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Ε Λ Ε Ν Η Σ Σ Α Ρ Α Ν Τ Η 

Η ΠΑΤΡΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 1204 ΩΣ ΤΟ 1500 

Οι περιγραφές των περιηγητών πού ταξίδεψαν στον ελλαδικό χώρο 
στους Μεσαιωνικούς και Νεώτερους χρόνους αποτελούν μια ιδιαίτερα 
πλούσια πηγή πληροφοριών1. Στα κείμενα των περιηγητών, πού οί περισ
σότεροι ήταν μοναχοί από τή Δύση και ταξίδευαν για να προσκυνήσουν 
στους Αγίους Τόπους, βρίσκονται πολύ συχνά πολύτιμα στοιχεία για το 
μελετητή της Μεσαιωνικής Ιστορίας, καθώς αυτά προέρχονται από την 
άμεση επαφή τους με την χώρα πού περιγράφουν. Έτσι, μεγάλη σημασία 
έχουν τοπογραφικές παρατηρήσεις των περιηγητών, άγνωστες από άλλες 
πηγές, ακόμη και από τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

Οί ιστορικές μαρτυρίες των περιηγητικών κειμένων είναι βέβαια σπο
ραδικές, γιατί τα περισσότερα έχουν τή μορφή ημερολογίου ή ταξιδιωτι
κών εντυπώσεων. 'Επειδή οί περισσότεροι απ' αυτούς ήταν μοναχοί, οί πλη
ροφορίες τους για τή σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας άπ' όπου περ

1. Οί σημαντικότερες βιβλιογραφικές εργασίες για τους περιηγητές που τα
ξίδεψαν στην Ελλάδα στους αιώνες πού μας ενδιαφέρουν είναι : Ν. J ο r g a, 
Les voyageurs français dans l' orient européen, Παρίσι 1928. M. Ρ a t ο n, 
Chapters on Mediaeval and Renaissance Visitors to Greek Lands, Gennadeion 
Monographs, τομ. 2, Princeton 1951. S H. W e b e r , Voyages and Travels in 
Greece, the near East and adjacent Regions made previous to the Year 1801, 
Being a part of a larger Catalogue of works of Geography, Cartography, Voya
ges and Travels, in the Gennadius Library in Athens, 2, Princeton—New Jersey 
1953. Δ η μ . Π. Π α σ χ ά λ η , Περιηγηταί έν Ελλάδι από του IB' μέχρι του 
Κ' αιώνος. Έπ τηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 4 (1964) 231-241. Κ. 
Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ , Ξένοι ταξιδιώτες στην 'Ελλάδα· δημόσιος και ιδιωτικός βίος, 
λαϊκός πολιτισμός, εκκλησία και οίκονομική ζωή από τα περιηγητικά χρονικά, 
τόμ. Α' (333 - 1.700), Αθήνα 1970.—Ειδικότερα για τους περιηγητές πού πέρασαν 
από την Πελοπόννησο στα χρόνια της Φραγκοκρατίας βλ. Α. B o n , La Morée 
franque ; recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la 
Principauté d'Achaie (1205 - 1430), Παρίσι 1969, σ. 30-32. D. Ζ a k y t h i
n ο s, Le Despotat Grec de Morée, τομ. 1-2, Παρίσι - Αθήνα 1932, 1953 
(ανατ. Variorum Reprints, Λονδίνο 1975). 
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νουν και οι κρίσεις για τα ήθη και τα έθιμα τοϋ λαοϋ της είναι συχνά με
ροληπτικές. Όχι σπάνια τα τοπωνύμια είναι τόσο παρεφθαρμένα, ώστε εί
ναι αδύνατο νά τα ταυτίσουμε. Λ.χ. ό ανώνυμος συγγραφέας του περιηγη
τικού κειμένου «Le Voyage de la Saincte Cyté de Hierusalem», παραπλέοντας 
τη βορειοδυτική ακτή της Πελοποννήσου βλέπει το βουνό «d' Arrabie» 2. 
Δεν πρέπει νά ξεχνάμε οτι πολλοί περιηγητές περιγράφουν χώρες άπ' όπου 
ποτέ δέν πέρασαν βασισμένοι σε σύγχρονα αλλά και παλαιότερα περιη
γητικά, ιστορικά και γεωγραφικά κείμενα. Όλα αυτά δέν μειώνουν την 
αξία των περιηγητικών κειμένων, πού μας δίνουν μαρτυρίες πολλές φορές 
μοναδικές. Έτσι, οι καλύτερες περιγραφές της Μεθώνης προέρχονται από 
δύο περιηγητές του 15ου αίώνα, τον Ισπανό Pero Tafur, πού την επισκέ
φτηκε το 1436, και τον Ιταλό Canon Casola το 1494, ενώ στον Bernhard 
von Breydenbach οφείλουμε το παλαιότερο σχέδιο της πόλης 3. 

Τά περιηγητικά κείμενα πολλαπλασιάζονται μετά την πρώτη άλωση 
της Κωνσταντινούπολης το 1204, γιατί ή κίνηση τών Σταυροφοριών δη
μιούργησε μια νέα κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο. Το ρεύμα τών 
Σταυροφόρων ακολούθησε προς την Ανατολή και ενα πλήθος μοναχών 
από τή Δύση πού κατευθύνεται στους Αγίους Τόπους, για νά προσκύνη
ση, καθώς τώρα τά Ιεροσόλυμα ανήκουν στους Χριστιανούς. 

Οί δρόμοι πού είχε νά διάλεξη ό περιηγητής ήταν βασικά τρεις 4. Πά
νω σ' αυτό απόλυτα διαφωτιστικό είναι το περιηγητικό κείμενο του Ludolf 
von Südheim, Γερμανού κληρικού, πού ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους από 
το 1336 ως το 1341 5. Στην αρχή της διήγησης του δίνει συμβουλές και πλη
ροφορίες σ' όποιον πρόκειται νά ταξιδέψη στους Αγίους Τόπους για τις 
συνθήκες του ταξιδιού, τά εφόδια πού πρέπει νά έχη μαζί του και τις δια
δρομές πού μπορεί νά άκολουθήση. Στην πρώτη πορεία ή Κωνσταντινού
πολη, όπου ό περιηγητής θά έφτανε περνώντας μέσα από τις χώρες της Δυ
τικής Ευρώπης, την Ουγγαρία και την Βουλγαρία, θά ήταν ό βασικός στα
θμός. Στη συνέχεια του ταξιδιού του για τους Αγίους Τόπους θά είχε νά 
διάλεξη ανάμεσα σε δύο δρόμους: ό ένας από τή στεριά, πού περνάει μέσα 
από τή Μικρά Ασία, ενώ ό άλλος, πολύ πιο ασφαλής, θά τον έφερνε από 
τά νησιά τοϋ Αιγαίου Πελάγους και την Κύπρο. Τελείως αντίθετη και πο
λύ πιο επικίνδυνη για τους Χριστιανούς είναι ή πορεία πού, ξεκινώντας από 
τή Δυτική Ευρώπη με νότια κατεύθυνση μέχρι την Αφρική, συνεχίζει από 

2. Για το περιηγητικό αυτό κείμενο βλ. παρακάτω, σ. 27. 
3. S t. L u c e , Modon — a Venetian Station in Mediaeval Greece, Class, 

and Mediaev. Studies in honor of E. Kennard Rand, Νέα Υόρκη 1938. 
4. Βλ. σχετικά και Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ο. π., σ. 54 - 66, 
5. Βλ. παρακάτω, σ. 25. 
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κει κατά μήκος της Μεσογείου προς την Ανατολή μέσα από τα διάφορα 
Μουσουλμανικά κράτη της βόρειας Αφρικής. 

Οί περισσότεροι όμως περιηγητές δεν ακολουθούν καμιά απ' αυτές 
τις πορείες. Μετακινούνται με βενετσιάνικα πλοία ξεκινώντας από τη Βε
νετία και ακολουθώντας συνήθως ενα σταθερό δρομολόγιο πού καταλήγει 
πολύ πιο εύκολα στους Αγίους Τόπους. Οί ενδιάμεσοι σταθμοί σ' αυτό το 
ταξίδι ήταν οί βενετσιάνικες κτήσεις. Μετά τις παράλιες πόλεις της Αδρια
τικής (Ραγούσα, Ζάρα) και τά Ιόνια νησιά περνάνε δυτικά της Πελοπον
νήσου, σταθμεύουν συνήθως στο νότιο άκρο της, τή Μεθώνη, και συνεχί
ζουν την πορεία τους προς την Ανατολή από τά νησιά του Αιγαίου Πελά
γους, την Κρήτη και την Κύπρο. Την πορεία αυτή ακολουθεί εκείνος πού 
ταξιδεύει «με γαλέρα από τόπο σε τόπο και από λιμάνι σε λιμάνι», γράφει 
χαρακτηριστικά ο Ludolf von Südheim6. 

Σ' αυτή την πορεία η Πάτρα, πού ειδικά μας ενδιαφέρει έδω, δεν είναι 
αναγκαστικός σταθμός. Γνωστοί περιηγητές, όπως ο Nicolò Frescobaldi 
και ό Simone Sigoli το 1384, ό Seigneur d' Anglure το 1395, ο Bertrandon 
de la Brocquière το 1432, ó William Way το 1458-1462, ό Brasca Santo το 
1481, ό Philippe de Voisins το 1490 και ό Canon Casola το 1494, ακολου
θούν τον ίδιο δρόμο, χωρίς να σταματήσουν στη βορειοδυτική Πελοπόν
νησο. 

Ή Πάτρα χρωστάει την ανάπτυξη της στη γεωγραφική της θέση, πού 
είναι το σημείο επαφής της ηπειρωτικής Ελλάδας με τη Δύση 7. Έτσι οί 

6. «Cum autem sic cum galeyda de loco ad locum, de portu ad portum 
navigatur, usque ad Constantinopolim, de qua prius dixi, pervenitur, et ipsa 
Civitate dimissa supra littus Asiae minoris pervenitur ad locum, ubi quondam 
ilia nobilissima civitas Troia fuit sita... Haec civitas Troia supra littus maris 
in terra nomine Frigia sita fuit... De Troia cum galeyda procedendo cernuntur 
littora Lumbardiae, Campaniae, Calabriae et Apyliae et pervenitur ad quandam 
insulam nomine Corsica... Ab hac insula Corsica navigatur in Sardiniam... Ab hac 
insula Sardinia navigant in Siciliam insulam... De Sicilia procedende navigatur 
per gulphum Venetiarum, qui dividit partes Italiae et Graeciae, et navigando circa 
littora Graeciae pervenitur in Achaiam et Macedoniam et alias partes Graeciae, 
quae Romania voca tur.. .»(Lu d o l f v o n S ü d h e i m , De Itinere Terrae Sanctae 
Liber, έκδ. F. D e y c k, Bibliothek des Litterarische Verein, 25, Στουτγάρδη, 
1851, σ. 16 - 23). Είναι φανερό ότι στην αρχή του κειμένου γίνεται κάποια σύγ
χυση : η Τροία δεν μπορεί να είναι ή αρχαία Τροία, γιατί φυσικά πλέοντας κα
νείς κατά μήκος της Μικρας Ασίας δεν βλέπει τις ακτές της Ιταλίας. Πρόκειται 
μάλλον για το Tragurium (σλαβικά Trogir) στις ακτές της Δαλματίας. 

