
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος ίδρυσης: 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός τεύχους: 8-έκτακτο

17-6-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας 
παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση 
της εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα 
επιθυμούν τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών του Π.Π.Σ.Π.Π. και σας καλούν 
να τα τιμήσετε με τα κείμενά σας και να 
τα θεωρήσετε σαν τη δική σας 
ηλεκτρονική εφημερίδα, προσδίδοντας 

της χρώμα με τη δική σας φωνή. Η 
συντακτική ομάδα καλεί όλους όσους 
επιθυμούν να συνεργαστούν να 
επικοινωνήσουν μαζί μας στέλνοντας 
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
pspp@mail.com. 
Η συντακτική ομάδα 

 

  

… Έκτακτο Παράρτημα … 
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Έκτακτο Παράρτημα 

Των μαθητών του Ε2 

Οδός Φιλοποίμην (οδός Φιλοποίμενος ) 

Αλέξανδρος, Ε2 

Η οδός  Φιλοποίμενος βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας και ξεκινάει από το λιμάνι 
καταλήγοντας στην οδό 25η Μαρτίου κοντά στα Ψηλά Αλώνια .Στο δρόμο αυτό βρίσκονται 
πολλά μαγαζιά , καφετερίες  και δυο δημόσιες υπηρεσίες , ο ΕΟΤ και το υπουργείο 
πολιτισμού.  Η οδός Φιλοποίμενος (Φιλοποίμην ) πήρε το όνομα της από τον Φιλοποίμενα.  

Ο Φιλοποίμην  ήταν στρατηγός και πολιτικός 
της Αχαϊκής συμπολιτείας. Ορφάνεψε από πατέρα σε 
νεαρή ηλικία και τον μεγάλωσε ένας φίλος του 
πατέρα του. Καταγόταν από τη Μεγαλόπολη της 
Αρκαδίας. Ήταν χαρισματικός ηγέτης αλλά έζησε σε 
εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν σε παρακμή. Την 
εποχή της διακυβέρνησης του κατάφερε να ενώσει 
σχεδόν όλη την Πελοπόννησο.  Πέθανε το 183 π.Χ. 
κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης στη Μεσσηνία. 
Ονομάστηκε ‘έσχατος’ ( τελευταίος ) των Ελλήνων, 
επειδή μετά το θάνατο του δεν υπήρξε άλλος 
αξιόλογος ηγέτης στην Ελλάδα. Σύντομα μετά το θάνατό του η Αχαϊκή Συμπολιτεία 
κατακτήθηκε από τη Ρώμη. 
 

ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 

Άσπα, Ε2 

Το όνομά της το πήρε από τον ποιητή Κωστή 

Παλαμά ο οποίος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 

Ιανουαρίου 1859  από γονείς που κατάγονταν από 

το Μεσολόγγι.  

Η οικογένεια του πατέρα του ήταν οικογένεια 

λογίων, με αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα και 

ασχολούμενων με τη θρησκεία: Ο προπάππος του Παναγιώτης Παλαμάς (1722-1803) είχε 

ιδρύσει στο Μεσολόγγι την περίφημη "Παλαμαία Σχολή" και ο παππούς του Ιωάννης είχε 

διδάξει στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Ο θείος του Ανδρέας 

Παλαμάς υπήρξε πρωτοψάλτης και υμνογράφος, τον οποίο ο Κωστής Παλαμάς αναφέρει 

στα "Διηγήματά" του .Ο Μιχαήλ Ευσταθίου Παλαμάς (αδελφός του Ανδρέα) και ο 

Πανάρετος Παλαμάς ήταν ασκητές. Ο Δημήτριος Ι. Παλαμάς, επίσης θείος του Κωστή, ήταν 

ψάλτης και υμνογράφος . 

Όταν ο ποιητής ήταν 6 χρονών έχασε και τους δύο γονείς του σε διάστημα σαράντα 

ημερών .Στενοί συγγενείς ανέλαβαν τότε τα τρία παιδιά της οικογένειας: το μικρότερο 

αδερφό του η αδερφή της μητέρας του και εκείνον και το μεγαλύτερο αδερφό του ο θείος 

τους Δημήτριος Παλαμάς, που κατοικούσε στο Μεσολόγγι.  
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Εκεί έζησε από το 1867 ως το 1875, σε ατμόσφαιρα μάλλον δυσάρεστη και 

καταθλιπτική, που ήταν φυσικό να επηρεάσει τον ευαίσθητο ψυχισμό του, όπως φαίνεται 

και από ποιήματα που αναφέρονται στην παιδική του ηλικία. 

Το 1886 δημοσιεύτηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή Τραγούδια της Πατρίδος μου 

στη δημοτική γλώσσα, η οποία εναρμονίζεται απόλυτα με το κλίμα της Νέας Αθηναϊκής 

Σχολής. Tο 1889 δημοσιεύτηκε ο Ύμνος εις την Αθηνάν, 

αφιερωμένος στη γυναίκα του, για τον οποίο βραβεύτηκε 

στον Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό την ίδια χρονιά. 

Ένδειξη της καθιέρωσής του ως ποιητή ήταν η 

ανάθεση της σύνθεσης του Ύμνου των Ολυμπιακών 

Αγώνων, το 1896. Πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου του 1943 

έπειτα από σοβαρή ασθένεια 40 ημέρες μετά το θάνατο 

της συζύγου του. 

