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Πξέπεη λα πξνζπεξάζνπκε ηα απνπξνζαλαηνιηζηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

δηαρσξηζκφ ηνπ αξραίνπ ρξφλνπ, ζηε δεκηνπξγία δειαδή πεξηφδσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζηηθέο θαηά βάζε επηδφζεηο, θαη νη νπνίεο 

πεξίνδνη δεκηνπξγήζεθαλ ηερλεηά γηα ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε κεηαμχ ηζηνξηθψλ, αξραηνιφγσλ θιπ. Απφ απηέο ηηο πεξηφδνπο ζπλήζσο 

γλσξίδνπκε ηα αθκαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη γη’ απηφ ε θξίζε καο είλαη ζρεδφλ 

πάληνηε ζεηηθή.  

ε απηφ ην θπξίαξρν πιαίζην ν λεψηεξνο θαη ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο εκθαλίδεηαη 

απνκνλσκέλνο θαη κνηξνιαηξηθά σο κία πεξίνδνο πνπ ππνιείπεηαη ηνπ παξειζφληνο. 

ήκεξα δνχκε θαη δεκηνπξγνχκε ζε κία επνρή πνπ ηα έξγα καο είλαη θαηψηεξα, 

ζπγθξηλφκελα κε εθείλα ηνπ έλδνμνπ παξειζφληνο καο. ηε ζπγθξφηεζε απηήο ηεο 

απηνθαηαζηξνθηθήο δνμαζίαο ελέρεηαη θαη ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζπλήζσο 

θαηνξζψλεη λα δεκηνπξγεί αληζηφξεηνπο πνιίηεο, δηαπνηηζκέλνπο φκσο απφ ηελ ηδέα 

ηεο έλδνμεο θαηαγσγήο.   

Πξέπεη ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε φηη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο, φπσο θαη θάζε 

πνιηηηζκφο, είλαη εληαίνο, αδηάζπαζηνο, ζπλερήο θαη θζάλεη έσο ηηο κέξεο καο. Αλ, 

φπσο θάλνπκε, δηαρσξίζνπκε ή απνκνλψζνπκε ην λεψηεξν πνιηηηζκφ καο θαη 

επηρεηξήζνπκε λα πξνβάινπκε ηνλ αξραίν, ή ζηεξηρζνχκε απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, ζα 

έρνπκε πξνρσξήζεη ζε ιάζε ηαθηηθήο θαη ζα απνηχρνπκε. Η άπνςε, φηη ηα θαηάινηπα 

ηνπ αξραίνπ παξειζφληνο είλαη απφ κφλα ηνπο ηθαλά λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο 

θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε, ζα καο αθήζεη ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Γηαηί ε 

αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην αξραίν παξειζφλ είλαη 

απφ κφλε ηεο θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη, εθηφο θαη εάλ κηιάκε γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ειάρηζηνπο νκνινγνπκέλσο, πνπ έρνπλ 

θαηνξζψζεη φρη κφλν ιφγσ ησλ εξεηπίσλ ησλ αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο πξνβνιήο ηνπο 

θαη ηνπ κχζνπ πνπ ηνπο ζπλνδεχεη λα επεκεξνχλ.  



Δπεηδή, φκσο, νη Γειθνί, ε Οιπκπία, ε Κλσζζφο θαη ε Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ δελ 

βξίζθνληαη ζηελ Αραΐα, πξέπεη λα θξνληίζνπκε ζε έλα πιαίζην πνπ ήδε πεξηέγξαςε ν 

Βαγγέιεο Πνιίηεο λα βξνχκε ηνπο δξφκνπο ή λα αλνίμνπκε ηνπο δξφκνπο γηα ηνπο 

δηθνχο καο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, φρη ζηεξηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζε απηνχο, αιιά 

ζε ζπλδπαζκφ κε πνιινχο αθφκα παξάγνληεο.  

