του Καποδίστρια

το 1828, είχε ήδη εξαπλωθεί στα βενετοκρατούμενα και

αγγλοκρατούμενα νησιά του Ιονίου. Παρά τη γενική

εντύπωση, δεν ήταν η άφιξη του Όθωνα και των Βαυαρών που

σήμανε την υιοθέτησή του στη χώρα μας. Αντιθέτως, η στενή

και άμεση σχέση της Πάτρας με τα Επτάνησα διευκόλυνε τη

μεταλαμπάδευση του νεοκλασικού ρεύματος και την ανάδειξή

του σε κυρίαρχο αρχιτεκτονικό ρυθμό της πόλης.

Από άποψη σχεδιασμού, ο νεοκλασικισμός –δηλαδή η

αναβίωση κλασικών μορφών- διέπεται από καθαρότητα στην

εκτέλεση λεπτομερειών, φυσικότητα και λεπτότητα. Εφ’ όσον

αντλεί τα πρότυπά του από την κλασική αρχαιότητα, βασικές

αρχές του είναι η συμμετρία, το αυστηρό και λιτό ύφος, οι

αναλογίες μεταξύ των δομικών μερών, η στιβαρότητα και η

μεγαλοπρέπεια, οι μονόχρωμες επιφάνειες με γραμμική

διακόσμηση και οι ελεύθερες κιονοστοιχίες – στοιχεία που

ανάγονται στη σχεδίαση των αρχαιοελληνικών ναών.

Οικία στην Κέρκυρα, όπου έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης

Βούλγαρης. Η αρχιτεκτονική της γενέτειράς του επηρέασε εμφανώς

τη μορφή των μεταγενέστερων προτάσεών του για την πόλη της

Πάτρας (κατά τον καθηγητή Μάνο Μπίρη, Ιστορικό Αρχιτεκτονικής)



Τυπολογικά τα νεοκλασικά κτίρια της Πάτρας διακρίνονται σε

τρεις κατηγορίες.

• τριώροφα κτίσματα κατά μήκος της θάλασσας με πολυτελή

προστώα

• διώροφα με προστώα

• μονώροφα κτίρια.

Η οικία Τζίνη στη συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και

Μαιζώνος, η οποία ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αποτελεί ίσως

το παλαιότερο κτίριο της Πάτρας και το μοναδικό σωζόμενο της

Καποδιστριακής περιόδου, κατασκευασμένο το 1832.

Διατηρείται σε άριστη κατάσταση και στο υπέρθυρο (πίσω από

νεώτερη εμπορική πινακίδα) έχει επιβιώσει ο ανάγλυφος

φοίνικας.

Αυτομάτως έρχονται στη μνήμη οι ονομαζόμενοι «Φοίνικες», τα

πρώτα νομίσματα που έκοψε ο Καποδίστριας για το νεοσύστατο

κράτος, τα οποία έφεραν στον εμπροσθότυπο τον -αναγεννημένο

από τη στάχτη του- Φοίνικα.

Σ’ αυτόν αντικατοπτρίζεται η αναγέννηση του ελληνικού έθνους

όπως την είχε οραματιστεί ο Κυβερνήτης, μετά την αποτίναξη

του Οθωμανικού ζυγού.

Ανάγλυφος φοίνικας

στο υπέρθυρο της

οικίας Τζίνη στην

Πάτρα

Νομίσματα της εποχής Καποδίστρια



Η βενετσιάνικη πόρτα του

δημαρχείου της Παλαιάς Πόλης

του Ναυπλίου φέρει το πτηνό

φοίνικα λαξευμένο στο υπέρθυρο,

όπως και η οικία Τζίνη.

Οικία Τζίνη, Πάτρα.

Όπως γράφει ο Ιστορικός Αρχιτεκτονικής

Μάνος Μπίρης, στοιχεία του

Νεοκλασικισμού, στην απλούστερη

έκφρασή τους, εισάγονται στην Κάτω

Πόλη της Πάτρας.

Οι στοές - είτε με κιονοστοιχίες είτε με

τοξοστοιχίες - αποτελούν βασικό

χαρακτηριστικό.

Οι διώροφες οικίες συνήθως υιοθετούσαν

τον τύπο του «κτιρίου με στοά στο

ισόγειο», που είχε προταθεί από τον

Βούλγαρη και τον Shaumbourg.



Ο ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑ



Αιώνες παλαιότερα… την επικράτεια της ρωμαϊκής

αυτοκρατορίας είχε εμποτίσει το ρεύμα του κλασικισμού.

Λίγο πριν τη μετάβαση στη μετά Χριστόν εποχή, ορισμένοι

συγγραφείς και καλλιτέχνες είχαν πάλι στραφεί νοσταλγικά

στα έργα της κλασικής αρχαιότητας, επιχειρώντας

συνειδητά να τα ακολουθήσουν, αν όχι να τα μιμηθούν.

Η αναβίωση κλασικών προτύπων και ιδεωδών ορίζεται ως

«κλασικισμός» και κορυφώθηκε στα ρωμαϊκά χρόνια, με

αθρόα παραγωγή αντιγράφων. Πλήθος καλλιτεχνικά

εργαστήρια σε Αθήνα, Πέργαμο και άλλες πόλεις της Μ.

Ασίας αναπαρήγαν αγάλματα της αρχαιότητας, με

προορισμό να κοσμήσουν ανάκτορα, επαύλεις και δημόσια

οικοδομήματα σε ολόκληρη τη ρωμαϊκή επικράτεια. Η

ρωμαϊκή τέχνη έφθασε να θεωρείται «εξαρτημένη» από τα

ελληνικά αρχέτυπα και μιμητική, άρα υποδεέστερη.

Η αρχιτεκτονική παράδοση της αρχαίας Ελλάδας

εντυπωσίασε βαθιά τον αυτοκράτορα Αύγουστο, εμπνέοντάς

τον να προσπαθήσει να αναπλάσει τη Ρώμη με τους τρόπους

και τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων.

Μαρμάρινο άγαλμα 

του Ηρακλή σε 

φυσικό μέγεθος, 

επηρεασμένο από 

τη σχολή του 

κλασικού γλύπτη 

Πολύκλειτου. 

Ρωμαϊκής 

περιόδου.

Αρχαιολογικό

Μουσείο Πατρών



Ο θαυμασμός και σεβασμός για το κλασικό παρελθόν διατρανώνεται μέσα από τα ρωμαϊκά αντίγραφα σπουδαίων έργων του Λύσιππου, του 

Φειδία, του Πραξιτέλη (από αριστερά προς δεξιά: ο αναπαυόμενος Ηρακλής, η Αθηνά Παρθένος, ο αναπαυόμενος Σάτυρος). 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ μ.Χ. ΑΙΩΝΕΣ



Στο όραμα του Καποδίστρια υπάρχουν επιμέρους στοιχεία που θα

μπορούσαν να παραλληλισθούν με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της

ρωμαϊκής Πάτρας. Έστω και αν μεσολάβησαν 18 αιώνες, κοινός

παρονομαστής ήταν πάντοτε η έγνοια για ζητήματα λειτουργικότητας

αλλά και αισθητικής.

