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Ο 
νομός Ηλείας βρίσκεται στο δυτικό μέρος της Πελοποννησιακής χερσονή-
σου και συνορεύει ΒΑ με τον νομό Αχαΐας, ανατολικά με το νομό Αρκαδίας, 
νότια με το νομό Μεσσηνίας και δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος. Η 

έκτασή του φτάνει τα 2.618 τ. χλμ. και το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους του είναι 
πεδινό. Στην ανατολική πλευρά οριοθετείται από το όρος Φολόη (780 μ.) και στη 
νότια πλευρά από το όρος Μίνθη (1.345 μ.), ενώ τον διαρρέουν οι ποταμοί Αλφειός, 
Πηνειός και Νέδα. 
Τα αρχαιολογικά ευρήματα πιστοποιούν πως η περιοχή είχε κατοικηθεί από την Παλαιολιθική 
Εποχή. Ολόκληρος ο νομός είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος με διάσπαρτα μνημεία που 
μαρτυρούν το πλήθος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των λατρευτικών συνηθειών των 
κατοίκων. Στους ιστορικούς και ρωμαϊκούς χρόνους σημαντικότερο κέντρο ήταν η Ήλιδα, διοργα-
νώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων (776 π.Χ.). Η περιοχή έγινε ευρύτατα γνωστή στον αρχαίο 
κόσμο από την Ολυμπία, η οποία κατέστη κέντρο λατρείας από την Μεσοελλαδική περίοδο, πριν 
από την καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Μεγάλη ακμή γνώρισε και επί Φραγκοκρατίας, όπου η Ανδραβίδα υπήρξε πρωτεύουσα του Πριγκι-
πάτου του Μορέως, ενώ στο τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας έγινε γνωστή για μια από τις 
πρώτες φονικές συγκρούσεις των επαναστατημένων Ελλήνων με τους Τουρκαλβανούς στο ορεινό 
χωριό Λάλας, τον Απρίλιο του 1821.
Η έκθεση «Φύση και Πολιτισμός», με χάρτες και φωτογραφικό υλικό των κλασσικών αρχαιοτή-
των, των βυζαντινών και νεότερων μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος της ορεινής Ηλείας, 
παρουσιάζει το εκτεταμένο δίκτυο των αρχιτεκτονικών και φυσικών μνημείων που βρίσκονται σε 
περισσότερες από τριάντα τοποθεσίες της ορεινής περιοχής του νομού. Αυτοί οι «μικροί» ή «άγνω-
στοι» θησαυροί, αν και υπό την σκιά της Ολυμπίας, έχουν εξαιρετικά σημαντική αρχαιολογική και 
ιστορική αξία και σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο που τους περιβάλλει συνθέτουν έναν ιδανικό 
προορισμό για καθέναν που θα ήθελε να εμβαθύνει στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου.
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Βασική επιδίωξη της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατά το δι-

άστημα 1999-2006 υπήρξε η ισόρροπη 
ανάπτυξη του νομού με τη μείωση των 
εσωτερικών ανισοτήτων που είχαν 
δημιουργηθεί μεταξύ διαφόρων περιο-
χών του εξ αιτίας των κοινωνικοοικο-
νομικών συνθηκών.  Αν και ο εθνικός 
στόχος των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004 επέβαλε την ανάγκη να εστιασθεί 
η προσοχή όλων μας στην αναβάθμιση 
της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου πραγμα-
τικά συντελέστηκε ένα μνημειώδες 
έργο για την ανάδειξη των μνημείων 
της, η νομαρχία ανέλαβε σειρά πρωτο-
βουλιών για την εκτέλεση έργων ώστε 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
ορεινών όγκων του νομού.
Ήδη μετά τη δημιουργία ενός δικτύου 
υποδομών (δρόμοι κλπ.), κρίθηκε ότι 
η αξιοποίηση προγραμμάτων εναλ-
λακτικού τουρισμού μπορεί να δώσει 
ώθηση στις περιοχές αυτές με πρώτο 
στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήσαμε την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+, που έχει ως βασικό 
σκοπό την εφαρμογή πρωτότυπων και ολοκληρωμένων στρατηγικών στις αγροτικές περι-
οχές της Ε.Ε., στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
Έτσι, η ΝΑ Ηλείας και η «Ηλειακή ΑΕ», με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού, οργάνωσαν την έκθεση «Φύση και Πολιτισμός» για την παρουσί-
αση των μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος της ορεινής Ηλείας. Προσωπικά είμαι 
ιδιαίτερα ευτυχής για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο είμαι σίγουρος ότι η νέα 
ηγεσία της νομαρχίας υπό τον Λάμπη Καφύρα θα αξιοποιήσει προκειμένου να προβληθούν 
οι περιοχές αυτές και να αποτελέσουν σύντομα τόπο τουριστικού προορισμού.

Τάκης Δημητρουλόπουλος

τ. Νομάρχης Ηλείας



Με συνεχή ζωή επί οκτώ χιλιετίες, σε αυτήν την περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου δη-
μιουργήθηκε ένας μεγάλος πολιτισμός, που στην περίοδο της ακμής του άφησε στην 

ανθρωπότητα δυο από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: 
την Αρχαία Ολυμπία και τον Επικούρειο Απόλλωνα. Πριν αλλά και μετά από αυτά υπήρξε 
πλάι τους, στις διάφορες ιστορικές περιόδους, μια πολύ σημαντική και αξιόλογη ανθρώπι-
νη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς (γεωργία, εμπόριο, τέχνες, γράμματα κτλ.).

Τα μνημεία αυτής δραστηριότητας παρουσιάζει με έναν ενδιαφέροντα και πρωτότυπο τρό-
πο η έκθεση «Φύση και Πολιτισμός».  Προξενεί εντύπωση στον επισκέπτη της ο πλούτος, 
η ποικιλία και η αρχιτεκτονική αξία των μνημείων αυτών, που διατρέχουν ολόκληρη την 
ιστορία και δείχνουν την συνέχεια του πολιτισμού που άνθισε στην περιοχή.

Ωστόσο το ενδιαφέρον γίνεται πολύ μεγαλύτερο από την ζωντανή επίσκεψη στα ίδια τα 
μνημεία. Διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία του σημερινού νομού Ηλείας, περιβάλλονται 
από ένα φυσικό τοπίο ιδιαιτέρου κάλλους και αποκαλύπτουν πτυχές της ζωής, της εργασί-
ας και των συνηθειών των ανθρώπων που κατοίκησαν τον τόπο ανά τους αιώνες.

Η παρουσίαση αυτής της έκθεσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας της «Ηλειακής ΑΕ» με 
την Ζ΄ Εφορεία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, την ΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ηλείας την αρχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών της Ηλείας. Ο συνολικός σχεδιασμός μας στην κατεύθυνση αυτή είναι η 
ενεργοποίηση και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων που σε συνδυασμό με τους εθνικούς 
πόρους, θα δώσουν ζωή στον τόπο. 

Χαράλαμπος Καφύρας

Νομάρχης Ηλείας
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Αρχαιολογικά μνημεία 

Αρχαιολογικός χώρος ναού 
Eπικούρειου Απόλλωνος

Αρχαιολογικός χώρος Φιγαλίας 

Αρχαιολογικός χώρος Λέπρεου

Αρχαιολογικός χώρος Πρασιδακίου

Αρχαιολογικός χώρος Σκιλλουντίας

Αρχαιολογικός χώρος Αλίφειρας 

Αρχαιολογικός χώρος Πλατιάνας

Αρχαιολογικός χώρος κάτω Σαμικού

Λασιώνας. Μία ακρόπολη 
της Hλειακής Ακρώρειας

Μυκηναϊκό νεκροταφείο Αγίας Τριάδας

Βυζαντινά μνημεία

Αγία Τριάδα Δίβρης 

Άνω Μονή Δίβρης (Μονή Χρυσοπηγής)

Κάτω Μονή Δίβρης

Αστράς - Ασκηταριό Προδρόμου

Ταξιάρχες Ζαχάρω

Παναγία Άνω Φιγαλεία

Άγιος Δημήτριος Λασιώνος

Κακοτάρι - Κάστρο της Ωριάς

Μονή της Ίσοβας - Ναός της Παναγίας

Κόκκινη Εκκλησιά  - Σκιλλουντία

Γούμερο - Μονή Ασκητή

Ώλενα - Επισκοπή Ωλένης 

Μονή Φραγκαπηδήματος

Οικισμοί 
        
Ανδρίτσαινα

Λαμπεία (Δίβρη)

