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αποστολή
Ένα Ζωντανό Πάρκο

Ζωντανές κοινότητες που ζουν αρμονικά
με ένα προστατευόμενο τοπίο
Η ίδρυση του προτεινόμενου Πάρκου της Παρρασίας Κληρονομιάς αποσκοπεί στην
προστασία μιας περιοχής σημαντικής από πολιτιστική άποψη, υπέροχης φυσικής
ομορφιάς και πλούσιων αρχαιολογικών τοπίων και στην ενθάρρυνση από την άλλη
των τοπικών κοινωνιών να ζουν και να εργάζονται μέσα στο προστατευόμενο τοπίο. Ο
αντικειμενικός στόχος αυτού του «ζωντανού πάρκου» είναι η ενίσχυση της διαχείρισης
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, όπως και εκείνων που αντλούνται από τα τοπία του
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, για δύο σκοπούς, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τη
χρήση αυτών ως ουσιώδους τμήματος των τοπικών μέσων βιοπορισμού και της τοπικής
παράδοσης. Επιτυχία για το πάρκο θα θεωρηθεί η ενίσχυση της περηφάνειας των ντόπιων
κατοίκων και του αισθήματος της διαχείρισης. Επιπρόσθετα θα σημάνει τη στήριξη σε
τρέχουσες πολιτιστικές δραστηριότητες, την αύξηση της οικονομικής δύναμης στην
περιοχή καθώς και την προστασία όλων των πόρων, των φυσικών, αρχαιολογικών, εκείνων
που προέρχονται από τα φυσικού κάλλους τοπία και των ψυχαγωγικών για τις επόμενες
γενιές.
1. Εξώφυλλο: Άποψη από το Όρος Λύκαιο.
2. Επάνω Δεξιά: Η κοινότητα των Άνω Καρυών.
3. Κάτω Δεξιά: Πηγή επάνω στο βουνό.
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mission
A Living Park

Communities Living in Balance
with a Protected Landscape
The goal of the proposed Parrhasian Heritage Park is to sustain an area of cultural
significance, outstanding natural beauty and rich archaeological sites while
encouraging local communities to continue living and working within the protected
landscape. This ‘living park’ mission objective encourages natural, cultural and
scenic resources to be managed for both long-term vitality and use as an essential
part of local livelihoods and traditions. Success for the park will mean the
enhancement of local residents’ pride and sense of stewardship, support for ongoing
cultural activities, increased economic strength in the region and the protection of
the natural, archaeological, scenic and recreational resources for future generations.

(1) Cover: View from Mt. Lykaion.
(2) Upper Right: Village of Ano Karyes.
(3) Lower Right: Mountain spring fountain.
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4. Ειδυλλιακή σκηνή στις
Άνω Καρυές.
(4) Peaceful village
scene in Ano Karyes.
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Εικόνα 1. Χάρτης του προτεινόμενου Παράσσιου Πάρκου Κληρονομιάς.
Fig 1. Map of the proposed Parrhasian Heritage Park.
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Η πρόταση για το πάρκο / park proposal
Το προτεινόμενο Παρράσιο Πάρκο Κληρονομιάς
The Proposed Parrhasian Heritage Park
Μία περιοχή με ανεκτίμητη αξία

Corinth

Olympia



Lykaion

The Parrhasian
Heritage park

Megalopolis

Sparta

Τα ορεινά τοπία της δυτικής Πελοποννήσου στη δυτική Αρκαδία, βόρεια
Μεσσηνία και νότια Ηλεία είναι μια εξαιρετικά όμορφη περιοχή της
Ελλάδας, άξια διατήρησης και προστασίας. Χαρακτηρίζεται από δασωμένους
λόφους, κοιλάδες ποταμών, βουνοκορφές, ορεινά λιβάδια, νεροπηγές,
απομονωμένα αλλά πανέμορφα και φιλόξενα χωριά και πόλεις, καθώς και
με φιδωτούς δρόμους. Η περιοχή κατοικείται από ντόπιους χωρικούς. Στην
περιοχή κυριαρχεί η ενδημική χλωρίδα και πανίδα και ως επί το πλείστον
παραμένει ανέπαφη από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αυτή είναι η περιοχή
που προτείνεται να γίνει το Πάρκο της Παρρασίας Κληρονομιάς. Το όνομα
του πάρκου, Παρράσιο, προέρχεται από το αρχαίο όνομα (Παρρασία) που
συνδέεται με την καρδιά της προτεινόμενης έκτασης του πάρκου.