Αλαδεηάκε ηελ ηαπηφηεηα, αλαδεηάκε ην κχζν, θηηάρλνπκε κφλνη καο ην πεξηβάιινλ 

ηεο αλάπηπμεο κε ην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ηφπνπ, ζηεξηδφκελνη 

απαξαίηεηα ζην λεψηεξν πνιηηηζκφ καο, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ, ζε φια εθείλα πνπ 

αλαδεηθλχνπλ θαη πξνβάινπλ ηε ζεκεξηλή θπζηνγλσκία ηνπ ρψξνπ.  Αλαιακβάλνπκε 

πξσηνβνπιίεο, πινπνηνχκε ηδέεο, θαηαζθεπάδνπκε ην κέιινλ καο θαη εγθαηαιείπνπκε 

ηελ απάζεηα θαη ηε θαηαζηξνθηθή πεπνίζεζε φηη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη ζα ηξέμνπλ 

απφ κφλνη ηνπο, θαη φηαλ απηφ δελ ζπκβαίλεη λα ην απνδίδνπκε ζηελ ειιηπή  ηνπο 

πξνβνιή ή ζην πεξηνξηζκέλν θαη κεξνιεπηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο. 

Δθείλν πνπ έρεη απφιπηε ζεκαζία είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλεηξκνχο 

ζπλδεδεκέλνπο κε ην φλνκα ηεο Αραΐαο, ηεο Πάηξαο θιπ. Δάλ θάπνηνο νπνπδήπνηε 

αθνχγνληαο ηε ιέμε Αραΐα δελ ηε ζπλδέεη κε θάηη, δελ αλαζχξεη ζην λνπ ηνπ έλαλ 

κχζν, κηα ηζηνξία, κία θαηάζηαζε, ηφηε αο κελ πεξηκέλνπκε φηη ζα έξζεη εδψ. Οη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ γλσξίδνπλ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

απηνχο ηνπο ζπλεηξκνχο. Γηα παξάδεηγκα ε Οιπκπία εθηηλάρζεθε φρη ηφζν 

ζηεξηδφκελε ζην γεγνλφο φηη ήηαλ ν ηφπνο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, αιιά 

εθκεηαιιεπφκελε ηε ζχγρξνλε αλαβίσζήο ηνπο. Απηφο είλαη ν κχζνο ηνπ ηφπνπ θαη 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη. Τπήξραλ θαη άιινη ζεκαληηθνί 

αξραίνη παλειιήληνη αγψλεο, αιιά πφζνη επηζθέπηνληαη ηνλ Ιζζκφ γηα ηα Ίζζκηα ή ηε 

Νεκέα γηα ηα Νέκεηα.  Απφ ηελ άιιε, εθείλνη πνπ θηάλνπλ ζηνπο Γειθνχο πηζαλφλ λα 

κελ γλσξίδνπλ γηα ηνπο ζεκαληηθνχο θαιιηηερληθνχο θαη αζιεηηθνχο αγψλεο ησλ 

Ππζίσλ, έρνπλ φκσο ζην λνπ ηνπο άιινπο κχζνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ εθεί.  

Πφζνη γηα παξάδεηγκα μέξνπλ φηη ν πεξίθεκνο Απνμπφκελνο ηνπ Λπζίππνπ 

απεηθνλίδεη πηζαλφηαηα ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ παιαηζηή θαη νιπκπηνλίθε Υείισλα ηνλ 

Παηξέα. Πφζνη γλσξίδνπλ φηη ε κεγάιε Κιενπάηξα πέξαζε έλα νιφθιεξν ρεηκψλα 

ζηελ Πάηξα ζην πιεπξφ ηνπ Αληψληνπ, πξηλ απφ ηε λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ. 

Γλσξίδνπκε φηη ε παιηφηεξε παξάζηαζε θαη καξηπξία επνκέλσο αζιεηηθνχ αγψλα 

δξφκνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο Πφξηεο ηεο Αραΐαο θαη ρξνλνινγείηε ζηνλ 14
ν
 αη. π.Υ. 