Νέα Φιγαλία

Φυσικό τοπίο

Αλφειός

δάσος της Φολόης 

Νέδα 

Το φαράγγι του Ερύμανθου
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Αρχαιολογ
μνημεία
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος κτίστηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. και αποτελεί 
σήμερα ένα από τα πιο σπουδαία και καλύτερα διατηρημένα μνημεία της κλασικής αρχιτε-
κτονικής. 
Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής ο ναός κατέχει μοναδική θέση αφού συνδυάζει με ευφυή 
τρόπο την αρμονική συνύπαρξη του δωρικού του ιωνικού και του κορινθιακού ρυθμού. 
Ο ναός είναι δωρικού ρυθμού, περίπτερος, διπλός εν παραστάσι, με πρόναο, σηκό, άδυ-
το και οπισθόναο,. Ιδιαίτερη αξία προσδίδει στο μνημείο η διαμόρφωση του εσωτερικού 
χώρου του σηκού με την παρουσία των ιωνικών ημικιόνων και ενός ελεύθερου κίονα στον 
κεντρικό άξονα του κτηρίου, που έφερε το πρώτο κορινθιακό κιονόκρανο που συναντά-
ται στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Την εσωτερική κιονοστοιχία επέστρεφε η μοναδικής 
καλλιτεχνικής αξίας ιωνική ζωφόρος, η οποία εκτίθεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και 
αποτελείται από 23 πλάκες, έντεκα από τις οποίες έχουν ως θέμα τους την Κενταυρομαχία 
και δώδεκα την Αμαζονομαχία. 
Αρχιτέκτονας του ναού σύμφωνα με μια αναφορά του Παυσανίας ήταν ο Ικτίνος, ο δημι-
ουργός του Παρθενώνα, όπου μετά την ολοκλήρωση του τελειότερου κτιρίου της κλασι-
κής αρχιτεκτονικής, προχώρησε στην πρωτοπόρο αρχιτεκτονική σύνθεση, του ναού του 
Επικουρίου Απόλλωνα. 
Το κτήριο, διαστάσεων 39,87x16,13 στο επίπεδο της ευθυντηρίας και 38,24x14,48 στο επίπε-
δο του στυλοβάτη, είναι κατασκευασμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του από ιζηματογενή 
ασβεστόλιθο, της περιοχής, ανοιχτού γκρίζου χρώματος. Από μάρμαρο έχουν κατασκευα-
στεί η Ιωνική ζωφόρος, οι κεραμίδες καθώς και ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδο-
μής.
Το έτος 1987 ο ναός επικαλύφθηκε με προσωρινό στέγαστρο προστασίας προκειμένου να 
προστατευθεί από την άμεση δράση των καιρικών φαινομένων (βροχή, παγετός υπεριώ-
δης ακτινοβολία).
Από το έτος 2001 κυριαρχεί το έργο της αποκατάστασης, στο βόρειο πτερό του ναού το 
οποίο περιλαμβάνει την σταδιακή αποσυναρμολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών προ-
κειμένου να διορθωθούν οι γεωμετρικές παραμορφώσεις και τα δομικά προβλήματα που 
παρουσιάζουν. Παράλληλα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των επιμέρους λίθων, 
σταθεροποίησης της θεμελίωσης καθώς και δοκιμαστικές ανατάξεις αρχιτεκτονικών με-
λών με στόχο την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της θεμελίωσης και την ανατοποθέτη-
ση των λίθων της κρηπίδας και των κιόνων.

αρ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 
Η αρχαία Φιγάλεια είναι η πόλη στην πολιτική και διοικητική επιρροή της οποίας ανήκε ο 
ναός του Επικουρίου Απόλλωνος. Βρίσκεται σε απόσταση 7 χλμ. περίπου δυτικά του ναού, 
όπου σήμερα είναι κτισμένο το σύγχρονο χωριό Παύλιτσα ή Αρχαία Φιγάλεια.
Την πόλη περιβάλλει αρχαίο τείχος μήκους 4 χλμ. σωζόμενο σε καλή κατάσταση ενώ πα-
ντού υπάρχουν εμφανή ίχνη και λείψανα αρχαίων κτιρίων.
Στη θέση «Σταυρούλι» τοποθετείται η αρχαία αγορά της πόλης και υπάρχουν ορατά λεί-
ψανα βυζαντινού ναού, ο οποίος έχει κτισθεί προφανώς επάνω σε αρχαίο κτίριο (ίσως στο 
ναό του Διονύσου Ακρατοφόρου). Στο ΝΑ άκρο της πόλης έξω από τα τείχη, ο Α. Ορλάνδος 
ανέσκαψε αρχαία κρήνη με ναόσχημη πρόσοψη του τέλους του 4ου αι. π.Χ, η οποία σώζε-
ται σε καλή κατάσταση. Κάτω από τον βυζαντινό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που 
βρίσκεται στο σύγχρονο νεκροταφείο του χωριού, υπάρχει αρχαίος ναός, ενώ αρχαίος ναός 
θα πρέπει να υπήρχε και στην κορυφή του λόφου όπου τοποθετείται η ακρόπολη.
Στην κορυφή του λόφου «Κουρδουμπούλι» αποκαλύφθηκε ναός αφιερωμένος στην Αθηνά 
και τον Δία Σωτήρα ενώ ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) αναφέρει στη Φιγά-
λεια την ύπαρξη ιερών της Αρτέμιδος Σωτείρας, και της Ευρυνόμης καθώς Γυμνασίου και 
Αγοράς, όπου υπήρχαν τα αγάλματα του Ερμή και του Ολυμπιονίκη Αρραχίωνα.
Στην Αγορά της πόλης ήταν ιδρυμένο, σε άγνωστη σήμερα θέση, το επιβλητικό πολυάνδριο 
των Ορεσθασίων, οι οποίοι το 659 π.Χ πολέμησαν στο πλευρό των Φιγαλέων κατά των 
κατακτητών Σπαρτιατών και σκοτώθηκαν όλοι. 
Η νεκρόπολη της αρχαίας Φιγάλειας βρίσκεται δυτικά της θέσεως «Σταυρούλι» εκτός των 
αρχαίων τειχών. Η πρόσβαση γίνεται διαμέσου μονοπατιού συνολικού μήκους 2 χιλιομέ-
τρων περίπου. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί συνολικά έξι ταφικά μνημεία εκ των οποίων 
τα δύο σώζουν κατά χώραν πλήθος διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών. Οι τάφοι είναι 
μνημειακοί, με ναόσχημη πρόσοψη, πίσω από την οποία υπάρχει ο νεκρικός θάλαμος λα-
ξευμένος στο φυσικό βράχο. Συνήθως στο θάλαμο υπάρχουν δύο έως τρεις ταφικές κλίνες 
για τους αντίστοιχους νεκρούς. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα η κατασκευή των 
μνημείων χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ.

