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ΑΝΝΑ ΑΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΓ 

TO ΑΧΑΪΚΟΝ ΡΗΓΙΟΝ (ΒΕΛΒΙΣΚΟΝ): 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΒΩΝΑ 

Τα μεσαιωνικά σχόλια στον Στράβωνα ε^ουν αποδοθεί, κατά 

τον εκδότη τους Α. Diller1, στον πατριάρχη Φώτιο ή σε άτομα του 

περιβάλλοντος του, ένώ, ορισμένα άπο αυτά, πού υποδηλώνουν καλή 

γνώση της Πάτρας και της περιοχής της, αποδίδονται 'ίσως στον 

πατρινό επίσκοπο Καισαρείας, Άρέθα. "Ετσι, τα σχόλια στο Στρά

βωνα μπορούν να χρονολογηθούν πιθανότατα στη μέση βυζαντινή 

περίοδο, δηλ. άπο το δεύτερο μισό του 9ου αι. ως το πρώτο μισό 

του 10ου αι.2. Οι λόγοι για τους οποίους τα τέσσερα άπο τα σχό

λια αποδόθηκαν στον Άρέθα είναι οι έξης: α) το περιεχόμενο των 

σχολίων (X449C, Χ451Α, X459D, Χ460Β) υποδηλώνει καλή γνώ

ση της Πάτρας καί της περιοχής της, τόπο καταγωγής του Άρέ

θα3, β) ό χρόνος σύνταξης του συνόλου των σχολίων στον Στρά

βωνα συμπίπτει με περίοδο ασφαλώς μεταγενέστερη άπο τήν επο

χή διείσδυσης των Σλάβων σε τμήματα της Πελοποννήσου4 καί 

γ) ή πατρότητα των σχολίων δέν είναι δυνατόν να αποδοθεί παρά 

μόνο στις δύο γνωστές αυτές πνευματικές προσωπικότητες του 9ου 

καί 10ου αι. αντίστοιχα, πού είχαν πλούσιες βιβλιοθήκες, ήσαν κά

τοχοι κωδίκων, σχολιαστές αρχαίων κειμένων καί γεωγραφικών 

* Ευχαριστώ θερμά, καί άπο τή θέση αύτη, τή φίλη αρχαιολόγο Αφέντρα Μουτζάλη 

για τήν πολύτιμη βοήθεια της, τόσο κατά το στάδιο της επιτόπιας έρευνας, δσο καί κατά 

το στάδιο της μελέτης τοϋ αρχαιολογικού ύλικοϋ. 

1. Α. DiLLER, «The Scholia on Strabo», Traditio 10 (1954), σελ. 29-50. 

2. DiLLER, δ.π., σελ. 50, 44, 49. 

3. DiLLER, δ.π., σελ. 44: uHe would be a likely author for the scholia on X449C, 

X451A, X459D». 

4. DiLLER, δ.π., σελ. 43-44, 48-49. 
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έργων5. Παρά το γεγονός ότι ό Diller αφήνει ανοικτό καί το εν

δεχόμενο ό συντάκτης των σχολίων να είναι άτομο τοΰ περι

βάλλοντος του πατριάρχη Φωτίου, πιθανολογεί το πρόσωπο του 

σχολιαστή των τεσσάρο^ν σχολίων, πού αναφέρθηκαν πιο πάνω 6. 

Ή άποψη αυτή τοΰ Diller έγινε γενικά αποδεκτή, παρά το γεγο

νός ότι καί αντίθετες απόψεις διατυπώθηκαν κατά καιρούς7. Πέρα 

όμως άπο τήν ταυτότητα τοΰ σχολιαστή των αποσπασμάτων, ό 

χρόνος σύνθεσης τους δε φαίνεται να αντιφάσκει προς τις μαρτυ

ρίες των πηγών τοΰ 10ου αι., καί κατά συνέπεια εϊναι λογικό να 

προσδιορισθούν μέσα στα χρονικά αυτά πλαίσια. Παρά ταΰτα, κα

ταφαίνεται πώς πέρα άπο τις εξονυχιστικές κωδικολογικές καί φι

λολογικές έρευνες τοΰ Diller, ό όποιος καί σχολίασε σύντομα τους 

αναφερόμενους γεωγραφικούς όρους, δεν έ'χει αναληφθεί έκτοτε 

προσπάθεια ανάλυσης καί τεκμηρίωσης των σημαντικών πληροφο

ριών των σχολίων. Με αφορμή τα παραπάνο:», θεωρείται χρήσιμος 

5. Για τον πατριάρχη Φώτιο καί τον αρχιεπίσκοπο Καισαρείας Άρέθα ώς ανθρώπων 

των γραμμάτων, πέρα άπο τή μεγάλη βιβλιογραφία για το Ιργο τους, βλ. κυρίως P. Lli-

MERLE, Ό πρώτος Βυζαντινός Ονμανιημός (μετάφρ. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου), 

'Αθήνα 1981, σελ. 155-183, 184-216.— Ν. G. WILSON, Οί λόγιοι ατό Βυζάντιο (μετάφρ. 

\ . Κονομής), 'ΛΟήνα Ι99Ι, σελ. 122-158, 159-177. 

6. DILLE R, δ.π., σελ. 44, 49. Κατά το Δ. Γεωργακά δμως τά σχόλια στο Στράβωνα 

αποδίδονται στον πατριάρχη Φώτιο καί χρονολογούνται έτσι στον 9ο αι., βλ. Α. B O N , 

La Moréc franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la prin

cipauté d'Achaie (1205-1130), τόμ. Ι, Παρίσι 1969, σελ. 307, σημ. 2. 

7. Βλ. βιβλιοκρισία τοϋ Β. ΑΛΟΤΡΔΑ στο έργο τοΰ Α. DiLLER, «The Scholia on 

Strabo», Traditio 10 (1954), σελ. 29-50, στα 'Ελληνικά 14 (1955), σελ. 205-208. Ό 

Ααούρδας απέκλεισε τόσο τήν απόδοση των σχολίων στον πατριάρχη Φώτιο δσο καί στον 

Άρέθα. Σχετικά με τα σχόλια, πού αποδίδονται στον Άρέθα, ό Ααούρδας επεσήμανε πώς 

δεν είναι δυνατόν μία φυσιογνωμία, δπως ό Άρέθας, να έγραψε σχόλια ενα άπο τά όποια, 

πού άφορα τήν ιδιαίτερη του πατρίδα, τήν Πάτρα, να είναι ολότελα εσφαλμένο. Ό L E -

MERLE (Βνζαντινος Ουμανισμός, σελ. 194 και σημ. 48) Ss φαίνεται να αποδέχεται χωρίς 

αμφιβολία τήν απόδοση των σχολίων στον Άρέθα. Αντίθετα, ή γνώμη τοϋ DiLLER υιο

θετήθηκε καί άπο το μετέπειτα εκδότη τοϋ δέκατου βιβλίου της Γεωγραφίας τοΰ Στρά

βωνος F. L A S S E R R E , «Étude sur les extrai ts médiévaux de St rabon», L'Antiquité 

Classique 28 (1959), σελ. 32-75. Βλ. καί τοΰ 'ίδιου, Strabon Géographie (Livre Χ), τόμ. 7, 

Παρίσι 1971, σελ. 52, σημ. 2, σελ. 155 βλ, λ. Cynia. Βλ. επίσης R. B A L A D I É , Le Pélo

ponnèse de Strabon. Étude de Géographie historique, Παρίσι 1980, σελ. 221 καί σημ. 

50.— T O T Ι Δ Ι Ο Τ , «L'apport des sources l i t téraires à la connaissance topographique 
de l'Illude el de l'Achaie antiques», Πρακτικά A' Αιεθνοΰς Σν/ιποσίου για τή?'Αρχαία 

Ά -/Uta και' Πλεία, Μελήματα 13, Κ Ε Ρ Α Αθήνα 1991, σελ. 220. 



Tò Άχαίκον Ρήγιον 299 

για τή μελέτη της αξιοπιστίας της μεσαιωνικής αυτής πηγής ό 

έ'λεγχος τών γεωγραφικών μαρτυριών —με βάση τή νεότερη βι

βλιογραφία καί τήν επιτόπια έρευνα— πού αφορούν τήν Πάτρα 

καί τήν περιοχή της, καθώς καί τήν αιτωλική παραλιακή ζώνη, 

με τήν οποία ή αχαϊκή πόλη έ'χει άμεση επικοινωνία, οικονομικής 

καί εμπορικής φύσης, κατά τή βυζαντινή περίοδο. 

Εϊναι σκόπιμο ό έλεγχος τών γεωγραφικών μαρτυριών τών 

σχολίων να γίνει κατά τήν ακολουθία τοΰ κειμένου, δηλ. αρχίζον

τας άπο τό πρώτο σχόλιο (X449G), πού άφορα τήν περιοχή τής 

Πάτρας καί καταλήγοντας στο τελευταίο (X459D-X460B), πού 

άφορα τή βορεινή προς τήν Πάτρα παραλιακή ακτή. 

Στο δέκατο βιβλίο, è Στράβων αναφέρεται στις ιδιότητες τών 

ποταμών τής Εύβοιας, Κηρέα καί ΙΝηλέα: τα πρόβατα, λέει, πού 

πίνουν νερό άπο τά δύο αυτά ποτάμια γίνονται λευκά ή μαύρα 

αντίστοιχα. Τό ί'διο συμβαίνει κατά τό γεωγράφο μέ τον ποταμό 

Κράθι, προφανώς τής 'Ιταλίας: ΕΙσί δε Ονο Ενβοΐται ποταμοί Κι/-

ρευς και Νηλεύς, ών αφ' ου μεν τα πίνοντα πρόβατα λευκά γίνε

ται, αφ" ου δέ μέλανα· καί περί τον Κραθιν δέ εϊρηται τοιούτον τι 

συμβαίνον6. 'Ακριβώς στή λέξη Κράθις ό ανώνυμος σχολιαστής 

αναφέρει: Περί Πατρών τής Πελοποννήσου πόλεως περί το Άχαί

κον f 'Ρήγιον', δ νϋν Βελβίσκον Σκλαβινοί καλοϋσιν9. ' Η αναφορά 

τοΰ Στράβωνα στον ποταμό Κραθι τής Ιταλίας, δίνει τήν αφορμή 

στο σχολιαστή του μεσαίωνα να κάνει λόγο για τό 'Αχαϊκό Ρήγιο, 

πού, Οπως θα καταδειχθεί, βρίσκεται πράγματι στις Οχθες ποτα

μού, κοντά στην πόλη τών Πατρών, Δεν εΐναι, ίσως, τυχαίο τό 

γεγονός, Οτι τό νερό τοΰ ποταμού Χάραδρου, στις Οχθες τοΰ οποίου 

βρίσκεται —κατά τήν ισχύουσα ως σήμερα άποψη— τό 'Αχαϊκό 

Ρήγιο ή Βελβίτσι, εϊχε, κατά τόν Παυσανία, την ιδιότητα να προ

καλεί συχνά τή γέννηση αρσενικών ζώων ('Αχαϊκά VII, 22, 11): 

8. LASSERRE, Strabon Χ, ], 14. 
9. "Ο.π., σελ. 31.— DiLLER, δ.π., σελ. 38-39. Ή δεύτερη έκδοση τοΰ LASSE RR Κ 

'έχει ορισμένες διαφορές σέ σχέση μέ αυτήν τοΰ DiLLER, δπως ή συμπλήρωση μέ τή λέΐη 
πόλεως, μετά τή λ. Πελοποννήσοο καθώς καί ή παράλειψη τής τελεία; μετά τή λ Πελο
ποννήσου. 
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όνομα μεν τώ ποταμώ Χάραδρος, ώρα δε ήρος πίνοντα εξ αύτοΰ 

τα βοσκήματα [οφείλει] τίκτειν άρρενα ως τα πλείω συμβαίνει... 