 

Δημήτριος   Τόφαλος 

Βασίλης, Ε2 

1882: Ο Δημήτριος Τόφαλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1882.Από μικρή ηλικία οι 
δυνατότητές του «φανερώθηκαν». Όμως στα δώδεκα του χρόνια, καθώς  έπαιζε στο 
σιδηροδρομικό σταθμό ένα βαγόνι ήρθε κατά πάνω του και κομμάτιασε το χέρι του. Τελικά  
δεν  το ακρωτηρίασαν (το χέρι του), αλλά πάντα ήταν πιο μικρό από το άλλο.  
1900- Άρση Βαρών Το 1900 ο  Δ. Τόφαλος γράφτηκε στην Γυμναστική Εταιρεία (Γ.Ε.) 

Πατρών. Έπειτα,  το 1923 πήγε στην Γ.Ε της Παναχαϊκής και ασχολήθηκε με την άρση 

βαρών. Το 1904 προετοιμάστηκε για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Αγίου Λουδοβίκου. 

Όμως αρρώστησε στη διάρκεια του ταξιδιού και αναγκάστηκε να  νοσηλευτεί  στην  

Αμβέρσα. 

1906-Ένα απίστευτο ρεκόρ: Στη Μεσολυμπιάδα της Αθήνας κέρδισε το χρυσό μετάλλιο της 
άρσης βαρών με τα 2 χέρια(9-19 Απριλίου 1906). Σήκωσε 142,5 κιλά, το οποίο ήταν 
παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι το 1914, ύστερα από μια σκληρή διήμερη  μάχη με τον αυστριακό 
Γιόζεφ  Σταϊνμπαχ. 

1908- Το ταξίδι στης ΗΠΑ Το 1908 η άρση βαρών δεν ήταν επίσημο άθλημα στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Έτσι, ο Τόφαλος αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στις 
Η.Π.Α. 

Εκεί ασχολήθηκε με την ελεύθερη πάλη (κάτς).Έγινε διάσημος για το πείσμα του και την 
αυτοπεποίθησή του! 

Όταν αποσύρθηκε από τους αγώνες , έγινε μάνατζερ του  έλληνα κατσέρ Τζιμ Λόντου.  
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Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα 

Γιάννος, Ε2 

Το Σκαγιοπούλειο Πάτρας είναι συνοικία της 

Πάτρας που πήρε το όνομά της από το 

ορφανοτροφείο που ίδρυσε το 1926 στην 

περιοχή ο Παναγιώτης Σκαγιόπουλος για την 

περίθαλψη των ορφανών από τους πολέμους.  

Ο Παναγιώτης Σκαγιόπουλος (Πάτρα, 1864 - 

Πάτρα, 1942) ήταν σταφιδέμπορος με μεγάλη 

περιουσία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 

διέθεσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, πράξη 

που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στην Πάτρα. Όταν πέθανε, τάφηκε στον περίβολο του 

ναού του ιδρύματος. 

Το ίδρυμα λειτουργεί ακόμα και σήμερα, αν και παρουσιάστηκαν προβλήματα με τη 

διαχείριση του νεοκλασικού του κτιρίου, ώστε προκλήθηκε εισαγγελική παρέμβαση. Από το 

1923 στη συνοικία ενσωματώθηκε και η συνοικία Χαλκώματα 

Το Σκαγιοπούλειο Πάτρας είναι συνοικία της Πάτρας που πήρε το όνομά της από το 

ορφανοτροφείο που ίδρυσε το 1926 στην περιοχή ο Παναγιώτης Σκαγιόπουλος για την 

περίθαλψη των ορφανών από τους πολέμους.  

Ο Παναγιώτης Σκαγιόπουλος (Πάτρα, 1864 - Πάτρα, 1942) ήταν σταφιδέμπορος με μεγάλη 

περιουσία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διέθεσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, πράξη 

που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στην Πάτρα. Όταν πέθανε, τάφηκε στον περίβολο του 

ναού του ιδρύματος. 

Το ίδρυμα λειτουργεί ακόμα και σήμερα, αν και παρουσιάστηκαν προβλήματα με τη 

διαχείριση του νεοκλασικού του κτιρίου, ώστε προκλήθηκε εισαγγελική παρέμβαση. Από το 

1923 στη συνοικία ενσωματώθηκε και η συνοικία Χαλκώματα 

 

Ιωάννης Καραμανδάνης 

Θένη, Ε2 

Το Καραμανδανειο είναι ένα νοσοκομείο παίδων που έχτισε ο Ιωάννης Καραμανδάνης προς  

τιμήν του θανάτου του γιου του, Μπέμπη Καραμανδάνη. 

Βρίσκεται στην οδό Ερυθρού Σταυρού και η επιθυμία 

αυτού του ανθρώπου ήταν να μην πεθαίνουν παιδιά 

με ασθένειες πρόωρα. 

Σήμερα χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο παίδων και 

εξυπηρετεί πολλά παιδιά. 

 

Ο Ιωάννης Καραμανδάνης γεννήθηκε στην Ζάκυνθο και ήταν 

ευεργέτης της Πάτρας. Δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο 

σταφίδας. Απέκτησε μεγάλη περιουσία και ασχολήθηκε με 

τα κοινά διατελώντας πρόεδρος του Εμπορικού & 
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Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών και του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών «Ερμής»  

Το σπίτι του βρίσκεται στην πλατεία Όλγας και ως το 2010 στέγαζε το Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Μια οδός έχει πάρει το όνομα του. 

