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Εκδρομή στην Περαχώρα Λουτρακίου
Δήμητρα Σπηλιοπούλου
Αρχαιολόγος

1. Ο Φάρος της Περαχώρας.

Ο

δεύοντας προς το Λουτράκι (αλλιώς Θέρμαι, όπως
απαντά στους αρχαίους χρόνους με τις ιαματικές του
πηγές τις γνωστές από την αρχαιότητα, βλ. Ξεν. Ελλ.
ΙV, 5, 3, 8), το οποίο απέχει μόλις 86 χλμ. βορειοανατολικά
από την Αθήνα, και ακολουθώντας τη διαδρομή προς τα βόρεια, ο επισκέπτης συναντά τη Λίμνη της Βουλιαγμένης (Η ραίου), που ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα Εσχατιώτης ή
Γοργώπις, τα χωριά Μπίσσια (ή Πίσια), Αρειμάδα, και Περαχώρα, κάτω από τα Γεράνεια Όρη.
Η περιοχή της Περαχώρας, «περαίας γης ή πέρα χώρας»,
πήρε το όνομά της λόγω της γεωγραφικής της θέσης, καθώς
καταλάμβανε το βορειοδυτικό τμήμα του Ισθμού κοιτώντας
βόρεια της Κορίνθου, και σημαίνει τη γη πέρα από τη θάλασσα – ο Humfry Payne, πρώτος ανασκαφέας της περιοχής τη
δεκαετία του 1930, συμμερίζεται την άποψη αυτή.
Στο τοπικό Μουσείο της Περαχώρας, μόλις 10 χλμ. μακριά από το Λουτράκι και νότια του Ισθμού, φιλοξενούνται λί ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 112

γα από τα ευρήματα των ανασκαφών της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών (1930-1933) στο Ηραίο και τις γύρω
περιοχές. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πήλινο ομοίωμα οικίσκου
από το Ιερό της Ήρας Ακραίας (εικ. 4). Tο πλήθος των μέχρι
σήμερα σωζόμενων αρχαιολογικών μνημείων, περί τα 11 χλμ.
βορειοδυτικά του χωριού της Περαχώρας, στο Ιερό της
Ήρας, πλησίον της Λίμνης της Βουλιαγμένης, δείχνουν τη
σημασία του τόπου αυτού.
Η Περαχώρα ανήκε στα Μέγαρα, όμως κατά τη διάρκεια
του 8ου αι. π.Χ., μεταξύ 750-725 π.Χ. (υστερογεωμετρική περίοδος), αποικίστηκε από τους Κορινθίους, οι οποίοι κατ’
αυτόν τον τρόπο ήλεγχαν ολόκληρο τον κόλπο της Κορίνθου.
Όπως αναφέρει ο Ξενοφών στα Ελληνικά (ΙV, 5, 3), το αρχαίο
Πειραίον, το οποίο κατά τη διάρκεια του κορινθιακού πολέμου
(αρχές του 4ου αι. π.Χ.), ήταν καλά οχυρωμένο, πολέμησε με
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το μέρος της Κορίνθου εναντίον της Σπάρτης, και εκπορθήθηκε από τον σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο, ο οποίος τιμώρησε σκληρά τους κατοίκους του. Στους ελληνιστικούς χρόνους,
η Περαχώρα γνώρισε μεγάλη ευμάρεια, γεγονός που προκύπτει και από τα ευρήματα των ανασκαφών.
Με την καταστροφή της Κορίνθου από τους Ρωμαίους, το
146 π.Χ., επήλθε η ερείπωση του οικισμού. Μόνο στους βυζαντινούς χρόνους, το 1204, απαντά ξανά το όνομα Περαχώρα για έναν μεσαιωνικό οικισμό, στο Χρονικόν του Μορέως.
Κάποια στιγμή η Περαχώρα μετονομάστηκε σε Παλιοχώρα.
Στους νεότερους χρόνους οι κάτοικοι συνέτριψαν τον Δράμαλη στη γνωστή «Μάχη της Περαχώρας» (25-27 Σεπτεμβρίου 1822). Στην Περαχώρα έλαβαν χώρα το 1832 και οι συνεδριάσεις της αντι-συνέλευσης (Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνική
Συνέλευσις) στην εκκλησία των Ταξιαρχών, μία τρίκλιτη βασιλική με θόλο, του 1767, στην Περαχώρα. Το 1848, στη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα, η Περαχώρα γίνεται το προπύργιο της Επανάστασης για την εγκαθίδρυση της Κορινθιακής Δημοκρατίας.
Αξιοθέατα
Η Λίμνη της Βουλιαγμένης ή Ηραίου βρίσκεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά της Περαχώρας. Την ονομασία Γοργώπις την πήρε
από τη Γόργη, κόρη του Μεγαρέως και σύζυγο του Κορίνθου, που συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου των παιδιών της έπεσε στη Λίμνη Εσχατιώτιδα και πνίγηκε. Η λίμνη
είναι περιτριγυρισμένη από φυσικό πευκόδασος. ΄Ενας μικρός δίαυλος στα νότια τη συνδέει με τον Κορινθιακό κόλπο.
Στην περιοχή ανακαλύφθηκαν πρωτοελλαδικοί οικισμοί
(ΠΕ Ι και ΠΕ ΙΙ περιόδου) που συνηγορούν στην κατοίκηση της
περιοχής ήδη από το 3000 π.Χ. Δυτικά της λίμνης στο Ακρωτήρι του Ηραίου ή Μελαγκαβί βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου, με το μικρό λιμάνι, τα ερείπια αρχαίου θεάτρου και το ναό της Ήρας. Στο άκρο του Ακρωτηρίου δεσπόζει ο περίφημος, πέτρινος και εν λειτουργία Φάρος του Ηραίου
της Περαχώρας, ένας από τους μεγαλύτερους του Κοριν-