Βέβαια, ό μεσαιωνικός σχολιαστής κάνει τό λάθος να θεωρεί ότι 

ό ποταμός Κράθις βρίσκεται κοντά στην Πάτρα, ενώ είναι γνω

στό, Οτι ό ομώνυμος μέ τον ποταμό τής 'Ιταλίας αχαϊκός Κράθις 

βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα ανατολικά τών Πατρών, καί έχει τις 

εκβολές του σε θέση κοντά στην 'Ακρατα (αρχαίες Αίγες)1 0. 
f H αναφορά στην Πάτρα τής Πελοποννήσου (περί Πατρών τής 

Πελοποννήσου πόλεως) θεωρούμε ότι κρίνεται ως αναγκαία διευ

κρινιστική πληροφορία για τον αναγνώστη τής εποχής, πού γνώ

ριζε, ότι τουλάχιστον από τήν εποχή τοΰ πατριάρχη Φωτίου (858-

867) —οπότε έχουμε τήν πρώτη ασφαλή μνεία τής μετονομασίας 

τής 'Υπάτης σε Νέες Πάτρες— ήταν απαραίτητος κάποιος ιδιαί

τερος προσδιορισμός για τήν αντιδιαστολή τών Πατρών τής Πε

λοποννήσου (Παλαιαί), άπο τις Νέες Πάτρες τής Θεσσαλίας ('Υπά

τη) 1 1 . Ό προσδιορισμός γίνεται ακόμη πιο επιτακτικός, άφοΰ δεν 

είναι άμεσα αυτονόητος, άπο τή στιγμή, πού στό κείμενο τοΰ Στρά

βωνα δέ γίνεται λόγος για τήν Πάτρα, ούτε καν για τήν Πελο

πόννησο, άλλα για τήν Εύβοια. Επίσης, ή αναφορά στό αχαϊκό 

Ρήγιο, γίνεται σε αντιδιαστολή μέ τό Ρήγιο τής Καλαβρίας, πόλη 

γνοίστη και για τή συχνότατη επικοινωνία της με τήν Πάτρα . 

10. Ό αχαϊκός ποταμός Κραθις, ονομαζόταν παλαιότερα ποτάμι τής Άκράτας, καί 

σήμερα φέρει πάλι το αρχαίο ονομά του. Έκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο, δυτικά τής 

σημερινής Αίγειρας καί κοντά στην Άκρατα, πού ταυτίζεται μέ τις αρχαίες Αίγες. Βλ. 

B A L Y D I É , Péloponnèse, σελ. 79. 

11. Α Ν Ν Α Σ Α Β Ρ Α Μ Ε Α , '// Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι τοϋ 1201. Συμβολή εις τήν 

ίστορικήν γεωγραφίαν, Αθήνα 1974, σελ. 143. 

12. Για τήν επικοινωνία μεταξύ τής Πελοποννήσου καί τής νοτίου 'Ιταλίας κατά τή 

μεσοβυζαντινή περίοδο βλ. Δ. ΓΚΑΓΚΤΖΗ - ΜΑΡΙΑΣ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Π Α -

ΝΟΠΟΤΛΟΤ, «Πελοπόννησος καί Νότια 'Ιταλία: Σταθμοί επικοινωνίας στή μέση βυζαντινή 

περίοδο», Πρακτικά τοϋ Β' Αιεθνοϋς Συμποσίου ι (Ή 'Επικοινωνία ατό Βυζάντιο», Κέντρο 

Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 1993, σελ. 469-486. Ειδικά για τήν επικοινωνία μεταξύ 

Πάτρας καί 'Ιταλίας ήδη άπο τή ρωμαϊκή περίοδο, βλ. Α. RlZAKIS, «Le port de P a l r a s 

et les communicat ions avec l 'Italie sous la Républ ique», Cahiers d'Histoire 33 (1988), 

σελ. 453-472. Σημειώνεται ότι ή ονομασία Ρήγιο μπορεί να έχει σχέση καί μέ μία πιθανή 

πληθυσμιακή μετακίνηση κατοίκων τοΰ Ρηγίου στην κοντινή αυτή προς τήν Πάτρα πε

ριοχή ' ΙL τοπωνυμία άπαντα καί στην Ηροποντίδα καί ονομάζεται σήμερα Κιουτσούκ 

Τσεκμετζέ, αλλά καί σέ άλλα μέρη. .Μετακινήσεις κατοίκων τής 'Ιταλίας στον ελληνικό 
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Τό αχαϊκό Ρήγιο λοιπόν, πού δεν έχει καμία σχέση, όπως θα ανα

φερθεί, μέ τό κοντινό ακρωτήριο τοΰ Ρίου1 3, ονομάζεται, κατά τήν 

εποχή τοΰ σχολιαστή (νυν), άπο τους Σκλαβ;.νούς14 ως Βελβίσκον, 

μαρτυρία, πού ϊσως υποδηλώνει Οτι άπο τους λοιπούς κατοίκους 

τής περιοχής ήταν καί παρέμενε γνωστό ως Ρήγιο. Θεωροΰμε δηλ. 

πιθανόν, ότι ό οικισμός πού ό σχολιαστής ονομάζει Ρήγιον, πιθα

νόν να έφερε στους χρόνους του τό Ονομα αυτό μαζί μέ τό Βελβί

σκον. Δεν αποκλείεται τό Ονομα Ρήγιο να σχετίζεται μέ τή θρυ-

λούμενη σχέση τών Πατρινών μέ τή Ν. 'Ιταλία, ή κατά τον Diller 

να αποτελεί δημώδες καί παρετυμολογικό δημιούργημα άπό τό 

Ρίον-Ρήγιον. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, πέρα άπό τις υπο

θέσεις καί τους συνειρμούς τών λογίων, ο εξεταζόμενος οικισμός 

εϊναι διαφορετικός άπό τό Ρίο. 

Τό Βελβίτσι ή Βελβίσκο (μεσαιωνικό 'Αχαϊκό Ρήγιο κατά τό 

σχολιαστή), σλαβικής πιθανόν ετυμολογίας καί προέλευσης15 ταυ-

χώρο υποδηλώνουν καί τα τοπωνύμια Καλαβρός, Καλαβρέζα, Καλαβρούζα κ.λπ., βλ. Α. 
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΤ, «Αρχαία καί μεσαιωνικά τοπωνύμια έκ Μάνης», Πελοποννησιακά 2 (1957), 
σελ. 310-811. 

13. Οί λόγοι για τους οποίους θεωροΰμε, Οτι το αναφερόμενο άπο το σχολιαστή Ρήγιον 
δέ συμπίπτει μέ το σχετικά όμόηχο ακρωτήριο τοϋ Ρίου (για τήν ταύτιση βλ. DiLLER 
«Scholia», 38) συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) Tb Ρίο δεν άπαντα, άπ' ότι γνωρίζουμε, 
στις γνωστές πηγές τής μεσαιωνικής περιόδου ποτέ ώς Ρήγιο, ούτε έχουμε αντίστοιχα 
παραδείγματα στον ελληνικό χώρο. 'Εξάλλου, στο Μέγα Ετυμολογικό αναφέρεται ή ετυ
μολογία του: Ρίον, το άκρωτήριον' επει περιρρεΤται νδατι, β) κοντά στο Ρίο έκβάλλουν πο
ταμοί, δπως ό Βελβιτσιάνικος, καί μέχρι τον 19ο αι., οπότε αποξηράνθηκαν τά έλη, ή πε
ριοχή ήταν γεμάτη άπο ελη καί τενάγη, γεγονός που καθιστούσε τήν παραμονή κατοίκων 
προβληματική καί ιδιαίτερα ανθυγιεινή, γ) στο Ρίο δέν αναφέρονται αρχαιολογικά κατά
λοιπα πριν άπο τήν οικοδόμηση τοϋ κάστρου άπο τον Βαγιαζήτ Β', το 1499. Το κάστρο 
αυτό κτίστηκε καί μέ τά οικοδομικά κατάλοιπα τοϋ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνα, πού κατά τον 
Στράβωνα υπήρχε κοντά στο Ρίο. 

14. Για το όνομα Σκλαβινοί καί Σκλάβοι στις βυζαντινές πηγές άπο τον 6ο αι., βλ. 
J U T T A REISINGER, G Ü N T E R SOWA, Das Ethnikon Sciavi in den lateinischen Quellen 
bis zum Jahr 900 (Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa), 
Beiheft Nr. 6, Στουτγάρδη 1990, σελ. 9-11. Βλ καί D. GEORGAKAS, «Beiträge zur 
Deutung als slavisch erklärter Ortsnamen», BZ 41 (1941), σελ. 374-375. 

15. M. VASMER, Die Slaven in Griechenland, Λιψία 19702, σελ. 129: τόπος βοσκής, 
βοσκοτόπι, τόπος ιτιών. Βλ. καί άποψη D. .1. GEORGAKAS, Α Graeco-Slavic Controversial 
Problem reexamined: the —ασ— suffixes in Byzantine, Medieval, and Modern Greek; 
their Origin and Ethnological Implications, (Πραγματεϊαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 47, 
'Αθήνα, 1982) σελ. 46-47. Το συναφές τοπωνύμιο Βερβινή άπαντα καί στην 'Ηλεία. 
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τίζεται μέ τό σημερινό χωριό Χάραδρος τής επαρχίας Πατρών, 

πού βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα (9,7 περίπου χλμ.) ανατολικά τής 

Πάτρας σε χαμηλό ύψος (330 μ.) άπό τήν επιφάνεια τής θάλασσας 

καί βορειοανατολικά τής μονής 'Αγίου Νικολάου Μπάλα1 6. Μέχρι 

τό 1832 τό χωριό άνηκε στό δήμο 'Αργυράς, ενώ αργότερα πε

ριήλθε στό δήμο Πατρέων. Τό έτος 1880 ό οικισμός, πού μέχρι 

τότε ονομαζόταν Βελβίτσι, μετονομάσθηκε άπό τό Ονομα τοΰ πό

ταμου σε Χάραδρο17. Ό αγροτικός σήμερα οικισμός τοΰ Βελβιτσίου 

εκτείνεται σε θέση κοντινή προς τήν Πάτρα, σέ περιοχή εύφορη, 

στις Οχθες τοΰ Βελβιτσιάνικου ποταμού. Ό ποταμός έχει σήμερα 

λίγο μόνο νερό κατά τους χειμερινούς μήνες σε αντίθεση με πα

λαιότερες εποχές, ενώ ή κοίτη του έχει υποστεί πολλές αλλαγές. 

Τό ποτάμι αυτό ταυτίζεται, κατά τις μέχρι σήμερα επικρατούσες 

απόψεις, μέ τόν ποταμό Χάραδρο, πού αναφέρει ό Παυσανίας18. 

