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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Στην Α΄ Φάση της µελέτης Τοπίου στο επίπεδο της Π∆Ε περιγράφηκαν και µελετήθηκαν σύµφωνα και µε τις
προδιαγραφές της µελέτης: α) η µεθοδολογία, β) οι γενικές πολιτικές για την ανάδειξη, προστασία και
αειφορική διαχείριση του τοπίου (συνολικά) της Περιφέρειας, γ) γενικά χαρακτηριστικά των ζωνών τοπίου –
τοπία και δ) οι ζώνες τοπίου µε την ενδεικτική οριοθέτησή τους.
Σ’ αυτή τη φάση προσδιορίζονται και περιγράφονται τα ακόλουθα:
α) Οι γενικοί στόχοι και κατευθύνσεις οι οποίοι είναι:
1. Γενικός Στόχος: η προστασία, η διαχείριση και η ανάδειξη των τοπίων ως αναπόσπαστο τµήµα της
διαδικασίας αειφόρου ανάπτυξης της Π.∆.Ε. µε γενικές κατευθύνσεις:
1. Ισορροπηµένη και αρµονική συσχέτιση µεταξύ των κοινωνικών αναγκών, των οικονοµικών
δραστηριοτήτων και του Τοπίου
2. Ενσωµάτωση της προστασίας, της αειφόρου διαχείρισης, και της ανάδειξης το τοπίου στη συστηµική
προσέγγιση όλων των τοµεακών και αναπτυξιακών πολιτικών και σε όλα τα επίπεδα του χωρικού
σχεδιασµού
3. Ένταξη της εγγενούς αξίας και των «υπηρεσιών» του τοπίου στο αξιακό σύστηµα της κοινωνίας, και η
συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων ως βασικοί µοχλοί της προστασίας και της αειφόρου
διαχείρισής του.
4. Κάθε επέµβαση στο τοπίο πρέπει να συµβάλλει ενεργά στο βαθµιαίο σχηµατισµό «ολότητας» και δεν
πρέπει να είναι αποσπασµατική
5. Υιοθέτηση της δηµιουργίας «πράσινων υποδοµών»
2. Γενικός Στόχος: η διατήρηση της ποιότητας και της ποικιλότητας του τοπίου µε γενικές κατευθύνσεις:
1. ∆ιατήρηση ορθολογική διαχείριση και ανάδειξη των τύπων τοπίων στη Π.∆.Ε
2. Ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων των Τοπίων που αναγνωρίστηκαν
κατά την ανάγνωση των τοπιακών ζωνών της Περιφέρειας και κατά το δυνατό δηµιουργία δικτύου
διαδροµών τοπίου.
3. Ανάδειξη της «υλικής (αβιοτικής, βιολογικής, κοινωνικής υλικότητας) και άυλης» διάστασης των τοπίων
4. ∆ιατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
5. ∆ιατήρηση του τοπογραφικού ανάγλυφου του τοπίου το οποίο κύρια διαµορφώνει την οπτική του
εικόνα, και µείωση του βαθµού τρωτότητας ακόµη και απέναντι στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
β) Η αναγνώριση και ανάγνωση των Τύπων Τοπίων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών - Τοπίων
Η αναγνώριση και ανάγνωση των τύπων τοπίων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών - τοπίων βασίσθηκε σε
σηµαντικό βαθµό όπως αναφέρθηκε και στη µεθοδολογία της Α΄ Φάσης στη προσέγγιση του Τοπίου από τον
Yves Luginbuhl η οποία συνίσταται στην διαδοχική εξέταση των διαστάσεων του Τοπίου υλική και άυλη
διάσταση.
Η υλική διάσταση του τοπίου διακρίνεται στην αδρανή υλικότητα του τοπίου, στην βιολογική και ζώσα
υλικότητα στην κοινωνική υλικότητα
1

Η άυλη διάσταση
συµβολικής φύσης.

του τοπίου διακρίνεται σε σχέσεις συναισθηµατικής φύσης αισθησιακής φύσης,

Στο πλαίσιο αυτό η ανάγνωση των τύπων τοπίων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών - τοπίων ανά ζώνη
τοπίου διατυπώθηκε ως εξής:
Ζώνη Τοπίου
Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
1

Στην άυλη διάσταση εκτιµήθηκε ως χρήσιµη η προσθήκη της «νέας» προσέγγισης του τοπίου της «ιστορικής
προσέγγισης» και τούτο διότι η γνώση της ιστορίας, η σχέση του χώρου µε τον ανθρώπινο πολιτισµό και την ανθρώπινη
δραστηριότητα εκείνων που δηµιούργησαν και βίωσαν τον κάθε τόπο, αποτελεί µεγάλη πηγή πληροφοριών για τις
δραστηριότητες των ανθρώπων διαφορετικών πιθανά εποχών και για το συσχετισµό των «υπολειµµάτων» τους µε την
σύγχρονη, καθηµερινή ζωή καθώς και για την εξελικτική πορεία της γεωµορφής και της βιοποικιλότητας του.
i

Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία (Τα οικιστικά Τοπία, Αρχαιολογικά Τοπία)
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου: α) Ασχολίες, β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες, έθιµα, γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
γ) Η αξιολόγηση Τοπίων - Μεθοδολογία και παραδοχές
Παρά το ότι κάθε τοπίο θεωρείται µοναδικό αποτελώντας την χωρική έκφραση των υφιστάµενων κάθε φορά
κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων και οικολογικών παραµέτρων, την έκφραση των παλιότερων και σύγχρονων
συνθηκών ζωής η προσέγγιση της αξιολόγησης του µέσα από την ανάγνωση των χαρακτηριστικών του, στη
σηµερινή κατάσταση προσδιορίζει σε κάποιο βαθµό την συµβατική πορεία της εξέλιξης του αλλά και τις
δυνατότητες εξέλιξης του, µπορεί δε να συµβάλλει στην ορθολογικότερη διαχείριση του και κατά το δυνατό
στην ανάδειξη του.
Η µεθοδολογία βασίστηκε στην αναγνώριση και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπίων στο
πλαίσιο της αναγνώρισης των τύπων τοπίων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους γνωρισµάτων και
στοιχείων, που απαρτίζουν την κάθε µια ζώνη τοπίου.
Η µεθοδολογία ακολούθησε τα κριτήρια για την ενιαία αξιολόγηση που προσδιόρισαν οι προδιαγραφές
προσθέτοντας το κριτήριο της «αρχαιότητας – ιστορικότητας» για τους λόγους που αναφέρθηκαν.
Στη συνέχεια τέθηκαν οι παρακάτω παραδοχές βάσει των οποίων συντάχτηκαν σχετικοί πίνακες οι οποίοι
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα.
γ.1) Η βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης του κάθε ενός τοπίου (βλ. Παράρτηµα)
Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθµολογήθηκαν ενδεικτικά µε προφανή σχετικότητα και υποκειµενικότητα µε ένα
«δείκτη»
Το κάθε ένα κριτήριο βαθµολογήθηκε ως εξής:
• Ο «δείκτης» µε τιµή 1 χαρακτηρίζει την χαµηλή αξία
• Ο «δείκτης» µε τιµή 2 χαρακτηρίζει τη µέτρια αξία
• Ο «δείκτης» µε τιµή 3 χαρακτηρίζει την υψηλή αξία
γ.2) Η συνολική αξιολόγηση του κάθε ενός τοπίου (βλ. Παράρτηµα)
• Στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης αθροίζονται οι τιµές των «δεικτών» του κάθε ενός τοπίου. Το
άθροισµα κατατάσσει το κάθε ένα Τοπίο στο αντίστοιχο επίπεδο ως εξής µε τις παρακάτω παραδοχές:
• Το άθροισµα των «δεικτών» από12 έως 14 αντιστοιχεί στο Τοπικό Επίπεδο
• Το άθροισµα των «δεικτών» από 15 έως 17 αντιστοιχεί στο Περιφερειακό Επίπεδο
• Το άθροισµα των «δεικτών» από 18 έως 20 αντιστοιχεί στο Εθνικό επίπεδο
• Το άθροισµα των «δεικτών» από 21 έως 24 αντιστοιχεί στο ∆ιεθνές επίπεδο
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ΑΑ1. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΟΙΝΙΑ∆ΩΝ - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μεγάλο τµήµα της ζώνης έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο αποτελώντας έναν από τους πλουσιότερους
υγρότοπους της Ευρώπης, τόσο σε ποικιλότητα ειδών, όσο και σε πληθυσµό µε την ονοµασία ‘‘Εθνικό
Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου − Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και
νήσων Εχινάδων’’.
Το πάρκο περιλαµβάνει:
Το εκτεταµένο σύµπλεγµα υγροτόπων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού και των εκβολικών
συστηµάτων των ποταµών Εύηνου και Αχελώου από τις φερτές ύλες των οποίων διαµορφώθηκε,
αποτελώντας έναν από τους σηµαντικότερους RAMSAR της χώρας µας.
Στο σύµπλεγµα αυτό διακρίνονται ποτάµιες και παραποτάµιες περιοχές, λιµνοθάλασσες, γλυκόβαλτοι,
αλµυρόβαλτοι, λασποτόπια, υδροχαρή δάση αµµοθίνες λουρονησίδες και το νησιώτικο σύµπλεγµα των
Εχινάδων της ΠΕ Κεφαλληνίας. Το χερσαίο τµήµα του Εθνικού Πάρκου περιλαµβάνει επίσης τους λόφους
που διακρίνονται διάσπαρτοι στον υγρότοπο, το δάσος του Φράξου, καλλιεργούµενες εκτάσεις και το
φαράγγι της Κλεισούρας.
Η ποικιλότητα και πυκνότητα των τοπίων της ζώνης αυτής είναι χαρακτηριστική. Τα τοπία της σχεδόν όλα
είναι προστατευόµενα λόγω της µεγάλης οικολογικής τους αξίας µε τα περισσότερα σε ∆ιεθνές επίπεδο.
Άλλα είναι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, υψηλής αξίας, όµως πολύ συχνά είναι χαµηλής ποιότητας,
πράγµα που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της µη αναγνωρισιµότητάς τους, όπως η µεγάλη λίµνη της
Τριχωνίδας και οι µικρότερες της Λυσιµαχείας και του Οζερού, το δάσος Φράξου, ο ποταµός Αχελώος, οι
ορεινοί όγκοι του Αράκυνθου και του Παναιτωλικού, το φαράγγι της Κλεισούρας, πολλοί σηµαντικοί
αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβανόµενων και των Βυζαντινών Μνηµείων, όπως το θέατρο της Στράτου, η
Ακρόπολη των Θεστιέων κ.α. αλλά και άλλοι λιγότερο σηµαντικοί που συνθέτουν πολύ αξιόλογα τοπία σε
µεγαλύτερη κλίµακα, άγνωστα όµως στο ευρύ κοινό. Η πλειοψηφία τους έχει πολλές δυνατότητες
αναβάθµισης και ανάδειξης σε βαθµό που θα είναι δυνατό να αποκτήσουν διεθνή άξια.
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο του όρους Αράκυνθος (Νοτιοδυτική πλευρά)
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου του όπως αναφέρεται και στην ζώνη «Λιµνών» είναι ότι
δηµιουργεί στις πλευρές του δυο έντονα διαφορετικά τοπία άλλο στην βόρεια πλευρά που πλησιάζει την λ.
Τριχωνίδα και άλλο στην νοτιοδυτική λόγω των διαφορετικών οικολογικών του χαρακτηριστικών.
Στην νοτιοδυτική πλευρά πλησιάζει τους κάµπους της περιοχής Μεσολογγίου. Το γεωλογικό του
χαρακτηριστικό είναι οι τραχείς ασβεστόλιθοι που καταλήγουν απότοµα σε µεγάλο τείχος βράχων και
κάθετων γκρεµνών, ενώ η βλάστηση αποτελείται από τα τυπικά φυτά της µεσογειακής µακίας, όπως
πουρνάρια, φιλίκια, σχίνα, αριές κ.ά.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου της πλευράς αυτής είναι τέσσερα βαθιά φαράγγια. Μεγαλύτερο όλων
είναι της Κλεισούρας, από το οποίο διέρχεται η υφιστάµενη Εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Επίσης, πιο
ανατολικά συναντούµε τα φαράγγια του Αϊ-Νικόλα Κρεµαστού, του Παληαρόλακκα και του Κάκαβου µε
ενδιαφέρουσα άγρια πανίδα.
• Τα Λοφώδη Τοπία της Παραχελωίτιδας
Ο λόφος Κοτσιλάρης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της ζώνης αλλά και ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανίας
µε υψόµετρο 434µ. Προσφέρει εξαίρετη θέα τού δέλτα του Αχελώου.
Ο λόφος Σκοπάς βρίσκεται στο δυτικό µέρος του Νιχωρίτικου κάµπου µε υψόµετρο 135 µ. Χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα του τα δυο ξωκλήσια στους πρόποδες του, ένα Ανατολικά και ένα δυτικά της Αγίας Παρασκευής
και του Αγίου Νικολάου αντίστοιχα. Σύµφωνα µε ιστορικά στοιχεία γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ. πάνω στον
Σκοπά υπήρχε αρχαία πόλη µε το όνοµα Αθήνα.
Φυσικοί σχηµατισµοί
• 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.
Μέσα στο φαράγγι η βλάστηση αλλά και η χλωρίδα είναι πλούσια και αποτελείται από γέρικα πλατάνια,
κυπαρίσσια, κουτσουπιές, χαρουπιές, αγριοτσικουδιές, σχίνα, παλιούρια, ασφάκες, ρείκια, αγριελιές,
βελανιδιές, πουρνάρια και σπάρτα. Η περιοχή καλύπτεται επίσης από µεσογειακή µακία, φρύγανα,
βελανιδιές και πουρνάρια.
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης αποτελούν τα πολλά άνθη που φυτρώνουν ανάλογα µε τις
εποχές, όπως τα κυκλάµινα, οι ορχιδέες, οι ανεµώνες, οι παπαρούνες, οι ίριδες, οι αγριοτριανταφυλλιές που
εντυπωσιάζουν µε τα χρώµατά τους και τις µυρωδιές τους µέσα στο φαράγγι, καθώς και η πολύ πυκνή
ύπαρξη δένδρων κουτσουπιάς µε άνθη στις αποχρώσεις του ροζ την άνοιξη.
Το οικοσύστηµα είναι ισορροπηµένο και αυτό υποδηλώνεται από τη παρουσία σπάνιων πουλιών και ειδικά
αρπακτικών στην περιοχή. Το όρος Αράκυνθος και τα Στενά της Κλεισούρας έχουν χαρακτηρισθεί ως ΤΙΦΚ
στην κατηγορία Βιότοποι.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Υγρότοποι
Το Τοπίο των Λιµνοθαλασσών
• Λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου - Αιτωλικού
Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου των Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού είναι ότι συντίθεται
από ένα µωσαϊκό υγροτόπων και εν τέλει ότι αποτελεί ένα υγροτοπικό σύµπλεγµα.
Μετά τις ανθρωπογενείς επεµβάσεις (αλυκοποιήσεις, αποξηράνσεις κλπ.), στο διάστηµα 1960 - 1995 έχει
διαµορφωθεί ένα σύµπλεγµα 6 λιµνοθαλασσών που είναι σχετικά αποµονωµένες µεταξύ τους και
παρουσιάζουν διαφορετικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά. Οι λιµνοθάλασσες του Μεσολογγίου και του
Αιτωλικού συνδέονται µεταξύ τους µε µια στενή διώρυγα.
Οι λιµνοθάλασσες είναι γενικώς ρηχές. Το µεγαλύτερο βάθος τους είναι περίπου δύο µέτρα, αλλά η
µεγαλύτερη έκταση έχει βάθος περίπου ένα µέτρο. Για να φθάνουν τα πλοία στο Μεσολόγγι έχει
κατασκευαστεί δίαυλος µε εκβάθυνση. Μόνο η λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει µέγιστο βάθος 28 µ.
Στην περιοχή κυριαρχεί η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, που βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του συστήµατος
των υγροτόπων και καταλαµβάνει έκταση 11.200 εκτάρια. Στο µέτωπο της υπάρχουν τα ιχθυοτροφεία:
Τουρλίδα, Βασιλάδι, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος. Οι άλλες πέντε µικρότερες είναι:
1. Λιµνοθάλασσα Βορείου ∆ιαύλου Κλείσοβας
2. Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας
3. Λιµνοθάλασσα Θολής
4. Λιµνοθάλασσα Παλαιοποτάµου
5. Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού (Κανάλι Αιτωλικού). Στο βόρειο άκρο της η κεντρική λιµνοθάλασσα στενεύει και
µετά διευρύνεται σχηµατίζοντας την λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου των Λιµνοθαλασσών αποτελούν επίσης οι φυσικοί κυµατοθραύστες που
διαχωρίζουν τις λιµνοθάλασσες της περιοχής στο µεγαλύτερο τµήµα τους από τη θάλασσα, οι οποίοι είναι τα
νησάκια Σκρόφες, Προκοπάνιστος, Σχοινιάς, Tουρλίδα και πιο µέσα το Bασιλάδι, το Aναποδοϊβάρο, η
Kλείσοβα, καθώς και οι λουρονησίδες ή αµµοθίνες.
Οι λιµνοθάλασσες εναλλάσσονται µε τα εκτεταµένα λασποτόπια, τους αλµυρόβαλτους, τα σάλτσινα, τους
καλαµιώνες, τα ψαθοτόπια, τις λουρονησίδες, τη µεσογειακή µακία και τα φυλλοβόλα δάση από ιτιές, λεύκες
και Φράξους.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό, στο Νιοχώρι, στην Kατοχή, στο Λεσίνι,
είναι οι φωλιές των λευκοπελαργών στη Λιµνοθάλασσα της Kλείσοβας και στα υγρά λιβάδια του ∆έλτα. Η
Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι µία από τις πιο σηµαντικές περιοχές για το ξεχειµώνιασµα των
υδροβίων πουλιών της Ευρώπης στην Ελλάδα και το νοτιότερο σηµείο εξάπλωσης του Λευκοπελαργού
(Ciconia ciconia) στην Ευρώπη.
Μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αµµόφιλη βλάστηση, που αναπτύσσεται κυρίως στις νησίδες
των λιµνοθαλασσών. Η πανίδα της περιοχής εµφανίζει επίσης µεγάλη ποικιλότητα.
Το σύστηµα των λιµνοθαλασσών σχηµατίστηκε κατά την περίοδο του Ολόκαινου. Από γεωλογική άποψη η
περιοχή ανήκει στις ζώνες Ιονίου και Γαβρόβου και συνίσταται κυρίως από ιζηµατογενή πετρώµατα.
Οι λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου βρίσκονται πίσω από µια διακεκοµµένη αµµώδη παραλιακή λωρίδα, που
βρίσκεται µεταξύ των εκβολών του ποταµού Εύηνου και του λόφου Κουτσιλάρη και συνδέονται µε τον
Πατραϊκό κόλπο µε ένα µεγάλο άνοιγµα.
• Οι αλυκές
Οι αλυκές, η βιοµηχανική µετεξέλιξη µιας τοπικής παραδοσιακής δραστηριότητας εξακολουθούν να
λειτουργούν και να αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του τοπίου.
Στις λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού και Κλείσοβας βρίσκονται οι µεγαλύτερες αλυκές στην
Ελλάδα, όπου παράγεται το µεγαλύτερο ποσοστό ποσοτήτων αλατιού στην χώρα.
Ποτάµια και ∆ελταϊκά Τοπία
• Το ∆ελταϊκό Τοπίο του Αχελώου
Ο Αχελώος ποταµός εκβάλει εκεί που ο Πατραϊκός κόλπος συναντά το Ιόνιο πέλαγος. Κατά µήκος του
ποταµού εκτείνονται παραποτάµια δάση τα οποία περιλαµβάνουν ποικιλία βλάστησης, όπως πλατάνια,
λεύκες, ιτιές, φράξοι, καραγάτσια κ.ά.
Στο δυτικότερο τµήµα της περιοχής υπάρχει το δέλτα του Αχελώου. Οι αποθέσεις του Αχελώου περιβάλλουν
κάποιους βράχους και λόφους, από τους οποίους υψηλότερος είναι ο Κουτσιλάρης (433 µ.). Στην ίδια
περιοχή διακρίνονται προηγούµενες κοίτες του Αχελώου. Το δελταϊκό τοπίο του Αχελώου σχηµατίζεται κατά
τα τελευταία 10.000 χρόνια από τις προσχώσεις του ποταµού.
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Είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστηµα και αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς υγροτόπους της χώρας,
αλλά και της Μεσογείου που προστατεύεται από τη διεθνή σύµβαση RAMSAR.
Αποτελείται από ένα µωσαϊκό διάφορων τύπων υγροτόπων αλλά και χερσαίων τοποθεσιών .
Παρά την έντονη ανθρωπογενή διαµόρφωση της γης, υπάρχουν ακόµη εκτεταµένες περιοχές µε αλµυρά έλη,
καλαµιώνες, βάλτοι µε πλούσια βλάστηση, υγρολίβαδα, αµµοθίνες, σπάνιες πλέον στο Μεσογειακό
περιβάλλον, που συνθέτουν ένα δελταϊκό τοπίο, εξαιρετικής οικολογικής αξίας και ειδικότερα µε τεράστιο
ορνιθολογικό ενδιαφέρον, αποτελώντας σηµαντικό µεταναστευτικό σταθµό.
Η ιδιαιτερότητα του να µην παγώνει τον χειµώνα το καθιστά καταφύγιο για να διαχειµάζουν είδη που θα
εξολοθρεύονταν στα ψυχρά κλίµατα της βόρειας Βαλκανικής. Η αειφόρος συνέχεια του επιτυγχάνεται µέσω
των γλυκών νερών και υλών του Αχελώου.
Σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της πεδινής περιοχής της δυτικής Παραχελωίτιδας, που περιλαµβάνει
τις παρόχθιες και τις προσχωσιγενείς ζώνες του Αχελώου, αποτελεί το µοναδικό στην Ελλάδα αµιγές δάσος
φράξου (Fraxinus αngustifolia) τµήµα του παλιού πλούσιου παραποτάµιου δάσους του Αχελώου στην
περιοχή του Λεσινίου.
• Το Τοπίο της Παραλίας Λούρου ή της λουρονησίδας του Αχελώου και της λιµνοθάλασσας
Μεσολογγίου
Ο «Λούρος» αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του δυτικότερου τµήµατος της
περιοχής του Εθνικού Πάρκου και της ζώνης αυτής. Ο «Λούρος» ή «λουρονησίδα του Αχελώου και της
λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου» είναι µια στενή παραλιακή λωρίδα που βρίσκεται µεταξύ της
λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου και των Πατραϊκού κόλπου και Ιόνιου πελάγους. Τα γεωµορφολογικά του
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι το ότι αποτελεί αµµοθίνη και το µεγάλο µήκος του. Η αξία του τόπου ως
βιότοπου στο πλαίσιο της οικολογίας του Τοπίου είναι µοναδική και πιστοποιείται µε την προστασία της από
τη σύµβαση RAMSAR.
Η βλάστηση της περιοχής αποτελείται από δάφνες, κέδρους, κρίνα της άµµου και αρµυρίκια. Είναι από τα
λίγα µέρη στην Ελλάδα µε αµµοθίνες. Επίσης η πανίδα του βιότοπου περιλαµβάνει πλήθος πουλιών, όπως
πελεκάνων, πελαργών, αγριόχηνων, καρδερίνων, κοτσυφιών, αηδονιών, καθώς και άγρια άλογα που ζουν
στον υγρότοπο της ευρύτερης περιοχής του Λούρου.
• Το ∆ελταϊκό Τοπίο του ποταµού Εύηνου
Ο Εύηνος ή Φίδαρης αφού διατρέξει την ορεινή Ναυπακτία εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο, απέναντι από την
Πάτρα και δυτικά της Βαράσοβας, διαµορφώνοντας ένα χαρακτηριστικό τοπίο της Αιτωλίας, πλούσιο σε
βλάστηση. Στις ανατολικές όχθες του Εύηνου υπάρχουν υπολείµµατα αµιγούς δάσους φράξου. Το δέλτα του
Εύηνου σχηµατίζεται στο ανατολικό τµήµα της πεδιάδας του Μεσολογγίου.
Ο ποταµός είναι γνωστός από την Μυθολογία για το πέρασµα του Ηρακλή και πήρε το όνοµα του από τον
βασιλιά Εύηνο που πνίγηκε στα νερά του .
Το δέλτα του Εύηνου έχει έκταση 92 τετρ. χλµ. και βρίσκεται στον Πατραϊκό κόλπο. Στις εκβολές του
σχηµατίζονται εποχικά έλη, τα λεγόµενα λασποτόπια. Ο ποταµός σε όλη του τη διαδροµή στη δελταϊκή
πεδιάδα έχει διακλαδιζόµενη µορφή. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου του είναι πλέον ότι έχει
ευθυγραµµιστεί και οριοθετηθεί µε τεχνητά αναχώµατα από το 1959.
Πριν την παρέµβαση αυτή η κοίτη είχε µαιανδρική µορφή για µικρό µήκος πριν τις εκβολές που βρίσκονταν
ανατολικά των σηµερινών. Χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου της δελταϊκής πεδιάδας είναι οι πολλές
εγκαταλελειµµένες κοίτες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν παρά το ότι είναι δυσδιάκριτες,
ενώ διαβρώνονται από τις θαλάσσιες διεργασίες. Η µόνη περιοχή όπου διαπιστώθηκε προέλαση του δέλτα
είναι οι σηµερινές εκβολές.
Καλλιεργηµένο αγροτικό τοπίο εντοπίζεται στην εύφορη αλλουβιακή πεδιάδα του Ευήνου και στις πλούσιες
εκτάσεις του δέλτα.
Σήµερα µέσα στην κοίτη του ποταµού λειτουργούν µόνιµες εγκαταστάσεις πέντε αποληπτών αδρανών
υλικών, καθώς και σιλό για παραγωγή σκυροδέµατος µε συνέπεια την µετατροπή του φυσικού τοπίου σε
βιοµηχανικό τοπίο.
Αγροτικά Τοπία
• Αγροτικό καλλιεργηµένο Τοπίο Ευήνου
Αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο εντοπίζεται στην εύφορη αλλουβιακή πεδιάδα του Ευήνου στις µεγάλες
εκτάσεις του δέλτα του, καθώς και στη Παραχελωίτιδα, µε χαρακτηριστικό γνώρισµα την γεωµετρικότητα των
αποστραγγίσεων στα καλλιεργούµενα εδάφη.
Η δοµή του αγροτικού καλλιεργηµένου τοπίου του Ευήνου στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου του
εµφανίζει οριζόντια χωρική ετερογένεια, διαθέτοντας τη σηµαντική χωροψηφίδα που δηµιουργεί ο ποταµός
Εύηνος. Χαρακτηριστικά στοιχεία της µη γραµµικής χωροψηφίδας της πεδιάδας του Ευηνοχωρίου, είναι τα
πολυάριθµα τεχνητά αρδευτικά κανάλια, µεγάλο µέρος των οποίων βρίσκεται σε αποξηραµένους βάλτους
πλευρικά του ποταµού.
Στο αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο στη περιοχή του ∆έλτα το µεγαλύτερο µέρος το καταλαµβάνουν οι
αροτραίες καλλιέργειες αραβοσίτου και βάµβακος ενώ οι µόνιµες φυτείες ελιάς και εσπεριδοειδών το
µικρότερο.
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• Το αγροτικό τοπίο της Παραχελωίτιδας
Το αγροτικό τοπίο της Παραχελωίτιδας περιλαµβάνει τις παρόχθιες και τις προσχωσιγενείς ζώνες του
Αχελώου, τη λιµνοθάλασσα Πέταλα και τους λόφους κατά µήκος του Αχελώου. ∆ιαθέτει ιστορικότητα και
συνδέεται µε τη πανάρχαιη καλλιέργεια αµπέλου και οίνου,- εξ ου και η ονοµασία Οινιάδες- (κατά µια
εκδοχή), η οποία εµφανίζει και πάλι σηµαντική τάση ανάπτυξης. Ο εγκιβωτισµός της κοίτης του Αχελώου και
τα φράγµατα έχουν ανασχέσει την προσχωσιακή δράση του και διαφυλάττουν τα χωράφια. Στην ίδια περιοχή
διακρίνονται προηγούµενες κοίτες του Αχελώου. Ταυτόχρονα τα εγγειοβελτιωτικά έργα οδήγησαν σε
απόσπαση όλων σχεδόν των εδαφών από το βιότοπο αφήνοντας σε φυσική κατάσταση µόνο τα υγρά
τµήµατά του.
Στον κάµπο της Κατοχής τα τελευταία χρόνια, εµφανίζεται αυξητική τάση καλλιέργειας ροδιάς, παρόλο που
λείπει η σχετική τεχνογνωσία.
∆ασικά Τοπία
• Το Τοπίο του ∆άσους Φράξου, Λεσινίου
Στη βόρεια περιοχή του ∆έλτα του Aχελώου, διασώζονται µικρά παραποτάµια δάση, υπολείµµατα των
απέραντων δασών που υπήρχαν παλαιότερα σ’ αυτά τα µέρη. Στην Eλλάδα, αλλά και στα Bαλκάνια
γενικότερα, φυτοκοινωνίες του είδους, είναι πολύ σπάνιες, µετά την υπερβολική υλοτοµία που έχουν υποστεί
αυτά τα δάση για αιώνες ολόκληρους.
Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό Λεσίνι βρίσκεται το παραποτάµιο ∆άσος Φράξου, χαρακτηριστικός
βιότοπος µεγάλης οικολογικής, αξίας µοναδικό στο είδος του (έχει ανακηρυχθεί Μνηµείο της Φύσης) καθώς
και µεγάλης αισθητικής αξίας. Αποτελεί τµήµα ενός µεγάλου υγρόφιλου πεδινού δάσους από τα λίγα που
έχουν διασωθεί στη χώρα µας, σχηµατιζόµενο κυρίως από Νερόφραξο (Fraxinus angustifolia subsp.
oxycarpa) και κάποια άλλα είδη, όπως φτελιές (Ulmus), ιτιές (Salix), και δάφνες (Laurus nobilis) και
περιλαµβάνει επίσης µια επιστηµονικά σηµαντική πανίδα και χλωρίδα. Τεράστια αιωνόβια δένδρα είναι
πνιγµένα µέσα στα αναρριχητικά φυτά, όπως η Hedera helix, η Vitis vinifera sylvestris, o Smilax aspera και ο
Tamus communis. Γύρω από το δάσος τρέχουν ρυάκια, είναι ιδανικοί βιότοποι για τη Bίδρα (Lutra lutra) και
οι όχθες τους καλύπτονται από Juncus sp., Phragmites communis, Vitex agnus-castus και Typha
angustifolia ενώ ανάµεσα στα δένδρα υπάρχουν µικρά έλη όπου ζουν διάφορα αµφίβια, νεροφίδες κ.λ.π. Στο
δάσος υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία από έντοµα, όπως αράχνες, κολεόπτερα, ορθόπτερα. Οι "βασίλισσες"
όµως όλων των εντόµων είναι οι λιβελλούλες. ∆ασικά τοπία πλατύφυλλης βελανιδιάς και συστάδων
καστανιών παρατηρούνται στις κορυφές του όρους Αράκυνθος και σε όλα τα υψώµατα στο εσωτερικό του
και στα βόρειά του.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Μικρή αύξηση των πυκνωµάτων των οικιστικών τοπίων παρατηρούνται στις εκβολές του Αχελώου και στις
ευρύτερες περιοχές του Αιτωλικού, Νεοχωρίου και Μεσολογγίου.
• Το Τοπίο του οικισµού Κατοχή
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του οικισµού αποτελεί η θέση του. Το κυριότερο µέρος του σηµερινού οικισµού
είναι χτισµένο πάνω σε µικρό λόφο του οποίου οι πρόποδες αγγίζουν τη δεξιά όχθη του Αχελώου. Αργότερα
επεκτάθηκε και στο πεδινό τµήµα της περιοχής, που συνορεύει µε τα νερά του ποταµού Αχελώου.
Στο σηµείο αυτό το ποτάµι στενεύει και σχηµατίζει κάποιο φυσικό πόρο που διευκολύνει τη διάβαση του.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της περιβάλλουσας υπαίθρου αποτελούν, ο αρχαιολογικός χώρος των
Οινιάδων στην τοποθεσία Τρίκαρδος, ο βιότοπος τού ∆έλτα τού Αχελώου, ο λόφος τής Παναγίας και το
εκκλησάκι τού Αϊ Νικόλα λίγο έξω από τον οικισµό. Το σηµερινό του όνοµα το είχε κατά το Μεσαίωνα και
αποτελούσε ένα από τα προπύργια τής µεσαιωνικής πόλης Αχελώος (ο ποταµός τότε λεγόταν Άσπρος) ή
ακόµα και του Αγγελοκάστρου, όµως δεν είναι σαφές από πού προέρχεται.
• Το Τοπίο του οικισµού Μεσολόγγι
Το Μεσολόγγι, έχει έντονη ιστορικότητα και χαρακτηρίστηκε επίσηµα «Ιερή Πόλη» και 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.
Ιστορικά αξιοθέατα της πόλης αποτελούν: Ο Κήπος των Ηρώων, τα Μουσεία Παλαµά και Τρικούπη, το
Κέντρο Λόγου και Τέχνης «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ», η Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης «Χρήστου και Σοφίας
Μοσχανδρέου», το Λαογραφικό Μουσείο και η Βυρώνικη Εταιρεία «∆ιεθνές Κέντρο Έρευνας και Μελέτης για
τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισµό».
Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στοιχείο στη πόλη του Μεσολογγίου αποτελούν οι φωλιές των λευκοπελαργών.
Φωλιές των λευκοπελαργών υπάρχουν και στους οικισµούς Aιτωλικό, Nιοχώρι, Kατοχή, Λεσίνι και αλλού.
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• Το Τοπίο του οικισµού Νεοχώρι
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αποτελούν η γειτνίαση του µε τον Αχελώο και τον οικισµό Κατοχή, αλλά και
ο κοινός τους τόπος που τους χωρίζει και τους ενώνει ταυτόχρονα. Παλαιότερα τα δύο χωριά
επικοινωνούσαν µε την περαταριά, ένα είδος µικρής βάρκας. Το χειµώνα τα ορµητικά νερά του Αχελώου
έκαναν δύσκολη την επικοινωνία. Το 1958 κατασκευάσθηκε γέφυρα 200 περίπου µέτρων που έλυσε
οριστικά το πρόβληµα επικοινωνίας µεταξύ των δύο χωριών.
• Το Τοπίο του οικισµού Ευηνοχώρι ή Μποχώρι
Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του οικισµού είναι η θέση του ενώ το Ευηνοχώρι ως οικισµός δεν είναι αρχαίος,
αλλά στην γη του, είναι φανερή η διαχρονική παρουσία του ανθρώπου µε σηµαντικό πολιτισµό.
Είναι πεδινός οικισµός επάνω στον οδικό άξονα Αντίρριου - Ιωαννίνων. Το όνοµά του, το πήρε από τον
ποταµό Εύηνο, που περνάει ανατολικά από τον οικισµό πριν καταλήξει στον Πατραϊκό κόλπο.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία της περιβάλλουσας υπαίθρου αποτελούν τα αξιόλογα µνηµεία
της Αρχαίας, Ρωµαϊκής, Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής, και Νεώτερης εποχής (αρχαίες πόλεις, οχυρά, θέατρα,
ιερά, µοναστικά κέντρα, ναοί, σπηλαιώδεις εκκλησίες, τούρκικα οχυρά, κτλ.). Στην περιοχή βρισκόταν µια
από τις σηµαντικότερες πόλεις της Αιτωλίας, η Καλυδώνα.
Επίσης η περιοχή του Ευηνοχώριου και ο οικισµός είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την Πολιορκία του
Μεσολογγίου.
Νησιωτικά Τοπία
• Tο Τοπίο του Αιτωλικού η «νερένια πόλη»
Tο Αιτωλικό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής και συνθέτει µέσα στην
λιµνοθάλασσα ένα διακριτό τοπίο.
Tο Αιτωλικό είναι µια µικρή προσχωσιγενής νησίδα πολύ πυκνοκατοικηµένη ανάµεσα στις δύο
λιµνοθάλασσες Αιτωλικού και Μεσολογγίου, που συνδέεται µε την ξηρά µε δύο πέτρινες πολύτοξες γέφυρες
300µ. κατασκευασµένες το 1848, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα µνηµεία. Ο διπλός παράλληλος
περιµετρικός δρόµος και η "προστατευτική από το κύµα" παραλιακή λωρίδα, µείωσε την αισθητική του
Τοπίου. Η υγρασία και το εύφορο έδαφος, από τις προσχώσεις του Αχελώου αποδίδει καρπούς σε κάθε
καλλιέργεια.
• Tο Τοπίο της Τουρλίδας
Η 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.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Οινιάδες - αρχαίο θέατρο των Οινιάδων
Η πόλη των αρχαίων Οινιάδων ήταν ένα από τα σπουδαιότερα αρχαία Λιµάνια, εγκαταστάσεις των οποίων
σώζονται ακόµα και σήµερα(!).
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
• Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνος
Το αρχαίο θέατρο της Πλευρώνος, το οποίο 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.
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• Αρχαία Καλυδώνα (Κουρταγά) Το αρχαίο θέατρο
Πρόκειται για µία από τις αρχαιότερες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας. Η θέση της πόλης έχει ταυτιστεί µε το
Κάστρο του Κουρταγά κοντά στο Ευηνοχώρι, στη δυτική όχθη του Εύηνου.
Η πρώιµη εγκατάσταση στην περιοχή υποδηλώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήµατα, τα οποία ανάγονται
στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, Η Καλυδώνα ερηµώθηκε οριστικά στα χρόνια του Αυγούστου, όταν ο
πληθυσµός της µεταφέρθηκε στη Νικόπολη.
Η πόλη των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων ήταν οχυρωµένη µε τετράπλευρο περίβολο που περιέκλειε
διαδοχικούς λόφους. Στο βορειότερο τµήµα σχηµατιζόταν ακρόπολη.
Σηµαντικά δηµόσια κτίρια έχουν ανασκαφεί στο δυτικό τµήµα της πόλης, εκτός των τειχών. Τα
σηµαντικότερα από αυτά είναι το Λάφριο ή Λαφριαίο και το Ηρώο. Το θέατρο της αρχαίας πόλης βρισκόταν
πλησίον της σηµερινής εθνικής οδού και είχε σειρές εδωλίων διατεταγµένες σε σχήµα Π. Η Αρχαία
Καλυδώνα είναι συνδεδεµένη µε σηµαντικούς µυθολογικούς κύκλους, µε κυριότερο αυτό του Καλυδώνιου
Κάπρου. Από την Ιλιάδα είναι γνωστή για τη συµµετοχή της στην Τρωική Εκστρατεία.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι ασχολούνται µε αγροτικές εργασίες περιλαµβανόµενης και της αλιείας. Από παλιά οι κάτοικοί της
περιοχής, ζούσαν κυρίως από το ψάρεµα την παραγωγή αλατιού και την καλλιέργεια αµπέλου για τη
παραγωγή οίνου.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση αύξησης της οινοπαραγωγής κύρια στις δηµοτικές ενότητες
Οινιάδων, Θέρµου, Μεσολογγίου. Ο τόπος καταγωγής της λευκής ποικιλίας µαλαγουζιάς, είναι η περιοχή
των Οινιάδων και πιο συγκεκριµένα οι οικισµοί Κατοχή και Νεοχώρι.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, έθιµα
• Η πόλη του Μεσολογγίου διαθέτει έντονα ανεπτυγµένη πνευµατική ζωή Αναφέρεται σαν «πόλη των
ποιητών».
• Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Οινιάδων. Το φεστιβάλ του αρχαίου θεάτρου Οινιάδων διανύει ήδη την τρίτη
του δεκαετία. Λειτουργεί κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο
• Γιορτές Θυσίας και Ελευθερίας παγκόσµιας εµβέλειας. Κάθε Σαββάτο Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων
το Μεσολόγγι γιορτάζει την επέτειο της Ηρωικής Εξόδου των Ελευθέρων Πολιορκηµένων.
• Χαρακτηριστικό της περιοχής η Πεντάλοφος, είναι η µουσική της παράδοση, καθώς έχει αναδείξει
ταλέντα της βυζαντινής και δηµοτικής µουσικής.
• Αφιέρωµα στην Ελλάδα έκανε πρόσφατα ένα ταξιδιωτικό ντοκιµαντέρ από τηλεοπτικό κανάλι της Ασίας
(Asia Travel Channel). Η παρουσιάστρια, µετά την επίσκεψη της στο Αιτωλικό στην Ελλάδα, τελειώνει το
ταξίδι της µε την εξής φράση: «Αν υπάρχει ένα µέρος στον κόσµο που µπορεί να ονοµαστεί Παράδεισος,
αυτό είναι η Ελλάδα!».
• Tο Αιτωλικό διαθέτει πολλούς συλλόγους και έχει αναδείξει µεγάλες µορφές στο χώρο των γραµµάτων
και των τεχνών.
• Το Μεσολόγγι είναι γνωστό για τα αλιευτικά του προϊόντα, ιδιαίτερα το φηµισµένο αυγοτάραχο του
κέφαλου µιας και η παρακείµενη λιµνοθάλασσα είναι ιδανικό µέρος για ιχθυοκαλλιέργειες.
• Στο Νεοχώρι έχουν την έδρα τους αρκετοί πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι ενώ λειτουργεί και
δηµοτική βιβλιοθήκη. Επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διοργανώνονται εκδηλώσεις µε συχνότερες
τις χορευτικές
• Πολλοί περιηγητές, συγγραφείς και ποιητές έχουν αναφερθεί στην λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
• Ο Γ. ∆ροσίνη έγραψε .ποιήµατα πού αναφέρονται στον οικισµό Κατοχή ή το ποτάµι καθώς και το ποίηµα
«Ο Βασιλιάς Ανήλιαγος».
• Από το µεγάλο αργυροδίνη ποταµό εµπνεύστηκαν οι µεγάλοι δηµιουργοί της ελληνικής λογοτεχνίας,
όπως: ο K. Παλαµάς, ο Z. Παπαντωνίου, ο K. Xαντζόπουλος, ο Σ. Γρανίτσας, ο M. Mαλακάσης, ο ∆.
Σολωµός κ.α.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Γεωιστορία
Πριν από εκατοµµύρια χρόνια µεταξύ των Αιτωλικών και Ακαρνάνικων βουνών, στην Αιτωλική πεδιάδα,
σχηµατίζετο µια µεγάλη λίµνη µέσα στην οποία χυνόταν ο ποταµός Αχελώος για να ξαναβγεί νότια, από τα
Στενά της Κλεισούρας - τα "Κύκνεια Τέµπη" των αρχαίων - κι ύστερα να χυθεί µε ορµή στον κόλπο του
Αιτωλικού.
Στο πέρασµα των αιώνων, έπειτα από καθιζήσεις και γεωλογικές ανακατατάξεις στην περιοχή µεταξύ του
Αράκυνθου και των απέναντι Ακαρνανικών βουνών, ο Αχελώος στράφηκε προς το µέρος της καθίζησης και
πήρε την τωρινή του "πορεία". Η µεγάλη αρχαία λίµνη χωρίστηκε στα τρία, στις σηµερινές λίµνες Τριχωνίδα,
Λυσιµαχία και Οζερό.

6

• Αιτωλικό
Στην ιστορία του Ανδρέα ∆ηµητρίου γίνεται λόγος για συστάδα από 4 ή πέντε πάρα πολύ µικρά νησάκια στο
κέντρο της λιµνοθάλασσας, καλυπτόµενα το χειµώνα από το νερό και κείµενα σε ελάχιστη απόσταση το ένα
από το άλλο. Οι πρώτοι κάτοικοι – κατά πάσα πιθανότητα ψαράδες - του κεντρικού µεγαλύτερου σε έκταση
νησιού, τα ένωσαν αρχικά µε ξύλινα γεφυράκια. Τελικά µε συνεχείς επιχωµατώσεις έγινε ένα ακανόνιστου
σχήµατος νησάκι. Με την πάροδο του χρόνου οι συνεχείς επιχωµατώσεις άλλαζαν την έκταση του νησιού όχι
όµως τη µορφή, τη συγκρότηση, τη δοµή και την εικόνα του. Η τελευταία επιχωµάτωση που έγινε από το
δηµόσιο το 1972, άλλαξε τελείως το νησάκι δίνοντάς του άλλη µορφή και εικόνα. Το βορινό µέρος
επιχωµατώθηκε ολοκληρωτικά δίνοντας οικοπεδική έκταση, διπλό παράλληλο περιµετρικό δρόµο και
"προστατευτική από το κύµα" παραλιακή λουρίδα άσχετη προς το περιβάλλον. Το ίδιο έγινε και προς νότο,
εδώ, η επιχωµάτωση τετραγωνοποίησε το νησάκι και απέδωσε ακόµα µεγαλύτερες οικοπεδικές εκτάσεις.
• Το Μεσολόγγι
Το Μεσολόγγι, η Ιερά πόλις όπως έχει αποκληθεί, έχει ταυτιστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
ελληνική πόλη µε τον Αγώνα του 1821. Η πύλη της «Εξόδου», ο χωµατένιος φράχτης, ο κήπος των Ηρώων
µε τον τύµβο, όπου έχουν ταφεί οστά αγωνιστών, αδριάντες και προτοµές αγωνιστών και φιλελλήνων, όπως
του Μ. Μπότσαρη, του Κ. Μαυροµιχάλη του λόρδου Βύρωνα, αποτελούν ορισµένα µόνο από τα τεκµήρια
του ρόλου που διαδραµάτισε η πόλη στον αγώνα της ανεξαρτησίας.
Από τον συνοικισµό των ψαράδων που διέµεναν εκεί σχηµατίστηκε ένα µικρό ναυτικό κέντρο, το οποίο µέσα
σε λίγες δεκαετίες εξελίχθηκε σε σηµαντικό εµπορικό λιµάνι.
• Ο λόφος τής Κατοχής
Κατά τα αρχαία χρόνια ο λόφος τής Κατοχής πρέπει να ήταν κι αυτός Εχινάδα νήσος και αποτελούσε επίνειο
και ποτάµιο προπύργιο των αρχαίων Οινιάδων. Ο Αχελώος ποταµός µε τις προσχώσεις του αργότερα
κατέστησε τον χώρο συνέχεια τής ξηράς.
• Ναυµαχία της Ναυπάκτου
Η Ναυµαχία της Ναυπάκτου είναι µια από τις σηµαντικότερες ναυµαχίες στην παγκόσµια ιστορία και η
αµέσως µετά τη Ναυµαχία της Σαλαµίνας ιστορικότερη ναυµαχία. Αποτελεί δε ακόµη και ιστορικό σταθµό στη
ναυτική τακτική καθώς και στη ναυπηγική.
Με την ονοµασία Ναυµαχία της Ναυπάκτου παρέµεινε στην ιστορία η ναυµαχία που έγινε στις 7 Οκτωβρίου
του 1571 µεταξύ των ενωµένων στόλων της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, της Νεάπολης και Σικελίας
και του Πάπα αφενός και του ενιαίου στόλου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου, παρά την είσοδο του
Κορινθιακού Κόλπου κοντά στις νήσους νότιες Εχινάδες παρά το Ακρωτήριο Σκρόφα. Η δε ονοµασία της
προήλθε όχι από την πόλη της Ναυπάκτου αλλά από την ονοµασία (θέση) του Κόλπου που έγινε η
ναυµαχία, επειδή τότε ολόκληρος ο Κόλπος λεγόταν από τους Ενετούς "Κόλπος της Ναυπάκτου".
• Αχελώος
Ο Αχελώος ήταν πλωτός κατά την Κλασική και Ελληνιστική εποχή µέχρι και τις Οινιάδες, όπως µαρτυρά και
η παραποτάµια Ν∆ πύλη της πόλης πάνω στην Εθνική οδό. Στις όχθες του αναπτύχθηκαν από την
αρχαιότητα πλήθος πολιτισµοί που τα ίχνη τους, όπως φρούρια, οικισµοί, πλακόστρωτα µονοπάτια, πέτρινα
τοξωτά γεφύρια, σώζονται µέχρι σήµερα. Η περιοχή που διαρρέει στον άνω ρου του αποτέλεσε εστία ενός
ορεινού πολιτισµού και καταφύγιο ανυπότακτων και εξεγερµένων µε µεγάλη ιστορία από την εποχή των
κλεφτών και των αρµατολών µέχρι και την εποχή της αντίστασης στην κατοχή και του εµφύλιου πολέµου.
• Οινιάδες
Στην ιστορία οι Οινιάδες εµφανίζονται κατά τον 5ο αι. π.Χ. και τα ίχνη τους χάνονται κατά την περίοδο της
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι ανασκαφές στους Οινιάδες ξεκίνησαν στις αρχές του 20ού αιώνα. Τα τείχη
έχουν µήκος περίπου 6,5 χλµ. και ανάγονται στον 5ο αι. π.Χ. Ανακαλύφθηκε το λιµάνι της πόλης, µε θέσεις
για αγκυροβόλιο πλοίων, ναυπηγεία, ερείπια ναού και λουτρά. Εκεί έγινε και η ναυµαχία Αθηναίων Μακεδόνων το 323 π.χ.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει ένα (1) τοπίο ∆ιεθνούς Αξίας, ένα (1) τοπίο Εθνικής Αξίας και εννέα (9) τοπία
Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Σηµεία θέασης
• Το καλύτερο σηµείο θέασης στην κατάφυτη κοίτη του Αχελώου ποταµού βρίσκεται στη γέφυρα του
Νεοχωρίου.
• Η θέση του θεάτρου των Οινιάδων παρέχει εξαιρετική θέα της πεδιάδας του Αχελώου κι ενός µεγάλου
τµήµατος των παραλίων του Ιονίου πελάγους.
• Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η θέα από τον οικισµό της Τουρλίδας, το σούρουπο που η λιµνοθάλασσα
βάφεται στα υπέροχα χρώµατα του δειλινού.
• Ο λόφος Κουτσιλάρης προσφέρει εξαίρετη θέα τού δέλτα του Αχελώου και των ελωδών εκτάσεων του.
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4. Απειλές
•

•
•

•
•

•
•

•

Μεγάλες επιπτώσεις κάθε τόσο στους οικισµούς, κοντά στο ∆έλτα του Αχελώου (Κατοχή – Νεοχώρι –
Λεσίνι – Πεντάλοφος) όταν η ∆ΕΗ αναγκαστικά ανοίξει τους ταµιευτήρες των τριών φραγµάτων λόγω
έντονων βροχοπτώσεων.
Η κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό προκαλεί
σηµαντική ρύπανση από τα αστικά λύµατα στον υγροβιότοπο.
Απειλή για την απώλεια των υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων και υποβάθµιση των βιοτόπων είναι: Η
αυθαίρετη δόµηση, τα µπαζώµατα η δηµιουργία δρόµων µέσα στη λιµνοθάλασσα και η κυκλοφορία
οχηµάτων, τα φράγµατα και η χηµική ρύπανση από την γεωργία
Η βιοµηχανική ρύπανση της περιοχής οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία των ελαιουργείων, διότι
η διάθεση των αποβλήτων δυστυχώς γίνεται σε χείµαρρους, ρέµατα, λίµνες θάλασσες και στο έδαφος.
Κατά µήκος των ακτών του Ιόνιου αναπτύσσονται µε γρήγορο ρυθµό αυθαίρετες εγκαταστάσεις κύρια Β
κατοικίας, για τους κάτοικους του τοπικού πληθυσµού, ενώ δεν παρατηρείται ένταση τουριστικής
δραστηριότητας.
Στο ∆άσος Φράξου ασκείται παράνοµο κυνήγι και βοσκή λόγω έλλειψης επιτήρησης
Στην παραλία του Λούρου υπάρχει αυθαίρετος οικισµός σε προστατευόµενη περιοχή. Σε µικρή
απόσταση από την ακτή, αυτό που αντικρίζει κανείς, είναι µίνι χωµατερές και γουρούνια να αναζητούν
τροφή.
Στη κοίτη του Εύηνου ποταµού γίνονται άµµο-χαλικοληψίες. Λειτουργούν µόνιµες εγκαταστάσεις πέντε
αποληπτών αδρανών υλικών, καθώς και σιλό για παραγωγή σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα την πλήρη
αλλοίωση της µορφής του Τοπίου και την αισθητική υποβάθµιση της περιοχής.

5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής ως εργαλείο σχεδιασµού στο πλαίσιο των
γενικών όρων που διέπουν ένα προστατευόµενο αντικείµενο (περιοχή, είδος, οικότοπος) οι σκοποί και οι
κατευθύνσεις πρέπει να αφορούν σε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό που θα περιλαµβάνει όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία του τοπίου ως ολότητα.
Προστασία και διατήρηση των ευαίσθητων παράκτιων τοπίων και των ∆έλτα των ποταµών
συµπεριλαµβανοµένων, λόγω της υψηλής οικολογικής αλλά και αισθητικής τους αξίας (και την ως εκ
τούτου υψηλή ελκυστικότητά τους), αλλά και του υψηλού ανταγωνισµού των χρήσεων γης, στο πλαίσιο
της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παράκτιου Χώρου». Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται διερευνητική µελέτη
της αναγκαιότητας συνέχισης των άµµο - χαλικοληψιών στη κοίτη του Εύηνου ποταµού.
∆ηµιουργία κατάλληλων προληπτικών µηχανισµών, υποδοµών και σχεδίου δράσης, για την
προσαρµογή του παράκτιου Τοπίου των Λιµνοθαλασσών και των ∆έλτα των ποταµών της ζώνης, στις
νέες συνθήκες (ενδεχόµενη µελλοντική άνοδος της θαλάσσιας στάθµης), που διαγράφουν οι κλιµατικές
αλλαγές και για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται στο τοπίο.
∆ιατήρηση του µωσαϊκού της ποικιλότητας των τύπων υγροτόπων, αλλά και των χερσαίων περιοχών
του τοπίου των ∆έλτα των ποταµών Αχελώου και Εύηνου, καθώς και µείωση της καταπόνησης τους, µε
την εφαρµογή σύγχρονων προσεγγίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
αρδεύσεων.
Προστασία, διαχείριση, και αποκατάσταση των αµµοθινικών συστηµάτων µε µεθόδους και τεχνικές
σχεδιασµένες και προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στο πλαίσιο της
επιστήµης της γεωµορφολογίας. (Λούρος).
Εξειδικευµένη επιστηµονική διαχείριση του τοπίου των Λιµνοθαλασσών, διότι έστω και µικρή ανθρώπινη
παρέµβαση σε αυτό, µπορεί να έχει δυσανάλογα µεγάλες συνέπειες στην ισορροπία του, ως προς την
υδρολογία, την αλατότητα και τη βιωτή του.
∆ιατήρηση του αγροτικού καλλιεργηµένου τοπίου της Παραχελωίτιδας, ενίσχυση των δοµικών στοιχείων
του και διατήρηση της πανάρχαιης καλλιέργειας αµπέλου.
∆ιατήρηση και Ανάδειξη του φαραγγιού της Κλεισούρας.
Ανάδειξη, του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των αρχαίων Οινιάδων και του αρχαίου θεάτρου και
δηµιουργία «Αρχαιολογικού Τοπίου» στο πλαίσιο της νέας αντίληψης, επανασυνδέοντας τον
αρχαιολογικό χώρο µε τις αυθεντικές ιδιότητες του τοπίου (Morin 1999), καθώς και συνέχιση των
ανασκαφών στη περιοχή της Κατοχής. Επίσης, ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της Πλευρώνος και
Καλυδώνας και δηµιουργία διαδροµής σύνδεσης τους.
Προστασία και ανάδειξη του παραποτάµιου δασικού τοπίου Φράξου, Λεσινίου, καθώς και των µικρών
παραποτάµια δασών, υπολείµµατα των απέραντων δασών στη βόρεια περιοχή του ∆έλτα του Aχελώου.
Αναβάθµιση των οικιστικών τοπίων των οικισµών, της Παραχελωίτιδας, του Μεσολογγίου καθώς και του
οικισµού Ευηνοχώρι.
Αναβάθµιση και ανάδειξη των νησιώτικων τοπίων του Αιτωλικού των πέτρινων γεφυριών του και της
Τουρλίδας.
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ΑΑ2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΖΩΝΗ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο των Ακαρνανικών ορεών
Τα Ακαρνανικά όρη εκτείνονται από βορρά προς νότο, αφήνοντας ανάµεσά τους πολλές εύφορες κοιλάδες
και δεκάδες ξεροποτάµους να ξεκινούν από τις πετρώδεις πλαγιές τους. Στο µέσον τους δεσπόζουν οι
κορυφές Υψηλή κορφή και Μπούµιστος και η κορυφή Περγαντί. Στα νότια καταλήγουν στην κορυφή
Βελούτσα πάνω από τον Αστακό.
Το κύριο µορφολογικό αλλά και οικολογικό χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου
βλάστηση προς τις κορυφές, µε µοναδική εξαίρεση το δάσος της κεφαλλονίτικης ελάτης, στη βόρεια πλαγιά
του Μπούµιστου, ενώ στα χαµηλότερα υπάρχουν δάση από βελανιδιές, αριές, καστανιές και πουρνάρια.
Επίσης άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι ασβεστολιθικά και εξ’ αιτίας αυτού δεν κρατούν νερό και είναι
δύσβατα, εξ’ ου και η ονοµασία Ξηρόµερο. Παρά τις πολλές βροχοπτώσεις, το νερό χάνεται στη γη και
καταλήγει υπόγεια σε λίµνες, στον Αχελώο και στον κάµπο.
Ο επιβλητικός Μπούµιστος είναι το “θρυλικό βουνό” των Ξηροµεριτών και βρίσκεται στο νότιο - δυτικό
τµήµα των Ακαρνανικών ορέων µεταξύ του παράκτιου όρους Σέρεκα και της Ψηλής Κορφής. Χαρακτηριστικό
στοιχείο του Μπούµιστου αποτελεί ο συµµετρικός σχηµατισµός του όγκου του, που οφείλεται στην αλπική
του ορογένεση. ∆ιαθέτει σπάνια βιοποικιλότητα.
Φυσικοί σχηµατισµοί
Στους πρόποδες του λόφου «Κάστρο», κάτω από την καστροπολιτεία του Αστακού, βρίσκεται η «Σπηλιά του
Κύκλωπα», µια τεράστια σπηλιά σε απόκρηµνο και απροσπέλαστο σηµείο.
Στο βουνό υπάρχει µία άλλη σπηλιά που πριν πολλά χρόνια "µετατράπηκε" σε εκκλησία, την Αγία Ελεούσα.
Έχει τοιχογραφίες του ΙΒ' αιώνα στο βράχο και χτιστό το θόλο του Ιερού.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
• Πηγές
Στην κορυφή Περγαντί µε υψόµετρο (1423 µ.), βρίσκονται οι φηµισµένες ιαµατικές πηγές της Κορπής.
Υπάρχουν και άλλες πηγές στην Αιτωλοακαρνανία λιγότερο γνωστές όπως: στα Μπάνια Μύτικα.
Αγροτικά Τοπία
Χαρακτηριστικό στοιχείο του Αγροτικού καλλιεργηµένου τοπίου είναι ότι εµφανίζεται στις κοιλάδες που
σχηµατίζουν τα Ακαρνανικά όρη µε χειµάρρους που ξεκινούν από τις πετρώδεις πλαγιές τους, όπως η
κοιλάδα που φθάνει µέχρι τον Αστακό και η κοιλάδα του Μύτικα µε τις χιλιάδες ελαιόδεντρα.
Οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή Αστακού δηµιουργούν ένα εντελώς
χαρακτηριστικό «παραγωγικό» Τοπίο.
∆ασικά Τοπία
Πυκνά δασικά τοπία από βελανιδιές, αριές, καστανιές και πουρνάρια εµφανίζονται στα χαµηλά υψόµετρα
των Ακαρνανικών ορέων τα οποία σε ορισµένα σηµεία πλησιάζουν τις ακτές.
Ενδιαφέρον δασικό τοπίο κεφαλλονίτικης ελάτης και απρόσµενο για τα Ακαρνανικά βουνά βρίσκεται στη
βόρεια πλαγιά του Μπούµιστου.
Παράκτια Τοπία
Το παράκτιο τοπίο από τις εκβολές του Αχελώου µέχρι τον Αµβρακικό είναι βραχώδες.
Το παράκτιο τοπίο µεταξύ του όρµου Παλαίρου και του ακρωτηρίου Καµηλαύκα, χαρακτηρίζεται από µια
οµαλή ακτή αρκετού µήκους. Από τον Μύτικα µέχρι τον Αστακό, που αποτελούν και τις πλέον καθαρές και
προσφιλείς παραλίες, οι ακτές είναι απότοµες και µόνο ορισµένοι απόµεροι κολπίσκοι έχουν αµµώδεις
παραλίες κατάλληλες για µπάνιο π.χ. παραλία Βελά και Σκάλα .
Τα τοπία των λιµανιών εµφανίζουν διαφορετικό χαρακτήρα κύρια λόγω των διαφορετικών χρήσεων.
Το λιµάνι του Αστακού είναι επιβατικό, εµπορικό, αλιευτικό και τουριστικό, το λιµάνι του Πλατυγιαλίου
Αστακού είναι εµπορικό - διαµετακοµιστικό λιµάνι, ενώ του Μύτικα και της Παλαίρου είναι αλιευτικά λιµάνια.
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Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Το οικιστικό τοπίο δεν είναι ανεπτυγµένο. Υπάρχουν λίγοι και διάσπαρτοι µικροί οικισµοί στην ενδοχώρα
Στην παράκτια περιοχή εµφανίζονται τρία σχετικά µεγάλα οικιστικά πυκνώµατα µεταξύ των οποίων οι
οικισµοί Αστακός και Μύτικας.
Τα Παράκτια Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο της πόλης του Αστακού
Ο Αστακός είναι σηµαντικός οικισµός, στο µυχό του οµώνυµου κόλπου, και στους πρόποδες του όρους
Βελούτσα που είναι η απόληξη των Ακαρνανικών Ορέων αποτελώντας το συνδετικό κρίκο της ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας µε τα Επτάνησα. Πήρε το όνοµά του από τον αρχαίο βασιλιά Αστακό.
Το αστικό Τοπίο του έχει ιδιαίτερη φυσιογνωµία µε ιστορικότητα, αλλά και ζωντάνια.
Ο σύγχρονος Αστακός χρονολογείται στις αρχές του 1700 από κατοίκους των Ιονίων νήσων, της Ηπείρου και
της Ευρυτανίας. Η αρχική θέση του ήταν στη Σκάλα (λιµάνι) ∆ραγαµέστου.
Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα µάλιστα, διακοσµήθηκε µε όµορφες νεοκλασικές οικίες από τις
οποίες σήµερα κάποιες έχουν κριθεί διατηρητέες. Οι νεοκλασικού τύπου οικίες όµως είναι περισσότερες.
Πολλές από αυτές έχουν όµορφες τοιχογραφίες στο εσωτερικό τους, περίτεχνα διακοσµηµένες οροφές και
αξιοπρόσεκτες διακοσµητικές λεπτοµέρειες. Είναι διώροφες ή τριώροφες µε κυρίαρχο χρώµα την ώχρα στα
πρότυπα της β΄ περιόδου της ελληνικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής.
Τα τελευταία χρόνια οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν φιλότιµες προσπάθειες για τη συντήρηση και την ανάδειξη
των σπιτιών.
Το περαστικό τοπίο συνδυάζει βουνό, θάλασσα και πεδιάδα µε εναλλασσόµενα οικοσυστήµατα και
σηµαντική βιοποικιλότητα παρέχοντας τη δυνατότητα πολλών εναλλακτικών µορφών δραστηριοτήτων.
• Το Τοπίο του οικισµού Μύτικα
Χαρακτηριστικό στοιχείο του Τοπίου του οικισµού είναι γεωγραφική του θέση πάνω σε ένα εξαιρετικά µικρό
ακρωτήριο, όπου εκτείνεται σε ολόκληρη την έκταση του µε συνέπεια να βρέχεται ανατολικά και δυτικά από
την θάλασσα. Η παραλία του Μύτικα που έχει µήκος 4 χλµ. προσφέρεται για ήρεµο περίπατο µε το
ηλιοβασίλεµα.
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. Η πρώτη οργανωµένη οίκησή
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. Αποτελεί σηµείο σύνδεσης µε τα
νησιά Κάλαµος και Καστός που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Ο ρόλος του αυτός του προσέδωσε
εµπορικό και διαµετακοµιστικό χαρακτήρα και από νωρίς εφοδίαζε µε προϊόντα τη γύρω περιοχή.
• Το Τοπίο του οικισµού Αρχοντοχώρι
Το Αρχοντοχώρι, είναι ένας περιποιηµένος οικισµός, µε µεγάλη πλατεία, µε δυο τρία καφενεία, και ωραία
σπίτια. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα - Τοπόσηµό του, είναι µια παλιά πέτρινη εκκλησία, σκεπασµένη µε
πλάκες, αφιερωµένη στην Ζωοδόχο Πηγή.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Αρχαιολογικό και Μεσαιωνικό - Βυζαντινό Τοπίο
Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η συνύπαρξη ερείπιων διαφορετικών χρονικών περιόδων.
• Το Τοπίο στην κορυφή του λόφου «Κάστρο»
Το τοπίο στην κορυφή του λόφου «Κάστρο», συντίθεται από τα ερείπια αρχαίων οικοδοµηµάτων και τα
κυκλώπεια τείχη της αρχαίας πόλης του Αστακού που έφερε το ίδιο όνοµα, το ναό του Καραού ∆ιός στα
δυτικά της πύλης οχύρωσης στην πλαγιά του λόφου, το µικρό ναό της Αγίας Κυριακής στο κέντρο του νότιου
τµήµατος της αρχαίας πόλης και τα ερείπια της βυζαντινής περιόδου µε την ονοµασία ∆ραγαµέστο µε τον
περίβολο των τειχών του βυζαντινού (βόρειου) τοµέα, όπου σώζονται τα ερείπια τριών παλαιοχριστιανικών
ναών και θεµέλια κτιρίων, ο σκοπός των οποίων µας είναι άγνωστος.
Τα ερείπια των τριών ναών είναι η βασιλική της Αγίας Αικατερίνης ή της Θεοτόκου, ένας σταυρεπίστεγος
ναός του 10ου αιώνα και µια µονόχωρη βασιλική.
Ένα τµήµα των κυκλώπειων τειχών χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την οικοδόµηση του µεσαιωνικού τείχους.
Σήµερα, το κάστρο είναι κακοδιατηρηµένο και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται µέσω ενός χωµάτινου αγροτικού
δρόµου. Η ύπαρξη του κάστρου σε συνδυασµό µε τα παλαιοχριστιανικά ευρήµατα στα όρια του σύγχρονου
Αστακού καταδεικνύει την αδιάλειπτη συνέχεια στην κατοίκηση της περιοχής.
• Εναλίες Αρχαιότητες
Στον όρµο Πλατυγιάλι κατά τις εργασίες κατασκευής του λιµανιού τη δεκαετία του '80 βρέθηκε υποθαλάσσιος
οικισµός της 3ης π.Χ. χιλιετίας, ο οποίος όµως για χάρη του έργου ξαναθάφτηκε.
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Β) ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Μπούµιστος για τους κατοίκους του Κεντρικού Ξηροµέρου είναι το βουνό της ζωής τους. Είναι ένα βουνό –
σύµβολο - για τους Ξηροµερίτες.
α) Ασχολίες
Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν και είναι η αλιεία, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στις ασχολίες αυτές
σήµερα έρχεται να προστεθεί και ο τουρισµός ακόµη και µε τη σύγχρονη µορφή του αγροτουρισµού, διότι οι
δυτικές ακτές της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας δεν είναι ανεπτυγµένες τουριστικά παρά το ότι υπάρχουν
ξενοδοχεία, camping, ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα, εστιατόρια και ψαροταβέρνες, και
προσβάσιµες παραλίες. Ο Μύτικας είναι κατάλληλος τόπος για χρήστες σκαφών αναψυχής λόγω της
ηρεµίας της θάλασσας.
Τα τελευταία χρόνια ο Αστακός ελπίζει σε οικονοµική ανάπτυξη µε την αξιοποίηση και λειτουργία του νέου
µεγάλου λιµανιού στο Πλατυγιάλι.
β) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορικότητα
• Αδιάλειπτη συνέχεια στην κατοίκηση της περιοχής
• Παλιότερα ο Αστακός ήταν σηµαντικό κέντρο εξαγωγής βελανιδιού από το γειτονικό βελανιδόδασος
Ξηροµέρου
• Κάτω από την καστροπολιτεία του Αστακού, βρίσκεται η «Σπηλιά του Κύκλωπα», µια τεράστια
σπηλιά όπου λέγεται ότι κατοικούσε µε το κοπάδι του ο ξακουστός Κύκλωπας Πολύφηµος τον οποίο
και τύφλωσε ο Οδυσσέας µε τους συντρόφους του.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει τέσσερα (4) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας/ Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Μέχρι πρότινος τα Ακαρνανικά βουνά δεν ήταν δηµοφιλής προορισµός για τους ορειβάτες, αλλά πρόσφατα
τα πράγµατα άλλαξαν. Πολλοί ορειβατικοί σύλλογοι επισκέπτονται την περιοχή
Όρος Μπούµιστος: Η θέα από την κορφή προς τα Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλλονιά και τα νησάκια
που βρίσκονται ανάµεσα Λευκάδας και ηπειρωτικής χώρας, είναι εκπληκτική.
Επίσης στο βουνό από την σπηλιά, που όπως αναφέρθηκε πριν πολλά χρόνια "µετατράπηκε" σε εκκλησία,
την Αγία Ελεούσα, η θέα του Μύτικα, της πεδιάδας µε τα ελαιόδεντρα και του Καλάµου απέναντι είναι
πράγµατι υπέροχη.
4. Απειλές
Το σηµαντικότερο πρόβληµα των παράκτιων περιοχών, που έχει µε ένταση αναδειχθεί και κατά το
παρελθόν, είναι αυτό των αυθαιρέτων στα δυτικά παράλια του νοµού, της καταπάτησης δηµόσιας γης και
των παραγκουπόλεων που έχουν στηθεί εκεί, καθιστώντας µη εφικτή την πρόσβαση των πολιτών στις
παραλίες.
Ακόµα και στις πλέον οργανωµένες περιπτώσεις η αισθητική των κατασκευών και γενικά η κατάσταση των
χερσαίων εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου τους, είναι τελείως απαράδεκτη αλλοιώνοντας και
υποβαθµίζοντας το τοπίο.
Άλλα σηµαντικά προβλήµατα της παράκτιας περιοχής είναι η αµµοληψία – καταστροφική για το φυσικό
περιβάλλον - καθώς και η ρύπανση των παραλιών µε σωρεία σκουπιδιών.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
• Προστασία διαχείριση και ανάδειξη των παράκτιων τοπίων, από τον ανταγωνισµό των χρήσεων γης στο
πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης του Παράκτιου Χώρου» για την υλοποίηση µιας
ισορροπηµένης και αρµονικής σχέσης µεταξύ των κοινωνικών αναγκών, των οικονοµικών
δραστηριοτήτων και του τοπίου.
• Ανάδειξη του αστικού τοπίου, του οικισµού του Αστακού (νεοκλασικού τύπου οικίες κλπ.) και της
περιβάλλουσας υπαίθρου του, καθώς και της µεταξύ τους σχέσης, µε διατήρηση και ανάδειξη των
αξιόλογων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων τους.
• Ανάδειξη «Αρχαιολογικού και Μεσαιωνικού - Βυζαντινού τοπίου» στην κορυφή του λόφου «Κάστρο».
• Η ανάδειξη, του χαρακτηριστικού γνωρίσµατος του τοπίου του οικισµού Μύτικα, το οποίο είναι η
γεωγραφική του θέση πάνω σε ένα εξαιρετικά µικρό ακρωτήριο.
• Ανάδειξη της «Σπηλιάς του Κύκλωπα».
• Ανάδειξη των σηµείων αξιόλογης θέας.
• Προστασία του οικοσυστήµατος των πηγών του οποίου η δηµιουργία και η διατήρηση οφείλεται σε αυτό
το αναβλύζον και πηγαίο νερό, καθώς είναι ένα από τα σπανιότερα οικοσυστήµατα στην Ελλάδα.
• Ειδική µελέτη για την κατά το δυνατό αύξηση της γαιοικανότητας διατήρησης των δασών των
Ακαρνανικών ορέων για λόγους προστασίας του τοπίου και της άµυνας στη κλιµατική αλλαγή
• Προστασία του δασικού τοπίου της κεφαλλονίτικης ελάτης, στη βόρεια πλαγιά του Μπούµιστου, καθώς
και των δασών από βελανιδιές, αριές, καστανιές και πουρνάρια στα χαµηλότερα υψόµετρα υπάρχουν
δάση από βελανιδιές, αριές, καστανιές και πουρνάρια.
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ΑΑ3. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΩΝ
Ζ1.ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ
Ζ1. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο των Ορέων του Βάλτου και του Μακρυνόρους
Το τοπίο των Ορέων του Βάλτου αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα - τοπίο αυτής της ζώνης.
Τα Όρη του Βάλτου (1.782) αποτελούν διακλαδώσεις των απολήξεων της νότιας Πίνδου. Καταλαµβάνουν το
βόρειο τµήµα της Αιτωλοακαρνανίας και περιβάλλονται ανατολικά από το ποταµό Αχελώο, τη σηµαντικότερη
γραµµική χωροψηφιδα (διάδροµο) του συνολικού τοπίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και σε µεγάλο τµήµα
τους από τις όχθες των τεχνητών λιµνών του Κρεµαστών και Καστρακίου που σχηµατίσθηκαν από τα
αντίστοιχα φράγµατα στον ποταµό. Οι µη γραµµικές χωροψηφίδες εκτάσεις µε χαµηλή ή ψηλή θαµνώδη
βλάστηση από µακκία και αραιά δάση βελανιδιάς (Quercus cerris), αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο των
Τοπίων των Ορέων του Βάλτου µε κύρια χρήση βοσκοτόπων.
Στα µεγαλύτερα υψόµετρα η βλάστηση αποτελείται από δάση ελάτης (Abies borisii-regis)
Η περιοχή αποτελεί βιότοπο της βίδρας, του αγριόγατου του Μοριά (Felis silvestris morea) και του γύπα
(Gyps fulvus).
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου των ορέων του Βάλτου, στα οποία και ανήκει είναι η Κανάλα ή
«απορρώξ», (στην περιοχή είναι γνωστή και ως Καλάνα), που αναπτύσσεται δυτικά του ποταµού Αχελώου
κοντά στο Χαλκιοπουλο. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό βραχώδες τοπίο µε κύρια µορφολογικά
χαρακτηριστικά το πυραµιδοειδές σχήµα του, την εκτεταµένη κορυφογραµµή, (ύψος 1520µ.) και τις σχεδόν
κάθετες πλάγιες του που καταλήγουν στα νερά της λίµνης των Κρεµαστών.
Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην περιοχή είναι ελάχιστες και δεν ξεπερνούν το 10%. Οι απόκρηµνες
βραχώδεις εκτάσεις καλύπτουν το 8% της Κανάλας, οι δασικές εκτάσεις ανέρχονται στο 52%, όπου
υπάρχουν πλατύφυλλα φυλλοβόλα αείφυλλα και κωνοφόρα δένδρα, και οι θαµνώδεις καταλαµβάνουν το
40%, κυρίως σκληρόφυλλοι θάµνοι.
Το Μακρυνόρος (950 µ) αρχίζει απ' τα Αθαµανικά όρη, τα οποία είναι από τα σηµαντικότερα βουνά που
αποτελούν την οροσειρά της Πίνδου και καταλήγει στο βουνό Θύαµος. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του µια
στενή δίοδος, η οποία είναι το µοναδικό πέρασµα απ' τη Στερεά στην Ήπειρο. Χαρακτηριστικό στοιχείο του η
ιστορικότητά του, διότι η δίοδος αυτή βοήθησε σηµαντικά τους Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
ενάντια στους Τούρκους και επίσης επί της οροσειράς του καθορίσθηκε µέρος της οριογραµµής του νέου
Ελληνικού κράτους µε το πρωτόκολλο του Λονδίνου (1829).
Φυσικοί σχηµατισµοί
Στην ανατολική πλευρά του όρους Κανάλα κοντά στο χωριό Χαλκιόπουλο υπάρχει σπηλαίο µε εκκλησάκι
όπου ασκήτεψε τον 13ο αιώνα ο Όσιος Ανδρέας ο Ερηµίτης
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του Ίναχου
Ο Ίναχος είναι το ποτάµι του ορεινού Βάλτου µε τα πολλά ονόµατα και την πλούσια µυθολογία. Συναντάται
και µε τα ονόµατα Συντεκνιώτης και Κρικελιώτης ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τον ονοµάζουν και
«Μπζιάκα». Πηγάζει από το Πατιόπουλο - Σύντεκνο στις κορυφές του Μακρυνόρους και Γαβρόβου, διέρχεται
δυτικά του όρους της Κανάλας και αποτελώντας παραπόταµο του Αχελώου τροφοδοτεί την τεχνητή λίµνη
του Καστρακίου, ενώ είναι ξηρός το καλοκαίρι.
Το τοπίο του ποταµού Ίναχου αποτελεί σηµαντική γραµµική χωροψηφίδα µεταξύ των Όρεων του Βάλτου και
του Μακρυνόρους, η οποία στο πλαίσιο της οικολογίας του συνολικού Τοπίου της περιοχής, ενισχύει τις
φυσικές διεργασίες δηµιουργώντας πράσινη κοιλάδα µε χαρακτηριστικά στοιχεία την παραποτάµια βλάστηση
από πανύψηλα πλατάνια καθ’ όλη τη διαδροµή της αριστερά και δεξιά και αρδεύοντας αρκετά στρέµµατα
γεωργικής γης. Επίσης διαθέτει αρκετή ιχθυοπανίδα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου αποτελούν οι πλάγιες των Ορέων που υψώνονται στις παρυφές της
πράσινης κοιλάδας, οι οποίες όµως εµφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στοιχεία µεταξύ τους. Οι δυτικές
πλαγιές είναι χαµηλές και κατάφυτες, ενώ οι ανατολικές αποτελούνται από δυο κύριους ορεινούς όγκους το
Μιτσέλι προς τα βόρεια και την Καλανα νότια, που χωρίζονται µεταξύ τους µε µια βαθιά χαράδρα που φθάνει
σχεδόν ως την βάση της κοιλάδας.
Άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου του Ίναχου αποτελούν οι νερόµυλοι που
χρησιµοποιούν ακόµη και σήµερα τα νερά του καθώς και οι οικισµοί που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από
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τη κοίτη του.
• Το Τοπίο του Αχελώου ή Ασπροπόταµου
Το τοπίο του Αχελώου αποτελεί τη σηµαντικότερη γραµµική χωροψηφίδα (διάδροµο) του συνολικού τοπίου
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της οικολογίας του Τοπίου της. Ο Αχελώος θεωρείται ο γηγενής
ποταµός της Ελλάδας µε το υψηλότερο υδατικό δυναµικό και το µεγάλο µήκος του. Είναι ο δεύτερος σε
µήκος ποταµός της. Πηγάζει στην Ήπειρο, στις νότιες πλαγιές του όρους Περιστέρι (νότια της Πίνδου). Κατά
τη διαδροµή του αποτελεί τον κοινό τόπο µεταξύ των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας είτε ως ρεων
ποταµός, είτε µε τη µορφή ταµιευτήρα και δέχεται τα νερά των παραποτάµων του Αγραφιώτη, Ταυρωπού,
Τρικεριώτη και Ινάχου. Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του Τοπίου στο τµήµα του που διέρχεται τη
συγκεκριµένη Ζώνη είναι κύρια ορεινά. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Τοπίου του Αχελώου είναι οι
πολύ σηµαντικές ανθρωπογενείς αλλοιώσεις του για τη δηµιουργία του Υδροηλεκτρικού φράγµατος και από
αυτό τη δηµιουργία του ταµιευτήρα - τεχνητής Λ. Κρεµαστών, η οποία ανήκει κατά το µεγαλύτερο τµήµα της
στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την παραγωγή ενέργειας αλλά και την άρδευση άλλων περιοχών. Την
ονοµασία του σε Ασπροπόταµο την οφείλει στη λευκή λάσπη (άργιλο)που µεταφέρει από τη ζώνη του
φλύσχη έως τις εκβολές του.
Τεχνητά Λιµναία τοπία
• Το Τοπίο της τεχνητής Λίµνης Κρεµαστών
Το τοπίο της τεχνητής λίµνης Κρεµαστών δηµιουργήθηκε µετά την κατασκευή του φράγµατος των
Κρεµαστών το 1965, του µεγαλύτερου γαιοφράγµατος της Ευρώπης, όγκου 7.800.000 κ.µ., ύψους 155 µ.,
µήκους 465 µ. και πλάτους 700 µ. στη βάση, από τη συσσώρευση υδάτινων όγκων των ποταµών Αχελώου,
Αγραφιώτη, Ταυρωπού και Τρικεριώτη και αποτελεί τον κοινό τόπο µεταξύ των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και
Ευρυτανίας.
Το κύριο χαρακτηριστικό της γνώρισµα είναι ότι αποτελεί τη µεγαλύτερη τεχνητή λίµνη της Ελλάδος µε
συνολική έκταση 88.000 στρεµµάτων, όπου όπως αναφέρθηκε και στην Α΄ φάση της µελέτης πολλά
σπουδαία µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, διαγράφηκαν από το Τοπίο όταν τα νερά κάλυψαν την
προκαθορισµένη περιοχή.
Η στάθµη της λίµνης έχει πέσει περίπου σαράντα µέτρα. Όταν υπό το βάρος της ανοµβρίας η στάθµη
υποχωρεί αποκαλύπτονται κορµοί δέντρων, σκεπές σπιτιών, σκαλοπάτια που κάποτε οδηγούσαν στο
εσωτερικό αρχοντικών, ακόµη και τζάκια. Το 2008 ερασιτέχνες αυτοδύτες εντόπισαν σχεδόν ανέπαφο σε
βάθος 60 µέτρων το βυζαντινό ναό «Παναγία της Επισκοπής».
Λόγω της καθαρότητας των νερών της, θεωρείται από τις λίµνες µε τον καλλίτερο ιχθυοπληθυσµό στην
Ελλάδα. Στην ιχθυοπανίδα της περιλαµβάνει το σπάνιο είδος «λαγόψαρο» και βίδρες.
Από τις αρχές του 2012, 50 χρόνια από τη δηµιουργία της λίµνης, ο χώρος της και η ευρύτερη περιοχή του
παραδίδονται για χρήση τουριστικών δραστηριοτήτων και η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού έδωσε τη
συγκατάθεσή της για την αξιοποίησή της περιοχής από τουριστικές και άλλες επενδύσεις, κάτι που
απαγορευόταν στα χρόνια που πέρασαν. Η περιοχή είναι ενταγµένη στο πρόγραµµα «Natura 2000» και στα
νερά της πραγµατοποιούνται διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.
Τα Τοπία των πηγών
• Ιαµατικά Λουτρά Κρεµαστών
Στην θέση Κρεµαστά (πήδηµα Κατσαντώνη), που κατασκευάστηκε το φράγµα, υπήρχαν θερµές θειούχες
ιαµατικές πηγές, φηµισµένες στην περιοχή για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες για κάθε είδους Ρευµατικές,
Αρθριτικές και ∆ερµατικές παθήσεις αλλά και Ισχυαλγίες. Μετά την κατασκευή του φράγµατος το ιαµατικό
νερό ανάβλυσε στη θέση Γρια (Μαριά), στην ονοµαζόµενη σήµερα πηγή "Μπαλκώνα", στη βόρεια πλευρά
της κοίτης του ποταµού Αχελώου, σε απόσταση τριών περίπου Κm κατάντι του φράγµατος Κρεµαστών,
όπου υπάρχουν λουτήρες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η Πηγή έχει απογραφεί από το ΙΓΜΕ το 1976
και θεωρείται µια από τις καλύτερες θερµοµεταλλικές πηγές της χώρας.
Υπάρχουν και άλλες πηγές λιγότερο γνωστές όπως στον Αγραπιδόκαµπο, στο Χαλκιόπουλο Ινάχου κ.α.
∆ασικά Τοπία
Στα όρη Μητσέλι και Γραµµατικού, ανάµεσα στους οικισµούς Περδικάκι και Πατιόπουλο, βρίσκεται το
ελατοδάσος η έκταση του οποίου ξεπερνά τις 225 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. Χαρακτηριστικά στοιχεία η
πυκνή βλάστηση και τα πανύψηλα έλατα, που κάποιες φορές ξεπερνούν τα 35 µέτρα ύψος.
Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής Περδικάκι είναι η µονάδα µε τα προστατευόµενα άγρια άλογα.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Υπάρχουν στη ζώνη διάσπαρτοι µικροί οικισµοί καθώς και διάσπαρτα στο χώρο κτίρια, µε χαρακτηριστικά
στοιχεία την πέτρα, την κεραµοσκεπή και έναν η δυο εξώστες.
Οι περισσότεροι οικισµοί βρίσκονται πάνω ή σε ελάχιστη απόσταση από τον κεντρικό δρόµο που ενώνει το
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Αγρίνιο µε την Άρτα, όπως το Μπαµπαλιό
η Ποδογορά, οι Γιαννόπουλοι, οι Αµοργιανοί και η Μαλεσιάδα.
• Το Τοπίο του οικισµού Χαλκιόπουλο
Ένας ηµιορεινός οικισµός. Στο Χαλκιόπουλο, συνυπάρχουν αρµονικά ο κάµπος, τα βουνά και τα οροπέδια,
δηµιουργώντας ένα πολυποίκιλο ενδιαφέρον τοπίο. Ο Ίναχος ποταµός που διασχίζει την περιοχή ρέει
έχοντας καθ’ όλη τη διαδροµή του αριστερά και δεξιά συστοιχίες από πανύψηλα πλατάνια. Η επιβλητική
Καλάνα (υψόµετρο 1520µ.) στην βορειοανατολική πλευρά του χωριού δίνει απεριόριστη θέα προς τον
απέραντο κατάφυτο κάµπο, που απλώνεται µπροστά της.
• Το Τοπίο του οικισµού Εµπεσός
Οικισµός του Ορεινού Βάλτου. Βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταµού Ινάχου, ανάµεσα στα όρη του Βάλτου
Καλάνα, Μητσέλι και Ζυγό, πάνω στο δρόµο που συνδέει την Αιτ/νία µε την Ευρυτανία και την Ήπειρο
(Άρτα).
Ο οικισµός στη θέση που είναι σήµερα, κτίστηκε το 1982 µε συγκέντρωση όλων των συνοικισµών του, λόγω
των σεισµών που προκλήθηκαν από την τεχνητή λίµνη των Κρεµαστών.
Ο Εµπεσός, είναι όµορφος και σύγχρονος οικισµός
Αρχαιολογικά Τοπία, Τοπόσηµα
• Το Τοπίο Εµπεσός- Κάστρο του Εµπεσού
Κάστρο του Εµπεσού λέγεται ο κατάφυτος από πουρνάρια και γάβρα κωνοειδής λόφος που βρίσκεται νότια
του χωριού Εµπεσός και έχει ύψος γύρω στα 300 µ. Είναι δηλαδή ένα τοπωνύµιο, το Κάστρο. Στην κορυφή
όµως του λόφου υπάρχει και πραγµατικό κάστρο – φρούριο µε τείχη, µε πολεµίστρες και µε ότι χαρακτηρίζει
την έννοια του κάστρου. Ενώ στην Αρχαία εποχή αποτελούσε την Ακρόπολη του µυθικού βασιλιά Ιδοµενέα.
Έξω από τα τείχη του, εκτείνεται ένα αρκετά µεγάλο πλάτωµα στο οποίο διακρίνονται τα ίχνη διαφόρων
κτισµάτων. Από εκεί, είναι εύκολο να ελέγχονται τα στενά Καλάνας – Μητσελίου, στενά που είναι πέρασµα
από Ευρυτανία προς Αιτωλοακαρνανία, και όλη η κοιλάδα του Ινάχου από Πατιόπουλο ως Χαλκιόπουλο.
Τα σωζόµενα ερείπιά του δείχνουν και µεσαιωνική εποχή, µεσαιωνικό κάστρο αλλά και αρχαία εποχή.
Τέλος στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και ένα άλλο Κάστρο στους Γιαννόπουλους, µε άγνωστο στην κοινή
γνώµη ιστορικό παρελθόν.
• Το γεφύρι της Τέµπλας
Το γεφύρι της Τέµπλας στα Βρουβιανά αποτελεί σηµαντικό τοπόσηµο υψηλής τεχνικής, αισθητικής και
ιστορικής αξίας, το οποίο συνδέει την Αιτωλοακαρνανία µε την Ευρυτανία και την Καρδίτσα. Μαστόροι της
πέτρας από την Ήπειρο, χρειάστηκαν τρία χρόνια, από 1908 έως το 1911, για να το κτίσουν. Έχει µήκος
75µ., πλάτος 4.10µ., ενώ το ύψος του στο µεσαίο και ψηλότερο τόξο είναι 17,5µ. ∆εξιά και αριστερά του
υπάρχουν µικρότερες καµάρες.
Η λέξη “τέµπλα”, σύµφωνα µε το τοπικό ιδίωµα, σηµαίνει µεγάλο ξύλινο µαδέρι, όπως λένε οι κάτοικοι.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
Τα τελευταία είκοσι χρόνια πολλοί νέοι έχουν εγκατασταθεί στα µεγάλα αστικά κέντρα. Ο µικρός κλήρος, οι
χαµηλές τιµές των γεωργικών προϊόντων σε συνδυασµό µε την αναζήτηση ενός σύγχρονου τρόπου
διαβίωσης και εκπαίδευσης είναι οι κύριες αιτίες που οι νέοι εγκαταλείπουν τους ορεινούς οικισµούς
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Εκτρέφουν
κυρίως αιγοπρόβατα και καλλιεργούν καλαµπόκι, τριφύλλι και κηπευτικά.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έθιµα
Ο δήµος Ινάχου µε το σύνθηµα «Αποδράστε….» πρόβαλε τις οµορφιές του δήµου καθώς και όλες τις
δυνατότητες που έχει ο δήµος ώστε να πραγµατοποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες όπως αλεξίπτωτο
πλαγιάς, rafting, ορειβασία, ποδηλασία βουνού και κανόε καγιάκ και οργάνωσε Κατασκήνωση στα
βουνά του Βάλτου! Η πίστα αιωροπτεριστών της Καλάνας – είναι µια από τις καλύτερες της Ελλάδας – και
την χρησιµοποιούν συχνά οι αιωροπτεριστές της Αερολέσχης Αγρινίου και κατά περιόδους γίνονται
πανελλήνιοι αγώνες.
Ο Εµπεσός έχει έναν πολύ καλό σύλλογο, τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Εµπεσού» µε πλούσια και αξιόλογη
πολιτιστική δράση µε κυριότερη τις κινηµατογραφικές βραδιές, τη λειτουργία πολύ καλής µικτής χορωδίας
ανδρών και γυναικών και τη διοργάνωση 5/νθήµερων πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΤΑ Ι∆ΟΜΕΝΕΙΑ» τον
Αύγουστο, σε συνεργασία µε το Σύλλογο των Εµπεσιωτών στην Αθήνα «Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ».
Έχει επίσης ποδοσφαιρική οµάδα, τον «Ιδοµενέα», που συµµετέχει σε αγώνες Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας
της ΕΠΣ Αιτωλ/νίας καθώς και πολύ καλά οργανωµένο Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο.
Άλλα ανάλογα στοιχεία της περιοχής του Εµπεσού είναι τα παραδοσιακά του θρησκευτικά πανηγύρια του
Αγίου Θωµά και του Σωτήρος, οι γιορτές και οι γάµοι µε τα περισσότερα από τα παλιά έθιµα, καφενεία
παραδοσιακά και ταβέρνες µε γνήσια ντόπια προϊόντα (ψητά αρνιά και κατσίκια οικολογικά, το µοναδικό
φριγαδέλι, κ.α.) και κόσµο πρόσχαρο, φιλότιµο και φιλόξενο.
Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί και το ενδιαφέρον ντοκιµαντέρ του ∆ηµήτρη Καρτέρη µε θέµα τη
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«Αρχιτεκτονική των βοσκών στα βουνά του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας». Το ντοκιµαντέρ κέρδισε το 3ο
βραβείο στον 1ο διαγωνισµό ντοκιµαντέρ του Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορικότητα
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τα Όρη του Βάλτου υπήρξαν ορµητήριο Κλεφτών και Αρµατολών. Ονοµαστές
οικογένειες αρµατολών από την περιοχή ήταν οι Σταθαίοι (µέλος της οποίας ήταν ο Γεροδήµος Σταθάς) οι
Ισκαίοι (µέλος της οικογένειας ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης), οι Βαλτινοί, οι Ραγγαίοι κ.α.
Κατά την διάρκεια της κατοχής έδρασε στην περιοχή το ένοπλο τµήµα του Ε∆ΕΣ.
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης η περιοχή του Βάλτου ήταν από τις πρώτες που κήρυξαν την έναρξη του
αγώνα για την ελευθερία.
2. Αξιολόγηση
Η Ζώνη περιλαµβάνει τέσσερα (4) τοπία Εθνικής Αξίας και τέσσερα (4) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ.
Πίνακα στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•
•

