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O εμπ�ρικ�ς �ίκ�ς Γερ�ύση
H ενσωμάτωση μιας εμπρικής ικγένειας της διασπράς στη νεελληνική Πάτρα

Tης Mαρίας Xριστίνας Xατ
ηιωάνν�υ

Iστ�ρικ�ύ – ερευνήτριας KNE/EIE

ΓYPΩ στα 1835 εγκαταστάθηκαν
στην Πάτρα τα μέλη της εμπ�ρικής
�ικ�γένειας Γερ�ύση. H ιστ�ρία αυ-
τής της �ικ�γένειας απ�τελεί ένα
�αρακτηριστικ� παράδειγμα της ε-
μπ�ρικής διασπ�ράς π�υ αναπτύ-
�θηκε απ� τ�ν 18� αι. κυρίως, στην
Oθωμανική Aυτ�κρατ�ρία. H �ικ�-
ν�μική μετανάστευση των Eλλήνων
στην τ�υρκ�κρατία απλώθηκε στ�ν
«εν�π�ιημέν�» �ώρ� της Oθωμανι-
κής Aυτ�κρατ�ρίας, στ�ν �π�ί� πε-
ριλαμ�αν�ταν και � γεωγρα!ικ�ς
�ώρ�ς π�υ απ�τέλεσε αργ�τερα τ�
ελληνικ� κράτ�ς. H αναγκαι�τητα
πρ�σ�ασης στις αγ�ρές–δι��έτευ-
σης πρ�ς τη μεταπ�ίηση και την κα-
τανάλωση των αγρ�τικών, κτην�-
τρ�!ικών πρ�ϊ�ντων και των πρώ-
των υλών �δήγησε στην �ργάνωση
�ικ�γενειακών επι�ειρήσεων π�υ τα
μέλη τ�υς ήταν διεσπαρμένα σε διά-
!�ρες αγ�ρές.

H δημι�υργία τ�υ ελληνικ�ύ κρά-
τ�υς θα απ�τελέσει εθνικ� και �ικ�-
ν�μικ� κίνητρ� για μια �μάδα εμπ�-
ρων απ� τ� �ώρ� της ελληνικής δια-
σπ�ράς π�υ θα μετα!έρει στ�ν νέ�
τ�π� εγκατάστασης υλικά κε!άλαια
και εμπ�ρική τε�ν�γνωσία. H στρα-
τηγική απ�!αση της μετεγκατάστα-
σης της �ικ�γενειακής εμπ�ρικής ε-
πι�είρησης Γερ�ύση απ� τη Σμύρνη
στην Πάτρα ήταν καταλυτική τ�σ�
για τη δ�μή της επι�είρησης �σ� και
για την ε$έλι$ή της. Tρία είναι τα �α-
σικά στ�ι�εία π�υ θα �αρακτηρίσ�υν
τη %ωή των αδελ!ών Γερ�ύση στην
Πάτρα: α) η απ�κτηση εγγεί�υ ιδι�-
κτησίας, στα!ιδάμπελων, �) η διά-
σπαση της �ικ�ν�μικής αλληλε$άρ-
τησης και η π�ρεία πρ�ς τις ατ�μι-
κές δραστηρι�τητες και γ) η κ�ινω-
νική και �ικ�ν�μική κατα$ίωση της
εμπ�ρικής �ικ�γένειας π�υ έδωσε
στα μέλη της την ταυτ�τητα τ�υ έ-
γκριτ�υ Πατριν�ύ π�λίτη.

Tα πρώτα �ρ�νια των αδελ!ών Γε-
ρ�ύση στην Πάτρα θα μπ�ρ�ύσαν να
�αρακτηριστ�ύν ως περί�δ�ς εγκλι-
ματισμ�ύ στ�ν πατριν� �ώρ�. Tα
τρία αδέλ!ια επιδίδ�νται στ� κυνήγι
απ�κτησης εγγεί�υ ιδι�κτησίας. Oι
αγ�ρές αστικών �ικ�πέδων, �ι �ικ�-
δ�μές, �ι αγ�ρές και εμ!υτεύσεις
στα!ιδαμπέλων πλαισιών�νται απ�
ένα γενικ� εμπ�ρι� και συγκεντρώ-
ν�νται στ�ν τα�ύτατα αναπτυσσ�-
μεν� παράλι� �ώρ� της Πάτρας.