Η αρχαία κρήνη
Το 1927 ανασκάφηκε από τον Α. 
Ορλάνδο η αρχαία κρήνη που 
κτίσθηκε στο τέλος του 4ου με 
αρχές του 3ου αι. π.Χ. Η κρήνη 
βρίσκεται έξω από τα τείχη της 
αρχαίας πόλης στη ΝΑ πλευρά 
του χωριού. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΠΡΕΟΥ
Η Αρχαία Ακρόπολη του Λεπρέου βρίσκεται στις τελευταίες απολήξεις του όρου Μίνθη, 
βορείως του ποταμού Νέδα. Η μεγάλη στρατηγική της σημασία στην αρχαιότητα οφείλεται 
στη θέση της, αφού είχε τον έλεγχο των χερσαίων οδών που οδηγούσαν από τη Μεσσηνία 
προς την Ηλεία και από το Ιόνιο προς την Αρκαδία. Γι’ αυτό την διεκδικούσαν κατά περιό-
δους οι Μεσσήνιοι, οι Λάκωνες και οι Αρκάδες αλλά κυρίως οι Ηλείοι. Υπήρξε η σημαντικό-
τερη πόλη της Τριφυλίας και πρωτοστάτησε στους αγώνες ανεξαρτησίας των τριφυλιακών 
πόλεων εναντίον των Ηλείων. «Λεπρεάται μεν εκ της Τριφυλίας μόνοι» συμμετείχαν στη 
μάχη των Πλαταιών και το όνομά τους γράφτηκε στο βάθρο του αγάλματος του Ολυμπίου 
Διός.
Το 219 π.Χ το Λέπρεο παραδόθηκε αμαχητί στον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε’ και το 
196 π.Χ εισήλθε ως ανεξάρτητο κράτος στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Από την κατάκτηση των 
Ρωμαίων, το 146 π.Χ, αρχίζει η παρακμάζουσα πορεία της πόλης. 
Ίχνη κατοίκησης εντοπίζονται από την αρχαϊκή ως τη ρωμαϊκή περίοδο αλλά τα σωζόμενα 
κατάλοιπα ανήκουν στα ύστερα κλασικά και κυρίως στα ελληνιστικά χρόνια. Το τείχος, με 
περίμετρο περί τα 800μ. και ανώτατο σωζόμενο ύψος 4,5μ., διαθέτει πύργους και είναι κα-
τασκευασμένο με πώρινους και ασβεστολιθικούς δόμους. Οι πρώτες έρευνες του Dörpfeld 
το 1891 και στη συνέχεια οι ανασκαφές του Knell το 1978 στο Νότιο τμήμα της Ακρόπολης, 
αποκάλυψαν τον δωρικό περίπτερο ναό της Δήμητρας (6x11 κίονες) με το βωμό του, που 
χρονολογείται στο α΄μισό του 4ου αι.π.Χ 
Λείψανα της κάτω πόλης σώζονται στα νότια και νοτιοανατολικά της Ακρόπολης.
Η συστηματική ανάδειξη της ακροπόλεως πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2002 - 2003 από 
τη Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ
O δωρικός ναός της Αθηνάς είναι αφιερω-
μένος στη θεά Αθηνά, και έχει προσανα-
τολισμό από Α-Δ, με είσοδο από Α (διαστ.: 
μήκος: 35.5μ. και πλάτος:15.85μ.). Αποτε-
λείται από πρόναο, σηκό και οπισθόδομο, 
ενώ η περίστασή του απαρτίζεται από 6x13 
δωρικούς κίονες. Στο κέντρο περίπου του 
σηκού υπάρχει το ορθογώνιο βάθρο του 
λατρευτικού αγάλματος, που πλαισιώνεται 
στις δύο μακρές πλευρές από δύο κιονο-
στοιχίες, πέντε δίτονων κιόνων. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ
Δωρικός Ναός της Αθηνάς: Στα ιστορικά χρόνια στην περιοχή γύρω από τον ναό υπήρχε 
μεγάλη πόλη, πιθανόν η αρχαία Μάκιστος. Ο ναός κτισμένος από ντόπιο πωρόλιθο (κογχυ-
λιάτη) στην κορυφή τειχισμένου λοφίσκου, έχει κατεύθυνση Α – Δ. Είναι δωρικός (διαστά-
σεων: μήκος 35,10μ. και πλάτος: 15,85μ.), περίπτερος με 6x13 κίονες, αποτελούμενος από 
πρόδομο, σηκό με δύο κατά μήκος εσωτερικές κιονοστοιχίες και οπισθόδομο. Το συνολικό 
ύψος του ναού υπολογίζεται σε 9,20μ..
Το δάπεδο του πτερού του ναού ήταν στρωμένο με χοντρές λίθινες πλάκες ενώ όλα τα 
μέλη της ανωδομής έφεραν λευκό επίχρισμα. 
Ο ναός εδράζεται με κρηπίδα με 3 βαθμίδες πάνω στο φυσικό βράχο που έχει ισοπεδωθεί 
για το σκοπό αυτό. Τα αετώματα της στέγης ήταν διακοσμημένα με γλυπτές συνθέσεις από 
μάρμαρο με παραστάσεις Γιγαντομαχίας (ανατολικό αέτωμα) και Αμαζονομαχίας (δυτικό 
αέτωμα) και ήταν έργα πελοποννησιακών εργαστηρίων ενώ στις γωνίες τους υπήρχαν 
μαρμάρινα ακρωτήρια. Η κεράμωση ήταν κορινθιακού τύπου επίσης από μάρμαρο.  Ο ναός 
κτίσθηκε στο τέλος του 5ου αι.π.Χ, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος προστέθηκε αργότερα.

Νεκροταφείο του 4ου αι. π.Χ
Αποτελείται από τέσσερις ταφικούς περιβό-
λους που περικλείουν ομάδες τάφων (συνολι-
κά 15 τάφοι). Οι περίβολοι είναι τοποθετημένοι 
κατά μήκος κάποιας αρχαίας οδού η οποία 
πιθανόν συνέπιπτε με τη σημερινή επαρχιακή 
οδό Κρεστένων – Μάζι. 
Οι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι και λακκοειδείς, 
με προσα-νατολισμό από Β προς Ν και την 
κεφαλή των νεκρών προς Ν. 
Ως κτερίσματα των τάφων είχαν τοποθετηθεί 
αγγεία, λύχνοι, στλεγγίδες και ένα πήλινο ειδώ-
λιο Νίκης. Το νεκροταφείο βρίσκεται σε μικρή 
απόσταση από τον λόφο όπου τοποθετείται 
ο δωρικός ναός της Αθηνάς και πιθανόν ανήκε 
στην αρχαία πόλη Μάκιστος λείψανα κτιρίων 
της οποίας εντοπίζονται στην γύρω περιοχή.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛIΦΕΙΡΑΣ 
Τα ερείπια της αρχαίας πόλης Αλίφειρας βρίσκονται στην κορυφή του επιμήκους λόφου 
(μήκους 800μ. περίπου από ΝΑ προς ΒΔ), που υψώνεται πάνω από το σημερινό χωριό Αλί-
φειρα (πρώην Ρογκοζιό). Το τείχος που περιέβαλε την αρχαία πόλη σώζεται πολύ καλά σε 
ορισμένα σημεία, ενώ ο καλύτερα διατηρημένος πύργος του («Πύργος της Βουβάλας») έχει 
διαστάσεις 9x3,70 και σώζεται σε ύψος 6μ. περίπου. 
Η Αλίφειρα ήλθε στο φως μετά τις ανασκαφές του καθηγητή Αν. Ορλάνδου στα 1932-33 και 
ταυτίσθηκε με ευκολία προς την αρχαία πόλη, αφού ο Παυσανίας είχε δώσει σαφή περι-
γραφή της θέσης (Παυσ. VIII, 26.4), την οποία τοποθετεί σε απόσταση 40 σταδίων από τη 
γειτονική Ηραία.
Στο ψηλότερο σημείο του λόφου δεσπόζει η τειχισμένη ακρόπολη, που καταλαμβάνει το 
νότιο τμήμα του και λίγο νοτιότερα βρίσκεται το τέμενος της Αθηνάς με το ναό, όπου θα 
πρέπει να υψωνόταν μεγαλόπρεπο το κολοσσιαίο χάλκινο άγαλμα της θεάς. Στο άλλο 
άκρο του λόφου βρίσκεται ο ναός του Ασκληπιού. Ο χώρος μπροστά στην Ακρόπολη κα-
θιερώθηκε να ονομάζεται “Προάστιο της άκρας” κατά τον Πολύβιο (IV, 78, 11) και ήταν το 
κατοικημένο τμήμα του λόφου.

Τα ταφικά μνημεία
Η νεκρόπολη της Αλίφειρας απλωνόταν στις ανατολικές και νότιες υπώρειες του λόφου. 
Από τα έξι ταφικά μνημεία που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές, το σημαντικότερο και 
καλύτερα σωζόμενο είναι ο ονομαζόμενος “τάφος του Σεθέα”, σύμφωνα με τη χαραγμένη 
επιγραφή στην πρόσοψή του. Ο τάφος αποτελείται από μία υπαίθρια αυλή πλαισιωμένη 
από δύο τοίχους αντιστήριξης. Η πρόσοψή του είναι ναόσχημη με αέτωμα και πίσω από 
αυτήν υπάρχουν τέσσερα στενόμακρα διαμερίσματα για την τοποθέτηση των νεκρών.

