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H Πάτρα μας είναι μια όμορφη πόλη.την 
αγαπάμε.Απλώνεται απο την Παραλία ως το 
Κάστρο.Χωρίζεται στην Επάνω και Κάτω  πόλη 
που ξεχωρίζει με τη σωστή ρυμοτομία της,τους 
κήπους και τις πλατείες.Έχει σπουδαία 
αρχιτεκτονική παράδοσηπου αξίζει να τη 
μελετήσει κανείς.



  

Ρωμαϊκό ωδείο 
 Στα δυτικά της Ακρόπολης, 

στην Άνω πόλη, βρίσκεται το 
Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας 
που ανεγέρθηκε το 160 μ.Χ

 Είναι χωρητικότητας 2.200 
ατόμων. Σήμερα, το Ωδείο 
χρησιμοποιείται για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
κυρίως για παραστάσεις του 
Διεθνούς Φεστιβάλ της 
Πάτρας. 



ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η Πλατεία Αγίου Γεωργίου 
βρίσκεται απέναντι από το Αρχαίο 
Ωδείο της Πάτρας. Πρόκειται για 
την ιστορική πλατεία όπου οι Αχαιοί 
αγωνιστές μαζί με τον Π. Πατρών 
Γερμανό ορκίστηκαν να δοθούν 
ολόψυχα στον αγώνα και να 
κερδίσουν την «Ελευθερία ή τον 
Θάνατο". 



  

Πλατεία Γεωργίου Α΄

Είναι η κεντρική 
πλατεία της Πάτρας. 
Δημιουργήθηκε στα 
χρόνια του κυβερνήτη 
Καποδίστρια.

Αντανακλά την ιστορία της πόλης 
και του ένθους μας, αφού σ'αυτή 
γίνονταν και γίνονται κάθε 
μορφής συγκεντρώσεις, κυρίως 
πολιτικές και όχι μόνο αφού σε 
αυτή διοργανώνεται το φημισμένο 
καρναβάλι της Πάτρας



  

Δημοτικό Θέατρο Πατρών
Το θέατρο «Απόλλων» βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου, 

κατασκευάστηκε το 1872 από τον μεγάλο Γερμανό 
αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ. Είναι μικρογραφία της Σκάλας 
του Μιλάνου και αποτελεί το παλαιότερο από τα σωζόμενα 

κλειστά θέατρα των νεοτέρων χρόνων. Αξίζει να το 
επισκεφθείτε, καθώς είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 

αρχιτεκτονικά έργα της Πάτρας.
 



  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
● Η Δημοτική βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1908 επί Δημάρχου 

Δημητρίου Βότση
● Στη διάρκεια της μακρόχρονης λειτουργίας της απέκτησε μια 

πλούσια συλλογή σπάνιων βιβλίων. O συνολικός αριθμός των 
βιβλίων ανέρχεται στα 200.000 αντίτυπα και των περιοδικών 
στους 853 τίτλους



  

Πλατεία τριών ναυάρχων
Ο Πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων , 
είναι ίσως η μεγαλύτερη πλατεία της 
πόλης, κατά μήκος της οποίας 
βρίσκονται πολλά μεζεδοπωλεία, 
οβελιστήρια, πιτσαρίες και εστιατόρια. 
Καταλήγει κάτω από τα Ψηλαλώνια και 
τις σκάλες Τριών Ναυάρχων, εκεί 
όπου βρίσκεται το αρχαίο τείχος της 
πόλης. Στο τείχος παλιά είχαν 
εντοπιστεί 3 δέστρες, γεγονός που 
ενισχύει την άποψη πως η θάλασσα 
έφτανε ως εδώ.  Η Τριών Ναυάρχων 
στο κάτω άκρο της καταλήγει στην 
περιοχή του φάρου. Ιδανικό μέρος για 
βόλτα, ποδήλατο και χαλάρωση.



