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Παραηηρήζεις ζηα ηοπογραθικά δεδομένα  

ηης δσηικής Αταΐας καηά ηην Ύζηερη Εποτή ηοσ Χαλκού- 

Χερζαίοι και θαλάζζιοι δρόμοι επικοινωνίας. 

 

Κωνζηανηίνα Ακηύπη 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ απνθαιπθζεί θαη ελ κέξεη κειεηεζεί πνιιέο ζέζεηο  

ζηε δπηηθή Αραΐα πνπ ήθκαζαλ θαηά ηελ κπθελατθή πεξίνδν θαη εκπινύηηζαλ ηνλ 

θαηάινγν κε ηηο γλσζηέο από παιηά εγθαηαζηάζεηο
1
. Έηζη ζηε ιίζηα κε ηα 

ζεκαληηθά θέληξα, όπσο ην Σείρνο Γπκαίσλ, ε Βνύληελε, ε Καιιηζέα, ην Κιάνπο 

θαη ν Καηαξξάθηεο, έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ λέεο ζέζεηο, όπσο ε Υαιαλδξίηζα
2
, ηα 

παιηαξέτθα, ην Διαηνρώξη, ε Κξήλε, ε Μηηόπνιε, νη Πόξηεο θ.άι. Πνιιέο αθόκα 

ζέζεηο έρνπλ εληνπηζηεί αιιά δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθά εξεπλεζεί κέρξη ζήκεξα.  

Καηά ηνπο κπθελατθνύο ρξόλνπο θαίλεηαη όηη ε πεξηνρή ηεο δπηηθήο Αραΐαο 

απνηεινύζε κία εληαία θαη ζπκπαγή πνιηηηζκηθή ελόηεηα, πνπ ήθκαζε από ηελ 

ΤΔΗΗΗΑ έσο θαη ηα ηέιε ηεο ΤΔΗΗΗΓ πεξηόδνπ
3
, ε νπνία αθνύ αθνκνίσζε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιιηηερληθήο παξάδνζεο πνπ πξνέξρνληαλ από ηα αλαθηνξηθά 
                                                
1 Μ. Πεηξόπνπινο, Αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Αραΐα, Σόκος Σηκεηηθός Κ. Ν. Σρηαληαθύιιοσ, Α, 

Πάηξα 1990, 495-537. Μ. Πεηξόπνπινο, Σνπνγξαθηθά ηεο ρώξαο Παηξέσλ, ζην. Α. Ρηδάθεο επηκ., 

Αρταία Αταΐα θαη Ζιεία,  Μειεηήκαηα 13 ,ΚΔΡΑ ΔΗΔ, Αζήλα 1991, 249. Λ. Κνιώλαο, Νεώηεξε 

κπθελατθή ηνπνγξαθία ηεο Αραΐαο, Πραθηηθά Δ΄ Γηεζλούς σλεδρίοσ Πειοπολλεζηαθώλ ποσδώλ, 

Άργος – Ναύπιηολ 6-10 επηεκβρίοσ 1995, ηόκ. Β΄, Αζήλαη 1998, 468-495. Η. Μόζρνο, Οη 

Μπθελαίνη ζηελ Αραΐα, Φαίδηκος 1, Δηαηρεία Μειεηώλ Μσθελαχθής Αταχας, Πάηξα 2007, 

ζπνξάδελ.  

ηηο παξαπάλσ δεκνζηεύζεηο αλαθέξνληαη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο εληνπηζκέλεο κπθελατθέο 

ζέζεηο, έηζη ζηελ παξνύζα κειέηε δελ ζα γίλεη αλαθνξά ζε όιεο, παξά κόλν ζε κεξηθέο  πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνληα ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία. Δπραξηζηώ ην ζύδπγό κνπ, αξραηνιόγν Μηρ. 

Γθαδή γηα ηηο πνιύηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνγξαθία ηεο κπθελατθήο Αραταο, 

ζηελ νπνία εξγάδεηαη  εληαηηθά από ην 1994 θαη εμήο.  
2 ηε Υαιαλδξίηζα έρνπλ εληνπηζηεί θαη αλαζθαθεί ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ κπθελατθνύ 

νηθηζκνύ ζηε ζέζε ηαπξόο (ην 1985 από ηε Σ΄ ΔΠΚΑ) θαη ην κπθελατθό λεθξνηαθείν ζηε ζέζε 

Άγηνο Βαζίιεηνο (αξρηθά από ηνλ Ν. Κππαξίζζε  θαη ηελ ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθή Δηαηξεία ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε Σ΄ ΔΠΚΑ  από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

εμήο) 
3 πλερώο έξρνληαη ζην θσο ζηνηρεία από ζεκαληηθέο αλαθαιύςεηο ζε όιε ηελ Αραΐα θαη γηα ηελ 

ππνκπθελατθή πεξίνδν πνπ ζπλερίδεη  ηελ ΤΔΗΗΗΓ λεόηεξε. 
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θέληξα ηεο Αξγνιίδαο αιιά θαη από άιια κεγάια θέληξα ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ, καο 

παξέδσζε ην δηθό ηεο ύθνο, κε θύξην δηαθξηηηθό ζηνηρείν απηό πνπ νλνκάδεηαη 

«αρατθόο ξπζκόο» θαη απνηειεί ζήκεξα αληηθείκελν κειέηεο από πνιινύο 

εξεπλεηέο
4
. Γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο «αρατθήο πνιηηηζηηθήο ελόηεηαο» θαίλεηαη 

όηη θαηαιπηηθό ξόιν έπαημαλ νη γεσκνξθνινγηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηνπίνπ, πνπ κε  

ηελ νξνζεηξά ηνπ Παλαρατθνύ όξνπο θαη ηνπ Δξύκαλζνπ, δεκηνπξγνύλ έλα θπζηθό 

ζύλνξν θαη ρσξίδνπλ ην ηκήκα απηό ηεο βόξεηαο Πεινπνλλήζνπ, δειαδή ην λνκό 

Αραΐαο ζηε κέζε, ζρεδόλ θάζεηα, κε δηεύζπλζε από βνξξά πξνο λόην  θαη πξνο 

λνηηνδπηηθά. εκαληηθό επίζεο ζηνηρείν ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε 

ήηαλ ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ζέζεηο είραλ νπηηθή επαθή κεηαμύ ηνπο, 

νκαιή θαη εύθνιε επηθνηλσλία, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ήπην θιίκα, ηελ αλάπηπμε 

ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηηο εκπνξηθέο αιιά θαη ηηο θαιιηηερληθέο επηξξνέο πνπ αλέπηπμαλ 

ράξηλ ζηηο επαθέο κε ηα άιια θέληξα δηακέζνπ ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ νδώλ 

δεκηνύξγεζαλ ηελ πνιηηηζηηθή ελόηεηα ηεο δπηηθήο Αραΐαο.    

ην παξόλ άξζξν επηρεηξείηαη κηα θαηά ην δπλαηόλ αλαζύλζεζε ηεο εηθόλαο 

ηεο δπηηθήο Αραταο ζηα ηέιε ηεο Τζηεξνειιαδηθήο επνρήο. ηελ πξνζπάζεηα απηή 

ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ ηα δεδνκέλα από ην ζεκεξηλό γεσγξαθηθό αλάγιπθν θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ζε όηη αθνξά ην ρεξζαίν αιιά θαη ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. ηόρνο  είλαη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλόο όηη ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξώπηλεο   δξαζηεξηόηεηαο  

ήηαλ νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ νδήγεζαλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηνπίνπ ηόζν  από 

ηελ πιεπξά ηεο επηινγήο ησλ ζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ όζν θαη 

γηα ηελ  πνιηηηζηηθή επεκεξία πνπ αθνινύζεζε.   

                                                
4 I. Moschos, Western Achaea during the LH IIIC Period. Approaching  the latest excavation 

evidence, ζην E. Greco (επηκ.), Gli Achei e l’Identità Etnica degli Achei d’Occidente, Atti del 

Convegno Internazionale di Studi, 23-25 February 2001, Tekmeria 3, Paestum-Atene 2002,15-41, 

κε πινύζηα βηβιηνγξαθία γηα όιεο ηηο ζέζεηο. I. Moschos, Western Achaea during the succeeding 

LHIIIC-late Period. The Final Mycenaean Phase and the Submycenaean Period, ζην S. Decker-

Jalkotzy & A. E. Bächle (επηκ.), Late Helladic IIIC Chronology and Synchronisms, Late Helladic 

IIIC Late. Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of Sciences at 

Vienna, February 23th and 24
th

 2007, Vienna 2009, 235-288. 
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 Μπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε βέβαην όηη ην ρεξζαίν νδηθό δίθηπν ήηαλ 

εθηεηακέλν θαη ππθλό
5
, παξ’ όιν πνπ ζηελ Αραΐα δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ λα 

καο νδεγνύλ ζηελ ηαύηηζε ζπγθεθξηκέλσλ δξόκσλ επηθνηλσλίαο, όπσο αληίζηνηρα 

έρνπλ βξεζεί ζηελ Αξγνιίδα. Σα ζηνηρεία γηα ηηο γέθπξεο θαη ην νδηθό δίθηπν πνπ 

ζπλέδεαλ ηηο Μπθήλεο κε ηελ Πξόζπκλα, ηε Μηδέα, ηελ Σίξπλζα, ην Μπεξκπάηη θαη 

ηα ππόινηπα θέληξα ηεο Αξγνιίδαο
6
, θαίλεηαη όηη δπζηπρώο δελ έρνπλ δηαηεξεζεί 

εδώ. ηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο έρνπλ βξεζεί ηκήκαηα δξόκσλ πνπ ήηαλ ζε ρξήζε 

θαηά ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο
7
. Απηή ηελ πεξίνδν θαηά κήθνο ησλ δξόκσλ θαη ζηηο 

εμόδνπο ηεο πόιεο αλαπηύζζνληαλ ηα λεθξνηαθεία, από ηα νπνία πνιύ ζεκαληηθό 

θαίλεηαη όηη ήηαλ ην βόξεην
8
. Σν λεθξνηαθείν πεξηιακβάλεη ηάθνπο, νη παιαηόηεξνη 

από ηνπο νπνίνπο ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 4
ν
αη. π.Υ., επηβιεηηθά ηαθηθά ζπγθξνηήκαηα 

ηνπ 1
νπ

 αη. κΥ θαη ε ρξήζε ηνπ θηάλεη σο ηα ύζηεξα ξσκατθά ρξόληα. εκαληηθό 

κλεκείν ηνπ δξόκνπ απηνύ  είλαη ε ξσκατθή γέθπξα ηεο νδνύ Αξέζα ζηελ πεξηνρή 

ησλ πραηλώλ, ε νπνία θαίλεηαη όηη αληηθαηέζηεζε κία παιαηόηεξε θαη κηθξόηεξε 

πνπ βξέζεθε ζε θνληηλή απόζηαζε
9
. ήκεξα ε δηαδξνκή πξνο ην Αίγην δελ δηαθέξεη 

πνιύ, ελώ ζεσξείηαη πηζαλό από ηνπο κειεηεηέο όηη ηελ ίδηα πνξεία αθνινπζνύζαλ 

νη θάηνηθνη ηεο Αραταο θαη θαηά ηε κπθελατθή πεξίνδν.  

