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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί πφλεκα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο κε ηίηιν: «Πξόηαζε 

ηερληθώλ παξεκβάζεωλ γηα ηελ αλάδεημε ηωλ ηζηνξηθώλ κλεκείωλ ζηνπο Γήκνπο 

Ακθηινρίαο & Αθηίνπ - Βόληηζαο», ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 13/13-01-2021 

Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ Ν. Αιηυλοακαπνανίαρ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο 

(ρσξηθήο), Μφληκεο Δπηηξνπήο Ακθηινρίαο – Αθηίνπ Βφληηζαο.  

 
Ζ ελ ιφγσ νκάδα ζηειερψζεθε απφ ηνπο θάησζη κεραληθνχο - κέιε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΔ: 

α) ΓΙΑΝΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ 

β) ΓΡΔΛΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ  

γ) ΛΩΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ, Αγξνλφκν θαη Σνπνγξάθν Μεραληθφ 

δ) ΣΙΜΠΟΤΚΑ ΠΤΡΙΓΩΝΑ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ, 

 
ελψ ην ζπληνληζκφ εθ κέξνπο ηεο Γ.Δ. είρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, Παπαθαναζίος 

Κυνζηανηίνορ (Αγξνλφκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθφο). 

 

1.1 Ανηικείμενο – κοπψρ ηηρ Δπγαζίαρ 

 

πσο καξηπξά θαη ν ηίηινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, αληηθείκελφ ηεο ππήξμε ν 

εληνπηζκφο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ζηνπο Γήκνπο Ακθηινρίαο θαη Αθηίνπ-Βφληηζαο, ηα 

νπνία ρξήδνπλ αλάδεημεο θαη άκεζσλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αξζνχλ νη φπνηεο ηξνρνπέδεο λαξθνζεηνχλ ηελ είζνδφ ηνπο ζε ηξνρηά πξνβνιήο θαη 

γλσζηνπνίεζεο. Αμίδεη ππφκλεζεο ην γεγνλφο, φηη νιφθιεξε ε επηθξάηεηα ηνπ Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο βξίζεη ηέηνησλ κλεκείσλ, απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν έσο θαη 

ηελ ζχγρξνλε ηζηνξηθή επνρή.  

Μία ζχληνκε πεξηήγεζε ζην λενζχζηαην Αξραηνινγηθφ Κηεκαηνιφγην 

(https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/), ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηνλ θάησζη 

παιαηφηεξν, αξραηνινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο, (Δηθόλα 1) επηβεβαηψλεη πιήξσο ηελ 

νξζφηεηα ηνπ σο άλσ ηζρπξηζκνχ. Πξνθαλψο, ζε απηφ ηνλ ηζρπξφ θαλφλα, δε ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζνπλ εμαίξεζε νη πξναλαθεξζέληεο Γήκνη, ζηνπο νπνίνπο 

επηθεληξψζεθε ε παξνχζα εξγαζία. 

Γπζηπρψο, εμαηηίαο ηεο πιήξνπο αδηαθνξίαο θαηά ην παξειζφλ ηφζν ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, φζν θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο 

κνλνδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο σο πξνο ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, 

κλεκεία κε κνλαδηθφ ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ, ηζηνξηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη ηερληθφ 

απνηχπσκα, παξακέλνπλ ζην απφιπην ζθνηάδη, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Παξά 

ην γεγνλφο, φηη ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα, θαηαβάιινληαη άνθλεο πξνζπάζεηεο απφ 

εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ αλάδεημε κλεκείσλ, ζαθψο κηθξφηεξνπ ηζηνξηθνχ 

βειελεθνχο, ζηελ πεξηνρή καο, ζρεηηθφ εγρείξεκα δελ ππήξμε πνηέ, νχηε θαλ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/
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Γηα απηφ ην ιφγν, ην ΣΔΔ Ν. Αηησιναθαξλαλίαο αλαιακβάλνληαο δξάζε ζην 

πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ, ήηνη ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ ηεο Πνιηηείαο, κέζσ 

ηεο παξνχζαο νκάδαο εξγαζίαο ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ ην παξφλ πφλεκα λα απνηειέζεη εθαιηήξην, γηα 

κία επξχηεξε πξνζπάζεηα αλάζπξζεο απφ ηελ ηζηνξηθή θαη δηνηθεηηθή ιήζε 

αξραηνινγηθψλ θαη άιισλ ζεζαπξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 1.1 Αξραηνινγηθφο Υάξηεο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο (Πεγή: Yπ. Πνιηηηζκνχ, 2009) 

 

Δλ πξνθεηκέλσ, ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηνπο Γήκνπο Ακθηινρίαο θαη Αθηίνπ 

– Βφληηζαο επηιέρζεθαλ κε δηηηφ ζηφρν: αθελφο γηα λα θαηαδεηρζεί ε πνηθηινκνξθία 

θαη ε παλζπεξκία κλεκείσλ κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα θαη ηζηνξηθή ειηθία εληφο 

ειάρηζηεο γεσγξαθηθήο αθηίλαο, αθεηέξνπ λα απνθαιπθζεί κε εκθαηηθφ ηξφπν ε 

απαξάκηιιε νκνξθηά ζεκείσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ αλσηέξσ δήκσλ, 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εθηφο ησλ άιισλ, λα ζπλδπάδνπλ ην πγξφ ζηνηρείν, ηφζν 

ζε νξεηλφ φζν θαη ζε ζαιάζζην επίπεδν, ηελ αξραία θαη ηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία 

θαη ηέινο επηηεχγκαηα ηεο κεραληθήο ζηελ αξραία, ηε κεζαησληθή, αιιά θαη ηελ πνιχ 

πξφζθαηε ρξνληθή πεξίνδν.  

Τπφ ηo πξίζκα απηψλ ησλ ζεσξήζεσλ, γηα ην Γήκν Ακθηινρίαο επηιέρζεθε ν 

ηζηνξηθφο νηθηζκφο «ηαζά» ηεο νκψλπκεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, ην αξραηνινγηθφ 

θάζηξν Ρίγαλεο ζηελ Σ.Κ. Κνηλφηεηα Πεηξψλαο, θαζψο θαη ην «ηερληθφ ηνπφζεκν» 
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ηεο Γέθπξαο Σαηάξλαο. ζνλ αθνξά ην Γήκν Αθηίνπ Βφληηζαο, επηιέρζεθε ην 

κεζαησληθφ θάζηξν ηεο Πιαγηάο, εληφο ηεο Σ.Κ. Πιαγηάο. 

ηα Κεθάιαηα, πνπ αθνινπζνχλ αλαιχνληαη ελδειερψο αξθεηέο παξάκεηξνη, φπσο 

ηα Γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ, ε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ παξεκβάζεσλ, φπσο 

ζπληήξεζε, πξνζβαζηκφηεηα, νδνπνηία, ζήκαλζε, θσηηζκφο θαη παξνπζηάδεηαη ε 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ζε πιαίζηα ηνπξηζηηθά, πνιηηηζηηθά) θ.ιπ. 
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2. ΚΡΗΝΔ ΣΑΘΑ 

 

2.1 Γευγπαθικά ηοισεία 

Ο νηθηζκφο (παιαηφο) ηαζάο βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα εκπίπηεη ζηελ νκψλπκε ηνπηθή θνηλφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Ηλάρνπ, ηνπ Γήκνπ Ακθηινρίαο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο. 

 
Δικψνα 2.1 Υάξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (QGIS ~ Λώινο Γ.) 

Γεσγξαθηθά αλήθεη ζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ζε 

πςφκεηξν 640 κέηξσλ θαη ε έθηαζε ηνπ αλέξρεηαη ζε 32.170 ζηξέκκαηα. Ο πιεζπζκφο 

ηνπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 αλέξρεηαη ζηνπο 467 θαηνίθνπο θαη απέρεη 

πεξίπνπ 34 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ηεο Ακθηινρίαο. Οη γεσγξαθηθέο ηνπ 

ζπληεηαγκέλεο αλαιχνληαη ζε:  

Γεσγξαθηθφ Μήθνο: 21.2722848448 

Γεσγξαθηθφ Πιάηνο : 39.0030330112 

Τςφκεηξν: 653 μέηπα 

ελψ ε παιαηά ηνπ νλνκαζία ήηαλ Γνχληζηα (Πεγή: el.wikipedia.org) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
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Δικψνα 2.2 Άπνςε ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ ζηελ Σ.Κ. ηαζά. 

 

2.2 Ιζηοπικά ηοισεία 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηζηνξηθφ νηθηζκφ, πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ αγψλα γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, αθνχ ν Βάιηνο, σο εληαία 

πεξηνρή πηα, γίλεηαη νξκεηήξην κεγάισλ θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ πνπ ιφγσ ηεο 

νξεηλήο γεσγξαθίαο κπνξνχλ λα βξνχλ εχθνια θαηαθχγην. πλεπψο, ε πεξηνρή δελ 

γλσξίδεη έληνλα ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ. 

Ζ αξρηθή νλνκαζία ηνπ νηθηζκνχ ήηαλ Γνχληζηα. ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

απνηεινχζε ηελ έδξα ηνπ αξκαησιηθίνπ ηνπ Γέξν – Γήκνπ ηαζά θαη αξγφηεξα ηνπ 

δεπηεξφηνθνπ γηνχ ηνπ Γηάλλε ηαζά, ράξε ησλ νπνίσλ κεηνλνκάζηεθε αξγφηεξα ην 

ρσξηφ ζηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία.  

 

Απφ ην ίδην ρσξηφ είλαη θαη ε άιιε νηθνγέλεηα αξκαησιψλ ηνπ Βάιηνπ, νη Ηζθαίνη κε 

πην γλσζηφ ηνλ Αλδξέα Ίζθν ή Καξατζθν, ν νπνίνο έπαημε ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηα 

ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο. Ζηαλ γηνο ηνπ Γεκήηξε Καξατζθνπ – Λαιαγηψξγνπ. χκθσλα 

κε θάπνηεο πεγέο ν Γεκήηξεο Καξατζθνο ήηαλ παηέξαο ηνπ ζηξαηεγνχ Γεσξγίνπ 

Καξατζθάθε, πξάγκα πνπ ηνλ θαζηζηά αδειθφ ηνπ απφ ηνλ ίδην παηέξα θαη δηαθνξεηηθή 

κάλα. Τπάξρεη άιισζηε θαη ε νκψλπκε νδφο ζηελ αξρή ηνπ νηθηζκνχ. 
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Δικψνα 2.3 Έλδεημε πηλαθίδαο «Οδφο Καξαΐζθνπ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 2.4 O Γηάλλεο ηαζάο. 

 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δσή θαη ηε δξάζε 

ηνπ Γιάννη ηαθά (1758-1812) ηνπ Έιιελα θνπξζάξνπ ησλ Μηθξαζηαηηθψλ αθηψλ.Ο 

Γηάλλεο ηαζάο ήηαλ γηφο ηνπ πεξίθεκνπ αξκαησινχ Γήκνπ ηαζά. Γελλήζεθε ην 
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1758 ζηε Γνύληζηα Βάιηνπ (ζεκεξηλό ηαζά) θαη δηαδέρζεθε ηνλ παηέξα ηνπ σο 

νπιαξρεγφο ηεο πεξηνρήο ηελ πξν επαλαζηαηηθή πεξίνδν. 

 
ηαλ μεθίλεζε ν Ρσζνηνπξθηθφο πφιεκνο ην 1805, θαηαηάρζεθε ζην Ρσζηθφ 

λαπηηθφ θαη ππεξέηεζε σο ππνλαχαξρνο. Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Ρψζνπ 
λαπάξρνπ εληάβηλ απφ ην Αηγαίν, ιφγσ ηεο ζπλαθζείζαο αλαθσρήο κεηαμχ Ρσζίαο 
θαη Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζην Σηιζίη ην 1807, πνιινί νπιαξρεγνί πνπ 
ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Ρψζνπο θαη φληαο εθηεζεηκέλνη ζηνπο Σνχξθνπο 
ζπλελλνήζεθαλ θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζηε θηάζν πνπ ήηαλ απξφζβιεηε απφ ηα 
ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα. Μεηαμχ ησλ ήηαλ ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο, ν Αλδξέαο 
Μηανχιεο, ν Γηάλλεο ηαζάο, ν Νηθνηζάξαο, ν Παπαβιαράβαο θαη άιινη. 