•
•

Στα Βρουβιανά δίπλα ακριβώς από την γέφυρα της Τέµπλας ξεκινάει µια υπέροχη υδάτινη διαδροµή για
τους λάτρεις του canoe– kayak
Στον Εµπεσό, δεν υπάρχουν ειδικά µονοπάτια για πεζοπορίες. Εκτός από την περιοχή του Κάστρου που
είναι ιδανική για πεζοπορία, µε υπέροχη θέα σε όλη τη γύρω περιοχή. Υπάρχουν ωστόσο δρόµοι για
ειδυλλιακούς περιπάτους προς Κάµινα, Πατιόπουλο, Σταθά, Άγιο Θωµά, Περδικάκι και προς τον
πλατανιά στο ποτάµι. Για τους επισκέπτες µε αυτοκίνητο, προσφέρονται για επίσκεψη και διαδροµές ο
Άγιος Ανδρέας Χαλκιοπούλων σε υψόµετρο 1400 µ., πάνω από τη Λίµνη των Κρεµαστών µες στα έλατα,
τα «ελβετικά» τοπία του Περδικακίου και Πατιοπούλου µε τα απέραντα ελατοδάση και δρυοδάση από
Σταθά προς ∆ροµίστα και Ρέθα.
Ιδιαίτερο κάλλος έχει η διαδροµή από Αγρίνιο προς Εµπεσό, που γίνεται µες στα πλατάνια και πλάι στη
λίµνη Καστρακίου, παράλληλα στον Ίναχο,
Η έξοδος του οικισµού Περδικάκι, αποτελεί σηµείο θέας. Φαίνονται τα κανάλια της τεχνητής λίµνης των
Κρεµαστών, ενώ στο βάθος διακρίνεται η γέφυρα της Τατάρνας, στον Αχελώο.

4. Απειλές
Η περιοχή των Όρεων του Βάλτου απειλείται από την εντατικοποίηση της γεωργίας, την βόσκηση που
εµποδίζει την αναγέννηση του δάσους και την σχεδιαζόµενη κατασκευή νέου φράγµατος στον ποταµό
Αχελώο, η οποία µετά την πρόσφατη απόφαση του Σ.Τ.Ε δεν θα προχωρήσει.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Προστασία του Τοπίου του ποταµού Ίναχου, διατήρηση και οικολογική διαχείριση των παραποτάµιων
δασών ως ιδιαίτερα παραγωγικών.
Ανάδειξη των οικιστικών τοπίων των ορεινών οικισµών στο πλαίσιο της συγκράτησης για την
προσαρµογή της διαχείρισης των δασών και διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής όπως Χαλκιόπουλο, Εµπεσός κ.α.
Προστασία του οικοσυστήµατος των πηγών καθώς είναι ένα από τα σπανιότερα οικοσυστήµατα στην
Ελλάδα και αναβάθµιση των εγκαταστάσεων των Ιαµατικών Λουτρών Κρεµαστών.
Ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών, για την ελαχιστοποίηση της πίεσης βόσκησης, ώστε να µην
οδηγούνται στην υποβάθµιση .
Ανάδειξη του τοπίου της Κανάλας ή «απορρώξ», (στην περιοχή είναι γνωστή και ως Καλάνα), των
ορέων του Βάλτου και συνέχιση των αξιόλογων δραστηριοτήτων του ∆ήµου.
Ανάδειξη του τοπίου του χαρακτηριστικού γνωρίσµατος του Μακρυνόρους δηλ. της στενής διόδου, που
είναι το «µοναδικό πέρασµα απ' τη Στερεά στην Ήπειρο». Χαρακτηριστικό στοιχείο του η ιστορικότητά
του.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στα καλλιεργηµένα αγροτικά τοπία και της κτηνοτροφίας που
εναρµονίζονται πλήρως µε το τοπίο, ως µοχλού διατήρησης των αποµονωµένων οικισµών (και
αναβάθµισης του ίδιου του τοπίου), καθώς και του οικονοµικού οφέλους των κατοίκων τους, µε την
αύξηση της ζήτησης των βιολογικών προϊόντων αλλά και της ελκυστικότητας τους και την εξ αυτών των
λόγων, αύξηση του ορεινού τουρισµού σε πολλές του εκφάνσεις.
Προστασία και ανάδειξη του δασικού τοπίου και ειδικότερα του δασικού τοπίου µε τα πανύψηλα έλατα,
που βρίσκεται ανάµεσα στους οικισµούς Περδικάκι και Πατιόπουλο και διατήρηση της µονάδας µε τα
προστατευόµενα άγρια άλογα.
Ανάδειξη των ∆ιαδροµών και µονοπατιών και των σηµείων αξιόλογης θέας.
Ανάδειξη Κάστρου του Εµπεσού και του γεφυριού της Τέµπλας.
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Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ
Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τοπία της ζώνης αυτής είναι οι µεγάλες φυσικές και τεχνητές λίµνες
και ο ποταµός Αχελώος. Ορισµένα από αυτά µε µεγάλη οικολογική αξία έχουν µάλιστα χαρακτηρισθεί
προστατευόµενα. Υπάρχουν όµως και τοπία χαµηλής ποιότητας στην οποία οφείλεται και η µη
αναγνωρισιµότητά τους.
Χαρακτηριστικά τοπία είναι η µεγάλη λίµνη της Τριχωνίδας και οι µικρότερες της Λυσιµάχειας και του
Οζερού, ο ποταµός Αχελώος, αλλά και πολλά αλλά όπως, το δάσος Φράξου, οι ορεινοί όγκοι του Αρακύνθου
και του Παναιτωλικού, το φαράγγι της Κλεισούρας, πολλοί σηµαντικοί αρχαιολογικοί χώροι,
(περιλαµβανοµένων και των Βυζαντινών Μνηµείων), όπως το θέατρο της Στράτου, η Ακρόπολη των
Θεστιέων κ.α. αλλά και άλλοι λιγότερο σηµαντικοί που συνθέτουν πολύ αξιόλογα Τοπία σε µεγαλύτερη
κλίµακα, άγνωστα όµως στο ευρύ κοινό. Η πλειοψηφία τους έχει πολλές δυνατότητες αναβάθµισης και
ανάδειξης σε βαθµό που θα είναι δυνατό να αποκτήσουν ∆ιεθνή αξία.
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο του όρους Παναιτωλικό (Κυρά – Βγένα)
Η «Κυραβγένα», όπως όλοι οι Αγρινιώτες ονοµάζουν το όρος Παναιτωλικό, αποτελεί χαρακτηριστικό
γνώρισµα της Ζώνης. Βρίσκεται στα σύνορα µε την Ευρυτανία και αποτελεί συνέχεια της οροσειράς του
Βάλτου. Είναι το τελευταίο βουνό της Ρούµελης, βορειοανατολικά πριν τον κάµπο του Αγρινίου. Βόρεια
φτάνει στον Κρικελλιώτη και Τρικεριώτη, τα µικρά ποτάµια στη γη της Ευρυτανίας.
Μέχρι το µέσο ύψος του η δασικά βλάστηση είναι πυκνή από δάση ελάτων µε επικρατούν το είδος Abies
cephalonica. Μέχρι τα 1700 µ. καλύπτεται µε αραιά δάση ελάτων.
Σε χαµηλότερα υψόµετρα απαντώνται πλατύφυλλα, αείφυλλα µε κύρια τα Qercus coccifera, Juniperus
oxycedrus, µε σηµαντική υποβάθµιση εξαιτίας των ανθρωπίνων επιδράσεων. Η διάπλαση των φυλλοβόλων
µε αντιπροσωπευτικά είδη των Q. pubescens, Q.frainetto, απαντάται υπό µορφή µικρών νησίδων ή
µεµονωµένων ατόµων µέσα στην διάπλαση αειφύλλων πλατύφυλλων. Στα νότια φθάνει µέχρι την λίµνη
Τριχωνίδα και τον ποταµό Εύηνο µε πλατύφυλλα, αείφυλλα και κωνοφόρα δέντρα, πουρνάρια, κουµαριές και
ελιές. Στα δυτικά οι πλαγιές του φθάνουν, µέχρι τον κάµπο του Αγρινίου και τον Αχελώο.
Το κύριο µορφολογικό χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι ότι πρόκειται για ένα απέραντο πολυσχιδές ορεινό
συγκρότηµα µε πολλές αιχµηρές κορυφές και µε χαρακτηριστικά στοιχεία τις πολύ απότοµες πλαγιές.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του ορεινού συγκροτήµατος είναι οι ρεµατιές µε τα πολλά νερά που καταλήγουν
όµως στην ανατολική του πλευρά στον Κρικελοπόταµο και στο εντυπωσιακό φαράγγι «Πάντα Βρέχει». Παρά
το δύσβατο ανάγλυφο υπάρχουν αρκετοί µικροί οικισµοί. Το Παναιτωλικό προσεγγίζεται από τα χωριά Αγ.
Παρασκευή, Κυρά-Βγενά, Λαµπίρι, Σπαρτια. Η πιο συνηθισµένη ανάβαση είναι αυτή που ξεκινά από το
καταφύγιο πάνω από το χωριό Περιστέρι.
Ανάµεσα στα Ναυπάκτια όρη και το Παναιτωλικό όρος και χωρίς να διακόπτεται ο ορεινός όγκος βρίσκονται
τα όρη Λιδωρικίου.
• Το Τοπίο του όρους Αράκυνθος
Το κύριο µορφολογικό χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι ότι πρόκειται για ιδιαίτερα εκτεταµένο βουνό, το
οποίο βρίσκεται µεταξύ του Ευήνου και του Αχελώου. Βόρεια πλησιάζει την λίµνη Τριχωνίδα και νότια τους
κάµπους της περιοχής Μεσολογγίου. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του Τοπίου του είναι ότι δηµιουργεί
δυο έντονα διαφορετικά Τοπία, άλλο στην Βόρεια πλευρά που πλησιάζει την Λ. Τριχωνίδα και άλλο στην
Νοτιοδυτική, λόγω των διαφορετικών οικολογικών του χαρακτηριστικών.
Στην βόρεια πλευρά του το γεωλογικό του χαρακτηριστικό είναι ο φλύσχης που δηµιουργεί τις οµαλές ράχες
του βουνού, ενώ η βλάστηση στις κορυφές του βουνού, σε όλα τα υψώµατα στο εσωτερικό και στις οµαλές
ράχες, αποτελείται από µεγάλα δάση πλατύφυλλης βελανιδιάς και συστάδες καστανιών µε ενδιαφέρουσα
άγρια πανίδα.
Λοφώδη – ηµιορεινά Τοπία
Τα λοφώδη – ηµιορεινά τοπία που βρίσκονται βόρεια και βορειοανατολικά της πόλης του Αγρινίου
εµφανίζουν ενδιαφέροντα χαρακτήρα και καλή ποιότητα. Έχουν βαθµό ανθρώπινης επίδρασης, από ασθενή
µέχρι έντονο.
Τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά είναι το επιµήκες σχήµα τους, οι αποστρογγυλωµένες κορυφές οι
κλίσεις τους που ποικίλλουν από ελαφρές έως µέτριες. Τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία είναι τα ρέµατα
(χείµαρρος Ερµίτσα και ποταµός Ζέρβας), οι ανοικτές κοιλάδες µε καλλιεργηµένες εκτάσεις εκατέρωθεν των
ρεµάτων, οι καλλιεργηµένες αναβαθµίδες και η βλάστηση που ανήκει στον τύπο αειφύλλων – πλατυφύλλων
δηµιουργώντας κατά τόπους ποικιλία Τοπίων µε ενδιαφέρον. Η ηµιορεινή - λοφώδης αυτή περιοχή δοµείται
από πετρώµατα µικτού φλύσχη, και στα κάτω µέρη κλιτύων, µε εδάφη βαθιά, αλλά και αβαθή κατά τύπους,
µέτριου βαθµού διάβρωσης.
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Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου της ζώνης µε ιδιαίτερα σηµαντική οικολογική
αξία δηµιουργώντας ταυτόχρονα τα δικά τους τοπία µε σηµαντική αξία σε µεγαλύτερη κλίµακα το καθένα
ξεχωριστά, δυστυχώς όµως χωρίς ιδιαίτερη αναγνωρισιµότητα.
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του ποταµού Αχελώου
Ο Αχελώος πηγάζει στην Ήπειρο, στις νότιες πλαγιές του όρους Περιστέρι (νότια της Πίνδου),
Χαρακτηριστικό µορφολογικό του γνώρισµα το µεγάλο µήκος του. ∆ιανύει µία διαδροµή 200 χλµ. και είναι ο
δεύτερος σε µήκος ποταµός της Ελλάδας. Τροφοδοτείται από τα νερά πολλών ρεµάτων και ποταµών. Από
τα νερά του ποταµού αρδεύονται περί τα 370.000 στρέµµατα γεωργικής γης. Στην ζώνη αυτή διασχίζει και
αρδεύει τον κάµπο του Αγρινίου δεχόµενος τα πλεονάζοντα νερά των λιµνών Τριχωνίδας και Λυσιµαχίας
µέσω της διώρυγας ∆ιµήκου. Στη συνολική πορεία του δηµιουργεί µεγάλη ποικιλότητα αξιόλογων Τοπίων.
• Τα Τοπία των Ρεµάτων
Τα ρέµατα µε την χαρακτηριστική ανάπτυξη τους σε δενδριτική µορφή, αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία
της Ζώνης στο βόρειο ορεινό - ηµιορεινό τµήµα της, το οποίο ανήκει στις απολήξεις της οροσειράς της
Πίνδου µε τις απότοµες κλίσεις όπου τα υψόµετρα φθάνουν τα 1700µ., καθώς και στη λοφώδη– ηµιορεινή
περιοχή. Παρατηρούνται πολλά ρέµατα, όπως το ∆αφνόρρεµα, το Μπρικόρρεµα, το Καλοστέφανο δυτικά
του οικισµού ∆ιαµανταίϊκα, το ρέµα Συκιά, το ρέµα Ερµίτσα, το Σκοτεινόρρεµα, το ρέµα Ρεµπελιάς ή Τσίτα
που εκβάλλει στη Λυσιµαχία, το ρέµα Πουρναράς και το Πετεινόρεµα, τα οποία κατά τόπους δηµιουργούν
ενδιαφέροντα Τοπία. Επίσης υπάρχει και το ρέµα Κατρουλής, του οποίου η λεκάνη απορροής περιλαµβάνει
σηµαντικό τµήµα των λοφωδών εκτάσεων που βρίσκονται στα βόρεια της πόλης Αγρινίου. Η κύρια
µισγάγγεια του χειµάρρου σχηµατίζεται από την κορυφή των Αγίων Θεοδώρων και αφού διέλθει από την
οικιστική περιοχή και στην συνέχεια από τον κάµπο του Αγρινίου, εκβάλλει στην Λυσιµαχία. Στο ρέµα αυτό
συµβάλλουν πέντε παραχείµαρροι. Οι λεκάνες απορροής τους έχουν έντονο ανάγλυφο και αποτελούνται
κυρίως από θαµνώδεις δασικές εκτάσεις και από καλλιεργήσιµες εκτάσεις που σε σηµαντικό βαθµό
καλύπτονται από ελαιοδέντρα. Μεταξύ των ρεµάτων κυριαρχεί ο χείµαρρος Ερµίτσας, ο οποίος έχει τη
λεκάνη απορροής του στο όρος Παναιτωλικό µε σηµαντικές παροχές, η δε κοίτη ροής του διασχίζει εγκάρσια
την πεδιάδα Αγρινίου και εκβάλλει στις Β.ΒΑ ακτές της λίµνης Λυσιµαχίας, όπου σχηµατίζει δέλτα τύπου
πέλµατος πτηνού. Χαρακτηριστικά του στοιχεία οι µικροί αλλά εντυπωσιακοί καταρράκτες και η πλούσια
παραποτάµια βλάστηση κυρίως από πλατάνια που δηµιουργούν αρκετά ενδιαφέροντα τοπία. Είναι πολύ
πιθανό ο Ερµίτσας να προκάλεσε την πρόσχωση του κεντρικού τµήµατος της άλλοτε ενιαίας λίµνης Αγρινίου
στο χώρο των αλλουβιακών αποθέσεων µεταξύ Τριχωνίδας και Λυσιµαχίας και να την διαχώρισε στις δύο
γειτονικές λίµνες.
Πολλά από τα ρέµατα σε µεγάλο µέρος µέσα στον αστικό ιστό ιδιαίτερα του Αγρινίου, έχουν διευθετηθεί και
έχουν καλυφθεί µε πλακοσκεπείς οχετούς από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Τα Τοπία των ιαµατικών Πηγών
• Πηγές Μουρτσιάννου
Οι πηγές βρίσκονται δίπλα στη λίµνη Λυσιµαχία και ήταν γνωστές από την αρχαιότητα. Βρίσκονταν κοντά
στην αρχαία πόλη της Αιτωλίας µε το όνοµα Υρία, η οποία µετονοµάστηκε στις αρχές του 3ου π.χ. αιώνα
προς τιµήν του βασιλιά Λυσίµαχου σε Λυσιµάχεια. Ανήκαν στο βασιλιά Λυσίµαχο, ενώ φιλοξένησαν τον
βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο καθώς και την κόρη του Πτολεµαίου βασιλιά της Αιγύπτου και µετέπειτα
βασίλισσα της Αιγύπτου Αρσινόη.
• Λουτρά Μυρτιάς
Βρίσκονται στη βορειανατολική παραλία της λίµνης Τριχωνίδας, γνωστά µε το όνοµα «Κόκκινο Στεφάνι»,
από το χρώµα του βράχου που σε κάθε ηλιοβασίλεµα γίνεται κόκκινος και στεφανώνει τα λουτρά. Η πηγή
είναι από τις πρώτες στον Ελληνικό χώρο που ανακηρύχθηκε επισήµως ως ιαµατική και αναφέρεται ως
ο
πηγή θειούχος ψυχρή, µε θερµοκρασία 20 C.
Τα Φυσικά Λιµναία και Παραλίµνια Τοπία
• Το Τοπίο της Λίµνης Tριχωνίδας
Η λίµνη της Τριχωνίδας η οποία οφείλει πιθανόν την ονοµασία της στην αρχαία αιτωλική πόλη Tριχόνειον,
είναι λίµνη γλυκού νερού και βρίσκεται Ν.Α. της πόλης του Αγρινίου. Η λεκάνη απορροής της έχει έκταση 421
τετρ. χλµ. και περιβάλλεται από τα όρη Παναιτωλικό, Ναυπακτίας και Αράκυνθο.
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.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου της το µεγάλο µέγεθος και η µορφολογία του εδάφους του
µεγαλύτερου µέρους των ακτών της, που έχουν οµαλή απόληξη µε αποτέλεσµα σε πολλά σηµεία, και σε
συνδυασµό µε το µεγάλο µέγεθος της λίµνης, η ακτή να θυµίζει θαλασσινά ακρογιάλια. «Το πέλαγος της
Αιτωλίας» όπως ονοµάζονταν την εποχή της Τουρκοκρατίας. Στα τότε συµβόλαια, οι ιδιοκτησίες που
γειτόνευαν µε το νερό της λίµνης ονοµάζονταν «παρά το πέλαγος της Αιτωλίας». Η επιφάνειά της έχει
έκταση 97 τετρ. χλµ. Πρόκειται για την µεγαλύτερη λίµνη της Ελλάδας, το µέγιστο βάθος της οποίας φθάνει
τα 58 µ.
Η Tριχωνίδα έχει µεγάλη, οικολογική αξία και είναι µία από τις πιο σηµαντικές λίµνες της ∆υτικής Ελλάδας. Η
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αξία της ως Τοπίο είναι µεγάλη, µειονεκτεί όµως ως προς την αναγνωρισιµότητα. Έχει µεγάλη ορνιθολογική
αξία και ιδιαίτερα πλούσια πανίδα µε µεγάλο αριθµό σπανίων ή απειλουµένων φυτικών και ζωικών ειδών. Η
αλιευτική της αξία είναι επίσης µεγάλη µε ψάρια ενδηµικά της Ελλάδας, ενδηµικά της Αιτωλοακαρνανίας αλλά
και ενδηµικά της Τριχωνίδας (η αθερίνα της λίµνης).
Στη περιοχή της διατηρούνται οικότοποι από τους πλέον σπάνιους και απειλούµενους της Μεσογείου µε
κυριότερο τους ασβεστούχους βάλτους.
Επίσης απαντούν θερµοµεσογειακά παραλίµνια δάση µε ιτιές (Salix alba), λεύκες (Populus treula) και
καλαµιώνες στις ρηχές παράκτιες ζώνες, που λειτουργούν ως «φίλτρα» για τις κάθε είδους απορροές,
σκληρόφυλλες κοινωνίες µε µακκιά βλάστηση και δάση Φράξου (Fraxus angustifolia).
Χαρακτηριστικό στοιχείο της βλάστησης της είναι η λεύκα, δέντρο εντυπωσιακό η οποία φυτρώνει στα
βαλτώδη παραλίµνια εδάφη της, ο κορµός του οποίου συνήθως καλύπτεται από τον αναρριχητικό κισσό. Στα
υγρά λιβάδια που πληµµυρίζουν εποχικά, τον Απρίλη ανθίζουν οι ορχιδέες του βάλτου (Orchis laxiflora), οι
κίτρινες ίριδες και οι γλαδιόλες. Στα γύρω λιβάδια και δάση, στα φρύγανα, στη µακία και στους ελαιώνες
φυτρώνουν ο λευκός κρίνος και η φριτιλάρια καθώς και ένας µεγάλος αριθµός από αγριολούλουδα όπως οι
παπαρούνες και οι µαργαρίτες. Κοντά στις όχθες απαντούν επίσης η αγριοµέντα ή φλισκούνι και το
κάρδαµο. Μέσα στα νερά της λίµνης επιπλέουν τα λευκά νούφαρα που σε ορισµένες περιοχές δηµιουργούν
ολόκληρα πλωτά λιβάδια. Την Άνοιξη, τα λευκά σαρκώδη άνθη τους διαχέουν ένα ευχάριστο άρωµα κατά τη
διάρκεια της ηµέρας. Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα λουλούδια που ανθούν στην Τριχωνίδα είναι το orchis
Ιtalica ή σατύριον.
Μεγάλη είναι και η ποικιλία των µανιταριών που φυτρώνουν τριγύρω από τη λίµνη.
Η θέση της λίµνης αποτελεί τµήµα του τεκτονικιού βυθίσµατος του Αγρινίου που περιλαµβάνει και τις λίµνες
Λυσιµαχία, Αµβρακία, Οζερός.
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, τη 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, απόβλητα ελαιοτριβείων)
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.
Καλλιεργηµένα αγροτικά τοπία συναντώνται γύρω από την λίµνη.
Με τα νερά της αρδεύονται περί τα 200.000 στρέµµατα. Πάνω στα εύφορα εδάφη των προσχώσεων,
καλλιεργούνται κυρίως καπνά, εσπεριδοειδή, ελαιόδενδρα, µηδική.
Αρκετοί οικισµοί βρίσκονται γύρω από την απέραντη λίµνη αλλά µακριά της µε όµορφη θέα σ’ αυτήν.
• Το Τοπίο της Λίµνης Λυσιµαχία ή Λίµνη του Αγγελόκαστρου (αρχαία ονοµασία, Ύδρα)
Η λίµνη Λυσιµαχία σχηµατίζεται µεταξύ των βουνών Παναιτωλικού και Αράκυνθου, από τα οποία
τροφοδοτούνται και τα νερά της. Βρίσκεται νότια της πόλης του Αγρινίου και δυτικά της λίµνης Τριχωνίδας.
Έχει επιφάνεια 13,2 τετραγωνικά χιλιόµετρα, περίµετρο 17 περίπου χιλιόµετρα και µέγιστο βάθος µόλις 9
µέτρα. Με την λίµνη Τριχωνίδα αποτελεί ενιαίο οικοσύστηµα αφού τις χωρίζει µόνο µία λωρίδα ξηράς 2 χλµ.,
και συνδέονται µε διώρυγα προκειµένου η Λυσιµαχία να δεχθεί τα πλεονάζοντα νερά της Τριχωνίδας.
Χαρακτηριστικό της γνώρισµα της οικολογίας του Τοπίου της σε ότι αφορά στην δοµή και στην λειτουργία της
είναι ότι δεν είναι αυτόνοµη διότι τόσο υδρογραφικά, όσο και υδρολογικά συνδέεται µε τη λίµνη Τριχωνίδα
ανατολικά, µε τον ποταµό Αχελώο δυτικά και µε τις λιµνοθάλασσες του Αιτωλικού νότια καθώς και µε τον
χείµαρρο της Ερµίτσας, που την τροφοδοτεί µε νερό. Ο Ερµίτσας ταυτόχρονα αποτελεί τη µεγαλύτερη
απειλή για τη ρηχή λίµνη της Λυσιµαχίας, διότι την προσχώνει µε φερτά υλικά µε ταχύτατους ρυθµούς µε
συνέπεια να συρρικνώνεται και να απειλείται να µετατραπεί σε έλος. Στην Λυσιµαχία σχηµατίζεται ένα
εξαιρετικά πυκνό πλέγµα καλαµώνων όπου τον χειµώνα βρίσκουν καταφύγιο Φαλαρίδες, Βουταλίδες και
Πρασινοκέφαλες Πάπιες, ενώ φωλιάζουν & Πορφυροτσικνάδες & Νανοµουγκάνες & τα γύρω δέντρα ο
Νυχτοκόρακας. Γενικά έχει έντονο ορνιθολογικό ενδιαφέρον.
Καλλιεργηµένα αγροτικά τοπία συναντώνται γύρω από την λίµνη.
Παλιότερα οι δύο λίµνες (Τριχωνίδα και Λυσιµαχία), ήταν εντελώς ενωµένες και αποτελούσαν έναν
πλούσιο υγροβιότοπο. Όπως µαρτυρούν και αρκετοί περιηγητές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα η
περιοχή γύρω από τις λίµνες ήταν γεµάτη µε αδιαπέραστα σχεδόν δάση.
Στα νερά της Λυσιµαχίας και της Τριχωνίδας υπάρχουν ενδηµικά ψάρια και η σπάνια πια στη χώρα µας
Βίδρα.
• Το Τοπίο της Λίµνης Οζερός
Ο Οζερός µε µικρότερο µέγεθος από τις άλλες, που φθάνει τα 10 τετ. χλµ. βρίσκεται Β∆ της λίµνης
Λυσιµαχίας έχει µήκος 5 περίπου χλµ., πλάτος 2,5 χλµ. και σχήµα ελλειψοειδές. 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 ποταµού, στον οποίο διοχετεύονται και τα πλεονάζοντα νερά της. Χαρακτηριστικό
της γνώρισµα είναι η παρουσία του λόφου Λιγκοβίτσι, δυτικά και νοτιοδυτικά µε απότοµες πλάγιες που
δηµιουργεί τις βραχώδεις πλευρές της µε θαµνώδη βλάστηση ενώ το ανάγλυφο όλων των άλλων πλευρών
της λίµνης είναι σχεδόν επίπεδο. Επίσης χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα θεωρούνται οι καλαµιώνες και
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το Μοναστήρι του Λιγοβιτσίου.
Στην ανατολική πλευρά της απαντούν έλη µε βλάστηση που κυριαρχείται από τα είδη Scirpus maritimus, ενώ
στις ακτές της, κοντά στην ροή του Αχελώου παρατηρούνται εκτεταµένα αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία.
Με τα νερά της αρδεύονται περί τα 4.000 στρέµµατα.
Στις βορειοδυτικές πλευρές της υπάρχει µεγάλη έκταση ιλύος ενώ στις βόρειες και νότιες όχθες της απαντούν
έλη, περιοχές µε άµµο, αµµοχάλικο, κροκάλες, και αλλουβιακά εδάφη. Είναι ένας σηµαντικός
υγροβιότοπος µε έντονο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, αποτελώντας σηµαντικό πέρασµα για διάφορα
αποδηµητικά πουλιά και τόπο αναπαραγωγής λίγων υδρόβιων. Είναι διαυγής ολιγοτροφική λίµνη και
αποτελεί τόπο ψαρέµατος για πολλούς ψαράδες της περιοχής, ενώ εµπλουτίζεται µε γόνο ψαριών κάθε
χρόνο. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται υποβαθµισµένη. Παραλίµνια, υπάρχει δρόµος και µονοπάτια
όπου ο επισκέπτης µπορεί να απολαύσει µια βόλτα µε πολλές εναλλαγές τοπίου.
• Το Τοπίο της Λίµνης Αµβρακίας
Αµβρακία ή Ρίβιο ή Λιµναία στην αρχαιότητα.
Λιµναίο τοπίο στο δυτικό άκρο της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας στο βύθισµα Αµβρακικού - Αιτωλικού, µεταξύ των
Ακαρνανικών ορέων περίπου 5 χλµ. από την Αµφιλοχία. Είναι η δεύτερη µεγαλύτερη λίµνη της ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας. Το σχήµα της που αποτελεί και µορφολογικό χαρακτηριστικό της στοιχείο είναι κατά
βάση επίµηκες, µε απότοµες ακτές στα δυτικά. Όµως προς τα Βόρεια δηµιουργεί µία στενή λωρίδα που
πλησιάζει την Αµφιλοχία. Η επιφάνειά της είναι περίπου 14 τετρ. χλµ., µε µήκος περίπου 12 χλµ.
Κοντά στις όχθες της οι χρήσεις είναι αγροτικές αλλά έχουν από χρόνια κτισθεί και αρκετοί οικισµοί.
Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου της λίµνης 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, µονοµεικτική λίµνη µε πλούσια πανίδα και χλωρίδα.
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε πολλά είδη πουλιών. Η παρουσία
µεγαλόσωµων αρπακτικών πουλιών είναι σηµαντική, επίσης µεγάλη οικολογική αξία από ορνιθολογικής
άποψης έχει η αναπαραγωγή ερωδιών.
Επίσης αποτελεί βιότοπο όπου φύονται πολλά και σπάνια φυτά. Η µικροχλωριδική σύσταση της λίµνης
φαίνεται ότι είναι µοναδική. Πρόσφατα αναφέρθηκε η ύπαρξη 56 ειδών φυκών που δεν ήταν γνωστά στον
Ελληνικό χώρο. Βρέθηκαν φύκη από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, την Αµερική καθώς επίσης και από τις
τροπικές περιοχές.
Η παρουσία του γένους Viola στην περιοχή αποτελεί ένδειξη υγιούς και καθαρού οικοσυστήµατος. Η κύρια
απειλή είναι η αποξήρανση και η υπερβολική άντληση επιφανειακών υδάτων.
Τεχνητά Λιµναία τοπία
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Τοπιακής Ενότητας και ειδικότερα αυτής της ζώνης τοπίου, αποτελούν οι
τεχνητές λίµνες - ταµιευτήρες που δηµιουργήθηκαν από τις έντονες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις για την
κατασκευή των φραγµάτων παραγωγής ενέργειας.
• Το Τοπίο της τεχνητής Λίµνης Κρεµαστών
Το Τοπίο της τεχνητής λίµνης Κρεµαστών αποτελεί κοινό τόπο µε την ζώνη «των ορεών του Βάλτου» καθώς
και µε την Π.Ε. Ευρυτανίας. Τα χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα και στοιχεία αναφέρθηκαν ήδη στην ζώνη
«των ορεών του Βάλτου»
• Το Τοπίο της τεχνητής Λίµνης Καστρακίου
Νοτιότερα της τεχνητής Λίµνης Κρεµαστών έχει δηµιουργηθεί η δεύτερη τεχνητή λίµνη του Καστρακίου κοντά
στα χωριά Καστράκι και Μπαµπαλιό, µε φράγµα πάνω στην κοίτη του ποταµού Αχελώου στην περιοχή
συµβολής του µε τον παραπόταµο Ίναχο. Ανάµεσα στις δυο αυτές τεχνητές λίµνες έχει διαπλατυνθεί η κοίτη
του Αχελώου και έχει καταλάβει το µεγαλύτερο µέρος της κοιλάδας του.
Η τεχνητή λίµνη του Καστρακίου καταλήγει βορειοδυτικά στο χωριό Μπαµπαλιό δηµιουργώντας ένα πολύ
ενδιαφέρον τοπίο στο πλαίσιο της οπτικής αντίληψης. Χαρακτηριστικά στοιχεία της τεχνητής λίµνης,
αποτελούν τα νησάκια της. Η τεχνητή λίµνη µετέτρεψε την άγονη περιοχή σε γόνιµη, ποτίζοντας 120.000
στρέµµατα γης. Σχεδόν ενώνεται µε τη λίµνη Στράτου. Η έκταση της επιφάνειας της είναι 26.800 στρέµµατα
και περιέχει 1.000.000 κυβικά µέτρα νερό, που σκέπασαν σχεδόν όλο τον τόπο. Απ’ τα χωριά Μαλατέικα και
Μπαµπαλιό, όλοι οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν σε αναγκαστική µετανάστευση, µικρό όµως τµήµα απ’ αυτούς
ανασυγκρότησε οικισµούς σε παραλίµνιες περιοχές.
• Το Τοπίο της τεχνητής Λίµνης Στράτου
Στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου της, γίνεται φανερό ότι αποκτά µορφή υγροβιότοπου παρά το ότι το
φράγµα είναι σχετικά νέο όχι µόνο µε την τυπική έννοια του όρου αλλά µε την αξία που αποκτά ως
οικοσύστηµα. Η υδρόβια βλάστηση- µε καλάµια, τύφες και άλλα παρόµοια φυτά λιµνών, η σηµαντική
ιχθυοπανίδα στη λίµνη, η παραλίµνια βλάστηση µε φυλλοβόλα δέντρα, όπως τα πλατάνια, που φιλοξενούν
µεγάλους αριθµούς ορνιθοπανίδας, η λειτουργία του ως µεταναστευτικός σταθµός, αποτελούν στοιχεία που
το επιβεβαιώνουν.
Ο ταµιευτήρας του µικρού αρδευτικού φράγµατος, κάτω από το φράγµα Στράτου, έχει παραχωρηθεί στην
Ελληνική Οµοσπονδία Θαλάσσιου Σκι και λειτουργούν σήµερα εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου
Θαλασσίου Σκι.
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Αγροτικά Τοπία
Αγροτικά αµιγώς καλλιεργηµένα και εκτεταµένα τοπία παρατηρούνται κύρια στη ανοικτή πεδιάδα του
Αγρινίου µεταξύ του Αχελώου και του όρους Παναιτωλικού, µε ιδιαίτερα εύφορα προσχωσιγενή εδάφη που
αρδεύονται από τους παραπόταµους του Αχελώου. Έχουν µορφή σύγχρονου αγροτικού τοπίου, όµως µε
µικρά κανονικά γεωµετρικά σχήµατα και στην πλειοψηφία τους δίχως τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία των
αγροτικών τοπίων. Πλησιάζοντας στην πόλη του Αγρινίου και στους κύριους οδικούς άξονες το αγροτικό
τοπίο εµφανίζει χαρακτηριστικά στοιχεία µωσαϊκού καλλιεργηµένων εκτάσεων και ανθρώπινων κατασκευών.
Αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία µε πολλούς όµως αγροτικούς δρόµους παρατηρούνται στις παραλίµνιες
ζώνες της Τριχωνίδας εκτός από τις πλευρές όπου φθάνει το όρος Παναιτωλικό. Οι καλλιέργειες
αναπτύσσονται πάνω στα εύφορα εδάφη των προσχώσεων, είναι συνήθως µικτές µε εναλλαγές από ανοικτά
λιβάδια και δενδρώνες και σε κάποια τµήµατά τους εξελίσσονται µέχρι σήµερα µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Αυτό βοηθά στην επιβίωση πολλών ειδών της άγριας ζωής. Κοντά στη λίµνη καλλιεργείται η ελιά καθώς και
τα εσπεριδοειδή. Ανάλογη είναι η µορφή και του αγροτικού τοπίου γύρω από την λ. Λυσιµαχία όπου σήµερα
καλλιεργείται ο καπνός στα υγρά εδάφη. Αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία βρίσκονται επίσης ανατολικά της
λίµνης Οζερός. Η παρουσία των λιµνών δίνει σε αυτά τα αγροτικά τοπία µια ιδιαίτερη αισθητική αξία και
σχετική αναγνωρισιµότητα. Αποµακρυνόµενοι από τις παραλίµνιες καλλιεργηµένες ζώνες το αγροτικό τοπίο
εµφανίζει χαρακτηριστικά στοιχεία µωσαϊκού καλλιεργηµένων εκτάσεων και ανθρώπινων κατασκευών.
Καλλιεργηµένες εκτάσεις µε καλλιέργειες ελιάς υπάρχουν κατά µήκος και εκατέρωθεν των ρεµάτων της
Ερµίτσας και του Ζέρβα που διασχίζουν την ηµιορεινή περιοχή.
Στα αγροτικά τοπία που αναφέρθηκαν η ποικιλότητα που εµφανίζεται αφορά µόνο στο είδος της
καλλιέργειας.
∆ιαφορετικός τύπος αγροτικού τοπίου συναντάται σε τµήµατα της ηµιορεινής ζώνης, αλλά και της ορεινής µε
χαρακτηριστικό στοιχείο τις διαµορφωµένες αναβαθµίδες, όπως στη περιοχή βόρεια του Αγρινίου µε
καλλιέργειες ελιάς καθώς και νότια της λ. Τριχωνίδας.
Το είδος της γεωργίας, αν και εκσυγχρονισµένη, παραµένει οικογενειακής µορφής.
Την τελευταία κυρίως 10ετία παρουσιάζει αισθητή ανάπτυξη στην περιοχή η βιολογική καλλιέργεια.
Αγροτικά τοπία βοσκοτόπων αναπτύσσονται κύρια στις ηµιορεινές λοφώδεις εκτάσεις Β και Β∆ της πόλης
του Αγρινίου, καθώς επίσης και στον κάµπο όπου υπάρχει παραγωγή τριφυλιών.
Στην ευρύτερη περιοχή του κάµπου αναπτύσσονται µικρές, οικογενειακού χαρακτήρα, παραγωγικές µονάδες
όπως χοιροτροφεία, θερµοκήπια, αποθήκες καπνών κλπ.
Ενδιαφέρον αγροδασικό τοπίο βρίσκεται στην περιοχή βόρεια της πόλης του Αγρινίου, βόρεια του Αγίου
Κωνσταντίνου.
∆ασικά Τοπία
∆ασικά Τοπία από πλατύφυλλα, αείφυλλα και κωνοφόρα δέντρα παρατηρούνται στο όρος Παναιτωλικό ενώ
στο όρος Αράκυνθος παρατηρούνται δασικά τοπία πλατύφυλλης βελανιδιάς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σωζόµενο δασικό τοπίο φράξου στο χωριό Τριχώνιο και µόλις 100
µέτρα από τις όχθες της λίµνης Τριχωνίδας στη θέση Λόγγος. Το δάσος φράξου διακρίνεται για την
σπανιότητα του, την αισθητική την οικολογική και βιολογική αξία του, αποτελώντας σήµερα βιογενετικό
απόθεµα και προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες και αγαθά στους κατοίκους.
Στο Τριχώνιο η δασική έκταση οριοθετείται στα 22 στρέµµατα. Η έκταση ήταν πενταπλάσια εκριζώθηκε το
1915 και η γη αποδόθηκε σε καλλιέργεια. Σήµερα η συνέχεια του εν λόγω δάσους διακόπτεται από
γεωργικές καλλιέργειες. οι εκτάσεις του προστατεύονται έµµεσα, ως τµήµα περιοχής που έχουν ενταχθεί στο
οικολογικό δίκτυο Natura 2000 (GR2310009).
Πάνω από τη λίµνη, Τριχωνίδα λίγο έξω από το χωριό Πετροχώρι µε κατεύθυνση προς το χωριό Ανάληψη,
διατηρείται ένα µεγάλο κατάλοιπο δάσους ήµερης βελανιδιάς, (Quercus macrolepis).
Υγρό δάσος τύπου στοάς, µε πλατάνια, ιτιές και πλούσια βλάστηση στον υπόροφο αναπτύσσεται κοντά στην
Παραβόλα. Πλατανοδάση υπάρχουν επίσης στα βόρεια, στις περιοχές ∆ογρή και Βαρειά, καθώς και στα
νότια της λίµνης, στην περιοχή της Καψοράχης.
Ιστορικής αξίας δασικά τοπία παρατηρούνται στις λοφώδεις εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, του Αγρινίου
υπολείµµατα των άλλοτε εκτεταµένων δασών των χαµηλών υψοµέτρων της ∆υτικής Ελλάδας, παρά το ότι
σήµερα δεν είναι πυκνά. Τα παλαιά δάση έχουν καταστραφεί αρχικά από την υλοτοµία και στη συνέχεια από
την αλόγιστη βόσκηση και τις καλλιέργειες.
Ιδιαίτερη αξία και διακριτό χαρακτήρα παρουσιάζει το δασικό τοπίο ήµερης Βελανιδιάς, το «∆ρυόδασος
Ξηροµέρου», που καλύπτει µια εκτεταµένη περιοχή στις νότιες υπώρειες των Ακαρνανικών ορέων δυτικά
της Ιονίας Οδού και του ποταµού Αχελώου. Το βελανιδοδάσος Ξηροµέρου αποτελεί ένα µοναδικό στο είδος
του οικοσύστηµα το οποίο θεωρείται το µεγαλύτερο βελανιδοδάσος των βαλκανίων µε έκταση 150.000
στρέµµατα. Το συνολικό τοπίο είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδοµένα και δάση αυτού του
τύπου έχουν περιορισµένη παγκόσµια εξάπλωση.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του δασικού τοπίου αποτελούν το είδος της δασικής βλάστησης που είναι κυρίως η
ήµερη βελανιδιά ή ∆ρυς η αιγίλωψ (Quercus ithaburensis Decaisne subsp. macrolepis syn. Quercus
aegilops) της οικογένειας των Φρυγιδών, η οποία συναντάται κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, το ιδιαίτερο
τοπογραφικό ανάγλυφο µε χαµηλούς βραχώδεις λόφους και µε ήπια κλίση εντός του, οι µικρές κοιλάδες µε
παραδοσιακές καλλιέργειες ανάµεσα τους, η συνάρθρωση των δένδρων µε χαρακτηριστικό τρόπο. Σε άλλα
σηµεία στο δάσος σχηµατίζονται αιθρίες σε τύπο ‘σαβάνας’, που χρησιµεύουν ως λιβάδια για τη βόσκηση
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ζώων. Αλλού το δάσος είναι πιο πυκνό µε υπεραιωνόβια δέντρα ενώ συναντώνται και µικροί υγρότοποι
καθώς και οι δώδεκα διάσπαρτοι οικισµοί µε περιορισµένη δόµηση έξω από τα όριά τους.
Αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία ταυτόχρονα συνθέτουν µέσα στο δάσος σε µεγαλύτερη κλίµακα κατά
τόπους ποικιλία αξιόλογων τοπίων
Ο ∆ασικός πυρήνας της περιοχής είναι η περιοχή Μάνινα που βρίσκεται στη λοφοσειρά Λιγοβίτσι-Μάνινα,
µεταξύ της µονής Λιγοβιτσίου και του ποταµού Αχελώου. Ως µεσογειακή βλάστηση το βελανιδοδάσος
συντηρεί σηµαντική βιοποικιλότητα µε την παρουσία εκατοντάδων ειδών χλωρίδας µεταξύ των οποίων
ασφόδελους, µανιτάρια, παιώνιες ναρκίσσους κ.α. καθώς και πανίδας, αλλά και σπανίων φυτών,
απειλουµένων ειδών πουλιών, ερπετών και θηλαστικών.
Η βελανιδιά είναι φυτό αυτοφυές του βορείου ηµισφαιρείου και ένα από τα δέκα είδη βελανιδιάς που έχουν
περιγραφεί στην Ελλάδα ή ένα από τα 200 είδη διεθνώς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή η ανάπτυξη της βελανιδιάς είναι πολύ αργή µε πρώτη καρποφορία τα 60
περίπου χρόνια, εκτιµάται ότι πολλές βαλανιδιές στο δάσος Ξηροµέρου φύτρωσαν πριν από 300 έως και
800 χρόνια. Η βελανιδιά αποτελούσε το ιερό δένδρο του ∆ία και το χαρακτηριστικό θρόϊσµα των φύλλων της
µαζί µε το νερό που έβγαινε από την κοιλότητα του δέντρου θεωρούνταν στη ∆ωδώνη χρησµοδοτικό.
Το δάσος από πανάρχαιες εποχές εκτός από άφθονη τροφή στα κοπάδια, παρείχε πολύτιµη, µοναδική
δεψική και βαφική ύλη. Επίσης χρησιµοποιήθηκε στην ξυλουργική, στη ναυπηγική και για ξυλάνθρακες.
Αναµφισβήτητα έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ζωή των Ακαρνανίας για αιώνες.
Σήµερα, η οικονοµική απαξίωση των προϊόντων της βελανιδιάς υπονοµεύει το µέλλον του βελανιδοδάσους
το οποίο εκχερσώνεται και υλοτοµείται παράνοµα µε αποτέλεσµα να έχουν αποµείνει ελάχιστα
οικοσυστήµατα της βελανιδιάς στην Ελλάδα.
Παρόλα αυτά το δάσος εξακολουθεί να διατηρεί την έκταση και την φυσική του ποικιλότητα. Σήµερα ο
καρπός µένει ανεκµετάλλευτος αν και χώρες όπως η Τουρκία εξάγουν δεψικά εκχυλίσµατα από το κύπελλο.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Στο οικιστικό Τοπίο της Ζώνης κυριαρχεί σχεδόν κεντροβαρικά η πόλη του Αγρινίου που αποτελεί ενιαίο
πολεοδοµικό συγκρότηµα µε τον Άγιο Κωνσταντίνο και το ∆οκίµι, ενώ τείνει να πλησιάσει και άλλα
περιαστικά πυκνώµατα όπως τα ∆ιαµαντέϊκα, τη Νεάπολη και τέλος νότια τους οικισµούς Γιανούζι, Βελούχι
κ.α.
Στην ευρύτερη περιοχή είναι χαρακτηριστικό ότι το οικιστικό τοπίο της ζώνης εµφανίζει χωρικά τα
µεγαλύτερα πυκνώµατα του κατά µήκος των κύριων οδικών αξόνων που συνδέουν το Αγρίνιο µε τα άλλα
σηµαντικά οικιστικά κέντρα του δήµου, ή γειτονικών δήµων. Στην πεδινή περιοχή εµφανίζονται µικρότερα
πυκνώµατα σε συσχέτιση µε τον αντίστοιχο άξονα Αγρινίου – Αστακού, ενώ στην ηµιορεινή - ορεινή περιοχή
εµφανίζονται σε συσχέτιση µε τον διαπεριφερειακό άξονα Αγρίνιο – Καρπενήσι. Τα µεγαλύτερα πυκνώµατα
εµφανίζονται σε συσχέτιση µε την παλιά Εθνική Οδό Αντίρριο – Αγρίνιο – Αµφιλοχία – Ιωάννινα.
Μικρά οικιστικά πυκνώµατα εµφανίζονται επίσης κατά µήκος του οδικού άξονα που είναι ο πλησιέστερος
στην λ. Τριχωνίδα και συνδέει το Παναιτώλιο µε το Θέρµο, καθώς και διάσπαρτα µέσα στον κάµπο.
∆ιάσπαρτα επίσης εµφανίζονται στους γύρω λόφους και πιο αραιά στις ορεινές περιοχές.
• Το οικιστικό Τοπίο της πόλης του Αγρίνίου
Το Αγρίνιο αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες πόλεις της ∆υτικής Ελλάδας και είναι ο κρίκος που συνδέει την
Αιτωλία και την Ακαρνανία και αποτελεί το εµπορικό και οικονοµικό κέντρο της περιοχής.
Το αστικό τοπίο του δεν έχει ιδιαίτερη φυσιογνωµία. Το χαρακτηριστικό του αστικού ιστού είναι ένα
αραχνοειδές πλέγµα από ακανόνιστες χαράξεις δρόµων µε ένα κεντρικό πυρήνα µε µεγάλη εµπορική
δραστηριότητα, που αναπτύσσεται ακτινωτά περί την κεντρική πλατεία της πόλης. Ακτινωτοί σχηµατισµοί
δρόµων αναπτύσσονται και σε άλλα σηµεία της πόλης γύρω και από δευτερεύουσες πλατείες. Στην πόλη
του Αγρινίου έχουν χαρακτηριστεί 16 κτίρια ως διατηρητέα, µνηµεία νεωτέρων χρόνων. Αυτά βρίσκονται
διάσπαρτα κυρίως στην κεντρική περιοχή της πόλης.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της είναι το τεχνητό δάσος του Αγ. Χριστοφόρου, το οποίο εκτείνεται στο
βορειανατολικό όριο της πόλης
Το τοπίο που περιβάλλει την πόλη άµεσα προς βορρά και ανατολικά, συντίθεται από λοφώδεις ηµιορεινές
εκτάσεις που καλύπτονται από καλλιέργειες ελιάς και κυρίως από θάµνους πλατύφυλλων και προς νότο και
δυτικά από τον κάµπο του Αγρινίου.
Το σηµερινό Αγρίνιο είναι η πόλη που δηµιουργήθηκε µετά την απελευθέρωση απ’ τους Τούρκους και τη
διάνοιξη του δρόµου Μεσολογγίου – Ιωαννίνων (1900).
• Το οικιστικό Τοπίο του οικισµού Στράτος
Η άλλοτε κραταιά πόλη σήµερα είναι ένας οικισµός 1.078 (απογραφή 2001) κατοίκων. ∆ίπλα στον οικισµό
και στη θέση της γέφυρας του Αχελώου κατασκευάστηκε το Υδροηλεκτρικό φράγµα του Στράτου που
δηµιούργησε την οµώνυµη τεχνητή λίµνη.
Ο οικισµός αυτός δηµιουργήθηκε µετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση το 1962-1963, του παλαιού οικισµού
ο οποίος βρισκόταν στο λόφο της αρχαίας πόλης µε λιθόκτιστες διώροφες οικοδοµές, για την ανέγερση των
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οποίων αρκετές φορές χρησιµοποιήθηκε και υλικό από τα αρχαία οικοδοµήµατα. Ο παλαιός οικισµός
µεταφέρθηκε νοτιότερα, επί της Εθνικής οδού για να πραγµατοποιηθούν οι ανασκαφές.
• Οικιστικά Τοπία γύρω από την Λ. Τριχωνίδα
Ο οικισµός Θέρµο, βρίσκεται σε ηµιορεινή περιοχή πολύ κοντά στο Αρχαίο Θέρµο. Αποτελεί το διοικητικό και
εµπορικό κέντρο της γύρω ορεινής περιοχής. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα η κεντρική πλατεία, µε τα
αιωνόβια δέντρα και το µελωδικό κελάρυσµα της πηγής, από την οποία προέρχεται το πρώτο όνοµα της
πρώτης δηµοκρατίας στον κόσµο και µε χαρακτηριστικά στοιχεία του τα λιθόκτιστα κτίρια, δείγµατα της
νεότερης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οι άνετοι κοινόχρηστοι χώροι του, τα αιωνόβια πλατάνια και τα
άφθονα νερά. Υπάρχουν πολλές αναφορές για το υγιεινό κλίµα του.
Άλλοι οικισµοί γύρω από την Τριχωνίδα, είναι το Παναιτώλιο, το Καινούργιο, και η Γαβαλού, οικισµοί
αγροτικού χαρακτήρα που βρίσκονται σε εύφορη πεδινή έκταση, η Παραβόλα, αγροτικός οικισµός µε
παραδοσιακά στοιχεία, το Λιθοβούνι (Άκραι), που διατηρεί και αυτός χαρακτηριστικά παραδοσιακά
στοιχεία, όπως η πλατεία µε τα πλατάνια, η πετρόχτιστη βρύση και το παλαιό καφενείο, και ο οικισµός Άνω
Βλοχός, που είναι χτισµένος αµφιθεατρικά
Οι παραλίµνιοι οικισµοί είναι η Kαψοράχη, οικισµός αγροτικού χαρακτήρα, µε όµορφη παραλίµνια έκταση
καθώς και η Mυρτιά επίσης µε παραλίµνια έκταση (Παραλία Mυρτιάς).
Αρχαιολογικά Τοπία
Κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας στην περιοχή του Αποκόρου όπως είναι γνωστή η ευρύτερη περιοχή της
Αρχαίας Αιτωλίας, αναπτύχθηκαν οι αρχαίες πόλεις Φυταίο, Τριχώνιο, Βουκάτιο, Μεταπα, Ποµφια, Ακραι,
Φυστίο και Θέστια, κυρίως γύρω από τη λίµνη Τριχωνίδα.
Κατά τη ρωµαϊκή περίοδο οι κύριοι οικισµοί ήταν ο Στράτος, το Θύρρειο, το Τριχώνιο. Η σηµαντικότερη πόλη
της παλαιότερης και νεώτερης βυζαντινής περιόδου ήταν το Αγγελόκαστρο. Περί το 1460 η Αιτωλοακαρνανία
καταλαµβάνεται από τους Τούρκους. Η κύρια πόλη της περιόδου της Τουρκοκρατίας ήταν το Βραχώρι
(Αγρίνιο).
• Το αρχαίο Θέρµο
Το αρχαίο Θέρµο αποτελεί περιοχή σύµβολο για την Ελλάδα. Υπήρξε η έδρα της πανίσχυρης Αιτωλικής
Συµπολιτείας (ή Κοινό των Αιτωλών), της πρώτης δηµοκρατίας στον κόσµο, η οποία εµφανίζεται τον 4ο π.Χ.
αιώνα και είναι µια οµοσπονδία µε ισότιµα µέλη όλες τις αιτωλικές κοινότητες. Το αρχαίο Θέρµο ήταν επίσης
το θρησκευτικό κέντρο των Αιτωλών. Έχει µεγάλη συµβολική αξία για τη σύγχρονη δηµοκρατική Ευρώπη,
αυτό το κέντρο των αρχαίων Ηνωµένων Πολιτειών Αιτωλίας.
Τα σηµαντικότερα µνηµεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής είναι: 1) Προϊστορικά ελλειψοειδή και
τετράπλευρα κτήρια και µέγαρα, 2) Ναός Θερµίου Απόλλωνος, 3) Ανατολική και δυτική στοά: ανήκουν σε
τύπο που χαρακτηρίζει τη βορειοδυτική Ελλάδα, 4) “Βουλευτήριο”: τετράπλευρο κτήριο µε πρόσταση, στο
νοτιοανατολικό τµήµα του περιβόλου, 5) Κρήνη: βρισκόταν βόρεια της δυτικής στοάς. Είχε σχήµα
ορθογώνιας δεξαµενής µε ηµικυκλική εξέδρα στην ανατολική πλευρά.
Το αρχαίο Θέρµο ισοπεδώθηκε από τους Μακεδόνες δυο φορές -το 218 και το 206 π.Χ. Στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θέρµου εκτίθενται πάµπολλα ευρήµατα των ανασκαφών, τα οποία καλύπτουν διάστηµα 2500 ετών.
• Η Αρχαία Στράτος, τα τείχη, το αρχαίο θέατρο
Τα ερείπια της αρχαίας Ακαρνανικής πόλης Στράτου βρίσκονται στη ∆. όχθη του Αχελώου, στα B. του
σηµερινού χωριού Στράτος, 10 χλµ. Β∆ του Αγρινίου. Στη θέση όπου βρίσκεται ο σηµερινός οικισµός
Στράτος και το νεκροταφείο του, βρισκόταν ένα από τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης.
Η αρχαία πόλη, υπήρξε µια από τις µεγαλύτερες και καλύτερα οχυρωµένες πόλεις της Ακαρνανίας. Τον 5ο
και 4ο αι. π.Χ. γνώρισε µεγάλη ακµή και ως εµπορικό κέντρο της περιοχής. Σε αυτή την πόλη, κατά την
παράδοση, γινόταν η στρατολόγηση των Ακαρνάνων και η συγκρότησή τους σε στράτευµα. Επίσης υπήρξε
πρωτεύουσα του «Κοινού των Ακαρνάνων» από τον 4ο έως και το 2ο αι. π.Χ., οπότε και τη θέση αυτή
ανέλαβε το Θύρρειο. Η κυριαρχία όµως της Στράτου διακόπτεται το 338 π.Χ όταν η Ναύπακτος γίνεται το
κέντρο της Αιτωλικής Συµπολιτείας µε αποτέλεσµα την παρακµής της.
Το αρχαίο θέατρο της Στράτου, χρονολογηµένο στο τέλος του 4ου αι. π.Χ., αποτελεί το µεγαλύτερο σε
χωρητικότητα αρχαίο θέατρο της Αιτωλοακαρνανίας, (7.000 ατόµων). Είναι σκαλισµένο ολόκληρο στο
φυσικό βράχο (γκριζοπράσινος ψαµµιτόλιθος). Στο ηµικυκλικό κοίλο του σώζονται 28 σειρές εδωλίων και 11
κλίµακές του. ∆ιαιρείται σε άνω και κάτω διάζωµα. Στην κυκλική ορχήστρα του σώζεται προεδρία µε
ερεισίνωτα και ερεισίχειρα (που προοριζόταν για τον ιερέα του ∆ιονύσου και τους ανώτερους κρατικούς
λειτουργούς) και τρεις βωµοί, ενώ στη σκηνή του διακρίνονται τρεις κατασκευαστικές φάσεις, οι οποίες
ακολουθούν την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Στα Ν του θεάτρου υπάρχει ισχυρός αναληµµατικός
τοίχος και αρχαίος δρόµος που οδηγούσε σε αυτό.
• Το αρχαίο Αγρίνιο
Βόρεια της περιοχής Βοϊδολίβαδο βρίσκεται ο κηρυγµένος χώρος του αρχαίου Αγρινίου. Είχε αναπτυχθεί
3χλµ. βορειοδυτικά της σύγχρονης πόλης (οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως λείψανα της αρχαίας αγοράς).
Το Αγρίνιο υπέφερε από τη διαµάχη Αιτωλών και Μακεδόνων και το 314 π.Χ. ο Φίλιππος Γ το κατέστρεψε
ολοκληρωτικά. Από τότε η πόλη δεν ανέκτησε την παλαιά της αίγλη και σταδιακά εγκαταλείφθηκε, έως τον
ο
12 αιώνα, οπόταν ιδρύθηκε στη θέση της ο οικισµός Μεγάλη Χώρα και αργότερα το Βραχώρι που ήκµασαν
κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Από την άλλοτε ακµάζουσα βυζαντινή Μεγάλη Χώρα (µετέπειτα Ζαπάντι)
σήµερα διασώζεται ο ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η
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πόλη πήρε ξανά το αρχαίο της όνοµα. Το 1922 εγκαταστάθηκαν εδώ πολλοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία
και έκτοτε η παραγωγή καπνού βοήθησε σηµαντικά στην ανάπτυξη της πόλης.
Η παράδοση φέρει το όνοµα της πόλης να προέρχεται από το µυθικό ήρωα Άγριο, πιθανότερα όµως το
όνοµα οφείλεται στο Αιτωλικό φύλλο των Αγραίων, που αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς
• Αρχαία ακρόπολη των Θεστιέων
Στην κορυφή του πυραµιδοειδούς λόφου, «κώνος του Βλόχου» πάνω από τη µονή της Παναγίας του
Βλοχού, σώζονται λείψανα της αρχαίας ακρόπολης των Θεστιέων. Η ακρόπολη, που κατοικήθηκε από
τους Nεολιθικούς Xρόνους, ήταν οχυρωµένη µε ισχυρά κυκλώπεια τείχη.
Ο Βλόχος στα βυζαντινά χρόνια ήταν οχυρό κάστρο. Από του Τούρκους καταλήφθηκε το 1450, για να
ερηµωθεί στη συνέχεια.
• Αρχαίο Τριχονείο και Ασκληπιείο
Το Tριχόνειον ήταν µια από τις σηµαντικότερες πόλεις της Aιτωλίας, σύµφωνα µε τις γραπτές πηγές και τις
επιγραφικές ενδείξεις.
Στη Γαβαλού υπάρχουν ερείπια του Ασκληπιείου του αρχαίου Τριχονείου.
• Αρχαιολογικός χώρος του Λιθοβουνίου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αρχαιολογικός χώρος του Λιθοβουνίου, µε ίχνη ακρόπολης στο λόφο του
Προφήτη Ηλία, µυκηναϊκό τάφο και κιβωτιόσχηµους τάφους 5ου-3ου αι. π.X. µε σηµαντικά ευρήµατα
• Αρχαίο Bουκατίο
Τη θέση του αρχαίου Bουκατίου, πόλης που ανήκε στην Aιτωλική Συµπολιτεία, κατέχει η Παραβόλα, οικισµός
µε παραδοσιακά στοιχεία. Από το αρχαίο Βουκάτιο (κάστρο της Παραβόλας) σώζονται τα λείψανα της
ακρόπολης (πύργος και τείχη) σε λόφο µε πανοραµική θέα. Εδώ βρίσκεται και η υστεροβυζαντινή εκκλησία
της Παναγίας, κοιµητηριακός ναός, αφιερωµένος στην Kοίµηση της Θεοτόκου.
• Ο παλαιός νερόµυλος του Kωνσταντόπουλου - Η µονή Μυρτιάς
Κοντά στο χωριό Παλαιόµυλο Mυρτιάς βρίσκονται ο παλαιός νερόµυλος του Kωνσταντόπουλου και
εντυπωσιακός καταρράκτης
Η µονή Μυρτιάς, αξιόλογης αρχιτεκτονικής, είναι αφιερωµένη στα Εισόδια της Θεοτόκου, ιδρύθηκε δε το
1491, σύµφωνα µε την κτητορική επιγραφή. Πιο ψηλά βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Eλεούσας
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Στο Αγρίνιο ασκείται κάθε είδος οικονοµικής δραστηριότητας.
Στην ευρύτερη περιοχή της Ζώνης η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής µε
κατά τόπους συγκεκριµένα αγροτικά προϊόντα. Μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει η κτηνοτροφία στη λεκάνη
απορροής της Τριχωνίδας µε κύρια µορφή της την ελεύθερη βόσκηση.
Ένα σηµαντικό µέρος των λίγων παραγωγικών µονάδων του δευτερογενούς τοµέα είναι µικρές,
οικογενειακού χαρακτήρα και συνυφασµένες µε την αγροτική παραγωγή όπως: αγροτοβιοτεχνικές µονάδες,
ελαιοτριβεία, τυροκοµεία και σφαγεία στη περιοχή της Τριχωνίδας και στην ευρύτερη περιοχή του κάµπου.
Άλλες οικονοµικές δραστηριότητες υπάρχουν κατά µήκος της εθνικής οδού, εκθέσεις αυτοκινήτων,
γεωργικών µηχανηµάτων, συνεργεία, αγροτο-βιοτεχνίες κλπ. Οι τουριστικές δραστηριότητες είναι
υποτυπώδεις.
Με κυρίαρχα παραγωγικά στοιχεία τον καπνό και την ελιά δηµιουργήθηκε το κοινωνικό πλέγµα, που
ανέπτυξε ουσιαστικά την σύγχρονη πόλη του Αγρινίου αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η αγροτική
ου
παράδοση της περιοχής, και συνολικά η βασική οικονοµική δραστηριότητα από το τέλος του 19 αιώνα έως
και σήµερα, είναι η καλλιέργεια, η επεξεργασία και εµπορία του καπνού
Υπάρχει έντονος προβληµατισµός και έντονη διάσταση απόψεων από όλες τις πλευρές, µε την κύρια
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαµορφώνεται προς την µείωση των εκτάσεων των
καπνοκαλλιεργειών και την ποιοτική καλλιέργεια των εκτάσεων που απέµειναν ενώ δεν υπάρχουν
ολοκληρωµένες εναλλακτικές προτάσεις για τα εδάφη, όπου καλλιεργείται καπνός. Η εσωτερική
µετανάστευση επιδεινώνεται λόγω της συρρίκνωσης των αγροτικών εισοδηµάτων, ενώ αυξάνεται ο αριθµός
των ατόµων που χρήζουν κοινωνικής προστασίας.
Ο αγροτικός πληθυσµός παρουσιάζει χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και ταυτόχρονα παρουσιάζει γήρανση, κι
έτσι οι περισσότεροι καπνοπαραγωγοί δεν θα είναι εύκολο να προσαρµοστούν σε τελείως διαφορετικές
καλλιέργειες.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, έθιµα
Ο δήµος Αγρινίου, οι δηµοτικές ενότητες και οι συλλογικοί φορείς οργανώνουν αρκετές και πολυποίκιλες
εκδηλώσεις πολιτιστικές, µορφωτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, κλπ µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου να αποτελεί
τον κορυφαίο φορέα του πολιτισµού στην Αιτωλ/νία και ένα από τα σηµαντικότερα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. της χώρας. Ο
∆ήµος κάθε χρόνο πραγµατοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως: Την Πρωτοχρονιά, Την Καθαρή ∆ευτέρα,
µαθητικό Φεστιβάλ, Γιορτές Καλοκαιριού καθώς και θρησκευτικές γιορτές και γιορτές για την απελευθέρωση
της πόλης.
Ενδιαφέρουσα είναι η ύπαρξη συλλόγων όπως: Μουσικού Συλλόγου, Φιλολογικού Οµίλου, Συλλόγου
Γυναικών, Αρχαιολογική Εταιρεία ∆υτικής Ελλάδος.
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Πολύ ενδιαφέρον είναι το έθιµο για το “γαϊτανάκι”, που αναβιώνει δεκαετίες, στον οικισµό Ανάληψη και
συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος κόσµου.
Λειτουργεί επίσης το «Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας» στη θέση «Aµπάρια».
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Ο Αχελώος
Για τους αρχαίους Έλληνες ο Αχελώος ήταν ο πατέρας όλων των ρεόντων υδάτων. Ο ποταµός - θεός
προκαλούσε δέος στους προγόνους µας, χαρίζοντας άφθονο νερό και επεκτείνοντας συνεχώς το επιβλητικό
του δέλτα. Στην αρχαιότητα λατρευόταν ως θεός, ιδιαίτερα από του Αιτωλούς και τους Ακαρνάνες που
κατοικούσαν στην Παραχελωίτιδα γη. Στην αρχαία Ακαρνανία γίνονταν αγώνες προς τιµήν του ενώ οι
ο
παλιότερες σωζόµενες παραστάσεις του θεού Αχελώου φθάνουν µέχρι και τον 6 αι. π.Χ.. Με την µορφή
ανθρωπόµορφου ταύρου παρίσταναν την ορµητικότητά του και µε τη µορφή δράκου τον ελικοειδή ρου των
νερών του. Κατά τη µυθολογία ο Αχελώος θεωρούνταν ο σπουδαιότερος ποτάµιος θεός, γιος του Ωκεανού
και της Τηθύος, πατέρας των Νυµφών και των Σειρηνών, γεννήτορας όλων των ρεόντων υδάτων και των
πηγών. Στην οµηρική Ιλιάδα, ανώτερος σε δύναµη του θεϊκού Αχελώου θεωρούνταν µόνο ο ∆ίας. Πολύ
γνωστή στην αρχαία µυθολογία και η αναµέτρηση του ποτάµιου θεού Αχελώου µε τον ηµίθεο Ηρακλή για
χάρη της ∆ηιανείρας, κόρης του βασιλιά της Ακαρνάνια Οινέα.
Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για την προέλευση της ονοµασίας του Αχελώου. Η επικρατέστερη θεωρία
παραπέµπει στη σανσκριτική ρίζα «αχ» που σηµαίνει νερό και το συγκριτικό επίθετο «λώων» (µεγαλύτερος).
Στους µεσαιωνικούς χρόνους ο ποταµός πήρε το όνοµα Ασπροπόταµος ή Άσπρος λόγω της αφρισµένης
εικόνας του ποταµού κατά τους ανοιξιάτικους µήνες, όταν λιώνουν τα χιόνια ή του λευκού χρώµατος των
χαλικιών στις όχθες του και της άσπρης λάσπης που κατεβάζει το ρεύµα
2.