Ξέξνπκε φηη ε Πάηξα έρεη θη απηή ηνλ δηθφ ηεο μεραζκέλν «Αγηψξγε», έλα ξσκαίν 

νπιίηε, θξπθν-ρξηζηηαλφ ίζσο, πνπ ράξαμαλ ζηελ ηαθηθή ηνπ ζηήιε ην ζχκβνιν ηνπ 

ζηαπξνχ ζηα πξψηα ρξηζηηαληθά ρξφληα. Σέηνηνπο κχζνπο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε. 

Κιείλνληαο απηή ηε ζχληνκε εηζαγσγή θαη πεξλψληαο ζηελ παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ 

αξραηνινγηθψλ ηφπσλ ηεο Αραΐαο πνπ αλαδεηνχλ ην δηθφ ηνπο κχζν, είλαη ζεκαληηθφ 

λα επηζεκάλσ φηη ε αλάπηπμε ρξεηάδεηαη ππνδνκέο. Βξηζθφκαζηε αλάκεζα ζηελ 

Οιπκπία θαη ηνπο Γειθνχο, πνπ ππνδέρνληαη ρηιηάδεο επηζθέπηεο, αιιά δελ ππάξρεη 

αζθαιέο θαη γξήγνξν νδηθφ δίθηπν πνπ ζα ηνπο θέξεη ζηελ πεξηνρή καο. Αιιά θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ είλαη κελ αλαγθαία πξνυπφζεζε, δελ είλαη φκσο απηή πνπ απφ κφλε 

ηεο ζα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ζα θέξεη ηελ αλάπηπμε κέζσ ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο καο. 

Αθνχ αλέθεξα ηηο ππνδνκέο πξέπεη εδψ λα επηζεκάλσ, φηη ε Αραΐα δηαζέηεη πιένλ 

νξγαλσκέλνπο θαη επηζθέςηκνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, επαξθείο ζηνλ αξηζκφ, θαη 

κάιηζηα θαη βπδαληηλνχο ρψξνπο, λανχο θαη κνλαζηήξηα κέγηζηεο ζεκαζίαο, 

πξφζθνξα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζεκαηηθνχ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Τπάξρνπλ, 

επίζεο, πξνηεηλφκελεο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη έλα 

ηδηαίηεξν δίθηπν επίζθεςεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κπθελατθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα 

παξνπζηάζσ κφλν νξηζκέλνπο απφ απηνχο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

πνιχηηκεο ςεθίδεο ζηε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζεκεηψζακε 

παξαπάλσ. 

Θα μεθηλήζσ απφ ηνλ νξεηλφ αξραηνινγηθφ ρψξν ησλ Πνξηψλ (4). Βξίζθεηαη ζην 

λφηην ηκήκα ηνπ αληακεξηάληθνπ φξνπο, πνπ ν κεξνο ην γλψξηδε πηζαλψο σο 

Ωιελία Πέηξα θαη νη αξραίνη νλφκαδαλ θφιιη. Οιφθιεξν ην βνπλφ, έλα ηνπίν 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, είλαη θεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο. Λφγσ ηεο 

αθκήο ηνπ κνλαρηζκνχ ζην κεζαίσλα, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην Άγην ξνο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Ο κπθελατθφο νηθηζκφο βξίζθεηαη λνηίσο ηνπ ζχγρξνλνπ νηθηζκνχ 

ησλ Πνξηψλ θαη είλαη ελ κέξεη ηεηρηζκέλνο. Σν πινχζην λεθξνηαθείν ηνπ νηθηζκνχ (5) 

εληνπίζηεθε ην 1993 θαη αλαζθάθζεθε πεξηνδηθά έσο ην 2003. Καηαιακβάλεη έλαλ 

επηκήθε ρακειφ ιφθν, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αδηάθνπα σο λεθξνηαθείν γηα επηά 

πεξίπνπ αηψλεο. Δδψ απαληά νιφθιεξε ζρεδφλ ε ηαθηθή αξρηηεθηνληθή ησλ 

κπθελαίσλ, ψζηε ν ρψξνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ππαίζξην κνπζείν ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ κπθελατθψλ ηάθσλ. Ο ρψξνο (6) είλαη παζίγλσζηνο ζηελ 



επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θπξίσο γηα ηνλ πινχζην ηάθν ελφο κπθελαίνπ αμησκαηνχρνπ 

θαη πνιεκηζηή, ηνλ νπνίν ζπλφδεπαλ ζπάληα επηζεηηθά θαη ακπληηθά φπια.  