7. Για την Ιστορία της Πάτρας βλ. Ε. G e r l a n d , Neue Quellen zur 
Geschichte des Lateinischen Erzbistums Patras, Λειψία 1903. Σ τ . Θ ω μ ό π ο υ 
λ ο υ , Ιστορία της πόλεως Πατρών από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1821, 
β' έκδ. με επιμέλεια Κ. Τριαντάφυλλου, Πάτρα 1950. A, B o n , Le Péloponnèse 
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εποχές μεγάλης ανάπτυξης σ' ολη τή διάρκεια της ιστορίας της ήταν οί 
εποχές στενής σχέσης με τή Δύση. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους η Πάτρα 
εξελίχτηκε σ' ενα από τα ακμαιότερα κέντρα της Ελλάδας με μεγάλη εμ
πορική και οικονομική δραστηριότητα. Ύστερα από την κατάρρευση του 
Ρωμαϊκού κόσμου, τή δημιουργία του Βυζαντινού κράτους και τις νέες 
διεθνείς συνθήκες, όπως είναι οι βαρβαρικές επιδρομές και η εδραίωση 
της νέας θρησκείας, ή Πάτρα ακολουθεί την εξέλιξη των περισσοτέρων πό
λεων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Για την ιστορία της στους πρώτους βυ
ζαντινούς αιώνες έχουμε ελάχιστες μαρτυρίες 8. Ένώ πολλές αρχαίες πό
λεις εξαφανίστηκαν η άλλαξαν ονόματα στη διάρκεια των πρώτων βυζαν
τινών αιώνων και μάλιστα στα χρόνια της σλαβικής διείσδυσης πού ανα
στάτωσε την Πελοπόννησο, ή Πάτρα διατήρησε την ελληνικότητα της και 
ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Πελοποννήσου. Στις αρχές 
του 9ου αιώνα (805) αντιμετώπισε με επιτυχία την επανάσταση των Σλά
βων, πού την πολιόρκησαν με τή βοήθεια των Αράβων. Στις βυζαντινές 
πηγές η νίκη των Πατρινών αποδόθηκε στον προστάτη της πόλης Άγιο 
Ανδρέα 9. Ίσως σ' αυτή τή νίκη οφείλεται το γεγονός ότι την ίδια εποχή 
(μεταξύ Νοεμβρίου 802 και Φεβρουαρίου 806) η Πάτρα γίνεται μητρόπολη 
με εξαρτώμενες τις επισκοπές Μεθώνης, Λακεδαιμονίας και Κορώνης10. 
το περίφημο επεισόδιο της Δανιηλίδος είναι από τις σπάνιες μαρτυρίες 
πού αποκαλύπτουν τον πλούτο της πόλης εκείνη την εποχή 11. Στο χρυσό-
βουλλο, όμως, του 1082, με το όποιο παραχωρούνταν εμπορικά προνόμια 
στους Βενετσιάνους, δεν αναφέρεται ή Πάτρα12. Ωστόσο, έναν αιώνα άρ

byzantin jusqu'en 1204, Παρίσι 1951. B o n , Morée franque. G. F e d a 1 t ο, 
Patrasso città degli arcivescovi latini, tra i secoli XIII e XV. Rivista di Studi 
Bizantini e Neoellenici 8 - 9 (1971 - 72) 127 - 170. G. F e d a 1 t o, La Chiesa 
latina in Oriente, 1, Βερόνα 1973, σ. 247 - 311. Z a k y t h i n o s , Despotat. 

8. G e r 1 a n d, ο. π., σ. 38. B o n , Péloponnèse byzantin. 
9. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο ς , Προς τον ίδιον υιόν 

Ρωμανον (έκδ. Moravcsik - Jenkins, Ουάσιγκτον 1967) κεφ. 49, σ. 228 -233. Πρβλ. 
B o n , Péloponnèse byzantin, σ. 43 - 47. G e r l a n d , ο. π , σ. 6. Θ ω μ ό 
π ο υ λ ο υ , ό.π., σ. 261 - 270. 

10. B o n . Péloponnèse byzantin, σ. 43 - 44. V. L a u r e n t , La date de 
l'érection des métropoles de Patras et de Lacedèmone. Revue des Etudes By
zantines 21 (1963) 129 - 141. 

11. B o n , Péloponnèse byzantin, σ. 121 - 122. Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , δ. π., 
σ. 271 - 277. 

12. G. L. F r . T a f e 1 - G. M. T h o m a s , Urkunden jur älteren 
Handels—und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf 
Byzanz und die Levante (Fontes Rerum Austriacarum, 2. Diplomataria et Acta, 
Band 12), 1 (814 - 1205), Βιέννη 1856, (φωτοτ. έπανεκδ., Άμστερνταμ 1964), σ. 
43-54 [πρβλ. F r · D ö 1 g e r, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmis, 
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γότερα ό Αλέξιος Γ' με το χρυσόβουλλο του Νοεμβρίου του 1198 ανανέω
σε τα βενετσιάνικα προνόμια επιτρέποντας στους Βενετσιάνους να εμπο
ρεύονται σε μερικές περιοχές της Πελοποννήσου: Πάτρα, Μεθώνη, Κόριν
θος, Άργος και Ναύπλιο 13. 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 
το 1204, η Βυζαντινή αυτοκρατορία μοιράστηκε, όπως είναι γνωστό, ανάμε
σα στον νέο αυτοκράτορα, τους Βενετσιάνους και τους Σταυροφόρους. 
Σύμφωνα μ' αυτή τή διανομή (Partitio Romaniae) ή Πάτρα δόθηκε στη Βε
νετία 14. Ένα χρόνο, όμως, αργότερα (1205) οί Σταυροφόροι ίδρυσαν το 

chen Reiches von 565 - 1453, τομ. 1 (Regesten von 565 - 1025), Μόναχο - Βερο
λίνο 1924, άρ. 1081]. 

13. Τ a f e 1 - Τ h ο m a s, ο. π., σ. 246 - 280. Ί ω. Π α ν . Ζ έ π ο υ , 
Jus Graecoromanum, 1, Αθήνα 1931, σ. 469 - 480. D ö 1 g e r, ο. π., άρ. 1647. 
D. Z a k y t h i n o s , Le chrysobulle d'Alexis III Comnène empereur de Tré
bizonde en faveur des Vénitiens, Παρίσι 1932. 

14. Νέα έκδοση της Partitio Romaniae έκανε ο Α. C a r i l e , Partitio 
Terrarum Imperii Romanie. Studi Veneziani 7 (1965) 125 - 305. Πρβλ. και 
B o n , Morée franque, σ. 51 - 54. Τ a f e l - Τ h o m a s, ο. π., 1, σ. 464 - 488. 
L. A. M u r a t o r i , Rerum Italicarum Scriptores, Μιλάνο 1723 - 1751, 12, 
στ. 328 κέξ. P a u l u s R a m n u s i u s , De bello Constantinopolitano, ß' 
έκδ., Βενετία 1634, σ. 159 κέξ. Τ h.—L.—F. T a f e l , Symbolarum criticarum 
geographiam byzantinam spectantium pars 2. Abhandl. d. 3 kl. d. kön. Ak. d. 
Wiss. von Bayern, v, 3, Μόναχο 1849. M a r t i n o d a C a n a l e , La Chro
nique des Veniciens, κεφ. 56 - 61. Archivio di Storico Italiano 8 (1845) 340 κέξ. 
M a r i n o S a n u d o T o r s e l l o , Secreta fidelium crucis, εκδ. Bongars, 
σ. 293. F. Τ h i r i e t, Romanie vénitienne au Moyen - âge. Le développement 
et l'exploitation du domaine colonial vénitienne (ΧΙΙe - XVe siècles), Παρίσι 1959. 
Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο υ, Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρ
χιακής διοικήσεως έν τω Βυζαντινώ κράτει. Έπετηρϊς της Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 21 (1951) 179 - 209. 

Παραθέτω το χωρίο της «Partitio Romaniae», πού αναφέρει τις βενετσιάνι
κες κτήσεις : «De secunda parte terre que de(venit) Venec(iis). Provintia Lake
demonie, micra et megali episkepsis, i(d est) parva et magna pertinentia. Ka
lobrita. Ostrovos. Oreos. Caristos. Antrus. Egina et Culuris. Çakynthos et Ke
falinia. Provintia Colonie, C um Chilari. Cani n a. Pertinentia Lopadi. 
Orium Patron et Methonis cum omnibus suis < pertinentiis >, scilicet perti
nentia de Brana, pertinentia de Catacoçino et cum villis Kyre Herinis, filie 
imperatoris Kyri Alexii ; cum villis de Moli n eti, de Pantocratora, et de cete
ris monasteriorum sive quibusdam villis que sunt in ipsis, scilicet [de] micra 
et megali episkepsi i(d est) [de] parva et magna pertinentia. Nicopola cum 
pertinentiis de Arta, de Achelo, de Anatolico, de Lesianis et [de] ceteris 
archondorum et monasteriorum. Provintia Dirrachii et Arbani, cum chartolara-
tis de Glaviniça, de Bagenetia. Provintia de Gianina. Provintia Drinopoli. Pro
vintia Achridi. Leucas et Coripho. (C a r j 1 e, partitio Terrarum Imperi} Ro 
manie, σ. 219 - 220), 
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πριγκιπάτο της Αχαίας, κατακτώντας διαδοχικά τις πόλεις της Πελοπον
νήσου και καταπατώντας τα δικαιώματα της Βενετίας στην Πελοπόννησο, 
πού στηρίζονταν στην «Partitio Romaniae» 15. Η χώρα διαιρέθηκε σε φέου
δα, πού μοιράστηκαν στους Φράγκους ευγενείς μεταφέροντας έτσι το φεου
δαρχικό σύστημα της χώρας τους στην Πελοπόννησο. Η βαρωνία της Πά
τρας περιελάμβανε 24 φέουδα με πρώτο βαρώνο τον Γουλιέλμο Άλεμάνο 16. 
Ό Γουλιέλμος Β', τελευταίος εκπρόσωπος της οικογένειας των βαρώνων 
αυτών εγκατέλειψε την Πελοπόννησο γύρω στο 1276 και μίσθωσε τή βαρω
νία της Πάτρας στον αρχιεπίσκοπο της17. Ό τελευταίος ενώνοντας τα 24 
φέουδα της βαρωνίας με τά 8 της αρχιεπισκοπής του έγινε ο ισχυρότερος 
κύριος της Πελοποννήσου. 

Πρώτος Λατίνος αρχιεπίσκοπος εξελέγη το 1205 ο Άντελμος, πού έμει
νε και ό μόνος Λατίνος στην Πελοπόννησο ως το 121018. Η αρχιεπισκοπή 
της Πάτρας κατείχε την πρώτη τάξη στην εκκλησιαστική ιεραρχία του 
πριγκιπάτου της Αχαίας, ενώ για το Βυζάντιο τή θέση αυτή κατείχε ή Κό
ρινθος 19. Στο πρώτο τέταρτο του 13ου αιώνα ή λατινική εκκλησία της Πε

15. Ή κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Σταυροφόρους παραδίδεται 
σε δύο παραλλαγές, η μια από τον Νικήτα Χωνιάτη και τον Γοδεφρείδο Βιλλεαρ
δουίνο και η άλλη από το Χρονικό του Μορέως, πολύ μεταγενέστερη πηγή. Βλ. 
Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς , σ. 637 (έκδ. van Dieten), V i l l e h a r d o u i n , 
La Conquête de Constantinople ; éditée et traduite par Edmond Farai, 2, Πα
ρίσι 1938. Ειδικότερα για το θέμα βλ. B o n , Morée franque, σ. 54 - 64. 

16. Ή βαρωνία της Πάτρας σύμφωνα με την ελληνική, γαλλική και Ιταλική 
παραλλαγή του Χρονικού του Μορέως δόθηκε στον Γουλιέλμο Αλεμάνο (το Χρο
νικό του Μορέως, έκδ. J. Schmitt, Λονδίνο 1904, στ. 1925. Livre de la con
queste de la prineée de Γ Amorée. Chronique de Morée (1204- 1305), έκδ. J. 
Longnon, Παρίσι 1919, § 128. Cronaca di Morea, έκδ. C. Hopf, Chroniques 
greco - romanes inédites et peu connues, Βερολίνο 1873, σ. 428), σύμφωνα με 
την αραγωνική στον Gaiter el Alemany (Libro de los fechos et conquistas del 
principado de la Morea, Chronique de Morée aux XIIIe et XlVe siècles, εκδ. Α. 
Morel - Fatio, Γενεύη 1885, § 117), ενώ η συνθήκη της Σαπιέντζας αναφέρει τον 
Arnulfus Alemanus ( T a f e l - T h o m a s , Urkunden, 2. σ. 98). Πρβλ. B o n , 
Morée franque, σ. 106. 

17. Για τη βαρωνία της Πάτρας βλ. B o n , Morée franque, σ. 106 - 107. 
G e r l a n d , ο. π., σ. 9 - 20. 

18. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ, Ό αρχιεπίσκοπος Άντελμος και τα πρώτα έτη της 
Λατινικής εκκλησίας Πατρών. Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 10 
(1933) 401 - 417. 

19. Για την 'Εκκλησία της Πάτρας βλ. B o n , Morée franque, σ. 99 - 100. 
Z a k y t h i n o s , Despotat, 2, σ. 288 - 291. G e r l a n d , ο. π., σ. 30 - 54. 
F e d a 1 t o, Patrasso, ο. π. F e d a 1 t o, La chiesa latina in Oriente. 

Κατάλογο τών λατίνων επισκόπων έδωσαν ό Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς , ο. π., σ. 
394-401. J. Ρ a r g ο i r e, Sur une liste episcopale de Patras. Echos d' 
Orient 7 (1904) 290 - 291, F e d a 1 t o, patrasso, σ. 138 - 170, 
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λοποννήσου είναι χωρισμένη σε δύο αρχιεπισκοπές: στην αρχιεπισκοπή 
της Πάτρας με εξαρτημένες τις επισκοπές Ώλένης, Κορώνης, Μεθώνης, 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου και στην αρχιεπισκοπή της Κορίνθου με τις 
επισκοπές Άργους και Λακεδαιμονίας 20. 