O ν�μ�ς περί πρ�ικ�δ�τήσεως τ�υ
1835 τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς έδινε
τ� δικαίωμα συμμετ��ής σε δημ�σι�
πλειστηριασμ� γης σ’ �λ�υς τ�υς κα-
τ�ίκ�υς τ�υ ελληνικ�ύ �ασιλεί�υ,
αρκεί να εί�αν συμμετάσ�ει στ�ν ε-
παναστατικ� αγώνα ή να εί�αν μετε-
γκατασταθεί στ� νε�ελληνικ� κρά-
τ�ς. T� 1837 � Σωτήρης Γερ�ύσης
εί�ε ήδη στην κατ��ή τ�υ 100 στρέμ-
ματα και � Mανώλης Γερ�ύσης 60
στρέμματα στα �π�ία εί�αν αρ�ίσει

να !υτεύ�υν στα!ιδάμπελ�υς. Πα-
ράλληλα, �ι αδελ!�ί Γερ�ύση εί�αν
αρ�ίσει να αν�ικ�δ�μ�ύν τις αστικές
κατ�ικίες τ�υς απέναντι απ� τα σπί-
τια των μεγαλεμπ�ρων Bαρ! και Πε-
τ%άλη. Oλα τα �ικ�πεδα και τα σπίτια
τ�υς συγκεντρών�νται στ� κάτω μέ-
ρ�ς της Πάτρας, στ�ν νε�–�ικι%�με-
ν� παράλι� αστικ� �ώρ�.

H συγκέντρωση της �ικ�γένειας
Γερ�ύση στην Πάτρα έ!ερε καταλυ-
τικές αλλαγές στ� εταιρικ� σ�ήμα
των επι�ειρήσεών τ�υς, π�υ έ!θα-
σαν σε ένδικες διαμά�ες, παρ’ �λα
αυτά, η γειτνίαση των �ικ�πέδων και
των στα!ιδαμπέλων τ�υς ήταν ανα-
π�!ευκτη έως επιθυμητή.

Συμπληρωματική δραστηρι�τητα
των εμπ�ρικών επι�ειρήσεων των α-
δελ!ών Γερ�ύση στην Πάτρα ήταν η
ίδρυση απ� τ�ν Σωτήρη Γερ�ύση
της ασ!αλιστικής εταιρείας «Aνατ�-
λή» τ� 1855, στην �π�ία συμμετεί-
�αν και τα υπ�λ�ιπα μέλη της �ικ�-
γένειας. Στη συνέ�εια, παράλληλα
με τη λειτ�υργία της ασ!αλιστικής
εταιρείας θα δημι�υργηθεί και μια
�ρηματ�πιστωτική εταιρεία, η «Nαυ-

τική Tράπε%α» τ� 1860.
Oλες �ι παραπάνω �ικ�ν�μικές κι-

νήσεις πλαισίωσαν την κ�ινωνική
ενσωμάτωση των ετερ��θ�νων α-
δελ!ών Γερ�ύση στη νε�ελληνική
Πάτρα. H κ�ινωνική θέση της πρώ-
της εκεί εγκαταστημένης γενιάς Γε-
ρ�ύση ήταν κ�ντά στην τ�πική ε-
$�υσία. Aπ� τ� 1851 � Σωτήρης Γε-
ρ�ύσης εί�ε ενεργ� συμμετ��ή
στην πατρινή T�πική Aυτ�δι�ίκηση.
K�ντά στην πατρινή Aυτ�δι�ίκηση
ήταν και � Kωνσταντίν�ς Γερ�ύσης.
O γι�ς τ�υ Mανώλη Γερ�ύση, Περι-
κλής, έ!θασε να εκλεγεί δήμαρ��ς
Πατρών τ� 1869–1870, θέση π�υ δεν
ανέλα�ε π�τέ γιατί τ� εμπ�ρι� της
στα!ίδας τ�ν εί�ε αναγκάσει να ε-
γκατασταθεί στην Aγγλία.

Kαι �ι τρεις αδελ!�ί Γερ�ύση ή-
ταν νυμ!ευμέν�ι με συντ�πίτισσές
τ�υς Σμυρνιές �ταν εγκαταστάθη-
καν στην Πάτρα. O Σωτήρης Γερ�ύ-
σης πάντρεψε την κ�ρη τ�υ με τ�ν
γνωστ� Πατριν� στα!ιδέμπ�ρ� Mα-
νώλη Θ. Xαιρέτη, �ι �π�ί�ι απέκτη-
σαν ένα γι� και πέντε κ�ρες. Oι άλ-
λ�ι δύ� αδελ!�ί ά!ησαν μεγάλες �ι-

κ�γένειες στην Πάτρα, με μειωμένη
�μως επίσης αρρεν�γ�νία. Mε τη
δεύτερη γενιά τ�υ κλάδ�υ, τ�υ Mα-
νώλη Γερ�ύση, �λ�κληρώθηκε τ� ε-
μπ�ρικ� σ�ήμα Πάτρα–Aγγλία με �ά-
ση τη στα!ίδα και �ι Γερ�ύση άγγι-
$αν την αίγλη της ελληνικής παρ�ι-
κίας στην Aγγλία. H επιτυ�ία εί�ε α-
ναγνωριστεί ��ι μ�ν� στ� τ�πικ� ε-
πίπεδ�. O Δι�νύσης Γ. Γιανν�υλ�-
π�υλ�ς, υμνητής τ�υ μεγάλ�υ πα-
τριν�ύ εμπ�ρί�υ, ανέ!ερε μετα$ύ
των σ��αρών εμπ�ρων στα πρώτα
�ρ�νια τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς τ�ν
Mανώλη Γερ�ύση.

