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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι ταχύτατες αλλαγές που συντελούνται στα Τοπία, αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα για την διαµόρφωση 
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου. Οι αλλαγές στα Τοπία στην κατεύθυνση της µειωµένης 
διαφοροποίησης, της οποίας διαφαίνεται ο κίνδυνος, είναι δυνατόν µε την πάροδο του χρόνου, να 
καταλήξουν σε οµογενοποιήση των Τοπίων. ∆ηλαδή σε Τοπία χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο σε 
τοπική, όσο και σε παγκόσµια κλίµακα, µε αποτέλεσµα να χάσουν την φυσιογνωµία τους και ότι αυτό 
συνεπάγεται, για την κοινωνία, την οικονοµία, την πολιτισµική ποικιλοµορφία, την βιοποικιλότητα και το 
Περιβάλλον γενικότερα. Σηµειώνεται ότι οι αλλαγές στην κατεύθυνση της µειωµένης διαφοροποίησης 
τοπίων, είναι δυνατό να προέλθουν και από τις καθηµερινές µικρές ή µεγαλύτερες, ταχύτατες όµως 
καταστροφές  του Τοπίου 
 
Το Τοπίο «αποτελώντας το ενοποιητικό στοιχείο των περιβαλλοντικών και χωρικών συνιστωσών 
µιας γεωγραφικής ενότητας», (Clement 2002), που συναρτώνται µε τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
οµάδων (πολιτισµός, δραστηριότητες, οικονοµία) και εξαρτώνται από τις πολιτικές επιλογές συνδέεται 
αναπόφευκτα µε το χωρικό σχεδιασµό. Οι προτάσεις του χωρικού σχεδιασµού, έχουν την δυνατότητα να 
επηρεάσουν πάντα το τοπίο, είτε βοηθώντας στη διατήρηση του µέσα από την βέλτιστη διαχείριση των 
αναγκαίων αλλαγών του είτε καταστρέφοντας το. 
Ο  χωρικός σχεδιασµός µελετώντας ταυτόχρονα το τοπίο, µε την ολιστική πλέον προσέγγιση και δεδοµένη  
την θεώρηση του, ως «µείζονα συνιστώσα των ολοκληρωµένων πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης», που 
ενισχύει επιστηµονικά την συνάφεια των τοµεακών πολιτικών µε χωρικό αντίκτυπο, θα αποκτήσει πολύ 
χρήσιµες γνώσεις και θα έχει δυνατότητες µέσα από την εναρµόνιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
αναπτυξιακών στόχων  µε το τοπίο, να συµβάλει επιπλέον από την µέχρι σήµερα συµβολή του: 
� στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, (µε την έννοια της σύγκλισης του επιπέδου ανάπτυξης), 
� στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής   
� στην βελτίωση της ποιότητας ζωής  
� στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του. 

 
Με την αναγνώριση ότι το τοπίο αποτελεί πόρο ευνοϊκό για την οικονοµική δραστηριότητα, και παράγοντα 
προσέλκυσης κεφαλαίων, η προστασία διαχείριση και σχεδιασµός τόσο των αξιόλογων όσο και των 
υποβαθµισµένων τοπίων αυξάνουν τις δυνατότητες να αναδειχθούν  νέες  ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας  και σε περιοχές  χωρίς  ιδιαιτέρα αξιόλογα τοπία.  
Σε αλληλεξάρτηση µε την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας είναι αναγκαίο και δηµοκρατικό να επιδιωχθεί και  
η ισόρροπη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του τοπίου στο χωρικό σχεδιασµό, ως πλαίσιο της καθηµερινής µας ζωής και 
ως εκ τούτου «απόθεµα εµπειριών, αλλά και συλλογικής περιβαλλοντικής και πολιτισµικής µνήµης 
(Μανωλίδης, 2003)», καθώς και ως σηµαντικό µέρος της ποιότητας της, η οποία όµως επηρεάζεται από τις 
ταχύτατες αλλαγές του τοπίου, θα έχει θετικά αποτελέσµατα στην διατήρηση ή και ενίσχυση  της σύνδεσης 
της τοπικής κοινωνίας µε το Τοπίο της καθώς και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.  
Συνεπώς οι πιθανές νέες ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης και η διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, µπορούν να αποτελέσουν παράγοντες, για την µη εγκατάλειψη υποβαθµισµένων περιοχών, ή και 
περιοχών χωρίς ιδιαιτερότητες και την αποφυγή δηµιουργίας περιβαλλοντικών προβληµάτων, που 
δηµιουργούνται από την εγκατάλειψη περιοχών (αχρήστευση κτηριακού αποθέµατος, διάβρωση του 
εδάφους, αστικοποίηση νέων εδαφών). Ταυτόχρονα µπορούν να αποτελέσουν παράγοντες περιορισµού των 
µειονεκτηµάτων, που προέρχονται από τις υπερβολικές συγκεντρώσεις πληθυσµού και οικονοµικών  
δραστηριοτήτων σε ορισµένες περιοχές, τα οποία δηµιουργούν και τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα (συσσώρευση αποβλήτων, ρύπανση του αέρα, ασφυκτικές πυκνότητες) καθώς και  
περιορισµού των πιθανών συνθηκών,  διάρρηξης του κοινωνικού ιστού . 
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2. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ  
 
2.1 Ανάγνωση της Περιφέρειας  
 
Με το δεδοµένο ότι η προσέγγιση του Τοπίου είναι διεπιστηµονική για την ανάγνωση του τοπίου της 
Περιφέρειας, µελετήθηκαν µέσα από βιβλιογραφία, προϋπάρχουσες µελέτες ΕΠΜ, ΤΙΦΚ, Τουρισµού, αλλά 
και το διαδίκτυο (άρθρα εφηµερίδων, κείµενα  Φορέων ∆ιαχείρισης, καταγραφές και απόψεις οικολογικών και 
πολιτιστικών συλλόγων, ΜΚΟ και πολιτών, φωτογραφίες και video, κείµενα και µελέτες Καποδιστριακών και 
Καλλικρατικών ∆ήµων κλπ), τα ακόλουθα: 
• Η Γεωµορφολογία της Περιφέρειας  
• Τα φυσικά στοιχεία, Προστατευόµενα  και µη   
• Οι φυσικοί πόροι, Προστατευόµενοι  και µη   
• Τα ανθρωπογενή στοιχεία  
• Οι χρήσεις γης 
• Οι δραστηριότητες των κατοίκων  
• Τα βασικά στοιχεία της ιστορίας και της µυθολογίας  της περιοχής µε χωρική προσέγγιση 
• Η χωρική προσέγγιση του Τουρισµού  
• Οι περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις των κατοίκων 
 
2.2 Γενική περιγραφή και αναγνώριση των γενικών τύπων τοπίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας 
 
Η προκαταρκτική φάση της πολιτικής τοπίου αφορά στην γενική περιγραφή και αναγνώριση των γενικών  
τύπων τοπίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας και ο προσδιορισµός και η περιγραφή των ζωνών τοπίου 
καθώς και της µεγάλης υποβαθµισµένης Ζώνης Τοπίου στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Αχαΐας. 
Βασίσθηκε  σε κάποιο βαθµό στην προσέγγιση του Τοπίου από τον Yves Luginbuhl η οποία συνίσταται στην 
διαδοχική εξέταση των διαστάσεων του Τοπίου  υλική και άυλη διάσταση Η µέθοδος αυτή συναντάται συχνά  
σε µελέτες για το Τοπίο 
 
Η υλική διάσταση του Τοπίου διακρίνεται στην αδρανή υλικότητα του Τοπίου, στην βιολογική και ζώσα 
υλικότητα στην  κοινωνική υλικότητα  

 
Η άυλη διάσταση του Τοπίου διακρίνεται σε σχέσεις συναισθηµατικής φύσης αισθησιακής φύσης, 
συµβολικής φύσης. Σηµειώνεται ότι η προσέγγιση της άυλης διάστασης του Τοπίου στην κλίµακα του 
ΠΠΧΣΑΑ αντιµετωπίστηκε µέσα από γενικές µυθολογικές και ιστορικές αναφορές  
 
2.3 Η προσέγγιση των ζωνών τοπίου 
 
Οι Ζώνες Τοπίου προσεγγίσθηκαν βασικά µε την παραδοχή ότι µια «ζώνη τοπίου» αποτελεί ένα «πύκνωµα» 
Τοπίων µε την υλική και άυλη διάσταση τους, παρά την ποικιλότητα τους σε αυτή, η οποία είναι και 
επιθυµητή και τα οποία έχουν ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά  γνωρίσµατα, δηλαδή εξέχοντα ή ιδιαίτερα 
διακριτά στοιχεία, (όπως π.χ. ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηµατισµοί, ένα ποτάµι, ένα κάστρο κ.λπ.), σύµφωνα µε 
τον ορισµό τους στις  προδιαγραφές.  
Ταυτόχρονα όµως τα τοπία στο πλαίσιο της υλικής τους διάστασης έχουν  επίσης µεταξύ τους σχέσεις 
οικολογικές, φυσικές λειτουργικές, καθώς και σχέσεις ανθρωπογενείς που αποτυπώνουν σε αυτά τα 
χαρακτηριστικά των κοινωνικοοικονοµικών  συστηµάτων. Τα Τοπία  έχουν επίσης µε τους κατοίκους τους ή 
και µε τους κατοίκους ευρύτερων περιοχών ή και µε τους επισκέπτες τους  σχέσεις άυλης διάστασης όπως 
ήδη αναφέρθηκε, ιστορικές ή και συλλογικής µνήµης, συµβολικές, συναισθηµατικές, αισθητικές και 
αισθησιακές. Λαµβάνοντας υπόψη και τις δυο αυτές προσεγγίσεις στις περισσότερες περιπτώσεις  
αποτελούν κατά Τόπους µια σχετική «ολότητα» ή µε άλλα λόγια µια «ενότητα στην ποικιλία» επί µέρους 
τοπίων που τα συνδέει – ενώνει ένα ή περισσότερα κύρια χαρακτηριστικά. Αυτή η ενότητα στην ποικιλότητα 
διαµορφώνει το πνεύµα του τόπου (locus) έτσι ώστε να µπορούµε να πούµε µε σηµαντικό βαθµό 
σχετικότητας ότι αποτελούν µια «ζώνη τοπίου». 
 
Με την παραπάνω προσέγγιση και παραδοχή προχωρήσαµε σε εντοπισµό των ζωνών τοπίου. 
Ο σκοπός της ενδεικτικής οριοθέτησης και προσέγγισης των ζωνών τοπίου µε βάση την παραδοχή και την 
προσέγγιση µε τις οποίες προσδιορίσθηκαν είναι οι όποιες παρεµβάσεις προταθούν σε αυτό το επίπεδο του 
Σχεδιασµού ή και σε µεγαλύτερα επίπεδα  να µην είναι αποσπασµατικές αλλά να έχουν µια συνάφεια µεταξύ 
τους στο πλαίσιο του κύριου στοιχείου-γνωρίσµατος του τόπου της κάθε ζώνης, ώστε να συµβάλλουν στην 
ταυτότητα και την φυσιογνωµία της και όλες µαζί στην ταυτότητα και την φυσιογνωµία της Περιφέρειας στο 
πλαίσιο του κύριου στόχου της  διατήρησης της ποικιλότητας του τοπίου της.  
Για τους λόγους αυτούς τα όρια των ζωνών δεν έχουν την έννοια κάποιας συγκεκριµένης οριοθέτησης κάτι το 
οποίο είναι φανερό από τις αλληλοεπικαλύψεις που υπάρχουν στο σχετικό χάρτη  ενώ η συνέργεια των 
στόχων των κατευθύνσεων των προγραµµάτων και των έργων µεταξύ τους, θα συµβάλει αποτελεσµατικά 
στην αναβάθµιση και ανάδειξη των τοπίων της περιφέρειας. Είναι προφανές ότι σε κάθε ζώνη Τοπίου µπορεί 



 3

να υπάρχουν µικρότερες ενότητες τοπίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πιο οµοιογενή τοπιακά 
χαρακτηριστικά απ’ ότι οι ζώνες, µε τις τελευταίες συνήθως να διακρίνονται για την ποικιλία των τοπίων και 
τοπιακών ενοτήτων που εµπεριέχουν. 
 
Εντοπισµός των ζωνών τοπίου 
Κατά τον εντοπισµό των ζωνών τοπίου ακολουθήθηκε η ταυτόχρονη µελέτη σε κλίµακα 1/250.000 και σε 
µεγαλύτερη, προκειµένου να µελετηθούν όσα από τα στοιχεία, τα οποία ήδη µελετήθηκαν για την ανάγνωση 
της περιφέρειας, και θεωρηθήκαν κάθε φορά απαραίτητα για τον εντοπισµό των ζωνών τοπίου. 
Οι ζώνες τοπίου µελετήθηκαν βασικά µε την υλική τους διάσταση και το διακριτό του χαρακτήρα τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ  
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 
Η µελέτη του τοπίου στο πλαίσιο του   χωρικού σχεδιασµού και η αειφορική διαχείριση του, δεν συνεπάγεται 
µια εχθρική στάση έναντι των αναγκαίων αλλαγών του, αλλά µια τοποθέτηση που προσβλέπει σε µια 
ισορροπηµένη και αρµονική σχέση, µεταξύ των κοινωνικών αναγκών, της οικονοµικής δραστηριότητας και 
του τοπίου, η οποία ενισχύει την οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή.  
 
Ταυτόχρονα, ωστόσο είναι αναγκαίο να εξευρεθεί τρόπος συµφιλίωσης του δικαιώµατος προσπορισµού 
κέρδους µε την αποκατάσταση της αντίληψης  του τοπίου ως «Κοινού Αγαθού».  
 
Εποµένως η διαδικασία της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης είναι αναγκαίο να περιλαµβάνει ως 
αναπόσπαστο τµήµα της την  προστασία, τη διαχείριση ή και το σχεδιασµό του τοπίου. Για την προώθηση 
της πολιτικής τοπίου απαιτείται µια στρατηγική που θα ξεπερνά τις κλασικές τοµεακές προσεγγίσεις, 
προσβλέποντας σε µια συστηµική προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης και η οποία  θα αντιστοιχεί µε ένα 
αειφόρο χωρικό σχεδιασµό που θα µελετά ταυτόχρονα το τοπίο.  
 
H αναγνώριση τη σηµασίας και του ρόλου του τοπίου στην περιφέρεια σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελεί 
την προϋπόθεση για τον καθορισµό των πολιτικών για το τοπίο αλλά και για την εφαρµογή τους. Η ένταξη 
της εγγενούς αξίας και των «υπηρεσιών» του τοπίου στο αξιακό σύστηµα της κοινωνίας, θα αποτελέσει  
βασικό µοχλό  της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισής  του και σηµαντικό  παράγοντα της «σηµασίας»  
που οι πολίτες προσδίδουν στο τοπίο, τόσο στην καθηµερινή τους ζωή, όσο και κατά τη απαραίτητη  
συµµετοχή τους για τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών για το Τοπίο. 
 
Οι πολιτικές, οι κατευθύνσεις, τα προγράµµατα και τα µέτρα, που θα προταθούν σήµερα στην εποχή της 
οικονοµικής κρίσης, πρέπει να έχουν άµεσο αλλά και ταυτόχρονα µακροχρόνιο ορίζοντα ώστε να βοηθήσουν 
σε µια µέσο / µακροπρόθεσµη αειφόρο ανάπτυξη, που δεν θα κινδυνεύσει όταν αντιµετωπισθεί η οικονοµική 
ύφεση. 
 
H πολιτική τοπίου που θα προταθεί για την περιφέρεια δεν θα αφορά στην προστασία των «αξιόλογων 
τοπίων» αλλά προσδοκά στο πλαίσιο της ισορροπηµένης και αρµονικής σχέσης µεταξύ των κοινωνικών 
αναγκών της οικονοµικής δραστηριότητας να  διατηρήσει την ποικιλότητα του τοπίου και όσο είναι εφικτό, να 
εµπλουτίσει, αυτή την ποικιλότητα,  να αναβαθµίσει  την ποιότητα τους και να τα αναδείξει. Οι πολιτικές που 
θα προταθούν οφείλουν να έχουν ολοκληρωµένη προσέγγιση ώστε  να αποφεύγονται οι αντιφάσεις µεταξύ 
των πολιτικών τοπίου και άλλων τοµεακού χαρακτήρα πολιτικών καθώς και µεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
της πολιτικής για το τοπίο, µε την υποσηµείωση ότι από την ίδια την φύση του το τοπίο είναι ενοποιητικό 
στοιχείο στην ίδια την φύση και µε κανένα τρόπο δεν αποτελεί φραγµό, αλλά ενώνει και συνδέει χωρικά και 
χρονικά. 
 
Κάθε περιφέρεια αλλά και κάθε ΠΕ έχει τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία εποµένως οι 
πολιτικές που θα προταθούν οφείλουν να συνδέονται µε τα τοπία τους, τα οποία ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, απαιτούν διαφορετικές, κατευθύνσεις και προτεραιότητες.  
 
Η προκαταρκτική φάση της πολιτικής τοπίου που αφορά στην γενική περιγραφή και αναγνώριση των 
γενικών τύπων τοπίων κάθε ΠΕ και ο προσδιορισµός και η περιγραφή των ζωνών τοπίου καθώς και της 
µεγάλης υποβαθµισµένης ζώνης τοπίου στις ΠΕ Ηλείας και Αχαΐας µας οδηγούν στα παρακάτω 
 
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 
• Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης από τις πυρκαγιές  µε οικολογική προσέγγιση. 
• ∆ηµιουργία εκτεταµένου αρχαιολογικού πάρκου µε µεγάλη ποικιλότητα τύπων αρχαιολογικών 

τοπίων ενσωµατωµένα µε την φύση, και µοναδικής αξίας ο οποίος θα περιλαµβάνει µαζί µε τους 
παγκόσµια αναγνωρισµένους αρχαιολογικούς χώρους Ολυµπίας, Ήλιδας και Επικούρειου Απόλλωνα και 
τους πολλούς άλλους αρχαιολογικούς χώρους και θέσεις, αρχαίες πόλεις, νεκροταφεία, θέατρα κλπ.   

• ∆ιατήρηση της ποικιλότητας και των χαρακτηριστικών των παράκτιων τοπίων των τριών κόλπων µε 
οικολογική διαχείριση και διατήρηση της ποικιλίας τύπων οικοτόπων καθώς και ορθολογική και ποιοτική 
προσέγγιση των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

• Οικολογική διαχείριση και διατήρηση της ποικιλίας των τύπων τοπίων των ποταµών Αλφειού, Πηνειού 
και της Νέδα και ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής σε αυτούς. 

• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων ποιοτικής βελτίωσης και ελκυστικότητας του αγροτικού τοπίου, προώθηση 
των βιοκαλλιεργειών και δηµιουργία φωτοφρακτών. 

• Ανάδειξη του χαρακτηριστικού τοπίου των ιαµατικών πηγών Καϊάφα. 
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Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 
• ∆ιατύπωση πολιτικής διαχείρισης των ορεινών τοπίων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων και στοιχείων τους, ποτάµια, φαράγγια, σπήλαια, µικροί καταρράκτες, πηγές, λίµνες καθώς 
και διατήρηση και ανάδειξη των ορεινών οικισµών που συνθέτουν χαρακτηριστικά τοπία του Ελληνικού 
ορεινού χώρου.  

• ∆ηµιουργία αρχαιολογικών  χώρων  στις αρχαιολογικές θέσεις και ανάδειξη τους καθώς και ανάδειξη των 
διαφόρων τύπων και ιστορικών περιόδων µνηµείων της. 

• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων ποιοτικής βελτίωσης και ελκυστικότητας του αγροτικού τοπίου, προώθηση 
των βιοκαλλιεργειών και δηµιουργία φυτοφρακτών και διατήρηση των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων. 

• Οικολογική διαχείριση και διατήρηση της ποικιλίας των τύπων τοπίων των µεγάλων ποταµών Πείρου, 
Σελινούντα, Βουραϊκού αλλά και των πολλών µικρών ποταµών της που συνιστούν χαρακτηριστικά 
στοιχεία του τοπίου της.   

• ∆ιατήρηση της ποικιλότητας παράκτιων τοπίων του Κορινθιακού κόλπoυ µε ορθολογική και ποιοτική 
προσέγγιση των Τουριστικών δραστηριοτήτων.  

• ∆ιατήρηση της ποικιλότητας και των χαρακτηριστικών των παράκτιων τοπίων του κυλληνιακού κόλπoυ 
µε οικολογική διαχείριση και διατήρηση της ποικιλίας τύπων οικοτόπων καθώς και ορθολογική και 
ποιοτική προσέγγιση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε την ΠΕ της Ηλείας.  

• Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης από τις πυρκαγιές  µε οικολογική  προσέγγιση. 
 
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 
• ∆ιατύπωση συγκεκριµένης πολιτικής και διαχείρισης τοπιού για την διατήρηση της ποικιλότητας των 

τύπων υγροτοπικών τοπίων φυσικών και τεχνητών και την ανάδειξη τους ως ενιαίο σύνολο και πόλο 
έλξης ποιοτικού  εναλλακτικού τουρισµού σε διεθνές επίπεδο.  

• ∆ιατύπωση συγκεκριµένης πολιτικής και διαχείρισης αγροτικού τοπίου στις αγροτικές περιοχές που   
περιβάλλουν λίµνες και αρχαιολογικούς χώρους και µε προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών  

• Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στις αρχαιολογικές θέσεις και στα αρχαία θέατρα µε διατύπωση 
πολιτικής διαχείρισης αρχαιολογικού τοπίου στον ευρύτερο χώρο. 

• ∆ιατύπωση πολιτικής διαχείρισης των ορεινών τοπίων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων και στοιχείων τους, ποτάµια, φαράγγια, σπήλαια, µικροί καταρράκτες, µικρές καλλιέργειες, 
τις χαρακτηριστικές πεζούλες καθώς και διατήρηση και ανάδειξη των ορεινών οικισµών π.χ. οικισµοί 
ορεινής Ναυπακτίας που συνθέτουν χαρακτηριστικά τοπία του ελληνικού ορεινού χώρου.  

• ∆ιατήρηση της ποικιλότητας παράκτιων τοπίων µε ορθολογική και ποιοτική προσέγγιση των τουριστικών 
δραστηριοτήτων.  
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4. ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
4.1 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 
 
4.1.1 Γενική περιγραφή χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και γενικοί τύποι τοπίων 
Η ΠΕ Ηλείας εµφανίζει µεγάλη ποικιλότητα τοπίου µε εξέχοντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που αφορούν 
κύρια στους µοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους µε παγκόσµια αξία και αναγνωσιµότητα της Αρχαίας 
Ολυµπίας, της Αρχαίας Ήλιδας και του  Ναού του Επικούρειου Απόλλωνα. 
Εκτός όµως από τους παγκόσµια αναγνωρισµένους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχει πλήθος άλλων 
αρχαιολογικών χώρων και θέσεων, αρχαίων πόλεων κλπ. που ενσωµατωµένοι µε την Φύση δηµιουργούν 
µεγάλη ποικιλότητα τύπων  αρχαιολογικών τοπίων µοναδικής αξίας.  
Η ποικιλότητα τοπίου συµπληρώνεται µε την ποικιλία τύπων οικοτόπων και οικοσυστηµάτων στους τρεις 
ανοικτούς κόλπους µε µεγάλη οικολογική αξία, που δηµιουργούν χαρακτηριστικά παράκτια τοπία, στους 
θεοποιηµένους κατά την αρχαιότητα ποταµούς τον Αλφειό, Πηνειό και τη Νέδα που ενώνει την Ηλεία 
µε την Μεσσηνία δηµιουργώντας στη ροή της πολύ µικρές λίµνες, στα χαµηλά όρη καθώς και µε την 
ποικιλία των ηµιφυσικών οικοσυστηµάτων στις καλλιεργούµενες εκτάσεις που ευνοούνται από το 
µεσογειακού τύπου κλίµα αλλά και µε το πλήθος άλλων στοιχείων όπως ιαµατικές πηγές, φυσικοί 
σχηµατισµοί. 
 
4.1.1.α Η υλική διάσταση του τοπίου της Ηλείας  
 
1. Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του τοπίου 
 
Ορεινά τοπία: Στην περιοχή παρατηρούνται σχετικά χαµηλά όρη και χαµηλοί ορεινοί όγκοι.  
Ανατολικά βρίσκονται τα Λάµπεια όρη που αποτελούν τις νότιες προεκτάσεις του Ερύµανθου καθώς και το 
όρος Φολόη. Είναι ένα οροπέδιο σκεπασµένο µε δρυς. Νότια βρίσκονται το όρος Μίνθη που αποτελεί 
προέκταση του Μεσσηνιακού όρους Λύκαιο καθώς και το µυθικό όρος Λάπιθας στην ανατολική όχθη της 
λίµνης Καϊάφα.  
 
Αγροτικά τοπία: Οι πεδιάδες Γαστουνης Αµαλιάδας και Πύργου συνιστούν τη µεγαλύτερη πεδιάδα της 
Ηλείας και τη  µεγαλύτερη της νοτιοδυτικής Ελλάδας. Νότια της πεδιάδας του Πύργου εκτείνονται οι πεδιάδες 
της Αγουλινίτσας, Ζαχάρως, και η κοιλάδα του ποταµού Νέδα. Η πεδιάδα του Αλφειού είναι µια ανοιχτή 
πεδιάδα  που συνάδει µε την  ήρεµη φύση του αρχαιολογικού χώρου της Ολυµπίας. 
Το αγροτικό τοπίο που δηµιουργείται στις πεδιάδες παρά τα γεωµετρικά σχήµατα που δηµιουργούνται από 
τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής, την σχεδόν παντελή έλλειψη φυτοφρακτών και τους πολλούς αγροτικούς 
δρόµους, εµφανίζει µια ήρεµη ποικιλότητα λόγω των διαφορετικών καλλιεργειών µε αµπελώνες, ελαιώνες 
κλπ. αγροτικά τοπία ωστόσο απαντώνται και σε λόφους που προσοµοιάζουν µε τα παραδοσιακά αγροτικά 
τοπία. Σε ορισµένες ορεινές περιοχές σχηµατίζονται ορεινά αγροτικά τοπία όπως είναι στους ορεινούς  
ελαιώνες της Φυγαλείας. 
  
∆ασικά τοπία: Το ∆άσος Όλους – Κανελής στο όρος Φολόη το οποίο είναι το µοναδικό, επίπεδο δάσος της 
Ελλάδας. Είναι ένα από τα σπανιότερα δάση, µοναδικό στα Βαλκάνια. Το ελατοδάσος της Λαµπείας. 
 
Παράκτιο τοπίο: Στις ακτές της Ηλείας σχηµατίζονται τρεις µεγάλοι κόλποι  ο Κυπαρισσιακός, ο Χελωνιτης 
και ο Κυλλήνιος κόλπος και τα ακρωτήρια  του Κατακολο, της Τρυπητής και της Κυλλήνης. Κατά µήκος των 
ακτογραµµών υπάρχουν µεγάλες παραλίες που χαρακτηρίζονται από εκτεταµένα αµµοθινικά συστήµατα και  
σπάνιους οικότυπους του ∆ικτύου Natura που συνιστούν χαρακτηριστικά ανοικτά Παράκτια Τοπία εξαιρετικά  
δηµοφιλή. 
 
Επανειληµµένα, πολλές ακτές του Νοµού Ηλείας, έχουν βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε το 
χρυσό αστερία και τη γαλάζια σηµαία ένδειξη της οµορφιάς και της καθαρότητας τους. 
 
Φυσικά υγροτοπικά τοπία: Από τις γενικές κατηγορίες υγροτόπων απαντώνται: ποταµοί, λίµνες, 
λιµνοθάλασσες, πηγές.   

Λιµνοθάλασσες. Η λιµνοθάλασσα του Κοτυχίου είναι ένα από τα πιο παραγωγικά φυσικά ιχθυοτροφεία 
της χώρας µας µε κύρια αλιεύµατα τα: λαβράκι, τσιπούρα, Κέφαλος, χέλι. Επίσης υπάρχουν η Λάππα 
και οι Αλυκές των Λεχαινών. 
∆έλτα-Εκβολές. Εκτεταµένη δελταϊκή πεδιάδα σχηµατίζει ο Πηνειός ποταµός. Το ∆έλτα του Αλφειού 
παρά τις έντονες ανθρωπογενεις επεµβάσεις, διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθµό τη φυσική του κατάσταση 
παρουσιάζοντας πολύ υψηλό αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον. 
Λίµνες. Η Αγουλινίτσα. παρά την αποξήρανση της έχει καταφέρει λόγω της µερικής αποτυχίας των 
καλλιεργειών να ωθήσει στην φυσική επαναφορά ορισµένα τµήµατα των υγροτοπικών εκτάσεων της.  
Η Λ. Καϊάφα. η οποία βρίσκεται κοντά στα λουτρά Καϊάφα και στη Ζαχάρω είναι  φυσικό ιχθυοτροφείο. 
Τεχνητές  Λίµνες. Η µεγάλη τεχνητή λίµνη του Πηνειού η οποία έχει εµπλουτίσει το τοπίο της περιοχής. 
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Πηγές. Οι ιαµατικές πηγές των Ανιγρίδων Νυµφών και του Άντρου των Γερανιών από τις οποίες 
πηγάζουν νερά της Λ. Καϊάφα, πολύ γνωστή για τα ιαµατικά λουτρά. 
Ποταµοί  
Ο Αλφειός που είναι ο µεγαλύτερος ποταµός της Πελοποννήσου και ο οποίος εκβάλει στον Κόλπο της 
Κυπαρισσίας η ροή του είναι  µακρά µε ποικιλία ελιγµών.  
Πηνειός πηγάζει από τις Β∆ πλευρές του Ερύµανθου στο Αντρώνι και κατά τη ροή του δέχεται πολλούς 
παραποτάµους. Ο ποταµός Πηνειός ποτίζει το µεγαλύτερο µέρος της Πεδιάδας της Ηλείας. 
Νέδα. Ο ποταµός Νέδα  είναι ο κοινός Τόπος της Ηλείας και της Μεσσηνίας. Το φαράγγι, οι καταρράκτες, 
ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Φιγαλείας, συνθέτουν αξιόλογα τοπία. 
Ερύµανθος, παραπόταµος του Αλφειού ο οποίος αποτελεί τον κοινό Τόπο» των περιφερειών 
«Πελοποννήσου» και «∆υτικής Ελλάδας» 

 
2. Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου 
 
Ανθρωπογενή στοιχεία 
Παραδοσιακοί οικισµοί  
Ταξιάρχαι: Ο παραδοσιακός οικισµός Ταξιάρχαι είναι ένας µικρός ορεινός οικισµός κτισµένος πάνω σε  
κοιλάδα που περιστοιχίζεται από µικρούς λόφους. Έχει θέα προς την Κυπαρίσσια, το ορός Λαπίθα, και τις 
πηγές Καϊάφα 
Αξιόλογοι οικισµοί  
Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι οικισµοί, είναι περί τους τριάντα οκτώ. Ενδεικτικά  αναφέρουµε   
∆ίβρη ή Λαµπεία: είναι ένας οικισµός µε πετρόκτιστα σπίτια, πλούσια βλάστηση, πολλά νερά, ιστορικά 
µνηµεία, µακραίωνη ιστορία και πλούσια πολιτιστική παράδοση που οδήγησαν στο να χαρακτηριστεί 
επίσηµα ως «ενδιαφέρων οικισµός».  
Η Ανδρίτσαινα: βρίσκεται στα όρια της Ηλείας µε την Αρκαδία. Μαζί µε τους οικισµούς της Ορεινής 
Αρκαδίας, την Καρύταινα, τα Λαγκάδια, τη ∆ηµητσάνα, τη Βυτίνα και τη Σταµνίτσα φαίνεται να συνιστούν ένα 
ενιαίο σύνολο από πραγµατικά σπουδαία και καλοδιατηρηµένα χωριά.  
 
Μνηµεία και Αρχαιολογικοί χώροι 
Στην Περιφερειακή ενότητα Ηλείας γίνεται εµφανής η ιστορική µνήµη που καλύπτει όλες τις ιστορικές 
περιόδους µε προεξαρχοντα τα στοιχεία του αρχαίου Ελληνικού πολιτισµού.  ∆ιάσπαρτη από Αρχαίες πόλεις 
που δεν έχει γίνει ανασκαφεί ή άρχισε και δεν ολοκληρώθηκε ή επάνω σε αυτές έχουν κτισθεί οι σηµερινές 
πόλεις π.χ. η  Ηλεία   ίσως είναι ο αρχαίος συνοικισµός της Πίσας ∆υσπόντιον. 
 
Ο Αρχαιολογικός χώρος της Ολυµπίας, αναφέρεται ως «το λίκνο του πολιτισµού, του αθλητισµού και της 
οικουµενικότητας».  
Ο εκτεταµένος Αρχαιολογικός χώρος της Ήλιδας, της διοργανώτριας πόλης των Ολυµπιακών αγώνων 
Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα είναι ένας από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους της 
αρχαιότητας συµπεριλαµβάνεται στα µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO  
 
Άλλοι αρχαιολογικοί χώροι και αρχαίες πόλεις είναι: η Αγία Τριάδα: Μυκηναϊκό νεκροταφείο, η Ακρόπολη 
Πλατανιάς, η Ακρόπολη αρχαίας Αλίφειρας, η Φιγάλεια µινωικός οικισµός, η ∆άφνη Μυκηναϊκό νεκροταφείο, 
η Κάτω Σαµικό Αρχαιολογικός χώρος, η Αρχαίο Λέπρεο, η Αρχαία Φεία υποθαλάσσια ερείπια της  αρχαίας 
πόλης στο ακρωτήριο Κατάκολο. 
 
Μνηµεία άλλων ιστορικών περιόδων είναι: το Κάστρο Γλαρέντζας (Κυλλήνη), το Κάστρο Χλεµούτσι  
(Κυλλήνη), θρησκευτικά µνηµεία της ορθοδοξίας. Υπάρχουν αξιόλογα παλιά µοναστήρια, ενώ ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η παλιά βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας 
 
Σε όλη την παραλιακή οδό υπάρχουν υπέροχες µικρές πόλεις και κωµοπόλεις, χτισµένες στον εύφορο 
κάµπο όπως η Κυλλήνη, η Κουρούτα, ο Καϊάφας, κλπ τουριστικά αξιοποιηµένες. 
 
4.1.1.β Άυλα στοιχεία  
 
Στα άυλα στοιχεία των τοπίων συµπεριλαµβάνονται οι µύθοι, οι θρύλοι παραδόσεις αλλά και η πλούσια 
ιστορία που συνοδεύουν τους ποταµούς τους λόφους και τα βουνά, η αναγνωρισιµότητα τους κλπ. Σύµφωνα 
µε τον ιστότοπο της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO, δεν υφίσταται αρχαιολογικός 
χώρος σ’ ολόκληρο τον κόσµο µε τόσο στενή αναφορά προς τη σηµερινή πραγµατικότητα σαν 
αυτόν της Ολυµπίας. 
 