Οι επεκτατικές βλέψεις των πριγκίπων της Αχαίας ανάγκασαν τους 
αρχιεπισκόπους της Πάτρας να στραφούν προς τη Βενετία, για να διατηρή
σουν την ανεξαρτησία τους. Έτσι ο Gulielmo Frangipani (1317-1337) 
ήταν επικεφαλής σ' ένα κίνημα ευγενών πού πρόσφερε στη Βενετία την επι
κυριαρχία της Πελοποννήσου (1321). Το διάβημα αυτό μπορεί βέβαια να 
μή βρήκε ανταπόκριση, είναι όμως η αρχή μιας στροφής στην πολιτική 
των αρχιεπισκόπων της Πάτρας. Αργότερα ό Πάπας Βενέδικτος IB' δή
λωσε στην Κατερίνα de Valois οτι η Πάτρα είναι έδαφος της Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας και την ανάγκασε να εγκαταλείψη τα επεκτατικά της σχέδια. 
Τα γεγονότα αυτά αποκαλύπτουν τή σταδιακή απομάκρυνση της αρχιεπι
σκοπής από τον πρίγκιπα της Αχαΐας, ώστε μετά το 1336 ο αρχιεπίσκο
πος να είναι τελείως ανεξάρτητος 21. 

Η ιδιόρρυθμη πολιτική κατάσταση πού δημιουργήθηκε στην Πάτρα 
από τα πρώτα χρόνια της Φραγκικής κατοχής δεν έδωσε την ευκαιρία στη 
Βενετία να δημιουργήση μια νέα εμπορική αποικία στη βορειοδυτική Πε
λοπόννησο. Αυτό βέβαια δε σημαίνει οτι το λιμάνι της δεν ήταν σημαντι
κός σταθμός για τα βενετσιάνικα πλοία. Στην αγορά της Πάτρας οι Βενε
τσιάνοι έμποροι έφερναν μέταλλα και μάλλινα υφάσματα και στην επιστρο
φή τους αγόραζαν δημητριακά, λάδι, μετάξι και σταφίδες. Μια εικόνα της 
κίνησης του λιμανιού της Πάτρας μας δίνει ή αξία τών εμπορευμάτων (80.000 
δουκάτων) πού έφτασαν στο λιμάνι της το 1400, ενώ το 1401 ή Γερουσία 
αποφάσισε να προστατεύση με τά πολεμικά πλοία του «Golfo» τους εμπό
ρους υπηκόους της, πού έφερναν εμπορεύματα αξίας 60.000 - 70.000 δουκά
των 22. 

Από τά τέλη, όμως, του 14ου αιώνα ή τουρκική απειλή στην περιοχή 
της Κωνσταντινούπολης και του Ευξείνου Πόντου προκάλεσε ανασφάλεια 
στις βενετσιάνικες κτήσεις αυτών τών περιοχών. Τά νησιά του Αιγαίου Πε
λάγους και ή Πελοπόννησος ήταν πολύ πιο ασφαλή για το βενετσιάνικο 
εμπόριο 23. το ενδιαφέρον της Βενετίας για την Πάτρα άρχισε νά γίνεται 

20. B o n , Morée franque, σ. 99 - 100. 
21. B o n , Morée franque, σ. 242 - 243. 
22. «Cum misse sint mercationes nostrorum hoc anno ad viagium Patrassii 

ad valorem ducatorum 80.000...» — «Cum sint in partibus Patrassi multi merca
tores et mercationes ad valorem 60.000 in 70.000 ducatorum...» (T h i r i e t, 
ο. π., σ. 349, σημ. 1). 

23. Τ h i r i e t, ο. π., σ. 349, 
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εντονότερο. Άλλωστε νέες συνθήκες διαμορφώθηκαν στην αρχιεπισκοπή 
της Πάτρας και έδωσαν στη Βενετία την ευκαιρία πού περίμενε. 

Στις αρχές του 15ου αιώνα ή Πάτρα απειλείται σοβαρά από τις τουρκι
κές και πειρατικές επιδρομές και κυρίως από την αδιάκοπη επεκτατική δρα
στηριότητα των Παλαιολόγων στην Πελοπόννησο. Μπροστά σ' αυτούς 
τους κινδύνους ο αρχιεπίσκοπος Centurione Zacharia εκμίσθωσε την πόλη 
στη Βενετία για πέντε χρόνια 24. Το 1413 γίνεται πάλι κύριος της Πάτρας 
και το 1417 την προσφέρει, για δεύτερη φορά, στη Βενετία. Η παρέμβαση, 
όμως, της Αγίας Έδρας ματαίωσε το σχέδιο του αρχιεπίσκοπου. Έτσι, το 
1429 ή πόλη παραδόθηκε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον Μάϊο του 
1430 το φρούριο της 25. Στους Έλληνες έμεινε ως το 1458. Στην πρώτη 
τουρκική εισβολή στην Πελοπόννησο, το 1446, ό Μουράτ Β' βρήκε την πό
λη άδεια από κατοίκους — είχαν καταφύγει στη Ναύπακτο για ν' αποφύ
γουν τους Τούρκους — και σκότωσε τους φρουρούς του κάστρου. Τον Μάϊο 
τοϋ 1458 ό Μωάμεθ Β' εισέβαλε στην Πελοπόννησο και ή Πάτρα έπεσε 
οριστικά πια στους Τούρκους 26. 

Ένω ή Πάτρα είναι ενα από τα λιμάνια με τή μεγαλύτερη εμπορική 
κίνηση οχι μόνο στην Πελοπόννησο άλλα και σ' ολόκληρη τή Μεσόγειο, 
σπάνια είναι σταθμός των πλοίων των περιηγητών. Τά δρομολόγια αυτών 
τών πλοίων είχε αναλάβει ή Βενετία, γιατί μόνο αυτή μποροϋσε να οργάνω
ση τά ταξίδια και να μετακίνηση τά πλοία με ασφάλεια μέσα από το δίκτυο 
τών εμπορικών της σταθμών της Μεσογείου. Ο πολεμικός στόλος τών Βε
νετσιάνων, πού έπλεε στις θάλασσες, ήταν βέβαια μια εγγύηση ασφάλειας 
από πειρατικές επιθέσεις. από την άλλη μεριά τά εμπορικά της πλοία κι
νούνται συνεχώς από τον ένα σταθμό στον άλλο μεταφέροντας προϊόντα. Ή 
πορεία αυτή είναι συνήθως σταθερή. Ξεκινώντας από τή Βενετία τά πλοία 
πλέουν νότια και καταλήγουν κατ' ευθείαν στη Μεθώνη 27 χωρίς ενδιάμε
σους σταθμούς. Συνεχίζοντας ανατολικά σταθμεύουν στην Κρήτη και από 
κει στην Κύπρο ή στα νησιά τοϋ Αιγαίου Πελάγους. Τά μικρότερα εμπορι

24. Το κείμενο έχει εκδοθη από τον G e r l a n d , ο. π., εγγρ. αρ. 5, σ. 
162 - 171. Τότε ή Βενετία επιδιόρθωσε τα τείχη της πόλης (Κ. Σ ά θ α ς, Docu
ments inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age, 2, Παρίσι 1881, 
αρ. 524, σ. 260 (2 Μαΐου 1411). F. Τ h i r i e t, Régestes des délibérations du 
Sénat de Venise concernant la Romanie, 2, Παρίσι - Χάγη άρ. 1417, σ. 99). 

25. Ζ a k y t h i n ο s, Despotat, 1, σ. 206 - 209. Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , ο.π., 
σ. 345 - 359. 

26. Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ, ο. π., σ. 360 - 377. Z a k y t h i n o s , Despotat, 
1, σ. 258. Ά π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , 'Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. Α' 
(Αρχές και Διαμόρφωση του), β' έκδ., Θεσσαλονίκη 1974, σ, 338 κέξ. 

27. L u e e, ο. π. 
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κά πλοία, όμως, πού πλέουν στην Αδριατική και το Ιόνιο ακολουθούν 
διαφορετική πορεία, πλέοντας κατά μήκος της ακτής και σταθμεύοντας 
στη Ραγούσα, το Δυρράχιο και την Πάτρα, για να καταλήξουν και αυτά στη 
Μεθώνη 28. Έτσι ή Πάτρα είναι έξω άπο την πορεία των μεγάλων πλοίων 
πού μεταφέρουν τους περιηγητές στην 'Ανατολή, ενώ είναι απαραίτητος 
σταθμός στα μικρότερα πλοία πού κινούνται μέσα στην Αδριατική. Έξαλ
λου η πόλη έμεινε κάτω από τή βενετσιάνικη κυριαρχία πολύ λίγο χρονι
κό διάστημα (από το 1408 ως το 1413) και, επειδή ή μετακίνηση των περιη
γητών στην Ανατολή γινόταν με βενετσιάνικα πλοία, ήταν φυσικό αυτά 
να σταματούν στα δικά της μόνον λιμάνια. 

Σπανιότερα οί περιηγητές στην πορεία τους από τή Δύση προς την 
Ανατολή ή και αντίστροφα δεν παρακάμπτουν τή νότια Πελοπόννησο, 
άλλα πλέουν μέσα από τον Κορινθιακό κόλπο. Σ' αυτό το ταξίδι απαραί
τητοι σταθμοί είναι οι πόλεις και των δύο ακτών του Κορινθιακού. Αυτή 
είναι συνήθως ή πορεία των περιηγητών πού περνούν από τις πόλεις της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως από την Αθήνα. Έτσι , το 1395 ο Nicoiao 
de Marthono γυρίζοντας από τους Αγίους Τόπους βρέθηκε στην Αθήνα. 
στη συνέχεια του ταξιδιού για τή πατρίδα του πέρασε απ' όλες τις πόλεις 
του Κορινθιακού: Κόρινθο, Βοστίτσα, Ναύπακτο, Πάτρα29. την ϊδια πε
ρίπου διαδρομή, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, έκανε ό Κυριάκος 
ο Αγκωνίτης στο πρώτο του ταξίδι στην Πελοπόννησο 30. Ξεκίνησε από 
την Ιταλία στις αρχές Νοεμβρίου του 1435 και το Φεβρουάριο του 1436 
πέρασε από την Καλυδώνα στην Πάτρα. Στις 8 Μαρτίου βρισκόταν στη 
Ναύπακτο και μετά ξαναγύρισε στην Πελοπόννησο (Αίγιο) για να έπι
σκεφθή από κει τις πόλεις της Ανατολικής Στερεάς 31. 

28. Τ h i r i e t, Romanie vénitienne, σ. 325 - 349. J u l e s S ο t t as, Les 
messageries maritimes de Venise aux XlVe & XVe siècles, Παρίσι 1938. 

29. Βλ. παρακάτω, σ. 16. 
30. Βλ. παρακάτω, σ. 20. 
31. Ανάλογη πορεία έκανε και ό περιηγητής S a e w u l f πηγαίνοντας 

στους Αγίους Τόπους το 1102 : πέρασε την Κεφαλονιά, Εφτασε στην Πάτρα, πού 
ονομάζει ένα ωραίο νησί, από κει πήγε στην Κόρινθο και μετά «ad portum 
Hostae» (Livadostroto), για να κατάληξη στη Θήβα και στην Eύβoιa (S a e-
wulf, Relatio de Peregrinatione Saewulfi ad Jierosolymam et Terram San
ctam, εκδ. M. d' Avezac, Recueil de voyages et de mémoires publiés par la So
ciété de Géographie, 4, Παρίσι 1839. Αγγλική μετάφραση από τον Canon Brownlow 
στη σειρά Palestine Pilgrim's Text Society, 4, Λονδίνο 1892). Λίγα χρόνια αργότερα 
στα μέσα του 12ου αιώνα ό Β ε ν ι α μ ί ν από την Τ ο υ δ έ λ η ακολούθησε 
την ίδια περίπου διαδρομή : από την Ακαρνανία πέρασε στην Πάτρα, μετά στη 
Ναύπακτο, από κει στην Crissa, γύρισε πίσω στην Κόρινθο και κατέληξε στη 
Θήβα, χωρίς να άναφέρη αν έφτασε από την ξηρά ή τή θάλασσα (The Itinerary 
of Benjamin of Tudela : Critical Text, Translation and Commentary by M, N, 
Adler, Λονδίνο 1907). 
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Μετά απ' αύτη την εισαγωγή, πού έκρινα απαραίτητη για να μπόρεση 
ο αναγνώστης να έχη μια γενική εικόνα της θέσης της Πάτρας στην πορεία 
των περιηγητών, παραθέτω τα περιηγητικά κείμενα κατατάσσοντας τα σε 
ομάδες ανάλογα με την αξία τών ειδήσεων πού περιέχουν. Για κάθε περιη
γητή δίνω επίσης ενα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

1. το σημαντικότερο περιηγητικό κείμενο για την Πάτρα είναι του 
N i c o i a o d e M a r t h o n o , Ιταλού νοταρίου 3 2 . Ξεκίνησε από την 
Carinola, κοντά στην Κάπουα της Καμπάνιας, για τους Αγίους Τόπους. 
Περνώντας από τή Μάλτα, τή Σικελία και τα Κύθηρα έφτασε στην Αλεξάν
δρεια στις 25 'Ιουλίου 1394. Αφού περιηγήθηκε τους Αγίους Τόπους, επέ
στρεψε από τή Ρόδο και την Κώ, για να κατάληξη, υστέρα από πειρατική 
επίθεση, από την οποία μόλις σώθηκε, στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 
1395 33. Στη συνέχεια πήγε στην Εύβοια, ελπίζοντας ότι θα εύρισκε βενετσιά
νικο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής. Εκεί είχε την ευκαιρία να γνωρί
ση την πόλη και νά μας δώση μια από τις χαρακτηριστικότερες περιγραφές 
της Μ. Επειδή μάταια περίμενε το πλοίο, γύρισε πίσω στην Αθήνα πέρ
νοντας μαζί του συστατικά γράμματα από το βαΐλο του Νεγροπόντε και από 
κει πήγε στην Κόρινθο. από την Κόρινθο έπλευσε στη Βοστίτσα, πέρασε 
απέναντι στη Ναύπακτο, άπ ' όπου γύρισε πάλι πίσω στην Πελοπόννησο, 
στην Πάτρα 3 5 . 