Άλλες  δωρεές: Δώρισε το 1933 την οικία του στην Άνω πόλη για να μετατραπεί σε 

νοσοκομείο παίδων. .Μαζί με την οικία του δώρισε και τις σταφιδαποθήκες ΜΠΑΡΡΥ στην 

παραλιακή οδό. Όσο ζούσε αναλάμβανε να σπουδάσει στην Ευρώπη νέους τεχνικούς. 

 

Κωστής Παλαμάς 

Κώστας, Ε2 

Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 

Ιανουαρίου 1859 από γονείς που κατάγονταν από το Μεσολόγγι. 

Όταν ο ποιητής ήταν 6 χρονών έχασε και τους δύο γονείς του σε 

διάστημα σαράντα ημερών (Δεκέμβριος 1864-Φεβρουάριος 

1865).Έζησε στο Μεσολόγγι  από το 1867 ως το 1875, σε ατμόσφαιρα  

δυσάρεστη και καταθλιπτική. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1875, 

όπου γράφτηκε στην Νομική Σχολή. Σύντομα όμως εγκατέλειψε τις 

σπουδές του αποφασισμένος να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Από το 1875 δημοσίευε σε 

εφημερίδες και περιοδικά διάφορα ποιήματα  .Το 1887 

παντρεύτηκε. 

Ένδειξη της καθιέρωσής του ως ποιητή ήταν η ανάθεση της 

σύνθεσης του Ύμνου των Ολυμπιακών Αγώνων, 

το 1896.  Το 1918 του απονεμήθηκε το Εθνικό Αριστείο 

Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ από το 1926 αποτέλεσε βασικό 

μέλος της Ακαδημίας των Αθηνών, της οποίας έγινε 

πρόεδρος το 1930. Πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου 

του 1943 σε ηλικία83 ετών, έπειτα από σοβαρή 

ασθένεια.  

 Η κηδεία του έμεινε ιστορική, καθώς μπροστά σε 

έκπληκτους Γερμανούς κατακτητές χιλιάδες κόσμου 

τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία, στο Α΄ 

νεκροταφείο Αθηνών, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. 

 

Μπενιζέλος Ρούφος 

Μυρσίνη, Ε2 

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1795 και ήταν γιος του Αθανάσιου 

Κανακάρη, μέλους της γνωστής πολιτικής 

οικογένειας Κανακάρη- Ρούφου. Παντρεύτηκε την Βικτωρία 

Σισίνη, ενώ ύστερα από τον θάνατο της, στις 28 

Αυγούστου του 1836, παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την 

Ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και Μαρία Κουντουριώτη. 

είχε προσφέρει πάνω από 10.000 γρόσια. Κατά τη διάρκεια της 
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επανάστασης του  1821 διατηρούσε στρατιωτικό σώμα στην Πάτρα 

Το 1828 διορίστηκε διοικητής Ηλείας και κατόπιν Σύρου. Το 1832 διορίστηκε μέλος της 

Γερουσίας ενώ το 1835 διετέλεσε σύμβουλος επικρατείας. Επίσης χρημάτισε υπουργός 

εσωτερικών στην Κουντουριώτη του 1848.Το 1855 εκλέχτηκε δήμαρχος Πατρέων (1855-

1858) και συμμετείχε στην επανάσταση κατά του Όθωνα. Το 1862 έφτιαξε μαζί με 

τον Δημήτριο Βούλγαρη  και τον Κωνσταντίνο Κανάρη την Προσωρινή Κυβέρνηση  της 

Ελλάδος που ανέλαβε την εξουσία μετά την έξωση του Όθωνα. Διορίστηκε πρωθυπουργός 

της Ελλάδας το 1863 

Ως δήμαρχος Πατρέων έθεσε τα θεμέλια του Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών, δώρισε 

το μισθό του για την ίδρυση υδραγωγείου και διαμόρφωσε την πλατεία Υψηλών Αλωνίων 

στην οποία και δόθηκε, για ένα χρονικό διάστημα, το όνομα του. Τελικά παραιτήθηκε λόγω 

διαφωνίας σχετικά με την μελέτη της πλατείας. 

Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1868  

 

Γεώργιος Ρούφος 

Μυρσίνη, Ε2 

Γεννήθηκε στην Πάτρα και ήταν γιος του Μπενιζέλου Ρούφου, δημάρχου Πατρέων και 

πρωθυπουργού της Ελλάδος, και της Μαρίας Κουντουριώτη, 

κόρης του Γεωργίου Κουντουριώτη, πρωθυπουργού της 

Ελλάδας. 

Σπούδασε νομικά στο  Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

στο Παρίσι. Πρωτοστάτησε μαζί με τον αδερφό του Θάνο στην 

έξωση του Όθωνα  στην Πάτρα. Το 1864, σε ηλικία μόλις 23 

ετών, εκλέχτηκε πληρεξούσιος Πατρών στην εθνοσυνέλευση. 

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, το 1868, ανέλαβε μαζί με τον 

αδερφό του Θάνο την συναρχηγία του Ρουφικού κόμματος. 

Το 1869 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής Πατρών και επανεκλέχθηκε πάλι το 1875. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1879, εκλέχτηκε για ακόμη μια φορά βουλευτής όπως και 

το1881. Το 1883 στην κυβέρνηση Χαρίλαου Τρικούπη   ανέλαβε το 

υπουργείο ναυτικών αλλά παραιτήθηκε την ίδια χρονιά λόγω διαφωνιών 

του με τον Τρικούπη. Το 1887 εκλέχτηκε για τελευταία φορά βουλευτής 

Πατρών. Επίσης είχε εκλεγεί τρεις φορές δήμαρχος Πατρέων  

Ο Γεώργιος Ρούφος είχε δωρίσει 800 τόμους από την προσωπική του 

βιβλιοθήκη στον δήμο ενώ λίγο πριν πεθάνει δώρισε στον Δήμο Πατρέων το πατρικό σπίτι 

των Ρούφων στην Άνω πόλη, το οποίο σήμερα στεγάζει το Ρούφειο 

Δημοτικό σχολείο.  