Οι καταπληκτικοί µύθοι της αρχαίας Μυθολογίας δείχνουν την σχέση των Αρχαίων µε τους ποταµούς και 
γενικά µε  το νερό. Αρκετά ονόµατα επίσης των ποταµών δείχνουν την σχέση αυτή. Μια σχέση λατρείας και 
προσωποποιηµενης θεοποίησης Λίγα είναι τα ποτάµια στον κόσµο που έχουν να µας διηγηθούν µια τόσο 
συναρπαστική και γοητευτική ιστορία, σαν αυτή που η ελληνική µυθολογία επεφύλαξε στον Αλφειό, τον 
ερωτιάρη. Ο µύθος για τον ερωτευµένο Αλφειό ενέπνευσε τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ίγκµαρ 
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Μπεργκµαν, ώστε τον ενσωµάτωσε στο κινηµατογραφικό έργο του ‘’Σα δύο πρόσωπα’’ της δεκαετίας του 
1950.  
Ακόµη, διαπιστώνουµε την εµπεδωµένη διαχρονικά αντίληψη του ανθρώπου, ότι το νερό αποτελεί πηγή 
ζωής, πλούτου, οµορφιάς και υγείας, που µε την καταλυτική και αρχέγονη δύναµή του γονιµοποιεί, καθαίρει, 
θεραπεύει και καλλωπίζει τη φύση και τον άνθρωπο. Επίσης πρέπει να επισηµάνουµε την εµπεδωµένη 
αντίληψη στην αρχαιότητα της σχέσης σύνδεσης της Φύσης και του Πολιτισµού. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη 
σχέση ετεροπροσδιορισµού, σε σηµείο ταύτισης.  
 
Η Ολυµπία είναι τόσο αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε τον Αλφειό και ο Αλφειός µε αυτή, ώστε συχνά στις 
διηγήσεις τους οι αρχαίοι συγγραφείς, ποιητές και τραγωδοί, αντικαθιστούν το όνοµά της µε το όνοµα του 
Αλφειού 
 
Έθιµα και δραστηριότητες 
Όπως και σε άλλα ορεινά µέρη της Πελοποννήσου, αλλά και ολόκληρης της χώρας, στα χωριά της ορεινής 
Ηλείας είχαν αναπτυχθεί ενδιαφέρουσες µορφές κοινωνικής οργάνωσης µε έντονα στοιχεία αλληλεγγύης, οι 
οποίες ως ένα βαθµό διατηρούνται ακόµα, έστω κατά το τυπικό τους.  
 
Σ’ αυτό το στάδιο της µελέτης επιχειρείται µα πρώτη ενδεικτική οριοθέτηση και περιγραφή ζωνών τοπίου ανά 
Περιφερειακή Ενότητα. Στην ΠΕ Ηλείας διακρίνονται οι παρακάτω ζώνες τοπίου µε τις ενότητες τοπίου που 
περιλαµβάνει η κάθε ζώνη: 
 
Η.1 Ζώνη τοπίου αρχαιοτήτων Ολυµπίας, ναού Επικούρειου Απόλλωνα και ποταµών Αλφειού, 
Πηνείου και Νέδα 
 
Ε.1 Ενότητα τοπίου αρχαιοτήτων Ολυµπίας και ποταµού Αλφειού   
Αρχαιολογικός χώρος Ολυµπίας 
Ο Κρόνιος λόφος 
Αλφειός ποταµός 
Αρχαιολογικός χώρος Πλατιάνας 
 
Ε.2 Ενότητα τοπίου αρχαιοτήτων Ήλιδας και ποταµού και λίµνης Πηνειού   
Ο Πηνειός ποταµός και η τεχνητή λίµνη του 
Αρχαία Ήλιδα 
Αετοράχη 
 
Ε.3 Ενότητα τοπίου ναού Επικούρρειου Απόλλωνα και ποταµού Νέδα   
Ναός Επικούριου Απόλλωνα 
Η Αρχαία Φιγάλεια (ή Φιγαλεία) 
Ανδρίτσαινα  
Ο ποταµός Νέδα  (η νύµφη του νερού) 
 
Η.2 Παράκτια ζώνη τοπίου  
 
Ε.1 Ενότητα τοπίου Κυπαρισσιακού κόλπου  
Κυπαρισσιακός Κόλπος  
Κατάκολο 
Το παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίµνη Καϊάφα και Θίνες 
Ζαχάρω 
 
Ε.2 Ενότητα τοπίου Χελωνίτη κόλπου 
Παραλίες 
Παραλία  Κουρούτας 
Παραλία Αγ. Ανδρέα 
Παραλία  Λεβεντοχωρίου 
Παραλία Σκαφιδιάς 
 
Ε.3 Ενότητα τοπίου Κυλλήνιου κόλπου  
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς 
Άραξος (ακρωτήριο) 
Τείχος ∆υµαίων 
Λιµνοθάλασσα Καλογριάς, 
δάσος Στροφυλιάς και έλη Λάµιας 
∆άσος Στροφυλιάς 
Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου 
Κουνουπέλι 
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Παραλία της Καλογριάς  
Αλυκές Λεχαινών 
Κυλλήνη 
Βάρδα 
Μανωλάδα 
 
Η.3 Ζώνη τοπίου ορεινής Ηλείας – Λάµπειας, ορεινής Αχαϊας - Ερύµανθος  
 
Όρος Λάµπεια 
Οικισµός Λάµπεια 
∆άσος Φολόης – Κάπελης 
Ο Ποταµός Ερύµανθος 
Αρχαία Λασιών 
Όρος Ερύµανθος  
Αλεποχώρι  
 
Υποβαθµισµένη Ζώνη τοπίου: Πυρόπληκτη περιοχή περιφ. ενότητας Ηλείας 
 
Η.1 Ζώνη τοπίου αρχαιοτήτων Ολυµπίας, ναού Επικούρειου Απόλλωνα και ποταµών Αλφειού, 
Πηνείου και Νέδα 
 
Ε.1 Ενότητα τοπίου αρχαιοτήτων Ολυµπίας και ποταµού Αλφειού  
 
Αρχαιολογικός χώρος Ολυµπίας 
Το αρχαίο στάδιο της Ολυµπίας όπου τελούνταν οι Ολυµπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα, και ο µνηµειακών 
διαστάσεων ναός του ∆ιός, ο µεγαλύτερος της Πελοποννήσου, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 
Τόπου. Στη κοιλάδα του ποταµού Αλφειού, είναι τοποθετηµένο το πιο δοξασµένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, 
που ήταν αφιερωµένο στον πατέρα των θεών, τον ∆ία. Απλώνεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του 
κατάφυτου Κρονίου λόφου, µεταξύ των ποταµών Αλφειού και Κλαδέου, που ενώνονται σε αυτή την περιοχή.  
Η Ολυµπία καθιερώθηκε στο πανελλήνιο ως το σηµαντικότερο θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο. Εδώ 
γεννήθηκαν οι σπουδαιότεροι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, οι Ολυµπιακοί, που γίνονταν κάθε τέσσερα 
χρόνια προς τιµήν του ∆ία, ένας θεσµός µε πανελλήνια ακτινοβολία και λάµψη από την αρχαιότητα µέχρι 
σήµερα. Η απαρχή της λατρείας και των µυθικών αναµετρήσεων που έλαβαν χώρα στην Ολυµπία χάνεται 
στα βάθη των αιώνων. Οι τοπικοί µύθοι σχετικά µε τον ισχυρό βασιλιά της περιοχής, τον ξακουστό Πέλοπα, 
και τον ποτάµιο θεό Αλφειό, φανερώνουν τους ισχυρούς δεσµούς του ιερού τόσο µε την Ανατολή όσο και µε 
τη ∆ύση. 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυµπίας περιλαµβάνει το Ιερό του ∆ία, µε τους ναούς και τα κτήρια που 
σχετίζονταν άµεσα µε τη λατρεία, και διάφορα οικοδοµήµατα που είχαν κτιστεί γύρω από αυτό, όπως 
αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνταν για την προετοιµασία και την τέλεση των Ολυµπιακών 
Αγώνων, βοηθητικά κτήρια, χρηστικά και διοικητικά, καθώς και οικοδοµήµατα κοσµικού χαρακτήρα. Η Άλτις, 
το ιερό άλσος, καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα και µέσα σε αυτή αναπτύσσεται ο πυρήνας του Ιερού, µε 
τους ναούς, τους θησαυρούς και τα σηµαντικότερα κτήρια του χώρου. Έξω από το νότιο περίβολο της 
Άλτεως υπάρχει το Βουλευτήριο, και ακόµη πιο κάτω η Νότια στοά, που αποτελούσε το νοτιότερο κτήριο του 
ευρύτερου ιερού χώρου και την κύρια είσοδο του ιερού από τη πλευρά αυτή. Στο δυτικό τµήµα του χώρου 
υπάρχουν κτήρια που εξυπηρετούσαν το προσωπικό του ιερού, τους αθλητές και τους επίσηµους 
επισκέπτες και χωρίζονται από την Άλτι µε την ιερά οδό: το γυµνάσιο και η παλαίστρα, χώροι προπόνησης, 
το εργαστήριο του Φειδία, που στα παλαιοχριστιανικά χρόνια µετατράπηκε σε βασιλική, τα ελληνικά λουτρά 
µε το κολυµβητήριο, οι ρωµαϊκές θέρµες, ο Θεηκολεών, (κατοικία των ιερέων), το Λεωνιδαίο, που ήταν 
ξενώνας για τους επισήµους, και οι µεταγενέστεροι ρωµαϊκοί ξενώνες. 
Ανατολικά της Άλτεως εκτείνεται το στάδιο, όπου τελούνταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Κατά την αρχαιότητα, 
νότια του σταδίου υπήρχε και ο ιππόδροµος, από τον οποίο σήµερα δεν σώζεται κανένα ίχνος, διότι έχει 
παρασυρθεί από τον Αλφειό ποταµό. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν κτηριακά συγκροτήµατα λουτρών και 
επαύλεων, όπως η περίφηµη έπαυλη που έκτισε ο Νέρων όταν διέµενε στην Ολυµπία, προκειµένου να 
συµµετάσχει στους αγώνες. 
Η λειτουργία του συνεχίσθηκε κανονικά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 393 
µ.Χ. έγιναν οι τελευταίοι Ολυµπιακοί Αγώνες και λίγο αργότερα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος 
Α΄, µε διάταγµά του απαγόρευσε οριστικά την τέλεσή τους, ενώ επί Θεοδοσίου Β΄, επήλθε η οριστική 
καταστροφή του ιερού (426 µ.Χ.). 
Η πρώτη ανασκαφή στο χώρο διεξήχθη το 1829 από τη Γαλλική Επιστηµονική Αποστολή στην 
Πελοπόννησο, µε επικεφαλής το στρατηγό N. J. Maison. Τότε αποκαλύφθηκε µέρος του ναού του ∆ία και 
τµήµατα των µετοπών που τον κοσµούσαν, πολλά από τα οποία µεταφέρθηκαν στο Μουσείο του Λούβρου. 
Η συστηµατική έρευνα του ιερού άρχισε το 1875 από το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και µε διακοπές 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα.  
Οι πιο πρόσφατες έρευνες, την τελευταία δεκαετία, έγιναν στο νοτιοδυτικό κτήριο, πόλεων, ανάµεσά τους και 
η περίφηµη Νίκη του Παιωνίου. 
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Σήµερα, παράλληλα µε το ανασκαφικό έργο σε όλο το χώρο του αρχαίου ιερού πραγµατοποιούνται έργα 
συντήρησης και αναστήλωσης. 
Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να σχολιάσουµε την ιδιαίτερη σχέση που συνδέει ήδη από την αρχαιότητα και 
µέχρι σήµερα τους ποταµούς Κλαδέο και Αλφειό και την γη της Ολυµπίας, το λίκνο του πολιτισµού, του 
αθλητισµού και της οικουµενικότητας. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη σχέση ετεροπροσδιορισµού, σε 
σηµείο ταύτισης. Η Ολυµπία είναι τόσο αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε τον Αλφειό και ο Αλφειός µε 
αυτή, ώστε συχνά στις διηγήσεις τους οι αρχαίοι συγγραφείς, ποιητές και τραγωδοί, αντικαθιστούν το όνοµά 
της µε το όνοµα του Αλφειού, όπως κάνει για παράδειγµα ο Πίνδαρος  
 
Ο Κρόνιος λόφος 
Ο Κρόνιος λόφος υψώνεται βόρεια του περιώνυµου ιερού της Ολυµπίας. Αποτελεί  ένα αναγνωρίσιµο και 
συµβολικό Τοπίο του Αρχαιολογικού χώρου. Η ονοµασία του, ως “Κρόνιο όρος”, σύµφωνα µε τον Πίνδαρο 
(Ολυµπιόνικοι, Ι' 50), δόθηκε από τον Ηρακλή, ο οποίος τον αφιέρωσε στον παππού του Κρόνο. 

 
Αλφειός ποταµός 
Ο Αλφειός είναι o µεγαλύτερος ποταµός της Πελοποννήσου τόσο από πλευράς µήκους, όσο και υδάτινου 
όγκου. Το ολικό µήκος του είναι 116 χιλιόµετρα. Οι πρώτες πηγές του βρίσκονται στην περιοχή του 
Ασεατικού πεδίου και κοντά στο Λεοντάρι της Μεγαλόπολης, στους πρόποδες του Ταϋγέτου. Ένα σηµείο της 
διαδροµής του είναι υπόγειο, όπου δέχεται νερά από καταβόθρες καθώς και από τη λίµνη Τάκα. Ο ποταµός 
στη διαδροµή του δέχεται τα νερά του Ελισσώνα, του Λούσιου, του Λάδωνα, του Ερύµανθου, του Κλαδέου 
και άλλων δευτερευόντων παραποτάµων και χειµάρρων. 
Αποτελεί το φυσικό όριο και ταυτόχρονα τον κοινό Τόπο µεταξύ Αρκαδίας και Ηλείας. Από την περιοχή του 
Παλαιοκάστρου σχηµατίζεται µια καταπράσινη κοιλάδα, η οποία συνεχίζεται και κατά τη διαδροµή του στην 
Ηλεία µέχρι την εκβολή του στο Ιόνιο πέλαγος στην περιοχή της Τριφυλίας (Κυπαρισσιακός κόλπος). 
Η Αρχαία Ελληνική Μυθολογία έχει προσωποποιήσει τον ποταµό και βρίθει µύθων που σε πολλές 
περιπτώσεις είναι αντικρουόµενοι. Ένας κεντρικός µύθος για τον ποταµό, διηγείται ότι ο Αλφειός, 
πηγαίνοντας στο κυνήγι, συνάντησε και ερωτεύτηκε την Αρέθουσα, που ήταν και αυτή κυνηγός, και άρχισε 
να την ακολουθεί µε επιθετικές διαθέσεις. Η Αρέθουσα µην θέλοντας να ενδώσει, πέρασε σε ένα νησάκι που 
λεγόταν Ορτυγία και βρισκόταν κοντά στις Συρακούσες, όπου µεταµορφώθηκε σε πηγή. Ο Αλφειός στην 
απελπισία του, αναγκάστηκε κι αυτός να µεταµορφωθεί σε ποτάµι ώστε τα νερά του να φτάσουν στην 
Ορτυγία και να ενωθούν µε τα νερά της αγαπηµένης του.  
Η µορφή του ποταµού έφτασε ως εµάς σε ρωµαϊκά ψηφιδωτά, όπως εκείνο που βρίσκεται στο µουσείο της 
Αντιόχειας καθώς και εκείνο που βρίσκεται στο Ελληνο-Ρωµαϊκό µουσείο της Αλεξάνδρειας και απεικονίζεται 
µαζί µε την Αρεθούσα. 
Κατά την αρχαιότητα, ο Αλφειός λατρευόταν ως θεότητα πάνω και από το ∆ία. Για το λόγο αυτό 
απεικονιζόταν στο αέτωµα του ναού του Ολυµπίου ∆ία στην αρχαία Ολυµπία. Πιστεύεται ότι το όνοµά του 
προήλθε από τη χρήση του νερού του, για την πλύση και θεραπεία των αλφών, µιας δερµατικής πάθησης. 
H εκβολή του Αλφειού βρισκόταν κοντά στο σηµερινό Επιτάλιο και ακόµη ανατολικότερα. Σύµφωνα µε την 
περιγραφή του Πλινίου, το ποτάµι ήταν πλωτό, από την εκβολή του µέχρι την περιοχή της αρχαίας 
Ολυµπίας, όπου έφθαναν επισκέπτες κι αθλητές µε µικρά σκάφη για τους Ολυµπιακούς αγώνες. Με την 
πάροδο του χρόνου, οι προσχώσεις µετατόπισαν την ακτή και κατ' επέκταση την εκβολή του ποταµού. 
Ο Αλφειός έχει συµβάλλει στη δηµιουργία των λιµνοθαλασσών Καϊάφα, Αγουλινίτσας και Μουριάς - οι δύο 
τελευταίες έχουν αποξηρανθεί - στην πρόσχωση του Κυπαρισσιακού, καθώς και στην επιµήκυνση των 
εκβολών του. Έχει υποστεί αλλοιώσεις από την κατασκευή φραγµάτων και τις αµµοληψίες, δέχεται στερεά 
και υγρά απόβλητα οικισµών, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών ΑΗΣ Μεγαλόπολης καθώς και γεωργικά και 
κτηνοτροφικά απόβλητα. Το δέλτα του αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της δυτικής Ελλάδας και 
έχει υποστεί έντονη υποβάθµιση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες..  
Σε ένα τµήµα του οι όχθες του πλαισιώνονται από πυκνά υδροχαρή δάση ιτιάς. 
Στην Αρχαία Ολυµπία υπάρχει φράγµα εκτροπής (φράγµα του Φλόκα) απ' όπου αρδεύονται µεγάλες 
εκτάσεις των πεδιάδων της Ηλείας (περί τα 135.000 στρέµµατα). 
Σε ένα µεγάλο µήκος ο ποταµός δεν είναι εύκολα προσβάσιµος. Στο ποτάµι οργανώνονται αρκετές 
δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού. 
 
Αρχαιολογικός χώρος Πλατιάνας 
Ο ερειπιώνας της αρχαία πόλης (Τυπανέαι ή Αίπυ) καταλαµβάνει λόφο του όρους Λαπίθας στα νότια του 
χωριού Πλατιάνα Η οχυρωµένη, ελλειπτική και µακρόστενη πόλη µεγίστου µήκους 600 µέτρων και πλάτους 
200 περιβάλλεται από µια σειρά τειχών πιθανώς του 4ου ή 3ου αιώνα π.χ. που σώζονται στο σύνολό τους 
σε πολύ καλή κατάσταση. ∆ιαθέτει 3 µεγάλες πύλες στα βορειοδυτικά, νοτιοδυτικά και ανατολικά όπου είναι 
η κύρια πύλη, καθώς και αρκετούς αµυντικούς πύργους κυρίως ορθογώνιας αλλά και τραπεζιόσχηµης 
κάτοψης. Τα τείχη έχουν χτιστεί από ογκόλιθους κατά το πολυγωνικό σύστηµα τειχοδοµίας. Υποδιαιρείται σε 
8 βαθµιδωτά άνδηρα (επίπεδες επιφάνειες), που συγκρατούνται από αναληµµατικούς τείχους, χτισµένους 
κατά το τραπεζοειδές ή ορθογώνιο σύστηµα τειχοδοµίας. Σε ένα από τα άνδηρα αυτά υπάρχει θέατρο του 
οποίου σώζεται τµήµα της σκηνής και του κοίλου, ενώ σε άλλα διακρίνεται πρώτον η ακρόπολη, δεύτερον η 
αγορά, µε µεγάλη δεξαµενή λαξευµένη στο φυσικό ασβεστολιθικό βράχο και τρίτον το ανάληµµα του ναού. 
Στο ανατολικό τµήµα υπάρχουν θεµέλια διαφόρων κατασκευών, πρόκειται µάλλον για σπίτια επιφανών 
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προσώπων. Η συστηµατική ανάδειξη της ακροπόλεως πραγµατοποιήθηκε κατά τα έτη 2002 – 2003 από την 
Ζ΄ εφορία προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων. 
 
Ε.2 Ενότητα τοπίου αρχαιοτήτων Ήλιδας, ποταµού και λίµνης Πηνειού 
 
Ο Πηνειός ποταµός και η τεχνητή λίµνη του 
Ο Πηνειός (µήκος 70km) σχηµατίζει µια εκτεταµένη δελταϊκή πεδιάδα 83 km2 και είναι γνωστός από την 
αρχαιότητα, αφού σύµφωνα µε τη µυθολογία µε τα νερά του ο Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους του βασιλιά 
Αυγείου. 
Στον ποταµό κατασκευάστηκε φράγµα και έτσι δηµιουργήθηκε η τεχνητή λίµνη του Πηνειού, κοντά στο χωριό 
Κέντρο, πάνω από την Αρχαία και Νέα Ήλιδα, 20 περίπου χιλιόµετρα από την ακτή. Το ύψος του φράγµατος 
είναι 50µέτρα και το µήκος του 2175µ. Θεωρείται από τα πιο σηµαντικά εγγειο-βελτιωτικά έργα. Οι  µετρήσεις 
των παραµέτρων του νερού της λίµνης και µετά από σειρά δειγµατοληψιών η ποιότητα του νερού της λίµνης 
κρίθηκε ως εξαιρετικά καλή. 
Το νερό χρησιµοποιείται για την άρδευση των πεδινών εκτάσεων τους µήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο κατά 
µήκος του άξονα Λάππα – Αµαλιάδας – Καρδαµά. 
Έχει εκπονηθεί ειδική περιβαλλοντική µελέτη µε στόχο την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 
περιοχής που περιβάλλει τη λίµνη του φράγµατος Πηνειού. Οι δράσεις που προτείνονται σε αυτή να 
αναπτυχθούν είναι η δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών χώρων αναψυχής, η δηµιουργία 
εγκαταστάσεων ναυταθλητισµού καθώς και η ενίσχυση της χλωρίδας και της πανίδας (απαγόρευση κυνηγίου 
κλπ), του βιοτόπου της περιοχής. 
 
Αρχαία Ήλιδα 
Ο σηµερινός οικισµός της αρχαίας Ήλιδας (πληθυσµός 352 κατοικοι) βρίσκεται Β.Α. της Αµαλιάδας σε 
απόσταση 12χλµ και σε πεδινή περιοχή δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας.  
Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία (πατάτες, δηµητριακά, κηπευτικά - πιπεριές, ελιές, 
παλαιότερα αµπέλια) και λιγότερο µε την κτηνοτροφία. 
Στο χωριό υπάρχουν ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήµονα και το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου, στην κορυφή της Αρχαίας Ακρόπολης. Την ηµέρα της γιορτής των δύο Αγίων γίνονται λαµπρά 
θρησκευτικά πανηγύρια. 
Η Πόλη-Κράτος της Αρχαίας Ήλιδας, βρίσκονταν κτισµένη µεταξύ του Πηνειού ποταµού και των σηµερινών 
χωριών Αρχαία Ήλιδα και Καλύβια. Ήταν διοργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών αγώνων και ήταν ατείχιστη. 
Ήταν η ιερή πόλη του Ολύµπιου ∆ία και προς τιµήν του το 776 π.Χ. ο βασιλιάς Ίφιτος οργάνωσε και 
καθιέρωσε τους πρώτους ολυµπιακούς αγώνες σε πανελλήνια κλίµακα έως την κατάργησή τους το 394µ.Χ. 
από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο το Μέγα. 
Υπάρχουν πολλές ιστορικές αναφορές για την πόλη, µε κυριότερη αυτή του περιηγητή Παυσανία που 
πέρασε το 170 µ.Χ. µένοντας έκπληκτος από την θέα των µεγαλοπρεπών οικοδοµηµάτων και την οργάνωση 
της πόλης. Κατέγραψε σπουδαία µνηµεία όπως το Γυµνάσιο που ιδρύθηκε το 172 π.Χ., το Πλέθριον, το 
Τετράγωνο, τη Μαλθώ, κτίσµατα που οι αθλητές χρησιµοποιούσαν για την προπόνησή τους. Το Λαλίχµιον, 
που ήταν το βουλευτήριο των Ηλείων, η αγορά, το θέατρο, ο ιππόδροµος, η στοά των Ελληνοδικών, η 
Κερκυραϊκή στοά, τα λουτρά, το τέµενος της Αφροδίτης ουράνιας µε το Χρυσελεφάντινο άγαλµα της θεάς, 
έργο του Φειδία, το άγαλµα της Πάνδηµου Αφροδίτης καθισµένης σε τράγο έργο του Σκόπα. Στην Ακρόπολη 
της πόλης υπήρχε Ναός της Αθηνάς µε χρυσελεφάντινο άγαλµα της θεάς, έργο πιθανόν του Φειδία ή της 
σχολής του. Άλλοι σπουδαίοι ναοί και αγάλµατα ήταν του Ποσειδώνα, της Τύχης, του Άδη, το Ήραιον, του 
Ηρακλή, της Φιλοµείρακος Αρτέµιδος του Σωσιπόλη (ντόπιος θεός) κτλ. 
Η πόλη το 471 π.Χ. αριθµούσε γύρω στους 60.000 κατοίκους1. Η κατάργηση των ολυµπιακών αγώνων και οι 
σεισµοί που έπληξαν την πόλη τον 5ο-6ο αιώνα µ.Χ. συντέλεσαν στην παρακµή της.  
 
Αετοράχη 
Ο οικισµός της  Αετορράχης βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της Ηλείας που συνορεύει µε την 
Αχαΐα. Είναι χτισµένος στην άκρη ενός λοφίσκου που στη ρίζα του απλώνεται η τεχνητή λίµνη του Πηνειού 
ποταµού. Η θέση του είναι πανοραµική και από εκεί φαίνονται όλα τα χωριά της Πηνείας. Στο βάθος του 
ορίζοντα, νοτιοδυτικά του χωριού διακρίνεται και η Αρχαία Ήλιδα, πρώτη πρωτεύουσα της Ηλείας. Σύµφωνα 
µε το θρύλο σε κείνο το σηµείο ο Ηρακλής ένωσε τα δυο ποτάµια τον Πηνειό και τον Αλφειό και καθάρισε τα 
βουστάσια του βασιλιά Αυγεία.  
Το χωριό παλιά ονοµαζόταν «Βάλακα» αλλά το 1957 µετονοµάστηκε σε Αετορράχη, συνθετικό δύο 
τοπωνυµιών της περιοχής του οικισµού, της περιοχής Αετού και της Ράχης, όπου και είναι χτισµένο. Η 
Αετορράχη αποτελούσε κοινότητα µαζί µε το όµορο χωριό της  ∆άφνης. 
  
 

                                                 
1 Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1910 από το Αυστριακό Ινστιτούτο και συνεχίστηκαν από την ελληνική αρχαιολογική 
εταιρεία το 1960 υπό την επίβλεψη του αρχαιολόγου Ν. Γιαλούρη. Ήλθαν στο φως σηµαντικά ευρήµατα, οικοδοµήµατα, 
πήλινα αγγεία, χάλκινα και µαρµάρινα αντικείµενα, νοµίσµατα της αρχαίας πόλης. Μέρος των ευρηµάτων εκτίθεται στις 
αίθουσες του νέου µουσείου της Αρχαίας Ήλιδας 
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Ε.3 Ενότητα τοπίου Ναού Επικούριου Απόλλωνα και ποταµού Νέδα 
 
Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 
Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας είναι ένας από τους σπουδαιότερους και 
επιβλητικότερους της αρχαιότητας. Ήταν το πρώτο µνηµείο στην Ελλάδα που περιλήφθηκε στα Μνηµεία 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της Ουνέσκο το 1986. (Μνηµείο ΠΠΚ). Αφιερώθηκε από τους Φιγαλείς στον 
Απόλλωνα διότι τους βοήθησε να ξεπεράσουν µια επιδηµία πανώλης. Ο ναός υψώνεται επιβλητικά στα 
1.130 µέτρα, στο κέντρο της Πελοποννήσου, πάνω στα βουνά µεταξύ Ηλείας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας και 
βρίσκεται 14 χλµ. νότια της Ανδρίτσαινας και 11 χλµ. βορειοανατολικά των Περιβολίων. Ο ναός ανεγέρθηκε 
το δεύτερο µισό του 5ου αιώνα π.Χ. (420-410 π.Χ.) και αποδίδεται στον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα του 
Παρθενώνα. Το µνηµείο αυτό µε την πανανθρώπινη σηµασία και συνάµα ένα από τα καλύτερα σωζόµενα 
της κλασικής αρχαιότητας. Τµήµα της ζωφόρου του ναού αποσπάστηκε το 1814 και εκτίθεται στο Βρετανικό 
Μουσείο στο Λονδίνο. 
Ο κλασικός ναός είναι θεµελιωµένος πάνω στο φυσικό βράχο του όρους Κωτιλίου σε ειδικά διαµορφωµένο 
γήπεδο. Η τοποθεσία του ναού ονοµαζόταν στην αρχαιότητα Βάσσες (µικρές κοιλάδες) και φιλοξενούσε από 
τον 7ο αιώνα π.Χ. ιερό του Απόλλωνος Βασσίτα. 
Ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας που τον επισκέφθηκε, θαµπώθηκε από την οµορφιά του και τον κατέταξε 
δεύτερο µετά της Τεγέας σε κάλλος και αρµονία. Ο ναός ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους κλασικούς ναούς 
της αρχαιότητας γιατί δεν εµφανίζει ανατολικοµεσηµβρινό προσανατολισµό αλλά είναι κατασκευασµένος µε 
διεύθυνση από βορά προς νότο.  
Ο ναός συνδυάζει αρχαϊκά, κλασικά και παραδοσιακά αρκαδικά χαρακτηριστικά. Έτσι προσφέρει ένα 
ελκυστικό µείγµα του παλιού και του νέου, του αγροτικού και του εκλεπτυσµένου. Η επιµήκης περίπτερη 
δοµή (39,87x16,13 µέτρα) είναι κατασκευασµένη κυρίως από γκρίζο ασβεστόλιθο τοπικής προέλευσης. Η 
εξωτερική κιονοστοιχία του εξάστηλου ναού ακολουθεί έναν εξαιρετικά αυστηρό δωρικό ρυθµό (οι µετόπες 
δεν είναι λαξευµένες). Χαρακτηρίζεται ως ναός δωρικός, δίστυλος εν παραστάσει περίπτερος. Αντιθέτως 
στον σηκό µια σειρά εντοιχισµένων ιωνικών κιόνων στέκονται απέναντι σε χαµηλούς τοίχους στήριξης. Στο 
νότιο τµήµα όπου βρίσκεται το άδυτο, οι δύο τελευταίοι ιωνικοί κίονες του σηκού στέκονται στο µακρινό άκρο 
λοξών τοίχων, ενώ ανάµεσά τους βρίσκεται ένας κορινθιακός κίονας, µόνος στο κέντρο του ναού. Το 
κιονόκρανο του κίονα αυτού αποτελεί «το αρχαιότερο σωζόµενο δείγµα και θεωρείται πρότυπο για όλα τα 
"Κορινθιακά" µνηµεία του ελληνικού, ρωµαϊκού και µεταγενέστερων πολιτισµών»2. 
Ο ναός παρέµεινε σε χρήση κατά τα ελληνιστικά και ρωµαϊκά χρόνια όπως φαίνεται από τις επιδιορθώσεις 
που δεχόταν η κεραµοσκεπή. Με την κατάρρευση της στέγης λόγω της φθοράς των ξύλινων δοκαριών της 
επήλθε η πρώτη σηµαντική καταστροφή. Η ανθρώπινη επέµβαση ήταν ένας άλλος φθοροποιός παράγοντας.  
Το 1902 έγινε συστηµατική ανασκαφή της περιοχής από την πρώτη Αρχαιολογική Εταιρία Αθηνών υπό τους 
αρχαιολόγους Κ. Κουρουνιώτη Κ. Ρωµαίο και Π. Καββαδία. Περαιτέρω ανασκαφές έλαβαν χώρα το 1959, 
1970 και 1975-80 υπό την διεύθυνση του Ν. Γιαλούρη. Το 1975 δηµιουργήθηκε η Επιτροπή Συντηρήσεως 
του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνος µε καθήκοντα τον προγραµµατισµό και τη σύνταξη µελετών 
συντήρησης και αναστήλωσης. Το 1982 η Επιτροπή ανασυστάθηκε και το Υπουργείο Πολιτισµού ανέλαβε 
την αποκατάσταση του µνηµείου. Το σαθρό έδαφος στο οποίο είναι χτισµένος, οι ψυχρές κλιµατολογικές 
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και το ασβεστολιθικό υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένος, 
επέβαλαν τη µόνιµη κάλυψη του µε στέγαστρο από το 1987. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του 
υπουργείου Πολιτισµού το στέγαστρο, το αντισεισµικό ικρίωµα και οι άλλες εγκαταστάσεις θα 
αποµακρυνθούν µετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων επεµβάσεων. 

 

Η Αρχαία Φιγάλεια (ή Φιγαλεία) 
Η Αρχαία Φιγάλεια (ή Φιγαλεία) υπήρξε µια ακµαία και σηµαντική πόλη της αρχαίας Αρκαδίας. Βρίσκεται 
κοντά στα σηµερινά χωριά της Ηλείας Φιγαλεία και Περιβόλια, στην όµορφη κοιλάδα του ποταµού Νέδα.  
Η πόλη ιδρύθηκε από τον Φίγαλο, γιό του Λυκάωνα, ιδρυτή της Λυκόσουρας. Η πόλη ήταν κτισµένη σε 
ύψωµα, µε πολλά τείχη γύρω από γκρεµούς και ισχυρό οχυρωµένο  περίβολο και εκοσµείτο από αγάλµατα. 
Εδώ υπήρχε το ιερό της Αρτέµιδος "σώτειρας" µε λίθινο άγαλµα της θεάς και γυµναστήριο µε αγάλµατα του 
Ερµή και του ολυµπιονίκη του παγκρατίου Αρραχίωνα.  
Οι Φιγαλείς είχαν δύο ιερά βουνά. Το Κωτίλιον όρος, όπου έκτισαν τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα και 
το Ελάιον όρος (νότια από το χωριό Στόµιο της Ηλείας), στη νότια πλευρά του οποίου υπήρχε µια σπηλιά, 
πάνω από το βαθύ φαράγγι, όπου λατρευόταν η Μέλαινα ∆ήµητρα. Στα ρωµαϊκά χρόνια οι Φιγαλείς έκοψαν 
νοµίσµατα που εµφάνιζαν τη Νέδα µε τη µορφή θεού που κρατάει στα χέρια του υδρία απ' όπου χύνεται 
νερό. 

                                                 
2 Στις αρχές του 19ου αιώνα η ζωφόρος ανασκάφηκε από τα ερείπια και δόθηκε προς πώληση. Τελικά αγοράστηκε από 
την βρετανική κυβέρνηση. Στην αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική η ζωφόρος κοσµούσε το εξωτερικό του ναού αλλά στις 
Βάσσες η ζωφόρος περιέτρεχε το εσωτερικό του σηκού. Η ζωφόρος αναπαριστά δύο θέµατα: τη µάχη ανάµεσα στους 
Έλληνες, µε αρχηγό τον Ηρακλή (διακρίνεται από τη λεοντή του) και τις Αµαζόνες και τη µάχη µεταξύ Λαπιθών και 
Κενταύρων. Το δεύτερο ήταν συχνό θέµα στην αρχαιοελληνική τέχνη και εµφανίζεται στις µετόπες του Παρθενώνα. Εδώ 
οι γυναίκες των Λαπιθών απεικονίζονται να κρατούν σφιχτά τα µικρά παιδιά τους καθώς προσπαθούν να αντισταθούν 
στους Κενταύρους. 
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Σήµερα στο χώρο της αρχαίας Φιγαλείας σώζονται ερείπια του αρχαίου ναού της Αρτέµιδος µε έναν 
εντυπωσιακό βωµό. Στη γύρω περιοχή διακρίνονται εύκολα τα τείχη του οχυρωµατικού περιβόλου πάνω 
από τις απότοµες πλαγιές και τους λόφους που κάποτε ήταν γεµάτα µε τα αµπέλια των Φιγαλείων.   
 