Quando ìntravimus in mare — Et navigavimus versus civitatem Patrax, distantem 
a Coranto mileana C, et ambulavimus per quoddam brachium maris quod est inter dis
potatum Romanie et dispotatum Albanie, largum ahcubi mileana III, alicubi mileana 
IlIIor, alicubi sex, et ahcubi duo 

De terra Posticze 
De terra Vetranicze 
De castro Nepantu- Eodem die in vespens, a latere dispotatus Albanie, invenimus 

quodam bonum castrum quod vocatur Nepantu, cui dommatur dispota de Arta, et ipsa 
hora subito supervenit quidam ventus inpetuosus, ex quo insurgit tempestas mans vali
da ita quod, nisi quia bngantinus erat copertus, mare transiebat supra ipsum et ìmplevis

32. Βιογραφικό σημείωμα και αποσπασματική έκδοση δίνει ό Paton, ο. π . , σ . 
30 - 36. Βλ. επίσης Π α σ χ ά λ η , ό π , σ. 235 - 236. B o n , Morée fran-
que, σ. 31. 

33. J u d e ι c h, Athen im Jahre 1395 nach der Beschreibung des Nicolas 
de Marthom. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Atheni
sche Abteilung 22 (1897) 423 - 438. 

34. J. K o d e r, Η Εύβοια στα 1395 (από μεσαιωνικό ιταλικό ημερολό
γιο). Αρχείον Ευβοικών Μελετών 19 (1974) 49 - 57. 

35. Το κείμενο εξέδωσε ο L e o n l e G r a n d , Relation du Pèlerinage 
à Jérusalem de Nicolas de Martoni, notaire italien (1394- 1395). Hernie de Γ 
Orient Latin 3 (1895) 566 - 669, 
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set eum aqua, et cum dicta fortuna et periculo cursimus usque ad portum civitatis Patrax 
predicto die in occasu solis. Civitas ipsa distai a marina per duas bahstratas 

Quando applicuimus ad Patrax —Eodem die m crepusculo intravimus civi
tatem Patrax, et non invenimus locum aliquem nec hostulamam ad morandum, nec in 
ecclesia Sancti Nicolai in qua est locum Minorum Sed archiepiscopus Patrax, qui erat 
notus et amicus domini Antonatn, recepit omnes nos in hospitio suo, quod est pulcrum 
hospitium. Habet unam salam longam paxus XXV, in cujus sale panetibus est picta in 
circuytu tota ystoria destructionis civitatis Troye Dictus archiepiscopus, qui est de ordi
ne Minorum, dominatur dicte civitati et plunbus aliis terris sibi subditis in temporalibus 
et spiritualibus. Alias dictus archiepiscopatus Patrax valebat annuatim milearia ducatorum 
viginti et quinque millia, modo vero valet annuatim circa mileana ducatorum quindecim 
millia 

Quando discessimus de Patrax — Die veneris sancto, invenimus unam barcham de 
civitate seu ìnsula Gorfo que venerat ad portum Patrax, cui convenimus ducatos quinque 
de portando nos usque ad Gorfo, et, audito ibi officio dicto die veneris sancto et visitatis 
quibusdam ecclesns, ut moris est die predicto inter catholicos christianos, inter quas ìn-
venimus ecclesiam Sancti Andrée extra civitatem per medium mileare, que ecclesia est 
archiepiscopatus ipsius civitatis et est pulcra ecclesia ad lamiam, et mvenimus quamdam 
aliam ecclesiam vocabuh , ubi sanctus Andreas apostolus, stans in ìllis partibus ad pre
dictandum fidem Christi, fuit captus et carceratus Dicto die veneris m crepusculo descen
dimus ad marinara Patrax et, facto ibi aliquali sompno pro recreatione nostrarum persona
rum, intravimus de nocte dictam barcham et accepimus iter versus Gorfo36 

Η πρώτη πληροφορία του Nicolao de Mar thono για την Πάτρα είναι 
ίσως μοναδική, γιατί μας δίνει την απόσταση της πόλης από τη θάλασσα: 
περίπου δύο «bahstratas». Ενώ για τους αρχαίους και κυρίως τους Ρωμαϊ
κούς χρόνους από τα αρχαιολογικά ευρήματα έχουμε μια κάποια εικόνα 
της τοπογραφίας της πόλης, από τους Βυζαντινούς χρόνους δυστυχώς δεν 
έχουμε παρά ελάχιστα αρχαιολογικά ευρήματα, από τα όποια θα μπορού
σαμε να αντλήσουμε στοιχεία για την τοπογραφία της, με εξαίρεση το κά
στρο, πού σώζεται ως σήμερα, και μερικά λείψανα εκκλησιών, πού ανήκουν, 
όμως, στους βυζαντινούς χρόνους από τις άλλες πηγές, βυζαντινές ή δυτι
κές, ελάχιστα στοιχεία, απ' οσο τουλάχιστον ξέρω, υπάρχουν για την το
πογραφία της πόλης στα Βυζαντινά χρόνια και στα χρόνια της Φραγκο
κρατίας. Πολύτιμο για την ιστορία της Πάτρας είναι το χρονικό του Σφραν-
τζή, πού μας δίνει τοπογραφικές ενδείξεις, όταν περιγραφή την πολιορκία 
της πόλης από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Σ ' ενα σημείο είναι απόλυ
τα σαφείς οί πηγές μας : στη διάκριση της ακρόπολης από την πόλη 37. Ή 

36. Relation du Pèlerinage de Nicolas de Martoni, σ. 660 - 662. 
37. «Tη δε εη πρωί του αυτού, ημέρα της εβδομάδος α η εξελθόντες οι του κά

στρου εκκριτοι και πας ο λαός και ελθόντες μέχρι και του ρηθέντος ναού του αγίου, τω 
δεσπότη και αυθέντη μου προσκύνησαν και τάς κλείς του κάστρου δεδώκασι. Και καβαλ
λικεύοαντες μετά πλείστης ότι χαράς και τον ενός μέρους και του αλλού, εσέβημεν είς 
το κάστρον και μέχρι των είς τον vaòv του αγίου Νικολάου οσπιτίων απήλθομεν, της 
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πόλη βρισκόταν έξω από την ακρόπολη και, όπως φαίνεται καθαρά από το 
κείμενο του Σφραντζή, περικλειόταν από τείχος. Απείχε δε από τή θάλασ
σα, σύμφωνα με την πληροφορία του Nicoiao de Marthono, δύο «balistra
tas», δηλαδή περίπου 800 μέτρα38. Αυτή η μαρτυρία συμφωνεί απόλυτα 
με τα αρχαιολογικά ευρήματα των αρχαίων και πρώτων βυζαντινών χρόνων, 
που ξαπλώνονται στη σημερινή πόλη, στην περιοχή ακριβώς κάτω από 
το κάστρο και σε απόσταση από τή θάλασσα τόση, οση υπολογίζει ο πε
ριηγητής μας (ως τή σημερινή πλατεία Όλγας) και σε έκταση οση είναι 
το μήκος του λιμανιού της πόλης. Πράγματι σε απόσταση 800-1.000 μέτρα 
από το λιμάνι δεν υπάρχουν ίχνη αρχαίων Η βυζαντινών κτισμάτων. Δεξιά 
και αριστερά της περιοχής αυτής αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι Η 
πόλη στα σημεία αυτά ξαπλωνόταν ως τή θάλασσα 39. Στα βυζαντινά όμως 
χρόνια φαίνεται ότι απομακρύνθηκε από τή θάλασσα και τραβήχτηκε προς 
το εσωτερικό, φαινόμενο πού συναντάμε σε πολλές μεσαιωνικές πόλεις, 
γιατί ο φόβος τών πειρατών ανάγκαζε τους κατοίκους νά φεύγουν μακρυά 
από τή θάλασσα 40. 

Patrax. Η παραλλαγή αυτή του ονόματος της Πάτρας δεν είναι άγνω
στη σε δυτικές πηγές 41. Έτσι σε βενετσιάνικα έγγραφα διαβάζουμε : «in 
loco Patraxii» 42, «in Patraxio» 43 και στις «Assises de Romanie» : «Patrax» 44. 

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ήταν Η σημαντικότερη της Πάτρας 
μετά την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Ανήκε στους Φραγκισκανούς (in 
qua est ordine Minorum) και βρισκόταν μέσα στην πόλη κοντά στο κά
στρο 45. Σε έγγραφο της 27 Σεπτεμβρίου 1440 αναφέρεται «... φρά Ιωάννης 

μεν όδον πάσης κατεατρωμένης πάντων ανθέων..., από δε άνωθεν του κουλά δια σκευών 
και τζαγρών κακώς δεξιουμένων ημών, ει και ουδέν τι έβλαψαν» ( Σ φ ρ α ν τ ζ ή ς , 
εκδ. V. Grecu, σ. 42). Βλ. και Χρονικό του Μορέως, στ. 1410 κέξ. (εκδ. 
Schmitt), Livre de la conquête, § 91, Cronaca di Morea, σ. 422. 

38. Η balistrata δηλώνει το βεληνεκές ενός βέλους από 380 ως 400 μέτρα 
(Τ h i r i e t, Romanie vénitienne, σ. 6, σημ. 1). 

39. «Tò δε ιερόν τοντο ες τα επί θαλασσή της πόλεως έρχομένοις εστίν έκ της 
αγοράς ίν δεξιά της όδον» ( Π α υ σ α ν ί α ς VII, 21, 6). 

40. Βλ. σχετικά D. Zakythinos, La ville Byzantine Diskussions - Beiträge 
zum XI Internationalen Byzantinistenkongress, Μόναχο 1961, σ. 79 - 80, 83 
και Βακαλόπουλου, ο. π., σ. 127 κέξ. 

41. Για τις παραλλαγές του ονόματος της Πάτρας βλ. το άρθρο του E r n s t 
Meyer στη Realencyclopädie, 18, 4, στ. 2.191 - 2.222 και B o n , Morée franque, 
σ. 449, σημ. 1. 

42. G e r 1 a n d, ο. π., σ. 152. 
43. G e r l a n d , ο. π., σ. 153. 
44. G. R e e ο u r a, Les Assises de Romanie, Παρίσι 1930, σ. 191. 
45. Για την εκκλησία του 'Αγίου Νικολάου βλ. G e r l a n d , ο.π., σ. 117, 

σημ. 1. Z a k y t h i n o s , Despotat, 2, σ. 307. B o n , Morée franque, σ. 
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ντέ Φέρω κουστόδος και φρά Φραγγίσκος βαρδιάνος, οφφικιάλιοι του κον
βέντου του αγίου Φραγγίσκου, κατοικοϋντες μέν έν τω μοναστηρίω του 
Αγίου Νικολάου του εντός της χώρας των Παλαιών Πατρών.. .» 4β. 

Οι περιηγητές μας μη βρίσκοντας μέρος για να μείνουν κατέληξαν 
στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο, όπου φιλοξενήθηκαν από τον αρχιεπίσκοπο 
της Πάτρας. Η περιγραφή του μεγάρου από τον Nicoiao de Marthono εί
ναι χαρακτηριστική: Η μεγάλη αίθουσα του κτηρίου είχε μήκος 25 βήμα
τα και γύρω-γύρω στους τοίχους της ήταν ζωγραφισμένη όλη η ιστορία 
της καταστροφής της Τροίας 47. 