Σν γεληθφ πξφζηαγκα φινπ ηνπ ζηφινπ είρε ν Γηάλλεο ηαζάο ιφγσ ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ απφ ηελ ζεηεία ηνπ ζην Ρσζηθφ λαπηηθφ, κε ππαξρεγφ ηνλ Νηθνηζάξα, 

ελψ επηθεθαιήο ηεο κνίξαο Μνξηάο ήηαλ ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο. Σα πινηάξηα 

ήηαλ βακκέλα καχξα ζε φια ηα ζεκεία ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ νλνκάζηεθαλ 

“καχξα θαξάβηα”. Ο ηαζάο, αληί λα ζεθψζεη ηε Ρσζηθή ζεκαία, φπσο ζπλεζίδνληαλ 

εθείλε ηελ επνρή ζην Αηγαίν, ζήθσζε κία απηνζρέδηα Διιεληθή πνπ ήηαλ έλα γαιάδην 

παλί κε έλα ιεπθφ ζηαπξφ ζηε κέζε θαη πνπ ζεσξείηαη ε πξψηε Διιεληθή ζεκαία, 

πνπ ζηε ζπλέρεηα θαζηεξψζεθε ζαλ επίζεκε ζεκαία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 2.5 Ζ πξψηε απηνζρέδηα ειιεληθή ζεκαία πνπ πςψζεθε απφ ηνλ εκπλεπζηή 

ηεο, Γηάλλε ηαζά.  
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2.3 Ιζηοπικά Μνημεία 

Καζίζηαηαη επθφισο αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ, φηη ν Οηθηζκφο ηνπ ηαζά 

ζπληζηά ηζηνξηθή πεξηνρή ελ ησ ζπλφισ ηνπ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ άπνςε 

παιαηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθνχ νηθηζηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ απνηππψκαηνο, 

παξνπζηάδνπλ νη πεηξφθηηζηεο θξήλεο ηνπ, κε ηελ παιαηφηεξε λα ρξνλνινγείηαη απφ 

ην 1893. Ζ ζπγθεθξηκέλε βξίζθεηαη εληφο ηνπ Οηθηζκνχ (Υ=263311, Φ=4321139) θαη 

ε πξφζβαζε ζε απηή γίλεηαη κέζσ γξαθηθψλ πιαθφζηξσησλ ζηελψλ νδψλ (ζνθάθηα) 

πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. 

 

Δικψνα 2.6 Παιαηά Κξήλε ηαζά, ρξνλνινγίαο θαηαζθεπήο 1893. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 2.7 Δπηγξαθή ρξνλνινγίαο 1893 θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο Κξήλεο 
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2.4 Πεπιβαλλονηικά ηοισεία 

Ο νηθηζκφο ηνπ ηαζά πεξηβάιιεηαη απφ έλα πινχζην θαη κνλαδηθφ ζε νκνξθηά 

δάζνο βειαληδηάο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο δπηηθήο Διιάδαο, ηδαληθφ γηα 

πεξηεγήζεηο.  ε ζπλέρεηα ηεο αλαθνξάο ζηηο „Κξήλεο‟, ζε άιιν ζεκείν πξνο ηελ 

έμνδν ηνπ Οηθηζκνχ εληνπίδεηαη κηα αθφκε βξχζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε βξχζε είλαη 

αμηνζεκείσηε θπξίσο γηα ηε ζέζε ηεο (Υ=263495, Φ=4320904) θαζψο βξίζθεηαη ζηελ 

αξρή κηαο δηαδξνκήο, ζην κέζν δεληξφθπηεο έθηαζεο, πνπ νδεγεί ζηελ θξήλε ηνπ 

1893. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 2.8 Ζ Κξήλε εληφο ηεο δεληξφθπηεο έθηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 2.9 Γεληξφθπηε έθηαζε πέξημ ηεο θξήλεο. 
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2.5 Αξιολψγηζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ 

Παξά ηα αμηφινγα ηζηνξηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, ε πεξηνρή παξακέλεη ελ 

πνιινίο αλαμηνπνίεηε. Οη παξεκβαηηθέο θηλήζεηο, πνπ έρνπλ γίλεη δελ αξθνχλ ή δελ 

ζπλάδνπλ ηφζν κε ηελ ηζηνξία φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ ψζηε λα αλαδείμνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή αμία θαη νκνξθηά ηνπ ρσξηνχ.  

Σα ζηελά ζνθάθηα, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ 

παιαηά θξήλε είλαη κελ πιαθνζηξσκέλα, αιιά ρσξίο θακία απνιχησο ζπληήξεζε κε 

απνηέιεζκα αξθεηέο πιάθεο λα έρνπλ απνθνιιεζεί θαη ε δηάβαζή ηνπο λα εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο ηξαπκαηηζκνχ γηα ηνπο πεδνχο.  

Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο, φηη ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιάθαο δε 

θέξεη θακία ζπλάθεηα σο πιηθφ κε ηηο πεηξφθηηζηεο θαηνηθίεο θαη καλδξφηνηρνπο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρή, δεκηνπξγψληαο έλα αξθνχλησο ρακειφ αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 2.10 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε πιαθνζηξσκέλεο νδνχ. 
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Eικψνερ 2.11 & 2.12 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε πιαθνζηξσκέλσλ νδψλ 

πξφζβαζεο ζηελ παιαηά θξήλε κέζα ζηνλ Οηθηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ δηαδξνκή κέζσ ηνπ δάζνπο βειαληδηάο, πνπ ζπλδέεη ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο 

θξήλεο έρεη κήθνο πεξίπνπ 400 κ θαη είλαη ρσκάηηλε ζην ζχλνιφ ηεο.  
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Καζφιε ηελ δηαδξνκή δελ ππάξρεη θσηηζκφο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη θακία ζήκαλζε 

ζρεηηθά κε ηελ δηαδξνκή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο επηζθέπηεο ψζηε λα 

θηάζεη απφ ηελ πιαηεία ζηελ παιαηά θξήλε, αιιά νχηε θαη θάπνηα αλαθνξά γηα ην 

ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο κεηαμχ ησλ δχν θξελψλ κέζσ ηνπ δάζνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 2.13 Ζ δηαδξνκή ησλ 400κ. κεηαμχ ηεο παιαηάο θαη λέαο θξήλεο (Πεγή: 

www.ktimatologio.gr) 

 

http://www.ktimatologio.gr/
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Δικψνα 2.14 Ζ δηαδξνκή ζην δάζνο βειαληδηάο 

Δικψνα 2.14 Ζ δηαδξνκή ζχλδεζεο ησλ δχν θξελψλ 

2.6 Πποηάζειρ Σεσνικϊν Παπεμβάζευν 

ηφρνο ησλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη  

πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηνπ ρσξηνχ ηαζά. πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη: 

  Καζαίξεζε ηεο πθηζηάκελεο πιαθφζηξσζεο κε ηερληθά κέζα, ζηα δξνκάθηα πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηελ πιαηεία θαη θαηαιήγνπλ ζηελ παιαηά θξήλε θαη ηνπνζέηεζε 

λέαο ρξεζηκνπνηψληαο ιίζνπο απφ ην ηνπηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα 

ππάξμεη έλα πην ελαξκνληζκέλν απνηέιεζκα, νπηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

αηζζεηηθά. 

 Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ θσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο θαηά ηε δηαδξνκή απφ ηελ 

πιαηεία ηνπ ρσξηνχ πνπ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν πξνο ηελ παιαηά θξήλε. 

 Σνπνζέηεζε ζηελ πιαηεία ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ (πηλαθίδα) κε αλαθνξά ζηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ρσξηνχ θαη ηελ θαζνξηζηηθή δξάζε ηνπ Γηάλλε ηαζά ζηνλ 

αγψλα θαηά ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ψζηε λα αλαδεηρζεί θαη λα γίλεη επξέσο γλσζηή ε 

ηζηνξηθή αμία ηνπ ρσξηνχ. 
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 ην ίδην ζεκείν, ηνπνζέηεζε ράξηε κε αλαθνξά ζηηο θξήλεο, ζηηο δηαδξνκέο 

πξφζβαζεο ζε απηέο θαζψο θαη ηε κεηαμχ ησλ δηαδξνκή κέζσ ηνπ δάζνπο 

βειαληδηάο. 

 πληήξεζε πξνζβαζηκφηεηαο ρσκάηηλεο δηαδξνκήο κεηαμχ ησλ δχν θξελψλ, 

ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο ππφδεημεο δηαδξνκήο, ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ, 

παγθαθηψλ, θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη θηγθιηδσκάησλ φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ πεδψλ. 

 ηελ θξήλε, πνπ βξίζθεηαη ζην δάζνο βειαληδηάο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ επηζθεπηψλ φπσο ζηαζεξέο, 

θαιίζζεηεο  πέηξηλεο θαη μχιηλεο θαηαζθεπέο θαζηζκάησλ θαη ηξαπεδηψλ. 

 

Σν εθηηκψκελν θφζηνο ησλ παξαπάλσ επεκβάζεσλ ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ   

60.000€. ιεο νη πξνηεηλφκελεο ηερληθέο παξεκβάζεηο νθείινπλ λα γίλνπλ κε ζεβαζκφ 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πξνζηαηεχνληαο ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο αιιά 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ ηζηνξηθή θαη πεξηβαιινληηθή 

αμία ηεο πεξηνρήο. 

2.7 Οπγάνυζη Γπαζηηπιοηήηυν 

Παξάιιεια κε ηηο σο άλσ ηερληθέο παξεκβάζεηο, ζα πξέπεη ε επξχηεξε πεξηνρή λα  

αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ζηνρεπκέλσλ εθδειψζεσλ, φπσο 

αζιεηηθέο θαη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ πεδνπνξία, πνδειαζία 

βνπλνχ, αλαξξίρεζε, πηθλίθ, εθδξνκέο ζρνιείσλ, θ.ιπ., θαζψο θαη πνιηηηζηηθά δξψκελα 

αθηεξσκέλα ζηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ.  

Παξάιιεια, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πξνβνιήο φισλ ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ, έηζη ψζηε κέζα απφ ηελ αξσγή ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εζεινληηθψλ ηνπο νκάδσλ, θαζψο θαη ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

πσο νη εθδειψζεηο ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ησλ δηαθνζίσλ εηψλ απφ ηελ  εζληθή 

παιηγγελεζία, πνπ έιαβαλ ρψξα ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θηλνχληαη ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 
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3. ΚΑΣΡΟ ΡΙΓΑΝΗ 

 

3.1 Γευγπαθικά ηοισεία 

Σν Κάζηξν Ρίγαλεο βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νηθηζκφ Ρίγαλεο ν νπνίνο αλήθεη ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Πεηξψλαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ηλάρνπ ηνπ Γήκνπ Ακθηινρίαο. Βξίζθεηαη δπηηθά 

ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ησλ Κξεκαζηψλ θαη απέρεη 12 ρικ απφ ηελ Γέθπξα Σαηάξλαο θαη 

53 ρικ απφ ηελ Ακθηινρία. (Πεγή: el.wikipedia.org) 

 

 

Δικψνα 3.1 Υάξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (QGIS ~ Λώινο Γ.) 

Σν ζπγθεθξηκέλν θάζηξν θεξχρηεθε σο αξραηνινγηθφο ρψξνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 

ππ‟ αξηζκ. 1528Β‟/15-11-2001 θαη είλαη θαηαγεγξακκέλν ζην Αξραηνινγηθφ 

Κηεκαηνιφγην. Οη θνξπθέο ηνπ πνιπγψλνπ ηεο θήξπμεο δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

θαη αλαθέξνληαη ζην Δληαίν Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ηνπ 1987 (ΔΓΑ΄87). 

A X Y 

1 277047.0700 4313482.5500 

2 276848.3100 4313711.2300 

3 276789.6800 4313689.8500 

4 276711.5000 4313757.0700 

5 276602.0200 4313742.1100 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
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ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ (ΔΓΑ 87) ΚΟΡΤΦΩΝ 

ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 

 

 
Δικψνα 3.2 Υάξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Κάζηξνπ Ρίγαλεο 

3.2 Ιζηοπικά ηοισεία 

Καηά ηνπο Αξρατθνχο θαη Κιαζζηθνχο ρξφλνπο, ε πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Βάιηνπ 

ήηαλ ρσξηζκέλε ζηα δπν. ηα αλαηνιηθά ε πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ Βάιηνπ θαίλεηαη φηη 

άλεθε θαηά ηελ αξραηφηεηα ζηελ ρψξα ησλ Αγξαίσλ. Οη Αγξαίνη ήηαλ έλα αξραίν 

ειιεληθφ θχιν πνπ θαηνηθνχζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Βάιηνπ έσο θαη ηα ζεκεξηλά ρσξηά 

ησλ Αγξάθσλ. Ορπξσκέλεο αθξνπφιεηο ππάξρνπλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο ζηα βνπλά ηνπ 

Βάιηνπ, φπσο ζηνλ Δκπεζφ, ζην Παηηφπνπιν, ζην Υαιθηφπνπιν, ηε Ρίγανη θ.α. Σν 

ηζρπξφ βαζίιεηφ ηνπο ππφ ηνλ κνλάξρε αιχλζην κλεκνλέπεηαη θπξίσο θαηά ηνπο 

Πειφπνλλεζηαθνχο πνιέκνπο. (Πεγή: el.wikipedia.org) 

6 276602.8500 4313772.1100 

7 276642.7500 4314055.1700 

8 276769.3500 4314217.7500 

9 276882.9800 4314237.6000 

1 277038.6200 4314185.2300 

1 277137.0700 4314055.4100 

1 277237.1000 4313982.5800 

1 277353.8400 4313539.0500 



ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΥΙΛΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 20 

ε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ Πεηξψλα (3ρικ βνξεηναλαηνιηθά ηεο) ππάξρνπλ ηα 

εξείπηα ηνπ νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ Ρίγαλεο. Βξίζθεηαη 700 κ. πεξίπνπ βνξεηναλαηνιηθά 

ηνπ ζεκεξηλνχ κηθξνχ ρσξηνχ ηεο Ρίγαλεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 3.3 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Κάζηξνπ Ρίγαλεο 

 

Ο νρπξσκέλνο νηθηζκφο αλαπηχζζεηαη ζε έλα χςσκα, πνπ απνηειεί ηελ πξνο 

ηα βνξεηνδπηηθά απφιεμε ελφο επηκήθνπο ιφθνπ, ν νπνίνο απνηειεί ηελ βνξεηνδπηηθή 

επέθηαζε ελφο κεγαιχηεξνπ, πνπ νλνκάδεηαη Ληκέξη κε πςφκεηξν θνξπθήο 1095 κ., 

ζηελ λνηηναλαηνιηθή απφιεμε ησλ βνπλψλ ηνπ Βάιηνπ. Ζ ηνπνζεζία θέξεη ην φλνκα 

Κάζηξν. 