16. Βλ. χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Ναύπακτος (1974). Βλ. καί Χ. ΚοΡΥΛΛΟΥ, 

Χωρογραφία τής 'Ελλάδος. Λ'. Νομός 'Αχαίας, Αθήνα 1903, σελ. 65. Στην εποχή τοΰ 

Κορύλλου το χωριό αριθμούσε 65 κατοίκους, είχε άφθονη πηγή ύδατος καί συγκοινωνούσε 

μέ τήν Πάτρα άπο τήν όποια απείχε μία ώρα καί 45 λεπτά Βλ. καί Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ"»', 

«"Ελληνες μοναχοί τής Κ. "Ιταλίας καταφυγόντες εις Πάτρας τον Θ' αϊ.» (La Chiesa 

Greca in Ital ia dall ' V I I ! al XVI secolo), Πάδοβα 1973, σελ. 1 0 9 1 - 1 0 9 2 . — T O T Ι Δ Ι Ο Υ , 

Ιστορικόν Λεξικόν τών Πατρών, Πάτρα 19802, σελ. 61, 355.— Τ ο ν ΙΛΙΟΥ, «Οι Σλαϋοι 

εις Πάτρας» Συμπόαιον Πνευματικόν επί χρυσά) Ιωβηλαία) ίερωσννης τοΰ μητροπολίτου 

Πατρών Νικόδημου 1039-1989, Αθήνα 1989, σελ. 331. Το Βελβίτσι μετωνομάσθηκε μαζί 

μέ τά Μποζαίτικα σέ Χάραδρο καί Προάστιο αντίστοιχα καί κατά τις απογραφές τών 

ετών 1928, 1940 καί 1951 το Χαράδριο ή Βελβίτσι είχε 91, 136 καί 145 κατοίκους αντί

στοιχα: Βλ. σχετικά, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως τών όήμων καί κοινοτήτων, Νο

μός 'Αχαίας, Έκδοσις της Κεντρικής 'Ενώσεως δήμων καί κοινοτήτων τής Ελλάδος, 

Αθήνα 1961, σελ. 282-286. Κατά τις απογραφές τοϋ 1700 το Βελβίτσι δεν αναφέρεται, 

'ίσως γιατί συμπεριλαμβάνεται στον οικισμό τοϋ Μπάλα, βλ. Β. Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , 

Πλ.ηθυσμός καί οικισμοί τής Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Αθήνα 1987, σελ. 306. 

17. Τ Ρ Ι Α Ν Τ Ά Φ Υ Λ Λ Ο Υ , Αεξικόν, σελ. 61. 

18. ΠΑΓΣΛΝΙΟΤ, 'Αχαϊκά, VII, 22, 11 (έ'κδ. Ν. Δ. Π Α Π Λ Χ Α Τ Ζ Η , Παυσανίου 'Ελ

λάδος Περιήγησις, 'Αχαϊκά-'Αρκαδικό, Αθήνα 1980): Ού πόρρω δέ τοϋ πατρέων άστεως 

ποταμός τε ό Μείλ.ιχος και το ιερόν τής Τρικλαρίας εστίν, άγαλμα ούδεν ετι έχον. Τοϋτο 

μίν δή εστίν εν δεξιά, προελθόντι δε άπο τοϋ Μειλίχου ποταμός ίστιν άλλος' δνομα μεν τώ 

ποταμώ Χάραδρος, ώος* δε ήρος πίνοντα εξ αύτοϋ τά βοσκήματα [οφείλει] τίκτειν άρρενα 

ως τά πλ.είω συμβαίνει, και τοΰδε ένεκα οι νομείς έτέρωσε αυτά τής χώρας μεθιατάσι πλην 

γι δη τάς βοΰς' ταύτας δέ αι·τοΰ καταλείπουσιν επί τω ποταμώ, διότι και προς θυσίαις οι 

ταΰροί σφισι καί ες τά έργα έπιτηδειότεροι θηλειών βοών εισιν, επί δε τοις αλ.λοις κτήνεσι 

το θή/.υ επί πλέον τετίμηται. Κατά τον Π Α Π Α Χ Λ Τ Ζ Η , δ.π., σελ. 136 καί σημ. 2, ό Χάρα

δρος τοΰ Παυσανία ταυτίζεται μέ το Βελβιτσιάνικο ποτάμι, ενώ ό Μείλιχος, αμέσως προς 
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Ή άποψη αυτή ήταν γενικά αποδεκτή1 9. Πρόσφατα Ομως, στα 

πλαίσια ευρύτερης μελέτης για τήν ταύτιση τών πόλεων τής χώ

ρας τών Πατρέων, διατυπώθηκε ή γνώμη, πού βασίζεται τόσο 

στην καλή γνώση τοΰ κειμένου τοΰ Παυσανία, Οσο καί στην άρι

στη γνώση τοΰ χώρου, σύμφωνα μέ τήν οποία τό Βελβιτσιάνικο 

ποτάμι ταυτίζεται μέ τόν ποταμό Μείλιχο, πού αναφέρει ό Παυ

σανίας, καί Οχι μέ τόν Χάραδρο20. 'Ανεξάρτητα όμως άπό τήν ορ

θότητα της άποψης αυτής, επισημαίνεται ή σημασία τής θέσης τοΰ 

οίκισμοΰ τοΰ Βελβιτσίου δίπλα στην Πάτρα καί κοντά στό ρωμαϊκό 

καί μεσαιωνικό χερσαίο οδικό δίκτυο τής βόρειας αχαϊκής ακτής. 

Στην εύφορη αυτή περιοχή, πού αποτελεί τήν εγγύτερη ενδοχώρα 

τής πόλης, έ'χουν εντοπισθεί πολλές ρωμαϊκές αγροικίες, όπως στην 

περιοχή τοΰ σταδίου τής Παναχαϊκής, στό χοίρο τοΰ εργοστασίου 

τής ΜΙΣΚΟ, στην περιοχή τής 'Αγυιάς, στα Μποζαίτικα2 1 καί 

τά ανατολικά τών Πατρών, ταυτίζεται μέ το Συχαιναίικο ποτάμι, βλ. ΙΙΛΠΑΧΛΤΖΙΙ, δ.π., 

σελ. 101 καί σημ. 1. 

19. F . C. Η. L. PoUQUEVILLIï, Voyage dam la Grèce, Παρίσι 1820, τόμ. 3, σελ. 

542, 545.— Μ. Ε. PülLLON B O B L A Y E , Expédition scientifique de Morée, Παρίσι 1836, 

σελ., 23 .— A. PlllLlPPSON, Der Peloponnes.Versuch einer Landeskunde auf geologischer 

Grundlage, Βερολίνο 1892, σελ. 263.— J . G. F RAZE R, Pausanias's Description of Greece 

τόμ. 4, Νέα 'Υόρκη 1965, σελ. 158. Βλ. καί Σ τ . Ν. ΘΩΜΟΙΙΟί'ΛΟΥ, 'Ιστορία τής πόλεως 

Πατρών άπα αρχαιοτάτων χρσν<»ν μέχρι 1821, Πάτρα 1950, σελ. 53-57, 62-63.— ΤΡΙΑΝ

ΤΑΦΥΛΛΟΥ, Λεξικόν, σελ. 233-234, 421. 

20. Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Τοπογραφικά τής χώρας τών Πατρέων», Πρακτικά Λ' 

Συμποσίου γιά τήν αρχαία Άχαΐα-Ήλεία, Κέντρο Έρεύνης Ελληνικής καί Ροψαϊκής 

'Αρχαιότητος (Μελετήματα 13), 'Αθήνα 1991, σελ. 254, 254-256. Τά επιχειρήματα τής 

ταύτισης αυτής στηρίζει ό Πετρόπουλος α) στην ύπαρξη πέντε ποταμών ανατολικά τής 

Πάτρας, αντί τών τεσσάρων, πού αναφέρει ό Παυσανίας, β) στον προσδιορισμό τών ορίων 

τής Πάτρας, μέ βάση τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στο βόρειο νεκροταφείο, πέρα 

άπο τή βόρεια Οχθη τοΰ Συχαινιώτικου ποταμού, γ) στή διαμόρφωση τών εκβολών τοϋ 

Συχαινιώτικου πόταμου, πού δέ σχηματίζουν δέλτα, σέ τρόπο ώστε να εΐναι ορατές άπο 

τή θάλασσα, δ) στην εύρεση αρχιτεκτονικών γλυπτών, πού πρέπει να συνδέονται μέ το ναό 

τής Τρικλαρίας 'Αρτέμιδος, στην κοίτη τοϋ ποταμού Μείλιχου, ε) στην ταύτιση τών ερει

πίων τής πόλης Αργυράς μέ τις θέσεις Μαυροποδιά ή Παπαδοκώστα ή Κανδρί, κοντά 

στο Σέλεμνο, πριν μεταφερθεί, κατά τά βυζαντινά χρόνια στο Πλατάνι. Γιά τά αρχιτεκτο

νικά γλυπτά τοϋ 5ου ed., εξαιρετικής τέχνης, πού βρέθηκαν στην κοίτη τοΰ ποταμού Μει-

λίχου, ένώ εσφαλμένα εθεωρούντο γλυπτά τοϋ Χάραδρου κατά τήν άποψη τοΰ Πετρόπουλου, 

βλ. ΑΛΙΚΗΣ-ΐΣΜΗΝΗΣ ΤΡΙΛΝΤΗ, Ό γλυπτός διάκοσμος τοϋ ναοϋ στο Μάζι τής 'Ηλείας, 

Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 116. 

21. Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , δ.π., σελ. 254 καί σημ. 57. Βλ. καί M. PETEOPOULOS, « Α 

γροικίες Πατραϊκής», Structures Rurales et Sociétés Antiques, Actes du Colloque de Cor-
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έχουν επισημανθεί αρκετές οικιστικές θέσεις τών παλαιοχριστιανι

κών καί βυζαντινών χρόνων: λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά τοΰ 

Βελβιτσίου, κοντά στον ποταμό Σέλεμνο-Ξυλοκέρα καί στις θέσεις 

Μαυροποδιά, Παπαδοκώστα καί Κανδρί πρέπει νά αναζητηθεί, 

Οπως προκύπτει άπό τά ευρήματα, ή θέση τής αρχαίας 'Αργυράς22. 

Ή 'Αργυρά αναφέρεται σέ επιγραφή άπό τήν Πάτρα τοΰ 4ου ή 5ου 

μ.Χ. αι. ώς περιοχή αμπελοκαλλιέργειας καί παραγωγής οίνου23. 

"Ισως κατά τήν εποχή αυτή 2 4 ή λίγο αργότερα ό οικισμός μετατο

πίσθηκε, προφανώς λόγω πλημμύρας τοΰ Σελέμνου-Ξυλοκέρας, στό 

γειτονικό χωριό Πλατάνι, όπου σώζεται ό τρίκογχος βυζαντινός ναός 

τοΰ 'Αγίου Νικολάου, εξαίρετο δείγμα αρχιτεκτονικής τής ελλαδι

κής σχολής, τών άρχων τοΰ 12ου αι. 2 5. 'Εξάλλου, στό χωριό Μπο-

ζα'ίτικα (σημερινό Προάστειο), στα βορειοδυτικά τοΰ Βελβιτσίου 

καί κοντά στή θέση Σκιόεσσα, στή δυτική Οχθη τοΰ Σέλεμνου απο

καλύφθηκαν ερείπια άψιδωτοΰ οκταγώνου τοΰ 5ου αι., όπως προ

κύπτει άπό νομισματικά ευρήματα. Βρέθηκε ακόμη μαρμάρινη βά

ση πεντάποδης αγίας τράπεζας μαζί μέ τό έγκαίνιό της. Κατά τή 

μεσοβυζαντινή περίοδο καί μετά τήν κατάρρευση τοΰ οκταγώνου 

κτίστηκε στό κεντρικό τμήμα του μονόκλιτη βασιλική. 'Αργότερα 

ό χώρος χρησιμοποιήθηκε ώς νεκροταφείο26. Επίσης, παλαιοχρι

στιανικό νεκροταφείο, ακόμη αδημοσίευτο, έχει εντοπισθεί στό χω

ριό Ά ν ω Καστρίτσι (ό οικισμός πιθανόν ταυτίζεται μέ τήν αρχαία 

fou (14-16 mai 1992), Παρίσι 1991, σελ. 405-421. Κτηριακά λείψανα αγροικίας πα

λαιοχριστιανικών χρόνων σημειώνονται στον Χάραδρο βλ. ο.π., σελ. 417, 11α. 