Την Παρασκευή οι περιηγητές μας, αφού παρακολούθησαν τή λει
τουργία, επισκέφτηκαν διάφορες εκκλησίες της Πάτρας. Έτσι έφτασαν 
μέχρι την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, πού ήταν σε απόσταση μισού μι
λιαρίου περίπου εξω από την πόλη 48. Είναι Η μοναδική μαρτυρία για την 
απόσταση του ναοΰ από την πόλη, όπως μοναδική είναι και η παρατήρηση 
του περιηγητή ότι η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα βρισκόταν κοντά στα 
ελη 49. Τα ελη αυτά πολύ πιθανό να έφταναν μέχρι την περιοχή του σημε
ρινού λιμανιού της πόλης. Έτσι ίσως εξηγείται γιατί στην περιοχή αυτή 
λείπουν τελείως τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ανέφερα πιο πάνω. 

Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα οι περιηγητές μας βρήκαν 
μια άλλη εκκλησία, όπου ήταν ο τόπος του μαρτυρίου του Αγίου. Στο ση
μείο αυτό το χειρόγραφο παρουσιάζει ενα κενό και έτσι το όνομα της δεύ
τερης αυτής εκκλησίας δεν μας είναι γνωστό. 

2. Ό σημαντικότερος περιηγητής του 15ου αιώνα είναι αναμφισβήτη
τα ό Κ υ ρ ι ά κ ο ς ό Ά γ κ ω ν ί τ η ς . Οι περιηγητικές του εντυπώσεις 
δεν βρίσκονται συγκεντρωμένες σ' ενα ολοκληρωμένο έργο, αλλά σε σκόρ
πιες σημειώσεις (Commentarla) και γράμματα. την πληρέστερη περι
γραφή του ταξιδιοΰ του Κυριάκου του Άγκωνίτη έδωσε ό Bodnar 

452 - 453. Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , δ.π., σ. 318, σημ. 2. Κ. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ 
λ ο υ , 'Ιστορικό Λεξικό των Πατρών, Πάτρα 1959, σ. 42. 

46. G e r l a n d , ο.π., εγγρ. άρ. 22, σ. 224. 
47. B o n , Morée franque, σ. 452. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ , δ.π., σ. 78. 

Z a k y t h i n o s , Despotat, 2, σ. 178. G e r l a n d , ο.π., σ. 14, σημ. 3. 
48. Πρβλ. Τ h i r i e t, Régestes des délibérations, σ. 228. Θ ω μ ό π ο υ 

λ ο υ , δ.π., σ. 351 - 52 και 263, σημ. 4. B o n , Morée franque, σ. 452 - 453. Ο 
Πάπας Ίννοκέντιος τονίζει τον κίνδυνο πού αντιμετώπιζε ό ναός από τις πειρατι
κές επιδρομές, καθώς βρισκόταν εξω από τή πόλη : «Cum igitur Ecclesìa Patra
censis, in maris littore constituta, incursions pateat piratarum ..» (Epistolae 
XIII, 169, P. L. 216, στ. 342). 

49. Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , ό.π., σ. 64, σημ. 4. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ , ό.π., 
σ. 31 - 32, 
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με βάση τα Commentar la 5 0 , το ημερολόγιο 51 και τα γράμματα τ ο υ 5 â . 

Ό Κυριάκος γεννήθηκε στην Αγκώνα το 1391. Η οικογένεια του 
•— οικογένεια πλουσίων εμπόρων — του έδωσε τις δυνατότητες, για να τα
ξιδέψη από πολύ μικρή ηλικία. 'Εννέα χρόνων (!) είχε ήδη ταξιδέψει σ' όλη 
την Ιταλία και το 1412 και 1414 στη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, την Κύ
προ και τή Δαλματία. 

Στις αρχές Νοεμβρίου 1435 ξεκίνησε από την Αγκώνα για την Πελο
πόννησο, άλλα αντίθετοι άνεμοι τον ερριξαν στη Melita. Αλλάζοντας έτσι 
πορεία συνέχισε το ταξίδι του προς βορρά και στις 9 Νοεμβρίου 1435 ήταν 
στη Ζάρα, όπου έμεινε ως τις 26 Νοεμβρίου. Μετά στράφηκε νότια και 
έπλευσε ως την Κέρκυρα, όπου ήθελε νά σταματήση, άλλα η επιδημία, που 
είχε πέσει στο νησί τον ανάγκασε νά προχώρηση νοτιότερα ως την Ά ρ τ α , 
όπου συναντήθηκε με τον Κάρολο Β' Τόκκο. Στις 8 Φεβρουαρίου 1436 έφτα
σε στην Καλυδώνα και στις 27 ήταν ήδη στην Πάτρα. Ε κ ε ί περιέγραψε ενα 
υπόγειο καμαρωτό διάδρομο κοντά στο ναό του Α γ ί ο υ 'Ανδρέα, όπου βρι
σκόταν και η πηγή με το άγιασμα, και αντέγραψε επιγραφές 53. Στις 8 Μαρ
τίου ήταν στη Ναύπακτο, μετά γύρισε στο Αίγιο, πέρασε πάλι απέναντι 
στην Κύρρα, το αρχαίο επίνειο των Δελφών, άπ' οπού πήγε στην Ά μ φ ι σ 
σα, στους Δελφούς, στη Λειβαδιά, στη Χαιρώνεια, στον 'Ορχομενό, στη Θή
βα και στις 4 Απριλίου 1436 στην Εύβοια, όπου συνάντησε τον Νικόλαο 
Σεκουνδινό 5 4 . στη συνέχεια τον βρίσκουμε στην Αθήνα 5 5 , όπου έμεινε 

50. Τα Commentarla εξέδωσε ο C a r l o M o r o n i : Epigrammata re
perta per Illyricum a Cyriaco Anconitano apud Liburniam. Rome ca. 1660. 
Επανεκδόθηκε με τίτλο : Inscriptiones seu Epigrammata Graeca, et Latina re
perta per Illyricum a Cyriaco Anconitano apud Liburniam. Designatis locis, 
ubi quaeque inventa sunt cum Descriptione Itineris. Romae 1747. 

51. Το ημερολόγιο είναι τά πάρεργα του ταξιδιού του 1435 - 1436, πού δη
μοσίευσε ό P a u l M a a s : Ein Notizbuch des Cyriacus von Ancona aus dem 
Jahre 1436, Beiträge zur Forschung, Studien und Mitteilungen aus dem Antiqua
riat Jacques Rosenthal, München, 1 Folge, Heft 1 (1913),σ. 5 - 15. 

52. E. W. Β ο d n a r, Cyriacus of Ancona and Athens, Collection Lato-
mus 43, Βρυξέλλες 1960. Πρβλ. επίσης W. M i l l e r , The Latins in the Le
vant, A. History of Frankish Greece (1204 - 1566), Λονδίνο 1908, σ. 417 -425. 
Κ. Se t t ο n, Catalan Domination of Athens, 1311 - 1388, Cambridge 1948, σ. 
232 - 235. P. M a c K e n d r i k , A Renaissance Odyssey. The Life of Cyriac 
of Ancona. Classica and Mediaevalia 13 (1952), 131 - 145. Β. A s h m o 1 e, 
Cyriac of Ancona, Proceedings of the Brit. Acad. 45 (Italian Lecture 1957), 
'Οξφόρδη 1960. B o n , Morée franque, σ. 32, σημ. 3. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ , ό.π., 
σ. 301 - 315. 

53. Β ο d n a r, ό.π., σ. 32 - 33. R u d o l f W e i l , Oeniadae, Ein Bei
trag zur Bücherkunde und Philologie August Wilmans zum 25 März 1903 gewid
met, Λειψία 1903, σ. 341 - 354. 

54. Π. Μ α σ τ ρ ο δ η μ ή τ ρ η , Κυριάκος ό έξ Άγκωνος είς Eύβοιαν και 
μια συνάντησίς του μετά του Νικ. Σεκουνδινού, 'Αθήνα 1966. 

55. Β ο d n a r, ό.π.., σ. 35 - 40. 
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από τις 7 ως τις 22 Απριλίου 1436 και θαύμασε και περιέγραψε την Ακρό
πολη. Στις 22 Απριλίου κατέβηκε στον Πειραιά, απ' όπου συνέχισε το τα
ξίδι του στην Πελοπόννησο περνώντας από τα Μέγαρα, τον 'Ισθμό, την Κό
ρινθο και τα Καλάβρυτα, όπου έφτασε στις 27 Απριλίου. Εκεί συνάντησε 
τον Γεώργιο Καντακουζηνό 56. Στις 30 Απριλίου γύρισε στην Πάτρα από 
το δρόμο του «Aergium» (Αιγίου) 57. από την Πάτρα γύρισε πίσω στη Βε
νετία περνώντας από την Άρτα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα και το Δυρράχιο. 

Το 1437 βρίσκεται πάλι στην Πελοπόννησο και πλέοντας νότια πέρασε 
από τα Κύθηρα και τη Μονεμβασία. Ύστερα γύρισε πάλι δυτικά. Τον συναν
τάμε στην Πάτρα 58, απ' όπου περνώντας από τον Πύργο της Ηλείας, τά 
Ολύμπια και τή Μεγαλόπολη έφτασε στις 24 Σεπτεμβρίου στη Σπάρτη και 

το Μυστρά. Εκεί επισκέφτηκε τον Δεσπότη Θεόδωρο Παλαιολόγο 59. Για 
τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού και την επιστροφή του δεν έχουμε άλλες 
πληροφορίες. Τον Φεβρουάριο του 1444 βρίσκεται πάλι στην Αθήνα. από 
το 1444 ως το 1447 ταξίδεψε στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, τή Θράκη 
και τις παράλιες πόλεις της Μικράς Ασίας. Τον Ιούλιο του 1447 ταξίδεψε 
για άλλη μια φορά στην Πελοπόννησο 60. Στις 2 Αυγούστου επισκέφτηκε 
την αρχαία Σπάρτη. Περιηγήθηκε την περιοχή περνώντας από την Ιθώμη 
ως το Ταίναρο και γύρισε από το Γύθειο πίσω στον Μυστρά61. Φαίνεται 
ότι τον χειμώνα του 1447-48 έμεινε εκεί. Στις 23 Μαρτίου 1448 ταξίδεψε στο 
Ναύπλιο, στις Μυκήνες και προχώρησε μέχρι την Κόρινθο 62. Τον Σεπτέμ
βριο του 1448 ήταν πάλι στην Άρτα, απ' όπου έφυγε στις 18 Οκτωβρίου 
για τή Δωδώνη. Τον χειμώνα του 1448-49 βρισκόταν στην Ιταλία. από 
κει έφυγε στις 31 Ιουλίου 1449. Αυτή είναι και η τελευταία πληροφορία 
για τον Κυριάκο τον Άγκωνίτη 63. Γενικά θεωρείται ότι ό χρόνος θανάτου 
του είναι το 1455. 

56. B o d n a r , ό.π.., σ. 42. Z a k y t h i n o s , Despotat, 2, σ. 305 - 306. 
57. B o d n a r , ό.π.., σ. 42. 
58. B o d n a r , ό.π., σ. 47. 
59. B o d n a r , ό.π.., σ. 48. 
60. R. S a b b a d i n i , Ciriaco d' Ancona e la sua descrizzione autografa 

del Peloponneso, trasmessa da Leonardo Botta, Miscellanea Ceriani, Μιλάνο 
1910, σ. 181 -247. 

61. B o d n a r , ο.π., σ. 61 - 62. 
62. P. W o l t e r s , Cyriacus in Mykenä und am Tainaron. Mitteilungen 

des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 40 (1915) 
91 - 102. 

63. Β ο d n a r, ό.π., σ. 64 - 68. Χ. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η ς, Κυριάκος ο 
Άγκωνίτης. Η δήθεν υπηρεσία του εις την αυλήν του σουλτάνου Μωάμεθ του 
Πορθητού και ο χρόνος του θανάτου του. 'Επετηρίς της 'Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 36 (1968) 152 - 160. 
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Ο Κυριάκος στα συνεχή ταξίδια του επισκέφτηκε την Πάτρα τρείς 
φορές: στις 27 Φεβρουαρίου και στις 30 Απριλίου 1436 και το 1437. Στο 
πρώτο του ταξίδι επισκέφτηκε τον ναό του Αγίου Ανδρέα και έκανε μια 
μοναδική περιγραφή του υπογείου καμαρωτού διαδρόμου, όπου ήταν η πη
γή με το άγιασμα, και αντέγραψε επιγραφές 64. 

45 Apud Peloponensum in Patra : ad IIII.K. 
Martias in moenijs. 

L. VE1RIO. L. QUI 
FRONTONI. VETE. LEG . XII . FUL 

46 Ibidem extra Civitatem in aede S. Mariae Hierocomiae. 
SEX. APPULO . L . F . FIRMO 

47 Ibidem in alio lapide. 
C. VETULLUS, M . F . QUI 
SIGNIFER . LEG . X . EQUI 
C . AURELIO . C . BASSO . ANNOR . X 

Ad aedem Andreae Apostoli SS. nomine Demetrij vidimus mirabile antrum sub 
humo, quod vetustissimum fuerat, ingens, & mira architectorum ope monumentû ex inte
gro consculpto lapide, descendes in eum per XVI. gradus, sub cava testudine, habens ad 
tetragonas parietes, XIIII fenestras: qaelibet continet binas ternasue, aut quaternas fune
rales cineribus urnas. Id enim mirabile opus, & incredibile videtur. nam testudo ipsa omni
bus cum quatuor parietibus suis, gradusque, & pavimentum omnia ex unico durissimo 
saxo, fabrefactoris arte conspectantur. Prope Epigramma tale. 

