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A) ΕΙΣΑΓΩΓΗ
A1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ο τουρισµός πόλεων, ή αστικός τουρισµός είναι η νέα τάση στον τουρισµό. Αναπτύσσεται σε
πρωτεύουσες, πόλεις µεγάλες ή µικρές ιστορικές ή βιοµηχανικές, παράκτιες ή ηπειρωτικές και
έχει ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα τις περιηγήσεις των τουριστών που ταξιδεύουν σε µια
πόλη για λίγες ηµέρες. Οι περιηγήσεις αυτές είναι άµεσα συνδεδεµένες και µε άλλες µορφές
τουρισµού, όπως είναι ο τουρισµός αναψυχής, ο συνεδριακός τουρισµός, ο εκπαιδευτικός
τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός κ.α. Βοηθάει στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, στην
αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων και των πολιτών και στην αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της πόλης και της περιφέρειας. Συνήθως η ανάπτυξη τουρισµού σε µία
πόλη συνδέεται από τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των πόρων που διαθέτει αυτή, τα
οποία και προσδιορίζουν ως ένα βαθµό τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισµούς της
τουριστικής της ανάπτυξης. Πολλές φορές ο τουρισµός πόλεων εµφανίζεται µε τη µορφή των
city-breaks ταξιδιών, µια από τις πλέον δηµοφιλείς µορφές στον παγκόσµιο τουρισµό. Καθώς
τα city-breaks ταξίδια γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή, ο τουρισµός πόλεων αναπτύσσεται
δυναµικά παγκοσµίως. Μετά από τελευταίες έρευνες φαίνεται ότι την θέση του µαζικού
τουρισµού(παραθεριστικού) θα παραλάβει ο τουρισµός πόλεων, καθώς διαφαίνεται η
µελλοντική ανάπτυξη τουρισµού µε κριτήρια την ιστορία, την τέχνη και άλλα πολιτιστικά
στοιχεία. Ο τουρισµός πόλεων παρουσιάζεται ως µια βιώσιµη εναλλακτική προοπτική από
κοινωνικής και οικονοµικής σκοπιάς. Απαιτεί, όµως, µεγαλύτερες επενδύσεις στην
προετοιµασία, την έρευνα και την επικοινωνία, καθώς και µια στενή συνεργασία ανάµεσα στον
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Φυσικά, ο τουρισµός πόλεων δεν αντιστρατεύεται τον
τουρισµό «ήλιου και θάλασσας», καθώς αυτά τα δύο είδη τουρισµού µπορούν να
λειτουργήσουν και συµπληρωµατικά.
A2 Η ΠΑΤΡΑ ΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Η σύγχρονη πάτρα, αν και είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, συγκριτικά µε τις
υπόλοιπες πόλεις της βρίσκεται σε µια στρατηγικά καλύτερη θέση. Ωστόσο, ακόµα δεν έχει
βρει την ταυτότητά της και τα πλεονεκτήµατα της τα οποία θα προωθήσει. Παρά τις σηµαντικές
επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού (νέες υποδοµές πχ. Νέο λιµάνι, πολιτιστική πρωτεύουσα
2006, Πατρινό Καρναβάλι) η Πάτρα εξακολουθεί να υφίσταται ως πέρασµα για άλλες πόλεις
της Προπονήσου. Λόγω της έλλειψης τουριστικής κουλτούρας, όχι µόνο υστερεί στην
ικανότητα να προσελκύει τουρίστες, αλλά επίσης και στο ότι δεν καταφέρνει να τους υποδεχτεί
και να τους φιλοξενήσει κατάλληλα.
Αυτό γεννά ερωτήµατα, όπως:
v Υπάρχουν ειδικά προϊόντα, τα οποία κάνουν τον τουρίστα να τα δει και να τα νιώσει
διαφορετικά από τα υπόλοιπα;
v Ποια είναι η εικόνα που δηµιουργείται στον επισκέπτη από την πόλη; Ποια είναι τα
συναισθήµατα του και τι πιστεύει πως θα αποκοµίσει από την πόλη;
v Ποιες είναι οι πόλεις που ανταγωνίζεται η Πάτρα στην τουριστική αγορά;
Παρότι η Πάτρα έχει σηµαντικό αρχαιολογικό, πολιτιστικό, φυσικό και αστικό πλούτο,
πληθώρα διοργανώσεων και ιδιαίτερη προσωπικότητα, απουσιάζει µια προσπάθεια
δηµιουργικής σύνθεσης των παραπάνω. Εάν θέλει η πόλη µας να προσελκύσει τουρίστες
χρειάζεται σοβαρός σχεδιασµός που βέβαια δεν θα παραµείνει στα χαρτιά, αλλά θα υλοποιηθεί
όσο το δυνατό γρηγορότερα. Τέλος, δεν θα έπρεπε να παραβλέψουµε πως απαιτείται χρόνος,
χρήµατα, σωστός σχεδιασµός, υποµονή και επιµονή έτσι ώστε το σχέδιο να αποδώσει καρπούς
και η πόλη µας να βρεθεί στην θέση που της αρµόζει στην τουριστική αγορά.
(προσαρµογή άρθρου του εκδότη της εφηµερίδας Πελοπόννησος Θ. Λουλούδη )
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Β) Έρευνα: « Η Πάτρα ως Τουριστικός προορισµός ή τουριστικός περιορισµός »
Η ταυτότητα της έρευνας
Περίοδος διεξαγωγής: Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 19 έως 20 Νοεµβρίου 2011
Περιοχή διεξαγωγής: Forum Ανάπτυξης 2011, Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρα.
Πληθυσµός: Επισκέπτες του Forum Ανάπτυξης.
∆είγµα: 448 από τα οποία 18 δεν έτυχαν επεξεργασίας λόγω ουσιαστικών ελλείψεων.
Άρα τελικό δείγµα : 430
Τύπος: Ποσοτική Απογραφική
Επεξεργασία ∆εδοµένων: Λογισµικό Excel Office 2003,
Ανάλυση: Στατιστικές ποσοτικές δοκιµασίες πολυπαραγοντικής ανάλυσης.
Τεχνική συλλογής πληροφοριών:
Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε την µέθοδο του έντυπου ερωτηµατολογίου. Το
ερωτηµατολόγιο αποτελείτο από 3 κλειστές ερωτήσεις. Ειδικότερα οι 2 από αυτές ήταν
ερωτήσεις µε έως πέντε απαντήσεις. Για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας εργάσθηκαν
ερευνητές σε ζευγάρια σε 2 χώρους –κάλπες του Forum Ανάπτυξης ∆υτικής ΕΛΛΑ∆ΑΣ σε
4 πεντάωρες Βάρδιες ( 20 άτοµα συνολικά και οι 2 υπεύθυνοι καθηγητές σε ρόλο επόπτη /
ελεγκτή ). Οι µαθητές – συνεντευκτές έτυχαν εκπαίδευσης στις ώρες της ζώνης project την
Παρασκευή 18/11 από τον Κο Πέτρο Ψωµά εκπαιδευτικό- συγγραφέα και από τους
∆ελλατόλα Αντώνη και Αργυροπούλου Μαρία εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους της
ερευνητικής εργασίας.
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Τυχαία δειγµατοληψία σε άτοµα που συµµετείχαν στο forum.

Μεθοδολογία της έρευνας
Είµαστε κάτοικοι µιας πόλης που το παρελθόν της πηγαίνει πίσω στα τέλη της δεύτερης
χιλιετίας πριν τη γέννηση του Χριστού, µιας πόλης µε έντονη παρουσία στα πιο σηµαντικά
γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, µιας πόλης που πολλά σηµεία της είναι µοναδικά και
αναδεικνύουν την πολύπλευρη φυσιογνωµία της. Όταν καθηµερινά πάµε στο σχολείο µας, ή
στα φροντιστήριά µας ή ακόµη στην καλύτερη περίπτωση όταν στον ελεύθερο χρόνο µας
κάνουµε βόλτα στην πόλη µας, περνάµε µπροστά από πολλά ιστορικά µνηµεία. Το Κάστρο,
το Ρωµαϊκό Ωδείο, η Ρωµαϊκή Γέφυρα κ.α. ζωντανεύουν µνήµες της εποχής της ακµής τους
και κάνουν πάντα αισθητή την παρουσία τους. Σπάνια συναντήσαµε όµως οµάδες τουριστών
που να ξεναγούνται σε αυτά. Από κάθε σηµείο της παραλιακής ζώνης θα έπρεπε να δίνεται η
δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στην θάλασσα στον περιπατητή κάτοικο ή επισκέπτη.
Εύλογα αναρωτηθήκαµε αν τελικά η πόλη µας είναι τουριστικός προορισµός ή απλά ένα
πέρασµα για την επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία, ή στην καλύτερη περίπτωση για
προσκύνηµα στον Άγιο Αντρέα. Ας σηµειωθεί πως µόνο στον τελευταίο συναντάµε
εκδροµικά λεωφορεία µε προσκυνητές. Οι παραπάνω σκέψεις αποτέλεσαν και την αφορµή
για τη συγκεκριµένη έρευνα. Έτσι ρωτήσαµε συµπολίτες αλλά και επισκέπτες, και µάλιστα
σε µεγάλο ποσοστό άτοµα που φαίνεται να εµπλέκονται ή να τους ενδιαφέρουν τα της πόλης,
αφού παρακολούθησαν τις εργασίες του forum ανάπτυξης. Κύρια επιδίωξη ήταν να
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διαπιστωθεί αν οι ίδιοι οι πατρινοί θα επέλεγαν ή θα πρότειναν την πόλη τους ως τουριστικό
προορισµό και να καταγραφούν οι επικρατέστεροι λόγοι για τους οποίους µπορεί ή δεν
µπορεί η πόλη να προσελκύσει τον τουρίστα –επισκέπτη. Η συγκέντρωση τέτοιων
δεδοµένων θα µας επιτρέψει να διαµορφώσουµε µια εικόνα για την Πόλη µας και τη σχέση
της µε τον τουρισµό, όπως επίσης και για το πώς βλέπουν οι ίδιοι οι κάτοικοι την πόλη τους
σε σχέση µε τον τουρισµό. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επελέγη η µέθοδος της
επισκόπησης µε ερωτηµατολόγιο1. Το ερωτηµατολόγιο δοµήθηκε σε δύο θεµατικές
ενότητες: η πρώτη αφορούσε µια κλειστή ερώτηση για την καταγραφή της γνώµης των
ερωτωµένων σχετικά µε την Πάτρα ως τουριστικό προορισµό και η δεύτερη τους πιθανούς
λόγους που προσελκύουν αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη. Το δείγµα προσδιορίστηκε να
καλύψει µεγάλο µέρος του πληθυσµού των επισκεπτών στο forum ανάπτυξης που
πραγµατοποιήθηκε στην Πόλη µας από 19-20 Νοεµβρίου 2011, το δε µέγεθός του –όπως
αυτό προέκυψε µετά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων- έφτασε περίπου τα 450 άτοµα. Ο
χρόνος που χρειάστηκε για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν γύρω στα 5' λεπτά.
Εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας προς τους ανθρώπους που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια
και συζήτησαν µοιράστηκαν µαζί µας σκέψεις, ιδέες και προβληµατισµούς. Για την
επεξεργασία και την ανάλυση των ερωτηµατολογίων στον Η/Υ χρησιµοποιήθηκε το
λογισµικό Excel Office 2003. Αρχικά δηµιουργήθηκε το «φύλλο κωδικογράφησης», όπου οι
ερωτήσεις αναλύθηκαν σε 2, 12 & 11 µεταβλητές αντίστοιχα και στη συνέχεια έγινε η
εισαγωγή των µεταβλητών και των δεδοµένων. Τέλος έγινε η επεξεργασία και ο συσχετισµός
των δεδοµένων καθώς και η γραφική τους απεικόνιση.
Συσχετισµός δεδοµένων
1. Μια πρώτη ανάγνωση των δεδοµένων
Αθροίζοντας και συσχετίζοντας τις θετικές και τις αρνητικές απαντήσεις στην
πρώτη ερώτηση που αφορούσε την επιλογή ή πρόταση της Πάτρας ως τουριστικό προορισµό,
βλέπουµε ότι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ανέρχεται σε ποσοστό 71% σε σχέση µε
τις αρνητικές που φτάνει το 29%. Γίνεται φανερό πως οι ίδιοι οι Πατρινοί θα πρότειναν την
πόλη τους για τουριστικό προορισµό.

1

st Για τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκαν τα:
-Javeau, CIaude, Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο -Το εγχειρίδιο του καλού χρήστη, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, 1996, σσ. 31, 41 & 46195.
-Κυριαζή, Νότα, Η Κοινωνιολογική έρευνα, Ελληνικές Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1998, σσ. 99-148.
-Λαµπίρη -∆ηµάκη, Ι., / Κελπερής, Χρ., Κοινωνικές έρευνες µε στατιστικές µεθόδους, εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα -Κοµοτηνή,
1995, σσ. 299-317 και 334-345.
-Φίλιας, Β., (Σπουδαστήριο ΠΑΣΠΕ), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, εκδ. Gutenberg,
Αθήνα, 1977, σσ. 31-33, 144-165.
-Cohen Louis-Manion Lawrence, Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα, 2000, σσ.380-387 και Bell,
Judith, Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας, µτφρ Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, εκδ. Gutenberg,
Αθήνα, 2001, σσ. 143-157.
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29%

71%
Θα επιλέγατε - προτείνατε την πόλη της Πάτρας ως τουριστικό προορισµό; ΝΑΙ
Θα επιλέγατε - προτείνατε την πόλη της Πάτρας ως τουριστικό προορισµό; ΌΧΙ

Αναφορικά µε την δεύτερη θεµατική ενότητα και ειδικότερα µε τους λόγους
που θα κρατούσαν έναν επισκέπτη – τουρίστα στην Πάτρα, ο κυριότερος λόγος έχει να κάνει
µε τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη όπως το Καρναβάλι ή το Φεστιβάλ
Φεστιβάλ κ.ά. Σε δεύτερη
θέση έρχονται τα αξιοθέατα της Πόλης όπως οι αρχαιολογικοί χώροι, τα µουσεία, η γέφυρα,
κ.ά. Ακολουθούν η κοντινή απόσταση της πόλης από τουριστικούς προορισµούς όπως
Αρχαία Ολυµπία, Καλάβρυτα κ.α., η άµεση πρόσβαση στη θάλασσα, η νυχτερινή
νυχτερ
ζωή και η
διασκέδαση, οι δυνατότητες για ψώνια, το ελκυστικό αστικό τοπίο (πεζόδροµοι, χώροι
πρασίνου, πλατείες, κ.ά.), η σύγχρονη και επαρκής υποδοµή φιλοξενίας (ξενοδοχεία,
εστιατόρια, κλπ), η φιλοξενία και η φιλικότητα των ανθρώπων της πόλης, η καλή σχέση
παρεχοµένων υπηρεσιών και τιµών, η ευκολία πρόσβασης –στάθµευσης –µετακίνησης.
µετακίνησης. Σαν
επιπρόσθετους λόγους που δεν περιλαµβάνονταν στο ερωτηµατολόγιο, οι ερωτώµενοι στην
επιλογή άλλο πρόσθεσαν τον Άγιο Ανδρέα και τις παλαιές ιστορικές µονές ως λόγους
θρησκευτικού
ρησκευτικού τουρισµού και τις υπηρεσίες που παρέχει στην πόλη το Πανεπιστήµιο, το
ΑΤΕΙ και τα Νοσοκοµεία της.

Λόγοι που η Πάτρα µπορεί να κρατήσει τον επισκέπτη
Αξιοθέατα
ελκυστικό αστικό τοπίο
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διασκέδαση
πολιτισµός-εκδηλώσεις
εκδηλώσεις
φιλοξενία
ευκολία πρόσβασης
σύγχρονες υποδοµές

1

άµεση πόσβαση στη θάλασσα
εµπορικό κέντρο

Τέλος και αναφορικά µε τους λόγους που δεν µπορούν να κρατήσουν έναν
επισκέπτη στην πόλη, πρώτος έρχεται το µη ελκυστικό αστικό τοπίο. Ως δεύτερος λόγος η
δυσκολία στην πρόσβαση στη στάθµευση και την µετακίνηση µέσα στην πόλη και ως τρίτος
τρί
η µη ανάδειξη των αξιοθέατων. Ακολουθούν µε σειρά επιλογών η κακή σχέση ανάµεσα στις
τιµές και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η αφιλόξενη και µη φιλική συµπεριφορά των κατοίκων,
η µη επαρκής και παλαιωµένη υποδοµή φιλοξενίας, το έλλειµµα πολιτισµού, η έλλειψη
έλλε
εµπορικών κέντρων, η δυσκολία πρόσβασης και επαφής µε τη θάλασσα, η έλλειψη
νυχτερινής ζωής και τέλος στην επιλογή άλλο διατυπώθηκαν λόγοι όπως η µη καθαρή
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ατµόσφαιρα από το καυσαέριο, η έλλειψη καθαριότητας, το κλεισµένο λιµάνι µε σίδερα, η
αδιαφορία και η ανικανότητα των τοπικών αρχόντων, οι τριτοκοσµικές εικόνες µε τους
µετανάστες, η Πάτρα δεν έχει την «παιδεία» της τουριστικής πόλης, η ανυπαρξία προβολής
της πόλης προς τα έξω, το κυκλοφοριακό, η έλλειψη υποδοµών για ποδηλατόδροµους και
εύκολα προσβάσιµα
σιµα πεζοδρόµια, η µη ανάδειξη του κέντρου της πόλης και η µη απαγόρευση
της κυκλοφορίας στο κέντρο, η εικόνα της πόλης δεν είναι θελκτική.

Λόγοι που η Πάτρα δεν µπορεί να κρατήσει τον επισκέπτη
µη ανάδειξη αξιοθεάτων
µη ελκυστικό αστικό τοπίο

300

έλλειψη διασκέδασης

250

έλλειµα πολιτισµού

200

αφιλόξενη συµπεριφορά

150

δυσκολία πρόσβασης

100

µη επαρκείς υποδοµές

50
0
1

δυσκολία πρόσβασης µε
θάλασσα
έλειψη εµπορικών κέντρων
κακή σχέση υπηρεσιώνυπηρεσιών τιµής