2 2 . Ό . π . , σελ. 256-257. 

23. J . B I N G E N , «Inscriptions iTAchaïe», BGH 78 (1954), σελ. 74-82, άρ. 1. 

2\. Στο χωριό Πλατάνι έχουμε ενδείξεις γιά ανθρώπινη δραστηριότητα (ταφές καί 

όστρακα) κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, βλ. ΑΦΕΝΤΡΑΣ ΜΟΥΤΖΑΛΗ, «Παλαιο-

χριστιανικε£ θέσεις καί μνημεία τής επαρχίας Πατρών)), Τιμητικός τόμος στον Κ. Τριαν

τάφυλλου, τόμ. ίΥ Αθήνα 1993, σελ. 925. 

25 Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Ι VOI, δ.π., σελ. 257. Γιά το ναό τοΰ Αγίου Νικολάου στο Πλατάνι, 

βλ. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, « Ό Ά γ ι ο ς Δημήτριος Βαράσοβας», ΑΒΜΕ 1 (1935), σελ. 110-112 — 

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΙ', « Ό τρίκογχος ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου στο Πλατάνι τής Αχαίας», 

\ρ/ιός. Τιμητικός τόμος στον Ν. Κ. Μουτσόπουλ.ο, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 383-405. 

26. Π Α Π Α Π Ο Σ Τ Ο Α Ο Υ , ΛΑ 33 (1978), Β1, σελ. 9 8 . — Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Π Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Ι Δ Ο Υ , 

ΛΑ 37 (1982), Β1, σελ 1 6 3 . — Α Φ Έ Ν Τ Ρ Α Σ Μ Ο Υ Τ Ζ Α Λ Η , δ.π., σελ. 924-25. 
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αχαϊκή πόλη "Αρβα) βορειοανατολικά τοΰ Βελβιτσίου27. Τέλος, στό 

χωριό Ά ν ω Συχαινά δυτικά τοΰ Βελβιτσίου (στην περιοχή Ά ν ω 

Συχαινών-Βούντενης αναζητείται ή αρχαία αχαϊκή πόλη Άνθεια 2 8 ), 

κατά τή διαπλάτυνση τοΰ δρόμου προς Βούντενη, βρέθηκαν επτά 

χριστιανικοί τάφοι καθώς καί τμήμα τοίχου, πιθανόν, ταφικοΰ πε

ριβόλου29. Ή θέση τοΰ οίκισμοΰ είναι επίσης σημαντική άπό τήν 

άποψη τής δυνατότητας γιά επικοινωνία μέσω τοΰ ϊδιου δρόμου 

τόσο μέ τήν Πάτρα (δρόμος μέσω τοΰ βορείου νεκροταφείου τής 

πόλης), όσο καί μέ τό δρόμο πού αναφέρουν τά itineraria, πού 

συνεχιζόταν καί εκτός τών Πατρών ώς Via publica προς τό Αίγιο 

καί τήν Κόρινθο30. Ό δρόμος αυτός, λιθόστρωτο τμήμα τοΰ όποιου 

βρέθηκε πάνω σέ δίτοξη γέφυρα (είκ. 1), στό βόρειο μέρος τής πό

λης επί τής όδοΰ Άρέθα 52 καί Παπαδιαμάντη, ή κατασκευή τοΰ 

όποιου διήρκεσε άπό τόν Ιο μ.Χ. ώς τόν 4ο μ.Χ. αι., ήταν σέ χρή

ση συνεχώς, πιθανότατα ώς τόν 6ο μ.Χ. αι., όταν μεγάλη πλημμύ

ρα κατέχωσε τή γέφυρα μαζί μέ τήν οδό καί ό ποταμός άλλαξε 

πάλι κοίτη3 1. 

Ή σημερινή κτηματική περιφέρεια τοΰ οίκισμοΰ οριοθετείται 

άπό τις θέσεις Μαντήλω, Βίγλα, Δραγώναινα ή Δραγώλαινα, Άϊ-

Γιάννη καί Βερίσια. Ή οικονομία του Βελβιτσίου παλαιότερα εϊχε 

κυρίως αγροτικό χαρακτήρα καί λιγότερο κτηνοτροφικό, ενώ σή

μερα εΐναι κυρίως αγροτική (αμπέλια καί ελιές). Ή περιοχή έχει 

υποστεί πολλές αλλοιώσεις λόγω τής συνεχούς ανοικοδόμησης 

(Δραγώναινα), τών έκτελούμενων έργων καί τής χρήσης τοΰ χώρου 

άπό πατρινούς παραθεριστές. Οι παράγοντες αυτοί δυσκολεύουν ση

μαντικά τήν επιφανειακή αρχαιολογική έ'ρευνα καί μειώνουν τή δυ

ναμική τών συμπερασμάτων, πού προκύπτουν άπό αυτήν. 

Ή επιφανειακή έρευνα στην περιοχή, πού, όπως θα αναφερθεί, 

27. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σελ. 257 καί σημ. 80. 

28. "Ο.π., σελ. 254. 

29. ΓΙΛΙΙΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΔ 36 (1981), Β 1 , σελ. 166. 

30. Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, «Θέματα τοπογραφίας καί πολεοδομίας τών Πατρών κατά 

τή ρωμαιοκρατία», Πρακτικά Α' Συμποσίου γιά τήν αρχαία 'Αχαΐα -Ηλεία, δ.π., σελ. 313. 

31. "Ο.π., σελ. 315. 

20 
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έφερε στό φώς ευρήματα τής παλαιοχριστιανικής εποχής, καθώς 

καί ή επιβίωση άριθμοΰ βυζαντινών τοπωνυμίων συμβάλλουν, σέ 

συνδυασμό μέ τά στοιχεία τών ιστορικών πηγών, στή δημιουργία 

τής εικόνας τής οικιστικής εγκατάστασης. Αναλυτικότερα, τά ευ

ρήματα κατά τήν επιφανειακή έ'ρευνα εντοπίζονται στή θέση Σπη-

?,ια ή Βαρκός, κοντά στό σημερινό νεκροταφείο τοΰ χωριοΰ, 500 μ. 

άπό τό δρόμο, πού οδηγεί στα Κ Τ Ε Ο . "Η τοπωνυμία οφείλει, προ

φανώς, τό ονομά της στην υγρασία τοΰ τόπου, άφοΰ Βαρκός (βα-

ρικός) αποκαλείται ή περιοχή, πού κρατάει τά νερά, τό τέλμα, ό 

βοΰρκος3 2. Δεν εϊναι άσχετο τό γεγονός, Οτι ή θέση βρίσκεται πολύ 

κοντά στην Οχθη τοΰ ποταμού, πού ήταν άλλοτε πλουσιότατος σέ 

νερά. Κοντά στό δρόμο καί κατά μήκος τής αριστερής Οχθης τοΰ 

Χάραδρου πόταμου σώζονται τά λείψανα παλαιοχριστιανικού ναοΰ 

μέ ψηφιδωτό δάπεδο. Ή ημικυκλική αψίδα τοΰ κτίσματος, πού 

βρίσκεται στον αγρό τοΰ Λεωνίδα Παπαλεξόπουλου, είναι σήμε

ρα ('Ιούλιος 1994) εξολοκλήρου καλυμμένη μέ πυκνή βλάστηση 

(είκ. 2), ενώ ψηφίδες άπό τμήμα τοΰ ψηφιδωτού είναι σκορπισμέ

νες καί στό διπλανό αγρό τοΰ Τσεκούρα Α γ γ ε λ ή . Τό ψηφιδωτό 

είχε, κατά τις πληροφορίες τών κατοίκων τοΰ χωριοΰ, μήκος πε

ρίπου 0,70 μ. καί σχέδιο γεωμετρικό σέ τρία χρώματα, μαΰρο, 

κόκκινο καί λευκό. Κατά τήν επιφανειακή έρευνα στα δύο κτήματα 

(Λεωνίδα Παπαλεξόπουλου καί Τσεκούρα Α γ γ ε λ ή ) , βρέθηκαν πολ

λές ψηφίδες σέ άσπρο (κοκκαλί), μαΰρο, μπεζ καί ροδόχρουν χ ρ ώ 

μα, καθώς καί πολλά κομμάτια τοΰ συνδετικού κονιάματος τοΰ 

ψηφιδωτοΰ (είκ. 3). Ε π ί σ η ς , βρέθηκαν άποτμήματα όπτοπλίνθων, 

πού προέρχονται άπό επίστρωση δαπέδου δημοσίου κτηρίου τής 

ύστερης ρωμαϊκής περιόδου (ώς τόν 6ο αϊ.), καθώς καί τμήματα 

32. Γ. ΚΟΛΙΑ, «Τοπωνυμικον τοΰ δήμου Δωριέων Παρνασσίδος», 'Αθηνά 44 (1933), 

σελ. 114. Τήν ετυμολογία της προσδιορίζουν άπο το επίθετο βαρύς καί τήν κατάληξη -ικός, 

δηλ. ό τόπος πού έχει πολλί) υγρασία. Στο Χρονικό τών Τόκκων υπάρχει ή λέξ/) βαρικός 

μέ τήν ϊδια ακριβώς σημασία: ivi ύ τόπος βαρικύς και στυπτικά το κάστρο, βλ Ο RcHIRÒ, 

Cronaca dei Tocco di Cefalonia, CFHB, Χ, Ρώμ/) 1975, στίχ. 3453. Τό τοπωνύμιο Βάρκας 

άπαντα καί στην 'Ηλεία, ώς ό υγρός τόπος, στον όποιο φύονται τά βούρλα, βλ. Κ. ΗΛΙΟ

ΠΟΥΛΟΥ, «Το τοπωνυμικον τής Ηλείας», ' Επετηρις τής 'Εταιρείας 'ΙΠειακών Μελετών 

6 (1989-1990), σελ. 162. 
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άπό αποθηκευτικούς πυθίσκους γιά τή φύλαξη σιτηρών, πού χρο

νολογούνται στον 6ο μ.Χ. αι. (είκ. 4). Ακόμη, στην ίδια θέση βρέ

θηκαν λαβές άπό αγγεία καθημερινής χρήσης (household ware), 

άμφορίσκου, υδρίας, λαβής πυρίμαχου σκεύους (χύτρας), τμήμα 

σώματος ανοιχτού επιτραπέζιου αγγείου καθώς καί δύο απολήξεις 

όξυπύθμενων αμφορέων μέ οπή στήριξης, προφανώς γιά τή μετα

φορά ή φύλαξη κρασιοΰ, λαδιοΰ ή αλίπαστων ψαριών (είκ. 5). Στην 

ίδια τοποθεσία καί στή θέση Λουτρό, όπου υπήρχε πηγή, πριν άπό 

τρία σχεδόν χρόνια, στον αγρό τοΰ Π. Άσημακόπουλου, βρέθηκε 

τμήμα λαβής άπό άμφορίσκο, πού μπορεί να χρονολογηθεί άπό τά 

ύστερορρωμαϊκά χρόνια, μέχρι καί τόν 6ο μ.Χ. αι. 