H ηνπνζεζία ειέγρεη ηελ πεξηνρή πξνο λνηηνδπηηθά έρνληαο άκεζε νπηηθή 

επαθή κε ηηο νρπξψζεηο ηνπ Μαξαλειηνχ θαη ηεο Βαξεηάδαο θαη πξνο ηα 

βνξεηναλαηνιηθά ηελ πεξηνρή ηνπ Σξηθιίλνπ, απφ ην Παιηφθαζηξν απφ ην νπνίν 

απέρεη πεξίπνπ 3 ρικ. Δπίζεο ειέγρεη ηα πςψκαηα ηνπ Αρειψνπ βφξεηα ηεο 

πεξηνρήο ηεο Δπξπηαλίαο, ζηα νπνία ζπλαληάκε ζεηξά νρπξψζεσλ. Με ηελ Πεηξψλα 

ηελ νπηηθή επαθή εκπνδίδεη ην χςσκα ηνπ „‟ Πξνθήηε Ζιία‟‟. Βξίζθεηαη πάλσ ζηελ 

πξψηε απφ ηηο δηαδξνκέο, πνπ νδεγνχλ αλαηνιηθά πξνο ηνλ Αρειψν.  

Οη Γεσγξαθηθέο πληεηαγκέλεο ηεο ηνπνζεζίαο είλαη : Φ = 38ν 57‟ 01‟‟,Λ = 21ν 25‟ 

44‟‟ Καη ην πςφκεηξν ηεο είλαη : 674 κ.  
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Ζ ηνπνζεζία απνηεινχζε κία αιπζίδα νρπξψζεσλ κε απηέο ηεο Γέθπξαο ηεο 

Σαηάξλαο, ηνπ Σξηθιίλνπ, ηεο Πεηξψλαο, ηνπ Μαξαλέιηνπ, πνπ ειέγραλε ην πέξαζκα 

απφ ηελ πεξηνρή Δπξπηαλίαο (Απεξαληψλ θαη Δπξπηάλσλ) πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ Ηλάρνπ 

θαη απφ εθεί πξνο ην Αγξίλην, θαζψο θαη δηά ησλ νρπξψζεσλ ηεο Βαξεηάδαο, ηηο 

δηαβάζεηο πξνο θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Ακθηινρίαο.  

Ζ νρχξσζε ηεο Ρίγαλεο, απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ζπλδπαζκνχ θπζηθήο 

θαη ηερλεηήο νρχξσζεο. ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ζπλαληάκε κία νρπξσκέλε αθξφπνιε, 

ελψ ίρλε πνπ θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε θαη ρακειφηεξεο νρχξσζεο δηαθξίλνπκε θαη ζηνλ 

θάκπν ρακειά ζηα πφδηα ηνπ ιφθνπ.  

 

3.3 Η Ακπψπολη 

 Η οσωπυζη ηηρ ακπψποληρ  

Ζ νρχξσζε πεξηβάιιεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ επηκήθνπο ιφθνπ, ην νπνίν 

ρσξίδεηαη κε κία απιαθνεηδή ηαπείλσζε απν ηελ λνηηναλαηνιηθή ζπλέρεηα ηνπ ιφθνπ. 

ην βνξεηνδπηηθφ θξχδη ηεο ηαπείλσζεο αλαπηχζζεηαη ε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο 

νρχξσζεο ηεο αθξφπνιεο. Ζ αθξφπνιε πεξηβάιιεηαη άιινηε απφ θπζηθή θαη άιινηε 

απφ ηερλεηή νρχξσζε. Σελ θπζηθή ζπλαληάκε ζε ζέζεηο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο αθξφπνιεο 

φπνπ ππάξρνπλ ςεινί γθξεκνί, ζε κεγάια ηκήκαηα κε θαηαθφξπθεο πηψζεηο, ελψ ε 

ηερλεηή ζπκπιεξψλεη απηή ζε ζέζεηο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηέο. ην ςειφηεξν 

ηκήκα ηνπ βξαρψδνπο πςψκαηνο, πνπ θαηαιακβάλεη ε αθξφπνιε, ζε κεγάια ηκήκαηα 

ζηηο απφθξεκλεο λνηηνδπηηθέο θαη βνξεηνδπηηθέο πιεπξέο, δελ θαίλεηαη λα ζψδνληαη ίρλε 

νρχξσζεο θαη πηζαλφλ ζηηο ζέζεηο απηέο ππήξρε κφλν θπζηθή νρχξσζε. Ηζρπξφ ηείρνο 

ππάξρεη ζηελ λνηηναλαηνιηθή θαη βφξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο ηνπνζεζίαο.  

Οη νρπξψζεηο ηεο αθξφπνιεο νξηνζεηνχλ έλα ηξαπεδνεηδνχο ζρήκαηνο ρψξν ζηελ 

θνξπθή ηνπ πςψκαηνο, πνπ έρεη εκβαδφλ 22.5 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, κε πεξίκεηξν 790 

κ. (κε 510 κ. θπζηθή νρχξσζε θαη 180 κ . ηερλεηή). 

Ζ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο νρχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε πνπ ν επηκήθεο 

ιφθνο παξνπζηάδεη κηα εγθάξζηα ηαπείλσζε θαη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα κία έμαξζε 

παξνπζηάδνληαο πξνο ηα λφηηναλαηνιηθά κηα αξθεηά απφηνκε πιαγηά. Σν ηείρνο 

θαίλεηαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο βξάρνπο ηεο θπζηθήο νρχξσζεο, λα ζρεκαηίδεη 

λφηηνδπηηθά έλαλ πξνκαρψλα. ηελ ζπλέρεηα εζσηεξηθά ελφο ηζρπξνχ ηείρνπο πιάηνπο 

3.55 κ. ζπλαληάκε έλαλ κεγάιν νξζνγσληθφ ρψξν εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 12,5 x 8 κ. 

πεξίπνπ, ηνπ νπνίνπ ε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά (8κ.) ηαπηίδεηαη κε ην ηείρνο. ηε 

βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ απηνχ ζπλαληάκε δχν αλνίγκαηα, ζπκκεηξηθά 

δηαηαγκέλα. Σν πάρνο ησλ άιισλ δνκεκέλσλ κε δχν παξεηέο, ηνίρσλ ηνπ είλαη πεξίπνπ 

1.30 κ .Ο ρψξνο απηφο πηζαλψο ήηαλ δεκφζην θηήξην. Ζ δφκεζε ησλ ηνίρσλ είλαη φκνηα 

κε απηήλ ησλ ηεηρψλ απφ αθαλφληζηεο πέηξεο , κε κηθξή επεμεξγαζία θαη ραιαξή 

ζχλδεζε ησλ ιίζσλ, κε κία κνξθή κεηαμχ πνιπγσληθήο θαη θπθιψπεηαο.  



ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΥΙΛΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 22 

ηελ ζπλέρεηα ην ηείρνο αθνινπζεί πνξεία λνηηναλαηνιηθή θαη κεηά παξνπζηάδεη κία 

γσληψδε πξνεμνρή, πνπ έρεη κήθνο 5κ. θαη παξνπζηάδεηαη ην κέησπφ ηεο πξνο 

λνηηνδπηηθά φπνπ θαη ε θιίζε ηνπ εδάθνπο. Αθνινχζσο αλεθνξίδνληαο θηάλεη κεηά απφ 

23κ ζε κία ζέζε πνπ θαλεξψλεη άλνηγκα, πνπ πηζαλφλ αλήθε ζε πχιε ή ππιίδα. 

Σν ηείρνο πξνρσξψληαο πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά κεηά απφ 15 κ. πεξίπνπ 

θάκπηεηαη κε κία θακπχιε ζηελ γσλία ηνπ θαη πξνρσξάεη ζηελ βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά 

ηνπ ιφθνπ. Παξά ηελ χπαξμε βξάρσλ ζηελ πιεπξά απηή θαη κεγάιεο θιίζεο ζηελ 

πιαγηά ππάξρεη θαη ηερλεηή νρχξσζε ζε επαθή ζρεδφλ κε ηνπο βξάρνπο, νη νπνίνη 

ζπρλά παξεκβάιινληαη ζην πιάηνο ηνπ ηείρνπο. Σν ηείρνο ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά 

αθνινπζεί κία πνξεία δηθ-δαθ. ηελ αξρή ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ, αθνινπζεί ηελ 

ξάρε ηνπ πςψκαηνο.  

Ζ νρχξσζε πνπ πεξηγξάςακε ζηε λνηηναλαηνιηθή θαη βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο 

αθξνπφιεσο πηζαλψο ήηαλ θαη ε κφλε ηερλεηή. Σν ζπλνιηθφ ηεο κήθνο είλαη πεξίπνπ 

280 κ. Ζ νρχξσζε ζψδεηαη ζε ζεκαληηθφ χςνο πνπ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ππεξβαίλεη ηα 2 

κ.  

ηελ λνηηνδπηηθή πιεπξά κία θνίιαλζε ησλ βξάρσλ δεκηνπξγεί κία πξφζβαζε 

ζην εζσηεξηθφ ηεο αθξφπνιεο. Δίλαη ην κφλν ηκήκα πνπ έρνπκε ζρεηηθά νκαιή 

πξφζβαζε απφ ηελ πιεπξά απηή. Σκήκαηα ηνίρσλ ζπλαληάκε, ηφζν ζηελ πιαγηά 

πξηλ ηελ ζέζε απηή φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηιφηεηαο.  

 Σο εζυηεπικψ ηηρ ακπψποληρ 

Πνιιέο άιιεο θαηαζθεπέο ζπλαληάκε ζην εζσηεξηθφ ηεο αθξφπνιεο. ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηξαπεδνεηδνχο ζρήκαηνο αθξφπνιεο δηαθξίλνπκε ηνλ βξάρν, ν 

νπνίνο παξνπζίαδε ηξαρεία θαη δχζβαηε ζήκεξα επηθάλεηα. Ο βξάρνο φπσο θαη ηελ 

πεξίπησζε ηεο νρχξσζεο έηζη θαη ζηηο εζσηεξηθέο θαηαζθεπέο θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ, αθνχ ζε πνιιέο ζέζεηο ζπλαληάκε ςειά ιαμεχκαηα 

παξάιιεια κε απηά ησλ ζσδφκελσλ ηνίρσλ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ θηεξίσλ 

ζπγθεληξψλεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο θνίιαλζεο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο λνηηνδπηηθήο 

πιεπξάο, φπνπ δηαθξίλνπκε ίρλε ηνίρσλ 3 ρψξσλ, ελδερφκελα ζπλδπαδφκελσλ κε ηηο 

νρπξψζεηο ηεο πχιεο.  

Υαξαθηεξηζηηθή θαηαζθεπή ηνπ ηχπνπ ηεο πνιπγσληθήο ηνηρνπνηίαο ηεο Ρίγαλεο 

παξνπζηάδεη έλαο ηνίρνο αλαηνιηθά ησλ ρψξσλ απηψλ, πξνο ην θέληξν ηεο πεξηνρήο, 

πνπ θαλεξψλεη κία ζπλέρεηα ησλ θαηαζθεπψλ ζε φιν ην πιάηνο ηεο αθξφπνιεο. Έλαο 

ηνίρνο 17κ. κήθνπο ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ βνξά ηεο θνηιφηεηαο βξάρνπ είλαη πηζαλφλ 

λα ζπζρεηίδνληαλ κε ηείρνο νρχξσζεο ζηελ ζέζε απηή, ελψ κεγάινη ρψξνη θαίλεηαη λα 

δηακνξθσλφηαλ ζηελ ζέζε απηή. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θηεξίσλ ησλ νπνίσλ νξηζκέλνη 

ηνίρνη ζψδνληαη ζε ζεκαληηθφ ζρεηηθά χςνο, βξίζθεηαη ζηελ λνηηνδπηηή πιεπξά ηνπ 

ρψξνπ θνληά ζηελ απφηνκε πηψζε. Οξηζκέλεο θαηαζθεπέο ζηελ πεξηνρή απηή ζψδνληαη 

ζε χςνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 2 κ. Ζ ηνηρνπνηία είλαη θαη εδψ πνιπγσληθή θαη αξθεηά αδξή, 

φκνηα κε απηή ησλ ηεηρψλ. 
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 Καηαζκεςέρ εκηψρ ηηρ ακπψποληρ 

Γςηική πλαγιά ηος λψθος: Ζ δπηηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ παξνπζηάδεη δείγκαηα 

νηθηζκνχ. Μηθξφο αξηζκφο ηκεκάησλ ηνίρσλ θαη ιίζσλ ζπλαληάηαη ζ‟ απηήλ θαη αξαηά 

φζηξαθα αγγείσλ. Τπνζέηνπκε φηη ε πφιε εθηεηλφηαλ ζηελ πεξηνρή απηή ή ηνπιάρηζηνλ 

ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο. Ζ θιίζε θαη απηήο ηεο πιαγηάο είλαη αξθεηά έληνλε. Δίλαη πνιχ 

πηζαλφλ ηα φξηα ηεο πφιεο λα ήηαλ νη δχν ξάρεο, πνπ μεθηλάλε απφ ηηο βνξεηνδπηηθέο θαη 

λνηηνδπηηθέο γσλίεο ηεο αθξφπνιεο.  

