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ΕΥΠΩΛΗΤΑ  

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ fotiou@petop.gr 
ΕΥΠΩΛΗΤΑ 

ΣΗΜΕΡΑ TO ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ 
(ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32) 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ fotiou@petop.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΜΟΝΟ N' ΑΓΑΠΑΕΙ 
της Μαρίας Τζιρίτα (Εκδόσεις Ψυχογιός) 

2. ΣΑΝ ΣΤΑΧΥΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
της ∆ήµητρας Παπαναοτασοπούλου (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

3. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
της Μετοξίας Κράλλη (Εκδόσεις Ψυχογιός] 

4 ΙΣΛΑ ΜΠΟΛ 
του Χρήστου Αστεριού (Εκδόσεις Πόλις) 

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
1. TO ΝΗΜΑ 

της Βικτόρια Χίσλοπ (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 
2. ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 

της Καµίλα Λέκµπεργ (Εκδόσεις Μεταίχµιο] 
3. ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

της Κεκ ΦέρνιΒαλ (Εκδόσεις Πκεανίδα) 
4 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΠΙΝΟΖΑ 

του ΙρΒιν Γιάλοµ (Εκδόσεις Αγρα) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ Κ.Α. 

1. Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΩΝ 
του Γιώργου Ρωµαίου (Εκδόσεις Πατάκη) 

2. ΣΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ 
του π. Φιλόθεου Φάρου (Εκδόσεις Αρµός) 

3. Η NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ 88 ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
του Βασίλη Καλλίδη [Εκδόσεις Πατάκη) 

4. 30 ΛΕΠΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 
του Ολιβερ Τζέιµι (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ-ΕΦΗΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1. 01ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ (2): ΚΟΜΗΤΕΣ El ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
της Εµι Ιγκνατοφ (Εκδόσεις Ψυχογιός) 

2. TO ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ 2 
του Τζεφ KCvi (Εκδόσεις Ψυχογιός) 

3. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΝΑ ΤΑ ΦΑΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ 
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου (Εκδόσεις Πατάκη] 

4. TO ΜΑΓΙΚΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ 
του Φίλιππου Μανδηλαρά (Εκδόσεις Πατάκη) 

Kato ι86οµ66α σας ενηµερώνουµε για ης καλύτερες πωληβης 
(του σηµειώθηκαν α* iva βιβλιοπωλείο της Πατρός 

ΜΙΛΟΥΝ 
01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Κάθε Βδοµάδα δυο άνθρωποι της πόλης, από αυτούς που 
κυκλοφορούν ανάµεσά µας και αγαπούν το διάβασµα, µας 
µιλούν για τις αναγνωστικές τους συνήθειες και για το βιβλίο που 
ξεχώρισαν από τα πρόσφατα διαβάσµατά τους. 

ΚΑΛΛΙΝΑ ΤΣΙΜΕΝΙ∆Η 

«Τα βιβλία ξεφύτρωναν σαν µανιτάρια» 
∆ιαβάζετε αρκετά; 
Από µικρή διάβαζα αρκετά βιβλία και µάλιστα µετά 
µανίας. Τα τελευταία χρόνια διαβάζω 1 βιβλίο την 
εβδοµάδα κατά µέσον ορό. Υπάρχουν φορές που κάποια 

µε απορροφούν περισσότερο και µπορεί να τα 
τελειώσω σε 1-2 µέρες, ενώ άλλα από το ύφος και το 
στυλ τους δεν µπορούν να διαβαστούν τόσο σύντοµα. 
Πώς επιλέγετε βιβλία; 
Η επιλογή ενός βιβλίου δεν γίνεται έχοντας ένα και 
µόνο κριτήριο. Συνήθως διαλέγω µε βάση τον συγγραφέα, 

αν µου αρέσει ο τρόπος γραφής του και το 
περιεχόµενο των προηγούµενων βιβλίων του. Αλλες 
φορές κοιτάω τι είδους βιβλίο θα ήθελα να διαβάσω 
τη συγκεκριµένη περίοδο (αστυνοµικό, ψυχολογίας, 
µυθιστόρηµα). Πάντα όµως πριν καταλήξω, βλέπω 
όλα τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει εκείνη την 
περίοδο αήό τους διάφορους εκδοτικούς οίκους. 