Ο ποταµός η  Νέδα  (η νύµφη του νερού) 
Ο Ποταµός Νέδα  αποτελεί το φυσικό σύνορο – κοινό τόπο-  που ενώνει την Ηλεία µε την Μεσσηνία. 
Η Νέδα είναι το µοναδικό θηλυκό ποτάµι. Πηγάζει από το όρος Λύκαιο στα σύνορα Αρκαδίας και Μεσσηνίας. 
Ο ποταµός στο µεγαλύτερο µέρος της πορείας του, διασχίζει ένα στενό φαράγγι, το οποίο είναι πανέµορφο. 
Το πέρασµα του φαραγγιού της Νέδας συνοδεύεται από µύθους της αρχαίας Ελληνικής µυθολογίας 
Στη διαδροµή εµφανίζεται µεγάλη ποικιλότητα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που δηµιουργούν πολύ 
αξιόλογα Τοπία, µικροί καταρράκτες, και τρεις µεγάλοι, οι οποίοι σχηµατίζουν ”κολυµπήθρες” µε τιρκουάζ 
νερά, επιβλητικοί βράχοι, καµπυλότητες της διαδροµής βλάστηση άγρια και πυκνή,   
Ο Παυσανίας άφησε πολύτιµες πληροφορίες για τη Νέδα. Μας ενηµερώνει ότι ήταν πλωτή για µικρά πλοία. 
Εκεί όπου απλώνεται το ποτάµι έχουν βρεθεί ίχνη από αγκυροβόλια. Από τον Παυσανία µάθαµε και το 
ευλαβικό έθιµο σύµφωνα µε το οποίο τα αγόρια της περιοχής έκοβαν τα µακριά µαλλιά τους και τα έριχναν 
στα νερά της Νέδας, για να ευχαριστήσουν τη θεότητά τους για το αίσιο πέρασµά τους από την παιδική 
ηλικία στην ώριµη. Από στόµα σε στόµα, η νύµφη Νέδα µεταµορφώθηκε σε ποτάµι και έγιναν οι µακριές 
πλεξούδες των µαλλιών της πανέµορφοι καταρράκτες για να στολίζουν στην αιωνιότητα το πέρασµα του 
νερού στο φαράγγι. 
Κοντά στις όχθες της Νέδας βρίσκεται η αρχαία Φιγαλεία, ενώ λίγα χιλιόµετρα δυτικά της νέας Φιγαλείας 
βρίσκεται το Στόµιο, ένα µεγάλο σπήλαιο, απ’ όπου περνούν τα νερά του ποταµού, µέχρι να καταλήξουν 
στον παραπόταµο Πάµισσο. Στο ίδιο ύψος της διαδροµής υπάρχει το εκκλησάκι της Παναγίας  
 
Ανδρίτσαινα   
Στα όρια της Ηλείας βρίσκεται η Ανδρίτσαινα. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά σε µια καταπράσινη πλαγιά, στη 
δυτική πλευρά του Λυκαίου όρους, Πρόκειται για µια µικρή πόλη µε µεγάλη ιστορία, που αναπτύχθηκε κατά 
τη Φραγκοκρατία (12ος – 13ος αι. µ.Χ.) και, µάλιστα, αναφέρεται στο Χρονικόν του Μορέως. Η Ανδρίτσαινα 
διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο τόσο στα Ορλωφικά όσο και κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1826, 
µάλιστα, η πόλη καταστράφηκε από τα στρατεύµατα του Ιµπραήµ. 
Σήµερα, το χωριό εντυπωσιάζει µε τα αρχοντικά του, τα πλακόστρωτα σοκάκια αλλά και την πλατεία του µε 
τα ψηλά δέντρα και την υπέροχη θέα. Η Τρανή Βρύση που βρίσκεται ακριβώς απέναντί της είναι η 
αρχαιότερη της Πελοποννήσου και έχει χτιστεί το 1724. Στην Ανδρίτσαινα βρίσκεται η περίφηµη 
Νικολοπούλειος Βιβλιοθήκη, που ιδρύθηκε το 1840. Η συλλογή της περιλαµβάνει σπάνια χειρόγραφα του 
16ου και 17ου αιώνα, σπάνια βιβλία, σηµαντικά έγγραφα από την περίοδο της επανάστασης και πλούσιο 
λαογραφικό υλικό. 
Η Ανδρίτσαινα παρά το ότι διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα  Ηλείας, δίνει την εντύπωση ότι µε 
τα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας, την Καρύταινα, τα Λαγκάδια, τη ∆ηµητσάνα, τη Βυτίνα και τη Στεµνίτσα 
συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο από πραγµατικά αξιόλογα και καλοδιατηρηµένα χωριά. 
 

 
Η.2 Παράκτια ζώνη τοπίου  
 
Ε.1 Ενότητα Τοπίου Κυπαρισσιακού Κόλπου 
 
Κυπαρισσιακός Κόλπος  
Ο Κυπαρισσιακός είναι µεγάλος ανοικτός κόλπος της ∆υτικής Πελοποννησου. Ορίζεται από το ακρωτήριο 
του Κατάκολου στα βόρεια και το ακρωτήριο του Κούνελου στα νότια.  
Το υπόστρωµα είναι αµµώδες και το θαλάσσιο στρώµα καλύπτεται από λεπτόκκοκη άµµο µε διάσπαρτους 
ασβεστολιθικούς βράχους.  
Κατά µήκος των ακτογραµµών υπάρχουν µεγάλες παραλίες µε λεπτόκοκκη άµµο που χαρακτηρίζονται από 
εκτεταµένα αµµοθινικά συστήµατα. Ο κόλπος είναι γενικά ρηχός. Στα ρηχά µέρη παρατηρούνται τµήµατα µε 
Cymodocea nodosa, που ακολουθούνται από λιβάδια της Posidonia oceanica, µε πολύ καλή ανάπτυξη.  
Τα σηµαντικότερα ποτάµια που εκβάλλουν στον Κυπαρισσιακό κόλπο είναι ο Αλφειός και η Νεδα.  
Ο Κυπαρισσιακός κόλπος έχει σηµαντικό οικολογικό ενδιαφέρον καθώς οι ακτές του αποτελούν έναν από 
τους τόπους αναπαραγωγής της σπάνιας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα Οι ακτές του φιλοξενούν τον 
δεύτερο µεγαλύτερο πληθυσµό της χελώνας στη  Μεσόγειο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των χελωνών που 
φωλιάζουν στον Κυπαρισσιακό, φωλιάζουν στο νότιο τµήµα του κόλπου µεταξύ της Κυπαρισσίας και των 
εκβολών της Νέδας.  
Η παράκτια και η θαλάσσια ζώνη του Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου εντάσσονται στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 “Θίνες Κυπαρισσίας, παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λ. Καϊάφα Στροφυλλιά, Κακοβατος” και 
“Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας” αντίστοιχα.  
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Λόγω του αµµώδους εδάφους των ακτών δεν υπάρχουν πολλοί οικισµοί χτισµένοι στις ακτές του. Ο µόνος 
µεγάλος οικισµός που είναι χτισµένος στις ακτές του κόλπου είναι η Κυπαρισσία στην οποία οφείλει και το 
όνοµά του. Οι µεγαλύτεροι οικισµοί που είναι χτισµένοι σε µικρή απόσταση από τους ακτές του είναι ο 
Πύργος (απέχει 3 χιλιόµετρα από τις ακτές) και η Ζαχάρω (απέχει 2 χιλιόµετρα).  
  
Κατάκολο 
Το Κατάκολο είναι λιµάνι, επίνειο του Πύργου και τοπικό τουριστικό κέντρο. Μεταξύ του ακρωτηρίου και της 
νησίδας Τηγάνι (στη µεταξύ τους θαλάσσια ζώνη) βρίσκονται κατακρηµνισµένα ερείπια αρχαίας πόλης 
(Φεία). Στη θέση της ακρόπολης της Φείας σώζεται το θαυµάσια διατηρηµένο βυζαντινό κάστρο, γνωστό ως 
Ποντικόκαστρο (Μπωβουάρ). Η παραλία πίσω από το λιµάνι του Κατάκολου σχετικά πρόσφατα 
αναβαθµίστηκε µε σειρά παρεµβάσεων που έγιναν από το λιµενικό ταµείο. 
  
Το παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίµνη Καϊάφα και Θίνες 
Η περιοχή είναι µία παράκτια ζώνη και περιλαµβάνει το πευκοδάσος της Στροφυλιάς, τη λίµνη Καϊάφα, τις 
θίνες που εκτείνονται µεταξύ της αποξηραµένης λίµνης Αγουλινίτσας και του χωριού Κακκόβατος, τον λόφο 
Ελληνικό (ή Σταυρός), τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής του Καϊάφα, τα σπήλαια των Ανυγρίδων 
Νυµφών και τις ιαµατικές πηγές του Καϊάφα.  
Οι θίνες που υπάρχουν στην παραλία του Καϊάφα σχηµατίζουν δύο παράλληλες ζώνες. Στην πρώτη απαντά 
η φυτοκοινωνία Agropyretum mediterraneum, ενώ στη δεύτερη φύονται σταθερές θίνες µε κυρίαρχα είδη την 
Euphorbia terracina και τη Silene nicaensis. Στην παραλία αναπτύσσονται θίνες µε κυρίαρχη τη 
φυτοκοινωνία Ammophila arenariae. Πίσω από αυτές τις θίνες αναπτύσσονται και πάλι σταθερές θίνες.  
Το δάσος της Στροφυλιάς αποτελείται από Pinus halepensis και P. pinea και είναι µοναδικό σε µορφή και 
µέγεθος. Σηµαντικό τµήµα της περιοχής καλύπτουν συστάδες µε Platanus orientalis και Ceratonia siliqua, 
καθώς και θάµνοι.  
Η λίµνη Καϊάφα, έκτασης περίπου 200 ha, βρίσκεται πίσω από το δάσος της Στροφυλιάς και συνδέεται µε τη 
θάλασσα µέσω ενός καναλιού. Η περιοχή αποτελεί πολύ σηµαντικό οικοσύστηµα, µε πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα, λόγω του συνδυασµού παράκτιου δάσους, θινών και λίµνης. Στην παραλία, µεταξύ της περιοχής του 
Καϊάφα και της Ζαχάρως, οι αναπτυσσόµενες θίνες είναι σε καλή κατάσταση. Οι εγκαταστάσεις των Λουτρών 
Καϊάφα είναι χτισµένες πάνω στο νησάκι της οµώνυµης λίµνης Αγία Αικατερίνη, που συνδέεται µε τη στεριά 
µε τεχνητή γέφυρα.  
Οι ιαµατικές πηγές ήταν γνωστές από τα πανάρχαια χρόνια, όταν η λίµνη και οι αµµουδιές δεν υπήρχαν κι η 
θάλασσα έφτανε ως τις σπηλιές του βουνού Σµέρνα (Λάπιθος), απ' όπου βγαίνουν τα ιαµατικά νερά. Τα 
ζεστά νερά των λουτρών πηγάζουν από το σπήλαιο των Νυµφών Ανιγρίδων, όπου σύµφωνα µε την 
µυθολογία γεννήθηκε ο ∆άρδανος, πρόγονος των Τρώων.  
Τα νερά ήταν γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, από τα αρχαία χρόνια. 
Τα νερά των Λουτρών Καϊάφα, είναι ιδανικά για δερµατικές παθήσεις, άσθµα, ρευµατισµούς και ηπατικές 
παθήσεις. Οι ιαµατικές πηγές του Καϊάφα προσελκύουν πολλούς επισκέπτες όλο τον χρόνο και αποτελούν 
σηµαντική πηγή τουρισµού στην περιοχή. 
 
Ζαχάρω 
Η Ζαχάρω είναι κωµόπολη της περιοχής και απέχει από την παραλία δύο χιλιόµετρα. 
Είναι πλαισιωµένη από πεύκα και ελαιόδεντρα που φτάνουν µέχρι την τεράστια παραλία µε την λευκή άµµο 
και τα λαµπερά νερά της.  
Η παραλία της Ζαχάρως είναι η από τις µεγαλύτερες της Ευρώπης. Το µήκος της ξεπερνάει τα 60χλµ.  
Η οικονοµία της Ζαχάρως βασίζεται κατά µεγάλο µέρος στον τουρισµό και στη γεωργία Σε µεγάλο µέρος 
βασίζεται στην ελαιοκαλλιέργεια και την ελαιοπαραγωγή. Επίσης η τοµάτα που παράγεται στη Ζαχάρω 
αποτελεί µοναδική ποικιλία και είναι γνωστή για τη γλυκύτητά της.  
Τον Αύγουστο 2007 η Ζαχάρω επλήγη από φοβερές πυρκαγιές, µε αρκετές ανθρώπινες απώλειες και 
ανυπολόγιστες ζηµιές σε σπίτια και περιουσίες.  
 
Ε.2 Ενότητα Τοπίου Χελωνίτη Κόλπου 
 
Ο Χελωνίτης ή Χελωνάτας κόλπος είναι ο ρηχός κόλπος µεταξύ των ακρωτηρίων Χελωνίτης στη χερσόνησο 
της Κυλλήνης και Ιχθύς στη Χερσόνησο του Κατακόλου. Μαζί µε τον ακριβώς απέναντι κόλπο του Λαγανά 
Ζακύνθου, αποτελεί σηµαντικό τόπο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta. Ο κόλπος µε τις 
αµµώδεις ακτές και τις θίνες ήταν γνωστός από την αρχαιότητα ως ενδιαίτηµα της θαλάσσιας χελώνας, για 
αυτό και πήρε από αυτήν το όνοµά του. 
 
Παραλίες 
Παραλία  Κουρούτας: Η παραλία Κουρούτας βρίσκεται σε απόσταση µόλις 3 χιλιοµέτρων από τη δεύτερη 
µεγαλύτερη πόλη του Νοµού Ηλείας, την Αµαλιάδα. 
Σε 1,5 χλµ. υπάρχει µικρό λιµάνι, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης σκαφών στον οικισµό Παλούκι, όπου και 
βρίσκονται δυο campings Συνδέεται µε αυτό και µε ποδηλατόδροµο 
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Παραλία Αγ. Ανδρέα: Η παραλία του Αγ. Ανδρέα Βρίσκεται δυτικά του Πύργου. Πρόκειται για µια 
πεντακάθαρη µικρή παραλία µε άµµο, βραχάκια και δέντρα µε άφθονη σκιά, που συγκεντρώνει ολοένα και 
περισσότερους επισκέπτες.  
Το ηλιοβασίλεµα εδώ µαγεύει, ενώ η παραλία ενδείκνυται και για καταδύσεις. 
Από την παραλία αυτή είναι εύκολα προσεγγίσιµα τα νησάκια Κόρακας και Τηγάνι 
Παραλία  Λεβεντοχωρίου: Η µικρή και η µεγάλη παραλία του Λεβεντοχωρίου χαρακτηρίζονται από τη 
σκούρα χοντρή άµµο και τα βράχια που την περιβάλλουν.  
Παραλία Σκαφιδιάς: Χαρακτηριστικά της η χρυσή άµµος και τα καθαρά και γαλάζια νερά σε πράσινο φόντο 
από την κατάφυτη περιοχή πίσω από την παραλία. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται µέσα από 
ξενοδοχειακό συγκρότηµα που βρίσκεται εκεί (ελεύθερη είσοδος για το κοινό) και από µικρότερους δρόµους 
στη βόρεια πλευρά της ακτής που είναι ελεύθερη. Η παραλία προσφέρεται για θαλάσσια σπορ.  
 
Ε.3 Ενότητα τοπίου Κυλλήνιου κόλπου  
 
Κοινή  Ενότητα Τοπίου µε Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 
 
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς 
Στον  Κυλληνιακό κόλπο «οι  χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της λιµνοθάλασσας Κoτυχίου, του 
δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Αχαΐας, Ηλείας)» χαρακτηρίσθηκαν ως Εθνικό Πάρκο 
«Υγροτόπων Κoτυχίου –Στροφιλιάς».  
Σκοπός είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και 
πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου που διακρίνονται για τη µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, 
επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και 
διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριµένη 
περιοχή. 
 
Άραξος (ακρωτήριο) 
Ο Άραξος ή Κάβο Πάπας ή Καλογριά, είναι ακρωτήριο της Αχαΐας στα δυτικά της Περιφερειακής Ενότητας  
το οποίο από την αρχαιότητα έως σήµερα θεωρείται το σύνορο Αχαΐας - Ηλείας. 
Το ακρωτήριο αυτό που αποτελεί αµµώδη γλώσσα που τερµατίζει προς Ν. στο λεγόµενα Μαύρα βουνά 
όπου και η οµώνυµη λίµνη Καλογριά, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω των συνεχών προσχώσεων από την 
ιλύ των ποταµών Αχελώου και Ευήνου που δηµιουργούν προσχωµατικά βέλη, από τα θαλάσσια ρεύµατα 
δηµιουργώντας έτσι ένα υφαλοπλαίσιο βάθους µέχρι 5 οργιές και σε απόσταση ενάµισι µιλίου όπου τα νερά 
καθίστανται αβαθή. Ασφαλής όρµος προσέγγισης θεωρείται η ανατολική σχηµατιζόµενη αγκάλη του 
ακρωτηρίου, που φέρει εξ αυτού το όνοµα "καραβοστάσι". 
Ο Άραξος είναι ένα από τα περίδοξα ελληνικά ακρωτήρια όπου εν όψει αυτού κατά την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 συνέβη η περίφηµη ναυµαχία των Πατρών. 
 
Τείχος ∆υµαίων: Πλησίον του Αράξου του ∆ήµου Λαρισσού, βρίσκεται η σπουδαιότερη Μυκηναϊκή 
Ακρόπολη της ∆υτικής Ελλάδας. 
Κατά τη µυθολογία το «Τείχος ∆υµαίων» έχτισε ο ηµίθεος Ηρακλής για την προστασία της «∆υµαίας Χώρας» 
(Ωλενός, Τευθέα, Λάρισα, Θέλπουσα, Φαιστός και άλλοι οικισµοί ) από τις ληστρικές επιθέσεις των Ηλείων. 
 
Λιµνοθάλασσα Καλογριάς, 
∆άσος Στροφυλιάς και έλη Λάµιας 
Είναι η Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά «GR 098, Λιµνοθάλασσα Καλογριάς, δάσος Στροφυλιάς και έλη 
Λάµιας», έκτασης 6.000  εκταρίων. Η περιοχή περιλαµβάνει την βορειοδυτικότερη παράκτια ζώνη της 
Πελοποννήσου, από το ακρωτήριο Άραξος στα βόρεια έως τον οικισµό (περίπου) της Μανωλάδας  
Στην περιοχή εντοπίζεται το µεγαλύτερο δάσος (και ένα από τα ελάχιστα) Κουκουναριάς Pinus pinea της 
χώρας και το µοναδικό δάσος δρυός που βρίσκεται στο ύψος της θάλασσας. 
Η περιοχή βρίσκεται πάνω σε µία από τις σηµαντικότερες οδούς µετανάστευσης των πουλιών, που 
ακολουθεί τα δυτικά παράλια της χώρας. 
 
∆άσος Στροφυλιάς 
Το δάσος της Στροφυλιάς βρίσκεται στα όρια των νοµών Αχαΐας και Ηλείας και καταλαµβάνει µια παραλιακή 
ζώνη µήκους 14 χλµ. περίπου και µε µέσο πλάτος 1500µ. Η συνολική του έκταση ανέρχεται στα 19.000 στρ. 
Ανατολικά του βρίσκεται το έλος της Λάµιας, δυτικά το Ιόνιο πέλαγος, βόρεια η λίµνη Πρόκοπος και νότια η 
λιµνοθάλασσα Κοτύχι. 
Το υδρολογικό σύστηµα της Καλογριάς που εξασφαλίζει συνεχή ροή γλυκού νερού προς το δάσος είναι τα 
ποτάµια, οι λίµνες αλλά και τα ασβεστολιθικά βουνά που δρουν σαν φυσικές δεξαµενές που συγκρατούν το 
νερό και ποτίζοντας τα οικοσυστήµατα, τα διατηρούν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 
Είναι ένα δάσος µοναδικό σε σύνθεση και έκταση σε 1000 περίπου στρέµµατα χαλεπίου πεύκης, 3000 
περίπου στρέµµατα κουκουναριάς, 600 περίπου στρέµµατα βελανιδιάς.  
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Η συστάδα του Χαλέπειου πεύκου καταλαµβάνει το νότιο τµήµα του δάσους, η συστάδα της κουκουναριάς το 
βόρειο τµήµα και στο µέσον περίπου της έκτασης και προς τα βόρεια συναντιέται η βελανιδιά. Σε ορισµένες 
όµως τοποθεσίες, όπως κοντά στα όρια των αµιγών υπάρχουν µικτές συστάδες και µε τα τρία είδη. 
Η έκταση της κουκουναριάς συνεχώς ελαττώνεται και δεν ανανεώνεται επειδή είναι ένα ισχυρά φωτόφιλο και 
δύσκολα αναγενόµενο είδος. Στη Μεσόγειο έχει περιοριστεί σε χώρες όπως η Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. 
Ο θαµνώδης όροφος του δάσους στο σύνολο του δεν είναι ανεπτυγµένος. Σε τοποθεσίες που το δάσος είναι 
αραιό παρατηρούνται τα παρακάτω θαµνώδη είδη: σχίνος, ρείκι, µυρτιά, πουρνάρι, κέδρος κ.α. Άλλα φυτά 
που συµµετέχουν στη χλωρίδα του δάσους είναι τα εξής: ασφόδελος, βάτος, φτέρη, τσουκνίδα. Την πανίδα 
του δάσους αποτελλούν ποντίκια, νυφίτσες, κουνάβια, ασβοί, χελώνες καθώς και τα πουλιά ο κούκος, το 
ξεφτέρι, ο νανόµπουφος, ο χουχουριστής, η καρδερίνα, ο φλώρος, ο σπίνος, η κουρούνα και η καρακάξα 
∆υστυχώς όµως τα αναφερόµενα ζωικά είδη εξαφανίζονται. Τα βασικότερα αίτια εξαφάνισης τους είναι 
αρχικά η έλλειψη τροφής για τα φυτοφάγα, εφόσον η περιοχή υπερβόσκεται. Το γεγονός αυτό έχει σαν 
επακόλουθο και την έλλειψη τροφής για τα σαρκοφάγα. Άλλος σοβαρός λόγος εξαφάνισης των ζώων είναι οι 
γύρω καλλιεργηµένοι αγροί οι οποίοι ραντίζονται µε αποτέλεσµα τα ζώα που φεύγουν από το δάσος και 
πηγαίνουν εκεί για αναζήτηση τροφής να δηλητηριάζονται. 
 
Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου 
Ο υγροβιότοπος επικοινωνεί µε το Ιόνιο πέλαγος διαµέσου µικρού σχετικά ανοίγµατος, πλάτους περίπου 8 
µέτρων. Εξαιτίας της επικοινωνίας µε τη θάλασσα το νερό είναι υφάλµυρο. Το µεγαλύτερο βάθος της 
λιµνοθάλασσας είναι περίπου 40 εκατοστά και το µικρότερο 30 εκατοστά.  
Το Κοτύχι υδροδοτείται κυρίως από ρέµατα τα οποία χύνονται στη νότια και ανατολική πλευρά της 
λιµνοθάλασσας. Στην υδροδότηση της λιµνοθάλασσας συµβάλλουν επίσης και οι βροχοπτώσεις 
Στο µεγαλύτερο µέρος της περιοχής επικρατούν σχεδόν επίπεδα εδάφη. Ανάµεσά τους αναδύονται οι 
ασβεστολιθικοί λόφοι «Μαύρα Βουνά» (240 µ.) και ο µικρός λόφος «Κουνουπέλι» (47 µ.). 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από µια -γνήσια µεσογειακή-  ποικιλότητα οικοσυστηµάτων και οικοτοπων που 
συνδυάζει παράκτιους υγρότοπους (λιµνοθάλασσες, έλη, αλµυρόβαλτους, αλίπεδα, καλαµώνες, 
παραποτάµιες δενδρώδεις συστάδες) µε εκτεταµένα συστήµατα θινών, παραλιακών δασών και 
ασβεστολιθικών λόφων µε τυπική µεσογειακή βλάστηση (κυρίως φρυγάνων και αραιών συστάδων ∆ρυός 
Querqus macrolepis). 
Η βλάστηση της περιοχής του Κοτυχίου ανήκει στο σύνολο της στη διάπλαση της παράκτιας βλάστησης που 
συγκροτούν δυο κύριες µορφές βλάστησης: αµµόφιλη και βλάστηση υφάλµυρων νερών.  
Είναι επίσης και περιοχή για τα Πουλιά (GR099). Στη λιµνοθάλασσα Κοτυχίου βρίσκουν καταφύγιο και τροφή 
πολλές αγριόπαπιες αλλά και παρυδάτια πουλιά όπως βουτηχτάρια, νανογλάρονα, τσικνιάδες, φαλαρίδες, 
αλκυόνες. 
Η λιµνοθάλασσα του Κοτυχίου είναι ένα από τα πιο παραγωγικά φυσικά ιχθυοτροφεία της χώρας µας µε 
κύρια αλιεύµατα τα: λαβράκι, τσιπούρα, κέφαλο, χέλι.  
 
Κουνουπέλι 
Στην περιοχή Κουνουπέλι, υπάρχουν δύο µικροί λόφοι ύψους 50 και 80 µέτρων αντίστοιχα. Κατά την 
αρχαιότητα ήταν νησιά, που προϋπήρχαν της πεδιάδας η οποία δηµιουργήθηκε µε τις προσχώσεις από την 
άµµο της θάλασσας, αλλά και από την αµµώδη λίµνη Λάµια ( λέγεται Λάµια γιατί ο λαός προσωποποιούσε 
τα φθοροποιά πνεύµατα της ελονοσίας), η οποία κατά τους θερινούς µήνες αποξηραίνεται τους δε 
χειµερινούς προσχωρούσε µέχρι την θάλασσα, σχηµατίζοντας έτσι τον Κυλλήνιο κόλπο. Στον έναν από τους 
δύο λόφους υπάρχουν κατάλοιπα Φραγκικού τείχους, το οποίο ήταν χτισµένο µε πέτρες χωρίς λάσπη, και 
χρησιµοποιείτο για την διαµονή της φρουράς του ∆ιοικητού της περιοχής. Στον δεύτερο λόφο υπήρχε 
χριστιανικός ναός ο οποίος ήταν πολυτελέστατος και αυτό το µαρτυρούν οι µεγάλες µαρµάρινες πλάκες µε 
βυζαντινά ανάγλυφα. ∆υστυχώς µετά την εγκατάσταση των γερµανικών στρατευµάτων στην περιοχή, 
καταστράφηκαν από τις διάφορες εδαφικές αναµορφώσεις που έκαναν 
Παραλία της Καλογριάς  
Η οργανωµένη παραλία της Καλογριάς είναι αναµφίβολα ιδανικός τόπος για κολύµπι µε αµµουδιά και αβαθή 
και ζεστά νερά. Προς τα νοτιοδυτικά είναι οι πανέµορφες παραλίες Καµίνια, Αλισσός, η αµµουδιά της 
Καλογριάς, της Λακκόπετρας, Νιφοραίϊκα και της Κάτω Αχαΐας.  
 
Αλυκές Λεχαινών: Οι αλυκές καλύπτουν µία έκταση 900 περίπου στρεµµάτων και παρήγαγαν αλάτι από το 
1900 έως το 1991 οπότε µε απόφαση του Υπουργείου Βιοµηχανίας που είχε και την διαχείριση των αλυκών, 
έκλεισαν οι εγκαταστάσεις ως µη αποδοτικές  οικονοµικά. Αποτέλεσµα κατά την άποψη των κατοίκων ήταν 
να εγκαταλειφθεί η περιοχή των Αλυκών και να στερηθούν οι ίδιοι έναν από τους σηµαντικούς  
πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους.   
 
Κυλλήνη: Είναι γνωστότερη ως λουτρόπολη, λόγω των ιαµατικών της λουτρών, αλλά διαθέτει κι 
οργανωµένες παραλίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλές περιοχές δίπλα ακριβώς από την αµµουδιά, 
αρχίζουν αγροτικές καλλιέργειες. 
Είναι τουριστικό µέρος και συγχρόνως κέντρο µετακίνησης προς τα νησιά του Ιονίου. 
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Βάρδα: Η Βάρδα (πληθυσµός 4.110 µε την απογραφή 2001 µαζί µε τους οικισµούς Κουγαίϊκα, Κώµη, 
Συµπάνιον) είναι κεφαλοχώρι της περιοχής που χαρακτηρίζεται από τις σηµαντικές εύφορες και 
παραγωγικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η Βάρδα οφείλει την ανάπτυξη της στη κεντρική γεωγραφική της 
θέση στη περιοχή και το ρόλο που παίζει ως συγκοινωνιακός κόµβος (Ο.Σ.Ε  κλπ) εξυπηρέτησης των γύρω 
οικισµών. Το όνοµα της το οφείλει στην φράση «Βάρδα να περάσω», που έλεγαν οι ταξιδιώτες λόγω της 
επικινδυνότητας της περιοχής .  
Τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή άνοδο, παρουσίασε η Βάρδα κατά τα έτη µεταξύ των απογραφών του 1961 και 
1971, όταν µετοίκησαν αρκετοί από τους κατοίκους των Ξενιών, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν λόγω της 
κατασκευής της τεχνικής λίµνης του Πηνειού. 
 
Μανωλάδα: Η Μανολάδα  είναι κεφαλοχώρι που κατά την απογραφή του 2001 είχε 1.522 κατοίκους και 
βρίσκεται στην εύφορη περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Στον οικισµό λίγο µετά το 1922 µε την 
ανταλλαγή πληθυσµών µεταφέρθηκαν νέοι κάτοικοι στο χωριό από το Ντεµούζντερε της Τουρκίας. Οι ντόπιοι 
κατοικούν στο πάνω µέρος του χωριού ενώ οι πρόσφυγες στο κάτω. Η Νέα Μανωλάδα γι' αυτό το λόγο έχει 
2 εκκλησίες. 
 
Η.3 Ζώνη τοπίου ορεινής Ηλείας – Λάµπειας, ορεινής Αχαϊας - Ερύµανθος  
 
Κοινή Ενότητα Τοπίου µε Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 
 
Όρος Λάµπεια 
Το όρος Λάµπεια αποτελεί µαζί µε το όρος Ερύµανθο ένα ορεινό συγκρότηµα που εκτείνεται σαν οροσειρά 
στα όρια Αχαΐας και Ηλείας. Έχει νοτιοδυτική κατεύθυνση, η ψηλότερη κορυφή του είναι ο Ωλενός (Ωλονός) 
που είναι 2.224 µ.  
Η περιοχή εµφανίζει πολλά αξιόλογα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που αφορούν σε ενδιαφέροντα 
οικοσυστήµατα το δρυοδάσος της Φολόης και το ελατοδάσος της Λαµπείας, τον ποταµό Ερύµανθο που 
περνά µέσα ή δίπλα στα χωριά, µνηµεία της Αρχαίας Ελλάδας, όπως το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο των 50 
θαλαµοειδών ταφών, η αρχαία πόλις Λασιώνα, κ.α., τα χωριά της περιοχής (όπως η ∆ίβρη, ο Αστράς, η 
Ορεινή)  χτισµένα στις παρυφές του όρους Λάµπεια, που δεσπόζει πάνω από τη ∆ίβρη, και του όρος Αστράς 
όπου βρίσκεται το πανέµορφο ελατοδάσος, τα οποία συνθέτουν  πολύ αξιόλογα τοπία, χαρακτηριστικά του 
Ελληνικού ορεινού χώρου.  
Για τα χαρακτηριστικά αυτά µαζί µε το υγιεινό κλίµα η περιοχή έλκει εσωτερικό τουρισµό. 
 
Οικισµός Λάµπεια 
Η Λαµπεία ή Λάµπεια (∆ίβρη) είναι ορεινό χωριό της Ηλείας, παλιό κεφαλοχώρι της ευρύτερης περιοχής, 
κοντά στα όρια µε το νοµό Αρκαδίας. Σήµερα έχει 400 περίπου µόνιµους κατοίκους και λειτουργούν 
∆ηµοτικό Σχολείο και Γυµνάσιο. Στο χωριό φθάνει κανείς µετά από µια όµορφη ορεινή διαδροµή µέσα σε ένα 
διαρκώς εναλλασσόµενο τοπίο: λιβάδια και βοσκότοποι, γυµνοί και επιβλητικοί ορεινοί όγκοι, µικρές 
λαγκαδιές, δάση, µικρά ποτάµια και πηγές, οικισµοί. 
Χτισµένη αµφιθεατρικά σε υψόµετρο 900µ., στις πλαγιές του Λάµπειου όρους (∆ίβρη), η Λαµπεία γοητεύει µε 
τα πετρόκτιστα σπίτια της, την πλούσια βλάστηση, τα πολλά νερά της και την πανοραµική της θέα. Η 
Λάµπεια έχει  χαρακτηριστικά στοιχεία παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. Το παραδοσιακό σπίτι της περιοχής 
είναι πετρόκτιστο, έχει τη φόρµα ενός κεραµοσκεπούς κύβου, από τον οποίο εξέχουν τα «χαγιάτια», ή τα 
ξύλινα σκεπαστά µπαλκόνια µε ξύλινα «κάγκελα». Πολλά από τα απλά σπίτια έχουν αξιόλογα στοιχεία: 
πελεκητές πέτρες, περίτεχνες γωνίες, σκαλισµένες παραστάδες εισόδων και παραθύρων. Ξεχωρίζουν 
φυσικά τα δύο αρχοντικά τα δύο νεοκλασικά διατηρητέα σχολεία, πολλές από τις εκκλησίες. 
Η τοπική αρχιτεκτονική συµπληρώνεται από πέτρινα κοµψοτεχνήµατα όπως βρύσες, γεφύρια, καµπαναριά 
κ.α.  
H  ιδιαίτερη φυσιογνωµία  που είχε και συνεχίζει να έχει η Λάµπεια, αλλά και οι αρχιτεκτονικές µαρτυρίες της 
παλιάς της αίγλης, οδήγησαν στο να χαρακτηριστεί επίσηµα ως «ενδιαφέρων οικισµός», ένας από τους 
λίγους της Ηλείας. 
Απέναντι από το χωριό είναι το όρος Αφροδίσιο, ενώ από κάτω κυλά ήρεµα τα νερά του ο ποταµός 
Ερύµανθος. Ορεινά µονοπάτια οδηγούν από τη Λαµπεία στις κορυφές και τα δάση του Λάµπειου όρους, 
περιοχή που προσφέρεται για πεζοπορία και κυνήγι. 
Με δροσερό κλίµα το καλοκαίρι και συχνά χιονισµένο το χειµώνα, το χωριό προσφέρεται για χειµερινό και 
θερινό τουρισµό και είναι πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. 
Στην περιοχή υπήρχε κατά την αρχαιότητα η αρχαία κώµη Λαµπεία, της οποίας ελάχιστα λείψανα έχουν 
βρεθεί. Σε µικρή απόσταση βρίσκονται δύο αξιόλογα παλιά µοναστήρια, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
παλιά βυζαντική εκκλησία της Παναγίας, κτίσµα του 11ου αι. στην επάνω γειτονιά του χωριού. Οι κάτοικοι 
ασχολούνται κύρια µε την κτηνοτροφία και τις αγροτικές εργασίες.  
 
∆άσος Φολόης – Κάπελης 
Το δρυοδάσος της Φολόης βρίσκεται σε υψόµετρο 688 µ. στο οµώνυµο οροπέδιο είναι προστατευόµενη 
περιοχή από το ∆ίκτυο NATURA 2000. Είναι το µοναδικό αυτοφυές δάσος πλατύφυλλης δρυός στα 
Βαλκάνια, µε γηραιές συστάδες µε βελανιδιές (Quercus sp.). ∆υστυχώς µεγάλα κοµµάτια του δάσους 
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κόπηκαν και εκχερσώθηκαν από καταπατητές για να γίνουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις και για να 
εκµεταλλευτούν την ξυλεία. Θεωρείται επίσης µία από τις «196 σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά της 
Ελλάδας».  
Η διέλευση των ποταµών Ερύµανθου και Ηλειακού Λάδωνα δηµιουργεί τοπία µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
στοιχεία. 
Πολλοί αριθµηµένοι δασικοί δρόµοι που προσφέρονται για ιππασία και ποδηλατοδροµία. ∆ιασχίζουν την 
περιοχή 
Κοντά στις κατοικηµένες περιοχές και στις χαράδρες συναντάµε καστανιές, πλατάνια, πουρνάρια, αριές, 
κουµαριές, ρείκια, σπάρτα, καρυδιές, οπορωφόρα δέντρα  και ορεινότερα σφάκα.  
 