Ανέκαθεν η Πάτρα συνδεόταν άρρηκτα με το υγρό στοιχείο όχι μόνο σε

επίπεδο «θαλάσσιου μετώπου», λιμανιού και επικοινωνίας, αλλά επίσης

σε επίπεδο

• λατρείας

• υποδομών

• υγιεινής

• αστικού τοπίου.



Πήλινα μικρογραφικά αγγεία και ειδώλια υδριαφόρων -

αφιερώματα στο ιερό της Δήμητρας Ποτηριοφόρου. Αρχαιολογικό

Μουσείο Πατρών

ΛΑΤΡΕΙΑ



Ρωμαϊκή γέφυρα στην Πάτρα

Αρράβδωτος κίονας με επιγραφή, 

όπου αναγράφεται και το όνομα 

του χορηγού για την κατασκευή 

της ρωμαϊκής γέφυρας. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

ΥΠΟΔΟΜΕΣ



Λουτρό στην περιοχή του Κάστρου Πάτρας

Κάποια από τα περιρραντήρια και τις λεκανίδες που εκτίθενται 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών πιθανώς χρησιμοποιούνταν 

και σε λουτρά, με πρακτικό ή διακοσμητικό ρόλο. 

ΥΓΙΕΙΝΗΚατά τη ρωμαϊκή περίοδο αναπτύχθηκαν οι θέρμες ή

βαλανεία με δυνατότητα θέρμανσης του νερού και του

αντίστοιχου χώρου των θερμών λουτρών. Συνδυάζοντας

μηχανισμούς υδραυλικών και θερμαντικών συστημάτων,

τα λουτρά αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της

καθημερινότητας των Ρωμαίων και θα μπορούσαν να

χαρακτηρισθούν ως κέντρα υγιεινής, ψυχικής και

σωματικής αναζωογόνησης, αλλά και κοινωνικοποίησης.



Εκτός από το χρηστικό τους ρόλο, τα νυμφαία στον ρωμαϊκό κόσμο ήταν

μέσο κοινωνικής προβολής και επίδειξης. Στην ουσία πρόκειται για κρήνες

που αποκτούσαν πολυτελή, μνημειώδη πρόσοψη. Η αίσθηση, όμως, του

τρεχούμενου νερού ανάμεσα στα κτίρια μιας πόλης είχε ευεργετική επίδραση

αναζωογόνησης και χαλάρωσης.

Ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό το νυμφαίο που έχει ανασκαφεί στην Πάτρα,

με διάφορες επεμβάσεις και αλλαγές στη χρήση του ανά τους αιώνες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Κατάλοιπα του 

ρωμαϊκού 

νυμφαίου επί 

των οδών Ιω. 

Βλάχου & 

Κανάρη στην 

Πάτρα



Νυμφαίο Πατρών. Τμήμα του στυλοβάτη κόγχης (ημικυκλική εσοχή κοσμημένη με κολόνες).

Ιω. Παπαποστόλου, Θέματα Τοπογραφίας και Πολεοδομίας των Πατρών, Μελετήματα 13 

(1991), εικ. 4

Στην αρχική του φάση (2ο αι. μ.Χ.) το νυμφαίο

φαίνεται πως ήταν πολυτελές, με σύνθετο

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και επιβλητική

πρόσοψη.

Βρισκόταν στη συνάντηση δύο λιθόστρωτων

κεντρικών οδικών αρτηριών της ρωμαϊκής

Πάτρας. Πλησίον βρέθηκαν βάθρα αγαλμάτων,

ανάγλυφη ζωφόρος από χορηγικό μνημείο και

πλακόστρωτη πλατεία – στοιχεία που προσδίδουν

επισημότητα και δημόσιο χαρακτήρα στον εν

λόγω χώρο.



Σχεδιαστική αναπαράσταση Νυμφαίων 

στην Αγορά Αθηνών (επάνω) και 

το ιερό της Ολυμπίας (αριστερά). 

Μέσα 2ου αι. μ.Χ. B. Longfellow, AJA 116 (2012), εικ. 6, 8



ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ & ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



Πρωτοποριακή λύση στην έλλειψη πόρων

για την υλοποίηση του σχεδίου της Νέας

Πάτρας αποτέλεσε η μέθοδος της

αντιπαροχής σπιτιών για την

αναδιαμόρφωση και σχεδίασή της.

Συγκεκριμένα, ο Καποδίστριας παρείχε

οικόπεδα σε κατοίκους της Κάτω Πόλης,

προκειμένου εκείνοι να παραχωρήσουν τα

δικά τους στην Άνω. Η διαδικασία αυτή

ήταν η αφορμή να δημιουργηθεί το πρώτο

κτηματολόγιο, το οποίο όμως δεν

υλοποιήθηκε ποτέ, καθώς οι

κοτζαμπάσηδες - για να μη χάσουν τη

δύναμή τους - στάθηκαν εμπόδιο και

συνέχισαν τις καταπατήσεις τους.

Άνω Πόλη. Επιστολικό δελτάριο. Α. Μουτζάλη, Μεταβολές του αστικού τοπίου στην 

Πάτρα του 19ου αιώνα (2016)



Ένα είδος κτηματολογίου είχαν εφαρμόσει και οι Ρωμαίοι, με αποτέλεσμα να

αλλάξει η πολιτική και χωρική γεωγραφία των ανατολικών επαρχιών της

αυτοκρατορίας.

Επιπλέον των υποχρεωτικών εισφορών, το αποικιακό εδαφικό καθεστώς που

ίσχυσε επί ρωμαιοκρατίας επέβαλε ανακατανομή γαιών προς όφελος των

νεοαφιχθέντων Ρωμαίων και, φυσικά, χωρίς αντιστάθμισμα ή ανταποδοτικά οφέλη

για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Στην πραγματικότητα οι κατακτητές

σφετερίστηκαν ή δήμευσαν γαίες των κατοίκων κι έτσι βρέθηκαν στην κατοχή της

Ρώμης κτηματικές περιουσίες των Ελλήνων. Η μεταβολή του αγροτικού τοπίου

ήταν αυτονόητη, αφού αυτό θα άλλαζε πλέον χρήση.

Στην Πάτρα προσαρτήθηκαν εδάφη των Λοκρών, της Αιτωλίας αλλά και της ίδιας

της Αχαΐας: η Δύμη, με τις εύφορες, καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις της,

αφομοιώθηκε από την Πάτρα.



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ



Η εφαρμογή του σχεδίου του Σταμάτη Βούλγαρη προχώρησε με

αρκετές τροποποιήσεις, στις οποίες ο Καποδίστριας αναγκάστηκε να

υποκύψει λόγω της αρνητικής στάσης και των πιέσεων που δεχόταν

από τους κοτζαμπάσηδες. Στην πραγματικότητα οι τελευταίοι

εναντιώνονταν στην πρόθεση του Κυβερνήτη να παραχωρήσει

εκτάσεις σε ακτήμονες καλλιεργητές – εκτάσεις που ο ίδιος ο

Καποδίστριας κατάφερε να αποδεσμεύσει από την υποθήκη τους σε

Άγγλους ομολογιούχους δύο εξωτερικών δανείων.