                                                
5  I. Moschos ό.π. (ππνζεκ. 4-2002) 17-19: “It is worth noting that one could come across every one of 

the settlements in one day and return to one’s base before dusk, perhaps using a carriage way along the 

plain, which would lead from the eastern part, present day Rio, to the boundaries of the province, in 

Chalandritsa and even south to the Kalavryta region and Arcadia”. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζέζεσλ 

ηεο δπηηθήο Αραταο είλαη ζαθώο κηθξή, επηπιένλ, πνιιέο από απηέο έρνπλ νπηηθή επαθή κεηαμύ 

ηνπο, άπνςε πνπ εληζρύσ κέρξη ην ηέινο ηνπ παξόληνο άξζξνπ κνπ. Πηζηεύσ όκσο όηη είλαη 

κάιινλ αθξαία ε πηζαλόηεηα θάπνηνο λα κπνξεί λα ηηο επηζθεθηεί όιεο θαη λα επηζηξέςεη ζηε 

βάζε ηνπ ζε κία κέξα, αθόκα θαη κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 
6 R. Hope Simpson- D. K.Hagel, Mycenaean fortifications, highways, dams and canals , Studies in 

Mediterranean Αrchaeology 133, Savedalen 2006 
7 Η. Παπαπνζηόινπ, Θέκαηα ηνπνγξαθίαο θαη πνιενδνκίαο ησλ Παηξώλ θαηά ηε Ρσκαηνθξαηία, 

ζην. Α. Ρηδάθεο επηκ., Αρταία Αταΐα θαη Ζιεία,  Μειεηήκαηα 13 ,ΚΔΡΑ ΔΗΔ, Αζήλα 1991, 305-

320. 
8 Μ. ηαπξνπνύινπ-Γάηζε - Γ. Αιεμνπνύινπ - Γ. Γεσξγνπνύινπ - Α. Γθαδόινπ, Σν έξγν ησλ 

ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ ζηελ πόιε ησλ Παηξώλ θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο, Α΄ Αρταηοιογηθή 

ύλοδος Νόηηας θαη Γσηηθής Διιάδας, Σ΄ ΔΠΚΑ - 6
ε
 ΔΒΑ, Πάηρα 9-12 Ηοσλίοσ 1996, Αζήλα 

2006, 81-100, εηδηθά 92. 
9 Μηρ. Πεηξόπνπινο, Ζ αξραία Μεζάηηο ηεο Πάηξαο, Πραθηηθά ηοσ Ε’ δηεζλούς επηζηεκοληθού 

ζσλέδρηοσ Πειοπολλεζηαθώλ ποσδώλ, Σρίποιης 24-29 επηεκβρίοσ 2000, ηόκος Β, Αζήλα 2001-

2002, 399-422. 
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Α. Η παραζαιάζζηα δώλε 

Ζ πεξηγξαθή ησλ ηνπνγξαθηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ μεθηλάεη εδώ από ην Σείρνο 

Γπκαίσλ
10

, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα αλαδείμεη ην ξόιν πνπ είρε σο κηα 

εγθαηάζηαζε εληόο ηεηρηζκέλεο αθξόπνιεο. Δίλαη επλόεην όηη νη ρεξζαίνη δξόκνη 

επηθνηλσλίαο κε ηα ππόινηπα θέληξα ηεο δπηηθήο Αραΐαο ήηαλ αλεπηπγκέλνη, δελ 

είκαζηε όκσο ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβώο ηηο δηαδξνκέο πνπ 

αθνινπζνύζαλ. Οη ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Πξόθνπνπ θαη ηνπ Πάππα πνπ πεξηβάιινπλ 

ην Σείρνο Γπκαίσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εθβνιέο ηνπ Λαξίζζνπ πνηακνύ, ν νπνίνο 

πηζαλόλ θαηά ηελ αξραηόηεηα λα αθνινπζνύζε αξθεηά δηαθνξεηηθή πνξεία, θαίλεηαη 

όηη έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη πνιύ ην ηνπίν από ηα ηέιε ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνύ έσο ηηο 

κέξεο καο. 

Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζέζεο απηήο είλαη όηη παξείρε απεξηόξηζηε 

επνπηεία ζηε ρεξζαία αιιά θαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, ην νπηηθό 

πεδίν θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πεδηάδαο ηεο Γπκαίαο ρώξαο πξνο ηα 

αλαηνιηθά, ζηα λόηηα θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά. Από ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο είλαη 

ζε ζέζε λα επηβιέπεη ηελ είζνδν ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ, ηε λήζν Ομεηά ζηα 

βνξεηνδπηηθά θαη ην Ηόλην πέιαγνο ζηα δπηηθά κέρξη ηελ Κεθαινληά, ηελ Ηζάθε θαη 

ηελ Εάθπλζν. Έηζη, ε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Σείρνο Γπκαίσλ πξνζθέξεη ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ δξόκσλ γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ πξντόλησλ από θαη πξνο ηελ Αραΐα, ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ηελ Ηηαιία. Ζ 

επηθνηλσλία επίζεο κε ηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Κνξηλζία ζα 

κπνξνύζε εύθνια λα γίλεη θαη δηα ζαιάζζεο. Ο κπρόο ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζην ζεκείν κεηαμύ Κακηλίσλ θαη Αιηζζνύ, είλαη θηιόμελνο, ζπλήζσο 

ππήλεκνο θαη βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζην Σείρνο Γπκαίσλ (ζε απόζηαζε πεξίπνπ 10 

λ.κ. από ηε ζάιαζζα θαη 19 ρικ. από ηελ μεξά). Σα ηειεπηαία ρξόληα εληνπίζηεθαλ 

                                                
10 

Μ. Γθαδήο, Ζ πξντζηνξηθή αθξόπνιε ηνπ Σείρνπο Γπκαίσλ. ε αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο, ζην Ν. 

Μεξνύζεο, Δ. ηεθαλή, Μ. Νηθνιαίδνπ (επηκ.),  ΗΡΗ.  Μειέηες ζηε κλήκε ηες Καζεγήηρηας Αγγ. 

Πηιάιε - Παπαζηερίοσ από ηοσς καζεηές ηες ζηο Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε 2010, 237-255. 
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πνιιέο κπθελατθέο ζέζεηο θνληά ζηελ παξαιηαθή δώλε
11

, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ 

λα είραλ ην ξόιν ελδηάκεζσλ παξάιησλ ζηαζκώλ. Αθνινπζώληαο έηζη ηελ 

αθηνγξακκή από ην Σείρνο Γπκαίσλ πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, ηέηνηεο ζέζεηο είλαη 

ηα Νηθνξέηθα, ν θάησ Αιηζζόο, ηα Σζνπθαιέηθα
12

, ηα Βξαρλέηθα
13

 θαη ην 

Μνλνδέλδξη
14

. Μεξηθέο αθόκα βξίζθνληαη λνηηόηεξα πξνο ηελ ελδνρώξα. ηελ 

πεξηνρή ηεο Πάηξαο, από ηηο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη κέρξη ζήκεξα ζηε 

βηβιηνγξαθία
15

 θαίλεηαη όηη ε Αγ. Κπξηαθή
16

 ζηα Κ. πραηλά ήηαλ ε πιεζηέζηεξε 

ζηελ αθηνγξακκή
17

. Δθεί ράξε ζηηο ζσζηηθέο αλαζθαθέο εληνπίζηεθαλ ζεκέιηα 

νηθηζκώλ
18

 πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηε κπθελατθή πεξίνδν. ήκεξα, ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ηα Κ.  πραηλά δεκηνπξγείηαη έλα θπζηθό αζθαιέο αγθπξνβόιην
19

, 

                                                
11 Μ. Πεηξόπνπινο, Μπθελατθό λεθξνηαθείν ζηα παιηαξέτθα Λνπζηθώλ, ζην Α. Ρηδάθεο (επηκ.), 

Αταχθό Σοπίο ΗΗ, Γύκε θαη Γσκαία Χώρα, Μειεηήκαηα 29, Αζήλα 2000, 66, ζρέδην1. Λ. Κνιώλαο  

ό. π. (ππνζεκ. 1-1998) 475.  Η. Μόζρνο  ό. π.( ππνζεκ. 1) 24-26.  
12 R. Hope Simpson - O. Dickinson, A Gazeteer of Aegean Civilasation in the Bronze Age, SIMA  

LII,  Goteborg 1979, 88. 
13 Hope Simpson - Dickinson ό π.(ππνζεκ. 12) 88.  
14 Η. Α. Παπαπνζηόινπ, Πεξηζπιινγή αξραίσλ ζηελ Αραΐα, Πραθηηθά Αρταηοιογηθής Δηαηρείας 

1977, 485-490, πηλ. 245-249. 
15 Μπθελατθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λεθξνηαθεία έρνπλ εληνπηζηεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο, 

αιιά είλαη καθξηά από ηελ αθηνγξακκή. Σέηνηα είλαη ν νηθηζκόο ηεο Παγώλαο (βι. Μ. 

ηαπξνπνύινπ-Γάηζε, Οηθηζκόο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηελ Παγώλα ηεο Πάηξαο, Πραθηηθά ηοσ 

Δ΄ Γηεζλούς σλεδρίοσ Πειοπολλεζηαθώλ ποσδώλ 1995, Αζήλα 1998, 514-533. Μ. 

ηαπξνπνύινπ-Γάηζε, Οηθηζκόο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηελ Παγώλα ηεο Πάηξαο, ζην V. 