Ο Ποταµός Ερύµανθος 
Ο ποταµός Ερύµανθος αποτελεί το φυσικό όριο και ταυτόχρονα τον κοινό τόπο µεταξύ των περιφερειών 
«Πελοποννήσου» και «∆υτικής Ελλάδας». Η βασική κοίτη του ποταµού ξεκινά από την περιοχή των 
Τριποτάµων και φθάνει µέχρι την Αρχαία Ολυµπία, στα όρια Αχαΐας, Ηλείας και Αρκαδίας. Η διεύθυνση της 
ροής του ποταµού Ερυµάνθου είναι από το βορρά προς τον νότο. Είναι παραπόταµος του Αλφειού και 
προσφέρεται για ελεύθερο canoe, την άνοιξη αλλά και τους θερινούς µήνες. Η πιο εντυπωσιακή διαδροµή 
την οποία προτιµούν οι τολµηροί φυσιολάτρες είναι το φαράγγι του Ερύµανθου από τα Τριπόταµα ως την 
Νεµούτα.  
 
Αρχαία Λασιών 
Η σπουδαιότερη πόλη της Ηλειακής Ακρώρειας (της ορεινής περιοχής δηλαδή της Ηλείας, που βρίσκεται στα 
σύνορα µε την Αρκαδία και την Αχαϊα). Βρισκόταν στο µέσο του κατάφυτου οροπεδίου της Κάπελης (ή 
Φολόης, που ονοµάστηκε έτσι γιατί στο δάσος ζούσε ο κένταυρος Φόλος), κοντά στο σηµερινό χωριό 
Αντρώνι, µεταξύ της Αγ. Παρασκευής, της Λακανάστας και της Κουµανέικης Γκούρας (θέση Κούτη). Σήµερα 
σώζονται ίχνη των τειχών στη θέση Κούτη (Μεγαλοπρεπές Παλιόκαστρο) µεταξύ Κούµανι και Αντρώνι που 
ανακάλυψε πρώτος o Welker το 1842. Στην περιοχή  βρέθηκαν ερείπια κτισµάτων, κοµµάτια κιόνων, τάφοι 
(ένας από τους οποίους λέγεται ότι ήταν του Κένταυρου Φόλου), πήλινα αγγεία και ένα αρχαίο νεκροταφείο. 
Αναφέρεται δε ως πόλη ή κράτος. από τους περιηγητές, Όµηρο, Πολύβιος, Στράβωνα, Παυσανία, Κούρτιο. Η 
Μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων συνέδεσε την περιοχή µε τους άθλους του Ηρακλή (Ερυµάνθιος Κάπρος), 
µε την θεά Άρτεµη και τις ∆ρυάδες νύµφες, τους µυθικούς Κενταύρους της Φολόης και τη µητέρα τους, 
Νεφέλη. 
Στη Φραγκοκρατία φαίνεται πως πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης κτίσθηκε ισχυρός φραγκικός πύργος. 

  
Όρος Ερύµανθος  
Το όρος  Ερύµανθος ή Ωλονός αποτελεί επίµηκες και µε πολλές κορυφές όρος, που εκτείνεται σαν οροσειρά 
στα όρια Αχαΐας και Ηλείας. Προστατευόµενες περιοχές Natura 2000. Είναι απόκρηµνο ασβεστολιθικό βουνό 
µε πολλές απρόσιτες βραχοπλαγιές. Έχει νοτιοδυτική κατεύθυνση και η ψηλότερη κορυφή του είναι ο Ωλενός 
Ανατολικά δηµιουργεί διακλαδώσεις όπως οι υψηλές Κορυφές, το Καλλιφώνι και το όρος Λάµπειο. Ο 
Ερύµανθος διακρίνεται για το άγριο φυσικό του περιβάλλον, τα δάση κωνοφόρων, την πυκνή βλάστηση, 
αµανίτης ο µυγοκτόνος το µανιτάρι µε το κόκκινο καπέλο και τις άσπρες βούλες το οποίο κατατάσσεται στα 
δηλητηριώδη την πλούσια πανίδα, η σπάνια πεταλούδα Ραrnassio Apollo την εξαιρετική θέα, τις πηγές, τα 
ρυάκια και τους κοκκινοπράσινους σχιστόλιθους.  
Από αυτόν πηγάζουν οι ποταµοί Πηνειός, Σελινούς, Ερύµανθος, Πείρος και Παραπείρος κ.ά. Η κύρια 
δραστηριότητα είναι η κτηνοτροφία. 
Στον Ερύµανθο βρίσκονται οι ελατοσκέπαστοι οικισµοί Μίχας και Τσαπουρνιά, το χωριό Λακκώµατα που 
θεωρείται ένα από τα οµορφότερα του Ερυµάνθου, ο Άγιος ∆ηµήτριος, το Βελιµάχι, το Αλεποχώρι, Σπαρτιά 
και το χωριό Καλέντζι που βρίσκεται σ' ένα φυσικό εξώστη του Ερύµανθου. Στο Βελιµάχι  βρίσκεται ο ναός 
της Παναγιάς (13ος αι) χτισµένο στην κορφή βράχου. Επίσης υπάρχουν η φρουριακής µορφής µονή Αγ. 
Πάντων (18ος αι) και η Μονή Χρυσοποδαρίτισσας ή µονή Νεζερών (12ος αι.) στη χαράδρα του ποταµού 
Πείρου. 
Εξαιρετικά σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του Ερύµανθου είναι η Ιστορικότητα του. Αποτέλεσε πάντα 
το κρησφύγετο των κατατρεγµένων και ορµητήριο επαναστατών, τόσο στην περίοδο της Τουρκοκρατίας όσο 
και στη Γερµανοϊταλική κατοχή. Η Μυθολογία τον συνοδεύει όπως σχεδόν όλα τα όρη, τους ποταµούς και τις 
λίµνες. Ο Ερύµανθος στην αρχαιότητα θεωρούνταν τόπος διαµονής της Αρτέµιδος και του Πάνα και εδώ 
ζούσε ο φοβερός και τροµερός κάπρος που εξολόθρευσε ο Ηρακλής. 
Σήµερα ο Ερύµανθος, παρ' όλες τις έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις, παράνοµο κυνήγι κλπ. διατηρεί σε 
µεγάλο βαθµό αλώβητη την άγρια φύση του και αποτελεί πόλο έλξης εναλλακτικού τουρισµού, πεζοπόρων 
και ορειβατών στα αρκετά δηµοφιλή µονοπάτια του. Σε ορισµένα σηµεία του όπως στο χωριό Καλέντζι 
θεωρείται αναρριχητικός παράδεισος αλλά και αγαπηµένο σηµείο απογείωσης αιωροπτεριστών. 
 
Αλεποχώρι  
Το Αλεποχώρι είναι ένα µικρό χωριό της Αχαϊας σε υψόµετρο 700 µέτρων στους δυτικούς πρόποδες του 
όρους Ερύµανθος. Στο ευρύτερο περιβάλλον του οικισµού υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες διαδροµές 
ορειβατικού αλλά και αναρριχητικού χαρακτήρα. Τα πιο δηµοφιλή στην περιοχή θεωρούνται τα γεµάτα 
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σταλακτίκες πεδία της δυτικής πλευράς όπου υπάρχει και αναρριχητικό πεδίο για όλα τα επίπεδα 
αναρριχητών. 
 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 
 
∆εν µπορεί να γίνει περιγραφή για το δράµα που ζουν τα τελευταία χρόνια τα ορεινά χωριά του ∆ήµου 
Ωλένης αλλά και πολλών άλλων περιοχών της Ηλείας µετά την καταστροφή από τις φονικές Πυρκαγιές του 
καλοκαιριού του 2007. 
Το φονικότερο χτύπηµα από τη µεγάλη καταστροφή του Αυγούστου του 2007, συντελέστηκε στο Νοµό 
Ηλείας. Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της 24ης Αυγούστου, στη Ζαχάρω. Το πύρινο µέτωπο στο 
νοµό Ηλείας κατέστρεψε έκταση µεγαλύτερη από 100 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µε βάση ανεπίσηµες πηγές, 
κατακαίοντας από άκρη σε άκρη το νοµό. Τα χωριά Γεράκι Αµαλιάδας, Κρέστενα, Γρύλλος, Ολυµπία, 
Καϊάφα, Νεοχώρι, Βρεστό, Καλλιθέα, Σάµικο, Πλατιάνα, ο ∆ήµος Ζαχάρως, η Ανδρίτσαινα, η Κλινδία, το 
Μουζάκι, το Φανάρι και πλειάδα µικρότερων οικισµών επλήγησαν, µε µεγάλες καταστροφές σε  δασικές και 
οικιστικές εκτάσεις. Η καταστροφή όµως αφορούσε και κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Έχουν καταγραφεί 67 
θάνατοι. 
Επιπλέον, η φωτιά έφτασε µέχρι τον χώρο της αρχαίας Ολυµπίας, θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο τον 
αρχαιολογικό θησαυρό της περιοχής. Μετά την καταστροφή των παροχών ηλεκτρισµού προς τις αντλίες 
νερού του πυροσβεστικού συστήµατος του χώρου, η φωτιά κατέκαψε το περιβάλλον δάσος και απετράπη 
µόνο όταν συγκεντρώθηκε στον χώρο µεγάλη πυροσβεστική δύναµη. Στην επιχείρηση αυτή στην αρχαία 
Ολυµπία, έλαβαν µέρος 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, όπως επίσης και ειδικό 
ερπυστριοφόρο όχηµα. Η επέµβαση της πυροσβεστικής δεν πρόλαβε να αποτρέψει όµως καταστροφές στον 
Κρόνιο Λόφο. 
Οι δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 καταγράφηκαν ως οι πιο καταστροφικές των τελευταίων 
δεκαετιών, όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα σε Ευρωπαϊκό. Το σύνολο των καµένων 
εκτάσεων ξεπέρασε τα 2,5 εκ. στρέµµατα, εκ των οποίων τα 301.320 στρέµµατα αφορούν προστατευόµενες 
περιοχές του δικτύου Natura 2000. Για πρώτη µάλιστα φορά οι καταστροφές επεκτάθηκαν πολύ πέρα από 
τα δάση και τις αγροτικές καλλιέργειες και έπληξαν σοβαρά οικισµούς και υποδοµές. Το ιδιαίτερο όµως 
στοιχείο της ανθρώπινης τραγωδίας µε 67 νεκρούς και χιλιάδες άστεγους και οικονοµικά πληγέντες έδωσε 
µια πραγµατικά τροµακτική διάσταση στην καταστροφή αυτή. 
 
Καταστροφές: Κατηγορία / Έκταση (στρέµµατα) / Ποσοστό επί του συνόλου 
∆άση και φυσικές εκτάσεις 975.180 55,0% 
Τεχνητές επιφάνειες (οικισµοί, δρόµοι, γήπεδα, κλπ) 16.432 0,9% 
Γεωργικές καλλιέργειες 781.043 41,1% 
Σύνολο 1.772.654 100,0% 
 
Καταστροφές σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής αξίας 
 
∆άσος και λίµνη Καϊάφα (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας: GR2330005) 
Η φωτιά κατέκαψε ολόκληρη τη ζώνη που περιβάλλει τη λίµνη, το πευκοδάσος κάτω από αυτήν, καθώς και 
τις πρώτες αµµοθίνες της παραλίας. Όλη η υδροχαρής βλάστηση κάηκε, ωστόσο σε µεγάλο βαθµό έχει 
υπάρξει ανάκαµψη. Το πευκοδάσος που κάηκε αποτελείτο από χαλέπιο πεύκη και κουκουναριά. Το κύριο 
δάσος κουκουναριάς στο βορινό κοµµάτι της περιοχής έµεινε ευτυχώς αλώβητο. Είναι σίγουρο ότι η 
ερπετοπανίδα της περιοχής έχει πληγεί σε µεγάλο βαθµό. 
Ωστόσο, το σηµαντικότερο στοίχηµα για την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος της περιοχής 
αφορά την περιφρούρησή του από τα παντοειδή συµφέροντα που χρόνια πιέζουν για αλλαγές στη χρήση 
του χώρου. Συνολικά, εντός της προστατευόµενης περιοχής κάηκαν 7.577 στρέµµατα, ήτοι το 22,5% του 
συνόλου της. 
 
Ολυµπία (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας: GR2330004) 
Κάηκε σηµαντικό κοµµάτι στα ανατολικά της περιοχής. Η βλάστηση που επηρεάστηκε αποτελείται κυρίως 
από δασικά οικοσυστήµατα, τα οποία αναγεννώνται φυσικά, αν βέβαια αντιµετωπιστούν οι αναµενόµενες 
πιέσεις από την αυξανόµενη, έως σήµερα, τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.  
Συνολικά, εντός της προστατευόµενης περιοχής κάηκαν 670 στρέµµατα, ήτοι το 21,3 % του συνόλου της. 
 
Οροπέδιο Φολόης (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας: GR2330002) 
Έχουν καεί εκτάσεις µε αείφυλλα-πλατύφυλλα καθώς και πευκοδάση στις δυτικές και νοτιοδυτικές παρυφές 
και ως το επίπεδο του οροπεδίου όπως οριοθετείται από το δρόµο. Έχουν επίσης καεί και περίπου 100  
δέντρα δρυός στις παρυφές του δάσους. Συνεπώς, η πυρκαγιά δεν έπληξε σηµαντικά την οικολογική  
σηµασία της περιοχής.  
Συνολικά, εντός της προστατευόµενης περιοχής κάηκαν 29.943 στρέµµατα, ήτοι το 30,7% του συνόλου της. 
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Όρος Ταΰγετος (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας: GR2550006) 
Σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο, η συνολική καµένη έκταση στον Ταΰγετο, υπολογίστηκε σε 113.000 στρέµµατα. 
Από αυτά, τα 93.000 είναι δασικές εκτάσεις, 45.000 στρ. µαύρης πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης και 
38.000 αραιής ελάτης και πεύκης εκτός ζώνης διαχείρισης. Το µεγαλύτερο τµήµα της Ν∆ πλευράς του 
βουνού δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς για πολλοστή φορά. Οι περισσότερες καµένες εκτάσεις, 
αποτελούνταν από άτοµα µαύρης πεύκης (σε διάφορες ηλικίες), προερχόµενα από αναδασώσεις 
προηγούµενων χρόνων. Ανεπανόρθωτη είναι η ζηµιά στην κορυφογραµµή του βουνού, στο ίδιο σηµείο (Ν∆) 
όπου κάηκαν οι διάσπαρτες αραιές συστάδες κεφαλληνιακής ελάτης, οι οποίες φύονταν ανάµεσα στις σάρες.  
Συνολικά, εντός της προστατευόµενης περιοχής κάηκαν 86.542 στρέµµατα, ήτοι το 
16,3% του συνόλου της. 
 
Όρος Πάρνωνας (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας: GR2520006) 
Ένα µεγάλο µέρος των νότιων παρυφών του βουνού, από το χωριό Χρύσαφα µέχρι το Πολύδροσο (Τζίτζινα) 
και τη ζώνη που περικλείει τα γύρω χωριά, έχει καεί ολοσχερώς. Η ζηµιά είναι πολύ µεγάλη και αφορά στην 
καταστροφή εκτενούς, πολύ εύρωστου δάσους κεφαλληνιακής ελάτης και µαύρης πεύκης, καθώς και άλλων 
λοχµών φυλλοβόλων και αειφύλλων πλατυφύλλων.  
Συνολικά, εντός της προστατευόµενης περιοχής κάηκαν 45.066 στρέµµατα, ήτοι το 8,1% του συνόλου της. 
 
Όρη Μπαρµπάς και Κλωκός, Φαράγγι Σελινούντα (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας GR2320005) 
Σηµαντικό µέρος της προστατευόµενης περιοχής, οι ανατολικές πλαγιές του όρους Μπαρµπάς, ολόκληρο το 
φαράγγι του Σελινούντα, σχεδόν ολόκληρο το όρος Κλωκός, αλλά και το όρος Ρούσκιο έχουν καεί 
ολοσχερώς. Η ζηµιά είναι πολύ µεγάλη και αφορά στην καταστροφή δάσους χαλεπίου πεύκης, του δάσους 
κεφαλληνιακής ελάτης που περιορίζονταν στα βόρεια και βορειοδυτικά των κορυφών του Κλωκού, 
θαµνώνων αειφύλλων - σκληροφύλλων και αραιών θαµνολίβαδων που ήδη χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά 
για βοσκή. Καταστράφηκε επίσης η παρόχθια βλάστηση στον Σελινούντα. Τέλος, κάηκαν εκτεταµένα 
βραχώδη «στεππόµορφα» λιβάδια στα ανατολικά και βόρεια του Κλωκού που ήταν προϊόν υποβάθµισης και 
χρησιµοποιούνταν ως βοσκότοποι. 
Συνολικά, εντός της προστατευόµενης περιοχής κάηκαν 30.476 στρέµµατα, ήτοι το 50,4% του συνόλου της. 
 
Φαράγγι Βουραϊκού (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας GR 2320003) 
Το τµήµα που έχει καεί βρίσκεται προς το βόρειο άκρο, σε τµήµα όπου το φαράγγι είναι σχετικά φαρδύ, και 
περιλαµβάνει ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες, οι οποίες δεν έχουν υποστεί σηµαντική ζηµιά. Έχει καεί η 
βλάστηση και στις δύο πλευρές του φαραγγιού, συµπεριλαµβανοµένης της βλάστησης σε απότοµες και 
βραχώδεις πλαγιές. 
Συνολικά, εντός της προστατευόµενης περιοχής κάηκαν 6.362 στρέµµατα, ήτοι το 29,2% του συνόλου της. 
 
Καταστροφές σε άλλες φυσικές περιοχές 
Εκτός από τις καταστροφές που προκλήθηκαν στις παραπάνω περιοχές ιδιαίτερης φυσικής αξίας, επίσης 
σηµαντικό ήταν το πλήγµα στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον µε την καταστροφή εκτεταµένων ενιαίων 
περιοχών φυσικής κάλυψης. Συνολικά εκτιµάται ότι κάηκαν 975.180 στρ φυσικής φυτοκάλυψης, εκ των 
οποίων τα 768.544 στρ (78,8%) δεν εντάσσονται στο σύστηµα προστατευόµενων περιοχών Natura. Οι 
εκτάσεις αυτές καλύπτονταν κυρίως από δάση χαλεπίου πεύκης, χαµηλή βλάστηση (φρύγανα, µακία) και 
λιβάδια. 
Η αναγέννηση των περιοχών αυτών δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, στον βαθµό βεβαίως που αυτές θα 
προστατευτούν επαρκώς από οικολογικά ασύµβατες αλλαγές χρήσεων γης. 
Επιπλέον, σηµαντικές είναι και οι συνέπειες προς την τοπική οικονοµία, ειδικά σε ότι αφορά την πρωτογενή 
παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία), την επισκεψιµότητα και τον τουρισµό στις καµένες περιοχές.  
 
Καταστροφές σε υποδοµές και παραγωγικό δυναµικό 
Εκτός από τις ζηµιές που προκλήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον και στις προστατευόµενες περιοχές, 
σηµαντικές είναι και οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στις παραγωγικές και οικιστικές υποδοµές των πληγεισών 
περιοχών. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, καταστράφηκαν από τις 
πυρκαγιές 781.043 στρέµµατα αγροτικής γης (στην πλειονότητά τους ελαιώνες), αλλά και 16.432 στρέµµατα 
οικισµών, γηπέδων και άλλων τεχνητών επιφανειών. 
Κατά την επίσηµη καταγραφή των ζηµιών σε κτήρια το ΥΠΕΧΩ∆Ε κατέγραψε την ολική καταστροφή 1644 
κτισµάτων όλων των χρήσεων, καθώς και ζηµιές σε 887 ακόµη. 
Οι αυτοψίες στην περιοχή κατέγραψαν επίσης αρκετά εκτενείς ζηµιές στις υποδοµές του οδικού δικτύου, 
αλλά και στις υποδοµές τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης. 
Σε ότι αφορά τις αγροτικές περιοχές που επλήγησαν, πιο σηµαντικές όλων είναι οι ζηµιές στους 
εκτεταµένους ελαιώνες της περιοχής. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις πρώτες διαθέσιµες πληροφορίες, µόνο 
στην Ηλεία καταστράφηκε το 50% του δυναµικού ελαιοπαραγωγής, 
Οι ζηµιές στη γεωργία συµπληρώνονται και από τις έµµεσες ζηµιές που προκύπτουν από καταστροφές σε 
σχετικές υποδοµές (αποθήκες) αλλά και στον εξοπλισµό. 
Ο κλάδος της κτηνοτροφίας επλήγη επίσης σοβαρά. Υπήρξαν τεράστιες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο που 
συµπληρώνονται και από τις καταστροφές σχετικών υποδοµών, όπως οι στάβλοι.  
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Τέλος, ολοκληρώνοντας την αναφορά στις επιπτώσεις στο παραγωγικό δυναµικό, πρέπει οπωσδήποτε 
κανείς να αναφερθεί στις επιπτώσεις στον τουρισµό. Αυτές είναι σηµαντικές, καθώς σηµειώθηκε σοβαρό 
πλήγµα στο οικιστικό κεφάλαιο, το οποίο αποτελούσε πόλο έλξης επισκεπτών, και στα λοιπά τουριστικά 
αξιοθέατα της περιοχής.  
Για το µέλλον υπάρχει φόβος για επέκταση αυτής της υποβάθµισης του τουριστικού προϊόντος, σε 
περίπτωση άναρχης χωροθέτησης αναπτυξιακών επενδύσεων και παρεµβάσεων. 
 
 
4.2 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 
 
4.2.1 Γενική περιγραφή, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και γενικοί τύποι τοπίων 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας έχει ένα έντονα διακριτό ορεινό τοπιακό χαρακτήρα.  
Οι ορεινοί όγκοι της εµφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία λίµνες, ποτάµια, 
φαράγγια, σπήλαια, καταρράκτες, ποικιλότητα οικοσυστηµάτων, καθώς και ενδιαφέροντες οικισµούς κλπ.  
Το ορεινό συγκρότηµα του Χελµού (Αρόανια όρη), είναι από τα πλέον αναγνωρίσιµα και ελκυστικότερα της 
Ελλάδας. Οι ορεινοί όγκοι, τα όρη και οι λόφοι της συνοδεύονται  µε θρύλους,  µύθους, παραδόσεις αλλά και 
πλούσια ιστορία. 
Εκτός από τον αρχαιολογικό χώρο στο Κεφαλόβρυσο Πορτών ο οποίος συγκαταλέγεται µεταξύ των 
σπουδαιότερων υπάρχει  πλήθος αρχαιολογικών  θέσεων που δεν έχουν αναδειχθεί 
 
Παρά τον ορεινό τοπιακό χαρακτήρα της, το ήπιο και εύκρατο κλίµα της και οι µικροί αλλά αρκετοί ποταµοί 
της δηµιουργούν ποικιλόµορφο αγροτικό τοπίο στις παραθαλάσσιες περιοχές και στην ∆υτική Αχαΐα. Οι 
ακτές της παρά τον µικρό διαµελισµό τους δηµιουργούν ευπρόσιτες και δηµοφιλείς παραλίες µε την 
ποικιλότητα τοπίου να συµπληρώνεται µε την ποικιλία τύπων οικοσυστηµάτων και οικοτόπων οι 
λιµνοθάλασσες του Πρόκοπου και της Καλογριάς στον Κυλληνιακό κόλπο. Συνολικά όλα αυτά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία συνιστούν την σηµαντική ποικιλότητα του Τοπίου της ΠΕ της 
Αχαΐας. 
  
4.2.1.α Η υλική διάσταση του τοπίου της Αχαΐας 

 
α.1 Η  αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου 
 
Ορεινά Τοπία: Εµφανίζει µεγάλη ποικιλότητα ορεινών τοπίων λόγω της µεγάλης κάλυψης, της έκτασης της 
Περιφερειακής Ενότητας από πλήθος τύπων βουνών, που καθορίζουν το ανάγλυφο της περιοχής και τα 
οποία στην πλειονότητά τους προστατεύονται από ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Συµβάσεις όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα κεφαλαία ΠΠΧΣΑΑΑ.1.1.α 6-3.5: το ορεινό συγκρότηµα του Χελµού (Αροάνια όρη, 2.341 
µ.), το Αφροδίσιο όρος, το Παναχαϊκό ο Ερύµανθος, Κλωκός ή Βουνά της Φτέρης ο Μπαρµπαριάς και τα 
χαµηλότερα βουνά Σκόλλις και Μόµβρη.  
 
Αγροτικά Τοπία: Οι πεδινές εκτάσεις είναι περιορισµένες διότι τα βουνά, απλώνονται προς κάθε 
κατεύθυνση. Οι πεδιάδες είναι γενικά περιφερειακές, και σχηµατίζονται ανάµεσα στα τελευταία αντερείσµατα 
των βουνών και στη θάλασσα. Μερικές πεδιάδες είναι: η γόνιµη πεδιάδα της Πάτρας, η πεδιάδα της Αχαΐας, 
του Αιγίου, και άλλες µικρότερες. Μικρές επίσης πεδιάδες και κοιλάδες σχηµατίζονται και κατά µήκος του ρου 
των ποταµών. Το αγροτικό τοπίο που δηµιουργούν εµφανίζει ποικιλότητα κύρια λόγω των διαφορετικών 
καλλιεργειών µε αµπελώνες ελαιώνες. Σε ορισµένες µόνο πεδιάδες όπως στην πεδιάδα της Αχαΐας 
εµφανίζεται ποικιλότητα και λόγω της γεωµορφολογίας µε λοφίσκους. 
 
∆ασικά Τοπία: Το ∆άσος της Στροφυλιάς όντας το µοναδικό δάσος δρυός που βρίσκεται στο ύψος της 
θάλασσας  δηµιουργεί χαρακτηριστικό δασικό Τοπίο και το  Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων. 
 
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία: Από τις γενικές κατηγορίες υγροτόπων απαντώνται: ποταµοί, λίµνες, 
λιµνοθάλασσες, πηγές. 
 
Λιµνοθάλασσες: Η µικρή λιµνοθάλασσα Καλογριά κοντά στο ακρωτήριο Άραξος, η οποία χρησιµεύει για 
ιχθυοτροφείο,  Λιµνοθάλασσα Αλυκής Αιγίου 
Λίµνες: Η ορεινή βαθιά και  µικρή λίµνη Τσιβλού στα Αροάνια, η Πρόκοπος (ή Προκόπι) στο Ακρωτήρι 
Άραξος (Πάπας) που είναι ιχθυοτροφείο, η λίµνη Ρακίτας. 
Πηγές: «Τα Ύδατα της Στυγός» είναι οι πηγές του ποταµού Κράθη στον Χελµό, το Σπήλαιο Λιµνών µε 13 
καταγεγραµµένες κλιµακωτές λίµνες, οι  πηγές του  Αροανιου, και οι πηγές του Λάδωνα.  
 
Ποταµοί: Είναι µικροί και χειµαρρώδεις, και ορισµένοι προκαλούν ζηµιές σε περιόδους βροχών, ιδίως στην 
παραλιακή ζώνη π.χ Σελινούντας. Με τις πηγές και τις ροές τους κύρια στις ορεινές περιοχές δηµιουργούν 
εξαιρετικά αξιόλογα τοπία.  
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Στον Κορινθιακό εκβάλλουν ο Βουραϊκός που έχει ανασκάψει µια βαθιά κοίτη φαράγγι, ο Σελινούντας, ο 
Κράθις ο Κριός, ο Φοίνικας και ο Μεγανιτας. Στον Πατραϊκό χύνεται ο Πείρος, ο Γλαύκος και ο Βελιτσιάνικος. 
Στο νότιο τµήµα βρίσκονται οι πηγές και το ανώτερο τµήµα του ποταµού Ερύµανθου, ο Αροάνιος ποταµός, ο 
οποίος συνεχίζει το ρου του στην Αρκαδία ως Λάδωνας καθώς και ο ποταµός Παος.  
 
Παράκτια τοπία: Οι ακτές της Αχαΐας εµφανίζουν µικρό διαµελισµό. Μεταξύ των ακρωτηρίων του Άραξου 
και του Ρίου σχηµατίζεται ο Πατραϊκός κόλπος µε το λιµάνι της Πάτρας. Ανατολικά του στενού Ρίου 
Αντιρρίου, στον Κορινθιακό, βρίσκονται το ακρωτήριο ∆ρέπανο, οι όρµοι Σελιανίτικων και Αιγίου, οι άκρες 
Γύφτισσα και Πούντα και το ακρωτήριο της Ακράτας.  
Στον Κυλληνιακό κόλπο οι σηµαντικοί οικοτοποι οι λιµνοθάλασσες του Πρόκοπου και της Καλογριάς και  
σχηµατισµοί των αµµοθινών, το δάσος της Στροφυλιας δηµιουργούν ένα χαρακτηριστικό και πολύ αξιόλογο 
παράκτιο τοπίο. 
 
α.2 Η κοινωνική υλικότητα του τοπίου 
 
Ανθρωπογενή στοιχεία 

 
Παραδοσιακοί οικισµοί: Έχουν χαρακτηρισθεί ως Παραδοσιακοί οι οικισµοί Βεσίνι, Αλεποχώρι και τα 
δηµοφιλή Καλάβρυτα Υπάρχουν όµως πολλοί άλλοι οικισµοί  µε ενδιαφέρουσα παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
καθώς και ιστορικοί οικισµοί κύρια στις παρυφές των ορεινών όγκων µέσα σε καταπράσινο περιβάλλοντα 
χώρο και κοντά  τρεχούµενα νερά και µε ωραία θέα. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιους από τους ιστορικούς  
οικισµούς που απλώνονται στις παρυφές του Χελµού µε θέα προς τον καταρράκτη της Στύγας Περιστέρα, 
Σόλο, Μεσορρούγι, Ζαρούχλα, Αγία Βαρβάρα, Χαλκιάνικα, Αγρίδι, Τσιβλός.  
 
Αρχαιολογικοί χώροι 
Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι που έχουν αναδειχθεί µερικώς όπως ο αρχαιολογικός χώρος στο 
Κεφαλόβρυσο Πορτών ο οποίος συγκαταλέγεται µεταξύ των σπουδαιότερων αλλά και πλήθος 
αρχαιολογικών θέσεων που µαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίων πόλεων αρχαίων θεάτρων καθώς και 
Νεκροταφείων οι οποίες όµως παρότι έχουν εντοπιστεί, ουδέποτε ανασκάφηκαν ή ανασκάφηκαν και τις 
περισσότερες φορές εγκαταλείφθηκαν, µε αποτέλεσµα τα ερείπια να επιχωθούν εκ νέου. 
Τα αρχαία θέατρα που έχουν εντοπισθεί  είναι της Αιγείρας, της Κερύνειας, της Κλειτορίας και του Λεοντίου. 
Μνηµεία νεότερων εποχών: Τα σηµαντικότερα είναι το  Κάστρο του Ρίο και το Κάστρο Σεντοµέρ. 
Μοναστήρια, Ναοί: Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, η ιστορική µονή του Μεγάλου Σπηλαίου, ο ιερός ναός της 
Παναγίας της Πλατανιώτισσας 
Πόλεις: Η Πάτρα, η αρχαία πόλη του µυθικού Πατρέα, είναι η µεγαλύτερη πόλη και το λιµάνι που συνδέει την 
Ελλάδα µε τη ∆υτική Ευρώπη και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και τη ρυµοτοµία της καθώς και την 
πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της.  
 
4.2.1.β Άυλα στοιχεία: Στα άυλα στοιχεία των τοπίων συµπεριλαµβάνονται οι θρύλοι, µύθοι, παραδόσεις 
αλλά και η πλούσια ιστορία που συνοδεύουν τους ποταµούς τους  λόφους και τα  βουνά  
 
Οι ζώνες τοπίου της ΠΕ Αχαϊας µαζί µε τις τοπιακές ενότητες που περιλαµβάνουν οι κάθε µια είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Α.1 Ζώνη τοπίου Χέλµου – Βουραϊκού – παραλία Κορινθιακού κόλπου  
 
Ε.1 Τοπιακή ενότητα  Χελµού – Βουραϊκού 
Χελµός 
Ο Βουραϊκός ποταµός το φαράγγι του και ο Οδοντωτός 
Σπήλαιο Λιµνών Καστριών 
Ο Κράθης 
Ύδατα Στυγός ή Μαυρονέρι 
Λίµνη Τσιβλού  
Καλάβρυτα, ιστορικά µνηµεία και χωριά στο Χελµόι  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ 
 ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΟΥΣΟΙ 
ΑΡΧΑΙΑ (ΑΧΑΪΚΗ) ΦΑΡΡΑΙ 
ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΕΙΡΑ 
 
Ε.2 Τοπιακή ενότητα Αµπελώνων ορεινής Αιγιάλειας 
 
Ε.3 Τοπιακή ενότητα Αυχένα Χελµού και αφροδίσιου όρους 
Όρος  Αφροδίσιο 
Αροάνιος ποταµός 
Λάδωνας (Το ποτάµι του ∆ράκοντα) 
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Κλειτορία (Μαζέϊκα) 
ΑΡΧΑΙΟΣ (ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ) ΚΛΕΙΤΩΡ 
ΑΡΧΑΙΑ ΨΩΦΙΣ 
ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΟΣ 
ΒΕΣΙΝΙ  
∆άφνη ή Στρέζοβα 
Τριπόταµα 
Ο Πάος 
 
Ε.4 Τοπιακή ενότητα Κλωκός – Μάρµπας - Σελινούντας 
Ο Σελινούντας 
Όρη Κλωκός και Μάρµπας 
Κλωκός 
Μάρµπας 
Μπουφούσκια Αιγίου 
Αρχαία Κερύνεια 
 
Ε.5 Τοπιακή ενότητα παράκτιων περιοχών Κορινθιακού κόλπου 
Αίγιο 
Λιµνοθάλασσα Αλυκής Αιγίου  
Αρχαία Ελίκη 
Το ∆ιακοφτο 
 
Α.2 Ζώνη τοπίου Πάτρας Παναχαϊκού  
 
Ε.1 Παράκτια τοπιακή ενότητα Πατραϊκού κόλπου 
Η Πάτρα. 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΤΡΑΣ  
Παραλίες Πάτρας 
Το Ρίο 
Κάστρο Ρίου 
Ώλενος Αχαΐας 

 
 Ε.2 Τοπιακή ενότητα Παναχαϊκού  
Το Παναχαϊκό  
Η λίµνη της Ρακίτας 
Σκολίς ή Σαντοµέρι 
Κάστρο Σαντοµερίου 
Πόρτες (Κεφαλόβρυσο) 
Μόβρη 
Αγροτική περιοχή Μόβρης   
Γυφτόκαστρο 
Αρχαία Τριτεία ή Τρίταια   
Ο Πείρος ποταµός 
Λίµνη Αστερίου 
Ο Γλαύκος 
Ο Βολιναίος ή ∆ρεπανέικο 
Το Πλατανέικο 
Ποταµός Σέλεµνος 
Ο ∆ιακονιάρης 
Σγάρτσικο 
Αχαϊκό Λεόντιο 
Αισθητικό ∆άσος χειµάρρων Σελέµνου και Χαράδρου  
Αρχαιολογικός χώρος Πετρωτού-Κρήνης 
                                           
Α.3 Ζώνη τοπίου Ερύµανθος Λάµπεια – Κοινή ζώνη µε ΠΕ Ηλείας 

 
Α.4 Παράκτια ζώνη τοπίου ΠΕ Αχαϊας, Ηλείας – Κοινή ζώνη µε ΠΕ Ηλείας 
 
Ε.1 Ενότητα τοπίου Κυλλήνιος Κόλπος -  Κοινή ενότητα τοπίου µε ΠΕ Ηλείας  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 
 
Α.1 Ζώνη τοπίου Χελµού – Βουραϊκού – παραλία Κορινθιακού κόλπου 
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Ε.1 Τοπιακή ενότητα Χελµού – Βουραϊκού  
 
Χελµός  
Είναι το τρίτο σε ύψος βουνό της Πελοποννήσου. Το όλο συγκρότηµά του εκτείνεται από τη χαράδρα του 
Βουραϊκού ποταµού ως την λεκάνη του ποταµού Ολβίου το κάτω τµήµα της µικρής κοιλάδας του ποταµού 
Κριά. Καταλαµβάνει έκταση µεγαλύτερη των 60 τετρ. χιλιοµέτρων η δε ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται στα 
2.355 µ. Ο ορεινός όγκος είναι ένας σηµαντικός βιότοπος διεθνούς σηµασίας µε δασωµένες πλαγιές µε δάση 
Κεφαλληνιακής ελάτης & µαύρης Πεύκης. Από τα µέσα του 20ού αι., λόγω της υπερεκµετάλλευσης της γης 
και της αλόγιστης θήρας, αρκετά είδη θηλαστικών και ορνιθοπανίδας εξαφανίστηκαν. 
Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά  γνωρίσµατα που συνθέτουν το τοπίο του είναι το Σπήλαιο Καστριών 
τα Υδατα Στυγός, το φαράγγι Βουραϊκού, το Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων, οι πηγές Αροανίου, η λίµνη 
Τσιβλού και οι πηγές Λάδωνα Οι υψηλότερες κορυφές του Χελµού µε εξαιρετική θέα είναι: Η Ψηλή Κορφή το 
Μαρµάτι το Ξεροβούνι το Αβγό ο Προφήτης Ηλίας και η Νεραϊδόραχη όπου εγκαταστάθηκε πρόσφατα ένα 
υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο, µια και αυτή η περιοχή είναι µια από τις σκοτεινότερες της Ευρώπης τη νύχτα. 
Ο Χελµός έχει ενταχθεί στο δίκτυο «NATURA 2000». Πρόσφατα ιδρύθηκε το «Εθνικό Πάρκο Χελµού – 
Βουραϊκού» Σκοπός του είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής 
κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου. Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των 
σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που διακρίνονται για την µεγάλη βιολογική, 
οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. 
 Η εντυπωσιακή χαράδρα της Στύγας που πλαισιώνεται από τις πιο σηµαντικές ορθοπλαγιές του όρους και 
σχετίζεται µε µια υγρή σπηλιά και ένα καταρράκτη στη βάση της, όπου κατά τη µυθολογία η θεά Αθηνά 
βάφτισε τον Αχιλλέα και έγινε αθάνατος. Ο Χελµός είναι ιδανικό βουνό για πεζοπορία και ορειβασία. Υπάρχει 
ορειβατικό καταφύγιο και οι εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου Καλαβρύτων που εκτείνεται από τον 
Ξερόκαµπο ως τη Νεραϊδόραχη (7 αναβατήρες, 12 πίστες). 
 