Όταν ο Σταμάτης Βούλγαρης αναγκάστηκε να επιστρέψει στη

Γαλλία, άρρωστος το 1830, έπρεπε να αντικατασταθεί. Με διάταγμα

που υπέγραψε ο Καποδίστριας την ίδια χρονιά στο Ναύπλιο διόριζε

ειδική κυβερνητική επιτροπή συγκεκριμένα για την προώθηση του

σχεδίου. Μέλος της επιτροπής με καθήκοντα πολεοδόμου ήταν ο

βαρόνος Charles de Schaumbourg, διαπρεπής αρχιτέκτονας και

μηχανικός με προϋπηρεσία στο ρωσικό σώμα μηχανικών.



Εν μέρει ο βαρόνος de Schaumbourg ακολούθησε το σχέδιο

Βούλγαρη. Μεταξύ άλλων, οι πέντε πλατείες έγιναν δύο

(Γεωργίου Α’ και Όλγας), οι ζώνες πρασίνου μειώθηκαν, όπως

και οι στοές, ενώ μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα διαιρέθηκαν σε

μικρότερα, και πολλές εσωτερικές αυλές μετατράπηκαν σε

ενδιάμεσους δρόμους.

Στις 4 Δεκεμβρίου 1830 ο Καποδίστριας υπέγραψε στο Ναύπλιο

το διάταγμα 2771, την Πράξη ανοικοδόμησης της πόλης και

ίδρυσης μιας «Νέας Πάτρας», η οποία προέβλεπε μηχανισμούς

εξαερισμού (καπνοδόχους), αποχετευτικό σύστημα, στοιχεία

που εξασφάλιζαν μια υγιεινή διαβίωση, και κανονισμούς: πλέον

οι πολιτικοί μηχανικοί θα έπαιρναν άδεια για την ανοικοδόμηση

κτιρίων.

Για πρώτη φορά επί Ιωάννη Καποδίστρια, συγκροτήθηκε ένα

κράτος πρόνοιας, βασιζόμενο σε νόμους και διατάξεις.

Πήλινο κάλυμμα καπνοδόχου Ρωμαϊκής οικίας με κωνική κορυφή 

και ανοίγματα για τη διαφυγή του καπνού. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Σύμφωνα με τον μελετητή Αθανάσιο Θ. Κατσάμπουλα, μεταξύ των ετών 1858 και 1929 έγιναν δώδεκα τροποποιήσεις στο

εν μέρει υλοποιηθέν σχέδιο Βούλγαρη, οι οποίες αποτέλεσαν το λεγόμενο παλαιό σχέδιο της πόλης.

Α. Θ. Κατσάμπουλας, Ιστορική αναδρομή και πολεοδομική εξέλιξη 

της πόλεως των Πατρών (διπλ.), Αθήνα 2011



Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η τροποποίηση του 1882 που, εκτός της μετατόπισης και τελικής διαμόρφωσης της πλατείας Υψηλών

Αλωνίων, προέβλεπε την οικοπεδοποίηση της ζώνης πρασίνου στη νότια πλευρά του Κάστρου και το χώρο του ρωμαϊκού Σταδίου

(κόκκινη στιγμή), ενώ μέχρι τότε το μνημείο ήταν ορατό. Ο, δε, Βούλγαρης είχε προνοήσει για ζώνη ανάδειξης και διατήρησής του.



Το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο Πατρών (ΦΕΚ 7.11.1986) βασίστηκε στο

πρωταρχικό σχέδιο του Βούλγαρη (1828), με κάποιες αλλαγές στο οικιστικό

συγκρότημα, δεδομένου του πληθυσμιακού μεγέθους 180.000 κατοίκων, και με τις

απαραίτητες μελέτες έργων υποδομής στον τομέα ύδρευσης, αποχέτευσης,

αντιπλημμυρικής προστασίας και αποξήρανσης του έλους Αγυιάς.

Επιμέρους σημεία της Απόφασης 1986 απηχούν την επιρροή που άσκησε η ματιά του

Σταμάτη Βούλγαρη:

~ Οργάνωση της παραλιακής ζώνης με χώρους αναψυχής και αναβάθμιση του

παραθαλάσσιου μετώπου.

~ Δημιουργία πρασίνου κατά μήκος των όχθεων των ποταμών.

~ Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πεζοδρομήσεις κ.ά.

~ Πρόβλεψη για αρχαιολογικό πάρκο στην περιοχή του υπό ανασκαφή Ρωμαϊκού

Σταδίου.



ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ



Η μέριμνα του Σταμάτη Βούλγαρη για τις

αρχαιότητες και η πρόθεση ανάδειξής τους είναι

εντυπωσιακή και διδακτική ακόμη και σήμερα.

Ο μηχανικός επιθυμούσε να ενοποιήσει την Άνω και

Κάτω πόλη της Πάτρας του 19ου αιώνα, με επίκεντρο

το λόφο του ρωμαϊκού Ωδείου.

Τα πλούσια κατάλοιπα αρχαίων μνημείων που

βρέθηκαν στην περιοχή (και του ρωμαϊκού Σταδίου,

επίσης) έπρεπε να διασφαλιστούν σε μία αδόμητη

ζώνη.

Συγκινούν τα λόγια του Βούλγαρη προς τους

πρόκριτους της Πάτρας:

Άξιοι δημογέροντες,

... Μην αφήνετε τα πολύτιμα μνημεία, που άλλοτε κοσμούσαν και

κολάκευαν την πλούσια και όμορφη Αχαΐα, να μένουν αναξιοποίητα και

ξεχασμένα. Με τη βοήθειά σας, ας συγκεντρώσουν οι κάτοικοι της

Αχαΐας κάθε τι σκόρπιο, επιγραφές, γλυπτά, αρχιτεκτονήματα ή

ο,τιδήποτε άλλο αρχαίο, για να τοποθετηθούν μίαν ημέρα στο Εθνικό

Μουσείο, που προτίθεται να αναγείρει ο Κυβερνήτης, και από το οποίο

οι Έλληνες θα μπορούν να αντλούν μαθήματα ηθικής, ηρωισμού και

καλαισθησίας.

Β. Λάζαρης, Καποδιστριακή Πάτρα, 2002



Η προστασία αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων είχε

απασχολήσει την Ελλάδα πολύ πριν την Επανάσταση.

Με υπόμνημά του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ιερά

Σύνοδο, ο Αδαμάντιος Κοραής πάσχιζε για την αποτροπή της

διαρπαγής αρχαιοτήτων και χειρογράφων.

Περίπου είκοσι χρόνια αργότερα (το 1827) η Γ' Εθνοσυνέλευση της

Τροιζήνας θέσπισε την απαγόρευση πώλησης και μεταφοράς

αρχαιοτήτων εκτός Ελλάδος.

