INFORMACJA o PATRAS
Patras to trzecie pod względem wielkości miasto Grecji ( 171 484 mieszkańców)
największe na Peloponezie.
Patras jest regionalną stolicą zachodniej Grecji, ze stolicą w Achai.
Obecna gmina Patras powstała w 2011 roku w wyniku reformy samorządowej,
łączącej 5 gmin :
1. Messatida (13852 mieszkańców)
2. Paralia
(9987 mieszkańców )
3. Patras
(171484 mieszkańców)
4. Rio
(14034 mieszkańców)
5. Vrachnaiika (4627 mieszkańców)
Patras w 2006 r. było Europejską Stolicą Kultury.
Od 2004 r. miastem partnerskim jest Bydgoszcz.
Nazwa miejscowości wywodzi się z języka starogreckiego: Patra, Patrai, która
oznacza klan.

Położenie geograficzne
Patras ( zwane Bramą Grecji do Zachodu) jest położone nad Zatoką Patraską. Jest
drugim co do wielkości greckim portem morskim (po Pireusie). Połączenia promowe
z Wyspami Jońskimi i Włochami (Ankoną, Brindisi, Bari, Triestem i Wenecją).
Dworzec kolejowy przy centralnym Molo św. Mikołaja (nowogr.: Αγίου Νικολάου).
"Araxos National Airport" (Krajowy Port Lotniczy "Araksos"), 33 km na zachódpołudniwy zachód, na przylądku Araksos). Patras leży 214 km od Aten.
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Inną geofizyczną cechą regionu jest wysoki poziom aktywności sejsmicznej. Małe
wstrząsy są rejestrowane wzdłuż wybrzeża Patras niemal nieustannie. Większe
trzęsienia ziemi uderzają w powierzchnię co kilka lat i są potencjalnie destrukcyjne.
W 1993 roku trzęsienie ziemi wielkości 5,0 s/R spowodowało pewne uszkodzenia
kilku (głównie starszych) budynków w całym Patras.

Religia
Miasto jest siedzibą Metropolii Prawosławnej. Podobnie jak w całym kraju,
największą denominację religijną stanowi cerkiew prawosławna. Istnieje również
spora społeczność katolicka.
Najważniejszym kościołem w mieście jest neobizantyjski kościół Świętego Andrzeja ,
w południowo-zachodniej części centrum miasta. Budowa kościoła rozpoczęła się w
1908 roku pod nadzorem architekta Anastasios Metaxas, następnie kontynuował ją
Nomikos Georgios. Kościół został otwarty w 1974 roku. Jest to największy kościół w
Grecji i drugi co do wielkości kościół bizantyjski na Bałkanach. Posiada relikwie
apostoła św. Andrzeja, które zostały wysłane tam z Bazyliki Świętego Piotra w
Rzymie we wrześniu 1964 roku, na zlecenie papieża Pawła VI.

Kultura i Zabytki
Rzymski Odeon znajduje się w górnej części miasta i został zbudowany około 160
roku p.n.e., za panowania Antonina Piusa i Marka Aureliusza. Zabytek został
odnowiony i po częściowo zrekonstruowany. Obecnie jest używany jako amfiteatr, w
którym latem odbywają się liczne spektakle i koncerty.
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Zamek Frankijski
Nad Patras dominują ruiny zamku frankijskiego, z których rozpościera się piękny
widok na miasto i morze. Zamek był przez wiele lat w posiadaniu Wenecji, stad
prezentuje typ cytadeli weneckiej.
Fabryka Win Achaia Clauss
Jednym z ciekawszych obiektów na przedmieściach jest udostępniona do zwiedzania
fabryka win Achaia Clauss. Można w niej przypatrzeć się dokładnie technologii
wyrobu tego napoju. Szczególna uwagę zwracają beczki ze stuletnim, słodkim
czerwonym winem z czasów powstania fabryki. Nazwane zostało Mavrodafni na
cześć ukochanej założyciela zakładu.

Muzeum Archeologiczne
Muzeum Archeologiczne, przy Odós Mésonos - mimo niewielkich rozmiarów warte
jest odwiezienia. Prezentuje wyposażenia grobów mykeńskich oraz starogreckie
rzeźby i wazy, odkryte w najbliższej okolicy.

Lokalne wydarzenia
Karnawał w Patras: Patrino Karnavali to największa impreza tego typu w Grecji i
jeden z największych karnawałów Europy. Ma ponad 160 lat historii. Zabawa
zaczyna się w dniu 17 stycznia i trwa do poniedziałku przed Wielkim Postem.
Karnawał w Patras obejmuje wiele wydarzeń, które zawierają min: parady,
polowanie na ukryte skarby, karnawał dziecięcy itp. Apogeum zabawy następuje w
ostatni weekend karnawału.