Mitsopoulou-Leon (επηκ.), Forschungen in der Peloponnes. Akten des Symposions anlaeβlich der 

Feier 100 Jahre des OAI Athen, Athen 5.3.-7.3.1998, Athen 2001, 29-38. Γηα ην λεθξνηαθείν ζηελ 

νδό Γεξκαλνύ βι. Λ. Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε, ΑΓ 40 (1985) 116-118. Λ. Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε, Δηζεγκέλε θεξακεηθή ζηνπο κπθελατθνύο ηάθνπο ηεο Πάηξαο, ζην C. Zerner-

J.Winder (επηκ), Wace and Blegen. Pottery as evidence for trade in the Aegean Bronze Age 1939-

1989, Proccedings of the Intenational Conference Athens 2-3 Dec.1989,  Amsterdam 1993, 209.  
16 Ζ ζέζε απηή απνθαιύθζεθε ράξε ζηηο ζσζηηθέο αλαζθαθέο ηεο Σ΄ ΔΠΚΑ ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξόλσλ. 
17 ήκεξα απέρεη ζε επζεία γξακκή 2,3 ρικ. Δάλ ππνζέζνπκε όηη ε ζεκεξηλή αθηνγξακκή, ζε 

ζρέζε κε απηήλ ηεο ΤΔ πεξηόδνπ, έρεη κεηαηνπηζηεί πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ 

εμαηηίαο ησλ επηρώζεσλ, ηόηε ε απόζηαζε ησλ κπθελατθώλ ζέζεσλ ζα ήηαλ εγγύηεξε πξνο ηε 

ζάιαζζα. 
18 Μ. ηαπξνπνύινπ θ.άι. ό. π. (ππνζεκ. 8) 84 : «δηαπηζηώζεθε ε παροσζία ζηρώκαηος ποσ 

περηείτε ηοίτο θαη οηθηαθό πηζάρη κσθελαχθώλ τρόλφλ. Περηζσιιέτζεθε θαιής ποηόηεηας κσθελαχθή 

θερακεηθή». βι. θαη Μ. ηαπξνπνύινπ – Γάηζε, ΑΓ 49 (1994), Υξνληθά, 221-222. Υάξε ζηα 

πινύζηα λεξά από ηα γεηηνληθά πνηάκηα θαη ρείκαξξνπο, ζηα εύθνξα εδάθε θαη ηελ νκαιόηεηα 

ηνπ εδάθνπο θαίλεηαη όηη ζηελ πεξηνρή είραλ ηδξπζεί αξθεηνί κηθξνί νηθηζκνί. 
19 Σν ζεκείν απηό  ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα θαη ζήκεξα, όκσο γηα πξνζσξηλό θαηαθύγην. Ζ 

πηζαλόηεηα  λα ρξεζηκνπνηνύηαλ θαηά ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο γηα ιηκάλη αλαθέξεηαη από ηνλ 
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ζηα βόξεηα ησλ εθβνιώλ ηνπ πραηληώηηθνπ (Μείιηρνπ) πνηακνύ
20

 ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έινπο ηεο Αγπηάο
21

, ελώ πνιύ θνληά θαη ζηα λόηηα απιώλεηαη ην ιηκάλη ηεο 

ζύγρξνλεο πόιεο
22

. Ζ Αγ. Κπξηαθή, πνπ πηζαλώο ζπλδέεηαη κε ην γεηηνληθό νηθηζκό 

ζην ιόθν Μπόξηδη
23

 ηεο Βνύληελεο, βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά θαη ζε απόζηαζε 

1,15 ρικ από απηόλ, ελώ ε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία ζα ήηαλ νκαιή, κε άκεζε 

νπηηθή επαθή. Ζ πξώηε είλαη ρηηζκέλε επάλσ ζε νκαιόηαην πιάησκα κε ήπηα 

θπζηθή θιίζε (όπνπ ην πςόκεηξν είλαη πεξίπνπ 88κ.), κε νξαηόηεηα ζηνλ Παηξατθό 

θόιπν αιιά πην πεξηνξηζκέλε, επεηδή βξίζθεηαη ρακειόηεξα ζε ζρέζε κε ηε 

δεύηεξε πνπ απιώλεηαη επάλσ ζε ιόθν ύςνπο 210 κ. θαη έρεη ζαθώο κεγαιύηεξν 

νπηηθό πεδίν. Με δεδνκέλα ηα ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία, αθνύ ν νηθηζκόο ηεο Αγ. 

Κπξηαθήο είλαη θνληά ζηε ζάιαζζα θαη πηζαλόλ θνληά ζε θεληξηθή αξηεξία πνπ 

νδεγνύζε πξνο βνξεηναλαηνιηθά, είλαη δπλαηό λα ππνζέζνπκε όηη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

νηθηζκνύ ζα ήηαλ ίζσο πεξηζζόηεξν εκπνξηθόο θαη δηακεηαθνκηζηηθόο, ην δήηεκα 

απηό όκσο αλακέλεηαη λα δηεπθξηληζηεί κε ηε κειέηε ησλ επξεκάησλ. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηόλ λα θαληαζηνύκε ηνλ νδηθό άμνλα πξνο βόξεηα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

(όπνπ ε ξσκατθή Γέθπξα ηεο νδνύ Αξέζα), λα δηαζηαπξώλεηαη κε ηνλ δξόκν πνπ 

ζπλέδεε ηελ Αγ. Κπξηαθή κε ηε ζάιαζζα. 

                                                                                                                                                          

Λ. Κνιώλα, Βούληελε, κηα ζεκαληηθή εγθαηάζηαζε ηες κσθελαχθής Αταχας, ΤΠ.ΠΟ-ΣΓΠΔΑΔ, 

Αζήλα 2008, 6-8. ηελ παξνύζα κειέηε  αλαπηύζζεηαη ε ζεσξία απηή βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ 

πνπ  έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξαιία, ηε ζάιαζζα ηνπ Παηξατθνύ θαη ηα θαηξηθά θαηλόκελα.  
20 Γηα ηελ ηαύηηζε ηνπ πνηακνύ Μείιηρνπ θαη ηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Μεζάηηδνο έρνπλ 

δηαηππσζεί δηάθνξεο απόςεηο. Ο Μ. Πεηξόπνπινο ό.π. (ππνζεκ. 9) αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζην 

δήηεκα απηό.  
21  

ηελ ππθλνθαηνηθεκέλε ζήκεξα πεξηνρή ηεο Αγπηάο, ππάξρεη έινο πνπ έρεη ην ραξαθηήξα 

πδξνβηόηνπνπ θαη θαίλεηαη όηη έγηλε από πνηάκηεο απνζέζεηο. Σα αξραία ρξόληα πηζαλόλ ην έινο 

απηό λα ήηαλ κεγαιύηεξν θαη ίζσο δηαθνξεηηθά δηακνξθσκέλν. ε θνληηλή απόζηαζε από ηε 

ζάιαζζα (πεξίπνπ 820κ.) βξέζεθαλ γεσκεηξηθά ηαθηθά πηζάξηα βι. Μ. ηαπξνπνύινπ θ.άι ό.π. 

(ππνζεκ. 8) 84 (όπνπ αλαθέξεηαη ζην Λ. Παπαθώζηα, ΑΓ 48, 1993, Υξνληθά, 116). 

Ζ ιέμε Αγπηά πξνέξρεηαη από ηελ αξραία ειιεληθή άγσηα πνπ ζεκαίλεη νδόο.  
22 Αλαθνξά ζην ιηκάλη ηεο ξσκατθήο πόιεο έρνπκε από ηνλ Παπζαλία VII, 21, 7 θαη 10. Με βάζε 

ηα επξήκαηα ην ιηκάλη ησλ ξσκατθώλ ρξόλσλ ηαπηίδεηαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ νδό 

Μπνπκπνπιίλαο, ζην λόηην άθξν ηνπ ζύγρξνλνπ ιηκέλνο. βι. Η.Α. Παπαπνζηόινπ ό.π. (ππνζεκ. 7) 

315 θαη Μ. ηαπξνπνύινπ θ.άι ό.π.( ππνζεκ. 8) 88.  
23 Λ. Κνιώλαο ό.π. (ππνζεκ. 19). 
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ην βνξεηόηεξν ηκήκα ηεο Πεινπνλλήζνπ αλαθέξνληαη αθόκα νη ζέζεηο 

Αθάξλεο
24

, ην Πιαηάλη θαη πξνο ηελ ελδνρώξα ν ιόθνο ηνπ Οξηνύ. Σειεπηαίν 

θπζηθό ιηκάλη θαη θαηαθύγην ζε πεξίπησζε δπλαηώλ αλέκσλ  πξέπεη λα 

ζεσξήζνπκε κάιινλ ηελ πεξηνρή ηνπ Φαζόππξγνπ.  ηε ζπλέρεηα ηνπ ρεξζαίνπ  

δξόκνπ πνπ αθνινπζεί ηελ αθηνγξακκή, ην αλάγιπθν είλαη πνιύ απόηνκν
25

, θαζώο 

ηα δαζώδε βνπλά είλαη έληνλα επηθιηλή θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. Δίλαη 

επνκέλσο δπλαηό ε δηαδξνκή λα δηεθόπηεην ζην ζεκείν απηό θαη λα ζπλέρηδε πξνο 

βνξεηναλαηνιηθά δειαδή πξνο ην Αίγην δηα ζαιάζζεο. Παξόκνηα αιιά πζηεξόηεξε 

καξηπξία έρνπκε από ηνλ Παπζαλία
26

, ν νπνίνο αλαθέξεη όηη «πιέοληη δέ ές Αίγηολ 

εθ Παηρώλ…» πεγαίλνληαο δειαδή κε ην πινίν από ηελ Πάηξα ζην Αίγην. Ζ 

καξηπξία απηή δελ αλαηξεί ηελ ύπαξμε ελόο ρεξζαίνπ δξόκνπ, όκσο κία γξήγνξε 

θαη εύθνιε δηαδξνκή από ηε ζάιαζζα ζα ήηαλ πξνηηκόηεξε από κία πξνβιεκαηηθή 

από ηελ μεξά. πλερίδνληαο ζηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν, ζην βνξεηναλαηνιηθό δειαδή 

ηκήκα ηεο Πεινπνλλήζνπ, παξαιηαθά έρνπλ εληνπηζηεί κεηαμύ άιισλ νη ζέζεηο 

Ξεξηθό θαη Παιηόκπινο ζηηο Κακάξεο, ην Αίγην θαη ηα Νηθνιέηθα. Από ηε κειέηε 

ησλ επξεκάησλ θπξίσο από ηηο δύν ηειεπηαίεο ζέζεηο
27

, θαίλεηαη όηη ην πνιηηηζηηθό 

                                                
24 Ζ ζέζε Αθάξλεο αλαθέξεηαη όηη βξίζθεηαη θνληά ζην αθξσηήξην Γξέπαλν βι. Hope-Simpson- 

Dickinson ό.π.( ππνζεκ.12) 86 θαη S. Benton, The Ionian Islands, BSA 32 (1931-1932), 238-239. 

Ο Παπζαλίαο αλαθέξεη βι. Ν. Παπαραηδήο, Πασζαλίοσ Διιάδος Περηήγεζες, Αταχθά, Βηβιίο VII, 

Αζήλα 1980, 23,4  πσο ην αθξσηήξη πνπ εηζέρεη ζηε ζάιαζζα νλνκάζηεθε Γξέπαλν από ηε 

παξάδνζε πνπ ζέιεη ηνλ Κξόλν λα έρεη πεηάμεη ζ’ απηό ην ζεκείν ην δξεπάλη κε ην νπνίν 

αθξσηεξίαζε ηνλ παηέξα ηνπ Οπξαλό. ήκεξα ζην ίδην ζεκείν ππάξρεη ζηελή ισξίδα γεο, κε 

θακπύιν ζρήκα ζαλ δξεπάλη (νη ληόπηνη ην νλνκάδνπλ «ηο κολοπάηη ηες Παλαγίας»), ε νπνία 

εηζέρεη ζηε ζάιαζζα θαηά πεξίπνπ 400κ. θαη αλάινγα κε ηελ παιίξξνηα, άιινηε είλαη νξαηή ώζηε 

λα κπνξεί θαλείο αθόκα θαη λα πεξπαηήζεη επάλσ ηεο , ελώ άιιεο θνξέο ράλεηαη γηα ιίγα 

εθαηνζηά θάησ από ην λεξό. Όπσο ιέεη ν Ν. Παπαραηδήο (ζει.138 ζεκ. 1) «έτεη επηθίλδσλο 

παράπιοσ, επεηδή ηα αβαζή προτφρούλ ποιύ αλοηθηά». Πξάγκαηη, από ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά όπνπ ζθάθε πιένληαο πνιύ θνληά ζηε ζηεξηά, έρνληαο δεη 

ην κεγάιν θάξν ζην αθξσηήξη, αγλννύλ ην κηθξό πξνεηδνπνηεηηθό θάξν επάλσ ζηε ισξίδα θαη 

έηζη , όπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά : «αθρφηερηάδοληαη». 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γξέπαλνπ έρνπλ βξεζεί επίζεο ηαθηθνί πίζνη Γεσκεηξηθήο επνρήο βι. Η. 