Με την ανάληψη καθηκόντων από τον Ιωάννη Καποδίστρια, ένα από

τα πρώτα μελήματά του ήταν να εκδώσει διάταγμα «προς τους κατά

το Αιγαίον Πέλαγος Εκτάκτους Επιτρόπους» (12.5.1828), µε το οποίο

απαγόρευε την εξαγωγή αρχαιοτήτων από την ελληνική επικράτεια.
Αδαμάντιος Κοραής



Παραδίδεται ότι ο ανιψιός του Φίλιπ Τζέημς Γκρην, Ερρίκος

Γκρην (1832-1896) δώρισε στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Πατρών δυο μικρά αγάλματα που είχε στην κατοχή του.

Εφ’ όσον εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμη επίσημο

μουσείο στην Πάτρα, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο πρόκειται

για αληθινό συμβάν (καταγράφεται, πάντως, στο φύλλο

εφημερίδας της εποχής) ούτε αν τα αγαλματάκια

προέρχονταν από την Πάτρα, ούτε τι απέγιναν. Πιθανώς

φυλάχθηκαν σε κάποιον από τους χώρους όπου στεγάζονταν

και τα υπόλοιπα ευρήματα της περιοχής.

Η κίνηση ενός ανθρώπου καταγόμενου από οικογένεια με

ανθελληνικές τάσεις να προσφέρει τέτοια δωρεά στην πόλη

αντικατοπτρίζει μάλλον μια προσπάθεια αποκατάστασης της

φήμης του.

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΝΕΟΛΟΓΟΣ



Ήδη πριν την ελληνική επανάσταση ο Γάλλος

πρόξενος Φρανσουά Πουκεβίλ (σύγχρονος του

Φίλιπ Γκρην) είχε επισημάνει ότι η Πάτρα, λόγω

πληθώρας αρχαιολογικών ευρημάτων, θα

μπορούσε να φιλοξενήσει ένα μουσείο, όπου θα

στεγάζονταν με ασφάλεια οι αρχαιότητες.

Το άγαλμα του Μαρσύα στο Βρετανικό Μουσείο

θεωρείται ότι προέρχεται από την Πάτρα και

«εξήχθη» εκείνη την εποχή.

Χάλκινο άγαλμα του δεινού αυλητή της αρχαιότητας Μαρσύα.

Βρετανικό Μουσείο



Πασίγνωστο και εμβληματικό είναι το ψηφιδωτό δάπεδο με παραστάσεις καλλιτεχνικών και αθλητικών αγώνων, που βρέθηκε στην

πλατεία Ρούφου στα Ψηλά Αλώνια και σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Πολύ λιγότερο 

γνωστό είναι το 

περίτεχνο στέγαστρο 

που σχεδίασε ο 

Ερνέστος Τσίλλερ 

στο τέλος του 19ου

αιώνα, προκειμένου 

να στεγάσει το 

ψηφιδωτό επί τόπου 

στον χώρο ανεύρεσής 

του.



Προτού ιδρυθεί η κρατική Αρχαιολογική Υπηρεσία

(1833) και θεσπιστεί ο νόμος περί διαφύλαξης των

αρχαιοτήτων (1834), στον οποίο στηρίχθηκε το πνεύμα

όλης της μεταγενέστερης ελληνικής νομοθεσίας περί

αρχαιοτήτων, τα ευρήματα μεταφέρονταν, είτε στο

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, είτε στην

Αίγινα, για να φυλαχθούν στις στοές του

ορφανοτροφείου και της βιβλιοθήκης του.

Το πρώτο Αρχαιολογικό Μουσείο ίδρυσε ο

Καποδίστριας στην Αίγινα στις 21 Οκτωβρίου 1829.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας



Στα τέλη του 19ου αιώνα τα αρχαιολογικά ευρήματα της

Πάτρας στεγάζονταν σε σχολεία, στο δημαρχείο, το

νομαρχείο και το χώρο του ρωμαϊκού Ωδείου.

Το 1932 εκπονήθηκαν τα πρώτα σχέδια από την

Εφορεία Αρχαιοτήτων και τον τοπικό μηχανικό του

Δημοσίου για το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο στην

πόλη. Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν, καθώς ο Δήμος

τελικά δεν παραχώρησε το σχετικό οικόπεδο.

Το 1934, ο πατρινός Ιωάννης Καραμανδάνης έκανε

δωρεά προς τιμήν του γιου του. Ένα μέρος της οικίας

του, επί της οδού Μαιζώνος στην πλατεία Όλγας,

παραχωρήθηκε για να στεγαστεί έκθεση αρχαιοτήτων.

Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος ανέστειλε τη λειτουργία του

Μουσείου, το οποίο ουσιαστικά άνοιξε πολύ αργότερα,

με την επιμέλεια των Εφόρων Νικολάου Γιαλούρη,

Ευθυμίου Μαστροκώστα και Φωτίου Πέτσα.

Οικία Ιωάννη Καραμανδάνη στην Πλατεία Όλγας. 

Το πρώτο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πάτρα



ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ & ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ



Όταν η Πάτρα επλήγη για πολλοστή φορά από την

πανώλη, το Δεκέμβρη του 1828, ο Καποδίστριας

αντιμετώπισε το θέμα άμεσα και αποτελεσματικά.

Άλλωστε, πέραν της Νομικής και Φιλοσοφίας που

είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, ήταν

και απόφοιτος της Ιατρικής, την οποία άσκησε ως

λειτούργημα στη γενέτειρά του Κέρκυρα.

Έχοντας προϋπηρετήσει και αποκτήσει δικτύωση

στο εξωτερικό, ο Καποδίστριας οργάνωσε γρήγορα

και ευέλικτα ένα ιατροφαρμακευτικό επιτελείο.

Έτσι το 1828, λαμβάνοντας την καθοδήγηση του

Ελβετού φιλέλληνα ιατρού Louis-André Gosse,

ζητώντας τη συνδρομή του γαλλικού στρατού και

δίνοντας εύστοχες εντολές στον πολιτικό και

στρατιωτικό διοικητή της Πάτρας Philippe Higonet,

έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση

της πανδημίας.

Πορτραίτο του Louis-Andre Gosse
Philippe Higonet 

Archives of the Department of Cantal, Aurillac, France



Το άρθρο για την πανώλη, όπως δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (11.3.1879)



Από επιστολή της εποχής, και συγκεκριμένα του Νομάρχη Αχαΐας, Αλέξανδρου Αξιώτη, μαθαίνουμε ότι υπήρχε πρόθεση

κατασκευής νέου λοιμοκαθαρτηρίου, αφού το υπάρχον δεν επαρκούσε. Στο νέο κτίριο προβλεπόταν καλύτερη διαρρύθμιση,

αερισμός του χώρου και διάνοιξη πηγαδιών.

Αν και υποσχόμενο κτιριολογικά, η προτεινόμενη θέση για την ανέγερσή του, στο λιμάνι της πόλης, ήταν ατυχής επιλογή. Το

σχέδιο ναυάγησε, σε αντίθεση με την περίπτωση του Ναυπλίου, όπου ο Κυβερνήτης πέτυχε να ιδρύσει ένα καλά οργανωμένο

λοιμοκαθαρτήριο.

Από το βιβλίο του Β. Κ. Λάζαρη, Καποδιστριακή Πάτρα (2002)



Λοιμός είχε ξεσπάσει και επί δυναστείας Αντωνίνων,

κατά τη θητεία του Μάρκου Αυρήλιου (165–180 μ.Χ.).