Στή θέση Παλιοχώρι, σε απόσταση λίγων μέτρων άπό τό Βαρ-

κό, σώζεται τό ναΰδριο τής Παντάνασσας, πού κτίστηκε κατά τή 

διάρκεια τής δεκαετίας τοΰ 1950, ακριβώς πάνω στα ερείπια τής 

παλιάς ομώνυμης εκκλησίας, κατά τή μαρτυρία γερόντων κατοί

κων τοΰ χωριοΰ. Ή έρευνα στό γύρω χώρο δέν απέδωσε κεραμει-

κή, πιθανότατα λόγω τών πολλών επεμβάσεων στό σημείο αυτό. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στό σημείο αυτό, στό κέντρο τοΰ 

άγροτικοΰ οίκισμοΰ τοΰ Βελβιτσίου, υ7ΐάρχει άμεση οπτική επαφή 

μέ τά Ορη τής Βαράσοβας, τής απέναντι αϊτωλικής ακτής (είκ. 6). 

Στή θέση "Αγιος Νικόλαος τοΰ οίκισμοΰ, σώζεται ό ομώνυμος 

ναός, μέσα στό νεκροταφείο τοϋ χωριοΰ (είκ. 7). Πρόκειται γιά 

μονόχωρο ξυλόστεγο ναόδριο, πού ανατολικά απολήγει σέ ήμιεξα-

γωνική αψίδα ίεροΰ μέ πολεμιστροειδές παράθυρο. Ή πρόσ^ασΊ] 

εξασφαλίζεται άπό τή δυτική πλευρά μέ μικρή κλίμακα τριών βαθ

μίδων. "Εχει δύο παράθυρα στή βόρεια καί νότια πλευρά. Τα επι

χρίσματα, ή αλλαγή στέγης καί ή γενική ανακαίνιση πραγματο

ποιήθηκαν τό 1993. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό δάπεδο, πού απο

τελείται άπό ρωμαϊκές όπτοπλίνθους, σέ δεύτερη οικοδομική χρή

ση, προερχόμενες άπό τά γειτονικά ερείπια αρχαίων κτηρίων πού 

χρονολογοΰνται στα ρωμαϊκά καί ύστερορρωμαϊκά χρόνια. Μικρή 

δοκιμαστική τομή, πού πραγματοποιήθηκε άπό τήν αρχαιολόγο 

'Αφέντρα Μουτζάλη τής 6ης ΕΒΑ Πάτρας τόν 'Ιούλιο 1994, 

δέν απέδωσε στοιχεία χρονολόγησης. Αναλυτικότερα, αφαιρέθηκαν 
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τέσσερις όπτόπλινθοι δαπέδου καί διερευνήθηκε σκαφικά ή τομή 

σέ βάθος 0,45 μ. κάτω άπό τήν επιφάνεια τοΰ δαπέδου (επιφάνεια 

τομής 0,68 μ. Χ0,44 μ.). Ευρήματα δέν υπήρξαν. Βρέθηκαν μόνο 

ίχνη τής προετοιμασίας γιά τήν επίστρωση τοΰ δαπέδου, Οπως 

κομμάτια κεραμιδιών, μικροί λίθοι, βότσαλα, κομμάτια άπό γυά

λινα αντικείμενα. Κοντά στην εκκλησία, προς τή νότια πλευρά καί 

σέ μικρή απόσταση άπό αυτήν, βρέθηκε τμήμα τοιχοποιίας, απο

τελούμενο άπό βότσαλα, κεραμίδια καί συνδετικό υλικό άπό συμ

παγές, πλούσιο άσβεστοκονίαμα, πού θα μποροΰσε να χρονολογη

θεί στή μεσαιωνική περίοδο (είκ. 8). Μεταξύ τών οστράκων, πού 

περισυνελέγησαν στή θέση αύτη, περιλαμβάνονται Οστρακα, πού 

μπορούν να χρονολογηθούν άπό τά ύστερορρωμαϊκά καί παλαιοχρι

στιανικά ώς καί τά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Αναλυτικότερα, πε-

ρισυνελέγησαν τμήματα λαβών άπό διαφορετικά ανοιχτά αγγεία 

οικιακής χρήσης στό χρώμα τής ώχρας καί τοΰ κεραμιδιού, τμήμα 

άπό σώμα αγγείου, καθώς και θραΰσμα πιάτου (είκ. 9). Τά Οστρα

κα αυτά προσδιορίζονται χρονικά στον 5ο ώς καί 6ο μ.Χ. αι., ενώ 

τό τελευταίο ανάγεται στό 19ο αί. 

Στή θέση Καρκαλός ( = γιδομάντρι, πιθανόν αλβανικής προέ

λευσης), κατά τή διάνοιξη τοΰ δρόμου, φάνηκαν ίχνη αρχαίου οι

κοδομήματος, κτισμένου μέ χρήση λίθων καί παρεμβολή κερά

μων καί όπτοπλίνθων. Φαίνεται ότι πρόκειται γιά στρώμα κατα

στροφής, Οπως προκύπτει άπό τά ίχνη κάρβουνου, πού βρέθηκαν 

(είκ. 10). "Γχνη οίκισμοΰ στή θέση αυτή. Διασώζεται ή άγιωνυμία 

Άγιος Γεώργιος, άπό τόν ομώνυμο ναό, πού έχει πλέον κατα

στραφεί. 

Στή θέση Δραγώναινα ή Δραγώλαινα} στα βορειοδυτικά τοΰ 

Βελβιτσίου, είχαν επισημανθεί παλιότερα άπό τόν Τριαντάφυλλου33 

ερείπια βυζαντινών οικισμών, καθώς καί κεραμεική βυζαντινών 

χρόνων σέ πολλά σημεία. 'Ατυχώς, ή έντονη οικοδομική δραστη-

33. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ι', Λεξικόν, σελ. 355. Το τοπωνύμιο ίραγώλαινα άπαντα καί 
κοντά στο Αραγαμέστο Αιτωλίας, κατάλοιπο, ίσως, ενετικής εποχής. Ό Τριαντάφυλλου 
μάλιστα αναφέρει ότι στους κατοίκους τοΰ Βελβιτσίου υπήρχε ή παράδοση, σύμφωνα μέ 
τήν οποία, ή Δραγώναινα ήταν ή πόλη, δπου κατέφυγαν οι πατρινοί. 
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ριότητα στην περιοχή, σέ συνδυασμό μέ τήν πυκνή δόμηση καί τήν 

κατάχρηση μηχανικών μέσων δέν επιτρέπουν τήν έρευνα στό χώρο. 

Τό υψίπεδο τής Δραγώναινας καταλήγει ψηλά, πάνω άπό τά Μπο-

ζαΐτικα, σέ θέση μέ τή χαρακτηριστική βυζαντινή ονομασία Βίγλα 3 4 

(είκ. 11). Ά π ό τό σημείο αυτό είναι δυνατή ή εποπτεία τοΰ οίκι

σμοΰ καί τοΰ γύρω χώρου. 

Τέλος, Οστρακα πρωτοβυζαντινής εποχής είχαν εντοπισθεί πα

λαιότερα στό χώρο τοΰ ρωμαϊκοΰ υδραγωγείου τοΰ οίκισμοΰ (πλη

ροφορία τής αρχαιολόγου 'Αφέντρας Μουτζάλη). 

Στό δέκατο βιβλίο, ό Στράβων περιγράφει τά Ορη, πού υψώ

νονται πάνω άπό τήν αρχαία Μολύκρεια35 (θέση Ελληνικό, μετα

ξύ Βελβίνας καί Άγιου Γεωργίου), δηλ. τόν Ταφιασσό καί τή 

Χαλκίδα, πάνω στα όποια έχουν ιδρυθεί οι πολίχνες Μακυνία καί 

Χαλκίδα3 6: υπέρ δε τής Μολυκρείας Ταφιασσάν και Χαλκίδα, δρη 

ίκανώς υψηλά, εφ' οΐς πολίχνια ϊδρυτο Μακυνία τ ε και Χαλκίς, 

ομώνυμος τω δρει, ην και Ύποχαλκίδα καλοΰσι. Στή λέξη 7α-

φιασσόν, ό ανώνυμος σχολιαστής αναφέρει: Οΐμαι τον μεν Ταφία-

σον το νυν λεγόμενον "Οζον δρος, ΧαΑκ/όα <5ε τήν άρτίως Βαρά-

σαβαν, ϋφ' ην και πολίχνιόν εστίν Άντίπατραι καλούμενον καθότι 

καί τάς Πάτρας έχει άπεναντίον37. "Ετσι, άποκτοΰμε μία εικόνα 

της γεωγραφίας τής περιοχής βόρεια τής Πάτρας στή βυζαντινή 

εποχή. Τά Ορη Ταφιασσός καί Χαλκίς ταυτίζονται μέ τήν Κλοκο-

βά, —πού ό σχολιαστής, άγνωστο γιατί, παραλείπει, κάνοντας λόγο 

34. Βλ. καί ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, δ.π., σελ. 355. Βίγλες ονομάζονταν θέσεις σέ ψηλό καί 

περίοπτο τόπο. Κατά τή βυζαντινή περίοδο ol σκοπιές, τά φυλάκια. Βλ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ', 

«Το τοπωνυμικον τής Ηλείας», σελ. 62.— ΤθΥ ΙΔΙΟΥ, « Τ Ο τοπωνυμικον τής επαρχίας 

'Ολυμπίας», Έπετηρίς τής 'Εταιρείας Ήλειακών Μελετών 6 (1989-1990), σελ. 330. 

35. Γιά τήν ταύτιση τοΰ αρχαίου Μολύκρειου, κοντά στο Ελληνικό καί τή Βελβίνα, 

στην περιοχή τοΰ Αντίρριου, βλ. W. J . WOODIIOUSE, Aetolia, its Geography, Topo

graphy and Antiquities, 'Οξφόρδη 1897 (φωτομηχανική ανατύπωση 1973), σελ. 324, 328, 

καί L A S S E R R E , Strabon, ο.π., σελ. 162 (Molycreia). Βλ. επίσης Μ. Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Γ Λ Ο Γ , « Ή 

Αιτωλοακαρνανία κατά τή ρωμαϊκή περίοδο», Πρακτικά Α' 'Αρχαιολογικού καί 'Ιστορικόν 

Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλοακαρνανία 1991, σελ. 112. 