Γεθνπιάθνπ, Γεσκεηξηθνί ηαθηθνί πίζνη εμ Αραΐαο, Αρταηοιογηθή Δθεκερίς 1973, Υξνληθά, 15-29.  
25 Πηζαλόηαηα θαηά ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο δελ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθό. 
26 Ν. Παπαραηδήο ό.π. (ππνζεκ. 24)  Πασζαλίοσ Διιάδος Περηήγεζες, Αταχθά Βηβιίο VII, 22, 10. 
27

 M. Petropoulos, A mycenaean cemetery at Nikoleika near Aigion of Achaia, ζην S. D. Jalkotzy 

& M. Zavadil( επηκ.), LHIIIC Chronology and Synchronisms II, LHIIIC Middle, Wien 2007 , 253-

285. Λ. Παπάδνγινπ- Μαληνπδάθε, Ο κσθελαχθός οηθηζκός ηοσ Αηγίοσ θαη ε Πρώηκε Μσθελαχθή 
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ζύλνιν ηεο πεξηνρήο απηήο δελ αλήθεη πιένλ ζηελ ‘αρατθή ελόηεηα’, αιιά δηαηεξεί 

πεξηζζόηεξνπο δεζκνύο κε ηελ Αξγνιίδα θαη ηελ Κνξηλζία, κε ζαθείο βέβαηα 

ζρέζεηο, εκπνξηθέο επαθέο θαη πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη κε άιια θέληξα ηεο 

Βνησηίαο, ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Μεζνγείνπ. Έηζη είλαη δπλαηό λα 

ππνζέζνπκε όηη ην γεσγξαθηθό αλάγιπθν ήηαλ κία από ηηο αηηίεο απηήο ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο. 

 

Β. Ο Παηραϊθός θόιπος 

 Ζ πεξηέξγεηα γηα ηνπο θνληηλνύο νξίδνληεο, ε αλαδήηεζε λέσλ πξννξηζκώλ 

θαη ε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο γηα ηνπο πδάηηλνπο δξόκνπο εμήξαλ πάληα ηελ 

θαληαζία ησλ αλζξώπσλ αθόκα θαη ζε πην δύζθνιεο ζπλζήθεο, όπσο ζην Αηγαίν
28

. 

ηε δπηηθή Αραΐα, εθηόο από ηηο παξάιηεο κπθελατθέο ζέζεηο, αθόκα θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ νη νηθηζκνί ηδξύνληαλ ζηνπο ρακεινύο ιόθνπο θάησ από ηελ 

νξνζεηξά ηνπ Παλαρατθνύ, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, είραλ νξαηόηεηα ζε όιν 

ηνλ Παηξατθό θόιπν κέρξη ηελ Ομεηά, ηελ Κεθαινληά, αθόκα θαη ηε Λεπθάδα. Έηζη 

ε αζθάιεηα ηεο ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο πνπ πξνεξρόηαλ από ηελ απιή παξαηήξεζε 

ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αλέκσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηελ θιεηζηή ζάιαζζα ηνπ Παηξατθνύ, ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ έθαλε 

ηνπο θαηνίθνπο ησλ νηθηζκώλ λα αλαπηύμνπλ ηελ λαπηηιία, ηελ αιηεία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηηο εκπνξηθέο επαθέο κέζσ ηεο ζάιαζζαο. 

Ο Παηξατθόο θόιπνο
29

 ζεσξείηαη από ηνπο λαπηηθνύο «θιεηζηή ζάιαζζα», 

θαζώο πεξηβάιιεηαη από βνπλά : ζηα λόηηα από ηελ νξνζεηξά ηνπ Παλαρατθνύ θαη 

                                                                                                                                                          

εποτή ζηελ Αταΐα, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα 1998.                                     

Λ. Παπάδνγινπ- Μαληνπδάθε, Πήιηλα θαη Υάιθηλα ηεο Πξώηκεο Μπθελατθήο Δπνρήο από ηελ 

Αραΐα, Α΄ Γηεζλές Γηεπηζηεκοληθό σκπόζηο, Ζ περηθέρεηα ηοσ κσθελαχθού θόζκοσ (Λακία 25-29 

επηεκβξίνπ 1994), Λακία 1999, 269-283 
28 Σν Αηγαίν πέιαγνο ζεσξείηαη από ηηο δπζθνιόηεξεο ζάιαζζεο όζνλ αθνξά ηελ λαπηηιία , θαζώο  

αλάκεζα ζηα λεζηά δεκηνπξγνύληαη έληνλα ηνπηθά θαηλόκελα. Άιισζηε, νη δύν πεξίπνπ κήλεο 

πνπ δηαξθνύλ νη εηεζίεο (κειηέκηα) δπζθνιεύνπλ αθόκα θαη ζήκεξα ηελ κεηαθίλεζε ησλ πινίσλ. 
29 Α. Γεκαξάθε, Πορηοιάλος, Βνπιηαγκέλε 1997. Λ.Ν. Καξαπηπέξε, Μεηεφροιογία, Λύθεηα 

Γνθίκσλ Αμησκαηηθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, Ηδξπκα Δπγελίδνπ, Αζήλα 1983.  Rod Heikell, 

Greek Water Pilot, Imray publisher, London 2007, reprinted 2009, γηα ηνλ Παηξατθό θόιπν 
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ζηα βόξεηα από ηα βνπλά ηεο Αηησιίαο, ηελ Παιηνβνύλα (Κιόθνβα)
30

 θαη ηελ 

Βαξάζνβα θαη ηηο νξνζεηξέο πνπ δηακνξθώλνληαη πίζσ από απηά. Έηζη 

ζρεκαηίδεηαη κία ιεθάλε πνπ έρεη ηδηνκνξθίεο σο πξνο ηνπο αλέκνπο θαη ηα θύκαηα. 

Οη ζπρλόηεξνη άλεκνη πνπ πλένπλ ζηνλ θόιπν είλαη : 

1) νη ΒΑ - Α (Γξεγνιεβάληεο) πνπ έρνπλ δηεύζπλζε από ην ζηελό Ρίνπ –

Αληίξξηνπ πξνο ηνλ Άξαμν (Σείρνο Γπκαίσλ). Οη άλεκνη απηνί έρνπλ επίκνλε 

ζπρλόηεηα πεξίπνπ 9 κήλεο εηεζίσο. ε απηή ηελ πεξίπησζε έλα πινίν πνπ πιέεη 

θαηά κήθνο θαη πιεζίνλ ηεο αθηνγξακκήο ηεο Πεινπνλλήζνπ κπνξεί λα ηαμηδέςεη 

ρσξίο λα πξνζβάιιεηαη από ηα θύκαηα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απηά ζηηο αθηέο ηεο 

Αηησιίαο γίλνληαη βίαηα.  Δπίζεο  νη βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, 

δειαδή ηα λόηηα παξάιηα ηνπ Παηξατθνύ, από ην αθξσηήξην Πάπαο (Άξαμνο-Σείρνο 

Γπκαίσλ) ζηα δπηηθά κέρξη ηελ άθξε Ρίν ζηα αλαηνιηθά έρνπλ κεγάια θαη αθίλδπλα 

βάζε πνπ κεηώλνληαη ζηαδηαθά θνληά ζηηο αθηέο, νη νπνίεο είλαη ακκώδεηο θαη 

θηιόμελεο. Έηζη ζε πεξίπησζε δπλαηνύ ΒΑ αλέκνπ ηα ζθάθε κπνξνύλ λα βξνπλ 

θαηαθύγην ζε όιν ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο κέρξη ηελ Πάηξα , ζε αληίζεζε κε ηηο 

αθηέο ηεο Αηησιίαο .  

2) νη Γ-ΝΓ άλεκνη πνπ πλένπλ ζπλήζσο κε κεγάιε έληαζε, ζηαηηζηηθά 

ζπρλόηεξα ην θαινθαίξη θαη ζρεκαηίδνπλ θύκα ζε όιν ηνλ Παηξατθό κε δηεύζπλζε 

από ηνλ Άξαμν πξνο ηα βόξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

ζπγθεθξηκέλνη άλεκνη είλαη θαηάιιεινη γηα έλα ζθάθνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

ηαμηδέςεη κε πνξεία πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.   

3) ν επηθξαηέζηεξνο άλεκνο ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο, είλαη ν ΒΓ (Μαΐζηξνο). ηνλ Παηξατθό θόιπν, όκσο, εμαηηίαο ησλ βνπλώλ 

ηεο Αηησιίαο ζπάληα παξνπζηάδεηαη σο θαζαξόο Μαΐζηξνο γηαηί κεηαηξέπεηαη ζε Γ. 

Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Ηνλίνπ θπζάεη ΒΓ άλεκνο, είλαη επλντθόο 

γηα ηα ζθάθε πνπ έξρνληαη από ην Ηόλην κε θαηεύζπλζε πξνο ηνλ Παηξατθό. Όηαλ 

                                                                                                                                                          

ζει.149-156. Δπραξηζηώ ηνλ Β. Βξάρα (Αρατθή ρνιή Ηζηηνπινΐαο) γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ  

ζρεηηθά κε ηα θαηξηθά θαηλόκελα θαη ηνπο αλέκνπο ζηνλ Παηξατθό θόιπν.  
30 Κιόθνβα ζεκαίλεη ζηα ζιάβηθα νμπθόξπθν 
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απηά πιένλ εηζέξρνληαη ζηνλ Παηξατθό, ε δηεύζπλζε ησλ αλέκσλ κεηαηξέπεηαη ζε 

Γ, βνεζώληαο ηα πινία λα ηαμηδεύνπλ πξύκα κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ πεξηνρή ηεο 

Πάηξαο. 

4) ζπαληόηεξα θπζνύλ Β ή Ν άλεκνη. Όηαλ νη άλεκνη είλαη Ν ζπλαληνύλ 

εκπόδην ζηελ νξνζεηξά ηνπ Παλαρατθνύ κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Παηξατθό θόιπν πάιη σο Α-ΒΑ. Ο θπκαηηζκόο εμαηηίαο ησλ βνπλώλ πνπ 

πεξηθιείνπλ ηελ ζαιάζζηα απηή ιεθάλε δελ αλαπηύζζεηαη κεγάινο εθηόο θαη αλ 

ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο. πρλά βέβαηα ν «θνληόο θπκαηηζκόο» ηαιαηπσξεί 

ηα κηθξά πινία, αιιά θαη πάιη δελ ζπγθξίλεηαη κε ηε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ. ήκεξα, 

επίζεο, παξαηεξείηαη έλα ηδηαίηεξν θαηλόκελν ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηελνύ Ρίνπ-

Αληίξξηνπ, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ παιίξξνηα, όπνπ δεκηνπξγνύληαη επηθαλεηαθά 

ζαιάζζηα ξεύκαηα, ηα νπνία έλα κηθξό ηζηηνθόξν ή θσπήιαην ζθάθνο είλαη 

δύζθνιν λα ηα αληηκεησπίζεη ζε πεξίπησζε λελεκίαο. Σν θαηλόκελν απηό όκσο 

είλαη ηνπηθό θαη δελ μεπεξλάεη ην αθξσηήξην Γξέπαλν. 