2. Συζητώντας τα δεδοµένα
Από την ανάγνωση των δεδοµένων γίνεται φανερό ότι οι πολίτες της Πάτρας θεωρούν ότι η
Πόλη
λη τους θα πρέπει να αποτελεί τουριστικό προορισµό . Παράλληλα η ανάλυση των
δεδοµένων δείχνει ότι η πόλη έχει αρκετούς λόγους για να είναι τουριστικός προορισµός.
Όµως υπάρχουν και πράγµατα που θα πρέπει να διορθωθούν. ∆ιαθέτουµε σηµαντικά µνηµεία
και αξιοθέατα,
οθέατα, αλλά θα πρέπει να αναδειχθούν και να διαφηµιστούν. Επίσης γίνονται πολλές
εκδηλώσεις πολιτισµού, αλλά δεν προωθούνται σωστά. Εκείνα που θα πρέπει να προσεχθούν
είναι το αστικό µας τοπίο που χρειάζεται σηµαντικές αλλαγές και προσοχή. Αναφορικά µε το
τ
εµπορικό κοµµάτι της πόλης - δηλαδή παρεχόµενες υπηρεσίες, καταλύµατα, εστιατόρια,
εµπορικά κέντρα – φαίνεται πως τα πράγµατα δεν είναι όπως χρειάζεται. Το τελευταίο
επιβαρύνει και η κακή σχέση παρεχόµενων υπηρεσιών και ποιότητας όπως και η µη φιλόξενη
συµπεριφορά
υµπεριφορά των κατοίκων γενικότερα.
Κλείνοντας, θα λέγαµε πως όλοι συµφωνούν, πως έχουµε τα δεδοµένα για να είναι η Πόλη
µας ένας σηµαντικός τουριστικός προορισµός που φιλοξενεί µε τον καλύτερο τρόπο τον
επισκέπτη, αλλά χρειάζεται συστηµατική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση.
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Γ) Ιστορία της πόλης των Πατρών
1)
Από την ίδρυση έως την Επανάσταση του 1821
Η Πάτρα ιδρύεται το 1082 π.X. από τον Λάκωνα Πατρέα, γιό του Πρευγένη, όταν, διωκόµενος
από τους ∆ωριείς, ήρθε στην Αχαΐα και συνένωσε τις Ιωνικές πολίχνες Αρόη, Μεσσάτιδα και
Άνθεια. Είχε προηγηθεί κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο (1580-1100 π.X.), ανάπτυξη της περιοχής,
όπως αποδεικνύεται από τα ευρήµατα των µυκηναϊκών νεκροταφείων και των οικισµών στην
περιοχή. Στα µέσα του 5ου αι. π.X. η Πάτρα συµµετέχει στο Α΄ Αχαϊκό Κοινό, που διαλύεται το
322 π.X. Το 280 π.X. συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση της Αχαϊκής συµπολιτείας, η
οποία στηρίχτηκε στην ισότητα και τη δηµοκρατία, µε τη συµµετοχή των πόλεων Πάτρια, ∆ύµη,
Αίγιο. Βούρα, Φαραί, Τριταία, Αιγείρα, Λεόντιο, Αιγές, Πελλήνη, Ελίκη και Κερύνεια. Το 146
π.X. διαλύεται η Αχαϊκή Συµπολιτεία, καθώς η Πάτρα καταλαµβάνεται από τους Ρωµαίους. Η
ναυµαχία του Ακτίου το 31 π.X. επηρεάζει θετικά την πόλη, καθώς ο Οκτάβιος Αύγουστος
εγκαθιστά τους παλαίµαχους στρατιώτες και το 14 π.X. ιδρύει ρωµαϊκή αποικία. Με την
κατασκευή δρόµων, ιερών και δηµόσιων κτιρίων, όπως το Ωδείο, το Υδραγωγείο και το Στάδιο τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν προσφορές των αυτοκρατόρων Τιβερίου, Νέρωνα και
Ανδριανού- η Πάτρα µετατρέπεται σε σηµαντικό κέντρο του ρωµαϊκού κόσµου. Ο Παυσανίας,
κατά την περιήγησή του τον 2ο αι., αποτυπώνει στα "Αχαϊκά" του την ακµή της πόλης. Τοµή στη
ιστορία της Πάτρας, αποτελεί ο σταυρικός θάνατος του Αποστόλου Ανδρέα το 66 µ.X. επί
Νέρωνος. Από το 330 µ.X. η Πάτρα ανήκει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το 375 µ.X. η πόλη
καταστρέφεται από ισχυρό σεισµό. Τον 6ο αι. στη θέση της αρχαίας ακρόπολης, αρχίζει επί
Ιουστινιανού η κατασκευή του Κάστρου. Μετά τον εκχριστιανισµό των Σλάβων, η Πάτρα, από
επισκοπική έδρα γίνεται Μητρόπολη και υπάγεται από το 806 στην Κωνσταντινούπολη. Από τον
9ο αι. έως και τον 12ο αι. παρατηρείται µια σηµαντική οικονοµική άνθηση µε την ανάπτυξη της
βιοτεχνίας λινών και µεταξωτών υφασµάτων, χάριν της ∆ανιηλίδος, ενώ το λιµάνι γίνεται ο
ενδιάµεσος σταθµός ανάµεσα σε Ανατολή και ∆ύση. Από το 805 έως το 1147 η πόλη
πολιορκείται και λεηλατείται διαδοχικά από του Σλάβους, Σαρακηνούς, Βούλγαρους και
Νορµανδούς. Το 1205 η Πάτρα καταλαµβάνεται από τους Φράγκους και έως το 1276 - ως
βαρονία πια- υπάγεται στο Πριγκιπάτο της Αχαΐας ή Πριγκιπάτο του Μορέως. Η περίοδος της
Φραγκοκρατίας διαρκεί έως το 1429. Τη χρονιά αυτή ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
καταλαµβάνει την Πάτρα και το Κάστρο της. Από το 1460 η Πάτρα ανήκει στο Μυστρά, έχοντας
από το 1449 έως το 1460 δεσπότη τον Θωµά Παλαιολόγο. Στις 15.5.1458 η Πάτρα
καταλαµβάνεται από τους Τούρκους. Το 1460 ο Θωµάς Παλαιολόγος φεύγοντας από την Πάτρα
µεταφέρει στη Ρώµη και παραδίδει στον Πάπα Πίο τον Β΄ την Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα.
Από το 1460 έως το 1689 η Πάτρα διανύει την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το 1532 οι
Ισπανοί µε τη βοήθεια των υποδούλων διώχνουν τους Τούρκους, αλλά το 1533 οι Τούρκοι την
ανακαταλαµβάνουν και προβαίνουν σε σφαγές και λεηλασίες. Στις 7.10.1571 διεξήχθη ανοιχτά
του Πατραϊκού κόλπου, κοντά στις Εχινάδες νήσους, η "Ναυµαχία της Ναυπάκτου", όπου ο
«Ιερός Συνασπισµός» των Ισπανών και Ενετών, καταναυµαχεί τον Οθωµανικό στόλο. Η Πάτρα
το 1572 υποδουλώθηκε ξανά στους Τούρκους, πληρώνοντας µε αίµα τις εξεγέρσεις. Από το 1687
έως το 1715, η Πάτρα περιέρχεται στους Ενετούς και στη συνέχεια πάλι στους Τούρκους. Από το
1715 αρχίζει η δεύτερη περίοδος της Τουρκοκρατίας, µε δραµατική µείωση του πληθυσµού της
πόλης ένεκα των αλλεπάλληλων λεηλασιών. Το 1770 µε τα Ορλωφικά, η πόλη δέχεται ένα
ακόµα πλήγµα, ενώ ισοπεδώνεται ο ναός του Αγίου Ανδρέα.
2) 19ος αιώνας Το 1821, η Πάτρα πρωτοστατεί στην προετοιµασία του Απελευθερωτικού
Αγώνα. Στις 20.3.1821, ο Παναγιώτης Καρατζάς και οι επαναστατηµένοι Πατρινοί πολιορκούν
τους έγκλειστους στο Κάστρο Τούρκους. Στις 22.3.1821 ο Παλαιών Πατρών Γερµανός ορκίζει
τους οπλαρχηγούς, υψώνοντας τη Σηµαία της Επανάστασης στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στις
25.3.1821, η πόλη πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ οι κάτοικοί της
υπέστησαν τα πάνδεινα. Στις 20.2.1822 διεξήχθη η ναυµαχία της Πάτρας ενώ τα επόµενα χρόνια
η ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου γίνεται το θέατρο των συγκρούσεων µεταξύ των
Ελλήνων και Τούρκων. Στις 7.10.1828 εισέρχεται στην Πάτρα µε τα στρατεύµατά του ο Γάλλος
στρατηγός Μαζών, κλείνοντας µια ταραγµένη περίοδο στην ιστορία της πόλης. Το 1829 ο
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Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας αναθέτει στον φίλο του αρχιτέκτονα Σταµάτιο Βούλγαρη την
εκπόνηση πολεοδοµικού σχεδίου, καθώς διείδε τη σηµασία και το ρόλο που θα διαδραµάτιζε η
Πάτρα στο νεοσύστατο κράτος. Το ρυµοτοµικά άρτιο σχέδιο, προέβλεπε τη διάνοιξη κάθετων και
οριζόντιων δρόµων, µεγάλων πλατειών, καθώς και την επέκταση της πόλης έως την παραλία. Τα
επόµενα χρόνια, στη νεόδµητη και αναπτυσσόµενη πόλη, συρρέει πλήθος κόσµου προς
αναζήτηση εργασίας, από την Ήπειρο, την Ρούµελη, την Κρήτη, τα Επτάνησα και τα άλλα µέρη
της Πελοποννήσου. Από το 1834 και εντεύθεν, η πόλη κοσµείται µε κτίρια σύνθετου
αρχιτεκτονικού ύφους, µε κυρίαρχο εµβληµατικό ρυθµό τον νεοκλασικισµό. Επιβλητικές
προσόψεις, περίτεχνα υπέρθυρα, µαρµάρινα µπαλκόνια, ακροκέραµα, αγάλµατα και µε
χαρακτηριστικό γνώρισµα τις στοές- ως µια βασική επιρροή από τη ∆ύση, µε την οποία η πόλη
έχει πια άµεση επαφή-προσδίδεται η υποβλητική ατµόσφαιρα και η ιδιαίτερη φυσιογνωµία του
πολεοδοµικού της ιστού. Ανεγείρονται, το Θέατρο "Απόλλων" και ο Μητροπολιτικός Ναός, σε
σχέδια του Γερµανού αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ, το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο σε σχέδια του
Θεόφιλου Χάνσεν, ο παλαιός Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, σε σχέδια του Λύσανδρου
Καταυντζόγλου, ενώ στην παραλιακή οδό κτίζονται πέτρινα οικοδοµήµατα και εγκαταστάσεις
για τη λειτουργία σταφιδεργοστασίων και σταφιδαποθηκών (Barry, Μενούνου, Βουρλούµη),
καθώς και άλλα κτίρια που εξυπηρετούν τις εργασίες του διαµετακοµιστικού εµπορίου,
συνθέτοντας το αισθητικό αρχιτεκτονικό ύφος της οδού Όθωνος-Αµαλίας. Οι Άγγλοι, οι
Αυστριακοί και οι Γερµανοί έµποροι, καθώς και οι Ιταλοί επαναστάτες που κατέφυγαν στην
Πάτρα, συγκροτούν στο τέλος του 19ου αι. την πολυεθνική παροικία, διαµορφώνοντας το
πολυπολιτισµικό πρόσωπο της πόλης. Η δηµιουργία, από τις αρχές του 19ου αι., των εµπορικών
οίκων «Green & Robinson», «Barff & Co», «Ingate & Co», «Clark», «Fels & Co», Θεοδώρου
Τζίνη, Μιχαήλ Κόλλα, Θεοδώρου Βουρλούµη, Αφοι Γερούση κ.ά, κυρίως για την εξαγωγή
σταφίδας και κρασιού, αλλά και άλλων προϊόντων της περιοχής, καθιστούν την Πάτρα το βασικό
εµπορικό κέντρο της χώρας. Αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς η επιχειρηµατική
δραστηριότητα, αρχικά µε την λειτουργία βιοτεχνικών και στη συνέχεια βιοµηχανικών µονάδων
αλευροποιίας, υφαντηρίων, βαµβακλωστηρίων κ.ά. Το 1871 µε απόφαση του ∆ήµου Πατρέων,
ανατίθεται στον Γάλλο µηχανικό Νικολά Πασκάλ η εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή του
λιµανιού και του κυµατοθραύστη. Το σχέδιο παραδίδεται το 1873 και τα έργα ανέλαβε να
εκτελέσει ο Πέτρος Μανιάκ ο Πρεσβύτερος. Όµως η έναρξη των εργασιών, λόγω διαφορετικών
εκτιµήσεων και οικονοµικών απαιτήσεων, ξεκίνησε το 1881 και ολοκληρώθηκε το 1889. Οι
υποδοµές αυτές κατέστησαν το λιµάνι κέντρο του διαµετακοµιστικού εµπορίου και βασικό µοχλό
ανάπτυξης της πόλης. Το Καρναβάλι της Πάτρας, απότοκος της ανάπτυξης της πόλης και της
αστικής συνείδησης των κατοίκων, εξελίσσεται από το 1870, που καθιερώνεται η παρέλαση και
κατασκευή των πρώτων αρµάτων. Αποτελεί το χαρακτηριστικότερο αστικό Καρναβάλι,
απόρροια της επτανησιακής και ευρωπαϊκής παιδείας, που επηρέασε την κουλτούρα των
Πατρινών. Το 1887 η Πάτρα συνδέεται σιδηροδροµικώς µε τον Πειραιά και από το 1890 µε τον
Πύργο. Τα πρωτοποριακά πολιτικά ρεύµατα της ∆ύσης επηρέασαν επίσης, την περίοδο του 19ου
αι., τους κατοίκους της πόλης. Η εµφάνιση οµάδων και κύκλων, εκφραζόταν µε την κυκλοφορία
εντύπων και εφηµερίδων όπως η "Ελληνική ∆ηµοκρατία", αλλά και έντονων διεκδικήσεων στο
ασταθές και διαρκώς µεταβαλλόµενο πολιτικό περιβάλλον. Το 1893 η σταφιδική κρίση
δηµιουργεί οικονοµική και κοινωνική αποσταθεροποίηση. Η χρεοκοπία εµπορικών οίκων
προκαλεί µεγάλη κοινωνική αναταραχή. Υπ' αυτές τις συνθήκες στις 3.11.1896, δολοφονείται ο
τραπεζίτης ∆ιονύσιος Φραγκόπουλος και προκαλείται σοβαρός τραυµατισµός του
σταφιδέµπορου Ανδρέα Κόλλα από τον τσαγκάρη ∆ηµήτρη Μάτσαλη.
3) 20ος αιώνας Στις αρχές του 20ού αι, λόγω του αυξανόµενου µεταναστευτικού ρεύµατος προς
Αµερική, η Πάτρα αναδεικνύεται µέσω του λιµανιού, σε πύλη της Ελλάδας προς τη ∆ύση. Η
αρχιτεκτονική της εµπλουτίζεται µε τα νέα ευρωπαϊκά ρεύµατα που συµπληρώνουν - µε τα
µορφοκρατικά στοιχεία του Baroque, της Art Nouveau και της Art Deco- το πολυσύνθετο
αισθητικό ύφος που χαρακτηρίζει τα κτίρια του ιστορικού της κέντρου, ως αποτέλεσµα ενός
έντονου κοσµοπολιτισµού το οποίο και εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, κατά την
περίοδο της Belle epoque. Το 1902 κτίζονται στα προάστια, από τους 'Αγγλους εµπόρους,
επαύλεις βορειοευρωπαϊκού τύπου µε ποικίλους ρυθµούς εκλεκτικισµού. Την ίδια χρονιά, η
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Πάτρα είναι η πρώτη πόλη που αποκτά τράµ, η λειτουργία του οποίου σταµάτησε το 1917. Το
1908 θεµελιώνεται ο νέος Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέου, σε σχέδιο του Γάλλου αρχιτέκτονα
Αιµίλιου Ροµπέρ, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού. Την περίοδο 1925-27 κατασκευάστηκε το
πρώτο στη χώρα µείζονος σηµασίας υδροηλεκτρικό έργο στο Γλαύκο, καθώς και άλλα έργα, τα
οποία συνέβαλαν στον εκσυγχρονισµό της πόλης. Τη λειτουργία των εργοστασίων οινοποιίας
"Αχαϊα-Κλάους" (1872), και Άµβουργερ (1890-1911),συµπληρώνουν οι νέες µονάδες,
οινοπνευµατοποιίας «Β.Γ.Σπηλιόπουλος»
(1895), ζυθοποιϊας «Μάµου" (1908-1976),
φανελοποιίας & πλεκτικής "Βασιλείου Μαραγκόπουλου" (1927-1971), Χαράλαµπου Κρητικού
(1862-2000), χαρτοποιίας "Ε.Γ.Λαδόπουλος" (1932-1991), κλωστοϋφαντουργίας "ΠειραϊκήΠατραϊκή" (1932-1992), οινοπνευµάτων & σαπουνοποιίας "ΒΕΣΟ" (1930-1985), κυλινδρόµυλοι
«Χ.Γ.Τριάντη» (1918), µετέπειτα αλευροβιοµηχανίας "Μύλοι Αγίου Γεωργίου" (1936-1990),
ελαστικών "Pirelli" (1950-1986), ζυµαρικών "Μίσκο" (1953-2000) και άλλων βιοτεχνικών
µονάδων και εργαστηρίων, καθιστώντας την Πάτρα, το τρίτο βιοµηχανικό κέντρο της χώρας.
Παράλληλα, επιφανείς Πατρινοί κληροδοτούν στην πόλη Ίδρύµατα, στεγάζοντας στα δωρηθέντα
κτίρια δραστηριότητες παιδευτικού και κοινωνικού περιεχοµένου (Μαραγκοπούλειο,
Καραµανδάνειο και Σκαγιοπούλειο Ίδρυµα, Τριάντειος και ∆ιακίδειος Σχολή κ.ά). Το 1922 οι
πρόσφυγες από τη Μικρασιατική Καταστροφή και οι Έλληνες του Πόντου βρίσκουν στην Πάτρα
ασφαλές αγκυροβόλιο, ενώ αργότερα οι εσωτερικοί µετανάστες της µεταπολεµικής εποχής και οι
Κύπριοι πρόσφυγες της µαρτυρικής Μεγαλονήσου συµπληρώνουν, µε το τέλος του 20ου αί., την
πληθυσµιακή διαστρωµάτωση διαµορφώνοντας το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης. Την περίοδο
1933-1939, οι επιπτώσεις της παγκόσµιας κρίσης και της µακράς ύφεσης, επηρεάζουν την
επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα της πόλης. Το 1940 η Πάτρα δέχεται τα πρώτα
πλήγµατα του Άξονα µε 193 θύµατα από τον άµαχο πληθυσµό, καθώς βοµβαρδίζεται από τους
Ιταλούς το λιµάνι και το κέντρο της πόλης. Απελευθερώνεται από τους Ναζί κατακτητές στις 4
Οκτωβρίου 1944, αφού πλήρωσε βαρύτατο φόρο αίµατος, µε τους εκτελεσθέντες στο µπλόκο
των Προσφυγικών, τους απαγχονισθέντες στα Υψηλά Αλώνια, τους θανατοποινίτες
κρατούµενους στις φυλακές Μαργαρίτη κ.ά. Τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του ΄50,
χαρακτηρίζονται από την βιοµηχανική ανάπτυξη που συντελείται µέσω της εντατικής
λειτουργίας των εργοστασίων. Το 1956 ολοκληρώνονται τα έργα του λιµανιού που είχαν
ξεκινήσει το 1927 και είχαν διακοπεί λόγω του πολέµου. Το 1961 καθιερώνεται απευθείας
γραµµή Πάτρα-Ιταλία µε τα οχηµαταγωγά Εγνατία και Αππία. Τη δεκαετία του ΄60 - λόγω της
αστυφιλίας- αναπτύσσεται έντονη οικοδοµική δραστηριότητα. Με τη διαδικασία της αντιπαροχής
κατεδαφίζονται νεοκλασικά κτίρια, αλλοιώνοντας έτσι την αισθητική του ιστορικού κέντρου.
Επανακοµιδή της Τιµίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα, από τη Ρώµη στην Πάτρα, στις
26.9.1964. Στην εξέδρα των επισήµων διακρίνονται ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος
Παπανδρέου, ο πολιτικός και µετέπειτα Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Κωστής
Στεφανόπουλος, ο αρχηγός της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης και κατόπιν Πρωθυπουργός
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο βουλευτής Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος και ο µόλις εκλεγείς
∆ήµαρχος Πατρέων, Θεόδωρος Άννινος. Η πρωτοπορία των ιδεολογικών διεργασιών του 19ου
αι. και το πνεύµα των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, µετουσιώνεται σε πράξη σε όλη τη
διάρκεια του 20ού αι. Οι Πατρινοί πρωτοστατούν σε συνεχείς εργατικούς αγώνες καθώς και σε
µαζικές διαδηλώσεις συµπαράστασης στον αντιαποικιακό Αγώνα των Κυπρίων, στους αγώνες
για την Παιδεία, τη ∆ηµοκρατία και εναντιώνονται στην επτάχρονη ξενοκίνητη δικτατορία µε
αποκορύφωµα την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Την περίοδο της Μεταπολίτευσης οι κοινωνικοί
και πολιτικοί αγώνες συνεχίζονται, εκφράζοντας το δηµοκρατικό φρόνηµα της πλειοψηφίας των
Πατρινών. Η Πάτρα µε την βαριά κληρονοµιά των πρωθυπουργών ∆ηµητρίου Γούναρη,
∆ηµητρίου Μάξιµου, Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Γεωργίου
Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου και πολλών άλλων επιφανών πολιτικών ανδρών, θέτει κατά
τον 20ό αί. τη σφραγίδα της στην πολιτική ιστορία της χώρας, µε αποκορύφωµα την ανάδειξη
του πολιτικού Κωστή Στεφανόπουλου στο ύπατο αξίωµα του Προέδρου της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας. Το 1964 η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έµφαση στις θετικές επιστήµες,
θα αποτελέσει την πιο ελπιδοφόρα προοπτική για το µέλλον της πόλης. Το Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο λειτουργεί από το 1988, ως το δεύτερο σε σηµασία έργο για την πόλη. Το 1983
ιδρύθηκε το Τ.Ε.Ι. Πάτρας, µε κατεύθυνση την εφαρµοσµένη Έρευνα και Τεχνολογία. Το 1992
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ιδρύεται µε έδρα την Πάτρα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Από τις αρχές της δεκαετίας
του ΄80 η πόλη πλήττεται από την αποβιοµηχάνιση, µε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή. Το λιµάνι παραµένει σηµείο αναφοράς µε διαρκή ανάπτυξη στο
διαµετακοµιστικό εµπόριο, τις µεταφορές και την επικοινωνία. Τη δεκαετία του '80
πραγµατοποιούνται έργα διαµόρφωσης και επέκτασης της λιµενικής ζώνης. Μετά τον πόλεµο
στα Βαλκάνια (1992-1995), το λιµάνι της Πάτρας διεκπεραιώνει σχεδόν το σύνολο των
µεταφορών µε δροµολόγια για όλα τα λιµάνια της Ιταλίας. Σε συνδυασµό µε την επιβατική
κίνηση, κατατάσσεται σε ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια της Μεσογείου.
4) 21ος αιώνας Οι γεωπολιτικές αλλαγές µε τους πολέµους και τις επεµβάσεις, κατέστησαν την
Πάτρα σηµείο εξόδου προς την Ευρώπη για µεγάλο αριθµό προσφύγων και µεταναστών. Οι
Κούρδοι στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, στη συνέχεια οι Ιρακινοί και από τις αρχές του 2002 οι
Αφγανοί , µε ένα διαρκώς διογκούµενο ρεύµα µεταναστών και από άλλες περιοχές της Ασίας και
Αφρικής, δηµιουργούν µια νέα πραγµατικότητα στην πόλη. Παράλληλα µε τις εντεινόµενες
διαµαρτυρίες για την εξεύρεση λύσης αναπτύσσεται - ελλείψει κρατικής και κοινοτικής γενικότερα
µεταναστευτικής πολιτικής - και ένα κίνηµα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες , µια διαπάλη µε
κοινωνικό αντίκτυπο, που δοκιµάζει την εδραιωµένη πολιτισµική ανοχή της πόλης και το
κατακτηµένο αίσθηµα σεβασµού της ετερότητας. Έτσι, η Πάτρα, αναγκάζεται να αποτυπώσει και
να συµπυκνώσει προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου. Το έργο της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, δίνει το
στίγµα της νέας εποχής για την Πάτρα και αποτελεί κυριολεκτικά και µεταφορικά τη γέφυρα προς
το µέλλον. Η καλωδιακή γέφυρα "Χαρίλαος Τρικούπης", εγκαινιάστηκε το 2004 και είναι το
σηµαντικότερο αναπτυξιακό έργο της χώρας και καθοριστικής σηµασίας για την πόλη, καθώς
ενώνοντας τις δύο ακτές, που καθιστά την Πάτρα µητροπολιτικό κέντρο. Το Καρναβάλι,
παραµένει µέχρι και σήµερα συνδεδεµένο µε την Πάτρα και αποτελεί πάντα πόλο προσέλκυσης
επισκεπτών και οικονοµικής ανάπτυξης. Το 2006 η Πάτρα, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, διεξήγαγε πλήθος εκδηλώσεων που οργανώθηκαν από τον Οργανισµό του Υπουργείου
Πολιτισµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης-Πάτρα 2006», αλλά δεν κατέστη δυνατόν να
αποκτήσει τις προσδοκώµενες πολιτιστικές υποδοµές. Με το Αρχαιολογικό Μουσείο που
ολοκληρώθηκε και τίθεται άµεσα σε λειτουργία και το υπό κατασκευή εµπορικό λιµάνι, η πόλη
προσδοκά ότι τα έργα αυτά θα αποτελέσουν µαζί µε το Πανεπιστήµιο Πατρών, τους βασικούς
πυλώνες ανάπτυξης και προοπτικής για το µέλλον.
Βιβλιογραφία για την Ιστορία της πόλης
http://www.westnet.gr/westnet/patra/
-http://el.wikipedia.org/wiki/
-http://www.pame.gr/travel/peloponnisos/patra-istoria.html
-http://www.golden-greece.gr/places/peloponnisos/ahaia/patra/patra_aksiotheata.html
-http://www.e-patras.gr/portal/web/common/439
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∆) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