An Invaluable Place
Πελοπόννησος
Peloponnesos
Εικόνα 2. Το προτεινόμενο πάρκο κληρονομιάς
στο ευρύτερο πλαίσιο της Πελοποννήσου.
Fig 2. The proposed Parrhasian Heritage Park
in the context of the Peloponnesos.

The mountainous landscape of the western Peloponnesos, in western
Arcadia, northern Messenia and southern Elis is a spectacularly beautiful
region of Greece, worthy of preservation and protection. It is characterized
by forested hills, river valleys, peaks, mountain meadows, springs, isolated
but attractive and welcoming villages and towns and winding roadways.
The area abounds with native flora and fauna, and large parts of the region
remain largely undisturbed by modern civilization. It is this region that is
proposed to become the Parrhasian Heritage Park. The name of the park,
“Parrhasian,” refers to the ancient name associated with the eastern part of
the proposed park area.
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Στην καρδιά της Πελοποννήσου

Φυσική ομορφιά, ζωντανές παραδόσεις, σπουδαίες αρχαιολογικές θέσεις

Η περιοχή αυτή της Πελοποννήσου έχει μια πλούσια ιστορία
και μυθολογία που πάει πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω. Σήμερα
διασώζονται κατάλοιπα από πολύ σημαντικούς αρχαίους ναούς,
ιερά και πόλεις, που κάνουν την περιοχή άξια προστασίας και
διατήρησης. Πανέμορφα χωριά, κουρνιασμένα μέσα στα βουνά,
πλάι στα κρύα νερά πηγών και ποταμών, τα οποία διασχίζουν το
τοπίο. Οι ντόπιοι συνεχίζουν τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων
όσον αφορά τη γεωργία και την αναπαραγωγή ζώων. Το γεγονός
αυτό προσδίδει μια άλλη ελκυστική διάσταση στην εντυπωσιακή
ιστορία της περιοχής. Η προστασία αυτού του μοναδικού
συνδυασμού φυσικών και πολιτισμικών πηγών αποτελεί την
κεντρική ιδέα της δημιουργίας αυτού του πάρκου κληρονομιάς.
Με τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, το προτεινόμενο πάρκο, θα
καταστήσει το συγκεκριμένο τοπίο πιο προσιτό στους επισκέπτες,
στους ντόπιους μαθητές-σπουδαστές και σε όλον τον υπόλοιπο
κόσμο.

διεθνές, διεπιστημονικό Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004, είναι
σε εξέλιξη και έχει φέρει μαζί αρχαιολόγους, ανθρωπολόγους,
αρχιτέκτονες, γεωλόγους, γεωφυσικούς, ιστορικούς συντηρητές,
δασολόγους και αρχιτέκτονες τοπίων με στόχο να μελετηθεί και
να προστατευθεί το Ιερό του Διός στο Όρος Λύκαιον και μέσω
επιστημονικών ανασκαφών να μάθουμε περισσότερα για την
πρώιμη ιστορία και δραστηριότητα του αρχαιολογικού αυτού
χώρου. Η πρόταση ίδρυσης του Πάρκου Κληρονομιάς αποτελεί
ένα πρώτο δείγμα των πολλαπλών σκέψεων και στόχων που το
πρόγραμμα του Όρους Λύκαιον που αποβλέπει.

5. Φαράγγι Νέδα της Φυγαλείας.
(5) Neda Gorge from Phigaleia.

Η πρόταση αυτή γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών
στο Όρος Λύκαιον και της υλοποίησης του Προγράμματος για την
επιφανειακή έρευνα της περιοχής, ένα Πρόγραμμα συνεργασίας
υπό τη διεύθυνση της Eλληνικής Aρχαιολογικής Yπηρεσίας, της
ΛΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της
Τρίπολης, και με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου του Μουσείου
Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας της Πενσυλβάνιας και του
Πανεπιστημίου της Αριζόνας, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής
Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Το μεγάλο αυτό
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In the Heart of the Peloponnesos