Θα παξακείλνπκε ζηε δπηηθή Αραΐα θαη ζηελ αξραία Γχκε γηα λα ζπλαληήζνπκε ην 

Σείρνο ησλ Γπκαίσλ (7), ρσξίο αληίξξεζε έλαλ απφ ηνπο πιένλ ηζηνξηθνχο αρατθνχο 

ρψξνπο, αιιά θαη απφ ηνπο πιένλ θαινδηαηεξεκέλνπο θαη γλσζηνχο. Η ζέζε επίζεο 

είλαη κνλαδηθή θαζψο βξίζθεηαη ζε έλα ηνπίν εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο, κε ην 

παξαθείκελν παξαζαιάζζην δάζνο -  πγξφηνπν ηεο ηξνθπιηάο. ηα κπθελατθά 

ρξφληα θαη πξνο ηα ηέιε ηνπ 13
νπ

 αη. νρπξψζεθε κε θπθιψπεηα ηείρε. Έθηνηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο νρπξφ ζε νιφθιεξε ηελ αξραηφηεηα, ηνλ κεζαίσλα αιιά θαη ζηα 

λεψηεξα ρξφληα αθφκα, κέρξη θαη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, φηαλ ππέζηε θαη ηηο 

ηειεπηαίεο θαηαζηξνθέο. Σν θπθιψπεην νρπξφ (8) είλαη κνλαδηθφ ζηε δπηηθή 

θεληξηθή Διιάδα θαη έπξεπε λα απνηειεί ηηο Μπθήλεο ηεο Αραΐαο. ηα κπθελατθά 

ρξφληα απνηέιεζε ηελ πχιε ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Αραΐαο πξνο ηε 

Γχζε. 

ηελ πεδηάδα ηεο Γχκεο ππάξρνπλ ηξία επηζθέςηκα πξντζηνξηθά λεθξνηαθεία, 

εληαγκέλα θαη απηά ζην δίθηπν ησλ κπθελατθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν πξψην 

βξίζθεηαη ζηα παιηαξέηθα ησλ Λνπζηθψλ (9) θαη είλαη θπξίσο γλσζηφ γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ κε ηελ Αλαηνιία θαη ηε Γχζε θαη γηα ηελ αλεχξεζε εδψ 

δχν πνιεκηζηψλ κε καθξά μίθε ηηαιηθήο ηππνινγίαο. Σν δεχηεξν λεθξνηαθείν 

βξίζθεηαη ζην Διαηνρψξη (10) θαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε κέζα 

ζηνλ ρψξν ηνπ κπθελατθνχ λεθξνηαθείνπ ελφο παιαηφηεξνπ ηεο Πξσηνειιαδηθήο 

πεξηφδνπ, απφ ηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ., κε κηθξνχο ιαμεπκέλνπο ζαιακσηνχο ηάθνπο. 

Σέηνηα λεθξνηαθεία είλαη ειάρηζηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σν ηειεπηαίν λεθξνηαθείν 

(11) πνπ ζπκπιεξψλεη ην δίθηπν ησλ κπθελατθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε δπηηθή Αραΐα 

είλαη απηφ ηεο Μηηφπνιεο, ηδηαίηεξν πινχζην θαη απηφ.  

