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1. Γενικές πληροφορίες 

Το Δρέπανο (παλαιότερα Δράπανο) είναι χωριό στο 

βορειότερο άκρο του νομού Αχαΐας. Βρίσκεται στο ομώνυμο 

ακρωτήριο στο οποίο οφείλει και το όνομα του. Απέχει 4 χλμ από 

το Ρίο και 12 από την Πάτρα. Το Δρέπανο (Τοπική Κοινότητα 

Δρεπάνου-Δημοτική Ενότητα Ρίου), ανήκει στον δήμο Πατρέων 

της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που βρίσκεται  στην 

περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση 

της Ελλάδας, όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα 

«Καλλικράτης». Η επίσημη ονομασία είναι «το Δρέπανον». Έδρα 

του δήμου είναι η Πάτρα και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα 

Πελοποννήσου. Κατά τη διοικητική διαίρεση της  Ελλάδας με το 

σχέδιο «Καποδίστριας», μέχρι το 2010 το Δρέπανο άνηκε στο 

τοπικό διαμέρισμα Δρεπάνου, του πρώην δήμου Ρίου του νομού 

Αχαΐας. Το Δρέπανο έχει υψόμετρο 59 μέτρα από τη θάλασσα σε 

γεωγραφικό πλάτος 38,3195395595 και γεωγραφικό μήκος 

21,8507302742. 
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2. Ιστορικά στοιχεία 

2.1 Αρχαία Ιστορία 

 Το Δρέπανο αναφέρεται και από τον Παυσανία τον 

Περιηγητή και από τον σπουδαίο ιστορικό και γεωγράφο 

Στράβωνα στα κείμενά τους ως «Βολίνα», «Βολίνη» και 

«Δρέπανον». Σύμφωνα και με τους δύο, ήταν ένας από τους επτά 

Δήμους που αποτελούσαν την «Πατραϊκήν» ή αλλιώς τη «χώραν 

των Πατρέων» που εκτεινόταν από τα Ρογίτικα έως τον κάμπο 
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των Αραχωβιτίκων, ενσωματώνοντας σιγά σιγά και τη λεκάνη του 

ποταμού Βολιναίου που συμπεριελάμβανε την κώμη Βολίνα και το 

αγκυροβόλιο που υπήρχε, ονομαζόμενο «Τείχος της Αθηνάς». Το 

«Τείχος της Αθηνάς» βρισκόταν στη λεκάνη του Βολιναίου 

(δηλαδή στον παράλιο κάμπο Αραχωβιτίκων και Ψαθοπύργου) 

συνδεδεμένο με κάποιο οχύρωμα ή οχυρωμένο ιερό και ήταν το 

σύνορο μεταξύ της Πάτρας και της Ρυπαίας χώρας. Αυτά 

συμβαίνουν από τον 5ο αιώνα π.Χ. και ο Παυσανίας αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως, όπως συνέβαινε με όλα τα χωριά της 

περιοχής, ο κάτοικος του χωριού Βολίνα ανέπτυσσε τριπλή 

αίσθηση ταυτότητας. Δηλαδή αισθανόταν καταρχάς μέλος της 

κοινότητας του τόπου κατοικίας του, άρα Βολιναίος, σε ένα 

δεύτερο επίπεδο Πατρεύς και σε ένα τρίτο επίπεδο Αχαιός, 

έχοντας με τους κατοίκους των άλλων χωριών της Αχαΐας κοινές 

λατρείες, κοινή διάλεκτο, κοινή καταγωγή. Έτσι, συγκροτούσαν 

όλοι μαζί το «Κοινόν των Αχαιών», μετέπειτα γνωστό ως «Αχαϊκή 

Συμπολιτεία». 
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 Ο Παυσανίας  αναφέρει πως μετά την Αργυρά είναι ο 

ποταμός Βολιναίος και η πόλις Βολίνα που ονομάζεται και 

Δρέπανον. Επίσης αναφέρει πως μετά τον πόλεμο κατά των 

Γαλατών υπήρξαν πολλοί νεκροί και επικράτησε μεγάλη πείνα και 

για αυτό πολλοί κάτοικοι της Πάτρας μετακόμισαν σε διάφορα 

χωριά, μεταξύ των οποίων και στη Βολίνη. 

 Σήμερα στην περιοχή έχει ανασκαφεί νεκροταφείο της 

Γεωμετρικής εποχής και πλήθος αρχαιοτήτων κατά τις εκσκαφές 

για κατασκευές κτιρίων. 