1) Με αυτοκίνητο :
Χιλιοµετρικές αποστάσεις από :
•
•
•
•
•
•
•

Αθήνα 216 χλµ.
Θεσσαλονίκη 459 χλµ.
Ιωάννινα 245 χλµ.
Καλαµάτα 215 χλµ.
Πύργος 97 χλµ.
Τρίκαλα 314 χλµ.
Λάρισα 338 χλµ.
Με υπεραστικό ΚΤΕΛ :

•
•
•
•
•
•
•
•

Σταθµός Πατρών :2610 623 886-8
Σταθµός Αθηνών : 210 513 6185
Σταθµός Θεσσαλονίκης :2310 595 425
Σταθµός Ιωαννίνων :26510 26 286
Σταθµός Πύργου :26210 20 600
Σταθµός Τρικάλων :24310 73 130
Σταθµός Τριπόλεως :2710 230 140
Σταθµός Βόλου :24210 25 527
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2)

Με τραίνο : ( www.ose.gr )

Ο ΟΣΕ συνδέει την Αθήνα µε την Πάτρα µε δροµολόγια τρένων από την Αθήνα µέχρι το Κιάτο και
στην συνέχεια µε λεωφορεία Κιάτο-Πάτρα.
2610 639 108, 2610 639 110, 1110 (Πανελλαδικός αριθµός κρατήσεων)
Προαστιακός Πάτρας ( www.trainose.gr/proorismos/proastiakospatras ):
Ο προαστιακός σιδηρόδροµος συνδέει το Ρίο (κεντρικός σταθµός) µε τον κεντρικό σταθµό του ΟΣΕ
της Πάτρας και την περιοχή του Αγ. Ανδρέα, εκτελώντας το δροµολόγιο Ρίο-Πάτρα-Αγ. Ανδρέας.
Καθηµερινά εκτελούνται τα εξής δροµολόγια :
•
•

Αγ. Ανδρέας –Ρίο :Κάθε µία ώρα από τις 06:30 έως 22:30
Ρίο-Αγ. Ανδρέας : Κάθε µία ώρα από τις 07:10 έως 23:10
Με πλοίο :

Καθηµερινά εκτελούνται δροµολόγια από και προς το λιµάνι της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας και της
Ηγουµενίτσας, ενώ υπάρχουν καθηµερινά δροµολόγια από και προς την Ιταλία για Ανκόνα, Μπάρι,
Μπρίντεζι και Βενετία.
ΑΝΕΚ lines ( www.anek.gr ) :210 41 97 400, 0039 071 207 2346 (Ανκόνα) ,0039 041 528
65 22 (Βενετία)
Έδρα: Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραµανλή, Χανιά, 73100
•

• Minoan lines ( www.minoan.gr ) :18175, 210 8919130
Έδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 59 & Εµµ. Μπενάκη, 10564 Αθήνα
•
•

3)

Superfast Ferries ( www.superfast.com ) :18130, 620061(Πάτρα),26610
32467(Κέρκυρα),0039 0831 527667(Μπρίντεζι) Έδρα: Αµαλίας 30, 105 58 Συνταγµα
Strintzis Ferries ( www.strintzisferries.gr ) :210 4225000, 2610 240000, 26740 22055,
Έδρα: Μιχαλακοπούλου 184, 115 27 Αθήνα
∆ιαµονή :

Ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, πανσιόν και ενοικιαζόµενα δωµάτια βρίσκονται στη διάθεση του
επισκέπτη. Σε περίπου 4.300 ανέρχονται οι ξενοδοχειακές κλίνες στο Νοµό και σε περίπου 700 τα
ενοικιαζόµενα δωµάτια. Για περισσότερες πληροφορίες προτείνουµε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, στη παρακάτω διεύθυνση : www.achaiahotels.gr
Για την διευκόλυνση σας, σας παρέχουµε τον παρακάτω πίνακα όπου καταγράφονται όλα τα
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ξενοδοχεία της Πάτρας, όπως επίσης και ξενώνες και ενοικιαζόµενα δωµάτια, µαζί µε τη διεύθυνσή
τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ξενοδοχεία
ΟΝΟΜΑ
ACHAIA BEACH

Ο∆ΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ
Καστελλόκαµπος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2610 991801

ACROPOLE

Αγ. Ανδρέου 32

2610 279809-11

ASTIR

Αγ. Ανδρέου 16

2610 277502

EL GRECO

Αγ. Ανδρέου 145

2610 272931-2

GALAXY

Αγ. Νικολάου 7

2610 275981 έως 2

MARIE PALACE

Γούναρη 6

2610 -331302 -331324

MEDITERRANEE

Αγ. Νικολάου 18

2610 -279602 - 279624

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγ. Ανδρέου 73

2610 - 225092, 2610 225292

Α∆ΩΝΙΣ

Ζαΐµη και Καψάλη 9

ΑΤΛΑΝΤΑ

Ζαΐµη 10

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

Ρήγα Φεραίου 106

ΓΙΩΤΗΣ

25ης Μαρτίου 1 Παραλία
Πάτρας

2610 224213,35,57 2610 226756,15
2610 220019 2610 220098
2610 243000
2610 522224 2610 522246

∆ΕΛΦΙΝΙ

Ηρώων Πολυτεχνείου 102

ΡΑΝΝΙΑ

Ρήγα Φεραίου 53

ΤΖΑΚΙ

Παραλία Προαστίου

2610 453960

PATRAS PALACE

Όθωνος Αµαλίας 15

2610 623 131

PRIMAROLIA HOTEL

Όθωνος Αµαλίας 33

2610 421001 έως 3
2610 220114

2610 220435

2610 624900 2610 240740
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Ενοικιαζόµενα
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΝΣΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝ.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤ.

Ο∆ΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

∆ΗΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΤΡΕΩΣ 3

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΕΩΝ

2610 623757

ΚΑΜΙΝΙΑ

ΚΑΜΙΝΙΑ

∆ΥΜΗΣ

2610 670453

ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 2610670736,

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚ.

BΡAXNΑΙΙKA

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

2610670654

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ

ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

2610670448

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

2610316498

ΠΑΤΡΕΩΝ

2610452152

ΠΑΤΡΕΩΝ

2610990255

ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ
ΤΟΦΑΛΟΥ 2

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. Π.Ε.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ 67

ΠΑΤΡΑ

Κάµπινγκ & Ξενώνες νεότητας
ΟΝΟΜΑ

KAT

Ο∆ΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

∆ΗΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΚΡΑΤΑ BEACH

ΚΑΜΠΙΝΓ
Κ

-

ΠΟΡΟΒΙΤΣΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

2696031067

ΕΛΑΙΩΝ BEACH

ΚΑΜΠΙΝΓ
Κ

-

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ

2691041539

ΑΛΙΚΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΓ
Κ

-

ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ

∆ΥΜΗΣ

2693022730

GOLDEN SUNSET

ΚΑΜΠΙΝΓ
Κ

-

ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΣ

∆ΥΜΗΣ

2693071276

ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ

ΚΑΜΠΙΝΓ
Κ

-

ΚΑΤΩ
ΑΛΙΣΣΟΣ

∆ΥΜΗΣ

2693071249

ΡΙΟΝ

ΚΑΜΠΙΝΓ
Κ

-

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΙΟΥ

ΡΙΟΥ

2610991585

ΤΣΟΛΙΣ

ΚΑΜΠΙΝΓ
Κ

-

ΛΑΜΠΙΡΙ

ΑΙΓΙΟΥ

2691031469

YOUTHHOSTEL

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ
62

-

ΠΑΤΡΕΩΝ

2610
07

15

4) Χρήσιµες πληροφορίες :
Υπάρχουν περίπου 1000 ταξί στην Πάτρα τα οποία είναι διαθέσιµα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο
•
•

Ράδιο ταξί Πάτρας :18300, 2610 346 700,1300
Ράδιο ταξί εξπρές : 2610 450000

Πληροφορίες Έκτακτης Ανάγκης
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (http://patraclick.gr )
•
•
•
•
•
•
•
•

Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Παίδων “Καραµανδάνειο" Τηλ. 2610 622222
Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Ν.∆. Ελλάδας “Αγ. Ανδρέας” Τηλ. 2610 623535
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Πάτρας “Αγ. Ανδρέας” Τηλ. 2610 227000
Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ρίου Τηλ. 2610 999111
∆ορυφορικό Νοσοκοµείο (Πρώην 409 Στρατιωτικό) Τηλ. 2610 277094
Ερυθρός Σταυρός Τηλ. 2610 277386
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Τηλ. 2610 336666
Κ.Α.Π.Η. Πάτρας Τηλ. 2610 311060

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πληροφορίες για τα φαρµακεία που εφηµερεύουν δίνονται στον διαδικτυακό τόπο
www.efimeria.gr/
Βιβλιογραφία για την πρόσβαση στην πόλη
Τραίνα ( www.ose.gr )
Προαστιακός Πάτρας ( www.trainose.gr/proorismos/proastiakospatras
ΑΝΕΚ lines ( www.anek.gr )
Minoan lines ( www.minoan.gr )
Superfast Ferries ( www.superfast.com )
Strintzis Ferries ( www.strintzisferries.gr )
Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας: www.achaiahotels.gr
Νοσοκοµεία (http://patraclick.gr )
Πληροφορίες για τα φαρµακεία που εφηµερεύουν www.efimeria.gr/
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Ε) ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η Πάτρα διαθέτει µεγάλη ποικιλία αξιοθέατων που µπορεί να συναντήσει οποιοσδήποτε επισκεφτεί
την πόλη µας. Κάνοντας µια βόλτα στο κέντρο της πόλης µπορεί να δει κανείς τις πλατείες που
χαρίζουν ζωή στην Πάτρα και τα ιστορικά µνηµεία. Επιπλέον µικροί και µεγάλοι θα µαγευτούν από
τα πολυσύχναστα σοκάκια και µαγαζιά που δίνουν µία ευχάριστη νότα. Τέλος τα µουσεία
αποτελούν πηγή γνώσης και µάθησης. Παρακάτω αναφέρονται πολλά από τα αξιοθέατα τα οποία
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΑΡΧΑΙΟ Ω∆ΕΙΟ
Το Αρχαίο Ωδείο, το οποίο διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση, είναι χτισµένο στα δυτικά της
Ακρόπολης στην περιοχή της παλιάς Πάτρας. Το ωδείο αναγέρθηκε το 2ο αιώνα µΧ. και είναι
χωρητικότητας 2.500 ατόµων. Ο Παυσανίας αναφέρεται στο Ωδείο ως "το πιο αξιόλογο σε όλη την
Ελλάδα" µετά το Ηρώδειο της Αθήνας. Χτίστηκε στα µέσα του 2ου αι. µ.Χ. και καταστράφηκε από
φωτιά περίπου 100 χρόνια µετά. Από τη θέσπιση του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, το Αρχαίο Ωδείο
αποτελεί τη βασική του έδρα, φιλοξενώντας τους καλοκαιρινούς µήνες κορυφαία ελληνικά και ξένα
καλλιτεχνικά συγκροτήµατα.2

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (∆ηµοτικό Θέατρο Πατρών
Το ∆ηµοτικό Θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ», που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου Α΄, χαρακτηρίζεται ως
το εντυπωσιακότερο αρχιτεκτονικό στολίδι της Πάτρας, ενώ είναι ένα από τα πρώτα θέατρα όπερας
στην Ευρώπη. Κατασκευάστηκε το 1872, βάση των σχεδίων του Γερµανού αρχιτέκτονα Ερνέστου
Τσίλερ και µε την οικονοµική συνεισφορά των εµπόρων της Πάτρας. Από το 1988, το ∆ηµοτικό
Θέατρο, αποτελεί τη µόνιµη στέγη του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Πάτρας
(∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) που διακόπτει τις παραστάσεις του µόνο την περίοδο του Καρναβαλιού, όταν η
παράδοση επιτάσσει ν’ αρχίσουν οι χοροί και βεβαίως τα «Μπουρµπούλια»! 3

ΡΩΜΑΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ
Τµήµα της «Via Militariam», γέφυρα που ένωνε την Πάτρα µε το Αίγιο. Βρίσκεται στη βόρεια
είσοδο της πόλης, στη συµβολή των οδών Αρέθα και Νέας Εθνικής Οδού. Είναι δίτοξη γέφυρα και
είναι ένα από τα λιγοστά τεχνικά έργα της µορφής αυτής, που διασώθηκαν στην Ελλάδα. Η γέφυρα
κατασκευάστηκε το 2ο - 3ο αι. µ.Χ. στον ποταµό Καλλίναο. 4

2

(www.web-greece.gr)(e-patras.gr)

3

www.patras.gr/.../analyze_entity.asp?
http://www.visit-achaia.gr/el/attractions/history/245-2010-01-19-08-05-55
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Το κάστρο της Πάτρας χτίστηκε κατά το β΄ µισό του 6ου µ.Χ. αιώνα, επάνω στα ερείπια της
αρχαίας Ακρόπολης. Το κάστρο αποτελείται από έναν τριγωνικό εξωτερικό περίβολο, ενισχυµένο
µε πύργους και προµαχώνες, που προστατευόταν αρχικά από βαθιά τάφρο, και ένα εσωτερικό
περίβολο, που υψώνεται στη Β.Α. γωνία και επίσης περιβάλλεται από τάφρο. 5

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΡΙΟΥ
Το 1499 έγινε η πρώτη οχύρωση του περάσµατος από τον Βαγιαζήτ Β΄, µικρότερη σε έκταση µε
διπλό περίβολο και τάφρο. Το 1532 έγινε κατάληψη από τους Ισπανούς και τον Αντρέα Ντόρια και
ανακατάληψη από τους Τούρκους. Το 1603, οι Ιππότες της Μάλτας προκαλούν σηµαντικές
καταστροφές. Το 1687 γίνεται κατάληψη από το Μοροζίνι. Γίνονται ριζικές επισκευές και παίρνει
τη µορφή που έχει σήµερα: νέοι πύργοι-προµαχώνες , ενίσχυση επάλξεων. Το 1715 γίνεται
κατάληψη του Κάστρου από τους Τούρκους, ενώ το 1828 το κάστρο ύστερα από πολιορκία
παραδίδεται από τους Τούρκους στον στρατηγό Μαιζών. Επισκευάζεται και παραδίδεται στους
Έλληνες. Το Κάστρο χρησιµοποιήθηκε σαν φυλακή για µεγάλο διάστηµα.6

2 .ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
Οι δύο Ναοί του Πολιούχου της Πάτρας, Αγ. Ανδρέα αποτελούν πανελλήνιο και πανορθόδοξο
προσκύνηµα. Ο παλιός Ναός οικοδοµήθηκε στο διάστηµα 1836-1843 στη θέση όπου µαρτύρησε ο
5
6

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=932
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1610
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Απόστολος Ανδρέας. Μπροστά και δεξιά του Ναού, κοντά στο Άγιο Βήµα, βρίσκεται ο µαρµάρινος
Τάφος του Αποστόλου. Ο νέος µεγαλοπρεπέστατος Βυζαντινού ρυθµού ναός θεµελιώθηκε το 1908
από τον Γεώργιο τον Α΄, και εγκαινιάσθηκε το 1974 από τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Νικόδηµο.
Έχει χωρητικότητα 7.000 ατόµων και είναι ο πολιούχος της πόλης. Αποτελεί το µεγαλύτερο ναό της
Ελλάδας και έναν από τους µεγαλύτερους των Βαλκανίων. Στο εσωτερικό του φυλάσσεται η Κάρα
του Αγίου και τµήµα του Σταυρού στον οποίον µαρτύρησε.7

ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
Ο Ναός του Παντοκράτορα χτίστηκε µε βάση το σχέδιο ης Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης.
Ο ναός µε τους µολυβοσκέπαστους τρούλους είναι µια µικρογραφία της Αγίας Σοφίας που η
ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στο σηµείο όπου βρίσκεται ο ναός, κατά την αρχαιότητα
ήταν κτισµένος ο ναός του Ολυµπίου ∆ιός.

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το αρχαιολογικό µουσείο της Πάτρας εκθέτει αρχαιολογικά ευρήµατα από τη Μυκηναϊκή έως την
ύστερη Ρωµαϊκή εποχή. Όλα τα εκθέµατα έχουν βρεθεί στην Αχαΐα. Το µουσείο έκανε εγκαίνια 24
Ιουλίου 2009 και ο αρχιτέκτονας του είναι ο Θεοφάνης Μποµπότης. Επιπλέον είναι το δεύτερο
µεγαλύτερο µουσείο της Ελλάδας. Ο περιβάλλον χώρος του µουσείου περιλαµβάνει µια πισίνα 500
τετραγωνικών µέτρων, ένα µεταλλικό θόλο και πολύ πράσινο. Το µουσείο έχει τέσσερις θεµατικές
ενότητες, τρεις από τις οποίες είναι µόνιµες και η άλλη περιοδική. 8

MΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το µουσείο Τύπου λειτουργεί από το 1952 και στεγάζεται στο κτίριο Ένωσης Συντακτών. Στα
7
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εκθέµατά του περιλαµβάνονται ιστορικής αξίας έγγραφα, σπάνιες εκδόσεις, συλλογή βιβλίων κ.α.
Ένα από τα πολύ αξιόλογα εκθέµατα του µουσείου είναι το επίσηµο έγγραφο που έστειλε η Γ΄
Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων στον πρώτο πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια
(1827), µε υπογραφές όλων των αγωνιστών. 9

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ιδρύθηκε το 1973, όταν ευοδώθηκε η προσπάθεια των πρωτεργατών του Γιάννη Μελετόπουλου και
Θεόδωρου Παπαναγιώτου. Ο πρώτος είχε την ιδέα της δηµιουργίας χώρου για τη στέγαση
ιστορικών κειµηλίων της Αχαΐας και ο δεύτερος ανέλαβε την υλοποίησή της. Το υλικό που
συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε αρχικά σε αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης για να µεταφερθεί
αργότερα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης όπου στεγάζεται έως σήµερα. Εκτίθενται κειµήλια από το
1821 έως το Β΄ παγκόσµιο Πόλεµο. Στεγάζεται στον 6ο όροφο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης
στην πλατεία Γεωργίου. Στα εκθέµατά του περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων όπλα και άλλα
αντικείµενα του 1821 τουφέκια, σπαθιά, ξίφη από το 1770 και µετά. Πολεµική σηµαία του 12ου
ηρωικού συντάγµατος πεζικού, Πολεµικό ηµερολόγιο και προσωπικά αντικείµενα του στρατηγού Κ.
Κωνσταντινόπουλο, Πρωτότυπο χειρόγραφο ποιήµατος του Κωστή Παλαµά Πίνακας µε υπογραφές
αγωνιστών του 1821, επιφανών Ελλήνων και Φιλελλήνων Αντίγραφο Αχαϊκής ∆ιακήρυξης
Ελευθερίας µε ηµεροµηνία 26 Μαρτίου 1821 Εκµαγείο προσώπου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και
ανάγλυφα προσώπων ηρώων του 1821. 10

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης ιδρύθηκε το 1977 από το Πολιτιστικό Κέντρο Πάτρας και στεγάζεται
σε κτίριο του Σκαγιοπουλείου κληροδοτήµατος ( Κορυτσάς και Μαυροκορδάτου).Σκοπός του είναι
η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, η συντήρηση και διαφύλαξή του, όπως επίσης η έρευνα, η
µελέτη και η προβολή του. Στα εκθέµατά του περιλαµβάνονται εργαλεία της αγροτικής ζωής,
έπιπλα της λαϊκής κατοικίας και αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, µέσα µεταφοράς καθώς και
εργαστήρια στα οποία γινόταν η επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, η παραγωγή χρηστικών
αντικειµένων και κάθε είδους εργόχειρα .Το Μουσείο διαθέτει επίσης βιβλιοθήκη και φωτογραφικό
αρχείο ενώ στο χώρο του διοργανώνονται οµιλίες, διαλέξεις και εκθέσεις σχετικά µε θέµατα
λαογραφίας, αρχαιολογίας, µουσειολογίας και συντήρησης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Τα
9
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διάφορα παραδοσιακά εργαστήρια (πιλοποιία, υποδηµατοποιία, κηροπλαστικής, τυπογραφίας κλπ.)
που εκτίθενται σε εναλλασσόµενο πρόγραµµα απευθύνονται σε µαθητές και σπουδαστές.11

4. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Είναι η κεντρικότερη πλατεία της Πάτρας. Αρχικά λεγόταν ∆ηµοκρατίας, άλλαξε σε
Καλαµογδάρτη, Όθωνος, Κεντρική, Θωµόπουλου, Εθνική, Παλλιγενεσίας και από το 1863
Γεωργίου Α΄ προς τιµήν του βασιλέως Γεώργιου Α'. Η σηµερινή πλατεία Γεωργίου αποτελεί, όπως
και παλιότερα, την πλατεία των πολιτικών συναντήσεων, των συλλαλητηρίων, των πολιτιστικών
δρωµένων και κυρίως η πλατεία των καρναβαλικών εκδηλώσεων. 12

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (Όλγας)
Η πλατεία είναι γνωστή µε το όνοµα της γυναίκας του βασιλιά Γεωργίου Α΄, Όλγας. Αρχικά
λεγόταν πλατεία Οµονοίας. Σ' αυτή την πλατεία έπαιζε ως παιδί ο Κωστής Παλαµάς, και η οικία του
βρισκόταν λίγο πιο πάνω επί της οδού Κορίνθου, στη διασταύρωση µε την οδό Κολοκοτρώνη.
Σύµφωνα µε το αρχικό πολεοδοµικό σχέδιο προοριζόταν για αγορά δηµητριακών, κατόπιν όµως
δεντροφυτεύτηκε και ονοµάστηκε «Της βασίλισσας το περιβόλι». Σήµερα αυτή η πλατεία
ονοµάζεται πλατεία «Εθνικής Αντίστασης».