Θεωρείται πως η έντονη κινητικότητα πληθυσμών

(στρατού, σκλάβων, βετεράνων, μετοίκων) στο πλαίσιο

μιας προσπάθειας «εκρωμαϊσμού», διατάραξε την

ισορροπία της υγείας των λαών της Μεσογείου. Μελέτες

ανθρωπίνων κοπρολίθων (γεωλογικό απολίθωμα

κοπράνων) από ταφές και δημόσιες τουαλέτες εκείνης

της εποχής έδειξαν έντονη παρουσία παρασίτων που

προκαλούσαν δυσεντερίες.

Παρ’ όλο που η ρωμαϊκή αυτοκρατορία φρόντισε τα

θέματα υποδομής και υγιεινής με συστήματα ύδρευσης,

αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων, δυστυχώς δεν

κατάφερε να ανακόψει την εξάπλωση μολυσματικών

ασθενειών. Ο ίδιος ο ιατρός Γαληνός που, μάλιστα,

διετέλεσε προσωπικός θεράπων του αυτοκράτορα

Μάρκου Αυρηλίου, παρομοίασε την κατάσταση με την

πανώλη που είχε πλήξει την Αθήνα το 430 π.Χ. Ο, δε,

σοφιστής Αίλιος Αριστείδης σχολίασε την έντονη

θνησιμότητα, αλλά και την ταχύτατη μετάδοση της

ασθένειας σε ανθρώπους και ζώα.
Αίλιος Αριστείδης

Γαληνός. Λιθογραφία του Pierre 

Roche Vigneron 

Αυτοκράτειρα Φαυστίνα η Νεότερη, σύζυγος του

Μάρκου Αυρήλιου της δυναστείας Αντωνίνων.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Ο επόμενος λοιμός που πλήττει τη Μεσόγειο (250-

266 μ.Χ.) ονομάστηκε συμβατικά «του

Κυπριανού» από το όνομα ενός ανθρώπου που

έζησε το γεγονός και του οποίου η άμεση

μαρτυρία αποτελεί για εμάς παρακαταθήκη.

Τα περιγραφόμενα συμπτώματα συμπίπτουν με

όσα αναφέρει ο Γαληνός για τον λοιμό των

Αντωνίνων. Έτσι αρκετοί μελετητές πιστεύουν

πως πρόκειται για το δεύτερο κύμα της ίδιας

μολυσματικής νόσου.

Ο λοιμός ξέσπασε ενώ η αυτοκρατορία βρισκόταν

σε κοινωνικοπολιτικό αναβρασμό, μια αναταραχή

που είχαν προκαλέσει οι συνεχείς εισβολές των

γερμανικών φύλων σε διάφορα σημεία των

συνόρων της αυτοκρατορίας.

Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση, ο

λοιμογόνος παράγοντας ήταν οι μετακινήσεις

πληθυσμών.
Ο άγγελος του θανάτου χτυπά μια πόρτα κατά τη διάρκεια της πανούκλας της Ρώμης.

Χαρακτικό του J.G. Levasseur



Ρωμαϊκό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Novae

(Νοβάη) της Βουλγαρίας, σημαντικό Ρωμαϊκό 

οχυρό στα σύνορα με το Δούναβη.

(2019, April 20) World History Encyclopedia

https://www.worldhistory.org/image/10479/rom

an-military-hospital-novae/ )

Ο Ρωμαίος ιστορικός Δίων Κάσσιος (155-

235 μ.Χ.) υπολογίζει 2.000 θανάτους την

ημέρα στη Ρώμη κατά την κορύφωση της

ασθένειας ενώ, στο δεύτερο ξέσπασμα, τα

θύματα εκτιμάται πως ανέρχονταν σε

περισσότερα από 5.000 ημερησίως.

Έχει υποστηριχθεί ότι η πανδημία

συνετέλεσε καθοριστικά στην παρακμή της

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - ίσως και στην

τελική της πτώση.

https://www.worldhistory.org/image/10479/roman-military-hospital-novae/


Μολονότι ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος

αποδίδει κάποια από τα προβλήματα της εποχής

του στις κλιματικές συνθήκες, και ο ίδιος ο

Ιπποκράτης ήδη από την κλασική αρχαιότητα

επισημαίνει την επικινδυνότητα των ελών, αιώνες

αργότερα οι άνθρωποι εξακολουθούν να

παραβλέπουν παράγοντες όπως το περιβάλλον και

η γεωγραφία ενός τόπου.

Ορισμένα τμήματα της Νέας Πάτρας, κατά το

ρυμοτομικό σχέδιο των Βούλγαρη-Καποδίστρια,

αναφέρεται (στην εφημερίδα Courrier D’Orient)

ότι οικοδομήθηκαν πάνω σε βάλτους, με

αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού -και

κυρίως παιδιά- να προσβληθεί από ελονοσία.

Ιπποκράτης

National Library of Medicine, USA

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Courrier D’Orient, 6 Σεπτεμβρίου 1828 



ΠΑΤΡΑ : ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ



Με την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, έπαψαν να υπάρχουν

οι πολλές μικρές πόλεις της κλασικής αρχαιότητας. Ευνοήθηκαν τα

μεγάλα αστικά κέντρα ενώ οι ενδιάμεσες περιοχές είτε προσαρτήθηκαν

είτε αφομοιώθηκαν, πάντα υπό τον έλεγχο της Ρώμης. Δημιουργήθηκαν

έτσι λίγες τοπικές μητροπόλεις, μία από τις οποίες ήταν και η Πάτρα.

Στην πραγματικότητα οι ελληνιστικές πόλεις έχασαν την αυτονομία τους,

δηλ. την αυτοδιακυβέρνηση. Οι απώλειες που επέφερε η συρρίκνωση ή

εγκατάλειψη αυτών των τόπων (με τις αγροτικές τους εκτάσεις, την

ύπαιθρο χώρα) δεν αντισταθμίστηκε.

Susan Alcock, Graecia Capta: The landscapes of Roman 

Greece 1993, σελ. 15, εικ. 3 

(επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 



Θεωρητικά, ως civitas libera, η Πάτρα διατήρησε

κάποιες ελευθερίες και προνόμια (φορολογική ατέλεια

και, ως ένα βαθμό, αυτοδιοίκηση). Ωστόσο οι

μεταβολές στο κοινωνικό τοπίο ολόκληρης της Ελλάδας

ήταν αναπόφευκτες, δεδομένων των νέων πολιτικών

συνθηκών. Η χωρική επέκταση της Πάτρας σήμαινε την

προσάρτηση άλλων περιοχών, και συγκεκριμένα των

αιτωλικών πόλεων Καλυδώνας και Πλευρώνας, αλλά

ακόμη και της Δύμης, πόλης της ίδιας της Αχαΐας.