I P H I L O N I S M E M O R I A 

49 Apud eandem Patrarum Civitatem in moenijs. 

. AEQUANAE 
. SEX. F . MUSAE 

. SACERD . DIANAE 
AUG . LAPHRIAE . ET 
SAC . AUG . IMAGINI 
ET . STATUIS . II . ON 

D . D 
SEX. ABONNUS 

PA 

50 Ad aedem S. Mariae Agailie. 
Σ Α Τ Υ Ρ Ο Σ 
Α Ι Σ Χ Ι Ν Α 

64. Tò κείμενο είναι έκδεδομένο στο έργο του M o r o n i , Ep ig rammata 
reper ta , σ. 6 και στην εισαγωγή που ο L a u r e n t i u s M e n u s έκανε στο 
I t inera r ium του Κυριάκου : Kyriaci Anconitani I t inerarium, nunc p r i m u m ex ms . 
cod. in lucem e ru tum. . . Edi t ionem recensui t , animadvers ionibus , ac praefat ione 
i l lus t rav i t , nonnul l isque ejusdem Kyriaci epistolis pa r t im editis par t im inedi t is , 
locugraphio Laurent ius Mehus, Φλωρεντία 1742, σ. 29 - 31. 
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51 T. STATILIUS. T. F. PAL. FELX 
EQUO. PUBLICO. TRIB. CHO 
XXVI . VOLUNTARIORUM 

CIVIUM . ROMANORUM 
VEUT . ANNS. XXXV 

MENS. III. DIEB. XVII 

52 Ad Columnam marmoream extra civitatem 
L. V. F. A. ANNIOY 

ΑΛΥΠ. ΑΛΥΓΠΙΑΝΟΥ 
ΤΣΥΙ Ψ. Β 

53 P. AEMILIUS . URBANUS 
ANNOR . XXXV 

MATER . ET . SOROR 
FECERUNT . AEMILIA 

EROTIS . ET 
AEMILIA . SECUNDA 

54 Ad aedem S. Nicolai Ordinis Minorum in Columna. 
D. D. Ν. Ν 

ARCADI 
ET. HONOR 

AUGG. SPE 
HOC . SPE . BIS 

PROE . EVSEBI . D 

55 ΤΩΝ. ΔΕCΠΟΤΩΝ. ΗΡΩΩΝ 
ΦΑ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΥ. ΚΑI 

BAAENTOC 
ΤΩΝ. ΑΥΓΟΥCTΩΝ 

56 IMP. CAES 
G. VALERIUS 
DIOCLETIANUS 

P.F.AUG. FL. VA-
LENTINIANO 

ET. FL. VAL. MA 
XIMIANO. NOBILISS 

CAESS 

57 Ad aedem S. Andreae in marmore. 
M. DOIO. L. F. QUI 

BALDO. DEC. ARBITR 
L. DURCATI. EROTIS 

58 ΞΕΝΙΣ. ΑΙΣΧΡΙΩΝΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΚΛΗΞ. ΑΡΧΙΤΕΛΕΟΣ 

TIMAION . ΘΕΟΙΣ 

59 Item in Achaia apud Naupactum ad VIlI. Id. Manias in moenijs ad Orientalem 
partem... 
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Ad ν. Κ. Maias per niveos Saturnei montis, & difficiles calles Calabrutam adveni, 
ubi Georgium Catacuzinon, virum hac aetate graecis litteris eruditum, ac librorum Grae
corum omnigenum copiosissimum, qui mihi Herodotum historicum, ac alios plerosque 
suos optimos, & antiquos libros accommodavit. 

Exinde ad III. K, Maias inter praefatos colles venimus ad ingens, & mirabile antrum 
sub altissimo, & integro saxo, in quo aediculam almae Virgini sacram vidimus, & inde per 
Aergium Patrarum Civitatem pridie K. Maij revisimus, optumo iuvante love65. 

Testatur Ciriacus Anconitanus, cujus scriptae quasdam Chartas evolvimus, se Pa
tris in Achaja ad aedem S. Andreae antrum subterraneum ex integro, solidoque lapide vi-
disse miro artificio fabricatum, in quo per gradus .sederini descensus fuerit, quodque 
sub una testudine ad tetragonos parietes habuerit loculos quatuordecim, in quibus singu
lis binae, aut ternae urnae funerales fuerint locatae. Haec Fabricius. Sed tam theatrum, 
Atheniense, quam antrum subterraneum frustra quaesiveris in hon Itinerario, quod nunc 
primum in lucem profero. Quamobrem dicendum est haec omnia non ex Itinerario Kyria
ci sumpta fuisse, sed ex antiquarum rerum Commentariis ab eodem compositis, de quibus 
paulo infra dicemus. Eo, quo suspicati fuimus, modo rem se habere didicimus ex speci
mine eorumdem Commentariorum, quae sub titulo Inscriptonum Cyriaci Anconitani edi
dit Carokis Moronus ex Bibl. Cardinalis Francisci Barberini senioris. Nam pag. VI., ubi 
agitur de monumentis Patrensibus apud Peloponnensum, eadem haben tur bis verbis. Ad 
aedem Andreae Apostoli SS. nomine Demetrii vidimus mirabile antrum sub humo, quod 
vetustissimum fuerat, & mira architectorum ope monumentimi ex integro consculpto la
pide. Descendes in eum per XVI gradus sub cava testudine habens ad tetragonos parie
tes ΧΠΙΙ. fenestras. Quaelibet continet binas, ternasve, aut quaternas funerales cineribus 
urnas. Id enim mirabile opus, & incredibile videtur. Nam testudo ipsa omnibus cum qua
tuor parietibus suis, gradusque, & pavimentum omnia ex unico durissimo saxo sabrefa-
ctoris arte conspicua conspectantur & e66. 

Ό περιηγητής μας περιγράφει λεπτομερέστατα τον υπόγειο καμαρωτό 
διάδρομο πού είδε «ad aedem S. Andreae» και πού ονομάζει άντρο. Η είσο
δος γινόταν από σκάλα με 16 σκαλοπάτια και στους τετράγωνους τοίχους 
του εϊχε 14 παράθυρα με άνά δύο Η άνά τέσσερες νεκρικές κάλπες. Ό Αγκω
νίτης χαρακτηρίζει το έργο mirabile και incredibile, γιατί ο θόλος, τα σκα
λιά και το δάπεδο ήταν φτιαγμένα από ενιαία αυτοφυή πέτρα β7. 

65. C. M o r o n i , Epigrammata reperta, σ. 6. 
66. L. Μ e h u s, Itinerarium, σ. 29 - 31. 
67. Τον ίδιο αυτό διάδρομο περιέγραψε και ό περιηγητής D ο d w e 1 1 το 

1801 : «But the only thing which seems to identify the place, is the fountain, 
which remains nearly as Pausanias describes it, and is still an αγιασμα, or 
sacred well, being dedicated to Saint Andrew. It is inclosed in a Wall, which 
being composed of small stones and mortar, seems not to be of more ancient 
date than the neighbouring church. Some steps lead down to it ; a copper 
vessel attached to a chain, which is fixed in the wall, affords the devout or 
the curious the means of satisfying their thirst. The water is extremely cold 
and good. The church is completely in ruins, having been destroyed by the 
Albanian Mohumedans in the year 1770». ( E d . D ο d w e 1 1, Classical and 
Topographical Tour through Greece, during the Years 1801, 1805, and 1806, 
Λονδίνο 1819, 1, σ. 120). 
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Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές κοντά στο ναό του Αγίου Αν
δρέα από τον επιμελητή Π. Θέμελη έφεραν σε φως τον υπόγειο καμαρωτό 
διάδρομο πού περιέγραψε ό Κυριάκος ό Άγκωνίτης 68. Όπως, όμως, φάνη
κε από την ανασκαφή, ό θόλος και οι τοίχοι ήταν κατασκευασμένοι από 
οπτοπλίνθους, ενώ η πηγή και τα σκαλιά από λιθοπλίνθους. Πιθανόν οι 
τοίχοι και ο θόλος να ήταν καλυμμένοι από μαρμάρινες πλάκες, πού έδω
σαν την εντύπωση στον Κυριάκο ότι ήταν ενιαία αυτοφυής πέτρα. Μια 
άλλη διαφορά από την περιγραφή του Κυριάκου δίνει Η εικόνα του Pomardi 
στο περιηγητικό έργο του Dodwell, πού παρουσιάζει 5 σκαλοπάτια αντί 
για τα 16 πού ανέφερε ό Κυριάκος. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι αυτός ο 
υπόγειος διάδρομος, μέρος ενός μεγάλου οικοδομήματος πού ίσως ν' άνη
κε στο ναό του Αγίου Ανδρέα, σύμφωνα με τα πορίσματα της αρχαιολογι
κής ανασκαφής, ήταν αφιερωμένος στο όνομα του 'Αγίου Δημητρίου: «SS 
nomine Demetrio). 

Το μοναστήρι της Θεοτόκου (Sanctae Mariae) του Γηροκομείου, όπου 
ό Κυριάκος αντέγραψε επιγραφές ήταν οπωσδήποτε παλαιότερο από το 
1204. Μετά τή κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους δόθηκε από τον 
Γουλιέλμο Σαμπλίττη στους Ναΐτες. το 1210, όμως, ό αρχιεπίσκοπος Αν
τελμος το παραχώρησε στη μονή του Cluny, γιατί, όπως αναφέρεται στο 
σχετικό έγγραφο, ήταν «filius et alumpnus Ecclesie Cluniacensis» 69. 

Σ' όλα τα περιηγητικά κείμενα πού αναφέρουν την Πάτρα συναντάμε 
ένα κοινό στοιχείο : τη σύνδεση της πόλης με τον προστάτη Άγιο της, τον 
"Αγιο Ανδρέα, πράγμα άλλωστε φυσικό προκειμένου για κείμενα πού γρά
φτηκαν από περιηγητές-μοναχούς. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
τα περιηγητικά κείμενα του Ludolf von Südheim «De itinere Terrae San
ctae Liber» και ενός ανώνυμου Γάλλου με τίτλο «Le Voyage de la Saincte 
Cyté de Hierusalem», πού συνδέουν την Πάτρα με τή λατρεία του Αγίου 
Αντωνίου, εκτός από τή γνωστή του Αγίου Ανδρέα. απ' όσο ξέρω, η λα
τρεία του Αγίου Αντωνίου στην Πάτρα δεν είναι γνωστή από άλλες πηγές. 

3. Ό L u d o l f v o n S ü d h e i m , κληρικός στην αρχιεπισκοπή 
του Paderborn, πέρασε από την Ελλάδα το 1350. Ταξίδεψε στην Ανατολή 
από το 1336 ως το 1341. Η αναφορά στην καταδίωξη των Εβραίων στη 
Γερμανία το 1348 και 1349 σαν πρόσφατο γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα 
οτι το περιηγητικό κείμενο το έγραψε λίγο μετά το 1350. το έργο του φαί
νεται ότι είχε γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα, γιατί σώθηκε σε πολλά χει

68. Αρχαιολογικον Δελτίον 19 (1964), Μέρος Β - 2, Χρονικά, σ. 183 - 4. 
69. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ, Ο αρχιεπίσκοπος Άντελμος, ό.π.. Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , 

ο.π , σ. 303 - 304, G e r l a n d , ö π , σ. 9, σημ 3, B o n , Morée franque, σ. 453, 
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ρόγραφα, μεταφράστηκε στη Γερμανία και τυπώθηκε στα γερμανικά και 
στα λατινικά. 

Στην αρχή του περιηγητικού του κειμένου ο Γερμανός περιηγητής δί
νει πολύτιμες πληροφορίες για τους δρόμους πού οδηγούν στους 'Αγίους 
Τόπους, τις συνθήκες και τους κινδύνους του ταξιδιού. Στο ταξίδι του στα
μάτησε στα σημαντικότερα λιμάνια και ακολουθώντας την ασφαλέστερη 
πορεία διέσχισε την 'Αδριατική, πέρασε νότια της Πελοποννήσου, τα νη 
σιά του Αιγαίου και προχωρώντας προς την Ανατολή έφτασε από τις πα
ραλιακές πόλεις της Συρίας και Παλαιστίνης ως τους Α γ ί ο υ ς Τόπους 7 0 . 