2. Η λίμνη της Βουλιαγμένης με το στενό άνοιγμα στο βάθος.
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3. Η δεξαμενή του 4ου αιώνα π.Χ., που μοιάζει με πλοίο.

θιακού κόλπου, τον οποίο αξίζει να επισκεφθεί κανείς, λόγω
της καταπληκτικής θέας που προσφέρει. Από εκεί υπάρχει
άμεση οπτική επαφή με τη Σικυώνα.
Ο ναός της Ήρας Ακραίας και Ήρας Λιμενίας: Στα νότια του
αρχαιολογικού χώρου κοντά στο λιμάνι αποκαλύφθηκε από
τον Humfry Payne, το 1930-33, το τέμενος της Ήρας Ακραίας
που είχε αψιδωτό ναό του 800 π.Χ. (γεωμετρική περίοδος) αλλά
δεν σώζεται στις μέρες μας. Ένας νέος ναός, δυτικά του πρώτου, ο ναός της Ήρας Λιμενίας που κτίσθηκε τον 6ο αι. π.Χ.
σε δωρικό ρυθμό με ορθογώνια κάτοψη διατηρεί μερικά λείψανα. Ανατολικά του ναού υπήρχε ένας επιμήκης βωμός, διακοσμημένος με τρίγλυφα. Κατά τον 4ο αι. π.Χ. ο βωμός πλαισιώνεται περιμετρικά από 8 ιωνικούς κίονες, οι οποίοι στήριζαν στέγαστρο για την προστασία των ιερέων και της ιερής
φωτιάς από τους δυνατούς ανέμους.
Τον 5ο αι. π.Χ. οικοδομήθηκε διώροφη στοά σε σχήμα Γ
με δωρικούς κίονες στο ισόγειο και ιωνικούς στον όροφο.
Τον 4ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκε μία αψιδωτή δεξαμενή με
στενές πλευρές και σειρά πεσσών στο κέντρο, έργο που προκάλεσε επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τη στεγανότητά του και σώζεται ως τις μέρες μας σχεδόν άρτιο,
καθώς και μία ιερή λιμνούλα, που συγκρατούσε τα βρόχινα
τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ
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4. Αναπαράσταση πήλινου ομοιώματος οικίσκου από το Ιερό της Ήρας
Ακραίας (Payne, Perachora 1940),
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

α

β
5α-β. Το λιμανάκι του Ηραίου με τα αρχαία λείψανα στο βάθος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 112

νερά. Της ίδιας εποχής είναι και
το κύριο τμήμα του υδροδοτικού
δικτύου με τις κρήνες, που βλέπουμε στα δεξιά του δρόμου που
οδηγεί από τη Λίμνη προς το
Ηραίο (θέλει προσοχή για να το
ξεχωρίσετε καθώς βρίσκεται χαμηλότερα από την επιφάνεια του
σημερινού εδάφους).
Πώς θα πάτε: Οδικώς μέσω της
νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.
Από τον σταθμό των Λεωφορείων ΚΤΕΛ Αθηνών εκτελούνται
καθημερινά δρομολόγια για το
Λουτράκι. Από εκεί ο επισκέπτης
μπορεί να πάρει κάποιες από τις
τακτικές συγκοινωνίες με προορισμό Περαχώρα-Πίσια-Λίμνη Βουλιαγμένης-Όσιο Πατάπιο.
Με τον προαστιακό Κορίνθου
από τον ΟΣΕ Αθηνών (Σταθμό Πελοποννήσου) μέσω Ισθμού. Δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά ανά
μιάμιση ώρα από και προς Κόρινθο και ανά μία ώρα από και προς
Αθήνα.
Πού θα μείνετε: Στην ευρύτερη
περιοχή του Λουτρακίου υπάρχουν
μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για όλου του είδους τις απαιτήσεις και κάθε βαλάντιο. Μικρότερα καταλύματα υπάρχουν και
εκτός Λουτρακίου. Μόλο που από
την Αθήνα μπορείτε να κάνετε μονοήμερη εκδρομή, ωραίο είναι να
πάτε για Σαββατοκύριακο.
117