Μικπή κοιλάδα ζηα πψδια ηηρ πλαγιάρ: ηελ ζηελή θνηιάδα πνπ βξίζθεηαη ζηα 

δπηηθά ηεο πιαγηάο ζπλαληάκε δχν ζέζεηο κε ίρλε θαηαζθεπψλ. ηε ζέζε πξνο ηα δπηηθά 

ζπλέρεηα ηεο βνξεηφηεξεο ξάρεο ηεο πιαγηάο ζπλαληάκε ζηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ηνπ 

δξφκνπ ιίζνπο πνπ θαλεξψλνπλ θαηαζθεπή ηείρνπο. 

Αληίζηνηρα ζηελ λφηηα πιεπξά ε ξάρε πνπ μεθηλάεη απφ ηελ λνηηνδπηηθή γσλία ηεο 

αθξφπνιεο, πξνρσξεί αξθεηά δπηηθά θαη παξνπζηάδεη έλα κεγάιν βξάρν θαη πιεζηάδεη 

πνιχ θνληά ζηελ απφηνκε πιαγηά ηνπ δπηηθνχ ιφθνπ, αθήλνληαο έλα ζηελφ πέξαζκα. 

Δίλαη πηζαλφλ έλα άιιν ηείρνο κηθξνχ κήθνπο λα έθιεηλε ηελ κηθξή θνηιάδα θαη ζηελ 

ζέζε απηή πξνο λφην. 

ηελ πεξίπησζε απηή είλαη πηζαλφλ ε πφιε έρνληαο απφ δπηηθά ηελ πξνζηαζία 

ηεο απφθξεκλεο πιαγηάο λα νξηνζεηείηε κεηαμχ ηεο αθξφπνιεο ζηα αλαηνιηθά , ησλ 

δχν ξάρεσλ βφξεηα θαη λφηηα. Μία ηέηνηα έθηαζε 96 ζηξεκκάησλ ζπλνιηθά ζα 

θαηαιάκβαλε ζχλνιν ηεο νρπξσκέλεο έθηαζεο, πφιεο θαη αθξφπνιεο, ζηελ 

πεξίπησζε απηή. (Πεγή: Οη Αξραίεο Αηηωιηθέο Ορπξώζεηο- Σόκνο Α, 1998 – 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Αλαζηάζηνπ Κ. Πνξηειάλνπ) 

3.4 ςμπεπάζμαηα 

ηελ Ρίγαλε έρνπκε κία ζέζε κε αξθεηά ζεκαληηθά εξείπηα νρχξσζεο θαη θηεξίσλ. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δείγκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ κνξθή ηεο ηεηρνδνκίαο ηνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή. Δδψ έρνπκε έλα θαιφ δείγκα πνιπγσληθήο θαηαζθεπήο πνπ πιεζηάδεη 

πξνο ην θπθιψπεην, έλα ζχζηεκα πνπ ζπλαληάκε ζηελ πεξηνρή απηή (Πεηξψλα, 

Μαξαλέιη θ.α.). Ζ θαηαζθεπή ησλ νρπξψζεσλ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο ζηε 

κνξθή κε απηή ησλ εζσηεξηθψλ θηηζκάησλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη κία αληίζηνηρε 

πεξίνδν θαηαζθεπήο. Οη θαηαζθεπέο ηεο πφιεο είλαη απφ ηηο θαιχηεξα ζσδφκελεο ζηελ 

πεξηνρή. Οη θαηαζθεπέο θνληά ζηελ λνηηναλαηνιηθή νρχξσζε, ζην εζσηεξηθφ ηεο 

αθξφπνιεο κε ηελ κεγάιε αίζνπζα πηζαλά καξηπξνχλ είηε ηελ χπαξμε δεκνζίσλ 

θηηζκάησλ (π.ρ. βνπιεπηεξίνπ), είηε ηελ θαηνηθία θάπνηνπ άξρνληα. Φάζεηο ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ δελ είλαη εχθνια δηαθξηηέο. Πξφθεηηαη γηα κία ζεκαληηθά 

νρπξσκέλε κηθξή πφιε αλάκεζα ζηα πςψκαηα ηνπ Βάιηνπ, ε νπνία απέρεη 5.5-6.0 ρικ. 

απφ ηελ δπηηθή φρζε ηνπ Αρειψνπ. 
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3.5 Αξιολψγηζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ 

Γπζηπρψο θαη ζε απηφ ην εμφρσο ζεκαληηθφ, ηζηνξηθφ κλεκείν δελ έρεη γίλεη θακία 

απνιχησο ελέξγεηα αλάδεημεο ηνπ. Ζ πξφζβαζε ζε απηφ είλαη αδχλαηε, θαζψο ε 

επηθξαηεί ηδηαίηεξα ππθλή βιάζηεζε, ελψ παξάιιεια παξαηεξείηαη παληειήο απνπζία 

ζρεηηθήο ζήκαλζεο. Αλ θαη απέρεη κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ νηθηζκφ Ρίγαλεο, δελ είλαη 

δηαθξηηφ απφ ηνπο επηζθέπηεο ιφγσ ηεο ππθλήο βιάζηεζεο, πνπ ην θαιχπηεη αιιά θαη 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο, φηη δελ είλαη επξχηεξα γλσζηφ σο αξραηνινγηθφ κλεκείν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 3.4. Οδφο πξφζβαζεο ζηελ παξπθή ηνπ Κάζηξνπ Ρίγαλεο 

3.6 Πποηάζειρ Σεσνικϊν Παπεμβάζευν 

ηφρνο ησλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ε πξνβνιή θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο 

χπαξμεο ηνπ κλεκείνπ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο ηνπ αμίαο. πγθεθξηκέλα 

πξνηείλνληαη: 

 Γηάπιάηπλζε, φπνπ απαηηείηαη θαη αζθαιηφζηξσζε ή ηζηκεληφζηξσζε ηνπ 

δξφκνπ απφ Δ.Ο. Υαιθηφπνπινπ – Βίληαλεο έσο ηνλ Οηθηζκφ Ρίγαλεο, ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 2,5 ρικ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ 

 Σνπνζέηεζε ζήκαλζεο κε ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο γηα ηελ θαηεχζπλζε απφ ην 

θχξην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο πξνο ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. 
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  Γηάλνημε κνλνπαηηνχ αλάβαζεο πεδψλ ζην θάζηξν ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα 

κέηξα αζθαιείαο (θηγθιηδψκαηα, ζήκαλζε, θσηηζκφο κνλνπαηηνχ θιπ). 

 Δπαλαιεπηηθφο θαζαξηζκφο ηεο ππθλήο βιάζηεζεο εμσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά 

ηνπ θάζηξνπ ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα αξραία ηείρε. 

 Καζαξηζκφο ηεο βιάζηεζεο εζσηεξηθά ηνπ θάζηξνπ ψζηε λα θαηαζηεί 

επηζθέςηκν. 

 Φσηηζκφο ησλ αξραίσλ ηεηρψλ εμσηεξηθά θάλνληαο ρξήζε θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 Γεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ πεξηπηέξνπ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ζηελ 

παξπθή ηνπ θάζηξνπ, ζην ζεκείν πξνζέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ, δηαζηάζεσλ 

3,10x2,10x2,55κ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ζα κπνξεί λα θηινμελήζεη ππάιιειν 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ κε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο ηνπ θνηλνχ 

εμσηεξηθά κέζσ αδηάβξνρεο, αληηβαλδαιηθήο ultra high brightness νζφλεο αθήο, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ηνπο. 

Φπζηθά φιεο νη παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο ηερληθέο παξεκβάζεηο, ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. Σν εθηηκψκελν θφζηνο 

ησλ παξαπάλσ επεκβάζεσλ ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 100.000€. 
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4. ΓΔΦΤΡΑ ΣΗ ΣΑΣΑΡΝΑ 

 
4.1 Γευγπαθικά ηοισεία 

Ζ γέθπξα ηεο Σαηάξλαο βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλαζηελ επαξρία Βάιηνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο. 

Δλψλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη Δπξπηαλίαο θαη 

δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ησλ Κξεκαζηψλ. 

 

Δικψνα 4.1 Υάξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (QGIS ~ Λώινο Γ.) 

Γεσγξαθηθή Δλφηεηα: ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Πεξηθέξεηα: Γςηικήρ Δλλάδαρ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα: ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

Γήκνο: ΑΜΦΙΛΟΥΙΑ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα: ΙΝΑΥΟΤ 

Έδξα Γήκνπ: Αμθιλοσία 

Ννκφο: ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

Τςφκεηξν: 300 μέηπα 

πληεηαγκέλεο: 38° 58′ 13.8″ N, 21° 29′ 29.04″ E 
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4.2 Ιζηοπικά ζηοισεία ηηρ πεπιοσήρ  

Σν φλνκα Σαηάξλα ή νξζφηεξα Σεηάξλα έρεη ξίδα βιάρηθε, φπσο πνιιά 

ηνπσλχκηα θαη φξνη ηεο πνηκεληθήο δσήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. εκαίλεη – ρσξίο λα 

είλαη θαη βέβαην «ηόπν ζπγθεληξώζεωο πνιιώλ αλζξώπωλ ή δώωλ». εκαίλεη 

πνιινχο ή πνιιά καδί. ηα ζεξβνθξναηηθά ζεκαίλεη ηφπνο κε “πινχζηα βιάζηεζε”. 

 Μοναζηήπι ηηρ Σαηάπναρ 

Σν κνλαζηήξη ηεο Σαηάξλαο είλαη απφ ηα πην ηζηνξηθά κνλαζηήξηα ηεο ηεξεάο 

Διιάδαο. Σν παιηφ ηζηνξηθφ κνλαζηήξη δελ ππάξρεη πηα, φπσο θαη ε παιηά γέθπξα. 

Καηέξξεπζε (ην 1963) κεηά απφ ηνπο ζεηζκνχο, πνπ επαθνινχζεζαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θξάγκαηνο ησλ Κξεκαζηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ησλ Κξεκαζηψλ. Γηα 

πξψηε θνξά ζπλαληάκε ην φλνκα Σαηάξλα ην 1556 ζην ηδξπηηθφ ηνπ κνλαζηεξηνχ απφ 

ηνλ ηδξπηή ηνπ κνλαρφ Γαβίδ. Ο Καηζάξηνο Γαπφληεο (1713-1784) αλαθέξεη ην 

κνλαζηήξη ζ‟ έλα ζηηρνχξγεκά ηνπ. 

 
“Αθνύω θαηά η’ ΄Αγξαθα εηο ηελ ηνπ Φαλαξίνπ 

επηζθνπήλ,αληάκα δε θαη ηνπ Νενρωξίνπ, 
Σαηάξλα κνλαζηήξηνλ είλαη ηεο Παλαγίαο 

παξόκνηνλ ωο ηα ινηπά εηο ηαο ζαπκαηνπξγίαο…” 
 
ην κνλαζηήξη ηεο Σαηάξλαο ην 1601, νξγαλψζεθε ε πξψηε επαλαζηαηηθή θίλεζε 

θαηά ησλ Σνχξθσλ, απφ ην κεηξνπνιίηε Λαξίζεο θαη Σξηθάισλ Γηνλχζην ην θηιφζνθν. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ην παιαηφ κνλαζηήξη θάεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο πνιιέο θνξέο. Σν 

1784, ην 1811, ην 1821 ακέζσο κεηά ηε κάρε ηεο Σαηάξλαο θαη ηέινο ην 1823 ν 

Μνπζηαθά Παζάο ηεο θφλδξαο, αθνχ θηινμελήζεθε πξψηα, θεχγνληαο ην έθαςε 

νινζρεξψο. (Πεγή: www.in-karpenisi.gr) 

 
      
Δικψνα 4.2 Παιαηφ Μνλαζηήξη Σαηάξλαο(Πεγή: www.anexitilo.net) 
 
 

http://www.anexitilo.net/
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 Μάση ηηρ Σαηάπναρ 

Παξακνλέο ηεο επαλάζηαζεο ζηε Αγία Μαχξα (Λεπθάδα), θαη ζηελ νηθία ηνπ 

πνηεηή Γηάλλε Εακπέινπ ζηηο 20-02-1821 ν Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο αλέιαβε καδί κε 

άιινπο θαπεηαλαίνπο λα θπξήμεη ηελ επαλάζηαζε ζηε Ρνχκειε, κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη 

ην πέξαζκα ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ πξνο ηελ Πεινπφλλεζν. 