Ένα βιβλίο που διαβάσατε πρόσφατα και το 
ξεχωρίζετε; 
Ένα από τα τελευταία βιβλία που διάβασα είναι το 
«Από αγάπη» της Φανής Πανταζή (εκδ. Ψυχογιός). 
Ένα µυθιστόρηµα το οποίο µας δείχνει τα πάθη της 
ανθρώπινης ψυχής, την αξία της φιλίας, την προδοσία 

και τη βία µέσα στις σχέσεις. 
Ποια είναι n άποψή σας για τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή; 

Τα βιβλία τα τελευταία χρόνια ξεφύτρωναν σαν 
µανιτάρια. Αλλα άξιζαν και άλλα γράφονταν για 
να γράφονται, ώστε να συντηρούνται κάποια ονόµατα 

συγγραφέων στην αγορά. Ευτυχώς, τελευταία 
λόγω κρίσης οι εκδοτικοί οίκοι δεν εκδίδουν ό,τι 
τους πέφτει στα χέρια, αλλά κάνουν ένα καλύτερο 
φιλτράρισµα. 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ-ΡΟΥΓΚΑΛΑ 

«Αυτόν τον καιρό επισκέπτοµαι την Ισπανία» HwlWwe 
A UnnlnlhAn OP 

Η λογοτεχνία ήταν πάντα 
n «µεγάλη απόδραση». 

Ανακάλυψα τα ταξίδια 
των βιβλίων στις 

πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
και ταξιδεύω ακόµα 

µε τον ίδιο ενθουσιασµό. 

Αυτόν τον καιρό επισκέπτοµαι 
την Ισπανία µε 

το βιβλίο «Η Βαρκελώνη 
του Μανόλο» (εκδ. 

Μεταίχµιο). Τρία βιβλία 
του M. Β. Μονταλµπάν 
σε µία επίτοµη έκδοση 
και µια βόλτα στη Βαρκελώνη 

στα δύο πρώτα και 

στη Μαδρίτη στο τρίτο. 
Τι βιβλία προτιµάτε; 
Τα τελευταία χρόνια επιδίδοµαι 

µε πάθος στην 
ανάγνωση αστυνοµικών 
βιβλίων που εκτός από 
το προφανές (ποιος το 
έκανε;) µε φέρνουν σε 
επαφή µε την ατµόσφαιρα 

της εποχής και της 
κοινωνίας στις οποίες 
τοποθετείται το έργο, κι 
αυτό µε γοητεύει απίστευτα. 

∆εν έχουν όλα 
τα αστυνοµικά βιβλία την 
ίδια αξία, κάποια µοιάζουν 

να γράφονται στο 

πόδι, απλώς επειδή το 
είδος «πουλάει». To συγκεκριµένο 

που διαβάζω 
τώρα ανήκει στα διαµάντια 

του είδους. 
Πώς τα διαλέγετε; 
Τώρα που τα οικονοµικά 

είναι αναγκαστικά περιορισµένα, 
ψάχνω στο 

∆ιαδίκτυο τα βιβλία που 
πρόκειται να εκδοθούν 
και πιθανά µ' ενδιαφέρουν. 

Φτιάχνω λίστες 
και δεν αγοράζω πάνω 
από δύο βιβλία το µήνα. 

Εξακολουθώ όµως 
να τα προµηθεύοµαι από 

τα βιβλιοπωλεία, γιατί 
µ' αρέσει να τα βλέπω 
στο φυσικό τους περιβάλλον... 