  

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο Άγιος Ανδρέας είναι ο 
πολιούχος της Πάτρας. Βρίσκεται 
στο νότιο μέρος της κοντά στο νέο 
λιμάνι.  Είναι μια από τις 
μεγαλύτερες χριστιανικές 
εκκλησίες της Ευρώπης.Ο παλιός 
ναός οικοδομήθηκε στο διάστημα 
1836-1843 στη θέση όπου 
μαρτύρησε ο Απόστολος 
Ανδρέας.Ο νέος ναός του Αγ. 
Ανδρέα Πατρών θεμελιώθηκε το 
1908 από το Γεώργιο Α' και 
εγκαινιάσθηκε το 1974 από τον 
Μητροπολίτη Πατρών κ. 
Νικόδημο.



  

● Ψηλά Αλώνια. Η ονομασία της πλατείας προέκυψε από την παλαιότερη χρήση 
της ως αλώνι για σταφίδες. Ακόμα πιο παλιά όμως κατοικείτο, όπως μαρτυρούν 
τα σπουδαία ευρήματα Ρωμαϊκής εποχής

● Κατά την γνώμη μας, η πλατεία Ψηλών Αλωνίων είναι (χωρίς υπερβολές) η 
καλύτερη πλατεία στην Πάτρα, καθώς αποτελεί κέντρο ψυχαγωγίας για τους  
Πατρινούς.

Ψηλά Αλώνια



  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το νέο αρχαιολογικό μουσείο 
Πάτρας είναι ένα μουσείο που 
επικεντρώνεται στην έκθεση 
διαφόρων αρχαιολογικών 
ευρημάτων από την Μυκηναϊκή 
εποχή που ανακαλύφθηκαν  
στην ευρύτερη περιοχή της 
Αχαΐας.



  

Γέφυρα Ρίου Αντιρίου
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου είναι 
καλωδιωτή γέφυρα που 
ολοκληρώθηκε το 2004 μεταξύ του 
Ρίου  και του Αντιρίου, που συνδέει 
την Πελοπόννησο με τη δυτική 
ηπειρωτική Ελλάδα και προς τα 
πάνω με το υπόλοιπο της Ευρώπης. 
Το μήκος της γέφυρας , ανέρχεται 
στα 2.280 μέτρα. Το όνομα της το 
πήρε από τον Χαρίλαο Τρικούπη.



  

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
 Χτίστηκε πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Ολυμπίου Διός το 
900 μ.Χ. . Είναι αντίγραφο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. 
Βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Πάτρας ,και αποτελεί σημείο 
αναφοράς για την άνω πόλη.



  

ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
 Xτίστηκε   κατά το δεύτερο μισό του 6ου αιώνα επάνω στα ερείπια της αρχαίας 
Ακρόπολης. Κατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό μετά τον καταστροφικό σεισμό 
του 551μ.Χ. Βρίσκεται σε ένα χαμηλό  λόφο του Παναχαϊκού  σε  απόσταση 800 
μέτρων  περίπου από την ακτή. Τα τείχη του περικλείουν μια έκταση 22.725  τ.μ.    



  

ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ

  Βρίσκεται στην ανατολική 
παραθαλάσσια περιοχή της 
Πάτρας. Κατά τον 19ο αιώνα 
ήταν μεγάλο κέντρο  
εξαγωγών σταφίδας και 
δημητριακών. Αυτό συνέβαλε 
ουσιαστικά στην διαμόρφωση 
της ταυτότητας της πόλης 
ως σπουδαίου λιμανιού και 
κοσμοπολίτικου αστικού 
κέντρου.

●  



  

ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Χτίστηκε στα χρόνια του 
Όθωνα, το οποίο 
λειτούργησε σαν νοσοκομείο 
από το 1872 έως το 1973. 
Λειτουργεί σήμερα ως 
Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
του Δήμου της Πάτρας.

●  



  

ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ
Το κάστρο του Ρίου ή Καστέλι της Πάτρας βρίσκεται στην Αχαΐα στον Δήμο Ρίου. Σήμερα 
δίπλα στο κάστρο βρίσκεται η Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου.