«De Sicilia procedendo navigatur per gulphum Venetiarum, qui dividit partes Ita 
liae et Graeciae, et navigando circa littora Graeciae pervenitur in Achaiam et Macedoniam 
et alias partes Graeciae, quae Romania vocatur. Et est sciendum, quod ilia terra, quae 
dicebatur Achaia, nunc Morea vocatur. Hanc terram Catelani Graecis violenter abstule 
runt. In ipsa terra est pulchra civitas nomine Patras. In qua passus erat sanctus Andreas 
apostolus. Etiam sanctus Antonius et quam plures sancii ibidem quondam degerunt et 
ex ea originem traxerunt. Non procul a Patras est Athenis, in qua quondam viguit Studium 
Graecorum»71. 

Tò κείμενο του Ludolf von Südheim συναντάμε με μικρές μόνο παραλ
λαγές στο πρώτο μέρος των «Notabilia de Terra Sancta» του Nicolas de Hu-
de 72. Σύμφωνα με την άποψη του εκδότη Neumann τα Notabilia ήταν από
σπασμα από ενα συμπίλημα γραμμένο πριν από το 1350. Το πρώτο μέρος 
αυτου του συμπιλήματος είναι ίδιο με το κείμενο του Ludolf von Südheim. 

Η ομοιότητα είναι τέτοια, ώστε να θεωρηθή σαν απλή παραλλαγή του 
κειμένου του Ludolf. Ό Neumann μάλιστα υπέθεσε οτι ό συμπιλητής μετέ
φρασε στα λατινικά από μια γερμανική μετάφραση του έργου του Ludolf 
von Südheim και έτσι δικαιολόγησε το σκληρό ύφος και τους γλωσσικούς 
βαρβαρισμούς. 

«De Sicilia navigatur per mare, quod se extendit contra Venecias et vocatur Gulp

70. Για τη ζωή και το έργο του Ludolf von Südheim βλ. Ρ a t ο n, ό.π.., 
σ. 26 - 30, όπου επανέκδοση μερικών χωρίων (από την έκδοση του F. D e y c k). 
Πρβλ. επίσης Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ , ό.π.., σ. 241 - 243. 

το κείμενο εξέδωσε ό F. D e y c k : Ludolf von Südheim, De Itinere 
Terrae Sanctae Liber, Bibliothek des Litterarische Verein 25, Στουτγάρδη, 1851. 
Μετάφραση έκανε ό Α. S. Stewart στη σειρά «The Library of the Palestine 
Pilgrims Text Society, 12 : Ludolf Peter von Südheim, Description of the Holy 
Land, and of the Way thither, written in the Year A. D. 1350, Λονδίνο 1895. 
Νεώτερη έκδοση από τον J. von Stupelmohr, Reise ins Heilige Land nach Ham
burger Handschrift, Βερολίνο 1937. 

71. Ludolf von Südheim, de itinere, εκδ. Deyck, σ. 22 -23. 
72. L u d o l p h u s d e S u d h e i m , De itinere Terre Sancte με εισα

γωγή από τόν W. A- N e u m a n n . Archives de V Orient Latin 2 (1884) 
305 - 377. 
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hus Veneciarum, qui dividit Ytaliam et Greciam, habens Greciam ad orientent et Ytaliam 
ad occidentem: ubi possunt videri montes Ytalie. Et transeundo per littora Grecie venitur 
ad Achayam et Macedoniam. Ubi est civitas Patras, in qua passus:fuit S. Andreas. Et nota 
quod Achya (sic) postquam capta fuit a Catalanis (que est civitas Sicilie) dicta est Morea. 
Et non procul distat a Patras Athenis...»73 

4 . Κατά το 1480 πέρασε από την Ε λ λ ά δ α ταξιδεύοντας για τους Αγίους 
Τόπους ένας α ν ώ ν υ μ ο ς Γ ά λ λ ο ς περιηγητής. Τα ελάχιστα στοι
χεία, πού γνωρίζουμε για τη ζωή του, προέρχονται από το περιηγητικό του 
κείμενο, πού έχει τ ίτλο « L e V o y a g e d e l a S a i n c t e C y t é d e 

H i e r u s a 1 e m»74. Ή τ α ν κάτοικος του Παρισιού, απ' όπου ξεκίνησε το 
ταξίδι του για την Ανατολή. Φαίνεται ότι ήταν κληρικός, γιατί πολύ συχνά 
στο έργο του απαντούν χωρία από την Αγία Γραφή και τους εκκλησιαστι
κούς συγγραφείς. Ενδιαφέρουσες είναι oι περιγραφές της Βενετίας, της 
Ραγούσας, της Μεθώνης, της Κρήτης , της Κύπρου και της Ρόδου. Η πο
ρεία του ταξιδιού του είναι Η γνωστή πια πορεία των περισσότερων περι
ηγητών: ξεκίνησε από το Παρίσι , επιβιβάστηκε σε πλοίο στη Βενετία, πέ
ρασε τή Ραγούσα, τά Ιόνια νησιά, τή Μεθώνη και συνέχισε προς την Ανα
τολή από την Κρήτη και την Κύπρο. Στο γυρισμό σταμάτησε στη Ρόδο, 
απ' όπου πήγε με πλοίο κατ ' ευθείαν στη Βενετία χωρίς άλλους ενδιάμε
σους σταθμούς. από κει ξαναγύρισε στην πατρίδα του, το Παρίσι , στα
ματώντας στη Ρώμη. 

«Dimenche, deuxiesme jour de Juillet, il vint bon vent de nuict et fut la meilleure 
journée que nous eussions eu encoires de depuis Venise. En souppant, nous passasmes 
joingnant de l'isle de Gente qui est à deux centz milles de Corphol... 

Le lundy troiziesme de juillet, environ vespres, nous passasmes devant une grande 
montaigne nommée le mont d'Arrabie qui est en une isle, et y avoit en plusieurs lieux du
dict mont grant fumées et y a des villes et chasteaulx qui sont au Turc. Et à l'entrée de la 
nuict, veismes une ville sur une grant montaigne nommée Leion et est sur le bort de la mer 
et sont chrestiens de la seigneurie de Venise qui tiennent plusieurs places au pays de Mo
rée qui est grant region et bon pays. Et passasmes près de la cité de Patras ou sainct Andry 
fut martyre. Et là est l'abbaye dont sainct Anthoyne fut abbé. 

Le mardy quatriesme de juilet..., nous arrivasmes à la cité de Modon» 7δ. 

73. N e u m a n n , ο.π., σ. 331. 
74. Le voyage de la Saincte Cyté de Hierusalem avec la description des 

lieux, portz, villes, citez et autres passaiges fait l 'an mil quatre cens quatre 
vingtz, εκδ. M. C h. S c h e f e r, Παρίσι 1882, με εισαγωγή για τή ζωή και 
το ταξίδι του περιηγητοϋ. 

75. Le voyage de la Saincte Cyté, σ. 45 - 46. Τα τοπωνύμια που είναι κοινά σε 
πολλά περιηγητικά κείμενα τα συναντάμε και έδω με τή γνωστή τους μορφή : 
l 'isle de Gente, Gorphol, la cyté de Patras, la cité de Modon. Αντίθετα για 
τά άλλα δύο «le mont d' Arrabie» και «une ville sur une grant montaigne 
nommé Leion» μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Ο εκδότης Schefer προ
τείνει τή ταύτιση του πρώτου με μία άπα τις λέξεις «d' Achaie» ή «d' Arcadie». 
Το δεύτερο όμως είναι τόσο παραλλαγμένο, ώστε δεν μπορούμε να το ταυτίσουμε, 
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5. το 1461 ταξίδεψε στους Α γ ί ο υ ς Τόπους ô L o u i s d e R o c h e 

c h o u a r , επίσκοπος της Saintes7 6 . Γεννήθηκε το 1433 Η 1434 και έγινε 
Επίσκοπος το 1460. Το 1461 έφυγε από το Παρίσι για τους Αγίους Τόπους. 

Πέρασε από τή Βενετία, το Parenzo, τή Ζάρα και την Κέρκυρα, όπου όμως 
δε σταμάτησε, γιατί είχε πέσει στο νησί επιδημία. Για τον ίδιο λόγο δέ στα
μάτησε και στη Μεθώνη. Συνεχίζοντας το ταξίδι του προς την Ανατολή 
με ενδιαμέσους σταθμούς την Κρήτη , τή Ρόδο και τή Γιάφα έφτασε στα 
Ιεροσόλυμα στις 3 'Ιουλίου 1461. Έμε ι νε στην πόλη ως τις 18 'Ιουλίου 
και επισκέφτηκε τα περίχωρα της, τή Βηθλεέμ, τή Βηθανία, τή Ναζαρέτ. 

Όταν έγινε Επίσκοπος ό Louis de Rochechouart, προκάλεσε ατέλειω
τες συγκρούσεις με τον κλήρο . 'Αμέσως μετά την εκλογή του ό αρχιεπί
σκοπος του Bordeaux δεν τον αναγνώρισε. Ό τ α ν γύρισε από τους Αγίους 
Τόπους για πολύ λίγο καιρό διατήρησε καλές σχέσεις με την 'Εκκλησια
στική Σύνοδο, πού σύντομα θέλησε να μειώση τα μεγάλα προνόμια του Ε 
πισκόπου. Οι αυθαιρεσίες του ανάγκασαν συχνά τον Πάπα και τον βασιλιά 
να επέμβουν. Η σύγκρουση αυτή πήρε τόσες διαστάσεις, πού στο τέλος 
οδήγησε τον επίσκοπο στην φυλακή. Πέθανε μετά τις 3 Δεκεμβρίου 1495 
και πριν από τα τέλη Ιανουαρίου του 1496. 

«Ad dextram, non vidimus terram continentem, sed ibi dicitur ultra esse Cicilia, 
que ibi finit prope, et incipit Sardinia. Adhuc, ad sinistram, circa horam vesperorum, 
reliquimus Moream, provinciam magnam Grecie, et vidimus altissimos montes Archadie, 
et tunc habuimus ventum validum, transivimus prope magnum montem qui Sapientia di
citur, jamque ibidem incipit Achaya, paulo superius parvus locus, Patras, in qua crucifi-
xus fuit beatus Andreas. 

Quarta decima junii, transivimus ante Methonam, urbem Achaye, que gallice Modon 
dicitur» " . 

6. To 1480 και το 1483 ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα ό Ε λ β ε τ ό ς μοναχός 
F e l i x F a b r i 7 8 . Γεννήθηκε το 1441 στη Ζυρίχη. Μεγάλωσε στο Δομη-
νικανό μοναστήρι της Βασιλείας, όπου πήρε και την πρώτη του μόρφωση. 
Πριν ξεκινήσει για την πρώτη του περιήγηση στους Α γ ί ο υ ς Τόπους, ε ίχε 
ταξιδέψει στο Pforzheim το 1457, ϊσως για σπουδές, στο Aix το 1467 και στη 
Ρώμη το 1476. Αυτή την εποχή ήταν ήδη ιεροκήρυκας στην Ulm. το 1486 

76. Για τή ζωή και το ταξίδι του βλ. την εισαγωγή του C a m i l l e C ο u 
d e r e, Journal de voyage à Jérusalem de Louis de Rochechouart publié avec 
une notice sur sa vie, Παρίσι 1893 (Extra't de la Revue de V Orient latin 1 
(1893) 168 - 274). 

77. Louis de Rochechouart, Journal de voyage, σ. 65 - 66. 
78. Για τή ζωή και τα ταξίδια του Felix Fabri βλ. Η.F.M. P r e s c o t t , 

Jerusalem Journey. Pilgrimage to the Holy Land in the fifteenth Century, Λον
δίνο 1954 και Η. F. M. P r e s c o t t , Once to Sinai. The further Pilgri
mage of Frjar Felix Fabri, Λονδίνο 1957. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ , ό.π., σ. 346-350, 
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και το 1487 βρισκόταν στη Βενετία για την Comitia Generalia του τάγμα
τος των Δομηνικανών. Πέθανε το 1502 στην Ulm, στην οποία άλλωστε 
αφιέρωσε μια πραγματεία με πληροφορίες για τις οικογένειες των ευγενών 
και εμπόρων και τα μοναστήρια της 79. Έγραψε επίσης τή «Historia Sue
vorum», το «De Monasterio Offenshusano», και ενα άλλο έργο, ξεχωριστό 
από την περιγραφή του πρώτου ταξιδιού του, όπου περιγράφει την παρα
μονή του στη Βενετία το 1480 και το ταξίδι του ως την Κέρκυρα. το σημαν
τικότερο του έργο είναι βέβαια το «Evagatorium» 80, δηλαδή Η διήγηση τών 
περιηγήσεων του στους 'Αγίους Τόπους. 