11

12
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
Η πλατεία πήρε το όνοµα της από τις Τρεις ∆υνάµεις σύµµαχους της Ελλάδας (Αγγλία, Ρωσία,
Γαλλία) στον αγώνα για την απελευθέρωση. Το προηγούµενο όνοµα της ήταν πλατεία Τελωνίου,
επειδή υπήρχε κοντά της τελωνείο. Βρίσκεται στο κάτω µέρος του πεζόδροµου της οδού Αγίου
Νικολάου δίπλα στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Η πλατεία είναι γνωστή για το ρολόι που είναι
φτιαγµένο από λουλούδια. 13

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
Σχηµατίζει µια τεράστια πλατεία- ίσως τη µεγαλύτερη της πόλης- κατά µήκος της οποίας
βρίσκονται πλήθος εστιατορίων. Καταλήγει κάτω από τα Ψηλαλώνια και τις σκάλες Τριών Ναυάρχων,
εκεί όπου βρίσκεται το αρχαίο τείχος της πόλης. Μέχρι πριν λίγα χρόνια επάνω στο τείχος είχαν
εντοπιστεί 3 δέστρες- γεγονός που ενισχύει την άποψη πως η θάλασσα έφτανε ώς εδώ.14

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ
Η αξιολογότερη πλατεία της Πάτρας και µια από τις µεγαλύτερες και οµορφότερες πλατείες στην
Ελλάδα. Αποτελεί το επίκεντρο των εκδηλώσεων των Ανθεστηρίων της Πρωτοµαγιάς για την
Πάτρα, ενώ πολλές εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού λαµβάνουν χώρα στην πλατεία αυτή. Ο
ανδριάντας του Παλαιών Πατρών Γερµανού, πρωτεργάτη της Επανάστασης του 1821, να ευλογεί
την Πάτρα βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πλατείας. Παλαιότερα αποτελούσε την έδρα εξοχικών
κατοικιών των πλούσιων οικογενειών του εµπορίου της Πάτρας, ενώ ένα διάστηµα και χώρος
εκτελέσεων θανατοποινιτών . Σήµερα είναι µια περιοχή πολύ πυκνοδοµηµένη και
πυκνοκατοικηµένη µε έντονη ζωή. Για ένα διάστηµα η πλατεία ονοµαζόταν «Μπενιζέλου Ρούφου».
13
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Στα αξιοθέατα της πλατείας είναι και το ηλιακό ρολόι προσφορά του Κέντρου εκπαιδεύσεως
τεχνικού σώµατος, που τοποθετήθηκε στην πλατεία το 1953, καθώς και το Μέγαρο
Γκολφινόπουλου. 15

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η Πλατεία Αγίου Γεωργίου (ή 25ης Μαρτίου ) βρίσκεται απέναντι από το Αρχαίο Ωδείο της
Πάτρας και πρόκειται για την ιστορική πλατεία όπου οι αχαιοί αγωνιστές µαζί µε τον Π. Πατρών
Γερµανό ορκίστηκαν να δοθούν ολόψυχα στον αγώνα και να κερδίσουν την "Λευτεριά ή τον
Θάνατο". 16

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ (Μαρούδα)
Η πλατεία φέρει το όνοµα της οικογένειας Μαρούδα που έµενε εκεί. Πρώτα λεγόταν πλατεία
Γιαννιά, προς τιµή του Γεωργίου Γιαννιά ή ∆εληγιώργη του Γιαννιά. Τον Απρίλιο του 1821 οι
Τούρκοι επιτέθηκαν στο Γιαννιά και του πρότειναν να παραδοθεί, αλλά αυτός και οι σύντροφοί του
το αρνήθηκαν. Σε δηµοτικά τραγούδια αναφέρονται οι άθλοι του Γιαννιά. 17
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

15

16
17

www.facebook.com/group.php?

http://www.visit-achaia.gr/el/attractions/architecture/367-2010-02-09-12-07-44
e-patras.gr
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6. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Όνοµα Υποδοµής: Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης Τοποθεσία: Ρίο – Αντίρριο. Είδος: Καλωδιωτή
Γέφυρα Χρόνος κατασκευής (1997 - 2004) Κατασκευαστής: Vinci 18
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, που βρίσκεται στην Πάτρα, είναι η µεγαλύτερη σε µήκος καλωδιωτή
γέφυρα πολλαπλών ανοιγµάτων στον κόσµο και τελείωσε το 2004 µεταξύ του Ρίου και του
Αντιρρίου. Κατασκευάστηκε από την Γαλλική εταιρία Vinci. Το µήκος της γέφυρας ανέρχεται στα
2.280 µέτρα, ενώ µαζί µε τις προσβάσεις φτάνει γύρω στα 2.880 µέτρα. Το µέγιστο βάθος
θεµελίωσης φθάνει τα 65 µέτρα υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει τέσσερις πυλώνες για τη
στήριξη της γέφυρας από τους οποίους ο καθένας έχει ύψος µέχρι και 227 µέτρα και ζυγίζει περίπου
170.000 τόνους. Στο Αντίρριο υπάρχει Έκθεση/Κέντρο Ενηµέρωσης αποκλειστικά για το έργο της
ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου που βρίσκεται δίπλα στον Σταθµό ∆ιοδίων Αντιρρίου µε ∆ΩΡΕΑΝ είσοδο.
Επιπλέον στην γέφυρα υπάρχουν χώροι στάθµευσης από τους οποίους πηγαίνεις στο πεζοδρόµιο
της γέφυρας για µια ωραία βόλτα.

ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ
Η Αχάια Κλάους (Achaia Clauss) είναι οινοποιία, η οποία βρίσκεται στην Πάτρα. Το 1859 ο
Γουσταύος Κλάους αγόρασε µια έκτασης 60 στρεµµάτων στα 500 µέτρα υψόµετρο, στην περιοχή
του Ριγανόκαµπου. Το 1861 ιδρύει την οινοποιητική εταιρεία Αχάϊα Κλάους. Η εταιρεία, από το
1883 έως το 1908, επικεντρώθηκε στην παραγωγή ευγενών κρασιών όπως η "Μαυροδάφνη" καθώς
και σε µικρότερο βαθµό, στην παραγωγή "∆εµέστιχας". Επίσης το εργοστάσιο έχει πολλούς
αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους χωράνε έως 7500 τόνοι. Πολύ σηµαντικός χώρος είναι το
"αυτοκρατορικό κελάρι", αφού όλα τα βαρέλια του είναι αναµνηστικά από Έλληνες και ξένους
βασιλιάδες επισκέπτες. Στο συγκεκριµένο χώρο αποθηκεύεται και το παλαιότερο κρασί της
Ελλάδας. Η Μαυροδάφνη, που είναι ιδιαίτερα γλυκό κρασί, είναι το διασηµότερο κρασί που
παράγει η Αχάϊα Κλάους. Απέχει 8 χιλιόµετρα από το κέντρο της Πάτρας, βρίσκεται σε έναν
καταπράσινο λόφο από όπου µπορείς να απολαύσεις τη θέα. 19 20

ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Το παλιό δηµοτικό νοσοκοµείο Πατρών βρίσκεται νότια του κάστρου της, µεταξύ των οδών
Κορύλλου, Παπαδιαµαντοπούλου, Παναγούλη και πλατείας Κορύλλου και λειτούργησε από το
18

19

20

http://www.gefyra.gr/

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AC%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE
%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%82

http://patrasite.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
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1872 έως το 1973. Στις 15 Οκτωβρίου 1857 τέθηκε ο θεµέλιος λίθος από τον βασιλιά Όθωνα
(σκόπευαν να το ονοµάσουν «Οθώνειο Νοσοκοµείο») και η κατασκευή ξεκίνησε βάση των
σχεδίων του ∆ανού αρχιτέκτονα Hansen. Έπειτα από µια διακοπή οι εργασίες ξεκίνησαν πάλι το
1870 και η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1871. Αρχικά, κατασκευάστηκε µόνο ένας όροφος (44
κλίνες) παρότι το σχέδιο του Hansen αφορούσε 2 ορόφους. Αποτελεί το τρίτο παλιότερο
νοσοκοµείο της Ελλάδας µετά του Ναυπλίου και της Αθήνας. Σήµερα φιλοξενούνται εκεί
πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις λόγου) αξιοποιώντας έτσι το
κτιριακό σύνολο και αναδεικνύοντας την αισθητική και µνηµειακή του αξία ενώ λειτουργεί και ως
κέντρο τεχνών.

ΦΑΡΟΣ

Στην παραλιακή ζώνη θα βρείτε και το Φάρο, το σήµα κατατεθέν της πόλης, που
ξαναστήθηκε λίγο πιο πέρα από την πρώτη του θέση. 21

7. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
∆ΑΣΥΛΛΙΟ
Ο πευκόφυτος αυτός λόφος αποκαλείται η «βεράντα» του Πατραϊκού κόλπου για την εξαιρετική
θέα που προσφέρει. Το ∆ασύλλιο προσφέρεται για περιπάτους αναψυχής αλλά και για τζόκινγκ.
Περπατείται ευχάριστα, χάρη στους διαµορφωµένους δροµίσκους που το διασχίζουν και τον
δροσερό ίσκιο που προσφέρουν τα πανύψηλα δέντρα. Υπάρχει ∆ηµοτικό τουριστικό περίπτερο
εναρµονισµένο στο περιβάλλον από το οποίο µπορεί κανείς να θαυµάσει την Πάτρα, το λιµάνι, τον
Πατραϊκό αλλά και τις χαµηλές ακτές της περιοχής του Μεσολογγίου έως τα βουνά της Ρούµελης.
Τις απογευµατινές ώρες η κίνηση αυξάνεται καθώς πολλοί είναι εκείνοι που ανηφορίζουν στο
∆ασύλλιο για να δουν τον Πατραϊκό να βάφεται πορφυροκόκκινος από τα µοναδικά χρώµατα του
ηλιοβασιλέµατος. 22

21

http://www.nea.gr/tour/pages/dimoi/patra.htm

22

e-patras.gr
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ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Τα Καλάβρυτα αποτελούν πόλο έλξης τουριστών κυρίως κατά την χειµερινή περίοδο καθώς
διαθέτουν µία από τις καλύτερες υποδοµές χειµερινού τουρισµού στην Ελλάδα λόγω κυρίως του
Χιονοδροµικού Κέντρου. Ο ∆ήµος Καλαβρύτων µε πρωτεύουσα την οµώνυµη γραφική πόλη της
Ορεινής Αχαΐας, είναι ένας δηµοφιλής προορισµός, διάσπαρτος από µνηµεία που θυµίζουν τη
µακρά ιστορική του διαδροµή από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Οι επισκέπτες των Καλαβρύτων
µαγεύονται από τις Ιερές Μονές Αγίας Λαύρας, Μεγάλου Σπηλαίου, Αγίου Νικολάου Βλασίας, το
Εκκλησάκι της Παναγίας της Πλατανιώτισσας , το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώµατος και το
µνηµείο της θυσίας. Στην κορυφή του Χελµού, εντός των ορίων του δήµου βρίσκεται το
Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, ενώ στην πόλη των Καλαβρύτων καταλήγει ο Οδοντωτός
σιδηρόδροµος ∆ιακοπτού-Καλαβρύτων. Τα φυσικά αξιοθέατα του δήµου περιλαµβάνουν το
Φαράγγι του Βουραϊκού, τα Ύδατα της Στυγός και το Σπήλαιο των Λιµνών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
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ΣΤ . ∆ιασκέδαση – Ψυχαγωγία
Η ψυχαγωγία, ετυµολογικά ‘ψυχήν άγω’, έχει σαν σκοπό την τέρψη της ψυχής. Είναι λέξη
συνώνυµη της διασκέδασης η οποία µπορεί να εξηγηθεί ως ο διασκορπισµός (αποβολή) των
αρνητικών συναισθηµάτων όπως λύπη, ντροπή, µίσος κλπ. Η ψυχαγωγία του ανθρώπου έχει βαθειά
τις ρίζες της στις εξελικτικές φάσεις του πολιτισµού. Στην αρχαία Ελλάδα οι προγονοί µας
διασκέδαζαν µε πολλούς τρόπους. Συχνά τα βράδια συµµετείχαν σε συµπόσια, όπου το κρασί ήταν
άφθονο. Οι συνδαιτηµόνες τραγουδούσαν τον παιάνα µε τη συνοδεία του αυλού και τραγουδούσαν
ή απήγγειλαν στίχους ποιητών παίζοντας ταυτόχρονα λύρα. Συζητούσαν, αναζητούσαν λύσεις
αινιγµάτων και έπαιζαν παιχνίδια όπως ο κότταβος. Ορισµένες φορές , στα συµπόσια
συµπεριλαµβάνονταν και θεαµατικές εκδηλώσεις από καλλιτέχνες , γελωτοποιούς ή ακροβάτες . Η
µέθη ήταν ένα εξασφαλισµένο αποτέλεσµα για τους παρακαθηµένους σε ένα συµπόσιο σαν το
παραπάνω. Οι αρχαίοι Έλληνες διασκέδαζαν επίσης παίζοντας τυχερά παιχνίδια όπως ζάρια , µονά
ζυγά, κύβους, πεττεία και άλλα. Μια από τις διασκεδάσεις ήταν οι µονοµαχίες ζώων, ενώ η
καθηµερινή βόλτα στην πόλη ήταν γεµάτη από συζητήσεις, ευφυολογίες και πειράγµατα. Άλλες
µορφές ψυχαγωγίας στην αρχαία Ελλάδα ήταν οι θεατρικές παραστάσεις , οι χοροί και οι λαϊκές
εορτές . Στα Λήναια και τα Μεγάλα ∆ιονύσια άνδρες και γυναίκες, παρακολουθούσαν ολόκληρη
ηµέρα τρεις δραµατικές παραστάσεις και ένα σατυρικό δράµα.To κοινό συµµετείχε
επιδοκιµάζοντας ή αποδοκιµάζοντας τον ποιητή και τους ηθοποιούς. Ο χορός µε την µουσική και
την ποίηση, εθεωρούντο γνωρίσµατα καλλιέργειας και µόρφωσης. Οι λαϊκές εορτές αποτελούσαν
την εκλαϊκευµένη εξέλιξη των θρησκευτικών εορτών. Οι εορτές του ∆ιονύσου όπου το κρασί έρρεε
άφθονο, έδιναν την ευκαιρία για έντονη διασκέδαση, που µερικές φορές έφθανε τα όρια της
ασυδοσίας . Η ψυχαγωγία αποτελούσε πάντοτε ένα µέρος του συνόλου των κοινωνικών
εκδηλώσεων. Στην εποχή µας, ο άνθρωπος αναζήτα την ψυχαγωγία σε όλα τα µήκη και πλάτη της
γης. Οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις έχουν τη µορφή συγκέντρωσης ανθρώπων, της νυκτερινής εξόδου,
της εκδροµής, των διακοπών κ.τ.λ. Η Ελλάδα διαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα σαν τουριστική
χώρα. Μη επιθυµητές κλιµατολογικές συνθήκες στο χώρο µόνιµης διαµονής, οδηγούν πολλούς
τουρίστες κάθε καλοκαίρι κάτω από τον καταγάλανο Ελληνικό ουρανό. Τα ιστορικά ελληνικά
µνηµεία θυµίζουν σε πολλούς αλλοδαπούς τις καλές στιγµές της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Η
γνωστή Ελληνική φιλοξενία δηµιουργεί την αίσθηση ασφάλειας στην τουριστική µας πελατεία. Το
γνωστότατο επίσης ταπεραµέντο των Ελλήνων προσελκύει ένα µεγάλο ποσοστό των κατ’ έτος
αφικνούµενων νέων τουριστών. Το χαµηλό, τέλος, κόστος ζωής στην Ελλάδα, επιτρέπει στους
τουρίστες να αξιοποιήσουν τα σκληρά τους νοµίσµατα για να καταναλώσουν ασκεπτί (έστω).
Ειδικότερα, η πόλη µας, η ΠΑΤΡΑ, ως µια από τις όµορφες πόλεις της Ελλάδας, είναι ένας
ιδιαίτερα ειδυλλιακός τόπος για διακοπές οποιουδήποτε θέλει να περάσει καλά και όχι µόνο. Η
Πάτρα διαθέτει κυρίως ένα παρελθόν που έχει αφήσει ανεξίτηλα σηµάδια στην ιστορία της χώρας
µας , αλλά και στην οικονοµία. Επιπλέον παρέχει ένα ευρύ φάσµα τουριστικών επιλογών.

1) ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘ.ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Ο οικονοµικός ανταγωνισµός της εποχής µας, έχει θυσιάσει την ανθρώπινη ανάγκη για
δηµιουργικότητα για χάρη της παραγωγικότητας. Η δηµιουργική διαδικασία είναι σα µια ζωντανή
ουσία που είναι εµφυτευµένη στην ψυχή του ανθρώπου. Τµήµα της ζωής των τουριστών είναι
καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ανθρώπινη
ανάγκη για γνώσεις. Είναι περιττό βέβαια να αναφέρουµε ότι δίνονται οι αφορµές, τα µέσα και ο
χώρος για να ασχοληθεί κάθε τουρίστας µε το hobby ή το άθληµα που τον ενδιαφέρει και να
διασκεδάσει.
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α) ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Μια επίσης δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στην Πάτρα είναι οι καλές τέχνες
(φωτογραφία, µουσική-συναυλίες, θέατρο, κινηµατογράφος-φεστιβάλ κινηµατογράφου) Οι καλές
τέχνες διακρίνονται στις πλαστικές ή εικαστικές (αρχιτεκτονική, φωτογραφία) και στις τέχνες του
λόγου, της κίνησης και του ρυθµού ( µουσική, χορός, θέατρο και κινηµατογράφος ). Το ωραίο τον
καλών τεχνών, έχει σα σκοπό την ψυχική ευχαρίστηση των θεατών ή ακροατών. Και κατά συνέπεια
οι καλές τέχνες, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος µιας τουριστικής και πολιτισµικής πόλης όπως η
Πάτρα. Το ωραίο των καλών τεχνών επιδρά στους τουρίστες-θεατές δηµιουργώντας διάφορα
συναισθήµατα. Κάποιες από τις οποίες θα µπορούσαν οι τουρίστες να απολαύσουν είναι:
β)ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο οργανισµός του ανθρώπου, η φύση και το σύµπαν φαίνεται ότι λειτουργούν µέσα από κάποια
συστήµατα ρυθµικών ανακυκλώσεων. Η ανθρώπινη καρδιά, η αναπνοή του ανθρώπου, η εναλλαγή
ηµέρας νύκτας, οι κινήσεις των πλανητών σε σταθερούς χρόνους, οδήγησαν τον πρωτόγονο
άνθρωπο στην προσπάθεια ερµηνείας του κοσµικού ρυθµού. Η αναπαράσταση των κατεστηµένων
φυσικών ρυθµών οδήγησαν στη µουσική και το χορό Μουσική ονοµάζεται η τέχνη των ήχων. Όταν
οι ήχοι ισορροπούν στις µεταξύ τους σχέσεις ενώ εξελίσσονται µε ηχητικές ανακυκλώσεις , τότε
έχουµε µουσική. Γενικά η µουσική ασκεί ισχυρή επίδραση στους περισσότερους ανθρώπους. Οι
επιρροές της γειτονικής Ιταλίας και των Επτανήσων, οι µουσικές που κουβάλησαν µαζί τους οι
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, τα τραγούδια που πάντα συνόδευαν τις
καρναβαλικές δραστηριότητες και η ξεχωριστή ιστορική σχέση της πόλης µε το ρεµπέτικο, έχουν
χαρίσει στην Πάτρα µια ισχυρή σχέση µε τη µουσική.
Μαζί µε τα
ωδεία και τις ιδιωτικές σχολές της πόλης , η Πάτρα έχει ευτυχήσει να έχει τις τελευταίες δεκαετίες
ένα υψηλού επιπέδου ∆ηµοτικό Ωδείο, την Ορχήστρα Πατρών , αλλά και την Ορχήστρα Νυκτών
Έγχορδων του ∆ήµου, η οποία έχει καταφέρει να παντρέψει τον ήχο του µαντολίνου µε πρωτότυπες
συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών. Το κοινό µπορεί να απολαύσει αυτή την πρωτότυπη
µουσική στις συναυλίες που δίνονται στην Πάτρα κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Επίσης µια
καλή ευκαιρία για να ακούσετε ποιοτική µουσική αλλά και να διασκεδάσετε είναι το ∆ΙΕΘΝΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ όπου διοργανώνονται πολλές συναυλίες και θεατρικά-κινηµατογραφικά έργα.
Κορυφαίος θεσµός και πυλώνας της πολιτιστικής ζωής της πόλης , το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Πάτρας
έχει µια λαµπρή ιστορία παραµένοντας στην αφρόκρεµα των καλοκαιρινών πολιτιστικών
διοργανώσεων της χώρας , που έχουν διεθνή εµβέλεια. Με έµφαση στη µουσική , ο χαρακτήρας του
∆ιεθνούς Φεστιβάλ, επεκτάθηκε και στους χώρους του θεάτρου , του χορού, του κινηµατογράφου,
των εικαστικών. Αποτέλεσε, επίσης , πεδίο εποικοδοµητικού διαλόγου και τόπος διεξαγωγής
κορυφαίων πολιτιστικών γεγονότων.23 Μια άλλη εκδήλωση µε πολύ µουσική και χορό είναι το
γ) ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ. Το Πατρινό Καρναβάλι είναι η µεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην
Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 17 Ιανουαρίου µε την αναγγελία της έναρξης από τον τελάλη
και το βράδυ του Σαββάτου που ακολουθεί µε την τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού, ενώ
διαρκούν µέχρι την Καθαρή ∆ευτέρα. Το Καρναβάλι στην Πάτρα , ωστόσο, κρύβει πολλά µυστικά
µερικά από αυτά είναι:
• Καρναβάλι των Παιδιών
• Πρωινό Τσικνοπέµπτης ( τοπική αργία , γλέντι)
• Καρναβαλικό Εργαστήρι του ∆ήµου
• Καρναβάλι και τέχνη
(παρελάσεις , πάρτι, ξεφάντωµα, εκθέσεις, σατιρικές παραστάσεις) 24

23

Βλ. www.depap.gr, www.indipendent.gr/istoria, www.festivalpatras.gr

24

Βλ. www.carnivalpatras.gr
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2)ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΖΩΗ
Βασικό πυρήνα της νυχτερινής ζωής στην πόλη, αποτελούν µια σειρά από µπαρ στο κέντρο της , τα
οποία διατηρώντας αναλλοίωτη- τη φυσιογνωµία και το χώρο τους για περισσότερο από είκοσι
χρόνια, αποτελούν σταθερές αξίες και στέκι πολλών Πατρινών και φοιτητών. Ανάµεσά τους
ξεχωρίζουµε : Το «Σάκη» σε ένα αστικό σπίτι της Πάτρας µε χαρακτηριστική στρογγυλή µπάρα, το
« Εν Πάτραις», την «Τρελή ροδιά», αλά και δύο στέκια που συχνά φιλοξενούν και συναυλίες µε
ιδιαίτερη
προτίµηση
στο
τζαζ:
το
«Νότο»
και
το
«Rocky
Raccoon»
Μία από τις πιο όµορφες και πολυσύχναστες περιοχές είναι η µαρίνα Πατρών, µε αρκετά καφέ και
bar δίπλα στη θάλασσα και µε θέα τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
µήνες, η νυχτερινή ζωή της πόλης «µεταφέρεται» στο Ρίο και στα Βραχνέϊκα, τα οποία
κυριολεκτικά µεταµορφώνονται σε πολύβουα στέκια της νεολαίας. Στις περιοχές αυτές επικρατεί το
πράσινο ακριβώς δίπλα στην θάλασσα, δίνοντας την αίσθηση νησιού, ενώ το Ρίο διαθέτει και θέα
προς την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου η οποία το βράδυ είναι εξαιρετικά φωταγωγηµένη.
Οκτώ περίπου χιλιόµετρα από το κέντρο της Πάτρας, βγαίνοντας από τν οδό Ακτής ∆υµαίων προς
τον Πύργο, αν δεν ακολουθήσετε την σήµανση προς Παλαιά ή Νέα Εθνική Οδό και επιλέξετε να
κινηθείτε παραλιακά, θα βρεθείτε στις περιοχές
Μονοδένδρι και Βραχνέικα. Ο παραλιακός δρόµος,
γεµάτος από πανύψηλα δέντρα, φιλοξενεί µια ατελείωτη
σειρά από ταβέρνες και καφετέριες, σε κάποιες από τις
οποίες µπορείτε να γευτείτε εξαιρετικούς τοπικούς
µεζέδες, όπως παστιτσάδα µε αυγά, κολοκυθοανθούς
και µαρουλοντολµάδες, κολοκυθοκορφάδες, τουτουµάκια, φάβα από κουκιά, καθώς και φρέσκο
ψάρι. Επίσης µπορείτε να δοκιµάσετε τα τοπικά ποτά όπως λικέρ κανέλας, τεντούρα και
µαυροδάφνη. Ο γλυκός εθισµός του τόπου είναι τα λουκούµια. Τα πιο πολλά από τα µαγαζιά έχουν
τραπέζια ακριβώς πλάι στο κύµα, και κατακλύζονται από θαµώνες οι οποίοι προτιµούν την
συγκεκριµένη παραλία όχι τόσο για µπάνιο, αλλά σαν αφορµή µιας µοναδικής απόδρασης από την
πόλη. Ένα από τα δηµοφιλέστερα κέντρα για κλασσική λαϊκή νυχτερινή διασκέδαση είναι το
«Χάραµα» στην περιοχή Θεριανό, έξω από τα Βραχνέικα.
Θα ξεφύγουµε για λίγο από την
πολύβουη παραλιακή ζώνη των Βραχνείκων, δρασκελίζοντας τους γύρω λόφους µέχρι τον ποταµό
Πείρο, για να γνωρίσουµε τοπία και οικισµούς. Η πεζοπορία αποτελεί έναν από τους πιο
απολαυστικούς τρόπους για την εξερεύνηση αυτή. Ωστόσο, η διαδροµή αυτή µπορεί να γίνει και µε
όχηµα ένα ποδήλατο, όπου η πορεία ξετυλίγεται κυρίως µέσα από χωµάτινους δρόµους,
κατάλληλους για ποδήλατο βουνού, δραστηριότητα αναψυχής που κερδίζει ολοένα έδαφος στις
µέρες µας. Το ανάγλυφο των λόφων που εκτείνονται µεταξύ της παραλιακής ζώνης των Βραχνείκων
– Μονοδενρίου και της κοιλάδας του ποταµού Πείρου προσφέρει δυνατότητες για πολλές
ευχάριστες εκδροµές, που κάθε µία µε θέα τον Πατραϊκό κόλπο µπορεί άνετα να πραγµατοποιηθεί
σε ένα χαλαρό απόγευµα. Οι τουρίστες και κάτοικοι της Πάτρας µπορούν έτσι να πάρουν ανάσες
από την θορυβώδη ατµόσφαιρα της πόλης.
3)ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ
VESO MARE : είναι το πρώτο σύγχρονο κέντρο ψυχαγωγίας & διασκέδασης στην Πάτρα και
άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό το 2001. Με 2.600.000 επισκέπτες ετησίως, η Veso Mare φαίνεται
ότι πέτυχε τον στόχο της, να προσφέρει δηλαδή στον ίδιο χώρο µια µεγάλη γκάµα επιλογών
διασκέδασης και αγορών για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Ο µεγαλύτερος
πολυκινηµατογράφος της πόλης 8 αιθουσών και 2.000 θέσεων σας φέρνει κοντά στη µαγεία της
29

µεγάλης οθόνης! Ένα από τα µεγαλύτερα Bowling της Ελλάδας µε 16 διαδρόµους, αλλά και µια
πληθώρα επιλογών από εστιατόρια, καφέ, bar και καταστήµατα λιανικής είναι εδώ για να
οµορφύνουν τις ηµέρες και τις νύχτες σας! H Veso Mare είναι κοντά σας όλο το 24ωρο,
σερβίροντας τον πρωινό σας καφέ και το βραδινό ποτό σας! Ο ασφαλής και άνετος χώρος
στάθµευσης διευκολύνει τις αγορές και τη διασκέδασή σας! Συνδυάζοντας βιοµηχανικά κτίρια των
αρχών του προηγούµενου αιώνα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπαίθριους χώρους, η Veso Mare
σας περιµένει να την εξερευνήσετε.25
ΠΟΛΙΤΕΙΑ : O "Πολυχώρος Πολιτεία" βρίσκεται επί της Ακτής ∆υµαίων 84 απέναντι από το
καινούργιο λιµάνι και µόλις 2 χιλιόµετρα από το
κέντρο της Πάτρας. Είναι θυγατρική εταιρία του
Οµίλου Εταιριών Αντζουλάτος, µία από τις
µεγαλύτερες εταιρίες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
(www.antzoulatosgroup.gr). Είναι ένα κτιριακό
πέτρινο συγκρότηµα όπου στεγάζονταν τα Παλαιά
Σφαγεία της Πάτρας από το 1903. Μία πρωτοποριακή
- γιά την εποχή - µελέτη, του αρχιτέκτονα Π.
Λυκούδη, η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο δείγµα βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα
στην Πάτρα. Σήµερα έχει επεκταθεί από τα 3,5 στρέµµατα σε 14,5 στρέµµατα και έχει ανακαινιστεί
πλήρως µε σηµαντικές παρεµβάσεις, που, χωρίς να αλλοιώνουν το παραδοσιακό ύφος, δηµιουργoύν
έναν µοναδικό στο είδος του χώρο για την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Με την είσοδο στο χώρο αρχίζει
ένα ταξίδι στο παρελθόν. ∆ιάχυτο µε ροµαντισµό, νοσταλγία και δηµιουργικότητα, το περιβάλλον
έχει µια ιδιαιτερότητα που καθηλώνει. Η ξεχωριστή αρχιτεκτονική, η καλαίσθητη διακόσµηση και η
αρµονική συνύπαρξη πολλαπλών υπαίθριων και εσωτερικών θεµατικών αιθουσών διεγείρει την
φαντασία και προκαλεί το "πνεύµα" της εξερεύνησης. Η έκφραση "πολυχώρος Τέχνης και
Πολιτισµού" δικαιώνεται πλήρως εδώ.Ο "Πολυχώρος Πολιτεία" αποτελεί ήδη σηµείο αναφοράς και
εστία πολιτισµού της Πάτρας για όλες τις ηλικίες. Το µεράκι και η υψηλή αισθητική µε τα οποία
έχει διαµορφωθεί ο χώρος, διακρίνονται σε κάθε γωνιά του εξασφαλίζοντας την ποιότητα στις
υπηρεσίες που παρέχει. Αφήνουµε το χώρο να σας ταξιδέψει σε µια άλλη εποχή, όπου οι απλές και
ποιοτικές απολαύσεις, η ανθρώπινη επαφή και η πνευµατική εξέλιξη αποτελούσαν κυρίαρχα
στοιχεία. Οι δραστηριότητες του Πολυχώρου Πολιτεία: Συνέδρια, Ηµερίδες & ∆εξιώσεις
Κοινωνικές Εκδηλώσεις Παρουσιάσεις, Εταιρικές Εκδηλώσεις Συνεντεύξεις Τύπου, Εστιατόρια,
Catering , Συναυλίες, Εκθέσεις, Parties, Θεατρικές Παραστάσεις, Ραδιόφωνο ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM 89.1,
Ζυθοποιείο, Παιδότοπος26
4) ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ( καφετερίες ,
πλατείες )
ΦΑΡΟΣ : Παλαιότερα αποτελούσε την αγαπηµένη «περατζάδα» των Πατρινών και τον πιο
κεντρικό άξονα της πόλης, αφού ήταν και η καρδιά του λιµανιού της. Η διαδροµή που ξεκινά από το
κάτω µέρος της οδού Αγίου Νικολάου και φτάνει ως το µώλο, παραµένει ακόµα και σήµερα ένας
κλασσικός περίπατος για όλες τις ηλικίες. Παλαιότερα βέβαια η βόλτα κατά µήκος αυτής της
διαδροµής έδινε τη δυνατότητα στον κόσµο να θαυµάσει το χαρακτηριστικό Φάρο της Πάτρας (που
πλέον έχει «µετακοµίσει» στην νοητή προέκταση της Τριών Ναυάρχων) και να καθίσει στο
παρακείµενο καφενείο, χαζεύοντας τα καράβια που στάθµευαν εκεί πριν ή µετά το ταξίδι τους στην
Ιταλία, ενώ στην θάλασσα µπροστά στο µώλο γίνονταν ακόµα και αγώνες πόλο! Το λιµάνι
ετοιµάζεται πλέον να µετακινηθεί δυτικότερα και έτσι ο µώλος, µαζί µε όλο το θαλάσσιο µέτωπο
της σηµερινής λιµενικής ζώνης, βρίσκεται σε φάση µετάλλαξης και αναζήτησης νέας ταυτότητας.