Od czerwca do polowy września natomiast to czas letniego festiwalu. Wtedy to
odbywają się przedstawienia klasycznych dramatów greckich. Organizowane są
również wystawy fotograficzne, a od czasu do czasu koncerty rockowe w rzymskim
Odeonie.
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Gospodarka i Infrastruktura
Gospodarka miasta w dużej mierze zależy od dobrze prosperującego sektora usług.
Główna działalność gospodarcza obejmuje sektory handlu detalicznego, logistyki,
finansów oraz sektor usług publicznych. W latach 1980 i 1990, gwałtownie zmalała
liczba ośrodków produkcyjnych, co przyczyniło się do dużej liczby bezrobotnych.
Władze miasta wraz z Uniwersytetem w Patras przyczyniły się do aktywizacji i
przekwalifikowania części bezrobotnych do nowo powstałych sektorów gospodarki.
W mieście zachowały się niektóre zakłady z tradycjami winiarskimi oraz
produkujące lokalną żywność. Przetrwał też niewielki sektor rolniczy.
Przedsiębiorstwa
Firma Titan Cement posiada dużą fabrykę cementu wraz z prywatnym portem, w
Psathopyrgos na przedmieściu Patras
Firma Acciona zakończyła niedawno budowę największego parku wiatrowego w
Grecji, na terenie góry Panachaiko.
Miejskie Przedsiębiorstwo Elektryczne posiada w niewielką elektrownię wodną na
rzece Glafkos.
W mieście obecne są także duże koncerny: min. Coca-Cola, firmy z sektora
farmaceutycznego i budowlanego i przetwórstwa drzewnego.
Edukacja
W mieście swoją siedzibę mają trzy główne jednostki edukacyjne.
Uniwersytet w Patras
Uczelnia powstała w 1964r. Obecnie znajdują się na niej 22 wydziały od technicznych
poprzez społeczne do artystycznych. Jest to jeden z największych Uniwersytetów w
Kraju.
Otwarty Uniwersytet Hellenistyczny
Uniwersytet powstał w 1992r. Instytucja ma unikalny charakter, gdyż świadczy
wyłącznie usługi kształcenia na odległość, zarówno na poziomie studiów
licencjackich jak i magisterskich. Uczelnia składa się z czterech szkół, a mianowicie
Szkoły Humanistycznej, Szkoły Nauk Społecznych, Szkoły Nauki i Technologii oraz
Szkoły Sztuki Stosowanej.
Instytut Techniczno-Edukacyjny
Szkoła powstała w 1970 r. i kształci studentów w kierunkach technicznych.
Sport
Patras ma kilka obiektów sportowych należących do najważniejszych lig greckich.
Kluby sportowe specjalizują się w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i wodnym
polo. Miasto posiada również stadion narodowy, Pampeloponnisiako Stadium ,
który został odnowiony i rozbudowany w 2004 roku. Od 2009 r., na terenie Patras
odbywają się co roku we wrześniu Międzynarodowe Wyścigi Gokartów, zamieniając
ulice miasta w teren rywalizacji pojazdów.
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Miasto jest gospodarzem wielu międzynarodowych imprez z różnych dziedzin
sportu.

Historia
* Miasto (Colonia Aroe Augusta) założył w 14 p.n.e. cesarz rzymski Oktawian
August, osiedlając weteranów i częściowo ludność grecką z Achai i Lokrydy
Ozolskiej.
* W II wieku n.e. miasto było ośrodkiem produkcji tkanin lnianych. W VI wieku
najpierw kataklizm trzęsienia ziemi, a później najazd Słowian i Awarów zadają
miastu dotkliwe szkody.
* Na początku IX w. cesarz bizantyjski Nicefor I Genik nadaje Patrze tytuł metropolii,
w 2. połowie tego wieku w mieście znajdowała się także mennica.
* Długie lata panowania Wenecjan i Turków przyczyniło się do wyniszczenia miasta
i Peloponezu.
* W 2. połowie XIX w. Patras zasłynęło z destylarni koniaków.
RUCH EKOLOGICZNY W PATRAS ( OIKIPA)
Jest to niezależna organizacja ekologiczna, (założona w 1986r), oparta na pracy
wolontariuszy oraz lokalnych działaczy społecznych.
Główne zadanie zawierają się na wspieraniu inicjatyw lokalnych jak:
- ochrona mokradeł i innych miejsc związanych z lokalną przyrodą
- wykorzystanie pieniędzy z podatków miejskich dla miejsc przyrodniczo cennych
- planowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem ,,stref
zielonych”
- podnoszenie jakości wody pitnej oraz morskiej
- gospodarka śmieciowa
- bezpieczeństwo pieszych
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście
- wspieranie bioróżnorodności i agroturystyki
Formy działania:
- współpraca z autorytetami z danej dziedziny
- współpraca z przedstawicielami władz lokalnych
- informowanie opinii publicznej
Sposoby działania:
- comiesięczne publikacje
- strona internetowa: www.oikipa.gr
- organizacja otwartych wykładów, warsztatów, konferencji prasowych
- składanie apelacji do sądu
- aktywny udział w kampaniach
- jak również współorganizacja karnawału
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