το 1480 έκανε το πρώτο του ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Ξεκίνησε από την 
Ulm και με ενδιάμεσους σταθμούς τή Βενετία, το Parenzo, τή Ζάρα, τή Le
sina, την Curzola, τή Ραγούσα, την Κέρκυρα, την Κρήτη και την Κύπρο 
έφτασε στους Αγίους Τόπους, όπου έμεινε μόνο 9 μέρες. Γύρισε πίσω στην 
Ulm ακολουθώντας την ίδια πορεία. το πρώτο του ταξίδι ήταν γεμάτο πε
ριπέτειες και δυσκολίες και, επειδή δεν έμεινε, οσο θα ήθελε, στους Αγίους 
Τόπους, επιχείρησε δεύτερο το 1483. 'Ακολούθησε την ίδια ακριβώς διαδρο
μή ξεκινώντας από τή Βενετία και περνώντας από το Rovigno, τή Ζάρα, 
τή Ραγούσα, το Δυρράχιο και την Κέρκυρα. Στις 14 Ιουνίου πέρασε βο
ρειοδυτικά της Πελοποννήσου. Στις 15 σταμάτησε στη Μεθώνη και στις 
16 ξεκίνησε για την 'Ανατολή, περνώντας από την Κρήτη και την Κύπρο. 
Σ' αυτό το ταξίδι έμεινε στους 'Αγίους Τόπους πολύ περισσότερο, απ' όσο 
στο πρώτο. Προχώρησε στη Γάζα και το όρος Σινά και κατέληξε στην Αί
γυπτο, απ' οπού ξεκίνησε με πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής. Πέρασε 
από την Κρήτη και τις Κυκλάδες, στη συνέχεια από τή νότια Πελοπόννη
σο, τή Μεθώνη και την Κέρκυρα. Πλέοντας στην Αδριατική προς τα βό
ρεια με σταθμούς τή Ραγούσα, τή Ζάρα, το Rovigno και το Parenzo κατέ
ληξε στη Βενετία, απ' όπου γύρισε πίσω στην Ulm. Η περιγραφή του δεύ
τερου ταξιδιού του είναι λεπτομερέστερη από τή περιγραφή του πρώτου. 
Έτσι, κάνει μια μεγάλη εισαγωγή για τους κινδύνους και τις συνθήκες του 
ταξιδιού με γαλέρα, για το πως διοικείται Η γαλέρα και πολλές γεωγραφικές 
παρατηρήσεις. 

«On the fourteenth we went on our way and saw the mountains of Achaia, close to 
where is the city of Patras, where St. Andrew was crucified, and here at sunrise we stood 
still, having no wind to help us. After dinner there came a feeble wind, which made the 

79. Fratris Felicis Fabri Tractatus de Civitate Ulmensi, εκδ. G. V e e s e n 
m e y e r, Tübingen 1889. 

80. Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sar.ctae Arabiae et Egypti 
Peregrinationem, έκδ. C. D. H a s s 1 e r, Στουτγάρδη 1843 - 1849, 3 τόμοι. 
The Wanderings of Felix Fabri, μετάφρ. A. S t e w a r t , Palestine Pilgrim's 
Text Society, τόμοι 7 » 10, Λονδίνο 1892 - 97, 
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galley crawl slowly along towards the city of Metona, which they call Modon, whither we 
wished to go» 81. 

7 . Μνεία μόνο του «κόλπου της Πάτρας» δίνει στο περιηγητικό του 
κείμενο και ό P e r o T a f u r 8 2 . Γεννήθηκε το 1410 στην Ανδαλουσία. 
'Ελάχ ιστα γνωρίζουμε για τή ζωή του πριν από το 1435, οπότε έφυγε από 
την πατρίδα του για την περιήγηση του. Άρχισε το ταξίδι από την Ιταλία, 
όπου επισκέφτηκε πολλές πόλεις, μετά έπλευσε στην 'Ανατολή, περιηγή
θηκε την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, το Ό ρ ο ς Σινά, γύρισε στον Ε λ λ η ν ι κ ό 
χώρο περνώντας από τή Ρόδο, τή Χίο, την Κωνσταντινούπολη, την Αδρια
νούπολη, την Τραπεζούντα και έφτασε ως τον Καφά, Γενουατική αποικία 
στην Κριμαία. Στην επιστροφή πέρασε από την Κωνσταντινούπολη, τή 
Βενετία, τή Φερράρα (όπου γινόταν Η Σύνοδος για την ένωση τών Ε κ κ λ η 
σιών), το Μιλάνο, διάφορες πόλεις της Γερμανίας, το Βέλγιο, την Πράγα, 
τή Βιέννη, τή Βούδα, τή Φερράρα, τή Βενετία, τή Φλωρεντία και για άλλη 
μια φορά από τή Βενετία, απ' όπου γύρισε πίσω με πλοίο στην πατρίδα του 
τον Μάρτιο Η τον Απρίλιο του 1439. 'Εγκαταστάθηκε στην Cordoba, 
όπου άναμίχτηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας του. Πέθανε γύρω στο 
1484. 

« . . . é el terçero partimos faziendo la via de Modon, que es ansi mismo en la Gre
cia. Este dia dexamos â la man ysquierda, que se podie bien ver, el golfo de Pâtras, do es 
la çibdat de Florençia, çibdat muy antigua é de grandes edifiçios, quier que despoblada. 
Este golfo de Pâtras se lança por la tierra, que con otro golfo que entra por la otra par
te ciflen la tierra que se llama la Morea, que antiguamente se llamava Acaya....» 81. 

Και στο ταξίδι της επιστροφής : «Mas al quatro dia fezimos vela é fuemos âMo-

81. Παραθέτω το κείμενο από τή μετάφραση του Stewart, γιατί δεν βρήκα 
την έκδοση του Hassler ( S t e w a r t , ό. π., 7, σ. 183). 

82. Η καλύτερη βιογραφία του Pero Tafur γράφτηκε από τον R a f a e l 
R a m i r e z d e A r e l l a n o , Boletin de la Real Academia de la Historia 
de Madrid, τόμ. 41, Μαδρίτη 1902, σ. 273 - 293. Βλ. και Α. V a s i 1 i e ν, 
Pero Tafur, a Spanish Traveller of the fifteenth Century and his Visit to Con
stantinople, Trebizond, and Italy. Byzantion 7 (1932) 75 - 122, με εισαγωγή και 
πλούσια βιβλιογραφία για τή ζωή και τα ταξίδια τοΟ περιηγητή. Σ ι μ ό π ο υ-
λ ο u, ό.π.., σ. 322- 329. C. D e s i m o n i, Pero Tafur, i suoi viaggi e il suo 
incontro col veneziano Nicolo de' Conti. Atti della Società Ligure di Storia 
Patria 15 (Γένοβα 1881) 329 - 352. W. Η e y d, Der Reisende, Nicolo de' 
Conti, Das Ausland, Stuttgart, 20 Ιουνίου 1881, άρ. 25, σ. 481 - 483. Α. V a-
s i 1 i e ν, A note on Pero Tafur. Byzantion 10 (1935) 65 - 66. 

83. Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos 
(1435 - 1439), εκδ. M. J i m e n e z d e l a E s p a d a , Collecion de libros 
espanoles raros ο curiosos, 8, Μαδρίτη 1874, σ. 44. Βλ. το αντίστοιχο χωρίο 
από την αγγλική μετάφραση ( P e r o T a f u r ; Travels and Adventures, 1435 -
1439, Translated and edited, with an Introduction by M a l c o l m L e t t s , 
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don é estovimos ai dos dias de fuera, porque estaba mal sana la tierra; é de alli partimos 
por esta costa de la Morea fasta el golfo de Pâtras é Uegar â la ysla de Corfo, donde 
ya dixe...» 84. 

8. Τελειώνουμε μ' έναν α ν ώ ν υ μ ο Ι σ π α ν ό Φ ρ α γ κ ι σ κ α ν ο 
μ ο ν α χ ό , πού περιηγήθηκε την Ελλάδα στις αρχές του 14 αι. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, πού μας δίνει ô ίδιος, γεννήθηκε το 1304 στην Καστίλ
λη και ξεκίνησε για το ταξίδι του από τή Σεβίλλη. Άφοϋ περιηγήθηκε την 
κεντρική και βόρεια Ευρώπη (Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, 
Σουηδία, Νορβηγία, Αγγλία, Ιρλανδία, Βόρεια νησιά), κατέβηκε στις χώ
ρες της Μεσογείου και της Ανατολής (Ιταλία, Δαλματία, Ουγγαρία, Τερ
γέστη, Δυρράχιο, Πελοπόννησο, Μικρά 'Ασία, Αίγυπτο, Βόρειο Αφρική, 
νησιά του Ατλαντικού, κεντρική Αφρική, Ερυθρά Θάλασσα, Μεσοποτα
μία, Αραβία, Περσία, Ινδία, Κίνα, Μογγολία, Θιβέτ, Κασπία Θάλασσα, 
Περσία, Παλαιστίνη, Κύπρο, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Καλλίπολη, Κων
σταντινούπολη), στη συνέχεια στράφηκε πάλι στο βορά (βόρεια Μικρά 
Ασία, Ρωσία, Σουηδία, Φλάνδρα), για νά κατάληξη στη Σεβίλλη, απ' όπου 
είχε ξεκινήσει. 

Το περιηγητικό του κείμενο έχει μορφή ημερολογίου. Οι περιγραφές 
των διαφόρων χωρών, απ' οπού πέρασε ό συγγραφέας, είναι συντομώτατες. 
'Ονόματα χωρών και τόπων είναι παρεφθαρμένα σε τέτοιο σημείο, ώστε η 
αποκατάσταση τους είναι πολλές φορές αδύνατη. "Ετσι δημιουργήθηκαν 
αμφιβολίες για το αν ό ανώνυμος Ισπανός μοναχός περιηγήθηκε δλες τις 
χώρες, πού περιγράφει, η αν η διήγηση του είναι συμπίλημα άλλων περι
ηγητικών κειμένων 85. 

Όταν κατέβηκε την Αδριατική, παρέκαμψε την Πελοπόννησο και κατ
έληξε στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Από την Πελοπόννησο αναφέρει 
τις επτά μεγαλύτερες πόλεις της: 

Λονδίνο 1926), σ. 49 : «... and on the third day we departed, sailing for Modone. 
which is in Greece. This day we passed the Gulf of Patras on the left hand, 
and much enjoyed the sight of it. Here the city of Corinth is situated, a very 
ancient place with magnificent buildings, now much depopulated. This gulf strikes 
inland, with the other gulf which enters from the other side it forms the penin
sula of Morea, which in ancient times was called Achaia... On the fourth day 
we came in sight of the city of Modone». Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Κοριν
θιακός κόλπος ονομαζόταν και Πατραϊκός ήδη από την αρχαιότητα, γιατί τον 
θεωροΟσαν συνέχεια του πρώτου. Η πόλη Florençia είναι προφανώς η Κόρινθος. 

84. Andanças é viajes de Pero Tafur, σ. 191 (μετάφραση L e t t s , ο.π., σ. 153). 
85. Γ ι ά ν ν η Τ ό ζ η, Ό 'Ελληνικός κόσμος κατά τον ΙΔ' αιώνα, όπως 

τον είδεν ένας Ισπανός περιηγητής. Άρχεϊον τον Θρακικοϋ Λαογοαφικού και Γλωσ
σικού Θησαυρού 22 (1957) 137 - 151, 
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«. . . και τράβηξα για το νησί του Μωρηά. Σ' αυτό υπάρχουν επτά πόλεις, δηλαδή 
Η Trareoza (Τροιζήνα), Pâtras, Coranto (Κόρινθος), Neapoli (Ναύπλιο), Marbaxa 
(Μονεμβασία), Colon (Κορώνη) και Mutan (Μεθώνη). Άφησα το νησί τοο Μωρηά και 
πήγα στο νησί της Rôdas (Ρόδου)...» 86. 

86. 'Η Ισπανική έκδοση του κειμένου έγινε από τον M a r k o s J i m i  
n e z, Libro del conoscimiento — de todos los reinos y tierras y senorios que 
por el mundo y de las senales y armas que han cada tierra y senorio 
por si y de los reyes y senores que los poseen, escrito por un Franci 
scano espanola mediados del siglo XIV y publicado... por primera vez con notas 
de Markos Jiminez de la Espada, Μαδρίτη 1877. Νέα έκδοση με αγγλική μετά
φραση 6κανε ό S i r C l e m e n t s M a r k h a m , Book of the knowledge of 
all the kingdoms, Lands, and Lordships that are in the Word, and the Arms, 
and Devices of each Land and Lordship, or the Kings and Lords who possess 
them, written by a Spanish Franciscam in the middle of the XIV century, pu
blished for the first Time with Notes by Markos Jiminez de la Espada in 1877, 
translated and edited by Sir Clements Markham Vise—President of the Hakluyt 
Society, London, printed for Hakluyt society 1912. Από όσο τουλάχιστον ξέρω 
αυτές οι εκδόσεις δεν υπάρχουν στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Γι' αυτό παραθέτω 
το κείμενο από τή μετάφραση του Τ ό ζ η, ό.π.., σ. 145, 
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