Ο Ναός του Ασκληπιού
Ο ναός του Ασκληπιού βρίσκεται σε απόσταση 450μ. δυτικά του ναού της Αθηνάς και κα-
τασκευάστηκε στα μέσα του 4ου αι.π.Χ. Έχουν βρεθεί υπο-λείμματα από το ναό, το βωμό, 
ένα τετράγωνο περιστύλιο οικοδόμημα (διαστ.: 4x4μ.) που πιθανότατα αντιστοιχεί σε 
ξενώνα ή κατοικία ιερέων και ένα μεγάλο ανάλημμα. Ο ναός έχει πλάτος: 5,75μ. και μήκος: 
9,30μ. Οι εξωτερικοί του τοίχοι αποτελούνται από καλά λαξευμένους ορθογώνιους λιθό-
πλινθους. Το δάπεδο καλυπτόνταν από μεγάλες λίθινες πλάκες. Κατά τον καθαρισμό του 
βρέθηκαν πολλά τμήματα ασβεστοκονιάματος με ένα ζωηρό ερυθρό επίχρισμα. Στο βάθος 
του κυρίως ναού υπήρχε ένα κυβικό βάθρο όπου ήταν στημένο το λατρευτικό άγαλμα του 
Ασκληπιού. Γύρω από το βάθρο βρέθηκαν τεμάχια απανθρακωμένων ξύλων και δύο τμή-
ματα ελεφαντοστού.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ
Ο ερειπιώνας της αρχαίας πόλης (Τυπανέαι ή Αίπυ), καταλαμβάνει λόφο του όρους Λαπίθας 
στα νότια του χωριού Πλατιάνα (επαρχία Ολυμπίας).
 Η οχυρωμένη, ελλειπτική και μακρόστενη πόλη (μέγιστου μήκους: 600μ., και πλάτους: 
200μ.) περιβάλλεται από μία σειρά τειχών, πιθανώς του 4ου ή 3ου αιώνα π.Χ. που σώζο-
νται στο σύνολό τους σε πολύ καλή κατάσταση (σε ορισμένα σημεία γύρω στα 5μ. ύψος). 
Διαθέτει τρεις μεγάλες πύλες στα ΒΔ, ΝΔ και Α, όπου είναι η κύρια πύλη, καθώς και αρκε-
τούς αμυντικούς πύργους, κυρίως ορθογώνιας αλλά και τραπεζιόσχημης κάτοψης. Τα τείχη 
έχουν κτιστεί από ογκόλιθους κατά το πολυγωνικό σύστημα τοιχοδομίας. 
Υποδιαιρείται σε 8 βαθμιδωτά άνδηρα (επίπεδες επιφάνειες), που συγκρατούνται από ανα-
λημματικούς τοίχους, κτισμένους κατά το τραπεζοειδές ή ορθογώνιο σύστημα τοιχοποιίας.
Σε ένα από τα άνδηρα αυτά υπάρχει θέατρο του οποίου σώζεται τμήμα της σκηνής και 
του κοίλου, ενώ σε άλλα διακρίνεται α) η “Ακρόπολη”, β) η “Αγορά”, με μεγάλη δεξαμενή 
λαξευμένη στον φυσικό ασβεστολιθικό βράχο και γ) το ανάλημμα του “Ναού”. Στο ανα-
τολικό τμήμα υπάρχουν θεμέλια διαφόρων κατασκευών. Πρόκειται μάλλον για σπίτια 
επιφανών προσώπων.
Η συστηματική ανάδειξη της ακροπόλεως πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2002 - 2003 από 
τη Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟY 
Στην δυτικότερη παραφυάδα του ηλειακού όρους Μίνθη, το Λαπίθα, βρίσκεται η ακρόπολη 
πιθανόν της Αρχαίας Σαμίας. Θεμελιώθηκε στα τέλη του 5ου αι.π.Χ και κατοικήθηκε μέχρι 
και τα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ τον 2ο αι.μ.Χ ο περιηγητής Παυσανίας την αντίκρισε κατε-
στραμμένη. 
Το τείχος της, σχήματος ακανόνιστου τραπεζίου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ψευδοπολυγωνικής τοιχοποιίας, και φτάνει σε μήκος τα 1.500 μέτρα. Τέσσερεις πυλίδες 
ανοίγονται σε αυτό, ενώ εξωτερικά του προσαρτώνται μεγάλοι ορθογώνιοι πύργοι, μέγι-
στου σωζόμενου ύψους: 5μ. περίπου.
Στο εσωτερικό της εντοπίζονται τα ερείπια πολλών κτιρίων, ενώ πρόσφατα αποκαλύφθη-
κε ένα μεγάλων διαστάσεων, στενόμακρο και κιονοστήριχτο οικοδόμημα, πιθανόν δημοσί-
ου χαρακτήρα. 
Διάσπαρτες βρίσκονται αρκετές μεγάλες δεξαμενές για την εξασφάλιση ύδρευσης. 
Θεωρείται μία από τις σημαντικές πόλεις της Αρχαίας Τριφυλίας και κατείχε σπουδαία 
στρατηγική θέση, αφού ήλεγχε το στενό παραθαλάσσιο πέρασμα από την Ηλεία προς την 
Τριφυλία και τη Μεσσηνία. Συμμετείχε ενεργά στους αγώνες των τριφυλιακών πόλεων 
για την διεκδίκηση της ανεξαρτησίας τους από την κυριαρχία των Ηλείων. Το 244 π.Χ όμως 
ο Αιτωλός Πολυσπέρχων αφού την κατέλαβε την χρησιμοποίησε ως ορμητήριο για να 
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Στην περιοχή «Παλιομπουκουβίνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγίας Τριάδας 
(Δήμος Λασιώνος) έχει ερευνηθεί από τη Ζ’ ΕΠΚΑ η σημαντικότερη Μυκηναϊκή νεκρόπολη 
της Ηλείας. Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1990 - 97 και ήλθαν στο 
φως 50 θαλαμωτοί τάφοι, οι οποίοι απέδωσαν σπουδαιότατα ευρήματα. Το νεκροταφείο 
βρίσκεται παραπλεύρως του Πηνειού ποταμού, πλησίον των συνόρων των νομών Ηλείας 
- Αχαΐας. Οι θαλαμωτοί τάφοι είναι λαξευμένοι στο φυσικό βράχο, στην κατωφέρεια πλαγι-
άς και αποτελούνται από δρόμο, είσοδο και ταφικό θάλαμο. 
Η κεραμική είναι εξαιρετικής διατήρησης με πλούσια τυπολογία και θεματολογία. Ανάμεσα 
στα πολυάριθμα αγγεία ξεχωριστή θέση κατέχει ο εικονιστικός κρατήρας με τη ζωγραφική 
παράσταση πρόθεσης (θρήνος νεκρού), που αποτελεί και τη μοναδική μέχρι σήμερα πολυ-
πρόσωπη σκηνή πρόθεσης που έχει διατηρηθεί πάνω σε αγγείο μυκηναϊκών χρόνων.
Οι λόγχες δοράτων, τα οδοντόφρακτα κράνη, το χάλκινο ξίφος με το μαρμάρινο επίμηλο, 
οι περίτεχνες λαβές, η λίθινη μήτρα, οι οστέινες γραφίδες, τα περιδέραια από χρυσό και 
σάρδιο, τα περίτεχνα κοσμήματα από ημιπολύτιμους λίθους, τα εξαίρετα δείγματα σφρα-
γιδογλυφίας κ.α., φανερώνουν ότι στην περιοχή ήκμασε ένας ιδιαίτερα μεγάλος οικισμός, 
οι κάτοικοι του οποίου γνώρισαν ιδιαίτερη ευμάρεια. Η νεκρόπολη χρησιμοποιήθηκε από 
το 1400 έως το 1100 π. Χ. Στη συνέχεια ο χώρος εγκαταλείφθηκε για αιώνες και επαναχρησι-
μοποιήθηκε ως νεκροταφείο κατά τον 6° - 7° αι. μ. Χ.