Πιένληαο από ην Ηόλην πέιαγνο γηα ηελ είζνδν ηνπ Παηξατθνύ νη λαπηηθνί 

βάδνπλ ζπλήζσο ζεκάδη ην λεζί Ομεηά πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά ςειό θαη 

επδηάθξηην βνπλό από ην αλνηθηό πέιαγνο ζε αληίζεζε κε ην αθξσηήξην Πάπαο ζηελ 

απέλαληη αθηή ηεο Πεινπνλλήζνπ, πνπ ιόγσ ρακεινύ ύςνπο αλαγλσξίδεηαη κόλν 

από θνληηλή απόζηαζε. Δπίζεο ηα ηδηαίηεξα ξεύκαηα θαη νη άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ 

γύξσ από ην αθξσηήξην κεηαηξέπνπλ ζπρλά ην ζρήκα θαη ηε ζέζε ηνπ αθνύ ηα 

αβαζή κεηαβάιινληαη θαη ζπρλά  πξνρσξνύλ αξθεηά καθξηά από ηελ αθηή . 

Αζθαιέο αγθπξνβόιην ζε πεξίπησζε δπλαηώλ Β, ΒΓ  ή Γ αλέκσλ ζηε βόξεηα 

πιεπξά ηνπ Παηξατθνύ, ζηηο θνληηλέο αθηέο ηεο Αηησιίαο, κπνξνύκε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ Κάησ Βαζηιηθή πνπ έρεη δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ κπθελατθή 

πεξίνδν
31

. Με ηελ ίδηα δηεύζπλζε αλέκσλ άιινο έλαο πξννξηζκόο ζεσξείηαη απηόο 

ηνπ Κξπνλεξίνπ
32

 πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ Βαξάζνβα ζε κηθξή απόζηαζε θαη 

                                                
31 S. Dietz – I. Moschos (eds), Chalkis Aitolias I. The Prehistoric Periods, Monographs of the 

Danish Institute at Athens 7, Århus 2006. 
32 Από ην Κξπλνλέξη αλαθέξνληαη κπθελατθά όζηξαθα βι. Benton ό.π. (ππνζεκ. 23). ην 

Κξπνλέξη είλαη δύζθνιν λα παξακείλεη πινίν κε δπλαηνύο ΒΑ αλέκνπο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην 
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ζηα δπηηθά ηεο Κάησ Βαζηιηθήο. Μπξνζηά από ην Κξπνλέξη απιώλεηαη ε πεδηάδα 

πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί από ηηο πξνζρώζεηο ησλ  εθβνιώλ ηνπ Δύελνπ πνηακνύ. Καη νη 

δύν ζέζεηο έρνπλ άκεζε νπηηθή επαθή κε ηελ Πάηξα θαη όιε ηε δπηηθή Αραΐα. 

Θαιάζζηεο δηαδξνκέο θαηά ηνπο κπθελατθνύο αιιά θαη ηνπο ύζηεξνπο ρξόλνπο πνπ 

ζα είραλ πξννξηζκό ζε έλα από απηά ηα δύν κέξε είλαη πνιύ πηζαλέο . Δμάιινπ 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αη. ππήξρε θαξάβη πνπ κεηέθεξε πξντόληα από ηελ Πάηξα 

ζην Κξπνλέξη θαη αληίζηξνθα, ελώ ζηε ζπλέρεηα μεθηλνύζε από εθεί ηξέλν πνπ 

πεξλνύζε από ην Μεζνιόγγη θαη θαηέιεγε ζην Αγξίλην. Με απηό ηνλ ηξόπν ε 

επηθνηλσλία Πάηξαο – Αηησιναθαξλαλίαο γηλόηαλ επθνιόηεξε αθνύ απέθεπγαλ ηελ 

νξεηλή, δύζθνιε θαη γεκάηε ζηξνθέο δηαδξνκή από ηα βνπλά Παιηνβνύλα 

(Κιόθνβα) θαη Βαξάζνβα.   

    

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 1 : Άπουε ηοσ ηκήκαηος ηες δσηηθής Αταΐας από αλαηοιηθά 

 

 

 

Απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη κεξηθέο από ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζάιαζζαο ηνπ Παηξατθνύ. Με ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

εκπεηξία ινηπόλ, ζε κία θαινηάμηδε ζάιαζζα νη θάηνηθνη ηεο δπηηθήο Αραΐαο ηεο 

Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ θαηέθηεζαλ ηηο γλώζεηο ηεο λαπηηιίαο θαη έηζη 

θαηάθεξαλ λα αλαπηύμνπλ ην εκπόξην θαη λα κεηαθέξνπλ ηα πξντόληα θαη ηελ 

ηνπηθή παξαγσγή ηνπο ζηα ππόινηπα θέληξα ηεο Μεζνγείνπ.  

 

                                                                                                                                                          

βνπλό Βαξάζνβα πνπ πςώλεηαη αθξηβώο από επάλσ δπλακώλεη αθόκα πεξηζζόηεξν θαη θάλεη 

βίαηεο ηηο ξηπέο ηνπ αλέκνπ. ηα δπηηθά ηνπ Κξπνλεξίνπ όπνπ ηα λεξά παξνπζηάδνληαη αβαζή, ην 

θαηλόκελν παξαηεξείηαη ιίγν πην ήπην.   
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Γ.  Ορεηλοί οηθηζκοί    

Μεξηθά από ηα κπθελατθά θέληξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρεξζαία δώλε έρνπλ 

ην πξνηέξεκα λα θαηέρνπλ ζηξαηεγηθή ζέζε θαη ζπλεπώο κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ή λα 

δηεπθνιύλνπλ ηηο νδνύο επηθνηλσλίαο. Απηό ζα κπνξνύζε λα απνηειεί ηε βαζηθή 

αηηία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε κία πεξηνρή πνπ ζεσξείηαη απνκαθξπζκέλε θαη 

δύζβαηε. Μηα ηέηνηα εγθαηάζηαζε κπνξνύζε λα εμππεξεηήζεη ηνπο ηαμηδηώηεο ή 

ηνπο έκπνξνπο πνπ ρξεηάδνληαλ δηαθνπή ηνπ ηαμηδηνύ γηα αλάπαπζε, δηαλπθηέξεπζε 

θαη αλεθνδηαζκό πξηλ ζπλερίζνπλ ζε αθόκε δπζθνιόηεξε δηαδξνκή. 

 Γηα παξάδεηγκα ε Υαιαλδξίηζα
33

, πνπ βξίζθεηαη ζηηο δπηηθέο ρακειέο 

ππώξεηεο ηνπ Παλαρατθνύ όξνπο, ζεσξείηαη ινγηθό λα έρεη ηνλ ραξαθηήξα ζηαζκνύ 

θαη ειέγρνπ ηεο επηθνηλσλίαο, πξηλ ν ηαμηδηώηεο ζπλερίζεη πξνο ηα Α, πξνο ηνπο 

δύζβαηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Μπξνζηά ηεο, ζηα 

δπηηθά, απιώλεηαη ε πεδηάδα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνλ πνηακό Πείξν. Οη θάηνηθνη 

ησλ πεξηζζόηεξσλ ζέζεσλ ηεο δπηηθήο Αραΐαο, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε απηή ηε 

πεδηάδα αιιά θαη γύξσ ηεο, όπσο ην Σείρνο Γπκαίσλ, ηα παιηαξέτθα, ην Καγθάδη, 

ε Μηηόπνιε, ην Διαηνρώξη (Καιακάθη), ζα κπνξνύζαλ λα θηάζνπλ ζηε 

Υαιαλδξίηζα, κέζα ζε ιίγεο ώξεο, κέζσ νκαιώλ δξόκσλ
34

 από ηελ πεδηάδα. Ζ 

Υαιαλδξίηζα αλαπηύρζεθε επίζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζηελ νπνία εθηόο από 

                                                
33 Λ.Κνιώλαο- Μ. Γθαδήο, Ο κπθελατθόο νηθηζκόο ηεο Υαιαλδξίηζαο, λεόηεξα ζηνηρεία, Α’ 

Αρταηοιογηθή ύλοδος Νόηηας θαη Γσηηθής Διιάδας, Σ΄ ΔΠΚΑ - 6
ε
 ΔΒΑ, Πάηρα 9-12 Ηοσλίοσ 

1996, Αζήλα 2006, 25-33. Λ. Κνιώλαο, Γίθησο επηζθέυηκφλ κσθελαχθώλ οηθηζκώλ θαη 

λεθροηαθείφλ Δπαρτίας Παηρώλ, Χαιαλδρίηζα, Καηαρράθηες, Μηηόποιε, παιηαρέχθα, Διαηοτώρη, 

Πόρηες, ΤΠ.ΠΟ., Σ.Γ.Π.Δ.Α.Δ , Αζήλα 2008. 
34  Οη δξόκνη πηζαλόλ λα ήηαλ ακαμηηνί αθνύ ην έδαθνο αλάκεζα ζηηο αλαθεξόκελεο ζέζεηο είλαη 

καιαθό θαη ρσκάηηλν θαη κόλν πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ ηεο Υαιαλδξίηζαο είλαη βξαρώδεο . Σν 

γεγνλόο απηό θαίλεηαη όηη είλαη ε θύξηα αηηία γηα ην όηη δελ ζώζεθαλ ίρλε δξόκσλ θαη θπζηθά 

ξνδεζηέο από άκαμεο. Μία πνιύ ελδηαθέξνπζα αλαθνξά γηα  ην ιόθν Κηβνύξηα ζηε ζέζε 

Μαιηβαξλό, ζην Μνίξαιη, πιεζίνλ ηεο Υαιαλδξίηζαο, γίλεηαη από ηνλ Μ. Πεηξόπνπιν ζην 

Αρταηοιογηθό Γειηίο 46 (1991) 156 : « Βρίζθεηαη αθρηβώς  ζηα Β. ηες ζέζες ηασρός θαη πηζαλόλ 

λα αποηειούζε ηελ αθρόποιή ηοσ. Ο ιόθος είλαη θύζεη οτσρός θαηά ηης ηρεης πιεσρές ηοσ ελώ κέζφ 

ηες ηέηαρηες επηθοηλφλεί προς Β. κε άιιες περηοτές. Δληοπίζηεθαλ ιηζόθηηζηοη ηοίτοη, ζφροί από 

δηαισκέλες πέηρες ποσ αλήθαλ ζε ηοίτοσς, τολδροεηδής θερακεηθή ΠΔ ή ΜΔ τρόλφλ, ελώ ζε 

ορηζκέλα ζεκεία ηοσ αγροηηθού δρόκοσ Χαιαλδρίηζας -Ραθίηας ποσ οδεγεί ζηελ θορσθή ζώδεηαη 

πιαθόζηρφζε κε αργούς ιίζοσς ποσ θέρεη ίτλε αρκαηοηροτηώλ… κάιιολ ηφλ ηζηορηθώλ τρόλφλ».  
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ηελ πξναλαθεξζείζα εύθνξε πεδηάδα, ππάξρνπλ ηα βνπλά πνπ απιώλνληαη ζηα 

αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά ηεο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ πινύζην θπλήγη. 