 

 
Δικψνα 4.3 Δπηγξαθή γηα ηελ Μάρε ηεο Σαηάξλαο 

 
ηηο 21 Μαξηίνπ θαηεπζχλζεθε γηα ην κνλαζηήξη ηεο Σαηάξλαο κε κηθξή νκάδα 

ελφπισλ πνπ είρε ζπγθεληξψζεη ζηε δηαδξνκή ηνπ απ‟ ην Βάιην. Δθεί πιεξνθνξήζεθε 

φηη ηελ επφκελε κέξα ζηηο 22 Μαξηίνπ, ζα πεξλνχζε απφ ην γεθχξη ηεο Σαηάξλαο γηα ην 

Μεζνιφγγη ν ηνπξθαξβαλίηεο Υαζάκπεεο Γθέθαο κε αζθέξη 70 ελφπισλ, σο ζπλνδφο 

κεγάιεο ρξεκαηαπνζηνιήο. Έρνληαο ελίζρπζε ηνπ γελλαίνπ εγνχκελνπ ηνπ 

κνλαζηεξηνχ, Κππξηαλνχ κε 10 κνλαρνχο πεξίπνπ, ν Αλδξνχηζνο ζηήλνληαο κηα 

θαινκειεηεκέλε ελέδξα ηνπνζέηεζε έγθαηξα θαη θαηάιιεια ηα παιηθάξηα ηνπ ζην 

πέξαζκα ηνπ γεθπξηνχ, έηζη ψζηε πξνηνχ θηάζνπλ ζην γεθχξη νη ηνπξθαξβαλίηεο λα 

βξεζνχλ βαιιφκελνη αλάκεζα ζε δηπιά ππξά. Οη Αξβαλίηεο ζηελ αλαπάληερε απηή 

ελέδξα ηα έραζαλ θαη γη‟ απηφ ε άκπλά ηνπο θάκθζεθε ακέζσο. Με ηνπο πξψηνπο 

ππξνβνιηζκνχο έπεζαλ αξθεηνί λεθξνί, νη ειάρηζηνη πνπ απφκεηλαλ, αλαγθάζηεθαλ λα 

παξαδνζνχλ άλεπ φξσλ, δεηψληαο έιενο απφ ηνλ Αλδξνχηζν γηα ηε δσή ηνπο.Ακέζσο 

κεηά ηε κάρε ην Μνλαζηήξη θάεθε. 

Σν θαηλνχξγην κνλαζηήξη άξρηζε λα θηίδεηαη ην 1970, ζε απφζηαζε 500κ. 

λνηηαλαηνιηθά απφ ην παιαηφ.ήκεξα ππάξρνπλ πεληρξά ιείςαλα ηνπ κνλαζηεξηνχ ηνπ 

1556 ζηελ ζέζε Παιηνκνλάζηεξν, ελψ θνληά ζ‟ εθείλε ηνπ θηίζκαηνο ηνπ 1841 έρεη 

αλεγεξζεί ην Κάζηζκα ηνπ Αγίνπ άββα. (Πεγή: www.antroni.gr) 



ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΥΙΛΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 29 

 Παλαιά Γέθςπα ηηρ Σαηάπναρ 
 
Ζ παιαηά Γέθπξα Σαηάξλαο ήηαλ κηα κνλνθάκαξε γέθπξα ζηνλ Αρειψν κε κεγάιν 

άλνηγκα, πνπ ην έλα ηεο άθξν παηνχζε ζην Βάιην Αηησιναθαξλαλίαο θαη ην άιιν ζηελ 

Δπξπηαλία. Ζ ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ήηαλ πξαγκαηηθά αμηνζαχκαζηε. Πφηε αθξηβψο 

θαηαζθεπάζηεθε ε γέθπξα είλαη άγλσζην. Πηζαλφηαηα θηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 17νπ 

αηψλα απφ πξσηνκάζηνξεο ηεο πεξηνρήο.  

Γίπια αθξηβψο απφ ηε γέθπξα ήηαλ ε κεγαιχηεξε πεγή ηνπ Αρειψνπ, γλσζηή σο 

Μαξδάρα. Σν θαινθαίξη ειάρηζην λεξφ έθηαλε απφ ηα νξεηλά ηεο Πίλδνπ. Ο θχξηνο φγθνο 

ηνπ λεξνχ πήγαδε απφ ηε Μαξδάρα.  

Δθεί ζην Μνλαζηήξη είρε κεηφρη θαη λαφ έπ‟ νλφκαηη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. (Δθεί 

γηλφηαλ ηνλ επηέκβξην ην κεγάιν παλεγχξη ηήο Σαηάξλαο. Ήηαλ ε κεγαιχηεξε 

εκπνξνδσνπαλήγπξε ηεο Γπηηθήο ηεξεάο. (Πεγή: agrinionews.gr) 

 
 

Δικψνα 4.4 Ζ παιαηά κνλνθάκαξε γέθπξα ηεο Σαηάξλαο(Πεγή: www.mygreekheart.com) 

 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΥΙΛΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 30 

4.3 Πεπιβαλλονηικά ηοισειά 

 Σεσνηηή Λίμνη Κπεμαζηϊν 

Ζ ηερλεηή ιίκλε Κξεκαζηψλ δεκηνπξγήζεθε ζην ζπλαπάληεκα ηεζζάξσλ κεγάισλ 

πνηακψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα φκνξθα ηνπία πνπ δεκηνπξγεί ε γεσινγηθή 

ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο ζηηο φρζεο ηεο. Ζ ιίκλε Κξεκαζηψλ είλαη ε κεγαιχηεξε ηερλεηή 

ιίκλε ηεο Διιάδνο θαη βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα ησλ λνκψλ Αηησιναθαξλαλίαο θαη 

Δπξπηαλίαο. Γεκηνπξγήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ησλ Κξεκαζηψλ ην 1966, 

ζε κηα πεξηνρή φπνπ ζπλέξξεαλ νη πνηακνί Αρειψνο, Αγξαθηψηεο, Σαπξσπφο θαη 

Σξηθεξηψηεο. ηα βφξεηα ηεο θαηαιήγεη ν Αρειψνο εξρφκελνο απφ ηε Πίλδν, ελψ νη άιινη 

ηξεηο πνηακνί θαηαιήγνπλ απφ ηα αλαηνιηθά θαηεβαίλνληαο απφ ηα βνπλά ηεο 

Δπξπηαλίαο. Σν κέγεζνο ηεο είλαη θνληά ζηα 77,5 η.ρικ., ε αθηνγξακκή θηάλεη ηα 90 ρικ. 

θαη βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 282 κέηξσλ. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο ιίκλεο είλαη 4.750.000.000 

θ.κ. λεξνχ, καδεχνληαο ηα λεξά κηαο ηεξάζηηαο ιεθάλεο απνξξνήο, κε επηθάλεηα 3.500 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Σν θξάγκα, πνπ βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηεο ιίκλεο θνληά ζηα 

Κξεκαζηά πθηάο θαη θάησ απφ ηνλ ιφθν Φσξηάξηθν, είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

γεσθξάγκαηα ηεο Δπξψπεο κε χςνο 160 κέηξσλ, κήθνο 457 κέηξσλ θαη πιάηνο ζηε 

βάζε 670 κ. 

ηε βάζε ηνπο θξάγκαηνο βξίζθεηαη ν Τδξνειεθηξηθφο ηαζκφο Κξεκαζηψλ, ν 

νπνίνο εμαζθαιίδεη κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο ηα λεξά ηεο ιίκλεο 

νδεγνχληαη κέζσ ηεζζάξσλ αγσγψλ (κε ηζρχ 109 MW ν θαζέλαο) ζε ηέζζεξηο 

πδξνζηξφβηινπ. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Δικψνα 4.5 Ζ Σερλεηή Λίκλε ησλ Κξεκαζηψλ (Πεγή: www.naturagraeca.com) 
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Ζ ηζηνξία ηεο ιίκλεο έρεη ζπλδεζεί θαη κε έλα κηθξφ μεξηδσκφ, θάζσο πίζσ ζηε 
δεθαεηία ηνπ „60, πνιινί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ 
άξδελ ηα ρσξηά ηνπο πνπ θαηαθιχζηεθαλ. πλνιηθά πάλσ απν 15 ρσξηά θαη νηθηζκνί 
ράζεθαλ, φπσο ν Άγηνο Βαζίιεο, ηα ίδεξα, ν Μαπξηάο, ε Δπηζθνπή, θαη καδί ηνπο ην 
βπδαληηλφ κνλαζηήξη ηεο Δπηζθνπήο ηνπ 8νπ αηψλα, ην γεθχξη ηνπ Μαλψιε πνπ γηα 
πεξηζζφηεξα απφ 400 ρξφληα ζπλέδεε ηηο δχν φρζεο ηνπ πνηακνχ Αγξαθηψηε θαη ε 
πεγή ηεο Μαξδάραο, ε κνλαδηθή πεγή ηνπ Αρειψνπ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 

Γχξσ απφ ηε ιίκλε απιψλεηαη ε καθία βιάζηεζε, κε θπξίαξρα είδε ην πνπξλάξη, 

ην θηιιχθη, ηελ θνπκαξηά, ηνλ θξάμν, ηνλ θξάηαηγν θαη ηελ θνπηζνππηά, ελψ απφ ηα 

κεγάια δέληξα ζπλαληάεη θαλείο δηάθνξεο βειαληδηέο, ιίγεο θαζηαληέο, ζθελδάκηα θαη 

πιαηάληα.(Πεγέο: www.naturagraeca.com , el.wikipedia.org ) 

 

4.4 Νέα Γέθςπα ηηρ Σαηάπναρ 
 
Ζ λέα γέθπξα ηεο Σαηάξλαο είλαη κία ζχγρξνλε γέθπξα πάλσ απφ ηελ ηερλεηή 

Λίκλε ησλ Κξεκαζηψλ θαη ζπλδέεη ηελ επαξρία Βάιηνπ κε ηνλ λνκφ Δπξπηαλίαο.Ζ 

θαηαζθεπή ηεο πξσηνπνξηαθήο απηήο γέθπξαο μεθίλεζε ην 1965 θαη νινθιεξψζεθε ην 

1970. 

Δίλαη ε πξψηε γέθπξα ζηελ Διιάδα πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο ελ 

πξνβφισ δνκήζεσο, δειαδή ε ηκεκαηηθή θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο μεθηλνχζε 

απφ ηα κεζφβαζξα ζηήξημεο (ππνζηπιψκαηα) θαη θαζψο εμειηζζφηαλ, ην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα βξηζθφηαλ θαηά ηελ θαηεχζπλζε θαηαζθεπήο ηνπ "ζηνλ αέξα". 

Μειεηεηήο ηεο ήηαλ ν Πνιηηηθφο Μεραληθφο Αξίζηαξρνο Οηθνλφκνπ (Μειεηεηήο ηνπ 

Πχξγνπ ησλ Αζελψλ, ηνπ Πχξγνπ ηνπ Πεηξαηά,ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ.α.), Καζεγεηήο 

ηαηηθήο θαη Γπλακηθήο απφ ην 1976 ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, θαη ην έξγν ηνπ θαηέθηεζε ηέζζεξα παγθφζκηα ξεθφξ 

θαη δηεζλή βξαβεία.(Πεγή: www.evrytanika.gr) 

 
Α. Γενικά ηοισεία ηος Έπγος 
 

1. Κωπιορ Έπγος: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

2. Πποφζηαμένη Τπηπεζία: ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ δηα 

ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Καξχδα, Σαμηάξρνπ θαη Γεληθνχ Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

3. Αναθέηοςζα Τπηπεζία: ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

(Γ)/ΓΗΔΤΘΤΝΗ ΟΓΟΠΟΗΨΑ (Γ3)/ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΟΓΧΝ 

4. Γιοίκηζιρ Έπγος: ΓΗΔΤΘΤΝΗ ΟΓΟΠΟΗΨΑ (Γ3)/ΣΜΖΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

(Γ3γ)/ΓΡΑΦΔΗΟΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ 

5. Ανυηέπα Δποπηεία: ΣΜΖΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (Γ3γ)/ΓΡΑΦΔΗΟΝ ΔΡΓΧΝ 

ΒΑΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

http://www.naturagraeca.com/
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6. ωνηαξη ηαηικήρ Μελέηηρ: ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟΝ ΑΡΗΣΑΡΥΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

7. Δπιβλέποςζα Τπηπεζία: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΓΟΠΟΗΨΑ (Γ3)/ΣΜΖΜΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (Γ3γ)/ΓΡΑΦΔΗΟΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ δηα ηνπ θ. 

Διεπζεξίνπ θνπξηζή, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

8. Καηαζκεςή: ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΓΧΝ ΚΑΗ 

ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ 

9. Παποσή ςζηημάηυν Πποενηάζευρ ηηρ Γεθωπαρ και ηυν θοπείυν δια 

ηην Δκηέλεζη ηηρ πποβολοδομήζευρ: ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

DYWIDAG 

10. Παποσή και ηοποθέηηζιρ Απμϊν Οδοζηπϊμαηορ και Δθεδπάνυν ηηρ 

Γεθωπαρ: ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ GHH 

11. Πεπίοδορ Καηαζκεςήρ: 1968 – επηέκβξηνο 1970 

12. Υπημαηοδψηηζη: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

Β. Διδικά ηοισεία ηος Έπγος 

1. ςνολικψ Μήκορ Γεθςπϊζευρ: 443,50 κ. (1 άλνηγκα × 97,00 κ. + 1 

άλνηγκα × 196,00 κ. + 1 άλνηγκα × 150,50 κ.) 

2. ωζηημα Καηαζκεςήρ: Γφκεζε ελ πξνβφισ κε θνξείνλ ζθπξνδεηήζεσο. 

Δζσηεξηθψο θέξεη ηνίρνπο αθακςίαο κε αλζξσπνζπξίδα δηειεχζεσο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο Δπηζεσξήζεσο ηεο Γεθχξαο. 

3. ςζηήμαηα Ανασαιηήζευρ ηηρ Γεθωπαρ: ηεζαία κε νξζνζηάηαο εθ 

ζηδήξνπ θαη ζσιήλεο επίζεο εθ ζηδήξνπ φπσο φξηδαλ νη Πξνδηαγξαθέο ηεζαίσλ 

Γεθπξψλ ηνπ 1970. ηα ζηεζαία είλαη ελζσκαησκέλα θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ηεο 

Γεθχξαο. 