Αξιολόγηση

Η Ζώνη περιλαµβάνει έξι (6) τοπία Εθνικής Αξίας και δέκα τέσσερα (14) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ.
Πίνακα στο σχετικό Παράρτηµα)
3.
•
•
•
•
•
•
•
4.

∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Ο οικισµός της Ανάληψης Τριχωνίδας σε υψόµετρο 700, µε θέα προς τη λίµνη και τα γύρω κατάφυτα
βουνά
Ο οικισµός Άνω Βλοχός έχει θέα στην Tριχωνίδα.
Αρχαία ακρόπολη των Θεστιέων. Η θέα από εδώ είναι πανοραµική. Οι ντόπιοι συµβουλεύουν ότι η θέα
είναι ωραιότερη µε τα χρώµατα του δειλινού.
Ο οικισµός Λιθοβούνι (Άκραι), που διατηρεί το παραδοσιακό χρώµα του, είναι ένα «µπαλκόνι» µε θέα
στην Tριχωνίδα
Από τη θέση «Πουρναράκι» η θέα στην Tριχωνίδα είναι υπέροχη
Ο οικισµός Mυρτιά και το εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας σε σπηλιά µε θέα σε όλη την περιοχή της
Mυρτιάς και την Tριχωνίδα.
Το αρχαίο Βουκάτιο (κάστρο της Παραβόλας) µε πανοραµική θέα.
Απειλές

•
Απειλές στην Τριχωνίδα και γύρω από αυτή
Η εντατική αγροτική εκµετάλλευση. Η ελεύθερη απόρριψη απορριµµάτων, τα απόβλητα µεταποιητικών
βιοτεχνιών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις στερεών αποβλήτων, οι
εκχερσώσεις της παραλίµνιας βλάστησης, των συστάδων δένδρων ακόµη και παραλίµνιων δασών, οι
επιχωµατώσεις υγροτοπικών περιοχών αλλοιώνουν την ακτογραµµή της Λίµνης. Φόρτιση από την χρήση
λιπασµάτων. Μη ορθολογική χρήση του νερού της.
•
Απειλές στη λίµνη Λυσιµαχία
Παράνοµη εναπόθεση στερεών αποβλήτων και λοιπών υλικών, ακόµη και χηµικών ουσιών, στις όχθες της
λίµνης Λυσιµαχίας µερικά χιλιόµετρα νότια του Αγρινίου, µε αποτέλεσµα µεγάλο µέρος ενός από τους πλέον
αξιόλογους φυσικούς οικότοπους της χώρας να έχει µετατραπεί σε χωµατερή για κάθε είδους επικίνδυνα
απόβλητα.
Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον τύπο - τόνοι απορριµµάτων µε οικοδοµικά και λοιπά αδρανή
υλικά σχηµατίζουν λόφους σκουπιδιών στις όχθες της λίµνης Λυσιµαχία η οποία αποτελεί ενιαίο
οικοσύστηµα µε τη λίµνη Τριχωνίδα και µία από τις 196 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα
(Οδηγία 74/409/ΕΚ- ∆ίκτυο Natura 2000). Ωστόσο, όπως επισηµαίνει και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
ο πληθυσµός αυτών των σπάνιων ειδών κινδυνεύει να µειωθεί σηµαντικά λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης
των στερεών αποβλήτων και των αδρανών υλικών στις όχθες της λίµνης Λυσιµαχίας.
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5.
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
Σύνταξη ∆ιαχειριστικού σχεδίου των λιµνών Τριχωνίδας, Λυσιµαχείας, Οζερού, Αµβρακίας και άµεση
υλοποίηση του. Στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης ως εργαλείο σχεδιασµού στο πλαίσιο των γενικών όρων που
διέπουν το προστατευόµενο αντικείµενο (περιοχή, είδος, οικότοπος) οι σκοποί και οι κατευθύνσεις
πρέπει να αφορούν σε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό που θα περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα και στοιχεία του τοπίου ως ολότητα µε µέτρα διαχείρισης της προστασίας των λιµναίων και
παραλίµνιων τοπίων καθώς και του βελανιδοδάσους από παράνοµες δραστηριότητες που ήδη έχουν
παρατηρηθεί.
Ανάδειξη, συµπλήρωση των αρχαιολογικών χώρων και θέσεων και κατά το δυνατόν «Ενοποίηση» τους
και δηµιουργία «Αρχαιολογικών Τοπίων», στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την ανάδειξη τους,
σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται ταυτόχρονα οι αυθεντικές
ιδιότητες του τοπίου (Morin 1999) επανασυνδέοντας τον αρχαιολογικό χώρο µε το ευρύτερο περιβάλλον
του. Ειδικότερα των αρχαιολογικών χώρων και θέσεων γύρω από τη λίµνη Τριχωνίδα. Προτείνεται η
δηµιουργία ενός προγράµµατος για την ταυτόχρονη ανάδειξη της λίµνης Τριχωνίδας, των Αρχαιοτήτων
και των νεοτέρων οικιστικών τοπίων γύρω από αυτή.
Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Στράτου.
Η βελτίωση του αστικού τοπίου της πόλης του Αγρινίου.
∆ιατήρηση του αγροδασικού τοπίου που βρίσκεται στην περιοχή βόρεια της πόλης του Αγρινίου, βόρεια
του Αγίου Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο της προώθησης της αγροδασοπονίας, διότι τα αγροδασικά
συστήµατα έχουν µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ενίσχυση των δοµικών στοιχείων του αγροτικού τοπίου (φυτοφράκτες, αναβαθµίδες, θάµνοι κλπ.).
Προστασία και ανάδειξη του δασικού τοπίου σε ολόκληρη την ζώνη και ειδικότερα του βελανιδοδάσους
«∆ρυοδάσος Ξηρόµερου», του δασικού τοπίου φράξου στον οικισµό Τριχώνιο, του Υγρού δάσους τύπου
στοάς κοντά στην Παραβόλα, των ιστορικής αξίας δασικών τοπίων που παρατηρούνται στις λοφώδεις
εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου κλπ.
Ανάδειξη των οικιστικών τοπίων των ορεινών οικισµών στο πλαίσιο της συγκράτησης για την
προσαρµογή της διαχείρισης των δασών και διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής όπως Θέρµο, Σκουτερά, Άνω Βλάσιος κ.α.
Ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών, τα οποία πολύ συχνά δηµιουργούν τοπία ιδιαίτερης αισθητικής και
περιβαλλοντικής αξίας, για την ελαχιστοποίηση της πίεσης βόσκησης, ώστε να µην οδηγούνται στην
υποβάθµιση.
Άµεση ανάπτυξη της άµυνας (οικολογικής και ανθρωπογενούς) κατά των δασικών πυρκαγιών, λόγω της
αύξησης της έντασης και της συχνότητας του φαινοµένου υπό την επίδραση του ανθρώπινου
παράγοντα, αλλά και των έκτακτων καιρικών φαινοµένων λόγω της κλιµατικής αλλαγής.
Ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων και συνδυασµένη προσέγγιση για τον έλεγχο της
ρύπανσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, στο πλαίσιο της εφαρµογής των «Σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών»
και ταυτόχρονης µελέτης της εξελικτικής πορείας των λιµνών.
Ανάδειξη των τοπίων των ιαµατικών πηγών Μουρτσιάννου και Μυρτιάς και των οικοσυστηµάτων τους.
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ΑΑ4. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ζ1.ΤΟΠΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Ζ1.ΤΟΠΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο των Ορέων της Ναυπακτίας
Τα Όρη Ναυπακτίας είναι µικρή οροσειρά που ανήκει στην µεγάλη οροσειρά της Πίνδου η οποία κατά
τµήµατα λαµβάνει διάφορα τοπικά προσωνύµια. Έχουν µέγιστο υψόµετρο 1.472 µέτρα, µε ψηλότερη κορυφή
την κορυφή Ρίγανη.
Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των Ορέων της Ναυπακτίας είναι ο ποταµός Εύηνος.
Χαρακτηριστικά στοιχεία τους είναι το δύσβατο και το ποικίλο µορφολογικά του εδάφους τους, µε τις βαθιές
χαράδρες, τα φαράγγια, τις εκατοντάδες πεζούλες από ξερολιθιές, τα πέτρινα γεφύρια, οι παραπόταµοι οι
καταρράκτες, τα παλιά µονοπάτια, οι διάσπαρτοι οικισµοί, οι νερόµυλοι και οι πολλές βρύσες και νεροτριβές.
Ακόµη και η µικρή τεχνητή λίµνη στον ποταµό Εύηνο, η πυκνή βλάστηση, κύρια από δάση βελανιδιάς,
ελάτων, οξιάς, πλατανιών και καστανιών και η άφθονη πανίδα.
Το ξεχωριστό του χαρακτήρα του τοπίου τους είναι ο αρµονικός συνδυασµός του συνόλου των ορεινών
χωριών µε την ορεινή φύση, παρά το δύσβατο και ποικίλο µορφολογικά του εδάφους τους.
Φυσικοί σχηµατισµοί
Οι σηµαντικότεροι Φυσικοί σχηµατισµοί που συµβάλλουν στο ορεινό τοπίο είναι τα φαράγγια του Κακάββου
(Κότσαλου), µε το µικρό ποταµό Κότσαλο και την µικρή κοιλάδα του, του Σκά και του Μόρνου και το σπήλαιο
της ∆ρακότρυπας κοντά στην κοίτη του Φονιορέµατος, κάτω από τα χωριά Αναβρυτή και Καταφύγιο.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του ποταµού Εύηνου
Ο ποταµός Εύηνος ή Φίδαρης είναι από τα σηµαντικότερα ποτάµια της Αιτωλοακαρνανίας. Πηγάζει από τα
Βαρδούσια όρη της Ευρυτανίας, διατρέχει την ορεινή Ναυπακτία µε διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆, και εκβάλλει στον
Πατραϊκό κόλπο, απέναντι από την Πάτρα και δυτικά της Βαράσοβας. Το όνοµα Φίδαρης οφείλεται στην
οφιοειδή πορεία του µέχρι τις εκβολές του.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη µορφή του ποταµού ποικίλουν, από το ανώτερο τµήµα µε την ορµητική
ροή, µέχρι τους µαιάνδρους, τα ελατοδάση και τα φαράγγια. Η παραποτάµια βλάστηση αποτελείται από
έλατα, καστανιές, κέδρους, πουρνάρια, ιτιές και πλατάνια.
Ο ποταµός έχει άφθονη πανίδα από ψάρια του γλυκού νερού, πέστροφες, χέλια, µπριάνια, δροµίτσες, αλλά
και βατράχια και νερόφιδα. Πολλά χαρακτηριστικά Τοπία-σηµεία συντίθενται στα πέτρινα γεφύρια του που
βρίσκονται στα πιο αξιόλογα σηµεία της κοίτης του.
• Το Τοπίο του ποταµού Μόρνου
Ο ποταµός Μόρνος, πηγάζει από τις νότιες πλαγιές της Οίτης και αποτελεί το ανατολικό όριο της
Αιτωλοακαρνανίας και ταυτόχρονα τον κοινό Τόπο µε την Φωκίδα.
Αποχετεύει τη λεκάνη που βρίσκεται µεταξύ Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιώνας και Λιδορικίου και εκβάλει στα όρια
Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου, 2 χιλιόµετρα ανατολικά της Ναυπάκτου.
Στα χαρακτηριστικά του στοιχεία περιλαµβάνονται τα πέτρινα γεφύρια σε διάφορα σηµεία του Μόρνου και
των παραποτάµων του, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο και των δυο
Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και σηµεία σύνδεσής τους δηµιουργώντας αξιόλογες µονάδες Τοπίων.
Στην αρχαιότητα λεγόταν ∆αφνούς ή Υλαίαθος.
Τα Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο της τεχνητής λίµνης Ευήνου
Στην τεχνητή λίµνη του Ευήνου διαµορφώθηκε αξιόλογο οικοσύστηµα από τον ποταµό Εύηνο, το οποίο
συγκαταλέγεται στα σηµαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του δήµου Ναυπακτίας.
• Το Τοπίο των Πηγών
Ιαµατικές πηγές υπάρχουν στα Λουτρά Στάχτης και Αγραπιδόκαµπου.
Η περιοχή έχει αιωνόβια πλατάνια και µεγάλη φυσική οµορφιά.
Οι ιαµατικές πηγές στα Λουτρά Στάχτης, στην δηµοτική ενότητα Πυλήνης είναι γνωστές από την αρχαιότητα
ονοµάζονται δε και λουτρά Καλλιρρόης. Πολλοί µύθοι αναφέρονται σε αυτό το ξεχωριστό τοπίο µε τα
πλατάνια και την υφή του χώµατος που γίνεται «σαν στάχτη», προφανώς από την ιδιοσυστασία του νερού.
26

Η πηγή ανακηρύχτηκε ιαµατική το 1920 και το νερό της χρησιµοποιείται για ποσιθεραπεία και
λουτροθεραπεία.
Αγροτικά Τοπία
Χαρακτηριστικό στοιχείο του ορεινού αγροτικού τοπίου της Ναυπακτίας είναι οι πολλές πεζούλες από
ξερολιθιές, και οι µεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων. Τα αγροτικά τοπία προσοµοιάζουν µε τα παραδοσιακά
αγροτικά τοπία όπου κυριαρχεί η παραδοσιακής µορφής µικρή οικογενειακή εκµετάλλευση.
Καλλιεργήσιµα αγροτικά τοπία βρίσκονται στις περιοχές της Αποδοτίας και του Πλάτανου, τα οποία όµως
περιορίζονται λόγω της πληθυσµιακής µείωσης της περιοχής. Από αυτά που δεν καλλιεργούνται πλέον τα
περισσότερα έχουν δασωθεί.
Στα αγροτικά τοπία υπάρχουν οικιστικά πυκνώµατα καθώς και πολλά ανθρωπογενή στοιχεία όπως µύλοι,
νεροτριβές, γεφύρια κλπ. Οι µεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων ευνοούν την κτηνοτροφία, ενώ η γεωργία
λειτουργεί κυρίως συµπληρωµατικά της κτηνοτροφίας και συχνά οι αγροτικές εκτάσεις είναι µικτές (γεωργικές
και κτηνοτροφικές).
Την τελευταία 10ετία παρατηρείται σύγκρουση χρήσεων τουρισµού µε παραθεριστική κατοικία και γεωργία.
∆ασικά Τοπία
Το δασικό τοπίο της περιοχής χαρακτηρίζεται κύρια από δυο τύπους: το αξιόλογο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
δάσος Οξιάς, το οποίο αποτελεί το χαµηλότερο τµήµα του δάσους οξιάς της οροσειράς της Πίνδου και το
δάσος ελάτης στην ίδια περιοχή. Αρκετά µεγάλες επίσης είναι οι εκτάσεις που καλύπτονται από αείφυλλα
και θάµνους. Υπάρχουν όµως και εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Το οικιστικό τοπίο της ορεινής Ναυπακτίας αποτελείται από 45 και πλέον διάσπαρτα ορεινά χωριά,
ενταγµένα µέσα σε ένα σχεδόν αναλλοίωτο φυσικό τοπίο αποτελώντας µαζί του µια αξιόλογη ολότητα, ένα
αξιόλογο τοπίο.
Τα παλιά σπίτια των χωριών χτισµένα από σχιστόλιθο στην πλειονότητά τους, παρουσιάζουν σηµαντικό
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσµα της παράδοσης, µε πολλές επιρροές απ’ την
αρχιτεκτονική της Ηπείρου.
Τα πιο γνωστά χωριά είναι η Άνω και Kάτω Xώρα (Mεγάλη και Mικρή Λοµποτινά), η Aµπελακιώτισσα
(Kοζίτσα), ο Πλάτανος, η Γραµµένη Oξυά (Σιτίστα) η Eλατού (Eλετσού) και η Tερψιθέα (Bετόλιστα)
• Το Τοπίο του οικισµού Άνω Χώρα
Αποτελεί το κεντρικό χωριό της ορεινής Ναυπακτίας. Χαρακτηριστικό στοιχείο του τοπίου του οικισµού είναι η
πλατεία του χωριού µε τα παραδοσιακά καφενεία, ο ναός της Αγίας Παρασκευής µε τα δύο καµπαναριά, ενώ
ακριβώς δίπλα βρίσκεται ο «καρνάβαλος» (το λεωφορείο που έκανε τα δροµολόγια από τη Ναύπακτο έως το
1983) και µία µικρή έκθεση φωτογραφίας παλαιών λεωφορείων. Η Άνω Χώρα περιβάλλεται από έλατα και
καστανιές.
• Το Τοπίο του οικισµού Αµπελακιώτισσα
Η Αµπελακιώτισσα αποκαλείται και «ιερά κιβωτός της Ναυπακτίας» λόγω των πλούσιων και σπάνιων
εκκλησιαστικών της θησαυρών. Είναι χτισµένη σε υψόµετρο 1.000 µέτρων. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της
είναι η περιβάλλουσα πλούσια και πυκνή βλάστηση κύρια από έλατα, καστανιές καθώς και πλήθος βοτάνων
• Το Τοπίο του οικισµού Πλάτανος
Ο Πλάτανος είναι αξιόλογο και ιστορικό χωριό µε χαρακτηριστικά στοιχεία τα παραδοσιακά χρωµατιστά
κτίρια που βρίσκονται γύρω από την πλατεία, - στη µέση της οποίας βρίσκεται ο πλάτανος - και τα
πετρόκτιστα σοκάκια του. ∆ιαθέτει Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Η εκκλησία
του Αγίου Νικολάου είναι ένα ενδιαφέρον έργο από πέτρα.
• Το Τοπίο του οικισµού Ελατού
Η Ελατού το ορεινό Ρουµελιώτικο χωριό είναι χτισµένο σε υψόµετρο ~1300 µέτρα. Χαρακτηριστικά του
στοιχεία είναι τα πλινθόκτιστα σπίτια µε τις αλπικές τους στέγες, τα έλατα µέσα στις αυλές των σπιτιών, τα
πέτρινα σοκάκια, οι βρύσες, η παραδοσιακή πλατεία µε τον αγέρωχο πλάτανο και η κεντρική πέτρινη
εκκλησία του Αϊ-Γιώµε.
• Το Τοπίο του οικισµού Καταφύγιο
Το Καταφύγιο λεγόµενο και παράδεισος της ορεινής Ναυπακτίας είναι ένα από τα µεγαλύτερα
κεφαλοχώρια της Επαρχίας Ναυπακτίας και απέχει από την Ναύπακτο 33 χιλιόµετρα. Βρίσκεται στους
ανατολικούς πρόποδες του όρους Μακρύορου ενώ η πλατεία του χωριού βρίσκεται σε υψόµετρο 620
µέτρων. Στην πλατεία που είναι και το κέντρο του χωριού δεσπόζει ο Ιερός Ναός της Κοιµήσεως της
Θεοτόκου και κυριαρχεί ένας αιωνόβιος πλάτανος. Η παλιά ονοµασία του χωριού ήταν Αµόρανη και
µετονοµάστηκε σε Καταφύγιο το 1928.
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Αρχαιολογικά Τοπία
Πολυάριθµες θέσεις νεκροταφείων διαπιστώνονται .Οι θέσεις τους σκιαγραφούν την πορεία ορεινών
δρόµων και δείχνουν µια εντυπωσιακή πυκνότητα κατάλοιπων που δηλώνει ότι παρά τις δυσκολίες η ζωή
εδώ ήταν εξίσου ανεπτυγµένη. Μάλιστα αν πρόκειται για ορεσίβιους οικισµούς τίποτε δεν τεκµηριώνει την
πολιτιστική υστέρηση τους. Αντίθετα τα κατάλοιπα των τάφων οι επιτύµβιες στήλες δείχνουν να συµβαδίζουν
µε τις εξελίξεις στα παράλια. Συναντώνται και µνηµεία Μακεδονικού τύπου, µε παράδειγµα καµαροσκεπή
θάλαµο στην Γραµµένη Οξιά στα σύνορα µε την Φωκίδα.
Θρησκευτικά µνηµεία
• Μοναστήρια
Η Ναυπακτία διαθέτει ορισµένα από τα σηµαντικότερα και γνωστότερα µοναστήρια της χώρας, όπως: η Ι.
Μονή Αµπελακιώτισσας στην Αµπελακιώτισσα της ∆.Ε. Αποδοτίας, η Ι. Μονή Κοίµησης της Θεοτόκου στη
Χόµορη της ∆.Ε. Πλατάνου, που έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί χώροι και η Ι. Μονή Μεταµορφώσεως του
Σωτήρος στην τοπική κοινότητα Σκάλας.
Παραδοσιακά στοιχεία
• Οι πεζούλες
Οι πεζούλες από ξερολιθιές αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του ορεινού αγροτικού τοπίου της
Ναυπακτίας, οι οποίες καλλιεργούµενες παλαιοτέρα παρήγαγαν αρκετά προϊόντα, αλλά σήµερα οι
περισσότερες έχουν εγκαταλειφθεί.
• Τα πέτρινα γεφύρια
Τα πέτρινα γεφύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της ορεινής Ναυπακτίας δείχνουν τους παλιούς δρόµους, τα
περάσµατα και τις µετακινήσεις των ανθρώπων και παλαιοτέρων εποχών και αποτελούν σηµαντική
πολιτιστική κληρονοµιά.
Το Κεφαλογιόφυρο είναι ιστορικό γεφύρι και εξαίρετο µνηµείο γεφυροποιίας στις κλεισούρας του Μόρνου
κάτω από τον οικισµό Καταφύγιο.
Το γεφύρι της Αρτοτίβας που βρίσκεται στο στενότερο σηµείο του ποταµού Εύηνου. Συνέδεε τη ∆υτική
Αιτωλία µε την ορεινή Ναυπακτία και Ευρυτανία.
Το γεφύρι της Αµπελακιώτισσας στον Κάκαβο συνέδεε την Αµπελακιώτισσα µε την Άνω Χώρα.
Το γεφύρι των Στενών του Εύηνου. Στα στενά της Κλεπάς υπάρχει ξεχασµένο ένα σπουδαίο πέτρινο γεφύρι
που βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και αποτελούσε την πύλη της Ευρυτανίας προς την Αιτωλία.
Το γεφύρι της Γριάς στον Γρανιτσιώτη, συνδέει το δρόµο Ναυπάκτου – Χάνι Λόη – Κεφαλογιόφυρο προς
Τρίκορφο.
Το γεφύρι της ∆ορβιτσάς συνδέει τη ∆ορβιτσά µε τον Πλάτανο κατασκευάσθηκε στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας
• Νερόµυλοι
Χαρακτηριστικά επίσης στοιχεία της περιοχής εκτός από τα γεφύρια είναι και οι πέντε παραδοσιακοί
νερόµυλοι στο ∆.∆. Παλαιοπύργου της ∆.Ε. Πυλήνης.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσµός της περιοχής συρρικνώθηκε σηµαντικά, ενώ στον αγροτικό τοµέα
απασχολείται σηµαντικός αριθµός ατόµων άνω των πενήντα ετών, γεγονός που δυσχεραίνει τις όποιες
καινοτοµίες. Αν δεν υπήρχε το σχετικά πρόσφατο έντονο τουριστικό ενδιαφέρον λόγω του ότι η Ορεινή
Ναυπακτία έχοντας αποφύγει την άναρχη τουριστική «ανάπτυξη» της δεκαετίας του ’80, διατηρεί σε µεγάλο
βαθµό τα ελκυστικά χαρακτηριστικά της, σίγουρα η περιοχή θα είχε ερηµωθεί. Μαζί µε το τουριστικό
ενδιαφέρον επέστρεψαν και αρκετοί κάτοικοι, αποκαθιστώντας τα σπίτια τους και ανοίγοντας καφενεία
ταβέρνες και ξενώνες.
α) Ασχολίες
Η κύρια ασχολία των κατοίκων της περιοχής είναι ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής αλλά χαρακτηρίζεται
από χαµηλή ανταγωνιστικότητα, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και των αδυναµιών που υπάρχουν στον
τοµέα διακίνησης και εµπορίας, λόγω της πληθυσµιακής µείωσης της περιοχής.
Άλλη παραγωγική δραστηριότητα είναι η παραγωγή δασικών προϊόντων που αφορούν στην παραγωγή
στρογγυλής ξυλείας, καυσόξυλων και ξυλανθράκων. Το παραγόµενο ξύλο είναι κυρίως ελάτη και οξυά.
Ασχολούνται επίσης µε υπηρεσίες του τριτογενή τοµέα όπως ο οικοτουρισµός, αγροτουρισµός σε υπηρεσίες
των ιαµατικών πηγών καθώς και σε υπηρεσίες σύγχρονων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως είναι οι
αθλητικές δραστηριότητες, ράφτινγκ και κανόε-καγιάκ, ορειβασία, ποδηλασία βουνού κλπ., όπου έµπειροι
οδηγοί-εκπαιδευτές θα αναλάβουν την εκπαίδευση των επισκεπτών και θα παρέχουν τον απαραίτητο
εξοπλισµό.
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β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, έθιµα
Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του δήµου ότι ο τρόπος και οι ρυθµοί ζωής
των της ορεινής Ναυπακτίας αποτελούν στοιχείο ενδιαφέροντος για τους κατοίκους των αστικών κέντρων.
• Γιορτές
Θρησκευτικά πανηγύρια, εκδηλώσεις προβολής των τοπικών προϊόντων όπως η «Γιορτή του κάστανου και
του τσίπουρου», Πυληνίων Ποιµενικός Βίος, γιορτή τσιγαρίθρας στην Άνω Χώρα. Επίσης στο Νεόκαστρο
Ναυπακτίας κάθε χρόνο της Αναλήψεως γιορτάζεται η «Γιορτή των Βλάχων»,
• Συλλογικοί φορείς
Πολύ σηµαντικό για την κοινωνική συνοχή της περιοχής είναι η δραστηριοποίηση αρκετών φορέων, όπως
πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι, σωµατεία, µη κυβερνητικές οργανώσεις, η κοινωφελής επιχείρηση
του ∆ήµου κ.α.
• Άλλες εκδηλώσεις
Ο Εύηνος είναι ιδανικός για αθλητικές δραστηριότητες όπως το Rafting, Kayak, Mountain Bike, Rappel,
Αναρρίχηση, Ιππασία, Πεζοπορία, Εναέριο Πέρασµα, Τοξοβολία αλλά και για περιβαλλοντική εκπαίδευση.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
Από τα «θρυλικά» ποτάµια της Αιτωλοακαρνανίας είναι ο Εύηνος ποταµός. Είναι γνωστός από την
Μυθολογία, το πέρασµα του Ηρακλή και τον Κένταυρο Νέσσο και πήρε το όνοµα του από τον βασιλιά Εύηνο
που πνίγηκε στα νερά του.
Στην εκτεταµένη περιοχή του Ευήνου ποταµού κατοικούσαν διάφορα φύλα, όπως οι Αιτωλοί, οι Αποδωτοί, οι
Ευρυτάνες και οι Οφιονείς.
Λίγα τα αρχαιολογικά ευρήµατα αλλά πολλές οι θέσεις που βρέθηκαν.
Πανάρχαια µονοπάτια συνέδεαν τους οικισµούς τόσο µεταξύ τους όσο και µε άλλες ελληνικές περιοχές.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει δύο (2) τοπία Εθνικής Αξίας και επτά (7) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο
σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Πολλοί δασικοί δρόµοι προσφέρουν ενδιαφέρουσες διαδροµές.
Υπάρχουν πολλά µονοπάτια, που υποστηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα των ορεινών χωριών της
Ναυπακτίας, καθώς και πλήθος σηµείων ενδιαφέροντος.
Ενδιαφέροντα µονοπάτια
Λάλικα – Κλεπά
Ρίζα – Αγ. Κυριακή
Λάλικα – Λεύκα και Ε4
Κοιλάδα φονιορέµατος
Πόρος - Χάνι Μπανιά
Φαµίλα – Πόρος
Γεφύρι Αρτοτίβας – Κλεπά
Γραµµένη Οξυά – Αρτοτίνα
Καταφύγιο Οξυάς – Κοκκάλια
Μονοπάτι Ρέµατος Σκά
Σηµεία θέας
• Από το χωριό Ανάληψη η λίµνη Τριχωνίδα φαντάζει απέραντη.
• Στην αρχή της διαδροµή Πλάτανος Θέρµο έχει κανείς απέραντη θέα σε γύρω βουνά, πράσινες πλαγιές
και προς το Θέρµο.
• Στην παλιά σιδερογέφυρα του Εύηνου µε θέα τα καταπράσινα νερά του ποταµού που δηµιουργούν µια
λιλιπούτεια λίµνη.
• Στη υπέροχη διαδροµή από την πόλη της Ναυπάκτου µέχρι το χωριό Κεντρική.
4. Απειλές
•
•

•

Φαινόµενα ακαταλληλότητας του πόσιµου νερού διαπιστώθηκαν στις δηµοτικές ενότητες Αποδοτίας,
Πλατάνου και Πυλλήνης.
Στην περιοχή της τεχνητής λίµνης του Ευήνου δεν έχουν οριστεί προστατευόµενες περιοχές, απλά
καταγράφεται ο οικότοπος της κοιλάδας του Ευήνου που ενώνεται µε τα άνω όρια του Εθνικού πάρκου
Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού
Οι εγκαταστάσεις των λουτρών Στάχτης έχουν υποβαθµιστεί και απαιτούνται επενδύσεις προκειµένου να
καταστούν ελκυστικές για επισκέπτες και ασθενείς.
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•

•
•

Το οδικό δίκτυο είναι παλαιού σχεδιασµού και η σύνδεση µεταξύ δήµων και τοπικών κοινοτήτων είναι
ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πολλοί δασικοί δρόµοι στην περιοχή συνεισφέρουν στην σύνδεση των δήµων και
των τοπικών κοινοτήτων
Μεγάλο δίκτυο επίσης ανοργάνωτων και πολυδιασπασµένων αγροτικών χωµατόδροµων έχει
κατασκευασθεί σε όλη την περιοχή.
Ένταση στις χρήσεις τουρισµού αναψυχής και σύγκρουση αυτών των χρήσεων µε παραθεριστική
κατοικία και γεωργία, παρατηρείται την τελευταία 10ετία σε ορισµένες περιοχές µε κυριότερη την ορεινή
Ναυπακτία.

5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Προστασία και διατήρηση του αξιόλογου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δασικού τοπίο της Οξιάς καθώς και του
δασικού τοπίου ελάτης στην ίδια περιοχή καθώς και των εκτάσεων που καλύπτονται από αείφυλλα και
θάµνους.
∆ιατήρηση των παραδοσιακών καλλιεργηµένων αγροτικών τοπίων στις αναβαθµίδες.
Εξάπλωση της βιολογικής γεωργίας στο ορεινό τοπίο η οποία εναρµονίζεται πλήρως µε αυτό, ως
µοχλού διατήρησης των ορεινών οικισµών (και αναβάθµισης του ίδιου του τοπίου), καθώς και του
οικονοµικού οφέλους των κάτοικων τους, µε την αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης των βιολογικών
προϊόντων αλλά και της ελκυστικότητάς τους και την εξ αυτών των λόγων αύξηση του ορεινού τουρισµού
σε πολλές του εκφάνσεις.
Ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών, για την ελαχιστοποίηση της πίεσης βόσκησης, ώστε να µην
οδηγούνται στην υποβάθµιση.
∆ηµιουργία οικοπολιτιστικών διαδροµών στα πανάρχαια µονοπάτια και στις αρχαιολογικές θέσεις και
διαδροµών σηµείων ωραίας θέας.
Ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων, π.χ των πέτρινων γεφυριών, και των αναβαθµίδων ως
αναπόσπαστο στοιχείο του µεσογειακού τοπίου, των νερόµυλων, των νεροτριβων, των παλαιών
µονοπατιών κλπ.
Ανάδειξη των οικιστικών τοπίων των ορεινών οικισµών στο πλαίσιο της συγκράτησης για την
προσαρµογή της διαχείρισης των δασών και διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής όπως Πλάτανος, Άνω Χώρα, Ριγάνι, Καταφύγιο κ.α.
Ίδρυση «δικτύου ορεινών οικισµών», µε σκοπό την οριζόντια συνεργασία και τις πολιτιστικές ανταλλαγές
µεταξύ τους.
Ανάγκη µελέτης της εξελικτικής πορείας του τοπίου της τεχνητής λίµνης Ευήνου και των δυνατοτήτων
αξιοποίησής της.
Τοπιακή µελέτη του ποταµού Εύηνου για τον ακριβή εντοπισµό και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών
γνωρισµάτων και στοιχείων του, στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου, καθώς και για το προσδιορισµό
των δραστηριοτήτων αναψυχής που µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτόν
∆ιατήρηση και οικολογική διαχείριση των παραποτάµιων δασών ως ιδιαίτερα παραγωγικών και µεγάλης
δυνατότητας απορρόφησης και συγκράτησης του ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα.
Αναβάθµιση των εγκαταστάσεων των λουτρών Στάχτης.
Αναβάθµιση του ορεινού οδικού δικτύου µε σεβασµό στο τοπίο.
Άµεση ανάπτυξη της άµυνας (οικολογικής και ανθρωπογενούς) κατά των δασικών πυρκαγιών, λόγω της
αύξησης της έντασης και της συχνότητας του φαινοµένου, υπό την επίδραση του ανθρώπινου
παράγοντα αλλά και των έκτακτων καιρικών φαινοµένων λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
Ορεινά τοπία και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου της ζώνης είναι τα όρη Βαράσοβα και Κλόκοβα,
που βρίσκονται ανάµεσα στο Αντίρριο και τις εκβολές του Εύηνου και τα οποία από µεγάλη απόσταση
φαίνονται ως εντυπωσιακής µορφής τοπία.
• Το Τοπίο του όρους Βαράσοβα
Από τους δυο αυτούς ορεινούς όγκους, η Βαράσοβα που υψώνεται πλάι στον πατραϊκό κόλπο, ανατολικά
των εκβολών του Ευήνου, είναι εκείνη που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα κύρια
χαρακτηριστικά στοιχεία του ορεινού όγκου είναι οι απότοµες κλίσεις που δηµιουργούν τις απόκρηµνες
πλαγιές της, τις ονοµαστές ορθοπλαγιές, στις οποίες οφείλει το όνοµά του, διότι δυσκόλευε από παλιά τη
διέλευση από τα δυτικά του νοµού προς τη Ναυπακτία, καθώς και οι Φυσικοί σχηµατισµοί των σπηλαίων µε
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ύπαρξης µικρών µονών και σκητών µέσα σε αυτά, µε µεγαλύτερο το
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βραχοσκεπές σπήλαιο του Αγ. Νικολάου. Τα σπήλαια µε τις µόνες και τα ασκηταριά έχουν προσδώσει στο
όρος Βαρασοβα «Θρησκευτικό» χαρακτήρα και για αυτό αποκαλείται και «Το Άγιο Όρος της Αιτωλίας». Στο
όρος Βαράσοβα ψηλά στην δυτική πλαγιά οι παλαιοανθρωπολόγοι εντόπισαν κατοίκιση ανθρώπων από την
εποχή του λίθου.
Άλλοι φυσικοί σχηµατισµοί και χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τα βάραθρα όπου φωλιάζουν αρπακτικά
πουλιά. Το όρος Βαράσοβα εντάσσεται στο δίκτυο Natura.
• Το Τοπίο του όρους Κλόκοβα
Το όρος Κλόκοβα ή Παλιοβούνα και Ταφιασσός στην αρχαιότητα, βρίσκεται την περιοχή του Αντιρρίου (ύψος
1038 µ.). Χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι το σχεδόν κωνοειδές σχήµα του, έντονα διακριτό από µακριά
που οφείλεται στις τεκτονικές δυνάµεις και στη διάβρωση από τη δράση του νερού. Χαρακτηριστικό στοιχείο
του είναι οι αυλακώσεις που παρατηρούνται πάνω του, ως αποτέλεσµα της διαβρωτικής ικανότητας του
νερού στο ιζηµατογενές πέτρωµα ασβεστόλιθου από το οποίο κυρίως αποτελείται και το όρος της Ανάληψης.
Τοπία Φυσικών σχηµατισµών
• Το φαράγγι του Σκα Ναυπακτίας
Ο χείµαρρος Σκα πηγάζει στην περιοχή των οικισµών Νιόκαστρο και Άνω Μαµου-λάδα και διασχίζει τα
βουνά της Κάτω Ναυπακτίας. Στις ορεινές ρεµατιές, η ροή του είναι µόνιµη, όµως χαµηλότερα η κοίτη του
µέσα στο φαράγγι είναι ξερή και γεµάτη κροκάλες. Στις έντονες βροχοπτώσεις κατεβάζει µεγάλους όγκους
νερού και γίνεται ορµητικός κι αρκετές φορές επικίνδυνος. Στη πορεία της ροής του συναντάµε διαδοχικούς
εντυπωσιακούς καταρράκτες.
Στις δυτικές πλαγιές του φαραγγιού βρίσκεται η ιστορική µονή του Αγίου Ιωάννη Προδρόµου, µε πρόσβαση
από τον οικισµό Βοµβοκού. Στις ανατολικές πλαγιές βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος «Ασκληπείον εν
Κρούνοις», µε πρόσβαση µόνο µε τα πόδια από την περιοχή του οικισµού Σκάλα ή µέσω του µονοπατιού
στο φαράγγι.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
• Ο ποταµός Μόρνος
Στο µέρος που εκβάλλει σχηµατίζει πεδινή περιοχή µε τις συνεχείς προσχώσεις του.
Ένα «νέο» τοπίο δηµιουργήθηκε από την διευθέτηση της κοίτης του για τον έλεγχο των πληµµυρικών
παροχών σε όλο το µήκος της πεδινής ροής του Mόρνου, καθώς και από την φύτευση ευκαλύπτων που
δηµιουργούν στενόµακρο άλσος, µεταξύ των δύο παράλληλων αναχωµάτων που οριοθετούν την «νέα»
κοίτη, άδειο όµως από άγρια ζωή. Aνατολικά των ευκαλύπτων απλώνεται ο κάµπος του δέλτα που
δηµιούργησε ο Mόρνος, και οι αποξηράνσεις για την επέκταση των καλλιεργειών συνολικής έκτασης περίπου
22.000 στρεµµάτων.
Η µεγαλύτερη έκταση του κάµπου έχει προσχωθεί από το ποτάµι, αρκετά όµως τµήµατά της και κύρια τα
νεότερα εδάφη στην παράλια ζώνη, σχηµατίζουν παράλληλα µε την ακτή υγρότοπο που κρίνεται ως
σηµαντικότερος και µεγαλύτερος υγρότοπος του Kορινθιακού κόλπου. Το οικοσύστηµα συνθέτουν οι
οικότοποι, ρηχή, θαλάσσια έκταση πλούσια σε ζωοβένθος και σε ψάρια, οι παράκτιοι λασπότοποι και οι
αµµοθίνες. Τον υγρότοπο του Μόρνου χρησιµοποιούν τα µεταναστευτικά πουλιά ως άξονα µετακίνησης
µεταξύ Ιονίου και Αιγαίου.
Το χειµώνα τα πουλιά είναι λίγα λόγω της όχλησης από το κυνήγι. Ωστόσο κατά το χειµώνα διαχειµάζουν
πολλοί κύκνοι. Άλλοτε απαντούν αρκετές πάπιες που δεν µένουν για πολύ κι αυτές λόγω του κυνηγιού.
∆υτικά του στοµίου εκβολής υπάρχει ο βιολογικός καθαρισµός υγρών λυµάτων της Nαυπάκτου, µε
ικανοποιητική λειτουργία. Σε µικρή χερσόνησο νότια της πόλης της Ναυπάκτου υπάρχει όµως χωµατερή
XA∆A.
• Το Τοπίο των Πηγών
Η ιαµατική πηγή, στον Αγραπιδόκαµπο, βρίσκεται λίγα χλµ. βόρεια του Αντιρρίου, σε ορεινή δασωµένη
περιοχή, δίπλα στη µεγάλη ρεµατιά της Χαλούλακας.
• Γεωθερµικό πεδίο
Η περιοχή της Ρίζας χαρακτηρίζεται ως «βεβαιωµένο γεωθερµικό πεδίο χαµηλής θερµοκρασίας». Σύµφωνα
µε µελέτες του Ι.Γ.Μ.Ε. Το νερό, ανέρχεται στην επιφάνεια µέσω ρηγµάτων και είναι πλούσιο σε υδρόθειο.
Αγροτικά Τοπία
Το Αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο εµφανίζεται στην εύφορη πεδιάδα Καστελόκαµπος βόρεια του Αντιρρίου
και στις εύφορες προσχωσιγενείς πεδιάδες γύρω από τις εκβολές του Μόρνου. Το δυτικά του Μόρνου τµήµα
τους ανήκει διοικητικά στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στο βόρειο τµήµα του υπάρχει ο οικισµός του
Ξηροπηγάδου. Το αγροτικό τοπίο που δηµιουργείται στις πεδιάδες εµφανίζει τα γεωµετρικά σχήµατα που
δηµιουργούνται από τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής, τη συχνή έλλειψη δοµικών στοιχείων φυτοφρακτών
και ακαλλιέργητων λωρίδων. Εµφανίζει κάποια ποικιλότητα λόγω των διαφορετικών καλλιεργειών και είναι
σχεδόν αµιγώς γεωργικό. Στο Καστελόκαµπο σε ορισµένες εκτάσεις δηµιουργούνται µωσαϊκά από γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, ηµιφυσικες εκτάσεις και φυσικά οικοσυστήµατα. Το είδος της γεωργίας, αν και
εκσυγχρονισµένη, παραµένει οικογενειακής µορφής. Την τελευταία κυρίως 10ετία παρουσιάζει αισθητή
ανάπτυξη στην περιοχή η βιολογική καλλιέργεια.
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Θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες υπάρχουν στη Κάτω Βασιλική.
Παράκτια Τοπία
Το παράκτιο τοπίο της ζώνης έχει εξαιρετικά αξιόλογα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οποία είναι το Ενετικό
Λιµάνι της Ναυπάκτου, το Ακρωτήριο του Αντίρριου, µε το κάστρο και το φάρο, οι συµπαγείς και επιβλητικοί
όγκοι της Κλόκοβας και της Βαράσοβας οι οποίοι δηµιουργούν χαρακτηριστικής και εντυπωσιακής µορφής
Τοπία από µεγάλη απόσταση.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του παρακτίου τοπίου οι λίγοι και µικροί όρµοι µε µεγαλύτερο τον όρµο της
Ναυπάκτου, οι µικρές παραλίες, στις περισσότερες από τις οποίες τα δένδρα φθάνουν µέχρι την ακτή και
εµφανίζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον όπως οι παραλίες: Κρυονέρι, Κάτω Βασιλική, πλαζ Αντιρρίου,
Πλατανίτης, πλαζ Ναυπάκτου, Ψανή, Γρίµποβο. Έχει όµως και απόκρηµνες παραλίες όπως στον όρµο της
Βαράσοβας. Οι ακτές της Ναυπακτίας που χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη,
εµφανίζουν σύγκρουση χρήσεων τουρισµού µε παραθεριστική κατοικία και γεωργία.
Το λιµάνι της Ναυπάκτου χρησιµοποιείται ως αλιευτικό και τουριστικό. Το ακρωτήριο Αντίρριο µε
χαρακτηριστικό γνώρισµα το Κάστρο και τον φάρο του όπου βρίσκεται και ο οικισµός Αντίρριο
χρησιµοποιείτο ως λιµάνι όλες τις εποχές λόγω της στρατηγικής του θέσης.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Το οικιστικό τοπίο εµφανίζει τα µεγαλύτερα πυκνώµατά του κατά µήκος του κύριου οδικού άξονα που
συνδέει τους οικισµούς Αντίρριο Γαβρολίµνη, Ριζά, Μακύνεια, Πλατανίτης, Κάτω Μαµουλαδα, Λυγιάς,
Ξηροπηγαδο. Μικρότερα πυκνώµατα συναντώνται κατά µήκος του ίδιου σχεδόν άξονα αλλά στην ενδοχώρα
στους οικισµούς, ∆άφνη, Κάτω ∆άφνη, Σκάλα, Βέλβινα, Μολύκρειο ενώ υπάρχουν και αλλά µικρότερα
διάσπαρτα.
Χαρακτηριστικό του γνώρισµα η πόλη Ναύπακτος.
• Το Τοπίο της Ναυπάκτου
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου της Ναυπάκτου είναι το κάστρο της πάνω σε ένα κατάφυτο λόφο,
εντός των τειχών του οποίου είναι κτισµένη η παλαιά πόλη και το Ενετικό λιµανάκι της, σηµαντικό πολιτιστικό
µνηµείο. Η νέα πόλη είναι κτισµένη αµφιθεατρικά δεξιά και αριστερά από τον οχυρωµένο λόφο.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του αστικού τοπίου της είναι η ιστορικότητα µε καταγεγραµµένα –
συµπεριλαµβανοµένου του λιµανιού και του κάστρου - 185 µνηµεία και κτίρια, η χαµηλή κλίµακα των κτιρίων
και οι αυλές τους καθώς και τα πλακόστρωτα µικρά δροµάκια στο τµήµα µέσα και γύρω από το κάστρο, αλλά
και η ζωντάνια της. Το Ενετικό λιµανάκι και το Κάστρο µε το ρολόι του αποτελούν χαρακτηριστικά Τοπόσηµα
της πόλης, µε κυρίαρχο το πρώτο ως το αναγνωρίσιµο χαρακτηριστικό στοιχείο της πόλης.
Η Ναύπακτος είναι µία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποδειχθεί ότι η ανθρώπινη ζωή στη
Ναύπακτο αρχίζει περί το 3.000 π.Χ. Είχε πάντα πρωτεύοντα ρόλο στην ιστορία της περιοχής ιδιαίτερα κατά
τους χριστιανικούς χρόνους και έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισµός, ιστορικός τόπος καθώς και τοπίο
ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
• Το Τοπίο του οικισµού Αντίρριο
Ο χαρακτήρας του οικισµού Αντίρριο είναι πάντοτε συνυφασµένος µε την χρήση του ως πέρασµα από την
Αιτωλοακαρνανία στην Αχαΐα. Το Αντίρριο αρχίζει από το άκρο του πορθµού και απλώνεται βόρεια στην
πεδιάδα Καστελόκαµπος, µε γεωργικές εκτάσεις σε υψόµετρο 4 µέτρων. Στα βορειοδυτικά περιβάλλεται από
δάση
Τo χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου του είναι το Κάστρο και ο φάρος του κάστρου, έργο του 19ου
αιώνα. Το σηµερινό Αντίρριο άρχισε να αναπτύσσεται µετά την απελευθέρωση λειτουργώντας στην αρχή ως
φυλάκιο του στρατού.
Οι οικισµοί της Κάτω Βασιλικής και του Κρυονερίου, χτισµένοι στις ακτές δίπλα στο ορεινό όγκο της
Βαράσοβας αναπτύσσονται τουριστικά
Αρχαιολογικά Τοπία - Μνηµεία
Υπάρχει πλήθος µη κηρυγµένων και επισκέψιµων αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή, οι οποίοι
χρονολογούνται από τα προϊστορικά έως και τα ύστερα ρωµαϊκά χρόνια. Στην πλειοψηφία τους, όµως, δεν
έχουν ερευνηθεί ανασκαφικά και έχουν γίνει γνωστοί µε τυχαίες αφορµές ή από επιφανειακές ενδείξεις.
• Η αρχαία πόλη Μακύνεια
Η αρχαία πόλη Μακύνεια βρισκόταν ένα χιλιόµετρο βόρεια του οµώνυµου σηµερινού χωριού στην κορυφή
του λόφου, που ονοµάζεται “Παλαιόκαστρο” σε υψόµετρο 200 µ. όπου βρίσκονται τα ερείπια της, µε
ακρόπολη, θέατρο και ναό που χρονολογούνται από την Ελληνιστική περίοδο. ∆εν είναι απόλυτα γνωστό
πότε χτίστηκε, ίσως να πρόκειται για αρχαία οµηρική πόλη. Τεράστιες πελεκητές πέτρες υποδηλώνουν την
ύπαρξη τείχους. Στη ΝΑ πλαγιά της ακρόπολης σώζεται το θέατρο της πόλης, που είχε 14 σειρές
καθισµάτων και ίσως χρησιµοποιείτο και ως βουλευτήριο .
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• Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας
Το θέατρο βρίσκεται έξω από τον οχυρωµατικό περίβολο, δηλαδή τα τείχη και την ακρόπολη και γειτνιάζει µ’
ένα µικρό αταύτιστο ναό. Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της εξαίρετης θέσης του, από την
οποία ο επισκέπτης µπορεί να έχει µια µοναδική άποψη ολόκληρης της περιοχής του Αντιρρίου, καθώς και
των βορειοδυτικών παραλιών της Πελοποννήσου. Είναι µονόσφηνο. Έχει τοξοειδή ορχήστρα, χωρίς οχετό.
Το κοίλο είναι στενό και πεταλόσχηµο, χωρίς διάζωµα µε 14 συνολικά σειρές εδωλίων από ντόπιο
ψαµµιτόλιθο. Για ένα τόσο µικρό θέατρο δεν προνοήθηκαν βέβαια κλίµακες ανόδου στο κοίλο.
• Αρχαία Χαλκίδα
Η αρχαία Χαλκίδα, (Χαλκία, Χάλκεια, ή Υποχαλκίδα) αποτελεί µία από τις αρχαιότερες πόλεις της ευρύτερης
περιοχής. Η πόλη ήταν οµώνυµη του όρους Χαλκίδα, που ταυτίζεται µε το όρος Βαράσοβα.
Η θέση της αρχαίας πόλης εντοπίζεται στον παραθαλάσσιο λόφο της Αγίας Τριάδας, βορειοανατολικά του
χωριού Κάτω Βασιλική. (1) Τα αρχαιολογικά ευρήµατα επιβεβαιώνουν την κατοίκηση του χώρου από το
τέλος ήδη της 4ης χιλιετίας και σε όλη την Εποχή του Χαλκού, ενώ αξιόλογος οικισµός φαίνεται ότι υπήρχε
και κατά τα γεωµετρικά - αρχαϊκά χρόνια. Από την κλασική εποχή ο λόφος οχυρώθηκε και κατοικήθηκε
συστηµατικά, µέσα, αλλά και γύρω από την οχύρωση. Η µικρή οχύρωση της αρχαίας πόλης, η οποία
περιβάλλει το λοφίσκο, φαίνεται ότι αποτελείται από τρεις αρχαίους περιβόλους, σε διαφορετικά επίπεδα.
Στα µεσοβυζαντινά τέλος χρόνια (10ος αι.) η κορυφή του λόφου χρησιµοποιήθηκε ως νεκροταφείο και
κτίστηκε εκεί ναός του Αγ. Νικολάου.
• Οικισµός του οροπεδίου της Πάγκαλης
Στη νότια περιοχή του οροπεδίου της Παγκάλης, ανακαλύφθηκε ένας ύστερονεολιθικος (4η χιλιετία π.Χ.
οικισµός µε πλούσια ευρήµατα κεραµικής, εργαλείων από πυριτόλιθο και οψιανό, οστών ζώων και
θαλάσσιων οστράκων. Μια περιορισµένη δοκιµαστική ανασκαφή το 1996 επιβεβαίωσε την πρώτη εντύπωση
για µια πολλά υποσχόµενη αρχαιολογική θέση.
• Το Κάστρο της Ναυπάκτου
Το Κάστρο της Ναυπάκτου βρίσκεται στην κορυφή του λόφου που αποτελεί προβολή του όρους Ορίγανον
(Ριγάνι) και δεσπόζει στην πόλη σε υψόµετρο περίπου 200 µέτρων. Αποτελείται από πέντε διαζώµατα,
χαρακτηριστικό µοναδικό σε όλη την Ευρώπη και καταλήγει στο λιµάνι, το οποίο και περικλείει µε τείχη. Είναι
ένα από τα πλέον καλοδιατηρηµένα παραδείγµατα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Είναι χτισµένο
σε πολλά σηµεία πάνω σε παλαιότερα τείχη της πελασγικής και της αρχαιο-ελληνικής εποχής.
Επιδιορθώθηκε και αναπτύχθηκε από τους Ενετούς, που κατέλαβαν την πόλη το 1407. Χρησιµοποιήθηκε
κατά την διάρκεια της ιστορικής περιόδου από πολλούς λαούς σαν ορµητήριο.
• Το Κάστρο Αντιρρίου
Το Κάστρο στο ακρωτήρι του Αντιρρίου υπήρξε από την αρχαιότητα. Το σηµερινό Κάστρο κατασκευάσθηκε
στα θεµέλια αυτού από τον Οθωµανό κατακτητή Σουλτάνο Βαγιαζήτ Β. το 1499. Ταυτόχρονα
κατασκευάστηκε και το αντικρινό του κάστρο του Ρίου ώστε και τα δυο µαζί να εξασφαλίζουν την είσοδο του
Κορινθιακού κόλπου. Χρονολογείται από την εποχή της εκστρατείας του Φ. Μοροζίνι, Αρχιστράτηγου της
Ενετικής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα το 1686. Αποτελεί Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής του
πορθµείου του Αντιρρίου. Πρόσφατα συντηρήθηκε, είναι επισκέψιµο και φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο φάρος του κάστρου του Αντιρρίου, έργο του 19ου αιώνα
• Θρησκευτικά µνηµεία
Ο Βυζαντινός Ναός της Παναγιάς Παναξιώτισσας που χρονολογείται από το τέλος του 10ου αιώνα στην
Γαβρολίµνη της ∆.Ε. Χάλκειας.
Στο όρος Βαράσοβα σώζονται σήµερα στα σπήλαια ολόκληροι µικροί ναοί µε αγιογραφίες, µνηµεία της
βυζαντινής εποχής κατά τη οποία αναπτύχθηκε έντονα στα σπήλαια ο µοναχισµός.
• Ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια
Ιστορικά διατηρητέα κτίρια, χαρακτηρισµένα από την Υπηρεσία Νεότερων Μνηµείων συναντάµε σε πολλούς
οικισµούς της περιοχής.
• Εναλίες Αρχαιότητες
Το αρχαίο λιµάνι Αντίρριο
Το αρχαίο λιµάνι που συνδέεται µε τους δωρικούς µύθους και το πέρασµα των ∆ωριέων στην Πελοπόννησο
εντοπίσθηκε βυθισµένο στη θάλασσα δυτικά του Αντιρρίου. Το Αντίρριο ήταν γνωστό ως Μολυκρικόν Ρίον ή
Μολύκριον Ρίον, γιατί βρισκόταν στην περιφέρεια της αρχαίας πόλης Μολύκρειας.
Νέο Τοπίο
• Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου αποτελεί τον νέο κοινό τόπο της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας.
Η µόνιµη σύνδεση της Πελοποννήσου µε τη ∆υτική Ελλάδα, µέσω της γεφύρωσης του Ρίου - Αντιρρίου, που
οραµατίστηκε ο µεγάλος Αιτωλοακαρνάνας πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης αποτελούσε προσδοκία των
τελευταίων 100 ετών.
Το µειονέκτηµα της απουσίας εδαφικής συνέχειας της Πελοποννήσου µε την Αιτωλοακαρνανία και την
Ήπειρο και των δύο δυτικών λιµενικών πυλών της χώρας (λιµάνια Πατρών και Ηγουµενίτσας) αλλά και η
δυσκολία επικοινωνίας µε τα Ιόνια Νησιά και µε τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη αντιµετωπίζεται πλέον
µε την απρόσκοπτη συνέχεια του δυτικού οδικού άξονα βορρά – νότου µε το αναπτυξιακού χαρακτήρα έργο
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της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου µε δυνατότητες καθορισµού νέων συνθηκών οικονοµικών, κοινωνικών αλλά και
δηµογραφικών
Από κατασκευαστική άποψη το έργο διαθέτει µια µοναδικότητα σε διεθνές επίπεδο, λόγω του αναγκαία
µεγάλου βάθους θεµελίωσης, της δύσκολης φύσης του εδάφους θεµελίωσης και της υψηλής σεισµικότητας
της περιοχής καθώς και της συχνής ισχυρής ταχύτητας του ανέµου λόγω της µορφολογίας των γύρω
ορεινών όγκων. Αλλά µοναδικά χαρακτηριστικά του έργου αυτού είναι το µεγαλύτερο µήκος καλωδιωτού
φορέα, το δεύτερο µεγαλύτερο σε µήκος καλωδιωτό άνοιγµα, η τρίτη µεγαλύτερη γέφυρα σε ύψος πυλώνων
καθώς και το συνεχές καλωδιωτό κατάστρωµα, το οποίο εκτός του ότι είναι το µακρύτερο στον κόσµο, είναι
και πλήρως αναρτηµένο.
Από αισθητική άποψη χαρακτηρίζεται ως έργο ύψιστης αισθητικής άξιας. Ήδη θεωρείται τουριστικό
αξιοθέατο και οι τιµές πώλησης και ενοικίασης κτισµάτων και οικοπέδων µε θέα την γέφυρα. έχουν ανέβει και
στις δυο περιφερειακές ενότητες .
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι ασχολίες των κατοίκων της περιοχής είναι ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής κύρια στον γεωργικό αλλά
και στον αλιευτικό κλάδο. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί η βιολογική καλλιέργεια παρά το γεγονός ότι στον
αγροτικό τοµέα απασχολείται αρκετός αριθµός ατόµων άνω των πενήντα ετών, γεγονός που δυσχεραίνει τις
αλλαγές στην παραγωγή. Ασχολούνται επίσης µε υπηρεσίες του τριτογενή τοµέα, όπως τουριστικές
υπηρεσίες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σε διάφορες κατηγόριες τουρισµού, πολιτιστικού
θρησκευτικού παραθεριστικού τουρισµού, οικοτουρισµού και αθλητικού τουρισµού, σε υπηρεσίες σύγχρονων
δραστηριοτήτων αναψυχής όπως είναι οι αθλητικές δραστηριότητες, ορειβασία, ποδηλασία βουνού κλπ.
όπου έµπειροι οδηγοί-εκπαιδευτές θα αναλάβουν την εκπαίδευση των επισκεπτών και θα παρέχουν τον
απαραίτητο εξοπλισµό, καθώς και σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και του δήµου. Η δραστηριότητα όµως
στον δευτερογενή τοµέα είναι µικρή.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, έθιµα
Αρκετές και αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται οι οποίες προσελκύουν επισκέπτες από διάφορα
σηµεία της χώρας, αλλά κυρίως από τα αστικά κέντρα της Πάτρας και της Αθήνας, όπως οι εκδηλώσεις για
την Ναυµαχία της Ναυπάκτου, η γιορτή της τσιπούρας, η γιορτή της τράτας στην Κάτω Βασιλική. Στην
παραλία της Ρίζας, τον Ιούλιο, διοργανώνεται η γιορτή της Τσιπούρας όπου ψήνονται τσιπούρες και
ακολουθεί γλέντι. Άλλες εκδηλώσεις είναι το Πολιτιστικό Φεστιβάλ στην Ναύπακτο που περιλαµβάνει πλήθος
θεατρικών παραστάσεων συναυλιών κ.α. µε ντόπιους καλλιτέχνες, το ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Μίκης
Θεοδωράκης, το καρναβάλι της Ναυπάκτου κ.α.
Πολύ σηµαντικό για την κοινωνική συνοχή της περιοχής είναι η δραστηριοποίηση αρκετών Συλλογικών
φορέων, όπως πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι, σωµατεία, µη κυβερνητικές οργανώσεις, η
κοινωφελής επιχείρηση του ∆ήµου κ.α.
Κάθε χρόνο ο Ορειβατικός Σύλλογος Ναυπάκτου σε συνεργασία µε τον Εκπολιτιστικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο
Νεοκάστρου πραγµατοποιεί «Πέρασµα του φαραγγιού του Σκα» το µήνα Ιούνιο, µε µεγάλη συµµετοχή
φυσιολατρών
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
Η σηµαντικότερη Ιστορική χρονική περίοδος
Η ιστορική πορεία της περιοχής η οποία αποτελεί τµήµα της «αρχαίας Αιτωλίας», είναι σηµαντική και
συνεχής από την αρχαιότητα ως τη νεότερη εποχή µε σηµαντικότερη χρονική περίοδο όλων, την περίοδο της
δηµιουργίας του «Κοινού των Αιτωλών» που έφθασε να καθιερώσει ένα νέο τρόπο διακυβέρνησης των λαών
της αρχαίας Ελλάδας.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει ένα (1) τοπίο ∆ιεθνούς Αξίας, ένα (1) τοπίο Εθνικής Αξίας και εννέα (9) τοπία
Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Πλήθος διαδροµών στο όρος Βαράσοβα, σηµαδεµένων και διανοιγµένων από παλαιότερα χρόνια,
προσελκύουν πολλές αναρριχητικές οµάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από τα παλαιότερα χρόνια το φαράγγι του χειµάρρου Σκά αποτελούσε πέρασµα από τη Ναύπακτο προς τα
ορεινά του Βενέτικου και τα Κράβαρα. Το µονοπάτι αυτό είναι βατό σήµερα και ιδανικό για ορειβατικές
πορείες.
Σηµεία θέας
Από το Κάστρο της Ναυπάκτου η θέα προς τη πόλη και το Κορινθιακό κόλπο είναι Πανοραµική.
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4. Απειλές
•
•

•

•

•

•
•

•

Σηµαντικό µειονέκτηµα της πόλης της Ναυπάκτου αλλά και των περισσοτέρων οικισµών της περιοχής
αποτελεί η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πάρκων, χώρων αθλοπαιδιών κλπ.
Στην περιοχή δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις. Στην παρούσα φάση είναι υπό έγκριση το Γ.Π.Σ.
του πρώην δήµου Ναυπάκτου και το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην δήµου Αντιρρίου. Στις παράκτιες περιοχές
του ∆ήµου Ναυπακτίας υπάρχουν οικιστικές πιέσεις από τη ζήτηση Β’ κατοικίας.
Οι οικισµοί του ∆ήµου Αντιρρίου αντιµετωπίζουν οξύ πρόβληµα λειψυδρίας µε τάσεις επέκτασης. Το
νερό σε γενικές γραµµές είναι υποβαθµισµένο ποιοτικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως
ακατάλληλο για οικιακή χρήση.
Σε µικρή χερσόνησο νότια της πόλης της Ναυπάκτου υπάρχει χωµατερή (XA∆A) της οποίας τα
στραγγίσµατα είναι τοξικότατα και διασπείρονται και στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. Κοντά στην χωµατερή
βόσκουν πρόβατα, αγελάδες και αλιεύονται µεγάλες ποσότητες ψαριών. Ελπίζεται ότι µε την δηµιουργία
του XYTA στην περιοχή της Bλαχοµάνδρας η κατάσταση θα βελτιωθεί. ∆εν έχει ολοκληρωθεί το θέµα
του ΧΥΤΑ (νυν ΧΑ∆Α) που βρίσκεται δίπλα στον βιότοπο, στα όρια Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας. Οι
εργασίες προχωρούν µε αρκετές διακοπές λόγω δικαστικών αποφάσεων. Η εκδίκαση της υπόθεσης
εκκρεµεί.
Ένα σοβαρό πρόβληµα που έχει διαπιστωθεί το τελευταίο διάστηµα είναι ότι ο Κορινθιακός κόλπος
βρίσκεται στα όρια της µόλυνσης από λύµατα εργοστασίων και εργοταξίων, (παραγωγής αλουµίνας και
αλουµινίου το οποίο βρίσκεται στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας), στην βόρεια ακτή του Κορινθιακού. Η
κόκκινη λάσπη χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων που είναι τοξικά στα ζώα,
τα φυτά και τους ανθρώπους και είναι επίσης εµπλουτισµένη µε τα φυσικά ραδιενεργά στοιχεία. Ένα
άλλο σοβαρό πρόβληµα είναι ότι απορρίπτονται ακόµη, χωρίς να υποβληθούν προηγουµένως σε
επεξεργασία, αστικά λύµατα ικανού αριθµού παράκτιων οικισµών. Στα παραπάνω προβλήµατα
προστίθεται και η υπεραλίευση που γίνεται µε τις ανεµότρατες και τις τράτες
(Πηγές από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 (κρίσιµα ζητήµατα)
Τα λουτρά στην ιαµατική πηγή, στον Αγραπιδόκαµπο, τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως.
Σήµερα, αντικρίζουµε εκεί το παλαιό πέτρινο κτίριο µε τις λουτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και µερικά
πρόχειρα παραπήγµατα.
Στην πεδιάδα του Μόρνου προβλέπονται έργα εγγείων βελτιώσεων και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις,
όπως αναδασµός. Υπάρχουν πάντως πολλές αντιδράσεις για όλα αυτά, κυρίως από ντόπιους κτηµατίες
αλλά και από την τοπική κοινωνία της Φωκίδας. Ταυτόχρονα εµφανίζονται σηµεία µε σύγκρουση
χρήσεων τουρισµού µε παραθεριστική κατοικία και γεωργία. Στο δέλτα η διάβρωση του αιγιαλού, είναι
ένα σηµαντικό πρόβληµα. Τα νερά του βιοτόπου έχουν µειωθεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα την
υποβάθµιση των πληθυσµών της γαρίδας, σε συνδυασµό µε την αύξηση του φαινοµένου του
ευτροφισµού λόγω της εκτεταµένης χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων.