Ο Βουραϊκός ποταµός το φαράγγι του και ο Οδοντωτός 
Ο Βουραϊκός ποταµός πηγάζει από τα βουνά των Καλαβρύτων ανάµεσα στις ανατολικές προεκτάσεις του 
Ερύµανθου και δυτικές του Χελµού και ρέει µε βόρεια κατεύθυνση στα δυτικά του νόµου Αχαΐας. Μετά τα 
Καλάβρυτα ο Βουραϊκός έχει ανοίξει βαθύ και απόκρηµνο φαράγγι το οποίο συνοδεύει ο µύθος του Ηρακλή 
µέσα στο οποίο κινείται ο οδοντωτός σιδηρόδροµος που συνδέει τα Καλάβρυτα µε το ∆ιακοπτό. 
Στις όχθες του Βουραϊκού ποταµού υπάρχει σπήλαιο όπου κατά την µυθολογία ήταν µαντείο αφιερωµένο 
στον Ηρακλή. Εκεί οι προσκυνητές έριχναν τους αστραγάλους και διάβαζαν τους χρησµούς στους Πίνακες 
της Γνώσης, όπως τους αποκαλούσαν. 
Το φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού αποτελεί ένα από τα ωραιότερα τοπία της χώρας µας. Πυκνή βλάστηση, 
απόκρηµνα βράχια, καταρράκτες και σπηλιές είναι µόνο µερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του. Η 
διαδροµή πεζοπορίας µέσα στο φαράγγι είναι τµήµα του ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4. Ένα από τα 
ωραιότερα τµήµατα της διαδροµής είναι από την Κάτω Ζαχλωρού µέχρι την στενή σήραγγα στις Πόρτες.  
Το φαράγγι διασχίζει το διασηµότερο ελληνικό τρένο, ο Οδοντωτός σιδηρόδροµος, έργο του Χαρίλαου 
Τρικούπη που διανύει µια από τις ωραιότερες διαδροµές της Ευρώπης και συνδέει το ∆ιακοπτό µε τα 
Καλάβρυτα. Είναι ο στενότερος οδοντωτός στην Ευρώπη, µε πλάτος γραµµής µόλις 75 εκατοστά.  
Ως τη δεκαετία του '60 αποτελούσε το µοναδικό µέσο µεταφοράς των κατοίκων της περιοχής, µε σπουδαία 
οικονοµική σηµασία. Η λειτουργία του σήµερα όµως είναι κυρίως τουριστική. 
Η διαδροµή του περνάει µέσα από αλλεπάλληλες λαξεµένες στο βράχο στοές, ψηλές και στενές γέφυρες, 
αλλά και από τοπία άγριας φύσης, µε καταρράκτες που λαξεύουν τα βράχια δηµιουργώντας µοναδικούς 
σχηµατισµούς και φτάνει στις «Πόρτες», το στενότερο και εντυπωσιακότερο σηµείο της διαδροµής. Σε άλλα 
τµήµατα της διαδροµής του περνάει µέσα από καταπράσινα τοπία, τρεχούµενα νερά και γραφικά πέτρινα 
σπιτάκια. Ο οδοντωτός φτάνει στα Καλάβρυτα. 
 
Σπήλαιο Λιµνών Καστριών  
Σε λίγα χιλιόµετρα µετά το Πλανητέρο, νότια των Καλαβρύτων, συναντώνται τα Καστριά µε το γνωστό 
σπήλαιό τους, (στα 827 µ. υψόµετρο), ένα από τα σπήλαια µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για ένα µοναδικού κάλλους µνηµείο της φύσης µε 13 λίµνες να εκτείνονται στα τρία επίπεδά του. 
Είναι παλαιά κοίτη υπόγειου ποταµού µε εξερευνηµένο µήκος 1.980 µ., εκ των οποίων έχουν αξιοποιηθεί τα 
500 µ. Αποτελεί ένα  σπάνιο δηµιούργηµα της φύσης µε λαβυρινθώδεις διαδρόµους, στοές, ποικιλόµορφα 
σταλακτιτικά και σταλαγµιτικά συµπλέγµατα που καθρεφτίζονται στα νερά των λιµνών και µεταµορφώνουν το 
τοπίο σε ένα τεράστιο φυσικό έργο τέχνης µε θαυµαστό διάκοσµο σε ποικιλία σχηµατισµών και χρωµάτων.  
Μεταξύ των διαδοχικών κλιµακωτών λιµνών έχουν αναπτυχθεί , µε τη συνεχή επί χιλιάδες χρόνια εναπόθεση 
σταλακτιτικής ύλης, πρωτότυπα λιθωµατικά φράγµατα ύψους 4µ. που καθιστούν το σπήλαιο µοναδικό 
πραγµατικά µαγευτικό Μνηµείο της Φύσης. 
Η διάβασή από τους επισκέπτες των µόλις τριών λιµνών διασφαλίζεται µε κατάλληλους φωτισµούς και 
υπερυψωµένα γεφυράκια. Ανακαλύφθηκε το 1964 από κατοίκους των Καστριών και εξερευνήθηκε ένα χρόνο 
µετά. 
Παρουσιάζει εξαιρετικό σπηλαιολογικό και γεωλογικό ενδιαφέρον και έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός 
χώρος. Στο σπήλαιο διαβιούν τρία είδη νυκτερίδων και αρκετά είδη σπηλαιόβιων οργανισµών.  
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Ο Κράθης 
Ποταµός της Αχαΐας, στην περιοχή της Ακράτας. Πηγάζει από τον Χελµό και οι πηγές του είναι γνωστές σαν 
Ύδατα Στυγός, έχει όµως και µια δεύτερη πηγή στο δάσος της Ζαρούχλας. Έχει µήκος 40 χιλιόµετρα και 
περνά από την λίµνη Τσιβλού η οποία δηµιουργήθηκε το 1912 όταν µια µεγάλη κατολίσθηση έφραξε την 
κοίτη του.  
Χύνεται στον Κορινθιακό κόλπο, στην Ακράτα της οποίας το όνοµα προέρχεται από τον Κράθη. Το όνοµα 
του Κράθη προέρχεται, σύµφωνα µε τον Στράβωνα, από το Κίρνασθαι (αναµειγνύω, ενώνω), γιατί ο Κράθης 
έχει δύο διαφορετικές πηγές που ενώνονται στην πορεία. Το ποτάµι κατά καιρούς πληµµυρίζει και προξενεί 
µεγάλες καταστροφές κυρίως στην πόλη της Ακράτας. 
 
Ύδατα Στυγός ή Μαυρονέρι 
Τα Ύδατα της Στυγός είναι, όπως προαναφέρθηκε, οι πηγές του ποταµού Κράθη στον Χελµό σε υψόµετρο 
2.100 µέτρα. Από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας, τα ύδατα της Στυγός εντυπωσιάζουν τους ορειβάτες, 
πεζοπόρους του Χελµού µε το θέαµά τους. Στην πιο σηµαντική ορθοπλαγιά του βουνού υπάρχει µία υγρή 
σπηλιά και ένας εντυπωσιακός καταρράκτης. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα µνηµεία της φύσης στην 
περιοχή. 
Τα ύδατα της Στυγός συνδέθηκαν µε θεολογικές και φιλοσοφικές ιδέες, όπως τα Ελευσίνια Μυστήρια και οι 
ορφικοπυθαγορικές δοξασίες για τη µετενσάρκωση. Κατά την µυθολογία η θεά Θέτιδα βάπτισε τον Αχιλλέα 
και έγινε αθάνατος. Η Στύγα, η σατανική ωκεανίδα µε τα φαρµακερά νερά της, κύκλωνε τον Άδη και 
τροµοκρατούσε όποιον άνθρωπο ή θεό ορκιζόταν ψέµατα. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι αυτή η πηγή συνδεόταν 
µε την υποχθόνια πηγή του Άδη. 
Υπάρχουν δύο διαδροµές για να φτάσει κανείς στα Ύδατα της Στυγός. Η µία είναι να κατεβεί στη Στύγιο 
κοιλάδα από την κορυφογραµµή του Χελµού που βρίσκεται πάνω από αυτή. 
Η δεύτερη να ανέβει από τη χαράδρα που διασχίζει ο ποταµός Κράθις. Από τον οικισµό Βουναριάνικα δίπλα 
στην Περιστέρα υπάρχει µονοπάτι το οποίο έχει γίνει ειδικά για τα Ύδατα της Στυγός.  
 
Λίµνη Τσιβλού  
Η λίµνη του Τσιβλού βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Ακράτας, στις παρυφές του Χελµού. Είναι µια 
ασυνήθιστη µικρή βαθιά, ορεινή λίµνη. Η έκτασή της φτάνει τα 200 στρέµµατα. Σχηµατίστηκε µετά από 
µεγάλη κατολίσθηση που έφραξε τον ποταµό Κράθη το 1913 και παρέσυρε τον οικισµό Τσιβλό, από όπου 
πήρε την  ονοµασία της η λίµνη. Στον πυθµένα της βρίσκονται ακόµη τα ερείπια των σπιτιών του οικισµού. 
Αποτελεί εντυπωσιακό Τοπίο καθώς περιβάλλεται από πλούσια ελατοδάση και έτσι συνδυάζει τα υγροτοπικά 
µε τα δασικά οικοσυστήµατα. 
Η λίµνη είναι δηµοφιλής χώρος αναψυχής. Τους καλοκαιρινούς µήνες αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν τα νερά 
της λίµνης για κολύµπι, µε θέα το καταπράσινο τοπίο και τις κορυφές του Χελµού, ενώ τους χειµερινούς 
µήνες κάνουν περιπάτους ή βόλτες µε ποδήλατο και αυτοκίνητο στους δρόµους και τα µονοπάτια γύρω της. 
Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η λίµνη χρειάζεται προσεκτική διαχείριση για να µην υποβαθµιστεί 
ανεπανόρθωτα. 
 
Καλάβρυτα, ιστορικά µνηµεία και χωριά στο Χελµόι  
Τα Καλάβρυτα είναι χτισµένα σε ύψος 756 µ., σε ένα τεράστιο ξέφωτο, που το αγκαλιάζει το δύσβατο 
ελατοδάσος της Ανεξαρτησίας (Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων). Συγκαταλέγονται στους δηµοφιλέστερους 
χειµερινούς προορισµούς της χώρας. Είναι ο τελευταίος σταθµός του Οδοντωτού. 
Ενδιαφέροντα µνηµεία στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων είναι ο τόπος θυσίας στα 
ανατολικά της πόλης, που υπενθυµίζει το ολοκαύτωµα της 13ης ∆εκεµβρίου 1944, και το Μουσείο του 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώµατος Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας όπου φυλάσσεται το λάβαρο της Επανάστασης, 
όπως και τα άµφια και η ποιµενική ράβδος του Παλαιών Πατρών Γερµανού. 
Η ιστορική µονή του Μεγάλου Σπηλαίου και τέλος ο ιερός ναός της Παναγίας της Πλατανιώτισσας. Ένα µικρό 
εκκλησάκι στο εσωτερικό ενός πλατάνου µε το αποτύπωµα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. 
 
Μερικά µόνο από τα ιστορικά χωριά που απλώνονται στις παρυφές του Χελµού Περιστέρα, Σόλο, 
Μεσορρούγι, Ζαρούχλα, Αγία Βαρβάρα, Χαλκιάνικα, Αγρίδι, Τσιβλός. Η θέα µε την πυκνή µεικτή βλάστηση 
από πεύκα, πλατάνια, καστανιές, κυπαρίσσια, έλατα κ.α. είναι πραγµατικά εντυπωσιακή. Πιο πέρα, βρίσκεται 
η Ζαρούχλα, το πιο ανεπτυγµένο τουριστικά χωριό της περιοχής.  
 
Αρχαιολογικοί χώροι 
 
Αρχαίοι Λουσοι  
Κοντά στο χωριό Λουσικό του ∆ήµου Καλαβρύτων, το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο έχει φέρει στο 
φως τη σπουδαία αρκαδική πόλη Λουσοί, ενώ οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται. Έχουν ανασκαφεί 
θεµέλια οικιών ελληνιστικής και ρωµαϊκής εποχής, αλλά τα σηµαντικότερα ευρήµατα είναι η αγορά της πόλης 
και κυρίως το Ιερό της Αρτέµιδος Ηµερησίας, χτίσµα του 3ου π.Χ. αιώνα. 
Πρόκειται για ένα σηµαντικό αρχαιολογικό εύρηµα µε ναό, πρόναο και άδυτο. Γίνονται αντιληπτά τα 
χαρακτηριστικά Βασιλικής και κάποια στοιχεία δωρικού ρυθµού, ενώ διακρίνονται εύκολα  το βουλευτήριο, το 
πρόπυλο και η κρήνη. 
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Αρχαία (Αχαϊκή) Φαρραί 
Μεταξύ των χωριών Πρέβεδος και Ίσωµα στις Φαρρές, συναντάται η αρχαία πόλης Φαρραί, που υπήρξε 
συνιδρύτρια πόλη της «Β’ Αχαΐκής Συµπολιτείας», το 281 π.Χ. 
Υπάρχει πλήθος από αρχαιολογικά ευρήµατα όπως: Ρωµαϊκό λουτρό, επιγραφές στο νεκροταφείο του 
Πρεβέδου, τύµβοι στη Σταρόλακκα και µυκηναϊκοί τάφοι. 
 
Αρχαία Αιγείρα 
Στα όρια των Νοµών Αχαΐας και Κορινθίας, κοντά στον οικισµό Αιγές, βρίσκεται η ακρόπολη της µυκηναϊκής 
πόλης, που λεγόταν Υπερησία ή Υπερησίη, οι κάτοικοι της οποίας έλαβαν µέρος στον Τρωικό Πόλεµο. 
Επίσης, εκεί κοντά βρίσκονται τα ερείπια της κλασσικής - ελληνιστικής - ρωµαϊκής Αιγείρας, της οποίας 
σπουδαιότερα µνηµεία είναι το Θέατρο, δύο Ναοί και το Γυµνάσιο. Πρόσφατα στην περιοχή της Οάσεως 
βρέθηκε οικισµός του 3ου π.Χ. αιώνα.  
 
Ε.2 Τοπιακή ενότητα Αµπελώνων ορεινής Αιγιαλείας  
 
Οι πλαγιές της Αιγιάλειας δεσπόζουν του Κορινθιακού Κόλπου και ορίζονται από τα όρια του ελατοδάσους 
στα 800µ και τα χαµηλότερα µέρη καλλιέργειας της σταφίδας στα 200-300 µ. Πρόκειται για πλαγιές ήπιας 
κλίσης µε εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύµορφο ανάγλυφο µε εξάρσεις, κοιλάδες και µικρά οροπέδια. Οι 
αµπελώνες βρίσκονται στην ηµιορεινή ζώνη της Αιγιάλειας σε υψόµετρο 400 έως 900 µ. που χωρίζεται σε 
επιµέρους τµήµατα από βαθιές χαράδρες που έχουν διαµορφωθεί από τη δράση επτά ποταµών (από 
ανατολικά: Κριός, Κράθις, Βουραϊκός, Κερυνίτης, Σελινούντας, Μεγανίτης και Φοίνικας) που εκβάλλουν στον 
Κορινθιακό Κόλπο.  
Αµπελώνες (κυρίως Κορινθιακή σταφίδα αλλά και οινοποιήσηµα σταφύλια) υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις 
περιοχές µε ήπια κλίση ενώ στις πιο απότοµες περιοχές υπάρχουν γκρεµοί, πευκοδάση και µακία βλάστηση. 
Ελαιόδεντρα και άλλα δέντρα (π.χ. αµυγδαλιές) υπάρχουν συχνά στα όρια των αµπελώνων ή, µερικές φορές 
και ανάµεσα σε αυτούς. Βασικό στοιχείο του τοπίου είναι οι διάσπαρτες αγροικίες και οι επίπεδες ορθογώνιες 
παραλληλόγραµµες γυµνές επιφάνειες (τα «αλώνια») όπου γίνεται η ξήρανση της σταφίδας. 
Το κύριο χαρακτηριστικό που ενοποιεί και προσδίδει στην περιοχή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της είναι η 
αµπελουργική δραστηριότητα που ασκείται ανελλιπώς στην περιοχή τουλάχιστον από την µυκηναϊκή 
περίοδο, η καλλιέργεια δε στην περιοχή της περίφηµης «Κερυνείας αµπέλου» αναφέρεται ιδιαίτερα από τον 
Παυσανία στα Αχαϊκά. Η Αιγιάλεια είναι ένας ηµιορεινός απέραντος αµπελότοπος. Οι αµπελώνες της 
Αιγιάλειας έχουν χαρακτηριστεί από τους ωραιότερους του κόσµου και η περιοχή έχει αποκληθεί Τοσκάνη 
της Ελλάδας.  
 
Ε.3 Τοπιακή ενότητα Αυχένα Χελµού και Αφροδίσιου όρους 
 
Όρος  Αφροδίσιο 
Στα όρια µε  την Αρκαδία, µεταξύ Τριποτάµων και ∆άφνης υψώνεται το Αφροδίσιο Όρος µε υψόµετρο 1.445 
µ. Εκεί βρίσκονται τα  χωριά Βεσίνι και ∆εχούνι που αποτελούν παραδοσιακούς οικισµούς και νοτιότερα η 
∆άφνη (Στρέζοβα) µε το Βυζαντινό Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Ο Σειραίος, ποταµός ρέει στους 
πρόποδες του. Το όρος ονοµάστηκε έτσι από τα περίφηµα λουτρά της Αφροδίτης. 
Πάνω στο Αφροδίσιο όρος, βρίσκεται το µοναδικό δάσος της Μπαρµπούς µε τις αιωνόβιες καστανιές που 
είναι χαρακτηρισµένο ως µνηµείο της φύσης. Σ’ όλο το βουνό, βρίσκουν καταφύγιο και τροφή κοπάδια από 
αγριογούρουνα. Την περίοδο του κυνηγιού, γίνονται οργανωµένες εξορµήσεις κυνηγών.  
Οι σηµαντικότερες κορυφές του βουνού είναι: Μαύρη Βρύση: Πρόκειται για το ψηλότερο σηµείο του 
Αφροδίσιου όρους, σε υψόµετρο 1.445 µέτρων και βρίσκεται στα όρια της Αχαΐας και της Αρκαδίας. Οι 
υπόλοιπες ψηλότερες κορυφές του όρους, είναι ο Αη Λιάς, τα Λακκώµατα, η Κορακοφωλιά, (όπου δεσπόζει 
το βυζαντινό, εν λειτουργία γυναικείο µοναστήρι της Ευαγγελίστριας ∆άφνης) και η Φτελιά. 
Στο Αφροδίσιο όρος, και κύρια στη περιοχή γύρω από τους οικισµούς Τριπόταµα, Παο και ∆άφνη 
δηµιουργείται ένα δαιδαλώδες δίκτυο από κοιλάδες ηµιορεινών ποταµών και καρστικές πηγές του 
συστήµατος του Λάδωνα (Λάδωνας, Αροάνειος,) και του Ερυµάνθου ποταµού. Σχεδόν καθ’ όλο το µήκος της 
περιοχής υπάρχει παραποτάµιο δάσος από πλατάνια και ιτιές. Παραδοσιακές καλλιέργειες και συστάδες µε 
άλλα δέντρα όπως λεύκες υπάρχουν σε πολλά σηµεία κοντά στο ποτάµι. Στις πλαγιές γύρω από τις κοιλάδες 
το τοπίο αλλάζει και επικρατούν ασβεστολιθικοί λόφοι µε µακία βλάστηση ή βοσκότοποι 
 
Αροάνιος ποταµός: Ο Αροάνιος έχει τις πηγές του στους πρόποδες του Χελµού στα όρια του Πλανητέρου, 
διασχίζει την κοιλάδα της Κατσάνας και συναντάται µε το χείµαρρο Κλείτορα και τον αρχαιότερο από τους 
ποταµούς της Πελοποννήσου, το Λάδωνα µε τον οποίο ενώνεται µέχρι την τεχνητή λίµνη της ∆άφνης. 
Όλη η περιοχή από την οποία διέρχεται ο Αροάνιος χαρακτηρίζεται από σηµαντική βλάστηση και έχει 
χαρακτηριστεί µνηµείο της φύσης. Σηµαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Αροάνιου είναι το καθαρό νερό του 
και  στην διαδροµή του, τα  υπεραιωνόβια πλατάνια, οι  νεροτριβές και οι  νερόµυλοι 
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Λάδωνας (Το ποτάµι του ∆ράκοντα): Το µήκος του ξεπερνά τα 60 χλµ. Το αρχικό του τµήµα βρίσκεται 
στην Αχαΐα και το υπόλοιπο στην Αρκαδία. Οι πηγές του ποταµού Λάδωνα βρίσκονται σε ύψος 500 µ. στην 
τοποθεσία Χελωνοσπηλιά, κοντά στα χωριά Παγκράτι και Λυκούρια. Ο Λάδωνας µε µήκος 75 χλµ. µαζί µε 
τον ποταµό Ερύµανθο είναι οι δύο µεγάλοι παραπόταµοι του ποταµού Αλφειού. 
Στο ύψος της ∆άφνης υπάρχει φράγµα και τεχνητή λίµνη. Όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, η λιµνοπηγή του 
Λάδωνα τροφοδοτείται από υπόγειο ποταµό. O Λάδωνας ποταµός, είναι ένας από τους αρχαιότερους, 
θεοποιηµένους ποταµούς της Πελοποννήσου. Το όνοµα του αναφέρεται αµέτρητες φορές στην ελληνική 
µυθολογία ως τόπος συνάντησης και σύγκρουσης θεών και ανθρώπων.  
 
Κλειτορία (Μαζέϊκα): Είναι το κέντρο της περιοχής Κλειτορολευκασίας. Το όνοµα της προέρχεται από τον 
αρχαίο Κλείτορα. Η ιστορία της είναι πλουσιότατη καθώς και άπειροι είναι οι µύθοι και οι παραδόσεις που 
πηγάζουν από τις ιδιαιτερότητες της φύσης. Τα ποτάµια και τα λαγκάδια των γύρω χωριών συνδέονται 
ακτινωτά µαζί της δίνοντας την εντύπωση ενός αρχιτεκτονικά δοµηµένου τοπίου. 
Η Κλειτορία διαθέτει όλες σχεδόν τις δηµόσιες υπηρεσίες, Κέντρο Υγείας, Κέντρο Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, πλούσιο Λαογραφικό Μουσείο, καθώς και πολλούς νερόµυλους και νεροτριβές στα γύρω 
χωριά. 
 
Αρχαίος (Αρκαδικός) Κλειτωρ: Τα ανασκαφικά ευρήµατα της αρχαίας πόλης-κράτους Κλείτωρ, σώζονται 
κοντά στην Κλειτορία. Η πόλης-κράτου Κλείτωρ  είναι η πρώτη από όλες τις αρκαδικές πόλεις η οποία έκοψε 
νοµίσµατα. Εκτός των τειχών της πόλης και του θεάτρου της, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει αποκαλύψει και 
πλήθος άλλων αρχαιοτήτων.  
Με τα σωζόµενα µέχρι σήµερα στοιχεία και ευρήµατα των ανασκαφών φαίνεται ότι ο Κλείτωρ ήταν από τις 
πλουσιότερες, ισχυρότερες αρκαδικές πόλεις από το 1600 π.Χ. έως το 935 µ.Χ., µε κατοίκους υψηλής 
µορφωτικής στάθµης,.  
Το µεγαλείο αυτό µπορεί να νιώσει ο επισκέπτης περιδιαβαίνοντας τον σπουδαίο Ο αρχαιολογικός χώρος 
ενωποιηµένος µε τη φύση δηµιουργούν ένα έντονα διακριτό Τοπίο.  
 
Αρχαία Ψωφις: Στα Τριπόταµα του π. ∆ήµου Αροανίας, βρίσκονται τα ερείπια της ισχυρής κατά την 
αρχαιότητα πόλης Ψωφίς, της οποίας είναι ορατά σήµερα τα τείχη, ενώ διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως 
κίονες και κιονόκρανα, σώζονται εντοιχισµένα σε νεότερης κατασκευής κτίρια. Σύντοµα όµως θα αρχίσουν οι 
ανασκαφές για την αποκάλυψη της αρχαίας πόλης.  
 
Αρχαία Παος: Στο π. ∆ήµο Παΐων, Β.Α. του νέου οικισµού Πάος, βρίσκονται τα ερείπια της αρκαδικής πόλης 
Πάος, στην ακρόπολη της οποίας διατηρείται µια δεξαµενή όπου καταλήγει ένας πήλινος αγωγός.  
Έχουν βρεθεί επίσης, θεµέλια αρχαίου οικοδοµήµατος (πιθανόν ανακτόρων), θεµέλια ναού των ∆ιοσκούρων, 
ορθογώνιοι πύργοι και µια πύλη. 
 
Βεσίνι: Παραδοσιακός οικισµός που χτίστηκε στην πλαγιά των Αφροδίσιων βουνών πριν από το 1841. 
Το Βεσίνι υπάρχουν  70 πέτρινα σπίτια µε τις κεραµοσκεπές τους, τα ξύλινα µπαλκόνια, τα παράθυρα και τις 
άφθαρτες πέτρες τους, τα οποία όµως σχεδόν  δεν κατοικούνται  το χειµώνα, αφού µένουν εκεί µόνιµα µόλις 
3-4 άτοµα. Υπάρχει επίσης µια Εκκλησία - πέτρινη και αυτή - της Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
 
∆άφνη ή Στρέζοβα: Το κεφαλοχώρι ∆άφνη ή Στρέζοβα µε 600 µόνιµους κατοίκους έχει εξελιχθεί τα 
τελευταία χρόνια σε πόλο έλξης επισκεπτών, καθώς γειτνιάζει µε τον ποταµό Λάδωνα και την τεχνητή λίµνη 
και διατηρεί παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής. Ανάµεσα στα πετρόχτιστα σπίτια µε τα 
ξύλινα µπαλκόνια και τις βαριές πόρτες, ξεχωρίζουν οι θολωτές λιθόκτιστες βρύσες της Αγίας Μαρίνας, της 
Παπαδιάς, η Απάνω Βρύση, του Αγίου Ανδρέα. 
 
Τριπόταµα: ∆ηµοφιλής τουριστικός προορισµός είναι το χωριό Τριπόταµα που περιστοιχίζονται από τα όρη 
Λάµπεια και Αφροδίσιο και βρίσκονται στα σύνορα των νοµών Αχαΐας και Αρκαδίας. Οφείλουν το όνοµά τους 
στο ότι στο σηµείο που είναι κτισµένα συναντούνται τρία ποτάµια: ο Ερύµανθος, Αροάνιος και ο Σειραίος 
αλλά και στο κέντρο τεσσάρων κοµβικών σηµείων (Πάτρα - Τρίπολη - Καλάβρυτα - Αρχαία Ολυµπία). 
  
Ο Πάος: Πολλούς επισκέπτες δέχεται ο Πάος, αφού ο παλιός, έρηµος πια, παραδοσιακός οικισµός είναι 
δείγµα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Άλλα ενδιαφέροντα ορεινά χωρία στην ευρύτερη περιοχή είναι η 
Αροανία, τα Αγράµπελα, Πλάκα, Πλατανίτσα,η Κέρτεζη, το Αγρίδι και το Λειβάρτζι.  
 
Ε.4 Τοπιακή ενότητα  Κλωκός- Μάρµπας- Σελινούντας 

 
Ο Σελινούντας 
Ο Σελινούντας ποταµός πηγάζει από τον Ερύµανθο στην περιοχή της Βλασίας και εκβάλει στον Κορινθιακό 
κοντά στα Βαλιµίτικα. Είναι ορµητικός και προξενεί µεγάλες καταστροφές στον εύφορο κάµπο του Αιγίου.  
Μαζί µε τον Γλαύκο θεωρούνται τα σύνορα του Ερύµανθου. Στην διαδροµή του σχηµατίζει φαράγγι 14 
χιλιοµέτρων και είναι ιδανικός για ράφτινγκ. 
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Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Σελινούντα είναι οι µεγάλοι βράχοι µέσα στην κοίτη του αλλά και το 
πλήθος των καταρρακτών που δηµιουργούν τα ορµητικά νερά του,  ένας από αυτούς µάλιστα είναι γύρω στα 
εξήντα µέτρα, η µικρή λίµνη που σχηµατίζει στο σηµείο όπου η κοίτη του στενεύει στο χωριό Λαπαναγοί, 
καθώς και η πυκνή βλάστηση σε τµήµα των οχθών του, τα οποία συνθέτουν ενδιαφέροντα τοπία. Ανάµεσα 
στον Σελινούντα και τον Κερυνίτη βρίσκονταν η αρχαία Ελίκη 
 
Όρη Κλωκός και Μάρµπας 
Η περιοχή βρίσκεται νότια της πόλης του Αιγίου. Περιλαµβάνει τα όρη Κλωκός και Μάρµπας (Μπάρµπας ή 
Χιονίστρα) και τις απότοµες πλαγιές του φαραγγιού του ποταµού Σελινούντα που ρέει ανάµεσά τους, καθώς 
επίσης και το παραποτάµιο οικοσύστηµα. 
 
Κλωκός 
Ανάµεσα στο Παναχαϊκό και στο Χελµό αλλά και τον Βουραϊκό και τον Σελινούντα υψώνεται το όρος Κλωκός 
ή Κερύνεια (1777 µ.). Είναι ενδιαφέρον βουνό µε αρκετές κορυφές. Το κατώτερο τµήµα του βόρειου µέρους 
είναι αγροτική περιοχή, αποτελούµενη µόνο από ελαιώνες. Στα βόρεια του µοναστηριού Άγιοι Ταξιάρχες 
φύεται ένα εκτεταµένο δάσος χαλεπίου πεύκης που καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα του βόρειου και δυτικού 
τµήµατος του όρους και φθάνει σε υψόµετρο 800-900 µ.  
Το βουνό προσεγγίζεται εύκολα µέσω Αιγίου, από το χωριό Πτέρη (υψόµετρο περίπου 1.000 µέτρα). Πάνω 
απ’ το χωριό Πτέρη βρίσκεται ένα πυκνό ελατόδασος. 
τις ανοιχτές εκτάσεις του Κλωκού απαντάται ο κοκκινοκεφαλάς ένα σχετικά σπάνιο πουλί. Η εντυπωσιακή 
βραχοκορυφογραµµή του Πεπελενίκου (1.405µ.) είναι ένα από τα σηµεία συνάντησης, την εποχή της 
αναπαραγωγής, δεκάδων χιλιάδων coccinella septepunctata (πασχαλίτσα).  
Στα βουνά  αυτά  πίστευαν οι αρχαίοι ότι ζούσε το χρυσοκέρατο ελάφι της Άρτεµης.  
 
Μάρµπας 
Το όρος Μάρµπας (1.615 µ.) µαζί µε τον όµορό του Κλωκό  αποτελούν την οροσειρά της Φτέρης. 
Χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών υποστρωµάτων και σπηλαιων των οποίων δεν γίνεται τουριστική 
εκµετάλλευση. Στα χαµηλότερα υψόµετρα υπάρχουν εκτεταµένοι ελαιώνες. Στην ανατολική πλαγιά του 
όρους εκτείνονται δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensiς) και σχηµατισµοί µακκίας βλάστησης. Στα 
µεγαλύτερα υψόµετρα της πλευράς αυτής, φύονται λίγα διάσπαρτα άτοµα κεφαλληνιακής ελάτης (Abies 
cephalonica), ενώ το µεγαλύτερο τµήµα του όρους χαρακτηρίζεται από γυµνούς ασβεστολιθικούς βράχους.  
Το µεγαλύτερο τµήµα της βόρειας, δυτικής και νότιας πλευράς του όρους που περιλαµβάνεται στην περιοχή, 
καλύπτεται από πυκνό δάσος ελάτης (Abies cephalonica), εκτός από τους γυµνούς ασβεστολιθικούς 
βράχους της κορυφής. 
Οι Ορεινοί όγκοι Μπάρµπα και Κλωκού, όπως και το φαράγγι του Σελινούντα, είναι προστατευόµενες 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000.  
 