2.2 Νεότερη Ιστορία 

Το Δρέπανο το αναφέρει και ο Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ 

σε θέση κοντινή στη σημερινή. Το 1816 είχε 25 οικογένειες και το 

1828 22 οικογένειες. Από το 1835 ως το 1841 ήταν χωριό του 

Δήμου Αργυραίων. Από το 1841 ως 1912 άνηκε στο Δήμο 

Πατρέων και χαρακτηριστικά το 1889 είχε 305 κατοίκους. Από το 

1912 δημιουργήθηκε η κοινότητα Δρεπάνου, η οποία μάλιστα ως 

το 1925 περιελάμβανε και τα Αραχωβίτικα. Παρέμεινε έτσι μέχρι 

το 1997 και την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας». Κατά τη 
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διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και συγκεκριμένα το 1941 το 

χωριό βομβαρδίστηκε από τη Γερμανική πολεμική αεροπορία. 

 

 

3. Μύθοι σχετικοί με το Δρέπανο 

Η Βολίνα ήταν μια κόρη της Αχαΐας που την ερωτεύτηκε ο 

θεός Απόλλωνας. Προκειμένου εκείνη να αποφύγει την ένωση με 

τον θεό, ρίχτηκε στη θάλασσα και πνίγηκε αλλά έγινε αθάνατη με 

τη χάρη του Απόλλωνα. Από εκείνη ονομάστηκε ο Βολιναίος 

ποταμός, και η πόλη Βολίνα. 

Στην αρχαιότητα, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Παυσανίας 

αναφέρει πως ο Κρόνος έριξε στη θάλασσα το δρεπάνι με το οποίο 

ακρωτηρίασε τον πατέρα του, τον Ουρανό. Για αυτόν το λόγο, το 

καλούν το ακρωτήριο Δρέπανον. 
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Μια γυναίκα ήθελε να περάσει από το Φάρο του Δρεπάνου 

για να πάει στη Ναύπακτο. Ζήτησε από πολλούς βαρκάρηδες να 

την περάσουν απέναντι, αλλά κανείς δε δεχόταν. Έτσι αποφάσισε 

να περάσει με το δικό της τρόπο. Άρχισε να κουβαλάει πέτρες και 

χώμα στην ποδιά της και να τα ρίχνει στη θάλασσα, ώσπου 

φτιάχτηκε ένα μονοπάτι. Όταν κατάλαβαν ποια ήταν, αμέσως 

προσφέρθηκαν όλοι να τη βοηθήσουν. Ήταν η Παναγία. Από τότε 

μέχρι και σήμερα, αποκαλείται το μονοπάτι της Παναγίας. 

 

Το μονοπάτι της Παναγιάς 

 

4. Η ζωή στο Δρέπανο τα παλιότερα χρόνια 

Οι άνθρωποι, τα παλιότερα χρόνια, δεν είχαν τα μέσα, ούτε 

τις δυνατότητες που έχουμε στις μέρες μας. Δεν υπήρχαν πολλές 
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επιλογές ασχολίας. Δηλαδή, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα το 

να βρεις μια θέση σε μια καλή εργασία. Οι πιο συνηθισμένες 

εργασίες που μπορούσε κάνεις να ασχοληθεί ήταν η γεωργία, η 

κτηνοτροφία και το ψάρεμα.  Άλλες παλιές δουλειές στο Δρέπανο 

ήταν οι εξής: οι γαλατάδες,  οι σιδεράδες, οι ξυλουργοί, ο μυλωνάς 

και αυτοί που δούλευαν στο ελαιοτριβείο. Οι περισσότερες από 

αυτές τις δουλειές κοντεύουν να εξαφανιστούν πλέον, χάρη στη 

σημερινή τεχνολογία. 

 Στα παλιά χρόνια, τα σπίτια ήτανε πέτρινα με δύο ορόφους. 

Επάνω ζούσανε οι άνθρωποι και κάτω έβαζαν τα ζώα. Πάντα, 

κοντά στα σπίτια τους, είχανε τα αμπέλια τους και τα χωράφια 

τους που καλλιεργούσαν για να εξασφαλίζουν τροφή και προϊόντα 

για να πουλήσουν.     
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5. Ο  Ναός και τα ξωκλήσια του Δρεπάνου 

Το χωριό μας είναι πανέμορφο, ανηφορικό, με πολύ πράσινο, 

ωραία σπίτια και στο ψηλότερο μέρος του χωριού δεσπόζει η 

εκκλησία μας. Είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. 