Πιεζηάδνληαο πξνο ηελ Πάηξα δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε ην κπθελατθφ νηθηζκφ 

ηεο Υαιαλδξίηζαο (12), έλαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο εξεπλεκέλνπο θαη αλαδεηγκέλνπο 

κπθελατθνχο νηθηζκνχο ζηελ Αραΐα. Υξνλνινγείηαη ζηνλ 12
ν
 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 11

νπ
 

αη. π.Υ. θαη θαηαιακβάλεη ην πιάησκα θαη ηα ήπηα πξαλή ηνπ ρακεινχ ιφθνπ 

ηαπξφο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ έμνδν ηεο θσκφπνιεο πξνο ηα λφηηα. Σνλ νηθηζκφ 

απνηεινχλ νξζνγψληαο θάηνςεο νηθίεο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο πεξηειάκβαλαλ δχν 

ζπλερφκελνπο ηζφγεηνπο ρψξνπο, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα 



ηελ παξνπζία νξφθνπ. Οη νηθίεο είλαη δηαηαγκέλεο ζην δηαζέζηκν επηθιηλή ρψξν ζε 

επάιιειεο ζεηξέο θαη ζρεκαηίδνπλ πέληε δαθηπιίνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

παξεκβάιινληαη δξφκνη επηθνηλσλίαο. Οη δξφκνη απηνί ζπλαληνχλ άιινπο θάζεηνπο 

θαη αλεθνξηθνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ. Ο νηθηζκφο ηεο 

Υαιαλδξίηζαο απνηειεί ηππηθφ δείγκα ηεο νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ ζηε 

Αραΐα ζηα κπθελατθά ρξφληα. 

Η Πάηξα δηαζέηεη έλα κνλαδηθήο νκνξθηάο αξραηνινγηθφ πάξθν πνπ απέρεη κηα 

αλάζα απφ ην θέληξν ηεο. Δίλαη ην κπθελατθφ πάξθν ηεο Βνχληελεο (13), πνπ εδψ θαη 

κεξηθά ρξφληα απνηειεί νξγαλσκέλν θαη επηζθέςηκν αξραηνινγηθφ ρψξν. Βξίζθεηαη  

ζε έλα εμαηξεηηθφ φζν θαη πξνζηαηεπκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε ζέζε πνπ πηζαλψο 

κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηε κπζηθή Άλζεηα, κία απφ ηηο ηξεηο θψκεο απφ ηε ζπλέλσζε 

ησλ νπνίσλ πξνήιζε ε αξραία πφιε ηεο Πάηξαο. Σν πάξθν θαηαιακβάλεη έθηαζε 180 

ζηξεκκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ην ηεξάζηην κπθελατθφ λεθξνηαθείν ιαμεπηψλ ηάθσλ 

(14) -έθηαζεο 30 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ- θαη ηελ αθξφπνιε ηνπ κπθελατθνχ νηθηζκνχ. 

πσο θαη νη ππφινηπνη νξγαλσκέλνη ρψξνη πνπ αλαθέξζεθαλ, πξνζθέξεη ζχγρξνλεο 

ππνδνκέο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ, φπσο δηαδξνκέο θίλεζεο, ρψξν πιεξνθφξεζεο θαη 

εμππεξέηεζεο θνηλνχ, αίζνπζα πξνβνιψλ, έληππν θαη ςεθηαθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ 

θαη άιια. Σν πινχζην λεθξνηαθείν ηεο Βνχληελεο είρε δηάξθεηα ρξήζεο πεξηζζφηεξν 

απφ πέληε αηψλεο (πεξίπνπ 1550-1000 π.Υ.). Δίλαη ην θαιχηεξα εξεπλεκέλν ζηελ 

Αραΐα θαη πξνζέθεξε θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαθηθή αξρηηεθηνληθή, ηα 

ηαθηθά έζηκα θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπγθξφηεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηα 