36. L A S S E I I R E , δ.π., Χ, 2, 4. 

37. "Ο.π., σελ. 34.— DiLLER, δ.π., 39. 
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μόνο γιά τή μεσαιωνική ονομασία της, ώς "Οζον3 8,— καί τήν Βα-

ράσαβα αντίστοιχα. Τό πολίχνιο Μακύνεια, πού πιθανόν ταυτίζε

ται μέ τά λιγοστά ερείπια κοντά στό χωριό Κάτω Μαμμάκου39 

φαίνεται Οτι δέν επιβίωσε πέρα άπό τή ρωμαϊκή εποχή, Οπως προ

κύπτει άπό τήν κεραμεική καί γι' αυτό δέν αναφέρεται άπό τό σχο

λιαστή. Ή πληροφορία του είναι ακριβής καί σέ ο,τι άφορα τό 

Ορος Χαλκίς, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά τοΰ Μεσολογγίου, πού 

στην εποχή του είχε πρόσφατα ονομασθεί Βαράσαβα40 (τήν άρτίως 

Βαράσαβαν). Τό αναφερόμενο πολίχνιο41 Άντίπατραι, πού βρίσκε-

38. Το αρχαίο όνομα Ταφιασσος ταυτίζεται μέ τό σημερινό δνομα Κλόκοβα, δυτικά 

τής Ναυπάκτου. Βλ. Ρ. BüUST.VL - J. Koi>ER, Nikopohs und Kephallênia, TIB 3, Βιέν

νη 1981, σελ. 139.— Κ. Ν. ΣΑΘΑ, Μνημεία Έ/.ληνικής 'Ιστορίας, τόμ. 5, Παρίσι 1883, 

σελ. 11 (Livadi delà Clochova). Γιά τήν τοπωνυμία Κλοκοβά βλ. V A S M E R , Slaven, 

σελ. 71, 135. Ή ονομασία της Κλοκοβας καί ώς Ό ζ ο ν κατά τά μεσοβυζαντινά χρόνια δέν 

είναι γνωστή άπο άλλες πηγές. Πάντως, ώς προς τή μεσαιωνική ονομασία τοΰ Ταφιασσοΰ 

ώς "Οζον σημειώνουμε τήν παράδοση, πού αναφέρει ό Στράβων (IX, 4, 8), κατά τήν οποία 

οί κάτοικοι τής περιοχής ονομάσθηκαν Όζόλαι, επειδή το νερό τοϋ τόπου όζει: αυτού δέ 

καί ο Ταφιασσος λ.όφος εν ώ τό τοϋ Νέσσου μνήμα καί τών άλ.λων Κενταύρων, ών άπα 

τής Σεπηδόνος φασί τά υπό τ ή ρίζη τοΰ λόφου προχεόμενον δυσώόες καί θρόμβους έχον 

νδωρ ρείν. Βλ. καί αντίστοιχες ειδήσεις άπο τόν ΙίΑΥΣΛΝΙΟΥ, Φωκικά, Χ, 38, 1-3 (έκδ. 

Ν. Δ. ΙίΑΠΛΧΑΤΖΗ. Παυαανίου 'ΕλλΛδος Περιήγησις, Βοιωτικά καί Φωκικά, Αθήνα 

1981). Ανάλογες είναι οί πληροφορίες, πού δίνει ό Διονύσιος Πύρρος θετταλος σχετικά 

μέ τήν οσμή τής περιοχής γύρω άπο τον Ταφιασσό. Βλ. Χ. Δ. Χ Α Ρ Α Α Α Μ Π Ο Ι Ι Ο Υ Λ Ο Γ , 

«Ίστοριολα-ογραφικά Ναυπακτίας», Ναυπακτιακά Μελετήματα 3 (1985), σελ. 154. Γιά 

τή μονή τής Κλόκοβας καί τήν ανακάλυψη τοΰ σημαντικότερου πρώιμου μοναστικού συγ

κροτήματος στή δυτική Στερεά Ελλάδα, πού χρονολογείται στον 9ο αι., βλ. αδημοσίευτη 

ανακοίνωση Β. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, στο Γ' Πανελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 29-30 

Μαΐου 1982. 

39. LASSERRE, Strabon, σελ. 162 (Macynia).—ΠΚΤΡΟΙΙΟΓΛΟΓ, «Αιτωλοακαρνα

νία», σελ. 111. Τή Μακύνεια, ώς πόλη Αιτωλίας αναφέρει καί ό ΣΤΕΦΑΝΟΣ Βϊ'ΖΛΝΤΙΟΣ, 

δ.π., Ά. Μακύνεια (ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, 'Εθνικά, έκδ. Meinoke, Βερολίνο 1849, φω

τομηχανική ανατύπωση Γκράτς 1958). 

40. Είναι σημαντικό δτι το όνομα Χαλκίς, ε'ίτε ώς Ορός, είτε ώς πόλη άπαντα καί 

στά βυζαντινά γεωγραφικά κείμενα, βλ. C. MÜLLER, Geographi Graeci Minores, Hilde

sheim 1965, II, σελ. 310, 349, 416, 462. Ώ ς πόλη τής Αιτωλίας, αναφέρεται καί στο 

ΣΤΕΦΑΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ο.π., \Χαλκις] τρίτη Αιτωλίας, άφ' ής Άχελ,ώος ρεί. Το 13ο αι. 
τήν τοπωνυμία Βαρέσοβα συναντάμε στις επιστολές τοΰ 'Ιωάννου Άποκαύκου, ώς επίσκεψις 

Βαρεσόβης, βλ. Ν. Α. B E E S , «Unedierte Schrifstücke aus der Kanzlei des Johannes 

Apokankos des -Metropoliten von Naupak tos (in Aitolien)», BNJ 21 (1971-1974), 

σελ. 67-71, 132. 

41. Γιά τή σημασία τού δρου πολίχνη καί πολιχνών (μικρός οικισμός, κάστρο) στις 

βυζαντινές πηγές, βλ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α Δ Ο Υ , «Πολίχνη καί πολίχνιον», 'Αφιέρωμα 

στον Νίκο Σβορώνο, τόμ 1, Ρέθυμνο 1986, σελ. 242-247 
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ται κάτω άπό τό όρος τής Βαράσαβας, πιθανότατα ταυτίζεται μέ 

τή θέση Κάτω Βασιλική (αρχαία Χαλκίς)42, Οπου έχουν βρεθεί ελ

ληνιστικά καί παλαιοχριστιανικά Οστρακα43. Ή περιοχή τής Κάτω 

Βασιλικής καί τής Βαράσοβας είναι πολύ σημαντική κατά τήν πα

λαιοχριστιανική καί μεσοβυζαντινή περίοδο, αν κρίνει κανείς άπό 

τά μνημεία, πού έχουν επισημανθεί: κοντά στα ερείπια τής περι

τειχισμένης αρχαίας πόλης, πιθανότατα τής αρχαίας Χαλκίδος καί 

στην κορυφή τοΰ παραθαλάσσιου λόφου τής Αγίας Τριάδας, ανα

τολικά τοΰ χωριοΰ Κάτω Βασιλική, Οπου διακρίνονται θεμέλια οί

κισμοΰ, έχουν βρεθεί λείψανα τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασι

λικής, μήκους 30 μ. καί πλάτους 19,20 μ., πού μπορεί να χρονο

λογηθεί μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ 5ου καί τοΰ πρώτου μισού τοΰ 6ου 

αί 4 4. Τήν αψίδα τοΰ ναοΰ ενισχύουν κτιστές άντηρίδες. Στή μεσο

βυζαντινή πιθανότατα περίοδο, στό χοίρο τοΰ κεντρικοΰ κλίτους τής 

ερειπωμένης πλέον βασιλικής, κτίστηκε ναΐσκος. Στό εσωτερικό 

τής βασιλικής άλλα καί στό γύρω λόφο περισυλλέχθηκαν πλήθος 

οστράκων παλαιοχριστιανικής περιόδου, καθώς καί διακοσμημένα 

τμήματα άπό βυζαντινά πινάκια. Επίσης, σέ χαμηλό λόφο νοτιο

ανατολικά τής Βαράσοβας καί πάνω άπό τό χωριό Κάτω Βασι

λική υψώνονται τά ερείπια ναοΰ τιμοάμενου στό Ονομα τοΰ Αγίου 

Δημητρίου45. Πρόκειται πιθανότατα γιά καθολικό μονής, Οπως δεί

χνουν τά θεμέλια άπό προσκτίσματα, καί μπορεί να χρονολογηθεί 

στό δεύτερο μισό τοΰ 10ου ή στις αρχές τοΰ 11ου αί. Έξαλλου, σέ 

απότομη κλιτύ τής Βαράσοβας, μεταξύ Κάτω Βασιλικής καί Κρυο-

νερίου, σέ μικρή απόσταση άπό τήν παραλία ανοίγεται σπήλαιο, 

42. WOODHOUSE, Aetolia, σελ. 106-108.—ΠΕΤΡΟΙΙΟΥΛΟΥ, «Αιτωλοακαρνανία», 

σελ. 111. Βλ. καί Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Γ Λ Λ Ο Υ , Λεξικόν, σελ. 45. 

43. Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , δ.π., σελ. 111. 

44. Μ Α Σ Τ Ρ Ο Κ Ω Σ Τ Α , ΑΔ 16 (1960) Β, σελ. 196.— S O U S T A L - K O D E R , Nikopolis, 

σελ. 121 .— Μ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, «Παρατηρήσεις σέ ορισμένες παλαιοχριστιανικές βασιλικές μέ 

φάσεις βυζαντινής περιόδου στή δυτική Στερεά 'Ελλάδα», Κληρονομιά 13 (1981), σελ. 433-

436, (ή χρονολόγηση τής βασιλικής σελ. 436).—Α. Π Α Λ Ι Ο Υ Ρ Α , Βυζαντινή Αιτωλοακαρ

νανία. Συμβολή στή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή μνημειακή τέχνη, Αθήνα 1985, σελ. 50. 

45. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, « Ό "Αγιος Δημήτριος τής Βαράσοβας», ο.π., σελ. 105-120.— 

Β Ο Κ Ο Τ Ο Ι Ι Ο Τ Α Ο Υ , ΑΔ 22 (1967) Β\ σελ. 325 — Τ Ο Υ ΪΔΙΟϊ, ΑΔ 25 (1970) Β 2, 301 — 

ÖOUSTAL-KoDER, Nikopolis, σελ. 121.—ΠΑΛΙΟΥΡΑ, δ.π., σελ. 178-180. 
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στό βάθος τοΰ οποίου σώζονται θεμέλια ναοΰ, στό Ονομα τοΰ Αγίου 

Νικολάου τής δυτικής Βαράσοβας, πιθανότατα βυζαντινών χρό

νων4 6. 'Εξάλλου, στή βάση τής δυτικής όρθοπλαγιάς τής Βαράσο

βας, σέ απόσταση δύο ωρών πεζοπορίας άπό τό Περιθώρι, υπάρ

χει τό άσκηταριό τοΰ άγιου Νικολάου, πού χρησιμοποιήθηκε κατά 

τους βυζαντινούς χρόνους47. 'Υπενθυμίζεται ότι ή περιοχή τής Βα

ράσοβας θα αποτελέσει άπό τόν 11ο ώς τόν 12ο αί. μεγάλο μονα

στικό καί ασκητικό κέντρο. Είχε δέ τόσο πλήθος μοναστηριών καί 

σπηλαιωδών άσκηταριών, ώστε ονομάσθηκε «"Αγιο "Ορος τής Δυ

τικής Στερεάς»'18. Ά π ό άποψη τοπογραφίας αξίζει να σημειωθεί 

Οτι ή Κάτω Βασιλική καί ή Βαράσοβα βρίσκονται σέ σημείο τής 

αντίπερα αίτωλικής Οχθης τοΰ Πατραϊκοΰ κόλπου, σέ τρόπο πού 

ό κάτοικος τής Πάτρας έχει, ιδιαίτερα μέ ευνοϊκές καιρικές συν

θήκες, απόλυτη οπτική επαφή 4 9. 

Στό δέκατο βιβλίο, εκεί Οπου ό περιηγητής αναφέρεται στην 

περιοχή τής δυτικής Αιτωλοακαρνανίας, περιγράφοντας τις Οίνιά-

δες λίμνες, Μελίτη, Κυνία καί Ούρια, ό ανώνυμος βυζαντινός σχο

λιαστής κάνει λόγο γιά κοντινές λίμνες, πού αυτός γνωρίζει. Συγ

κεκριμένα, τό κείμενο τοΰ Στράβωνα αναφέρει: είτα λίμνη τών 01-

46. ΒοκοτοπονΛΟΓ, ΑΔ 25 (1970), W, σελ. 301.—θ. ΠΛΛΙΟΥΡΛ - Χ. ΚΑΤΣΙΜ-

ΙΠΝΙΙ, «'Έρευνα γιά τήν ιστορία καί ~ψ αρχιτεκτονική τοΰ Αγίου Νικολάου Βαράσοβας 

Αιτωλίας», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 27 (1985), σελ. 105-114.—ΠΛΛΙΟΥΡΛ, δ.π., σελ. 180-

182. 