Χάριν στη γεωγραφική θέση και το λιμάνι της - ιδίως

μετά την καταστροφή της Κορίνθου από τους Ρωμαίους

(146 π.Χ.) - η Πάτρα αναδείχθηκε σε κόμβο εμπορικό

αλλά και διέλευσης των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Δεν

είναι τυχαίο πως ο αυτοκράτορας Αύγουστος επέλεξε να

την εποικήσει ιδρύοντας εδώ την Colonia Augusta

Achaica Patrensis, όπως υποδηλώνει η

συντομογραφημένη λεζάντα COL AVG ACH PAT σε

νομίσματα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές.
Λιθόστρωτο λιμενικής εγκατάστασης, στη σημ. οδό Μπουμπουλίνας 10.

Ιω. Παπαποστόλου, Θέματα Τοπογραφίας και Πολεοδομίας των Πατρών, Μελετήματα 13 

(1991), εικ. 10



Εγκαθιστώντας παλαίμαχους λεγεωνάριους, ο αυτοκράτορας

προσπάθησε να ομογενοποιήσει την επικράτεια που κυβερνούσε,

αποσοβώντας ταυτόχρονα κινδύνους εξεγέρσεων ή ανυπακοής. Αν

υποθέσουμε ότι πρόκειται για απόπειρα εκρωμαϊσμού, αυτή

«προσέκρουσε» στον ισχυρό πολιτισμό της κατακτημένης χώρας. Ως ένα

βαθμό, οι νεόφερτοι κάτοικοι εξελληνίστηκαν.

Στο ρωμαϊκής εποχής ψηφιδωτό δάπεδο με παράσταση θεατρικών και

αθλητικών αγώνων, αθλήματα και έπαθλα θυμίζουν τους κλασικούς

πανελλήνιους αγώνες. Η μορφή που αποδίδεται με πιο σκουρόχρωμες

ψηφίδες ίσως υποδηλώνει φυλετικό χαρακτηριστικό, σαν του

Μαυριτανού την επιδερμίδα στο χρώμα του χαλκού, που διαβάζουμε στο

επίγραμμα της επιτύμβιας στήλης για τον Αυρήλιο, γιο του Σέσσωρα.

Στο πλαίσιο της ειρηνικής συνύπαρξης λαών, διατηρήθηκαν τα

πολιτισμικά ιδιώματα καθενός, όπως αποκαλύπτουν τα εκθέματα του

Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Εξάλλου στις Επιστολές του Κικέρωνα είναι σαφές ότι η Πάτρα, πριν

ακόμη εποικισθεί, φιλοξενούσε μια πολυεθνική κοινωνία. Ενεπίγραφη επιτύμβια 

στήλη 2ου–3ου αι. μ.Χ. 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Πατρών



Στις ιδιωτικές επαύλεις τους οι Ρωμαίοι

υιοθέτησαν τη διαρρύθμιση που γνωρίζουμε

π.χ. από τα καλοδιατηρημένα σπίτια της

ελληνιστικής Δήλου, με διάταξη σε δύο

ορόφους γύρω από αίθριο. Ωστόσο

εφάρμοσαν τις δικές τους χαρακτηριστικές

τοιχοποιίες (opus cementitium, reticulatum,

testaceum, mixtum κλπ).

Στην κοινή τους πορεία, Ρωμαίοι και Έλληνες

διατήρησαν τη γλώσσα τους, με πάρα πολλές

επιγραφές να είναι γραμμένες στα ελληνικά.

Από την άλλη, οι Ρωμαίοι έφεραν το έθιμο της

καύσης νεκρών και τοποθέτησης της στάχτης

σε περίτεχνα τεφροδόχα αγγεία μαρμάρινα και

σκαλιστά.

Πήλινα, μολύβδινα και μαρμάρινα τεφροδόχα δοχεία. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Στην οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των

διαφόρων εθνοτήτων που απάρτιζαν τον

πληθυσμό της Πάτρας, η θρησκεία δεν

στάθηκε εμπόδιο. Αντιθέτως, η λατρεία

Αιγυπτιακών θεοτήτων (Ίσιδας, Άττι,

Σέραπι), καθώς και του Μίθρα από την

Περσία, τελούνταν ανεμπόδιστα, όπως

προδίδουν τα αφιερώματα (λύχνοι, γλυπτά)

και οι εικονιστικές παραστάσεις των

ψηφιδωτών δαπέδων.

Οι προγονολάτρεις Ρωμαίοι αποθέωναν τους

αυτοκράτορες, όμως δεν έφεραν στην

Ελλάδα δικές τους θρησκείες. Επέλεξαν να

τιμούν το ελληνικό μυθικό παρελθόν,

δείχνοντας στους γηγενείς/αυτόχθονες

πληθυσμούς την πρόθεσή τους να μη

διαταράξουν καταστάσεις.

Η ρωμαϊκή ήταν εποχή ανεξιθρησκείας.

Μαρμάρινη κεφαλή κολοσσικού αγάλματος 

του Σέραπι. Αρχαιολογικό Μουσείο ΠατρώνΜαρμάρινο ανάγλυφο του Πέρση θεού 

Μίθρα. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Κατά τους επόμενους αιώνες (15ο–18ο) άνθρωποι

καταγόμενοι από τα Ιόνια νησιά, την Στερεά

Ελλάδα, την υπόλοιπη Πελοπόννησο, αλλά και από

Αγγλία, Μάλτα, Γερμανία, Ιταλία, συνέχισαν να

συνυπάρχουν ειρηνικά στην Πάτρα.

Υπάρχουν αναφορές σε διάφορες κοινωνικές

ομάδες, σε Ρομά, Αρβανίτες, Βλάχους, Εβραίους,

Μουσουλμάνους. Την ύπαρξη των τελευταίων

μαρτυρούν τα οθωμανικά κατάλοιπα στην περιοχή

του Κάστρου, καθώς και η ονομασία κεντρικής

οδικής αρτηρίας της Άνω Πόλης, ως Μπολ Σοκάκ

(σημ. οδός Παντοκράτορος).

Όπως και στις αρχαίες εποχές, το άνοιγμα προς τους

θαλάσσιους δρόμους ήταν ελκυστικό και

ελπιδοφόρο. Ο κοσμοπολίτικος αέρας της

μεσογειακής μητρόπολης δεν χάθηκε ποτέ.

Έτσι, στη νεόδμητη Καποδιστριακή Πάτρα

συνέρευσε πλήθος κόσμου προς αναζήτηση

εργασίας.

Τμήμα ενεπίγραφης επιτύμβιας 

εβραϊκής στήλης 16ου-17ου αιώνα μ.Χ. 

από την Πάτρα. Στο επίγραμμα 

διαβάζουμε:

Μνήμα του αγαπητού και 

διακεκριμένου ραβίνου 

Μωυσή Al-Valensi, 

που αναχώρησε την 1η μέρα 

των ενδιάμεσων ημερών του 

Sukkoth, 

5371 από τη Δημιουργία.

Είθε η ψυχή του να δεθεί με τα 

δεσμά της αιώνιας ζωής



Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΠΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ…

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ



Το όνομα του Ιωάννη Καποδίστρια θεωρείται ταυτόσημο με τον Ελληνισμό.