Υπάρχει χρόνος και 
διάθεση για διάβασµα; 

Η διάθεση για διάβασµα 
δεν χάνεται ποτέ. ∆ιαβάζω 

αναγκαστικά λιγότερο 
καθηµερινά, λόγω περιορισµένου 

χρόνου, κυρίως 
τώρα τον χειµώνα. 

Ποτέ δεν το απαρνιέµαι 
τελείως όµως. ∆ε βγαίνει 

αλλιώς n καθηµερινότητα... 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ11ΝΣΤΑΝΤΙΝ0Σ 

ΕΠΩ∆ΕΣ 
ΕΠΙΜ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ Π ΧΡΥΣΑΦΗ. 
ΕΚ∆ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ. 
ΠΑΤΡΑ 20] 1 
ΣΕΛ 48 
ΤΙΜΗ 14,00 ΕΥΡΟ 

Συλλεκτική ποιητική έκδοση 
Πριν λίγους µήνες κυκλοφόρησε από τον εκδότη Γιάννη 
Πικραµένο n ποιητική συλλογή του ψυχιάτρου Κ.∆. Ηλιόπουλου 

«Επωδές». Πρόκειται για την έβδοµη συλλογή του 
ποιητή, την τέταρτη που εκδίδεται σιτι γενέθλια πόλη του, 
την Πάτρα, από τον εκδότη Γιάννη Πικραµένο: Τον Νοέµβριο 

του 2005 κυκλοφόρησε n συλλογή «Ούτε Εκείνη». 
Έναν χρόνο αργότερα «Τα Πινάκια». Συλλεκτικές εκδόσεις 
και σι δυο, κυκλοφόρησαν σε περιορισµένο αριθµό αντιτύπων, 

αριθµηµένων και υπογεγραµµένων από τον ποιητή. 
To 2011 ο Κ.∆.Ηλιόπουλος επανήλθε µε δύο καινούριες 
συλλογές, που κυκλοφόρησαν επίσης σε συλλεκτικές εκδόσεις 

από τον Γιάννη Πικραµένο: «Τα ολισθηρά σηµεία» 

(Ιούνιος 2011) και τις «Επωδές» (Σεπτέµβριος 2011). Οι 
«Επωδές» είναι στην πραγµατικότητα µια µικρή συλλογή, 
που αποτελείται από τα τελευταία 18 ποιήµατα του Κ.∆.Ηλιόπουλου, 

n οποία όµως - όπως εξηγεί n επιµελήτρια 
της έκδοσης Ανδρονίκη Χρυσαφή - χαρακτηρίζεται από 
µια πρωτοτυπία: Περιλαµβάνει δώδεκα ακόµα ποιήµατα 
από το σύνολο των προηγούµενων ποιητικών συλλογών 
του, από τις οποίες οι πέντε έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα 
και n µία στην Αµερική, στην αγγλική γλώσσα. Η ανθολόγηση 

των ποιηµάτων έγινε από την A. Χρυσαφή, σε 
συνεργασία πάντα µε ιον ίδιο τον ποιητή, και αποτελεί 
το δεύτερο µέρος της έκδοσης, µε τίτλο «Αποσπάσµατα» 

(στα οποία διατηρήθηκαν n ορθογραφία και n στίξη των 
αρχικών εκδόσεων). Στην προσπάθεια αυτή n επιµελήτρια 

θέλησε - µε την επιλογή συγκεκριµένων ποιηµάτων 
άλλα και m µεταξύ τους αλληλουχία - να αναδείξει τους 
κοινούς άξονες, τα ερωτηµατικά και τις θέσεις, την αισθητική 

και m γλώσσα του Κ.∆.Ηλιόπουλου, παράλληλα µε 
την εσωτερική εξέλιξη και την ωριµότητα της γραφής του, 
n οποία στην πραγµατικότητα ολοκληρώνεται στο πρώτο 
µέρος του βιβλίου, τις «Επωδές». Με την ποιητική αυτή 
συλλογή κλείνει µια ενότητα γραφής που άνοιξε το 1988 
µε τη δηµοσίευση των «Περγαµηνών», των πρώτων ποιηµάτων 

του Κ.∆. Ηλιόπουλου. 

www.clipnews.gr
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TO ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 

> Η ύλη του 
περιοδικού 
είναι κυρίως 
ιστορική, 
λαογραφική και 
λογοτεχνική µε 
θέµατα που 
αφορούν στην 
Αιγιαλεία. 

