
 

 

 

 

 

 

      

 

Πολιτισμικός πλούτος – μετάβαση από την σύγχρονη εποχή  

στην ιστορία 

Ο πινύηνο ηεο Ζπείξνπ, επινγεκέλεο κε καγεπηηθά ηνπία θαη κεγάιν 

απόζεκα θπζηθώλ πόξωλ, απνηειεί θνηηίδα θαηνίθεζεο από ηα αξραία 

ρξόληα. Κάζηξα θαη αθξνπόιεηο αξραηνειιεληθήο θαη βπδαληηλήο αίγιεο, 

ηζηνξηθά γεθύξηα θαη πιήζνο αξραηνινγηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ ρώξωλ 

ζπλζέηνπλ έλα πνιύρξωκν κωζαϊθό ηζηνξηθόηεηαο.  

Ζ πνηθηινκνξθία ηωλ πεξηνρώλ ηεο Άξηαο θαη ηεο Πξέβεδαο, 

αλαπόζπαζηωλ ηκεκάηωλ ηεο επεηξώηηθεο γεο, ζπλζέηνπλ έλαλ 

κνλαδηθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό κε πνιηηηζηηθά ηνπία θαη κλεκεία λα 

αληηζηέθνληαη ζηωηθά ζηελ πάξνδν ηωλ αηώλωλ θαη λα εμηζηνξνύλ ηηο 

ηαξαρώδεηο αιιά θαη κεγαιεηώδεηο ζηηγκέο ηνπ ηόπνπ. 

Σν αγέξωρν Γεθύξη ηεο Άξηαο απνηειεί κόλν ηελ αξρή ηεο πεξηήγεζεο. 

Από ηελ αξραία Ακβξαθία, ηελ βπδαληηλή Βιαρέξλα, ηα αξραία εξείπηα 

ηωλ Ζξάθιεηωλ Λνπηξώλ ζην Χαλόπνπιν, ην Ηκαξέη ηδακί – ην δεύηεξν 

δηαζωζέλ ηδακί ηεο Άξηαο, ηηο ηζηνξηθέο Κνύιηεο ζην Κνκπόηη ηνπ 

Νηθνιάνπ θνπθά ωο ηελ αξραία Χάξαδξν Φηιηππηάδαο, ηελ ηεηξάπνιε 

ηωλ Ζιείωλ – Βνπρέηηνλ, Παλδνζία, Βαηίεο θαη Διάηξεηα – ηελ 

Αθξόπνιε ηωλ Ρωγώλ, ηελ θιεξνλνκηά ηεο Πάξγαο κε ην θάζηξν ηεο 

θαη ηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν Γπκνθάζηξνπ, ην Κάζηξν ηεο Αλζνύζαο, ην 

επηβιεηηθό Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα, ηελ Αθξόπνιε ηεο Ρεληάζαο, 

ην κλεκείν ηνπ Εαιόγγνπ, ηελ αξραία Καζζώπε. Ζ πεξηπιάλεζε δελ 

έρεη ηέινο. 
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Μηθξνί θαη κεγάινη Βπδαληηλνί λανί, όινη κε κηα ηζηνξία 

γηα ην παξειζόλ ηεο θνηλωλίαο πνπ ηα δεκηνύξγεζε, έρνπλ 

θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκό, ηνλ ζαπκαζκό θαη ην επηζηεκνληθό 

ελδηαθέξνλ αξρηηεθηόλωλ, ηζηνξηθώλ, θνηλωληνιόγωλ. Ζ 

Μνλή Βιαρεξλώλ ζηελ Άξηα, ν Άγηνο Γεκήηξηνο 

Καηζνύξε, ν Ναόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηεο Ρνδηάο ζηελ 

Φηινζέε, νη λανί ηεο Φηιηππηάδαο θαη ην Μνλαζηήξη ηεο 

Βιαρέξλαο ζηελ Πάξγα, ηα ηδηαίηεξα μωθιήζηα δηάζπαξηα 

ζε όιε ηελ πεξηνρή θαη θξπκκέλα ζε παλνξακηθέο 

ηνπνζεζίεο, ε Μνλή Πειαγίαο θαη ε Ηεξά Μνλή Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ ζην Εάινγγν, ε θαηάθπηε Μνλή Λεθαηζά, ε 

Μνλή Κνδίιεο, ε Μνλή Αβάζζνπ ζηνλ Λνύξν, ν Άγηνο 

Βαξλάβαο ζηνλ νκώλπκν βηόηνπν, απνηεινύλ κόλν 

κεξηθά από ηα δείγκαηα ηεο πινύζηαο ζξεζθεπηηθήο θαη 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κηαο πεξηνρήο πνπ απνηέιεζε 

ηελ θνηηίδα ηνπ ηειεπηαίωλ ρξόλωλ δωήο ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο.  

Ο πνιηηηζκηθόο πινύηνο δελ είλαη ηαμηδηωηηθέο νδεγίεο θαη 

πξνβνιή, δελ είλαη θάηη πνπ κόλν ζηνξγηθά αλαπνινύκε. 

Γεκηνπξγείηαη θάζε κέξα, θάζε ώξα, από ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ απνηέιεζαλ θαη απνηεινύλ θνξείο κηα θιεξνλνκηάο 

πνπ εθηείλεηαη πνιύ πίζω ζην ρξόλν.  

Μόλν νη αηζζήζεηο ζα απνδώζνπλ ην κεγαιείν ηεο 

εκπεηξίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηδηαίηεξεο πεξηνρέο ηεο 

αξηηλήο θαη πξεβεδάληθεο γεο. Μηα κεηάβαζε από ηελ 

ζύγρξνλε επνρή ζηελ ηζηνξία, κε ξίδεο θαη ζπλερή πνξεία 

ζηνλ ρξόλν. Αθνινπζήζηε βήκα πξνο βήκα ηα κνλνπάηηα 

ηνπ πνιηηηζκνύ, γλωζηνύ θαη άγλωζηνπ, ζε κηα εκπεηξία 

βηωκαηηθή, κνλαδηθή θαη, εληέιεη, αμέραζηε. 
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