Μπουφούσκια Αιγίου 
Πρόκειται για αξιόλογο  φυσικό Τοπίο. Είναι βραχώδης απόκρηµνη περιοχή µεταξύ Αιγίου και Καλαβρύτων, 
τµήµα του αριστερού πρανούς του χειµαρροποτάµου Κερυνίτη, ο οποίος πριν την έξοδό του στην πεδιάδα 
του Αιγίου σχηµατίζει ανοιχτό φαράγγι στη θέση Μπουφούσκια.  
Εκτεταµένη εντυπωσιακή ορθοπλαγιά µε πλήθος χαραδρών, εξάρσεων και σπηλαίων. Η βλάστηση είναι 
αραιή και εντοπίζεται µόνο σε µικροπλατώµατα και στις σχισµές των βράχων (µεµονωµένα άτοµα χαλεπίου 
πεύκης και µικροσυστάδες αειφύλλων πλατυφύλλων). Το δεξιό πρανές του χειµάρρου είναι ισχυρά επικλινές 
αλλά καλύπτεται από βλάστηση και σποραδικούς ελαιώνες.  
Το µεγάλο πλήθος των σπηλαίων που υπάρχουν ιδίως στα ψηλότερα τµήµατα της ορθοπλαγιάς, είναι 
καταφύγιο της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα αρπακτικών. Αρκετές σπηλιές στη βάση της ορθοπλαγιάς 
χρησιµοποιούνται ως στάνες αιγοπροβάτων. Η περιοχή είναι πανοραµικά ορατή από τον ασφαλτοστρωµένο 
δρόµο που ξεκινάει από το χωριό Ελαιώνας, διασχίζει την απέναντι οµαλή πλαγιά και φτάνει µέχρι τον 
οικισµό Μπουφούσκια.  
Η κατάσταση είναι αµετάβλητη για αιώνες. Κανένα τεχνικό έργο, ούτε οι πυρκαϊές, ούτε η βοσκή δεν 
επηρέασαν την περιοχή. Μόνο οι πληθυσµοί των αρπακτικών µειώθηκαν λόγω των φυτοφαρµάκων στην 
ευρύτερη αγροτική περιοχή και της χρήσης της φόλας. 
 
Αρχαία Κερύνεια 
Κοντά στο χωριό Μαµουσιά του π. ∆ήµου ∆ιακοπτού, στη δεξιά όχθη του ποταµού Κερυνίτη, υπάρχουν τα 
λείψανα της πανάρχαιας πόλης Κερύνεια, που για µερικούς ερευνητές, υπήρξε η ακρόπολη της ιωνικής 
πόλης Ελίκη. 
Εκτός από τα τείχη της πόλης ο επισκέπτης µπορεί να θαυµάσει και το ελληνιστικό ηρώο, του οποίου η 
ανασκαφή ολοκληρώθηκε πρόσφατα.  
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Ε.4 Τοπιακή ενότητα παράκτιων περιοχών Κορινθιακού κόλπου 
 
Η παράκτια περιοχή παρουσιάζει  δυο ακρωτήρια της Πούντας και της Ακράτας. Σχηµατίζονται οι ευπρόσιτες 
παραλίες της Τράπεζας, του Πλατάνου και άλλες όπου έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η θάλασσα είναι καθαρή 
και οι παραλίες από βότσαλο και αµµοβότσαλο  
 
Αίγιο 
Το Αίγιο είναι σήµερα η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη σε πληθυσµό της Αχαΐας. Η πόλη, είναι κτισµένη 
αµφιθεατρικά σε τρία επίπεδα: α' την παραλιακή ζώνη (κάτω πόλη), β' γαλαξιδιώτικα ή περιοχή Αγ. Ανδρέα 
(µέση πόλη), γ' την άνω πόλη όπου βρίσκεται και το ιστορικό κέντρο και ο συνοικισµός.  
Στην επάνω πόλη κτισµένη πάνω σε νεογενείς κροκαλοπαγείς βαθµίδες, εκτείνεται το µεγαλύτερο µέρος της 
πόλης και στον παραλιακό συνοικισµό, που είναι µία στενή λωρίδα εδάφους εκτεινόµενη από την θέση 
Μυρτιά µέχρι του Αγίου Νικολάου. 
Οι βαθµίδες αυτές βρίσκονται σχεδόν στη µέση της νεότατης προσχωσιγενούς πεδιάδας του Αιγίου, η όποία 
προσχώνεται συνέχεια από τα καταρρακτώδη ποτάµια Μεγανίτη, Σελινούντα, Κερυνίτη και Βουραϊκό. 
Η Πλατεία Υψηλών Αλωνίων µε τον πύργο, στο κέντρο της και τους φοίνικες γύρω του, αποτελεί συµβολικό 
τοπόσηµο της πόλης του Αιγίου. Στην αρχαιότητα το Αίγιο ήταν η πιο σηµαντική πόλη της Αχαΐας. Βασικοί 
ιδρυτές της πόλης θεωρούνται οι Ίωνες και διάσηµο στον τότε κόσµο το ιερό του Οµαγύριου ∆ία.  
Τοπόσηµα  αποτελούν επίσης ο ιστορικός Πλάτανος µε τις δώδεκα βρύσες, ο ναός της Παναγίας Τρυπητής, 
ο καθεδρικός ναός της Παναγίας Φανερωµένης και η εκκλησία των Εισοδίων, σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Τσίλλερ. Το Μουσείο του Αιγίου, βρίσκεται στην ανατολική µεγάλη πλευρά του κτιρίου της παλαιάς αγοράς, 
όπου υπάρχουν έξι αίθουσες και εκτίθενται ευρήµατα που χρονολογούνται από τα νεολιθικά χρόνια έως τα 
ύστερο-ρωµαϊκά. 
 
Αρχαία Ελίκη 
Τα ίχνη της αρχαίας πόλης έχουν χαθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η αρχαία Ελίκη καταστράφηκε στη διάρκεια 
ενός ισχυρού σεισµού το 373 π.Χ. και βυθίστηκε στη θάλασσα. Οι ψαράδες µάλιστα της περιοχής 
ισχυρίζονταν ότι όταν τα νερά ήταν ήσυχα, έβλεπαν στο βυθό τα ερείπια της πόλης. 
Οι Αρχαιολόγοι όµως µάταια την έχουν αναζητήσει στα νερά, στο µήκος της παραλίας από Τρυπιά έως 
Νικολαίικα, ενώ οι έρευνες για την αρχαία Ελίκη συνεχίζονται πλέον στην ξηρά. 

 
Λιµνοθάλασσα Αλυκής Αιγίου  
Μικρή παράκτια λιµνοθάλασσα ανατολικά της πόλης του Αιγίου, µε καλαµώνες (Phragmites), 
αλµυρόβαλτους και παραλία µε βότσαλα. Η περιοχή είναι δηµοφιλής τόπος αναψυχής.  
Πρόκειται δηλαδή για Υγρότοπο µε µεταβατικά τέλµατα και πηγές, αλµυρούς βάλτους, θίνες και αµµώδεις 
παραλίες ή παραλίες µε κροκάλες και πέτρες και παρυδάτια βλάστηση 200 στρ. της Σηµαντικής Περιοχής για 
τα Πουλιά αποτελούν Καταφύγιο Άγριας Ζωής. 320 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ(GR2320006). 
Η περιοχή είναι σηµαντική για διαχειµάζουσες πάπιες, διαβατικά παρυδάτια και άλλα µεταναστευτικά είδη. 
Οι κύριες απειλές είναι η όχληση και µικρού βαθµού µπαζώµατα.  
 
Το ∆ιακοφτό 
Παραθαλάσσιος οικισµός. Από το ∆ιακοφτό ξεκινάει ο οδοντωτός σιδηρόδροµος. 
 
Α.2 Ζώνη τοπίου Πάτρας Παναχαϊκού  
 
Ε.1 Παράκτια τοπιακή ενότητα Πατραϊκού κόλπου  
Η Πάτρα 
Η Πάτρα είναι το µεγαλύτερο οικονοµικό, εµπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου και της ∆υτικής 
Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χιλιετιών της ιστορίας της και ειδικότερα στη Ρωµαϊκή περίοδο, η 
Πάτρα αποτέλεσε κοσµοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου 
Αποκαλείται Πύλη της Ελλάδας προς τη ∆ύση, καθώς είναι διεθνές εµπορικό κέντρο, µεγάλο λιµάνι και 
κοµβικό σηµείο για το εµπόριο και την επικοινωνία µε την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή ∆ύση. Η πόλη διαθέτει 
δύο πανεπιστήµια (Το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο) και ένα Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και συνδεδεµένα µε αυτά ερευνητικά ινστιτούτα, που την καθιστούν επιστηµονικό 
κέντρο µε σηµαντικές επιδόσεις στην τεχνική εκπαίδευση. Η υπερσύγχρονη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου συνδέει 
το προάστιο της Πάτρας Ρίο µε το Αντίρριο, ενώνοντας την Πελοπόννησο µε τη Στερεά Ελλάδα. Επιπλέον, 
στην  πόλη οργανώνεται το µεγαλύτερο ευρωπαϊκό, µεσογειακού τύπου καρναβάλι της, Η τοπική πολιτιστική 
σκηνή ξεχωρίζει στις θεατρικές και τις πλαστικές τέχνες και τη σύγχρονη αστική λογοτεχνία. Η πόλη της 
Πάτρας ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2006. 
 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΤΡΑΣ  
-Βυζαντινό - Φραγκικό Κάστρο: Χτισµένο στη θέση της αρχαίας ακρόπολης την εποχή του Ιουστινιανού, 
επιδιορθώθηκε και έλαβε τη σηµερινή του µορφή από τους Φράγκους της ∆’ Σταυροφορίας, στις αρχές του 
13ου µ. Χ. αιώνα. Από την αρχαιότητα µέχρι το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, το κάστρο χρησιµοποιήθηκε 
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αδιάκοπα για την άµυνα της περιοχής, αλλά και ως φυλακή, µε συνέπεια τις πολλές προσθήκες, που είναι 
εµφανείς. 
- Ρωµαϊκή Γέφυρα: Τµήµα της «Via Militariam», που ένωνε την Πάτρα µε το Αίγιο. Βρίσκεται στη βόρεια 
είσοδο της πόλης, στη συµβολή των οδών Αρέθα και Νέας Εθνικής Οδού. Πρόκειται για µια σπάνιας 
οµορφιάς δίτοξη γέφυρα και είναι ένα από τα λιγοστά τεχνικά έργα της µορφής αυτής, που διασώθηκαν στην 
Ελλάδα. 
- Ρωµαϊκό Υδραγωγείο: Μεγάλο τεχνικό έργο των ρωµαϊκών χρόνων. Ξεκινάει από τις πηγές «Νεροµάνα» 
του Ρωµανού και καταλήγει, µετά από διαδροµή 6 χλµ. στην Αρόη κάτω από το βυζαντινό κάστρο, όπου 
διατηρείται το καλύτερο τµήµα του. 
- Μυκηναϊκό Νεκροταφείο: Σε απόσταση 7 χλµ. και ΒΑ της πόλης, στη θέση «Αµυγδαλιά» ή «Αγραπιδιά» 
του συνοικισµού Βούντενη, εντοπίστηκε µυκηναϊκό νεκροταφείο (1500 - 1100 π.Χ.), που καταλαµβάνει 
έκταση περίπου 80 στρεµ.  
-Ρωµαϊκό Αµφιθέατρο ή Στάδιο: Σπουδαίο κτίσµα του 1ου µ.Χ. αιώνα, ανασκαµµένο. Ένα τµήµα του, είναι 
ορατό και βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου, κάτω από την πλατεία Αγ. Γεωργίου και κοντά στο Ωδείο. 
-Ρωµαϊκό Ωδείο: Στα δυτικά της Ακρόπολης, κοντά στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και πλαισιωµένο από τις 
οδούς Γερµανού, Σωτηριάδου και Παντοκράτορος, βρίσκεται το Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, το οποίο 
ανεγέρθη στα µέσα του 2ου µ.Χ. αιώνα και ενωρίτερα από το «Ηρώδειο» της Αθήνας. 
∆ιαθέτει όλα τα βασικά µέρη του θεάτρου, κοίλο, ορχήστρα, προσκήνιο, σκηνή και παρασκήνια. Είναι 
µικρότερο του Ηρώδειου και η χωρητικότητά του ανέρχεται σε περίπου 2.500 θεατές. 
 
Παραλίες Πάτρας 
Αγιά, Ρίο, Αγ. Βασίλειος, Λακόπετρα, Νιφορεϊκα, Κάτω Αχαΐας. 
 
Το Ρίο 
Το Ρίο ή Άγιος Γεώργιος είναι παραθαλάσσια κωµόπολη Βρίσκεται 8 χιλιόµετρα βορειο-ανατολικά της 
Πάτρας. Έχει δηµοτικό σχολείο από το 1866. Στο Ρίο βρίσκονται το Πανεπιστήµιο Πατρών, το 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το Πορθµείο Ρίου-Αντιρρίου, το 
Κάστρο του Ρίου και το Καζίνο. 
Στο Ρίο αναφέρεται κατοίκηση από την αρχαιότητα, εκεί που βρίσκεται σήµερα το κάστρο ήταν ο ναός του 
Ποσειδώνα και διοργανώνονταν οι αγώνες Ρίεια. Η εγκατάσταση πιστεύεται ότι είναι µόνιµη έως σήµερα σε 
µικρούς οικισµούς ή αγροικίες. Το 1499 οι Οθωµανοί έκτισαν στη θέση του αρχαίου ναού το Κάστρο για να 
ελέγχουν το θαλάσσιο πέρασµα. Το 1923 έγινε εγκατάσταση προσφύγων από την Μικρά Ασία. 
 
Κάστρο Ρίου 
Οχυρωµατικό έργο του Σουλτάνου Βαγιαζήτ Β’, το 1499, χτίστηκε απέναντι από το κάστρο του Αντιρρίου, 
ώστε έτσι να ελέγχεται το θαλάσσιο πέρασµα, από το Ιόνιο Πέλαγος στον Κορινθιακό Κόλπο, που λεγόταν 
«Κιουτσούκ Τσανάκ Καλέ», δηλαδή «Μικρά ∆αρδανέλλια». 
 
Ώλενος Αχαΐας 
Η Ώλενος ήταν αρχαία πόλη της Αχαΐας. Είχε ιδρυθεί από Ηλείους Επειούς και ήταν χτισµένη ανάµεσα στην 
Πάτρα και τη ∆ύµη δίπλα στον ποταµό Πείρο. Το όνοµα της το οφείλει στον Ώλενο, γιο του Ποσειδώνα. Στην 
πόλη λατρευόταν η Αφροδίτη Λαφαία. Κατά τη µυθολογία ο Πέλοπας εγκαταστάθηκε στην Ώλενο προτού 
γίνει βασιλιάς στην Ήλιδα, ενώ ο Ηρακλής φιλοξενήθηκε από το βασιλιά της Ωλένου ∆εξαµενό και σκότωσε 
τον κένταυρο Ευρυτίωνα. Η Ώλενος ήταν µέλος του Κοινού των Αχαιών και αργότερα κατακτήθηκε και 
ενσωµατώθηκε στην ∆ύµη. Σύµφωνα µε τον Πολύβιο η Ώλενος στην εποχή του είχε καταποντιστεί στη 
θάλασσα, πιθανός από σεισµό.  
Η αρχαία πόλη σήµερα βρίσκεται δίπλα στο χωριό Άνω Αλισσός. 

 
Ε.2 Τοπιακή ενότητα Παναχαϊκού  
 
Το Παναχαϊκό  
Το όρος Παναχαϊκό (ή Βοδιάς, 1.926 µ.) έχει διεύθυνση από τα Β∆ προς τα ΝΑ, και τα ανατολικά του άκρα 
αποτελούνται από τα βουνά Ζουµπάτα και Χιονίστρα.  
Πολλές χαράδρες διασχίζουν το βουνό από τις οποίες τρέχουν ορµητικοί χείµαρροι. Μία από αυτές η 
χαράδρα του ποταµού Βελβιτσάνου (Χαράδρου) χωρίζει τον κύριο όγκο του βουνού σε νότιο τµήµα όπου 
βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή (Παλαβού Πύργος) και σε βόρειο τµήµα (Μεγάλη Λάκκα). Οι πλαγιές του 
σκεπάζονται από θάµνους, ενώ στα ψηλότερα µέρη του βρίσκονται δάση από έλατα.  
Οι ποταµοί Γλαύκος και Σελινούντας αποτελούν τα φυσικά σύνορα του όρους καθώς βρέχουν τους 
πρόποδες των δύο πλευρών του. Παλαιότερα το βουνό είχε πλούσια βλάστηση και δάση όµως το 
µεγαλύτερο µέρος τους καταστράφηκε από την ανεξέλεγκτη υλοτοµία και  υπερβόσκηση µε επακόλουθο τη 
διάβρωση και τις κατολισθήσεις στα ασταθή εδάφη του.  
Η πανίδα περιλαµβάνει πουλιά όπως γκιώνηδες, κουκουβάγιες, βλάχους, κοκκινόσπιζες, κούκους, 
ποντικογερακίνες. και θηλαστικά σκαντζόχοιρους και αλεπούδες, αλλά και ασβούς, κουνάβια και λίγους 
λαγούς, πελέκια, ποντίκια και αρουραίους δέχτηκε όµως µεγάλο πλήγµα από το ανεξέλεγκτο κυνήγι. 
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∆ιασώθηκαν και κάποιες περιοχές µε όµορφα δάση αλλά και σηµαντικά στοιχεία της χλωρίδας και πανίδας 
του βουνού. Η Ρακίτα, το Μικρόνι, το Πρασούδι είναι µερικές απ’ τις τοποθεσίες που το καθιστούν ελκυστικό. 
Γεωλογικά ανήκει στη ζώνη Ωλενού - Πίνδου και αποτελείται κυρίως από φλύσχες (ψαµµιτικές µάργες και 
κροκαλλοπαγή µε αργίλους, κατά τόπους ασβεστόλιθο). 
Το βουνό χαρακτηρίζει η εναλλαγή των δύο τύπων βιότοπων (θαµνοτόπια - ορεινά λιβάδια) και των δύο 
τύπων εδαφών (ασβεστόλιθοι µε γκρεµούς, χαράδρες και φλύσχες µε οµαλές κορφές, ρυάκια κ.λπ.) 
Η πανίδα περιλαµβάνει πουλιά όπως γκιώνηδες, κουκουβάγιες, βλάχους, κοκκινόσπιζες, κούκους, 
ποντικογερακίνες. και θηλαστικά σκαντζόχοιρους και αλεπούδες, αλλά και ασβούς, κουνάβια και λίγους 
λαγούς,πελέκια, ποντίκια και αρουραίους. 
Το Παναχαϊκό προσφέρεται για   πεζοπορία και ορειβασία. Έχει ενταχθεί στο δίκτυο «NATURA 2000» για 
διατήρηση των οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας του. 
 
Η λίµνη της Ρακίτας 
Πρόκειται για πολύ µικρή λίµνη στην περιοχή του οροπεδίου της Ρακίτας. Βρίσκεται πολύ κοντά στον  
οικισµό της Ρακίτας. Οι όχθες της έχουν συνολική περίµετρο λιγότερη από 900 µέτρα. Η λίµνη αποτελεί 
σηµαντικό υδροβιότοπο Η αλόγιστη χρήση λιπασµάτων έχει φέρει τη λίµνη στο χείλος της καταστροφής. 
 
Σκολίς ή Σαντοµέρι 
Είναι µικρό και απότοµο αλλά χαµηλό (960 µ.) σχετικά βουνό, στη ∆υτική Αχαϊα. Από εδώ πηγάζει ο µικρός 
ποταµός Λάρισος (ή Μάνα) που αποτελεί το όριο µεταξύ  Αχαΐας και Ηλείας.  
Καλύπτεται κυρίως µε  γυµνούς και απόκρηµνους βράχους. Βρίσκεται δυτικά του Ερύµανθου και η ψηλότερη 
κορυφή του είναι ο Προφήτης Ηλίας. 
Το βουνό, λέγεται και Σαντοµέρι, στο τµήµα που βρίσκεται πάνω από το οµώνυµο χωριό αλλά και Πορτέικο, 
στο τµήµα που βρίσκεται πάνω από το χωριό Πόρτες. Είναι, λόγω των απόκρηµνων πλαγιών του, 
κατάλληλο για αναρριχητές αλλά και  ανεµοπτεριστές. 
 
Κάστρο Σαντοµερίου 
Στο όρος Σκόλις, πάνω από το χωριό Σαντοµέρι που είναι ένα από τα ενδιαφέροντα χωριά της ∆υτικής 
Αχαΐας, συναντώνται ερείπια Κάστρου της Φραγκοκρατίας. Το Κάστρο λεγόταν Σαίντ Οµέρ και το έχτισαν 
Φράγκοι Φλαµανδοί άρχοντες της Θήβας στα 1273 κατά µια εκδοχή ή στα 1311 κατά µια δεύτερη.  
Έχει συνδεθεί µε σπουδαίες φυσιογνωµίες. Η παράδοση λέει ότι εδώ πέθανε η γυναίκα του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου. 
Σήµερα σώζονται ερείπια από τα τείχη, τον πύργο, εκκλησίες και άλλα κτίσµατα, αλλά και ερείπια 
µεταβυζαντινού ναού µε την ονοµασία «της Παναγίας ο λάκκος». 
 
Πόρτες (Κεφαλόβρυσο) 
Κοντά στο χωριό Πόρτες στις πλαγιές του όρους Σκόλις βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του 
Κεφαλόβρυσου Πορτών, που συγκαταλέγεται µεταξύ των σηµαντικότερων αρχαίων εγκαταστάσεων της 
∆υτικής Ελλάδας, αφού εδώ ήρθαν στο φως σηµαντικά και µοναδικά κατάλοιπα της µυκηναϊκής εποχής 
(17ος-11ος αι. π.Χ).  
Στον  σηµαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο έχει ερευνηθεί και αναδειχθεί το νεκροταφείο, που αποτελείται από 
σειρά τύµβων µε κτιστούς θαλαµοειδείς και κιβωτιόσχηµους τάφους εντός αυτών, δύο θολωτούς τάφους και 
πολλούς θαλαµωτούς λαξευµένους στο µαλακό πέτρωµα. Βορειοδυτικά του νεκροταφείου και σχεδόν σε 
επαφή µε αυτό διακρίνονται θεµέλια τοίχων των σπιτιών του οικισµού, ο οποίος γειτνιάζει µε την πλούσια σε 
νερά φυσική πηγή, το Κεφαλόβρυσο.  
Τόσο η πηγή όσο και το στρατηγικό πέρασµα στο σηµείο αυτό, από την ορεινή Ηλεία προς την εύφορη 
περιοχή της ∆υµαίας χώρας και τον Πατραϊκό κόλπο, έπαιξαν τον σηµαντικότερο ρόλο για την οργάνωση της 
µυκηναϊκής εγκατάστασης εδώ. 
Αν συσχετίσει κανείς τις γραπτές πηγές µε τις νεώτερες έρευνες, η θέση του Κεφαλόβρυσου Πορτών θα 
µπορούσε να ταυτιστεί µε την Ηλειακή Πύλο. 
Εδώ, εκτός από τα σπουδαία µυκηναϊκά κατάλοιπα που έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές έρευνες τα 
τελευταία χρόνια και τα οποία µπορούν να ταυτιστούν µε την αναφορά του Οµήρου, η γεωµορφολογία της 
περιοχής, τα µεγάλα βαραθρώδη σπήλαια µε τα µικρά στόµιά τους, αλλά και το σύγχρονο τοπωνύµιο Πόρτες, 
ταιριάζουν µε όσα αναφέρει ο Παυσανίας για τις Πύλες του Άδη και τη λατρεία του θεού των νεκρών στην 
Ηλειακή Πύλο.  
Για τον προϊστορικό οικισµό δεν υπάρχουν ακόµα περισσότερα στοιχεία, πλην της θέσης του, αφού δεν έχει 
ερευνηθεί ακόµη. 
Το νεκροταφείο βρίσκεται στα ανατολικά του οικισµού και καταλαµβάνει την κορυφή και τις πλαγιές ενός 
χαµηλού λόφου, που στο σύνολό του αποτελείται από µαλακό ιζηµατογενές πέτρωµα. Αν και κατά το 
παρελθόν είχε συληθεί επανειληµµένα, η αρχαιολογική έρευνα που ξεκίνησε το 1994 και συνεχίστηκε στα 
χρόνια που ακολούθησαν, αποκάλυψε µια ιδιαίτερα πλούσια νεκρόπολη, µε όλα τα στοιχεία της εξέλιξης της 
ταφικής αρχιτεκτονικής των µυκηναϊκών χρόνων. Εδώ, µπορεί κανείς να συναντήσει όλους σχεδόν τους 
τύπους των τάφων που χρησιµοποιήθηκαν από τα πρώιµα χρόνια της ύστερης εποχής του Χαλκού έως και 
το τέλος της. 
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Μόβρη: Είναι η προέκταση του όρους Σκόλις στα ∆υτικά και το ύψος του µόλις που αγγίζει τα 692 µέτρα. 
Παλαιότερα ονοµαζόταν Μαυρονέρι επειδή οι κάτοικοι της Αχαΐας, «ενοχοποιούσαν» το βουνό για τα µαύρα 
σύννεφα που έρχονταν από αυτό και έφερναν βροχή.  
Από το Μαυρονέρι πήραν το όνοµά τους και τα Μαύρα Βουνά του Αράξου. Οι Φράγκοι παρέλαβαν την 
ονοµασία και κατά την εκφορά της Mauvre την έκαναν Μόβρη.  
 
Αγροτική περιοχή Μόβρης: Η περιοχή από το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιά µεχρι το  
βουνό της Μόβρης ειναι µια µεγάλη πεδινή έκταση µε  αγροτικό χαρακτήρα Η πεδινή αυτή  έκταση είναι  
εύφορη  και πλούσια κυρίως σε ελαιώνες και αµπελώνες.  Η τοπική οικονοµία στηρίζεται επίσης στην 
πλούσια κτηνοτροφία 
Κάθε χρόνο η διαδικασία του τρύγου παραµένει αναλλοίωτη και γίνεται µε άσβεστο πάθος και µεράκι από 
τους ντόπιους τρυγητές και παραγωγούς αλλά και από τους οικονοµικούς  µετανάστες. 
 
Γυφτόκαστρο: Βρίσκεται έξω από το χωριό Άρλα του π. ∆ήµου Ωλενίας. Λέγεται και κάστρο της Άρλας. 
Σήµερα αποτελεί το καλύτερα διατηρούµενο φραγκικό κάστρο στην Αχαία. Το σχήµα του είναι πολυγωνικό 
και στο κέντρο του υπάρχει δεξαµενή.  
 
Αρχαία Τριτεία ή Τρίταια: Πλησίον του χωριού Αγία Μαρίνα του ∆ήµου Τριταίας υπάρχουν τα ίχνη (τµήµατα 
τοίχων και οικοδοµήµατα) της αρχαίας αχαϊκής πόλης Τρίτειας, την οποία είχε επισκεφθεί ο περιηγητής 
Παυσανίας. 
 
Ο Πείρος ποταµός: Είναι ο µεγαλύτερος ποταµός της Αχαϊας. Πηγάζει από τα ανατολικά του Ερύµανθου και 
εκβάλει στον Πατραϊκό κόλπο. Κατά καιρούς είχε αλλάξει διάφορα ονόµατα όπως Καµενίτσα, Μέλλας, 
Πίερος, Νεζερίτικο, Πρέβεδος και Αχελώος. Στον Πείρο χύνεται ο µικρός ποταµός Τυθεύς που είναι πιο 
γνωστός σαν Παραπείρος και πιο παλιά σαν Τόσκεσι. Ο Πείρος εκβάλει στον ∆ήµο ∆ύµης κοντά στην 
αρχαία πόλη Ώλενο. Στίς όχθες του υπήρχε και άλλη αρχαία πόλη η Φαρραί.  
 
Λίµνη Αστερίου: Πρόκειται για τεχνητή λίµνη που δηµιουργήθηκε από χωµάτινο φράγµα ύψους 75 µ. στον 
Πείρο ποταµό. 
 
Ο Γλαύκος 
Είναι το µεγαλύτερο ποτάµι της Επαρχίας Πατρών. Το όνοµα Γλαύκος είναι παραφθορά του ονόµατος 
Λεύκας µε το οποίο πολύ συχνά συναντάται ο ποταµός. Πηγάζει από το Παναχαϊκό και στη διαδροµή µου 
τροφοδοτείται από διάφορες πηγές.  Εκβάλει στη νότια πλευρά του Πατραϊκού κόλπου.  
Από τον Γλαύκο έχουν πάρει και την ονοµασία τους το χωριό Γλαύκος, ενώ από την παλιά του ονοµασία, η 
συνοικία Λεύκα της Πάτρας.  
Κατά το παρελθόν έχει προκαλέσει πολλές πληµµύρες. 
Το 1927 στο χωριό Γλαύκος κατασκευάστηκε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Γλαύκου για τον φωτισµό 
της Πάτρας καθώς και  φράγµα και τεχνιτή λίµνη.  
Στις παραποτάµιες εκτάσεις του υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις το γήπεδο της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, το 
δηµοτικό γήπεδο Πετρωτού του ∆ήµου Μεσσάτιδος και οι εγκαταστάσεις του Καρναβαλικού εργαστηρίου του 
∆ήµου Πάτρας. 
 
Ο Βολιναίος ή ∆ρεπανέικο: Ο Βολιναίος ή ∆ρεπανέικο πηγάζει απο τις δυτικές παρυφές του Παναχαικού 
και εκβάλει κοντά στο ∆ρέπαν. Την ονοµασία την οφείλει στην αρχαία πόλη Βολίνη. 
 
Το Πλατανέικο: Ο ποταµός  Πλατανέικο  πηγάζει στις παρυφές του Παναχαικού κοντα στο Καστρίτσι. Στην 
διαδροµή του περνά απο το χωριό Πλατάνι απο το οποίο έχει πάρει και την ονοµασία του. Εκβάλει στον 
Κορινθιακό κόλπο. 
 
Ποταµός Σέλεµνος: Ποτάµι της Αχαίας που πηγάζει και αυτό στο Παναχαικό και στην πορεία του περνά 
από το Καστρίτσι στα προάστεια της Πάτρας. Εκβάλει στον Κορινθιακό κόλπο.  
Στις όχθες του Σέλεµνου βρισκόταν η αρχαία πόλη Αργυρά.  
 
Ο ∆ιακονιάρης: Είναι χείµαρρος της Αχαΐας στην νότια πλευρά της Πάτρας. Η ονοµασία του σύµφωνα µε 
τον Πουκεβίλ οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές αλλά µαζεύει τα νερά του από την βροχή, δηλαδή διακονεύει. 
Το καλοκαίρι δεν έχει καθόλου νερό αλλά τον χειµώνα πληµµυρίζει και δηµιουργεί πολλές καταστροφές. 
Ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελεκύστρα και περνά µέσα από την πόλη.  
 
Σγάρτσικο: Επίσης κοντά στο χωριό Σκιαδά του π. ∆ήµου Τριταίας, στη δεξιά όχθη του ποταµού Πείρου και 
στην κορφή ενός λόφου, που έχει υψόµετρο 54 µέτρα, βρίσκεται το Σγάρτσικο, αρχαία ακρόπολη που 
χρησιµοποιήθηκε αργότερα από τους Βυζαντινούς και τους Φράγκους. 
Τα τείχη και τα ερείπια από τα οικοδοµήµατα σώζονται σε ικανοποιητικό βαθµό. Λέγεται και Κάστρο 
∆οξαπατρή, γιατί προφανώς είχε περιέλθει στην κατοχή του βυζαντινού αυτού στρατηγού, ο οποίος 
αγωνίστηκε κατά των Φράγκων το 1204. 
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Αχαϊκό Λεόντιο: Στην οµώνυµη Κοινότητα, έχει βρεθεί οικισµός και ιερό της Αρτέµιδος, που χρονολογούνται 
τον 8ο π.Χ. αιώνα, ενώ σε διάφορες τοποθεσίες της περιοχής, όπως π.χ. στη θέση Άγιος Ιωάννης, έχουν 
βρεθεί θαλαµοειδείς τάφοι της υστεροµυκηναϊκής εποχής. Επίσης, στη θέση Παλαιά Κτίρια, µεταξύ άλλων, 
έχει ανασκαφεί και ένας υδραγωγός, ενώ  στη θέση Λουτρά έχει αποκαλυφθεί ρωµαϊκό λουτρό. 
 
Αισθητικό ∆άσος χειµάρρων Σελέµνου και Χαράδρου:  Πρόκειται για δασωµένη περιοχή, έκτασης 1850 
Ηα, των λεκανών απορροής δύο χειµάρρων πάνω από την πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας. Έχει ιδιαίτερη 
αξία ως χώρος αναψυχής κυρίως για τους κατοίκους της Πάτρας. 
 
Αρχαιολογικός χώρος Πετρωτού-Κρήνης: Πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο του οποίου τα ευρήµατα 
αναφέρονται στη  Μυκηναϊκή εποχή. Στο Πετρωτό µάλιστα υπήρχε και Μυκηναϊκό νεκροταφείο. 
 
4.3 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 
 
4.3.1 Γενική Περιγραφή 
 
Η ΠΕ της Αιτωλοακαρνανίας έχει ένα έντονα διακριτό Υγροτοπικό Τοπιακό χαρακτήρα, τόσο στην 
Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, όσο και στο σύνολο της Χώρας.  
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία του πλήθους των τύπων υγροτόπων της και τα εξαιρετικά 
αξιόλογα οικοσυστήµατα τους δηµιουργούν µοναδική ποικιλότητα υγροτοπικών Τοπίων που κυριαρχούν 
στην Περιφέρεια όπως το σύµπλεγµα της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, τις λιµνοθάλασσες µε 
τους βραχώδεις λόφους ανάµεσα τους στο Αµβρακικό κόλπο ένα από τους µεγαλύτερους υγροτόπους της 
χώρας, τις πέντε Φυσικές Λίµνες και τη µεγαλύτερη λίµνη της Ελλάδας την λίµνη της Τριχωνίδας και τρεις 
Τεχνητές, τον Αχελώο ποταµό ένα από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδος και ο πατέρας όλων των 
ρεόντων υδάτων σύµφωνα µε τους αρχαίους Έλληνες, τον Εύηνο µε την χαρακτηριστική ελικοειδή ροή του.  
Η ποικιλότητα του Τοπίου της Περιφερειακής Ενότητας συµπληρώνεται µε το πλήθος των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων και στοιχείων των ορεινών της όγκων,  όπως Αράκυνθος και τα Στενά της Κλεισούρας, τις 
χαρακτηριστικές πεζούλες στην ορεινή Ναυπακτία, το όρος Βαρασοβα µε την χαρακτηριστική µορφή του που 
µαζί µε τα δασικά τους οικοσυστήµατα καθώς και µε τους ορεινούς οικισµούς συνιστούν ποικίλα και 
ενδιαφέροντα ορεινά Τοπία.  
Τα αξιόλογα και πολλά µνηµεία της διαφορών τύπων και ιστορικών περιόδων αποτελούν επίσης σηµαντικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία του συνολικού Τοπίου  της Αιτωλοακαρνανίας 
Πολλά από αυτά είναι  αρχαιολογικές θέσεις πόλεις και επτά  αρχαία  θέατρα από τα οποία όµως λίγα έχουν 
ανασκαφεί και λειτουργούν όπως το θέατρο των Οινιάδων. 
Από τα αγροτικά Τοπία της άλλα  περιβάλλουν τις Λίµνες της όπως το αγροτικό Τοπίο του Αγρινίου, άλλα 
βρίσκονται µαζί µε τον Εύηνο ποταµό κοντά στην Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, και άλλα µαζί µε τον 
Αχελώο περιβάλλουν την αρχαία πόλη των Οινιάδων και µπορούν να συνθέτουν ιδιαιτέρα Αγροτικά Τοπία.  
 
4.3.1.α Η υλική διάσταση του Τοπίου της Αιτωλοακαρνανίας 

 
α.1 Η  αβιοτική και βιολογική υλικότητα του τοπίου: H Αιτωλοακαρνανία διακρίνεται για την σηµαντική 
ποικιλότητα του τοπίου της. 
 