4. Παγκψζμια Ρεκψπ ηος Έπγος: 

α) 1ον Παγκψζμιον Ρεκψπ: Ζ θακππιφηεο ελ θαηφςεη ηνπ 1νπ αλνίγκαηνο 

ηεο Γεθχξαο 

 β) 1ον Παγκψζμιον Ρεκψπ: Ο κνλφπιεπξνο πξφβνιφο ηεο κήθνπο 52,50 κ. 

 γ) 2ον Παγκψζμιον Ρεκψπ: Σν Κεληξηθφλ Άλνηγκα κήθνπο 196,00 κ. 

 δ) 4ον Παγκψζμιον Ρεκψπ: Σν Αθξαίνλ Άλνηγκα κήθνπο 150,50 κ. 

 (Πεγή: urbanspeleology.blogspot.com) 
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Γ. Ιζηοπικά ηοισεία ηος Έπγος 
 
Ζ κνξθνιφγία ηνπ εδάθνπο νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ππεξκεγέζνπο κεζαίνπ 

αλνίγκαηνο κήθνπο 196 κέηξσλ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Οη ζέζεηο 

εδξάζεσο ησλ δχν κεζαίσλ βάζξσλ ηεο Γέθπξαο πξνέθπςαλ κνλνζήκαληα απφ ηελ 

κνξθή ηνπ εδάθνπο θαη εμαηηίαο ησλ εδαθηθψλ παξακνξθψζεσλ ζηηο γχξσ απφ απηά 

πεξηνρέο.  

Σν ηξίην άλνηγκα ηεο γέθπξαο πξνβιέπνληαλ αξρηθά λα δηαζπαζηεί ζε δχν 

αλνίγκαηα κήθνπο 98 θαη 50 κέηξσλ κε έλα ελδηάκεζν βάζξν χςνπο 52 κέηξσλ. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ βάζξνπ απηνχ σζηφζν θαηέζηε αδχλαηε ιφγσ ηεο ηαρείαο αλφδνπ ηνπ 

λεξνχ ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ θξάγκαηνο 

ησλ Κξεκαζηψλ.  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε απηή θαη ελψ είραλ θαηαζθεπαζηεί ηα δχν θεληξηθά βάζξα ηεο 

γέθπξαο, εθιήζε ν Μειεηεηήο θ. Αξίζηαξρνο Οηθνλφκνπ γηα λα βξεί κία ιχζε πνπ 

αθελφο ηα δχν θεληξηθά βάζξα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη αθεηέξσ ην πξναλαθεξζέλ 

βάζξν χςνπο 52 κέηξα δελ ζα θαηαζθεπαδφηαλ.  

Σν πξφβιεκα χζηεξα απφ πνιιέο πξνηάζεηο θαη απφ εθηεηακέλε κειέηε ιχζεθε 

πξνηείλνληαο δχν πξνβφινπο εθαηέξσζελ ηεο πξνβιεπφκελεο ζέζεο ηνπ ελδηάκεζνπ 

βάζξνπ χςνπο 52 κέηξσλ πνπ δελ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ ζέζε F φπσο δείρλεη ε 

παξαθάησ εηθφλα.  

Γ. Γευμεηπικά και ηαηικά ηοισεία ηος Έπγος 
 
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο γέθπξαο είλαη 500 κέηξα πεξίπνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ αθξνβάζξσλ. πληίζεηαη απφ ηξία αλνίγκαηα κήθνπο 97 κέηξσλ ην πξψην, 196 

κέηξα ην δεχηεξν(κεζαίν) θαη 150,5 κέηξσλ ην ηξίην. Σν πξψην άλνηγκα είλαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν ηνπ κέξνο θακπχιν ελ θαηφςεη.  

Σα ηδηαίηεξα ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γέθπξαο είλαη :  

 H δίδπκε κνξθή ησλ θεληξηθψλ βάζξσλ Β θαη C, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ 

απαξαίηεηε δπζθακςία φρη κφλν θαηά ην ζηάδην ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο αιιά θαη 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηεο.  

 Ο πξφβνινο FD, o νπνίνο παθηψλεηαη ζε απφθξεκλε πιαγηά ηνπ εδάθνπο θαη 

πξνβάιεη θαηά 52,5 κέηξα θαηέρνληαο εθείλε ηελ επνρή ηελ πξψηε ζέζε 

παγθνζκίσο 

 Σν αθξφβαζξνλ D επί ηνπ νπνίνπ παθηψλεηαη ν πξφβνινο FD, ην νπνίν γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ηζνξξνπία φινπ ηνπ ζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηακνξθψζεθε κε 

θηβσηνεηδή δηαηνκή κε εζσηεξηθά δηαρσξίζκαηα θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

γεκίζηεθε κε ακκνράιηθν ψζηε λα δηακνξθσζεί θαηάιιειν αληίβαξν.Δπίζεο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξάπεθε ε πάθησζε ηνπ αθξφβαζξνπ D ζηνλ βξάρν κέζσ 

θαηάιιεισλ αγθπξψζεσλ.  
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 Σν θακπχιν άλνηγκα ΑΒ, ην νπνίν ιφγσ ηεο απφθιηζεο θαηά 14.5 κέηξα απφ ηελ 

επζεία πνπ νξίδεη ηνλ άμνλα ηεο γέθπξαο θαηαηάζζεη απηήλ ηελ επνρή εθείλε 

πξψηε κεηαμχ ησλ γεθπξψλ νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηελ κέζνδν ηεο ελ 

πξνβφισ δφκεζεο. 

 Σν κεζαίν άλνηγκα ησλ 196,0 κέηξσλ, ην νπνίν θαηαηάζζεηαη ηελ επνρή εθέηλε 

σο ην δεχηεξν κεγαιχηεξν δηεζλψο.  

 Σν ηξίην άλνηγκα ησλ 155,0 κέηξσλ ην νπνίν θαηαηάζζεηαη ηελ επνρή εθέηλε σο 

ην ηέηαξην κεγαιχηεξν δηεζλψο. 

 Οη πξσηνπφξεο αξζξψζεηο Δ θαη F ζηα κέζα ησλ αλνηγκάησλ BC θαη CD. Οη 

αξζξψζεηο απηέο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ λα κεηαβηβάδνπλ κφλν ηέκλνπζεο 

δπλάκεηο θαη ξνπέο ζηξέςεο  

 Ζ κεηαβαιιφκελε θηβσηνεηδήο δηαηνκή ηνπ θνξέσο 

       (Πεγέο: Oηθνλόκνπ, Αξίζηαξρνο. 1980. Η ηαηηθή Σωλ Καηαζθεπώλ , Μέξνο Α 
                    Oηθνλόκνπ, Αξίζηαξρνο. 1980. Η ηαηηθή Σωλ Καηαζθεπώλ , Μέξνο Γ 
                   Σερληθά Υξνληθά. Απξίιηνο 1971 Η Γέθπξα ηεο Σαηάξλαο , 
                   el.wikipedia.org) 

 
  Δικψνα 4.6 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο Νέαο Γέθπξαο ηεο Σαηάξλαο 

 

 
 

     Δικψνα 4.7 Σνκέο ηεο λέαο γέθπξαο ηεο Σαηάξλαο 
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Δικψνα 4.8 Νέα Γέθπξα ηεο Σαηάξλαο – θαηαζθεπή ηνπ θακπχινπ ηκήκαηνο ΑΒ 
                (Πεγή: Oηθνλόκνπ, Αξίζηαξρνο. 1980. Η ηαηηθή Σωλ Καηαζθεπώλ , Μέξνο Α) 

 

 
 

 Δικψνα 4.9 Νέα Γέθπξα ηεο Σαηάξλαο – θαηαζθεπή ηνπ πξνβφινπ FD 
                  (Πεγή: Oηθνλόκνπ, Αξίζηαξρνο. 1980. Η ηαηηθή Σωλ Καηαζθεπώλ , Μέξνο Α) 

 



ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΥΙΛΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 36 

 
 

Δ. Τθιζηάμενη Καηάζηαζη ηηρ Γέθςπαρ 

Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηε γέθπξα φπσο θαη ζρεδφλ φια ηα ρσξηά ηνπ νξεηλνχ 

Βάιηνπ παξακέλεη αλαμηνπνίεηε. Ζ γέθπξα σζηφζν είλαη θαιά δηαηεξεκέλε θαη 

πξφζθαηα θσηαγσγήζεθε δίλνληαο κηα αίγιε θαη κηα επηβιεηηθφηεηα ζην ηερληθφ 

έξγν.Σν νδηθφ δίθηπν πνπ νδεγεί ζηελ πεξηνρή ηεο γέθπξαο είλαη αξθεηά 

πξνβιεκαηηθφ θαη ρξήδεη ζπληήξεζεο.  

 
- 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Δικψνερ 4.10 & 4.11 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο γέθπξα ηεο Σαηάξλαο 
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4.5 Πποηάζειρ Σεσνικϊν Παπεμβάζευν  

Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ γέθπξα φζνλ αθνξά ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηελ θπζηθή 

νκνξθηά θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πξσηνηππίεο ηεο γέθπξαο έρεη 

πνιιά λα πξνζθέξεη ζηνλ κειινληηθφ ηαμηδηψηε.  

ηφρνο ησλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο, 

πεξηβαιινληηθήο θαη ηερληθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη: 

 

 Καηαζθεπή πισηήο ή ζηαζεξήο πξνβιήηαο ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ γέθπξα 

ηεο Σαηάξλαο. Ζ θαηαζθεπή ηεο πξνβιήηαο πξνηείλεηαη λα γίλεη ζε έλαλ απφ 

ηνπο θπζηθνχο θφιπνπο ζηελ πεξηνρή πνπ θαίλεηαη ζηνλ ράξηε παξαθάησ. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηεο πξνβιήηαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξγάλσζε νιηγφνξσλ 

ηαμηδηψλ θαη πεξηεγήζεσλ κε πισηά κέζα (βάξθεο, θιπ) γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ 

θάιινπο ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ζηνπο ηαμηδηψηεο. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ πξνο ηελ ππάξρνπζα πξνβιήηα ηνπ Αγίνπ 

Βαζηιείνπ ζηελ Αηησιναθαξλαλία θαζψο θαη ζηελ πξνβιήηα ηνπ Παιαηνρσξίνπ ζηελ 

Δπξπηαλία. 

 
Δικψνα 4.12 Πξνηεηλφκελε ζέζε ηεο πξνβιήηαο δίπια απφ ηελ γέθπξα ηεο Σαηάξλαο 

(QGIS ~ Λώινο Γ.) 
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Κοζηολψγηζη ηηρ ππψηαζηρ:  

 

 Γεκηνπξγία αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 6,50 κ. θαη 

κήθνπο πεξίπνπ 250 κ.(Μειέηε θαη θαηαζθεπή) 50.000 ΔΤΡΧ 

 1ε πεξίπησζε: θαηαζθεπή ζηαζεξήο πξνβιήηαο πιάηνπο 10 κέηξσλ  

300.000 ΔΤΡΧ 

 2ε πεξίπησζε: θαηαζθεπή πισηήο πξνβιήηαο πιάηνπο 10 κέηξσλ 

120.000 ΔΤΡΧ 

 Φσηηζκφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ έξγνπ 50.000 ΔΤΡΧ 

1η ΠΔΡΙΠΣΩΗ- ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΑΘΔΡΗ ΠΡΟΒΛΗΣΑ 
ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΣΟ (€) 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ 50000 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
ΠΡΟΒΛΖΣΑ 

300000 

ΦΧΣΗΜΟ/ΔΞΟΠΛΗΜΟ
 

50000 

ΑΠΡΟΟΠΣΑ 50000 

ΤΝΟΛΟ 450.000 

 

2η ΠΔΡΙΠΣΩΗ- ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΛΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΣΑ 
ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΣΟ(€) 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ 50000 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΒΛΖΣΑ 120000 

ΦΧΣΗΜΟ/ΔΞΟΠΛΗΜΟ 50000 

ΑΠΡΟΟΠΣΑ 25000 

ΤΝΟΛΟ 245.000 

 

 Έξγα νδηθνχ δηθηχνπ Δπαξρηαθήο Οδνχ Υαιθηφπνπιν-Βίληαλε πξνο Σξίθιηλν 

θαη νηθηζκφ Ρίγαλεο. πληήξεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο αζθαιηνζηξσκέλνπ 

δξφκνπ απφ ηελ γέθπξα Σαηάξλαο κέρξη ηελ δηαζηαχξσζε πνπ νδεγεί ζηνλ 

νηθηζκφ ηεο Ρίγαλεο.Αζθαιηφζηξσζε θαη δηαπιάηπλζε ηνπ ζηελνχ 

ρσκάηηλνπ δξφκνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο 2,5 ρικ πνπ νδεγεί ζηνλ νηθηζκφ ηεο 

Ρίγαλεο κε ζθνπφ ηελ εχθνιε πξνζέιεπζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάζηξνπ ηεο Ρίγαλεο.  