Η εμβριθής μελέτη της ιστορικού Ελένης Κούκου τοποθετεί τον Καποδίστρια - ήδη από

τα προεπαναστατικά χρόνια κι ενώ ίδιος ήταν ακόμη φοιτητής στη βόρεια Ιταλία - σ’

ένα κλίμα προσπάθειας για την αναγέννηση του ελληνικού έθνους.

Αναμφίβολα, η αγάπη για την πατρίδα, ο λιτός τρόπος διαβίωσης, η ταπεινότητα, οι

προοδευτικές αντιλήψεις και η δημοκρατικότητα συνθέτουν μια σπουδαία

προσωπικότητα. Στην σκιαγράφηση αυτής της πολιτικής μορφής, βασικό γνώρισμα

είναι η αφιλοκέρδεια. Όταν το 1828 ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ελλάδας, μ’ ένα λαό

εξαθλιωμένο και καταρρακωμένο ύστερα από τέσσερις αιώνες υποδούλωσης στους

Οθωμανούς, ο Καποδίστριας διέθεσε μεγάλο μέρος της προσωπικής του περιουσίας για

να βοηθήσει το λαό να ορθοποδήσει.

Κυρίως, όμως, ήξερε να μη διαχωρίζει τις κοινωνικές τάξεις με βάση το εισόδημα.

Γνώριζε τον τρόπο να ενώνει τους ανθρώπους γεννώντας τους πατριωτικό αίσθημα,

όπως στα λεγόμενα «ομηρικά δείπνα», όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι, τσουγκρίζοντας

ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ορκίζονταν να αγωνιστούν για την πατρίδα, αναφέρει

χαρακτηριστικά η ιστορικός.



Μεγαλυνθείς ο Καποδίστριας εν τη αυλή της Ρωσσίας εθεωρείτο όχι

μόνον φίλος αλλά και θιασώτης της πολιτικής της εν Ελλάδι.

… ουδενός Έλληνος καρδία ήτον ελληνικωτέρα· υπέρ της Ελλάδος

μετήλθε την ρωσσικήν επιρροήν του, και όχι υπέρ της Ρωσσίας την

ελληνικήν Αρχήν του

… ουδένα λόγον είχε ν' ασπασθή ξένης επικρατείας συμφέροντα εις

βλάβην της πατρίδος του

… ουδενός, ενί λόγω, εφείσθη η ρωσσική αυλή εις υποστήριξιν του

κυβερνήτου

… και αγαθοποιός απέβη προς τον τόπον η προς αυτόν (τον Κυβερνήτη)

σχέσις της.

Κύριος δε σκοπός της κυβερνητικής πορείας του Καποδιστρίου ήτον η

υλική βελτίωσις του λαού,

… πολλαί αρεταί εκόσμουν τον άνδρα· σεμνά ήσαν τα ήθη του, ακέραιος

ο χαρακτήρ του και αγαθή η διάθεσίς του· … λιτός, απέριττος και

ανεπίδεικτος ήτον ο βίος του· χαρίεσσα και ευπρεπής η ιδιωτική

συμπεριφορά του και πανθομολόγητος η αφιλοκέρδειά του· … διέπρεψε

μεταξύ των διπλωματών του καιρού του ως οξύνους, φιλόπονος και

συνδιαλλάκτης· η γλώσσα του είχε πειθώ και ο καλαμός του χάριν

Γράφει για τον Καποδίστρια ο σύγχρονός του 

Σπυρίδων Τρικούπης



Αλλ' ημαύρωναν την λαμπράν ταύτην εικόνα τινές κηλίδες· ηγάπα να

περιαυτολογή, να επαίρηται και να ολιγωρή τους άνδρας του αγώνος· και το

απρεπέστατον πάντων, τους εχλεύαζεν, αν και γράφων προς τους αλλογενείς

τους επήνει…

… τας ευτυχείς πολιτικάς περιστάσεις, καθ' ας εκλήθη εις την κυβέρνησιν

του τόπου, το απέδιδεν αυταρέσκως εις μόνην την ικανότητα και υπόληψίν

του· επίστευεν ότι ηδικείτο, αν η συμμαχία και η Ευρώπη δεν τον εθεώρουν

Ελλάδα, η δε Ελλάς λυτρωτήν της. δεν εδυσκολεύετο να ονομάζη αυτός

εαυτόν παρρησία σωτήρα της Ελλάδος … τους δε οπλαρχηγούς ληστάς·

μόνους τους χωρικούς και τους βιομηχάνους εθεώρει αξίους της αγάπης και

προστασίας του… δεν εσυστέλλετο δε κομπορρημονών, ότι ηύρε την Ελλάδα

μεμονωμένην και την εσχέτισε προς την Ευρώπην, ότι αν ανεχώρει, η Ελλάς

απώλλυτο, και ότι δεν θα ευτύχει ο τόπος, αν δεν ήρχοντο έξωθεν άνθρωποι

να τον κυβερνήσωσιν … αν δεν παρήρχετο η γενεά των αγωνιστών·

φιλελευθέρους αρχάς πρεσβεύων, ήθελε κυβερνά δεσποτικώς τους ομογενείς

του, επί λόγω ότι τοιούτον κυβερνητικόν είδος έπρεπεν εις έθνος

μεταβαίνον από δουλείας εις ελευθερίαν· ουδ' επίστευεν ότι ο δεσποτισμός

φθείρει συνήθως τα χρηστά ήθη…

Σπ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως,

1788-1873, εκδ. Παναγιώτης Ασλάνης, τ. Δ', Εν Αθήναις:

εκ του τυπογραφείου της "Ώρας", 1888, 276 κ.εξ.

… βρίσκοντας όμως και κάποια σοβαρά ελαττώματα 

στην προσωπικότητα του Κυβερνήτη



«Η κάθοδος μου εις την Ελλάδα, σημαίνει άνοδο εις τον Γολγοθά»

ήταν τα λόγια του Καποδίστρια όταν εκλέχθηκε παμψηφεί το 1827 από

την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας.

Ήταν διατεθειμένος να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, ακόμα κι αν η θυσία

έμελλε να είναι κυριολεκτική. Ο θάνατός του θεωρήθηκε από πολλούς

συνομωσία. Ευθύνη αποδίδεται στην Αγγλία και τη Γαλλία, χωρίς

βέβαια οι Μαυρομιχαλαίοι να απαλλάσσονται των κατηγοριών.

Ο Κυβερνήτης ήξερε πως θα πεθάνει. Η δολοφονία του έντυσε μια

Ελλάδα στα μαύρα κι έκανε μια χώρα να κλαίει χάνοντας κάθε ελπίδα.

Αν συνέχιζε στο τιμόνι της Ελλάδας, θα πετύχαινε επέκταση των

συνόρων και αποτίναξη της ξενικής προστασίας. Παρ’ ότι το έργο του

διακόπηκε άδοξα, η αξία του γιγαντώνεται ακριβώς επειδή

συντελέστηκε υπό αντίξοες συνθήκες.

Με όσα και όποια μέσα διέθετε, ο Καποδίστριας αφοσιώθηκε στη

δημιουργία του νεοελληνικού κράτους… εκ του μηδενός.