Παλιότερα, υπήρχε εκεί μια πανέμορφη εκκλησία κτισμένη με 

πέτρα και ξύλο, γραφική και πιο μικρή από τη σημερινή. Στις  

δεκαπέντε Αυγούστου του 1976, μετά από ένα μυστήριο βάπτισης 

κάηκε ολοσχερώς. Μεγάλη θλίψη επικράτησε στο χωριό μας. Είχε 

πολύ ωραίες εικόνες, τοιχογραφίες και έναν επιτάφιο που όμοιός 

του υπήρχε στη Ρωσία. Ήταν δώρο ενός αξιωματούχου και 

επρόκειτο για μοναδικό κειμήλιο. Με την βοήθεια των κατοίκων, 

του εργοστασίου «Τιτάν» και άλλων δωρητών ξεκίνησε το κτίσιμο 
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ενός νέου ναού. Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε το 1977 και τα 

εγκαίνια έγιναν το 1981. Είναι κτισμένη σε ρυθμό βασιλικής με 

τρούλο και είναι κόσμημα για το χωριό. Πλήθος κόσμου τιμά την 

εκκλησία μας τον δεκαπενταύγουστο και γεμίζει από πολλούς 

προσκυνητές.  Έχει ένα μεγάλο καμπαναριό με γλυκόφωνο ήχο.  

 

 

Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 
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Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 

Δυτικά του χωριού, βρίσκεται ο Άγιος Νικόλαος. Είναι η 

εκκλησία του νεκροταφείου, απλή και λιτή. Χτίστηκε στις αρχές 

του προηγούμενου αιώνα.  

 

Ναός Αγίου Νικολάου 
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Το χωριό μας έχει πολλά ξωκλήσια. Δίπλα στον ποταμό 

Βολιναίο, υπάρχει ο Άγιος  Αναστάσιος, ένα γραφικότατο 

εκκλησάκι περικυκλωμένο από τεράστια πλατάνια. Κατάλευκο μέσα 

στο πράσινο με πολλά λουλούδια να το περιτριγυρίζουν, με πιο 

χαρακτηριστικά τα κυκλάμινα του φθινοπώρου. Πηγές 

αναβλύζουν, με το διάφανο εντυπωσιακό νερό του. Χτίστηκε το 

1973, μετά από δωρεά.  

 

Ναός Αγίου Αναστασίου 
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Ναός Αγίου Αναστασίου 

Ψηλά στο βουνό, δεσπόζει άλλο ένα μικρό εκκλησάκι, ο Αι-

Γιάννης .Ένα κατάλευκο εκκλησάκι που αγναντεύει όλο το χωριό 

και τη θάλασσα, το οποίο χτίστηκε το 1973. Αντικριστά από τον 

Αι-Γιάννη, βρίσκεται ο Άγιος Γεώργιος, σε χρώμα της ώχρας. 

Απέριττος, με υπερυψωμένο το σταυρό της πίστης, μοιάζει να 

μιλάει με τον ουρανό. Χτίστηκε το 1970. Ο Άγιος Γεώργιος 

θεωρείται θαυματουργός. Μια μεγάλη φωτιά στη δεκαετία του 

1970 κατέκαψε τους γύρω λόφους και τα εκατοντάδες πεύκα που 

το περιτριγύριζαν. Φτάνοντας στο εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη, τις 

τεράστιες φλόγες τις σταμάτησε το θαυματουργό χέρι του αγίου. 
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Από τότε, εκτός από την ημέρα της εορτής του, κάθε πρώτη 

Κυριακή του Σεπτέμβριου πηγαίνουμε και τιμάμε τον Άγιο. Όλα τα 

υπόλοιπα εξωκλήσια λειτουργούν μια φορά τον χρόνο, στις 

ονομαστικές τους εορτές. 

 

6. Το φυσικό περιβάλλον του Δρεπάνου 

6.1 Ο ποταμός Βολιναίος 

 Ο Βολιναίος (ή και Δρεπανέικο) είναι ποταμός  που πηγάζει 

από τις βόρειες παρυφές του Παναχαϊκού όρους και εκβάλλει 

στον Κορινθιακό κόλπο, κοντά στο Δρέπανο και στον Ψαθόπυργο. 

Έχει νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κυρίως τον χειμώνα 

και την άνοιξη λόγω των βροχών και του λιωσίματος των χιονιών. 

Έτσι, το χωριό είναι πλούσιο σε νερό, που χρησιμοποιείται για 

ύδρευση και άρδευση. Επίσης, υπάρχουν ποταμάκια, ρυάκια και 

καταρράκτες.  
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Ποταμός Βολιναίος 

 

Καταρράκτης ποταμού Βολιναίου 
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6.2 Το όρος Παναχαϊκό 

 Το μοναδικό βουνό που βρίσκεται βορειοδυτικά του 

Δρεπάνου, από τα μεγαλύτερα ολόκληρου του νομού Αχαΐας είναι 

το Παναχαϊκό όρος, το οποίο έχει υψόμετρο 1926μ. Το βουνό σε 

προκαλεί να το περπατήσεις και να ανακαλύψεις τις άγνωστες 

φυσικές ομορφιές του ή να έρθεις αντιμέτωπος με την 

τεχνολογική εξέλιξη καθώς πάνω στο Παναχαϊκό σε περιμένουν, 

με μια ελαφριά υπεροψία, οι 40 ανεμογεννήτριες που όλες μαζί 

συνθέτουν το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ελλάδος. Όλο το 

βουνό  είναι  γεμάτο ρυάκια για να φεύγει το νερό  και  να πηγαίνει  

στα γύρω  χωριά. 