5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•
•

•
•

•
•

Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των ορεινών τοπίων της ζώνης (Βαράσοβα, Κλόκοβα).
Ανάδειξη και κήρυξη νέων αρχαιολογικών χώρων και θέσεων. Κατά το δυνατόν «Ενοποίησή» τους και
δηµιουργία «Αρχαιολογικών Τοπίων στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την ανάδειξη τους, σύµφωνα µε
την οποία πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται ταυτόχρονα οι αυθεντικές ιδιότητες του τοπίου
(Morin 1999). Π.χ. τοπίο αρχαίας Χαλκίδας, Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας και η αρχαία πόλη Μακύνεια, το
Κάστρο της Ναυπάκτου και το Κάστρο στο ακρωτήρι του Αντιρρίου (Ασκληπείον εν Κρούνοις).
Βελτίωση του αστικού τοπίου και του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης της Ναυπάκτου.
∆ηµιουργία των «δοµικών στοιχείων του Αγροτικού καλλιεργηµένου Τοπίου» (µετά από οικολογική
µελέτη της αγροτικής περιοχής), όπως φυτοφράκτες (δένδρα ή / και θάµνοι), ακαλλιέργητες λωρίδες στα
άκρα των αγρών, κ.α. Και τούτο διότι αποτελούν ζωτικής σηµασίας χώρους για τη διατήρηση της αγρίας
ζωής µέσα στις γεωργικές εκτάσεις. (Marshal and Moonen, 2002). Παράλληλα ενίσχυση της βιολογικής
γεωργίας.
Προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήµατος των Ιαµατικών πηγών στον Αγραπιδόκαµπο, αναβάθµιση
και ανάδειξη των εγκαταστάσεων τους και δηµιουργία «διαδροµών υγείας στις Ιαµατικές πηγές».
Προστασία και ανάδειξη του παράκτιου τοπίου και των πολλών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του, σε
συντονισµό µε ταυτόχρονη σύνταξη ολοκληρωµένου σχεδίου «απορρύπανσης προστασίας και
οικολογικής διαχείρισης» του Κορινθιακού κόλπου, που βρίσκεται στα όρια της µόλυνσης, πάντα στο
πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείριση Παράκτιου Χώρου».
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ΑΑ5. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΖΩΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Υγρότοποι
• Το ιδιαίτερο Τοπίο του Αµβρακικού κόλπου
Ο Αµβρακικός κόλπος είναι ένας από τους µεγαλύτερους κλειστούς κόλπους της Ελλάδας και το
"µεγαλύτερο υγροτοπικό σύστηµά" της καταλαµβάνοντας έκταση περίπου 400 τ. χλµ. αποτελούµενο στο
πλαίσιο της οικολογίας του Τοπίου του, από ένα "µωσαϊκό υγροτοπικών συστηµάτων" ευρωπαϊκής και
διεθνούς σηµασίας, ενώ είναι ένας από τους πλέον ανέπαφους υγροτόπους της Ευρώπης, όπου
εναλλάσσονται συνεχώς το ένα µε το άλλο: θαλάσσια και ποτάµια συστήµατα, παρόχθια δάση,
αλµυρόβαλτοι, καλαµιώνες, ασβεστολιθικοί λόφοι, λιµνοθάλασσες κλπ. Οι 3 µεγαλύτερες λιµνοθάλασσες
είναι: η Λογαρού, η Τσουκαλιό και η Ροδιά Οι λιµνοθάλασσες έχουν ζωτική σηµασία για την περιοχή καθώς
αποτελούν φυσικά ιχθυοτροφεία. Πέραν όµως των λιµνοθαλασσών και η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει µια
µοναδική χλωρίδα και πανίδα.
Τα χαρακτηριστικά αυτά συντελούν ώστε να εµφανίζει µια σηµαντική ποικιλότητα τοπίων, που αποτελούνται
από τα τοπία των υφάλµυρων λιµνοθαλασσών µε τις αµµώδεις λουρονησιδες, - που αποτελούν και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του-, των τριών βραχωδών λόφων ανάµεσα σε αυτές, τα τοπία των µικρών
δέλτα που σχηµατίζονται στα σηµεία που εκβάλουν τα ποτάµια Λούρος και Άραχθος, το ιδιαίτερο τοπίο της
λουρονησίδας του Τσουκαλιού, που αποτελείται από σπασµένα κελύφη και λείψανα και είναι ένα από τα πιο
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της περιοχής, καθώς και από τα τοπία των λόφων που τον
περιβάλλουν στα βόρεια και ανατολικά. Όλα αυτά συνθέτουν το συνολικό τοπίο του Αµβρακικού και
συντελούν ώστε να είναι τόπος φωλιάσµατος ενός µεγάλου αριθµού ειδών πουλιών, ιδιαίτερα υδρόβιων και
παρυδάτιων, καθώς και ορισµένων πολύ σπάνιων και απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών, αλλά και ιδιαίτερα
σηµαντικός για την αναπαραγωγή ενός σπάνιου πουλιού, του Αργυροπελεκάνου, του µεγαλύτερου υδρόβιου
πουλιού του κόσµου.
Στον κόλπο και ιδιαίτερα στον λιµένα της Αµφιλοχίας παρουσιάζεται κατά τους θερινούς µήνες (ιδιαίτερα τον
Αύγουστο) το φαινόµενο φωσφορισµού της θάλασσας, το οποίο οφείλεται σε συσσώρευση
µικροοργανισµών (πλαγκτού).
Στην είσοδο του κόλπου στο στενό πέρασµα µεταξύ του Ακτίου και της Πρέβεζας δηµιουργείται ένα ιδιαίτερο
τοπίο σύνδεσης δυο αντιφατικών επί µέρους τοπίων, του συµπαγούς οικιστικού τοπίου της Πρέβεζας από τη
µια πλευρά και του επιπέδου τοπίου του Ακτίου από την άλλη, µε τις δυο παράκτιες λίµνες τη λ. Κοκάλα και
τη Λ. Σαλτίνη νοτιότερα. Το Άκτιο µπορεί να αποτελέσει και την δυτική αεροπορική πύλη εισόδου στην χώρα.
Λιµναία Τοπία
Τα λιµναία τοπία αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του συνολικού τοπίου της ζώνης αυτής.
• Το Τοπίο της Λίµνης Βουλκαρία
Βουλκαρία ή Μυρτούντιον. Λιµναίο τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής άξιας. Βρίσκεται στο Β∆ άκρο της ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας. Έχει ευµεγέθη επιφάνεια περίπου 9 τετ. χλµ. αλλά είναι αβαθής µε µέγιστο βάθος 2,5 µ.
Έχει σχήµα ακανόνιστο και ακτές ασαφείς.
Σχηµατίζεται σε τεκτονική τάφρο στο µέσον της χερσονήσου της Στέρνας και θεωρείται ως αποτέλεσµα
τεκτονικής δράσης, καρστικοποίησης και εναπόθεσης υλικών (χαλίκια, άµµος, άργιλος). Μεταγενέστερα
εναποτέθηκαν στην περιοχή νεογενή ιζήµατα λιµναίας ή παράκτιας προέλευσης, που καλύφθηκαν από
αλλουβιακές εναποθέσεις.
Η Βουλκαριά έχει ελώδεις ακτές µεγάλου εύρους και συνδέεται µε τη θάλασσα µε ένα τεχνητό κανάλι µήκους
1.400 µ. Περιβάλλεται από πεδιάδα µε εκτεταµένες καλλιέργειες .Στο µεγαλύτερο τµήµα της πεδιάδας
απαντούν ρέµατα και µικρότερα ρυάκια που µεταφέρουν ποικίλα εναποθέµατα.
Σηµαντικός βιότοπος σε πολύ καλή οικολογική κατάσταση που προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR.
Βρίσκεται σε δίαυλο µετανάστευσης πουλιών.
Οι κάτοικοι ονοµάζουν το τεχνητό κανάλι που διοχετεύει τα πλεονάζοντα νερά της στο Ιόνιο πέλαγος,"
αύλακα της Κλεοπάτρας.
Παράκτια Λιµναία Τοπία
• Οι παράκτιες λίµνες της χερσονήσου Στέρνας
Στο βόρειο τµήµα της χερσονήσου Στέρνας, υπάρχουν όπως προαναφέρθηκε, δυο παράκτιες λίµνες η Λ.
Κοκάλα κοντά στο Άκτιο και η ιδιωτική λ. Σαλτίνη νοτιότερα. Στο επίπεδο γεωµορφολογικά τοπίο της
περιοχής µε τις εκτεταµένες καλλιέργειες και τα χορτολίβαδα, οι λίµνες αυτές αποτελούν το ιδιαίτερο φυσικό
χαρακτηριστικό γνώρισµα του συνολικού τοπίου της περιοχής.
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Τεχνητά κανάλια συνδέουν τις λίµνες µε το Ιόνιο πέλαγος. Μέσω αυτών των καναλιών εισέρχονται ψάρια
από τη θάλασσα στις υφάλµυρες πλέον λίµνες οι οποίες χρησιµοποιούνται κυρίως για αλιεία.
Η περιοχή του Ακτίου µε τα βαλτοτόπια, τις λίµνες και τα κανάλια αποτελεί βιότοπο ιδιαίτερα µεγάλης
σηµασίας και καταφύγιο πολλών ειδών ιδιαίτερα πουλιών. Στη γύρω περιοχή παρατηρούνται εκτεταµένοι
ελαιώνες και χορτολίβαδα όπου εκτρέφονται βοοειδή και αµνοερίφια.
Σε αρκετά µέρη αναπτύσσεται χαρακτηριστική βλάστηση µε Juncus. Στην νότια περιοχή της χερσονήσου του
Ακτίου, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της λίµνης απαντούν ελαιώνες, θερµοκήπια, αλλά και χορτολίβαδα.
• Νεοεµφανιζόµενα Λιµναία Τοπία
Νότια και δυτικά της πόλης Βόνιτσας, υπάρχουν τρεις πολύ µικρές λίµνες µε κοινό µορφολογικό
χαρακτηριστικό τα αρκετά ψηλά τοιχώµατα, που είναι πάνω από την στάθµη του νερού. Οι λίµνες
«Λιµνοβρόχι», «Μικρό Λιµνοβρόχι» και «Μεγάλο Λιµνοβρόχι» παραφθορά της λέξης «λινοβρόχι». Ή
ονοµασία προέρχεται από την χρήση των νερών της λίµνης για την επεξεργασία λιναριού.
Στους Ενετικούς χάρτες και στα Νοτάρια (συµβόλαια) της Ενετικής περιόδου δεν υπάρχει καµιά ένδειξη για
ύπαρξη λίµνης, παρότι µέχρι και τους πρόποδες της Ορνίτσας εκτείνονταν ο συνοικισµός-χωριό Cochini. Η
πρώτη αναφορά σε λίµνη και µάλιστα µε το όνοµα λιµνοβρώχι υπάρχει σε συµβόλαια του τέλους 18ου
αιώνα.
Η µορφή των λιµνών, το σχήµα τους, τα «φρύδια» γύρω από αυτές, το βάθος τους, η ποιότητα των νερών,
οδηγούν άµεσα στο συµπέρασµα ότι η προέλευσή τους οφείλεται στην πτώση πέτρινων θόλων που
υπήρχαν πάνω από αυτές. Στην περιοχή, υπάρχουν και άλλες υπόγειες λίµνες. Όλη η περιοχή γύρω αλλά
και κάτω από την Ορνίτσα (ονοµασία του βουνού στα νότια-δυτικά της Βόνιτσας) αποτελείται από
ασβεστολιθικά πετρώµατα, που συγκρατούν τους υδάτινους όγκους, σχηµατίζοντας µεγάλες υπόγειες λίµνες
και µεγάλες διαδροµές µέσα στο όρος Ορνίτσα.
Οι δύο πρώτες λίµνες έχουν υφάλµυρο νερό, λόγω επικοινωνίας µε την θάλασσα, ενώ η τρίτη λίµνη στα
Λειβαδάκια έχει κανονικό πόσιµο νερό.
Κοντά στις λίµνες, βρίσκονται οι γόνιµες πεδιάδες της Βόνιτσας, η πεδιάδα Λειβαδάκια αλλά και η πεδιάδα
της Βουλκαριάς.
Λιµνοθάλασσες
• Λιµνοθάλασσα Λιµένι
Η Λιµνοθάλασσα Λιµένι βρίσκεται δυτικά της πόλης της Βόνιτσας. Έχει επίµηκες σχήµα.
• Λιµνοθάλασσα του Κατάφουρκου
Η Λιµνοθάλασσα του Κατάφουρκου βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του Αµβρακικού κόλπου µε κύριο
χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ κλειστή. Έχει σχηµατιστεί από τις προσχώσεις του ποταµού Κρικελιώτη,
περιβάλλεται από υδρόβια, ελοφυτική βλάστηση και θαµνώνες µε αρµυρίκια. Εδώ, αναζητούν την τροφή
τους µικροτσικνιάδες, ενώ κουρνιάζουν οι περισσότεροι ασηµόγλαροι της ευρύτερης περιοχής.
• Λιµνοθάλασσα Μπούκα
Λιµνοθάλασσα Μπούκα όπου κυρίως την άνοιξη συγκεντρώνονται γλαρόνια και διάφορα παρυδάτια
(χαραδριόµορφα, σκαλίδρες).
Πηγές
• Πηγή Τρύφου
Η τοποθεσία όπου βρίσκεται η πηγή Τρύφου «Άγιος Βάρβαρος», είναι καταπληκτική µέσα σε ένα
καταπράσινο περιβάλλον σε υψόµετρο 220 µέτρων. Από την πηγή αναβλύζει µεταλλικό νερό µε
χαρακτηριστική οσµή υδρογονανθράκων. Η πρόσβαση γίνεται από τον κεντρικό δρόµο Αµφιλοχίας Βόνιτσας.
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο του όρους Μακρυνόρος
Το Μακρυνόρος µε µέγιστο υψόµετρο 950 µέτρα υψώνεται στην ανατολική παραλία του Αµβρακικού κόλπου
και αποτελεί κοινό τόπο µε την Τοπιακή Ενότητα Όρεων του Βάλτου. Μετά το Κατάφουρκο και µέχρι το
Μενίδι, η ακτή είναι βραχώδης λόγω του Μακρυνόρους. Το Μακρυνόρος καλυπτόταν µε πυκνό δάσος από
πεύκο, αριές, κουµαριές και ρείκια, αλλά το αποτέφρωσε µεγάλη πυρκαγιά πριν από λίγα χρόνια. Ευτυχώς
το βουνό δεν είναι βραχώδες και οι βροχές που έπεσαν στην περιοχή βοήθησαν τα φυτά και τα δένδρα να
ξαναφυτρώσουν σύντοµα και να πρασινίσει πάλι το τοπίο.
Παράκτια Τοπία
Στις ακτές της ζώνης τοπίου του Αµβρακικού, που αποτελούν το νότιο και το ανατολικό τµήµα του κόλπου, οι
κλίσεις είναι σχετικά απότοµες.
Στο πολυσχιδές απότοµο νότιο τµήµα εξαίρεση αποτελούν οι προσχωµατικής προέλευσης περιοχές της
Βόνιτσας, ∆ρυµού - Λουτρακίου, και Ακτίου που ταυτόχρονα εµφανίζουν και τις ηπιότερες µορφολογικές
κλίσεις.
Το Άκτιο είναι το ακροτελεύτιο ακρωτήριο της Ακαρνανίας, στην είσοδο του Αµβρακικού κόλπου, απέναντι
από την Πρέβεζα, από την οποία απέχει µόλις 725 µέτρα. ∆ιαθέτει µαρίνες για ελλιµενισµό τουριστικών
σκαφών. Το Άκτιο σήµερα είναι γνωστό παγκοσµίως, πέραν της Ναυµαχίας του Ακτίου, από το οµώνυµο
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αεροδρόµιο του ΝΑΤΟ (σταθµεύουν εδώ τα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέµου AWACS). Είναι το τρίτο κατά
σειρά αεροδρόµιο σε µήκος αεροδιαδρόµου στην Ελλάδα (4200m), µετά το Ελευθέριος Βενιζέλος (5500m)
και το στρατιωτικό αεροδρόµιο Λάρισας (4800m).
Μεταξύ των ακρωτηρίων Παναγιά και Γελαδα, σχηµατίζεται ανοιχτού τοξοειδούς σχήµατος ακτή, µε οµαλή
στα δυτικά µορφολογία και µε µικρές απότοµες εγκολπώσεις και όρµους και ορµίσκους στα ανατολικά. Οι
µεγαλύτεροι όρµοι είναι ο όρµος Βόνιτσας µε το νησάκι Κουκουµίτσα, ο όρµος Λουτρακίου και ο όρµος της
Αµφιλοχίας που εισχωρεί σε βάθος στη στεριά.
Υπάρχουν τα λιµάνια του Ακτίου που είναι επιβατικό, το λιµάνι της Αµφιλοχίας που είναι εµπορικό και τα
λιµάνια της Βόνιτσας που είναι αλιευτικό και τουριστικό.
Οι ακτές του Αµβρακικού κόλπου δεν είναι ανεπτυγµένες τουριστικά ενώ προσφέρονται για τουριστική
ανάπτυξη.
Νησιωτικό Τοπίο
• Νησάκι Κουκουµίτσα Βόνιτσας
Το νησάκι Κουκουµίτσα βρίσκεται ανατολικά του λιµανιού της Βόνιτσας και έχει έκταση 5,6 ha. Έχει ιδιαίτερη
αισθητική αξία. Καλύπτεται από πεύκα και κυπαρίσσια και βρίσκεται σε καλή οικολογική κατάσταση.
Μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο του το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου που περιβάλλεται από µεγάλους
ευκαλύπτους
Τοπία Φυσικών σχηµατισµών
• Το Σπήλαιο Κωνωπίνας
Το Σπήλαιο βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Ευθυµίου, στο κέντρο του χωριού Κωνωπίνα του διευρυµένου
δήµου Ακτίου - Βόνιτσας. Είναι ένα αξιόλογο σπήλαιο, ανεξερεύνητο και άγνωστο στους πολλούς. Οι
σπηλαιολόγοι αναφέρουν την ύπαρξη ενός καταπληκτικού διάκοσµου από σπηλαιοαποθέσεις σταλακτιτών
και σταλαγµιτών πολλών ειδών, εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς.
Αγροτικά Τοπία
Καλλιεργηµένα Αγροτικά Τοπία παρατηρούµε στις γόνιµες πεδιάδες που βρίσκονται κοντά στις λίµνες, στην
πεδιάδα της Βόνιτσας - Μοναστηρακίου, στην πεδιάδα της Βουλκαριάς, στην πεδιάδα Λειβαδάκια και στην
πεδιάδα της Αµβρακίας.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην νότια περιοχή της χερσονήσου του Ακτίου, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά
της λίµνης απαντούν ελαιώνες, θερµοκήπια, αλλά και χορτολίβαδα όπου εκτρέφονται βοοειδή και
αµνοερίφια.
Καλλιεργηµένα αγροτικά τοπία παρατηρούµε επίσης στη πεδιάδα της Λεπενούς στα νότια της Αµφιλοχίας
στη περιοχή του Λουτρού.
Το είδος της γεωργίας, αν και εκσυγχρονισµένη, παραµένει οικογενειακής µορφής.
Η κτηνοτροφία µε παραγωγή βοοειδών στις πεδινές και αιγοπροβάτων στις ηµιορεινές περιοχές των ορεών
Μακρυνορος και Θυαµο, ασκείται συµπληρωµατικά µε την γεωργία. Κυριαρχεί η παραδοσιακής µορφής
µικρή οικογενειακή εκµετάλλευση.
Βοσκότοπος µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αλλά και την ίδια χρήση από την αρχαιότητα βρίσκεται
στην πεδιάδα του Παλαιρου στην Χερσόνησο της Πλαγιάς. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου της είναι
ότι βρίσκεται σε υψοµετρική διαφορά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και συντίθεται από έδαφος
αµµουδερό, (όπου υπήρχε θάλασσα µε την οποία ήταν αποκοµµένη η χερσόνησος), βοσκοτόπια και
πληθώρα Αρχαιολογικών ερειπίων καθώς και ενετικό κάστρο.
Στο αγροτικό τοπίο συµπεριλαµβάνονται και οι εκτεταµένες υδατικές εκτάσεις: λιµνοθάλασσες, λίµνες και
προφυλαγµένοι κόλποι που ευνοούν την ανάπτυξη όλων των µορφών υδατοκαλλιέργειας – από τις
παραδοσιακές εκτατικές, µέχρι τις πλέον σύγχρονες εντατικές. Σηµαντικές ιχθυοκαλλιέργειες εντοπίζονται
στις λιµνοθάλασσες Μπούκας, Συκιάς, Βουλκαριάς. Θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες υπάρχουν, στις δυτικές
ακτές του Αµβρακικού.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Το οικιστικό τοπίο εµφανίζει τα µεγαλύτερα πυκνώµατά του κατά µήκος του κύριου οδικού άξονα που
συνδέει την Αµφιλοχία µε το Άκτιο, κύρια στις παράκτιες πόλεις Βόνιτσα και Αµφιλοχία. Μικρότερα
πυκνώµατα κατά µήκος του ιδίου άξονα αλλά στην ενδοχώρα στους οικισµούς Σπαρτο, ∆ρυµος και
Παλιαµπελλα µε µεγαλύτερο στον τελευταίο. Νότια του άξονα αυτού στην ενδοχώρα υπάρχουν διάσπαρτοι
µικροί και µεγαλύτεροι οικισµοί χωρίς να αποτελούν οι ίδιοι ενδιαφέροντα οικιστικά τοπία.
Κατά µήκος του κύριου οδικού άξονα που συνδέει την Αµφιλοχία µε τη Άρτα.
το οικιστικό τοπίο εµφανίζει µικρότερα πυκνώµατα στους οικισµούς Κρικελος, Ανοιξιάτικο και τους µικρούς
παράκτιους οικισµούς Καραφουρκο και Μενίδι. Υπάρχουν και σε αυτή τη περιοχή διάσπαρτοι µικροί και
µεγαλύτεροι οικισµοί χωρίς να αποτελούν και αυτοί ενδιαφέροντα οικιστικά τοπία. Εµφανίζονται επίσης
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µικρές γραµµικές αναπτύξεις Β’ κατοικίας µε πυκνώµατα στην περιοχή Αµφιλοχίας – Ανοιξιάτικου - Μενιδίου
και µικρότερες στη Βόνιτσα.
Τα Παράκτια Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο του οικισµού Πάλαιρος
Πρόκειται για έναν οικισµό, µε ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτει τη µεγαλύτερη σε µήκος
αξιοποιήσιµη παραλία της Αιτωλοακαρνανίας, µε ψιλό βότσαλο και άµµο. Η Πάλαιρος προσελκύει κυρίως
δυτικοευρωπαίους τουρίστες, ενώ και ο εσωτερικός τουρισµός παρουσιάζει αυξητική τάση.
• Το Τοπίο της πόλης Βόνιτσα
Η 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. Χαρακτηριστικά και πολύ
αξιόλογα στοιχεία του τοπίου της πόλης είναι το βενετσιάνικο κάστρο της, το οποίο είναι από τα πιο
καλοδιατηρηµένα της Ελλάδας καθώς και κατάφυτο νησάκι στον κόλπο µπροστά από την πόλη
(Κουκουµίτσα Βόνιτσας) που ενώνεται µε γέφυρα και προσφέρεται για περιπάτους.
Στο σηµείο όπου βρίσκεται σήµερα άκµασε στα Βυζαντινά χρόνια. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η
πόλη Βόνιτσα πέρασε για ένα µεγάλο διάστηµα υπό τον έλεγχο των Βενετών. Το 1832 αποτέλεσε τµήµα του
νέου Ελληνικού κράτους.
• Το Τοπίο της πόλης Αµφιλοχία
Η Αµφιλοχία είναι παράλια πόλη. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου της είναι η αµφιθεατρική ανάπτυξη
της πάνω σε δυο λόφους που στο νότιο µέρος συγκλίνουν µεταξύ τους και σχηµατίζουν ορθή γωνία, καθώς
και η θέση της στο πιο εσωτερικό σηµείο του όρµου του Αµβρακικού κόλπου . Ο συνδυασµός του ορεινού
όγκου µε τη θάλασσα αποτελούν ένα φυσικότατο καταφύγιο προστασίας των τουριστικών σκαφών απ' τους
ανέµους. Η γεωγραφική θέση της πόλης οδήγησε στο να αποκαλείται σήµερα η Αµφιλοχία «η νύφη του
Αµβρακικού». Η Aµφιλοχία είναι χτισµένη δίπλα ακριβώς από τα ερείπια και τα τείχη της αρχαίας
ακαρνανικής πόλης Λιµναίας ενώ την περίοδο του Αλή πασά ονοµαζόταν Καρβασαράς.
• Το Τοπίο του οικισµού Μενίδι
Ο οικισµός Μενίδι βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Αµβρακικού κόλπου. Η τουριστική κίνηση έχει
αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.
• Το Τοπίο του οικισµού Μπούκα
Ο οικισµός Μπούκα βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Αµβρακικού κόλπου είναι χτισµένος στη
θέση, που στην αρχαιότητα ήταν οι Ολπες. Η παραλία είναι ιδανική για µπάνιο και η άµµος της θεωρείται
θεραπευτική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παλιό τοξωτό γεφύρι του οικισµού που σώζεται
ακέραιο. ∆υστυχώς όµως εµφανίζει εικόνες εγκατάλειψης ακόµη και τους καλοκαιρινούς µήνες.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Το Αρχαιολογικό Τοπίο της Χερσονήσου του Ακτίου
Η χερσόνησος του Ακτίου 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.)
Στο ακρωτήριο Άκτιο υπήρχε από τον 5ο π.Χ. αιώνα ο περίφηµος ναός του Ακτίου Απόλλωνος, που έκτισαν
οι κάτοικοι της αρχαίας πόλης Ανακτόριον (βρισκόταν κοντά στη Βόνιτσα). Ο ναός αυτός έχει γκρεµιστεί από
σεισµό αλλά και από καθίζηση στη θάλασσα. Περί τους 100 λαξευµένους ογκόλιθους του Ναού του Ακτίου
Απόλλωνα, έχουν µεταφερθεί στην Πρέβεζα και σήµερα βρίσκονται εγκαταλειµµένοι και «παραταγµένοι»
στην παραλία της Κυανής Ακτής, ακριβώς απέναντι από το καφενείο του ∆ήµου. Από την πρώτη εποχή της
ίδρυσης του Ιερού στο Άκτιο (δηλαδή τον 6ο αι. π.Χ.) προέρχονται δύο κούροι, δηλαδή κορµοί αρχαϊκών
αγαλµάτων που βρίσκονται σήµερα στο Μουσείο του Λούβρου. Στο Θύρρειο ο επισκέπτης µπορεί να
θαυµάσει µια πλούσια αρχαιολογική συλλογή ευρηµάτων.
Το 2009 είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο τα δύο θεϊκά κεφάλια αγαλµάτων του Απόλλωνα και της Άρτεµης. Το
2010 η πανεπιστηµιακή ανασκαφή έφερε στο φως νέα σπουδαία ευρήµατα από το ναό του Άκτιου
Απόλλωνα ένα ναόσχηµο οικοδόµηµα. (Καθηγήτρια Αρχαιολογίας Ισµήνη Τριάντη).
• Το Αρχαιολογικό και Ενετικό Τοπίο της Χερσονήσου της Πλαγιάς
Το κύριο χαρακτηριστικόο του είναι η συνύπαρξη ερειπίων διαφορετικών χρονικών περιόδων.
Η δοµή του Αρχαιολογικού και Ενετικού Τοπίου της Χερσονήσου της Πλαγιάς συντίθεται από τον κάµπο της
Πάλαιρου και τα βοσκοτόπια τους που υπήρχαν και στην αρχαιότητα, τα τείχη της Αρχαίας Πόλης της
Πάλαιρου, η οποία βρισκόταν στον οικισµό Κεχροπούλα (δεν υπάρχει σήµερα) στα Νοτιοανατολικά της
Χερσονήσου, τα εκτεταµένα Νεκροταφεία της, τα πολλά ιερά που βρίσκονται εκτός των τειχών της, τα
ερείπια των λιµενικών εγκαταστάσεων στο λιµάνι της Αρχαίας Πάλαιρου που βρισκόταν στη θέση της
σηµερινής Πογωνιάς, το Ενετικό Κάστρο της Πλαγιάς µε την ονοµασία Άγιος Γεώργιος που χτίστηκε στα τέλη
του 17ου αιώνα και έχει κηρυχθεί διατηρητέο από το 1998, καθώς και τα Καστέλια της Πλαγιάς, που µάλλον
αποτελούσαν τµήµα του οχυρωµατικού συγκροτήµατος της Στέρνας.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δηλ. της πεδιάδας της Πάλαιρου είναι ότι βρίσκεται σε υψοµετρική διαφορά κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας, έχει έδαφος αµµουδερό, (όπου υπήρχε θάλασσα µε την οποία ήταν
αποκοµµένη η χερσόνησος) και ότι εµφανίζει πληθώρα Αρχαιολογικών ερειπίων καθώς και το Ενετικό
κάστρο.
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Εντυπωσιακή είναι η διατήρηση των τειχών της Αρχαίας Πόλης της Πάλαιρου µε Πύλες και Πύργους των
οποίων η κατασκευή εναλλάσσεται ανάµεσα σε Τραπεζιόσχηµο και Πολυγωνικό σύστηµα και το σύνολό τους
ανήκει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Έχει εντοπισθεί η αρχαία Αγορά µε στοά και βάθρα.
Υπάρχει ο ισχυρισµός ότι στην 2η χιλιετερίδα π.Χ. η χερσόνησος της σηµερινής Πλαγιάς ήταν αυτόνοµο
νησί.
• Αρχαίο Θύρρειο Ακαρνανίας
Τα ερείπια της αρχαίας Ακαρνανικής πόλης Θύρρειο βρίσκονται στις βόρειες υπώρειες της κορυφής
Περγαντή, 12 περίπου χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της Βόνιτσας.
Το Θύρρειο ήταν η µεγαλύτερη ή τουλάχιστον µια από τις µεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Ακαρνανίας.
Κρίνοντας από την περίµετρο των τειχών του που πλησιάζει τα 10 χιλιόµετρα (9.914 µέτρα) πολλοί
ερευνητές το θεώρησαν µεγαλύτερο και από την Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα.
• Άλλοι Αρχαιολογικοί χώροι
Αρχαιολογικός χώρος "Μαγούλα" (αρχαίο τείχος και ναός)
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παλαιοχώριο ή Λέκκα" (αρχαία πόλη Hράκλεια ή ο αρχαίος Eχίνος)
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Ηράκλειας
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ανακτορίου στη Νέα Καµαρίνα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Μόσχοβη" Κατούνας (ερείπια αρχαίου οικισµού)
Αρχαιολογικός χώρος λόφου Παλιοχαλιά στη θέση "Άγιος Γεώργιος" Πλαγιάς
Αρχαίο τείχος Αµφιλοχίας
Αρχαιολογικός χώρος στην Aµφιλοχία (αρχαία πόλη Λιµναία
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Στρογγυλό" Αµοργιανών (αγροτικό ιερό)
• Ενάλιες Αρχαιότητες
Υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην θαλάσσια περιοχή από το Άκτιο µέχρι και την Βόνιτσα καθώς εκεί
υπάρχουν πολλά αρχαία µνηµεία. Η αντιστοίχιση των αρχαίων πόλεων της Ακαρνανίας µε τις σηµερινές
πόλεις και χωριά δεν είναι ακριβής. Για αρκετές από αυτές γίνεται µε βεβαιότητα, ενώ για άλλες
πιθανολογείται.
• Μνηµεία
Η περιοχή είναι επίσης διάσπαρτη από πολλά µνηµεία, 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 Άκτιο, Βασιλικές στη Βόνιτσα), Κάστρα (Ακτίου και Βόνιτσας ), Ιταλικές οχυρώσεις στη
Σκεπαρνιά.
• Κάστρο Βόνιτσας
Το Ενετικό κάστρο Βόνιτσας βρίσκεται σε λόφο που δεσπόζει του Αµβρακικού και προσφέρει εκπληκτική
θέα. Ανήκε σε ένα ευρύτερο δίκτυο φρουρίων της περιοχής που ήλεγχε την θαλάσσια διάβαση προς τον
Αµβρακικό. Το κάστρο αποτελείται από ένα εξωτερικό περίβολο, τον µεγάλο προµαχώνα και τον κυρίως
περίβολο. Εντυπωσιακή είναι η διατήρηση των τειχών του σε όλο τους το µήκος.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι ασχολίες των κατοίκων είναι κύρια αγροτικές συµπεριλαµβανόµενων και των ασχολούµενων µε τις
ιχθυοκαλλιέργειες.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έθιµα
Η Βόνιτσα διαθέτει Πολιτιστικό Κέντρο µε ποικίλες δραστηριότητες στο οποίο στεγάζεται και η Σύγχρονη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη µε έναν αρκετά µεγάλο αριθµό βιβλίων.
Τέλος, στα Παλιάµπελα βρίσκεται η Ακαδηµία Μελετών Κοινωνικών Προβληµάτων ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ,
πολιτιστικό ίδρυµα γνωστό για την έντονη δραστηριότητα του σε ιδιαίτερα σηµαντικά κοινωνικά θέµατα.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Στη θαλάσσια περιοχή του Ακτίου και της σηµερινής Πρέβεζας, έγινε το 31 π.Χ. η οµώνυµη ναυµαχία
που έκρινε την τύχη της ανώτατης ηγεσίας του ρωµαϊκού Κράτους όπου ο Οκτάβιος καταναυµάχησε το
στόλο του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Επίσης καθιέρωσε τους αγώνες των Ακτίων ανά πενταετία, µε
προσθήκη νέων αγωνισµάτων (µουσικούς, ποιητικούς και ναυτικούς διαγωνισµούς). Στη θέση του ιερού
πολύ αργότερα κατασκευάζει ο Αλή Πασάς ένα χωµάτινο φρούριο
• Κάθε δύο χρόνια στο Άκτιο γίνονταν τα «Άκτια», αγώνες ιππικοί και γυµνικοί και γιορτές για να τιµήσουν
οι Aκαρνανικές πόλεις τον θεό Απόλλωνα (θεό της µουσικής και των τεχνών). Στους πανελλήνιους
αγώνες, την 5η θέση κατείχαν τα Άκτια: Ολύµπια, Πύθια, Ίσθµια, Νεµέα, Άκτια.
• Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η πόλη Βόνιτσα πέρασε για ένα µεγάλο διάστηµα υπό τον έλεγχο
των Βενετών. Το 1832 αποτέλεσε τµήµα του νέου Ελληνικού κράτους.
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2. Αξιολόγηση
Η Ζώνη περιλαµβάνει τρία (3) τοπία Εθνικής Αξίας και έντεκα (11) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα
στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•

•

Το Ενετικό κάστρο Βόνιτσας βρίσκεται σε λόφο που δεσπόζει του Αµβρακικού και προσφέρει εκπληκτική
θέα τόσο προς την σύγχρονη πόλη και την ευρύτερη πεδινή περιοχή όσο και προς τον ίδιο τον
Αµβρακικό.
Εντυπωσιακή είναι η θέση της Αρχαίας Πόλης της Παλαίρου µε θέα σε όλη την γύρω περιοχή.

4. Απειλές
• Οι σηµαντικότερες απειλές που επηρεάζουν την ισορροπία του οικοσυστήµατος του Αµβρακικού είναι οι
ακόλουθες:
1. Η ρύπανση που προέρχεται από: αστικά λύµατα & απορρίµµατα, εντατική χρήση λιπασµάτων &
φυτοφαρµάκων, ρύπανση από τις δεξαµενές καυσίµων ρυπογόνες δραστηριότητες από κτηνοτροφικές &
µεταποιητικές µονάδες.
2. Η επιβάρυνση του υδρολογικού ισοζυγίου στους ποταµούς & τον Κόλπο από την κατασκευή
φραγµάτων της ∆ΕΗ στον Λούρο και Άραχθο, από τη µείωση του ρυθµού ανανέωσης των νερών από το
Ιόνιο, από την κατασκευή αναχωµάτων κατά µήκος των ποταµών.
3. Πιέσεις λόγω παράνοµων δραστηριοτήτων στους υγροτόπους και τα προστατευµένα είδη, όπως
επιχωµάτωση υγροτόπων, δηµιουργία παράνοµων χωµατερών, κατασκευή νέων δρόµων, άναρχη
χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων και αύξηση της δόµησης εκτός οικισµών που κατακερµατίζουν τους
υγρότοπους και αλλοιώνουν το τοπίο.
• Η περιοχή γύρω από τις λίµνες λ. Κοκάλα και λ. Σαλτίνη αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα από την
υπερβόσκηση, την οικοπεδοποίηση, τη λαθροθηρία και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος εξαιτίας των
έργων που έγιναν για τη κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου Πρέβεζας.
• Πολλές τοπικές κοινότητες αντιµετωπίζουν πρόβληµα ύδρευσης.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Αντιµετώπιση των απειλών που επηρεάζουν την ισορροπία του οικοσυστήµατος και την ποικιλότητα των
τοπίων, του Αµβρακικού.
Στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής ως εργαλείο σχεδιασµού στο πλαίσιο των
γενικών όρων που διέπουν ένα προστατευόµενο αντικείµενο (περιοχή, είδος, οικότοπος) οι σκοποί και
οι κατευθύνσεις πρέπει να αφορούν σε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό που θα περιλαµβάνει όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία του τοπίου ως ολότητα
∆ιατήρηση και αναβάθµιση των παράκτιων τοπίων, του Αµβρακικού καθώς και της ποικιλότητας των
τοπίων του ίδιου του Αµβρακικού στο πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης του Παράκτιου Χώρου»
Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων των Χερσονήσων του Ακτίου και της Πλαγιάς και δηµιουργία
«Αρχαιολογικού τοπίου - πάρκου» διαφορετικών χρονολογικών περιόδων, ως µια διαδροµή στην
Ιστορία του τόπου, µε διατήρηση της ιδίας χρήσης από την αρχαιότητα, του βοσκότοπου.
∆ηµιουργία δικτύου οικοπολιτιστικών διαδροµών, συνδέοντας τα πολλά διάσπαρτα µνηµεία, ΒυζαντινάΜεταβυζαντινά Προϊστορικά, Ρωµαϊκά – Παλαιοχριστιανικά, Κάστρα, Ιταλικές οχυρώσεις στη Σκεπαρνιά.
Η περιοχή είναι επίσης διάσπαρτη και από άλλα µνηµεία, όπως τα ερείπια της αρχαίας Ακαρνανικής
πόλης Θύρρειο, αλλά και από τα καλλιεργηµένα αγροτικά τοπία στις γόνιµες πεδιάδες που βρίσκονται
κοντά στις λίµνες, στην πεδιάδα της Βόνιτσας - Μοναστηρακίου, στην πεδιάδα της Βουλκαριάς και στην
πεδιάδα Λειβαδάκια της Αµβρακίας.
Ανάδειξη των οικιστικών τοπίων των ορεινών οικισµών στο πλαίσιο της συγκράτησης για την
προσαρµογή της διαχείρισης των δασών και διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής όπως Σαλτίνη, Βουλκάρια, Κοκάλα, Λιµνοβρόχι, Μικρό Λιµνοβρόχι,
Μεγάλο Λιµνοβρόχι.
Αναβάθµιση των οικιστικών τοπίων Πάλαιρος, Βόνιτσα, Αµφιλοχία, Μενίδι, Μπούκα
∆ιατήρηση του αγροτικού τοπίου τόσο ποιοτικά όσο και εκτατικά. ∆ιατήρηση ή και δηµιουργία των
«δοµικών στοιχείων του αγροτικού καλλιεργηµένου τοπίου», (µετά από οικολογική µελέτη της αγροτικής
περιοχής), όπως φυτοφράκτες (δένδρα ή / και θάµνοι), ακαλλιέργητες λωρίδες στα άκρα των αγρών,
βλάστηση στα αρδευτικά κανάλια, καθώς και στα ασυγκόµιστα περιθώρια των καλλιεργειών, καθώς και
κατά το δυνατό ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Το Σπήλαιο της Κονοπίνας πρέπει να προστατευτεί όχι µόνο για την εξαιρετική του οµορφιά, αλλά και για
την επιστηµονική του αξία διότι µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις τεκτονικές και σεισµικές
κινήσεις της περιοχής.
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A1. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ
Ζ1. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ
Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Ζ1. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά -περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου που απαρτίζουν την Ζώνη
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα των Τύπων Τοπίου της Ζώνης και περιγραφή των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Τοπίων της
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο του όρους Παναχαϊκό
Χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν τα πολλά φαράγγια του, στα οποία ρέουν ορµητικοί χείµαρροι. Το
φαράγγι όµως του ποταµού Βελβιτσάνου (Χαράδρου) αποτελεί χαρακτηριστικό του γνώρισµα, διότι χωρίζει
τον κύριο ορεινό όγκο σε νότιο τµήµα όπου βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή, (Παλαβού Πύργος) και σε βόρειο
τµήµα (Μεγάλη Λάκα).
Οι ποταµοί Γλαύκος και Σελινούντας αποτελούν γραµµικές χωροψηφίδες (διαδρόµους) στους πρόποδες των
δύο πλευρών του όρους. Στο Σελινούντα σχηµατίζονται ενδιαφέροντες βιότοποι για άγρια ζώα.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου του η εναλλαγή των δύο βασικών τύπων
βιότοπων, θαµνοτόπια - ορεινά λιβάδια στις µη γραµµικές χωροψηφίδες. Στις πλαγιές του όπου υπάρχει
βλάστηση αποτελείται από θάµνους, ενώ στα ψηλότερα µέρη του από δάση ελάτων. Ένα µεγάλο µέρος
του όρους αποτελείται από άγονα εδάφη µε ποώδη βλάστηση η οποία καλύπτει και ένα µεγάλο τµήµα του
νότιου µέρους. Το κεντρικό µέρος του βουνού είναι άγονο έδαφος. Τα καλλιεργήσιµα εδάφη καλύπτουν
κυρίως το δυτικό και ανατολικό µέρος.
Η υπερβόσκηση και η ανεξέλεγκτη υλοτοµία, η ανεξέλεγκτη διάνοιξη ορεινών δρόµων και η άναρχη
εξάπλωση των οικισµών στα χαµηλότερα υψόµετρα κατέστρεψαν το µεγαλύτερο µέρος της πολυπληθούς
βλάστησης µε συνέπεια να επέλθει διάβρωση και να ακολουθήσουν κατολισθήσεις στα ασταθή εδάφη του.
Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα- Τοπόσηµα αποτελούν το οροπέδιο Ρακίτα, οι λίµνες Ρακίτα και
η Βεργούρι καθώς και το ρέµα Τσίκιζα που διατρέχει το οροπέδιο, το οροπέδιο στη θέση Πρασούδι και ο
οικισµός Μικρόνι. Οι κυριότεροι οικισµοί βρίσκονται στους πρόποδες του όρους και γίνονται σπανιότεροι µε
την άνοδο του υψοµέτρου.
Σε ότι αφορά στις υποδοµές το Παναχαϊκό διαθέτει στο βόρειο τµήµα του, στα σύνορα Πάτρας και Ρίου, το
µεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ελλάδας.
Το Παναχαϊκό προσφέρεται για πεζοπορία και ορειβασία ενώ διαθέτει δύο ορειβατικά καταφύγια του Ε.Ο.Σ.
Πατρών, στο Ψάρθι (1.500 µ.) που λειτουργεί από το 1934 και στο Πρασούδι. Από τις 3 ∆εκεµβρίου 2011
λειτουργεί και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού Όρους στο Πουρναρόκαστρο.
• Το Τοπίο του όρους Ερύµανθος(Ωλονός)
Τα κύρια γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν η επιµήκης µορφή του, η οποία χωρίζεται σε τρεις
βασικούς ορεινούς όγκους, τον Προφήτη Ηλία, τον Μουγγίλα και τον Ωλονό που εκτείνονται σαν οροσειρά
στα όρια Αχαΐας και Ηλείας. Το διάσελο του Ωλονού είναι ο τόπος συνάντησης των τριών αυτών ορεινών
όγκων. Χαρακτηριστικά στοιχεία του οι πολλές απρόσιτες ασβεστολιθικές βραχοπλαγιές, κοκκινοπράσινοι
σχιστόλιθοι καθώς και οι πήγες πολλών ποταµών όπως Πηνειός, Σελινούς, Ερύµανθος, Πείρος και
Παραπείρος.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του οι εκτεταµένες χωροψηφιδες µε πυκνή βλάστηση από δάση Κεφαλληνιακής
ελάτης ενώ χαµηλότερα από δάση πεύκων και µικρότερα δρυός. Σε ακόµη χαµηλότερο υψόµετρο
συναντάται η µακία βλάστηση. Στις πλαγιές του υπάρχουν περίπου 970 είδη φυτών, από τα οποία τα 90
είναι ελληνικά ενδηµικά. Χαρακτηριστικό στοιχείο των ειδών της βλάστησης του είναι ο αµανίτης ο
µυγοκτόνος, το µανιτάρι µε το κόκκινο καπέλο και τις άσπρες βούλες το οποίο κατατάσσεται στα
δηλητηριώδη.
Η πολυπληθής πανίδα του περιλαµβάνει ασβούς, λαγούς, αλεπούδες ενώ εικάζεται ότι υπάρχουν και βίδρες.
Τα σηµαντικότερα πτηνά είναι ο χρυσαετός, η καλιακούδα, οι καρβουνιάρηδες, οι χιονοψάλτες κ.α. Το πιο
θορυβώδες πτηνό είναι ο δρυοκολάπτης που κατοικεί στο δάσος. Συναντάται επίσης η σπάνια πεταλούδα
Ραrnassio Apollo. Συµπεριλαµβάνεται στα αλπικά βουνά της Ελλάδας και ανήκει στις προστατευόµενες
περιοχές Natura 2000. Σήµερα ο Ερύµανθος, παρ' όλες τις έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις, παράνοµο
κυνήγι κλπ. διατηρεί σε µεγάλο βαθµό την φυσική ισορροπία του .
Τα Λοφώδη – ηµιορεινά Τοπία
• Το ηµιορεινό Τοπίο Σκολίς ή Σαντοµέρι
Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του αποτελούν το µικρό του µέγεθος το χαµηλό ύψος (960 µ.) και οι
απότοµες πλάγιες του µε γυµνούς και απόκρηµνους βράχους. Λόγω των απόκρηµνων πλαγιών του, είναι
κατάλληλο για αναρριχητές αλλά και ανεµοπτεριστές.
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Από εδώ πηγάζει ο µικρός ποταµός Λάρισος (ή Μάνα) που αποτελεί το όριο και ταυτόχρονα κοινό τόπο
µεταξύ Αχαΐας και Ηλείας.
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.
Χαρακτηριστικό του γνώρισµα αποτελεί στις πλαγιές του όρους ο αρχαιολογικός χώρος του Κεφαλόβρυσου
Πορτών, που συγκαταλέγεται µεταξύ των σηµαντικότερων αρχαίων εγκαταστάσεων της ∆υτικής Ελλάδας.
• Το Λοφώδες Τοπίο Μόβρη
Αποτελεί προέκταση του όρους Σκόλις στα ∆υτικά µε χαρακτηριστικό γνώρισµα το χαµηλό του ύψος (692 µ).
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.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Το Τοπίο των Πηγών
• Το Τοπίο των Πηγών του ποταµού Ερύµανθου
Χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου των πηγών του ποταµού Ερύµανθου αποτελούν ο µεγάλος αριθµός
των πηγών και η µεγάλη ποσότητα του νερού που αναβλύζει από αυτές. Σε όλο το ανάγλυφο της νότιας
πλευράς, υπάρχουν διάσπαρτες µικρότερες και µεγαλύτερες πηγές άρρηκτα δεµένες µε ολόκληρο
υγροτοπικό οικοσύστηµα, του οποίου αποτελούν και τις ενδείξεις της ύπαρξης βάσει της οικολογίας των
υγροτόπων.
Στους περισσότερους οικισµούς οι πηγές αυτές αναδεικνύονται χάρη σε εξαιρετικές λιθόκτιστες κατασκευές
που συγκαταλέγονται στα αρχιτεκτονικά - πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής.
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του ποταµού Πείρος
Χαρακτηριστικό του γνώρισµα αποτελεί το µεγάλο του µήκος. Ο Πείρος είναι ο µεγαλύτερος ποταµός της
Αχαΐας και η λεκάνη απορροής του είναι η µεγαλύτερη στη ∆υτική Αχαΐα. Πηγάζει από τα ανατολικά του
Ερύµανθου και διασχίζοντας την πεδιάδα Φαρρών - Χαλανδρίτσας εκβάλει στον Πατραϊκό κόλπο. Κατά
καιρούς είχε αλλάξει διάφορα ονόµατα όπως Καµενίτσα, Μέλλας, Πίερος, Νεζερίτικο, Πρέβεδος και Αχελώος.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν οι χείµαρροι που δέχεται στη διαδροµή του όπως ο Παραπείρος ή
Τυθεύς, το Πουρνολάγκαδο, το Τρανολάγκαδο και το Μεσολάγκαδο. Στο δήµο Τριταίας και στους οικισµούς
Χαυκάλι και Τόσκες κατασκευάζεται το Φράγµα Πείρου-Περαπείρου, µε σκοπό την ύδρευση της Πάτρας και
της Βιοµηχανική περιοχής Πατρών. Το χωριό Τόσκες θα καλυφθεί από τα νερά της τεχνητής λίµνης.
Ο Πείρος εκβάλει στον δήµο ∆ύµης κοντά στην αρχαία πόλη Ώλενο. Στις όχθες του υπήρχε και άλλη αρχαία
πόλη η Φαρραί.
• Το Τοπίο του ποταµού Γλαύκος
Ο ποταµός Γλαύκος πηγάζει από το όρος Παναχαϊκό. Χαρακτηριστικά στοιχεία του οι πολλές µικρές πηγές
(Σουλίου, Κεφαλόβρυσου, Ζουµπάτας κλπ) από τις οποίες τροφοδοτείται και διαρρέει την πεδιάδα των
Πατρών. Eχει υποστεί πολλές ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν αλλοιώσει το τοπίο του. Χρησιµοποιείται
κυρίως για αρδεύσεις, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος (Υ.Η.Σ Γλαύκου), ύδρευση της πόλης των Πατρών
(χειµερινούς µήνες) και στις νεροτριβές (για καθαρισµό χαλιών κλπ). 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 τεχνητή λίµνη.
• Το Τοπίο του ποταµού Βολιναίος ή ∆ρεπανέικο
Ο Βολιναίος ή ∆ρεπανέικο πηγάζει από τις δυτικές παρυφές του Παναχαϊκού και εκβάλει κοντά στο ∆ρέπανο.
Την ονοµασία την οφείλει στην αρχαία πόλη Βολίνη.
• Το Τοπίο του ποταµού Σελινούντα
Ο Σελινούντας ποταµός αποτελεί κοινό τόπο µεταξύ των τοπιακών ενοτήτων «Χελµού – Βουραϊκού Αιγιαλείας» και «Πάτρας - Παναχαϊκού».
Μαζί µε τον Γλαύκο θεωρούνται τα σύνορα του Ερύµανθου.
Ο ποταµός Σελινούντας πηγάζει από τον Ερύµανθο στην περιοχή της Βλασιάς και εκβάλει στον Κορινθιακό
κοντά στα Βαλιµίτικα. Τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα και στοιχεία αναφέρθηκαν ήδη στην Τοπιακή
Ενότητα του «Χελµού - Βουραϊκού - Αιγιαλείας».
• Το Τοπίο του ποταµού Πλατανέικο
Ο ποταµός Πλατανέικο πηγάζει στις παρυφές του Παναχαϊκού κοντά στο Καστρίτσι. Στην διαδροµή του
περνά από το χωριό Πλατάνι από το οποίο έχει πάρει και την ονοµασία του. Εκβάλει στον Κορινθιακό
κόλπο.
• Το Τοπίο του ποταµού Σέλεµνος
Ποτάµι της Αχαΐας που πηγάζει και αυτό στο Παναχαϊκό και στην πορεία του περνά από το Καστρίτσι στα
προάστια της Πάτρας. Εκβάλει στον Κορινθιακό κόλπο.
Στις όχθες του Σέλεµνου βρισκόταν η αρχαία πόλη Αργυρά.
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• Το Τοπίο του χειµάρρου ∆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.
Τα Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο της Λίµνης της Ρακίτας
Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της λίµνης είναι η θέση της στο οροπέδιο της Ρακίτας κοντά στο όρος
Μπάρµπας, σε υψόµετρο περίπου 1.130 µέτρων και χαρακτηριστικό στοιχείο της το πολύ µικρό µέγεθος της.
Οι όχθες της έχουν συνολική περίµετρο λιγότερη από 900 µέτρα. Βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισµό της
Ρακίτας. Η λίµνη αποτελεί σηµαντικό υδροβιότοπο. Παλαιότερα, αλλά ακόµα και σήµερα σε κάποιο βαθµό,
χρησίµευε ως τόπος για την καλοκαιρινή βοσκή των αιγοπροβάτων από την περιοχή του Μαζαρακίου
Πατρών. Στην περιοχή υπάρχει άλλη µια µικρή λίµνη η λ. Βεργούρι (οι όχθες της έχουν συνολική περίµετρο
λιγότερη από 150 µέτρα), καθώς και το ρέµα Τσίκιζα που διατρέχει το οροπέδιο. Γύρω από τη λίµνη δεν
υπάρχουν καθόλου καλλιέργειες. Η περιοχή παρουσιάζει έντονο περιηγητικό ενδιαφέρον.
Αγροτικά Τοπία
• Αγροτικά µη αµιγώς καλλιεργηµένα Τοπία
Αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία παράγονται και διαµορφώνονται από τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες,
δηµιουργώντας µωσαϊκά γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ηµι-φυσικών εκτάσεων στο βορειοδυτικό τµήµα της
ζώνης. Στην περιοχή από το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιά µέχρι το βουνό της Μόβρης,
εκτείνεται µια µεγάλη πεδινή έκταση η «πεδιάδα της Μοβρης» στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας και στην
εύφορη «πεδιάδα των Πατρών». Μέσα στα τοπία αυτά υπάρχουν αρκετά «γραµµικά» ηµιφυσικά
περιβάλλοντα που οριοθετούν τα άκρα των καλλιεργειών και τα οποία αποτελούνται κυρίως από
φυτοφράκτες (δένδρα ή/και θάµνους ακαλλιέργητες λωρίδες στα άκρα των αγρών). Το αγροτικό τοπίο που
δηµιουργούν εµφανίζει ποικιλότητα κύρια λόγω των διαφορετικών καλλιεργειών µε αµπελώνες ελαιώνες,
οπωροκηπευτικά και δηµητριακά. Σε ορισµένες µόνο πεδιάδες όπως στην πεδιάδα της Αχαΐας εµφανίζεται
ποικιλότητα και λόγω της γεωµορφολογίας µε λοφίσκους. Όµως το έργο του Φράγµατος στον ποταµό Πείρο
θα αλλάξει τα δεδοµένα της περιοχής. Αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία έχουν δηµιουργηθεί και στις µικρές
πεδιάδες και κοιλάδες που σχηµατίζονται κατά µήκος του ρου των ποταµών.
∆ασικά Τοπία
∆ασικά τοπία βρίσκονται στο όρος Ερύµανθος (Καλέντζι - Αλεποχώρι), στην περιοχή µεταξύ Παναχαϊκού Χαλανδρίτσας και ευρύτερης περιοχής Πατρών. Επικρατούντα είδη βλάστησης το χαλέπιο πεύκο, το έλατο,
η δρυς, η καστανιά. Επίσης πάνω από την πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας υπάρχει δασικό τοπίο
χαρακτηρισµένο «Αισθητικό ∆άσος» έκτασης 1850 Ηα, των λεκανών απορροής των χειµάρρων Σελέµνου
και Χαράδρου. Έχει ιδιαίτερη αξία ως χώρος αναψυχής κυρίως για τους κατοίκους της Πάτρας.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Στο όρος Ερύµανθος οι οικισµοί είναι διάσπαρτοι µε σηµαντικότερους τους οικισµούς Μίχας και Τσαπουρνιά,
τον οικισµό Λακκώµατα που θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους του Ερυµάνθου, ο Άγιος ∆ηµήτριος,
το Βελιµάχι, το Αλεποχώρι, η Σπαρτιά και ο οικισµός Καλέντζι σε θέση µε εξαιρετική θέα.
• Το Τοπίο της πόλης Χαλανδρίτσα
Η Χαλανδρίτσα (18 χλµ. από την Πάτρα), είναι πρωτεύουσα του σηµερινού Καλλικρατικού δήµου
Ερυµάνθου. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µεγάλου οικισµού αποτελούν το ιστορικό κέντρο της πόλης, οι
βυζαντινοί ναοί της Κοιµήσεως Θεοτόκου, του Αγ. Αθανασίου και του Αγ. Ιωάννη, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
και Τοπικής Ιστορίας, καθώς και ο µυκηναϊκός οικισµός και το µυκηναϊκό νεκροταφείο που έχουν ανασκαφεί
µέσα στον οικισµό, στον δρόµο προς Μίραλι. Επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία –Τοπόσηµα αποτελούν οι
πετρόκτιστες βρύσες του Ντεφάνη και του Μαργούτσα, η Τρανή βρύση και οι παλαιοί νερόµυλοι
(Μαζαρακιώτη, Χαλκιά).
• Το Τοπίο του οικισµού Αλεποχώρι
Το Αλεποχώρι είναι ένα µικρό χωριό της Αχαΐας σε υψόµετρο 700 µέτρων στους δυτικούς πρόποδες του
όρους Ερύµανθος. Στο ευρύτερο περιβάλλον του οικισµού Αλεποχώρι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες
διαδροµές ορειβατικού αλλά και αναρριχητικού χαρακτήρα. Τα πιο δηµοφιλή στην περιοχή θεωρούνται τα
γεµάτα σταλακτίκες πεδία της δυτικής πλευράς όπου υπάρχει και αναρριχητικό πεδίο για όλα τα επίπεδα
αναρριχητών.
• Το Τοπίο του οικισµού Ρακίτα
Η Ρακίτα είναι ένας γνωστός παραθεριστικός οικισµός χτισµένος ανάµεσα στα έλατα, στο οροπέδιο και
ταυτίζεται πλέον µε το παλιό ερειπωµένο χωριό Άνω Μαζαράκι. Το Άνω Μαζαράκι και η Ρακίτα δεν
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κατοικούνται µόνιµα. Η τοποθεσία Ρακίτα παλαιότερα, αλλά ακόµα και σήµερα σε κάποιο βαθµό, χρησίµευε
ως τόπος για την καλοκαιρινή βοσκή των αιγοπροβάτων. Τα τελευταία χρόνια µε την βελτίωση των
υποδοµών έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθµού των παραθεριστών από πολλές περιοχές της Π.Ε.
• Το Τοπίο του οικισµού Φαρές ή Φαραί (παλαιά ονοµασία Λαλεκώστα)
Είναι µεγάλος οικισµός, µε έκταση 11.230 στρέµµατα Χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι ότι αποτελείται από
δυο οικισµούς. Ο ένας οικισµός φέρει το ίδιο όνοµα και ο άλλος οικισµός ονοµάζεται Πρέβεδος. Επίσης
χαρακτηριστικό γνώρισµα αποτελεί η πλατεία του χωριού µε τον πέτρινο Ναό καθώς και χαρακτηριστικά
στοιχεία του τα παραδοσιακά σπίτια αλλά και τα πηγάδια. Κοντά στο οικισµό Φάρες υπάρχουν τα λείψανα
του Αρχαίου Οικισµού και το Υπέργειο Ρωµαϊκό κτίριο.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Πόρτες (Κεφαλόβρυσο)
Κοντά στον οικισµό 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.
Αν συσχετίσει κανείς τις γραπτές πηγές µε τις νεώτερες έρευνες, η θέση του Κεφαλόβρυσου Πορτών θα
µπορούσε να ταυτιστεί µε την Ηλειακή Πύλο.
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.
• Κάστρο Σαντοµερίου
Στο όρος Σκόλις, πάνω από τον οικισµό Σαντοµέρι που είναι ένας από τα τους ενδιαφέροντες οικισµούς 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».
• Γυφτόκαστρο
Βρίσκεται έξω από τον οικισµό Άρλα του π. ∆ήµου Ωλενίας. Λέγεται και κάστρο της Άρλας. Σήµερα αποτελεί
το καλύτερα διατηρούµενο φραγκικό κάστρο στην Αχαΐα.
Το σχήµα του είναι πολυγωνικό και στο κέντρο του υπάρχει δεξαµενή.
• Αρχαία Τριτεία ή Τρίταια
Πλησίον του οικισµού Μαρίνα του ∆ήµου Τριταίας υπάρχουν τα ίχνη (τµήµατα τοίχων και οικοδοµήµατα) της
αρχαίας αχαϊκής πόλης Τρίτειας, την οποία είχε επισκεφθεί ο περιηγητής Παυσανίας.
• Σγάρτσικο ή Κάστρο ∆οξαπατρή
Το Σγάρτσικο, είναι αρχαία ακρόπολη που χρησιµοποιήθηκε αργότερα από τους Βυζαντινούς και τους
Φράγκους, η οποία βρίσκεται κοντά στον οικισµό Σκιαδά, στη δεξιά όχθη του ποταµού Πείρου και στην
κορφή ενός λόφου, που έχει υψόµετρο 54 µέτρα. 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.
• Αχαϊκό Λεόντιο
Στην οµώνυµη Κοινότητα, έχει βρεθεί οικισµός και ιερό της Αρτέµιδος, που χρονολογούνται από 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.
• Αρχαιολογικός χώρος Πετρωτού-Κρήνης
Πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο του οποίου τα ευρήµατα αναφέρονται στη Μυκηναϊκή εποχή. Στο Πετρωτό
µάλιστα υπήρχε και Μυκηναϊκό νεκροταφείο.
• Φαραί Αχαΐας
Αι Φαραί ήταν αρχαία πόλη της Αχαΐας.
Σήµερα η θέση της πόλης έχει οριοθετηθεί ανάµεσα στους σηµερινούς οικισµούς Φαραί, Πρέβεδος και
Ίσωµα, όπου έχουν ανασκαφεί ρωµαϊκό λουτρό, επιγραφές σε αρχαίο νεκροταφείο και µυκηναϊκοί τάφοι.
Αποτέλεσε µέλος του Κοινού των Αχαιών ως συνιδρύτρια πόλη της «Β’ Αχαΐκής Συµπολιτείας», το 281 π.Χ.
και της Αχαϊκής Συµπολιτείας.
Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην εποχή του υπήρχαν ο περίβολος της Αγοράς της πόλης και το µαρµάρινο
άγαλµα του Αγοραίου Ερµή. Εκεί υπήρχε και η πηγή µε το ιερό ύδωρ του Ερµή.
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Παραδοσιακά στοιχεία
• Λιθόκτιστα Γεφύρια τον ποταµό Ερύµανθο
Αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε τον ποταµό Ερύµανθο και αρµονικά ενταγµένα στο φυσικό περιβάλλον της
περιοχής, είναι µία σειρά από λιθόκτιστα γεφύρια. Τα περισσότερα από αυτά είναι κατασκευασµένα στον 19ο
αιώνα και αποτελούν δείγµατα της λαϊκής αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου και σηµαντικά στοιχεία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Παρά την µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι αγροτικές.
Ενδιαφέρον είναι ότι 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.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, έθιµα, τουρισµός
• Aγροτική Έκθεση Xαλανδρίτσας. Η µοναδική στο είδος της στο Νοµό Αχαΐας Έκθεση Αγροτικών
Μηχανηµάτων & Προϊόντων Αχαϊκής Γης, πραγµατοποιείται στις αρχές Σεπτέµβρη, αδιάλειπτα από το
1996. Στον ίδιο χώρο επίσης παρουσιάζονται παραδοσιακά, αγροτικά εργαλεία που αναδεικνύουν την
πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, ενώ µικροί και µεγάλοι απολαµβάνουν βόλτες µε άλογα της
ιππικής σχολής, χορευτικές παραστάσεις και δράσεις που συνδέουν το παρελθόν µε το σήµερα, καθώς
και διάφορες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
•
Στη Ρακίτα στο Voukoliko µουσικό Φεστιβάλ εµφανίζονται πολλές µπάντες και καλλιτέχνες, ανάµεσα
τους οποίους το γκρουπ Bandamadara και οι Πατρινοί Monostyle
• Ο ανεµοπτερισµός στο Παναχαϊκό είναι κοινός στις περιοχές κάτω από 1.100 µ.
• Σήµερα ο Ερύµανθος 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.
• Ο χαρακτήρας του συνολικού τοπίου του ποταµού Σελινούντα είναι ιδανικός για ράφτινγκ.
• Στον οικισµό Φαρές κάθε χρόνο στις αρχές του Σεπτέµβρη, πραγµατοποιείται η καθιερωµένη «Γιορτή
Κρασιού», η οποία συγκεντρώνει πλήθος κόσµου απ’ όλη την περιοχή.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Ερύµανθος
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.
• Η Χαλανδρίτσα
Στην Χαλανδρίτσα έχουν έρθει στο φως έπειτα από ανασκαφές στην περιοχή «Τρουµπές» ευρήµατα
µυκηναϊκών χρόνων. Επίσης η Χαλανδρίτσα εµφανίζεται µε αστική µορφή επί Φραγκοκρατίας και στην αρχή
ήταν τµήµα της βαρονίας Πατρών. Αργότερα δηµιουργήθηκε η «βαρονία της Χαλανδρίτσας» την οποία
διαφέντευε ο οίκος των Tremouille, ενώ τον 13ο αιώνα περιήλθε στην οικογένεια Ζαχαρία ως προίκα.
Μάλιστα το 1364 ο βαρόνος Ζαχαρίας εκλέχθηκε επίτροπος της ηγεµονίας. Ακόµη και σήµερα διακρίνονται
τµήµατα του µεσαιωνικού πύργου των Tremouille (1216), γνωστό στους ντόπιους ως Παλιόπυργος. Μετά
την απελευθέρωση από τους Τούρκους η Χαλανδρίτσα οργανώνεται και ο ρόλος της αναβαθµίζεται. Αποκτά
Συµβολαιογραφείο και γίνεται η πρωτεύουσα του ∆ήµου Φαρρών.
• Ρακίτα
Κοντά στον ορεινό οικισµό Ρακίτα γίνονται ανασκαφές για την ανάδειξη ναού της γεωµετρικής περιόδου
αφιερωµένος στη Θεά Αρτέµιδα.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει επτά (7) τοπία Εθνικής Αξίας και δέκα (10) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο
σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•

•

Στο ευρύτερο περιβάλλον του οικισµού Αλεποχώρι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες διαδροµές
ορειβατικού αλλά και αναρριχητικού χαρακτήρα. Τα πιο δηµοφιλή στην περιοχή θεωρούνται τα γεµάτα
σταλακτίκες πεδία της δυτικής πλευράς όπου υπάρχει και αναρριχητικό πεδίο για όλα τα επίπεδα
αναρριχητών
∆ιαδροµή: Χαλανδρίτσα - Μίραλι - Βετέικα - Ρακίτα.
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•

•

Κατά µήκος του Πείρου υπάρχει µονοπάτι, το οποίο ξεκινάει από τη Βαλµαντούρα και καταλήγει στα
Λακκώµατα. Η διαδροµή διασχίζει ένα κατάφυτο τοπίο, ενώ τα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια την
κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική για τους πεζοπόρους.
Το Παναχαϊκό 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.
Προτεινόµενες ∆ιαδροµές στο Παναχαϊκό (1.926µ.): (http://www.wondergreece.gr/v1/el/)
• Πουρναρόκαστρο - Καταφύγιο Ψαρθί - Βουνό του Γιώργη - Άνω Καστρίτσι: 8 ώρες πορείας, επίπεδο
δυσκολίας µέτριο.
• Πουρναρόκαστρο - Καταφύγιο Ψάρθι - Κορυφή: 5 ώρες πορείας, επίπεδο δυσκολίας µέτριο.
• Άνω Καστρίτς - Πηγή Πασχανιάνων – ∆ρίτσελο - Πρασούδι: 4 ώρες πορείας, επίπεδο δυσκολίας
µέτριο
• Πουρναρόκαστρο - Καταφύγιο Ψάρθι – Βοδιάς - Καταφύγιο Πρασουδίου - Παλαβού Πύργος: 6 ώρες
πορείας, επίπεδο δυσκολίας µέτριο.
Οι περισσότερες κορυφές του Παναχαϊκού προσφέρουν θέα προς την πόλη της Πάτρας, τον Πατραϊκό
κόλπο, τα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.
Ιδιαίτερα εξαιρετική θέα προσφέρει η θέση που βρίσκεται ο οικισµός Καλέντζι σε υψόµετρο 920µ. Η
ανακαινισµένη πλατεία του χωριού προσφέρει µια υπέροχη πανοραµική θέα της περιοχής της Τριταίας,
µέχρι τον ποταµό Πηνειό και το φράγµα του.
Ο οικισµός Καλέντζι θεωρείται αναρριχητικός παράδεισος αλλά και αγαπηµένο σηµείο απογείωσης
αιωροπτεριστών.

4. Απειλές
•
•
•

•

•

Η λίµνη της Ρακίτας βρίσκεται όρια της καταστροφής από την αλόγιστη χρήση λιπασµάτων παρά το ότι
αποτελεί σηµαντικό υδροβιότοπο.
Βαρέα µέταλλα και βιοµηχανικά απόβλητα εντοπίστηκαν στα απορρίµµατα που βγήκαν στην επιφάνεια
στις εκβολές του Σελινούντα ποταµού, στην Αιγιάλεια.
Παλαιότερα το όρος Παναχαϊκό 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. Στην υποβάθµιση της βλάστησης και της πανίδας του βουνού
έχουν συµβάλλει τα µέγιστα η υπερβόσκηση, η λαθροθηρία, οι συνεχείς δασικές πυρκαγιές, η
ανεξέλεγκτη διάνοιξη ορεινών δρόµων και η άναρχη εξάπλωση των οικισµών στα χαµηλότερα υψόµετρα.
Το αιολικό πάρκο του Παναχαϊκού, εγκαταστάθηκε σε ευαίσθητη και ευάλωτη περιβαλλοντικά ζώνη του
Παναχαϊκού. Οι εγκαταστάσεις ήταν µεγάλης κλίµακας µε αποτέλεσµα οι όποιες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και η υποβάθµιση που προκαλούν να είναι δύσκολο να αφοµοιωθεί από το όλο
οικοσύστηµα.
Σηµαντική ρύπανση παρατηρείται και στον ποταµό Πείρο µε απόβλητα ελαιοτριβείων όπως
καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής Κάτω Αλισσού Αχαΐας.

5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•
•

•

•

•

•

Συνετή χρήση, αποδοτική και υπεύθυνη διαχείριση του εδαφικού πόρου, προκειµένου να µειωθεί η
απώλεια του και η µετατροπή του τοπίου ώστε να διαφυλαχθούν οι πολυάριθµες ζωτικές υπηρεσίες
του και να µη χάνονται µέσω µιας αλόγιστης επέκτασης αστικών περιοχών και ανάπτυξης υποδοµών
(παρόλο που η ανάπτυξη υποδοµών πρέπει να στηρίζεται ώστε να τροφοδοτεί την οικονοµική
µεγέθυνση) (Επίτροπος Janez Potočnik, αρµόδιος για το περιβάλλον).
Ενηµέρωση των πολιτών για την αξία του τοπίου και τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.
Ανάδειξη των οικιστικών τοπίων των ορεινών οικισµών στο πλαίσιο της συγκράτησης για την
προσαρµογή της διαχείρισης των δασών και διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής όπως Αλεποχώρι, Καλέντζι κλπ.
Ολοκλήρωση της σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων των προστατευόµενων περιοχών και άµεση
υλοποίησή τους, όπως του Παναχαϊκού και του Ερύµανθου και προσδιορισµός της φέρουσας ικανότητας
εγκατάστασης αιολικών πάρκων διότι ήδη υπάρχει το µεγάλο αιολικό πάρκο του Παναχαϊκού.
Ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών τα οποία πολύ συχνά δηµιουργούν τοπία ιδιαίτερης αισθητικής και
περιβαλλοντικής αξίας, για την ελαχιστοποίηση της πίεσης βόσκησης, ώστε να µην οδηγούνται στην
υποβάθµιση.
Άµεση ανάπτυξη της άµυνας (οικολογικής και ανθρωπογενούς) κατά των δασικών πυρκαγιών, λόγω
της αύξησης της έντασης και της συχνότητας του φαινοµένου, υπό την επίδραση του ανθρώπινου
παράγοντα αλλά και των έκτακτων καιρικών φαινοµένων, λόγω της κλιµατικής αλλαγής.
Προστασία του τοπίου των πηγών των ποταµών Πηνειού, Σελινούντος Ερυµάνθου, Πείρου και
Παραπείρου στο Όρος Ερύµανθος, οι οποίες είναι άρρηκτα δεµένες µε ολόκληρο υγροτοπικό
οικοσύστηµα.
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•

•

•

Ανάδειξη χαρακτηριστικών γνωρισµάτων – τοπόσηµων όπως το οροπέδιο Ρακίτα, οι λίµνες Ρακίτα και
η Βεργούρι καθώς και το ρέµα Τσίκιζα.
∆ιατήρηση του αγροτικού τοπίου τόσο ποιοτικά όσο και εκτατικά µε ενίσχυση των «δοµικών στοιχείων
του Αγροτικού καλλιεργηµένου Τοπίου», (µετά από οικολογική µελέτη της αγροτικής περιοχής), όπως
φυτοφράκτες ακαλλιέργητες λωρίδες στα άκρα των αγρών, κ.α. για τη διατήρηση της αγρίας ζωής µέσα
στις γεωργικές εκτάσεις, στις πεδιάδες της Μόβρης και των Πατρών, προώθηση της βιολογικής γεωργίας
και της Αγροδασοπονίας και στα καλλιεργηµένα ορεινά αγροτικά τοπία, που έχουν µεγάλη αξία για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου αλλά και οικονοµική αξία.
Η ανάδειξη, των αρχαιολογικών χώρων και θέσεων του συνόλου της τοπιακής ενότητας µε δηµιουργία
«Αρχαιολογικών Τοπίων» στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την ανάδειξή τους, σύµφωνα µε την
οποία πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται ταυτόχρονα οι αυθεντικές ιδιότητες του τοπίου
(Morin 1999) .Ταυτόχρονα δηµιουργία δικτύου διαδροµών πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων διάµεσου του
αγροτικού τοπίου, αγροτικών οικισµών µε αγορές τοπικών προϊόντων, συνδυασµένων µε τις διαδροµές
και τα µονοπάτια που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα σηµεία αξιόλογης θέας, επανασυνδέοντας τον
αρχαιολογικό χώρο µε το ευρύτερο περιβάλλον του, στο πλαίσιο ενός ενιαίου Προγράµµατος. (Πόρτες,
Κάστρο Σαντοµερίου, Γυφτόκαστρο Αρχαία Τριτεία, Σγάρτσικο, Αχαϊκό Λεόντιο, Πετρωτού-Κρήνης,
Φαραί Αχαΐας)
Ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων π.χ τα πέτρινα γεφύρια, στον Ερύµανθο , τις αναβαθµίδες ως
αναπόσπαστο στοιχείο του µεσογειακού τοπίου, τις νεροτριβές, τα παλαιά µονοπάτια κλπ.

Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα Τοπία των Ρεµάτων
• Το Τοπίο του Ρέµατος Χάραδρος
Πηγάζει από τις βορειοδυτικές υπώρειες του Παναχαϊκού όρους και εκβάλλει στο ανατολικό τµήµα του
Πατραϊκού κόλπου στο ύψος του Καστελόκαµπου. Χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι ότι δεν έχει οµαλή ροή.
Στο πέρασµά του δηµιουργεί βαθιά χαράδρα και εικάζεται ότι το όνοµά του προέρχεται από το γεγονός
αυτό.
• Το Τοπίο του Ρέµατος Σαραβαλέικο
Πηγάζει από τον Οµπλό και εκβάλει στον Πατραϊκό κόλπο. Το καλοκαίρι είναι ξερό ενώ το χειµώνα κατεβάζει
πολύ νερό. Περνά από τα χωριά Κρήνη και Οβρυά. Στο µεγαλύτερο µέρος του περνά από τον οικισµό
Σαραβάλι. Για τον λόγο αυτό και το όνοµα του.
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο των ποταµών Γλαύκου, Βολιναίου
Ο Γλαύκος συνεχίζει στην ζώνη αυτή Νότια της πόλης των Πατρών έχοντας υποστεί πολλές ανθρώπινες
παρεµβάσεις όπως αναφέρθηκε που έχουν αλλοιώσει το τοπίο του. Στον Γλαύκο γίνονται έργα ρύθµισης της
κοίτης του, µε κατασκευή τοιχωµάτων από µπετόν αρµέ και ανακατασκευή του παραποτάµιου δρόµου που
τον διασχίζει. Ο δρόµος αυτός συνδέει την περιµετρική οδό µε το νέο λιµάνι της πόλης και στις εκβολές του
θα κατασκευαστεί γέφυρα.
Εκτός από τον δρόµο στις παραποτάµιες εκτάσεις (οι οποίες είναι παλιά κοίτη του ποταµού) υπάρχουν
αθλητικές εγκαταστάσεις της Θύελλας Πατρών, το ενωσιακό γήπεδο της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, το δηµοτικό γήπεδο
Πετρωτού του ∆ήµου Μεσσάτιδος και οι εγκαταστάσεις του Καρναβαλικού εργαστηρίου του ∆ήµου Πάτρας.
Επίσης συνεχίζει και ο ποταµός Βολιναίος ή ∆ρεπανέικο.
Τα Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο του έλους της Αγυιάς
Το Έλος της Αγυιάς είναι ένα µικρό και παράκτιο υδατικό οικοσύστηµα, µόλις 30 εκταρίων που βρίσκεται
βόρεια του κέντρου της πόλης. Μεγάλης σηµασίας για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και για τη διαφύλαξη
του κλίµατος της, έχει το έλος της Αγυιάς. Κύρια χαρακτηριστικά του υγρότοπου αποτελούν το µικρό µέγεθος
του και ταυτόχρονα το υψηλό, επίπεδο της βιοποικολότητας του µε πάνω από 90 είδη πουλιών να έχουν
παρατηρηθεί στην περιοχή ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σύµφωνα µε µια µελέτη του γραφείου
Πάτρας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας καθώς και η µεγάλη σηµασία του για τη βιοποικιλότητα της
περιοχής και για τη διαφύλαξη του κλίµατος της.
Παράκτια Τοπία
Μεταξύ των ακρωτηρίων του Άραξου και του Ρίου σχηµατίζεται ο Πατραϊκός κόλπος µε το λιµάνι της Πάτρας.
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Οι ακτές της ζώνης αυτής παρά τον µικρό διαµελισµό τους δηµιουργούν ευπρόσιτες και δηµοφιλείς
παραλίες µε κυρίαρχους δυο τύπους γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών στοιχείων τοπίου.
Από το Ρίον έως τα Καµίνια κυριαρχούν οι παραλίες µε γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά στοιχεία από
αµµοβότσαλο και τα νερά είναι δροσερά.
Αρκετές παραλίες είναι πλάτους 3 - 5 µέτρων, µε δένδρα.
Από την Κάτω Αχαΐα και έως την Καλογριά, κυριαρχούν οι αµµώδεις παραλίες µε νερά πιο ζεστά και
θάλασσα πιο ρηχή.
Πολυσύχναστες, µεγάλου πλάτους και οργανωµένες παραλίες είναι της Λακκόπετρας, των Νιφοραίικων , του
Καλαµακίου. Γαλάζιες σηµαίες απονεµήθηκαν στις παραλίες Καλογριάς, Λακκόπετρας, Ροδοδάφνης
(Αβύθου), Σελιανιτίκων, Λόγγου.
Αγροτικά Τοπία
Αγροτικά µη αµιγώς καλλιεργηµένα Τοπία
Μωσαϊκά γεωργικών εκµεταλλεύσεων ηµι-φυσικών εκτάσεων στα παράλια του Πατραϊκού κόλπου στο
µεγαλύτερο τµήµα του µήκους του στη ζώνη αυτή. Στη Λακόπετρα - Νιφοραίϊκα στην περιοχή της Κάτω
Αχαϊας, στην εύφορη «πεδιάδα των Πατρών» και στην περιφέρεια της Πάτρας µέχρι τον Ψαθόπυργο,
δηµιουργούνται αγροτικά αλλά µη αµιγώς καλλιεργηµένα τοπία µε αµπελώνες ελαιώνες, οπωροκηπευτικά
και δηµητριακά.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Στη παράκτια αυτή ζώνη το χαρακτηριστικό στοιχείο των οικιστικών τοπίων αποτελεί η γραµµική τους
διάταξη κύρια κατά µήκος των ακτών λόγω της ανάπτυξης της Β΄ κατοικίας, αλλά και της σιδηροδροµικής
γραµµής και της εθνικής οδού παλιάς και νέας, µε κατά τόπους πυκνώµατα από το Κάστρο του Ρίο µέχρι τη
Κάτω Αχαΐα όπου και η ΒΙΠΕ Πατρών. Τα µεγαλύτερα πυκνώµατα φυσικά εµφανίζονται γύρω από την
Πάτρα.
• Το Τοπίο της πόλης Πάτρα
Στο οικιστικό τοπίο της ζώνης κυριαρχεί το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Πάτρας που είναι το τρίτο
µεγαλύτερο σε πληθυσµό στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της δοµής του αστικού τοπίου της
αποτελεί η διαίρεσή της στην Άνω και Κάτω πόλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε σκάλες. Τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Κάτω πόλης, αποτελούν ο αστικός πυρήνας του 19ου αιώνα και το λιµάνι,
ενώ τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Άνω πόλης αποτελούν οι παλαιότεροι οικισµοί, γύρω από το
φρούριο. Στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου της και σε ότι αφορά στα φυσικά και γεωµορφολογικά
χαρακτηριστικά των δυο τµηµάτων της, αυτά διαφέρουν. Της Κάτω πόλης αποτελούν η γειτνίαση µε την
θάλασσα και η θέση της µεταξύ των εκβολών των ποταµών Γλαύκου και Χαράδρου, χτισµένη πάνω σε ένα
αρχικά ποταµογενές και ελώδες έδαφος, και της Άνω πόλης η θέση της πάνω στις δυτικότερες υπώρειες του
Παναχαϊκού όρους πριν τον Πατραϊκό Κόλπο.
Η Πάτρα είναι το µεγαλύτερο οικονοµικό, εµπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου και της ∆υτικής
Ελλάδας.
• Το Τοπίο του οικισµού Ρίο
Το Ρίο ή Άγιος Γεώργιος είναι παράκτιος οικισµός και βρίσκεται 8 χλµ. βορειο-ανατολικά της Πάτρας.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αποτελούν το Πανεπιστήµιο Πατρών, το Πανεπιστηµιακό Γενικό
Νοσοκοµείο Πατρών, η γέφυρα Ρίου - Αντίρριου, το Πορθµείο Ρίου - Αντίρριου, το Κάστρο του Ρίου.
Σηµαντικό πολιτιστικό χαρακτηριστικό αποτελεί το ότι έχει δηµοτικό σχολείο από το 1866.
• Το Τοπίο του οικισµού Κάτω Αχαΐα
Η Κάτω Αχαΐα, γνωστή και σαν Αχαγιά, είναι κωµόπολη, 24 χλµ από την Πάτρα. Η Κάτω Αχαΐα στην
τελευταία απογραφή του 2011 είχε 9.618 κατοίκους, ενώ ήταν και παραµένει το εµπορικό και πνευµατικό
κέντρο του δυτικού τµήµατος της πρώην Επαρχίας Πατρών.
Χαρακτηριστικό της περιοχής ο αρµονικός συνδυασµός βουνού και θάλασσας.
Σε απόσταση 22 χλµ βρίσκεται το πανέµορφο δάσος Στροφυλιάς (Καλογριά), µε τις τεράστιες παραλίες και
τα καταγάλανα νερά του.
Αρχαιολογικά Τοπία
Η Πάτρα, η αρχαία πόλη του µυθικού Πατρέα, Αποτελεί τη δυτική πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη
προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της χώρας: Αρχαία
Ολυµπία, ∆ελφούς, Επίδαυρο, Ναό Επικούρειου Απόλλωνα, Μυκήνες, Αθήνα.
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.
• Το Τοπίο του Ρίο - Κάστρο Ρίου
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 ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ Β’ έκτισε στη θέση του αρχαίου ναού το
Κάστρο, 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».
Το 1923 έγινε εγκατάσταση προσφύγων από την Μικρά Ασία.
• Η 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.
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.
• Το Παυλόκαστρο
Αποµεινάρια από θεµέλια τειχών και υπόγειες στοές κοντά στο χωριό Τσαπλαναίικα στο δρόµο Πατρών Χαλανδρίτσας µαρτυρούν την ύπαρξη κάστρου, το οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά σε ιστορική πηγή το
1408 ως ένα από τα κάστρα του αρχιεπισκόπου Πατρών.
• «∆υµαία Χώρα» Το Τείχος ∆υµαίων
Το Τείχος ∆υµαίων, η σπουδαιότερη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της ∆υτικής Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στον
∆ήµο Λαρισού κοντά στον Άραξο.
Θρυλείται ότι το Τείχος έχτισε ο Ηρακλής για να προστατεύσει τη «∆υµαία Χώρα» από τις ληστρικές
επιθέσεις των Ηλείων.
Στη Κάτω Αχαΐα, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως, τµήµα τείχους και νεκροταφείο µε επτά
κεραµοσπεπείς τάφους. Εκεί η ιστορία τοποθετεί την Αρχαία ∆ύµη.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Στη πόλη της Πάτρας είναι ανεπτυγµένος ο τριτογενής Τοµέας
Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή 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. Στην ευρύτερη
περιοχή οι ασχολίες των κατοίκων αφορούν στο τοµέα του Τουρισµού και του πρωτογενούς τοµέα
παραγωγής.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές , αθλητικές δραστηριότητες, έθιµα
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της πόλης της Πάτρας καθώς και ολόκληρης Π.Ε.
Αχαΐας το ότι διαθέτει δύο πανεπιστήµια. Επίσης η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της Πάτρας,
καθώς και ο γεµάτος ζωντάνια σύγχρονος ρυθµός ζωής της, της δίνουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Το
Πατρινό Καρναβάλι, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ που κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί αξιόλογα δείγµατα καλλιτεχνικής
έκφρασης και το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο της πόλης, µε τη δραστήρια παρουσία του, εκφράζουν τις
βαθιές καλλιτεχνικές παραδόσεις των πατρινών. Η τοπική πολιτιστική σκηνή ξεχωρίζει στις θεατρικές και τις
πλαστικές τέχνες και τη σύγχρονη αστική λογοτεχνία. Η πόλη της Πάτρας ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα
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της Ευρώπης του 2006. 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 Πάτρα ήταν από τις πρώτες πόλεις που έγιναν ποδοσφαιρικοί αγώνες. Κατά την διάρκεια των ολυµπιακών
Αγώνων της Αθήνας το 2004 η Πάτρα ήταν Ολυµπιακή Πόλη και φιλοξένησε τους αγώνες ποδοσφαίρου.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Το Ρίο
Στο Ρίο αναφέρεται κατοίκηση από την αρχαιότητα. Εκεί που βρίσκεται σήµερα το κάστρο ήταν ο ναός του
Ποσειδώνα και διοργανώνονταν οι αγώνες Ρίεια. 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.
• Η µαρµάρινη επιγραφή των ∆υµαίων
Στην Κάτω Αχαΐα βρέθηκε το 1797 µαρµάρινη επιγραφή που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ιστορικά
γεγονότα, πανελλήνιας εµβέλειας και σηµασίας, που αναφέρεται στην επανάσταση των ∆υµαίων κατά των
Ρωµαίων στα πρώτα χρόνια της ρωµαϊκής κατοχής της Ελλάδας, γεγονός στο οποίο έχουν αναφερθεί
διεξοδικά τόσο οι µεγάλοι ιστορικοί της Αρχαιότητας, όσο και πλειάδα νεότερων ερευνητών. Το δηµοτικό
συµβούλιο του δήµου ∆υτικής Αχαΐας µε την υπ’ αριθ. 74/2012 οµόφωνη απόφασή του ενέκρινε τη
διεκδίκησή της µε κάθε νόµιµο τρόπο από το Fitzwilliam Museum του Καίµπριτζ όπου και βρίσκεται σήµερα.
2. Αξιολόγηση
Η Ζώνη περιλαµβάνει δύο (2) τοπία Εθνικής Αξίας και τέσσερα (4) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα
στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•

•

Η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, συνδέει την Πελοπόννησο µε τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και προφανώς
διευκολύνει την σύνδεση όλων των αξιόλογων Τοπίων τους αλλά και προς τα πάνω µε το υπόλοιπο της
Ευρώπης.
Η κωµόπολη της Κάτω Αχαΐας, χτισµένη σε λόφο δίνει µια υπέροχη εικόνα θέας προς την Πάτρα, τις
γύρω περιοχές αλλά και την Αιτωλοακαρνανία.

4. Απειλές
•
•
•
•

Σηµαντικά προβλήµατα στην πόλη των Πατρών που εµποδίζουν την αναβάθµισης της περιφέρειας ως
κόµβου συνδυασµένων µεταφορών:
Αδυναµία διαχείρισης της άναρχης αστικής διάχυσης, δηµιουργεί πολλά προβλήµατα και υποβαθµίζει
το Τοπίο
Ο Γλαύκος έχει υποστεί πολλές ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν αλλοιώσει το τοπίο του.
Οµοίως πολλές καταστροφές έχει δηµιουργήσει στην περιοχή και ο χείµαρρος ∆ιακονιάρης.

5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•
•
•

•

Οι κατευθύνσεις για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων περιλαµβάνονται στο ενιαίο πρόγραµµα
που αναφέρεται στη τοπιακή ζώνη «Παναχαϊκού».
Οι κατευθύνσεις για τα αγροτικά µη αµιγώς καλλιεργηµένα τοπία στα παράλια του Πατραϊκού κόλπου
στο µεγαλύτερο τµήµα του µήκους του αναφέρονται στη τοπιακή ζώνη «Παναχαϊκού».
Η προστασία και η διαχείριση των ευαίσθητων παράκτιων τοπίων, λόγω της υψηλής οικολογικής αλλά
και αισθητικής τους αξίας και εξ αυτών των λόγων, υψηλής ελκυστικότητας, αλλά και του υψηλού
ανταγωνισµού των χρήσεων γης, πρέπει να υλοποιείται στο πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείριση
Παράκτιου Χώρου».
∆ιεκδίκηση της µαρµάρινης επιγραφής των ∆υµαίων από το Fitzwilliam Museum του Καίµπριτζ όπου και
βρίσκεται σήµερα.
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Α2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ – ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ζ1. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΧΕΛΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ζ3. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ζ1. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΧΕΛΜΟΥ – ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο του όρους Χελµός
Το Τοπίο του όρους Χελµός αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα - τοπίο της ζώνης αυτής.
Η δοµή του στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου του, εµφανίζει κατακόρυφη καθώς και οριζόντια χωρική
ετερογένεια, διαθέτοντας γραµµικές χωροψηφίδες (διαδρόµους) στις πλαγιές του όπου σχηµατίζονται οι
ποταµοί Βουραϊκός, Αροάνιος και Λάδωνας, καθώς και δεκάδες χείµαρροι και πηγές, αλλά και µη γραµµικές
χωροψηφίδες σπάνιων οικοτόπων και γεωτόπων (Φαράγγι του Βουραϊκού, το Σπήλαιο των Λιµνών στα
Καστριά κλπ.), καθώς και είδη βλάστησης και πανίδας, πολύ µεγάλης βιολογικής, οικολογικής, και
γεωλογικής αξίας, που διαµορφώνουν τους τύπους διάρθρωσης «τοπίο µωσαϊκό» και σε ορισµένες περιοχές
«τοπίο πλέγµα» υψηλής βιοποικιλότητας µε υψηλό χλωριδικό ενδηµισµό.
Έχουν καταγραφεί 14 τύποι οικοσυστηµάτων, µε σπάνια και ενδηµικά φυτά 1.500 είδη φυτών, µεταξύ των
οποίων 27 ενδηµικά της Πελοποννήσου και 90 ενδηµικά της Ελλάδας. Στις κορυφές του πετούν σπάνια
πουλιά, όπως ο χρυσαετός και ο γύπας. Επίσης έχουν καταγραφεί 30 είδη πεταλούδων στα οποία
συγκαταλέγονται και µερικά σπάνια ή και µοναδικά για την Ευρώπη είδη πεταλούδας. (Agrodiaetus iphigenia
και A. Coelestinus).Στα χαµηλότερα σηµεία του όρους συναντάµε και τις µπλε πεταλούδες.
Χαρακτηρίζεται ως σηµαντικός βιότοπος διεθνούς σηµασίας, αποτελεί προστατευόµενη περιοχή,
χαρακτηρισµένη ως " «Εθνικό Πάρκο Χελµού – Βουραϊκού» και έχει ενταχθεί στο δίκτυο «NATURA 2000». .
Η ποικιλία των γεωλογικών υποστρωµάτων και εδαφικών τύπων από την οποία χαρακτηρίζεται, το πλήθος
γεώτοπων ποικίλου χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασµό µε την
πλούσια βλάστηση και πανίδα είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία του «Γεωπάρκου Χελµού – Βουραϊκού»
και την ένταξη του στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Γεωπάρκων EGN καθώς και στο παγκόσµιο ∆ίκτυο GGN της
Unesco.
Το κύριο γεωµορφολογικό χαρακτηριστικό του είναι το σχήµα του, που µοιάζει µε πέταλο από
ασβεστολιθικές και δολοµιτίκες µάζες στο κύριο όγκο του, µε λεπτές στρώσεις από φλύσχη. Άλλα
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του όρους είναι οι ορθοπλαγιές του και οι κορυφές του. Οι κορυφές του
είναι υψηλές, µε υψηλότερες την «Ψηλή Κορφή» και την επίσης αρκετά υψηλή την κορυφή του «Προφήτη
Ηλία». Άλλες κορυφές είναι η διάσηµη «Νεραϊδόραχη», η «Γαϊδουρόραχη» µε την ωραία θέα, η κορυφή
«Αβγό» µε το ωοειδές σχήµα της, καθώς και η κορυφή Γαρδίκι Ν.Α της Ψηλής Κορφής.
Οι ορθοπλαγιές του είναι δασωµένες µε δάση Κεφαλληνιακής ελάτης και Μαύρης Πεύκης, ενώ στους
πρόποδες αναπτύσσονται και άλλα δέντρα, όπως πλατάνια, καστανιές, βελανιδιές, ιτιές, λεύκες.
Στο κοίλο τµήµα του όρους σχηµατίζεται η περίκλειστη κοιλάδα των Υδάτων της Στυγός, η οποία
παρουσιάζει υψηλότατη οικολογική αξία λόγω της παρουσίας πολλών και σπάνιων ειδών βλάστησης.
Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα – τοπία που συνθέτουν/διατάσσονται στο συνολικό τοπίο
του ορεινού συγκροτήµατός του είναι οι Γεώτοποι: το Σπήλαιο Λιµνών Καστριών, το φαράγγι Βουραϊκού και
η Χαράδρα της Στύγας , το Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων, οι πηγές του Αροανίου, οι λίµνες Τσιβλού , η
Μαυρόλιµνη (εποχική αλπική λίµνη) και οι πηγές Λάδωνα καθώς και αρκετοί ενδιαφέροντες οικισµοί και
αρχαιολογικά τοπία.
Η σηµαντική µεταβολή που έχει εντοπιστεί από τα µέσα του 20ού αι., αφορά στην πανίδα και στην
εξαφάνιση αρκετών ειδών θηλαστικών και ορνιθοπανίδας, λόγω της υπερεκµετάλλευσης της γης και της
αλόγιστης θήρας.
• Το Τοπίο του όρους 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 m.
Το βουνό προσεγγίζεται εύκολα µέσω Αιγίου, από το χωριό Πτέρη (υψόµετρο περίπου 1.000 µέτρα). Πάνω
απ’ το χωριό Πτέρη βρίσκεται ένα πυκνό ελατόδασος.
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Στις 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.
• Το Τοπίο του όρους Μάρµπας
Το όρος Μάρµπας (1.615µ.) µαζί µε τον όµορό του Κλωκό αποτελούν την οροσειρά της Φτέρης.
Χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών υποστρωµάτων και σπηλαίων των οποίων όµως 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.
• Το Τοπίο της ορθοπλαγιάς, 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 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.
Φυσικοί σχηµατισµοί
Tοπία Γεωτόπων
• Το Τοπίο του Σπηλαίου Λιµνών Καστριών
Το Σπήλαιο Λιµνών Καστριών αποτελεί σπάνιο δηµιούργηµα της φύσης και αναγνωρίσιµο τοπόσηµο της
περιοχής, που µαρτυρά την γεωλογική σύστασή της (ασβεστολιθικά πετρώµατα), καθώς είναι τµήµα της
γεωλογικής ιστορίας της.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του Σπηλαίου είναι οι 13 υπόγειες κλιµακωτές σε τρεις ορόφους λίµνες που το
καθιστούν µοναδικό στον κόσµο και τα µεγάλα σπηλαιοαποθέµατα του σε ποικιλία σχηµατισµών και
χρωµάτων, καθώς και οι λαβυρινθώδεις διαδρόµοι που δείχνουν τη διαβρωτική διείσδυση του νερού στα
πετρώµατα, στο πέρασµα των αιώνων. Αποτελεί παλαιά κοίτη υπόγειου ποταµού µε εξερευνηµένο µήκος
1.980 µ., εκ των οποίων έχουν αξιοποιηθεί τα 500 µ.
Έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος αποτελώντας σπάνια διαχρονική κληρονοµιά της φύσης.
Είναι ένα από τα σπήλαια µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα στην Ελλάδα.
• Το Τοπίο στο φαράγγι του Βουραϊκού και ο Οδοντωτός
Το φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του Γεωπάρκου του Χελµού και αποτελεί
αναγνωρίσιµο και επιβλητικό τοπόσηµο µε κυρίαρχο χαρακτηριστικό στοιχείο το νερό αλλά και άρρηκτα
συνδεδεµένο µε τον οδοντωτό σιδηρόδροµο που το διασχίζει.
Το φαράγγι παρουσιάζει έντονη γεωποικιλότητα µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τα κατακόρυφα πρανή, από
κροκαλοπαγή και λεπτοπλακώδη ασβεστολιθικά πετρώµατα µε ρήγµατα, πτυχές και καταρράκτες, τα οποία
προβάλλουν την γεωλογική εξέλιξή του. Το στενότερο σηµείο του φαραγγιού είναι γνωστό και ως "Πόρτες".
Η βλάστηση του φαραγγιού του Βουραϊκού χαρακτηρίζεται από µεγάλη βιοποικιλότητα και χωρική
ετερογένεια. Στα χαµηλά υψόµετρα του βόρειου τµήµατος επικρατούν δάση χαλέπιου πεύκης. Αντίθετα, στις
υψηλότερες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά πρανή του φαραγγιού, αναπτύσσονται δάση κεφαλληνιακής
ελάτης. Η παρόχθια βλάστηση αποτελείται κυρίως από πλατάνια, ιτιές και λεύκες. Το τοπίο συµπληρώνουν
φρύγανα και δάση αριάς. Απαντούν όµως επίσης και σπάνια φυτά όπως η καµπανούλα των βράχων
Campanula versicolor, το τοπικό ενδηµικό Achillea unbelata ssp monocephala, η Asperula arcadiensis, κ.α.
Ο οµώνυµος ποταµός που ρέει εντός του φαραγγιού συνέβαλε στην παρουσία 9 είδη αµφίβιων. Η οικογένεια
των ερπετών παρουσιάζεται στην περιοχή µε 24 είδη όπου περιλαµβάνονται κυρίως φίδια και χελώνες.
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Χαρακτηριστική είναι η παρουσία της λίβρας και πολλών ειδών νυχτερίδων που προστατεύονται στα
σπήλαια και στις βραχοσκεπές του φαραγγιού.
Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα τοπία της χώρας µας. Η διαδροµή πεζοπορίας µέσα στο φαράγγι είναι
τµήµα του ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Το Τοπίο των Πηγών
• Το Τοπίο των Υδάτων Στυγός ή Μαυρονέρι ή Αθάνατο Νερό
Είναι οι πηγές του ποταµού Κράθη στη βραχώδη Νεραϊδοράχη του όρους Χελµός και σε υψόµετρο 2.100µ.
Αποτελούν πολύ αξιόλογο χαρακτηριστικό γνώρισµα του όρους, το οποίο αναφέρεται συχνά ως «επιβλητικό
και άγριο τοπίο».
Η κοιλάδα των Υδάτων της Στυγός καθώς κατεβαίνει προς τα πεδινά, αποκτά µεγάλη κλίση και τα νερά που
κυλούν ορµητικά καταλήγουν στον καταρράκτη της Στυγός. Τα νερά του καταρράκτη πέφτουν στο
απόκρηµνο φαράγγι από ύψος 200µ. και ενώνονται µε τον ποταµό Κράθη. Στο σηµείο όπου πέφτουν τα
νερά του καταρράκτη υπάρχει σπήλαιο, του οποίου η είσοδος είναι γεµάτη πολύχρωµα αγριολούλουδα, ενώ
µέσα στο σπήλαιο υπάρχει πηγή.
• Το Τοπίο των Πηγών του Αροανίου ποταµού
Στους πρόποδες του Χελµού, σε υψόµετρο 600µ. κοντά στον οικισµό Πλανητέρο και στο πλατανόδασος µε
τα υπεραιωνόβια πλατάνια, βρίσκονται και οι πηγές του Αροάνιου ποταµού µε τα νερά τους να αναβλύζουν
µέσα από τα βράχια.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των πηγών του ποταµού είναι η «λιµνοπηγή» του που βρίσκεται στη ρίζα ενός
µεγάλου βράχου, από το βυθό της οποίας βγαίνει το περισσότερο νερό, καθώς και τα πολλά άλλα σηµεία
στα βράχια από όπου πηγάζει ο ποταµός. Η ροή των νερών του είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για νερά από
την λεκάνη του Φενεού και το βουνό του Χελµού που φτάνουν ως εδώ µέσα από καταβόθρες.
Αν και η µεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αλλοιώσει τη φυσικότητα του τοπίου, (δίπλα από τις πηγές
υπάρχουν εστιατόρια και ιχθυοτροφεία,) εν τούτοις η περιοχή κρατάει ακόµα τα βασικά της χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα.
• Το Τοπίο των Πηγών του ποταµού Λάδωνα
Οι πηγές του Λάδωνα αναβλύζουν απ’ τις υπώρειες βράχου του όρους Σαϊτα στην τοποθεσία
Χελωνοσπηλιά, κοντά στους οικισµούς Λυκούρια και Σπηλιά και τα ερείπια της αρχαίας Λυκουρίας.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα των πηγών αποτελεί η µικρή αλλά βαθιά λίµνη, την οποία σχηµατίζουν. Η λίµνη
είναι περίκλειστη από βλάστηση και τα νερά της φαίνονται γαλάζια, συνθέτοντας τοπίο υψηλής αισθητικής
αξίας.
Τα νερά των πηγών έρχονται από τις καταβόθρες του Φενεάτικου πεδίου, ακολουθώντας µια υπόγεια
διαδροµή 12 χλµ.
Οι πηγές του Λάδωνα περιλαµβάνονται στις περιοχές ειδικών ρυθµίσεων, εντός των ορίων του Εθνικού
πάρκου.
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του Βουραϊκού ποταµού
Ο Βουραϊκός ποταµός πηγάζει από τα βουνά των Καλαβρύτων ανάµεσα στις ανατολικές προεκτάσεις του
Ερύµανθου και τις δυτικές του Χελµού κοντά στο χωριό Πριόλιθος και χύνεται κοντά στο ∆ιακοπτό.
Στη διαδροµή εµφανίζει µεγάλη ποικιλότητα χαρακτηριστικών στοιχείων όπως σπηλιές, σήραγγες,
παραποτάµια δάση (που σπάνια απαντώνται σήµερα στην Πελοπόννησο), καθώς και χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα όπως το σπήλαιο στις όχθες του, -όπου κατά την µυθολογία ήταν µαντείο αφιερωµένο στον
Ηρακλή- και η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου χτισµένη στην είσοδο µιας φυσικής σπηλιάς,
δηµιουργώντας πολύ αξιόλογα τοπία.
Μετά τα Καλάβρυτα ο Βουραϊκός είναι άρρηκτα συνυφασµένος µε το βαθύ και απόκρηµνο φαράγγι του και
συνδεδεµένος µε τον οδοντωτό σιδηρόδροµο που το διασχίζει, συνθέτοντας στο σύνολο του ένα εξαιρετικά
αξιόλογο Τοπίο.
• Το Τοπίο του ποταµού Κράθη
Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του ποταµού αποτελούν οι πηγές του που είναι γνωστές σαν Ύδατα Στυγός
και τα µαύρα βράχια όπου κυλάνε τα παγωµένα νερά της Στύγας, το Μαυρονέρι όπως λέγεται.
Έχει όµως και µια άλλη πηγή στο δάσος της Ζαρούχλας. Τα νερά των δυο πηγών ενώνονται στην πορεία.
Από τις δυο πήγες που ενώνονται προέρχεται, σύµφωνα µε τον Στράβωνα το όνοµα του Κράθη από το
Κίρνασθαι (αναµειγνύω, ενώνω).
Επίσης χαρακτηριστικό γνώρισµα του ποταµού αποτελεί η συνάντηση του µε τη λίµνη του Τσιβλού, η όποια
σχηµατίστηκε µετά από µεγάλη κατολίσθηση που έφραξε τον ποταµό Κράθη και της οποίας δέχεται τα νερά.
Στις όχθες του καθώς ο δρόµος κατεβαίνει παράλληλα στο ποτάµι, εµφανίζεται µεγάλη ποικιλότητα
χαρακτηριστικών στοιχείων που δηµιουργούν αξιόλογα τοπία. Εκβάλει στον Κορινθιακό κόλπο, στην Ακράτα
στην οποία κατά καιρούς πληµµυρίζει και προξενεί µεγάλες καταστροφές.
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• Το Τοπίο του Αροάνιου ποταµού.
Το τοπίο του Αροάνιου ποταµού αποτελεί σηµαντική γραµµική χωροψηφίδα (διάδροµο) του συνολικού
τοπίου Χελµού αλλά και του Αυχένα Χελµού και Αφροδίσιου Όρους, στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου
του. Ολόκληρη η περιοχή από την οποία διέρχεται ο Αροάνιος έχει χαρακτηριστεί µνηµείο της φύσης, ενώ
ενισχύει τις φυσικές διεργασίες του συνολικού τοπίου διασχίζοντας µε νότια κατεύθυνση την κοιλάδα της
Κατσάνας, -εξ ου και το όνοµα Κατσανοχώρια που έχουν οι γύρω οικισµοί-, όπου συναντάται µε το
χείµαρρο Κλείτορα.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ποταµού είναι οι πηγές του, το µεγάλο πλατανόδασος που βρίσκεται
δίπλα σε αυτές, τα σηµαντικά µεγάλα σπήλαια µε τα όποια γειτνιάζει στη διαδροµή του, καθώς και οι
νεροτριβές και οι νερόµυλοι που έχουν αποµείνει. Χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν το καθαρό νερό
του, η σηµαντική βλάστηση σε ολόκληρη τη διαδροµή του µε τα υπεραιωνόβια πλατάνια, το καθαρό νερό
του καθώς και οι πέστροφες (Salmo macrostigma) και οι χαµοσούρτες (Barbus meridionalis) που αποτελούν
σηµαντικό πλήθος της πανίδας του. Εδώ υπάρχουν ιχθυοτροφεία πέστροφας και σολοµού. Το ποτάµι
συνοδεύεται από θρύλους και λαϊκές παραδόσεις, όσον αφορά την ιχθυοπανίδα του.
• Το Τοπίο του χειµάρρου Κριός
Ο Κριός είναι χείµαρρος στην ευρύτερη περιοχή της Αιγείρας που πηγάζει από τον Χελµό κοντά στο χωριό
Περιθώρι. Αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του όρους Χελµός. Οι κύριες πηγές του είναι το Τσέρο του
Σαραντάπηχου το Άσπρο Νερό, η Ακριανή Βρύση και τα Μακρυά Βάλτα. Η πορεία του ποταµού ενισχύεται
από τους παραπόταµους Σούβαλτο της Βελλάς και Γουλά των Αµπελοκήπων. Χαρακτηριστικά τοπόσηµα
στην πορεία του αποτελούν η αρχαία Φελλόη και οι οικισµοί Σύνεβρο, Όαση, Κασάνεβα καθώς και η
Μυκηναϊκή ακρόπολη της αρχαίας Αιγείρας. Εκβάλει στον Κορινθιακό κόλπο κοντά στην Αιγείρα.
Σύµφωνα µε τον Παυσανία οφείλει το όνοµά του στον Τιτάνα Κριό.
• Το Τοπίο του ποταµού Σελινούντα
Ο Σελινούντας ποταµός αποτελεί κοινό τόπο µεταξύ των τοπιακών ενοτήτων «Χελµού – Βουραϊκού Αιγιαλείας» και «Πάτρας - Παναχαϊκού».
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.
Τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα αποτελούν, το µεγάλο φαράγγι 14 χλµ. που σχηµατίζει στην διαδροµή
του, το πλήθος των καταρρακτών που δηµιουργούν τα ορµητικά νερά του, -ένας από τους οποίους µάλιστα
είναι γύρω στα εξήντα µέτρα,- η πυκνή βλάστηση σε τµήµα των οχθών του και η µικρή λίµνη την οποία
σχηµατίζει εκεί όπου η κοίτη του στενεύει στον οικισµό Λαπανάγοι και η οποία είναι πλούσια σε ψάρια. Το
στενό αυτό σηµείο σχηµατίζεται από δύο µεγάλους πέτρινους όγκους που αφήνουν µεταξύ τους µια
απόσταση 4-5 µέτρων. Το σηµείο αυτό λέγεται γυφτοπήδηµα καθώς και ο δυσπρόσιτος καταρράκτης του
κοντά στην Άνω Βλασία, γνωστός και ως καταρράκτης του Αγίου Ταξιάρχη. Ο χαρακτήρας του συνολικού
τοπίου θεωρείται ιδανικός για ράφτινγκ. Έχει µήκος 47,8 χλµ.
Ανάµεσα στον Σελινούντα και τον Κερυνίτη βρισκόταν η αρχαία Ελίκη.
Αγροτικά Τοπία
Χαρακτηριστικό στοιχείο των αγροτικών τοπίων της περιοχής, είναι οι µικρές και διάσπαρτες καλλιεργηµένες
χωροψηφίδες κυρίως σε παραποτάµιες περιοχές .
Οι καλλιεργηµένες χωροψηφίδες εφαρµόζουν παραδοσιακές καλλιεργητικές πρακτικές σε παραδοσιακά
είδη καλλιεργειών.
• Αγροτικά Τοπία σχεδόν αµιγώς καλλιεργηµένα
Συναντώνται στην εύφορη κοιλάδα του Αροανίου στην ανατολική πλευρά της Κλειτορίας όπου τα άφθονα
νερά ευνοούν τις καλλιέργειες φρούτων και κηπευτικών.
Επίσης στις κοιλάδες του Βουραιϊκού, της Καστάνας και του ρέµµατος Μάννα κύρια µε καλλιέργειες
αµπελώνων, στο κάµπο του Λάδωνα, ∆ουµενά-Πλατανιώτισσα, κοιλάδα Σέλιτσας, στην εύφορη κοιλάδα του
ποταµού Κριού κλπ. Κυριαρχεί η γεωργική παραγωγή ζωοτροφών.
• Αγροτικά µη καλλιεργηµένα Τοπία
Στις µη καλλιεργηµένες χωροψηφίδες ασκείται σήµερα, ανεξέλεγκτη χρήση των βοσκοτόπων.
∆ασικά Τοπία
• Τα ∆ασικά Τοπία στις ορθοπλαγιές του Χελµού
∆ηµιουργούν µη γραµµικές ενδιαφέρουσες χωροψηφίδες µε δάση Κεφαλληνιακής ελάτης και Μαύρης
Πεύκης.
• Αισθητικό ∆άσος Εθνικής Ανεξαρτησίας
Βρίσκεται στα Καλάβρυτα Αχαΐας και περιλαµβάνει το µοναστήρι Αγ. Λαύρας καθώς και τον χώρο εκτέλεσης
πατριωτών από γερµανικά στρατεύµατα.
• Το Τοπία του πλατανόδασους στις πηγές του Αροάνιου ποταµού.
Το πλατανόδασος βρίσκεται κάτω από τον οικισµό Πλανητέρο και γύρω από τις πηγές του Αροάνιου
ποταµού.
Θεωρείται ένα από τα µεγαλύτερα και πιο σηµαντικά πλατανοδάση της χώρας µας. Καλύπτει µια έκταση 100
στρεµµάτων.
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Χαρακτηριστικό του γνώρισµα και στοιχείο αποτελούν οι υδάτινοι µαίανδροι ανάµεσα στους οποίους
αναπτύσσονται τεράστια πλατάνια, µερικά δε από αυτά φτάνουν σε διάµετρο τα 4µ. Στα ανατολικά του,
κάθετα βράχια πάνω στα οποία φυτρώνουν διάφορα ενδιαφέροντα είδη (ο εντυπωσιακός κρίνος Lilium
chalcedonicum, ο αγριοπανσές Viola chelmea κλπ), συµβάλουν στην σύνθεση του συνολικού του τοπίου. Τα
πλατάνια κρατάνε µεγάλους πληθυσµούς από δεντροτσοπανάκους και δεντροβάτες.
• ∆άσος Περιθωρίου –Ζαρούχλας
Το δάσος αυτό είναι ενοποιηµένο µε το δάσος της Ζαρούχλας και είναι το µεγαλύτερο της Π.Ε Αχαΐας, µε
µαύρη πεύκη, έλατα και καστανιές. Το δάσος ξεκινά από τη Σελιάνα και εκτείνεται έως Σαραντάπηχο,
Περιθώρι, Ταρσό, Ζαρούχλα και Αγία Βαρβάρα.
• ∆άσος Κανίστας
Αποτελεί το µεγαλύτερο δρυόδασος της Π.Ε Αχαΐας, µε πλούσια φυσική οµορφιά το οποίο συντηρεί
πληθυσµούς διάφορων ζωϊκών ειδών. Αγοράστηκε πρόσφατα από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση «Χιονοδροµικό
Κέντρο Καλαβρύτων» µε σκοπό την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (Mountain bike, αθληµάτων
βουνού) και ήπιων µορφών τουρισµού.
Μνηµεία της Φύσης
• Ο πλάτανος της Πλατανιώτισσας
Χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι η ανάπτυξη τριών γηραίων πλατανιών σαν ένα δέντρο και των οποίων ο
ενιαίος κορµός είναι κούφιος (κουφαλερός).
• Ο πλάτανος της µονής της Αγίας Λαύρας
Χαρακτηριστικά του στοιχεία αφ’ ενός η ιστορικότητα του, διότι συνδέεται µε το γεγονός της κήρυξης της
Ελληνικής Επανάστασης το 1821, και αφ΄ ετέρου το µεγάλο ύψος του (ύψος περισσότερο των 35µ.).
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Σχετικά πρόσφατα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα – Τοπόσηµα στον Χελµό αποτελούν σήµερα, το οµώνυµο
Αστεροσκοπείο Χελµού, το χιονοδροµικό κέντρο των Καλαβρύτων, στο οροπέδιο του Ξηροκάµπου
ανατολικά των Καλαβρύτων, καθώς και σπουδαίο «πεστροφείο» στον οικισµό Πλανητέρο Καλαβρύτων.
Οικιστικά Τοπία
Καλάβρυτα. Στο οικιστικό τοπίο της ζώνης κυριαρχούν τα Καλάβρυτα.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της ορεινής τοποθεσίας της πόλης είναι ότι βρίσκεται σε ένα τεράστιο ξέφωτο του
ελατοδάσους της Ανεξαρτησίας (Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων). Το οικιστικό Τοπίο των Καλαβρύτων και η
ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη ιστορικότητα µε ενδιαφέροντα µνηµεία τα οποία αναφέρθηκαν
στην Α΄ φάση.
Συγκαταλέγονται στους δηµοφιλέστερους χειµερινούς προορισµούς της χώρας.
Μερικοί από τους ιστορικούς οικισµούς που απλώνονται στις παρυφές του Χελµού είναι: Περιστέρα, Σόλο,
Μεσορρούγι, Ζαρούχλα, Αγία Βαρβάρα, Χαλκιάνικα, Αγρίδι, Τσιβλός, και Πλανητέρο.
Η Ζαρούχλα. Είναι το πιο ανεπτυγµένο τουριστικά χωριό της περιοχής µε χαρακτηριστικό γνώρισµα τον
πέτρινο σταθµό και χαρακτηριστικά στοιχεία της τα πετρόχτιστα σπίτια της που φτάνουν σχεδόν µέχρι το
ποτάµι.
Το Πλανητέρο. Η ετυµολογία του ονόµατος του οικισµού Πλανητέρο (πλατάνια και νερό) σχετίζεται µε τα
χαρακτηριστικά της φύσης που τον περιβάλει, δηλ. το πλατανόδασος και τα άφθονα νερά που το διατρέχουν.
Το Πλανητέρο είναι χτισµένο αµφιθεατρικά επάνω σε έναν βραχώδη λόφο. Οι κάτοικοι ασχολούνται µε την
κτηνοτροφία και τον τουρισµό.
Κλειτορία. Ο οικισµός της Κλειτορίας, αποτελεί σηµαντικό εµπορικό και συγκοινωνιακό κόµβο για την
ευρύτερη περιοχή, ενώ ξεκίνησε από αγροτικές καλύβες.
Από το 1830 υπήρχαν εδώ πολλοί νερόµυλοι και νεροτριβές, ενώ αργότερα το χωριό εξελίχθηκε σε
σηµαντικό εµπορικό και βιοτεχνικό κέντρο, όπου άνθησε ειδικά η βιοτεχνία χαλιών.
Η Ανω Κλειτορία βρίσκεται κτισµένη στα 700 µ. υψόµετρο, µε παλιά πέτρινα σπίτια τα οποία έχουν
αναστηλώσει οµογενείς που γύρισαν από την Αµερική.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα η πλατεία µε τον τεράστιο πλάτανο και την εκκλησία.
Οι Κάτω Λουσοί είναι ένας αξιόλογος οικισµός µε πετρόκτιστα σπίτια και τον Πύργο των Πετιµεζαίων ή
Πετµεζαίων, που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, χαρακτηριστικό δείγµα οχυρωµένης
κατοικίας.
Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Χαρακτηριστικό ιστορικό γνώρισµα της ζώνης. Στα ανατολικά πρανή του
φαραγγιού του Βουραϊκού είναι χτισµένη η Ιερά Μονή Μέγα Σπηλαίου. Η Μονή χτίστηκε τον 4ο αιώνα µ.Χ.
στην είσοδο ενός σπηλαίου δηµιουργώντας ένα ιδιαίτερο τοπίο.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Οι Αρχαίοι Λουσοί
Οι Αρχαίοι Λουσοί ήταν µια από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρκαδικής Αζανίας.
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Κοντά στο χωριό Λουσικό του ∆ήµου Καλαβρύτων, αποκαλύφθησαν τα θεµέλια του ναού της Άρτεµης
Ηµερησίας, (µε την ιδιόρρυθµη κάτοψη) και των κυριότερων οικοδοµηµάτων του ιερού: βουλευτήριο,
πρόπυλο, µνηµειακό κρηνικό κτίσµα, µικρότερα ιερά και αναληµµατικοί τοίχοι καθώς και η αγορά της πόλης.
Όλα αυτά τα ερείπια χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι π.Χ και στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Προς τιµήν της
Άρτεµης Ηµερησίας γινόταν από τους Λουσιάτες µεγάλη γιορτή, τα Ηµεράσια, µε αγώνες όπου έπαιρναν
µέρος και ξένοι.
Οι Λουσιάτες είχαν προσχωρήσει στην Αχαϊκή Συµπολιτεία σύµφωνα µε τα νοµίσµατα που βρέθηκαν και τα
οποία έχουν την επιγραφή «αχαιών λουσιατάν».
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Παρά την µείωση της απασχόλησης στο πρωτογενή τοµέα, εµφανίζεται δυναµισµός στην κατεύθυνση της
παραγωγής προϊόντων ποιότητας, επώνυµων και βιολογικών.
Συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι ότι το ηµιφυσικό οικοσύστηµα παραγωγής που δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένο
από εντατική εκµετάλλευση διότι διατηρείται ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής.
Αύξηση της απασχόλησης στο τουριστικό τοµέα µε τη λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Καλαβρύτων,
τις παρεµβάσεις ανάδειξης του Σπηλαίου των Λιµνών στα Καστριά και της ανάπτυξης εναλλακτικών
ποτάµιων δραστηριοτήτων στη ∆άφνη.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, έθιµα
∆ραστηριοποιούνται, πολλοί σύλλογοι και φορείς κύρια στο ∆ήµο Καλαβρύτων.
Οι αθλητικοί σύλλογοι οργανώνουν σηµαντικές αθλητικές δραστηριότητες.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Το φαράγγι του Βουραϊκού
Κατά τον µύθο ο Ηρακλής αγαπούσε την Βούδα, κόρη του Νεφεληγερέτη και της Ελίκης κι άνοιξε το
πέρασµα του φαραγγιού του Βουραϊκού για να φτάσει κάτω στη θάλασσα και να τη συναντήσει. Από αυτήν
πήρε και το όνοµα του ο Βουραϊκός ποταµός.
Το σπήλαιο στις όχθες του Βουραϊκού κατά την µυθολογία ήταν µαντείο αφιερωµένο στον Ηρακλή όπου οι
προσκυνητές έριχναν τους αστραγάλους και διάβαζαν τους χρησµούς στους Πίνακες της Γνώσης, όπως τους
αποκαλούσαν.
• Η Στύγα
Από το όρος Χελµός σύµφωνα µε την µυθολογία πήγαζε η Στύγα ένα από τα τρία ποτάµια που κυλούσαν
στα λιβάδια του Άδη. Θεοί και θνητοί έδιναν όρκο στα νερά της και η παραβίαση του όρκου αυτού από τους
Θεούς ισοδυναµούσε µε ετήσιο λήθαργο όµοιο µε το θάνατο. Εκεί εξέτιαν την ποινή τους οι θεοί που ήταν
τιµωρηµένοι. Έλεγαν επίσης ότι όποιο ζωντανό ον έπινε από το νερό της πέθαινε.
Οι αρχαίοι πίστευαν ότι στο σηµείο που πέφτουν να νερά της Στύγας ήταν οι πύλες του Άδη, διότι στο σηµείο
αυτό υπάρχει άνοιγµα που οδηγεί σε σπηλιά.
Το ποτάµι σχηµάτιζε τον ιερό καταρράχτη της Στύγας ο οποίος στην βάση του σχηµατίζει µια µικρή σπηλιά
που ήταν η είσοδος για τον Αδη.
Γύρω από το εντυπωσιακό τοπίο της Στύγα έχει στηθεί µια ιδιόµορφη µυθολογία.
Σύµφωνα µε τον Όµηρο σ αυτά τα νερά έφερε η Θεά Θέτιδα το νεογέννητο γιο της Αχιλλέα και τον βούτηξε
µέσα για να γίνει Αθάνατος, διότι οι αρχαίοι πίστευαν ότι τα νερά της Στύγας ήταν πηγή αθανασίας. Όµως η
φτέρνα του απ’ όπου τον κρατούσε δε βράχηκε γι’ αυτό η Αχίλλειος πτέρνα ήταν το µόνο τρωτό σηµείο στο
οποίο πληγώθηκε από τον Πάρη και σκοτώθηκε στην Τροία.
• Το ιερό της Άρτεµης
Το ιερό της Άρτεµης που ιδρύθηκε τον 7ο αι. π.Χ. συνδέεται µε τον Μελάµποδα ο οποίος εκεί µέσα γιάτρεψε
από την τρέλα τις κόρες του Προίτου.
Από τότε ονόµασαν την Άρτεµη αυτή Ηµέρα ή Ηµερασιά. Η Άρτεµις γινόταν «ηµέρα» (= καλόβουλη,
ευµενής) µε προσφορές και κατάλληλες ιεροπραξίες στο ιερό της.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει τέσσερα (4) τοπία ∆ιεθνούς Αξίας, δεκατρία (13) τοπία Εθνικής Αξίας και εννέα (9)
τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Ο Χελµός θεωρείται ιδανικό βουνό για πεζοπορία και ορειβασία. Υπάρχει ορειβατικό καταφύγιο και οι
εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου Καλαβρύτων που εκτείνεται από τον Ξερόκαµπο ώς τη
Νεραϊδόραχη. (7 αναβατήρες, 12 πίστες).
57

• Σηµεία αξιόλογης θέας
Οι υψηλότερες κορυφές του Χελµού µε εξαιρετική θέα είναι: Η Ψηλή Κορφή, το Μαρµάτι, το Ξεροβούνι, το
Αβγό, ο Προφήτης Ηλίας, η Γαϊδουρόραχη και η Νεραϊδόραχη, όπου εγκαταστάθηκε πρόσφατα ένα
υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο, µια και αυτή η περιοχή είναι µια από τις σκοτεινότερες της Ευρώπης τη νύχτα.
Επίσης σηµείο αξιόλογης θέας το αρχαίο θέατρο της Αιγείρας.
• ∆ιαδροµές
Γενικά, η ορθοπλαγιά της Νεραϊδόραχης, προσφέρει ορισµένες από τις οµορφότερες και σοβαρότερες
χειµερινές αναρριχήσεις
Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 περνά δίπλα ακριβώς απ’ τις πηγές του Αροάνιου όπου διατηρείται ένας παλιός
νερόµυλος.
• Ύδατα της Στυγός
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 Κράθης. Από τον οικισµό Βουναριάνικα δίπλα
στην Περιστέρα υπάρχει µονοπάτι το οποίο έχει γίνει ειδικά για τα Ύδατα της Στυγός.
• Ανάβαση στις ψηλές κορυφές του όρους Χελµός
Ανάβαση στις ψηλές κορυφές του όρους Χελµός πραγµατοποιείται είτε από τα βόρεια (χιονοδροµικό κέντρο
µέσω Καλαβρύτων), είτε από τα ανατολικά (από την άγρια χαράδρα της Στύγας). Εναλλακτικά, µπορεί να
ανεβεί κανείς από τη νότια κορυφογραµµή του Χελµού, γνωστή και ως Χτένια του Χελµού, πολύωρη και
απαιτητική διαδροµή η οποία απαιτεί γνώσεις και εξοπλισµό αναρρίχησης.
• Το φαράγγι του Βουραϊκού
Το φαράγγι του Βουραϊκού είναι προσπελάσιµο και σηµατοδοτηµένο στο σύνολο της διαδροµής του και
προσφέρεται για πεζοπορία, ποδηλασία και ορειβασία. Κατά µήκος της διαδροµής περιλαµβάνονται τµήµατα
που απαιτούν µεγάλη προσοχή καθώς το µονοπάτι συµπίπτει µε τις γραµµές του τρένου. Η προσπέλαση
του φαραγγιού απαιτεί κατά µέσο όρο 6 ώρες στη κατάβαση και 7 µε 8 ώρες στην ανάβαση.
Το διασηµότερο ελληνικό τρένο ο Οδοντωτός, µέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού συνδέει τα ορεινά
Καλάβρυτα µε το παραλιακό ∆ιακοφτό και διανύει µια από τις ωραιότερες διαδροµές της Ευρώπης. Η
γραµµή του Οδοντωτού είναι τµήµα του ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4.
• Πεζοπορικές διαδροµές
-Χιονοδροµικό Κέντρο-Ορειβατικό Καταφύγιο-Νεραϊδόραχη-Ψηλή Κορυφή Μαυρόλιµνη- Ύδατα Στυγός
Κάτω Λουσοί-Ψηλή Κορυφή-Κάτω Κάµπος-Κεφαλόβρυσο-Ελατόφυτο-Πλανητέρο (Ε4)
-ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4: ∆ιακοφτό – Ζαχλωρού – Καλάβρυτα - Κάτω Λουσοί - Πλανητέρο(Ε4) – Αρµπουνας –
Αγ. Νικόλαος – Τουρλάδα – Κρινόφυτα – Λυκούρια
-Περιστέρα (Σόλος) - Ύδατα Στυγός
-Πηγές Λάδωνα - Παγκράτιο - Κλήµα Παυσανία
4. Απειλές
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Κυριαρχεί η ανεξέλεγκτη χρήση των βοσκοτόπων
Παράνοµο κυνήγι. Η σηµαντική µεταβολή που έχει εντοπιστεί από τα µέσα του 20ού αι., αφορά στην
πανίδα και στην εξαφάνιση αρκετών ειδών θηλαστικών και ορνιθοπανίδας, λόγω της
υπερεκµετάλλευσης της γης και της αλόγιστης θήρας.
Ελλείψεις υποδοµών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, γεγονός το οποίο αποτελεί και την µεγάλη
απειλή για το Τοπίο.
Μη ποιοτική τουριστική ανάπτυξη (συµπεριλαµβάνεται ο χειµερινός τουρισµός), µε επέκταση του
οδικού δικτύου και κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων.
Ρύπανση του νερού από αστικές, βιοµηχανικές, αγροχηµικές αιτίες
Ο χείµαρρος Κριός πληµµυρίζει.
Ο ποταµός Κράθης κατά καιρούς πληµµυρίζει και προξενεί µεγάλες καταστροφές κυρίως στην πόλη
της Ακράτας.
Το πλατανόδασος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Πλανητέρο και γύρω από τις πηγές του
Αροάνιου ποταµού, δείχνει αφηµένο στην τύχη του, ενώ µεγάλοι σωλήνες βρίσκονται παντού διότι
µετά τον αναδασµό το 1992 άρχισαν να παίρνουν νερό για να ποτίζονται οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις
της Κλειτορίας.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των εντεταλµένων αξιολογητών του Ευρωπαϊκού και
Παγκόσµιου ∆ικτύου Γεωπάρκων, Drs. Marco Firpo και Alexandru Andrassanu, ανακοινώθηκε στην
32η Σύνοδο του ∆ικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ότι η περιοχή Χελµού - Βουραϊκού, παραµένει
στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων. Όµως θα πρέπει να βελτιώσει ακόµα περισσότερο
τις υποδοµές για την ανάδειξη όλων των τοπικών πόρων, (γεωλογικών, φυσικών και πολιτιστικών),
µέσω της προώθησης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ώστε να επαναξιολογηθεί επιτυχώς το
καλοκαίρι του 2015. Για το λόγο αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία µε τους ∆ήµους της
Προστατευόµενης Περιοχής Χελµού - Βουραϊκού και γενικότερα τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
(Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού Βουραϊκού).
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5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

Σύνταξη ∆ιαχειριστικού σχεδίου του Εθνικού Πάρκου Χελµού Βουραϊκού και άµεση υλοποίηση του. Στο
Σχέδιο ∆ιαχείρισης ως εργαλείο σχεδιασµού στο πλαίσιο των γενικών όρων που διέπουν ένα
προστατευόµενο αντικείµενο (περιοχή, είδος, οικότοπος) οι σκοποί και οι κατευθύνσεις πρέπει να
αφορούν σε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό που θα περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και
στοιχεία του τοπίου ως ολότητα.
Ενηµέρωση των πολιτών για την εγγενή αξία και τις «υπηρεσίες» του τοπίου.
Προστασία και διαχείριση του τοπίου µε υπευθυνότητα και σύνεση, προκειµένου να µειωθεί η απώλεια
του και η µετατροπή του και να διαφυλαχθούν οι πολυάριθµες ζωτικές υπηρεσίες του, ώστε να µη
χάνονται µέσω της επέκτασης των αστικών περιοχών και της ανάπτυξης υποδοµών. (Παρόλο που η
ανάπτυξη υποδοµών πρέπει να στηρίζεται ώστε να τροφοδοτεί την οικονοµική µεγέθυνση) (Επίτροπος
Janez Potočnik, αρµόδιος για το περιβάλλον).
Προστασία και ανάδειξη όλων των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων - τοπίων και στοιχείων του, που
συνθέτουν/διατάσσονται στο συνολικό τοπίο του ορεινού συγκροτήµατός του και που είναι το Σπήλαιο
Λιµνών Καστριών, το φαράγγι Βουραϊκού και η Χαράδρα της Στύγας, το Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων,
οι πηγές του Αροανίου, οι λίµνες Τσιβλού , η Μαυρόλιµνη (εποχική αλπική λίµνη) και οι πηγές Λάδωνα
καθώς και αρκετοί ενδιαφέροντες οικισµοί και αρχαιολογικά τοπία.
Άµεση ανάπτυξη της άµυνας (οικολογικής και ανθρωπογενούς) κατά των δασικών πυρκαγιών, λόγω της
αύξησης της έντασης και της συχνότητας του φαινοµένου, υπό την επίδραση του ανθρώπινου
παράγοντα αλλά και των έκτακτων καιρικών φαινοµένων, λόγω της κλιµατικής αλλαγής.
∆ιατήρηση των παραδοσιακών καλλιεργηµένων αγροτικών τοπίων όπου υπάρχουν, (κύρια σε
παραποτάµιες περιοχές) και οπωσδήποτε των αγροτικών τοπίων στις αναβαθµίδες. Ανάπτυξη της
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στο ορεινό τοπίο, η οποία εναρµονίζεται πλήρως σ΄αυτό, ως
µοχλού διατήρησης των ορεινών οικισµών και αναβάθµισης του ίδιου του Τοπίου, καθώς και του
οικονοµικού οφέλους των κατοίκων τους.
Ανάδειξη των οικιστικών τοπίων των ορεινών οικισµών στο πλαίσιο της συγκράτησης για την
προσαρµογή της διαχείρισης των δασών και διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής όπως Λουσικό, Πλανητέρο, Κάτω Λουσοί κ.α.
Ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών τα οποία πολύ συχνά δηµιουργούν τοπία ιδιαίτερης αισθητικής και
περιβαλλοντικής αξίας, για την ελαχιστοποίηση της πίεσης βόσκησης, ώστε να µην οδηγούνται στην
υποβάθµιση.
Μελέτη των γεωτόπων του Γεωπάρκου Χελµού Βουραϊκού για την συλλογή στοιχείων, χρήσιµων για τη
διεύρυνση της γνώσης της γεωιστορίας του τοπίου, αλλά και της εξέλιξης του.
Προστασία του τοπίου των πηγών των ποταµών Αροάνιου και Λάδωνα.
Τοπιακή µελέτη των ποταµών Βουραϊκού, Κράθη, Αροάνιου και Σελινούντα, για τον ακριβή εντοπισµό
και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων τους, στο πλαίσιο της οικολογίας του
τοπίου καθώς και το προσδιορισµό των δραστηριοτήτων αναψυχής που µπορούν να αναπτυχτούν σε
αυτούς.
Προστασία και αειφορική διαχείριση και ανάδειξη των δασικών τοπίων του Αισθητικού ∆άσους Εθνικής
Ανεξαρτησίας, του πλατανόδασους στις πηγές του Αροάνιου ποταµού, του Περιθωρίου – Ζαρούχλας και
του δρυόδασους της Κανίστας και διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης δραστηριοτήτων αναψυχής.
Η ανάδειξη, των αρχαιολογικών χώρων και θέσεων του συνόλου της τοπιακής ενότητας και κατά το
δυνατόν «Ενοποίησή» τους, µε δηµιουργία «Αρχαιολογικών Τοπίων, µε τη νέα αντίληψη για την
ανάδειξη τους, σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται ταυτόχρονα οι
αυθεντικές ιδιότητες του τοπίου (Morin 1999), επανασυνδέοντας τον αρχαιολογικό χώρο µε το ευρύτερο
περιβάλλον του, στο πλαίσιο ενός ενιαίου Προγράµµατος π.χ. οι Αρχαίοι Λουσοί, η αρχαία πόλη
Κλείτωρ, το αρχαίο θέατρο της Κλειτορίας (µικρογραφία του θεάτρου της Επιδαύρου), η αρχαία Ψωφίς, ο
Αρχαίος Πάος, η αρχαία Αίγειρα, το αρχαίο θέατρο της Αιγείρας, η Αρχαία Κερύνεια, η Αρχαίας Φελλόη
κ.α.
Ποιοτική, αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, συµβατική ή και εναλλακτική, ταυτόχρονα µε την προστασία της
διατήρησης της ποικιλότητας και της ποιοτικής ανάδειξης του τοπίου.
Ανάδειξη διαδροµών αναψυχής, µονοπατιών, ποδηλατοδρόµων διάµεσου του τοπίου.

Ζ2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΧΕΛΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
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Ορεινά Τοπία
• Το Τοπίο του όρους Αφροδίσιο
Στα όρια µε την Αρκαδία, µεταξύ των οικισµών Τριποτάµων και ∆άφνης υψώνεται το Αφροδίσιο Όρος µε
υψόµετρο 1.445µ.
Η δοµή του στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου του, εµφανίζει οριζόντια χωρική ετερογένεια, διαθέτοντας
γραµµικές χωροψηφίδες (διαδρόµους) στις πλαγιές που σχηµατίζονται από τους ποταµούς Λάδωνα, (µε
παραποτάµιο δάσος από πλατάνια και ιτιές), Αροάνειο, και Ερύµανθο και µη γραµµικές χωροψηφίδες, από
τις κοιλάδες των ποταµών, συχνά µε παραδοσιακές καλλιέργειες και συστάδες µε άλλα δέντρα. Στις πλαγιές
γύρω από τις κοιλάδες το τοπίο αλλάζει και επικρατούν ασβεστολιθικοί λόφοι µε µακία βλάστηση ή
βοσκότοποι διαµορφώνοντας στη περιοχή γύρω από τους παραδοσιακούς οικισµούς Τριπόταµα, Παο,
Βεσίνι, ∆εχούνι και ∆άφνη και µαζί µε αυτούς, ένα τοπίο πλέγµα. ∆ηµιουργείται δηλ. ένα δαιδαλώδες δίκτυο
από κοιλάδες ηµιορεινών ποταµών και καρστικές πηγές του συστήµατος του Λάδωνα (Λάδωνας,
Αροάνειος,) και του Ερυµάνθου ποταµού.
Στο Αφροδίσιο όρος, κοντά στον οικισµό Νάσια βρίσκεται το δάσος της Μπαρµπούς µε τις αιωνόβιες
καστανιές που είναι χαρακτηρισµένο ως µνηµείο της φύσης.
Οι σηµαντικότερες κορυφές του όρους είναι:
Μαύρη Βρύση: Πρόκειται για το ψηλότερο σηµείο του Αφροδίσιου όρους και βρίσκεται στα όρια της Αχαΐας
και της Αρκαδίας.
Οι υπόλοιπες ψηλότερες κορυφές του όρους, είναι ο Αη Λιάς, τα Λακκώµατα, η Κορακοφωλιά και η Φτελιά.
Χαρακτηριστικό τοπόσηµο είναι το εν λειτουργία γυναικείο µοναστήρι της Ευαγγελίστριας ∆άφνης.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του Αροάνιου ποταµού
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία του Αροάνιου ποταµού αναφέρθηκαν ήδη. Στην ζώνη αυτή
συµπληρώνουµε ότι στην πορεία του συµβάλλει µε τον χείµαρρο Κλείτορα και στη συνέχεια αποτελεί το
βασικό υδροδότη του ποταµού Λάδωνα, µε τον οποίο ενώνεται µέχρι την τεχνητή λίµνη της ∆άφνης. Η
περιοχή ενδείκνυται για ανάπτυξη κανόε καγιάκ.
• Το Τοπίο των Πηγών του ποταµού Ερύµανθου
Χαρακτηριστικό στοιχείο του υδάτινου πλούτου της περιοχής αποτελεί η πλούσια ανάβλυση των πηγών του.
Σε όλο το ανάγλυφο της νότιας πλευράς, είναι εγκατεσπαρµένες µικρότερες και µεγαλύτερες πηγές. Άρρηκτα
δεµένες µε το οικοσύστηµα. Στα περισσότερα χωριά οι πηγές αυτές, αναδεικνύονται χάρη σε εξαιρετικές
λιθόκτιστες κατασκευές που συγκαταλέγονται στα αρχιτεκτονικά - πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής.
Αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε τον ποταµό Ερύµανθο και αρµονικά ενταγµένα στο φυσικό περιβάλλον της
περιοχής, είναι µία σειρά από λιθόκτιστα γεφύρια. Τα περισσότερα από αυτά είναι κατασκευασµένα στον 19ο
αιώνα και αποτελούν δείγµα της λαϊκής αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου και σηµαντικά στοιχεία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
• Το Τοπίο του ποταµού Λάδωνα (Το ποτάµι του ∆ράκοντα)
Το τοπίο του ποταµού Λάδωνα αποτελεί σηµαντική γραµµική χωροψηφίδα (διάδροµο) του τοπίου του
Αυχένα Χελµού και Αφροδίσιου Όρους στο πλαίσιο της οικολογίας του συνολικού τοπίου του. Το αρχικό του
τµήµα βρίσκεται στην Αχαΐα και το υπόλοιπο στην Αρκαδία.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου του ποταµού είναι η περιοχή των πηγών του στην τοποθεσία
Χελωνοσπηλιά και χαρακτηριστικά στοιχεία της µορφής της κοίτης του οι ελιγµοί της και το βάθος της
χαράδρας του Αφροδισίου όρους, στην οποία ρέει. Το τοπίο του ποταµού άλλαξε δραµατικά όταν το 1951
άρχισε να χτίζεται το φράγµα για το Υδροηλεκτρικό έργο της ∆ΕΗ που δηµιούργησε τη τεχνητή λίµνη στο
ύψος του οικισµού της ∆άφνης σε µια από τις ωραιότερες τοποθεσίες του Λάδωνα µε το τοπωνύµιο Πήδηµα.
Ένας αγωγός µεταφέρει το νερό στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που χτίστηκε στο Κάτω Σπάθαρη.
Πετρόχτιστοι οικισµοί, κρήνες και θρυλικά γεφύρια, αρχαία ιερά και ιστορικά µοναστήρια, συνθέτουν
ενδιαφέροντα τοπία – Τοπόσηµα στην διαδροµή του. Οι εναλλακτικές δραστηριότητες στο ποτάµι µε τοπική
πρωτοβουλία µπορούν να ενταχθούν στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής.
Τα Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο της τεχνητής Λίµνης του Λάδωνα
Η τεχνητή λίµνη περιβάλλεται από κατάφυτα υψώµατα. Όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, η τεχνητή λίµνη
τροφοδοτείται και από υπόγειο ποταµό και χαρακτηρίζεται ως λιµνοπηγή του Λάδωνα. Η λιµνοπηγή
εξελίχθηκε σε έναν σπουδαίο βιότοπο που έχει ενταχθεί στο τοπίο και αποτελεί πλέον µια πολύ σηµαντική
µη γραµµική χωροψηφίδα του, που σήµερα ανήκει στα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής.
Αγροτικά Τοπία
Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι οι µικρές και διάσπαρτες καλλιεργηµένες χωροψηφίδες κυρίως σε
παραποτάµιες περιοχές.
Οι καλλιεργηµένες χωροψηφίδες εφαρµόζουν παραδοσιακές καλλιεργητικές πρακτικές σε παραδοσιακά
είδη καλλιεργειών.
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∆ασικά Τοπία
• ∆άσος Μπαρµπούς
Κοντά στο χωριό Νάσια στο Αφροδίσιο βουνό βρίσκεται το δάσος της Μπαρµπούς. Χαρακτηριστικό στοιχείο
της βλάστησης οι αιωνόβιες καστανιές και βελανιδιές από την εποχή της Ενετοκρατίας και της πανίδας τα
αγριογούρουνα.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Κλειτορία (Μαζέϊκα)
Στο οικιστικό τοπίο της ζώνης κυριαρχεί ο οικισµός Κλειτορία (Μαζέϊκα). Χαρακτηριστικό γνώρισµα της
αντιληπτικής εικόνας του συνολικού τοπίου του οικισµού, συµπεριλαµβανοµένης της υπαίθρου του, είναι η
ακτινωτή σύνδεση της Κλειτορίας µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υπαίθρου της, όπως ποτάµια,
λαγκάδια και µικροί οικισµοί, 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.
• Βεσίνι
Χαρακτηριστικά στοιχεία του οικιστικού τοπίου του είναι τα πέτρινα σπίτια µε τις κεραµοσκεπές τους, τα
ξύλινα µπαλκόνια και τα παράθυρα, που χτίστηκαν πριν από το 1841. Χαρακτηριστικό γνώρισµα -τοπόσηµο
του οικισµού η πέτρινη Εκκλησία της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Έχει χαρακτηρισθεί «Παραδοσιακός
οικισµός». ∆υστυχώς τα σπίτια δεν κατοικούνται το χειµώνα. Άλλοι παραδοσιακοί οικισµοί στη περιοχή είναι
οι οικισµοί Σκούπι, και ∆εχούνι µε όµορφα πέτρινα σπίτια.
• ∆άφνη ή Στρέζοβα
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του οικιστικού τοπίου της είναι η αµφιθεατρική προσαρµογή του στη κατάφυτη
πλαγιά του Αγίου Μάµα και η διατήρηση των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής, όπως
τα πέτρινα σπίτια µε τις κεραµοσκεπές τους, τα ξύλινα µπαλκόνια, τις βαριές πόρτες και οι θολωτές
λιθόκτιστες βρύσες, παρά τις αλλοιώσεις των νεώτερων χρόνων.
Η θέση του σε µικρή απόσταση από το βόρειο τµήµα της λίµνης και του ποταµού, του προσδίδει ένα
επιπλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα και συγκριτικό πλεονέκτηµα.
• Τριπόταµα
∆ηµοφιλής τουριστικός προορισµός είναι ο οικισµός Τριπόταµα που περιστοιχίζεται από τα όρη Λάµπεια και
Αφροδίσιο και βρίσκεται στα σύνορα των νοµών Αχαΐας και Αρκαδίας. Οφείλει το όνοµά του στο ότι στο
σηµείο που είναι κτισµένος συναντούνται τρία ποτάµια: ο Ερύµανθος, ο Αροάνιος και ο Σειραίος. Αποτελεί
και το κέντρο τεσσάρων κοµβικών σηµείων. (Πάτρα - Τρίπολη - Καλάβρυτα - Αρχαία Ολυµπία).
• Ο Πάος
Βόρεια της λίµνης του Λάδωνα και πάνω στον οδικό άξονα Τρίπολης-Πάτρας- "111" - βρίσκεται ο οικισµός
Νέο Πάος του νοµού Αχαϊας. Ο οικισµός είναι νέος, αφού προέκυψε από µεταφορά του παλιού οικισµού
Σκουπέϊκο που βρισκόταν σε ορεινή τοποθεσία, βορειότερα. Χαρακτηριστικό στοιχείο του οικιστικού τοπίου
του αποτελεί η ύπαρξη ρυµοτοµικού σχεδίου. Το Νέο Πάος είναι χτισµένο σε καταπράσινη κοιλάδα, στις
παρυφές και βόρεια του όρους Αφροδίσιου. Στην περιοχή ρέει ο ποταµός Σειραίος που ενώνεται µε τον
Ερύµανθο δυτικά, στο ύψος του οικισµού Τριπόταµα. Η περιοχή κατοικείται από την αρχαιότητα..
Άλλοι ενδιαφέροντες ορεινοί οικισµοί στην ευρύτερη περιοχή είναι η Αροανία, τα Αγράµπελα, η Πλάκα, η
Πλατανίτσα, η Κέρτεζη, το Αγρίδι και το Λειβάρτζι.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Ο Αρχαίος Κλείτωρ
∆υτικά του σηµερινού οικισµού Κλειτορία βρίσκονται τα λείψανα της αρχαίας πόλης Κλείτωρ. Οι αρχαιολόγοι
έφεραν στο φως οχυρωµατικό περίβολο των ελληνιστικών χρόνων, αξιόλογο δείγµα οχυρωµατικής
αρχιτεκτονικής, που όπως υπολογίζεται προστάτευε την πόλη σε συνολικό µήκος 2.500 -3.000µ.
Ανακαλύφθηκε επίσης και ένα θέατρο, στο νοτιοδυτικό τµήµα πόλης. Κοντά στις πύλες ανακαλύφθηκαν και
οργανωµένα νεκροταφεία που καλύπτουν µια χρονική περίοδο από τους υστερογεωµετρικούς χρόνους µέχρι
τους υστερορωµαϊκούς.
∆υστυχώς οι ανασκαφές διακόπηκαν το 2004. 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 αρχαιολογικό χώρο που ενοποιηµένος µε τη φύση, δηµιουργούν
ένα έντονα διακριτό τοπίο.
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• Το αρχαίο θέατρο της Κλειτορίας
Το αρχαίο θέατρο της Κλειτορίας µοιάζει µε µικρογραφία του θεάτρου της Επιδαύρου και βρίσκεται σε ένα
λόφο που αποτελεί την φυσική υποδοχή για τις κερκίδες και τη σκηνή του.
• Αρχαία Ψωφίς
Η αρχαία Ψωφίς, κατά την αρχαιότητα ήταν ισχυρή πόλη. Ερείπια της βρίσκονται στα Τριπόταµα. Σήµερα
είναι ορατά τα τείχη, ενώ διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως κίονες και κιονόκρανα, σώζονται εντοιχισµένα
σε νεότερης κατασκευής κτίρια. Σηµαντικές πληροφορίες έχουµε για τη βιοµηχανία και το εµπόριο της
Ψωφίδας.
Ο Θεόφραστος λέει (Θ. 15,6) ότι γύρω από τα περίχωρα της Ψωφίδας και σε πετρώδη µέρη φύτρωνε σε
µεγάλες ποσότητες και σε αρίστη ποιότητα το θεραπευτικό χόρτο "πανάκεια" για όλες τις ασθένειες.
Κατά τον ∆ιοσκουρίδη το ιερό αυτό φυτό στην Ψωφίδα καλλιεργούνταν και σαν κηπευτικό λάχανο και γινόταν
εξαγωγή του σε άλλες χώρες, επεξεργασµένο σε γαλακτώδη χυµό (δεν είναι γνωστό σε ποιο
φυτό αναφέρεται). Από τις σχετικές αναφορές µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πόλη διέθετε µια από τις
µεγαλύτερες φαρµακοβιοµηχανίες της κλασικής αρχαιότητας. ∆ιάφορα επίσης αγγεία, πήλινες φιάλες και
καλλιτεχνικά κεραµικά που έχουν βρεθεί στην περιοχή, µαρτυρούν ότι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη ήταν και η
κεραµοβιοµηχανία στα προάστια της πόλης.
• Αρχαίος Πάος
Τα ερείπια της αρκαδικής πόλης Πάος βρίσκονται Β.Α. του νέου οικισµού Πάος. Κατά τις ανασκαφές
βρέθηκαν θεµέλια αρχαίου οικοδοµήµατος (πιθανόν ανακτόρων), θεµέλια ναού των ∆ιοσκούρων, ορθογώνιοι
πύργοι και µια πύλη, τα αποµεινάρια της ακρόπολης της Αρχαίας Πάου µε δεξαµενή που σώζεται και στην
οποία καταλήγει πήλινος αγωγός.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι ασχολούνται κύρια µε την κτηνοτροφία αλλά και µε τη γεωργία. Τα κτηνοτροφικά και
γαλακτοκοµικά προϊόντα που παράγονται εδώ είναι πολύ καλής ποιότητας.
Ο τουριστικός τοµέας, και ειδικότερα ο οικοτουρισµός-αγροτουρισµός, ήδη αναπτύσσεται. Η περιοχή µπορεί
να υποστηρίξει και ειδικές µορφές τουρισµού, χάρη στα φυσικά και πολιτιστικά της διαθέσιµα.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες έθιµα, επισκεψιµότητα
Στη ∆άφνη είναι συγκεντρωµένες οι περισσότερες εστίες φιλοξενίας και υπηρεσίες στην περιοχή. Το χωριό
είναι και η έδρα του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου (Ν.Α.Ο.∆.), πρωτοπόρου στις εναλλακτικές δραστηριότητες
στο ποτάµι και µε πολλές αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις στο ενεργητικό του.
Στο βόρειο-ανατολικό αυτό τµήµα του Λάδωνα από τις πηγές στα Λυκούρια ως το φράγµα αξίζουν επίσκεψή
τα χωριά Παγκράτι -όπου και το περίφηµο κλήµα του Παυσανία-, Θεόκτιστο, Κερπινή, Μυγδαλιά, Πουρναριά,
Πτεριά. Στη Μουριά υπάρχει το µόνο παραλίµνιο αναψυκτήριο, η Λαδωνίδα της Κανέλλας όπου το καλοκαίρι
διοργανώνεται το οµώνυµο φεστιβάλ αλλά και αθλητικοί αγώνες.
Πολλούς επισκέπτες δέχεται και ο Πάος.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία
Πρόκειται για µια ορεινή παραποτάµια περιοχή πλούσια σε µύθους, θρύλους και ιστορίες καθώς στην
αρχαιότητα ήκµασαν οι αρκαδικές πόλεις-κράτη, Κλείτορας, Ψωφίδα, Πάος και άλλες µικρότερες µε αξιόλογο
πολιτισµό.
• Λάδωνας ποταµός
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. Μύθοι και εγκώµια αρχαίων συγγραφέων, µεσαιωνικοί θρύλοι και αφηγήσεις νεότερων
περιηγητών, µαρτυρούν την αίγλη και την φήµη του ποταµού, έτσι που µοιάζει αλλόκοτη η εγκατάλειψή του
στον καιρό µας.
Ολόκληρη η επικράτεια και ο περιβάλλων χώρος του Λάδωνα έχει πολλές αρχαϊκές θέσεις και µνηµεία.
• ∆άφνη - Στρέζοβα
Το 1928 η Στρέζοβα µετονοµάστηκε σε ∆άφνη, από τον µύθο της θυγατέρας του Λάδωνα ∆άφνης µε τον θεό
Απόλλωνα, που εκτυλίχθηκε στις όχθες του ποταµού Λάδωνα σε περιοχή που ανήκει στον οικισµό.
Οι Ψωφίδιοι λάτρευαν έναν οµώνυµο ποτάµιο θεό, τον Ερύµανθο, τον οποίο απεικόνιζαν στα νοµίσµατά
τους στα ρωµαϊκά χρόνια.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει δύο (2) τοπία Εθνικής Αξίας και οκτώ (8) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο
σχετικό Παράρτηµα)
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3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Σηµεία αξιόλογης θέας
• Από το δάσος των Νασίων (Μπαρµπούς), µπορεί κανείς να ατενίσει από µακριά τα αποµεινάρια της
ακρόπολης της Αρχαίας Πάου.
• Από τον οικισµό Βεσίνι, εξαιρετική θέα στην κοιλάδα, το Νέο Πάος και τη γύρω περιοχή.
4. Απειλές
Συρρίκνωση του πληθυσµού, γόνιµα αλλά ακαλλιέργητα εδάφη και ελλείψεις υποδοµών.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•
•
•

Προστασία και ανάδειξη όλων των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων - τοπίων και στοιχείων του που
συνθέτουν / διατάσσονται στο συνολικό τοπίο του Αφροδίσιου Όρους, δηµιουργώντας ένα τοπίο πλέγµα
µε τους ποταµούς Λάδωνα, (µε παραποτάµιο δάσος από πλατάνια και ιτιές), Αροάνειο, και Ερύµανθο,
τις κοιλάδες τους, συχνά µε παραδοσιακές καλλιέργειες και συστάδες µε άλλα δέντρα (αγροδασικό
τοπίο) και τους παραδοσιακούς οικισµούς Τριπόταµα, Παο, Βεσίνι, ∆εχούνι και ∆άφνη. Η περιοχή θα
µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης τοπίου για την ολοκληρωµένη ανάδειξη της.
Ανάδειξη του τοπίου των πηγών του ποταµού Ερύµανθου και των παραδοσιακών στοιχείων τους καθώς
και των πηγών του ποταµού Λάδωνα (Χελωνοσπηλιά).
Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων περιλαµβάνεται στο ενιαίο πρόγραµµα που αναφέρεται στη
τοπιακή ζώνη «Χελµού Βουραϊκού».
Ανάδειξη των σηµείων αξιόλογης θέας.