Επί δημαρχίας του ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 

δημοτικού Θεάτρου Απόλλων, εγκαινιάστηκε το δημοτικό νοσοκομείο, 

άρχισε η κατασκευή του κυματοθραύστη στο λιμάνι της Πάτρας,  
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Τοποθετήθηκαν τα σιντριβάνια στην Πλατεία Γεωργίου και 

ίδρυσε το εργοστάσιο αεριοφωτός κοντά στο Ναό του Αγίου 

Ανδρέα, έργο το οποίο κόστισε 1.000.000 δραχμές και 

αποπληρώθηκε με δάνειο. Το 1891 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε 

το σπίτι του στην οδό Μαιζώνος και το αρχείο της οικογένειας 

Ρούφου. Η βαθιά του λύπη τον οδήγησε στο θάνατο τρεις μήνες 

αργότερα και ενώ ήταν εν ενεργεία δήμαρχος. 

Προς τιμήν του έχει δοθεί το όνομα του σε οδό που περνάει απ έξω από το Ρούφειο 

Δημοτικό σχολείο.  

 

Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 

 Νικολέτα Ε2 

Η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πάτρας. Ξεκινάει 

από το Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο 

Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα άκρα της υπάρχουν οι πλατείες 

«Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος» και «Πόντιου Ελληνισμού». 

Η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου πήρε το όνομά της από 

τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας 

από το 1981 έως το 1989 και από το 1993 έως το 1996, οπότε 

και πέθανε. 

Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου (5 Φεβρουαρίου 1919 – 23 Ιουνίου 1996) ήταν Έλληνας 

πολιτικός. Διετέλεσε πρωθυπουργός τις περιόδους 1981-1989 και 1993-1996. Ήταν γιος του 

επίσης πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν 

γνωστός και ως «Γέρος της Δημοκρατίας». Μητέρα του ήταν η Σοφία 

Μινέικο κόρη του Πολωνού Ζίγκμουντ Μινέικο. O γιος του Γεώργιος Α. 

Παπανδρέου ήταν από το 2004 έως το 2012 πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 

πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2009 ως τις 11 Νοεμβρίου 2011. 

Υπήρξε ηγέτης με ευρύτατη λαϊκή αποδοχή. Οι αντίπαλοι του 

Ανδρέα Παπανδρέου από τον συντηρητικό και τον φιλελεύθερο χώρο 

αναγνώρισαν τις προσπάθειές του να αποκαταστήσει μεγάλα τμήματα 

της κοινωνίας που είχαν υποστεί διώξεις και ταπεινώσεις από το αυταρχικό μετεμφυλιακό 

κατεστημένο και να χτίσει κράτος πρόνοιας, αλλά επέκριναν την μεγάλη αύξηση των 

δημοσίων δαπανών και του δημοσίου χρέους στην οικονομική του διαχείριση, την 

προσπάθεια επιβολής στη δημόσια διοίκηση που του καταλόγισαν, ενώ από τον χώρο της 

Αριστεράς υπήρξαν επικρίσεις για την αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων καθώς και για 

το καθεστώς προσωπολατρίας με το οποίο τον περιέβαλλαν τα πλήθη των πολιτικών 

οπαδών του. 
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Εκτός από πολιτικός, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και «σταρ» και συχνά απασχολούσε 

τα ΜΜΕ με την κοινωνική του ζωή, ενώ πτυχές από το προσωπικό «στυλ ζωής» του έγιναν 

αντικείμενο μίμησης από πολλούς Έλληνες. 

Στη λεωφόρο Παπανδρέου θα συναντήσουμε κατοικίες και καταστήματα.  Είναι πλατύς 

δρόμος από όπου περνούν και λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας. Έχει πλατιά 

πεζοδρόμια και κοντά της βρίσκονται σχολεία, πλατείες και οι εργατικές κατοικίες Αγίου 

Νεκταρίου. Επίσης υπάρχει κοντά η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Ο δρόμος αυτός είναι 

σημαντικός για την πόλη γιατί οδηγεί από την κεντρική οδό Καλαβρύτων προς την έξοδο 

της πόλης, με κατεύθυνση νότια (Καλάβρυτα, Τρίπολη κ.λπ.). 

 

Οδός Γεροκωστοπούλου 

Παντελία, Ε2 
Πήρε το όνομά της το πήρε από τον Αχιλλέα Γεροκωστόπουλο.  

Γεννήθηκε σε χωριό της Ηπείρου και μετακόμισε με την 

οικογένεια του στην Πάτρα σε ηλικία 5 ετών. Ο ανιψιός 

του Κωνσταντίνος (1865-1921) ήταν βουλευτής Αχαΐας και υπουργός 

όπως και ο γιος του ο Αχιλλέας.  

Τελειώνοντας τις γυμνασιακές του σπουδές στην Πάτρα στο Α’ 

Γυμνάσιο Πατρών σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας του οποίου έγινε 

αριστούχος. Επίσης σπούδασε στη Ρώμη και στο Παρίσι πολιτικές επιστήμες. 

