
Πάηξα, κηα πνιππνιηηηζκηθή πόιε

Η πξώηε καξηπξία πεξί Δβξαίωλ ζηελ Πάηξα ρξνλνινγείηαη από ηελ επνρή ηεο
Ρωκαϊθήο Απηνθξαηνξίαο, γηα λα ηειεηώζεη ηππηθά θαη άδνμα ην 1980, όηαλ
θαηεδαθίζηεθε ε ηειεπηαία ζπλαγωγή. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο ε
εβξαϊθή θνηλόηεηα γλώξηζε ηε κεγαιύηεξε αθκή ηεο. ηελ Πάηξα ιεηηνπξγνύζαλ
ηέζζεξηο ζπλαγωγέο, ε κία κάιηζηα ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ήκεξα ζηελ Πάηξα
ππάξρνπλ πνιύ ιίγνη Δβξαίνη, νη νπνίνη δελ είλαη θαλ νξγαλωκέλνη ζε ζπλαγωγέο.
Παξ' όια απηά, ππάξρνπλ αθόκα θαη ζήκεξα ηξία ηνπωλύκηα πνπ ππελζπκίδνπλ ην
πέξαζκα ηωλ Δβξαίωλ από ηελ πόιε.Σνλ 17ν αηώλα ε Κνηλόηεηα αξηζκνύζε 1.500
κέιε, πνπ απνηεινύζαλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο.



ΔΒΡΑΙΟΜΝΗΜΑΣΑ 

Η πξώηε ζπλνηθία είλαη ηα Δβξαηνκλήκαηα, πνπ νλνκάζηεθε έηζη ιόγω ηνπ

εβξαϊθνύ λεθξνηαθείνπ πνπ είρε παιηά, ελώ ην δεύηεξν ηνπωλύκην πνπ
δηαηεξείηαη κέρξη θαη ηηο κέξεο καο είλαη ε ζπλνηθία Σζηβδί, όπνπ θαηά ηνλ
Μεζαίωλα ππήξρε ην εβξαϊθό γθέην. Η νλνκαζία πξνέξρεηαη (θαηά
παξεηπκνινγία) από ηα ρξήκαηα (θίβδεια-Κίβδαο-Σζίβδαο) πνπ
εηζέπξαηηαλ νη Δβξαίνη έκπνξνη από καγαδηά πνπ δηαηεξνύζαλ ζηελ
πεξηνρή



Σν θηήξην ηεο πλαγωγήο βξηζθόηαλ επί ηεο νδνύ 
Παληαλάζζεο δεμηά κεηά ηελ Μαηδώλνο.



ΔΒΡΑΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 



Αγγιηθαληθή εθθιεζία Παηξώλ 

Η Αγγιηθαληθή Δθθιεζία αθνινπζεί ηελ ηειεηνπξγηθή παξάδνζε ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Αγγιίαο (ε νπνία ζεωξείηαη ε «κεηέξα εθθιεζία») θαη
βξίζθνληαη ζε πιήξε θνηλωλία καδί ηεο, κέζω ηεο Αγγιηθαληθήο Κνηλωλίαο.
Μεηά ηνπο Ρωκαηνθαζνιηθνύο θαη ηνπο Οξζόδνμνπο νη Αγγιηθαλνί είλαη ε ηξίηε
ζε κέγεζνο ρξηζηηαληθή εθθιεζία — αξηζκνύλ πάλω από νγδόληα εθαηνκκύξηα.
Πλεπκαηηθόο εγέηεο ηεο Αγγιηθαληθήο Δθθιεζίαο είλαη ν Αξρηεπίζθνπνο ηνπ
Καληέξκπνπξπ.
Η Αγγιηθαληθή Δθθιεζία ζεωξεί ηνλ εαπηό ηεο θνκκάηη ηεο κίαο, αγίαο,
θαζνιηθήο θαη απνζηνιηθήο εθθιεζίαο θαη όηη είλαη ηαπηόρξνλα θαζνιηθή θαη
κεηαξξπζκηζκέλε. Γηα κεξηθνύο Αγγιηθαλνύο εθπξνζωπεί κηα κνξθή
ξωκαηνθαζνιηθηζκνύ ρωξίο ηνλ Πάπα, γηα άιινπο κηα κνξθή
Πξνηεζηαληηζκνύ θαη γηα άιινπο έλαλ ζπλδπαζκό ηωλ δύν.



ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ  ΔΚΚΛΗΙΑ  ΠΑΣΡΩΝ 



Αγγιηθέο θαηνηθίεο παξαιία Παηξώλ

•Σνλ 19ν αηώλα ε Πάηξα ε απνθηά ηελ αξρνληηθή αξρηηεθηνληθή
θπζηνγλωκία ηεο, όρη κόλν ζηελ Άλω Πόιε θαη ζην ζεκεξηλό θέληξν
ηεο, αιιά θαη ζηελ παξαιηαθή, δπηηθή πιεπξά ηεο. Κνηλόο
παξαλνκαζηήο, ε εμαγωγή ζηαθίδαο θαη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα πνπ
απνθηά ε αζηηθή ηάμε. Οη πινύζηνη έκπνξνη εμαζθαιίδνπλ γηα ηνπο
ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαηνηθίεο πνιπηειείο, νη νπνίεο
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δύλακε. ηε Γεξκαλνύ . ζηελ
Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηελ Δξκνύ θ.α. «ζεθώλνληαη» λενθιαζηθά ζπίηηα ,
πνπ θνζκνύλ θαη ζήκεξα ηελ πόιε, ελώ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Παξαιία
Παηξώλ θαη ζηα Ρνΐηηθα Άγγινη έκπνξνη ρηίδνπλ εμνρηθέο θαηνηθίεο,
ζηα πξόηππα ηνπ Αγγιηθνύ εμνρηθνύ ζπηηηνύ.



Αγγιηθέο θαηνηθίεο παξαιία Παηξώλ



Δπηγξαθή κε ην όλνκα ηεο θαηνηθίαο πνπ ρξνλνινγείηαη 
ην 1830



Οη Καζνιηθνί ηεο Πάηξαο

Η Πάηξα ζην δεύηεξν θπξίωο κηζό ηνπ 19νπ αηώλα είρε

θαηαθιπζζεί από Άγγινπο θαη Ιηαινύο νη νπνίνη θέξαλε ηε δηθή
ηνπο θνπιηνύξα θαη καδί θαη ηε δηθή ηνπο ζξεζθεπηηθή νκνινγία
νη Άγγινη ζηνλ Αγγιηθαληθό Ναό ηεο νδνύ Αγίνπ Γηνλπζίνπ θαη νη
θαζνιηθνί ζηελ ωξαηόηαην –δηαηεξεηέν πνιηηηζηηθό κλεκείν ηεο
Πάηξαο. Οη Έιιελεο θαζνιηθνί είλαη γύξω ζηηο 50.000 (0,5% ηνπ
πιεζπζκνύ). Πξόθεηηαη γηα ζξεζθεπηηθή θαη όρη εζληθή
κεηνλόηεηα. Σα νλόκαηα θαη ηα επίζεηα, ηα έζηκα θαη νη
παξαδόζεηο, ηδίωο ζηα λεζηά, είλαη θνηλά κεηαμύ θαζνιηθώλ θαη
νξζνδόμωλ. Η ζπκβνιή ηωλ ειιήλωλ θαζνιηθώλ ζηε λενειιεληθή
ινγνηερλία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο είλαη ζεκαληηθή.



Σν εζωηεξηθό θαη ην εμωηεξηθό ηεο Καζνιηθήο εθθιεζηάο 
Παηξώλ



ΤΕΛΟΣ