Ζ3. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά / Ηµιορεινά Τοπία
• Το Τοπίο της ορεινής Αιγιάλειας
Οι πλαγιές της Αιγιάλειας ορίζονται από τα όρια του ελατοδάσους στα 800µ και τα χαµηλότερα µέρη
καλλιέργειας της σταφίδας στα 200-300 µ. Χαρακτηριστικά στοιχεία τους η ήπια κλίση, καθώς και οι
εξάρσεις, οι κοιλάδες και τα µικρά οροπέδια. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα οι γραµµικές χωροψηφίδες
(διάδροµοι) στις πλαγιές, ως συνέχεια των αντίστοιχων ποταµών, όπως Κριός, Κράθις, Βουραϊκός,
Κερυνίτης, Σελινούντας, Μεγανίτης και Φοίνικας που εκβάλλουν στον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ δηµιουργούν
µεταξύ τους µη γραµµικές χωροψηφίδες οµοιογενούς χρήσης καλλιέργειας αµπελου.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
• Τα Ποτάµια Τοπία
Τα τοπία των ποταµών αναφέρθηκαν στη Τοπιακή Ζώνη «Χελµού- Βουραικου»
Η δράση των επτά ποταµών από ανατολικά: Κριός, Κράθις, Βουραϊκός, Κερυνίτης, Σελινούντας, Μεγανίτης
και Φοίνικας που εκβάλλουν στον Κορινθιακό Κόλπο δηµιούργησε βαθιά φαράγγια.
Τα Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο της Λιµνοθάλασσας 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 τα µικρού βαθµού µπαζώµατα.
• Το Τοπίο της Λίµνης Τσιβλού
Η λίµνη του Τσιβλού βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Ακράτας, στις παρυφές του Χελµού.
∆ηµιουργήθηκε από µια έντονη µεταβολή του αρχικού τοπίου από κατολίσθηση του βουνού Γερακάρη, που
κατέπεσε και έφραξε για σχεδόν ένα χρόνο το γειτονικό ποταµό Κράθη. Εµφανίζει οριζόντια ετερογένεια
συνδυάζοντας τα υγροτοπικά µε τα δασικά οικοσυστήµατα, µεταξύ των οποίων κυριαρχούν τα κωνοφόρα(
έλατα, µαυρόπευκα και χαλέπια πεύκα). Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου της αποτελούν, το µικρό
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µέγεθος, το µεγάλο βάθος, η ορεινή τοποθεσία της (υψόµετρο 710µ.), και η πυκνή βλάστηση που την
περιβάλει. Στη λίµνη ζουν πέντε είδη ψαριών: οι κυπρίνοι, οι λίγες πέστροφες και τα κουνουπόψαρα που
έχουν εισαχθεί. Ο κέφαλος του γλυκού νερού και η ντάσκα είναι ντόπια ψάρια της Πελοποννήσου.
Η λίµνη αποτελεί δηµοφιλή χώρο αναψυχής. Τους καλοκαιρινούς µήνες 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.
Αγροτικά Τοπία
• Αγροτικά καλλιεργηµένα Τοπία
Το καλλιεργηµένο αγροτικό τοπίο στις πλαγιές της Αιγιαλείας (υψ,200-300µ.) µε τους αµπελώνες (κυρίως
Κορινθιακή σταφίδα αλλά και οινοποιίσηµα σταφύλια), αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα - τοπίο αυτής της
ζώνης καθώς και ολόκληρης της τοπιακής ενότητας. Το τοπίο των Αµπελώνων παράγεται και διαµορφώνεται
από τη κύρια παραγωγική δραστηριότητα.
Στις µη γραµµικές χωροψηφίδες οµοιογενούς χρήσης καλλιέργειας αµπέλου χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η
συχνή ύπαρξη ελαιόδεντρων και άλλων δέντρων (π.χ. αµυγδαλιές) στα όρια των αµπελώνων ή µερικές
φορές και ανάµεσα σε αυτούς, που λειτουργούν ως φυτοφράχτες αποτελώντας ζωτικής σηµασίας
«γραµµικά» ηµιφυσικά «δοµικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου» για τη διατήρηση της άγριας ζωής µέσα στις
γεωργικές εκτάσεις.
Επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου είναι οι διάσπαρτες αγροικίες καθώς και οι επίπεδες ορθογώνιες
παραλληλόγραµµες γυµνές επιφάνειες (τα «αλώνια») όπου γίνεται η ξήρανση της σταφίδας.
Η µαύρη σταφίδα της περιοχής είναι επίσηµα αναγνωρισµένη ως προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης Π.Ο.Π. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α ΒΟΣΤΙΤΣΑ (VOSTIZZA).
Οι αµπελώνες της Αιγιαλείας έχουν χαρακτηριστεί από τους ωραιότερους του κόσµου και η περιοχή έχει
αποκληθεί Τοσκάνη της Ελλάδας, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του δήµου Αιγιαλείας.
Παράκτια Τοπία
Η παράκτια περιοχή παρουσιάζει δύο ακρωτήρια της Πούντας και της Ακράτας. Σχηµατίζονται οι ευπρόσιτες
παραλίες της Τράπεζας, του Πλατάνου και άλλες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η θάλασσα είναι καθαρή
και οι παραλίες από βότσαλο και αµµοβότσαλο.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο της πόλης Αίγιο
Το Αίγιο κυριαρχεί στο οικιστικό τοπίο της ζώνης αυτής και είναι σήµερα η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη σε
πληθυσµό της Αχαΐας.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της δοµής του αστικού τοπίου της αποτελεί η διαίρεσή της σε τρία επίπεδα σε
αµφιθεατρική διάταξη: α' την παραλιακή ζώνη (κάτω πόλη), β' τα γαλαξιδιώτικα ή περιοχή Αγ. Ανδρέα (µέση
πόλη) και 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, ενώ ο παραλιακός συνοικισµός, είναι µία στενή λωρίδα εδάφους εκτεινόµενη από την θέση Μυρτιά
µέχρι τον Άγιο Νικόλαο.
Οι βαθµίδες αυτές βρίσκονται σχεδόν στη µέση της νεότατης προσχωσιγενούς πεδιάδας του Αιγίου, η οποία
προσχώνεται συνέχεια από τα καταρρακτώδη ποτάµια Μεγανίτη, Σελινούντα, Κερυνίτη και Βουραϊκό.
Η Πλατεία Υψηλών Αλωνών µε τον πύργο στο κέντρο της και τους φοίνικες γύρω του, αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισµα και συµβολικό τοπόσηµο της πόλης του Αιγίου.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα - 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 ύστερορωµαϊκά.
• Το Τοπίο του οικισµού ∆ιακοφτό
Παραθαλάσσιος οικισµός ενώ το κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισµα αποτελεί ο σταθµός από όπου ξεκινάει
ο οδοντωτός σιδηρόδροµος µέσα στο ιδιαίτερης αξίας φαράγγι του Βουραϊκού. (Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλλους και περιοχή Natura 2000). Το τραίνο του Οδοντωτού λειτουργεί από το 1896, καλύπτοντας τα 22
χλµ. µήκους και τα 720µ. ύψους από το ∆ιακοπτό µέχρι τα Καλάβρυτα.
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• Το Τοπίο του οικισµού Ακράτα
Το όνοµα του µεγάλου οικισµού της Ακράτας είναι παραφθορά του Κράθης, ονοµασία του ποταµού που την
διασχίζει. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό γνώρισµα αποτελεί η γεωγραφική θέση του οικισµού η οποία αποτελεί
και το συγκριτικό του πλεονέκτηµα, ενώ θεωρείται ένας από τους ωραιότερους παραλιακούς οικισµούς της
Π.Ε. Αχαΐας. Παρουσιάζει µεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής και
βρίσκεται σε µια πορεία διαρκούς αναβάθµισης των τουριστικών υποδοµών της. Κοντά στην πόλη
βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης Αιγαί και το αρχαίο θέατρο της.
• Το Τοπίο του οικισµού Σελιάνα
Ο οικισµός Σελιάνα έχει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως οι αµέτρητες βρύσες µε
τρεχούµενο νερό και τα 13 εκκλησάκια, µοιρασµένα στα στενά του, καθώς και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
όπως η περιποιηµένη κεντρική πλατεία, το παλιό σχολείο και ο καταρράκτης στην περιβάλλουσα ύπαιθρο,
στον οποίο οδηγεί ένα σύντοµο µονοπάτι. Επίσης κοντά στον οικισµό διαρρέει την περιοχή ο ποταµός Κριός
όπου υπάρχει µονότοξο πέτρινο γεφύρι. Στη θέση του οικισµού Σελιάνα σώζονται τα ίχνη της Αρχαίας
Φελλόης.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Tο Αίγιο
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.
• Αρχαία Αίγειρα
Νοτιοανατολικά του οικισµού της Ακράτας βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Αιγείρας µε το ιδιαίτερα
εντυπωσιακό και καλά διατηρηµένο αρχαίο θέατρο.
Η αρχαία Αίγειρα υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες πόλεις της Αχαΐας και της περίφηµης Αχαϊκής
Συµπολιτείας. Βρισκόταν ανατολικά της σηµερινής κωµόπολης της Αιγείρας.
Κατά την οµηρική περίοδο, η πόλη ήταν γνωστή ως Υπερησίη.
Η αρχαία Αίγειρα πέρασε περιόδους µεγάλης ακµής και ευηµερίας. Τον 8ο αι. π.Χ. η Αίγειρα µαζί µε τις
υπόλοιπες αχαϊκές πόλεις, συνενώθηκαν στο "Κοινόν των Αχαιών", την πρώτη οµοσπονδιακή ένωση της
ανθρωπότητας, γνωστή και ως "Α΄ Αχαϊκή Συµπολιτεία", µε έδρα την Ελίκη. Η ένωση έφερε οικονοµική ισχύ
και στρατιωτική υπεροχή.
Από τον "χρυσό" 5ο αι. π.Χ. η πόλη χαρακτηρίζεται από αξιοσηµείωτη οικονοµική ανάπτυξη. Η ελληνιστική
περίοδος βρίσκει την Αίγειρα στο αποκορύφωµα της ακµής της.
Η πόλη διατήρησε την ακµή της µέχρι τον 4ον µ.Χ. αιώνα.
Από τα αξιολογότερα ευρήµατα είναι το µαρµάρινο κεφάλι αγάλµατος του ∆ία. Κατά τον Παυσανία το άγαλµα
αυτό ήταν έργο του περίφηµου πλάστη Ευκλείδη από την Αθήνα και πρέπει το ύψος του να ξεπερνούσε τα
τρία µέτρα. Το εύρηµα εκτίθεται σήµερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.
Ενδιαφέρον µνηµείο της περιοχής είναι επίσης και η µεταβυζαντινή µονή της Αγίας Τριάδος, (18ος αιώνας)
που διαθέτει µια σηµαντική συλλογή από θρησκευτικά κειµήλια και από σπάνια χειρόγραφα.
• Το αρχαίο θέατρο της Αιγείρας
Συνταρακτική αρχαιολογική ανακάλυψη στην περιοχή της Αρχαίας Αιγείρας ήταν το ''Κοίλον'' του θεάτρου
που κατασκευάστηκε τον 5ο προς 4ο αιώνα π.Χ. Στην εποχή της ακµής του ήταν ένα από τα πιο φηµισµένα
της ευρύτερης περιοχής. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και θεωρείται το πιο καλοσυντηρηµένο σε σχέση µε
τα υπόλοιπα στην Αχαΐα. Έχει εκπονηθεί µελέτη συντήρησης από την Στ’ Εφορία Αρχαιοτήτων.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του αποτελεί το ότι το µνηµείο είναι λαξευµένο πάνω στον βράχο.
Το προσκήνιο του θεάτρου ήταν διακοσµηµένο µε ηµικίονες.
• Αρχαία Κερύνεια
Βορείως και κοντά στον οικισµό της Μαµουσιάς σε θέση φυσικά οχυρή στο ύψωµα Βουνί του π. ∆ήµου
∆ιακοπτού, στη δεξιά όχθη του ποταµού Κερυνίτη, σώζονται τα λείψανα της πανάρχαιας πόλης Κερύνεια,
που για µερικούς ερευνητές, υπήρξε η ακρόπολη της ιωνικής πόλης Ελίκη. Η πόλη γνώρισε την µεγαλύτερη
ακµή της στην ελληνιστική εποχή, όταν προσχώρησε στην Αχαϊκή Συµπολιτεία (το 276 π.Χ.).
Σώζονται κατάλοιπα του τείχους, το αρχαίο θέατρο, λείψανα δηµόσιων κτιρίων και οικιών και µία κρήνη στην
είσοδο της πόλης στη θέση Παλιόµυλος. Σε απόσταση 900 µ. βορειοανατολικά της οχυρωµένης πόλης, στη
θέση Προφήτης Ηλίας, έχουν βρεθεί τα κατάλοιπα ιερού (6ος-4ος αι. π.Χ.). Χρονολογούνται κυρίως στην
ελληνιστική εποχή.
• 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.
Η Ελίκη υπήρξε το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της Αιγιάλειας, γύρω από το φηµισµένο ιερό των Ιώνων,
που ήταν αφιερωµένο στον Ελικώνειο Ποσειδώνα. Ο Όµηρος µνηµονεύει δύο φορές τη λατρεία του στην
Ιλιάδα, υπήρχε δε εκεί παλαιό χάλκινο άγαλµα του θεού µε τρίαινα.
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Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει έως σήµερα για τον εντοπισµό της αρχαίας πόλης, αλλά καµία δεν έχει
αποφέρει τους επιθυµητούς καρπούς.
Βρέθηκε όµως κατά τη διάρκεια ανασκαφής στην περιοχή Ελίκης-Ριζοµύλου-Νικολεΐκων, το µοναδικό
παγκοσµίως νόµισµα της αρχαίας πολιτείας, που ταυτοποιεί την Ιερά πόλη του θεού Ποσειδώνος!
Το νόµισµα που είναι χάλκινο, απεικονίζει τον θεό Ποσειδώνα και είναι το µοναδικό νόµισµα της Ελίκης που
έχει βρεθεί κατά τη διάρκεια ανασκαφών.
Στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας και πιθανόν της Ελίκης βρέθηκαν στοιχεία για δύο ενδιαφέροντα
αρχαία παιγνίδια:
Πρόκειται για ένα πνευµατικό παιχνίδι, πρόγονο των σηµερινών παζλ. Πιθανότατα προέκυψε από ένα
µαθηµατικό πρόβληµα του Αρχιµήδη ή το αντίθετο. Το παιχνίδι αυτό αποτελείται από µία τετράγωνη βάση
χωρισµένη σε 14 γεωµετρικά κοµµάτια.
Ένα δεύτερο παιγνίδι ήταν η «πόλις» πρόγονος του σκακιού.
Η "πόλις", ήταν ένα δηµοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι στην αρχαιότητα. Αποτελούνταν από µια πινακίδα, την
"πόλιν", που ήταν χωρισµένη σε τετράγωνα και από 32 έως 60 λευκά και µαύρα πιόνια (τους "κύνες") που
τοποθετούνταν στα δύο άκρα της πινακίδας. Το παιχνίδι παιζόταν από δύο παίκτες που κινούσαν εναλλάξ τα
πιόνια κάθε στρατοπέδου στις διάφορες θέσεις µε σκοπό να αποκλείσουν κάποιο πιόνι του αντιπάλου. Κάθε
πιόνι µπορούσε να κινηθεί εµπρός, πίσω, δεξιά και αριστερά.
• Αρχαία Φελλόη
Η περιοχή της Αρχαίας Φελλόης-σηµερινή Σελιάνα, αποτελεί έναν σηµαντικό αρχαιολογικό χώρο και
ειδικότερα µετά και την τελευταία σωστική ανασκαφή της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πάτρας, στον κηρυγµένο από το 1996 αρχαιολογικό χώρο της Σελιάνας. Εκτός από παλαιότερα τυχαία
ευρήµατα προέκυψαν για πρώτη φορά ιδιαιτέρως σηµαντικές αρχαιότητες που αφορούν στη Φελλόη, που
αλλάζουν τελείως τα µέχρι τώρα δεδοµένα και στοιχεία που υπήρχαν κυρίως βάσει των πηγών, καθώς η
έρευνα απέδωσε ευρήµατα που ανάγονται από τους γεωµετρικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους, µε
κυρίαρχα αυτά των γεωµετρικών χρόνων, που αποτελεί µία ιδιαίτερη και σηµαντική αρχαιολογικά περίοδο
για την Αχαΐα, αλλά και ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.
Αυτό όµως που είναι πλέον αδιαµφισβήτητο, βάσει των πλούσιων ευρηµάτων και των αρχιτεκτονικών
καταλοίπων είναι ότι υπήρχε µία ακµάζουσα κοινωνία, οικονοµικά ισχυρή, που είχε επαφές µε τον υπόλοιπο
κόσµο.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Η απασχόληση αφορά κύρια την καλλιέργεια της σταφίδας καθώς και µε τις υπηρεσίες τουρισµού. Η µαύρη
σταφίδα της περιοχής είναι επίσηµα αναγνωρισµένη ως προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης
Π.Ο.Π. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α ΒΟΣΤΙΤΣΑ (VOSTIZZA).
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έθιµα
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας οργανώνει πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
Η Αιγιάλεια έχει συµβάλλει κατά καιρούς αποφασιστικά σε διάφορα σοβαρά θέµατα.
ο
Στο πολίτευµα και την διακυβέρνηση, ιδρύοντας τον 8 αι. π.Χ. την Α´ Αχαϊκή Συµπολιτεία µε έδρα την Ελίκη
και κατόπιν το Αίγιο. Υπήρξε η πρώτη στην ιστορία οµοσπονδιακή δηµοκρατία, 2600 χρόνια πριν τις Η.Π.Α.
και 2800 χρόνια πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Στην απελευθέρωση του έθνους, ωριµάζοντας την ιδέα και προετοιµάζοντας την επανάσταση του 1821 στη
Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας (Αιγίου), στις 26 Ιανουαρίου 1821.
Πριµαρόλια
ο
Πριµαρόλι λεγόταν κατά τον 19 αι. το πρώτο πλοίο που αναχωρούσε το φθινόπωρο φορτωµένο µε τον
εκλεκτό πρώτο καρπό της νέας σταφιδικής σοδειάς, µέσα σε κλίµα γιορτής στην παραλία. Τελικοί
προορισµοί το Λονδίνο, το Λίβερπουλ, η Μασσαλία, η Τεργέστη, το Άµστερνταµ και η Οδησσός, λιµάνια
έτοιµα να διαχύσουν το πολύτιµο προϊόν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Η εξαιρετική ποιότητα της σταφίδας
έφερε πλούτο στην περιοχή, κρατώντας για χρόνια τα ηνία των εξαγωγών της χώρας µε ποσοστό άνω του
50%.
Η διατροφική αξία της ως πηγής θερµίδων έκανε τη σταφίδα βασικό συστατικό στη διατροφή του πληθυσµού
σε δύσκολες στιγµές, στηρίζοντας για πολλά χρόνια τη ζωή και τους αγώνες των Ελλήνων
Η αµπελουργική δραστηριότητα 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.
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2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει τέσσερα (4) τοπία ∆ιεθνούς Αξίας, έξι (6) τοπία Εθνικής Αξίας και επτά (7) τοπία
Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
Το απότοµο και επιβλητικό Φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού µε τον Οδοντωτό σιδηρόδροµο να το διασχίζει
ξεκινάει από το ∆ιακοπτό και καταλήγει στα Καλάβρυτα µετά από 22 χιλιόµετρα. ∆ίπλα από τις γραµµές του
τρένου υπάρχει το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 που χρησιµοποιείται από Έλληνες και ξένους πεζοπόρους. Η
διαδροµή για το κατέβασµα απαιτεί περίπου 6 ώρες και για το ανέβασµα περίπου 7 - 8 ώρες.
Ένα από τα ωραιότερα τµήµατα της διαδροµής είναι από την Κάτω Ζαχλωρού µε τον πέτρινο σταθµό και τα
λιγοστά πετρόχτιστα σπίτια της, µέχρι την στενή σήραγγα στις Πόρτες. Από το χωριό ξεκινάει και µονοπάτι
που το συνδέει µε τη φηµισµένη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Στις Πόρτες, τα τοιχώµατα του φαραγγιού
σχεδόν ακουµπούν µεταξύ τους και στις ρίζες τους ο Βουραϊκός συνοδεύει την πεζοπορία µε το κελάρυσµα
των νερών του, ανάµεσα σε πυκνά, πελώρια πλατάνια
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 είναι ιδανικό βουνό για πεζοπορία και ορειβασία. Υπάρχει ορειβατικό καταφύγιο και οι
εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου Καλαβρύτων που εκτείνεται από τον Ξερόκαµπο ώς τη
Νεραϊδόραχη. (7 αναβατήρες, 12 πίστες).
4. Απειλές
Οι οικιστικές πιέσεις, οι συγκρούσεις χρήσεων γης (ιδιαίτερα στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και
στις προστατευόµενες περιοχές), η διαχείριση των απορριµµάτων και λυµάτων (κυρίως των αστικών), η
αυξανόµενη παραγωγή αποβλήτων κάθε είδους (λόγω και της αύξησης της τουριστικής κίνησης της
περιοχής).
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•
•
•

•
•
•
•

Προστασία, επιστηµονική διαχείριση και ανάδειξη του αξιόλογου αγροτικού καλλιεργηµένου τοπίου των
Αµπελώνων, καθώς και του παραγόµενου προϊόντος.
Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων περιλαµβάνεται στο ενιαίο πρόγραµµα που αναφέρεται στη
τοπιακή ζώνη «Χελµού Βουραϊκού».
Ανάδειξη των δύο αρχαίων πνευµατικών παιγνιδιών που βρέθηκαν στη περιοχή της Αιγιαλείας και
πιθανόν της Ελίκης. Το ένα θεωρείται πρόγονος των σηµερινών παζλ και το άλλο πρόγονος του σκακιού
µε το όνοµα «πόλις».
Αναβάθµιση του αστικού τοπίου των οικισµών µε ανάδειξη των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και
στοιχείων τους, καθώς και της περιβάλλουσας υπαίθρου τους.
Προστασία, επιστηµονική διαχείριση και ανάδειξη του τοπίου της λιµνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου καθώς
και της λίµνης Τσιβλού διότι είναι οικολογικά αξιόλογες αλλά και διότι είναι πολύ δηµοφιλείς,
Ανάδειξη του οδοντωτού σιδηρόδροµου και της διαδροµής του, καθώς και των Σταθµών του.
Ποιοτική, αειφόρο τουριστική ανάπτυξη ταυτόχρονα µε την προστασία τη διατήρηση της ποικιλότητας και
της ποιοτικής ανάδειξης του τοπίου, στο πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείριση Παράκτιου Χώρου».
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Η1. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΙ∆ΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΛΦΕΙΟΥ- ΝΕ∆Α – ΠΗΝΕΙΟΥ
Ζ.1 ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ
Ζ.2 ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕ∆Α
Ζ.3 ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΛΑΜΠΕΙΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ή οροπέδιο Φολόης
Η Τοπιακή ενότητα αυτή έχει ένα σαφώς διακριτό τοπιακό χαρακτήρα, τόσο στην Περιφέρειας της ∆υτικής
Ελλάδας, όσο και στο σύνολο της Χώρας.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία του τοπίου της υλικά και άυλα είναι µοναδικά στο χώρο και στο
χρόνο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα αποτελούν οι αρχαιολογικοί χώροι µε παγκόσµια αξία και
αναγνωρισιµότητα της Αρχαίας Ολυµπίας και του Ναού του Επικούρειου Απόλλωνα, συνυφασµένοι µε τη
φύση και τον θεοποιηµένο Αλφειό.
Εκτός όµως από τους παγκόσµια αναγνωρισµένους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχει πλήθος άλλων
αρχαιολογικών χώρων και θέσεων, αρχαίων πόλεων κλπ.
Z.1 ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΉΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟΥ
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση του Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του Πηνειού ποταµού
Το τοπίο του Πηνειού ποταµού αποτελεί σηµαντική γραµµική χωροψηφίδα (διάδροµο) του συνολικού τοπίου
της Τοπιακής Ενότητας διασχίζοντας τον Ηλειακό κάµπο και αποτελώντας το βασικό υδροδότη του
µεγαλύτερου µέρους του κάµπου της Ηλείας και της κοιλάδας του Πηνειού ενισχύοντας τις φυσικές
διεργασίες του συνολικού Τοπίου.
Ο Πηνειός ή ποταµός της Γαστούνης πηγάζει στην κοιλάδα µεταξύ Ερύµανθου και Λάµπειας. Η πρώτη πηγή
του είναι το "Κεφαλόβρυσο" στην περιοχή "Μέγα Πλάτανος" στον Ερύµανθο. Στη διαδροµή του διασχίζει τη
πεδιάδα Ανδραβίδας - Γαστούνης µέσα σε βαθειά εγκιβωτισµένη κοίτη, διέρχεται κοντά στο Μυκηναϊκό
ο
νεκροταφείο, σχηµατίζει µια χαρακτηριστική καµπή 90 κοντά στο Βαρθολοµιό και εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος
στον Χελωνίτη κόλπο βορειοδυτικά της Γαστούνης.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της διαδροµής του στην περιοχή αυτή αποτελούν η «τεχνητή Λίµνη» του,
που δηµιουργήθηκε λόγω του φράγµατος που κατασκευάστηκε κοντά στον οικισµό Κέντρο, πάνω από την
Αρχαία και Νέα Ήλιδα, καθώς και τα σηµεία συµβολής του τόσο µε τον Νότιο Λάδωνα όσο και µε άλλους
µικρότερους παραπόταµους.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του από την αρχή της πορείας του αποτελούν οι πολλοί παραπόταµοι, καθώς και τα
φαράγγια του, οι καταβόθρες και τα βάραθρα όπως αναφέρεται στην Ζώνη Τοπίου Λάµπεια Ερύµανθος.
Σηµαντικό στοιχείο αναγνώρισης της σπουδαιότητας του ποταµού είναι ότι κοίτη του έχει χαρακτηρισθεί
αρχαιολογικός χώρος µε την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/44126/1882/28-12-1989, ΦΕΚ 45/Β/26-1-1990.
• Το Τοπίο του ποταµού Αλφειού
Το τοπίο του Αλφειού ποταµού αποτελεί τη σηµαντικότερη γραµµική χωροψηφίδα (διάδροµο) του συνολικού
τοπίου της ζώνης αυτής αλλά και ολόκληρης της Π.Ε. Ηλείας όντας ο µεγαλύτερος ποταµός της
Πελοποννήσου, τόσο από πλευράς µήκους, όσο και υδάτινου όγκου. Σχηµατίζει στην περιοχή του
Παλαιοκάστρου 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. Το ολικό µήκος του
είναι 116 χλµ. 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. Χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν οι ποταµοί των οποίων στη διαδροµή του δέχεται τα νερά
τους όπως ο Ελισσώνας, ο Λούσιος, ο Λάδωνας, ο Ερύµανθος, ο Κλάδεος και άλλοι δευτερεύοντες
παραπόταµοι και χείµαρροι, µε αποτέλεσµα ο Αλφειός να έχει άφθονα νερά το χειµώνα και το φθινόπωρο.
Επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν και οι µαίανδροι, τους οποίους σχηµατίζει στις κοιλάδες και
στις πεδιάδες που περνάει.
Αποτελεί το φυσικό όριο και ταυτόχρονα τον κοινό Τόπο µεταξύ Αρκαδίας και Ηλείας. Χαρακτηριστικό
γνώρισµα του Τοπίου του ποταµού αποτελεί η πυκνή βλάστηση µε υδροχαρή φυτά και δάση ιτιάς κατά
µήκος του και σε πλάτος 20-100 µέτρων, δηµιουργώντας σηµαντικό βιότοπο, φυσικό καταφύγιο για πολλά
ζωικά είδη. Όλο το µήκος του ποταµού βρίσκεται στη ζώνη αποδηµίας των τρυγονιών.
Στην Αρχαία Ολυµπία υπάρχει φράγµα εκτροπής (φράγµα του Φλόκα) απ' όπου αρδεύονται µεγάλες
εκτάσεις των πεδιάδων της Ηλείας (περί τα 135.000 στρέµµατα).
Ο Αλφειός έχει συµβάλλει στη δηµιουργία των λιµνοθαλασσών Καϊάφα, Αγουλινίτσας και Μουριάς - οι δύο
τελευταίες έχουν αποξηρανθεί.
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Σε ένα µεγάλο µήκος ο ποταµός δεν είναι εύκολα προσβάσιµος. Στο ποτάµι οργανώνονται αρκετές
δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού.
Τα τεχνητά Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο της τεχνητής Λίµνης του Πηνειού
Η τεχνητή λίµνη του Πηνειού στην Ηλεία βρίσκεται πάνω από την Αρχαία και Νέα Ήλιδα, 20 περίπου
χιλιόµετρα από την ακτή κοντά στο χωριό Κέντρο. Το νερό χρησιµοποιείται για την άρδευση των πεδινών
εκτάσεων της περιοχής κατά µήκος του άξονα Λάππα – Αµαλιάδας – Καρδαµά τους µήνες Απρίλιο έως
Οκτώβριο. Έχουν ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή διυλιστηρίου για την ύδρευση του ηλειακού κάµπου.
Μετά από σειρά δειγµατοληψιών η ποιότητα του νερού της λίµνης κρίθηκε ως εξαιρετικά καλή.
• Το Τοπίο της τεχνητής Λίµνης του Αλφειού
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της τεχνητής λίµνης που δηµιουργήθηκε στο φράγµα του Αλφειού είναι ότι έχει
εξελιχθεί σε αξιόλογο βιότοπο για πολλά είδη πανίδας
Τα Λοφώδη – ηµιορεινά Τοπία
• Το Τοπίο του Κρόνιου λόφου
Ο Κρόνιος λόφος αποτελεί αναγνωρίσιµο και συµβολικό τοπίο του αρχαιολογικού χώρου και υψώνεται
βόρεια του περιώνυµου ιερού της Ολυµπίας.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του Κρόνιου λόφου αποτελεί η γεωµορφή του ως µία πολύ ακανόνιστη και
ασύµµετρη τετραπλευρική κόλουρος πυραµίδα.
Κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν η ύπαρξη αυλακωτών διαβρώσεων και ιχνών παλαιότερων
γεωλισθήσεων στη νότια και δυτική πλευρά του. Επιπλέον, στην ανατολική και βόρεια πλευρά του και κυρίως
στην πρώτη, αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία οι δύο διαφορετικές κλίσεις του ανώτερου και κατώτερου
τµήµατος των πλαγιών.
Οι διαφορετικές κλίσεις σ’ αυτές δείχνουν τη “µετακίνηση” χώµατος από την κορυφή προς τη βάση του λόφου
και την αύξηση έτσι των κλίσεων των πλαγιών στην κορυφή τους. Επιπλέον, σε όλες οι πλαγιές του
χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν τα πολλά άλλα µικρότερα ίχνη διάβρωσης και γεωλισθήσεων. Την
χρονική περίοδο 1880–1900 στερείτο πρακτικά δασικής βλάστησης, ενώ ισχυρές διαβρώσεις και
γεωλισθήσεις τότε στις ανώτερες πλαγιές του, ίσως συνέβαλαν σε κατάρρευση και µέρους της κορυφής του.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του Κρόνιου λόφου κατά την αρχαιότητα αποτελούσε η δασική του βλάστηση η
οποία τον βοήθησε να διατηρήσει την γεωµορφή του κατά την διάρκεια των χρόνων, τουλάχιστον κατά την
περίοδο ακµής της αρχαίας Ολυµπίας (776 π.Χ. έως 393 µ.Χ.). Όµως δυστυχώς δεν έχουν βρεθεί
πληροφορίες για την βλάστηση του.
Σοβαροί προβληµατισµοί υπάρχουν ως προς τη µέση ετήσια µείωση του υψοµέτρου του Κρόνιου από το
1880 περίπου έως το 2008.
Οι µεταβολές στη γεωµορφή του Κρόνιου χρειάζονται λεπτοµερή ποσοτικοποίηση για τη διαπίστωση του
ρυθµού εκδήλωσης και την εξάλειψή τους
Αγροτικά Τοπία
Το αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο συντίθεται από τις πεδινές περιοχές της Π.Ε. Ηλείας που συγκροτούν την
πεδιάδα της Ηλείας τη µεγαλύτερη σε έκταση της Πελοποννήσου η οποία είναι µια ενιαία χαµηλή έκταση που
χωρίζεται σε µικρότερα τµήµατα µε διάφορες ονοµασίες κατά τόπους.
Οι πεδιάδες Γαστούνης Αµαλιάδας και Πύργου συνιστούν τη πεδιάδα της Ηλείας.
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 κανονικά γεωµετρικά σχήµατα που
δηµιουργούνται από τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής, την σχεδόν παντελή έλλειψη φυτοφρακτών
απαραίτητων δοµικών στοιχείων των αγροτικών τοπίων για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, εµφανίζει
κάποια ποικιλότητα λόγω των διαφορετικών καλλιεργειών µε αµπελώνες, ελαιώνες κλπ. Στο αγροτικό τοπίο
εµφανίζονται παρά πολλά θερµοκήπια χαρακτηριστικά στοιχεία του σύγχρονου τρόπου παραγωγής, τα
οποία παρά την χρησιµότητα τους, αλλοιώνουν όµως την αισθητική του. Αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία
απαντώνται και σε λόφους ορεινές και ηµιορεινές περιοχές και προσοµοιάζουν µε τα παραδοσιακά αγροτικά
τοπία. Επίσης εδώ απαντάται και το καταπράσινο τοπίο της κοιλάδας της Ολυµπίας, πλαισιοµενής από
χαµηλά βουνά, η οποία ανήκει στις πεδινές περιοχές της Π.Ε. Ηλείας που συγκροτούν την πεδιάδα της
Ηλείας.
∆ασικά Τοπία
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της ζώνης αυτής είναι ότι οι εκτάσεις των δασών είναι µικρές.
Το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης της αποτελεί το αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο, η πεδιάδα της Ηλείας µε το
µεγαλύτερο ποσοστό των δασικών εκτάσεων να αποτελείται κυρίως από αείφυλλα – σκληρόφυλλα φυτικά
είδη τα οποία ανέρχονται µέχρι και στο 50% του συνόλου των δασικών εκτάσεων.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα των δασικών τοπίων είναι η δασική βλάστηση Χαλεπίου πεύκης.
Το µωσαϊκό των δασικών και αγροδασικών της οικοσυστηµάτων στη περιοχή γύρω από την Αρχαία
Ολυµπία, (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας GR2330004) αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της µεσογειακής
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βλάστησης και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura. Η πανίδα της περιοχής είναι ενδιαφέρουσα, µε
καταγεγραµµένα αρκετά είδη ερπετών, πολλά από τα οποία είναι ενδηµικά της Πελοποννήσου, καθώς και το
ενδηµικό θηλαστικό των Βαλκανίων Microtus thomasi. ∆εν φιλοξενεί σπάνια ή στενοενδηµικά φυτά.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο του οικισµού Αετορράχης
Ο οικισµός της Αετορράχης βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της Ηλείας που συνορεύει µε την Αχαΐα.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του οικισµού είναι η θέση του, 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 οικισµού 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.
Ο οικισµός παλιά ονοµαζόταν «Βάλακα» αλλά το 1957 µετονοµάστηκε σε Αετορράχη, συνθετικό δύο
τοπωνυµίων της περιοχής του οικισµού, της περιοχής Αετού και της Ράχης, όπου και είναι χτισµένο.
• Το Τοπίο του οικισµού Ήλιδας
Ο σηµερινός οικισµός της αρχαίας Ήλιδας (πληθυσµός 352 κάτοικοι) 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.
Στον οικισµό 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.
• Το Τοπίο του νέου οικισµού της Αρχαίας Ολυµπίας
Ο οικισµός της Αρχαίας Ολυµπίας έχει ιστορία σχετικά πρόσφατη. Πρόκειται για οικισµό των τελευταίων
εκατό περίπου χρόνων, που αναπτύχθηκε κατά µήκος της οδού που οδηγούσε από τον Πύργο προς τον
Αρχαιολογικό Χώρο της Ολυµπίας και που στη συνέχεια εξελίχθηκε στη σηµερινή εθνική οδό Πύργου –
Τρίπολης. Η εθνική οδός Πύργου – Τρίπολης, εκτός του ότι διχοτοµεί τον Αρχαιολογικό Χώρο, διχοτοµεί και
τον οικισµό της Αρχαίας Ολυµπίας, δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας.
Ο οικισµός της Αρχαίας Ολυµπίας έχει αναπτυχθεί στα χαµηλά τµήµατα της ευρύτερης περιοχής, κατά µήκος
της εθνικής οδού και το µεγαλύτερο τµήµα του έχει διαµορφωθεί σε σηµαντικό εµπορικό κέντρο, µε σχεδόν
αποκλειστικό χαρακτήρα και προσανατολισµό, την εξυπηρέτηση της κίνησης των επισκεπτών του
Αρχαιολογικού Χώρου.
Από παλιές φωτογραφίες φαίνεται ότι ο οικισµός της Αρχαίας Ολυµπίας, χωρίς έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα,
είχε µονόροφα και διώροφα σπίτια µε κεραµοσκεπές, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν απλά λαϊκά σπίτια
και ορισµένα µε στοιχεία πιο έντεχνα, νεοκλασσικά ή νεοκλασσικότροπα.
Στη περιβάλλουσα ύπαιθρο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αποτελούν οι κατάφυτοι µικροί λόφοι, που
διαµορφώνουν ένα ήπιο ανάγλυφο µε πλούσια βλάστηση από ψηλά δένδρα, όπου κυριαρχούν τα πεύκα, τα
κυπαρίσσια, τα πλατάνια και οι λεύκες, οι ελιές και τα εσπεριδοειδή.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Αρχαία Ήλιδα
Η Πόλη-Κράτος της Αρχαίας Ήλιδας, βρίσκονταν κτισµένη µεταξύ του Πηνειού ποταµού και των σηµερινών
οικισµών 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 394 µ.Χ.
από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο το Μέγα.
Η πόλη το 471 π.Χ. αριθµούσε γύρω στους 60.000 κατοίκους. Η κατάργηση των ολυµπιακών αγώνων και οι
σεισµοί που έπληξαν την πόλη τον 5ο-6ο αιώνα µ.Χ. συντέλεσαν στην παρακµή της. Κατά τα βυζαντινά
χρόνια, την φραγκοκρατία και την τουρκοκρατία γίνονται αναφορές για την ύπαρξη οικισµού στην περιοχή µε
το όνοµα Παλαιόπολη.
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.
• Αρχαιολογικός χώρος της Ολυµπίας
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.
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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
Τοπίου.
Άλλα επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυµπίας αποτελούν το Ιερό του
∆ία, µε τους ναούς και τα κτήρια που σχετίζονταν άµεσα µε τη λατρεία. Ο δωρικού τύπου ναός, που στέγαζε
το µεγάλο λατρευτικό άγαλµα του ∆ιός, είναι ένα από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου. Επίσης
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα – στοιχεία αποτελούν 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. Ο ναός, είναι σήµερα ερειπωµένος, µε αποτέλεσµα, η µοναδική ιδέα της τρίτης διάστασης του
οικοδοµήµατος (καθ΄ ύψος δηλαδή) να γίνεται µόνο χάρη στην επανατοποθέτηση ενός κίονα, έργο που
ολοκληρώθηκε το 2004.
Η Άλτις, το ιερό άλσος, επίσης χαρακτηριστικό γνώρισµα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυµπίας
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. Ανατολικά της Άλτεως εκτείνεται το στάδιο, όπου
τελούνταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Σήµερα, παράλληλα µε το ανασκαφικό έργο σε όλο το χώρο του αρχαίου
ιερού πραγµατοποιούνται έργα συντήρησης και αναστήλωσης.
• Άλλοι Αρχαιολογικοί χώροι
o Κοίτη Πηνειού ποταµού
o Αρχαιολογικός χώρος "Λακκαθέλας
o Αρχαιολογικός χώρος περιοχής "Σωστίου" Ηλείας
o Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Τραγάνι Βαρθολοµιού
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
Οι Ολυµπιακοί αγώνες δεν ήταν απλοί αθλητικοί αγώνες. Εδώ οι άνθρωποι έρχονταν για να εξαγνιστούν,
να πάρουν µέρος σε µια ευγενική άµιλλα που πρόσφερε για κέρδος στο νικητή ένα στεφάνι αγριελιάς και τη
δόξα των αιώνων. Έτσι ο Ολυµπισµός έγινε και σύµβολο Ειρήνης. Πέντε µέρες διαρκούσαν οι Ολυµπιακοί
αγώνες. Τόσο µεγάλη ήταν η σηµασία τους για τους αρχαίους Έλληνες που είχαν για χρονολογική αφετηρία
τους πρώτους Ολυµπιακούς αγώνες.
Πολεµική εκεχειρία. Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τον 8ο αιώνα π.Χ. ο Ίφιτος αναδιοργάνωσε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και καθιέρωσε για πρώτη φορά την πολεµική εκεχειρία δηλαδή όσο διαρκούσαν οι
αγώνες σταµατούσε κάθε πολεµική σύγκρουση.
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι ασχολούνται κύρια στον πρωτογενή τοµέα που αντιµετωπίζει όµως αρκετά προβλήµατα λόγω
της ηλικιακής διάρθρωσης του αγροτικού πληθυσµού αλλά και της χαµηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης των
αγροτών.
Η ευφορία του τόπου και η τουριστική ανάπτυξη έχει κρατήσει ως τώρα το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού. Συµπληρωµατικά µε την γεωργία ασκείται και η κτηνοτροφία και κυριαρχεί η παραδοσιακής
µορφής µικρή οικογενειακή εκµετάλλευση.
Οι κάτοικοι ασχολούνται επίσης στις µεταποιητικές µονάδες της περιοχής που αφορούν κύρια στην
επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τοµέα και βρίσκονται διάσπαρτες. Επίσης ασχολούνται σε
µεταλλευτικές δραστηριότητες µε κύριο προϊόν το λιγνίτη και το µαγγάνιο στην ευρύτερη περιοχή της
Αρχαίας Ολυµπίας.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, έθιµα
• Αφή της Ολυµπιακής Φλόγας
Τη σηµαντικότερη εκδήλωση αποτελεί η «Αφή της Ολυµπιακής Φλόγας» που γίνεται στο χώρο της Αρχαίας
Ολυµπίας.
Σύµφωνα µε το τελετουργικό που έχει καθιερωθεί την αφή κάνει η πρωθιέρεια στο χώρο του ναού της Ήρας
(Ηραίου), που βρίσκεται απέναντι από το ναό του ∆ία, στο αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Εκεί η
πρωθιέρεια ζητά τη βοήθεια του θεού του ήλιου Απόλλωνα ώστε να ανάψει η δάδα απαγγέλοντας επίκληση.
Μετά την αφή η πρωθιέρεια ανάβει µε τη φλόγα τη δάδα του πρώτου λαµπαδηδρόµου, ενώ παράλληλα
φυλάει άσβηστη τη φλόγα σε όλη τη διάρκεια της ολυµπιακής τετραετίας σε ειδικό χώρο. Ακολουθεί
λαµπαδηδροµία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας πριν τελικά παραδοθεί στους εκπροσώπους της
διοργανώτριας χώρας.
Η λαµπαδηδροµία συνεχίζεται και η φλόγα φτάνει στο στάδιο τη βραδιά της τελετής έναρξης των αγώνων.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Αρχαιολογικός χώρος Ολυµπίας
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
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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.
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. 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
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.
Ανάµεσά στα ευρήµατα της περιοχής είναι και η περίφηµη Νίκη του Παιωνίου.
Η 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 είναι 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.
• Πηνειός
Ο Πηνειός ποταµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τον πέµπτο άθλο του Ηρακλή (καθαρισµός των στάβλων
του Αυγεία από την κόπρο). Κατά τον µύθο, ο Ηρακλής, αφού γκρέµισε το µαντρότοιχο των στάβλων,
εξέτρεψε τα ποτάµια Πηνειό και Αλφειό (περίπου στο σηµείο του οικισµού της Αετοράχης) και καθάρισε τους
στάβλους.
• Αλφειός
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 σαν 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.
Η 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.
• Το “Κρόνιο όρος”
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.
Ο Παυσανίας (VI, 20, 1-2) αναφέρει ότι στην κορυφή του οι ιερείς που ονοµάζονταν “Βασίλαι” έκαναν θυσίες
στον Κρόνο κατά την εαρινή ισηµερία, το µήνα Ελάφιο (Μάρτιο). Εκτός αυτού, στις νότιες πλαγιές του
Κρόνιου λατρεύτηκαν πολλές θεότητες (Γαία, Κρόνος, Ειλείθυια, Ρέα, Ιδαίος
Ηρακλής, Θέµις) και Νύµφες, κατά τους προϊστορικούς χρόνους πριν ακόµα αρχίσει η λατρεία του ∆ιός.
Σοβαροί προβληµατισµοί όµως υπάρχουν ως προς τη µέση ετήσια µείωση του υψοµέτρου του Κρόνιου από
το 1880 περίπου έως το 2008.
Οι µεταβολές στη γεωµορφή του Κρόνιου χρειάζονται λεπτοµερή ποσοτικοποίηση για τη διαπίστωση του
ρυθµού εκδήλωσης και την εξάλειψή τους.
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• Αρχαία Ήλιδα
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 που έφερνε στο κράνος κόκορα, το
ιερό πτηνό 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.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει ένα (1) τοπίο ∆ιεθνούς Αξίας, και τέσσερα (4) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα
στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•
•

Η θέα από τον οικισµό της Αετορράχης είναι ιδιαίτερα αξιόλογη. Η θέση του οικισµού της είναι
πανοραµική και από εκεί φαίνονται όλα τα χωριά της Πηνείας.
Ενδιαφέρουσα διαδροµή στην περιοχή είναι το µονοπάτι Αγία Τριάδα (Μποκοβίνα) Ηλείας – Πηγές
Κακοταρίου.
Ακολουθώντας δασικό δρόµο µε κατεύθυνση ανατολικά στα 1000 µέτρα φτάνουµε στο φαράγγι του
Πηνειού. Στο δυτικό µέρος του φαραγγιού υπάρχει µεγάλο µυκηναϊκό νεκροταφείο µε λαξευτούς τάφους.
Η διαδροµή µε κατεύθυνση ΒΑ συνεχίζεται σε δασικό δρόµο που καταλήγει στις πηγές του Κακοταρίου.

4. Απειλές
• Στην Τοπιακή Ζώνη από τις πυρκαγιές του 2007
Η συγκεκριµένη τοπιακή ζώνη υπέστη τις µεγαλύτερες καταστροφές από τις πυρκαγιές του 2007 µε
επακόλουθο τεράστιες και ανεκτίµητες έως και σήµερα καταστροφές στο τοπίο της. Ενδεικτικά µπορούν να
αναφερθούν η φυσική αποσύνθεση των πετρωµάτων που οδηγεί σε κατολισθητικά φαινόµενα, η διάβρωση
των εδαφών, οι πληµµύρες, κ.α., τα οποία έχουν µεταβάλλει ή δύνανται να µεταβάλλουν πολύ περισσότερο
τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της.
Σηµαντικές επίσης καταστροφικές επιπτώσεις υπήρξαν κυρίως στους µη κηρυγµένους ακόµη ιστορικούς
τόπους και αρχαιολογικούς χώρους.
Επιπλέον, ακόµη και σε ό,τι αφορά τον σηµαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Π∆Ε, την Αρχαία Ολυµπία,
δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση του τοπίου µετά τις πυρκαγιές του 2007.
Γενικά η υλοποίηση των έργων και των δράσεων που προτάθηκαν για την αντιµετώπιση των µεγάλων
καταστροφών είναι ακόµη εξαιρετικά χαµηλού βαθµού.
Σηµαντικά επίσης προβλήµατα που εντείνονται διαρκώς είναι ερηµοποίηση, η άναρχη οικιστική ανάπτυξη, οι
αναδασώσεις χωρίς σχεδιασµό / µέριµνα, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών και οι
ανεξέλεγκτες χωµατερές
• Στη περιοχή του Αλφειού
Παρά την µεγάλη οικολογική σηµασία του, (το δέλτα του αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της
δυτικής Ελλάδας), το ποτάµι και τα παραποτάµια οικοσυστήµατα του Αλφειού δέχονται έντονες
ανθρωπογενείς πιέσεις όπως: αλλοιώσεις από την κατασκευή φραγµάτων, επιπτώσεις από αµµοχαλικοληψιες, καταπάτηση παρόχθιων δασών, ρύπανση από τα ελαιουργεία και τα αστικά απόβλητα.
Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα επιστηµόνων του πανεπιστήµιου Πατρών ο Αλφειός µετατρέπεται σε δεξαµενή
αποβλήτων. Ειδικότερα, σε τµήµατα του ποταµού σε Αρκαδία και Ηλεία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων, βαρέων µετάλλων και ενώσεων θείου.
Υπάρχουν πιέσεις αλλά και ήδη δράσεις για την οικοτουριστική αξιοποίηση του, αλλά αυτές γίνονται χωρίς
ένα συνολικό σχέδιο, µε συνέπεια να υπάρχουν επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα του.
• Στη περιοχή του Πηνειού
Η ρύπανση κατά µήκος του Πηνειού προέρχεται από οικιακά απορρίµµατα, αλλά και επικίνδυνα βιοµηχανικά
απόβλητα. Η ρύπανση έχει προκαλέσει µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και κατά συνέπεια του κάµπου της
Ηλείας. Ήδη σε παλαιότερη έρευνα δειγµατοληψίες έδειξαν αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών, τόσο στα
επιφανειακά όσο και στα υπόγεια νερά λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων.
Καταγγελίες για την υποβάθµιση του Πηνειού κάνουν επίσης λόγο για καταπατήσεις.
• Στη περιβάλλουσα περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας
Η περιβάλλουσα περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας δέχεται αρκετές οικιστικές πιέσεις. Η εθνική οδός Πύργου –
Τρίπολης, διχοτοµεί τον οικισµό της Αρχαίας Ολυµπίας, δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας
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Η ανάπτυξη του οικισµού χωρίς την απαιτούµενη προσοχή και το σεβασµό προς τον άµεσα γειτνιάζοντα
Αρχαιολογικό Χώρο, δηµιουργεί σοβαρά λειτουργικά και µορφολογικά προβλήµατα σ’ αυτόν.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης από τις πυρκαγιές µε σκοπούς και κατευθύνσεις που αφορούν
σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό που περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία
του τοπίου ως ολότητα
Τοπιακή µελέτη των ποταµών Αλφειού και Πηνειού, για τον ακριβή εντοπισµό και την ανάδειξη των
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων τους, στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου, καθώς και το
προσδιορισµό των δραστηριοτήτων αναψυχής που µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτούς.
Μέτρα διαχείρισης της προστασίας των ποταµών Πηνειού και Αλφειού από παράνοµες δραστηριότητες,
καταπατήσεις παρόχθιων δασών, ρύπανση από οικιακά απορρίµµατα, αλλά και επικίνδυνα βιοµηχανικά
απόβλητα και αγροτοχηµικά, καθώς και ενηµέρωση των πολιτών για την αξία του τοπίου και τις
υπηρεσίες που τους προσφέρει.
Αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυµπίας µε αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού
προβλήµατος, βελτίωση του οικιστικού τοπίου του νέου οικισµού της Αρχαίας Ολυµπίας κ.α.
∆ιατήρηση του αγροτικού τοπίου στις πεδινές περιοχές της Π.Ε. Ηλείας που συγκροτούν την πεδιάδα
της Ηλείας, µε διάφορες ονοµασίες κατά τόπους, όπως Γαστούνης, Αµαλιάδας και Πύργου κ.α., τόσο
ποιοτικά όσο και εκτατικά, µε ανάπτυξη των «δοµικών στοιχείων του αγροτικού καλλιεργηµένου τοπίου»
(µετά από οικολογική µελέτη της αγροτικής περιοχής), όπως φυτοφράκτες, ακαλλιέργητες λωρίδες στα
άκρα των αγρών, κ.α., για τη διατήρηση της αγρίας ζωής µέσα στα αγροτικά τοπία.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και της Αγροδασοπονίας, που έχουν µεγάλη αξία για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας και του αγροτικού Τοπίου, αλλά και οικονοµική αξία, καθώς και µεγάλη αξία για την
αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
Προστασία και διατήρηση των αγροτικών καλλιεργηµένων τοπίων που απαντώνται σε λόφους, ορεινές
και ηµιορεινές περιοχές και προσοµοιάζουν µε τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία και είναι αρµονικά
συνδεδεµένα µε το τοπίο.
Προστασία και διατήρηση του µωσαϊκού των δασικών και αγροδασικών οικοσυστηµάτων στην περιοχή
γύρω από την Αρχαία Ολυµπία, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της µεσογειακής βλάστησης και
έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura. (Τ Κ Σ GR2330004).
Ανάδειξη, των αρχαιολογικών χώρων και θέσεων του συνόλου της τοπιακής ενότητας, µε δηµιουργία
«Αρχαιολογικών Τοπίων» στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την ανάδειξη τους, σύµφωνα µε την οποία
πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται ταυτόχρονα οι αυθεντικές ιδιότητες του τοπίου (Morin
1999). Ταυτόχρονα δηµιουργία δικτύου διαδροµών πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων διάµεσου του
αγροτικού τοπίου, των αναβαθµισµένων αγροτικών οικισµών µε αγορές τοπικών προϊόντων, του
Αλφειού και της Νέδα, συνδυασµένων µε τις υπάρχουσες διαδροµές, τα νέα και αρχαία µονοπάτια που
έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα σηµεία αξιόλογης θέας, επανασυνδέοντας τον αρχαιολογικό χώρο µε το
ευρύτερο περιβάλλον του στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός ενιαίου Προγράµµατος του συνόλου της
Τοπιακής Ενότητας.
Το «∆ίκτυο των Αρχαιολογικών Τοπίων» θα περιλαµβάνει µαζί µε τους παγκόσµια αναγνωρισµένους
αρχαιολογικούς χώρους Ολυµπίας και Επικούρειου Απόλλωνα, (στο κέντρο της Πελοποννήσου), και
τους πολλούς άλλους αρχαιολογικούς χώρους και θέσεις, αρχαίες πόλεις, νεκροταφεία, θέατρα, πολλοί
από τους οποίους ήδη έχουν αναφερθεί.
Βελτίωση του οικιστικού τοπίου του νέου οικισµού της Αρχαίας Ήλιδας, του οικισµού της Αετορράχης
κ.α.

Z.2 ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕ∆Α
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του ποταµού 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.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της Νέδα αποτελεί το µεγάλου µήκους στενό φαράγγι, που διασχίζει στην πορεία
του. 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.
Το πέρασµα του φαραγγιού της Νέδας συνοδεύεται από µύθους της αρχαίας Ελληνικής µυθολογίας
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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.
Αγροτικά Τοπία
Το αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο δηµιουργείται στη πεδιάδα της Ζαχάρως - Γιαννιτσοχωρίου που αποτελεί
τµήµα της πεδιάδας της Ηλείας, στην κοιλάδα του ποταµού η Νέδα, στους ορεινούς ελαιώνες της Φυγαλειας
και εµφανίζει κατά τόπους τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου της ζώνης «ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΗΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟΥ»
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο του οικισµού Ανδρίτσαινα
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου του οικισµού, αποτελούν η προσαρµογή του στη δυτική πλευρά του
Λυκαίου όρους (µεταξύ Αρκαδίας Μεσσηνίας), η ιστορικότητα του µε τα αρχοντικά του, η πλατεία του µε τα
ψηλά δέντρα και την υπέροχη θέα, η περίφηµη Νικολοπούλειος Βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1840 καθώς και
η Τρανή Βρύση-τοπόσηµο του οικισµού που βρίσκεται ακριβώς απέναντί της και είναι η αρχαιότερη της
Πελοποννήσου (έχει χτιστεί το 1724). Επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν τα πλακόστρωτα
σοκάκια του.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης 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 τους οικισµούς της
Ορεινής Αρκαδίας, την Καρύταινα, τα Λαγκάδια, τη ∆ηµητσάνα, τη Βυτίνα και τη Στεµνίτσα συνιστούν ένα
ενιαίο σύνολο από πραγµατικά αξιόλογους και καλοδιατηρηµένους οικισµούς.
Αρχαιολογικά Τοπία
• 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). 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. 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 είναι 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.
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. 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».
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.
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
• 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
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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
προσώπων. Η συστηµατική ανάδειξη της ακροπόλεως πραγµατοποιήθηκε κατά τα έτη 2002 – 2003 από την
Ζ΄ εφορία προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων.
• Η Αρχαία Φιγάλεια (ή Φιγαλεία)
Η Αρχαία Φιγάλεια (ή Φιγαλεία) υπήρξε µια ακµαία και σηµαντική πόλη της αρχαίας Αρκαδίας. Βρίσκεται
κοντά στους σηµερινούς οικισµούς της Ηλείας Φιγαλεία και Περιβόλια, στην όµορφη κοιλάδα του ποταµού
Νέδα.
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.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι ασχολούνται κύρια στον πρωτογενή τοµέα και αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα µε τις
άλλες Ζώνες της Τοπιακής Ενότητας.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έθιµα
Το Σαββατοκύριακο διοργανώνονται συχνά river trekking στη Νέδα µέχρι και τον Σεπτέµβριο.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία – ιστορία και ιστορικότητα
• Ο ποταµός η Νέδα (η νύµφη του νερού)
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. Το πέρασµα του φαραγγιού της Νέδας συνοδεύεται από µύθους της αρχαίας Ελληνικής
µυθολογίας
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.
• Ανδρίτσαινα
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.
• Η Αρχαία Φιγάλεια (ή Φιγαλεία)
Η πόλη ιδρύθηκε από τον Φίγαλο, γιο 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. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει ένα (1) τοπίο ∆ιεθνούς Αξίας και τέσσερα (4) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα
στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας / Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•

•

Ακολουθώντας το µονοπάτι από τα Πλατάνια Τριφυλλίας φθάνει κανείς στο σηµείο «εισόδου» στο
φαράγγι του ποταµού Νέδα. Μετά από 500-600 µέτρα η διαδροµή οδηγεί εκεί όπου οι καταρράκτες της
Νέδας σχηµατίζουν µικρές, φυσικές πισίνες που προσφέρονται για µπάνιο. Σε περισσότερα,
αποµονωµένα σηµεία για µπάνιο και βουτιές οδηγεί η όλη διαδροµή µέσα στο φαράγγι.
Σηµείο αξιόλογης θέας στην περιοχή είναι η πλατεία του οικισµού Ανδρίτσαινα µε τα ψηλά δέντρα.
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4. Απειλές
∆υσκολίες πρόσβασης στον ποταµό της Νέδας. Η πρόσβαση από την υπάρχουσα µικρή γέφυρα, είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η κατασκευή έχει υποστεί σηµαντικές φθορές και δεν διαθέτει προστατευτικές
µπάρες.
Επίσης το µονοπάτι παραπλεύρως της κοίτης του ποταµού που οδηγεί προς τους καταρράχτες είναι
ιδιαίτερα δύσβατο.
Η Νέδα απειλείται από τη ρίψη απορριµµάτων υπάρχει δε και σοβαρό πρόβληµα καθαρισµού των εκβολών
του ποταµού.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•

•

•
•

•

Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης από τις πυρκαγιές µε σκοπούς και κατευθύνσεις που αφορούν
σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό που περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία
του τοπίου ως ολότητα
Τοπιακή µελέτη του ποταµού η Νέδα για τον ακριβή εντοπισµό και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών
γνωρισµάτων και στοιχείων του, στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου, την βελτίωση της πρόσβασής
του και ειδικότερα στα σηµεία µε τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα, όπως οι καταρράκτες, οι
«κολυµπήθρες”, το στενό φαράγγι κλπ, καθώς και το προσδιορισµό των δραστηριοτήτων αναψυχής που
µπορούν να αναπτυχτούν σε αυτόν.
Μέτρα διαχείρισης της προστασίας του ποταµού η Νέδα από παράνοµες δραστηριότητες, ρύπανση από
οικιακά απορρίµµατα, αλλά και επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα και αγροτοχηµικά, καθώς και
ενηµέρωση των πολιτών για την αξία του τοπίου και τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.
Οι κατευθύνσεις για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων περιλαµβάνονται στο ενιαίο Πρόγραµµα
που αναφέρεται στη τοπιακή ζώνη «Αρχαιοτήτων Ολυµπίας Ήλιδας Πηνειού Αλφειού»
Οι κατευθύνσεις για τα Αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία της πεδιάδας της Ζαχάρως- -Γιαννιτσοχωρίου,
που αποτελεί τµήµα της πεδιάδας της Ηλείας, αναφέρονται στη τοπιακή ζώνη «Αρχαιοτήτων Ολυµπίας
Ήλιδας Πηνειού Αλφειού».
Προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου των ορεινών ελαιώνων της Φυγαλείας και της κοιλάδας
του ποταµού Νέδα, στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων.