25

Βλ. www.vesomare.gr

26

Βλ. www.politeia.gr
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ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ : Ο πεζόδροµος των Τριών Ναυάρχων αρχίζει από το
πρανές της πλατείας Υψηλών Αλωνίων και καταλήγει στην παραλία του Αγ. Ανδρέα, αποτελώντας
µία ανάσα πράσινου στην καρδιά της πόλης. Ξεκινήστε τη βόλτα σας κατεβαίνοντας τις σκάλες των
Υψηλών Αλωνίων. ∆ιασχίζοντας τον πεζόδροµο, θα σας τραβήξουν σαν µαγνήτης οι νεραντζιές µε
τις οποίες είναι κατάφυτος σε όλο του το µήκος και οι οποίες κάθε άνοιξη σκορπάνε την ευωδιά
τους. Πριν προχωρήσετε αρκετά χαµηλά γυρίστε το βλέµµα σας προς τα πίσω για να θαυµάσετε το
κτίριο Γκολφινόπουλου, που «κοιτάζει» την Τριών Ναυάρχων από ψηλά. Μετά την παιδική χαρά,
ξεκινά µια ατέλειωτη σειρά από καφετέριες, καφενεία, µπαρ, εστιατόρια και µεζεδοπωλεία.
Περίπου 30 διαφορετικές προτάσεις, σε µια απόσταση µερικών µέτρων! Στο τέλος του πεζόδροµου,
το νυχτερινό κέντρο στα δεξιά σας, στεγάζεται στο χώρο του σταφιδεργοστασίου Βουρλούµη, ενός
ιστορικού βιοµηχανικού κτιρίου της πόλης.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ:
Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων ( θα την ακούσετε και ως
Ψηλαλώνια) είναι ίσως η πιο όµορφη πλατεία της Πάτρας, καθώς βρίσκεται στο υπερυψωµένο
πλάτωµα, στην άκρη του πρανούς το οποίο χωρίζει την κάτω από την πάνω πόλη. Από την άκρη της
πλατείας που είναι το µπαλκόνι της πόλης, θα δείτε να απλώνετε στα πόδια σας όλη η Πάτρα µέχρι
την θάλασσα και θα θαυµάσετε πανέµορφα δειλινά, καθώς θα βλέπετε τον ήλιο να δύει πίσω από τα
βουνά της Αιτωλοακαρνανίας. Οι ευκαιρίες για χαλάρωση, καφέ και µεζέδες δεν θα σας λείψουν,
ενώ η απόλαυση µπορεί να συνδυαστεί µε έναν όµορφο περίπατο ανάµεσα στους φοίνικες και τις
πρασιές. Για τους ακόµα µικρότερους, δηµοφιλές στέκι αποτελεί η ανανεωµένη παιδική χαρά. Στη
βόλτα σας στην πλατεία θα δείτε τον αδριάντα του επισκόπου στα χρόνια της Επανάστασης
Παλαιών Πατρών Γερµανού, το µνηµείο των εκτελεσθέντων αντιστασιακών στη περίοδο της
κατοχής, το περίφηµο ηλιακό ρολόι στην πλευρά του πρανούς και το εντυπωσιακό µέγαρο
Γκολφινόπουλου στη νοτιοδυτική γωνία της πλατείας.
∆ΑΣΥΛΛΙΟ : Το κατάφυτο ύψωµα που µαζί µε το κάστρο στέφει την Πάτρα, λέγεται και είναι
∆ασύλλιο. Αποτελεί έναν πολύτιµο πνεύµονα οξυγόνου για την πόλη και έναν κοντινό περίπατο
µέσα στα πανύψηλα πεύκα για όσους θέλουν να αγναντέψουν την πόλη και τον Πατραϊκό κόλπο
από ψηλά, απολαµβάνοντας τον καφέ ή το ποτό τους από τουριστικό περίπτερο. Αν βρίσκετε στην
περιοχή της Άνω Πόλης συνεχίστε τον δρόµο πάνω από το κάστρο και σε λίγα λεπτά θα βρίσκεστε
εκεί. Εναλλακτική διαδροµή µε το αυτοκίνητο είναι να ανεβείτε την οδό Καρόλου πάνω από την
Κορίνθου και να φτάσετε εκεί µέσω της οδού ∆ασυλλίου. Περπατήστε ανάµεσα στους µικρούς
δρόµους και τα µονοπάτια που διασχίζουν την έκτασή του κι αν έχει σουρουπώσει, αναζητήστε µία
ακόµα θέα για ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεµα. Το ∆ασύλλιο αποτελεί επίσης αγαπηµένο στέκι, για
όσους αναζητούν σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης, µια ιδανική περιοχή για τζόκινγκ.
∆οκιµάστε το και θα καταλάβετε το γιατί… Αξίζει να αναφέρουµε ότι η πευκοφύτευση του
∆ασυλλίου έγινε την άνοιξη, το 1916, από µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων, των 2 Γυµνασίων και
της Εµπορικής Σχολής, κάτω από την επίβλεψη του Αυστριακού ∆ασολόγου Στέγγελ.27
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Ζ. Εναλλακτικός Τουρισµός
Ορισµός «Εναλλακτικού Τουρισµού»
Με τον όρο εναλλακτικός τουρισµός προσδιορίζεται το σύνολο εκείνων των τουριστικών
υπηρεσιών που διακρίνονται από εξειδίκευση. Απευθύνεται σε κοινό που αναζητάει άλλες µορφές
τουρισµού πέρα από τον παραδοσιακό. Πιο συγκεκριµένα, αντιτίθεται στις παραδοσιακές µορφές
µαζικής τουριστικής ανάπτυξης, στηρίζεται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες ενώ
αναδεικνύει χωρίς να καταστρέφει τα φυσικά κάλλη µιας περιοχής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του
εναλλακτικού τουρισµού είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής µε την φύση, ο
συνδυασµός των διακοπών µε την προσφορά εθελοντικής εργασίας που συµβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος, την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς προσφέρει και λύσεις σε
προβλήµατα της τουριστικής εποχικότητας. Γι’ αυτό όλο ένα και περισσότεροι ενθαρρύνονται να
ασχοληθούν µε τον «ενεργητικό τουρισµό».
Είδη εναλλακτικού τουρισµού: Αγροτουρισµός Αθλητικός τουρισµός Γαστρονοµικός τουρισµός
Εκθεσιακός τουρισµός Επαγγελµατικός ή εµπορικός τουρισµός Θαλάσσιος τουρισµός
Θεραπευτικός ή ιαµατικός τουρισµός Θρησκευτικός τουρισµός Καλλιτεχνικός τουρισµός
Κοινωνικός Τουρισµός Μορφωτικός ή γνωστικός τουρισµός Οικολογικός τουρισµός ή
οικοτουρισµός Ορεινός τουρισµός Πολιτιστικός Τουρισµός Συνεδριακός τουρισµός Τουρισµός
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Τουρισµός περιπέτειας Φυσιολατρικός ή φυσιογνωστικός τουρισµός ή
δασοτουρισµός
Μορφές εναλλακτικού τουρισµού που αναπτύσσονται στην Πάτρα:
Θαλάσσιος τουρισµός:
Αυτή η µορφή αποτελεί µια ιδιαίτερη µορφή, πολύ σηµαντική για την Πάτρα, αλλά και για την
Ελλάδα γενικότερα. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω του ότι η πόλης µας είναι παραθαλάσσια και έχει
ένα απ ΄ τα µεγαλύτερα λιµάνια της Ελλάδας. Είναι εύλογο, λοιπόν, αυτό το είδος τουρισµού να
αποτελεί µια απ’ τις δυναµικότερες µορφές του τουρισµού στην πόλη µας Γενικότερα, θαλάσσιος
τουρισµός είναι το σύνολο των υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο µιας χώρας
.Ειδικά για την πόλη µας, η οποία έχει ένα φυσικό «χάρισµα», οι δυνατότητες είναι πολύ µεγάλες.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η δραστηριότητα µε την µεγαλύτερη παραγωγή είναι αυτή της χρήσης
σκαφών αναψυχής, όπως των πολυτελώς θαλαµηγών, όπως ιστιοφόρων, των ταχυπλόων. Βέβαια
δεν πρέπει να ξεχνάµε τις κρουαζιέρες, ζήτηση των οποίων παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, τόσο
στην πόλη µας, όσο και στον διεθνή τουρισµό. Λόγω τις υψηλής ποιότητας διαµονής και
ψυχαγωγίας που προσφέρει στους πελάτες της και στις σύγχρονες αγοραστικές τάσεις, όχι µόνο
απλά αναπτύσσετε περισσότερο, αλλά βελτιώνεται και η ποιότητα. Οι κρουαζιέρες είναι η
οργανωµένες περιηγήσεις µε ειδικά πλοία, τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία εξασφαλίζουν στον
πελάτη διαµονή πολυτελείας. Στις σύγχρονες κρουαζιέρες δεν πραγµατοποιούνται µόνο επισκέψεις
σε διάφορα µέρη, αλλά παρέχουν µια µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων µέσα στο ίδιο το πλοίο όπως
είναι ο χορός, ο κινηµατογράφος, το θέατρο, τα συνέδρια. Παράλληλα πραγµατοποιούνται και
πολλές δραστηριότητες εκτός πλοίου, για παράδειγµα διεξάγονται θαλάσσια σπορ Το yachting
είναι οι περιηγήσεις που γίνονται µε την βοήθεια θαλαµηγών ή ιστιοφόρων. Επίσης υπάρχουν και
τα motor yachts, τα οποία φιλοξενούν πλήρωµα από 6 ως 30 άτοµα.
Καλλιτεχνικός Τουρισµός:
Αυτό το είδος τουρισµού περιλαµβάνει κάθε είδος καλλιτεχνικής έκθεσης που πραγµατοποιείται
σε µια πόλη. Αναπτύσσετε ανάλογα µε το κατά πόσον µια πόλη δραστηριοποιείται στον τοµέα των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων .
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Θρησκευτικός Τουρισµός:
Ο θρησκευτικός τουρισµός είναι γνωστός από τα πανάρχαια χρόνια µε µετακινήσεις που γίνονταν
για επίσκεψη σε ιερούς χώρους ή συµµετοχή σε διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Στη σηµερινή
εποχή υπάρχει µεγάλη ζήτηση της µορφής αυτής απ’ τη στιγµή που σε κάθε θρησκεία υπάρχουν
ιεροί χώροι και γίνονται ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ο κάθε θρησκευόµενος κάνει
θρησκευτικό τουρισµό για λόγους λατρείας, για να λάβει µέρος σε θρησκευτικές τελετές ή να
εκπληρώσει κάποια εσωτερική επιθυµία του, ένα τάµα. Ο ελληνικός χώρος από τα χρόνια της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (330 - 1453 µ.Χ), συνδέθηκε άρρηκτα µε την ορθόδοξη ανατολική
χριστιανική εκκλησία, η οποία διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στα χρόνια της τουρκοκρατίας για τη
διατήρηση της γλώσσας και της ταυτότητας των Ελλήνων, της τέχνης και της παράδοσης, ενώ
ακόµη ο κλήρος συµµετείχε ενεργά στην Επανάσταση του 1821 για την αποτίναξη του οθωµανικού
ζυγού και τη δηµιουργία του νεοελληνικού κράτους. Το σηµαντικότερο της επίτευγµα ήταν ότι
κατόρθωσε να συσπειρώσει τους Έλληνες και να κρατήσει ζωντανό το εθνικό συναίσθηµα. Οι
ορθόδοξες εκκλησίες και τα µοναστήρια εκτός από το γεγονός ότι έπαιξαν σηµαντικό ρόλο σε
διάφορες στιγµές της ελληνικής ιστορίας, αποτέλεσαν σηµαντικούς τόπους συνάθροισης,
κοινωνικής συνοχής και αναφοράς. Πληθώρα εκκλησιών και µοναστηριών αποτελούν θαυµάσια
τεκµήρια τέχνης και τεχνικής, που συνδυάζουν την ελληνική ορθόδοξη παράδοση µε την εξέλιξη
της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής στον ελληνικό χώρο. Ακόµη και σήµερα, σε πολλά
µοναστήρια µεταλαµπαδεύονται τέχνες όπως η αγιογραφία, η προστασία και συντήρηση αρχαίων
χειρογράφων, η οινοποιία, η βιολογική γεωργία, η παραδοσιακή τυροκοµία κ.ά. Χτισµένα µε το
µεράκι των λαϊκών µαστόρων, εικονογραφηµένα από τα άξια χέρια αγιογράφων, τα ελληνικά
µοναστήρια είναι άρρηκτα δεµένα, πέρα από την ιστορία και την τέχνη, µε την ελληνική φύση.
Φωλιασµένα σε απόκρηµνα βράχια, σε γκρεµούς, σε ανεµοδαρµένες πλαγιές πάνω από τη θάλασσα,
αλλά και σε καταπράσινες πεδιάδες και γέρικους ελαιώνες, προσαρµοσµένα απόλυτα στη
γεωγραφική θέση, το ανάγλυφο του εδάφους και το φυσικό τοπίο τα µοναστήρια αυτά είναι
µάρτυρες της αγωνίας του ανθρώπου να πλησιάσει το Θείο, µέσα από τη σιωπή, τη λιτότητα, την
αρµονία.
Θεραπευτικός – Ιαµατικός Τουρισµός:
Η υγεία, το πολυτιµότερο αγαθό του ανθρώπου, δηµιούργησε µία νέα µορφή τουρισµού, γνωστή
από τα αρχαία χρόνια, τον Θεραπευτικό ή αλλιώς Ιαµατικό Τουρισµό. Αυτό συνέβη µε την
αξιοποίηση διάφορων ιαµατικών πηγών, τα νερά των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Αφορά
εποµένως την επίσκεψη σε περιοχές που διαθέτουν ιαµατικά λουτρά, πηγές, κέντρα θαλασσοθεραπείας, spa, υδροθεραπευτήρια κτλ, µε σκοπό την ίαση ή πρόληψη από κάποιο νόσηµα ή την
επίσκεψη για λόγους ξεκούρασης και χαλάρωσης.
Οι χρήστες των ιαµατικών πηγών είναι πάρα
πολλοί, ιδιαίτερα άτοµα της δεύτερης και τρίτης ηλικίας. Στον ελλαδικό χώρο η ύπαρξη πολλών
ιαµατικών πηγών εκτός από το γεγονός ότι δηµιουργούν προϋποθέσεις για ανάπτυξη της µορφής
αυτής από τη στιγµή που η κατάλληλη υποδοµή εξασφαλίζει την ικανοποίηση των ασθενών,
αποτελούν και σηµαντικό µέρος του εθνικού πλούτου της χώρας µας. Μάλιστα οι ιαµατικοί φυσικοί
πόροι είναι διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα νερά των συγκεκριµένων πηγών
διαφέρουν από τα συνηθισµένα, είτε λόγω της υψηλής τους θερµοκρασίας είτε λόγω της παρουσίας
σπάνιων δραστικών συστατικών. Τα νερά αυτά χαρακτηρίζονται ως µεταλλικά εξαιτίας της
θερµοκρασίας ή της γενικής τους χηµικής σύστασης. Εκτός από τις ψυχρές µεταλλικές πηγές
υπάρχουν και οι θερµοπηγές, µε τις οποίες οικοδοµήθηκε ένας κλάδος θεραπευτικής αγωγής, η
ιαµατική υδροθεραπεία ή αλλιώς θερµαλισµός. Η γεωγραφική κατανοµή των πηγών δεν είναι
τυχαία, καθώς συνδέεται είτε µε ηφαιστειακές δραστηριότητες όπως, για παράδειγµα, στις
περιπτώσεις των πηγών των Μεθάνων, της Μήλου, της Λέσβου, της Σαµοθράκης και της Λήµνου,
είτε µε τεκτονικά γεγονότα, όπως, για παράδειγµα, στις περιπτώσεις των πηγών του Καϊάφα, της
Κυλλήνης και του Λαγκαδά.
Ο Θεραπευτικός ή αλλιώς Ιαµατικός Τουρισµός, αποτελεί µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού που
συµβάλλει στην πρόληψη, αποκατάσταση της υγείας και ξεκούραση, δηλαδή στην ταυτόχρονη
ανάγκη για διακοπές και θεραπεία µαζί. Η φύση εκτός από σπάνια τοπία και ιδιαίτερες φυσικές
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οµορφιές, «χάρισε» στην Ελλάδα και πηγές µε σηµαντικές θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ιαµατικά
λουτρά αποτελούν µέρος του εθνικού πλούτου της χώρας, ενώ οι θεραπευτικές τους ιδιότητες ήταν
γνωστές, ήδη, από τους αρχαίους χρόνους.
Τουρισµός για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες
Ο τουρισµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σαν ιδιαίτερη µορφή εναλλακτικού τουρισµού,
ορίζεται ως το σύνολο των σχέσεων και φαινοµένων τουριστικού χαρακτήρα που διευκολύνουν τη
συµµετοχή στον τουρισµό ατόµων µε διαφορετικές ανάγκες και ξεχωριστές ικανότητες. Η µορφή
αυτή απευθύνεται στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ) και στους συνοδούς τους. Για να µπορεί
µία περιοχή να δεχθεί τέτοιου είδους τουρίστες, θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες υποδοµές ώστε να
καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες των τουριστών αυτών καθώς και των συνοδών τους, που
προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν λόγω της κατάστασης της υγείας τους. Γι αυτό το
λόγο το σύγχρονο «κοινωνικό κράτος» έχει υποχρέωση πέρα από υγεία, εργασία, παιδεία κλπ να
εξασφαλίσει σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές και µε αυτόν τον
τρόπο να ισορροπήσουν τόσο ψυχικά όσο και σωµατικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανάπτυξη του τουρισµού για ΑµεΑ είναι η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής και ανωδοµής,
όπως για παράδειγµα η κατασκευή ειδικών τουριστικών καταλυµάτων ,πεζοδροµίων κλπ που να
ανταποκρίνονται στις περιορισµένες δυνατότητες αυτών των ατόµων, αλλά και χορήγηση
επιδοµάτων διακοπών που να αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες τους.
Αθλητικός Τουρισµός
Ο αθλητικός τουρισµός είναι µια ειδική µορφή εναλλακτικού τουρισµού, η οποία µας δίνει την
δυνατότητα να επενδύσουµε σε µία τεράστια δυναµική αγορά αλλά και ταυτόχρονα επιτύχουµε µια
προστιθέµενη αξία στο τουριστικό µας προϊόν µέσω της διαφοροποίησης και της αναβάθµισης του.
Αναφέρεται σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στην θάλασσα, σε λίµνες και ποτάµια, σε
ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές, αστικές και ηµιαστικές περιοχές. Στον αθλητικό τουρισµό ανήκουν:
Αεροπτερισµός Πίστα motor-cross Ορειβασία-πεζοπορία Ποδηλασία
Kayak και rafting
Mountain bike Trekking και river trekking Σκι και snowboard Αναρρίχηση Ιππασία 4x4 Στίβος
περιπέτειας ∆ιαβίωση στη φύση
Συνεδριακός Τουρισµός
Ως συνεδριακός τουρισµός ορίζεται ο τουρισµός ο οποίος συνδέεται µε την παρακολούθηση
συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Ο συνεδριακός τουρισµός αντιπροσωπεύει µια σηµαντική αγορά σε
διεθνές επίπεδο. Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού σε έναν τόπο
διαδραµατίζει η διαθεσιµότητα των απαραίτητων υποδοµών και υπηρεσιών, όπως αµφιθεάτρων,
εκθεσιακών χώρων, καταλυµάτων, υποδοµών για καφέ και εστίαση, υπηρεσίας διερµηνείας, κτλ.
Επίσης, η εύκολη πρόσβαση στον τόπο πραγµατοποίησης ενός συνεδρίου ή έκθεσης είναι κρίσιµος
παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών.
Αγροτουρισµός:
Ο αγροτουρισµός είναι εκείνη η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο µη αστικό
από τους απασχολούµενους κυρίως στη γεωργία ,σε µικρές οµάδες οικογενειακής συνεταιριστικής
µορφής µε στόχο τη δηµιουργία συµπληρωµατικού εισοδήµατος στον τοπικό πληθυσµό, τόσο από
την ενοικίαση των καταλυµάτων στους τουρίστες ,όσο και από την τροφοδοσία αυτών µε προϊόντα
τοπικής παραγωγής καθώς επίσης και προϊόντα συναφών δραστηριοτήτων (χειροτεχνίας –
οικοτεχνίας) επιτοπίως παραγόµενων. Ο αγροτουρισµός είναι αποτέλεσµα του κύµατος της
αστυφιλίας που σαρώνει την ευρωπαϊκή ήπειρο τα τελευταία χρόνια. Λόγω του φαινοµένου αυτού
µεγάλες πληθυσµιακές µερίδες έχουν συγκεντρωθεί στις µεγαλουπόλεις
πράγµα που οδηγεί
καθηµερινά χιλιάδες αγροκτήµατα στο χείλος της οικονοµικής καταστροφής. Ο αγροτουρισµός
,όµως, αποτελεί µια σωτήρια ανακάλυψη για τους κατοίκους της υπαίθρου. Ο αγροτουρισµός
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα την δεκαετία του `80 και από τότε έχει σηµειωθεί µεγάλη αύξηση
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αγροτικών συνεταιρισµών καθώς η ανταπόκριση του κοινού σε αυτές τις ασυνήθιστες διακοπές
ήταν εντυπωσιακή.
∆ασοτουρισµός:
Ο δασοτουρισµός είναι η µορφή του τουρισµού που προσφέρει στον τουρίστα την δυνατότητα να
ανακαλύψει και να απολαύσει τις οµορφιές του δάσους µε περιπάτους, πικ-νικ αλλά και την
παρατήρηση και έρευνα του φυσικού τοπίου. Βασικοί φορείς ανάπτυξης είναι τα δασαρχεία και οι
τοπικές διοικήσεις των περιοχών που θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση κι την ασφαλή
µετακίνηση των τουριστών στα δάση δηµιουργώντας µονοπάτια και χώρους ξεκούρασης και
αναψυχής.
Οικοτουρισµός:
Οικοτουρισµός είναι το είδος τουρισµού εκείνο που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον, είναι
οικονοµικά αποτελεσµατικός, προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και διαχειρίζεται το φυσικό
περιβάλλον µε βιώσιµο τρόπο. Ο οικοτουρισµός συµβάλλει στην ολοκληρωµένη περιβαλλοντική
διαχείριση µιας περιοχής παρεµβαίνοντας και διαµορφώνοντας τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά
των τοπικών φορέων, των επιχειρηµατιών και των επισκεπτών. Έτσι λοιπόν, η ορθή οικοτουριστική
ανάπτυξη έχει τους εξής στόχους:
Να
προετοιµάσει τους επισκέπτες, πριν την αναχώρησή τους, ώστε να ελαχιστοποιήσουν ή ακόµα και
να αποφύγουν την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων σε ευαίσθητες περιοχές, µέσω της ενηµέρωσής
τους σχετικά µε τη στάση τους απέναντι στη χλωρίδα και πανίδα του τόπου προορισµού.
Να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις από την παρουσία επισκεπτών.
Να επεµβαίνει διορθωτικά, εάν υπάρξει πρόβληµα.
Οι επισκέψεις των τουριστών να πραγµατοποιούνται σε µικρές οµάδες για να αποφευχθούν
προβλήµατα υπερσυγκέντρωσης.
Να ενηµερώνει, πληροφορεί και εκπαιδεύει τους επιχειρηµατίες και το προσωπικό σχετικά µε τις
απαραίτητες ενέργειες, που πρέπει να ληφθούν µε σκοπό τη διατήρηση υψηλής οικολογικής
ποιότητας. ,
Πολλές φορές µπορεί να θεωρηθεί ως µέρος προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι
εγκαταστάσεις είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και η αρχιτεκτονική τους σύµφωνη µε
την τοπική τεχνοτροπία, αποτελεί πηγή χρηµατοδότησης προγραµµάτων προστασίας της φύσης.
Επειδή ο τουρισµός δεν σηµαίνει µόνο σανδάλια, ήλιο και παραλία.
Ακολουθούν οι 10 εντολές του Οικοτουρισµού:
Ø Σεβάσου την ευπάθεια της γης. Συνειδητοποίησε ότι όλοι πρέπει να έχουν τη θέληση να
βοηθήσουν στην προστασία µοναδικών και όµορφων προορισµών, για τις επόµενες γενιές να
απολαύσουν.
Ø Άφησε µόνο χνάρια. Πάρε µόνο φωτογραφίες. Όχι γκράφιτι. Όχι σκουπίδια. Μην παίρνετε
ενθύµια και αναµνηστικά από τόπους ιστορικής αξίας και περιοχές φυσικού κάλλους.
Ø Για να κάνετε το ταξίδι σας πιο ενδιαφέρον, µάθετε για την γεωγραφία, ήθη, έθιµα, τρόπους
και κουλτούρες των περιοχών που επισκέπτεστε. Ενθαρρύνετε τις προσπάθειες για τοπική
συντήρηση.
Ø Σεβαστείτε την ησυχία και την αξιοπρέπεια των άλλων. Ρωτήστε πριν φωτογραφίσετε
ανθρώπους.
Ø Μην αγοράσετε προϊόντα που προέρχονται από υπό εξαφάνιση φυτά και ζώα, όπως για
παράδειγµα κισσός, καβούκι χελώνας, δέρµατα ζώων και πούπουλα. ∆ιαβάστε και ερευνήστε για
προϊόντα που δεν µπορείτε να εισάγετε.
Ø Πάντα ακολουθείτε προεπιλεγµένες διαδροµές. Μην ενοχλείτε τα ζώα, φυτά ή το φυσικό τους
Ø
περιβάλλον.
Πληροφορηθείτε για προγράµµατα συντήρησης και οργανισµούς που αποσκοπούν στη
συντήρηση του περιβάλλοντος.
Ø Προσπαθείτε να περπατάτε ή να χρησιµοποιείτε περιβαλλοντικές µεθόδους µεταφοράς, όπου
και όποτε είναι δυνατόν. Ενθαρρύνετε τους οδηγούς δηµοσίων οχηµάτων να σβήνουν τις
µηχανές όταν παρκάρουν.
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Ø ∆είξτε κατανόηση σε αυτούς που συντελούν στην βελτίωση της ενεργειακής και
περιβαλλοντικής συντήρησης (ποιότητα του αέρα, νερού, ανακύκλωση, ασφαλή διοίκηση των
αποβλήτων και τοξικών προϊόντων, ηχορύπανση κλπ) και οι οποίοι προωθούν ειδικευµένο και
εκπαιδευµένο προσωπικό.
Ø Ενθαρρύνετε τους διάφορους οργανισµούς να γίνονται µέλη σε περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Για παράδειγµα, η ΑSTA, προτρέπει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τους δικούς τους
περιβαλλοντικούς κώδικες, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν ειδικά ιστορικά µέρη και
οικοσυστήµατα.
Τουρισµός περιπέτειας:
Τουρισµός περιπέτειας καλείται «η δραστηριότητα αναψυχής που λαµβάνει χώρα σε έναν
ασυνήθιστο, εξωτικό, αποµονωµένο ή προορισµό και χαρακτηρίζεται από έναν βαθµό ρίσκου και
συγκίνησης για αυτόν που την πραγµατοποιεί αλλά και από την ανάγκη για βαθύτερη γνώση του
κόσµου και του ίδιου του ανθρώπου» Ανάλογα µε τον βαθµό ρίσκου και το επίπεδο των
ικανοτήτων που απαιτούνται για τέτοιου τύπου τουριστικές δραστηριότητες, αυτές διακρίνονται σε
δύο κατηγορίες: στον τουρισµό ήπιας περιπέτειας (soft adventure tourism) ο οποίος απαιτεί
στοιχειώδεις δεξιότητες και εµπεριέχει µικρό ρίσκο και στον τουρισµό ακραίας περιπέτειας
(extreme ή hard adventure tourism) ο οποίος απαιτεί σηµαντική εµπειρία, εξοικείωση µε την φύση
και τους κινδύνους της και καλή φυσική και πνευµατική κατάσταση. Ο τουρισµός περιπέτειας
είναι µια νέα, συνεχώς αναπτυσσόµενη, µορφή τουρισµού που προσελκύει κυρίως κατοίκους των
µεγαλουπόλεων µε υψηλή οικονοµική επιφάνεια, οι οποίοι αναζητούν µια διέξοδο από τους
έντονους εργασιακούς ρυθµούς, το στρες και την ρουτίνα που αντιµετωπίζουν στην πόλη.
Εντάσσεται στις αθλητικές δραστηριοτήτων µε επαγγελµατικό ή ερασιτεχνικό χαρακτήρα που
ενεργοποιούν την τουριστική δραστηριότητα και δεν σχετίζεται µε τα µεγάλα αθλητικά γεγονότα
που λαµβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι δραστηριότητες που συγκαταλέγονται
στον τουρισµό περιπέτειας είναι οι εξής:
• Trekking ή πεζοπορία • Kayak ποταµού • Rafting
• Canoe-Kayak • Αναρρίχηση • Mountain bike • Ιππασία
Χειµερινός Τουρισµός:
Ο χειµερινός τουρισµός, όπως και ο θερινός, δεν είναι µορφή τουρισµού υπό την έννοια της
ανεξαρτησίας και των ίδιων χαρακτηριστικών. Είναι απλά η ονοµασία της κατηγορίας εκείνων των
µορφών τουρισµού, που έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του
χειµώνα, όταν δηλαδή στον τουριστικό προορισµό επικρατεί χειµώνας. Οι µορφές του χειµερινού
τουρισµού είναι οι: Ο χιονοδροµικός τουρισµός
Ο τουρισµός παραχείµασης
Ο τουρισµός
χειµερινών αθληµάτων και ο αθλητικός τουρισµός των χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων.
Ο χειµώνας αρχίζει την 21η ∆εκεµβρίου και τελειώνει την 21η Μαρτίου για το Βόρειο Ηµισφαίριο.
Από τουριστική όµως άποψη, η χειµερινή περίοδος διαρκεί από τις αρχές Νοεµβρίου µέχρι τις αρχές
Απριλίου. Το κύριο χαρακτηριστικό του χειµώνα, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξη του
χιονοδροµικού, παγοδροµικού και του τουρσιού χειµερινών αθληµάτων, είναι το χιόνι και ο πάγος.
Η ενασχόληση του ανθρώπου µε το χιόνι επιβλήθηκε από την ίδια τη φύση, η οποία ανάγκασε
τους κατοίκους των χιονοσκεπών περιοχών και να κινούνται µε διάφορα µέσα πάνω σ’ αυτό για
να αντιµετωπίσουν τις καθηµερινές τους ανάγκες. Με την πάροδο του χρόνου και στην
προσπάθεια να γίνει ταχύτερη η µετακίνηση τους, διαµορφώθηκε το άθληµα των χιονοδροµιών,
το οποίο διαδόθηκε και στους κατοίκους άλλων χωρών που διέθεταν χιονοσκεπείς περιοχές. Η
µετέπειτα ανάπτυξη των χιονοδροµιών υπήρξε θεαµατική. Αναπτύχθηκαν πολλά επί µέρους
χιονοπαγοδροµικά αθλήµατα και το1921 καθιερώθηκαν οι χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες, ενώ
παράλληλα αναπτύχθηκαν οι διάφορες µορφές χειµερινού τουρισµού.
Γαστρονοµικός Τουρισµός:
Όταν µιλάµε για γαστρονοµικό τουρισµό αναφερόµαστε ουσιαστικά σε µια υποκατηγορία του
πολιτιστικού τουρισµού (η γαστρονοµία θεωρείται πολιτιστική έκφραση) στην οποία οι ταξιδιώτες
επιδιώκουν να βιώσουν µοναδικές γαστρονοµικές εµπειρίες, και αποτελεί µια απ’ τις µεγαλύτερες
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τάσεις στον χώρο του τουρισµού παγκοσµίως. Επιπρόσθετα ο γαστρονοµικός τουρισµός
περιλαµβάνει και εκπαιδευτικές ξαναγήσεις στις οποίες προσφέρεται η δυνατότητα δοκιµής των
τοπικών εκάστοτε εδεσµάτων, αλλά και οι εφαρµογές εικονικών περιηγήσεων γύρω από τον
γευστικό πλούτο της πόλης. Με τον πλούτο που έχει η Πάτρα, τόσο σε γαστρονοµικό πολιτισµό
όσο και στην ποιότητα και αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων, είναι προφανής η ευκαιρία που
υπάρχει για την ανάπτυξη του γαστρονοµικού τουρισµού στην πόλη και την καθιέρωσή του
ως Γαστρονοµικό Προορισµό. Ο γαστρονοµικός τουρισµός – υποκατηγορία του οποίου αποτελεί
και ο οινικός τουρισµός – αποτελεί το «κανάλι» µέσα απ’ το οποίο διοχετεύονται τα τοπικά
προϊόντα και προβάλλεται ο διατροφικός πολιτισµός και γαστρονοµία. Αποτελεί ουσιαστικά το
«πάντρεµα» των ποιοτικών τοπικών προϊόντων µε το τουριστικό προϊόν.
Υποδοµές Εναλλακτικού Τουρισµού στην Πάτρα:
Θαλάσσιος τουρισµός:
Aυτό το είδος τουρισµού είναι αρκετά ανεπτυγµένο λόγω του µεγάλου λιµανιού της. Όπως έχει
ειπωθεί «Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί έναν απ’ τους οκτώ κρίκους της νεοϊδρυθείσας Ένωσης
Λιµένων Κρουαζιέρας, που διευρύνει πλέον τις δυνατότητες του για να αυξήσει το θαλάσσιο
τουρισµό της».
Οι υποδοµές της Πάτρας είναι:
Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πατρών: προσφέρει υπηρεσίες εκµάθησης ιστιοπλοΐας. Επίσης προωθεί την
ιστιοπλοΐα στην Πάτρα. Μαθήµατα γίνονται σε παιδία από 6 χρονών µέχρι και ενήλικες.
Αθλητικός Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Ρίου Ιάσων: πρόκειται για τον δεύτερο όµιλο εκµάθησης
ιστιοπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Μαθήµατα µπορούν να παρακολουθήσουν παιδία
από 6 χρονών, µέχρι και ενήλικες. Τον Ιούλιο ,συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται σχολή ιστιοπλοΐας
µε σκοπό να έρθουν σε επαφή τα παιδιά µε το άθληµα. Έµπειροι προπονητές συµβάλλουν σ’ αυτήν
την διαδικασία.
Καταδύσεις στην Παναγοπούλα: τα κρυστάλλινα νερά της Παναγοπούλας κρύβουν απίστευτες
οµορφιές, που προσελκύουν εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρόνο.
Kite surfing και wind surfing: η περιοχή του ∆ρεπάνου, φιλοξενεί ένα απ’ τα πιο δηµοφιλή µέρη
στην Ελλάδα για την διεξαγωγή kite surfing και windsurfing. Λόγω τον δυνατών ανέµων , των
ισχυρών ρευµάτων και ψηλών κυµάτων αποτελεί µοναδικό µέρος για την εξάσκηση αυτών των
θαλάσσιων αθληµάτων.
Καλλιτεχνικός Τουρισµός:
Η Πάτρα, έκτος απ’ το γεγονός ότι ήταν Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα το 2006,διεξάγωνται ετησίως
πολλές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στην
Πάτρα είναι οι εξής:
Πατρινό Καρναβάλι: αποτελεί έθιµο στην Πάτρα εδώ και 160 χρόνια. Είναι µια σύγχρονη µορφή
των ∆ιονυσίων µυστηρίων, τα οποία διεξάγονταν στην αρχαιότητα προς τιµήν του ∆ιονύσου.
∆ιεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: λαµβάνει χώρα στην Πάτρα τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο µε µία
σειρά εκδηλώσεων στο Ρωµαϊκό Θέατρο (Αρχαίο Ωδείο). Αποτελεί κέντρο σηµαντικών
διευρωπαϊκών εκδηλώσεων.
Ναυτική Εβδοµάδα: διεξάγεται τέλη Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου από την Ναυτική ∆ιοίκηση Ιονίου.
Περιλαµβάνει µία σειρά εκδηλώσεων σε διάφορα θέατρα της πόλης µε θέµα την θάλασσα και την
επίδρασή της στη ζωή των κατοίκων και στους ταξιδιώτες. Βέβαια, δεν λείπουν και οι γιορτές
σαρδέλας.
∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών: αποτελεί ελληνική παράδοση απ’ την εποχή της τουρκοκρατίας
και στην Πάτρα αυτή η παράδοση συνεχίζεται. Οι παραστάσεις γίνονται στα καφενεία των χωριών
της Αχαΐας, αλλά και στα θέατρα της Πάτρας.
Θρησκευτικός Τουρισµός:
Στην Πάτρα υπάρχουν αναµφισβήτητα πολλοί και σπουδαίου ιεροί ναοί και µαναστήρια, όπως και
σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Ωστόσο οι πιο αξιόλογες εκκλησιές από αρχιτεκτονική άποψη αλλά
και τα πιο σηµαντικά µοναστήρια είναι τα εξής:
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ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ

Ο παλαιός Ναός (δεξιά) οικοδοµήθηκε στο διάστηµα 1836-1843 στη θέση όπου µαρτύρησε ο
Απόστολος Ανδρέας. Χτίστηκε σε ρυθµό βασιλικής πάνω στα ερείπια ναού της ∆ήµητρας και είναι
έργο του περίφηµου αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου ενώ τις εργασίες ανέγερσής του
παρακολούθησε αυτοπροσώπως τον Οκτώβριο του 1838 ο βασιλιάς Όθωνας. Μπροστά και δεξιά
του Ναού, βρίσκεται ο µαρµάρινος Τάφος του Αποστόλου.
Ο νέος Βυζαντινού ρυθµού ναός θεµελιώθηκε το 1908 από τον Γεώργιο τον Α΄, και εγκαινιάσθηκε
το 1974 από τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Νικόδηµο. Φυλάσσει την κάρα του Αποστόλου και τµήµα
του χιαστί σταυρού στον οποίο µαρτύρησε. Είναι ο µεγαλύτερος και καλλιτεχνικότερος ορθόδοξος
ναός των Βαλκανίων(χωρητικότητα 5.500 άτοµα).Την επίβλεψη των εργασιών ανέγερσης είχε ο
αρχιτέκτονας Αναστάσιος Μεταξάς και µετά το θάνατό του (1937) ο αρχιτέκτονας Γεώργιος
Νοµικός. Οι πολλές συζητήσεις που έγιναν για τη σταθερότητα του εδάφους στο σηµείο αυτό αλλά
και για τον αρχιτεκτονικό τύπο του οικοδοµήµατος οδήγησαν σε αλλαγές και καθυστερήσεις για
την ολοκλήρωση του έργου. Ο κεντρικός τρούλος του Ναού έχει ύψος 46 µέτρα, πάνω του
στηρίζονται ένας πεντάµετρος επίχρυσος σταυρός και δώδεκα µικρότεροι που συµβολίζουν το
Χριστό και τους δώδεκα µαθητές του. Βρίσκεται στην οδό Αγίου Ανδρέου 199 (Τηλ.2610.321184)
ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ: Από το 1966 καθιερώθηκαν τα Πρωτοκλήτεια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
κυρίως λόγου, βυζαντινής µουσικής και εκθέσεων παλαιών και νεοτέρων βυζαντινών εικόνων στα
πλαίσια της εορτής του πολιούχου των Πατρών Αποστόλου Ανδρέα(30 Νοεµβρίου). Οργανώνονται
από τη Μητρόπολη Πατρών. (Για περισσότερες πληροφορίες:Τηλ.2610.330644)
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Βυζαντινός ναός, κτισµένος από το 900 µ.Χ πάνω στα ερείπια του ναού του ∆ιός, µετατράπηκε και
σε τζαµί στην Τουρκοκρατία και ξανακτίσθηκε µετά το 1828. Βρίσκεται στην οδό Παντοκράτορος
και Ηλείας (Τηλ.2610.279454). Η είσοδος είναι ελεύθερη, καθηµερινά 08.00- 11.00 & 16.30-19.00.

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Ευαγγελίστρια (αρχές 20ου αιώνα)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
Η εκκλησία του Ευαγγελισµού της Παρθένου Μαρίας ή αλλιώς Ευαγγελίστρια ολοκληρώθηκε το
1846 από το βαυαρό αρχιτέκτονα Τσίλλερ. Από το 1856 είναι ο επίσηµος καθεδρικός ναός των
Πατρών. Η εικονογραφία και διάκοσµος της είναι αναγεννησιακού χαρακτήρα ενώ βρίσκεται επί
της οδού Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου.
ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η Αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ανδρέα θεµελιώθηκε το 1872 από την προτεσταντική
κοινότητα της πόλης. Ολοκληρώθηκε το 1878. Είναι κτισµένη µε γρανιτένιες πέτρες που
µεταφέρθηκαν από τη Σκωτία και βρίσκεται στην οδό Αγίου Ανδρέου και Καρόλου
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ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η καθολική εκκλησία του Αγίου Ανδρέα οικοδοµήθηκε µετά το 1870 ενώ κτίσθηκε σε δυο φάσεις
το 1925 και το 1937.Βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος πλησίον του Μητροπολιτικού ναού της
Ευαγγελιστρίας.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ Σε υψόµετρο 860 περίπου µέτρων και άνω του χωριού Σαραβάλι (15 χλµ
από την Πάτρα), λειτουργεί το ιστορικό Μοναστήρι της Γλυκειάς Παναγίας ή του Οµπλού, όπως
επικράτησε να ονοµάζεται. Ιδρύθηκε την περίοδο των Παλαιολόγων (αρχές του 15ου αιώνα), σε
τοποθεσία αρκετά ασφαλή, λόγω της ύπαρξης τριγύρω τριών φρουρίων (Σαραβαλίου,
Σιδηροκάστρου και Σαρακηνόκαστρου), πάνω στα ερείπια προϋπάρχοντος, από το 1315,
µοναστικού ασκητηρίου. Σήµερα στη Μονή φυλάσσονται, πολλά κειµήλια αξίας. Επίσης το
Μοναστήρι. διαθέτει σπάνια έγγραφα και πλούσια συλλογή παλιών βιβλίων. Πανηγυρίζει στις 21
Νοεµβρίου.

http://www.visit-achaia.gr/el/attractions/religion-monuments
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΑΣ

Μονή Γηροκοµείου (αρχές 20ου αιώνα)