Κοζηολψγηζη ηηρ ππψηαζηρ:  
 

ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΣΟ(€) 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖ Δ.Ο. ΥΑΛΚΗΟΠΟΤΛΟΤ-
ΒΗΝΗΑΝΖ 

50000 

ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΠΡΟ ΟΗΚ. ΡΗΓΑΝΖ  200000 

ΑΠΡΟΟΠΣΑ 25000 

ΤΝΟΛΟ 275.000 
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Δικψνα 4.13 Ο νδηθφο άμνλαο πνπ νδεγεί ζηελ δηαζηαχξσζε ηνπ νηθηζκνχ Ρίγαλεο 
                     (Πεγή: maps.google.com) 
 

       Δικψνα 4.14 Ο ρσκάηηλνο δξφκνο πνπ πεξλάεη απφ ην θάζηξν Ρίγαλεο 
                   (Πεγή: maps.google.com) 
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5. ΚΑΣΡΟ ΑΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΠΛΑΓΙΑ 

 

5.1 Γευγπαθικά ηοισεία 

ηελ θνξπθή ελφο ρακεινχ πςψκαηνο, ζε απφζηαζε ιηγφηεξε απφ έλα 

ρηιηφκεηξν λνηηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Νέαο Πιαγηάο Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζε ίζε 

πεξίπνπ απφζηαζε απφ ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Λεπθάδαο, βξίζθεηαη ην θάζηξν ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 5.1 Απφζπαζκα ράξηε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ (QGIS ~ Λώινο Γ.) 

Γεσγξαθηθή Δλφηεηα: ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Πεξηθέξεηα: Γςηικήρ Δλλάδαρ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα: ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

Γήκνο: ΑΚΣΗΟΤ-ΒΟΝΗΣΑ Γεκνηηθή Δλφηεηα: ΠΑΛΑΗΡΟΤ, Σνπηθή Κνηλφηεηα: Πιαγηάο 

Έδξα Γήκνπ: ΒΟΝΗΣΑ 

Ννκφο: ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Τςφκεηξν: 75 μέηπα 

πληεηαγκέλεο: 38° 47′ 44.06″ N, 20° 44′ 05.75″ E 
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Σν θάζηξν θαηαζθεπάζηεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην θάζηξν Γξίβα Πεξαηηάο θαη 

δεζπφδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην λφηην - αλαηνιηθφ ζηφκην ηνπ δηαχινπ Λεπθάδαο. Μαδί 

κε ην δίδπκφ ηνπ, ην νπνίν ρηίζηεθε αληίζηνηρα ζην βφξεην – αλαηνιηθφ ζηφκην ηνπ 

δηαχινπ, απνηεινχζαλ ηκήκα ησλ κεγάισλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ πνπ έγηλαλ ηελ 

πεξίνδν αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα, απφ ηνλ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ. 

 

5.2 Ιζηοπικά ηοισεία 

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα νη Ρσζνηνπξθηθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη γηα άιιε κηα 

θνξά ζην λαδίξ. Ζ Πχιε απνθαζίδεη λα ελζσκαηψζεη ζηηο εθηάζεηο ηεο θαη ηηο πξψελ 

βελεηηθέο θηήζεηο. 

Σν 1806 απειεπζεξψλεηαη ν Αιή Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο νξκψκελνο απφ 

ηε γεληθφηεξε γεσπνιηηηθή θαηάζηαζε, ζρεδηάδεη ηελ θαηάιεςε ηεο Πάξγαο αιιά θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Δπηαλήζσλ, κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ έλαληη ηεο Πχιεο. Ο Αιή 

Παζάο, ηαπηφρξνλα κε ηε ζηξαηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε πνιπάξηζκσλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ, αξρίδεη θαη ηε θαηαζθεπή κεγάισλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ζηηο δπηηθέο 

αθηνγξακκέο ηεο Αθαξλαλίαο, απέλαληη απφ ηε Λεπθάδα. Δίλαη ε ίδηα ρξνληά πνπ αξρίδεη 

ε θαηαζθεπή ησλ θάζηξσλ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Πιαγηάο θαη ηνπ Γξίβα Πεξαηηάο. 

Χζηφζν ε θαηαζθεπή ηνπ θάζηξνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ νινθιεξψζεθε κε κεγάιε 

δπζθνιία, αθνχ ιφγσ ηεο θνληηλήο ζέζεο ηνπ απφ ηηο αθηέο ηεο Λεπθάδαο, δερφηαλ 

ζπλερψο ππξά απφ ηα απέλαληη ερζξηθά θαλφληα. Παξφια απηά, νη εξγαζίεο αλέγεξζεο 

ζπλερίζηεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηελ Άλνημε ηνπ 1807. 

πσο θαη ηα ππφινηπα νρπξσκαηηθά έξγα ηεο ίδηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο αθηέο ηεο Αθαξλαλίαο, έηζη θαη ην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπκβνιή Γάιισλ κεραληθψλ αιιά θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ππξνβνιηθνχ ηνπο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Γάιινπ ζπληαγκαηάξρε 

Guillaume de Vaudonncourt. εκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηαγκαηάξρε Νηθφιανπ 

Σζεζκειή (γλσζηφο θαη σο Υαηδεληθφιαο Παπάδνγινπ), ηνπ ππνινραγνχ Ponceton θαη 

άιισλ. 

Λίγν αξγφηεξα, ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1807, κε ηελ πξψηε ζπλζήθε ηνπ 

Σηιζίη, ηα νρπξσκαηηθά έξγα ζηελ πεξηνρή ζηακαηνχλ. Μπξνζηά ζηα γεγνλφηα ν Αιή 

Παζάο πξνζπαζεί κε ηαρείο ξπζκνχο θαη κε θάζε κέζν λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ησλ νρπξψζεσλ ζηα ππάξρνληα ζηξαηεγηθά ζεκεία, σζηφζν ην θάζηξν 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο Γαιινξσζηθήο ζπκθσλίαο ηα Δπηάλεζα απνδφζεθαλ 

ζηνπο Γάιινπο θαη ν Αιή Παζάο εγθαηέιεηςε νξηζηηθά ηηο βιέςεηο ελαληίνλ ηεο 

Λεπθάδαο, θαζηζηψληαο ηα θάζηξα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Πεξαηηάο άρξεζηα 

επηρεηξεζηαθά. Σν Μάην ηνπ 1821, νη επαλαζηαηεκέλνη Ρνπκειηψηεο ππφ ηε 

θαζνδήγεζε ηνπ Γ. Σζφγθα ηα θαηέιαβαλ δηψρλνληαο απφ απηά ηηο Οζσκαληθέο 

θξνπξέο. 
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5.3 ηπαηηγική Θέζη Κάζηπος 

Ο ιφθνο ζηνλ νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, κε πςφκεηξν 75 

κέηξσλ απφ ηε ζάιαζζα, απνηειεί ηελ πιένλ θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα ηελ αλέγεξζε 

νρπξνχ, αθνχ ιφγσ ηνπ ρακεινχ αλάγιπθνπ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεηαη νπηηθά 

κεγάιν παξάθηην κέησπν ηφζν ηνπ γεηηνληθνχ λεζηνχ φζν θαη ησλ Αθαξλαληθψλ αθηψλ. 

Ζ ζέζε παξέρεη αλνηρηφ πεδίν έσο ηελ Λεπθάδα θαη ην θάζηξν ηεο, εχθνιν έιεγρν 

ηεο λαπζηπινΐαο, ελψ ε κνξθνινγία ηνπ ιφθνπ δηακνξθψλεη δχν κηθξνχο θφιπνπο, 

θαηάιιεινπο γηα ειιηκεληζκφ πινίσλ, ρξήζε σο λαππεγείν θαη γξήγνξε ζχλδεζε κε ην 

νδηθφ δίθηπν ηεο ελδνρψξαο. 

Ζ ζέζε θαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ήηαλ γλσζηά απφ ηελ αξραηφηεηα αθνχ γχξσ 

απφ ην θάζηξν, ππάξρνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ιείςαλα ηεο νρχξσζεο παιαηάο πφιεο, 

ζρεδφλ νθηαπιάζηαο ζε έθηαζε απφ απηή ηνπ νζσκαληθνχ θξνπξίνπ. Ζ πφιε 

πεξηιάκβαλε αθξφπνιε, ε νπνία βξηζθφηαλ ζηελ αλαηνιηθή άθξε ηεο νρχξσζήο ηεο, ζην 

ζεκείν πεξίπνπ ηεο ζέζεο ηνπ θάζηξνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Πιαγηάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 5.2 Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ Κάζηξνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηαχινπ Λεπθάδαο (QGIS ~ Λώινο Γ.) 
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5.4 Γομικά και Απσιηεκηονικά ηοισεία 

Απφ ηνπο κειεηεηέο αλαθέξεηαη, φηη ην ηείρνο ηεο νρχξσζεο αθνινπζεί ην 

πνιπγσληθφ ζχζηεκα δφκεζεο, ρξνλνινγείηαη δε ζηνλ 5ν αηψλα π.Υ. Πεξηιακβάλεη 11 

νξζνγσληθνχο πχξγνπο θαη κηα ηνπιάρηζηνλ πχιε. 

Ζ πφιε απηή ηαπηίδεηαη θαη΄ άιινπο κε ηελ Οκεξηθή πφιε Νήξηθν (Dorpefld)θαη 

θαη΄ άιινπο (Ν. Φαξάθιαο), κε ηε γλσζηή απφ ην Θνπθπδίδε πφιε φιιην, ε νπνία 

παξαδφζεθε απφ ηνπο Αζελαίνπο ζηνπο Αθαξλάλεο Παιαηξείο ην 431 π.Υ. Πηζαλφηεξε 

παξακέλεη ε δεχηεξε ηαχηηζε. 

Σν νρπξφ αθνινπζεί ηελ ηππηθή δηάηαμε ησλ νρπξψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ 

ηνλ Αιή Παζά απηή ηελ πεξίνδν. Ζ ράξαμή ηνπ είλαη ηεηξάπιεπξε, ην πεξηβάιιεη πςειφο 

πεξίβνινο ζε ζρήκα ξφκβνπ, ελψ ζηηο γσλίεο δηακνξθψλνληαη νγθψδεηο θπθιηθνί ή 

πνιπγσληθνί πξνκαρψλεο. Ζ δπηηθή πιεπξά, ε νπνία ήηαλ ε πην επάισηε θαζφηη 

δερφηαλ ηα ππξά ηνπ νρπξνχ ηνπ Αιεμάλδξνπ, εληζρχζεθε κε κεγάιν, πνιπγσληθφ 

πξνκαρψλα, ν νπνίνο έθεξε έμη ζέζεηο ππξνβφισλ θαη ζέζεηο φικσλ θαη ιεηηνπξγνχζε 

αλεμάξηεηα. Ζ πξφζβαζε γηλφηαλ απφ θεθιηκέλν επίπεδν. Οη ππφινηπνη πξνκαρψλεο 

θέξνπλ πεηαινεηδή ζρήκα. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ αλαηνιηθνχ πξνκαρψλα 

δηακνξθψλεηαη κεξηθή επίρσζε πξνο ην εζσηεξηθφ, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θεθιηκέλν επίπεδν αλφδνπ. Ο εμσηεξηθφο πεξίβνινο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ζρεκαηίδεη 

δηάδξνκν πιάηνπο πεξίπνπ 1κ. πνπ πξνζηαηεπφηαλ απφ παξαπέην, ην νπνίν έθεξε 

ηνπθεθηνζπξίδεο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 5.3 Σν θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Πιαγηάο 

ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβφινπ εληνπίδνληαη ίρλε ηνμσηψλ θαηαζθεπψλ. Οη 

θαηαζθεπέο απηέο έπαηδαλ επηπιένλ θαη ζηαηηθφ ξφιν, θαζψο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο 

θάζεηα ζηνλ πεξίβνιν κε ζηφρν ηελ ζηήξημή ηνπ. ηελ αξρηθή θαηαζθεπή ηνπ 

πεξηβφινπ θαίλεηαη φηη ππήξρε πξφβιεςε γηα ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ εζσηεξηθψλ 
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ρψξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο θξνπξάο. Ζ θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ απηψλ δελ 

νινθιεξψζεθε. 

ηνλ εζσηεξηθφ πεξίβνιν ζπλαληάκε επίζεο, έλαλ νξζνγψλην ρψξν ν νπνίνο 

παξέρεη πξφζβαζε ζην πίζσ κέξνο ησλ ηπθεθηνζπξίδσλ θαη ηελ δεμακελή λεξνχ ηνπ 

θάζηξνπ. Καη νη δχν ρψξνη ζηεγάδνληαη κε θακάξεο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

έλα επξχρσξν δεχηεξν επίπεδν ζην θάζηξν.  

Ζ θεληξηθή πχιε ηνπ θάζηξνπ βξίζθεηαη ζηελ ιηγφηεξν εθηεζεηκέλε αλαηνιηθή 

πιεπξά. Γηακνξθψλεηαη εληφο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ζθέιε ηνπ πεξηβφινπ, ελψ 

πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηνλ παξαθείκελν αλαηνιηθφ πξνκαρψλα. Ζ δηάηαμε ηεο πχιεο 

είλαη αξθεηά ζχλζεηε. ην εζσηεξηθφ ηεο αλαπηχζζεηαη νξζνγψληνο 

θακαξνζθέπαζηνο ρψξνο, ν νπνίνο ζην βάζνο θέξεη ηέζζεξεηο ηνπθεθηνζπξίδεο γηα 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ. Γηα ηελ είζνδν ζηνλ εζσηεξηθφ πεξίβνιν, 

αλνίγεηαη θαη δεχηεξε πχιε ζην βάζνο ηνπ θακαξνζθέπαζηνπ ρψξνπ, ε νπνία ιφγσ 

ηεο δηάηαμήο ηεο παξαθσιχεη ηηο επηζέζεηο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ παξνπζηάδεη απιφηεηα ζηελ 

θαηαζθεπή πιήξε πξνζαξκνγή ζην θπζηθφ έδαθνο, ελψ πξφθεηηαη γηα έλα ηζρπξφ 

νρπξφ θαζψο είρε ηελ δπλαηφηεηα θηινμελίαο κεγάινπ αξηζκνχ ζηξαηησηψλ. 