Αμηνζεκείσην δε είλαη θαη ην ζηνηρείν ηεο απηνλνκίαο ζηελ ύδξεπζε, θαζώο δίπια 

αθξηβώο ζηνλ νηθηζκό ξέεη παξαπόηακνο ηνπ Πείξνπ, κε άθζνλα λεξά αθόκα θαη 

ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Από ηνλ νηθηζκό  ππάξρεη απεξηόξηζηε ζέα πξνο όιε ηελ 

πεδηάδα, κε αθηίλα πνπ πηάλεη από ηελ βόξεηα πιεπξά ηεο νξνζεηξάο ηνπ 

Δξύκαλζνπ, ζηα δπηηθά ηεο, έσο ηε δπηηθή πιεπξά ηεο νξνζεηξάο ηνπ Παλαρατθνύ 

θαη ηνπ Οκπινύ πνπ απιώλεηαη ζηα βόξεηα. ήκεξα, ζε εκέξεο κε δηαύγεηα ε 

νξαηόηεηα μεπεξλά ην Σείρνο Γπκαίσλ θαη ηνλ Παηξατθό θόιπν θαη θηάλεη σο ηελ 

Κεθαινληά. ηα βόξεηα ηεο Υαιαλδξίηζαο, αθνινπζώληαο κηα ζύληνκε δηαδξνκή, 

κέζα από ιίγνπο ρακεινύο ιόθνπο, βξίζθεηαη έλα άιιν γλσζηό θαη πινύζην ζε 

επξήκαηα κπθελατθό θέληξν, ε Καιιηζέα
35

, όπνπ έρνπλ εληνπηζηεί νηθηζκόο θαη 

λεθξνηαθείν κε ζνισηό θαη ζαιακσηνύο ηάθνπο. Ζ ζπρλή επηθνηλσλία απηώλ ησλ 

ζέζεσλ ράξε ζηε κηθξή απόζηαζε θαη ζηελ νκαιή πξόζβαζε είλαη πηζαλό λα 

επηβεβαησζεί από ηε κειέηε θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ επξεκάησλ.  

ήκεξα  ζε απόζηαζε 700κ. επάλσ ζηε δηαδξνκή από Καιιηζέα πξνο 

Υαιαλδξίηζα μεθηλάεη έλαο δξόκνο πνπ θαηαιήγεη κεηά από 5,5 ρικ. ζηε ζάιαζζα 

ζηελ πεξηνρή ησλ Ρντηίθσλ. Απηόο ν δξόκνο, έλα θπζηθό πέξαζκα πνπ αθνινπζεί ηε 

πνξεία ελόο ξέκαηνο, είλαη ζύληνκνο θαη νκαιόο, θαίλεηαη δε πνιύ πηζαλό λα 

αθνινπζείην θαη θαηά ηελ αξραηόηεηα. Έηζη ε επηθνηλσλία κε ηηο ζέζεηο ηεο 

παξαιηαθήο δώλεο είηε από ηελ Καιιηζέα είηε από ηελ Υαιαλδξίηζα, ζα γηλόηαλ 

πνιύ ζύληνκα, αθόκα θαη ζε δύν πεξίπνπ ώξεο. 

                                                
35

ηελ Καιιηζέα έρνπλ βξεζεί ζαιακσηνί ηάθνη κε ηαθέο πνιεκηζηώλ θαη πινύζηα θηεξίζκαηα, 

ζνισηόο ηάθνο θαη ζαιακσηνί πεξηκεηξηθά ηνπ θαζώο επίζεο θαη ζεκέιηα νηθηώλ κπθελατθνύ 

νηθηζκνύ Th. Papadopoulos, Mycenaean Achaea, SIMA LV:1, 1979, 27 θαη Α. Παπαδόπνπινο-Λ. 

Κνληνξιή Παπαδνπνύινπ, Πξντζηνξηθέο αλαζθαθέο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ/Αξραηνινγηθήο 

Δηαηξείαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αραταο, Πραθηηθά A΄ αρταηοιογηθής ζσλόδοσ λόηηας θαη δσηηθής 

Διιάδος (Πάηρα, 9-12 Ηοσλίοσ 1996), Αζήλα 2006, 19-24, βι. θαη Μόζρνο ό.π. (ππνζεκ.1) 24. 
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Άιιε ζέζε κε θαζαξά νξεηλό ραξαθηήξα είλαη ε Ρνδηά
36

 ζηνλ Καηαξξάθηε, 

απ’ όπνπ πξνέξρνληαη ηα κνλαδηθά επξήκαηα ησλ ζνισηώλ ηάθσλ. Ζ Ρνδηά 

βξίζθεηαη ζε πην δύζβαην ζεκείν απ’ όηη εθείλν ηεο Υαιαλδξίηζαο, ζηα αλαηνιηθά 

θαη ζε απόζηαζε 5,8 ρικ από ηελ ηειεπηαία, κε ζρεηηθά εύθνιε, αιιά κέζα από 

νξεηλά πεξάζκαηα πξόζβαζε. Από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Καηαξξάθηε ππάξρεη 

νξαηόηεηα πξνο ηε Γπκαία ρώξα, ελώ δεμηά θαη αξηζηεξά απιώλνληαη νη νξεηλνί 

όγθνη ηνπ Παλαρατθνύ θαη ηνπ Δξύκαλζνπ αληίζηνηρα. Δίλαη πνιύ πηζαλό ε νξεηλή 

δηαδξνκή πνπ μεθηλνύζε από ηε Υαιαλδξίηζα θαη είρε πξννξηζκό ηελ ελδνρώξα θαη 

αθόκα αλαηνιηθόηεξα πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Καιαβξύησλ, λα ζπλδεόηαλ κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ζηνλ Καηαξξάθηε. Ζ πεξηνρή  απηή ήθκαζε ήδε από ηε 

Μεζνειιαδηθή επνρή, όπσο θαίλεηαη από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε από ηηο γεηηνληθέο 

ζέζεηο
37

 ζηνλ Αγ. Αζαλάζην θαη ζην Ππξγάθη, ελώ θαηά ηνπο Τζηεξνειιαδηθνύο 

ρξόλνπο αλαπηύρζεθαλ κεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε θνληηλή απόζηαζε όπσο ε 

Γξαθόηξππα θαη ν Αγ. Γεώξγηνο. 

ήκεξα ππάξρεη κία νξεηλή δηαδξνκή πεξίπνπ 23 ρικ. πνπ μεθηλά από ηνλ 

κπθελατθό νηθηζκό ζην ηαπξό Υαιαλδξίηζαο, ζπλερίδεη δηα κέζσ ηνπ Μνίξαιη
38

, 

πεξλάεη πιεζίνλ ηνπ Λεόληηνπ
39

 θαη θηάλεη ζην ςειόηεξν ζεκείν, ζηε Ραθίηα
40

 

(Άλσ Μαδαξάθη) όπνπ επίζεο έρνπλ εληνπηζηεί κπθελατθά επξήκαηα. Από εθεί ε 

δηαδξνκή ζπλερίδεη θαηεθνξηθά θαη νκαιά πξνο ην Αίγην αθνινπζώληαο παξάιιειε 

                                                

36 Ν. Εαθεηξόπνπινο, ΠΑΔ 1958, 167-176, θαη  Έργολ  ηες ελ Αζήλαης Αρταηοιογηθής Δηαηρείας 

1958, 139-142. 
37 Πνιιέο από ηηο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη εδώ  είραλ αξρηθά εληνπηζηεί από ηνλ Ν. Εαθεηξόπνπιν, 

ΠΑΔ 1952, 398-412 θαη  Π Α Δ 1956, 193-197.  
38

 ην Μνίξαιη βξέζεθαλ ηύκβνη πνπ είραλ αξρηθά ρξνλνινγεζεί ζηε ΜΔ πεξίνδν αιιά ηώξα 

θαίλεηαη πσο αλήθνπλ κάιινλ ζηε κεηαβαηηθή ΜΔ ΗΗΗ /ΤΔΗ πεξίνδν. Γηα ηε ζέζε απηή βι.  Ν. 

Εαθεηξόπνπινο, ΠΑΔ 1952, 398-400. Λ. Παπάδνγινπ - Μαληνπδάθε ό.π. (ππνζεκ. 27-1998) 142. 

Σh. Papadopoulos ό.π. (ππνζεκ. 35) 50, fig.48b. O. Pelon, Tholoi, tumuli et circles funeraires, 

Paris 1976, 79,  pl. XX:2. Οη ηύκβνη αλαθέξνληαη θαη από ηελ Δ. Πξσηνλνηαξίνπ-Γετιάθε, 

ΑΡΓΟ Η.  Οη Σύκβοη ηοσ Άργοσς, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2009, 312-313 όπνπ  αλαθέξεηαη 

όηη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εληαηηθήο κειέηεο.   
39 ην Λεόληην (Γνπξδνύκηζα) βξέζεθαλ πινύζηα θηεξίζκαηα από λεθξνηαθεία ζαιακσηώλ ηάθσλ 

ΤΔΗΗΗΑ-ΗΗΓ πεξηόδνπ  Η. Μόζρνο ό.π. (ππνζεκ.1) 38.  
40

 Γηα ηε δηαδξνκή απηή έρεη αλαθεξζεί εθηελώο ν Μ. Πεηξόπνπινο, Νεώηεξα ζηνηρεία από ηελ 

αλαζθαθή γεσκεηξηθνύ λανύ ζην Άλσ Μαδαξάθη (Ραθίηα Παηξώλ), Πραθηηθά ηοσ Δ’ Γηεζλούς 

σλεδρίοσ Πειοπολλεζηαθώλ ποσδώλ, Αργο -Ναύπιηολ 6-10 επηεκβρίοσ 1995, Αζήλα 1997, 175. 
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πεξίπνπ πνξεία κε ηνλ ξνπ ηνπ πνηακνύ Μεγαλείηα. Από ηα πζηεξόηεξα ρξόληα 

έρνπκε ηελ καξηπξία ηνπ Πνιύβηνπ
41

 όηη νη Ζιείνη ζην ηέινο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ έθαλαλ 

επηδξνκή ζηελ Αηγηάιεηα δηα ηεο Φαξατθήο
42

. Έηζη θαίλεηαη πηζαλό όηη ν δξόκνο 

πνπ μεθηλνύζε από ηα πεδηλά ηκήκαηα θάησ από ηε Υαιαλδξίηζα, όπνπ βξίζθεηαη ε 

πεδηάδα ησλ Φαξώλ, λα αθνινπζνύζε ηνλ ίδην ή παξόκνην κε ηνλ ζύγρξνλν δξόκν 

πξνο ηελ Αηγηάιεηα. Ζ δηαδξνκή απηή είλαη επίζεο πνιύ πηζαλό λα ήηαλ κηθξόηεξε 

ζε απόζηαζε ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή, θαζώο θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ άιια 