Ο Γεροκωστόπουλος έδωσε την περιουσία του για να γίνουν πολλά κοινωφελή έργα 

στην πόλη, και με διαθήκη του την άφησε στον Δήμο Πατρέων. Σύμφωνα με την διαθήκη 

του άφησε χρήματα, διάφορα ποσά, στο Αρσάκειο Πατρών, στην Σχολή άπορων παίδων, 

στον Ήπειρο-Μακεδονικό σύλλογο. 

 Άφησε διάφορα ποσά στους υπηρέτες του και στους 

ανθρώπους που δούλευαν για αυτόν, σε πολίτες να 

σπουδάσουν, άφησε διάφορα ποσά προίκα στις ανιψιές του 

ενώ την οικία του την άφησε στους ανεψιούς του με τον όρο 

αν δεν κάνουν άρρενες απογόνους να περιέλθει στον Δήμο 

Πατρέων. 

 Χρηματικά ποσά άφησε στο Δημοτικό νοσοκομείο, στο πτωχοκομείο στο βρεφοκομείο 

αλλά και σε όλους τους ναούς της πόλης. 
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Οδός Μαιζώνος 

Στάθης, Ε2 

Η οδός Μαιζώνος είναι μία από τις πιο σημαντικές και μεγάλες 

οδούς της Πάτρας.  

 Είναι παράλληλη της οδού Κορίνθου και απλώνεται από την 

Καρόλου εώς την Ελ.Βενιζέλου. Η οδός Μαιζώνος είναι αφιερωμένη 

στον Νικόλαος-Ιωσήφ Μαιζών . 

Ο Μαιζών γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1771 στην περιοχή 

Επιναί και πέθανε στις  13 Φεβρουαρίου 1840. Κατατάχθηκε στα 

γαλλικά επαναστατικά στρατεύματα. Πήρε μέρος στους Ναπολεόντειους πολέμους, όπου 

και διακρίθηκε φτάνοντας στον βαθμό του αντιστράτηγου. Προσχώρησε στους 

Βουρβώνους. Το 1828 ο βασιλιάς Κάρολος Ι΄ του ανέθεσε την ηγεσία των 

γαλλικών δυνάμεων της Πελοποννήσου και τον επιφόρτισε με την εκδίωξη 

του Ιμπραήμ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Μωριά. 

 Ο Μαιζών κατέλαβε αμαχητί τα φρούρια της Μεθώνης, του 

Ναυαρίνου και της Κορώνης ενώ τον Οκτώβριο απελευθέρωσε, ύστερα 

από πολιορκία, τα φρούρια της Πάτρας και του Ρίου.  

Το 1829 ανακλήθηκε από την Ελλάδα και τιμήθηκε με τον βαθμό του στρατάρχη. 

 

Οδός Γερμανού 

Στέφανος, Ε2 

Η οδός Γερμανού: πήρε το όνομα της από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, ο οποίος 

ευλόγησε στην Μονή της Αγίας Λαύρας το λάβαρο του 

αγώνα και στις 25 Μαρτίου 1821 ύψωσε στην Πάτρα την 

σημαία της επανάστασης. Γεννήθηκε στη Δημητσάνα στα 

1778. 

  Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός ήταν ο 

Εθνεγέρτης του Μωριά μαζί με τους οπλαρχηγος και τους 

προκρίτους. Πήγε στη Σχολή της γενέτειράς του. Αργότερα κατέβηκε στο Άργος, όπου 

χειροτονήθηκε διάκονος. Μετά πήγε στη Σμύρνη, όπου συνάντησε το 

συμπατριώτη του, τον Μητροπολίτη Γρηγόριο, και κατόπιν Εθνομάρτυρα 

Πατριάρχη.  

Εκεί ο διάκονος Γερμανός παρακολούθησε θεολογικά μαθήματα, 

Φιλοσοφία, Φιλολογία και γαλλική λογοτεχνία. Έτσι έγινε ένας 

μορφωμένος κληρικός, τόσο δύσκολο για τα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς. 
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Δεν ήταν όμως μόνο αυτά που έκανε ο σεβαστός Ιεράρχης για το συμπατριώτη του.  Του 

έδινε κι ένα άλλο ανεκτίμητο δώρο: τον εαυτό του, ζωντανό παράδειγμα, γεμάτο ζήλο κι 

αφοσίωση στην ιερή του αποστολή. 

 Όταν ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο ο Γρηγόριος ο Ε', τον ακολούθησε στην 

Κωνσταντινούπολη και ο Γερμανός.  Κι έγινε τότε το «δεξί» χέρι του Πατριάρχη... Το 

αυστηρό του ήθος, η σοβαρότητά του, η αξιοπρέπειά του τον επέβαλλαν στο Πατριαρχείο 

και στην ελληνική κοινότητα. 

Γύρισε στην Πόλη και σε λίγα χρόνια, χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, 

στις 25 Μαρτίου 1807. Ο νέος Ιεράρχης κατέβηκε στο Μωρηά γεμάτος ζωή και παλμό ιερό. 

Και ρίχτηκε στην πνευματική του αποστολή. Περιόδευε, καβάλα σε μουλάρι, από χωριό σε 

χωριό και από πόλη σε πόλη, όλο το Μωρηά. Και συμβούλευε και νουθετούσε. Και 

κατηύθυνε κάθε ενέργεια της Φιλικής Εταιρείας με κόπο και μόχθο και πρόσφερε από το 

υστέρημά του μεγάλα ποσά... Ως στις 10 Μαρτίου 1821 όταν κατέφυγε στην Αγία Λαύρα. 