47. Π. Β Ο Κ Ο Τ Ο Ι Ι Ο Ϊ ' Λ Ο Υ , «'Άγιος Νικόλαος Περιθωρίου», ΑΔ 25 (1970) W σελ. 

300.— ΠΛΛΙΟΥΡΛ, ο.π., σελ. 180. Σημειώνονται επίσης ό ναός τών αγίων Πέτρου καί 

Παύλου, σέ απόσταση μιας ώρας άπο το Περιθώρι, πού χρονολογείται στους ύστατους 

βυζαντινούς χρόνους, (βλ. Π. ΒΟΚΟΤΟΙΙΟΓΛΟΥ, «Άγιος Πέτρος καί Παύλος Περιθωρίου», 

ΑΔ 25 (1970) W, σελ. 300.—ΠΛΛΙΟΥΡΛ, δ.π., σελ 182-183) καθώς και το άσκηταρώ 

τών 'Αγίων Πατέρων Βαράσοβας, στα βορειοανατολικά τής Βαράσοβας, μέ τοιχογραφίες 

τοΰ 10ου ή 11ου αι., βλ. Η Α Λ Ι Ο Υ Ρ Α , δ.π., σελ. 176-178. 

48. BOKOTOIIOYAOY, ΑΔ 25 (1970) W, σελ. 301.— 11ΑΛΙ0ΥΡ4, δ.π , σελ 80. Γιά 

τήν εξάπλωση τοϋ οργανοψένου μοναστικού ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή τής δυτικής 

Στερεάς καί κοντά στην κοιλάδα τοΰ Αχελώου, όπως στή Βαράσοβα, στην Κλόκοβα καί 

στα Ζυγό, βλ. Β. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, «Το πρόγραμμα έρευνας τής βυζαντινής τοπογραφίας στην 

κοιλάδα τοΰ Αχελώου», Πρακτικά Α' 'Αρχαιολογικού καί 'Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοα

καρνανίας, Αιτωλοακαρνανία 1991, σελ. 324. 

49. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρόμοιων τοπωνυμίων αποτελούν τά τοπωνύμια 

Ρίο καί Αντίρριο, Παξοί καί Άντίπαξοι, Κύθηρα καί Αντικύθηρα. 
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νιαδών, Μελίτη καλούμενη, μήκος μεν έχουσα τριάκοντα σταδίων, 

πλάτος δε είκοσι, και άλλη Κυνία διπλασία ταύτης και μήκος και 

πλάτος, τρίτη ό' Ουρία πολλώ τούτων μικρότερα' ή μεν οΰν Κυνία 

καί εκδίδωσιν εις τήν θάλατταν, αί λοιπαι <5' ύπέρκεινται δσον ήμι-

στάδιον50. Στή λέξη λίμνη ό σχολιαστής συμπληρώνει: αύται at 

λίμναι καταντικρύ Πατρών δυτικώτερον εαρινή δύ>σει δίαρμα εχου-

σαι θαλάσσης εκκαίδεκα μιλίων, άφ^ ών πολλή καί αγαθή άγρα 

ιχθύων κομίζεται οσημέραι τάίς Πάτραις51. Κατά τό Στράβωνα 

οι Οίνιάδες λίμνες Κυνία (60 Χ40 στάδια) καί Μελίτη (30 Χ20 στά

δια) ήσαν οί μεγαλύτερες σέ έκταση, ενώ ή Ουρία ήταν ή μικρό

τερη. Ή Κυνία Ομως επικοινωνούσε μέ τή θάλασσα, ενώ οί άλλε;: 

δύο βρίσκονταν σέ μία απόσταση μισοΰ περίπου σταδίου άπό τή 

θάλασσα, πού αντιστοιχεί σέ 90 μ. σχεδόν (1 στάδιο = 180 μ.). 

Οί αναφερόμενες άπό τό Στράβωνα λίμνες, λόγω τών μεταβολών, 

πού έχει υποστεί ή περιοχή νότια τοΰ πόταμου Αχελώου, δέν εί

ναι δυνατόν να ταυτισθούν, διότι σήμερα καλύπτονται άπό τή λι

μνοθάλασσα τοΰ Μεσολογγίου, πού βρίσκεται στα νοτιοδυτικά τής 

ομώνυμης αίτωλικής πόλης5 2. Ό σχολιαστής τών βυζαντινών χρό

νων αναφέρει, σχετικά μέ τις λίμνες αυτές, ότι βρίσκονται απέναντι 

άπό τήν Πάτρα, σέ θαλάσσια απόσταση δεκαέξι μιλίων, λίγο δυ

τικότερα άπό τό σημείο τής δύσης κατά τήν εποχή τής άνοιξης. 

Πολύ καί καλής ποιότητας ψάρι μεταφέρεται καθημερινά άττό εκεί 

στήν Πάτρα. "Ετσι, έχουμε τή σαφή πληροφορία, πώς άπό τήν πε

ριοχή αυτή ή Πάτρα προμηθευόταν τό βασικό αυτό είδος διατρο

φής, Οπως συνέβαινε καί στήν εποχή τοΰ Στράβωνα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ό ΐδιος ό Στράβων, κατά τή διάρκεια παραμονής 

50. LASSERRE, Strabon, Χ, 2, 21, σελ. 52. 

51. "Ο.π., σελ. 52, Sehol. Βλ. καί έκδοση παλαιότερη άπο τον DiLLER, ο.π., σελ. 39, 

ό όποιος εκδίδει τό Ί'διο κείμενο μέ δύο λάθη: αργά, αντί γιά άγρα, καί οσαι ήμέραι, αντί 

γιά οσημέραι. 

52. LASSERRE, Strabon, σελ. 52, σημ. 2 καί 1 55. Βλ. επίσης WOODHOI SE, Aelolia, 

ο.π., σελ. 163-168, 102-106.Ό W. VI. L E A K E {Travels in Northern Greece, Λονδίνο 1835. 

φωτομηχανική άνατύπ. Άμστερνταμ 1967, τόμ. 3, σελ. 574) ταυτίζει τή λίμνη Κυνία μέ 

τή λιμνοθάλασσα τοϋ Ανατολικού, άποψη, πού φαίνεται μάλλον να αποδέχεται καί ό W o o ι>-

HOUSE (δ.π., σελ. 167), ένώ ό τελευταίος διαφοροποιείται ω ; προς τή θέση τής Ούριας. 
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του στήν Πάτρα (μετά τό 14 π.Χ.), κάνοντας λόγο γιά τόν τόπο 

αλιείας τών ψαριών, πού καταναλώνουν οί Πατρινοί, αναφέρεται 

στή μεγάλη καί εϋοψο (πολύ πλούσια σέ ψάρι) λίμνη, πού είναι 

κοντά στήν αρχαία Καλυδώνα, προσθέτοντας ότι αυτή ανήκει στους 

Ρωμαίους, πού κατοικούν στήν Πάτρα: "Εστί δε τις προς τή Κα-

λυδώνι λίμνη μεγάλη και εϋοψος, ην εχουσιν οί εν Πάτραις "Ρω

μαίοι53. Ακριβώς στή λέξη λίμνη (προφανώς τής Κλείσοβας) ό 

σχολιαστής συμπληρώνει τό μεσαιωνικό της Ονομα: τήν νϋν Μά-

λαιναν καλονμένηνΜ. Ή θέση τής αρχαίας Καλυδώνας έχει εντο

πισθεί στα ανατολικά τοΰ Μεσολογγίου καί κοντά στό Εύηνοχώρι, 

όπως έχε», γίνει. δεκτό5°. Ή πόλη κυριεύθηκε τό 49 π.Χ. άπό τους 

Πομπηιανούς, άλλα ή χαριστική βολή δόθηκε σέ αυτήν άπό τόν 

Αύγουστο, όταν ό τελευταίος μετέφερε τους κατοίκους της στή 

Νικόπολη καί διέταξε τή μεταφορά τοΰ ναοΰ καί τοΰ αγάλματος 

τής Λαφρίας Αρτέμιδος στήν πόλη τών Πατρών, όπου έτελεΐτο 

καί γιορτή (τά Λάφρια), ενώ παράλληλα στήν πόλη τών Πατρών 

περιήλθε καί τό δικαίωμα τής εκμετάλλευσης τής λιμνοθάλασσας 

τοΰ Μεσολογγίου56. Ή λίμνη κοντά στήν αρχαία Καλυδώνα συνε-

53. LASSERRE, Strabon, Χ, 2, 21. Βλ. καί B A L A D I E , Péloponnèse, σελ. 222. 

Αξίζει να σημειωθεί Οτι ό Αύγουστος δώρησε στήν Πάτρα μεγάλες εκτάσεις τής νότιας 

Αιτωλίας καί τής Λοκρίδας (βλ, BALADIÉ, ο π., σελ. 325-326) κατά τον ΠΑΥΣΑΝΙΑ, 

Φωκικά Χ, 38, 9: Πλην δι Άμφίσσιις ΰπ' αχαιών οί άλλοι πατρέων άρχονται, βασιλείας 

σφίαι δόντος Αύγουστου. 

54. L.VSSERRE, Strabon, σελ. 53. 

55. Γιά τή θέση τής αρχαίας Καλυδώνας, βλ. LEAKE, Northern Greece, ο.π., σελ. 

539.— WoODl ïonSE, Aetolia, δ.π., σελ. 92 κ.έ.—BALADIÉ, δ.π., σελ. 2 2 1 . — Π Ε Τ Ρ Ο -

ΙΙΟΥΛΟΥ, «Αιτωλοακαρνανία», σελ. 110-111. Σημειώνεται οτι ή Καλυδών αναφέρεται ώς 

πόλη στο ΣΤΕΦΑΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ : Καλυδών, πόλις Αιτωλίας, άπα Καλ.υδώνος τοΰ Ένδυ-

μίωνος ή τον Λίτο)λοΰ. Ώ ς πόλη αναφέρεται καί άπο το λεξικογράφο ΗΣΙ'ΧΙΟ: Καλυδό>ν 

πόλις (Μ. S C H M I D T , Hesychii Alexandrini Lexicon, V, Άμστερνταμ 1965). 