κνλνπάηηα, όπσο ην δηάζειν πνπ πεξλάεη θαηά κήθνο ηεο ραξάδξαο πίζσ θαη ζηα 

αλαηνιηθά ηνπ κπθελατθνύ νηθηζκνύ ηνπ ηαπξνύ ηεο Υαιαλδξίηζαο, αλάκεζα ζηα 

βνπλά Βαξλό θαη Κνξαθνθσιηά, ην νπνίν νδεγεί ζρεδόλ ζε επζεία γξακκή ζην 

Μνίξαιη. Ο νηθηζκόο έρεη ρηηζηεί ζηελ άθξε απηνύ ηνπ δηάζεινπ. Υαξαθηεξηζηηθό 

ηεο ζέζεο απηήο είλαη όηη παξνπζηάδνληαη ζπρλνί θαη δπλαηνί άλεκνη πνπ έρνπλ 

δηεύζπλζε από απηό ην κνλνπάηη. Ο θάηνηθνη ηεο κπθελατθήο επνρήο ζα κπνξνύζαλ 

λα έρνπλ δηαιέμεη έλαλ άιιν γεηηνληθό ιόθν γηα εγθαηάζηαζε, κε πξόζβαζε ζηελ 

ίδηα πεγή λεξνύ θαη έηζη δελ ζα ππέθεξαλ από ηνπο ελνριεηηθνύο απηνύο αλέκνπο, 

όπσο άιισζηε έρνπλ θάλεη νη ζεκεξηλνί θάηνηθνη ηνπ νκώλπκνπ ρσξηνύ. Όκσο κόλν 

ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηελ νπνία βξέζεθε ν νηθηζκόο επέηξεπε ζηνπο θαηνίθνπο λα 

έρνπλ ηαπηόρξνλα, νξαηόηεηα πξνο ηελ πεδηάδα θαη έιεγρν ηνπ δηάζεινπ
43

.  

Αληίζηνηρα κνλνπάηηα πνπ κεηώλνπλ ηελ απόζηαζε θαηά πνιιά ρηιηόκεηξα ζε 

ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή δηαδξνκή κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ζέζεσλ εληνπίδνληαη θαη ζε 

άιια ζεκεία.  

                                                
41

 Πνιύβηνο V, 94 .  
42 Αλαθνξά ζην ίδην ζέκα γίλεηαη από ηελ Λ. Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε ό.π. (ππνζεκ. 27-1999) 

279.  
43 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαη ν γεσκεηξηθόο λαόο ζηε Ραθίηα έρεη θηηζζεί ζηελ άθξε δηάζεινπ 

απ’ όπνπ θπζάεη  ζπρλά δπλαηόο άλεκνο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Σν ράιθηλν θάηνπηξν πνπ 

βξέζεθε, ήηαλ αθηέξσκα ζηε FAONTIAI  Άξηεκε δειαδή «ζηελ Άξηεκε πνπ θπζά» βι. Μηρ. 

Πεηξόπνπινο, ΑΓ 51 (1996), Υξνληθά, 239, πηλ. 70. Μ. Πεηξόπνπινο, Γεσκεηξηθόο λαόο Ραθίηαο-

Λαηξεπόκελε ζεόηεηα,  ζην V. Mitsopoulos-Leon ( επηκ.), Forschungen in der Peloponnes, Akten 

des Symposions anlablich der Feier “100 Jahre Osterreichisches Archaologisches Institut Athen 

5.3.-7.3.1998, Athen 2001, 40-45. 
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Καηά κήθνο ησλ πξνπόδσλ ηεο νξνζεηξάο ηνπ Παλαρατθνύ πξνο 

βνξεηναλαηνιηθά εθηόο από ηε Υαιαλδξίηζα θαη ηελ Καιιηζέα πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ βξίζθνληαη ζηε ζεηξά θαη άιιεο ζέζεηο, όπσο ε Κξήλε, όπνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί ζαιακσηνί ηάθνη ζε δηάθνξεο ζέζεηο κε πινύζηα θηεξίζκαηα, ελώ ζε 

θνληηλή απόζηαζε βξίζθεηαη ην Κιάνπο όπνπ έρνπλ εληνπηζηεί ην λεθξνηαθείν ζηε 

ζέζε Κνύθνπξα, ν νηθηζκόο ζηε ζέζε Μπγδαιηά
44

 θαη ν ζνισηόο ηάθνο ζην 

Πεηξσηό (ζηε ζέζε Γνύπαηα)
45

. Καη από ηηο δύν ζέζεηο ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηηο 

πεξηζζόηεξεο από ηηο ζέζεηο ηεο δπηηθήο Αραταο ζηα βόξεηα, ελώ ζηα λόηηα 

αλαπηύζζνληαη νη νξεηλνί όγθνη ηνπ Παλαρατθνύ πνπ δηαθόπηνπλ ην νπηηθό πεδίν.  

Πξνο ην ηέινο απηήο ηεο ζεηξάο βξίζθνληαη ε Βνύληελε
46

 θαη ν Οξηόο. Ζ 

Βνύληελε έρεη νπηηθό νξίδνληα πίζσ (αλαηνιηθά) ηελ νξνζεηξά ηνπ Παλαρατθνύ, 

κπξνζηά ηεο ε νξαηόηεηα θηάλεη ζηα αξηζηεξά (λνηηνδπηηθά) σο ηα Μαύξα Βνπλά 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Σείρνπο Γπκαίσλ, ζε εκέξεο κε δηαύγεηα έσο ηελ Ομεηά θαη ηελ 

Κεθαινληά , ζηε ζπλέρεηα ζηα δπηηθά  όιν ηνλ Παηξατθό θόιπν θαη ηα βνπλά ηεο 

Αηησιίαο, θαη ηέινο πξνο ηα δεμηά (βνξεηνδπηηθά) ε νξαηόηεηα δηαθόπηεηαη ιίγν 

κεηά ην ζηελό ηνπ Ρίνπ –Αληίξξηνπ. Ζ δηαδξνκή Βνύληελεο –Σείρνπο Γπκαίσλ ζα 

κπνξνύζε λα γίλεηαη κέζσ ρεξζαίνπ νδηθνύ δίθηπνπ θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο 

δώλεο. Ζ απόζηαζε απηή είλαη πεξίπνπ 40 ρικ., νκαιή θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηεο, ελώ ε επηθνηλσλία ζα κπνξνύζε λα γίλεη επίζεο δηα ζαιάζζεο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην ιηκάλη ήηαλ πιεζίνλ ηεο Αγ. Κπξηαθήο, θνληά ζην έινο ηεο Αγπηάο, ηόηε ε 

απόζηαζε δηα ζαιάζζεο είλαη ζηελ επζεία γξακκή 16 λ.κ. ελώ πιένληαο θνληά ζηελ 

                                                
44

 C. Paschalidis-Ph. Mc George, Life and Death in the periphery of the mycenaean wold in the 

end of the Late Bronze Age.The case of the Achaea Klauss cemetery, ζην Δ. Borgna & P. Càssola 

Guida (επηκ.), Dall’ Egeo all’ Adriatico: organisazzioni sociali, modi di scambio e internazionale 

in età post-palaziale (XII-XI sec. a. C.). Seminario Internazionale, 1-2 Dicembre 2006, Rome 

2009, 79-135 
45 Λ. Παπάδνγινπ - Μαληνπδάθε, Ο ζνισηόο ηάθνο ηνπ Πεηξσηνύ Παηξώλ. Σα πξώηα ζηνηρεία 

ηεο έξεπλαο. Πραθηηθά ηοσ Β’ Γηεζλούς Γηεπηζηεκοληθού σκποζίοσ «Ζ περηθέρεηα ηοσ κσθελαχθού 

θόζκοσ» Λακία , επηέκβρηος 1999, Αζήλα 2003, 433-453 
46 Ζ Βνύληελε θαίλεηαη όηη ήηαλ από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κπθελατθέο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πάηξαο Λ. Κνιώλαο ό.π.( ππνζεκ. 19). 
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αθηνγξακκή αλάινγα κε ηνλ άλεκν, όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ είλαη πεξίπνπ 19 

λ.κ.
47

  

Όζνλ αθνξά ην νδηθό δίθηπν, θαίλεηαη κάιινλ πηζαλόηεξν όηη ε δηαδξνκή 

πνπ ζπλέδεε ηνπο νξεηλνύο νηθηζκνύο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αθνινπζνύζε 

ηα ξηδά ησλ ιόθσλ θαη ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξε ζε απόζηαζε από ηε ζεκεξηλή . 

Δλδεηθηηθά, ζήκεξα ε δηαδξνκή πνπ ζπλδέεη απηέο ηηο ζέζεηο έρεη ηηο αθόινπζεο 

απνζηάζεηο : Βνύληελε – Κιάνπο : 8,8 ρικ. , Κιάνπο – Κξήλε : 2,5 ρικ., Κξήλε – 

Καιιηζέα : 4,9 ρικ . (ήκεξα ε ηειεπηαία δηαδξνκή πεξλάεη κέζα από ηελ πεξηνρή 

ηεο Οβξπάο, θάλνληαο «θύθιν», ελώ θαίλεηαη όηη ε αξραία δηαδξνκή ζα ήηαλ πην 

θνληά ζηνπο πξόπνδεο ησλ ιόθσλ θαη ζα κείσλε ηελ απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 

1,5 ρικ. ), Καιιηζέα – Υαιαλδξίηζα : 9,2 ρικ. 

Σειεπηαία αλαθέξνπκε κηα πνιύ ζεκαληηθή ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζηε 

λνηηνδπηηθή Αραΐα , αιιά ζρεηηθά απνκαθξπζκέλε από ηηο ππόινηπεο. Απηή είλαη ε 

ζέζε Πόξηεο
48

, πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ηε ζάιαζζα θαη δελ έρεη απεξηόξηζηε ζέα, 

έρεη όκσο ην πξνλόκην λα βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ όξνπο θόιιηο, πνπ κε ην 

ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα ηνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ ησλ ππόινηπσλ 

πεξηνρώλ ηεο Αραΐαο πνπ πηζαλόλ ην είραλ σο ζεκείν αλαθνξάο. Ο νηθηζκόο 

βξηζθόηαλ ζε ζεκείν ηέηνην όπνπ δηαζηαπξώλνληαλ πεξάζκαηα, από ηελ Ζιεία πξνο 

ηε Γπκαία ρώξα θαη πξνο ηελ ελδνρώξα ηεο δπηηθήο Αραΐαο. Φαίλεηαη αθόκα από ηα 

επξήκαηα ηνπ λεθξνηαθείνπ, πσο νη άλζξσπνη πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη εθεί, εθηόο 

από ηηο επαθέο κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, είραλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε πνιιά 

ζεκαληηθά θέληξα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζε κεγάιν κέξνο ηεο Μεζνγείνπ. Οη 

Πόξηεο είλαη κάιινλ ε πην απνκαθξπζκέλε από ηηο ππόινηπεο ζέζεηο ηεο δπηηθήο 

Αραΐαο. Ζ εύθνιε δηαδξνκή κέζσ ηεο πεδηάδαο πξνο ην Σείρνο Γπκαίσλ από ην 

νπνίν απέρεη πεξίπνπ 26 ρικ, ζα αθνινπζνύζε ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο ην ξνπ 

                                                
47 Πεξίπνπ 35 ρικ. 
48 ηε ζέζε απηή έρνπλ εληνπηζηεί λεθξνηαθείν θαη νηθηζκόο βι. Μόζρνο ό.π. (ππνζεκ. 1) 30-32 

θαη Κνιώλαο ό.π. (ππνζεκ. 33) 32-47. 
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ηνπ Λαξίζζνπ  πνηακνύ θαη πηζαλόλ λα ζπλδεόηαλ κε ην Καλγθάδη πνπ βξίζθεηαη 

ζην κέζνλ.  