ΛΑΣΙΩΝ: ΜΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΡΩΡΕΙΑΣ
Τα διάσπαρτα οικοδομικά λείψανα που έχουν εντοπιστεί στη θέση «Κουτί» στην περιοχή 
Κούμανη του Δήμου Λασιώνος έχουν ταυτιστεί με τη σημαντικότατη πόλη της ορεινής 
Ακρώρειας, τον Λασιώνα.
Το Κουτί είναι μία μεγάλη επίπεδη έκταση, στη μέση του οροπεδίου της Φολόης, στο 
μεγάλο δάσος της Κάπελης. Φαίνεται ότι και στην αρχαιότητα το τοπίο δεν διέφερε πολύ, 
δεδομένου ότι η λέξη Λασίων προέρχεται από το επίθετο λάσιος που σημαίνει κατάφυτος. 
Λόγω της σημαντικής στρατηγικής θέσης (ελέγχει τις περιοχές Ήλιδας και Πισάτιδας) ο 
Λασίων, που είχε ιδρυθεί από τους Αρκάδες, ήταν για αιώνες το μήλο της έριδος μεταξύ 
Ηλείων και Αρκάδων. Η καταστροφή και η ερήμωση της πόλης οφείλεται στον Αλάριχο το 
396 μ.Χ. Σε όλη την έκταση του οροπεδίου υπάρχουν ορατά αρχαία λείψανα της ακρόπο-
λης, της πόλης και των νεκροταφείων του Λασιώνος. 
Η Ζ΄ ΕΠΚΑ πραγματοποίησε την πρώτη ανασκαφική έρευνα το έτος 1997, οπότε έγινε καθα-
ρισμός ενός πύργου του τείχους και ερευνήθηκε κτίριο διαστάσεων 8,15 χ 4,25 μ.. Εξωτε-
ρικά του κτιρίου εντοπίστηκε τμήμα λιθόστρωτου δρόμου. Η ανασκαφή και ανάδειξη του 
χώρου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ζ’ Εφορείας για το 2007.
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ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΙΒΡΗΣ 
Ο ναός της Αγίας Τριάδος (φωτ. στην απέναντι σελ.) βρίσκεται στο κοιμητήριο του χωριού 
Δίβρη του Δήμου Λαμπείας, στην συνοικία Γκρουστάδες ή Απάνω Μαχαλάς. Ανήκει σε μια 
ιδιότυπη παραλλαγή του απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλλο 
ναού και νάρθηκα. Στο μνημείο πραγματοποιήθηκαν στην δεκαετία του 1960 αναστηλωτι-
κές και στερεωτικές εργασίες από την Διεύθυνση Αναστηλώσεως του ΥΠΠΟ, και ακολούθη-
σε συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμο. Με τις εργασίες αποκαταστάθηκε ο θόλος της 
Β κεραίας του σταυρού, ενώ στο κέντρο του τετραγώνου, όπου σύμφωνα με τους αναστη-
λωτές, υπήρχε τρούλλος, προτιμήθηκε η λύση της κατασκευής ενός τυφλού θόλου, ο οποί-
ος υλοποιήθηκε με την ανύψωση της τετράγωνης βάσεως του καταπεσόντος τρούλλου.
Ο Χ. Μπούρας εντάσσει το μνημείο στα παραδείγματα του τύπου του σταυροειδούς εγγε-
γραμμένου που επιβιώνει μετά το 1453 και ειδικότερα σε εκείνη την υποκατηγορία όπου 
παρατηρούνται τροποποιήσεις στην θολοδομία, στην προκειμένη περίπτωση με την χρήση 
χαμηλών σφαιρικών θόλων.  
Ο ναός φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο. Διακρίνονται δύο στρώματα. Το παλαιότερο κατά 
την Α. Καρακατσάνη είναι του 14ου αι. και το νεώτερο μεταβυζαντινό. Ο ναός διαθέτει 
κτιστό τέμπλο με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες καθώς επίσης και κτιστή Αγία Τράπεζα 
εμπρός από την αψίδα, η οποία φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο της α΄ φάσεως.  

ΑΝΩ ΜΟΝΗ ΔΙΒΡΗΣ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
Δύο από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μοναστήρια της Ηλείας βρίσκονται στην Δίβρη ή 
Λάμπεια, έδρα του ομώνυμου Δήμου. 
Πάνω από την Δίβρη και σε απόσταση δυόμισι χιλιομέτρων βορειοανατολικά, βρίσκεται 
η Άνω Μονή ή Μονή Ζωοδόχου Πηγής ή Χρυσοπηγής. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 950μ., 
σε, άλλοτε δυσπρόσιτη, χαράδρα, καλά κρυμμένη μέσα σε πυκνό δάσος ελάτης. Πηγές και 
τρεχούμενα νερά υδροδοτούν το μοναστικό συγκρότημα και τους κήπους του. 
Τα βοηθητικά κτήρια της μονής σχηματίζουν Π και διαμορφώνουν τον περίβολο του μο-
ναστηριού. Η βόρεια και η δυτική πτέρυγα είναι διώροφες, ενώ η ανατολική ισόγεια. Στα 
ισόγεια είναι διευθετημένοι αποθηκευτικοί χώροι, η τράπεζα και το μαγειρείο, ενώ στον 
όροφο τα κελλιά των μοναχών και οι ξενώνες. Η είσοδος ανοίγεται στην δυτική πτέρυγα. 
Περνώντας από το διαβατικό ο επισκέπτης εισέρχεται στην αυλή, στο μεσημβρινό άκρο 
της οποίας δεσπόζει το καθολικό. Στην νότια πλευρά του καθολικού είναι διευθετημένο 
το παρεκκλήσι των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης, από το οποίο εισέρχεται κανείς μέσω του 
νάρθηκα.  Τρία ακόμη παρεκκλήσια υπάρχουν γύρω από την μονή. 
Το εσωτερικό του καθολικού είναι σκοτεινό, αφού ελάχιστα είναι τα φωτιστικά ανοίγματα: 
ένα μικρό στην αψίδα και δύο νεώτερα στα αψιδώματα του κυρίως ναού.  
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ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΔΙΒΡΗΣ
Σε καταπράσινη πλαγιά, λίγα μόλις μέτρα νοτιότερα από τα τελευταία σπίτια της Δίβρης, 
βρίσκεται η Κάτω Μονή. Είναι αφιερωμένη στην Θεοτόκο και σήμερα είναι παρωπλισμένη. 
Η Κάτω μονή πανηγυρίζει της απόδοση της Κοιμήσεως στις 23 Αυγούστου.
Οι πτέρυγες της μονής σχηματίζουν περικλείουν μια μικρή αυλή. Στην βόρεια πλευρά της 
υψώνεται, σε ψηλότερο επίπεδο, το καθολικό, στο οποίο εισέρχεται ο επισκέπτης ανε-
βαίνοντας μικρή κτιστή κλίμακα. Δύο χαμηλές τοξωτές είσοδοι και δυο πολεμιστροειδή 
παράθυρα διακόπτουν την αδιάρθρωτη μεσημβρινή όψη του ναού. Ο ναός, όπως και τα 
βοηθητικά κτήρια, είναι κτισμένος με αδρολαξευμένο ντόπιο ασβεστόλιθο. Από την αυλή 
του συγκροτήματος έχει κανείς πρόσβαση και στο μικρό παρεκκλήσι της Αγίας Ελένης, με 
εξίτηλες τοιχογραφίες. 
Το καθολικό είναι μια μονόχωρη αίθουσα που καλύπτεται με ημικυλινδρικό θόλο. Δεν 
διαθέτει νάρθηκα, ενώ η μόνη είσοδος γίνεται από την νότια πλευρά. Στατικά προβλήματα 
οδήγησαν στην υποστύλωση του θόλου αργότερα με τρεις ξύλινους στύλους, διευθετημέ-
νους κατά μήκος του κλειδιού της καμάρας. 
Ο ναός διαθέτει αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο με επιγραφή που το χρονολογεί στον 18ο 
αιώνα. 
Το καθολικό είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες του 1746. Ο διάκοσμος διατάσσεται στις 
εσωτερικές επιφάνειες κατά ζώνες: εικονίζονται άγιοι ολόσωμοι και σε στηθάρια, ο Ακάθι-
στος Ύμνος, ο χριστολογικός κύκλος. Στον δυτικό τοίχο εκτείνεται η Δευτέρα Παρουσία. Το 
κεντρικό τμήμα του θόλου παριστάνονται προφήτες ολόσωμοι και σε στηθάρια,  στο μέ-
σον ο Παντοκράτορας με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και τάγματα αγγέλων και τους τέσσε-
ρις ευαγγελιστές. Στο ιερό απεικονίζονται ιεράρχες και διάκονοι. Στην αψίδα, η Πλατυτέρα, 
η Θεία Λειτουργία και η Κοινωνία των Αποστόλων. 
Στο τύμπανο του τόξου της εισόδου διατηρείται η γραπτή κτητορική επιγραφή της ιστόρη-
σης του ναού. Από αυτή πληροφορούμαστε ότι κτήτορας του καθολικού είναι ο πατήρ Χρύ-
σανθος ιερομόναχος Μαρκούρης με τους πατέρες της μονής. Η ανέγερση έγινε το 1746-47, 
επί επισκόπου Ωλένης Συμεών. Ζωγράφος είναι ο Αντώνιος από τα Νεζερά Καλαβρύτων. 
Η κτητορική επιγραφή συνοδεύεται από παράσταση με τους κτήτορες, η οποία βρίσκεται 
δυτικά της εισόδου. Έξι κτήτορες μοναχοί, με επικεφαλής τον  Χρύσανθο, δέονται προσφέ-
ροντας στην Θεοτόκο την μονή, η οποία απεικονίζεται μπροστά από τους μοναχούς. Τα 
σπίτια στον δασώδη κάμπο πάνω από το μοναστήρι υπαινίσσονται προφανώς την Δίβρη 
και το ελατοδάσος της.
Η επιγραφή αλλά και η παράσταση οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μονή είναι σύγχρονη 
της τοιχογράφησης και ιδρύθηκε το 1746. 
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ΑΣΤΡΑΣ ‐ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Στην υστεροβυζαντινή περίοδο και ειδικότερα τον 14ο ή στις αρχές του 15ου αιώνα χρονο-
λογείται το, εγκαταλελειμμένο σήμερα, ασκηταριό του Προδρόμου Νουσάς στον Αστρά 
Λαμπείας. Είναι κτισμένο μέσα σε σπηλαιώδες κοίλωμα του βράχου. Πίσω από τον τοίχο 
της όψης διαμορφώνονται τρία επίπεδα. Στο μεσαίο είναι διευθετημένος ο ναός του ασκη-
γταριού, μια μονόχωρη καμαροσκέπαστη αίθουσα με αψιδώματα στους μακρούς τοίχους. 
Βυζαντινές τοιχογραφίες διατηρούνται στο Ιερό Βήμα. 