Ζ3. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΛΑΜΠΕΙΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1)Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Ορεινά Τοπία
Κύριο γεωµορφολογικό χαρακτηριστικό του ορεινού τοπίου της τοπιακής ζώνης αποτελεί το ότι το ορεινό
συγκρότηµα του όρους Λάµπεια και του όρους Ερύµανθος εκτείνεται σαν οροσειρά στα όρια Αχαΐας και
Ηλείας.
• Το Τοπίο του όρους Λάµπεια
Η δοµή του όρους Λαµπεια στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου του, εµφανίζει οριζόντια χωρική
ετερογένεια, διαθέτοντας γραµµικές χωροψηφίδες (διαδρόµους) που σχηµατίζονται από τους ποταµούς
Πηνειός, Λάδωνας και Ερύµανθος καθώς και µη γραµµικές χωροψηφίδες οικοτόπων µε αξιόλογα
οικοσυστήµατα, το δρυοδάσος της Φολόης και το ελατοδάσος της Λαµπείας που αποτελούν και αξιόλογα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του όλου τοπίου.
Αξιόλογα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αποτελούν επίσης µνηµεία της Αρχαίας Ελλάδας όπως το Μυκηναϊκό
Νεκροταφείο των 50 θαλαµοειδών ταφών, η αρχαία πόλις Λασιώνα, κ.α.
Οι οικισµοί της περιοχής όπως η ∆ίβρη, ο Αστράς, η Ορεινή χτισµένοι στις παρυφές του όρους Λάµπεια, και
του όρους Αστράς µε σηµαντική ιστορικότητα και συνδεδεµένοι µε τη φύση. Βλάστηση και ποτάµια
αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν πολύ αξιόλογα τοπία, χαρακτηριστικά του
Ελληνικού ορεινού χώρου.
• Το Τοπίο του όρους Ερύµανθος (Ωλονός)
Τα κύρια γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του αποτελούν η επιµήκης µορφή του η οποία χωρίζεται σε τρεις
βασικούς ορεινούς όγκους, τον Προφήτη Ηλία, τον Μουγγίλα και τον Ωλονό που εκτείνονται σαν οροσειρά
στα όρια Αχαΐας και Ηλείας. Το διασελο του Ωλονού είναι ο τόπος συνάντησης των τριών αυτών ορεινών
όγκων. Η κορυφή της «οροσειράς» αυτής θεωρούµε ότι αποτελεί το όριο της τοπιακής αυτής ζώνης.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του οι πολλές απρόσιτες ασβεστολιθικές βραχοπλαγιές και οι πηγές πολλών
ποταµών όπως ο Πηνειός, Ερύµανθος κ.α. Η ανάγνωση του όρους Ερύµανθος θα συνεχισθεί στην Π.Ε
Αχαϊας.
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• Το Τοπίο του Οροπεδίου Φολόης
Το οροπέδιο της Φολόης βρίσκεται στις νοτιοδυτικές κάτω απολήξεις του όρους Ερύµανθου. Το κύριο και
οικολογικά πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του οροπεδίου, αποτελεί το εκτεταµένο και το µοναδικό
αυτοφυές δάσος πλατύφυλλης δρυός στα Βαλκάνια, «το δάσος της Φολόης».
Χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι τα φαράγγια, που σχηµατίζονται καθώς το οροπέδιο περιβάλλεται από
ορεινούς όγκους. Τα φαράγγια, της Γκούρας, του Ερύµανθου και του Γούµερου είναι κατάλληλα για
περιήγηση και πεζοπορία.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα Ποτάµια Τοπία
• Το Τοπίο του ποταµού Πηνειού
Ο Πηνειός ή ποταµός της Γαστούνης πηγάζει στην κοιλάδα µεταξύ Ερύµανθου και Λάµπειας.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του Πηνειού ποταµού αποτελούν οι παραπόταµοι του που έχουν νερό όλο τον
χρόνο, µερικοί από αυτούς είναι το "Μπερδεσολάγκαδο", το "λαγκάδι του Χαριά", το "λαγκάδι του Ντάρνου",
το λαγκάδι της "Παναγιάς", το "λαγκάδι του Βλάχου", το ποταµι της Κερεσοβας καθώς και τα πολλά φαράγγια
του, οι καταβόθρες και τα βάραθρα που χάνεται ποσότητα του νερού, µε ποιο γνωστό από αυτά τη
∆ρακοτρυπα.
Στο ξεκίνηµα του από τον "Μέγα πλάτανο" σχηµατίζει µεγάλο φαράγγι, µε πλατάνια κι έλατα, µε πολλές
βαθιές λιµνούλες στην κοίτη του, µε βαθύτερη αυτή του "Μπαρδούση". Άλλα φαράγγια είναι το φαράγγι µε το
όνοµα του το «φαράγγι του Πηνειού» και το φαράγγι Ακρώρειας. Το «φαράγγι Ακρώρειας» έχει πλούσια
βλάστηση, κυρίως πλατάνια. Στην κοίτη του Πηνειού και µέσα στο φαράγγι υπάρχουν δύο µικρές λίµνες µε
µεγάλο βάθος, η Μαύρη λίµνη και η ∆ρακολιµνα.
• Το Τοπίο των Πηγών του Πηνειού
Οι πηγές του Πηνειού βρίσκονται στον Ερύµανθο και ανάµεσα στις κορυφές του Ωλονού και του Αστρά, όπου
σχηµατίζονται µικρά ρυάκια από τα επιφανειακά νερά από το λιώσιµο του χιονιού το καλοκαίρι. Στα ψηλά
σηµεία τον δύο κορυφών έχει λίγες πηγές µε λίγα νερά αλλά κατεβαίνοντας πιο χαµηλά στα όρια της
Κρυόβρυσης, υπάρχουν πλήθος πηγές µε πολλά και παγωµένα νερά που αποτελούν και τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα του ποταµού και υποδηλώνουν, βάσει της οικολογίας των υγροτόπων, την ύπαρξη ολόκληρου
υγροτοπικού οικοσυστήµατος.
Η πρώτη πηγή του Πηνειού είναι το "κεφαλόβρυσο" στην περιοχή "Μέγα πλάτανος" και µέχρι την πηγή
"Κάνδαλος" υπάρχουν πολλές µικρές πηγές. Η "µεγάλη βρύση" και η "µικρή βρύση" είναι οι δύο πηγές που
υδρεύεται και αρδεύεται κυρίως το χωριό και είναι οι επόµενες µεγάλες πηγές του Πηνειού. Άλλες µεγάλες
πηγές είναι ο "Κάνδαλος", η "Κορακοφωλιά", η "βρύση του Κούρτη", η "κρύα βρύση", ο "Τροχωτός", οι
"βρύσες του Χαριά" κι άλλες . Η ∆ιακότρυπα, είναι ένα από τα βάραθρα της κοίτης του Πηνειού
• Το Τοπίο του Ποταµού Ερύµανθου
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 των Καλαβρύτων και φθάνει µέχρι την Αρχαία Ολυµπία, στα όρια Αχαΐας, Ηλείας και Αρκαδίας.
Σχηµατίζεται, από τη συµβολή τριών µικρότερων ποταµών, του κυρίως Ερυµάνθου (Νουσαΐτικο ποτάµι), που
πηγάζει από το οµώνυµο όρος και των ποταµών Αροάνιου (Λιβαρτζινό ποτάµι) και Σειραίου (Βερτσίωτικο
ποτάµι), που έχουν τις πηγές τους στην ορεινή περιοχή ανάµεσα στον Ερύµανθο και στα Αροάνια όρη. 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. Θεωρείται από τα πιο εντυπωσιακά, άγριας οµορφιάς
ποτάµια της Ελλάδος.
Φυσικοί Σχηµατισµοί
Το Φαράγγι Αντρωνίου βρίσκεται 500 περίπου µέτρα χαµηλότερα από το επίπεδο του οικισµού.
Χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα είναι οι δυο απότοµες χαράδρες που τις διασχίζουν ο Οµηρικός Σελλήεις και
το Παλιοπόταµο. Χαρακτηριστικά στοιχεία του οι εγκαταλειµµένοι νερόµυλοι και το σπήλαιο µε τους
σταλακτίτες. Το Φαράγγι χαρακτηρίζεται ως οικότοπος µεγάλης ιστορικής και οικολογικής αξίας. Η βλάστηση
αποτελείται κύρια απο πλατύφυλλα και αειθαλή δένδρα.
Το φαράγγι της Γκούρας όπως λένε οι ντόπιοι τον Πηνιαίο Λάδωνα ή Σελλήει ποταµό, βρίσκεται στο
βορειοδυτικό τµήµα του οροπεδίου, ανάµεσα στους οικισµούς Κούµανι και Αντρώνι. Αρκετά χαρακτηριστικά
στοιχεία της διαδροµής του, όπως µικροί καταρράκτες και σπηλιές, συνθέτουν αξιόλογα τοπία. Το καλοκαίρι
υπάρχει η δυνατότητα να µπει κανείς στα νερά του.
Το φαράγγι του Ερύµανθου βρίσκεται ανατολικά του οροπεδίου και αποτελεί το φυσικό σύνορο µε την
Αρκαδία. Το φαράγγι είναι προσβάσιµο από διάφορα σηµεία αλλά στην περιοχή της Ελαίας κοντά στη
Νεµούτα µπορεί κανείς να δει τη γέφυρα του Ερύµανθου και τους καταρράκτες.
Το φαράγγι του Γούµερου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό σύνορο του οροπεδίου προσφέροντας µια εύκολη
και ενδιαφέρουσα πεζοπορική διαδροµή τριών ωρών.
Το φαράγγι Ακρώρειας όπου έχει πλούσια βλάστηση και δέντρα κυρίως πλατάνια, υπάρχουν πολλά παλιά
πέτρινα αλλά και ξύλινα παραδοσιακά γεφύρια και νερόµυλοι. Στην κοίτη του Πηνειού και µέσα στο φαράγγι
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υπάρχουν δύο µικρές λίµνες µε µεγάλο βάθος, η Μαύρη λίµνη και η ∆ρακολιµνα. Στο Κακοτάρι δέχεται νερά
από τις πηγές του Κακοταρίου.
∆ασικά Τοπία
• Το δρυοδάσος της Φολόης - Κάπελης
Το δρυοδάσος της Φολόης βρίσκεται σε υψόµετρο 688 µ. στο οµώνυµο οροπέδιο και είναι προστατευόµενη
περιοχή από το ∆ίκτυο NATURA 2000. Είναι το µοναδικό αυτοφυές δάσος πλατύφυλλης δρυός στα
Βαλκάνια, µε γηραιές συστάδες µε βελανιδιές (Quercus sp.) και ένα από τα µεγαλύτερα δάση βελανιδιών.
Βρίσκεται µέσα στις λεκάνες απορροής των ποταµών Ερύµανθου και Πηνειού. Συνορεύει ανατολικά µε τον
ποταµό Ερύµανθο, δυτικά µε τον οικισµό Σιµόπουλο και νότια µε τους οικισµούς Νεµούτα, Λάλα και ∆ούκα.
Το δασικό σύµπλεγµα Κάπελης - Φολόης είναι ένα οικοσύστηµα µε πολυπληθή βλάστηση και πανίδα.
Καλύπτει µια έκταση 42 χιλιάδων στρεµµάτων και είναι από τα λίγα αµιγώς σπερµοφυή στην Ευρωπη και το
µοναδικό, επίπεδο δάσος της Ελλάδας. Σε όλο το οροπέδιο κυριαρχεί η ευθύκορµη βελανιδιά (δρυς), την
οποία οι κάτοικοι της γύρω περιοχής ονόµασαν Κάπελη, που σηµαίνει πυκνό δάσος ή άφθονο δάσος.
Το δρυοδάσος όµως έχει πλέον πολύ περιορισµένη φυσική αναγέννηση. Μέσα στο δρυοδάσος υπάρχουν
και άτοµα µαύρης πεύκης που έχουν φυτευτεί µε στόχο τη µεγαλύτερη παραγωγή ξυλείας.
Κοντά στις κατοικηµένες περιοχές και στις χαράδρες συναντώνται καστανιές, πλατάνια, πουρνάρια, αριές,
κουµαριές, ρείκια, σπάρτα, καρυδιές, οπωροφόρα δέντρα και ορεινότερα σφάκα. Στην πλούσια πανίδα της,
κατά την αρχαιότητα και µέχρι το 1950, είχε αγριογούρουνα, ζαρκάδια, ελάφια, ρήσους, ικτίνους. Σήµερα
συναντάµε λαγούς, κουνάβια, αλεπούδες, τσακάλια, νυφίτσες, σκαντζόχοιρους και χελώνες. 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 διασχίζουν την
περιοχή. ∆υστυχώς µεγάλα κοµµάτια του δάσους κόπηκαν και εκχερσώθηκαν από καταπατητές για να
γίνουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις και για να εκµεταλλευτούν την ξυλεία.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο του οικισµού ∆ίβρη ή Λάµπεια
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου του οικισµού είναι η προσαρµογή του στις πλαγιές του Λάµπειου
όρους σε υψόµετρο 900µ (∆ίβρη). Χαρακτηριστικά στοιχεία της ∆ίβρης είναι τα πετρόκτιστα σπίτια της, µε
στοιχεία παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, η πλούσια βλάστηση, τα πολλά νερά της και η πανοραµική της θέα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα – Τοπόσηµα του οικισµού αποτελούν τα δύο αρχοντικά, τα δύο νεοκλασικά
διατηρητέα σχολεία, και πολλές από τις εκκλησίες.
Το οικιστικό τοπίο συµπληρώνεται και από χαρακτηριστικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής, όπως
βρύσες, γεφύρια, καµπαναριά κ.α.
Έχει χαρακτηριστεί επίσηµα ως «ενδιαφέρων οικισµός», ένας από τους λίγους της Ηλείας.
Απέναντι από τον οικισµό είναι το όρος Αφροδίσιο, ενώ από κάτω κυλά ήρεµα τα νερά του ο ποταµός
Ερύµανθος.
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 βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας, κτίσµα του 11ου αι. στην επάνω γειτονιά του οικισµού.
Με δροσερό κλίµα το καλοκαίρι και συχνά χιονισµένο το χειµώνα, ο οικισµός προσφέρεται για χειµερινό και
θερινό τουρισµό και είναι πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Το όνοµα «∆ίβρη», µε το οποίο ο οικισµός είναι
γνωστός στους ντόπιους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών, έχει πιθανότατα σλάβικη ρίζα και σηµαίνει
«δροσιά».
• Το Τοπίο του οικισµού Αντρώνι
Το Αντρώνι είναι χτισµένο στο οροπέδιο "Φολόη", στην Ακρώρεια (άκρα-όρος), περιοχή της Ηλείας µε
ποικιλία χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων φυσικών και πολιτιστικών. Χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα του οικιστικού τοπίου του αλλά και ενδείξεις της ιστορικότητας του, αποτελούν η πλατεία στο
κέντρο του οικισµού µε τα παραδοσιακά καφενεία, το σχολείο φτιαγµένο από δωρεά του Αντρέα Συγγρού σε
νεοκλασικό αρχιτεκτονικό ρυθµό, η πέτρινη εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου, χτισµένη το 1895 καθώς και ο
Βυζαντινός Ναός των Αγ. Αναργύρων µε τις τοιχογραφίες του. Χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι τα
πετρόχτιστα σπίτια, τα ποτάµια, οι χαράδρες, οι πηγές, οι καταρράχτες, οι σπηλιές, το άφθονο πράσινο και
οι αγραπιδιές, οι κερασιές, οι καστανιές και οι καρυδιές που συνθέτουν το περιβάλλον του οικισµού. Γύρω
από το Αντρώνι σχηµατίζεται το οµώνυµο φαράγγι που χαρακτηρίζεται ως οικότοπος µεγάλης ιστορικής και
οικολογικής αξίας.
• Το Τοπίο του οικισµού Κρυόβρυση
Η Κρυόβρυση (παλαιότερη ονοµασία Βερβινή ή ∆ερβινή) είναι από τα πιο ορεινά χωριά του Νοµού Ηλείας σε
υψόµετρο 1.020 µέτρων Έχει πραγµατικό πληθυσµό 622 κατοίκους (2001). Η Κρυόβρυση είναι κτισµένη
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µέσα σε έλατα, περιτριγυρισµένη από τους δύο ορεινούς όγκους του Ερύµανθου και της Λάµπειας. Το χωριό
διασχίζει ο Πηνειός και ο παραπόταµος του "Μπερδεσολάγκαδο"
Παλαιότερα τα σπίτια του χωριού ήταν χτισµένα από πελεκητή πέτρα κυρίως από τεχνίτες από τα Λαγκάδια
Αρκαδίας και ήταν όλα οµοιόµορφα σκεπασµένα µε πλάκες πέτρας. Όλα τα σπίτια διέθεταν ισόγειο χώρο, το
"κατώι", για την φύλαξη των ζωοτροφών του κρασιού τα σιτηρά, εργαλεία ή ακόµα έβαζαν και τα ζώα µέσα.
Σήµερα διασώζονται τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια, ανακαινισµένα µε κεραµίδια, διατηρώντας πολλά
χαρακτηριστικά της παραδοσιακής τους κατασκευής. Αρχιτεκτονικό λιθόκτιστο υπόδειγµα είναι το ∆ηµοτικό
Σχολείο.
Στη Κρυόβρυση λειτουργούσαν τρεις υδρόµυλοι και µερικοί διασώζονται και σήµερα.
Αρχαιολογικά Τοπία
• H Αρχαία πόλη ο Λασιών
Η σπουδαιότερη πόλη της Ηλειακής Ακρώρειας. Βρισκόταν στο µέσο του κατάφυτου οροπεδίου της Κάπελης
κοντά στο σηµερινό χωριό Αντρώνι. Σήµερα σώζονται ίχνη των τειχών στη θέση Κούτη (Μεγαλοπρεπές
Παλιόκαστρο) µεταξύ Κούµανι και Αντρώνι. Στην περιοχή βρέθηκαν ερείπια κτισµάτων, κοµµάτια κιόνων,
τάφοι πήλινα αγγεία και ένα αρχαίο νεκροταφείο, αρχιτεκτονικά µέλη, θραύσµατα επιγραφών, αγάλµατα,
αγγεία καθώς και µικρά ευρήµατα. Επίσης, βρίσκονται διάσπαρτα νοµίσµατα από πολλές πόλεις της
Ελλάδος και των Συρακουσών (Αλεξανδρινά, Ρωµαϊκά, Κωσταντινάτα κ.α.) λόγω των επισκεπτών των
Ολυµπιακών Αγώνων, από όλον τον τότε γνωστό κόσµο. Υπάρχουν εποµένως σοβαρές ενδείξεις ότι
υπάρχει θαµµένος ένας σηµαντικός πολιτισµός µε ιστορία, ωστόσο οι γεωγράφοι περιηγητές και οι νεότεροι
ιστορικοί και αρχαιολόγοι έστρεψαν την προσοχή τους κυρίως στην γειτονική Ολυµπία και την Ήλιδα.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως µε την κτηνοτροφία, πτηνοτροφία λίγοι µε τη µελισσοκοµία, τις αγροτικές
εργασίες κ.ά.
Τελευταία, µε την είσοδο του τρεχούµενου νερού από την Κρέσοβα αυξήθηκε και η καλλιέργεια
ζαρζαβατικών. Ακόµα, η περιοχή φηµίζεται για τα καλά κρέατα, τα κυνήγια, τα τυροκοµικά προϊόντα και το
κοκκινέλι.
Για τα χαρακτηριστικά αυτά µαζί µε το υγιεινό κλίµα η περιοχή έλκει εσωτερικό Τουρισµό.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έθιµα
Σηµαντικότερη γιορτή µε συµµετοχή όλων των κατοίκων ήταν το Καρναβάλι στο Aντρώνι που συνεχίζεται, µε
µικρότερη βέβαια ένταση, και σήµερα.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Ο Πηνειός ποταµός
Ο Πηνειός ποταµός είναι συνδεδεµένος µε τον πέµπτο άθλο του Ηρακλή (καθαρισµός των στάβλων του
Αυγεία από την κόπρο). Κατά τον µύθο, ο Ηρακλής, αφού γκρέµισε το µαντρότοιχο των στάβλων, εξέτρεψε
τα ποτάµια Πηνειό και Αλφειό καθαρίζοντας τους στάβλους.
• Το Όρος Ερύµανθος
Ο Ερύµανθος απετέλεσε 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.
• Ηλειακή Ακρώρεια
Η Μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων συνέδεσε την περιοχή Ηλειακής Ακρώρειας 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. Η ολική καταστροφή της Αρχαίας πόλης Λασιών ήλθε τον 6ο αιώνα (522), µε το
µεγάλο σεισµό που συγκλόνισε την Ηλεία και την Αχαΐα.
Στη Φραγκοκρατία φαίνεται πως πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης κτίσθηκε ισχυρός φραγκικός πύργος.
• Η Λάµπεια ή ∆ίβρη
Για την Λαµπεία στην αρχαιότητα δεν έχουµε επαρκείς πληροφορίες, καθώς δεν σώζονται ιδιαίτερα
αρχαιολογικά ευρήµατα. Η γραπτή περιγραφή του Παυσανία ωστόσο πως:«Εν Λαµπεία είχε τας πηγάς ο
ποταµός Ερύµανθος, ήν δε το όρος τούτο ιερόν του Πανός και µοίρα του όρους Ερυµάνθου», καθώς και
σηµαντικότατα αρχαιολογικά ευρήµατα σε όµορους ∆ήµους, καταµαρτυρούν ότι στην ευρύτερη περιοχή
υπήρχαν αξιόλογοι οικισµοί οι οποίοι προκαλούσαν το ενδιαφέρον περιηγητών. Λόγω του δύσβατου της
περιοχής και της ορεινής τοποθεσίας της, στη Λαµπεία δεν υπήρξε ποτέ έντονη παρουσία κατακτητών,
συµπεριλαµβανοµένων και των Τούρκων.
Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η Λάµπεια αξιοποίησε στο έπακρο την ευνοϊκή θέση της
καθώς και τη µικρή της απόσταση από µεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου (Πάτρα, Πύργος, Τρίπολη) και
εξελίχθηκε σε σηµαντικό οικονοµικό, εµπορικό και πολιτισµικό κέντρο για τα γύρω χωριά και την ευρύτερη
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περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη ∆ίβρη λειτούργησε το πρώτο σχολείο στην Ηλεία µετά την
απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1821.
Τη δεκαετία του '50 πολλοί κάτοικοί της µετανάστευσαν σε µεγάλες πόλεις (κυρίως στην Πάτρα και την
Αθήνα), κατάσταση που συνεχίζεται ακόµα και στις µέρες µας.
Σήµερα οι χίλιοι περίπου µόνιµοι κάτοικοί της ασχολούνται κυρίως µε το εµπόριο και την κτηνοτροφία. Το
καλοκαίρι ωστόσο ο πληθυσµός αυξάνεται σηµαντικά καθώς οι µετανάστες από τις γειτονικές µεγάλες πόλεις
επιστρέφουν για µεγάλα διαστήµατα.
• Οροπέδιο Φολόη
Το οροπέδιο Φολόη ονοµάστηκε έτσι, γιατί εκεί ζούσε ο Κένταυρος Φόλος, πάνω σε µεγάλες απότοµες
χαράδρες, τις οποίες διασχίζουν από τη µια το Παλιοπόταµο µε τα ρυάκια και τα πολλά πλατάνια, και από
την άλλη το Κοκαλάκη ή Οµηρικός ποταµός Σελλήεις ή Πηνιακός Λάδωνας.
Λέγεται ότι εδώ ο Ηρακλής έριξε δίχτυ για να πιάσει τον Ερυµάνθιο Κάπρο. Ο περίπατος στο φαράγγι καθώς
και στο δάσος ζωντανεύει τους µύθους για τους Κενταύρους
• Αντρώνιο
Οι κάτοικοι του Αντρωνίου προέρχονται κυρίως από την αρχαία πόλη Λασιών, όπου µετακινήθηκαν µετά την
καταστροφή της στην θέση που είναι τώρα, καθώς και από κυνηγηµένους Έλληνες αγωνιστές από
Φράγκους, Βυζαντινούς και Τούρκους κατακτητές. Η σηµερινή του θέση επιλέχθηκε, γιατί εκεί ήταν ένα
φυσικό Οχυρό (Άντρο), από όπου πιθανότατα πήρε και το όνοµά του.
Η συνεισφορά του χωριού στον Αγώνα του 1821 ήταν πολύ σηµαντική. Το Aντρώνι γύρω στο 1940 και κατά
τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια ήταν ένα από τα µεγαλύτερα χωριά της περιοχής µε µεγάλη αφθονία σε
σιτηρά, όταν οι γύρω περιοχές πεινούσαν.
Το χωριό είχε πολλούς τεχνίτες: µαραγκούς, χτίστες, σαµαράδες, βαρελάδες, καλανζήδες, χαλικιάδες
(γύφτους), αροτροποιούς, τσαγγαράδες, φραγκοράφτες. Είχε επίσης αγωγιάτες, γυρολόγους (µε κρεµασµένη
την βαντάκα), δραγάτες και καλλιτέχνες µε κλαρίνα, βιολιά, κιθάρες και λαούτα. Κάθε σπίτι είχε και τον ξύλινο
αργαλειό, στον οποίο εργάζονταν οι γυναίκες. Ξεχωριστή θέση κατείχε και η πρακτική ιατρική.
Μετά το 1960 άρχισε η µεγάλη µετανάστευση των κατοίκων προς το εξωτερικό (Αµερική, Αυστραλία,
Καναδά) και αργότερα στην Ευρώπη (Γερµανία) και στις µεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα).
2. Αξιολόγηση
Η Ζώνη περιλαµβάνει, τρία (3) τοπία Εθνικής Αξίας και πέντε (5) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο
σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας/ Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ο Ερύµανθος διακρίνεται για την εξαιρετική θέα και αποτελεί πόλο έλξης εναλλακτικού τουρισµού,
πεζοπόρων και ορειβατών στα αρκετά δηµοφιλή µονοπάτια του, καθώς και για τους λάτρεις των
δύσκολων διαδροµών.
Από τους πρόποδες του βουνού Ερύµανθος περνάει το µονοπάτι 31 το οποίο συνδέει την Πάτρα µε την
Αρχαία Ολυµπία. Για να το βρει κανείς θα πρέπει να πάει στο χωριό Μίχας ή στην Άνω Βλασία. Το
µεγάλο δίκτυο µονοπατιών, επιτρέπει στους πεζοπόρους να επισκεφτούν πολλά µέρη στην περιοχή,
πραγµατοποιώντας µονοήµερες αλλά και πολυήµερες διασχίσεις
Ο Ερύµανθος προτείνεται για όλες τις εποχές του χρόνου. Το χειµώνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης
δέχεται µεγάλες ποσότητες χιονιού, ενώ το καλοκαίρι οι πολλές πηγές που βρίσκονται διάσπαρτες στο
βουνό δροσίζουν τους ορειβάτες.
Ορεινά µονοπάτια οδηγούν από τη Λαµπεία στις κορυφές και τα δάση του Λάµπειου όρους, περιοχή που
προσφέρεται για πεζοπορία και κυνήγι.
Ποταµός Ερύµανθος: Εξαιρετική η διαδροµή καγιάκ ή και ράφτιγκ από Τριπόταµα µέχρι Βιδιάκι, αλλά και
πιο κάτω, µέχρι την Ελαία.
Οικισµός Λάµπεια ή ∆ίβρη µε πανοραµική θέα.
Η Κάπελη λέγεται και «µπαλκόνι της Ηλείας». Από τα ψηλότερα βουνά φαίνεται σαν µεγάλο αλώνι µε
ακτίνα δέκα χιλιοµέτρων, ενώ από τα χαµηλότερα σαν δρεπάνι.
Πολλοί αριθµηµένοι δασικοί δρόµοι διασχίζουν την Κάπελη που προσφέρεται για ιππασία και
ποδηλατοδροµία.
Τα φαράγγια, του οροπεδίου της Φολόης, της Γκούρας, του Ερύµανθου και του Γούµερου είναι
καταλληλα για περιήγηση και πεζοπορία.

4. Απειλές
•
•

Το όρος Ερύµανθος, δέχεται έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις, παράνοµο κυνήγι κλπ.
∆υστυχώς µεγάλα κοµµάτια του δρυοδάσος της Φολόης κόπηκαν και εκχερσώθηκαν από καταπατητές
για να γίνουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις και για να εκµεταλλευτούν την ξυλεία.
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5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•

•

Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης από τις πυρκαγιές µε σκοπούς και κατευθύνσεις που αφορούν
σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό που περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία
του τοπίου ως ολότητα
Ανάδειξη των οικιστικών τοπίων των ορεινών οικισµών στο πλαίσιο της συγκράτησης για την
προσαρµογή της διαχείρισης των δασών και διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής όπως κ.α. ∆ίβρη, Αντρώνιο Κρυόβρυση κ.α.
Προστασία και ανάδειξη όλων των αξιόλογων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων - τοπίων και στοιχείων του,
που συνθέτουν / διατάσσονται στο υψηλής ποικιλότητας τοπίου της ζώνης, όπως, το δρυοδάσος της
Φολόης, το ελατοδάσος της Λαµπείας, οι πολλές πηγές του Πηνειού και τµήµα της διαδροµής του, το
«φαράγγι Ακρώρειας», οι παραπόταµοι του Πηνειού, οι διελεύσεις των ποταµών Ερύµανθου και
Ηλειακού Λάδωνα, η αρχαία πόλις Λασιώνα, το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο των 50 θαλαµοειδών ταφών, οι
ιστορικοί οικισµοί της περιοχής, όπως η ∆ίβρη, ο Αστράς, η Ορεινή, το Αντρώνι, η Κρυόβρυση, οι πολλοί
αριθµηµένοι δασικοί δρόµοι που διασχίζουν την Κάπελη και που προσφέρονται για ιππασία και
ποδηλατοδροµία κ.α. Όλα αυτά συνηγορούν για την προστασία και αειφόρο διαχείριση του όλου τοπίου
της ζώνης, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης τοπιακής µελέτης.
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Η2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ENOTHTA ΤΟΠΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ
Η Παράκτια Ενότητα Τοπίου, δυτικά «ορίζεται» από τις αµµώδεις ακτές του Ιονίου πελάγους και ανατολικά
«ορίζεται» µε σχετικότητα από το κύριο οδικό δίκτυο. Αποτελεί ενιαία τοπιακή ενότητα µε την δυτική
Παράκτια Ζώνη τοπίου της ΠΕ Αχαϊας. Αποτελείται από 4 ζώνες τοπίου, τη Ζώνη του Κυπαρισσιακού
κόλπου στον οποίο εκβάλει ο ποταµός Αλφειός και ο ποταµός Νέδα, η οποία είναι ενταγµένη στις περιοχές
του δικτύου Natura 2000, τη Ζώνη του Χελωνίτη κόλπου στον οποίο εκβάλει ο ποταµός Πηνειός, σηµαντικός
τόπος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta, τη ζώνη της χερσονήσου Κυλλήνης και τη ζώνη
του Κυλληνιακού κόλπου, του οποίου οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές χαρακτηρίσθηκαν ως
Εθνικό Πάρκο «Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφιλιάς».
Z1. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Z2. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΧΕΛΩΝΙΤΗ ΚΟΛΠΟΥ
Z3. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Z4. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Ζ1. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Τα Παράκτια Τοπία
• Το Τοπίο του Κυπαρισσιακού Κόλπου
Ορίζεται από το ακρωτήριο του Κατάκολου στα βόρεια, όπου σχηµατίζει έναν µικρότερο κόλπο και το
ακρωτήριο του Κούνελου στα νότια.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Κυπαρισσιακού κόλπου, σε ότι αφορά στη γεωµορφολογία του,
αποτελούν το µεγάλο µέγεθος του ανοίγµατος της ακτής του, που είναι χαµηλή και χαρακτηρίζεται από
οµαλότητα χωρίς φυσικά λιµάνια, το αµµώδες υπόστρωµα, η κάλυψη του θαλάσσιου στρώµατος µε
λεπτόκκοκη άµµο µε διάσπαρτους ασβεστολιθικούς βράχους, ενώ κατά µήκος των ακτογραµµών υπάρχουν
µεγάλες παραλίες µε λεπτόκοκκη άµµο που χαρακτηρίζονται από εκτεταµένα αµµοθινικά συστήµατα. Είναι η
πλουσιότερη και πιο εκτεταµένη ζώνη των αµµοθινών στην Ελλάδα. Ο κόλπος είναι γενικά ρηχός.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αποτελούν επίσης, τα σηµαντικά ποτάµια που εκβάλλουν στον Κυπαρισσιακό
κόλπο, ο Αλφειός και η Νέδα. Χαρακτηριστικά στοιχεία βλάστησης αποτελούν τα τµήµατα µε Cymodocea
nodosa στα ρηχά µέρη, που ακολουθούνται από λιβάδια της Posidonia oceanica, µε πολύ καλή ανάπτυξη.
Ο Κυπαρισσιακός κόλπος έχει σηµαντική οικολογική αξία καθώς οι ακτές του αποτελούν τον δεύτερο
µεγαλύτερο βιότοπο 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, Στροφυλιά, Κακοβατος” και
“Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας” αντίστοιχα.
Αντίθετα το βόρειο τµήµα του κόλπου µεταξύ του ∆έλτα του Αλφειού και του Κατακόλου αποτελεί το πιο
υποβαθµισµένο τµήµα της παραλιακής ζώνης κυρίως λόγω πληθώρας αυθαιρέτων κτισµάτων και µάλιστα
κακής ποιότητας, καταπατήσεων δηµόσιων χώρων κ.α.
• Το ∆ελταϊκό Τοπίο του Αλφειού ποταµού
Το ∆έλτα του ποταµού Αλφειού αποτελείται από µωσαϊκό διαφόρων τύπων υγροτόπων αλλά και χερσαίων
τοποθεσιών µε ποικιλία τύπων βλάστησης µικρής έκτασης, αφού η καλλιεργήσιµη επιφάνεια καλύπτει το
µεγαλύτερο ποσοστό.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της περιοχής του ∆έλτα αποτελούν η περίεργη µορφή του -όπως διακρίνεται
από την δορυφορική εικόνα, έχει µικρό στόµιο και λωρίδες άµµου µπροστά του, αποτέλεσµα των θαλάσσιων
κυµατισµών και παράκτιων ρευµάτων-, η πλατιά κοίτη του ποταµού µε παρόχθια πυκνή χαµηλή βλάστηση
και καλαµιές, αλλά και υψηλή από ασηµοϊτιές, πλατάνια και σκλήθρα. Η πρόσβαση στο ∆έλτα γίνεται είτε
από τον παραποτάµιο χωµατόδροµο, είτε από τον ευκολότερο αλλά µακρύτερο ασφαλτοστρωµένο δρόµο
του κάµπου, που συνδέεται µε την Ε.Ο. Στο ∆έλτα του ποταµού η διάβρωση και απώλεια παραλίας λόγω της
παρακράτησης των φερτών υλών του, εκτιµάται ότι ξεπερνά το 1,0 µέτρο ετησίως.
Τα Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο της Λίµνης Καϊάφα και των Ιαµατικών πηγών
Στη Π.Ε. Ηλείας υπάρχουν 30 περίπου ιαµατικές πηγές από τις οποίες αναγνωρισµένη στη τοπιακή αυτή
ζώνη, είναι του Καϊάφα.
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Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της λίµνης του Καϊάφα αποτελούν το νησάκι της Αγίας Αικατερίνης που είναι
στη µέση, το όνοµά του οποίου προέρχεται από την οµώνυµη εκκλησία που βρίσκεται εκεί, τα βράχια του
όρους Λαπίθα που ξεπροβάλουν κάθετα πάνω από τα νερά της λίµνης σχηµατίζοντας την ανατολική όχθη
της, καθώς και δύο σπήλαια που σχηµατίζουν τα βράχια, τα οποία είναι γνωστά από την αρχαιότητα, τα
σπήλαια Ανηδρίδες Νύµφες και Γεράνιο άντρο. Αυτό είναι το σηµείο όπου οι πηγές αναδύονται από το
βουνό. Το σπήλαιο των Ανηδρίδων Νυµφών έχει 200 µέτρα µήκος και το νερό αναβλύζει από το δάπεδο της,
σε ορισµένες περιπτώσεις ζεστό, σε άλλες δροσερό, το µίγµα των οποίων σχηµατίζουν την φυσική ιαµατική
πηγή. Το νερό θεωρείται ότι βοηθά στην θεραπεία πολλών παθήσεων. Είναι υδροθειοχλωριονατριούχο και
συνιστάται για παθήσεις δέρµατος, ήπατος και νεφρών. Οι εγκαταστάσεις των Λουτρών Καϊάφα είναι
χτισµένες πάνω στο νησάκι της λίµνης Αγίας Αικατερίνης, που συνδέεται µε τη στεριά µε τεχνητή γέφυρα.
Η λίµνη σχηµατίστηκε µετά από εκτεταµένους σεισµούς τον 6ο µ.Χ. αιώνα. Επίσης στο σχηµατισµό της
λίµνης επέδρασε ο ποταµός Αλφειός µαζί µε την δράση της θάλασσας.
Η λίµνη καλύπτει περίπου 400 στρέµµατα. Έχει 3 χιλιόµετρα µήκος, 500-600 µ πλάτος και έχει πάνω από 2
µέτρα βάθος. ∆ιαθέτει σηµαντική, λιµναία πανίδα, ψάρια, χέλια, φίδια, χελώνες και αποτελεί τόπο διαµονής
πολλών ειδών αποδηµητικών πτηνών το χειµώνα.
Στη σύνθεση του τοπίου περιλαµβάνεται επίσης το δάσος της Στροφυλιάς που είναι ανάµεσα στη λίµνη και
τη θάλασσα.
Στις εκβολές του ποταµού Αλφειού υπήρχαν οι λίµνες της Μουριάς και της Αγουλινίτσας οι οποίες
αποξηράνθηκαν και τα εδάφη τους αποδόθηκαν στην καλλιέργεια.
Αγροτικά Τοπία
• Το παράκτιο αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο
Το αγροτικά καλλιεργηµένο τοπίο της περιοχής, αποτελεί συνέχεια του αγροτικού τοπίου της πεδιάδας της
Ηλείας, µε τις ονοµασίες στη συγκεκριµένη ζώνη, πεδιάδα Πύργου - Ζαχάρως και συµπληρώνεται µε το
καλλιεργηµένο αγροτικό τοπίο στο δέλτα του ποταµού Αλφειού και στις προσχώσεις του, που δηµιούργησαν
τον εύφορο Επιταλιώτικο κάµπο, εµφανίζοντας σχεδόν τα ίδια δοµικά χαρακτηριστικά και τα ίδια είδη
καλλιεργειών.
∆ασικά Τοπία
• Το Τοπίο του παραλιακού δάσους της Στροφυλιάς (Ζαχάρως)
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του πευκοδάσους της Στροφυλιάς, αποτελεί η µορφή και το µέγεθός, του βάσει
των οποίων του αποδίδεται και η µοναδικότητα. Η βλάστηση του αποτελείται από Pinus halepensis και P.
pinea. Σηµαντικό τµήµα της περιοχής καλύπτουν συστάδες µε Platanus orientalis και Ceratonia siliqua,
καθώς και θάµνοι. Βρίσκεται στη παράκτια ζώνη που περιλαµβάνει τη λίµνη Καϊάφα, τις αµµοθίνες 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. Πίσω από το δάσος της Στροφυλιάς βρίσκεται η λίµνη Καϊάφα που συνδέεται µε
τη θάλασσα µέσω ενός καναλιού. Η περιοχή αποτελεί πολύ σηµαντικό οικοσύστηµα, µε πλούσια βλάστηση
και πανίδα, λόγω του συνδυασµού παράκτιου δάσους, αµµοθινών και λίµνης.
∆ΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ
Φυσικοί σχηµατισµοί
• Οι αµµοθίνες
Στην παραλία του Καϊάφα, οι παράκτιες αµµοθίνες που υπάρχουν σχηµατίζουν δύο παράλληλες ζώνες. Στην
πρώτη απαντά η φυτοκοινωνία Agropyretum mediterraneum, ενώ στη δεύτερη υπάρχουν σταθερές
αµµοθίνες µε κυρίαρχα είδη την Euphorbia terracina και τη Silene nicaensis. Στην παραλία αναπτύσσονται
αµµοθίνες µε κυρίαρχη τη φυτοκοινωνία Ammophila arenariae. Πίσω από αυτές τις αµµοθίνες
αναπτύσσονται και πάλι σταθερές αµµοθίνες.
Στην παραλία, µεταξύ της περιοχής του Καϊάφα και της Ζαχάρως, οι αναπτυσσόµενες αµµοθίνες είναι σε
καλή κατάσταση.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
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 τις ακτές του, είναι ο Πύργος
(απέχει 3 χιλιόµετρα από τις ακτές) και η Ζαχάρω (απέχει 2 χιλιόµετρα).
Στην περιοχή λειτουργεί ο Περιβαλλοντικός Σταθµός Αγιαννάκη για την ενηµέρωση του κοινού και ειδικά των
µαθητών.
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• Το Τοπίο της πόλης Πύργος
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της πόλης αποτελεί το ότι είναι χτισµένη πάνω σε επτά λοφίσκους. Αποτελεί το
διοικητικό και εµπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Το επίνειο του είναι το Κατάκολο. Η πόλη του
Πύργου είναι χτισµένη στο νοτιοδυτικό τµήµα του Νοµού Ηλείας σε υψόµετρο δεκατριών µέτρων. Στον ίδιο
χώρο που βρίσκεται ο Πύργος σήµερα, τοποθετείται η Αρχαία πόλη ∆υσπόντιο. Στα περίχωρα του Πύργου
ήταν η αρχαία πόλη Λέτρινα, απ' όπου είχε πάρει και την ονοµασία του σαν ∆ήµος Λετρίνων µέχρι την
∆εκαετία του 1980. Η ονοµασία της πόλης προέρχεται από τον πύργο που είχε κατασκευάσει το 1512, στην
θέση του Επαρχείου ο Μπέης της ευρύτερης περιοχής Γεώργιος Τσερνωτάς.
• Το Τοπίο του οικισµού Επιτάλιο
Το Επιτάλιο είναι ένας µικρός οικισµός µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τη θέση του µέσα σε ένα σπάνιο και
θαυµάσιο σε σύνθεση περιβάλλον, τον καταπράσινο λόφο της Ντάρντιζας, βορειοανατολικά του Επιταλίου,
µε τον οικισµό να προσαρµόζεται σε τµήµατα των υπωρειών του. Νοτιοδυτικά εκτείνεται µια απέραντη
αµµώδης παραλία µε θίνες, µήκους 8.300 µ. και µέσου πλάτους 45 µ.
Βρίσκεται κοντά στον Πύργο και σε απόσταση 7 χιλιοµέτρων από αυτόν. Μέχρι το 1927 ονοµαζόταν
Αγουλινίτσα, οπότε µετονοµάστηκε σε Επιτάλιο από το όνοµα της αρχαίας πόλης που βρισκόταν στην
.
περιοχή
Στην παραλία Επιταλίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατεδάφισης των δεκαπέντε κτισµάτων, τα οποία είχαν
κριθεί επικινδύνως ετοιµόρροπα και αποκαταστάθηκε στο σύνολό της και παραδόθηκε στην ελεύθερη χρήση
των Πολιτών, µια παραλία µοναδικού κάλλους. Σήµερα λούονται και πάλι οι κάτοικοι, ξαναγύρισαν τα παιδιά
και µαζί επέστρεψαν και µικρά χελωνάκια καρέτα-καρέτα, που είχαν εδώ και χρόνια εξαφανισθεί.
• Το Τοπίο του οικισµού Ζαχάρω
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του οικισµού αποτελεί ο διαχωρισµός του σε δυο τµήµατα: το ένα εκτείνεται σε
πεδινή περιοχή, ενώ το άλλο απλώνεται στην πλαγιά ενός χαµηλού λόφου. Στην κορυφή λόφου βρίσκεται η
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος.
Ο οικισµός της Ζαχάρως απέχει από την παραλία δύο χιλιόµετρα.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της αποτελεί και ο περιβάλλων χώρος της. Είναι πλαισιωµένη µε αµµόλοφους
από πεύκα και ελαιόδεντρα, που φτάνουν µέχρι την τεράστια παραλία µε την λευκή άµµο.
Η παραλία της Ζαχάρως είναι η από τις µεγαλύτερες της Ευρώπης. Το µήκος της ξεπερνάει τα 60 χλµ.
Τον Αύγουστο 2007 η Ζαχάρω επλήγη από φοβερές πυρκαγιές, µε αρκετές ανθρώπινες απώλειες και
ανυπολόγιστες ζηµιές σε σπίτια και περιουσίες.
• Το Τοπίο του οικισµού Κατάκολο
Το Κατάκολο είναι λιµάνι, επίνειο του Πύργου και τοπικό τουριστικό κέντρο. Η παραλία πίσω από το λιµάνι
του Κατάκολου αναβαθµίστηκε σχετικά πρόσφατα µε σειρά παρεµβάσεων που έγιναν από το λιµενικό
ταµείο.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Αρχαία πόλη (Φεία) - Ποντικόκαστρο
Μεταξύ του ακρωτηρίου Αγ. Ανδρέα Κατάκολου 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).
Υπάρχει όµως κίνδυνος καταστροφής των αρχαίων της περιοχής.
• Αρχαιολογικός χώρος του Κακοβάτου
Αποτελεί µια σηµαντική µυκηναϊκή θέση καθώς εκεί ανεσκάφησαν τρεις θολωτοί τάφοι και ένας οχυρωµένος
οικισµός, 4 χλµ. βορειοανατολικά της σηµερινής οµώνυµης κοινότητος. Ο W. Doerpfeld το 1907 έφερε στην
επιφάνεια λείψανα ακρόπολης και πόλης Μυκηναϊκής Εποχής, καθώς και θολωτών τάφων Ύστερης Εποχής.
Βρέθηκαν αµφορείς µεγάλων διαστάσεων µε διακόσµηση, µε θέµατα από το θαλάσσιο ή φυτικό κόσµο
(αργοναύτες, χταπόδια, άνθη παπύρου, φύλλα κισσού), επηρεασµένοι από την µινωική Κρήτη. Επίσης
χάλκινα ξίφη, χτένια και δισκάρια από ελεφαντόδοντο, χρυσά αντικείµενα, λίθινα αγγεία, καθώς ψήφοι από
κεχριµπάρι που εισαγόταν από την µακρινή Βαλτική.
Ο οικισµός ήταν οχυρωµένος µε ισχυρό τείχος.
• Το αρχαίο Λέπρεο
Η ακρόπολη του αρχαίου Λεπρέου είναι µια από τις πιο εντυπωσιακές της δυτικής Πελοποννήσου και οι
ανασκαφές (1853-1940) έφεραν στο φως ευρήµατα και µαρτυρίες µέχρι και τους κλασσικούς, ελληνιστικούς
και ρωµαϊκούς χρόνους. Ο χώρος του αρχαίου Λεπρέου ήταν κατοικηµένος από την νεολιθική εποχή (60002700 π.Χ.). Η µεγάλη ακµή εντοπίζεται την περίοδο µετά το 1900 π.Χ. Το Λέπρεο ήταν µέρος της Αχαϊκής
συµπολιτείας .Τα ευρήµατα των ανασκαφών στο χώρο του ναού της ∆ήµητρας είναι εντυπωσιακά.
• Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας
Το θέατρο της Πλατιάνας είναι χτισµένο στην ανατολική απόληξη του όρους Λαπίθα, στα νότια της
οµώνυµης κοινότητας του ∆ήµου Κρεστένων - Ανδρίτσαινας.
Το θέατρο χρονολογείται σε δύο φάσεις. Το κοίλο χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ, ενώ το σκηνικό
οικοδόµηµα χρονολογείται στο 245 π.Χ. Το θέατρο, παρουσιάζει την τριµερή χαρακτηριστική διάρθρωση των
ελληνιστικών θεάτρων: κοίλο, ορχήστρα και σκηνικό οικοδόµηµα.
Σήµερα διατηρείται µόνο τµήµα της σκηνής και του κοίλου, ενώ σε καλή κατάσταση σώζεται ο αρχαίος
αναληµµατικός τοίχος του θεάτρου και στην αρχική θέση του ένας θρόνος από τις προεδρίες. Το σωζόµενο
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κοίλο έχει διάµετρο 34,5µ. Το µνηµείο παρουσιάζει σήµερα τη µορφή µεγάλου ερειπιώνα. Αποτελεί το
δεύτερο σωζόµενο µνηµείο της συγκεκριµένης κατηγορίας στη Π.Ε. Ηλείας, µετά από το θέατρο της αρχαίας
Ήλιδας. (Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας: Ζαχαρούλα Λεβεντούρη Αρχαιολόγος Ζ΄ΕΠΚΑ)
• Η Ακρόπολη της αρχαίας Σάµης
Τα ερείπια του τείχους της αρχαίας ακροπόλεως βρίσκονται στο όρος Λάπιθα που υψώνεται πάνω από την
λίµνη Καϊάφα. Ο Όµηρος έχει κάνει αναφορές για αυτή την ακρόπολη, η ιστορία της όµως χάνεται στα βάθη
των αιώνων. Μπορεί ο επισκέπτης να περπατήσει ανάµεσα στα αρχαία ερείπια και να απολαύσει το
πανέµορφο τοπίο
Οι Επιταλιώτες πάντα θεωρούσαν τον Αλφειό και το ∆έλτα του, σαν το δικό τους ποτάµι, γι’ αυτό τον
καθιέρωσαν σαν κυρίαρχη µορφή και στην σφραγίδα του ∆ήµου Βώλακος.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι στην πλειονότητα τους ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς και µε τον
Τουρισµό. Κυριότερες καλλιέργειες: ελιές, τοµάτα, καλαµπόκι, βαµβάκι.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες εκδηλώσεις, έθιµα
• Το καρναβάλι των Απόκρεω στη Ζαχάρω κάθε χρόνο. Η πανήγυρης του Προφήτη Ηλία στις 20
Ιουλίου στη Ζαχάρω.
• ∆ιάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται κύρια κατά την θερινή περίοδο, όπως θεατρικές
παραστάσεις κλπ.
• Αναβίωσε το έθιµο των ιππποδροµιών στο Επιτάλιο Πύργου κοντά στο αεροδρόµιο µε έπαθλο την
κουλούρα, τιµώντας µε αυτόν τον τρόπο τον Άγιο Γεώργιο. Στις κούρσες συµµετείχαν πάνω από 30
άλογα.
• Οι ιαµατικές πηγές του Καϊάφα προσελκύουν πολλούς επισκέπτες όλο τον χρόνο και αποτελούν
σηµαντική πηγή τουρισµού στην περιοχή.
• Στη λίµνη Καϊάφα εκτός από τα ιαµατικά λουτρά, ο επισκέπτης µπορεί να ασχοληθεί µε θαλάσσια
sports και θαλάσσιο σκι. Εδώ υπάρχουν οι εγκαταστάσεις για την εξάσκηση της Ελληνική οµάδας
θαλάσσιου σκι, χωρίς να διαταράσσεται το οικοσύστηµα.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Το ∆έλτα του Αλφειού
Πριν το 1965 αποτελούσε τον φόβο και τρόµο για τους Επιταλιώτες µε τις συχνές καταστροφικές πληµµύρες
του κατά τους χειµωνιάτικους και τους πρώτους ανοιξιάτικους µήνες. Εκείνη την εποχή, λίµνη και ποτάµι,
συχνά στις έντονες βροχοπτώσεις, ενώνονταν σε ενιαία υδάτινη επιφάνεια, εξαφανίζοντας για µικρό
διάστηµα τον Επιταλιώτικο κάµπο, µε καταστροφικές συνέπειες στις καλλιέργειες και κατασκευές. Η θετική
όψη των πληµµυρών, ήταν ο συνεχής εµπλουτισµός των κατακλιζόµενων εδαφών, που τα καθιστούσε
ιδιαίτερα εύφορα. Έτσι από το «αλφάνω» = αποφέρω κέρδη, πλουτοδοτώ, προέρχεται πιθανότατα και το
Αλφειός (κατά άλλους από την θεραπεία του «αλφού»=λεύκη, δερµατική ασθένεια).
Πριν την υλοποίηση των έργων, ο Αλφειός εναπόθετε στις εκβολές του κάθε χρόνο 2,5 εκατοµ. κυβικά
φερτών στερεών, δηµιουργώντας συνεχώς εκτεταµένες προσχώσεις. Είναι οι προσχώσεις του ποταµού που
µετέφεραν µέσα από χιλιάδες χρόνια, τις αρχαίες εκβολές του από τον Αϊ Γιώργη του Επιταλίου, 4 χιλιόµετρα
περίπου νοτιοδυτικά. Με αυτές τις προσχώσεις του σκέπασε, φύλαξε και διέσωσε µέχρι τον προηγούµενο
αιώνα τις αρχαιότητες της Αρχαίας Ολυµπίας και του Αρχαίου Επιταλίου.
• Πύργος Ηλείας
Από ιστορικής πλευράς ο Πύργος πρωτοεµφανίστηκε τον 17ο αιώνα και ιδρυτής του θεωρείται ο Γεώργιος
Τσερνωτάς. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 ο Πύργος διαδραµάτισε σπουδαίο ρόλο χάρη στη
συµβολή των κατοίκων του στον εθνικό αγώνα. Ήταν µάλιστα η πρώτη ελληνική πόλη που καταστράφηκε
από τους Τούρκους. Γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη την εποχή της σταφίδας (19ος αιώνας - 1930) εξαιτίας της
γεωγραφικής του θέσεως και εξελίχθηκε σε σταυροδρόµι του εµπορίου της σταφίδας. Οι κάτοικοι
συµµετείχαν στον αγώνα για το Σταφιδικό ζήτηµα. Παρουσίασε σηµαντική πνευµατική ανάπτυξη.
• Το αρχαίο Επιτάλιο
Η αρχαία πόλη του Επιτάλιου βρίσκεται Β∆ του σηµερινού οµώνυµου χωριού κοντά στις εκβολές του
Αλφειού ποταµού. Ο Αλφειός την προστάτευσε µε τις προσχώσεις του για εκατοντάδες χρόνια.
Οι συστηµατικές ανασκαφές έφεραν στο φως στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η περιοχή έχει κατοικηθεί από
τα Μυκηναϊκά χρόνια. Ένα Μυκηναϊκό σπίτι έχει αποκαλυφθεί στο ανατολικό αρχαίο Επιτάλιο, ενώ οι τάφοι,
που κατά πάσα πιθανότητα ανήκουν στο νεκροταφείο του Θρύου, ανακαλύφθηκαν στους γύρω λόφους.
Επιπλέον, στοιχεία της ρωµαϊκής παρουσίας έχουν ανακαλυφθεί, όπως µια milarium (µιλιόπετρα), ένας
δείκτης της απόστασης από τη Ρώµη, ρωµαϊκά λουτρά, εργαστήρια, ένα δηµόσιο κτίριο και πολλά θεµέλια
των σπιτιών που ανήκουν σε ρωµαϊκούς και ελληνιστικούς χρόνους.
• Το θέρετρο των Ολύµπιων Θεών
Τα ιαµατικά λουτρά του Καϊάφα είναι δηµοφιλή από την αρχαιότητα. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η περιοχή
της Ζαχάρως ήταν το θέρετρο των Ολύµπιων Θεών. Το σπήλαιο των Νυµφών Ανιγρίδων από όπου
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πηγάζουν τα ζεστά νερά των λουτρών, είναι ο τόπος, όπου σύµφωνα µε την µυθολογία γεννήθηκε ο
∆άρδανος, πρόγονος των Τρώων. Τα νερά ήταν γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, από τα αρχαία
χρόνια. Την ιαµατική τους ιδιότητα οι αρχαίοι την απέδωσαν στις νύµφες που κατοικούσαν στα δάση της
περιοχής, για αυτό και τα είχαν στολίσει µε ναούς και ιερά µνηµεία προς τιµή τους.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει τέσσερα (4) τοπία Εθνικής Αξίας και πέντε (5) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα
στο σχετικό Παράρτηµα)
3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας/ Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•
•

Από το όρος Λάπιθας που υψώνεται πάνω από την λίµνη Καϊάφα η πανοραµική θέα, στα γαλάζια νερά
της θάλασσας είναι πραγµατικά µαγευτική.
Κάθε χρόνο τον Αύγουστο, τοπικοί φορείς και φυσιολατρικοί όµιλοι οργανώνουν διήµερη πεζοπορία
στην κοίτη της Νέδας.

4. Απειλές
• Αλφειός
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούνται µε έντονο βαθµό και περιλαµβάνουν κυρίως την ύπαρξη του
φράγµατος του Αλφειού, µε συνέπειες τη µείωση και τη διακοπή της ιζηµατογένεσης και τη µετατόπιση της
παραποτάµιας βλάστησης από την περιοχή των εκβολών προς την περιοχή του φράγµατος.
Ο Αλφειός σήµερα διαθέτει σηµαντικά µειωµένο όγκο νερού και ελάχιστη στερεοπαροχή. Αποτέλεσµα είναι η
σηµερινή διάβρωση της παραλίας, αισθητή σε όλους από την καταστροφή τα τελευταία χρόνια των
πλησιέστερων προς τον αιγιαλό κτισµάτων.
Η αµµοληψία και η χαλικοληψία διενεργείται σε όλη την έκταση της κοίτης του ποταµού, µε αποτέλεσµα τη
µείωση της παραποτάµιας και λοιπής υδρόβιας βλάστησης, τη διάβρωση και τον υποβιβασµό του
υδροφόρου ορίζοντα. Οι εκχερσώσεις και οι πυρκαγιές συµβάλλουν στη µείωση της φυσικής βλάστησης και
στην υποβάθµιση της σωστής λειτουργίας του ∆έλτα. Η αυθαίρετη δόµηση (µε εκρηκτικές διαστάσεις τα
τελευταία χρόνια), κυρίως στην περιοχή των αµµοθινών, έχει επιφέρει τη διάσπαση των αµµόφιλων
φυτοκοινωνιών και η βλάστηση η οποία αποτελεί την αρχή της διαδοχής της προς το εσωτερικό του ∆έλτα
δεν επιτελεί τον ρόλο της.
Τα αστικά και βιοµηχανικά- βιοτεχνικά λύµατα καθώς και η γεωργική ρύπανση από την χρήση λιπασµάτων
και φυτοφαρµάκων που δέχεται ο ποταµός, όπως αναφέρθηκε και στην ζώνη τοπίου «ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟΥ», καταλήγουν στο ∆έλτα του ποταµού µε
καταστροφικά αποτελέσµατα. Ο δηµιουργούµενος ευτροφισµός προκαλεί υπερβολική ανάπτυξη
φυτοπλαγκτού, ανατρέπει το οικοσύστηµα και εξαφανίζει τα ψάρια. Στα πιο πάνω προβλήµατα πρέπει να
προστεθεί και η καλλιέργεια και βοσκή στα παραποτάµια εδάφη µεταξύ αναχωµάτων και κοίτης του
ποταµού.
Ένας βιότοπος, ο µοναδικός πλέον στην περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο και χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και
φροντίδας.
• Το αρχαίο Επιτάλιο
Ο αρχαιολογικός χώρος του Επιταλίου µε ευρήµατα οκτώ αιώνων πέραν της περίφραξης που έγινε
παραµένει απαξιωµένοw και άγνωστοw. Ο χώρος έχει τραγικές ελλείψεις.
• Το βόρειο τµήµα του Κυπαρισσιακού κόλπου
Το βόρειο τµήµα του κόλπου µεταξύ του ∆έλτα του Αλφειού και του Κατακόλου αποτελεί το πιο
υποβαθµισµένο τµήµα της παραλιακής ζώνης κυρίως λόγω πληθώρας αυθαιρέτων κτισµάτων και µάλιστα
κακής ποιότητας, καταπατήσεων δηµόσιων χώρων και σχετικών ακόµα πιέσεων.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•

•
•

Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης από τις πυρκαγιές µε σκοπούς και κατευθύνσεις που αφορούν
σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό που περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία
του τοπίου ως ολότητα.
Στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης για την παράκτια και θαλάσσια ζώνη του Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου (του
δικτύου Natura 2000, “Θίνες Κυπαρισσίας, παραλιακό δάσος Ζαχάρως, λ. Καϊάφα, Στροφυλιά,
Κακόβατος” και “Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας”) ως εργαλείο σχεδιασµού στο πλαίσιο των
γενικών όρων που διέπουν το προστατευόµενο αντικείµενο (δάσος, Θίνες) οι σκοποί και οι κατευθύνσεις
πρέπει να αφορούν σε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό που θα περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα και στοιχεία του τοπίου ως ολότητα.
Ενηµέρωση των πολιτών για την εγγενή αξία και τις «υπηρεσίες» του τοπίου.
∆ιατήρηση του αγροτικού τοπίου, τόσο ποιοτικά όσο και εκτατικά και σε συνάρτηση µε τις κατευθύνσεις
για το συνολικό Αγροτικό τοπίο της πεδιάδας της Ηλείας.
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•

•

•

•

Αναβάθµιση του αστικού τοπίου, της πόλης Πύργος και των οικισµών Επιτάλιο, Ζαχάρω, Κατάκoλο µε
διατήρηση και ανάδειξη των αξιόλογων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων τους και της
περιβάλλουσας υπαίθρου.
Η προστασία και διατήρηση των ευαίσθητων παράκτιων τοπίων, και των ∆έλτα των ποταµών Αλφειού,
Νέδα συµπεριλαµβανοµένων, λόγω της υψηλής οικολογικής αλλά και αισθητικής τους αξίας και της εξ
αυτών των λόγων υψηλής ελκυστικότητάς τους, αλλά και του υψηλού ανταγωνισµού των χρήσεων γης,
πρέπει να υλοποιείται στο πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείριση Παράκτιου Χώρου». Στο πλαίσιο
αυτό προτείνεται διερευνητική µελέτη της αναγκαιότητας συνέχισης των άµµο-χαλικοληψιών στη κοίτη
του Αλφειού ποταµού.
Οι κατευθύνσεις για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων περιλαµβάνεται στο ενιαίο πρόγραµµα που
αναφέρεται στη τοπιακή ζώνη «Αρχαιοτήτων Ήλιδας – Ολυµπίας Επικούρειου Απόλλωνα και ποταµών
Αλφειού, Νέδα, Πηνειού».
Ανάδειξη του τοπίου της λίµνης Καϊάφα και των ιαµατικών πηγών καθώς και των σπηλαίων Ανηδρίδες,
Νύµφες και Γεράνιο άντρο.

Ζ2 . ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΧΕΛΩΝΙΤΗ ΚΟΛΠΟΥ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Παράκτια Τοπία
• Το Τοπίο του Χελωνίτη Κόλπου
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του Χελωνίτη ή Χελωνάτα κόλπου, είναι ότι αποτελεί σηµαντικό τόπο ωοτοκίας
της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta. Χαρακτηριστικά γεωµορφολογικά του γνωρίσµατα αποτελούν, το
µικρό βάθος του, η θέση του µεταξύ των ακρωτηρίων Χελωνίτης στη χερσόνησο της Κυλλήνης και Ιχθύς στη
Χερσόνησο του Κατακόλου.
Ο κόλπος µε τις αµµώδεις ακτές και τις αµµοθίνες ήταν γνωστός από την αρχαιότητα ως ενδιαίτηµα της
θαλάσσιας χελώνας, γι αυτό και πήρε από αυτήν το όνοµά του. Κατά µήκος των χαµηλών και αµµωδών
ακτών του Ιονίου σχηµατίζονται δηµοφιλείς παραλίες. Έχουν ιδιαίτερα αναπτυχθεί τουριστικά οι ακτές από
Κατάκολο µέχρι ∆ουνέϊκα.
Παράλια Τοπία
• Παραλία Κουρούτας
Χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα αποτελούν, η µικρή απόσταση από την Αµαλιάδα καθώς και από τον
οικισµό Παλούκι όπου και υπάρχει µικρό λιµάνι, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης σκαφών και δυο campings,
καθώς και ο ποδηλατόδροµος που συνδέει τη παραλία Κουρούτας µε τον οικισµό Παλούκι.
• Παραλία Αγ. Ανδρέα
Η παραλία του Αγ. Ανδρέα βρίσκεται δυτικά του Πύργου. Χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα το µικρό µέγεθος
και η θέα του ηλιοβασιλέµατος, καθώς και τα εύκολα προσεγγίσιµα νησάκια Κόρακας και Τηγάνι.
Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της, τα βραχάκια και τα δέντρα. Πρόκειται για µια πολύ καθαρή αµµώδη
παραλία που ενδείκνυται και για καταδύσεις, µε συνεχή αυξανόµενη τουριστική κίνηση.
• 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 άµµος και τα καθαρά και νερά, µε 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.
∆ελταϊκά Τοπία
• Το ∆ελταϊκό Τοπίο του Ηλειακού Πηνειού ποταµού
Οι εκβολές του Πηνειού που λέγονται και "Μπούκα Παλαιοχωρίου" είναι στον Χελωνίτη κόλπο βορειοδυτικά
της Γαστούνης. Στην αρχαιότητα οι εκβολές του ήταν στον κόλπο της Κυλλήνης.
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του δελταϊκού τοπίου του Πηνειού της Ηλείας αποτελούν η µεγάλη έκταση του
και το ότι έχει σχηµατισθεί από φυσικές διεργασίες, αποτελώντας κατά αυτό τον τρόπο ένα φυσικό
υδροβιότοπο σπουδαίας οικολογικής αξίας για την οποία προστατεύεται από το διεθνή πρόγραµµα "Φύση
2000". Οι αµµώδεις παραλίες του σε συνδυασµό µε τα ισχυρά θαλάσσια ρεύµατα και τους ανέµους,
δηµιουργούν αµµοθίνες. Στο ∆έλτα υπάρχει τεχνητό δάσος που δηµιουργήθηκε από την τοπική κοινότητα
την δεκαετία του 50.
Τµήµα του ∆έλτα αποτελούν οι καθαρές παραλίες, το Παλούκι που έχει κι αλιευτικό καταφύγιο, ο Αγ. Ηλίας, η
Αγ. Μαρίνα, και οι παραλίες Σκαφιδιά, Λεβεντοχώρι.
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Αγροτικά Τοπία
• Αγροτικά καλλιεργηµένα Τοπία
Το αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο µε την ονοµασία πεδιάδα της Αµαλιάδας αποτελεί συνέχεια του αγροτικού
τοπίου της πεδιάδας της Ηλείας στη συγκεκριµένη ζώνη, εµφανίζοντας σχεδόν τα ίδια δοµικά χαρακτηριστικά
και τα ίδια είδη καλλιεργειών.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο της πόλης Αµαλιάδα
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της πόλης της Αµαλιάδας αποτελούν η επίπεδη γεωµορφολογία της, το
ρυµοτοµικό της σχέδιο και το µεγάλο ποσοστό των νεόδµητων κατοικιών, λόγω της αντικατάστασης των
παλιών που είχαν υποστεί ζηµιές από τους σεισµούς. Οι αναπλάσεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει το
ιστορικό και εµπορικό κέντρο της πόλης. Αυξηµένες δυνατότητες τουριστικής υποδοµής δίνει η ανάπτυξη
παραθαλάσσιων οικισµών στο δυτικό τµήµα της περιοχής. Χαρακτηριστικά στοιχεία της πόλης αποτελούν οι
κήποι και οι αυλές των νέων κατοικιών, καθώς και οι ποδηλατόδροµοι.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Οι κάτοικοι στην πλειονότητα τους ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία
καλλιέργειες: ελιές, τοµάτα, καλαµπόκι, βαµβάκι.
Επίσης ασχολούνται και µε τον τουρισµό.

µε κυριότερες

β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έθιµα
∆ιοργανώνονται Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ για νέους, εκδήλωση µε θέµα «Η
τέχνη των Ηλείων», Συνέδρια.
Ανά διετία διοργανώνεται το σηµαντικό Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα "Φιλοσοφία - Ιστορία - Περιβάλλον,
στο οποίο συµµετέχουν καθηγητές Πανεπιστηµίων από όλη την χώρα.
Σε εβδοµαδιαία σχεδόν βάση διοργανώνονται από τοπικούς φορείς πολιτιστικές εκδηλώσεις - ενηµερώσεις
σε θέµατα που αφορούν την ιστορία, την Λογοτεχνία, τον Πολιτισµό, την Οικονοµία, την Παιδεία, την Υγεία,
αλλά και θέµατα προβληµατισµού σχετικά µε την καθηµερινότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
διοργανώνονται συναυλίες από τους σπουδαστές του Ωδείου της πόλης, από τη χορωδία και από τους
πολιτιστικούς συλλόγους.
Εκδηλώσεις γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια των Αποκριών µε αναβίωση τοπικών εθίµων στα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα του δήµου.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία – ιστορία και ιστορικότητα
Στους Βυζαντινούς χρόνους υπήρχε στην περιοχή της σηµερινής Αµαλιάδας, ο οικισµός του ναού της
Παναγίας της Πλατυτέρας, που επονοµάζεται Φραγκαβίλλα µετά την κατάληψη της περιοχής από τους
Φράγκους. Στην βυζαντινή περίοδο δηµιουργείται ο οικισµός του Καλίτσα και επί Τουρκοκρατίας το ∆ερβίς
Τσελεπή. Πρώτοι δε κάτοικοι τότε ήταν Αιγύπτιοι και άλλοι Άραβες .
Με την απελευθέρωση από τους Τούρκους δηµιουργείται ο ∆ήµος Ελίσσης µε έδρα το ∆ερβή - Τσελεπή και
τους γύρω οικισµούς. Το όνοµα ο νέος ∆ήµος το δανείζεται από την µυθική Έλισσα, κέντρο επεξεργασίας
πορφύρας που βρισκόταν στις εκβολές του Ελισσαίου (Κουρλέσα) ποταµού.
Την εποχή αυτή η περιοχή γίνεται πόλος έλξης, χάρη στον εύφορο κάµπο που την περιστοιχίζει,
εγκατάστασης πληθυσµών (εσωτερική µετανάστευση) από ορεινές περιοχές των Καλαβρύτων, της
Γορτυνίας (Μαγούλιανα, Βυτίνα), Ζακύνθου, Κεφαλληνίας. Οι δυο οικισµοί Καλίτσα και ∆ερβή Τσελεπή
ενώνονται µε τον εποικισµό των παραπάνω και η πόλη µε ενιαίο πρόσωπο ονοµάζεται Αµαλιάδα,
ξεκινώντας τον νέο δρόµο της ανάπτυξής της (1885). Σ’ αυτό δίνει την ώθησή του και ο σιδηρόδροµος
Πύργου - Πατρών, που λειτούργησε το 1885.
Εδώ θα καταφτάσουν και πολλοί πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922.
Αυτό το «σύρε κι έλα» των ανθρώπων δηµιούργησε κινητικότητα και πρόοδο στην πόλη της Αµαλιάδας, που
κάθεται στους πρόποδες του αρχαίου Αλισσαίου λόφου, ενώ µπροστά της απλώνεται ο πλουσιότατος σε
βλάστηση κάµπος της «Κοίλης (εύφορης) Ήλιδας», όπως ο Όµηρος την ονοµάζει.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει ένα (1) τοπίο Εθνικής Αξίας και έξι (6) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο
σχετικό Παράρτηµα)
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3. ∆ιαδροµές και µονοπάτια, σηµαντικά σηµεία αξιόλογης θέας - Σύνδεση µε άλλα αξιόλογα τοπία
•
•
•

Ο ποδηλατόδροµος που συνδέει τη παραλία Κουρούτας µε τον οικισµό Παλούκι.
Ηλιοβασιλεµα στη παραλία Αγ. Ανδρέα
Εύκολη προσέγγιση στα νησάκια Κόρακας και Τηγάνι από την παραλία του Αγ. Ανδρέα

4. Απειλές
Πιέσεις στη περιοχή του Πηνειού
Υπενθυµίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε στην ζώνη τοπίου αρχαιοτήτων Ολυµπίας Ήλιδας και ποταµών
Αλφειού και Πηνειού, ότι τα τελευταία χρόνια ο Πηνειός έχει υποστεί σοβαρή υποβάθµιση καθώς οι όχθες του
σε διάφορα σηµεία µετατράπηκαν σε χωµατερές οικιακών απορριµµάτων, αλλά και επικίνδυνων
βιοµηχανικών αποβλήτων.
Η ρύπανση κατά µήκος του Πηνειού έχει προκαλέσει µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και κατά συνέπεια
του κάµπου της Ηλείας.
Σύµφωνα µε παλαιότερη έρευνα για τους υδάτινους πόρους στη χώρα µας η λεκάνη απορροής του ποταµού
Πηνειού Ηλείας έχει ήδη υποστεί σηµαντική µόλυνση, καθώς δειγµατοληψίες έδειξαν αυξηµένες
συγκεντρώσεις νιτρικών τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια νερά λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων.
Οι καταγγελίες για την υποβάθµιση του Πηνειού κάνουν επίσης λόγο για καταπατήσεις από τους αγρότες της
περιοχής (πριν και µετά τις φωτιές του 2007), οι οποίοι καταστρέφουν µε τις δραστηριότητές τους τις όχθες
του πολύπαθου ποταµού.
5. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•
•
•

Προστασία και αειφόρος διαχείριση του ευαίσθητου παράκτιου τοπίου, λόγω της υψηλής οικολογικής
αλλά και αισθητικής του αξίας και της εξ αυτού του λόγου υψηλής ελκυστικότητάς του, αλλά και του
υψηλού ανταγωνισµού των χρήσεων γης, στο πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παράκτιου
Χώρου».
∆ιατήρηση του αγροτικού τοπίου τόσο ποιοτικά όσο και εκτατικά και σε συνάρτηση µε τις κατευθύνσεις
για το συνολικό αγροτικό τοπίο της πεδιάδας της Ηλείας.
Μέτρα διαχείρισης της προστασίας του παράκτιου τοπίου από παράνοµες δραστηριότητες, καθώς και
ενηµέρωση των πολιτών για την αξία του τοπίου και τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.
Αναβάθµιση του οικιστικού τοπίου, οικισµών µε διατήρηση και ανάδειξη των αξιόλογων
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων τους και της περιβάλλουσας υπαίθρου τους