 

Γ. Οη  ζέζεης ζηελ  πεδηάδα 

Γύν ζεκαληηθέο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη εδώ θαη βξίζθνληαη ζηελ πεδηάδα 

είλαη ην Διαηνρώξη
49

 θαη ηα παιηαξέτθα
50

. Οη νηθηζκνί δελ έρνπλ εληνπηζηεί αιιά 

είλαη πνιύ πηζαλό λα βξίζθνληαλ ζηνπο ρακεινύο ιόθνπο πιεζίνλ ησλ 

λεθξνηαθείσλ όπνπ ηα εδάθε είλαη εύθνξα θαη θαιιηεξγήζηκα. Βξίζθνληαη ζε 

απόζηαζε 7,9 ρικ θαη 5,2 ρικ. αληίζηνηρα από ηε ζάιαζζα. Ζ νξαηόηεηα από ην 

λεθξνηαθείν ησλ παιηαξεΐθσλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 

Διαηνρσξίνπ πνπ βιέπεη : ζηα βόξεηα-βνξεηνδπηηθά ηε ζάιαζζα ηνπ Παηξατθνύ 

θόιπνπ θαη ζην βάζνο ηα βνπλά ηεο Αηησιίαο, ζηα ΒΑ ηελ Καιιηζέα, ηελ 

Υαιαλδξίηζα θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Καηαξξάθηε, ζηα Α ηελ νξνζεηξά ηνπ Δξύκαλζνπ 

κε ηελ θνξπθή Χιελόο θαη θάησ από απηήλ ην Κνκπνβνύλη όπνπ βξίζθεηαη ε 

Μηηόπνιε θαη ζηα λόηηα ηελ νξνζεηξά Μόβξε.  

ήκεξα νη δύν απηέο ζέζεηο απέρνπλ 2,7 ρικ. κεηαμύ ηνπο κε νκαιή 

δηαδξνκή, ελώ ε απόζηαζε από ην Σείρνο Γπκαίσλ είλαη 19 ρικ..  ηα παιηαξέτθα 

βξέζεθαλ αζζπξηαθνί ζθξαγηδόιηζνη επνρήο Mitanni πνπ καδί κε άιια εηζεγκέλα 

αληηθείκελα ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη αθόκε δύν ζθξαγηδνθύιηλδξνπο πνπ βξέζεθαλ 

ζην γεηηνληθό κπθελατθό λεθξνηαθείν ηνπ Μνλνδελδξίνπ απνδεηθλύνπλ ηηο έκκεζεο 

ή άκεζεο επαθέο κε ηε Αλαηνιή 
51

.  

 

 

                                                
49 Α. Βαζηινγάκβξνπ, Τζηεξνειιαδηθέο επεκβάζεηο ζε Πξσηνειιαδηθό λεθξνηαθείν ζην 

Καιακάθη Διαηνρσξίνπ-Λνπζηθώλ, ζην Α. Ρηδάθεο (επηκ.), Αταχθό Σοπίο ΗΗ, Γύκε θαη Γσκαία 

Χώρα, Μειεηήκαηα 29, Αζήλα 2000, 43-63. 

 Ζ αλαθνξά εδώ γίλεηαη γηα ηηο ζέζεηο ησλ λεθξνηαθείσλ, θαζώο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί αλαζθαθηθά νη αληίζηνηρνη νηθηζκνί. 
50 Πεηξόπνπινο ό.π.( ππνζεκ. 11) 65-92. 
51 Πεηξόπνπινο ό.π.(ππνζεκ.11) 65-92. ην λεθξνηαθείν ησλ παιηαξεΐθσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

εηζεγκέλα έζηκα όπσο ε θαύζε ησλ λεθξώλ θαη ε ηνπνζέηεζε ζε ηεθξνδόρα αγγεία, γεγνλόο πνπ 

ππνδεηθλύεη επαθέο κε λέα ζηνηρεία 
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   ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 2 : Άπουε ηκήκαηος ηες δσηηθής Αταϊας από βορεηοδσηηθά 

1

2

3
4 5

6 7

Πατραϊκός κόλπος

Κορινθιακός κόλπος

Παναχαϊκό όρος

8
9

10

 
1. Πάηρα-  2. Αγσηά-  3. Ρίο-  4. Ορηός-  5. Βούληελε-  6. Κιάοσς-  7. Κρήλε-   

8. Καιιηζέα- 9. Χαιαλδρίηζα-  10. Μολοδέλδρη 
 

Δ.  Δπίιογος  

Ζ ζέαζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο δπηηθήο Αραΐαο όηαλ εηζέξρεηαη θαλείο ζηνλ 

Παηξατθό θόιπν από ηε ζάιαζζα από ηα δπηηθά-βνξεηνδπηηθά ή όηαλ θηλείηαη ζε 

απηόλ πιένληαο κε θαηεύζπλζε από ηελ Αηησιία πξνο ηα λόηηα, δειαδή ηελ πεξηνρή 

ηεο Πάηξαο, είλαη κνλαδηθή. Οη ρακεινί ιόθνη επάλσ ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη νη 

ζέζεηο είλαη ζήκεξα εύθνια αλαγλσξίζηκεο θαη ζε εκέξεο κε θαζαξή αηκόζθαηξα 

κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ από καθξηά.  
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Ζ κειέηε ησλ επξεκάησλ από ηηο ζέζεηο απηέο αλακέλεηαη λα δείμεη πνηεο 

είραλ ραξαθηήξα εκπνξηθώλ ζηαζκώλ ή ειέγρνπ επηθνηλσλίαο ή αλ θάπνηεο ήηαλ 

θέληξα πνπ αζθνύζαλ θάπνηα κνξθή δηνίθεζεο ζηηο ππόινηπεο πεξηνρέο.  

Όζνλ αθνξά ηελ ζαιάζζηα επηθνηλσλία, ηε λαπηηιία θαη ηηο εκπνξηθέο επαθέο 

κέζσ ηεο ζάιαζζαο ζε όιε ηε Μεζόγεην, είηε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Ηνλίνπ, ηεο 

Αδξηαηηθήο θαη ηεο Ηηαιίαο είηε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ, απηή είλαη 

απνδεδεηγκέλε από ην πιήζνο ησλ επξεκάησλ, όπσο απηά από ηα παιηαξέηθα, από 

ηηο Πόξηεο θαη αιινύ
52

. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ε λαπηηιία ζα πξέπεη λα 

ήηαλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ζηελ Αραΐα. Άιισζηε, αθόκα θαη ζήκεξα ην ιηκάλη ηεο 

Πάηξαο είλαη ην δπλαηόηεξν ζηνηρείν ηεο νηθνλνκίαο ηεο. 

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη όηη ην θπζηθό πεξηβάιινλ όρη κόλν δελ 

απνκόλσζε ηε δπηηθή Αραΐα, αιιά αληίζεηα απνηέιεζε ηελ θύξηα αηηία γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαζώο αθόκα θαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ πνπ παξαηεξείηαη ζηα ηέιε ηεο ΤΔΗΗΗΓ πεξηόδνπ θαη καξηπξείηαη κέζα 

από ηα πινύζηα θηεξίζκαηα ησλ λεθξνηαθείσλ. Ζ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα 

ππαγνξεύηεθε ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηε γεσκνξθνινγία θαη ε ηειεπηαία  έπαημε 

«ελνπνηεηηθό»  ξόιν ζηηο αλζξώπηλεο αζρνιίεο πνπ  νδήγεζαλ  ηελ  πεξηνρή απηή 

ζε αθκή.  

 Σα άξζξα θαη νη κειέηεο πνπ δεκνζηεύνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα θέξλνπλ 

ζην θσο ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία από ηα λεθξνηαθεία θαη ηνπο νηθηζκνύο πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηε κνλαδηθόηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ελόηεηαο ηεο δπηηθήο Αραΐαο. 

 

 

 

 

 

                                                
52 R. Jung- I. Μόζρνο - Μ. Μehofer, Φνλεύνληαο κε ηνλ ίδην ηξόπν: Οη εηξεληθέο επαθέο γηα ηνλ 

πόιεκν κεηαμύ δπηηθήο Διιάδνο θαη Ηηαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ όςηκσλ κπθελατθώλ ρξόλσλ, 

ζην  .Α. Πατπέηεο - Υ. Γηαλλνπνύινπ ( επηκ.)  Πραθηηθά Ποιηηηζκηθή Αιιειογοληκοποίεζε Νόηηας 

Ηηαιίας θαη Γσηηθής Διιάδος κέζα από ηελ Ηζηορία, Πάηξα 2008, 85-107. 
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    Summary 

Natural and human landscape in western Achaia 

during the Late Bronze Age period 

In the last decades many sites in western Achaia have been discovered and 

partly excavated, sites which thrived during the mycenaean period and which supply 

us with evidence for the  artistic form  that is called «Achaean style». This is a 

common artistic form that seems to have been particularly followed in pottery in the 

whole area during the LHIIIC period up to and including the Submycenaean years.  

Western Achaia presents particular characteristics as regards geomorphology 

and the Gulf of Patras. In this study we look at the singularities and peculiarities of 

the geographic relief as well as the natural environment both from the sea and from 

the land. Many mycenaean sites have been located in the coastal area, others are 

found in the plains, while many burial sites and settlements lie along the low foot of 

Panachaikos mountain range, a fact that is not accidental. Additionally, most of 

these sites afforded visual contact among them. A preliminary approach to the 

possible function of these settlements based on the area in which they have been 

developed is thus presented. Probable land routes for communication are also given 

here. 

As far as the Gulf of Patras is concerned, all the elements that make up its 

identity as well as its peculiarities and singularities are given : the direction of the 

winds,  the frequency at which they blow, how they appear, the formation of the 

coastline, the particular natural phenomena like the tides and the currents, as well as 

the safe mooring places in a) the south coast of the Gulf of Patras, that is from cape 

Drepano to Teichos Dymaion in Araxos and b) the north coast of the Gulf of Patras, 

that is the coast of Aitolia like Kato Vasiliki and Kryoneri. Observation of the 

natural phenomena and the weather conditions in the sea gave the inhabitants of 

Western Achaia the ability to improve their navigation skills and consequently, trade 

and transportation. 
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          The geomorphology played an important role in the cultural unity of western 

Achaia and brought about social and cultural development and prosperity, facts 

which led to the increase of the population in the LHIIIC period, as shown from the 

offerings in the cemeteries.  

 

 

 

 

 

 