Είναι µία από τις παλαιότερες Mονές της Ελλάδας. Βρίσκεται στην ανατολική παρυφή της Πάτρας,
στην περιοχή του προϊστορικού οικισµού της Μεσσάτιδας. Ιδρυµένο τον 9ο αιώνα το µοναστήρι της
Παναγίας της Γηροκοµήτισσας που στους βυζαντινούς χρόνους υπήρξε και γηροκοµείο,
καταστράφηκε και ξανακτίσθηκε αρκετές φορές. Το Μοναστήρι που ήταν ανέκαθεν ανδρική Μονή,
διαθέτει σπουδαία αγιογράφηση, σπάνια έγγραφα και πλούσια βιβλιοθήκη. Εορτάζει στις 15
Αυγούστου.
Ιαµατικός τουρισµός:
Ιαµατική πηγή Σελιανίτικων (Αίγιο): Τα Σελιανίτικα, ένα πανέµορφο παραθαλάσσιο χωριό που
βρίσκεται σε απόσταση 35 χλµ από την Πάτρα, αποτελούν πόλο έλξης για τα ιαµατικά λουτρά,
καθώς και για την όµορφη καταγάλανη θάλασσα της περιοχής . Θερµοκρασία νερού : 26ο
Kελσίου. Χαρακτηρισµός νερού : Αλιπηγή , βρωµιούχος , ασθενώς αλκαλική
Θεραπευτικές ιδιότητες : Ρευµατικές , αρθριτικές και δερµατικές παθήσεις.
Λουτρά Χαµάµ Πατρών: Στην Ελλάδα, το αρχαιότερο σε λειτουργία χαµάµ(τουρκικό θερµόλουτρο)
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βρίσκεται στην Πάτρα και χρονολογείται από το 1400.Κτίστηκε επί Ενετοκρατίας και διατηρήθηκε
αργότερα από τους Τούρκους οι οποίοι είχαν επίσης τη συνήθεια των θερµών λουτρών. Από τότε
µέχρι σήµερα λειτουργούν σ' αυτό τα χαµάµ. Βρίσκεται στην οδό Μπουκαούρη 29 ενώ η είσοδος
του κοστολογείται στα 5,0 ευρώ.( Τηλ.2610.274627)
Τουρισµός για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες:
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτό το είδος τουρισµού είναι σχεδόν ανύπαρκτο εφόσον οι µόνες
υποδοµές που υπάρχουν, είναι λιγοστές θέσεις στάθµευσης και ειδικά κατασκευασµένα πεζοδρόµια
που συναντώνται αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης. Εποµένως καλό θα ήταν να
ευαισθητοποιηθούµε όλοι σε αυτό το θέµα και να κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να
βοηθήσουµε και να διαφυλάξουµε τα κοινωνικά δικαιώµατα αυτών των ανθρώπων.
Αθλητικός Τουρισµός:
Κολυµβητήριο Α. Πεπανός Κολυµβητήριο ακτής ∆υµαίων Πάτρας
Κολυµβητήρια:
Γήπεδα: Café restaurant – Γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5: Γοργοποτάµου 1 και Ελευθερίας Γήπεδα
ποδοσφαίρου 5x5 : Αθηνών 301 και πάροδος Κανελλοπούλου
Γήπεδο ποδοσφαίρου 7x7: ∆ιόδωρου όπισθεν Τόφαλου
Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5:Τορώνης 18
Sporting House (γήπεδα tennis- basket): Αριστοτέλους 26
Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5: Αγίου Νικολάου 16, Λεύκα
Αχαϊκός, Γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5: Αριστοτέλους 32
Γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5: ∆αµιράλη Ιωάννη 27
Γυµναστήρια: Γυµναστήριο: Πάροδος Ηρακλείου 116
Κλειστό Γυµναστήριο Παµπελοποννησιακού Εθνικού Κέντρου Πάτρας : Μποζαϊτικα Πατρών
Πεζοπορία –Ορειβασία: Άνω Καστρίτσι: Καταφύγιο Ε.Ο.Σ Καλέντζι- Προφήτης Ηλίας –
Ερύµανθος Κάτω Λουσοί Πτέρη Παναγία Κλωκοβίτισσα- Κορυφογραµµή Πεπελενίκου.
Χιονοδροµία .Χιονοδροµικό κέντρο Καλαβρύτων Αναρρίχηση Πεδίο Αναρρίχησης
Αλεποχωρίου Πεδίο Αναρρίχησης Καλόγριας Πεδίο Αναρρίχησης Όρους Σκόλης
Ιππασία : . Ιππικός Όµιλος Πατρών
Κανό- Καγιάκ- rafting : Στον ποταµό Λάδωνα, έχει εγκατασταθεί ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος
∆άφνης (Ν.Α.Ο.∆.), Ο οποίος παρέχει στους επισκέπτες:
1.Εκµάθηση κανό και ράφτινγκ
2.Ποδηλασία
3.Μαθήµατα Τοξοβολίας
4.Κωπηλασία στη λίµνη του Λάδωνα
Επίσης παρέχει και ξενώνα χωρητικότητας 24 ατόµων.
Συνεδριακός Τουρισµός:
Χώροι στους οποίους µπορούν να διεξαχθούν κάποιες εκδηλώσεις: Πανεπιστηµίου Πατρών
Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Πάτρας (Κουκούλι Πατρών) Αίθουσα ΤΕΕ/Τ∆Ε 3ων (Ναυάρχων 34)
Επιµελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58) Εµπορικός Σύλλογος (Πλ. Γεωργίου 25) Ξενοδοχείο
Αστήρ (Αγ. Ανδρέου) Ξενοδοχείο Porto- Rio (Ρίο) Grecotel Lacopetra Beach (Λακόπετρα)
Παλαιά Σφαγεία Πατρών (Ακτή ∆υµαίων) Millennium Παρ. (Ρήγα Φεραίου 58) Περί Τεχνών
(Αράτου κ Κανακάρη) Αρχαιολογικό Μουσείο (Αιγίου Αγ. Ανδρέου και Μιχαλακοπούλου)
Αχαιός (Νιφορέϊκα) Αχάϊα Clauss (Κλάους Πατρών)
Αγροτουρισµός:
Αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί στην Αχαία:
α) Αγροπεριβαλλοντική Οµάδα Βιοκαλλιεργητών ∆υτικής Ελλάδος επικοινωνία:
http://www.bionetwesthellas.gr
β) Ένωση αγροτικών συνεταιρισµών Πατρών ‘’Πατραϊκή επικοινωνία: Άνθειας 38 - 263 32 ΠΑΤΡΑ Tηλ: 2610 - 362712 / 3 Fax: 2610 - 362707 e-mail: coopatra@otenet.gr
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∆ασοτουρισµός:
∆άση που σας προτείνουµε να επισκεφτείτε στην Αχαΐα:
α)∆άσος Στροφιλιάς β) ∆άσος Κάνισκας γ)∆ασύλλιο (κέντρο της Πάτρας
Τουρισµός περιπέτειας:
Αναρρίχηση: Πολλά είναι τα αναρριχητικά πεδία που προσφέρεται για αναρρίχηση µε διαδροµές
διαφόρων βαθµών δυσκολίας.
Αναρριχητικό πεδίο Αλεποχωρίου: απέχει 40χµ. από την Πάτρα, βρίσκεται στους πρόποδες του
Ερυµάνθου και περιλαµβάνει πέντε αναρριχητικά πεδία µε 60 διαδροµές συνολικά.
Αναρριχητικό πεδίο καλογριάς: απέχει 45χµ. Από την Πάτρα, έχει νότιο προσανατολισµό και η
καλύτερη περίοδος αναρρίχησης είναι Οκτώβριο µε Απρίλιο.
Αναρριχητικό πεδίο Σπαρτιάς (Γρεβενού): απέχει από την Πάτρα γύρω στα 50χµ. µέσω
Ερυµάνθειας, βρίσκεται στις παρυφές ενός εκτεταµένου ελατοδάσους στους δυτικούς πρόποδες του
Ερύµανθου, λόγο ψηλότερα από το Αλεποχώρι, περιλαµβάνει δέκα διαδροµές.
Αναρριχητικό πεδίο Όρους Σκολίς (Σανταµέρι): βρίσκεται πάνω από τον κάµπο της Αχαγιάς, 45χµ.
από την Πάτρα. Υπάρχουν δυο συγκροτήµατα σε αντίστοιχες πλευρές του βουνού Χατζούρι
(Πόρτες) και Σανταµέρι.
Πεζοπορικές ∆ιαδροµές: Όσον αφορά στις πεζοπορικές διαδροµές, στην περιοχή υπάρχουν
πανέµορφα τοπία και οι διαδροµές είναι ποικίλες µε βαθµό δυσκολίας από µέτριο έως δύσκολο. Οι
σηµαντικότερες από αυτές είναι:
∆ιαδροµή Καλέτζι- Προφήτης Ηλίας-Ερύµανθος Υψόµετρο Καλέτζι 900µ.- Προφήτης Ηλίας
2.124µ. ∆υσκολία: ∆ύσκολη διαδροµή ∆ιάρκεια 3,5 ώρες
∆ιαδροµή Μετόχι Βλασίας- Καλλιφώνι Υψόµετρο 900µ.-1998µ.∆υσκολία ∆ύσκολη διαδροµή
∆ιάρκεια 5 ώρες
∆ιαδροµή Χιονοδροµικό κέντρο-Ορειβατικό καταφύγιο- Νεραϊδοράχη-Ψηλή Κορυφή-ΜαυρολίµνηΎδατα Στυγός Υψόµετρο Καταφύγιο 2100µ. – Νεραϊδοράχη 2341µ. ∆υσκολία ∆ύσκολη διαδροµή
∆ιάρκεια 7 ώρες
∆ιαδροµή Άνω
Καστρίτσι- Πηγή Πασχαλίανων- ∆ριτσέλο Υψόµετρο Πασχαλιάνοι 1300µ.- ∆ριτσέλο 1594µ.
∆υσκολία ∆ιαδροµή µέτριας δυσκολίας ∆ιάρκεια 4 ώρες
∆ιαδροµή Κάτω Λουσοί- Ψηλή Κορυφή- Κάτω Κάµπος- Κεφαλόβρυσο- Ελατόφυτο- Πλανητέρο
Υψόµετρο Κάτω Λουσοί 1000µ.- Ψηλή Κορυφή 2318µ. ∆υσκολία ∆ιαδροµή µέτριας δυσκολίας
∆ιάρκεια 9 ώρες
∆ιαδροµή Μονοπάτι Παυσανία: Αχαΐα Κλάους-Καταρράχτης Κοµπηγάδι- Άνω Βλασία- Ψηλές
Κορυφές-Λεχούρι-Τριπόταµα Υψόµετρο Ψηλές Κορυφές 1500µ. ∆υσκολία ∆ιαδροµή µέτριας
δυσκολίας ∆ιάρκεια 2 ηµέρες
∆ιαδροµή Περιστέρα- Ύδατα Στυγός Υψόµετρο Περιστέρα 1000µ. ∆υσκολία ∆ιαδροµή µέτριας
δυσκολίας ∆ιάρκεια 3,5 ώρες
∆ιαδροµή Πηγές Λάδωνα- Παγκράτιο-Κλήµα Παυσανία Υψόµετρο Παγκράτιο 860µ. ∆υσκολία
∆ιαδροµή µέτριας δυσκολίας ∆ιάρκεια 2 ώρες
∆ιαδροµή Σκεπαστό- Παναγία Πλατανιώτισσα- Μονή Μακελλαρίας Υψόµετρο Σκεπαστό 1100µ.Πλατανιώτισσα 2318µ. ∆υσκολία ∆ιαδροµή µέτριας δυσκολίας ∆ιάρκεια 7 ώρες
Ιππασία: Ιππικός όµιλος Πατρών που διαθέτει άρτια εξοπλισµένες εγκαταστάσεις και
καταλαµβάνει έκταση 10 στρεµµάτων. Βρίσκεται στο 14 Χελµ. Της Πατρών-Καλαβρύτων, στη
θέση Κουρλάµπα.
Ανεµόπτερο Πλαγίας: Στο ∆ήµο Ωλενίας στις Πλαγίες του όρου Σκόλις από το Σανταµέρι.
Μηχανοκίνητο Αλεξίπτωτο Πλαγιάς: Αερολέσχη Αιγίου Μέλος της Αεραθλητικής Οµοσπονδίας.
Καγιάκ-ράφτινγκ-ποδηλασία στο Λάδωνα: Ο ποταµός Λάδωνας θεωρείται ένας από τους
δυσκολότερους ποταµούς στην Ελλάδα, προσφέρεται όµως και από αρχάριους. Σε συνδυασµό µε το
συναρπαστικό άγριο τοπίο η περιοχή είναι από τις πιο προνοµιούχες για καγιάκ και ράφτινγκ. Οι
περιοχές στο Λάδωνα προσφέρονται και για ποδηλασία.
Ορειβατικό ποδήλατο: Η ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων, η περιοχή της Τριταίας( µεταξύ των
χωριών Αλεποχώρι και Καλέντζι), ο Λάδωνας ποταµός, το όρος Μόβρη στη ∆υτική Αχαΐα
αποτελούν θαυµάσιες διαδροµές µέσα στη φύση.
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Χειµερινός Τουρισµός:
Χιονοδροµικό Κέντρο Καλαβρύτων (Χελµού): Η λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου
αντέστρεψε τη φθίνουσα πορεία της περιοχής και την έθεσε σε ανιούσα αναπτυξιακή τροχιά. Πλέον
τα Καλάβρυτα έχουν εξελιχθεί σ’ ένα Τουριστικό Κέντρο µε δεκάδες ξενοδοχειακές µονάδες,
ανάλογο αριθµό καταστηµάτων αναψυχής (καφέ, ταβέρνες, µπαρ) και χιλιάδες επισκέπτες κάθε
χρόνο. Το Χιονοδροµικό Κέντρο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Χελµού και σε υψόµετρο από
1.650 έως 2.340 µέτρα. Λειτουργούν επτά (7) αναβατήρες (2 αρχαρίων, 2 τύπου καρέκλας και 3
συρόµενοι) µε συνολική δυνατότητα µεταφοράς 5.000 ατόµων ανά ώρα, που εξυπηρετούν 12 πίστες
όλων των επιπέδων συνολικού µήκους 20 χιλιοµέτρων. Ακόµα διαθέτει πίστες cross country ski,
µονοπάτια ορειβατικού σκι και µονοπάτια πορείας και ορειβασίας. Υπάρχουν τρία κτίρια υποδοχής
χιονοδρόµων και επισκεπτών για ξεκούραση, καφέ ή φαγητό. Οι χώροι στάθµευσης είναι άνετοι,
ενώ διαθέτει σταθµό Α’ Βοηθειών, καταστήµατα ενοικιάσεως εξοπλισµού και σχολή σκι. Το
Χιονοδροµικό Κέντρο λειτουργεί καθηµερινά κατά την χειµερινή περίοδο η οποία διαρκεί από τα
µέσα ∆εκεµβρίου έως τα τέλη Απριλίου. Οι επισκέπτες του κέντρου φθάνουν τους 100.000 κατά τη
χειµερινή περίοδο και είναι στην πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας και όλων των επιπέδων γνώσης
του σκι.

Γαστρονοµικός Τουρισµός:
« Η κουζίνα της Κορνηλίας » (2610 272987, Πλ. Καποδιστρίου 4-Μαρκάτο). Μπορείτε να κάθεστε
για ώρες σε αυτό τον όµορφο χώρο µε τον απαλό φωτισµό, τα αυθεντικά πόστερ από ταινίες
σοβιετικού ρεαλισµού στους τοίχους και τα ωραία τραπέζια από τα συρτάρια των οποίων βγαίνουν
τα µαχαιροπίρουνα. Παράλληλα θα τσιµπολογάτε υπέροχες γεύσεις που θα ετοιµάσει για εσάς η
κυρία Κορνηλία, µια εξαιρετική µαγείρισσα που έµαθε να µαγειρεύει από τη Μικρασιάτισσα γιαγιά
της µοσχαράκι κοκκινιστό µε πουρέ µελιτζάνας, πίτα και κολοκύθια µε ανθότυρο, χοιρινό µε
βερίκοκα και γιαούρτι και άλλες νοστιµιές που θα σας µείνουν αξέχαστες. Το επιδόρπιο είναι και
αυτό σπιτικό και περιλαµβάνει παγωτό καραµέλα και άλλες γεύσεις παγωτού που σερβίρεται µε
καρυδόπιτα και κέικ σοκολάτα.
« Τρελλή Ροδιά » (2610 225965, Καραϊσκάκη 156). Ο χώρος είναι µικρός και ατµοσφαιρικός και το
µπιστρό του Αλέξη παλιό, καλό στέκι καλλιτεχνών και λόγιων. Καλή µουσική, ποτό ή κρασί από τη
µεγάλη wine list και δυο, τρία πιάτα για συνοδεία: µπιφτέκι και εξαιρετική ρυζοσαλάτα.
« Κονταξής » (2610 423277). Στο υπόγειο µαγαζί που δεν έχει καν πινακίδα, σας περιµένει πάντα ο
κ. Άγγελος Κονταξής. Αθηναίοι και Πατρινοί έρχονται φανατικά για τον κ. Άγγελο, την αυθεντική
και φιλική ατµόσφαιρα που τους επιτρέπει ακόµη και να σερβίρονται µε σύστηµα... self service και
το καλό φαγητό. ∆οκιµάστε γαρίδες σαγανάκι, σουπιές µε σπανάκι, χταπόδι στιφάδο, ρείκι.
« Καραβίτης » (2610 277677, Αγίου Νικολάου 27, προσεχώς πλατεία Υψηλών Αλωνίων). Η
µοντέρνα καφετέρια των αδελφών Γκανασούλη ξεχωρίζει: σερβίρει πεντανόστιµα µαγειρευτά
φαγητά τα οποία ετοιµάζουν η µητέρα και η θεία τους. Θα δοκιµάσετε κοτόπουλο λεµονάτο µε ρύζι
και υπέροχη σάλτσα, µαφαλντίνες µε λιαστή ντοµάτα, φέτα και µαυροδάφνη, πίτες, κοκκινιστό
µοσχαράκι µε πουρέ και άλλα πολλά. Τις υπόλοιπες ώρες ο καφές συνοδεύεται από εύγευστα
γλυκά, επιβεβαιώνοντας την παράδοση που έχει η οικογένεια στη ζαχαροπλαστική από το 1928:
µόκα ταψιού, προφιτερόλ, σοκολατίνες, σιροπιαστά, κρέµες και ό,τι άλλο λιγουρευτείτε εδώ θα το
βρείτε! Σε ένα µήνα το µαγαζί θα µεταφερθεί στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων.
« Φαγιούµ » (2610 270557, Βασ. Ρούφου 7). Ωραίος ο χώρος, καλή η µουσική και περιποιηµένα τα
πιάτα. Αν ο καιρός το επιτρέπει καθίστε στην υπέροχη αυλή και απολαύστε το κρασί και τις
ιδιαίτερες γεύσεις του µενού.
« Λαβύρινθος » (2610 226436, Πουκεβίλ 44). Σερβίρει καθηµερινά αµέτρητα µαγειρευτά και ψητά
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ώστε δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Ο χώρος στον οποίο κυριαρχεί η πέτρα είναι ευχάριστος
και η εξυπηρέτηση άψογη. Μη φύγετε χωρίς να δοκιµάσετε το εξαιρετικό γιαουρτλού, τις πίτες, τη
διάσηµη γαρδούµπα και τα διάφορα µεζεδάκια.
« Μεσόγειος » (2610 994601). Ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης στην περιοχή του
Καστελλόκαµπου µε όµορφο, κοµψό περιβάλλον, πολύ καλά ψαρικά και µεγάλη λίστα κρασιών.
« Πολιτεία » (2610 342200). Στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου θα βρείτε το καφενείο- εστιατόριο
όπου θα φάτε κρεατικά και ζυµαρικά. Ο πέτρινος χώρος είναι συµπαθητικός, ενώ Παρασκευή και
Σάββατο έχει «ζωντανή» µουσική.
« Ντίνος » (2610 336500) και « Ιχθυόσκαλα »: Στην ιχθυόσκαλα, θα βρείτε τα διάσηµα ουζερίψαροταβέρνες της Πάτρας. Για ολόφρεσκα ψάρια, καλαµάρια γόνους τηγανητά, χταπόδι στα
κάρβουνα και ούζο.
« Μουριές ». Εξαιρετική ταβέρνα στην πύλη της «Αχαΐα Κλάους» για κρεατικά και µαγειρευτά.
« Το Παλαιόν » (2610 226435, Αγίου Νικολάου 13). Με κλασική διακόσµηση που θυµίζει
ευρωπαϊκό κινηµατογράφο, για καφέ ή φαγητό παρέα µε τους Πατρινούς που συχνάζουν εκεί.
∆οκιµάστε φιλέτο µόσχου µε γκρατέν από µανιτάρια πορτσίνι, κοτόπουλο φρικασέ µε κρέµα από
άγρια µανιτάρια και κρασί δικής τους εµφιάλωσης.
« Μαραβέλας » (2610 275901). Η οικογενειακή ταβέρνα της Πάτρας στην οποία τις Κυριακές
γίνεται το αδιαχώρητο. Σερβίρει καλοµαγειρεµένα σπιτικά φαγητά και ψητά.
ΣΤΟ ΡΙΟ
« Ναύτ-οικο » (2610 995992). Ευχάριστος, φωτεινός χώρος και καλά πιάτα τα οποία ετοιµάζουν
µπροστά σας σπουδαστές από σχολές µαγειρικής! Οι ιδιοκτήτες περηφανεύονται για τα φρέσκα
προϊόντα που χρησιµοποιούν και το µενού έχει µεγάλη ποικιλία. Θα φάτε δροσερές σαλάτες (ρόκα
µε ψιλοκοµµένο παντζάρι και τριµµένη φέτα), χειροποίητες πίτες (όπως η πίτα µοτσαρέλας µε
βασιλικό), ψητά κρέατα, ζυµαρικά, µεζεδάκια, λίγα µαγειρευτά που αναγράφονται στον
µαυροπίνακα και σπιτικά γλυκά.
« Καλυψώ ». Εξαιρετική ψαροταβέρνα η οποία σερβίρει και καλά µαγειρευτά.
« Rementzo » (2610 993829). Καλή ελληνική κουζίνα, κρεατικά, ψάρια και θαλασσινά σε ένα
εστιατόριο που αγαπούν πολύ οι Πατρινοί. Μερικές βραδιές έχει και «ζωντανή» µουσική.
« Σταθµός » (2610 991296). Εξαιρετική ταβέρνα για ψάρια και κρεατικά.
« Κουκούτσης » (2610 991202). Με νόστιµους µεζέδες και φαγητό σε πολύ χαµηλές τιµές. Έχει
κερδίσει τους φοιτητές της Πάτρας για πάντα!
● Για νηστίσιµα, ούζο και ψαρικά θα πάτε στα Βραχναίικα και στον Ψαθόπυργο.
Βιβλιογραφία για Εναλλακτικό τουρισµό
Επιµελητηρίο Αχαΐας, (2001) ∆ελτίο - τεύχος 625 Νοέµβριος, Πάτρα
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και η ανάπτυξη των ειδικών & εναλλακτικών µορφών τουρισµού ». ∆ιπλωµατική εργασία ΜΒΑ Τµήµα
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα
Κολτσιδόπουλος Γ. ∆., (2000), «Τουρισµός, Θεωρητική προσέγγιση» Εκδόσεις ‘’Έλλην’'Αθήνα
Παπακωσταντινίδης Α. Λ,. (1993) « Αγροτουρισµός-Σταθµός στο δρόµο για την τοπική ανάπτυξη,»
,Εκδόσεις ‘’∆ωρικός’’ Αθήνα
Ρούπας Β., Λαλούµης ∆., (1998), «∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» Εκδόσεις . Σταµούλης Πειραιάς
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
www.culture.gr (Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµου)
www.golden-greece.gr
www.infocenterpatras.gr (Πληροφορίες για την Πάτρα)
www.traveldailynews.gr/columns/article/1244 (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α)
www.visit-achaia.gr (Πληροφορίες σχετικά µε την Αχαΐα σαν τουριστικό προορισµό)
www.visitgreece.gr (Πληροφορίες σχετικά µε την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισµό)
www.yppo.gr (Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού)
www.web-greece.gr (Τουριστικός οδηγός Ελλάδας)
www.tanea.gr (Ηλεκτρονική εφηµερίδα)
www.cretan-nutrition.gr (Πληροφορίες για τα εδέσµατα της Κρήτη
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Η. Επίλογος
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας που για πρώτη φορά εφαρµόστηκε στο αναλυτικό
πρόγραµµα του Λυκείου, η οµάδα µας εκδήλωσε ενδιαφέρον και ασχολήθηκε µε την πόλη µας.
Αρχικά αισθανθήκαµε ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα παιχνίδι που ενεργοποιούσε την διάθεσή µας
για αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών για το θέµα µας. Γρήγορα αντιληφθήκαµε όµως
πως πρόκειται για πολλά περισσότερα. Η ανάγκη συνεργασίας µας έδεσε. Οι διαφωνίες µας δεν
περιορίζονταν στο ποδόσφαιρο ή στον τρόπο και χώρο που θα διασκεδάζαµε αλλά πλέον
αποκτούσε χαρακτηριστικά επιστηµονικής διαφωνίας. Έπρεπε να χεις δουλέψει, να έχεις
επιχειρήµατα για να ανατρέψεις µε υγεία µια κατάσταση. Έπρεπε να βάλεις πλάτη στη δουλειά
και να σηκώσεις φωνή διαµαρτυρίας σε συµµαθητές που δεν συµµετείχαν ενεργά στις διάφορες
οµαδικές δράσεις.
Επισκεφτήκαµε το Μουσείο Τύπου όπου η υπεύθυνη, µέσα από τα δηµοσιεύµατα της κάθε
εποχής µας οριοθέτησε την Πόλη και τις περιόδους της ακµής και παρακµής της. Περπατήσαµε
την πόλη µε διαφορετικό τρόπο. ∆ιαπιστώσαµε ελλείψεις, ευαισθητοποιηθήκαµε σε προβλήµατα.
Καταγράψαµε την πραγµατικότητα χωρίς να αφήσουµε έξω τα στραβά.
Από την άλλη πλευρά, καταλάβαµε πως δεν είµαστε µόνοι. Άτοµα που γνωρίσαµε και
ενδιαφέρονται για την πόλη µας επιβράβευσαν και στάθηκαν κοντά µας. Με τη συµµετοχή µας
στο Forum Ανάπτυξης και την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ωριµάσαµε και
συναναστραφήκαµε µέσα από γόνιµους διαλόγους διαφορετικούς χαρακτήρες, απόψεις,
διαστάσεις.
Είδαµε το θέµα µας να αποκτά δηµοσιότητα.!! Η οικονοµική εφηµερίδα : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αφιέρωσε επαινετικά σχόλια στη συµµετοχή και δράση µας. Επιπλέον µας
ζητήθηκε και διατυπώσαµε τις απόψεις µας οι οποίες «ανέβηκαν» και στις ιστοσελίδες του Forum
Ανάπτυξης και του σχολείου µας καθώς επίσης δηµοσιεύτηκαν στην παραπάνω εφηµερίδα.
Αποκτήσαµε την δυνατότητα να χαιρόµαστε µε την δουλειά µας. Και µε το διάβασµα και τις
επιδόσεις ικανοποιούµαστε αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Και µας άρεσε.
Τέλος δηµιουργήσαµε δεσµούς συνεργασίας µεταξύ µας αλλά και µε τους καθηγητές µας. Με τις
οδηγίες τις παραινέσεις και την αισιόδοξη οπτική που έδιναν στις δυσκολίες, ξεπεράσαµε εµπόδια
και συνθέσαµε ένα έργο που όταν το παρουσιάσαµε µας γέµισε µε θετικές σκέψεις. Σκέψεις που
εκφράζονται µε µια κουβέντα. Ο άνθρωπος αναγνωρίζει, αναγνωρίζεται και καταξιώνεται µέσα
από την καθηµερινή µάχη. Θέλει όµως και το περιβάλλον της πόλης του να τον βοηθά, Θέλει οι
άνθρωποι που επισκέπτονται την πόλη να µπορούν να βρουν λύσεις, να χαρούν, να
ξεκουραστούν, να µάθουν, να διασκεδάσουν. Σε αυτά πιστεύουµε ότι βάλαµε ένα λιθαράκι µε
την ερευνητική µας προσπάθεια.
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