Οι «Ρίζες» 
της Αιγιαλείας 
Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αιγιαλείας (Ι.Λ.Ε.Α.) 
ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του 1990, µε σκοπό την προώθηση της 
έρευνας στα αρχαιολογικά, ιστορικά και λαογραφικά ζητήµατα, και 
τη διαφύλαξη και αξιοποίηση των µνηµείων και των παραδόσεων. 

ρος αυτή την κατεύθυνση και µεταξύ άλλων δράσεων κυκλοφόρησε και το ετήσιο περιοδικό 
«Ρίζες». Όπως δηλώνεται και στον υπότιτλο του πρόκειται για µια «περιοδική έκδοση της 

Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αιγιαλείας». To πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στο Αίγιο 
το ∆εκέµβριο του 1998. Μέχρι και το 2008 έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 9 τεύχη. Η 

ύλη του περιοδικού είναι κυρίως ιστορική, λαογραφική και λογοτεχνική µε θέµατα που αφορούν 
στην Αιγιαλεία. 

Στο πρόλογο του πρώτου τεύχους η συντακτική οµάδα αναφέρει: «Στόχος µας είναι, να γνωρίσουµε 
σε βάθος την τοπική µας ιστορία, να γνωρίσουµε σε βάθος τα έθιµα, τα ήθη και τις παραδόσεις του 
τόπου µας. Βασικός µας σκοπός είναι η διάσωση, η διατήρηση αλλά και η γνώση και η συνέχεια 
της ιστορικής µνήµης και της κληρονοµιάς µας. [...] Ευελπιστούµε, ότι µέσα από τις σελίδες του 
περιοδικού µας (που θα είναι περιοδικό ΟΛΩΝ µας), θα συνειδητοποιήσουµε την ανάγκη καλλιέργειας 

της Εθνικής µας Συνείδησης, που είναι η γνώση των κοινών αγώνων του Έθνους µας 
για επιβίωση και συνέχεια. Η ανταπόκριση, που είχαµε από τους συµπολίτες µας, που ενδιαφέρονται 

και ενασχολούνται µε την ιστορία και τη λαογραφία, µας κάνει να ελπίζουµε, ότι θα συσπειρωθούν 
γύρω από το περιοδικό µας όσοι ασχολούνται µε την έρευνα τέτοιων θεµάτων, αλλά και 

όσοι ενδιαφέρονται να µάθουν για τον τόπο τους (και πιστεύουµε ότι όλοι ενδιαφερόµαστε)...». 

Πράγµατι, το περιοδικό φιλοξένησε πλήθος συνεργασιών και στις σελίδες του βρίσκει κανείς κείµενα 
επιστηµόνων και λογοτεχνών της Αιγιαλείας και όχι µόνο. Παρουσιάζονται καλλιτέχνες και 

ιστορικές προσωπικότητες, εκκλησιαστικά και άλλα µνηµεία της περιοχής, ιστορικά και λαογραφικά 
θέµατα, λογοτεχνικά κείµενα, ενώ υπάρχει και παρουσίαση νέων εκδόσεων καθώς και ενηµέρωση 

για τις δραστηριότητες της Ι.Λ.Ε.Α. Επίσης, κάθε τεύχος περιλαµβάνει και ένα αφιέρωµα 
τοπικού ενδιαφέροντος για το ∆ηµοτικό Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου, τη σταφίδα 
Αιγιάλειας, τον οικισµό Φτέρη, τους πρόσφυγες του Αιγίου (1922), τον Ανδρέα Λόντο κ.ά. 

ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

αϊΤοι:χ!-:.λιοζ: 

mm mm 

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΓ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

αυτοσχέδιος: περι 
κληρου µελετη 
ΙΥΠ. ∆ Λ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ. 
ΠΑΤΡΑ 1905 

To 1905 κυκλοφόρησε από το τυπογραφείο 
∆. λ. Φραγκούλη στην Πάτρα 

µια «Αυτοσχέδιος περί κλήρου µελέτη» 
του πρωτοπρεσβύτερου Κ. Νικολετόπουλου. 

Πρόκειται για µια µικρή 
µελέτη όπου συνοπτικά καταγράφεται 
ο προορισµός του κλήρου, η πραγµατική 

εικόνα - κατά τον συγγραφέα - της 
κατάστασης του στις αρχές του 20ού 
αιώνα, οι αιτίες που οδήγησαν σ' αυτή 
και µέτρα Βελτίωσης. Κλείνοντας τονίζεται 

η σηµασία και η επίδραση του 
κλήρου στα άτοµα, αλλά και στην κοινωνία 

γενικότερα. 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΤΗΡΙΟΣ Π. 

οπλον αηττητον 
κατα των 
σπουδαστων των 
γραφων 
ΤΥΠ. A ΓΑΛΑΝΗ & A. 
ΚΑΤΣΙΒΛΡ∆Α. ΠΑΤΡΑ 1925 

Ano το τυπογραφείο A. Γαλάτη και A. 
ΚατσιΒάρδα κυκλοφόρησε στην Πάτρα 
το 1925 το έργο του Σ.Π.Κυριακόπουλου 

«Όπλον αήττητον κατά των σπουδαστών 
των γραφών και καθ'απασών 

των αιρέσεων». Με το αντιαιρετικό αυτό 
έργο ο συγγραφέας, ο οποίος εξέδωσε 

και άλλα έργα παρόµοιου περιεχοµένου 
τη δεκαετία του 1920 στην 

Πάτρα, φιλοδοξεί να δώσει στους χριστιανούς 
ένα εγχειρίδιο κατά τις αίρεσης 

«Οι σπουδασταί των γραφών», που 
εµφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές 
του 20ού αιώνα. 

li πρώτη σκέψη ν' αποκτήσει η Πάτρα ηλεκτροκίΠνητο 
τραµ έγινε το 1893 από τον τότε δήµαρχο 

Αριστοµένη Κοντογούρη, ο οποίος ανέθεσε 
στον Γάλλο µηχανικό Κοσέ να καταρτίσει σχετική 

µελέτη. Ο ∆ήµος έδωσε σε αυτή ευρεία δηµοσιότητα, 
αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ούτε 

από τεχνικές εταιρείες, ούτε από επενδυτές. Αργότερα, 
όταν ο ∆ήµος διαπραγµατευόταν µε την 

ελληνική «Ηλεκτρική Εταιρεία» την ίδρυση εργοστασίου 
αεριόφωτος (γκάζι, ο δήµαρχος Θάνος 

Κανακάρης έθεσε ως προϋπόθεση οποιασδήποτε 
συµφωνίας ν* αναλάβει η Εταιρεία και 

την αστική συγκοινωνία µε ηλεκτροκίνητα τραµ. 
(Ν.Ε.Πολίτης, Πατρινολογήµατα Γ, 2006) 

ο τραµ (τροχιόδροµος) της Πάτρας ήταν το πρώτο 
στην Ελλάδα που εκινείτο µε ηλεκτρικό ρεύµα. 
Εγκαινιάστηκε το 1902 και το δίκτυο του περιελάµβανε 