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΖΑΧΑΡΩ
Λίγες εκατοντάδες μέτρα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχες (τ. Μοφκίτσα) το οποίο 
ανήκει στον Δήμο Ζαχάρως, διατηρούνται δύο ναΰδρια, ο Άγιος Ανδρέας, και οι Ταξιάρχες. Ο 
τελευταίος αναφέρεται στην καταγραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας από τους Ενετούς 
(1697-1700).
Ανήκει στον τύπο του μονόκλιτου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλλο. Ο ναός διατη-
ρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι όψεις του ναού είναι λιτές και αδιάρθρωτες. Κεραμο-
πλαστικός διάκοσμος δεν υπήρχε. Ύστερα από έρευνα των συντηρητών της 6ης Εφορείας 
διαπιστώθηκε ότι οι Ταξιάρχες δεν διατηρούν τοιχογραφικό διάκοσμο. Ο Bon κάνει μνεία 
του ναού και τον τοποθετεί στα τέλη του 13ου – αρχές του 14ου αι.
Ο Άγιος Ανδρέας, λίγες δεκάδες μέτρα βορειοανατολικά των Ταξιαρχών, έχει οικοδομηθεί 
στην απότομη νότια κλιτύ ενός ριζιμιού βράχου πάνω από μια πηγή, που εξακολουθεί να 
βγάζει νερό και η οποία καλύπτεται με ημικυλινδρικό θόλο. Ο ναός, μονόχωρος με ζεύγη 
αψιδωμάτων στους πλάγιους τοίχους καλυπτόταν κάποτε με καμάρα. 

ΠΑΝΑΓΙΑ ‐ ΑΝΩ ΦΙΓΑΛΕΙΑ
Ο υστεροβυζαντινός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στο κοιμητήριο του χω-
ριού  Άνω Φιγαλεία (πρώην Παύλιτζα), του Δήμου Φιγαλείας, στον αρχαιολογικό χώρο της 
Αρχαίας Φιγαλείας.  
Ο ναός ανήκει στην κατηγορία Α1 των σταυρεπιστέγων. Οι θόλοι έχουν καταρρεύσει και οι 
τοίχοι είναι σε μεγάλο βαθμό ανακατασκευασμένοι. Σήμερα καλύπτεται με δίρρυτη στέγη 
που ακολουθεί την κλίση που είχε η στέγη του εγκάρσιου θόλου. Αναφέρεται στην κατα-
γραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας στην Β΄ Ενετοκρατία. Κοσμείται με μεταβυζαντινές 
τοιχογραφίες, ενώ, σε πρόσφατες έρευνες που διενεργήσαμε εντοπίστηκαν υπολείμματα 
και δεύτερου, παλαιότερου, στρώματος. Η έκταση που καταλαμβάνει η μεταβυζαντινή τοι-
χογράφηση υποδεικνύει ότι το κτήριο έχει υποστεί και άλλες μετατροπές πριν φθάσει στην 
σημερινή του μορφή. Ο ναός διαθέτει τοιχογραφημένο κτιστό τέμπλο. 
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ
Στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου Λασιώνος, ανάμεσα στα χωριά Κούμανη και Αντρώ-
νι στην θέση Κούτι, υπάρχουν τα ερείπια ναΐσκου. Βρίσκεται στο λόφο της ακροπόλεως 
Σύμφωνα με τους ντόπιους ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο. Είναι μονόκλιτος με 
ημικυκλική αψίδα Ιερού, που προεξέχει από το ευθύγραμμο αρχαίο τείχος. Το σωζόμενο 
ύψος των τοίχων του δεν ξεπερνά το 1μ. Η αψίδα έχει χορδή μήκους 2,78μ. και ακτίνα 2,5μ. 
Το μήκος του κυρίως ναού εσωτερικά είναι 6,9μ. Στο ημικύκλιο της κόγχης αρχαία μέλη 
σχηματίζουν πιθανόν Αγία Τράπεζα.
Ο ναός είναι δομημένος εξ ολόκληρου με spolia αρχαίων κτηρίων. 
 

ΚΑΚΟΤΑΡΙ ‐ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΩΡΙΑΣ
Βόρεια του χωριού Κακοτάρι του Δήμου Λασιώνος, σε επίκαιρο σημείο, πάνω από ένα 
στένωμα του άνω ρου του ποταμού Πηνειού στην θέση Διπόταμα, βρίσκεται μεσαιωνικός 
οικισμός, γνωστός ως κάστρο της Ωριάς ή της Οχιάς. Στον λόφο του κάστρου, ανάμεσα στα 
ερείπια των σπιτιών υπάρχει θέση με το τοπωνύμιο «Μοναστήρι», όπου δεν διακρίνονται 
με ευχέρεια τα οικοδομικά λείψανα. Σε πλαγιά δυτικά του κάστρου μια άλλη θέση, «το Πα-
λιοκκλήσι», παρέχει στοιχεία για την ύπαρξη κοιμητηρίου, χωρίς να είναι ορατή η εκκλησία. 
Μόνο στην κορυφή του κάστρου, που είναι οχυρωμένη με αμυντικό περίβολο, διακρίνο-
νται τα ερείπια ανώνυμου ναού κοντά σε μια σε μια ερειπωμένη κινστέρνα. 

ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΙΣΟΒΑΣ ‐ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Ψηλότερα στην κοιλάδα του Αλφειού, στην θέση Παλατάκια του χωριού Μπιτσιμπάρδι, νυν 
Τρυπητή του Δήμου Σκυλλουντίας, στέκονται τα ερείπια μοναστηριού, που έχει ταυτιστεί 
με την φραγκική μονή της Ίσοβας, γνωστή από το Χρονικό του Μορέως. Έχει υποστηριχθεί 
ότι ανήκε στο τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών. Η Μπ. Κιτσίκη- Παναγοπούλου το αποδί-
δει στο τάγμα των Κιστερκιανών. Η 6η Εφορεία  Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο των 
εργασιών συντηρήσεως, μελέτης και αναδείξεως του συγκροτήματος, διενήργησε για πρώ-
τη φορά διερευνητικές ανασκαφικές τομές, οι οποίες, παρά τον περιορισμένο χαρακτήρα 
τους, απέδωσαν σημαντικά αποτελέσματα. Στον μεγάλο ναό της Παναγίας, διερευνήθηκαν 
τα θυραία ανοίγματα, η πύλη, αποκαλύφθηκαν οι κίονες που στήριζαν τα βεργία του θόλου 
της αψίδος και περισυνελέγησαν τμήματα του γλυπτού αρχιτεκτονικού διακόσμου.  
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ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ
Στην Σκιλλουντία του Δήμου Σκιλλούντος, ανάμεσα στο παλιό και στο νέο Μάζι, Ανατολικά 
του λόφου με τον ναό της Αθηνάς, στην θέση Ετιά, βρίσκονται τα ερείπια βυζαντινού ναού 
της πρώτης χιλιετίας, γνωστού με το όνομα Κόκκινη Εκκλησιά. Στον ναό διακρίνονται δύο 
τουλάχιστον φάσεις. Ο ελλαδικός σταυροειδής εγγεγραμμένος ενσωμάτωσε παλιότερο 
μονόχωρο ναΰδριο. Στο εσωτερικό της αψίδας διατηρείται το σύνθρονο με τον επισκοπικό 
θρόνο. 