Φυσικά  Υγροτοπικά Τοπία:∆ιαθέτει πάρα πολλά υγροτοπικά τοπία λόγω της ύπαρξης πλήθους τύπων 
Υγροτόπων που συµβάλλουν στο ανάγλυφο της περιοχής και τα οποία στην πλειονότητά τους 
προστατεύονται από ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Συµβάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στα κεφαλαία 
ΠΠΧΣΑΑΑ.1.1.α.6-3.5. 
Από τις γενικές κατηγορίες υγροτόπων απαντώνται: ποταµοί, λίµνες, λιµνοθάλασσες, πηγές, δέλτα-εκβολές. 
 
Ποταµοί: Οι σηµαντικότεροι είναι: 
Ο Αχελώος ή Ασπροπόταµος ένα από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδος που δέχεται τα νερά των 
Μέγδοβα, Αγραφιώτη, Μπιζάκου, και εκβάλει στο Ιόνιο πέλαγος. 
Ο Εύηνος ή Φίδαρης  που πηγάζει από τον Κόρακα (Βαρδούσια) της Ευρυτανίας,, αποχετεύει τη λεκάνη 
ανάµεσα στο Παναιτωλικό και τα Βαρδούσια και  εκβάλει στον Πατραϊκό κόλπο. 
Ο Μόρνος που πηγάζει από την Οίτη, σχηµατίζει µικρή προσχωµατική περιοχή και  εκβάλει στον Κορινθιακό 
κόλπο.  
Ανάµεσα στις εκβολές των δύο ποταµών Αχελώου και του Εύηνου σχηµατίζονται τρεις λιµνοθάλασσες: του 
Αιτωλικού, του Μεσολογγίου και της Κλείσοβας. 
 
Λίµνες: Στις κοιλάδες και τα βυθίσµατα έχουν σχηµατιστεί οι λίµνες του νοµού: Οζερός, Αµβρακία  
Λυσιµαχεία, Τριχωνίδα, (η µεγαλύτερη λίµνη της Ελλάδας)  και η Βουλκαρία  
 
Τεχνητά υγροτοπικά τοπία: Η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει σηµαντικά Τεχνητά υγροτοπικά τοπία όπως οι 
τεχνητές λίµνες Καστρακίου  και Κρεµαστών που σχηµατίζονται από την κατασκευή φραγµάτων. 
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Ορεινά  τοπία: Πλήθος ορεινών τοπίων  συναντώνται λόγω της ύπαρξης πολλών Ορεινών όγκων.  
Οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι: τα Όρη του Βάλτου, το Παναιτωλικό, (Κυρα-Βγένα, Κούτουπας, 
Πλοκαπάρι), τα όρη της Ναυπακτίας, τα Ακαρνανικά (Περγαντή, Μπούµιτσος), το όρος Αράκυνθος και η 
Βαράσσοβα  
Τους ορεινούς όγκους καλύπτουν κατά κανόνα ∆ασικά Οικοσυστήµατα, κυρίως µε Βελανιδιές, Οξιές, Έλατα 
και Καστανιές, τα οποία εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών ‘‘Φύση 2000’’ 
(Natura 2000). 
Οι προστατευόµενοι Ορεινοί όγκοι και τα ∆ασικά οικοσυστήµατα αναφέρονται στο κεφαλαίο ΠΠΧΣΑΑΑ.1.1.α 
6-3.5 
 
Αγροτικά τοπία: Εµφανίζονται στις πεδιάδες και στους κάµπους που έχουν σχηµατιστεί  µε προσχώσεις ή 
µε φερτές ύλες, που µεταφέρουν και αποθέτουν ο Αχελώος, ο Εύηνος και ο Μόρνος. Σηµαντικότεροι από 
αυτούς τους κάµπους είναι του Αγρινίου, του Μεσολογγίου, του Λεσινίου της Βόνιτσας του Αστακού, και της 
Κατοχής. Έχουν µορφή σύγχρονου Αγροτικού Τοπίου µε κανονικά σχήµατα. 
Αγροτικά Τοπία συναντώνται επίσης και σε τµήµα της ηµιορεινής ζώνης, αλλά και της ορεινής, µε ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τις πεζούλες οι περισσότερες όµως από αυτές έχουν δασωθεί 
Τα βοσκοτόπια, µε χαµηλή ή θαµνώδη βλάστηση και αραιά δάση, καλύπτουν το µισό νοµό και κυριαρχούν 
στο Ξηρόµερο, το Βάλτο και Ναυπακτία. 
 
Παράκτια Τοπία: Οι ακτές προς το Ιόνιο, εµφανίζουν µεγάλο διαµελισµό, µε πλήθος νησάκια απέναντί τους. 
 Η ακτογραµµή στον Πατραϊκό κόλπο, είναι χαµηλή και µε δαιδαλώδη διαµελισµό που οφείλεται στις 
προσχώσεις του Αχελώου και του Εύηνου.  
 
α.2 Η κοινωνική υλικότητα του τοπίου 
Ανθρωπογενή στοιχεία: Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχουν περίπου 150 αξιοσηµείωτα µνηµεία Αρχαίας, 
Ρωµαϊκής, Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής, και Νεώτερης εποχής, αρχαίες πόλεις, οχυρά, θέατρα, ιερά, 
µοναστικά κέντρα, ναοί, σπηλαιώδεις εκκλησίες, βυζαντινά κάστρα, ενετικά και τούρκικα οχυρά, κλπ. 
 
Αρχαιολογικά Τοπία: Πλήθος είναι οι αρχαιολογικές θέσεις που θυµίζουν πόσο σπουδαίο υπήρξε το 
παρελθόν της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες όµως παρότι έχουν εντοπιστεί, ουδέποτε ανασκάφηκαν ή αν 
έγινε αυτό, τις περισσότερες φορές εγκαταλείφθηκαν, µε αποτέλεσµα τα ερείπια να επιχωθούν εκ νέου. 
Έχουν καταµετρηθεί επτά αρχαία θέατρα που όµως δεν έχουν αναστηλωθεί. 
Είναι τα θέατρα της Καλυδώνας, της Στράτου, της Νέας Πλευρώνας, των Οινιάδων, της Μακύνειας, του 
Αµφιλοχικού Άργους (το οποίο δεν έχει ανασκαφεί) και της πόλης του Θυρρείου- πιθανολογείται µάλιστα τα 
δύο τελευταία θέατρα να συνδέονται, όπως συνηθιζόταν στην αρχαιότητα. 
Στο θέατρο των Οινιάδων διοργανώνεται φεστιβάλ. 
 
Πόλεις και Οικισµοί: Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες πόλεις µεγάλες και µικρές στην κλίµακα της 
Περιφερειακής Ενότητας όπως Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Θέρµο, Ναύπακτος κλπ. καθώς και αρκετοί 
ενδιαφέροντες ορεινοί και παραλίµνιοι οικισµοί καθώς και παραθαλάσσιοι που όµως δεν έχουν αναδειχθεί. 
Μόνο η πόλη της Ναυπάκτου έχει χαρακτηρισθεί ως  παραδοσιακός οικισµός σε ολόκληρη την Περιφερειακή 
Ενότητα 
 
4.3.1.β Άυλα στοιχεία   
Στα άυλα στοιχεία των τοπίων συµπεριλαµβάνονται τα έθιµα, οι µύθοι ιδιαίτερα των αρχαίων τοποθεσιών, οι 
θρύλοι παραδόσεις αλλά και η πλούσια ιστορία που συνοδεύουν τους ποταµούς τους λόφους και τα βουνά, 
η αναγνωρισιµότητά τους κλπ.  
 
Οι κατ’ αρχήν ζώνες τοπίου της ΠΕ Αιτωλ/νίας µε τις τοπιακές τους ενότητες η κάθε µία είναι οι ακόλουθες: 
 
Α.Α.1 Ζώνη τοπίου Οινιάδων / λιµνο-θάλασσας Μεσολογγίου / Βαρασοβας   
Tο Αιτωλικό 
Τουρλίδα 
Μεσολόγγι 
Οινιάδες  
∆άσος Φραξού, 
Εύηνος Ποταµός 
Όρος Αράκυνθος  
Η Κλεισούρα της Αιτωλοακαρνανίας  
Όρος Βαράσοβα 
Θέατρο Πλευρώνος 
 
Α.Α.2 Ζώνη τοπίου λιµνών Τριχωνίδας Λυσιµαχίας Οζερού 
Λίµνη Tριχωνίδα 
Λίµνη Λυσιµαχεία 
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Λίµνη Οζερού  
Ποταµός Αχελώος  
Το όρος Παναιτωλικό (Κυρά – Βγένα 
Αγρίνιο  
Κάµπος Αγρινίου 
Πολιτιστικά Μνηµεία  
Θέρµο  
 
Α.Α.3 Ζώνη τοπίου Ακαρνανικών Όρεων και παράκτιων περιοχών Ιονίου  
Τα Ακαρνανικά ορη 
Ξηρόµερο-∆ρυόδασος 
Αστακός 
Μύτικας 
 
Α.Α.4  Ζώνη τοπίου Αµβρακικού  
Μνηµεία 
Η Βόνιτσα  
Λίµνη Βουλκαρία 
Λίµνη Αµβρακία  
Οι παράκτιες λίµνες στο 'Άκτιο 
 
Α.Α.5 Ζώνη τοπίου τεχνητών λιµνών  
Ποταµός Αχελώος 
Λίµνη Κρεµαστών 
Λίµνη Καστρακίου 
Λίµνη Στράτου 
Θέατρο Στράτου  
 
Α.Α.6 Ζώνη τοπίου ορεινή Ναυπακτία και Ναύπακτος 
Ορεινή Ναυπακτία 
Ποταµός Μόρνος  
 
Α.Α.7 Παράκτια ζώνη τοπίου Πατραϊκού  
Ναύπακτος  
Οικισµοί Κάτω Βασιλικής και Κρυονερίου Κάστρο Αντιρρίου 
Μακύνεια 
Κάστρο Αντιρρίου 
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 
Α.Α.1 Ζώνη τοπίου Οινιάδων / λιµνο-θάλασσας Μεσολογγίου / Βαρασοβας 
Η Ζώνη χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σηµαντική ποικιλότητα Τοπίου. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση της Ζώνης αυτής  έχουν οι ποταµοί Εύηνος και Αχελώος. Σε αυτή απαντώνται  λιµνοθαλάσσιες, 
χερσαίες και ποτάµιες περιοχές που διακρίνονται για τη µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, 
επιστηµονική, γεωµορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία. 
Μεγάλο τµήµα της Ζώνης έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο αποτελώντας έναν από τους πλουσιότερους 
υγρότοπους της Ευρώπης, τόσο σε αριθµό ειδών, όσο και σε πληθυσµό. 
Το πάρκο περιλαµβάνει: 
Το εκτεταµένο σύµπλεγµα υγροτόπων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού και των εκβολικών 
συστηµάτων των ποταµών Εύηνου και Αχελώου. Στο σύµπλεγµα αυτό διακρίνονται ποτάµιες και 
παραποτάµιες περιοχές, λιµνοθάλασσες, γλυκόβαλτοι, αλµυρόβαλτοι, λασποτόπια, υδροχαρή δάση. 
Σήµερα µε βάση τη γεωµορφολογία της περιοχής όπως προέκυψε από τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στο 
διάστηµα 1960-1995 αποτελείται από ένα σύστηµα 6 λιµνοθαλασσών που είναι σχετικά αποµονωµένες 
µεταξύ τους και παρουσιάζουν διαφορετικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά. 
 Έτσι, έχει διαµορφωθεί ένα σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών στο οποίο διακρίνονται έξι ενότητες: 
1. Λιµνοθάλασσα Βορείου ∆ιαύλου Κλείσοβας 
2. Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας 
3. Κεντρική λιµνοθάλασσα, (όπου στο µέτωπο της υπάρχουν τα ιχθυοτροφεία:Τουρλίδα, Βασιλάδι, Σχοινιάς 

και Προκοπάνιστος) 
4. Λιµνοθάλασσα Θολής 
5. Λιµνοθάλασσα Παλαιοποτάµου 
6. Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού (Κανάλι Αιτωλικού) 
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Το χερσαίο τµήµα το οποίο περιλαµβάνει: 
• Λόφους που διακρίνονται διάσπαρτοι στον υγρότοπο. Το όρος Βαράσοβα (καταφύγιο θηραµάτων) και 

τµήµα του όρους Αράκυνθος. 
• Αµµοθίνες που δηµιουργήθηκαν από τα φερτά υλικά των ποταµών και οριοθετούν τις λιµνοθάλασσες 

από την ανοιχτή θάλασσα. 
• Το φαράγγι της Κλεισούρας που έχει ενταχθεί στις περιοχές «ιδιαιτέρου κάλλους». 
• Το ∆άσος του Φράξου, χαρακτηρισµένο σαν «∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης». 
• Καλλιεργούµενες εκτάσεις. 
• Το νησιωτικό σύµπλεγµα των Εχινάδων, που είναι άρρηκτα δεµένο µε το εκβολικό σύστηµα του 

Αχελώου. (∆εν ανήκει στην Αιτωλοακαρνανία) 
 

Tο Αιτωλικό: Είναι µια µικρή προσχωµατική νησίδα ανάµεσα στις δύο λιµνοθάλασσες Αιτωλικού και 
Μεσολογγίου που συνδέεται µε την ξηρά µε δύο πέτρινες πολύτοξες γέφυρες που έχουν χαρακτηριστεί 
διατηρητέα µνηµεία Είναι πολύ πυκνοκατοικηµένη και συχνά αποκαλείται η «νερένια πόλη». Tο Αιτωλικό 
αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής και συνθέτει µέσα στην λιµνοθάλασσα ένα 
διακριτό τοπίο. 
 
Τουρλίδα: Μέχρι το 1885 ήταν νησί. Εκεί άραζαν τα καράβια πριν γίνει το λιµάνι της πόλης, καθώς από κει 
και πέρα τα νερά γίνονται πολύ ρηχά. Ενώθηκε µε την πόλη του Μεσολογγίου µε δρόµο ο οποίος προχωρεί 
µέσα στη λιµνοθάλασσα. Η διαδροµή είναι µαγευτική. Ο οικισµός της Τουρλίδας αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής µε τα ξύλινα σπίτια (πελάδες), που συνθέτουν µέσα στην 
λιµνοθάλασσα ένα διακριτό τοπίο. Στον οικισµό παραθερίζουν πολλοί Μεσολογγίτες. Σήµερα η Τουρλίδα 
είναι η πλαζ του Μεσολογγίου. Ιδιαίτερα αξιόλογη η θέα το σούρουπο που η λιµνοθάλασσα βάφεται στα 
υπέροχα χρώµατα του δειλινού.  
 
Μεσολόγγι: Η Πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας µε έντονη ιστορικότητα είναι ταυτισµένο µε τη 
λιµνοθάλασσά του. Η ονοµασία Μεσολόγγι έχει µάλλον ιταλική προέλευση (σηµαίνει περιοχή ανάµεσα σε 
λίµνες) και πιθανόν να προήλθε από τη συνένωση των ιταλικών λέξεων «mez- zo και «laghi», ενώ γύρω στο 
1650 συνήθιζαν να αποκαλούν το Μεσολόγγι «Μικρή Βενετία», καθώς ήταν χτισµένο πάνω σε τρεις νησίδες. 
Οι κάτοικοί του ζούσαν από παλιά κυρίως από το ψάρεµα. 
 
Οινιάδες: Η αρχαία πόλη των Οινιάδων, βρίσκεται στον λόφο του «Τρίκαρδου», κοντά στις εκβολές του 
Αχελώου ποταµού και στο χωριό Κατοχή. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, από τους σηµαντικότερους της 
Αιτωλοακαρνανίας. 
Τα ερείπιά της- οχυρώσεις µε πύργους, λουτρά, Αγορά, κτλ.- βρίσκονται, ανάλογα µε την εποχή, «µέσα» στο 
νερό. Το πλέον εντυπωσιακό µνηµείο της είναι οι νεώσοικοι (κτίρια για τον ελλιµενισµό των πλοίων) του 
αρχαίου λιµανιού που µε την άνοδο της στάθµης της θάλασσας έχουν βρεθεί στην ξηρά.  
Ανάµεσα σε βελανιδιές και ελιές ξεχωρίζει το µεγάλο και καλοδιατηρηµένο αρχαίο θέατρο των Οινιάδων. 
Είναι το µοναδικό από τα αρχαία  θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας που έχει χρησιµοποιηθεί, έστω και ελάχιστα 
παρ΄ ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η  θέση του παρέχει εξαιρετική θέα της πεδιάδος του Αχελώου κι 
ενός µεγάλου τµήµατος των παραλίων του Ιονίου πελάγους. 
Από το καλοκαίρι τού 1986 και κάθε καλοκαίρι, διοργανώνεται µε επιτυχία φεστιβάλ στον χώρο του θεάτρου, 
και πραγµατοποιούνται διεθνή συνέδρια - συµπόσια και εκπαιδευτικές επισκέψεις διαφόρων πανεπιστηµίων. 
 
∆άσος Φραξού: Σε µικρή απόσταση κοντά στο χωριό Λεσίνι βρίσκεται το παραποτάµιο ∆άσος Φραξού, 
µοναδικό στο είδος του (έχει ανακηρυχθεί Μνηµείο της Φύσης). Καταλυτική στην ποικιλότητα του τοπίου της 
ευρύτερης περιοχής είναι η παρουσία του Αχελώου.  
Το καλύτερο σηµείο θέασης στην κατάφυτη κοίτη του µεγάλου ποταµού βρίσκεται στη γέφυρα του 
Νεοχωρίου. 
 
Εύηνος Ποταµός: Από τα σηµαντικότερα ποτάµια της Αιτωλοακαρνανίας είναι και ο Εύηνος ή Φίδαρης 
ποταµός, που πηγάζει  απ'  τα  Βαρδούσια της Ευρυτανίας και εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο, απέναντι από 
την Πάτρα και δυτικά  της Βαράσοβας. Είναι γνωστός από την Μυθολογία, το πέρασµα του Ηρακλή και πήρε 
το όνοµα του από τον βασιλιά Εύηνο που πνίγηκε στα νερά του.  
Το όνοµα Φίδαρης οφείλεται στην οφιοειδή πορεία του µέχρι τις εκβολές του. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
στοιχεία του ποταµού ποικίλουν από το ανώτερο τµήµα µε την ορµητική ροή, τα καµπύλα τµήµατα του, τα 
ελατοδάση, τις πεζούλες και τα φαράγγια  της Βαράσοβας.  
 
Όρος Αράκυνθος: Πρόκειται για ιδιαίτερα εκτεταµένο βουνό, µεταξύ του Ευήνου και του Αχελώου. Βόρεια 
καταλήγει στην λίµνη Τριχωνίδα και νότια στους κάµπους της περιοχής Μεσολογγίου. 
Στα πετρώµατά του κυριαρχεί ο φλύσχης, πάνω στον οποίο φύονται τυπικά φυτά της µεσογειακής µακίας, 
όπως πουρνάρια, φιλίκια, σχίνα, αριές κ.ά. 
Οι κορυφές όµως του βουνού και όλα τα υψώµατα στο εσωτερικό του και στα βόρειά του, καλύπτονται από 
µεγάλα δάση πλατύφυλλης βελανιδιάς και συστάδες καστανιών. Το όρος Αράκυνθος και τα Στενά της 
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Κλεισούρας έχουν χαρακτηρισθεί ως ΤΙΦΚ στην κατηγορία  Βιότοποι. Έντονη αντίθεση στις οµαλές ράχες 
του βουνού που κυριαρχεί ο φλύσχης, αποτελεί το Ν∆ τµήµα του. Εκεί, τραχείς ασβεστόλιθοι κυριαρχούν στο 
τοπίο, που καταλήγουν απότοµα σε µεγάλο τείχος βράχων και κάθετων γκρεµνών. 
Αυτό το µέτωπο σχίζουν βαθιά τέσσερα φαράγγια. Μεγαλύτερο όλων είναι της Κλεισούρας, από το οποίο 
διέρχεται η υφιστάµενη Εθν. Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Επίσης, πιο ανατολικά συναντούµε τα φαράγγια 
του Αϊ-Νικόλα Κρεµαστού, του Παληαρόλακκα και του Κάκαβου.  
Τέλος το ενδιαφέρον του βουνού είναι µεγάλο όσον αφορά και την άγρια ζωή.  
 
Η Κλεισούρα της Αιτωλοακαρνανίας: Το φαράγγι της Κλεισούρας αποτελεί το εντυπωσιακό 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του όρους Αράκυνθος και αναγνωρίσιµο τοπόσηµο της περιοχής. Ανάµεσα 
περνάει ο εθνικός δρόµος Αντιρρίου Αγρινίου.  
Τοίχοι ασβεστόλιθων περισσότερο από 150µ οι υψηλοί, γκρίζοι και πορτοκαλιοί υψώνονται και στις δύο 
πλευρές του δρόµου. Πολλοί από αυτούς φαίνονται κακής ποιότητας βράχοι, άλλοι καταδεικνύουν τους 
τεράστιους σταλακτίτες ψηλά επάνω στο φαράγγι. Σκαρφαλωµένο στη µια πλευρά του είναι το εκκλησάκι της 
Παναγίας της Ελεούσας. Το φαράγγι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αναρριχήσεις την άνοιξη και το φθινόπωρο  
 
Όρος Βαράσοβα: Πρόκειται για έναν ορεινό όγκο, µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα  τις απότοµες κλίσεις,  τα  
βάραθρα  και τα σπήλαια. Από µεγάλη απόσταση φαίνεται ως εντυπωσιακής µορφής Τοπίο Υψώνεται πλάι 
στον πατραϊκό κόλπο, στην πεδιάδα του Ευήνου και στην κοιλάδα της Γαβρολίµνης.  
Στα βάραθρα του φωλιάζουν αρπακτικά πουλιά. Ψηλά στην δυτική πλαγιά του ορεινού όγκου οι 
παλαιοανθρωπολόγοι  εντόπισαν κατοίκιση ανθρώπων από την εποχή του λίθου. 
Κατά την βυζαντινή εποχή αναπτύχθηκε έντονα στα σπήλαια του ο µοναχισµός σε µικρές µονές και σκήτες. 
Υπολείµµατα κατοίκησης, αγιογραφίες, αλλά και ολόκληροι µικροί ναοί σώζονται σήµερα, µνηµεία αυτής της 
εποχής.  
Στη Ν∆ πλευρά του ορεινού όγκου, στον οικισµό Κρυονέρι, υψώνονται εκπληκτικοί κάθετοι βράχοι ιδανικοί 
για αναρρίχηση. Πλήθος αναρριχητών διαδροµών εκεί, σηµαδεµένων και διανοιγµένων από παλαιότερα 
χρόνια προσελκύουν πολλές αναρριχητικές οµάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Το όρος Βαράσοβα εντάσσεται στο δίκτυο Natura µε τον κωδικό GR2310005. 
 
Θέατρο Πλευρώνος: Χρονολογείται στα µέσα περίπου του 3ου π.Χ. αιώνα, καταλαµβάνει την δυτική 
πλευρά του τετραγώνου που σχηµατίζεται από τα τείχη της αρχαίας πόλης και είναι κτισµένο σε φυσική 
πλαγιά. Εκτός από τη διαµόρφωση του εδάφους, σηµαντικό ρόλο στην επιλογή της θέσης του θεάτρου 
έπαιξε ασφαλώς και η µαγευτική του θέα, που φτάνει µέχρι τα νησιά Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο. Εδώ, 
ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το σκηνικό οικοδόµηµα εφάπτεται στην εσωτερική πλευρά του τείχους της 
πόλης. Ο πύργος του τείχους, που βρίσκεται στο σηµείο αυτό, αποτελούσε βοηθητικό χώρο της σκηνής και 
των παρασκηνίων, πιθανόν µάλιστα να χρησίµευε ως αποδυτήρια των ηθοποιών 
Εντυπωσιακή σε µέγεθος ήταν εξάλλου η Νέα Πλευρώνα που δεσπόζει πάνω από το Μεσολόγγι και τη 
λιµνοθάλασσά του. ∆ιαθέτει πολλά µνηµεία που δεν έχουν όµως ανασκαφεί όλα.  
 
Α.Α.2.  ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ  ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ  ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ  ΟΖΕΡΟΥ 
Το σηµαντικότερο  ρόλο στη διαµόρφωση της Ζώνης αυτής  έχουν οι µεγάλες λίµνες της Τριχωνίδας και της 
Λυσιµάχειας,ο ποταµός Αχελώος , οι ορεινοί όγκοι του Αράκυνθου και του Παναιτωλικού, το φαράγγι της 
Κλεισούρας αλλά και τα πολλά πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής όπως το θέατρο της Στράτου, η Ακρόπολη 
των Θεστιέων κ.α.  
 
Λίµνη  Tριχωνίδα 
Η λίµνη της Τριχωνίδας είναι µια λίµνη γλυκού νερού στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας, 6 χλµ Ν.Α. της πόλης 
του Αγρινίου. Η λεκάνη απορροής της έχει έκταση 421 km2 και περιβάλλεται από τα όρη Παναιτωλικό, 
Ναυπακτίας και Αράκυνθο. 
 Η επιφάνειά της έχει έκταση 97 km2, πρόκειται για την µεγαλύτερη λίµνη της Ελλάδας, το µέγιστο βάθος της 
φθάνει τα 58 µ, το υπερθαλάσσιο ύψος της είναι στα 16 m. Τροφοδοτείται από τα νερά των επιφανειακών 
απορροών της υδρολογικής της λεκάνης, καθώς και από επιφανειακές και υπόγειες πηγές. Επικοινωνεί µε 
τάφρο µήκους 2,8 χλµ µε την λίµνη Λυσιµαχία, προς την οποία διοχετεύεται το πλεονάζον υδατικό της 
δυναµικό. 
Η λίµνη δηµιουργήθηκε κατά το τέλος του Πλειστόκαινου και αποτελεί τµήµα µιας µεγαλύτερης τοπικής 
λίµνης. Η προέλευσή της οφείλεται σε διεργασίες από τεκτονικές κινήσεις, καρστικά φαινόµενα, την δράση 
των ποταµών και την ιζηµατογένεση. 
∆ιατηρεί τον φυσικό και υδατικό της πλούτο και παρά τις πιέσεις που δέχεται (γεωργικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, αστικά απόβλητα) κατορθώνει να ανταπεξέρχεται, επειδή ανανεώνει γρήγορα τα νερά της, 
τα οποία είναι σηµαντικά σε όγκο, έχουν µεγάλη διαφάνεια, καλή οξυγόνωση και περιορισµένες 
συγκεντρώσεις θρεπτικών. Η λίµνη χαρακτηρίζεται ως ολιγοτροφική. Με τα νερά της αρδεύονται περί τα 
200.000 στρέµµατα. Καλλιεργούνται κυρίως καπνά, εσπεριδοειδή, ελαιόδενδρα, µηδική. Εχει σηµαντική 
ιχθυοπαραγωγή. 
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Λίµνη Λυσιµαχεία 
Λυσιµάχεια ή Λυσιµάχια ή Λίµνη του Αγγελόκαστρου και άλλη αρχαία ονοµασία, Ύδρα. Βρίσκεται νότια του 
νοµού Αιτωλοακαρνανίας, της Στερεάς Ελλάδας και απέχει 5 χλµ. από την πόλη του Αγρινίου.  
Σχηµατίζεται µεταξύ των βουνών Παναιτωλικού και Αράκυνθου, από τα οποία τροφοδοτείται και τα νερά της. 
Απέχει από την Τριχωνίδα 2 χλµ., αφού τις χωρίζει µόνο µία λωρίδα ξηράς. Τα πλεονάζοντα νερά της 
διοχετεύονται µε την διώρυγα του ∆ίµηκου στον Αχελώο, δυτικά του Αγγελόκαστρου. Με διώρυγα συνδέεται 
και µε την Τριχωνίδα, της οποίας δέχεται τα πλεονάζοντα νερά. Έχει σχήµα επίµηκες µε χαµηλές όχθες.  
Το µέγιστο µήκος της είναι 6 χλµ. και το πλάτος της περίπου 3 χλµ., ενώ η επιφάνειά της φθάνει τα 13 τετ. 
χλµ. 
 
Λίµνη Οζερού 
Ο Οζερός είναι και αυτή µία λίµνη της Αιτωλοακαρνανίας µε µικρότερο µέγεθος, που φθάνει τα 10 τετ. χλµ. 
Βρίσκεται 4 χλµ. νοτιότερα της λίµνης Αµβρακίας, έχει µήκος 5 περίπου χλµ. και πλάτος 2,5 χλµ. 
Σχηµατίστηκε από τα νερά που εγκλωβίζουν στην περιοχή οι προσχώσεις του Αχελώου ποταµού, στον 
οποίο διοχετεύονται και τα πλεονάζοντα νερά της. Τη σχήµα της είναι επίµηκες.  
Οι ανατολικές της ακτές, κοντά στην ροή του Αχελώου είναι χαµηλές, αλλά οι δυτικές που βρίσκονται κοντά 
στους πρόποδες του βουνού Λιγκοβίτσι, είναι απότοµες. Είναι τεκτονικής προέλευσης και την γένεσή της, 
την οφείλει στην ύπαρξη της µεγάλης ρηξιγενούς ζώνης από τον Αµβρακικό ως την λιµνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου. Πρόκειται για φραγµατογενή λίµνη που δηµιουργήθηκε από τον εγκλωβισµό των υδάτων από 
τις προσχώσεις του Αχελώου.  
Είναι διαυγής ολιγοτροφική λίµνη και µε τα νερά της αρδεύονται περί τα 4.000 στρέµµατα. 
Βιότοπος CORINE: Κωδικός Τόπου: A00020024 
Κατάσταση Τόπου: Υποβαθµισµένη 
Τάση Κατάστασης Τόπου: Σταθερότητα-Συντήρηση  
 
Ποταµός Αχελώος 
Ο Αχελώος ή Ασπροπόταµος είναι ένα από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδος. Πηγάζει στην Ήπειρο, στις 
νότιες πλαγιές του όρους Περιστέρι (νότια της Πίνδου) διασχίζει τον κάµπο του Αγρινίου και διανύοντας µία 
διαδροµή 200 χλµ. χύνεται εκεί που ο Πατραϊκός κόλπος συναντά το Ιόνιο πέλαγος. 
Περισσότερα στοιχεία για τον Αχελώο αναφέρονται στη ζώνη Α.5. 
 
Το όρος Παναιτωλικό (Κυρά - Βγένα) 
Η «Κυραβγένα», όπως όλοι οι Αγρινιώτες ονοµάζουν το όρος Παναιτωλικό, δεσπόζει στην περιοχή του 
Αγρινίου, βρίσκεται βορειοανατολικά του Αγρινίου, στα σύνορα Ευρυτανίας. 
Αποτελεί συνέχεια της οροσειράς του Βάλτου και µέχρι το µέσο ύψος του είναι κατάφυτο από δάση. Είναι το 
τελευταίο βουνό της Ρούµελης, πριν τον κάµπο του Αγρινίου και είναι αρκετά δασωµένο µε αραιά δάση 
ελάτων που φτάνουν µέχρι τα 1700 µ.. Κυριότερες κορυφές του είναι η Γιόρλα (1924 µ.), το Πλοκαπάρι 
(1823 µ.), ο Κούτουπος (1795 µ.) και ο Άννινος (1708 µ.) 
 
Αγρίνιο 
Το Αγρίνιο αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες πόλεις της δυτικής Ελλάδας και είναι ο κρίκος που συνδέει την 
Αιτωλία και την Ακαρνανία. Γνώρισε µεγάλη αύξηση του πληθυσµού  στις τελευταίες δεκαετίες από την 
προσέλκυση Ηπειρωτών, Ευρυτάνων, Τριχωνίων και Ακαρνάνων, αλλά και παλαιότερα, όταν κατά τη 
 δεκαετία του 1920, δέχτηκε πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι επηρέασαν καθοριστικά τη ζωή της 
πόλης. Αυτή η µετακίνηση των τοπικών πληθυσµών προς την πόλη κατέστησε το Αγρίνιο εµπορικό και 
οικονοµικό κέντρο της περιοχής. 
Με κυρίαρχα παραγωγικά στοιχεία τον καπνό και την ελιά δηµιουργήθηκε το κοινωνικό πλέγµα, που 
ανέπτυξε ουσιαστικά την σύγχρονη πόλη, που ακόµη και σήµερα διανύει την πορεία της εξελικτικής της 
διαδικασίας. 
Η πόλη σε τελευταία απογραφή που έγινε το 2001 µετράει 57.067 κάτοικους, σε µια συνολική έκταση 
162.728 στρέµµατων.  
Από πλευράς αναγλύφου ο δήµος Αγρινίου είναι κυρίως πεδινός και κατ' ελάχιστα ηµιορεινός. 
 
Κάµπος Αγρινίου 
Είναι από τις πιο  εύφορες πεδιάδες της Περιφερειακής ενότητας. Περιβάλει από την βόρεια πλευρά την 
Τριχωνίδα. Αρδεύεται από τον Αχελώο ποταµό.  
  
Πολιτιστικά Μνηµεία  
Κοντά στην πόλη του Αγρινίου βρίσκονται δύο εξαιρετικής σηµασίας βυζαντινά µνηµεία. Ο ναός της Αγίας 
Τριάδας του Μαύρικα, σε σχήµα ελεύθερου, που είναι µισοβυθισµένος στο νερό και χρονολογείται τον 9ο –
10ο  αιώνα .Στη Μεγάλη Χώρα (Ζαπάντι) βρίσκεται ο ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου. Ο κοιµητηριακός 
ναός είναι το µόνο ορατό σηµείο της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής Μ. Χώρας. 
Βορειοανατολικά του ∆ήµου Θεστιέων (Καινούριο) υψώνεται ο κώνος του Βλόχου, ακρόπολη των 
Θεστιέων στην αρχαιότητα . Η µικρή πόλη έφερε το όνοµα του µυθικού βασιλιά Θέστιου, γιου του Άρη και της 
∆ηµονίκης, Σώζονται υπολείµµατα της οχύρωσης της, Ο Βλόχος στα βυζαντινά χρόνια ήταν οχυρό κάστρο. 
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∆όθηκε κι αυτό ως προίκα το 1294 στο Φίλιππο του Τάραντα .Από του Τούρκους καταλήφθηκε το 1450, για 
να ερηµωθεί στη συνέχεια. 
 
Θέρµο  
Το Θέρµο, διοικητικό και εµπορικό κέντρο της γύρω ορεινής περιοχής µε εξαιρετικό κλήµα και άφθονα 
κρυστάλλινα νερά, είναι από τα καλύτερα θέρετρα της ∆υτικής Στερεάς. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρµου 
εκτίθενται ευρήµατα που καλύπτουν διάστηµα 2500 ετών. Παλαιότερα είναι ειδώλια νεολιθικής εποχής από 
την Χρυσοβίτσα Θέρµου, που χρονολογούνται περί το 2500 π.Χ. Απεικονίζουν δυο γυναικείες πληθωρικές 
µορφές πιθανότατα κάποιας θεότητας γονιµότητας. 
 