Και σε δυο-τρεις μέρες έφθασαν εκεί και ο Επίσκοπος Κερνίκης, ο Ζαΐμης, ο Φωτήλας, ο 

Λόντος και άλλοι. Εκεί πήραν τη μεγάλη απόφαση. Και ο Ιεράρχης τούς εξέθεσε τους 

κινδύνους και τους έδωσε θάρρος και τόλμη. Και κατέληξε με τη φράση: «Η ιστορία και το 

μέλλον της Ελλάδος στηρίζονται επάνω σε τρεις λέξεις: Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς».  

Πολλοί Έλληνες και ξένοι ιστορικοί μίλησαν και μιλούν με θαυμασμό για τον Εθνεγέρτη 

του Μωρηά. Ο ιστορικός Γόρδων έγραψε για τον Παλαιών Πατρών Γερμανό «ότι τα υψηλά 

του εκκλησιαστικά καθήκοντα και η δραστηριότης του ενέπνεαν τον ελληνικόν λαόν». 

 

Οδός Βότση 

Φώτης, Ε2 

Είναι η  τέταρτη κάθετος  μετά την πλατεία  Γεωργίου. Το όνομα της το πήρε από τον 

Δημήτριο Βότση. 

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1847  αλλά η καταγωγή της οικογένειάς 

του ήταν από την Παραμυθιά της Ηπείρου. 

 Ήταν γιος του Αθανασίου και της Ελένης Βότση, οι οποίοι ήταν 

από τους πρώτους οικιστές της πόλης μετά την ερήμωση της κατά την 

επανάσταση. 

Σπούδασε νομικά και αργότερα άσκησε την δικηγορία στην Πάτρα. 

Παράλληλα υπήρξε πάρεδρος του Πρωτοδικείου Πατρών. Επί ημερών 

του ξεκίνησε η ανέργεση του νέου ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν 

ως βουλευτής εισηγήθηκε το θέμα στο κοινοβούλιο και 

το 1908 θεμελιώθηκε παρουσία του βασιλιά Γεωργίου Α'. 

 Ίδρυσε τα δημοτικά σφαγεία στην Ακτή Δυμαίων, αγόρασε το 

σημερινό Δημαρχιακό μέγαρο αντί 121.000 δραχμών, ανήγειρε το 

πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων, ρυμοτόμησε τις συνοικίες της πόλης, 
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κατασκεύασε νέα δεξαμενή στο Κάστρο που λειτουργεί ακόμα και σήμερα, το νέο 

υδραγωγείο αλλά και υπονόμους μήκους 12 χιλιομέτρων. Αγόρασε τους στρατώνες στην 

συνοικία Σύνορα που υπάρχουν και σήμερα, φρόντισε την εμφάνιση της πόλης 

δεντροφυτεύοντας πλατείες, τοποθέτησε δημοτικούς φανούς, ξεκίνησε την 

ασφαλτόστρωση των δρόμων που μέχρι τότε ήταν χωμάτινοι και διαρρύθμισε την Πλατεία 

Όλγας. 

 Έφερε τον ηλεκτρισμό στην Πάτρα το 1902 κατασκευάζοντας το εργοστάσιο 

αεριόφωτος στην Κρύα των Ιτιών και τοποθέτησε τους πρώτους λαμπτήρες στην Πλατεία 

Γεωργίου Α’ και στην οδό Μαιζώνος. 

Έχει βραβευτεί από την Ιταλική κυβέρνηση με το παράσημο του Χρυσού σταυρού της 

Σωτήρος  για την εκπολιτιστική του δράση. 

Απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου του 1917. Ο Δήμος Πατρέων τον τίμησε δίνοντας το 

όνομά του σε μια οδό και στήνοντας την προτομή του στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.  

Η προτομή του μεταφέρθηκε, το 2000, στην πλατεία που υπάρχει στο κάτω μέρος της 

οδού που φέρει το όνομα του, επί της Όθωνος-Αμαλίας. 

 

Οδός Αρέθα 

Στέφανος, Ε2 

Η οδός Αρέθα βρίσκετε διπλά στην Ρωμαϊκή Γέφυρα. Ο 

Μητροπολίτης Καισάρειας Αρέθας θεωρείται ένας από τους 

διαπρεπέστερους λογίους της Μεταβυζαντινής περιόδου και από 

τους πρωτεργάτες της αναβίωσης των κλασικών σπουδών στο 

Βυζάντιο.Ο Αρέθας γεννήθηκε στην Πάτρα γύρω στα μέσα  του 

9ου αιώνα και πρέπει σχετικά νωρίς να βρέθηκε στην  Κωνσταντινούπολη όπου πέρασε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία γύρω στα 944. 

 

Οδός Κανακάρη 

Η οδός Κανακάρη πήρε το όνομα της από  τον Αθανάσιο Κανακάρη. Είναι παράλληλη 

της Κορίνθου, ξεκινάει από την Σατωβριάνδου και τελειώνει στην οδό Παπαφλέσσα.  

Ο Κανακάρης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1760 και πέθανε στην Ερμιόνη 

στις 14 Ιανουαρίου 1823. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με το εμπόριο, 

συνεχίζοντας έτσι την οικογενειακή παράδοση. Συνεργάστηκε στενά με τον 

συγγενή του Ανδρέα Κωστάκη ενώ διατηρούσε και γραφείο στο Λιβόρνο. 