επξήκαηα (15) ζπγθαηαιέγνληαη πνιχηηκα αληηθείκελα κηθξνηερλίαο (ρξπζά θαη 

γπάιηλα θνζκήκαηα, ζθξαγηδφιηζνη θ.ά.), ράιθηλα ζπκπιεξψκαηα ελδπκαζίαο 

(πφξπεο, πεξφλεο), ράιθηλα, νζηέηλα θαη ιίζηλα εξγαιεία (καραίξηα, μπξάθηα, ζκίιεο, 

νπείο)  θαη πνιιά φπια (ιφγρεο, μίθε, εγρεηξίδηα, βέιε, αζπίδεο, θξάλε), αξθεηά απφ 

ηα νπνία ζπγγελνχο ηηαιηθήο ηππνινγίαο θαη νξηζκέλα εηζεγκέλα απφ ηελ Ιηαιηθή 

ρεξζφλεζν. Μεγάιν είλαη θαη ην πιήζνο ησλ θεξακηθψλ αγγείσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ 

αμηνζεκείσηε πνηθηιία ζρεκάησλ θαη κεγεζψλ. 

Θα θχγσ ιίγν ηψξα απφ ηνλ ηίηιν ηεο νκηιίαο γηαηί πξέπεη λα αλαθέξσ νπσζδήπνηε 

θαη άιινπο ζεκαίλνληεο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη κε ηελ αθκή ηεο ζηα ξσκατθά ρξφληα. 

Πξφθεηηαη γηα ην Ωδείν (16), ην νπνίν ν γεσγξάθνο θαη πεξηεγεηήο Παπζαλίαο 

παξαβάιεη ζε σξαηφηεηα κε εθείλν ηνπ Ηξψδε ηνπ Αηηηθνχ ζηελ Αζήλα, 



ζεκεηψλνληαο πσο ζαπκάδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα. Καηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 2
νπ

 αη. κ.Υ. θαη θαηαζηξάθεθε ηνλ 3
ν
 αη.  

Έλα ζεκαληηθφ αθφκα νηθνδφκεκα (17) είλαη ην αξραίν ζηάδην ή ακθηζέαηξν πνπ 

έρεη ελ κέξεη απνθαιπθζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Παληάλαζζαο. Θεσξείηαη δψξν ηνπ 

απηνθξάηνξα Γνκηηηαλνχ γηα ηα 100 ρξφληα ηεο ξσκατθήο απνηθίαο ζηελ πφιε πνπ 

ίδξπζε ν Αχγνπζηνο, θαηαζθεπάζηεθε δειαδή γχξσ ζην 85 κ.Υ. ε απηφ ηεινχληαλ 

αζιεηηθνί (18) θαη θαιιηηερληθνί αγψλεο, ήηαλ ε έδξα ησλ Καηζαξείσλ, ελψ εδψ 

ειάκβαλαλ ρψξα θαη νη δεκνθηιείο κνλνκαρίεο.  

ηα δεκφζηα ξσκατθά έξγα (19) ζπγθαηαιέγνληαη ε ξσκατθή γέθπξα ζηε ζεκεξηλή 

νδφ Αξέζα, ζηνλ αξραίν δξφκν πξνο ηελ Κφξηλζν θαη ηελ Αζήλα θαη ην επηβιεηηθφ 

ξσκατθφ πδξαγσγείν (20), πνπ πξφζθαηα αλαδείρζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο κηθξήο 

πεξηκεηξηθήο.  

Δκβιεκαηηθφ γηα ηελ πφιε ηεο Πάηξαο είλαη ην θξνχξηφ ηεο (21), επίζεο επηζθέςηκνο 

αξραηνινγηθφο ρψξνο. Δθεί βξηζθφηαλ ε αξραία αθξφπνιε, ην ίδην φκσο είλαη έξγν 

ηεο πξψηκεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ κε πνιιέο κεηαηξνπέο θαη πξνζζήθεο ησλ 

θξάγθσλ, ησλ ελεηψλ θαη ησλ νζσκαλψλ. Παξαιίγν λα γθξεκηζηεί εθ βάζξσλ ζηηο 

αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, φπσο ην παξάιην θάζηξν ηεο Θεζζαινλίθεο επί 