T�ν τ�π�θετ�ύσε στ� ίδι� σ�εδ�ν
επίπεδ� με τ�ν αγγλικ� εμπ�ρικ� �ί-
κ� «Bαρ! και Σία» και έ!θανε στην
υπερ��λή, πρ�κειμέν�υ να περιγρά-
ψει τη %ωή στ� Λ�νδίν� τ�υ Θεμι-
στ�κλή M. Γερ�ύση, με τ� να τ�ν
παρ�μ�ιά%ει με τ�ν σά�η.

Eίναι �αρακτηριστικ� επίσης �τι α-
κ�μη και σήμερα, σε μια μυθιστ�ρη-
ματική απ�δ�ση της Πάτρας τ�υ
1892 και τ�υ εμπ�ρί�υ της στα!ίδας
η εικ�να τ�υ Πατριν�ύ αστ�ύ περνά
μέσα και απ� τ�υς Γερ�ύση: «Oι κα-
μπάνες της Eυαγγελιστρίας �τυπ�ύ-
σαν �ταν εκείνη έστρι�ε απ� την
K�λ�κ�τρώνη και έμπαινε στην Mαι-
%ών�ς. Aπ’ �λες τις μεριές πλησία%ε
την εκκλησία κ�σμ�ς – �ι P�ύ!�ι λί-
γ� μπρ�στά της, �ι Γερ�κωστ�π�υ-
λ�ι... � γιατρ�ς � Γερ�ύσης, � Γα%ε-
τ�π�υλ�ς... Στην εν�ρία της Eυαγ-
γελιστρίας ανήκαν τα περισσ�τερα
μεγάλα σπίτια των Πατρών» (απ� τ�
μυθιστ�ρημα της Aθηνάς Kακ�ύρη
«Πριμαρ�λια», Aθήνα, Eστία, 1998,
σ. 44–45).

Σημείωση: T� κείμεν� αυτ� �ασί�εται στην
ανέκδ�τη διδακτ�ρική διατρι�ή με θέμα:
«O εμπ�ρικ�ς �ίκ�ς Γερ�ύση (1823–1870).
Aπ� την �θωμανική αυτ�κρατ�ρία στ� ελ-
ληνικ� κράτ�ς», Aθήνα 1989, η �π�ία α-
�ι�π�ιεί τ� αρ�εί� Γερ�ύση. T� αρ�εί� δω-
ρήθηκε απ� τ�ν A�ιλλέα Xαιρέτη στ�
KNE/EIE τ� 1964. Tην τα�ιν�μηση και με-
λέτη τ�υ υλικ�ύ εί�ε αναλά�ει έως τ�ν
πρ�ωρ� θάνατ� της τ� 1982 η Aγγελική
Παναγιωτ�π�ύλ�υ–Γα�αθά.

H �δ�ς Aγ. Nικ�λά�υ με �ψη πρ�ς

πλατεία Γεωργί�υ σε επι
ωγρα�ι-

σμένη κάρτα έκδ�σης τ�υ Nικ.

Kατσαντώνη. Θεμελιακ� στ�ι�εί�

της �ικ�ν�μικής ακμής της παλιάς

Πάτρας στάθηκε η διάθεση 

σταδιακής ενσωμάτωσης τ�υ ετε-

ρ��θ�ν�ς πληθυσμ�ύ, ελληνικ�ύ

και #έν�υ. Aυτ� ακρι$ώς της πρ�-

σέδωσε π�λυεθνικ� �αρακτήρα.

Aντιπρ�σωπευτικ� παράδειγμα 

είναι η �ικ�γένεια Γερ�ύση. 

%εκίνησε απ� τη Σμύρνη, απέκτη-

σε στην Πάτρα �ικ�ν�μικ� κύρ�ς

και γ�ν�ς της � Περικλής Γερ�ύ-

σης έ�τασε στ� υψηλ�τερ� ε-

κλεγμέν� α#ίωμα της π�λης: παμ-

ψη�εί Δήμαρ��ς τ� 1870. Aσ�α-

λώς αυτ� σήμερα δεν #ενί
ει. 

Bρισκ�μαστε �μως στ�ν 19� αι. 

�π�υ � τ�πικισμ�ς κυριαρ�εί

(�ωτ.: «Πάτρα 1900», Aλέκ�υ 

Mαρασλή, Πάτρα, 1978).

Aίτηση πρ�ς την ασ�αλιστική εταιρεία «H Aνατ�λή», Πάτρα 1862. H εταιρεία
ιδρύθηκε τ� 1855 απ� τ�ν Σωτήρη Γερ�ύση, με συμμετ��ή �μως και των υ-
π�λ�ίπων μελών της �ικ�γένειας.