Ζ3. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Η αλληλοδιείσδυση της ζώνης του Χελωνίτη κόλπου και της ζώνης του Κυλλήνιου κόλπου δηµιουργούν ένα
κοινό τόπο – τοπίο, οριοθετώντας το κατά προσέγγιση, από την διαδροµή του Πηνειού ποταµού και την
εκβολή του έως το Ακρωτήριο της Κυλλήνης και τις αλυκές των Λεχαινών.
1. Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Λοφώδη – ηµιορεινά Τοπία
Γεωµορφολογικό γνώρισµα της χερσονήσου, εκτός από το ιδιαίτερο σχήµα της, αποτελούν οι λόφοι της µε
δασώδη βλάστηση αλλά και ελαιώνες. Ανατολικά όµως η περιοχή της χερσονήσου είναι επίπεδη.
Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
• Το ∆ελταϊκό Τοπίο του Πηνειού ποταµού ή ποταµού της Γαστούνης
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του δελταϊκού τοπίου του Πηνειού της Ηλείας και η διαδροµή του
αναφέρθηκαν στην «Τοπιακή ενότητα τοπίου Αρχαιοτήτων Ήλιδας Ολυµπίας Επικούρειου Απόλλωνα και
ποταµών Πηνειού, Αλφειού, Νέδα». Ο Πηνειός διασχίζει τη πεδιάδα Γαστούνης - Ανδραβίδας µέσα σε βαθιά
εγκιβωτισµένη κοίτη, διέρχεται κοντά από το Μυκηναϊκό νεκροταφείο, σχηµατίζει µια χαρακτηριστική καµπή
ο
90 κοντά στο Βαρθολοµιό και εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος στον Χελωνίτη κόλπο, βορειοδυτικά της Γαστούνης,
όπου σχηµατίζει µια εκτεταµένη δελταϊκή πεδιάδα 83 τετρ. χλµ. τµήµα του ∆έλτα αποτελούν οι καθαρές
παραλίες, η Γλύφα και Θίνες που περιβάλλονται από δάσος.
• Ιαµατικές πηγές Κυλλήνης
Είναι ένα σύγχρονο υδροθεραπευτήριο. Τα λουτρά Κυλλήνης, γνωστά και ως Λίτζι, απέχουν από την
Κυλλήνη 9 χλµ. Είναι µια δασώδης περιοχή µε καταπληκτική οµορφιά, που διακόπτεται από µεγάλα
κοµµάτια καλλιεργήσιµης γης. Το δάσος φτάνει µέχρι την αµµουδιά.
Εκεί έχουν σχηµατιστεί σπάνιες αµµοθινες µε πυκνή βλάστηση από µεγάλα αρµυρίκια, κέδρους και κρινάκια.
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Πρόκειται για το δυτικότερο άκρο της Πελοποννήσου, σε µία πανέµορφη κατάφυτη παραλιακή περιοχή, µε
πευκοδάσος, ευκάλυπτους, πλάτανους, βελανιδιές, οξιές, φλαµουριές, συκιές, κέδρους, ιτιές, σε συνδυασµό
µε µεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιµης γης µ’ ελιές, αµπέλια, εσπεριδοειδή και κηπευτικά.
Η παραλία θεωρείται από πολλούς, από τις ωραιότερες στην Ελλάδα µε χιλιόµετρα άµµου και τα καταγάλανα
πεντακάθαρα νερά του Ιονίου Πελάγους. Στις αµµοθίνες της παραλίας αυτής, τους θερινούς µήνες, φύονται
τα σπάνια κρινάκια της άµµου.
Νησιωτικό Τοπίο
• Νησάκι Καυκαλίδας
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µικρού αυτού νησιού, αποτελούν οι Ρωµαϊκοί τάφοι, τα ερείπια ενός
παλαιοχριστιανικού ναΐσκου και ο φάρος που κατασκευάστηκε το 1906 µε ύψος πύργου 15 µέτρα. Το νησάκι
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα του λιµένα της Κυλλήνης µε εύκολη και ολιγόλεπτη πρόσβαση µε βάρκα
από την ακτή. Είναι ακατοίκητο.
Αγροτικά Τοπία
Το αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο αποτελεί συνέχεια του αγροτικού τοπίου της πεδιάδας της Ηλείας µε την
ονοµασία πεδιάδα – Κάµπος της Γαστούνης. Στη συγκεκριµένη ζώνη κυριαρχούν οι καλλιέργειες αµπελιών,
ελαιόδενδρων, οπωροφόρων και λαχανικών. Κατά τόπους µπορεί να χαρακτηρισθεί µη αµιγώς
καλλιεργηµένο τοπίο διότι υφίστανται επίσης πολλές βιοτεχνίες και βιοµηχανίες.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής αποτελεί και το Αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο των λόφων µε
κυρίαρχα είδη καλλιέργειας εσπεριδοειδών και ελαιόδενδρων.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο του οικισµού Κυλλήνη
Η Κυλλήνη είναι οικισµός της Ηλείας. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της, αποτελούν το ιστορικό λιµάνι της, το
κάστρο και το καλλιεργηµένο αγροτικό τοπίο στη περιβάλλουσα ύπαιθρο.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του λιµένα της Κυλλήνης κοντά στο ακρωτήριο Κυλλήνη, αποτελεί το µικρό νησί
Καυκαλίδα. Η Κυλλήνη σήµερα έχει αναδειχτεί σε δηµοφιλές θέρετρο µε σύγχρονες τουριστικές υποδοµές.
• Το Τοπίο του οικισµού Βαρθολοµιό
Το Βαρθολοµιό είναι µικρή πόλη που παρουσίασε αύξηση κατά την απογραφή του πληθυσµού του 2011.
Χαρακτηριστικό γεωλογικό του γνώρισµα οι συχνές ισχυρές σεισµικές δονήσεις, µε αρκετές καταστροφές
κύρια σε λιθόκτιστα κτίρια. Χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον γνώρισµα για τον πολιτισµό των κάτοικων
αποτελεί το Μουσικό Σχολείο Βαρθολοµιού που ιδρύθηκε το 1997. Η µικρή απόσταση από την παράλια
«Θίνες» κάνει το Βαρθολοµιό πόλο έλξης για προσέλκυση νέων κατοίκων και τουριστών.
• Το Τοπίο του οικισµού Γαστούνη
Η Γαστούνη είναι ιστορική πόλη. Χαρακτηριστικό της γνώρισµα η βυζαντινού ρυθµού εκκλησία της Κοίµησης
της Θεοτόκου στη συνοικία "Καθολική". Χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιβάλλουσας υπαίθρου αποτελεί ο
Πηνειός ποταµός, που διέρχεται βόρεια και δυτικά κοντά της, καθώς και το αγροτικό µη αµιγώς
καλλιεργηµένο τοπίο, µε καλλιέργειες αµπελιών, ελαιόδενδρων, οπωροφόρων και λαχανικών, ενώ
υφίστανται επίσης πολλές βιοτεχνίες και βιοµηχανίες µε συνέπεια να αποτελεί σηµαντικό αγροτικό και
εµπορικό κέντρο της περιοχής.
Αρχαιολογικά Τοπία
• Κάστρο Χλεµούτσι ή Clermont
Το ‘Χλεµούτσι’, είναι ένα από τα καλύτερα διατηρηµένα κάστρα στην Ελλάδα και αποτελεί σήµερα το
σηµαντικότερο αξιοθέατο στην ευρύτερη περιοχή της Κυλλήνης. Στην περίοδο της ακµής του όποιος το
κατείχε µπορούσε να ελέγχει όλη την Πελοπόννησο. Βρίσκεται στο Κάστρο Κυλλήνης ψηλά στη κορυφή του
λόφου χελωνάτα. Το Χλεµούτσι αποτελεί παράδειγµα οχυρωµατικής τεχνικής. Χτίστηκε µέσα σε τρία χρόνια
από τον Βιλλεαρδουίνο.
Το Κάστρο Χλεµούτσι συχνά παρουσιάζεται σαν ένα σαφές παράδειγµα της φράγκικης αρχιτεκτονικής λόγω
της δοµής του και της γενικής εµφάνισής του.
Γι’ αυτό προσελκύει συχνά αρχιτέκτονες από όλο τον κόσµο.
Το κάστρο Χλεµούτσι έχει ανακηρυχθεί ως Μνηµείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από την UNESCO και
σύντοµα εντός του κάστρου θα φιλοξενηθεί σε ένα πρότυπο µουσείο µια συλλογή που θα άφορά τους
ιππότες στην Ελλάδα.
Το Κάστρο περιλαµβάνει δύο βασικούς τοµείς. Το εσωτερικό περίβληµα, περιέχει ένα παρεκκλήσι και δύο
κτίρια κατοικίας. Ο άλλος τοµέας, το εξωτερικό περίβληµα, περιλαµβάνει αρκετές µικρότερες αίθουσες και
κτίρια, µε απαλά οξυκόρυφα τόξα. Πολλές από αυτές τις αίθουσες εξακολουθούν να διατηρούν την αρχική
τους εµφάνιση, αλλά υπάρχουν και αρκετές ερειπωµένες.
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• Η Γλαρέντζα
Η Γλαρέντζα είναι κτισµένη σε κάπως υπερυψωµένο και ελαφρώς επικλινές έδαφος. Από Βορρά και ∆ύση
βρέχεται από την θάλασσα. Η τειχισµένη πόλη, το βούργο, είχε ακανόνιστο σχήµα και καταλάµβανε έκταση
450 x 350µ. περίπου. Προς βορράν, στη θέση «Αρσανάς» εκεί που σήµερα είναι µια ελώδης έκταση,
βρισκόταν το εσωτερικό, σκαφτό λιµάνι. Ήταν οχυρωµένο µε πύργους, τοποθετηµένους στην προέκταση
των τειχών της πόλης. ∆ιατείχισµα χώριζε τον τοµέα του λιµανιού, δηλαδή το εµπορείο της πόλης, από το
βούργο. Στο νοτιοδυτικό άκρο ένας εσωτερικός περίβολος οριοθετούσε ένα µικρό φρούριο. Σποραδικές
έρευνες έξω από την τάφρο της οχύρωσης απέδωσαν πλήθος κεραµικής και άλλων ευρηµάτων.
Ο εξωτερικός περίβολος είναι κατεστραµµένος. Κατά διαστήµατα ενισχύονταν από ορθογωνικής κατόψεως
πύργους, ιδίως σε καίρια σηµεία, όπως στις γωνίες και στις πύλες. Η πόλη διέθετε τρεις πυργοειδείς πύλες.
Στην βορειοανατολική πλευρά του βούργου αποκαλύφθηκε ένας µεγάλος γοτθικός ναός. Στο πιο οχυρό
σηµείο της πόλης, πάνω από την δυτική απόκρηµνη ακτή, υπάρχει ένα µικρό φρούριο.
Στο βούργο εντοπίστηκαν τρία ακόµη κτίσµατα. Από τις πηγές µνηµονεύονται επίσης νοµισµατοκοπείο,
νοσοκοµείο, ναός του Αγ. Μάρκου, κατοικίες, κτίρια για υπηρεσίες, χωρίς να έχουν προς το παρόν
εντοπιστεί.
Οι περιηγητές του 19ου αι. αναφέρονται σε µία πόλη ερειπωµένη και έρηµη. Τα ερείπια τα οποία
περιγράφουν οι περιηγητές και σώζονται σε φωτογραφίες κατεδαφίζονται από τον γερµανικό στρατό στον Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο.
• Μοναστήρι Βλαχέρνας
Το γυναικείο βυζαντινό µοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας, είναι χτισµένο σε µια τοποθεσία µε µεγάλη
βλάστηση και απέχει 2 χλµ. από την Κ. Παναγιά Το καθολικό του είναι τρίκλιτη βασιλική µε εξωνάρθηκα,
εσωνάρθηκα, πρόναο και κυρίως ναό. Το µοναστήρι, από την αρχιτεκτονική του φαίνεται ότι άρχισε να
χτίζεται στη Βυζαντινή Εποχή (γύρω στα τέλη του 12ου αι.) και ολοκληρώθηκε από τους Φράγκους. Το
εσωτερικό του έχει αξιόλογες τοιχογραφίες και την ωραία εικόνα της Παναγίας της Βλαχέρνας. Στις 8
Σεπτεµβρίου εορτάζει, αφιερωµένο στα Γενέθλια της Θεοτόκου.
• Η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής
Βρίσκεται στη Γαστούνη Ηλείας και ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραµµένου ναού και
χρονολογείται στον 12ο αιώνα. Έχει ηµιεξαγωνική αψίδα, τρούλο µε οκτάπλευρο τύµπανο και νάρθηκα στα
δυτικά.
Οι τοίχοι είναι κτισµένοι µε πλινθοπερίκλειστο σύστηµα και χρήση διπλών πλίνθων στους αρµούς. Μοναδική
φράγκικη επίδραση (του 14ου αιώνα) το οξυκόρυφο τόξο, της σφραγισµένης σήµερα, βόρειας θύρας.
Η µεταγενέστερη προσθήκη εξωνάρθηκα και τα νεώτερα µεγάλα θυραία ανοίγµατα συνιστούν τις µόνες
µείζονες επεµβάσεις στην αρχική του µορφή.
Στο εσωτερικό διατηρούνται δύο στρώµατα τοιχογραφιών. Το δεύτερο, σύµφωνα µε επιγραφή χρονολογείται
το 1702. Μία δεύτερη επιγραφή της ίδιας εποχής, που αναφέρει τους κτήτορες του ναού και ως έτος
ανεγέρσεως το 1279, αντιγράφει, πιθανόν, την παλαιότερη κτητορική επιγραφή.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι οι αγροτικές εργασίες. Σηµαντική ανάπτυξη παρουσιάζουν οι τοµείς
του τουρισµού του εµπορίου και της ελαφράς βιοτεχνίας.
Από τα µέσα του 19ου αιώνα, µετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους έως και σήµερα, οι
βασικοί οικονοµικοί πυλώνες της ευρύτερης περιοχής της Κυλλήνης είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία
και βέβαια ο τουρισµός ο ποιος αναπτύχθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια
β) Αρχαιότητα και µυθολογία – ιστορία και ιστορικότητα
• Η Κυλλήνη
Η Κυλλήνη αναφέρεται πρώτη φορά στη Ιλιάδα του Οµήρου όπου γίνεται λόγος για την δολοφονία του Ότου
του Κυλλήνιου. Συµφώνα µε τον Παυσανία η Κυλλήνη ιδρύθηκε από τους Αρκάδες οι οποίοι είχαν
µεταναστεύσει στην περιοχή του όρους Κυλλήνη. Στην αρχαία Ελλάδα η Κυλλήνη υπήρξε ένα από τα
σηµαντικότερα λιµάνια της Πελοποννήσου, διότι ήταν η κυρία είσοδο της αρχαίας Ηλίδας. Με τον ερχοµό τον
Φράγκων το 1204, δηµιουργήθηκε µια νέα πόλη µε την ονοµασία Γλαρέντζα, η οποία σε συνδυασµό µε το
λιµάνι της Κυλλήνης που ανακατασκευάστηκε, έδωσε στην περιοχή µεγάλη ανάπτυξη. Τον µεσαίωνα η
Κυλλήνη ήταν ιδιαίτερα γνωστή για την εξαγωγή των προϊόντων της, όπως η σταφίδα, κρασί, λάδι και
βαµβάκι. Το 1428 η περιοχή της Κυλλήνης πέρασε στα χέρια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του
τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα, ο οποίος όµως αναγκάστηκε να γκρεµίσει το λιµάνι για να µην πέσει
στα χέρια πειρατών. Από τότε η Κυλλήνη έχασε σηµαντικό κοµµάτι του κύρους της και µετατράπηκε σε έναν
απλό ασήµαντο οικισµό.
• Η Γλαρέντζα
Η Γλαρέντζα αποδεικνύεται τάχιστα ως το σηµαντικότερο οικονοµικό και αστικό κέντρο της σταυροφορικής
ηγεµονίας µε διεθνή ακτινοβολία. ∆ιέθετε νοσοκοµείο, τράπεζες και κτήρια για την εξυπηρέτηση των
ναυτιλλοµένων, το νοµισµατοκοπείο κ.α. Η αντίστροφη µέτρηση ξεκινά από τις αρχές του 15ου αι. Το
Πριγκηπάτο είναι σε πλήρη αποσύνθεση, η Γλαρέντζα χάνει το ρόλο της και µένει απροστάτευτη. Το 1407
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καταλαµβάνεται και λεηλατείται από τον στρατό του Λεονάρδου Τόκκο. Το 1421-22 πωλείται στον κόµη της
Κεφαλονιάς και δεσπότη της Ηπείρου Κάρολο Τόκκο. Το 1427 πολιορκείται από τον Ιωάννη Η' Παλαιολόγο
και το 1428 παραχωρείται από τον Τόκκο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ως προίκα της ανιψιάς του. Το
1430 καταλαµβάνεται από τους Καταλανούς που την πουλάνε πάλι στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο
τελευταίος τότε γκρεµίζει τα τείχη της για να αποτρέψει νέα κατάληψη. Το 1432 η Γλαρέντζα γίνεται έδρα
ενός δεύτερου ∆εσποτάτου. Το 1446 η ευρύτερη περιοχή υπέστη δήωση από τον σουλτάνο Μουράτ Β'. Λίγα
χρόνια αργότερα παραδίδεται στους Οθωµανούς ακολουθώντας την τύχη του ∆εσποτάτου. Μετά από αυτές
τις περιπέτειες, η Γλαρέντζα ερηµώνει και δεν αποµένει παρά µόνον ο θρύλος της.
• Το Βαρθολοµιό
Πριν τη Φραγκοκρατία το χωριό ονοµαζόταν εξαιτίας ενός έλους στη περιοχή Βαλτοχώρι ή Βατραχοχώρι.
Άλλαξε όνοµα µε τη έναρξη της Φραγκοκρατίας και πήρε το όνοµα του φεουδάρχη Βαρθολοµαίου Β΄ Γκίζι.
Η Φραγκοκρατία διήρκησε από το 1204 µέχρι το 1430. Η παλαιότερη αναφορά του χωριού µε το όνοµα
Βαρθολοµιό είναι ένα πατριαρχικό σιγίλιο του 1200, που βρίσκεται στη µονή των Βλαχερνών, στη περιοχή
της Κυλλήνης. Το 1825, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 κοντά στο Βαρθολοµιό δόθηκε η Μάχη
του Βαρθολοµιού. Η µάχη δόθηκε µεταξύ τις 9 και 11 Νοεµβρίου 1825 και ήταν µια προσπάθεια να ανακοπεί
η πορεία του Ιµπραήµ Πασά προς το Μεσολόγγι. Έληξε µε µεγάλες απώλειες για τους Τούρκους, µε
περίπου 1.000 νεκρούς. Από τους Έλληνες όλοι εκτός ενός πέθαναν στη µάχη, σύνολο 150 (κατά τον
Φραντζή), ή 180 (κατά τον Γ. Σισίνη). Ο πρώτος εορτασµός της επετείου της µάχης του Βαρθολοµιού έγινε
το 2001.
• Η Γαστούνη
Παλιός τόπος διαµονής των Φράγκων πριγκίπων της Αχαΐας µε το όνοµα La Gastogne.
Επί Φραγκοκρατίας αποτελούσε µέρος του Πριγκιπάτου Αχαΐας, ενώ επί τουρκοκρατίας ήταν πρωτεύουσα
της Ηλείας και κατέστη κέντρο ανεφοδιασµού κατά την Ελληνική επανάσταση του 1821.
Η Γαστούνη είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Τον 6ο µε 8ο αιώνα µ.Χ αναφέρεται ότι η περιοχή ήταν σηµαντικό
κέντρο παραγωγής µεταξιού και ευδοκιµούσαν γι' αυτό το σκοπό πολλές µουριές. Μετά την κατάκτηση της
Πελοποννήσου από τους Φράγκους, έγινε εγκατάσταση τους και στην Γαστούνη, ένας από αυτούς ο
"Γκαστόν" (Gaston) έδωσε και το σηµερινό όνοµα της πόλης.
Επί Ενετοκρατίας αποτέλεσε έδρα επαρχίας (territorii) της Γαστούνης που ανήκε µε τη σειρά της στη
διοίκηση Αχαΐας µία από τις τέσσερις της Πελοποννήσου.
Μέχρι την Τουρκοκρατία έγινε το σηµαντικότερο κέντρο και αργότερα η πρωτεύουσα της Ηλείας.
Το 1922 έγινε εγκατάσταση προσφύγων από την Μικρά Ασία από διάφορες περιοχές. Σήµερα είναι
οργανωµένοι στον "Σύλλογο Μικρασιατών Γαστούνης «Οι Ίωνες»".
• Τα λουτρά Κυλλήνης
Τα λουτρά είναι φηµισµένα από την αρχαιότητα για τις ιαµατικές τους πηγές, που τα νερά τους, οι
αναθυµιάσεις και η λάσπη τους, θεραπεύουν παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος, αρθριτικά και
δερµατικές παθήσεις.
Το 1880, επί Τρικούπη, τα λουτρά παραχωρήθηκαν στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Πελοποννήσου, που
προχώρησε στα πρώτα έργα εκµετάλλευσης των ιαµατικών πηγών, φτιάχνοντας ξενοδοχείο και
υδροθεραπευτήριο. Το 1951 παραχωρήθηκαν στον ΕΟΤ. Ένα νέο υδροθεραπευτήριο έχει κατασκευαστεί.
2. Αξιολόγηση
Η Ζώνη περιλαµβάνει τρία (3) τοπία Εθνικής Αξίας και τρία (3) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο
σχετικό Παράρτηµα)
3. Απειλές
Οι κυριότερες απειλές για την περιοχή της χερσονήσου της Κυλλήνης είναι η επέκταση των ορίων των
παραθεριστικών οικισµών µε άναρχη δόµηση και για τον Πηνειό πόταµό, η ρύπανση όπως έχει ήδη
αναφερθεί στην προηγούµενη ζώνη.
4. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•

•

Ολοκλήρωση της σύνταξης διαχειριστικού σχεδίου της προστατευόµενης περιοχής του ∆έλτα του
Πηνειού και άµεση υλοποίηση του µεταξύ των άλλων µε µέτρα διαχείρισης της προστασίας του
δελταϊκού τοπίου του ποταµού Πηνειού ως κοινού τόπου – τοπίου, πολύ υψηλής οικολογικής αξίας, µε
τη ζώνη του Χελωνίτη κόλπου, καθώς και του όλου παράκτιου τοπίου, από παράνοµες δραστηριότητες,
καταπατήσεις, άναρχη δόµηση.
Προστασία και διαχείριση των παράκτιων τοπίων, λόγω της υψηλής οικολογικής αλλά και αισθητικής
τους αξίας και εξ αυτών των λόγων, υψηλής ελκυστικότητας, αλλά και του υψηλού ανταγωνισµού των
χρήσεων γης, στο πλαίσιο της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης του Παράκτιου Χώρου».
Ανάδειξη, των αρχαιολογικών χώρων και θέσεων του συνόλου της τοπιακής ζώνης µε δηµιουργία
«Αρχαιολογικών Τοπίων στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την ανάδειξή τους, σύµφωνα µε την οποία
πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται ταυτόχρονα οι αυθεντικές ιδιότητες του τοπίου (Morin
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•
•

•
•

1999). Ταυτόχρονα δηµιουργία δικτύου διαδροµών πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων, µονοπατιών για τη
σύνδεσή τους, διάµεσου του αγροτικού τοπίου και Αγροτικών οικισµών µε αγορές τοπικών προϊόντων,
επανασυνδέοντας τους αρχαιολογικούς χώρους µε το ευρύτερο περιβάλλον τους, στο πλαίσιο ενός
ενιαίου Προγράµµατος Τοπιακής µελέτης ολόκληρης της Χερσονήσου.
(Κάστρο Χλεµούτσι, Γλαρέντζα, Μοναστήρι Βλαχέρνας, βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής,
τα Λουτρά Κυλλήνης).
∆ιατήρηση του αγροτικού τοπίου τόσο ποιοτικά όσο και εκτατικά και σε συνάρτηση µε τις κατευθύνσεις
για το συνολικό αγροτικό τοπίο της πεδιάδας της Ηλείας.
Αναβάθµιση του οικιστικού τοπίου, των οικισµών Κυλλήνης, Βαρθολοµιού, Γαστούνης, µε διατήρηση και
ανάδειξη των αξιόλογων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και στοιχείων τους και της περιβάλλουσας
υπαίθρου τους.
Προστασία και αειφόρος διαχείριση για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του όλου τοπίου της
περιοχής των «Πηγών Κυλλήνης».
Προστασία και ανάδειξη του χαρακτηριστικού γνωρίσµατος του λιµένα της Κυλλήνης, «Νησάκι
Καυκαλίδας».

Ζ4. ΖΩΝΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
1.Τύποι τοπίων / Τοπία / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - περιγραφή
Στην ζώνη αυτή του Κυλλήνιου κόλπου, «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» διότι διακρίνονται για τη µεγάλη βιολογική, οικολογική,
αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική τους αξία.
Σκοπός είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και
πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου.
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 οικοτόπων που
συνδυάζει παράκτιους υγρότοπους (λιµνοθάλασσες, έλη, αλµυρόβαλτους, αλίπεδα, καλαµιώνες,
παραποτάµιες δενδρώδεις συστάδες) µε εκτεταµένα συστήµατα θινών, παραλιακών δασών και
ασβεστολιθικών λόφων µε τυπική µεσογειακή βλάστηση (κυρίως φρυγάνων και αραιών συστάδων ∆ρυός
Querqus macrolepis).
Αποτελείται κυρίως:
• Από τους εσωτερικούς υγροβιοτόπους και ελώδεις εκτάσεις Καλογριά, Προκόπου, Λάµιας, Κοτυχίου µε
διάταξη Β-Ν και παράλληλα προς το θαλάσσιο µέτωπο, µε αβαθή ως επί το πλείστον ύδατα και
µεταβαλλόµενα όρια υδάτινης επιφάνειας, συνολικής µέσης ετήσιας έκτασης 15.100 περίπου
στρεµµάτων.
• Από το δάσος Στροφυλιάς, µε διάταξη Β -Ν και παράλληλα προς το θαλάσσιο µέτωπο του Κυλλήνιου
κόλπου, από τον οποίο χωρίζεται µε παραλιακές αµµώδεις εκτάσεις και αµµοθίνες, συνολικής εκτάσεως
22.000 περίπου στρεµµάτων.
• Από καλλιεργούµενες εκτάσεις, ως επί το πλείστον αρδευόµενες (70%), που περικλείουν ανατολικά τους
υγροβιότοπους και το δάσος Στροφυλιάς, συνολικής καλυπτόµενης έκτασης 61.340 περίπου
στρεµµάτων.
• Από διάσπαρτους κοινοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους, συνολικής καλυπτόµενης έκτασης 20.000
περίπου στρ.
• Από 18 διάσπαρτους οικισµούς,
συνολικής καλυπτόµενης οικιστικής έκτασης 1.200 περίπου
στρεµµάτων.
Α) Η υλική διάσταση των Τύπων Τοπίου
Α.1) Η αβιοτική και βιολογική υλικότητα του Τοπίου
Παράκτια Τοπία
• Το Τοπίο του ακρωτηρίου Άραξος
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 χαρακτηρίζεται ως αµµώδης «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 Εύηνου 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.
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Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία
Τα Λιµναία Τοπία
• Το Τοπίο της Λιµνοθάλασσας της Καλογριάς
Η λιµνοθάλασσα Καλογριάς (ιχθυοτροφείο Πάππα) βρίσκεται στο βορειοδυτικό ακρωτήρι της
Πελοποννήσου.
Συνορεύει νότια και δυτικά µε τα Μαύρα Βουνά. Εκτενείς αµµοθινικοί σχηµατισµοί την διαχωρίζουν από το
Ιόνιο πέλαγος.
Στα ανατολικά και βόρεια µία επιµήκης αµµονησίδα την διαχωρίζει από τον Πατραϊκό κόλπο.
Στο ΝΑ τµήµα της υπάρχει και ένα τυπικό αλµυρό έλος. Η έκταση που καταλαµβάνει η λιµνοθάλασσα είναι
4.500 στρέµµατα και το µέσο βάθος είναι 0,5 - 2,5 µ. ενώ το µέγιστο βάθος είναι 3,4 µ.
Το νερό είναι υφάλµυρο και προέρχεται εξολοκλήρου από φυσική ροή.
Η λιµνοθάλασσα λειτουργεί σαν εκτατικό ιχθυοτροφείο.
Επίσης, λόγω της γεωγραφικής της θέσης (βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Μεσολόγγι) πλήθος πουλιών
την επισκέπτονται καθηµερινά.
• Το Τοπίο της λιµνοθάλασσας Κoτυχίου
Το Κοτύχι (ή Νέβυθος) είναι µια υφάλµυρη παραλιακή ρηχή (30-40 εκατοστά) λιµνοθάλασσα, η µεγαλύτερη
λιµνοθάλασσα που παραµένει στη δυτική Πελοπόννησο, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα βόρεια του
ακρωτηρίου της Κυλλήνης.
Η λιµνοθάλασσα Κοτύχι διαχωρίζεται από τη θάλασσα µε στενή
αµµολωρίδα µήκους περίπου 4.5 χλµ., πλάτους 30 µ. και ύψους 2.5-3.0µ. Η επιφάνειά της παρουσιάζει
έντονη εποχική διακύµανση (710-850 ha), που εξαρτάται κύρια από την ετήσια βροχόπτωση.
Η λιµνοθάλασσα επικοινωνεί µε τη θάλασσα µέσω µικρού σχετικά ανοίγµατος, πλάτους περίπου 8 µέτρων,
(το οποίο µεγάλωσε πολύ µετά το τέλος των έργων του Πηνειου), ενώ στο εσωτερικό της εκβάλλουν οκτώ
υδατορεύµατα που την τροφοδοτούν µε γλυκό νερό, µε συνέπεια το νερό να είναι υφάλµυρο. 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 λαβράκι, τσιπούρα, κέφαλο, χέλι.
• Το Τοπίο της λιµνοθάλασσας Πρόκοπου
Η Λιµνοθάλασσα Πρόκοπου αποτελεί τον αποδέκτη του ποταµού Λαρισσού και του παραπόταµου του
Φούσια, ο οποίος αποχετεύει τα επιφανειακά νερά καθώς και αυτά των αρδευτικών - στραγγιστικών έργων
των χαµηλών περιοχών του αρδευτικού έργου του Ποταµού Πηνειού.
Συνορεύει Β µε τα Μαύρα Βουνά και αποτελεί το βόρειο τµήµα της ευρύτερης
περιοχής του έλους Λάµιας. Στην λιµνοθάλασσα του Πρόκοπου ασκείται ιχθυοκαλλιέργεια εκτατικής µορφής.
Καλύπτει έκταση εµβαδού περίπου 1.500 στρέµµατα µε µικρά βάθη της τάξης των 0,5 µ.
Μέσα σε αυτήν την έκταση υπάρχουν τρεις βαθιές λεκάνες - λίµνες µε βάθη
περίπου 1,5 µ. οι οποίες είναι οι εξής:
1. Παλάδες (έκταση 120 στρέµµατα)
2. Χειροβολιά (έκταση 200 στρέµµατα)
3. Μικρολίµνη (έκταση 30 στρέµµατα).
Συνδέεται µε τη θάλασσα µέσω δύο ειδικών στοµίων.
Παράλληλα µε την ακτή κινείται το αυλάκι Κέντρος το οποίο όµως δεν έχει άµεσα καµία σχέση µε την
τροφοδοσία µε νερά της λιµνοθάλασσας Προκόπου
• Αλυκές Λεχαινών
Οι αλυκές Λεχαινών βρίσκονται βόρεια του οµώνυµου οικισµού. 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. Έκτοτε δεν υπόκειται σε
διαχείριση των εισροών γλυκού και θαλασσίου νερού.
Σήµερα αποτελεί µια περιοδικά κατακλυζόµενη έκταση από τις βροχοπτώσεις και µε µερική είσοδο
θαλασσινού νερού από το παράκτιο µέτωπο. Οι πληµµυρισµένες λεκάνες συντηρούν µεγάλους πληθυσµούς
από ψάρια Aphanius fasciatus και ασπόνδυλα Gambusia affinis και Artemia salina. Η ύπαρξη κατ’ αρχήν
τροφής αλλά και κατάλληλων θέσεων ανάπαυσης και η γειτνίαση µε το Κοτύχι, καθιστούν την περιοχή
σηµαντική για τα πουλιά σε όλο το διάστηµα του χρόνου. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η περιοχή κατά τη
µετανάστευση. Οι Αλυκές Λεχαινών, παρ’ όλη την εικόνα εγκατάλειψης , είναι ένα ιδιαίτερο τοπίο.
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Παράλια Τοπία
• Παραλία της Καλογριάς
Η οργανωµένη παραλία της Καλογριάς είναι αναµφίβολα ιδανικός τόπος για κολύµπι µε αµµουδιά και αβαθή
και ζεστά νερά
∆ασικά Τοπία
• ∆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.
Είναι το πιο εκτεταµένο δάσος κουκουναριάς στην Ελλάδα µε δένδρα ηλικίας 150-200 χρόνων.
Ανατολικά του βρίσκεται το έλος της Λάµιας, δυτικά το Ιόνιο πέλαγος, βόρεια η λίµνη Πρόκοπος και νότια η
λιµνοθάλασσα Κοτύχι, που συντελούν στο σχηµατισµό µιας αλληλουχίας υγρών (µε γλυκά και υφάλµυρα
νερά) και χερσαίων βιοτόπων. Η αλληλουχία αυτή δηµιουργεί ένα οικοσύστηµα
µεγάλης βιοποικιλότητας.
Είναι ένα δάσος µοναδικό σε σύνθεση και έκταση σε 1000 περίπου στρέµµατα χαλεπίου πεύκης, 3000
περίπου στρέµµατα κουκουναριάς και 600 περίπου στρέµµατα βελανιδιάς.
Από τα είδη που συγκροτούν τον ανώροφο του δάσους, η Pinus halepensis
καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη έκταση και εµφανίζεται αµιγής κυρίως κατά µήκος της αµµώδους παραλίας και
των αµµοθινών. Η συστάδα της κουκουναριάς καταλαµβάνει 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.
Στο δάσος δεν εµφανίζεται συνεχής θαµνώδης υπόροφος. Μόνο σε θέσεις όπου διασπάται η κοµοστέγη
αναπτύσσεται, ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες κάθε φορά, θαµνώδης υπόροφος από είδη που συνθέτουν
µακία βλάστηση ή φρύγανα.
Την πανίδα του δάσους αποτελούν 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.
Αγροτικά Τοπία
Το αγροτικό καλλιεργηµένο τοπίο αποτελεί συνέχεια του αγροτικού τοπίου της πεδιάδας της Ηλείας κυρίως
στην παραλιακή ζώνη και ιδιαίτερα στα πεδινά, παραποτάµια και παραλίµνια τµήµατα, µε τις κατά τόπους
ονοµασίες πεδιάδα Μανωλάδας, Λεχαινών, Βάρδα, στην βόρεια παραλιακή ζώνη.
Το ανάγλυφο της περιοχής δεν παρουσιάζει έντονες αυξοµειώσεις. Χαρακτηρίζεται κυρίως από τις πολύ
χαµηλές έως και µηδαµινές κλίσεις, ενώ τα εδάφη είναι αρκετά γόνιµα, γεγονός που οδηγεί στην έντονη
καλλιέργεια που απαντάται στην περιοχή.
Α.2) Η κοινωνική υλικότητα του Τοπίου
Ανθρωπογενή στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
• Το Τοπίο του οικισµού Βάρδα
Η Βάρδα είναι οικισµός της περιοχής που χαρακτηρίζεται από τις σηµαντικές εύφορες και παραγωγικές
γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Βρίσκεται δίπλα στο υπέροχο δάσος της Στροφυλιάς. Η Βάρδα οφείλει την
ανάπτυξη της στη κεντρική γεωγραφική της θέση στην 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.
• Το Τοπίο του οικισµού Μανωλάδα
Η Μανωλάδα είναι οικισµός που βρίσκεται στην εύφορη περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Στον
οικισµό λίγο µετά το 1922 µε την ανταλλαγή πληθυσµών µεταφέρθηκαν νέοι κάτοικοι 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. Σήµερα σε περιόδους συγκοµιδής περιτριγυρίζεται από
παραγκουπόλεις αλλοδαπών εργατών.
• Το Τοπίο του οικισµού Λεχαινά
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του οικισµού των Λεχαινών αποτελεί η θέση του στο κέντρο του δυτικού µέρους
του Ηλειακού κάµπου. Το κλίµα που επικρατεί στα Λεχαινά είναι ήπιο, υποτροπικό µεσογειακό κλίµα µε
ψηλό δείκτη υγρασίας και άφθονες βροχοπτώσεις. Κάτι που παίζει σηµαντικό ρόλο στην χλωρίδα και την
πανίδα της περιοχής που είναι κατεξοχήν αγροτική µε πλούσια βλάστηση αλλά και στην κτηνοτροφία.
Μεγάλος είναι επίσης ο πληθυσµός των υδρόβιων πτηνών. Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα του οικισµού των
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Λεχαινών είναι το ότι αποτελεί τον τόπο γέννησης πολλών προσωπικοτήτων όπως του Ανδρέα Καρκαβίτσα
κ.α.
Αρχαιολογικά Τοπία
• «∆υµαία Χώρα» Το Τείχος ∆υµαίων
Το Τείχος ∆υµαίων είναι η σπουδαιότερη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της ∆υτικής Ελλάδας. Βρίσκεται στον ∆ήµο
Λαρισού κοντά στον Άραξο. Θρυλείται ότι το Τείχος έχτισε ο ηµίθεος Ηρακλής για να προστατεύσει τη
«∆υµαία Χώρα» από τις ληστρικές επιθέσεις των Ηλείων. Η «∆υµαία Χώρα» περιελάµβανε την Ωλενός, τη
Τευθέα, την Λάρισα, την Θέλπουσα, την Φαιστό και άλλους οικισµούς.
Β) Στοιχεία της άυλης διάστασης του Τοπίου
α) Ασχολίες
Η κύρια ασχολία των κατοίκων της περιοχής είναι ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής συµπεριλαµβανοµένης
και της αλιείας αλλά και η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
β) Συλλογικότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έθιµα
Οργανώνονται πολιτιστικές δράσεις από οµάδες (οµάδα 'φράγµα’) που οργανώνουν µεταξύ άλλων και τις
εκδηλώσεις 'Σάββατα στο σταθµό, µε θέµατα που αφορούν την λογοτεχνία, την ποίηση, το περιβάλλον, την
οικονοµία κλπ.
γ) Αρχαιότητα και µυθολογία, ιστορία και ιστορικότητα
• Βάρδα
Σαν οικισµός αναφέρεται στις αρχές του αιώνα. Ουσιαστικός παράγων στην ανάπτυξη του υπήρξε η
κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής κατά το έτος 1888. Οι εύφορες και παραγωγικές απέραντες
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και το πρώτο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού που έγινε το 1926, έδωσαν µια
εντυπωσιακή ανάπτυξη. Ακόµη 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.
Λόγω λοιπόν του σιδηροδροµικού σταθµού, και της οδικής συγκοινωνίας Πατρών - Πύργου, άρχισε να
προσελκύει πολλούς από τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και από γειτονικούς νοµούς και νησιά. Ο
πληθυσµός της Βάρδας κατά την απογραφή του 1920 ήταν 1.073 κάτοικοι, το 1928 ήταν 1.273, το 1940 ήταν
1668, το1951 ήταν 2044, για να φτάσουµε το 1991 να έχει 3.725 κατοίκους.
• Λόφοι 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
προχωρούσε µέχρι τη 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.
2. Αξιολόγηση
Η ζώνη περιλαµβάνει δύο (2) τοπία Εθνικής Αξίας και δύο (2) τοπία Περιφερειακής Αξίας. (Βλ. Πίνακα στο
σχετικό Παράρτηµα)
3. Απειλές
Αλυκές Λεχαινών
Η απόφαση για εγκατάλειψη των Αλυκών Λεχαινών είχε σαν αποτέλεσµα να στερηθούν οι κάτοικοι της
περιοχής έναν από τους σηµαντικούς πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους. Έκτοτε δεν υπόκειται σε
διαχείριση των εισροών γλυκού και θαλασσίου νερού και παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης.
∆άσος Στροφυλιάς
Η έκταση της κουκουναριάς στο δάσος της Στροφυλιάς συνεχώς ελαττώνεται και δεν ανανεώνεται επειδή
είναι ένα ισχυρά φωτόφιλο και δύσκολα αναγενόµενο είδος.
Αγροτικά τοπία ζώνης
Τα εδάφη στα αγροτικά τοπία της ζώνης είναι αρκετά γόνιµα γεγονός που οδηγεί στην έντονη καλλιέργεια.
Μανωλάδα
Σήµερα η Μανωλάδα ιδιαίτερα σε περιόδους συγκοµιδής περιτριγυρίζεται από παραγκουπόλεις αλλοδαπών
εργατών.
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4. Πολιτικές και ∆ιαχειριστικά µέτρα - Κατευθύνσεις για ΓΠΣ, ΜΠΕ
•

•
•
•
•
•

Στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου «Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφιλιάς» ως εργαλείο
σχεδιασµού στο πλαίσιο των γενικών όρων που διέπουν το προστατευόµενο αντικείµενο (δάσος,
υγρότοπος) οι σκοποί και οι κατευθύνσεις πρέπει να αφορούν σε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό που θα
περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στοιχεία του τοπίου ως ολότητα
Αναβάθµιση του οικιστικού τοπίου των διάσπαρτων οικισµών, εντός του Εθνικού Πάρκου, καθώς και των
οικιστικών τοπίων των οικισµών των Λεχαινών της Μανωλάδας και της Βάρδας.
Προστασία και διαχείριση του τοπίου του ακρωτηρίου Άραξος.
Να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας των Αλυκών Λεχαινών και οι
επιπτώσεις της στο τοπίο.
Προστασία και διαχείριση του τοπίου της παραλίας της Καλογριάς.
∆ιατήρηση του αγροτικού τοπίου, τόσο ποιοτικά όσο και εκτατικά. Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας,
θα µειώσει τη ρύπανση της λιµνοθάλασσας του Κοτυχίου που προέρχεται από αγροτοχηµικά µε
αποτέλεσµα να παρατηρούνται φαινόµενα ευτροφισµού.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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πλευρά)
Η Κλεισούρα
Αιτωλοακαρνανίας
Λιµνοθαλασσες
Μεσολογγίου –
Αιτωλικού
∆ελταϊκό Τοπίο
του Αχελώου
Τοπίο Παραλίας
Λούρου η της
λουρονησίδας
Αχελώου και
λιµνοθάλασσας
Μεσολογγίου
πεδιάδες Ευήνου
Αχελώου,
Τοπιο ∆άσους
Φραξού Λεσινίου
Τοπίο της πόλης
Μεσολόγγι
Τοπίο του
Αιτωλικού η
«νερένια πόλη»,
Τοπίο της
Τουρλίδας
Οινιάδες- αρχαίο
θέατρο των
Οινιάδων
Αρχαίο Θέατρο
Πλευρώνος

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Ορεινά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΑ2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΖΩΝΗ ∆ήµου Ξηροµέρου και παράκτιων περιοχών Ιονίου

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

2

2

2

1

2

2

2

15

2

2

1

2

1

2

1

3

14

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

Περιφερειακό

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

2

Τοπικό

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Όνοµα
Τοπίου

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

Αναγνωρισιµότητα

Φυσικοί
Σχηµατισµοί

Τοπίο των
Ακαρνανικών
ορεων
Μπούµστος
Σπηλιά του
Κύκλωπα

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

×

2
21-24 ∆ιεθνές

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

1

2

1

3

14

×

3

2

2

2

1

2

3

1

16

2

2

1

1

1

1

2

2

12

2

2

2

2

2

2

2

2

16

3

1

1

2

1

2

1

3

14

2

2

2

2

2

2

2

2

16

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:

∆ιεθνές

2

0

0

∆ιεθνές

1

Εθνικό

2

Εθνικό

Τοπικό

2

Περιφερειακό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

Όνοµα
Τοπίου

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

Οικιστικά Τοπία

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

8

Τοπίο της πόλης
του Αστακού
Τοπίο οικισµού
Μύτικα

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Παράκτια Τοπία
Οικιστικά Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

6
7

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

∆ασικά Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

5

Σπηλιά
Αγίας Ελεούσας
Πηγές
1.Κορπή
2.Πηγές στα
Μπάνια Μύτικα
Χαµηλά
υψόµετρα Ακαρνανικών ορέων

Αντιπροσωπευτικότητα

4

Φυσικοί
Σχηµατισµοί
Υγροτοπικά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

3

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

×
×
×
×
4

4

ΑΑ3. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Λιµνών Αιτωλοακαρνανίας
Ζ1. Ζώνη Τοπίου: Ορέων του Βάλτου

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

1

3

2

3

1

2

3

17

2

2

1

2

3

2

1

1

14

3

2

2

2

1

1

3

2

16

3

2

3

1

3

2

3

3

20

×

3

3

3

3

1

2

3

1

19

×

3

2

2

2

1

2

3

2

17

3

2

1

2

3

3

3

1

18

2

2

1

1

3

2

1

3

15

3

3

2

3

1

3

1

3

19

×

×
×

×
×

×

×
1

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

Περιφερειακό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

2

Τοπικό

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

Όνοµα
Τοπίου

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
9
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
8

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

7

Υγροτοπικά
Τοπία
∆ασικά Τοπία

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

6

Υγροτοπικά
Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

5

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

4

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

3

Φυσικοί
Σχηµατισµοί

Τοπίο των
Ορέων του
Βάλτου και
Μακρυνόρους
Σπηλαίο µε
εκκλησάκι στο
όρος Κανάλα
Τοπίο του
Ίναχου
Τοπίο του
Αχελώου ή
Ασπροπόταµου
Τοπίο της
τεχνητής Λίµνης
Κρεµαστών
Ιαµατικά Λουτρά
Κρεµαστών
Το ελατοδάσος
Στα όρη Μητσέλι
και Γραµµατικού
ΕµπεσόςΚάστρο του
Εµπεσού
Το γεφύρι της
Τέµπλας

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4

4

3
21-24 ∆ιεθνές

0

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

ΑΑ3. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Λιµνών Αιτωλοακαρνανίας
Ζ2. Ζώνη Τοπίου: Λιµνών

10
11
12

13

14

15
16

17

18

19
20

21

Υγροτοπικά
Τοπία

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Αγροτικά
Τοπία
∆ασικά Τοπία

Οικιστικά Τοπία

Οικιστικά Τοπία

Οικιστικά
Τοπία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

∆ρυοδασος
Ξηροµερου»
Μάνινα
οικιστικό Τοπίο
της πόλης
Αγρίνιο
Οικιστικά Τοπία
γύρω από την Λ.
Τριχωνίδα
Θέρµο

3

1

3

1

2

3

17

×

3

1

2

2

3

1

2

2

16

×

3

2

1

2

1

1

2

1

13

3

2

3

1

3

2

3

3

20

1

1

1

1

1

1

3

3

12

3

1

1

1

3

1

3

2

15

3

2

1

3

3

3

3

2

20

2

1

1

2

3

2

2

2

15

×

3

2

1

1

3

1

3

1

15

×

3

2

1

1

3

1

3

1

15

×

3

3

3

3

1

2

3

1

19

3

2

1

2

1

2

3

1

15

×

3

2

1

2

1

2

3

1

15

×

2

2

2

2

1

1

3

1

14

3

2

1

2

3

3

3

3

20

2

2

2

2

2

1

1

3

15

3

2

1

2

1

1

1

3

14

3

2

2

2

2

2

1

3

17

3

2

3

2

3

3

1

3

20

×

3

2

3

3

3

2

1

3

20

×

Εθνικό

×
×

×
×
×

×

×
×

×

×
×

Αρχαίο Θέρµο

Αρχαία Στράτος,
τα τείχη, το
αρχαίο θέατρο

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

4
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

2

Περιφερειακό

2

Τοπικό

Όνοµα
Τοπίου
Τοπίο της
Λίµνης
Tριχωνίδα
Τοπίο Λίµνης
Λυσιµάχεια ή
Λίµνη του
Αγγελόκαστρου
Τοπίο της
Λίµνης Οζερός
Τοπίο της Λίµνης
Αµβρακία
Τοπίο της
τεχνητής Λίµνης
Κρεµαστών
Τοπίο της
τεχνητής Λίµνης
Καστρακίου
Τοπίο της
τεχνητής Λίµνης
Στράτου

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

9

Λουτρά Μυρτιάς

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

8

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Πηγές
Μουρτσιάννου

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

7

Τοπίο ρεµάτων

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

6

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

5

Τοπίο του
ποταµού
Αχελώου

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

4

Αναγνωρισιµότητα

3

Ορεινά
Τοπία
Ορεινά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Τοπίο του όρους
Παναιτωλικό
(Κυρά – Βγένα)
Τοπίο όρους
Αράκυνθος

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Ορεινά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

3

1

1

3

13

×

2

1

2

2

3

2

1

3

16

×

2

2

2

2

3

2

1

3

17

×

2

1

1

2

1

2

1

3

13

3

2

1

2

1

2

1

3

15

×

3

2

1

2

1

2

2

2

15

×

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:

∆ιεθνές

1

6

0

∆ιεθνές

Τοπικό

1

Εθνικό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

1

Εθνικό

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

2

Περιφερειακό

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

Όνοµα
Τοπίου
Ο παλαιός
νερόµυλος του
Kωνσταντόπουλου –H µονή
Μυρτιάς

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

27

Αρχαιολογικός
χώρος του
Λιθοβουνίου
Αρχαίο Bουκατίο

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

26

Αρχαία
ακρόπολη των
Θεστιέων
Αρχαίο Τριχονείο
και Ασκληπιείο

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

25

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Θρησκευτικά
τοπία

Αναγνωρισιµότητα

24

Το αρχαίο
Αγρίνιο

Αντιπροσωπευτικότητα

23

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

22

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

6

14

ΑΑ4. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ναυπακτίας
Ζ1. Ζώνη Τοπίου: Ορεινή Ναυπακτία

Αµπελακιώτισσα

10

Οικιστικά Τοπία

Πλάτανος

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

3

2

1

2

1

1

2

2

14

×

3

2

2

2

1

2

3

3

18

×

3

2

3

2

1

2

3

2

18

×

3

2

2

2

1

2

3

1

16

×

3

1

1

2

3

2

3

2

17

×

3

2

1

2

2

2

2

1

15

×

3

3

1

2

1

2

3

1

16

×

3

2

1

2

1

1

1

1

12

×

3

2

1

2

1

2

1

2

14

×

3

2

1

2

1

2

1

2

14

×

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

Περιφερειακό

Τοπικό

Οικιστικά Τοπία

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

9

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

Οικιστικά Τοπία

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

8

δάσος Οξυάς &
δάσος ελάτης
Άνω Χώρα

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Όνοµα
Τοπίου

6
7

Υγροτοπικά
Τοπία
Αγροτικά Τοπία
∆ασικά Τοπία

5

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Υγροτοπικά
Τοπία

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

4

Υγροτοπικά
Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

3

Υγροτοπικά
Τοπία

Τοπίο των
Ορεων της
Ναυπακτίας
Τοπίο του
ποταµού
Εύηνου
Τοπίο του
ποταµού
Μόρνου
Τοπίο της
τεχνητής λίµνης
Ευήνου
Λουτρά Στάχτης

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5
21-24 ∆ιεθνές

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη
11

Οικιστικά Τοπία

Η Ελατού

Το Καταφύγιο
Οικιστικά Τοπία
Μοναστήρια
Θρησκευ-τικά
µνηµεία
Τα πέτρινα
14
Αρχαιολογικά &
γεφύρια
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Νερόµυλοι
15
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
12
13

3

2

2

2

2

2

1

1

15

3

2

1

2

1

1

1

1

12

×

2

2

2

2

3

3

1

2

17

×

2

2

2

2

2

2

2

2

16

×

2

2

1

2

1

2

1

2

13

×

×
6

7

2

0

ΑΑ4. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ναυπακτίας
Ζ2. Ζώνη Τοπίου: Παράκτια Ναυπακτία

7
8
9

10

11

12

13

14

15

Αγροτικά Τοπία

Παράκτια Τοπία
Οικιστικά Τοπία
Οικιστικά Τοπία

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Θρησκευτικά
τοπία

Νέο Τοπίο

2

1

3

2

3

2

17

×

3

3

2

1

1

2

2

2

16

×

3

1

1

2

2

2

2

2

15

×

2

2

2

1

3

2

3

1

16

×

2

1

1

2

1

2

3

1

13

2
1

2
2

1
2

2
2

1
3

2
1

2
3

1
1

13
15

×

3

2

2

1

3

2

1

2

16

×

3

2

3

2

3

2

1

3

19

2

2

1

1

2

1

2

1

12

3

2

1

2

3

2

1

3

17

2

1

1

1

3

1

1

3

13

Κάστρο
Ναυπάκτου

3

2

2

2

1

2

1

3

16

Κάστρο
Αντιρρίου

2

2

1

1

3

1

1

3

14

3

2

1

1

3

3

2

2

17

3

3

3

3

3

3

1

2

21

Τοπίο της
Ναυπάκτου
Οικισµοί Κάτω
Βασιλικής και
Κρυονερίου
Η αρχαία πόλη
Μακύνεια/
Αρχαίο Θέατρο
Μακύνειας
Αρχαία Χαλκίδα

Σπήλαια στη
Βαράσοβα µε
Βυζαντινούς
ναούς
Γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

Εθνικό

×

×
×

×

×

×

×

×

×
4

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

9

1

6
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

2

Περιφερειακό

2

Τοπίο όρους
Βαράσοβα
Τοπίο του όρους
Κλόκοβα
Το φαράγγι του
Σκα Ναυπακτίας
∆ελταϊκό Τοπίο
του Μόρνου
Ιαµατική πηγή,
στον
Αγραπιδόκαµπο
Καστελόκαµπος
– Εκβολές του
Μόρνου

Τοπικό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

6

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

5

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

4

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Φυσικοί
Σχηµατισµοί
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

3

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Ορεινά Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

2

Αντιπροσωπευτικότητα

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Όνοµα
Τοπίου

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

ΑΑ5. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αµβρακικού κόλπου

9

Φυσικοί
Σχηµατισµοί
Αγροτικά Τοπία

10

Οικιστικά Τοπία

8

11

Οικιστικά Τοπία

12

Οικιστικά Τοπία

13

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

14

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

Τοπίο του
οικισµού
Πάλαιρος
Τοπίο της πόλης
Βόνιτσα
Τοπίο της πόλης
Αµφιλοχία
Αρχαιολογικό
Τοπίο της
Χερσονήσου του
Ακτιου
Αρχαιολογικό και
Ενετικό Τοπίο της
Χερσονήσου της
Πλαγιάς
Αρχαίο Θύρρειο
Ακαρνανίας

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Άλλοι Αρχαιο16
Αρχαιολογικά &
λογικοί χώροι
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Μνηµεία
17
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Κάστρο Βόνιτσας
18
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
15

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

2

3

3

19

3

2

1

2

3

2

2

2

17

×

3

2

1

1

3

2

3

1

16

×

3

1

1

2

3

2

2

1

15

×

2

2

1

2

2

2

2

1

14

3

3

1

3

2

3

3

1

19

3

2

1

2

3

2

1

1

15

3

2

1

3

1

2

1

1

14

×

2

2

1

2

1

1

2

1

12

×

3

2

2

2

1

2

1

2

15

×

3

2

1

1

3

1

1

3

15

×

1

1

2

1

3

1

1

2

12

3

2

1

1

3

2

1

3

16

×

3

2

1

1

3

3

1

3

17

×

3

2

1

1

3

2

1

3

16

×

3

2

1

1

3

1

1

3

15

×

3

2

1

1

3

1

1

3

15

×

2

2

2

3

3

2

1

3

18

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

×

×
×

×

×
4

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

11

3

7
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

3

Εθνικό

2

Περιφερειακό

1

Τοπικό

2

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

3

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

Όνοµα
Τοπίου
Νησάκι
Κουκουµίτσα
Βόνιτσας
Το Σπήλαιο
Κωνωπίνας

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

7

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

6

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Παράκτια Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

5

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

4

Αναγνωρισιµότητα

3

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Το ιδιαίτερο Τοπίο
του Αµβρακικού
κόλπου
Τοπίο της Λίµνης
Βουλκαρία
Τοπίο της Λίµνης
Αµβρακία
Οι παράκτιες
λίµνες της χερσονήσου Στέρνας
Νεοεµφανιζόµενα
Λιµναία Τοπία
Πηγή Τρύφου

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Υγροτοπικά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

0

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

Α1. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ευρύτερης περιοχής Πάτρας - Παναχαϊκού
Ζ1. Ζώνη Τοπίου: Παναχαϊκού

9

10

Αγροτικά Τοπία

11

∆ασικά Τοπία

12

Οικιστικά Τοπία

13

Οικιστικά Τοπία

14

Οικιστικά Τοπία

15

Οικιστικά Τοπία

16

17

18

19

20

21

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

1

1

1

3

2

2

1

13

×

3

2

2

3

3

2

2

2

19

2

2

2

2

3

2

1

3

17

2

2

2

2

2

1

1

2

14

3

2

2

3

2

2

3

2

19

2

2

1

1

2

2

3

2

15

×

3

2

1

1

3

2

3

1

16

×

1

1

1

1

2

1

3

2

12

×

3

1

1

1

1

2

3

1

13

×

2

2

2

2

1

2

3

2

16

3

1

1

2

2

1

3

1

14

2

2

2

2

3

2

1

2

16

2

2

2

2

3

3

1

3

18

1

2

1

2

3

2

1

2

14

Εθνικό
×

×

×

Τοπίο των
Πηγών του
ποταµού
Ερύµανθου
Τοπίο ποταµού
Πείρος
Τοπίο ποταµού
Σελινούντα
Βολιναίος ή
∆ρεπανέικο
Τοπίο της
Λίµνης της
Ρακίτας
Τοπία πεδιάδων
Μόβρης Πατρών
∆άση Ορεων
Αισθητικό ∆άσος
Σελέµνου και
Χαράδρου
Τοπίο της πόλης
Χαλανδρίτσας
Τοπίο του
οικισµου
Αλεποχώρι
Τοπίο του
οικισµού Ρακίτα
Τοπίο του
οικισµού Φαρές
ή Φαραί
Πόρτες
(Κεφαλόβρυσο)

3

2

2

3

2

2

1

2

17

3

3

2

2

3

3

1

3

20

Κάστρο
Σαντοµερίου

2

2

2

2

3

2

1

3

17

3

2

2

3

3

2

1

3

19

2

2

2

2

3

1

1

3

16

3

3

2

3

3

2

1

3

20

×

3

2

2

2

3

3

1

3

19

×

×

×

×

×
×
×
×

×

×

Γυφτόκαστρο

Αρχαία Τριτεία ή
Τρίταια
Σγάρτσικο ή
Κάστρο
∆οξαπατρή
Αχαϊκό Λεόντιο

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

×

×

8
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

2

Περιφερειακό

Τοπικό

8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

7

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

6

Υγροτοπικά
Τοπία

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

5

Ορεινά Τοπία

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

4

Ορεινά Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

3

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Ορεινά Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

2

Τοπίο του όρους
Παναχαϊκό
Τοπίο όρους
Ερύµανθος
(Ωλονός)
Ηµιορεινό Τοπίο
Σκολίς ή
Σαντοµέρι
Λοφώδες Τοπίο
Μόβρη

Αντιπροσωπευτικότητα

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Όνοµα
Τοπίου

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

3

1

2

1

2

17

×

2

2

2

2

3

2

1

3

17

×

2

2

2

1

1

2

1

3

14

∆ιεθνές

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

2

Εθνικό

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

3

Περιφερειακό

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

3

Τοπικό

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Όνοµα
Τοπίου

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
24

Αναγνωρισιµότητα

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

Λιθόκτιστα
Γεφύρια στον
ποταµό
Ερύµανθο
Αρχαιολογικός
χώρος
ΠετρωτούΚρήνης
Φαραί Αχαΐας

Αντιπροσωπευτικότητα

23

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

22

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

7

0

×
7

10

Α1. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ευρύτερης περιοχής Πάτρας – Παναχαϊκού
Ζ2. Ζώνη Τοπίου: παράκτιων περιοχών πατραϊκού κόλπου

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

2

1

2

1

2

3

1

14

×

2

2

2

2

1

2

2

2

15

2

2

2

2

1

1

2

1

13

2

3

3

1

3

2

1

3

18

2

1

2

2

2

3

1

3

16

×

2

1

2

1

2

2

2

3

15

×

3

3

3

2

3

2

1

3

20

2

2

2

2

3

2

1

3

17

2

1

1

1

2

1

1

3

12

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

Εθνικό

×
×
×

×

×

×
3

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

4

2

9
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

Τοπικό

2

Περιφερειακό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

Όνοµα
Τοπίου

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Ρίο - Κάστρο
8
Αρχαιολογικά &
Ρίου
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαία ∆ύµη
9
Αρχαιολογικά &
Ώλενος Αχαΐας
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
7

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

Οικιστικά Τοπία
Οικιστικά Τοπία

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

5
6

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Οικιστικά Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

4

µη αµιγώς
καλλιεργηµένα
Τοπία
Τοπίο της πόλης
Πάτρα
Ρίο
Κάτω Αχαΐα ή
Αχαγιά,
Αρχαιότητες
Πάτρας

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Αγροτικά Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

3

Τοπίο του έλους
της Αγυιάς

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Υγροτοπικά
Τοπία
Παράκτια Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

0

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

Α2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Χελµού – Βουραϊκού – Αιγιαλείας
Ζ1. Ζώνη Τοπίου: Χελµού – Βουραϊκού

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15

16

17

18

19

Φυσικοί
Σχηµατισµοί

Φυσικοί
Σχηµατισµοί

Υγροτοπικά
Τοπία

Υγροτοπικά
Τοπία

Υγροτοπικά
Τοπία

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Αγροτικά Τοπία

∆ασικά Τοπία

∆ασικά Τοπία

∆ασικά Τοπία

∆ασικά Τοπία

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

3

3

3

3

2

23

2

2

1

3

3

1

2

1

15

×

2

2

1

3

3

1

2

1

15

×

2

2

1

3

3

1

2

1

15

×

2

3

3

3

3

2

1

3

20

×

3

2

3

3

3

3

2

1

20

×

3

2

3

3

3

3

3

3

23

3

3

1

2

3

2

3

2

19

×

3

3

1

2

3

2

3

2

19

×

3

2

3

2

3

3

3

3

22

3

2

1

2

2

3

3

2

18

×

2

2

2

2

3

2

3

2

18

×

2

2

1

2

3

2

3

2

17

3

3

1

2

3

2

3

2

19

3

3

1

2

2

2

3

1

17

×

3

3

3

2

1

1

3

1

17

×

3

2

2

3

3

2

3

3

21

3

3

1

3

1

3

3

1

18

3

3

1

3

1

2

3

1

17

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

×

×

×

×
×

×

×

×

10
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

3

Εθνικό

3

Περιφερειακό

3

Τοπικό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

5

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

Ορεινά Τοπία

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

4

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Ορεινά Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

3

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Ορεινά Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

2

Τοπίο του όρους
Χελµός
Τοπίο του όρους
Κλωκός
Τοπίο του όρους
Μάρµπας
Τοπίο της
ορθοπλαγιάς,
Μπουφούσκια
Αιγίου
Τοπίο του
Σπηλαίου
Λιµνών
Καστριών
Τοπίο στο
φαράγγι του
Βουραϊκού και ο
Οδοντωτός
Τοπίο των
Υδάτων Στυγός ή
Μαυρονέρι ή
Αθάνατο Νερό
Τοπίο των
Πηγών του
Αροάνιου
ποταµού
Τοπίο των
Πηγών του
ποταµού
Λάδωνα
Τοπίο του
Βουραϊκού
ποταµού
Τοπίο του
ποταµού Κράθη
Τοπίο του
Αροάνιου
ποταµού
Τοπίο του
χειµάρρου Κριός
Τοπίο του
ποταµού
Σελινούντα
Αγροτικά Τοπία
καλλιεργηµένα
και µη
∆ασικά Τοπία
στις ορθοπλαγιές
του Χελµού
Αισθητικό ∆άσος
Εθνικής
Ανεξαρτησίας
Τοπία του
πλατανόδασους
στις πηγές του
Αροάνιου
ποταµού
∆άσος
Περιθωρίου –
Ζαρούχλας

Αντιπροσωπευτικότητα

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Όνοµα
Τοπίου

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

1

2

3

1

17

×

3

3

1

3

3

2

1

1

17

×

3

2

3

3

3

2

1

3

20

2
3
3

2
2
1

3
1
1

3
3
3

3
1
1

2
1
1

1
1
1

3
1
1

19
13
12

3

2

2

3

1

3

1

3

18

×

3

3

1

2

3

2

1

3

18

×

3

3

1

2

3

2

1

3

18

×

∆ιεθνές

3

Εθνικό

1

Περιφερειακό

3

Τοπικό

3

×
×

2

9

13

4

∆ιεθνές

×
×

Εθνικό

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαία (Αχαϊκή)
28
Αρχαιολογικά &
Φαρραί
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
27

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

23
24
25
26

Ο πλάτανος της
µονής της Αγίας
Λαύρας
Καλάβρυτα
Πλανητέρο
Κάτω Λουσοί
Ιερά Μονή
Μεγάλου
Σπηλαίου
Οι Αρχαίοι
Λουσοί

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

22

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

Ο πλάτανος της
Πλατανιώτισσας

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Οικιστικά Τοπία
Οικιστικά Τοπία
Οικιστικά Τοπία
Θρησκευτικά
τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

21

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

∆άσος Κανίστας

Αναγνωρισιµότητα

∆ασικά Τοπία

Αντιπροσωπευτικότητα

20

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

Όνοµα
Τοπίου

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Χελµού – Βουραϊκού – Αιγιαλείας
Ζ2. Ζώνη Τοπίου: Αυχένα Χελµού και Αφροδίσιου όρους

8

Οικιστικά Τοπία

9
10

Οικιστικά Τοπία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

2

1

3

1

3

3

2

18

×

2

3

2

3

3

3

3

19

×

3

2

1

3

1

1

3

1

15

3

2

1

1

1

1

2

1

12

×
×

Περιφερειακό

3

Τοπικό

Όνοµα
Τοπίου
Πάος
Αρχαίος Κλείτωρ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

Οικιστικά Τοπία
Οικιστικά Τοπία

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

6
7

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

Οικιστικά Τοπία

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

5

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Αγροτικά Τοπία

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

4

Υγροτοπικά
Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

3

Υγροτοπικά
Τοπία

Τοπίο των
Πηγών του
ποταµού
Ερύµανθου
Τοπίο του
ποταµού
Λάδωνα
Τοπίο τεχνητής
Λίµνης του
Λάδωνα
Αγροτικά Τοπία
καλλιεργηµένα
και µη
Κλειτορία
(Μαζέϊκα )
Βεσίνι
∆άφνη ή
Στρέζοβα
Τριπόταµα

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Υγροτοπικά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

3

1

1

1

1

2

1

2

12

3

2

1

3

3

1

1

3

17

×

3

2

1

3

1

2

1

2

15

×

3

2

1

3

1

2

1

2

15

×

3

2

1

2

2

2

1

1

14

3

2

1

2

3

2

1

3

17

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

×
×

11
21-24 ∆ιεθνές

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη
αρχαίο θέατρο
Αρχαιολογικά &
της Κλειτορίας
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαία Ψωφίς
12
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαίος Πάος
13
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
11

3

2

1

2

3

2

1

3

17

×

3

2

1

2

3

2

1

3

17

×

3

2

1

2

3

2

1

3

17

×
3

8

2

0

Α2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Χελµού – Βουραϊκού – Αιγιαλείας
Ζ3. Ζώνη Τοπίου: περιοχών Κορινθιακού κόλπου και ορεινής Αιγιαλείας

6

Οικιστικά Τοπία

7

Οικιστικά Τοπία

8

Οικιστικά Τοπία

9

Οικιστικά Τοπία

10

11

12

13

14

Οικιστικά Τοπία

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία

αρχαίο θέατρο
της Αιγείρας

2

3

2

2

2

18

2

2

1

2

3

2

2

1

15

3

1

2

3

3

2

3

1

18

×

3

3

3

3

1

2

3

2

20

×

3

2

2

2

1

1

1

1

13

2

2

2

2

3

1

1

2

15

×

2

1

2

2

3

2

1

3

16

×

3

2

2

2

2

1

1

2

15

×

2

1

2

2

3

2

1

2

15

×

3

1

1

3

3

2

1

2

16

×

3

1

1

2

3

2

1

3

16

×

3

2

2

2

3

2

1

3

18

×

3

2

2

2

3

2

1

3

18

×

3

2

2

2

3

2

1

3

18

×

∆ιεθνές

2

Εθνικό

2

Περιφερειακό

3

Τοπικό

Όνοµα
Τοπίου
Τοπίο του
οικισµού
Ζαρούχλα
Τοπίο του
οικισµού
Σελιάνα
Αρχαία Αίγειρα

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

Παράκτια Τοπία

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

5

Καλλιεργηµένα
Τοπία «Αµπελώνες Αιγιαλείας»
Ακρωτήρια Πούντας & Ακράτας
Παραλίες Τράπεζας και Πλατάνου
Τοπίο της πόλης
Αίγιο
Τοπίο του
οικισµού
∆ιακοφτό
Τοπίο του
οικισµού Ακράτα

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

Αγροτικά Τοπία

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

4

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Υγροτοπικά
Τοπία

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

3

Αναγνωρισιµότητα

Υγροτοπικά
Τοπία

Τοπίο της
ορεινής
Αιγιάλειας
Τοπίο της
Λιµνοθάλασσας
Αλυκής Αιγίου
Τοπίο Λίµνης
Τσιβλού

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

×

×

Αρχαία Κερύνεια

Αρχαία Φελλόη

1

7

6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

12
21-24 ∆ιεθνές

0

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

Η1. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχαιοτήτων ‘Ηλιδας, Ολυµπίας, ναού Επικούριου Απόλλωνα και
ποταµών Αλφειού, Νέδα και Πηνειού
Ζ1. Ζώνη Τοπίου: Αρχαιοτήτων Ολυµπίας, Ήλιδας και ποταµών Πηνειού και Αλφειού

1

3

1

3

2

15

×

2

1

2

2

2

2

3

3

17

×

2

1

2

1

2

2

3

1

14

2

2

1

2

2

2

3

1

15

3

3

3

2

3

3

2

3

22

1

3

2

3

2

1

3

1

16

2

2

2

2

3

3

1

3

18

3

3

3

3

3

3

1

3

22

∆ιεθνές

2

Εθνικό

1

Περιφερειακό

2

Τοπικό

Όνοµα
Τοπίου

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικός
8
Αρχαιολογικά &
χώρος της
Παραδοσιακά
Ολυµπίας
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
7

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

Αγροτικά Τοπία

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

6

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

Ορεινά Τοπία

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

5

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Υγροτοπικά
Τοπία

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

4

Αναγνωρισιµότητα

3

Τοπίο ποταµού
Πηνειού
Τοπίο ποταµού
Αλφειου
Τοπίο τεχνητής
Λίµνης του
Πηνειού
Τοπίο τεχνητής
Λίµνης του
Αλφειου
Τοπίο Κρόνιου
λόφου
Τοπίο πεδιάδας
Ηλείας
Τοπιο της
Αρχαίας Ήλιδας

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

×
×
×
×

×
1

4

1

2

Η1. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχαιοτήτων ‘Ηλιδας, Ολυµπίας, ναού Επικούριου Απόλλωνα και
ποταµών Αλφειού, Νέδα και Πηνειού
Ζ2. Ζώνη Τοπίου: Αρχαιοτήτων Επικούρειου Απόλλωνα και ποταµού Νέδα

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

2

1

2

3

1

16

1

2

2

2

1

1

3

1

13

2

2

2

2

2

2

2

3

17

3

3

3

3

3

3

1

3

22

2

2

2

2

3

2

1

2

16

×

2

2

2

2

3

2

1

3

17

×

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

×
×
×

×

1

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

4

0

13
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

2

Εθνικό

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

2

Περιφερειακό

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

3

Τοπικό

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικός
5
Αρχαιολογικά &
χώρος Πλατιάνας
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Η Αρχαία
6
Αρχαιολογικά &
Φιγάλεια
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
4

Αναγνωρισιµότητα

Οικιστικά Τοπία

Αντιπροσωπευτικότητα

3

Τοπίο του
ποταµού Νέδα
Τοπίο πεδιάδας
της Ηλείας
Τοπιο του
οικισµου
Ανδρίτσαινα
Ναός Επικούριου
Απόλλωνα

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

2

Υγροτοπικά
Τοπία
Αγροτικά Τοπία

1

Όνοµα
Τοπίου

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

Η1. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχαιοτήτων ‘Ηλιδας, Ολυµπίας, ναού Επικούριου Απόλλωνα και
ποταµών Αλφειού, Νέδα και Πηνειού
Ζ3. Ζώνη Τοπίου: Λάµπεια, Ερύµανθος, οροπέδιο Φολόης

7

∆ασικά Τοπία

8

Φυσικοί
Σχηµατισµοί

9

Οικιστικά Τοπία

Τοπίο του
ποταµού Πηνειού
Τοπίο των
Πηγών του
Πηνειού
Το δρυοδάσος
της Φολόης
Φαράγγια
Αντρωνίου
Γκούρα
Ερύµανθου
Γούµερου
Ακρώρειας
Το Τοπίο του
οικισµού
Αντρώνι

1

2

3

2

2

1

17

2

2

2

3

3

2

3

3

20

×

3

3

1

3

3

2

3

2

20

×

2

2

2

2

3

2

3

1

17

×

3

1

2

2

3

1

3

2

17

×

2

2

1

1

1

2

3

2

14

3

3

1

2

3

3

3

2

20

3

2

1

2

2

1

2

2

15

×

3

2

1

2

2

1

1

3

15

×

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:

Εθνικό

∆ιεθνές

3

Περιφερειακό

3

Τοπικό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

6

Υγροτοπικά
Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

5

Υγροτοπικά
Τοπία

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

4

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Ορεινά Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

3

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Ορεινά Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

2

Τοπίο του όρους
Λάµπεια
Τοπίο του όρους
Ερύµανθος
Τοπίο του
Οροπέδιου
Φολόης
Τοπίο του
Ποταµού
Ερύµανθου

Αντιπροσωπευτικότητα

Ορεινά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Όνοµα
Τοπίου

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

×
×

1

5

3

0

Η2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Παράκτια ενότητα τοπίου Ηλείας και Αχαϊας
Ζ1. Ζώνη Τοπίου: Κυπαρισσιακού κόλπου

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

2

3

2

3

2

19

3

2

1

2

1

2

2

2

15

3

2

2

2

3

3

3

2

20

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

×

×

×

14
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

2

Εθνικό

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

3

Περιφερειακό

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

2

Τοπικό

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Όνοµα
Τοπίου

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Υγροτοπικά
Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

3

Υγροτοπικά
Τοπία

Τοπίο του
Κυπαρισσιακού
Κόλπου
∆ελταϊκό Τοπίο
του Αλφειού
ποταµού
Τοπίο της
Λίµνης Καϊάφα
και Ιαµατικών
πηγών

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Υγροτοπικά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

12

13

14

15

16

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Υποβαθµισµένα
τοπία

3

2

3

1

17

3

3

2

2

3

2

3

2

20

3

3

1

3

3

2

1

1

17

2

1

2

2

2

1

1

2

13

×

3

1

1

2

3

1

1

1

13

×

3

1

2

2

1

1

1

2

13

×

2

2

2

1

2

2

1

2

14

×

1

1

1

2

3

2

1

3

14

×

2

2

1

1

3

3

1

3

16

3

3

1

2

3

3

1

3

19

Αρχαίο θέατρο
Πλατιάνας

3

2

1

2

3

2

1

3

17

Ακρόπολη της
αρχαίας Σάµης

2

1

1

1

3

2

1

3

14

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Τοπίο της πόλης
Πύργος
Τοπίο του
οικισµού
Επιτάλιο
Τοπίο του
οικισµού της
Ζαχάρως
Τοπίο του
οικισµού
Κατάκoλο
Αρχαία πόλη
(Φεία)
Ποντικόκαστρο
Στο Κατάκολο
Αρχαιολογικός
χώρος του
Κακοβάτου
Αρχαίο Λέπρεο

Βόρειο τµήµα
του κόλπου από
Κατάκολο έως
δέλτα Αλφειού

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:

∆ιεθνές

2

Εθνικό

2

Περιφερειακό

2

Παράκτιο Αγροτικό καλλιεργηµένο Τοπίο
Τοπίο του παραλιακού δάσους
της Στροφυλιάς
(Ζαχάρως)
Οι αµµοθίνες

Τοπικό

2

Όνοµα
Τοπίου

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

11

Οικιστικά Τοπία

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

10

Οικιστικά Τοπία

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

9

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Οικιστικά Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

8

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

7

Φυσικοί
Σχηµατισµοί
Οικιστικά Τοπία

6

Αναγνωρισιµότητα

∆ασικά Τοπία

Αντιπροσωπευτικότητα

5

Αγροτικά Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

4

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

×

×

×

×

×

×

6

5

4

0

Η2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Παράκτια ενότητα τοπίου Ηλείας και Αχαϊας
Ζ2. Ζώνη Τοπίου: κόλπου Χελωνίτη

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

2

2

3

3

1

18

3

2

1

2

3

3

1

1

16

×

3

2

1

2

3

3

1

1

16

×

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

×

15
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

1

Εθνικό

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

3

Περιφερειακό

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

3

Τοπικό

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Παράκτια Τοπία

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

3

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Παράκτια Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

2

Τοπίο του
Χελωνίτη Κόλπου
Παραλία
Κουρούτας
Παραλία Αγ.
Ανδρέα

Αντιπροσωπευτικότητα

Παράκτια Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

Όνοµα
Τοπίου

1

α/α

Τύπος
Τοπίου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη
4

Παράκτια Τοπία

5
6

Παράκτια Τοπία
Υγροτοπικά
Τοπία

7

8

Αγροτικά Τοπία

Οικιστικά Τοπία

Παραλία
Λεβεντοχωρίου
Παραλία Σκαφιδιάς
∆ελταϊκο Τοπίο
Ηλειακού Πηνειού
ποταµού
Αγροτικά
καλλιεργηµένα
Τοπία
Τοπίο της πόλης
Αµαλιάδα

3

2

1

2

3

3

1

1

16

×

3

2

1

2

3

3

1

1

16

×

3

1

1

1

3

2

3

1

15

×

2

2

2

2

3

2

3

1

17

×

2

1

1

2

2

1

2

2

13

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:

×
1

6

1

0

Η2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Παράκτια ενότητα τοπίου Ηλείας και Αχαϊας
Ζ3. Ζώνη Τοπίου: Χερσονήσου της Κυλλήνης

2

3

2

3

2

17

3

2

2

2

3

2

3

2

19

3

1

1

1

3

1

1

2

13

2

2

2

2

3

2

3

1

17

×

3

2

2

2

2

2

1

3

17

×

3

2

1

3

3

2

1

3

18

×

3

2

1

3

3

2

1

3

18

×

3

1

2

2

2

1

1

2

14

∆ιεθνές

1

Εθνικό

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

1

Περιφερειακό

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

3

Τοπικό

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

×

×

×

3

3

0

∆ιεθνές

×
2

Εθνικό

Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
7
Αρχαιολογικά &
Παραδοσιακά
Στοιχεία
Μοναστήρι
8
Θρησκευτικά
Βλαχέρνας
τοπία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
6

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Όνοµα
Τοπίου
Τοπίο οικισµού
Κυλλήνη
Κάστρο
Χλεµούτσι ή
Clermont
Γλαρέντζα

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Αγροτικά Τοπία
Οικιστικά Τοπία

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

4
5

Αναγνωρισιµότητα

3

Υγροτοπικά
Τοπία
Φυσικοί
Σχηµατισµοί

∆ελταϊκό Τοπίο
Πηνειού ποταµού
ή ποταµού της
Γαστούνης
Ιαµατικές πηγές
Κυλλήνης
Νησάκι
Καυκαλίδας

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Υγροτοπικά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η2. ΤΟΠΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Παράκτια ενότητα τοπίου Ηλείας και Αχαϊας
Ζ4. Ζώνη Τοπίου: Κυλλήνιου κόλπου

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

Τοπικό

2

1

1

1

3

1

1

3

13

×

3

2

1

2

3

2

3

1

17

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

Περιφερειακό

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

Όνοµα
Τοπίου

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

Αναγνωρισιµότητα

Υγροτοπικά
Τοπία

Τοπίο του
ακρωτηρλίου
Άραξος
Τοπίο της
Λιµνοθάλασσας
της Καλογριάς

Αντιπροσωπευτικότητα

2

Παράκτια Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

1

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

×

16
21-24 ∆ιεθνές

Αξιολόγηση Τοπίων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανά Τοπιακή Ενότητα και Ζώνη

Υπόµνηµα Αξιολόγησης Τοπίων:
Υπόµνηµα Κατάταξης Τοπίων:

2

3

2

3

1

18

3

2

2

3

2

2

2

1

17

3

2

2

3

3

3

3

1

20

3

2

1

2

1

1

3

1

14

×

2

1

1

1

3

1

1

3

13

×

1:χαµηλής αξίας
12-14: Τοπικό

×
×
×

3

2:Μέσης αξίας
15-17 Περιφερειακό

3:Υψηλής αξίας
18-20 Εθνικό

2

2

17
21-24 ∆ιεθνές

∆ιεθνές

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ

2

Εθνικό

Αρχαιότητα
Ιστορικότητα

2

Περιφερειακό

Λειτουργία ως φυσικού
πόρου

3

Τοπικό

Μοναδικότητα
/ σπανιότητα

Αγροτικά Τοπία
«∆υµαία Χώρα»/
Αρχαιολογικά &
Τείχος ∆υµαίων
Παραδοσιακά
Στοιχεία
ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΝΗΣ:
6
7

Παρουσία
προστατευόµενων
στοιχείων &
τοπόσηµων

Όνοµα
Τοπίου
∆άσος
Στροφυλιάς

Ποιότητα & αναλλοίωτο
χαρακτήρα

∆ασικά Τοπία

Αναγνωρισιµότητα

5

Παράκτια Τοπία

Τοπίο της
λιµνοθάλασσας
Κoτυχίου
Παραλία της
Καλογριάς

Αντιπροσωπευτικότητα

4

Υγροτοπικά
Τοπία

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΩΝ

Αισθητικό και
φυσικό κάλλος

3

Τύπος
Τοπίου

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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