  Το 1785 εκλέχτηκε προεστός της επαρχίας Πατρών. Τόση ισχύ είχε 

αποκτήσει ώστε ο ιστορικός Φιλήμων να τον κατατάξει μέσα στους πέντε 

ισχυρότερους προεστούς του Μοριά. 
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Το 1816 φυλακίστηκε από τον τότε Πασά του Μοριά στο σπίτι του Αναστασίου 

Δεληγιάννη στην Τρίπολη επειδή αντιστάθηκε στον παράνομο νόμο που φορολογούσε την 

ταφή των νεκρών. Ο Κανακάρης προσποιούμενος τον βαριά άρρωστο, αλείφοντας το σώμα 

του με κίτρινο χρώμα, θεωρήθηκε από τον γιατρό του Πασά ετοιμοθάνατος και 

μεταφέρθηκε στην Πάτρα για καλύτερη νοσηλεία.  

Πήρε μέρος στην επανάσταση του 1821 και απεβίωσε 2 χρόνια αργότερα 

αρρωσταίνοντας τον Χειμώνα του 1822 

 

Οδός Γεροκωστοπούλου 

Θοδωρής, Ε2 

Ο Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος (Πάτερο Κατσανοχωρίων Ήπειρος 1850 - Πάτρα 

15Φεβρουαρίου 1900) 

Ήταν Έλληνας πολιτικός κι ευεργέτης της πόλεως των Πατρών. Στην Πάτρα σήμερα 

υπάρχει οδός με το όνομα του. 

Γεννήθηκε σε χωριό της Ηπείρου και μετακόμισε με την οικογένεια του στην Πάτρα σε 

ηλικία 5 ετών όπου ήδη ζούσαν προ της επαναστάσεως συγγενείς του. Ο ανιψιός του 

Κωνσταντίνος (1865-1921) ήταν επίσης βουλευτής 

Αχαΐας και υπουργός όπως και ο γιος του 

Κωνσταντίνου ο Αχιλλέας. 

Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας 

του οποίου έγινε αριστούχος διδάκτωρ και 

διορίσθηκε εισαγγελέας πρωτοδικών αρνούμενος 

όμως την θέση πήγε στο Παρίσι όπου σπούδασε 

δίκαιο και έπειτα στην Ρώμη πολιτικές επιστήμες. 

Επέστρεψε στην Πάτρα όπου άσκησε την δικηγορία. 

Το 1879 και το 1882 κατέβηκε υποψήφιος  βουλευτής χωρίς καμία επιτυχία      

    Όμως διετέλεσε βουλευτής Αχαΐας το  1885,1887, και το 1890 ενώ στις εκλογές του 

1899 κατέβηκε σαν ανεξάρτητος. Το 1890 έγινε μέλος της Κυβέρνησης Θεοδώρου 

Δηλιγιάννη διορίστηκε υπουργός εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (24 

Οκτωβρίου 1890-Φεβρουάριος 1892)[. Κατά την υπουργική θητεία του ανακαίνισε όλα τα 

επαρχιακά γυμναστήρια και τα εφοδίασε με τα απαραίτητα όργανα (ακόντια, δίσκους, 

εφαλτήρια, σφαίρες, αλτήρες κλπ). 

Απεβίωσε το 1900 μετά από βαριά ασθένεια, καρκίνος του στομάχου, την κηδεία του 

παρακολούθησαν πολλοί πολιτικοί της εποχής που μετέβησαν στην Πάτρα για αυτόν τον 

λόγο. 

Έδωσε  πολλά από τα χρήματα της διαθήκης του στον δήμο  Πατρέων 
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Οδός Μιχαλακοπούλου 

Άννα, Ε2 

Η οδός πήρε το όνομά της από τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο 

(1875-1938), πολιτικό και νομομαθή από την Πάτρα, ο οποίος 

υπήρξε σημαντικός πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της 

Ελλάδας (1924-1925). Είναι παράλληλη της Μαιζώνος, ενώ μετά την 

Κολοκοτρώνη μετονομάζεται σε Ρήγα Φερραίου. Είναι η οδός κάτω 

απ’ την πλατεία Όλγας. 

Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Έλληνας νομικός και δικηγόρος 

των Πατρών καθώς και πολιτικός που διατέλεσε βουλευτής, 

υπουργός και πρωθυπουργός, γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1875 στην 

Πάτρα και πέθανε στις 27 Μαρτίου 1938 στην Αθήνα. 

Πατέρας του ήταν ο Σπήλιος Μιχαλακόπουλος, δικηγόρος Πατρών με καταγωγή από το 

Διακοφτό Καλαβρύτων, [πέθανε στις 14 Ιανουαρίου 1894], και μητέρα του η Ασπασία 

Γκάβα από τον Πύργο Ηλείας, των οποίων ήταν το πρώτο τους αγόρι. Είχε εννέα ακόμη 

αδέλφια, την Ελένη, τον Ανδρέα, τον Αναστάσιο και τον Κωνσταντίνο, δικηγόρους Πατρών, 

τη Μαρή, το Δημήτριο, την Καλλιόπη, το Θεόδωρο, το Μίχο, δικηγόρο Πατρών, και τη 

Δέσποινα. 

Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος τελείωσε με άριστα  το Α΄Γυμνάσιο Πατρών και στη 

συνέχεια στις 29 Οκτωβρίου 1892, εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,  ως πρώτος 

μεταξύ 100 επιτυχόντων, ενώ παρακολουθούσε μαθήματα και στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Αθήνας. Παραιτήθηκε από το στράτευμα στις 12 Φεβρουαρίου 1894 ως 

αρχηγός της δευτέρας τάξεως της σχολής, λόγω του αιφνίδιου θανάτου του πατέρα του, 

παρά την προσπάθεια του βασιλιά Γεωργίου Α' να του πληρώσει τα δίδακτρα από το 

βασιλικό ταμείο. Συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο, αποφοίτησε το 1896, ενώ 

αργότερα με υποτροφία του τότε Βασιλιά Γεωργίου Α' πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές Νομικής στην Γαλλία, την Γερμανία. Μιλούσε 

άριστα Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Ρουμανικά.  