δύο γραµµές. Η πρώτη, µήκους 5,3 
χιλιοµέτρων, συνέδεε τη συνοικία του Αγίου ∆ιονυσίου 

µε το προάστιο Ιτιές. Η δεύτερη, µήκους 
1,7 χιλιοµέτρου, συνέδεε τη συνοικία του Αγίου 

∆ιονυσίου µε την Πάνω Πόλη. Η γραµµή διέτρεχε 
την Αγίου Ανδρέου, την οδό Καλαβρύτων 

(τώρα Γούναρη), την Αγίου Γεωργίου, τη Γερµανού 
και κατέληγε στη συνοικία Ταµπάχανα, στην 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 
(Ν.Μπακουνάκης, Πάτρα. Τότε & τώρα, 2006) 

ίιγάντειον άλµα προόδου και πολιτισµού εώρτασαν 
σήµερον αι Πάτραι. Την πέµπτην απογευµατινήν 

εν µέσω εκτάκτου ενθουσιασµού και 
συρροής κόσµου εγένοντο τα εγκαίνια των ηλεκτρικών 

τραµ. Εντός κύκλου τεραστίων µηχανηµάτων 
ηλεκτρισµού οι πολυπληθείς προσκεκληµένοι, 
αναµίξ άνδρες, γυναίκες, Αρχαί σύµπασαι, 

ο Νοµάρχης, Ο ∆ήµαρχος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 
Εις το µέσον χοροστατών ο αρχιεπίσκοπος 

Ιερόθεος έψαλεν αγιασµόν. Προσέρχεται µετά τας 
ευχάς υπέρ της ευοδώσεως του έργου ο ∆ήµαρχος 

Βότσης, όστις συντόµως ετόνισεν την εκπολιτισπκήν 
επίδρασιν των ηλεκτρικών τραµ και 

εξήρε το έργον της Εταιρίας, 
(εφ. Εµπρός, 8.4.1902) 

[ν Αθήναις το 1900 εκτυποΰται ελληνιστί και 
Ιγαλλιστί «∆ήµος Πατρέων, Σύµβασις περί κατασκευής 

και εκµεταλλεύσεως τροχιοδρόµων εν 
Πάτρατς uno της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας 

συστήµατος θόµψον - Χούστον». Τα έργα 
ήσαν έτοιµα από πολλού και έγιναν τα εγκαίνια 
την Κυριακήν των Βαΐων 7.4.1902 υπό δηµάρχου 

Βότση (η σύµβασις ήτο του Ρούφου). Έγινε 
τελετή και οι επίσηµοι ανήλθον εις τρεις αµάξας, 

εκ των οποίων η πρώτη ανθοστόλιστος και 
επροχώρησαν προς Αγ. Παρασκευήν και Άγιον 
∆ιονύσιον, ενώ από των εξωστών των οικιών 
και κόσµου εκ των πεζοδροµίων εχαιρετώντο. 
{Κ.Ν.Τριανιαφύλλου, Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών 
Β', 1995) 

fθες το απόγευµα το τραµ της αγίου Ανδρέου εις 
την διαοταύρωσιν οδού ατής µετά της οδού Παντανάσσης 

παρέσυρε δεκαπενταετή παίδα καθ' ην 
στιγµήν ούτος είχεν αναρτηθή όπισθεν του τραµ 
και του απέκοψε το αριστερόν χέρι. Τον τραυµατίαν 

λιπόθυµον µετέφερον οι επιβάται εις πλησίον 
φαρµοκείον. Αλλά τα αστυνοµικά όργανα δεν είναι 

δυνατόν να εµποδίζουν τους µικρούς αυτούς 
τολµηιίας οίτινες χωρίς να έχωσι ιδέαν του κινδύνου, 

τρέχουσιν όπισθεν του κυλιοµένου τραµ 
και αναρτώνται αφελέστατα; 
(εφ. Νεολόγος, 19.5.1903) 
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