 

Όρος Παναχαϊκό 
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Όρος Παναχαϊκό 

6.3 Η παραλία του Δρεπάνου 

Η παραλία του Δρεπάνου βρίσκεται στα σύνορα του 

Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου. Είναι αρκετά μεγάλη σε 

μήκος, με βότσαλα και πέτρες έξω και μέσα στο νερό. Μια σειρά 

από δέντρα που ονομάζονται ρείκια και μεγαλώνουν κοντά σε 

θαλασσινό νερό, δημιουργούν σκιερά σημεία για τους ανθρώπους 

που προτιμούν αυτήν την παραλία για τα μπάνια τους. Στολίδι της 

παραλίας αυτής είναι ο Φάρος της που στέκει από το 1880 και μας 

μεταφέρει σε μια άλλη εποχή. Αποτελεί την αγαπημένη παραλία 

όσων αγαπούν τα extreme - sports καθώς αν θες να χαράξεις μια 
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ξέφρενη πορεία στα κύματα πάνω στη σανίδα σου, οι άνεμοι στην 

παραλία του Δρεπάνου σίγουρα σε ευνοούν. Επίσης,  

χαρακτηριστικό  της παραλίας είναι και το ακρωτήριο Δρέπανο, το 

οποίο έχει μορφή  δρεπανιού, από το οποίο μάλιστα πήρε και το 

όνομα της η περιοχή. 

 

Παραλία Δρεπάνου 
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6.3.1 Ο Φάρος 

Ο φάρος του Δρεπάνου κατασκευάστηκε το 1880. Το ύψος του 

πύργου του είναι 9,6 μέτρα και το εστιακό του ύψος είναι 8,5 

μέτρα. O φάρος καταστράφηκε από τους Γερμανούς κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και ξαναλειτούργησε μετά το 1945 αφού 

επισκευάστηκε από το Ελληνικό Ναυτικό. Η πρόσβαση στον φάρο 

γίνεται οδικώς από την Πάτρα. O φάρος και η μικρή χερσόνησος 

είναι σημεία που δίνουν ξεχωριστή όψη στο όλο τοπίο.  

 

Ο Φάρος του Δρεπάνου 
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7. Χλωρίδα και πανίδα του τόπου 

Στο χωριό μας υπάρχει ένα  σημείο με πολλά κυπαρίσσια το 

οποίο το λέμε κυπαρισσώνα. Πιο ψηλά στο βουνό, μπορείς να 

βρεις άγρια χόρτα που τρώγονται. Επίσης θα βρεις φασκόμηλα, 

θυμάρι, μάραθο, αγραπιδιά, χαμομήλι, ρίγανη και αρκετά μελίσσια. 

Οι λόφοι μας είναι γεμάτοι από πεύκα , κυπαρίσσια, ελιές, σκίνα, 

βελανιδιές, κουμαριές και κουτσούπιες.  

Όσον αφορά την πανίδα,  τα περισσότερα ζώα  είναι 

οικόσιτα, δηλαδή κότες, χήνες, πάπιες, κατσίκες, σκυλιά, γάτες 

και πολλά άλλα. Σε πολλά χωράφια ίσως συναντήσεις σκαψίματα 

διότι υπάρχουν αγριογούρουνα στην περιοχή που σκάβουν για να 

φάνε ρίζες. Στο βουνό μας υπάρχουν αλεπούδες, ασβοί και 

κουνάβια. Την άνοιξη τα χελιδόνια έρχονται στα σπίτια μας και 

χτίζουν τις φωλιές τους. 
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Ζώα της περιοχής 

 

Ζώα της περιοχής 

 

 



23 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ 

Απόκη Μαριάννα 

Βαγενά Αντριάνα 

Γιαννίτσος Άγγελος  

Γιαννίτσος Χρήστος 

Ζορμπάς Γιάννης 

Θεοδωροπούλου Σταυρούλα 

Καταραχιά Θεοφανεία 

Κορμπάκη Μαρία 

Νικολοπούλου Ειρήνη 

Πετρούτσου Χρυσούλα 

Σολωμός Σπύρος 

Σταυροπούλου Γλυκερία 

Ταξιάρχης Παύλος 

Ταρνάρη Φωτεινή 

Tερλέσης Χρήστος 

Τζώρτζης Άγγελος 

 