 Α.Α.3.  ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ  
 
Τα Ακαρνανικά ορη 
Από βορρά προς νότο της Ακαρνανίας εκτείνονται τα Ακαρνανικά όρη, αφήνοντας ανάµεσά τους πολλές 
εύφορες κοιλάδες και δεκάδες χειµάρρους να ξεκινούν από τις πετρώδεις πλαγιές τους.  
Στο µέσον τους δεσπόζουν οι κορυφές Υψηλή κορφή(1589µ.) και Μπούµιστος(1577 µ.) και η κορυφή 
Περγαντί µε υψόµετρο (1423 µ.), όπου ευρίσκονται και οι φηµισµένες ιαµατικές πηγές της Κορπής. Στα νότια 
καταλήγουν στην κορυφή Βελούτσα (928 µ.) πάνω από τον Αστακό. 
Τα Ακαρνανικά βουνά είναι ασβεστολιθικά και εξ’ αιτίας αυτού είναι κακοτράχαλα και δεν κρατούν νερό, εξ’ 
ου και η ονοµασία της περιοχής τους Ξηρόµερο. Παρά τις πολλές βροχοπτώσεις, το νερό χάνεται στη γη και 
καταλήγει υπόγεια σε λίµνες, στον Αχελώο και στον κάµπο. Επίσης είναι τελείως γυµνά στα ψηλά ενώ στα 
χαµηλότερα υπάρχουν δάση από βελανιδιές, αριές, καστανιές και πουρνάρια. 
Ένα µοναδικό φαινόµενο για τα Ακαρνανικά βουνά είναι το δάσος της κεφαλλονίτικης ελάτης, που υπάρχει 
στη βόρεια πλαγιά του Μπούµιστου.  
Τα Ακαρνανικά βουνά δεν ήταν µέχρι πρότινος δηµοφιλής προορισµός για τους ορειβάτες, αλλά πρόσφατα 
τα πράγµατα άλλαξαν. Πολλοί ορειβατικοί σύλλογοι επισκέπτονται την περιοχή, συνδυάζοντας την ανάβαση 
σε κάποια κορυφή, µε µπάνιο σε κάποια απ’ τις όµορφες παραλίες του Αστακού η του Μύτικα η και 
επισκέψεις στα γειτονικά νησιά, Κάλαµο και Καστό. 
Η θεά από την κορφή εκπληκτική. Ένα σύνολο νησιών και ακτών απλώνονται µπροστά στα µάτια του 
ορειβάτη.  Ο Μύτικας, η Κανδήλα, ή Λευκάδα, η Ιθάκη, η Κεφαλλονιά, ο Κάλαµος, το Μεγανήσι κ.α. 
 
Ξηρόµερο-∆ρυόδασος 
Το Ξηρόµερο κείται στις νότιες υπώρειες των Ακαρνανικών ορέων, µεταξύ της λίµνης Οζερού, του Αχελώου 
ποταµού και του Ιονίου πελάγους, και είναι µια λοφώδης περιοχή που καλύπτεται από το µεγαλύτερο σε 
έκταση δάσος ήµερης βελανιδιάς στην Ελλάδα. Ο δασικός αυτός όγκος καταλαµβάνει έκταση 150.000 στρ. 
και ονοµάστηκε Ξηρόµερο κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο λόγω του άγονου ασβεστολιθικού εδάφους. 
∆ασικός πυρήνας της περιοχής είναι η περιοχή Μάνινα που βρίσκεται στη λοφοσειρά Λιγοβίτσι-Μάνινα, 
µεταξύ της µονής Λιγοβιτσίου και του ποταµού Αχελώου.  
 Η ήµερη βελανιδιά φυτρώνει σε χαµηλά υψόµετρα και εποµένως εύκολα υποβαθµίζεται η φυσική δοµή των 
συστάδων της από την ανθρώπινη δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα να έχουν αποµείνει ελάχιστα 
οικοσυστήµατα της στην Ελλάδα.  
Το τοπίο περιλαµβάνει  εναλλαγή βραχωδών λόφων και δασών πάνω από τον Οζερό, ξηροφυτικά φρύγανα 
και αιωνόβιες συστάδες µε φόντο το Ιόνιο Πέλαγος, πυκνά δάση και σαβάνες, υπεραιωνόνβια δέντρα, 
µικρούς υγρότοπους, παραδοσιακές καλλιέργειες και µεσογειακούς θαµνώνες. Ως µεσογειακή βλάστηση το 
βελανιδοδάσος συντηρεί σηµαντική βιοποικιλότητα µε την παρουσία εκατοντάδων ειδών χλωρίδας και 
πανίδας, σπανίων φυτών, απειλουµένων ειδών πουλιών, ερπετών και θηλαστικών.  
Σήµερα,  η οικονοµική απαξίωση των προϊόντων της βελανιδιάς υπονοµεύει το µέλλον του βελανιδοδάσους 
το οποίο εκχερσώνεται και υλοτοµείται παράνοµα. Παρόλα αυτά το δάσος εξακολουθεί να διατηρεί την 
έκταση και την φυσική του ποικιλότητα.  
Οι ήµεροι βοσκότοποι και τα απέραντα βελανιδοδάση δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες για την άσκηση της 
κτηνοτροφίας που ασκούνταν στην περιοχή από τα οµηρικά χρόνια, την ρωµαϊκή και βυζαντινή εποχή και 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 
Στην ευρύτερη περιοχή ανάµεσα στους λόφους υπάρχουν µικρές κοιλάδες µε παραδοσιακές καλλιέργειες. 
Υπάρχουν διάσπαρτοι οικισµοί και η δόµηση έξω από τα όριά τους είναι περιορισµένη σε σχέση µε άλλες 
περιοχές. Το συνολικό τοπίο είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδοµένα και δάση αυτού του τύπου 
έχουν περιορισµένη παγκόσµια εξάπλωση. 
 
Αστακός 
Ο Αστακός είναι σηµαντικός οικισµός στη δυτική ακτή του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στο µυχό του οµώνυµου 
κόλπου, που πήρε το όνοµά του από τον αρχαίο βασιλιά Αστακό. 
Συνδυάζει στην ευρύτερη περιοχή του βουνό, θάλασσα και πεδιάδα. Τα εναλλασσόµενα οικοσυστήµατα µε 
την πλούσια βιοποικιλότητα από βορρά προς νότο, σε συνδυασµό µε την ιονιοπελαγίτικη γοητεία, αποτελούν 
για τον επισκέπτη µια δελεαστική πρόταση, παρέχοντας τη δυνατότητα πολλών εναλλακτικών µορφών 
δραστηριοτήτων και αποτελώντας το συνδετικό κρίκο της Ακαρνανίας µε τα Επτάνησα. 
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Πρόκειται για έναν οικισµό µε ιστορία, ιδιαίτερη φυσιογνωµία και ζωντάνια, όπου αξίζει κανείς να επισκεφθεί 
τα ιστορικά  µνηµεία, τα αξιοθέατα  αλλά και τις όµορφες παραλίες του.  
Στους πρόποδες του λόφου, κάτω από την καστροπολιτεία του Αστακού, βρίσκεται η «Σπηλιά του 
Κύκλωπα», µια τεράστια σπηλιά σε απόκρηµνο και απροσπέλαστο σηµείο, όπου λέγεται ότι κατοικούσε µε 
το κοπάδι του ο ξακουστός Κύκλωπας Πολύφηµος τον οποίο και τύφλωσε ο Οδυσσέας µε τους συντρόφους 
του. 
Στα Β-ΒΑ της σηµερινής πόλης, στην κορυφή του λόφου «Κάστρο», βρίσκεται η αρχαία πόλη του Αστακού, 
όπου υπάρχουν τα ερείπια και τα κυκλώπεια τείχη της αρχαίας οχυρωµένης Ακαρνανικής πόλης, η οποία 
έφερε το ίδιο όνοµα.  
Σε απόσταση 200 µέτρων στα δυτικά της πύλης οχύρωσης, στην πλαγιά του λόφου, βρίσκεται ο εξάστυλος, 
αµφιπρόστυλος ναός του Καραού ∆ιός . 
Στην περιοχή του Αστακού υπάρχουν καθαρές παραλίες και απόµεροι κολπίσκοι ιδανικοί για µπάνιο. (π.χ. 
παραλία Βελά και Σκάλα), αλλά και τα νησάκια των Εχινάδων, όπου έγινε η περίφηµη ναυµαχία, γνωστή ως 
ναυµαχία της Ναυπάκτου (1571 µ.Χ.) 
Τα τελευταία χρόνια  έχει δηµιουργηθεί στην περιοχή ΝΑΒΙΠΕ µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. 
 
Μύτικας 
Ο Μύτικας είναι παραθαλάσσιος οικισµός (µε υψόµετρο 5µ) στη δυτική πλευρά του νοµού Αιτωλοακαρνανίας 
και έχει 858 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Είναι χτισµένος σε ένα µυτερό κοµµάτι γης 
που εισχωρεί στα νερά του Ιονίου, στη δυτική ακτή της Ακαρνανίας, µεταξύ Αστακού και Βόνιτσας. 
Αποτελεί σηµείο σύνδεσης µε τα νησιά Κάλαµος και Καστός που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση.  
Ο Μύτικας είναι ένας σχετικά νέος οικισµός. Η πρώτη οργανωµένη οίκηση του τοποθετείται στις αρχές του 
19ου αιώνα, ενώ οι πρώτοι κάτοικοι προέρχονται από τις γύρω περιοχές και χωριά. Σε όλη του την ιστορία 
αποτέλεσε αγκυροβόλιο και λιµάνι. Ο ρόλος του αυτός του προσέδωσε εµπορικό και διακοµιστηκό 
χαρακτήρα και από νωρίς εφοδίαζε µε προϊόντα το γειτονικό νησί του Καλάµου και τη γύρω περιοχή. 
Ο Μύτικας ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο χωριά τον παλιό οικισµό µε την παραδοσιακή αγορά και το νέο 
οικισµό που δηµιουργήθηκε µε τη µετοίκηση της κοινότητας της Παναγούλας. Οι κύριες ασχολίες των 
κατοίκων ήταν και είναι η αλιεία, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Σήµερα στις ασχολίες αυτές έρχεται να 
προστεθεί και ο τουρισµός µε τη σύγχρονη µορφή του αγροτουρισµού. Ξενοδοχεία, camping, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια και διαµερίσµατα, εστιατόρια και ψαροταβέρνες, οργανωµένες και προσβάσιµες παραλίες 
προσφέρονται για ποιοτικές και οικονοµικές διακοπές. 
 
Α.Α.4.  ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ   ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
 
Ο Αµβρακικός κόλπος, που βρίσκεται βόρεια του νοµού Αιτωλοακαρνανίας και νότια της Ηπείρου, 
επικοινωνεί µε το Ιόνιο Πέλαγος µέσα από µια στενή λωρίδα θάλασσας. Είναι ένας από τους µεγαλύτερους 
υγροτόπους της χώρας και ένας από τους πιο ανέπαφους υγροτόπους της Ευρώπης, ιδιαίτερα σηµαντικός 
για την αναπαραγωγή ενός σπάνιου πουλιού του Αργυροπελεκάνου του µεγαλύτερου υδρόβιου πουλιού του 
κόσµου . 
Ο Αµβρακικός κόλπος καταλαµβάνει έκταση περίπου 400 τ. χλµ. Στον κλειστό αυτό κόλπο εκβάλλουν τα 
ποτάµια Λούρος και Άραχθος. Το γλυκό νερό τους αναµιγνύεται µε το νερό της θάλασσας, και έτσι 
δηµιουργούνται ζώνες υφάλµυρες ή µε γλυκά νερά. Το τοπίο κυριαρχείται από τρεις βραχώδεις λόφους 
ανάµεσα στις λιµνοθάλασσες και η περιοχή περιβάλλεται από λόφους στα βόρεια και ανατολικά.  
Στα µικρά δέλτα που σχηµατίζονται στα σηµεία που εκβάλουν τα παραπάνω αναφερόµενα ποτάµια, 
σχηµατίζονται οι λιµνοθάλασσες Ροδιά, Λογαρού, Αγρίλου και Τσουκαλιού που φιλοξενούν αξιόλογη 
χλωρίδα και πανίδα. Ειδικά η λουρονησίδα του Τσουκαλιού που αποτελείται από σπασµένα κελύφη και 
λείψανα, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της περιοχής. Όλες οι λιµνοθάλασσες χρησιµοποιούνται 
ως ιχθυοτροφεία.  
Η ποικιλία της βλάστησης είναι µεγάλη. Στη λιµνοθάλασσα Ροδιά υπάρχει ο µεγαλύτερος καλαµιώνας της 
χώρας.  
 
Μνηµεία 
Η περιοχή είναι διάσπαρτη από πολλά µνηµεία, κυρίως Αρχαιοελληνικά (ναός Απόλλωνα στο Άκτιο, ο 
αρχαίος Εχίνος, η  αρχαία Ηράκλεια, το αρχαίο Θύρρειο, το αρχαίο Ανακτόριο  κ.α.) καθώς και Βυζαντινά-
Μεταβυζαντινά (Παντοκράτορας Μοναστηρακίου, Παναγία η Αλιχνιώτισσα Βόνιτσας, Γενέθλιο της Θεοτόκου 
Βόνιτσας), αλλά απαντώνται και Προϊστορικά (Σπήλαιο στην Τσουγκριά Παλιαµπέλων), Ρωµαϊκά – 
Παλαιοχριστιανικά (λουτρικές εγκαταστάσεις στο ‘Ακτιο, Βασιλικές στη Βόνιτσα), Κάστρα (Ακτίου και 
Βόνιτσας), ενώ υπάρχουν και ενιάλιες Αρχαιότητες. 
 
Η Βόνιτσα  
Βόνιτσα είναι παραλιακή πόλη χτισµένη στη νότια πλευρά του Αµβρακικού κόλπου µε πληθυσµό 4.081 
κατοίκων σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Είναι χτισµένη πολύ κοντά στο αρχαίο Ανακτόριο, σηµαντική 
πόλη της Ακαρνανίας που ιδρύθηκε από τους Κορίνθιους το 630 π.χ. Παρήκµασε όταν οι Ρωµαίοι ίδρυσαν 
τη Νικόπολη στην απέναντι πλευρά του Αµβρακικού. Με τον καιρό, στα Βυζαντινά χρόνια η πόλη άκµασε 
ξανά, µε το όνοµα Βόνιτσα αυτή τη φορά και στο ακριβές σηµείο όπου βρίσκεται σήµερα. Κατά τη διάρκεια 
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της Τουρκοκρατίας η πόλη πέρασε για ένα µεγάλο διάστηµα υπό τον έλεγχο των Βενετών. Το 1832 
αποτέλεσε τµήµα του νέου Ελληνικού κράτους. 
Σηµαντικότερο  µνηµείο της πόλης  είναι το βενετσιάνικο κάστρο της, το οποίο είναι από τα πιο 
καλοδιατηρηµένα της Ελλάδας. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης πολλοί παλαιοί ναοί, ενώ το όµορφο νησάκι 
στον κόλπο µπροστά από την πόλη (Κουκουµίτσα Βόνιτσας) κατάφυτο µε πεύκα και κυπαρίσσια, ενώνεται 
µε γέφυρα και προσφέρεται για περιπάτους. 
 
Τύπος Τοπίου: Νεώτερα κτίσµατα.  Παραθαλάσσιο Τοπίο. Πευκοδάσος χαµηλού υψοµέτρου. 
Κατάσταση Τόπου: Καλή 
Κατάσταση Τόπου: Σταθερότητα/Συντήρηση 
Αισθητική Αξία: Ιδιαίτερη Φυσική Οµορφιά 
Προτεραιότητα προστασίας: ∆ευτερεύουσα 
 
Λίµνη Βουλκαρία 
Βουλκαρία ή Μυρτούντιον. Είναι ευµεγέθης λίµνη, σε πολύ καλή κατάσταση και διαθέτει ιδιαίτερη φυσική 
οµορφιά. Βρίσκεται στο Β∆ άκρο του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, περίπου 5 χλµ. νότια τα Βόνιτσας, στο 
βύθισµα που σχηµατίζεται στο µέσον της χερσονήσου της Στέρνας, που είναι δεξιός βραχίονας της εισόδου 
στον Αµβρακικό κόλπο. 
Μία διώρυγα 1400 µέτρων, που οι κάτοικοι ονοµάζουν "ο αύλακας της Κλεοπάτρας" διοχετεύει τα 
πλεονάζοντα νερά της στο Ιόνιο πέλαγος και την συνδέει µε αυτό. Έχει σχήµα ακανόνιστο, όχθες βαλτώδεις 
και ασαφείς, επιφάνεια περίπου 9 τετ. χλµ., µήκος περίπου 4 χλµ. και µέγιστο πλάτος περίπου 3 χλµ.  
Ο πλησιέστερος στις όχθες της οικισµός είναι ο Άγιος Νικόλαος, στην άλλη ακτή του λαιµού που την χωρίζει 
από την θάλασσα. Βρίσκεται στον δίαυλο µετανάστευσης πουλιών. Σηµαντικός βιότοπος έχει ενταχθεί µαζί 
µε τις µικρότερες Κοµήτη και Σαλτίνη στο πρόγραµµα CORINE και έχουν προταθεί και οριοθετηθεί ως 
Natura 2000 και προστατεύονται από την συνθήκη RAMSAR.  
 
Λίµνη Αµβρακία 
Αµβρακία ή Ρίβιο ή Λιµναία στην αρχαιότητα. Λίµνη, στο δυτικό άκρο του νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Είναι η 
δεύτερη µεγαλύτερη λίµνη στο Νοµό. Βρίσκεται περίπου 5 χλµ. από την Αµφιλοχία, στο βύθισµα Αµβρακικού 
- Αιτωλικού, µεταξύ των Ακαρνανικών ορέων. Το σχήµα της κατά βάση είναι επίµηκες, όµως προς τα Βόρεια 
έχει µία στενή λωρίδα  που πλησιάζει την Αµφιλοχία. Η επιφάνειά της είναι περίπου 14 τετ. χλµ., µε µήκος 
του κυρίως σώµατός της περίπου 7 χλµ., ενώ µε την προέκταση φθάνει τα 12 χλµ. µήκος.  
Κοντά στις όχθες της έχουν από χρόνια κτισθεί αρκετοί οικισµοί.  
Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της Αµβρακίας έχουν αλλάξει σηµαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
αποξήρανσης του βορείου ρηχού τµήµατος (Στανιάτικο) εξαιτίας της ανοµβρίας και της άρδευσης της γύρω 
περιοχής. 
Είναι ολιγοτροφική, µονοµικτική λίµνη µε πλούσια πανίδα και χλωρίδα και ανήκει στο θεικό τύπο. 
 
Οι παράκτιες λίµνες στο 'Ακτιο 
Στην περιοχή του Ακτίου υπάρχουν τρείς ρηχές υφάλµυρες παράκτιες λίµνες που συνδέονται µε κανάλια µε 
τη θάλασσα και χρησιµοποιούνται σαν ιχθυοτροφεία. Οι δύο από αυτές βρίσκονται προς τη πλευρά του 
Ιονίου. Ανάµεσά τους έχει κατασκευαστεί ο κρατικός αερολιµένας του Ακτίου. Μεγαλύτερη από αυτές είναι η 
λίµνη Σαλτίνη (ή Σαλίνη), έκτασης περίπου 210 ha. Βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της χερσονήσου Στέρνας, 
νότια από το αεροδρόµιο του Ακτίου. Η γύρω περιοχή είναι επίπεδη, µε εκτεταµένες καλλιέργειες και 
χορτολίβαδα. 
Η τρίτη βρίσκεται στην αιχµή της χερσονήσου του Ακτίου ακριβώς πριν το χωµάτινο φρούριο που είχε 
κατασκευαστεί στα χρόνια του Αλή Πασά και προς τη πλευρά του Αµβρακικού. 
Η περιοχή του Ακτίου µε τα βαλτοτόπια, τις λίµνες και τα κανάλια αποτελεί βιότοπο ιδιαίτερα µεγάλης 
σηµασίας και καταφύγιο πολλών ειδών ιδιαίτερα πουλιών παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ιδιαίτερα 
από την υπερβόσκηση, την οικοπεδοποίηση, τη λαθροθηρία και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος εξαιτίας 
των έργων για τη κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου Πρέβεζας όπου απαιτούνται έργα 
αποκατάστασης του τοπίου και του περιβάλλοντος γενικότερα. 
 
Α.Α.5.  ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ  ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ 
 
Η ζώνη χαρακτηρίζεται από έντονες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις µε τις ουσιαστικές αλλοιώσεις στον 
Αχελώο ποταµό από την κατασκευή των 4 Υδροηλεκτρικών φραγµάτων και τη δηµιουργία τεχνητών λιµνών 
για την  παραγωγή ενέργειας (Κρεµαστών µε 4.750 x 106 m3, Καστρακίου µε 1.000 x 106 m3, Ταυρωπού µε 
400 x 106 m3 και Στράτου µε 150 x 106 m3), αλλά και την άρδευση άλλων περιοχών.  
 
Ποταµός Αχελώος 
Ο Αχελώος ή Ασπροπόταµος είναι ένα από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδος. Πηγάζει στην Ήπειρο, στις 
νότιες πλαγιές του όρους Περιστέρι (νότια της Πίνδου) διασχίζει τον κάµπο του Αγρινίου και διανύοντας µία 
διαδροµή 200 χλµ. χύνεται εκεί που ο Πατραϊκός κόλπος συναντά το Ιόνιο πέλαγος. 
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Είναι ο δεύτερος σε µήκος ποταµός της Ελλάδας. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 5.572 τετ. χλµ. 
Από τα νερά του ποταµού αρδεύονται περί τα 370.000 στρέµµατα γεωργικής γης.  
Τροφοδοτείται από τα νερά πολλών ρεµάτων και ποταµών και µέσω της διώρυγας ∆ιµήκου δέχεται τα 
πλεονάζοντα νερά των λιµνών Τριχωνίδας και Λυσιµαχίας.  
Χαρακτηριστικές, στο τµήµα του που διασχίζει τη συγκεκριµένη ζώνη, είναι οι  ανθρωπογενείς αλλοιώσεις για 
τη δηµουργία των φραγµάτων που προαναφέρθηκαν. 
Για τους αρχαίους Έλληνες ο Αχελώος ήταν ο πατέρας όλων των ρεόντων υδάτων. Την ονοµασία του σε 
Ασπροπόταµο την οφείλει στη λευκή λάσπη (άργιλο)που µεταφέρει από τη ζώνη του φλύσχη έως τις εκβολές 
του.  
  
Λίµνη Κρεµαστών 
Η λίµνη Κρεµαστών βρίσκεται ανάµεσα στο νοµό Αιτωλοακαναρνίας και Ευρυτανίας και είναι η µεγαλύτερη 
τεχνητή λίµνη της Ελλάδος. ∆ηµιουργήθηκε µετά την κατασκευή του φράγµατος των Κρεµαστών το 1965 
από τη συσσώρευση υδάτινων όγκων των ποταµών Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυρωπού και Τρικεριώτη. Οι 
ποταµοί συλλέγουν τα νερά των δυτικών και νότιων περιοχών της κεντρικής ζώνης της οροσειράς της Πίνδου 
και έτσι σχηµατίζεται µία λεκάνη απορροής, µε επιφάνεια 3.500 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Η τεχνητή λίµνη που 
δηµιουργήθηκε έχει µέγιστη χωρητικότητα 4.750.000.000 κυβικά µέτρα. 
Όταν έγιναν ολοκληρώθηκαν τα έργα και το φράγµα (1963), δεκάδες χωριά, γεφύρια και εκκλησίες, πολλά 
σπουδαία µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, διαγράφηκαν από το χάρτη, όταν τα νερά κάλυψαν την 
προκαθορισµένη περιοχή. Ανάµεσα τους και ο βυζαντινός ναός της Επισκοπής, κτίσµα του 8ου αιώνα, που 
ήταν αφιερωµένος στην Παναγία. Κάποιες εικόνες και τοιχογραφίες και ό,τι διασώθηκε από αυτόν, 
φυλάσσονται σήµερα στο Εθνικό Μουσείο Αθηνών. 
 
Λίµνη Καστρακίου 
Η λίµνη Καστρακίου είναι κι αυτή τεχνητή λίµνη κοντά στα χωριά Καστράκι και Μπαµπαλιό της 
Αιτωλοκαρνανίας, πάνω στην κοίτη του ποταµού Αχελώου στην περιοχή συµβολής του µε τον παραπόταµο 
Ίναχο. Η έκταση της επιφάνειας της λίµνης που έχει δηµιουργηθεί είναι 28.000 km² και περιέχει 1.000.000 m³ 
νερό. Τα νερά σκέπασαν σχεδόν όλο τον τόπο απ΄ τα χωριά Μαλατέικα και Μπαµπαλιό. Το φράγµα της 
λίµνης έχει ύψος 95 µέτρα, µήκος 530 µέτρα και το πάχος στην βάση του είναι 380 µέτρα, και εκεί υπάρχει 
υδροηλεκτρικός σταθµός της ∆ΕΗ. 
 
Λίµνη Στράτου 
Μια ακόµα τεχνητή λίµνη στην περιοχή αυτή. Εδώ η υδρόβια βλάστηση- παρά το ότι το φράγµα είναι σχετικά 
νέο αποκτά τυπική µορφή υγροβιότοπου µε καλάµια, τύφες και άλλα παρόµοια φυτά λιµνών. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η πλούσια ιχθυοπανίδα στη λίµνη. Μερικά από τα είδη που ζουν εκεί: 
πέστροφες, µουρούνα, ξυρίχι, τούρνα, γλήνι, ασπρόψαρο, κόκκινη σαρδέλα, µουρµουρίτσα, κυπρίνος, 
γουλιανός, γλανίδι, πέρκα. 
Υπάρχει µια σειρά οργανισµών, οι οποίοι σχετίζονται µε την παραποτάµια και παραλίµνια βλάστηση στον 
Στράτο. Σε υψηλό ποσοστό τα φυλλοβόλα δέντρα, όπως τα πλατάνια, φιλοξενούν µεγάλους αριθµούς 
ορνιθοπανίδας. Όµως έχουµε να κάνουµε- στην πλειονότητα των περιπτώσεων- µε µεταναστευτικά είδη 
πουλιών που έρχονται µόνο το καλοκαίρι. 
 
Θέατρο Στράτου  
Το αρχαίο θέατρο της Στράτου έχει οικοδοµηθεί ανατολικά του διατειχίσµατος πολύ κοντά στην αρχαία 
Αγορά µε την οποία συνδεόταν µε βαθµιδωτό δρόµο µε θέα προς τον ποταµό Αχελώο. 
Το θέατρο είναι του 4ου π.Χ. αιώνα µε συµπληρώσεις και διορθώσεις του 3ου και 2ου π.Χ. αι. 
Το θέατρο είναι δοµηµένο κυρίως από γκριζοπράσινους ντόπιους ψαµµιτόλιθους. Υπάρχουν µέχρι σήµερα 
περίπου 35 σειρές εδωλίων (καθισµάτων) που χωρίζονται µε κλίµακες σε 11 κερκίδες και µπορούσαν να 
χωρέσουν 6.000 θεατές. Πρόκειται για το µεγαλύτερο σε χωρητικότητα θέατρο της Αιτωλοακαρνανίας 
 
Α.Α.6.  ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ  ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  
 
Ορεινή Ναυπακτία 
Η Ορεινή Ναυπακτία απλώνεται στις πλαγιές της Πίνδου, συνδυάζοντας αρµονικά  ένα σύνολο  χωριών 
(Πλάτανος, Άνω Χώρα, Κλεπά, Αράχοβα, Αµπελακιώτισσα, Ελατού, Τερψιθέα, Ελευθέριανη κ.α.) µε την 
ορεινή φύση, τη δύσβατη και ποικίλη διαµόρφωση του εδάφους µε τις βαθιές χαράδρες και την πυκνή 
βλάστηση, κυρίως από δάση βελανιδιάς, ελάτων, οξιάς, πλατανιών και καστανιών.  
Παλιά µονοπάτια ορεινά καταφύγια, ποτάµια παραπόταµοι καταρράκτες µικρές λιµνούλες και βρύσες 
κρυστάλλινου νερού συναντώνται παντού. 
Τα παλιά σπίτια των χωριών της ορεινής Ναυπακτίας, χτισµένα από σχιστόλιθο στην πλειονότητά τους, 
παρουσιάζουν σηµαντικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσµα της παράδοσης µε 
πολλές επιρροές απ’ την αρχιτεκτονική της Ηπείρου.  
 Η περιοχή περιλαµβάνει περισσότερα από 45 ορεινά χωριά, µέσα σε υποβλητικό φυσικό τοπίο και µε 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική καθώς οι Kραβαρίτες κτιστάδες ήταν ονοµαστοί µαστόροι της πέτρας.  
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Tα πιο γνωστά χωριά είναι οι Άνω και Kάτω Xώρα (Mεγάλη και Mικρή Λοµποτινά), η Eλατού (Eλετσού), η 
Tερψιθέα (Bετόλιστα), η Aµπελακιώτισσα (Kοζίτσα) και η Γραµµένη Oξυά (Σιτίστα).  
Άλλο ανθρωπογενές χαρακτηριστικό του ορεινού τοπίου της Ναυπακτίας είναι και οι εκατοντάδες πεζούλες 
από ξερολιθιές που παληότερα συντηρούσαν µε την σοδιά τους τούς κατοίκους της αλλά σήµερα 
εγκαταλείφθηκαν και δασώθηκαν. 
Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσµός της περιοχής συρρικνώθηκε σηµαντικά και αν δεν υπήρχε το σχετικά 
πρόσφατο έντονο τουριστικό ενδιαφέρον σίγουρα η περιοχή θα είχε ερηµωθεί. Μαζί µε το τουριστικό 
ενδιαφέρον επέστρεψαν και οι κάτοικοι, αποκαθιστώντας τα σπίτια τους και ανοίγοντας καφενεία ταβέρνες 
και ξενώνες. 
Έχοντας αποφύγει την άναρχη τουριστική «ανάπτυξη» της δεκαετίας του ’80, η Ορεινή Ναυπακτία διατηρεί 
σε µεγάλο βαθµό τα ελκυστικά χαρακτηριστικά της.  
 
Ποταµός Μόρνος 
Ο ποταµός Μόρνος, ιδιαίτερα γνωστός για την ύδρευση της Αθήνας µέσω της οµώνυµης τεχνητής Λίµνης (Ν. 
Φωκίδας), αποτελεί το ανατολικό όριο της Αιτωλοακαρνανίας. Στην αρχαιότητα λεγόταν ∆αφνούς ή 
Υλαίαθος.  Πηγάζει από τις νότιες πλαγιές της Οίτης και καθώς κατεβαίνει στα νότια αποχετεύει τη λεκάνη 
που βρίσκεται µεταξύ Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιώνας και Λιδωρικίου και χύνεται στα όρια Κορινθιακού και 
Πατραϊκού κόλπου, ανατολικά της Ναυπάκτου.  
Στο µέρος που εκβάλλει σχηµατίζει µικρή πεδινή περιοχή µε τις συνεχείς προσχώσεις του. Ο Μόρνος έχει 
συνολικό µήκος 70 χιλιόµετρα περίπου και η λεκάνη απορροής του έχει επιφάνεια 1180 τετρ. χιλιόµετρα. 
 
Α.Α.7. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ  ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ 
 
Ναύπακτος 
Η Ναύπακτος, µία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας, βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων δεξιά 
από τη διασταύρωση µετά το Αντίρριο. Η Ναύπακτος είχε πάντα πρωτεύοντα ρόλο στην ιστορία της 
περιοχής ιδιαίτερα κατά τους χριστιανικούς χρόνους. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, το Ενετικό λιµανάκι της που είναι το µικρότερο και ένα από τα γραφικότερα της 
Μεσογείου και το Κάστρο της, σηµαντικό πολιτιστικό µνηµείο µε τα 600 και πλέον χρόνια της ζωής του.  
 
Οικισµοί Κάτω Βασιλικής και Κρυονερίου 
Το  όρος Βαράσοβα εντάσσεται στο δίκτυο Natura µε τον κωδικό GR2310005. 
Οι οικισµοί της Κάτω Βασιλικής και του Κρυονερίου, χτισµένοι στις ακτές δίπλα στο ορεινό όγκο της 
Βαράσοβας αναπτύσσονται τουριστικά.  
 
Μακύνεια 
 Ακολουθώντας την εθνική οδό Αντιρρίου – Μεσολογγίου, δεξιά συναντούµε τη Μακύνεια και ένα χιλιόµετρο 
βόρεια του σηµερινού χωριού συναντάµε τα ερείπια της αρχαίας οµώνυµης πόλης, µε ακρόπολη, θέατρο και 
ναό ενώ δύο χιλιόµετρα έξω από τη Γαυρολίµνη βρίσκεται ο σηµαντικός βυζαντινός Ναός της Παναγιάς 
Παναξιώτισσας του τέλους του 10ου αιώνα . 
 
Κάστρο Αντιρρίου 
 Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην περιοχή του πορθµείου του Αντιρρίου είναι το ενετικό Κάστρο που κάλυπτε 
από ∆υτικά, εξασφαλίζοντας, µαζί µε το απέναντι κάστρο του Ρίου, την είσοδο του Κορινθιακού κόλπου. 
Χρονολογείται από την εποχή της εκστρατείας του Φ. Μοροζίνι, Αρχιστράτηγου της Ενετικής ∆ηµοκρατίας 
στην Ελλάδα το 1686. 
 
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου 
ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ 
 
Η γέφυρα που οραµατίστηκε ο µεγάλος Αιτωλοακαρνάνας πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης πριν από 100 και 
πλέον χρόνια, είναι πλέον πραγµατικότητα. 
 Είναι η µεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσµο, αποτελώντας απόλυτο χαρακτηριστικό παράδειγµα 
τοπίου έντονης ανθρωπογενούς παρέµβασης και δηµιουργίας νέου Τοπίου µε Ευρωπαϊκή αναγνωσιµότητα 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΕΛΛΑ∆Α: ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Iστοσελίδα visitgreece.gr του ΕΟΤ  
 
Yves Luginbuhl: Το τοπίο, µια κοινωνική κατασκευή. Από το βιβλίο: Θεωρία και πολιτική του τοπίου. 
ΤΜΧΠΠΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
ΑΡΧΕΛΩΝ: Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας 
nea.dynalias.net/visit-achaia/index.php? 
http://www.ekby.gr/ekby/el/ 
Αρχαιολογικός χώρος Ολυµπίας Πηγή: Υπουργείο Πολιτισµού 
 
Αρχαία Ολυµπία: µια Οικοτουριστική Αφετηρία. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Πάτρα: µια Οικοτουριστική Αφετηρία. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Φύση και Πολιτισµός, Ν. Ηλείας, Οικολογικός Οδηγός Παράκτιας Ζώνης Κυπαρισσιακού Κόλπου, 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας 
Φιλοδασικός Σύλλογος Φτέρης Αιγίου 
Σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ», Μπουµπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα 
 
Αιτωλοακαρνανία: Τόποι-Μνηµεία-Ιστορία: ΕΚ∆ΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ –1995 
Η Αιτωλοακαρνανία κάθε µέρα : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2008 
Τα Αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,  ΛΣΤ΄ ΕΚΠΑ ,  ∆ΙΑΖΩΜΑ 
 
ΕΜΠ (2007) Αρχείο για τις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου. Σχολή Αρχιτεκτόνων µηχανικών. 
http://courses.arch.ntua.gr/view.aspx?I=112911 
 
«Οικολογικός απολογισµός των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην Πελοπόννησο», 
WWF Ελλάς, Αθήνα: Σεπτέµβριος 2007 
Οµάδα εργασίας 
Α. WWF Ελλάς: Β. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: 
 
Έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραµµα επαναξιολόγησης 69 Σηµαντικών Περιοχών 
για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισµό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη 
σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 
Σκοπός της έκθεσης είναι η αξιολόγηση, η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισµός της Σηµαντικής Περιοχής για τα 
Πουλιά (ΣΠΠ) «GR 098, Λιµνοθάλασσα Καλογριάς, δάσος Στροφυλιάς και έλη Λάµιας» ως Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) της 
 
 
∆ιαδίκτυο 
http://gym-k-achaias.ach.sch.gr/dth1.htm 
www.diazoma.gr / info@diazoma.gr  
Iστοσελίδα www.antroni.gr του Κώστα Παπαντωνόπουλου  
http://www.ektos.g 
 
palairosnews.blogspot.gr/29/7/12 
 
Βικιπαίδεια 
http://el.wikipedia.org/ 
 
www.erymanthos.gr 
 
www.amaliada.gr 
 
Τουριστικοί οδηγοί στο διαδίκτυο 
 
 
 
 