56. W o O D H O r s E , δ.π., σελ. 92.— ΓΓκΤΡΟΗΟΥΛΟν, δ.π., σελ. 110. Καλυδώνος γάρ 

καί Αιτωλίας τής άλλης υπό Αυγούστου βασιλέως έρημωθείσης δια το ες τήν Νικόπολ.ιν 

τήν υπέρ τοϋ 'Ακτίου συνοικίζεσθαι και το Αιτωλικόν, οϋτω το άγαλμα τής Λαφρίας οι 

πατρεϊς εσχον, βλ. Π Α Υ Σ Α Ν Ι Ο Υ , 'Αχαϊκά, VII, 18, 8. Ί ΐ λατρεία τής Αρτέμιδος Λαφρίας 

μεταφέρθηκε έτσι μέ εντολή τοΰ Αυγούστου άπο τήν Καλυδώνα σέ προϋπάρχον ιερό τής 

Αρτέμιδος στήν ακρόπολη τής Πάτρας καί συνδυάσθηκε μέ τήν αυτοκρατορική λατρεία, 

βλ. ΙίΛΙΙ ΜίΟΣΤΟ \ι> Γ, «θέματα τοπογραφίας», σελ. 306. Γιά τι; λατρεία τής Αρτέμιδος 

Λαφρίας στήν Πάτρα καί τήν προέλευση τής τελετής προς τιμήν τής θεάς βλ. AXG-ELIKI 
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πώς, ταυτίζεται πιθανότατα μέ τή σημερινή λιμνοθάλασσα τής 

Κλείσοβας57, στα νοτιοδυτικά τής Καλυδώνας, νοτιοανατολικά τοΰ 

Μεσολογγίου, καί αποτελεί τμήμα μόνο τών λιμνών, άπ' Οπου οί 

πατρινοί προμηθεύονταν άπό τήν αρχαιότητα, όπως καί κατά τή 

βυζαντινή περίοδο καί μέχρι τις μέρες μας, τό πολύτιμο αυτό είδος 

διατροφής. Τή λίμνη αυτή ό ανώνυμος σχολιαστής τής βυζαντινής 

περιόδου αποκαλεί, όπως αναφέρθηκε, Μάλαινα. Ή ονομασία αυτή 

γιά τή λίμνη τής Κλείσοβας είναι άγνο^στη άπό άλλη πηγή. Γνω-

στό στήν περιοχή είναι μόνον τό ομώνυμο τοπωνύμιο, πού αναφέρε

ται στις επιστολές τοΰ 'Ιωάννου Άποκαύκου5 8, μητροπολίτη Ναυ

πάκτου τό 13ο αί. Σύμφωνα μέ πρόσφατα διατυπωμένη άποψη, 

ή Μάλαινα πρέπει να βρισκόταν αρκετά μακριά άπό τήν Κλείσοβα, 

κοντά στό Άγγελόκαστρο5 9, στήν ΐτεδιάδα τοΰ Αγρινίου. Κατά 

τήν εκτίμηση Ομως τοΰ Β. Κατσαροΰ, ή Μάλαινα τών επιστολών 

τοΰ Άποκαύκου, πρέπει να βρισκόταν νοτιότερα, μεταξύ τής Βα-

P E T R O P O L L O U , «The Laphrian Holocaust a t Patrai and its Celtic Parallel. Λ Ritual 

with Indo-European Components?» Grazer Beitrage Supplemcnlband Ι', Γκράτς-Χορν 

1993, σελ. 31 3-3 Η . 

57. LASSE RUE, Strabon, 53, σημ. 2,— Β M. MME, Péloponnèse, σελ. 22 1 Άκόμ/; 

καί σήμερα ή λιμνοθάλασσα τής Κλείσοβας, πού μοιάζε», περισσότερο μέ λίμνη παρά μέ 

λιμνοθάλασσα, αποτελεί χάρη στί: αλυκές της καί στήν αφθονία τοϋ ψαριού, έναν άπο τους 

σπουδαιότερους οικονομικούς παράγοντες στήν περιοχή. Τά ψάρια έρχονται άπο τή θά

λασσα κατά τήν περίοδο πού συμπίπτει μέ τήν αρχή τής άνοιξης ν.σ\ γεννούν μέσα στα 

ζεστά καί άβαθη νερά τής λίμνης. Πάντως ή αλιεία άσκεϊτο κατά μήκος τοϋ κόλπου τοΰ 

Πατραϊκού καί ήταν μεγάλη ή οικονομική σημασία τών άλιευμάτ6>ν, όπως προκύπτει καί 

άπο τον τύπο τοϋ ψαριού, πού υπήρχε στα νομίσματα τής αρχαίας Αύμης (σημ. Κάτω 

Αχαίας), στα δυτικά τής Πάτρας, βλ. BALADIÉ, δ.π., σελ. 222, σημ. 53. 
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ράσοβας καί τοΰ Εύηνοχωρίου60. Ά ν ή άποψη αυτή είναι, Οπως 

πιστεύουμε, ορθή, τότε ή Μάλαινα πρέπει να γειτνίαζε μέ τό Εύη-

νοχώρι καί τήν κοντινή λιμνοθάλασσα τής Κλείσοβας, στήν οποία 

χάρισε καί τήν ονομασία της κατά τήν εξεταζόμενη τουλάχιστον 

περίοδο. Είναι πιθανό ότι κατά τήν εποχή σύνταξης τοΰ σχολίου, 

ή λίμνη τής Κλείσοβας έπαιρνε τό όνομα της άπό τή Μάλαινα, 

θέση πιθανόν κοντά στό Εύηνοχώρι. Κατά τό 13ο αί. Ομως, Οταν 

ό Ιωάννης Άπόκαυκος κάνει λόγο για τήν τοπωνυμία, δέν τή συν

δέει καθόλου μέ τήν Κλείσοβα. Συμπεραίνοντας σέ ό,τι άφορα τό 

πρώτο σχόλιο, έχουμε να παρατηρήσουμε οτι, γιά τό σχολιαστή 

τοΰ Στράβωνα, οί τότε ακόμα λίμνες τής σημερινής λιμνοθάλασσας 

τοΰ Μεσολογγίου (άρχαΐες Οίνιάδες), πού προμήθευαν μέ ψάρι τους 

κατοίκους τής Πάτρας, βρίσκονταν σέ απόσταση 16 θαλασσίων μι

λίων (29 χλμ. περίπου) άπό τήν τελευταία. Ό σχολιαστής φαίνεται 

να γνωρίζει πολύ καλά καί τή λίμνη κοντά στήν αρχαία Καλυδώνα 

(σημερινή λιμνοθάλασσα τής Κλείσοβας), τήν όποια αποκαλεί μέ 

τό βυζαντινό της Ονομα Μάλαινα, τοπωνυμία 'ίσως ταυτόσημη μέ 

τήν αναφερόμενη άπό τό μητροπολίτη Ναυπάκτου τό 13ο αί. 

CH ανάλυση τών τεσσάρων μεσαιωνικών σχολίων στό δέκατο 

βιβλίο τοΰ Στράβωνα, πού άφοροΰν τήν εγγύς τής ΙΙάτρας περιο

χή, καθώς καί θέσεις τής αντικρινής παραλιακής ακτής, μέ τήν 

οποία ή αχαϊκή πόλη είχε ήδη άπό τή ρωμαϊκή εποχή ποικίλες 

σχέσεις, θρησκευτικές, πολιτικές, εμπορικές, οικονομικές κ.λπ., 

βοηθά στή διατύπωση ορισμένων πρώτων παρατηρήσεων. Οί πα

ρατηρήσεις αυτές άφοροΰν τόσο στό συντάκτη τών σχολίων καί 

στήν εποχή του, Οσο καί στήν ακρίβεια τών ποικίλων γεωγραφικών 

πληροφοριών στις όποιες αναφέρεται (σχετικά μέ οικισμούς, Ορη, 

λίμνες, μετονομασίες, αποστάσεις, δυνατότητα οπτικής επαφής, 

προϊόντα, κ.λπ.). "Ετσι διαπιστώνεται οτι: 

00. Ί 1 πληροφορία γιά τήν πιθανή θέση τής Μάλαινας, πού αναφέρεται στις επιστολές 
τοΰ 'Ιωάννου Άποκαύκου, μοΰ δόθηκε άπο το Β. Κατσαρό, ό όποιος ετοιμάζει τή συνο
λική κριτική καί σχολιασμένη έκδοση τοϋ έργου καί τοΰ αρχείου τοΰ Ιωάννη Άποκαύκου. 
Άπο τή θέση αυτή τον ευχαριστώ θερμά 
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1. Ό συντάκτης τών τεσσάρων σχολίων γράφει σέ εποχή μετά 

τή σλαβική επιδρομή, Οταν ή κατάσταση φαίνεται να έχει πλέον 

ηρεμήσει καί ή βυζαντινή διοίκηση έχει άπό καιρού παγιωθεί στήν 

περιοχή. 

2. Ό συντάκτης τών σχολίων, παρά τά ελάχιστα γεωγραφικά 

λάθη, πού διαπράττει συνειρμικά (σχετικά με τόν αχαϊκό Κράθι), 

γνωρίζει καλά τήν Πάτρα καί τήν περιοχή της, άλλα καί τήν απέ

ναντι προς τήν αχαϊκή πόλη ακτή. Γνωρίζει τους οικισμούς μέ τά 

παλαιότερα, άλλα καί μέ τά σύγχρονα ονόματα τους (Άχαικόν 

Ρήγιον, ο νϋν Βελβίσκον..., πολίχνιόν εστίν Άντίπατραι καλούμε-

νον...), τά Ορη, τις λίμνες καί τους οικισμούς μέ τις αρχαίες, άλλα 

καί μεσαιωνικές ονομασίες τους, πού συμβαίνει πολλές φορές να 

εϊναι τελείως άγνωστες άπό άλλες πηγές (Οπως ή μεσαιωνική ονο

μασία τοΰ Ταφιασσοΰ ώς "Οζον, τής λίμνης τής Κλείσοβας ώς 

Μάλαινας1 καθώς καί τοΰ οίκισμοΰ τής Κάτω Βασιλικής ώς Αντί-

πατρας). 'Ιδιαίτερα εύστοχη είναι ή αιτιολογία τής ονομασίας τής 

Άντίπατρας (Κάτω Βασιλικής), άπό τή θέση της, ακριβώς απέ

ναντι άπό τήν Πάτρα. Η μαρτυρία αυτή εϊναι σαφώς γεωγραφική 

καί γίνεται εύκολα κατανοητή στον παρατηρητή, ό όποιος βλέπει 

προς τήν αντικρινή ακτή, μέ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Δέ συμ

βαίνει τό 'ίδιο, εξαιτίας τής υψομετρικής διαφοράς Πατρών καί 

Κάτω Βασιλικής, σέ όποιον παρατηρεί τήν Πάτρα άπό τήν Κάτω 

Βασιλική (είκ. 12). 

3. Οί αναφερόμενες θέσεις ('Αχαϊκον Ρήγιον ή Βελβίσκον, Άν-

τίπατραι) άποτελοΰν μικρές ή μεγαλύτερες οικιστικές θέσεις κατά 

τήν παλαιοχριστιανική καί μεσοβυζαντινή περίοδο. Ή 'Λντίπατρα, 

πού χαρακτηρίζεται ώς πολίχνιο κατά τήν εποχή σύνταξης τών 

σχολίων, κατοικείται, τόσο στήν παλαιοχριστιανική Οσο καί στή 

μεσοβυζαντινή περίοδο. Tè Αχαϊκό Ρήγιο, εξάλλου, αποτελεί οι

κιστική θέση, πιθανόν άγροτικοΰ χαρακτήρα, στα ρωμαϊκά άλλα 

καί στα παλαιοχριστιανικά χρόνια (τουλάχιστον ώς καί τόν 6ο μ.Χ. 

αι.), Οπως προέκυψε άπό τά ευρήματα πού αναφέρθηκαν. 

4. Ό συντάκτης τών σχολίων δίνει τή σημαντική πληροφορία, 

σύμφωνα μέ τήν οποία ή Πάτρα τών μεσοβυζαντινών χρόνων προ-
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μηθευόταν τό ψάρι άπό τις πλούσιες, στό βασικό αυτό είδος δια

τροφής, λίμνες τής αντικρινής ακτής, Οπως ακριβώς κατά τήν επο

χή τοΰ Στράβωνα καί μέχρι τις μέρες μας. Ή μαρτυρία είναι αξιό

λογη καί άπ' ο,τι γνο^ρίζουμε μοναδική, δεδομένου ότι οί πηγές 

γύρω άπό τους τόπους προμήθειας τών βασικών ειδών διατροφής 

τών κατοικούν τής πόλης κατά τή βυζαντινή περίοδο, εϊναι ελά

χιστες. 
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