ΓΟΥΜΕΡΟ ‐ ΜΟΝΗ ΑΣΚΗΤΗ
Σε σχισμή του βράχου είναι ιδρυμένο εγκαταλελειμμένο ασκηταριό, αφιερωμένο στην 
Κατάθεση της Τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου. Την είσοδο φράσσει τοίχος στον οποίο ανοίγεται 
η πύλη και δύο παράθυρα. Σε κόγχη πάνω από την πύλη είναι εντοιχισμένο τμήμα μεσο-
βυζαντινού μαρμάρινου επιστυλίου τέμπλου. Στον βάθος, η κατάρρευση της οροφής του 
σπηλαίου προκάλεσε την καταστροφή του μεγάλου, μεταβυζαντινού θολωτού ναού.

ΩΛΕΝΑ ‐ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΩΛΕΝΗΣ 
Στην κορυφή του λόφου πάνω από το χωριό Ώλενα, βρίσκεται ο ναός της Επισκοπής, 
αφιερωμένος στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Στο κεντρικό κλίτος του ερειπωμένου 
βυζαντινού ναού είναι κτισμένο ναϋδριο του 19ου αιώνα. Το κτήριο ήταν τρίκλιτη βασιλική 
με τις τρεις ημικυλινδρικές αψίδες ανατολικά. Χρονολογείται στο α΄ μισό του 10ου αιώνα 
ενώ διέθετε και παλιότερες φάσεις. 
Βορειονατολικά του ναού διατηρείται η πύλη του κάστρου της Ωλένης. 

ΜΟΝΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑΤΟΣ
280 μέτρα ψηλότερα από τη θάλασσα βρίσκεται ο βράχος απ’ όπου πήδησε μαζί με το 
άλογο του ένας Φράγκος καταδιωκόμενος από τους Τούρκους χωρίς να πάθει τίποτα, επι-
καλούμενος την βοήθεια του Αγίου Νικολάου. Ετσι ξεκινά η ιστορία του πανέμορφου Μο-
ναστηρίου που είναι ονομαστό για τα υπέροχα εργόχειρα από τους αργαλιοΰς της Μονής 
βραβευμένα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης θα το βρει εύκολα στα 12 χλμ. από 
τον Πύργο μετά από μια ενδιαφέρουσα διαδρομή.
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Νεότερα 



μνημεία



ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Κοντά στα σύνορα της Ηλείας με την Αρκαδία, η Ανδρίτσαινα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά 
σε μια καταπράσινη πλαγιά. Πρόκειται για ένα χωριό με μεγάλη ιστορία, που αναπτύχθηκε 
κατά τη Φραγκοκρατία (12ος-13ος αι. μ.Χ.) και, μάλιστα, αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέ-
ως. Η πόλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στα Ορλωφικά όσο και κατά την ελληνική 
επανάσταση. Το 1826, μάλιστα, η πόλη καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. 
Σήμερα, το χωριό εντυπωσιάζει με τα αρχοντικά του, τα πλακόστρωτα σοκάκια αλλά και 
την πλατεία του με τα ψηλά δέντρα και την υπέροχη θέα. Η Τρανή Βρύση που βρίσκεται 
ακριβώς απέναντί της είναι η αρχαιότερη της Πελοποννήσου και έχει χτιστεί το 1724. Στην 
Ανδρίτσαινα βρίσκεται η περίφημη βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1840 κατόπιν δωρεάς του 
εξ Ανδρίτσαινας ουμανιστή Αγαθόφρωνος Νικολοπούλου που ζούσε στο Παρίσι. Η συλλογή 
της περιλαμβάνει σπάνια χειρόγραφα του 16ου και 17ου αιώνα, σπάνια βιβλία είτε ελλη-
νόγλωσσα είτε ξενόγλωσσα, σημαντικά έγγραφα από την περίοδο της επανάστασης και 
πλούσιο λαογραφικό υλικό. 
Επίσης, η Ανδρίτσαινα είναι πατρίδα του εξέχοντος μέλους της Φιλικής Εταιρείας και πρω-
τεργάτη της Επανάστασης του 1821 Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου.
Από την Ανδρίτσαινα μπορείτε να επισκεφθείτε το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα που 
απέχει μόλις 14 χλμ., την αρχαία αρκαδική πόλη Φιγάλεια που βρίσκεται κοντά στη σημερι-
νή Παύλιτσα, καθώς και τον ποταμό Νέδα.
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ΛΑΜΠΕΙΑ (ΔΙΒΡΗ)
Ένα από τα ωραιότερα και εντυπωσιακότερα χωριά της περιοχής, μπαλκόνι της Ηλείας το 
χαρακτηρίζουν. Είναι η Δίβρη, κοντά στα σύνορα με το νομό Αρκαδίας. Χτίστηκε εκεί όπου 
περιδιάβαινε, καταπώς λέει η μυθολογία, ο τραγοπόδαρος Πάνας. Αμφιθεατρικά χτισμένο 
το κεφαλοχώρι, στις υπώρειες του ομώνυμο όρους, που μετράει 1.793 μέτρα. Στην είσοδο 
από το δρόμο της Ολυμπίας, μια λιτή μαρμάρινη επιτύμβια στήλη καλωσορίζει τον επισκέ-
πτη και μαρτυρεί τους αγώνες των Διβριωτών οπλαρχηγών στην Επανάσταση του ΄21.
Οι γειτονιές της άνω και κάτω Δίβρης, χτισμένες στις ελατοσκέπαστες και συχνά χιονισμέ-
νες πλαγιές του βουνού, ξεχωρίζουν για τα πέτρινα σπίτια τους με τα περίτεχνα ξύλινα «χα-
γιάτια», μπαλκόνια κλειστά, ώστε να πίνουν μέσα το καφεδάκι τους οι γυναίκες χωρίς να 
τις βλέπει ξένου μάτι. Γενικά, η αρχιτεκτονική των σπιτιών απεικονίζει ακόμα και σήμερα 
την ιστορική διαδρομή του χωριού, το οποίο επιπλέον διαθέτει, δροσιά για το μάτι, κατα-
πληκτικές πετρόκτιστες κρήνες, αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου, με σημαντικότερη 
τη βρύση «Πάνω Γαβροβίκος».
 

ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ
Κεφαλοχώρι της παλαιάς εποχής με την ονομασία “Ζούρτσα”, έγραψε τη δική του ιστορία 
με τις ονομαστές οικογένειες που συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821. «Πάτρα πόλις, 
Ζούρτσα χωριό», όπως έλεγε για να τονίσει τη σημασία της ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης. Πολύ παλαιότερα, μεταξύ του 1668 και του 1761, είχε αναφερθεί στη μαγεία της 
Ζούρτσας ο Τούρκος περιηγητής Ελβιγιά Τσελεμπή, ο οποίος την περιέγραψε, εν μέσω των 
μεγάλων πόλεων της εποχής του, ως ένα φημισμένο και σε ξένες χώρες θέρετρο του Μο-
ριά, όλο νερά, με εκατόν πενήντα, τότε, κεραμοσκέπαστα σπίτια μέσα στα αμπέλια και στα 
περιβόλια, όπου κάθε Κυριακή μαζεύονταν στο παζάρι πέντε-δέκα χιλιάδες άνθρωποι.
Η Νέα Φιγάλεια είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε κατάφυτους από ελιές και κυπαρίσσια 
λόφους, και έχει εκπληκτική θέα προς το Ιόνιο πέλαγος. Εξαιρετικής αρχιτεκτονικής είναι η 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που διατηρεί όλο το μεγαλείο και την τέχνη των περίφημων 
πετροκτιστάδων του 19ου αιώνα, των Λαγκαδιανών.    
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ΑΛΦΕΙΟΣ
Ο Αλφειός, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια 
της Ελλάδας, ορμητικός και πλούσιος δια-
σχίζει την Αρκαδική και την Hλειακή γη έως 
ότου ξεχυθεί 120 χιλιόμετρα δυτικά, μέσα 
από την Ηλεία, στο Ιόνιο. Σε μήκος πολλών 
χιλιομέτρων αποτελεί το φυσικό σύνορο 
της Αρκαδίας με την Ηλεία, ενώ δέχεται τα 
νερά πολλών παραποτάμων και χειμάρρων: του Ελισσώνα, του Λούσιου, του Λάδωνα, του 
Ερύμανθου και του Κλαδέου. Τις εναλλαγές του τοπίου, όπου τα στενά περάσματα, τους 
βράχους και τα ορμητικά νερά διαδέχονται μικρές λίμνες και παραλίες, συνοδεύει και η 
μυθολογία από το μακρινό παρελθόν. Kατά το Στράβωνα, το ποτάμι ονομάστηκε Αλφει-
ός επειδή θεράπευε τη λέπρα, ενώ «αλφός» στην αρχαιότητα ονομαζόταν μια μορφή της 
συγκεκριμένης αρρώστιας. 
Κατά τη μυθολογία, υπήρξε γιος του Ωκεανού, ενώ λατρεύονταν από τους θνητούς ως θεός 
της γονιμότητας. Aλεξανδρινοί μύθοι τον φέρουν ως κυνηγό που ερωτεύτηκε ματαίως την 
Αρέθουσα, νύμφη της θεάς Αρτέμιδας, η οποία μη ανταποκρινόμενη στον έρωτά του έφυγε 
για την Ορτυγία και μεταμορφώθηκε σε πηγή. Τότε ο Αλφειός έγινε ποτάμι για να ενωθεί 
με τα νερά της...   

ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΦΟΛΟΗΣ 
Το δρυοδάσος της Φολόης είναι μία προστατευόμενη περιοχή από το Δίκτυο Natura 2000. 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 688 μ. στο όρος Φολόη της Ηλείας και καταλαμβάνει έκταση 33.000 
στρεμμάτων. Η διέλευση των ποταμών Ερύμανθου και Ηλειακού Λάδωνα δημιουργεί ένα 
μοναδικό περιβάλλον. Είναι το μοναδικό αυτοφυές δάσος πλατύφυλλης δρυός στα Βαλκά-
νια, με γηραιές συστάδες με βελανιδιές (Quercus sp.). 
Θεωρείται μία από τις «196 σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας» από το Δίκτυο 
Natura 2000, με αναπαραγόμενα είδη τον Φιδαετό, τον Χρυσαετό, τον Πετρίτη, τον Μπού-
φο, την Αλκυόνη, τον Λευκονώτη και τον Μουστακοτσιροβάκο. 
Στο ευρύτερο βιότοπο του δάσους απαντώνται αλκυόνες και βίδρες. Το οικοσύστημα της 
περιοχής είναι τυπικά μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυτών και 
ζώων. Παράγει ξυλεία από την οποία το 80% είναι καυσόξυλα και το 20% τεχνική ξυλεία για 
την παραγωγή σπόρων Μαύρης Πεύκης.  
Η ονομασία του συνδέεται άμεσα με την ελληνική μυθολογία και τον Κένταυρο Φόλο, που 
σκότωσε κατά λάθος ο Ηρακλής και τον ενταφίασε στην περιοχή και στη συνέχεια πήρε 
το δρόμο για το βουνό του Ερύμανθου, για να επιτελέσει τον τέταρτο άθλο του, με «θύμα» 
τον Ερυμάνθιο Κάπρο.
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ΝΕΔΑ 
Η Νέδα είναι το μοναδικό ποτάμι με γυναικείο όνομα. Η Νέδα, νύμφη των νερών και των 
ποταμών, ήταν μια από τις τροφούς του Δία. Η Ρέα της ανέθεσε το μεγάλωμά του και εκεί-
νη έδωσε το όνομά της στον ποταμό που κυλά μέχρι σήμερα στην Πελοπόννησο, χωρίζο-
ντας την Ηλεία από τη Μεσσηνία και περνώντας και μέσα από την Αρκαδία. 
Οι πηγές της βρίσκονται κοντά στο χωριό Πέτρα ενώ οι εκβολές της είναι στον Κυπαρισσι-
ακό κόλπο. Στο ταξίδι τους τα νερά της Νέδας διανύουν μια διαδρομή 32 χιλιομέτρων με 
πολλούς μαιανδρισμούς, ενώνονται με χειμάρρους, σχηματίζουν καταρράκτες, ποτίζουν 
υπέροχες κοιλάδες και δημιουργούν μοναδικά τοπία. 
Αξίζει να ακολουθήσετε τις κοίτες του ποταμού και να γνωρίσετε μερικά από αυτά τα μέρη 
ή να περάσετε το δύσκολο φαράγγι της Νέδας, εγχείρημα που απαιτεί όχι μόνο να βρέξετε 
τα πόδια σας αλλά να χρησιμοποιήσετε και ειδικό εξοπλισμό. Αν το τολμήσετε, όσα αντι-
κρύσετε θα σας αποζημιώσουν ενώ η ιδανική περίοδος είναι το τέλος της άνοιξης ή η αρχή 
του καλοκαιριού, οπότε και οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες ενώ η φύση βρίσκεται στα 
καλύτερά της.
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ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ  ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Το ήθελε η συνάντηση τριών ποταμών να συγκεντρώσουν γύρω τους ανθρώπινες δρα-
στηριότητες κι έτσι γεννήθηκε το χωριό που ενώνει και χωρίζει τρεις νομούς: την Αχαϊα, 
την Αρκαδία και την Ηλεία. Πρόκειται για τα Τριπόταμα, ονομασία για τους ντόπιους της 
αρχαίας Ψωφίδας. Η φύση θέλησε να σμίγουν τα νερά τους εκεί ο Ερύμανθος, ο Σειραίος 
και ο Αροάνιος, για να αφήσουν στη συνέχεια μόνο έναν, το μυθικό Ερύμανθο, να συνεχίσει 
τον υδάτινο δρόμο του, ωσότου κι αυτός να χύσει τα νερά του στο θεϊκό Αλφειό, το πλου-
σιότερο ποτάμι της Ηλείας. Κάτω από τα πυκνά φυλλώματα του καλοκαιριού αλλά και τις 
γυμνές σκιές των πλατανιών το χειμώνα, τα νερά διαπερνούν με ορμή το χωριό και κυλούν 
κάτω από το παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι. Κι είναι νερά κρυστάλλινα, στο αστραφτερό 
γαλάζιο χρώμα του πεντακάθαρου ανοιξιάτικου ουρανού.
Ο Ερύμανθος, ιδίως το χειμώνα και όσο λιώνουν τα χιόνια από το ομώνυμο βουνό που τον 
γέννησε, είναι ποτάμι δύσκολο. Είναι και φιδωτό, ιδανικό για περιπετειώδεις διαδρομές για 
cayakers  και rafters. Πάνε τριάντα χρόνια σχεδόν από τότε που ανακάλυψαν την εξαιρε-
τική ομορφιά του φαραγγιού Γάλλοι και Γερμανοί λάτρεις των αθλημάτων στο ποτάμι και 
το κατέταξαν στα καλύτερα της Ευρώπης σε άγρια νερά. Συχνές οι στενωποί με άνοιγμα 
μόλις 2 μέτρα, αγριεύουν ακόμα περισσότερο τα ορμητικά νερά κι εκείνα υπερπηδούν τους 
μεγάλους γκριζωπούς βράχους, για να συνεχίσουν σε πιο ήπια σημεία. Η βλάστηση είναι 
πλούσια. Θεόρατες φτέρες, γέρικα πλατάνια με τεράστιους κορμούς, εντυπωσιακοί βράχοι 
με σταλακτίτες: χαρά Θεού η φύση σε όλη τη διαδρομή, προσφέρει δροσερή σκιά από τον 
καυτό ήλιο του καλοκαιριού, που είναι και η ιδανική περίοδος για οδοιπορία στο φαράγγι 
μέσα από τα χαραγμένα μονοπάτια.
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