Άγαλμα του Καποδίστρια στην Κέρκυρα



Στο τέλος του 19ου αιώνα το νήμα της ζωής ενός άλλου Έλληνα

ηγέτη κόπηκε - επίσης μοιραία. Το 1875 ο Χαρίλαος Τρικούπης,

διπλωμάτης και πρωθυπουργός της Ελλάδας, παρέλαβε τη χώρα σε

δυσχερή οικονομική κατάσταση, με πολλά εσωτερικά και εξωτερικά

προβλήματα.

Όμως κι εκείνος, όπως ο Καποδίστριας, οραματίστηκε ένα

εκσυγχρονισμένο κράτος που θα λειτουργούσε δημοκρατικά, με

σεβασμό στους πολίτες.

Από τον προγραμματισμό του δεν έλειψαν σημαντικά τεχνικά έργα,

που καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία της Πελοποννήσου, αλλά και της

Πάτρας ειδικότερα…

Χαρίλαος Τρικούπης



Η κατασκευή της Διώρυγας της Κορίνθου (1880-

1893) ήταν καρπός της αναπτυξιακής πολιτικής του

τότε πρωθυπουργού, Χαρίλαου Τρικούπη.



Παράτολμο για την εποχή του ήταν το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη για τη ζεύξη του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Πάνω από έναν αιώνα

αργότερα, όταν τελικά κατασκευάστηκε η γέφυρα, τής δόθηκε το όνομά του.



ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙA



Απόσπασμα από την Τραγωδία «Καποδίστριας» του Νίκου Καζαντζάκη:

Στη σκηνή ο Καποδίστριας κι ένας παπάς που έχει έρθει να τον εξομολογήσει. Εκεί ο

Κυβερνήτης λυγίζει:

Καποδίστριας: «Πολλά δεν έχω γέροντα να πω… λίγες χαρές, δουλειά πολλή, σεμνές

ανάγκες. Λόγο βαρύ θα πω, ο Θεός ας με συγχωρνάει. Καμιά δεν πάτησα εντολή του, δεν

θυμούμαι…

Ένα μονάχα βάρος νιώθω στην καρδιά μου. Κουράστηκα! Σιχάθηκα! Δεν τους θέλω τους

Έλληνες! Συμφέροντα, ψευτιές, ατιμίες, προδοσίες…

Σιχάθηκα τους Έλληνες. Μοχθώ παλεύω πονώ και χάνομαι γι’ αυτούς, μα δεν τους θέλω.

Το αθάνατο το φως μολεύουν (μολύνουν) της Ελλάδας. Γεράσαν όλοι τους στα μίση στις

κλεψιές στις ατιμίες στους φόνους.

Η μόνη ελπίδα πια, η μεγάλη, τα παιδιά τους. Γι’ αυτό έχω τόσο πόθο για σχολειά. Γι’ αυτό

μαζεύω απ’ τους δρόμους τα ορφανά και νοιάζομαι για τις μανάδες που βυζαίνουν τα μωρά

τους.

Έλληνες ίσως να γενούν αυτοί μια μέρα».



Σε σκηνή από την Τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη «Καποδίστριας» ο Κυβερνήτης

είναι με τον Κολοκοτρώνη. Έξω το πλήθος φωνάζει «τύραννε».

Καποδίστριας: «Συμπάθησέ τους Θε μου. Θαρρούν η λεφτεριά πως είναι θυγατέρα της

άμυαλης παλικαριάς».

Κολοκοτρώνης: «Ε κυβερνήτη, πάτα ποδάρι. Μην ξεχνάς πως είσαι αφέντης. Χτύπα! Και

ας σε προγκούνε “τύραννο”. Μια μέρα θα στήσουν το κορμί σου μαρμαρένιο».

Καποδίστριας: «Αχ, δεν υπάρχει μια ψυχή μεσ’ στην Ελλάδα περήφανη κι αγνή που το

άτιμο συμφέρον να το νικάει και δίχως κέρδος να δουλεύει. Μια μονάχα ψυχή να βρω

συντρόφισσά μου».

Ο Κολοκοτρώνης ζητάει ανταπόδοση για τις υπηρεσίες στην πατρίδα. Ο Κυβερνήτης

αντιδρά:

Καποδίστριας: «Πού ακούστει αυτός που πολεμάει για την πατρίδα να θέλει πλερωμή.

Μαλώνετε όλοι σας, βογκάτε. Κι ο καθένας το δικό του συντηράει συμφέρο. Κι εγώ κι

εσείς αγωνιστές και αρχόντοι νογώ στα σωθικά την γκρεμισμένη ετούτη τη ρέμπελη,

τυφλή και αδερφοφάγα Ελλάδα. Όμως νογώ και τη μελλούμενη, και μόνο γι’ αυτή

δουλεύω και πονώ και θα πεθάνω».



Τιμή στο αρμονικό νησί, τιμή στην Κέρκυρά σου

που ανάστησε στο μάρμαρο την τίμια ζωγραφιά σου!

Κι αν των αρχαίων καλών καιρών ζούσεν Εσέ η Πατρίδα,

στης χρυσελεφαντένιας Αθηνάς του την ασπίδα

θα σκάλιζε το πρόσωπό σου η σμίλη ενός Φειδία,

θα δόξαζε το γένος σου Πινδαρική υμνωδία,

θα σου κρατούσε ο Πλούταρχος τόπο στην εκκλησιά του

ανάμεσα στο Σόλωνα και στο Φωκίωνά του.

Σε λησμονήσαμε εμείς και στ’ άδικο το μνήμα.

… …

… …

το ανήμπορο τραγούδι μου το αχνό, που αν τώρα κάτι

μπορεί, μονάχα το μπορεί, γιατί χωρίς το μίσος

τυφλό, χωρίς τη σαϊτιά φαρμακερή, περίσσος

λυρικός πόθος το γεννά και φέρνει το και φτάνει

μπρος στο άγαλμά σου να πλεχτεί στεφάνι, και λιβάνι

να λιώσει, και από μυστική φερμένη μάντισσα ώρα

στο βάθρο του να ονειρευτεί για τη φτωχή σου χώρα

τον άντρα τον αγνώριστο, τον άφταστο σωτήρα,

που θα ’χει το δικό σου φως, δε θα ’χει και τη μοίρα.

Αποσπάσματα από τον 

«Λόγο για τον Καποδίστρια όταν του στήθηκε το άγαλμα στην Κέρκυρα»

του Κωστή Παλαμά



Ενεπίγραφη πλάκα βωμού του Αδριανού.

ΣΩΤΗΡ 

ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ

ΑΔΡΙΑΝΩ

ΟΛΥΜΠΙΩ

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Αντιπαραβάλλοντας τον Κυβερνήτη

προς τον Αυτοκράτορα - ή, αλλιώς, τον

ηγέτη προς τον ηγεμόνα - το όνειρο του

Ιωάννη Καποδίστρια για την ίδρυση της

Νέας Πάτρας θυμίζει το προσωνύμιο του

αυτοκράτορα Αδριανού ως «κτίστη».

Για την Ελλάδα ολόκληρη, ο

Καποδίστριας ήταν σίγουρα Σωτήρας.
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