 

5.5 Τθιζηάμενη Καηάζηαζη ηος Κάζηπος 

Σν θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Πιαγηάο δηαηεξεί ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ην κέγεζφο ηνπ. Χζηφζν ε εγθαηάιεηςή ηνπ θαη ε παληειήο έιιεηςε ηαθηηθήο 

ζπληήξεζήο ηνπ, ηαπηφρξνλα κε ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο θηελνηξφθνπο 

ηεο πεξηνρήο σο ζηάλε θχιαμεο αηγνπξνβάησλ, έρνπλ αξρίζεη λα αθήλνπλ πιένλ 

ζεκάδηα αξγήο ζηαδηαθήο θαηάξξεπζεο. 

Ο ρψξνο δελ είλαη επηζθέςηκνο αθνχ ιφγσ ησλ θζνξψλ ηνπ απαηηνχληαη εξγαζίεο 

ζηεξέσζεο, ζπληήξεζεο θαη αλάδεημήο ηνπ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικψνα 5.4 Καηάξξεπζε ηκήκαηνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο νρχξσζεο 
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Δικψνα 5.5 Υακειή ππθλή βιάζηεζε εληφο ηνπ Κάζηξνπ 

 

5.6 Πποηάζειρ Σεσνικϊν Παπεμβάζευν 

Με ζηφρν ηφζν ηελ πξνζηαζία απφ ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ φζν θαη ηελ αλάδεημή ηνπ 

ζην επξχ θνηλφ πξνηείλνληαη νη παξαθάησ επεκβάζεηο ζην Κάζηξν Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Πιαγηάο. 

 Δμπγίαλζε αχιεηνπ θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ 

Δθηεηακέλνο θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεο βιάζηεζεο, ηφζν εληφο ηνπ 

νρπξνχ, φζν θαη πεξηκεηξηθά απηνχ. Οη θαζαξηζκνί θαη απνςηιψζεηο αθνξνχλ ζε 

πεξηκεηξηθή δψλε πεξίπνπ πέληε (5) κέηξσλ απφ ηα ηείρε ηνπ. Δθηηκάηαη φηη πέξαλ 

ηεο δψλεο απηήο δελ απαηηνχληαη εξγαζίεο θαζαξηζκψλ θαη απνςηιψζεσλ, ιφγσ 

ρξήζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

Απνκάθξπλζε ησλ ζχγρξνλσλ επηρψζεσλ θαη νη εθηεηακέλνη θαζαξηζκνί εληφο 

ηνπ πεξηβφινπ ηεο νρχξσζεο, θαζψο θαη ζηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ηνπ νρπξνχ, ψζηε 

λα απνθαιπθζνχλ ηα πάιαηα δάπεδα ησλ ρψξσλ θαη λα είλαη δπλαηή ε κειινληηθή 

εθπφλεζε αθξηβνχο αξρηηεθηνληθήο απνηχπσζήο ηνπ θαη αλαιπηηθήο αξραηνινγηθή 

ηεθκεξίσζεο. 

 Βειηίσζε ηκήκαηνο αγξνηηθνχ δξφκνπ κήθνπο 350 κέηξσλ 

Πξφθεηηαη γηα ην δξφκν ν νπνίνο ελψλεη ην κλεκείν κε ην επαξρηαθφ 

αζθαιηνζηξσκέλν δίθηπν θαη απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη νκαινπνίεζε-επζπγξάκκηζε 

ηνπ θαηαζηξψκαηφο ηνπ, δεκηνπξγία ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ζηάζεο - 

ζέαζεο ηνπ κλεκείνπ. 
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 Δθπφλεζε κειέηεο ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ κλεκείνπ, ηφζν πεξηκεηξηθά φζν θαη 

εζσηεξηθά. 

 Πξφζβαζε, επίζθεςε, εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε θνηλνχ κε δηακφξθσζε 

δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο γηα ηνπο επηζθέπηεο πεξηκεηξηθά ηνπ νρπξνχ θαη εληφο 

ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ. 

 Γηακφξθσζε ρψξσλ ζηάζεο - ζέαζεο κε θαζηζηηθά ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ 

δηαδξνκψλ. 

 Σνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία 

ηνπ κλεκείνπ. 

 Έλσζε ησλ δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο κε ην ρψξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. 

 Πξφβιεςε πξφζβαζεο γηα ΑΜΔΑ. 

 Γηακφξθσζε θιεηζηνχ ρψξνπ εληφο ηνπ Φξνπξίνπ, ζε θπιάθην θαη ρψξν 

πιεξνθφξεζεο θνηλνχ (ρνξήγεζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ). Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αθξηβνχο αξρηηεθηνληθήο απνηχπσζεο ηνπ Φξνπξίνπ θαη εθφζνλ 

πξνθχςνπλ θιεηζηνί ρψξνη ηθαλνί ζε επηθάλεηα λα θηινμελήζνπλ άιιεο ρξήζεηο 

πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ζα γίλεηαη δεκηνπξγία - 

εθηχπσζε επνπηηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ζα δίλεηαη, κέζσ εηδηθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ, ε αθήγεζε ηεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 Σνπνζέηεζε θαζνδεγεηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ κλεκείνπ αιιά θαη πιεζίνλ ηνπ.  

 Οδνζήκαλζε ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ηεο Δζληθήο Οδνχ Βφληηζαο – Λεπθάδαο θαη 

ζην αεξνδξφκην ηνπ Αθηίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 5.6 Αγξνηηθφο δξφκνο θαη ζέζε parking (QGIS ~ Λώινο Γ.) 
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 Απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ Φξνπξίνπ 

Απαηηείηαη γεληθή επηκέιεηα ησλ ιηζνδνκψλ, πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε ησλ θπηψλ 

θαη ησλ ξηδψλ ηνπο, ζθξάγηζε ησλ αξκψλ. ε πεξηνρέο ησλ ηεηρψλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο 

ζηεξεσηηθήο επέκβαζεο πξνβιέπνληαη αξκνινγήκαηα κε θνλίακα θπζηθήο πδξαπιηθήο 

αζβέζηνπ, ηνπηθέο ιηθνζπξξαθέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε εθηελψλ ξεγκαηψζεσλ θαη 

εθαξκνγή ελεκάησλ νκνγελνπνίεζεο κάδαο, θαζψο θαη ηνπηθέο αλαθηήζεηο - 

ζπκπιεξψζεηο ιηζνδνκψλ, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη θαηφπηλ ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο 

κειέηεο ζπληήξεζεο ηνπ Φξνπξίνπ. 

 

5.7 Άμεζερ Πποηεινψμενερ Σεσνικέρ Παπεμβάζειρ – ςνοπηικψρ 

Πποχπολογιζμψρ 

 

 Άμεζερ επγαζίερ αποκάλςτηρ και διάδοζηρ ηηρ θέζηρ ηος μνημείος ζηοςρ 

πολίηερ και δςνηηικοωρ σπήζηερ 

 Κνπή θαη απνκάθξπλζε ησλ θπηηθψλ εληφο θαη πέξημ ηνπ κλεκείνπ ζε δψλε 

πιάηνπο πέληε κέηξσλ κε κεραληθά κέζα (ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ – 

γεξαλψλ, κηθξψλ ζθαπηηθψλ θιπ, αθνχ είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζηνλ αχιεην 

ρψξν). 

 Σνπνζέηεζε ειεθηξνθσηηζκνχ ζε ηνπιάρηζην νθηψ δηαθξηηά ζεκεία ηνπ 

κλεκείνπ. 

Πποχπολογιζμψρ: 20000€ 

 

 Απαπαίηηηερ επγαζίερ για ηην αποκαηάζηαζη και ζςνεσή ανάδειξη ηος 

μνημείος 

 χληαμε αξρηηεθηνληθήο θαη ζηαηηθήο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 

Φξνπξίνπ. 

 Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο απνθαηάζηαζεο θαη 

αλάδεημεο ηνπ Φξνπξίνπ Αθηίνπ. 

Πποχπολογιζμψρ: 20000€ γηα ηηο κειέηεο νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ θαη ην 

ηειηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. 

 

 Δπγαζίερ πποϊθηζηρ, ανάδειξηρ και διάδοζηρ ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ 

ηος μνημείος 

 χληαμε εηδηθήο κειέηεο αξρηηεθηνληθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ κλεκείνπ, εληφο 

θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ ηνπ. 

 Τινπνίεζε ηεο κειέηεο ειεθηξνθσηηζκνχ. 
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 Τινπνίεζε δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο γηα ηνπο επηζθέπηεο πεξηκεηξηθά ηνπ 

νρπξνχ θαη εληφο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ. 

 Υσξνζέηεζε θαη πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ελεκεξσηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

κλεκείνπ (δηαδίθηπν, YouTube, πηλαθίδεο νδνχ, newsletter, ελεκεξσηηθέο θιπ). 

Πποχπολογιζμψρ: 20000€ γηα ηε κειέηε ε νπνία ζα θαζνξίζεη θαη ην ηειηθφ 

θφζηνο πξνψζεζεο θαη αλάδεημεο ηνπ κλεκείνπ, σο νινθιεξσκέλν πνιηηηζηηθφ 

πξντφλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 5.7 Κάζηξν Πιαγίαο ή Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

                     (Πεγή: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=plagia) 
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Δικψνα 5.9 Κάζηξν Πιαγίαο ή Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

                   (Πεγή: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=plagia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Δικψνα 5.10 Κάζηξν Πιαγίαο ή Αγίνπ Γεσξγίνπ. 
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Δικψνα 5.11 Κάζηξν Πιαγίαο ή Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

                     (Πεγή: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=plagia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικψνα 5.12 Κάζηξν Πιαγίαο ή Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

                     (Πεγή: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=plagia) 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Με βάζε φζα αλαιχζεθαλ ελδειερψο ζηα αλσηέξσ θεθάιαηα, ζπλάγνληαη 

νξηζκέλα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 Tφζν ν Γήκνο Ακθηινρίαο φζν θαη ν Γήκνο Αθηίνπ Βφληηζαο δηαζέηνπλ 

ζεκεία απαξάκηιιεο θπζηθήο νκνξθηάο, αιιά θαη αμηνκλεκφλεπηνπ 

ηζηνξηθνχ θνξηίνπ. 

 Σα ζεκεία πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξνθαλψο απνηεινχλ 

έλα πνιχ κηθξφ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, ηνπ ζπλνιηθνχ ηζηνξηθνχ θαη 

θπζηθνχ ζεζαπξνχ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο. Ζ εθθίλεζε ηεο πξνζπάζεηαο λα 

αλαδεηρζνχλ πεξαηηέξσ θαη λα απνηειέζνπλ ππξήλεο κίαο λέαο, 

ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθήο ζπληζηά θίλεζε θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο κε 

πξνθαλή, αμηνζεκείσηα, ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Σν πνιηηηζηηθφ πξντφλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ, δηαζέηεη φια ηα ερέγγπα λα 

θαηαζηήζεη ηα πνιπάξηζκα ηζηνξηθά ζεκεία ησλ δχν Γήκσλ, πφινπο έιμεο 

επηζθεπηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. Γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπο φκσο, 

απαηηνχληαη νη κέγηζηεο δπλαηέο ζπλέξγεηεο απφ φινπο ηνπο θνξείο 

(Πεξηθέξεηα, Γήκνη, Σερληθφ Δπηκειεηήξην, Αξραηνινγηθή Τπεξεζία) θαη ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

 πσο θαηαδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, νη 

ππφ εμέηαζε πεξηνρέο, κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ φιεο ηηο πςειέο 

απαηηήζεηο, πνπ ζέηεη ζρεδφλ θάζε είδνπο ζεκαηηθφο θαη ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο. Απαηηείηαη φκσο αθελφο ε επέλδπζε πφξσλ ζηηο απαξαίηεηεο 

ζρεηηθέο, ππνδνκέο, αιιά θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία πξνβνιήο ηνπο . 

 Με δεδνκέλε ηε ζπλζήθε, φηη ν ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο ηείλεη λα 

δηαγξάςεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ θακπχιε θαη λα απνηειέζεη νξηζηηθά παξειζφλ, 

θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα κία λέα γεληά, ςεθηαθά θαη γεσρσξηθά 

«εγγξάκκαησλ» πνιηηψλ παγθνζκίσλ, ε  επέλδπζε ζηελ ςεθηαθή δηάρπζε 

γεσρσξηθήο πιεξνθξίαο, αλακέλεηαη λα απνθηήζεη πιήξσο αληαπνδνηηθφ 

ραξαθηήξα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε  απεηθφληζε ηζηνξηθψλ ζεκείσλ, 

φπσο απηά πνπ αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαζψο θαη άιισλ 

ζεκείσλ, (φπσο γηα παξάδεηγκα νξεηβαηηθά κνλνπάηηα), ζε εηδηθνχο 

ζεκαηηθνχο ράξηεο, κε ηε βνήζεηα ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) θαζψο θαη ε αλάδεημε ηνπ λενζχζηαηνπ 

αξραηνινγηθνχ θηεκαηνινγίνπ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα 

αλάζπξζε απφ ηε γεληθφηεξε ιήζε πιήζνπο ηζηνξηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ 

«ζεζαπξψλ» ηνπ Ν. Αηησιναθαξλαλίαο ελ γέλεη. 
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