Το κάστρο περιβάλλεται στην μια πλευρά 
από πλατιά τάφρο η οποία περιέχει 
θαλασσινό νερό.Κατασκευάστηκε από τον 
Σουλτάνο Βαγιαζήτ Β΄ το 1499 πάνω στα 
ερείπια του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα.



  

ΦΑΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
● Είναι από τα  ομορφότερα αξιοθέατα 

της Πάτρας,καθώς ο Φάρος αυτός 
χτίστηκε σαν αντίγραφο του παλιού 
φάρου που υπήρχε από το 1878. 
Είναι λίγο πιο μικρός απ τον 
"αυθεντικό"(τον οποίο κατεδάφισαν 
οι αρχές διότι δυσκόλευε την είσοδο 
των πλοίων στο λιμάνι το 1972) και 
είναι χτισμένος με πέτρες από παλιά 
σπίτια τα οποία γκρεμίστηκαν από 
σεισμούς.



  

ΣΚΑΛΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
● Λίγα μόνο οικοδομικά τετράγωνα 

μακριά βρίσκονται οι σκάλες Αγίου 
Νικολάου που ξεκινούν δίπλα 
ακριβώς από τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου. Από εκεί αξίζει 
πραγματικά τον κόπο να ανεβείτε 
τα ατέλειωτα σκαλιά γιατί 
ανεβαίνοντας κάθε σκαλί θα σας 
αποκαλύπτει και ένα μεγαλύτερο 
κομμάτι της Πάτρας, ενώ 
φτάνοντας στο πάνω μέρος η 
πανοραμική θέα θα σας ανταμείψει 
για την κούραση.



  

ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ
● Ιδρύθηκε το 1859 από τον 

Γουστάβο Κλάους που έχει 
έκταση 60 στρέμματα και 
500 μέτρα υψόμετρο. Το 
πιο γνωστό κρασί της 
Αχάια Κλάους είναι η 
Μαυροδάφνη,που σύμφωνα 
με την παράδοση πήρε το 
όνομά της από την 
αρραβώνιαστικιά του, 
Δάφνη ,μιας μελαχρινής 
Ελληνίδας με μαύρα μάτια.



  

● Ήταν  μια ωραία εμπειρία. Νιώθω καλύτερα καθώς 
περπατώ στο κέντρο της πόλης και δεν είμαι χαμένη. 
Είδαμε πράγματα που  δεν είχαμε ξαναδεί. Πέρασα όμορφα. 
Μου άρεσε.



  

● Δουλέψαμε πολύ και  είμαστε  υπερήφανοι  
γι'αυτό και για  το  σχολείο μας



  

● Άλλαξε η γνώμη  μας  για  την  
πόλη.Μέσα από το πρόγραμμα 
γνωρίσαμε την ιστορία του τόπου μας. 



  

● Διασκέδασα πολύ.Μιλήσαμε με 
ανθρώπους.Απέκτησα θετική εικόνα  για  
την  πόλη  μας.



  

● Αξίζει μια περιήγηση 
στα μνημεία της πόλης 
μας,γιατί ο 
επισκέπτης έρχεται 
σε επαφή με την 
πλούσια ιστορία της 
Πάτρας καθώς και με 
τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων της στο 
βάθος του  χρόνου.



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

● Τον Ο.Λ.Π. Για την δωρεαν μεταφορά και 
ξενάγηση στο παλιό και νέο λιμάνι της Πάτρας

● Το Γραφείο πολιτιστικών θεμάτων Α'βάθμιας 
Εκπ/σης

● Το καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου της 
Πάτρας



  

Για την εργασία αυτή μας βοήθησαν οι:

● Γαλάνη Παρασκευή  Δασκάλα Ε' τάξης
● Καραλή Λαμπία  Δασκάλα Ε' τάξης
● Πασχαλίδου Σοφία  Δασκάλα ΣΤ' τάξης
● Τζαμάκου Αικατερίνη Δασκάλα ΣΤ' τάξης
● Βανταράκη Χρυσάνθη Εικαστικών
● Τσαφούλιας Ανδρέας Πληροφορικής
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