Μετά την επανάσταση στου Γουδή το 1909, 

προσχώρησε στα νέα πολιτικά κινήματα της εποχής του 

και εκλέχθηκε βουλευτής Αχαϊοήλιδος στις εκλογές του 

1910, 1912 και 1915, ενώ προσχώρησε στο Κόμμα των 

Φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου και 

συμμετείχε από τους πρώτους στο κίνημα του 1916 και 

στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης.  

Θεωρείται ότι εισηγήθηκε τους νόμους της 

κοινωνικής πολιτικής της πρώτης κυβερνήσεως του 

Βενιζέλου, όπως για τα εργατικά ατυχήματα και τους συνεταιρισμούς, παράλληλα 

υπέβαλλε υπόμνημα για τη ρύθμιση των εκκλησιαστικών θεμάτων, ενώ ήταν μέλος της 

επιτροπής και πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν το 1920, στην υπογραφή 
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της Συνθήκης των Σεβρών και στις 24 Ιουνίου 1923 ήταν παρών στη υπογραφή της 

συνθήκης της Λωζάνης.  

Παρέμεινε αυτοεξόριστος την περίοδο από το 1920, μετά την ήττα στις εκλογές και 

επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του 1922, μετά το κίνημα των Στυλιανού 

Γονατά και Νικολάου Πλαστήρα και τέθηκε επικεφαλής ομάδος βουλευτών. Το Μάιο του 

1924 ορίστηκε πρόεδρος της επιτροπής σύνταξης του Συντάγματος με γενικό εισηγητή το 

Γεώργιο Παπανδρέου, που θα είχε ως βάση το Σύνταγμα του 1911. 

Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Κοινωνία των Εθνών και σε πολλές διεθνείς 

συνδιασκέψεις και ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση της Μακεδονίας από τον Ιούλιο του 

1928 έως τον Ιούλιο του 1929, ενώ την περίοδο 1934-1935 εκλέχθηκε γερουσιαστής. 

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου επέτρεψε στον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο τον 

Σεπτέμβριο του 1937 να μεταβεί στην Γαλλία για λόγους υγείας, όπου ζήτησε από τον 

Άγγλο πρέσβη να επέμβει η Αγγλική κυβέρνηση προκειμένου να διώξει το Γερμανόφιλο 

Μεταξά (τους οποίους συνέδεε μακρά και σταθερή φιλία και ο Μεταξάς έδειξε ανοχή στις 

απόψεις του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου). Επιστρέφοντας, έστειλε υπόμνημα στις 21 

Νοεμβρίου 1937 στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του 

Βασιλιά, με το οποίο αμφισβητούσε την χρησιμότητα του συμφώνου με την Βουλγαρία και 

την Γιουγκοσλαβία, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους με νέο υπόμνημα του στον Βασιλιά, 

ανέφερε ότι συνάντησε ξένους παράγοντες και έκανε επίσης λόγο για «ογκούμενη λαϊκή 

δυσφορία», κατά του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. 

Το Παλάτι και η Αγγλική κυβέρνηση ενημέρωσαν τον Μεταξά για τις κινήσεις και τις 

πρωτοβουλίες του Μιχαλακόπουλου ο οποίος ήταν από τις 8 Φεβρουαρίου 1938, ασθενής 

και κλινήρης. Στις 10 Φεβρουαρίου 1938, άνδρες της Ασφάλειας τον συνέλαβαν στο σπίτι 

του στο Ψυχικό και στις 8 το βράδυ της ίδιας μέρας με ατμόπλοιο, τον εκτόπισαν σε 

ξενοδοχείο της περιοχή Χάλαρα στην Παροικιά της Πάρου, όπου παρέμεινε φρουρούμενος 

από διμοιρία χωροφυλάκων.  Στις 23 προς 24 Φεβρουαρίου έπαθε περιπνευμονία που 

συνοδεύτηκε από υψηλό πυρετό και ανωμαλία της  καρδιακής λειτουργίας.  

Στις 27 Φεβρουαρίου μετά από  επιμονή των συγγενών του και αφού ταξίδεψε στην 

Πάρο η σύζυγός του, η κόρη του και ο γαμπρός του με τη συνοδεία δύο γιατρών, δόθηκε 

άδεια μεταφοράς και την 1η Μαρτίου μεταφέρθηκε στον«Ευαγγελισμό», όπου 

νοσηλεύτηκε υπό φρούρηση και παρά την επίσκεψη στην Ελλάδα καθηγητή Eppinger από 

την Βιέννη, ο θάνατός του δεν απεφεύχθη, προκαλώντας προσωπική ζημία στον       Ιωάννη 

Μεταξά και στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 
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Πειρα(μα)τικά Νέα 

 

Η Δ΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών και 
τα Πειραματικά Νέα σας εύχονται 
ολόψυχα καλό καλοκαίρι και καλή 
ξεκούραση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε 

τη χαρά μας για την ανταπόκριση που 
είχε στο … κοινό αυτή μας η προσπάθεια.  

Η συντακτική ομάδα 

 

 