νζσκαληθήο θαηνρήο, ιίγεο δεθαεηίεο ελσξίηεξα. Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε θαη ην 

Κάζηξν ηνπ Ρίνπ (22), ζηα ηείρε ηνπ νπνίνπ είλαη ελζσκαησκέλα ηα εξείπηα ηνπ 

αξραίνπ λανχ ηνπ Πνζεηδψλα, κία κηθξή αιιά απνηειεζκαηηθή νρπξσκαηηθή 

θαηαζθεπή ησλ νζσκαλψλ, κε αξθεηέο ελεηηθέο πξνζζήθεο. Γχν αθφκα ηφπνη (23) 

κέζα ζηελ Πάηξα πξέπεη λα κλεκνλεπζνχλ εδψ, ν Άγηνο Αλδξέαο, παιαηφο θαη λένο, 

θαη ν λαφο ηνπ Παληνθξάηνξα, Παιαηνιφγηα κάιινλ θαηαζθεπή, πνπ ππήξμε ην 

κεγαιχηεξν ηδακί ηεο πφιεο, λαφο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ ησλ ελεηψλ θαη Μεηξφπνιε 

ηεο Πάηξαο κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε. 

Καηαιήγσ, φπσο είλαη θπζηθφ ζηελ Αράηα Κιάνπο. Δδψ βξίζθεηαη έλα ζεκαληηθφ 

κπθελατθφ λεθξνηαθείν ιαμεπηψλ ηάθσλ, γλσζηφ θαη εξεπλεκέλν κεξηθψο πξηλ απφ 

έλαλ πεξίπνπ αηψλα  (24). Η αλαζθαθή ηνπ νινθιεξψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη 

πξφζθαηα δεκνζηεχζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ. ηε γεηηνληθή ζέζε Ακπγδαιηά (25), ζηελ 

θνξπθή ζρεδφλ ηνπ ιφθνπ, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε έξεπλα ηνπ νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν 

αλήθε ην λεθξνηαθείν, ελψ ζηε ζέζε Γνχπαηα (26) έρεη εξεπλεζεί απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 έλαο ρηηζηφο ζνισηφο ηάθνο ηεο πξψηκεο κπθελατθήο πεξηφδνπ, ν νπνίνο 



ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ αζθνχζε ηε δηνίθεζε ηνπ νηθηζκνχ εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Σν ζχλνιν ησλ εληνπηζκέλσλ θαη εξεπλεκέλσλ ζηνηρείσλ ζπλζέηνπλ 

νιφθιεξε ηε δξάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κπθελατθήο θνηλφηεηαο. Πξέπεη λα αλαιεθζεί 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ θαη πξψηα απ’ φια ζηεξέσζεο θαη 

αλαζηήισζεο ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ, ψζηε λα θαηαζηεί επηζθέςηκνο αξραηνινγηθφο 

ρψξνο, αθνχ αλάινγα κλεκεία είλαη ζπάληα θαη ην ζπγθεθξηκέλν βξίζθεηαη εγγχηαηα 

ηεο Πάηξαο. Απηφ πνπ πξέπεη επίζεο λα γίλεη είλαη ε αλαζχληαμε ή επαλαράξαμε ηνπ 

αξραίνπ κνλνπαηηνχ πνπ νδεγνχζε απφ ηνλ νηθηζκφ πξνο ην λεθξνηαθείν κέζα απφ 

ην ξέκα ηνπ Φίιηνπξα.  Ήηαλ ν ηαθηθφο δξφκνο, ε ηειεπηαία δηαδξνκή γη’ απηνχο πνπ 

ζάθηεθαλ ζην λεθξνηαθείν ηνπ Κιάνπο, αιιά ήηαλ θαη έλα κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

δηαδξνκήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ πξνο ηα ρσξάθηα ηνπο θαη ηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπο αζρνιίεο, πνπ ηνπο εμαζθάιηδαλ ηελ απηάξθεηα θαη ηελ επηβίσζε.   
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