Natural Beauty, Living Traditional Culture, Important Archaeological Sites

This region of the Peloponnesos has a rich history and
mythology going back thousands of years with vestiges
of many important ancient temples, sanctuaries, and
cities. Beautiful villages nestle into mountain terrain,
intertwining with the cold waters of springs and rivers
that meander through the landscape. The local people
continue traditional uses of the land for agriculture
and stock breeding, adding another dimension to the
remarkable character of the region. Protecting this unique
combination of natural and cultural resources lies at the
heart of the idea of a heritage park. The proposed park
with its educational materials and visitor services will
make this particular landscape more accessible to visitors,
local students and the general public alike.
The idea for this proposal emerged during the work of the
Mt. Lykaion Excavation and Survey Project, a collaborative
project under the direction of the Greek Archaeological
Service, the ΛΘ’ Ephoreia of Prehistoric and Classical
Antiquities in Tripolis, together with the University of
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology
and the University of Arizona, under the auspices of the
American School of Classical Studies at Athens. The
work of this large international interdisciplinary project
has been on-going since 2004 and has brought together

archaeologists, anthropologists, architects, geologists,
geophysicists, historic preservationists, forestry
scientists and landscape architects to study and protect
the Sanctuary of Zeus on Mt. Lykaion, and, through
scientific excavation, to learn more about the history
and activity at the site and the surrounding area. The
creation of this heritage park is just one example of the
many goals of the Mt. Lykaion project.

6. Φλόμος, ένα ντόπιο
Μεσσογειακό φυτό.
(6) Mullein, a native
Mediterranean plant.

7. Χριστιανκή εκκλησία
στο χώρο του αρχαίου
ναού του Πανός στην
περιοχή Μπερέκλα.
(7) Christian church
located at the former
site of Temple of Pan at
Berekla.
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Διαδίδοντας την κληρονομιά
Τι είναι ένα Πάρκο κληρονομιάς;

Προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους
		
πηγές και υποστηρίζοντας ζωντανές παραδόσεις

Το πάρκο κληρονομιάς είναι μία σχετικά καινούρια ιδέα, η οποία συνδυάζει την
πολιτιστική συνέχιση με την προστασία της φύσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την
ενθάρρυνση των ντόπιων κατοίκων να συμμετάσχουν στη σχεδίαση και διατήρηση της
γης τους. ‘Ενα πάρκο κληρονομιάς είναι τρία πράγματα: Τοπική ταυτότητα, Κοινωνία
και Σχεδιασμός.

Ένα πάρκο κληρονομιάς είναι ένας τόπος, όπου πηγές φυσικές, πολιτιστικές,ιστορικές
και αναψυχής συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο και ευδιάκριτο τοπίο
που ξεπηδά από την ανθρώπινη δραστηριότητα και μορφοποιείται από τη γεωγραφία.
Αυτές οι περιοχές <<αφηγούνται>> διεθνείς και εθνικές σημαντικές ιστορίες για
εμάς και αντιπροσωπεύουν την κτηθείσα εμπειρία μέσω των διατηρηθέντων φυσικών
γνωρισμάτων και των παραδόσεων, οι οποίες εξελίσσονται μέσω αυτών.
(Εθνική Υπηρεσία Πάρκων των Η.Π.Α)
Ανά τον κόσμο υπάρχει μία συνεχώς αυξανόμενη τάση δημιουργίας Εθνικής
Κληρονομιάς Πάρκων Εθνικής Κληρονομιάς, στα οποία οι ντόπιοι κάτοικοι με δικές
τους πρωτοβουλίες σχεδίασαν προγράμματα συντήρησης με σκοπό την προστασία και
διατήρηση (όχι μόνο των διάφορων παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων αλλά και όλων
των γραφικών ορεινών χωριών). Με την εξελικτική διαδικασία για προστασία και των
δύο πόρων, των φυσικών και των πολιτιστικών, οι περιοχές αυτές παίζουν ρόλο ζωτικής
σημασίας στη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα και του πολιτισμικού μύθου των
περιοχών, καθώς και στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας της χώρας. Η επιτυχία ενός
Πάρκου Κληρονομιάς εξαρτάται απόλυτα από τη συμμετοχή ατόμων και κοινοτήτων
της περιοχής.
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Τρία μέρη ενός Πάρκου Κληρονομιάς
1. Τοπική ταυτότητα
Το Παρράασιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς
φέρει ένα όνομα, το οποίο οδηγεί συνειρμικά σε
σημαντικά ιστορικά αρχαιολογικά και φυσικά
χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέρονται με τη
σειρά τους στον πολιτισμό, στην παράδοση και
στη γεωγραφία.
- Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και
φροντίδα.
- Ενθαρρύνει τη σύνδεση με την τοπική
ιστορία και τον τόπο.
- Συνεισφέρει στη συνέχιση των
πολιτιστικών παραδόσεων.
- Αυξάνει το ενδιαφέρον στην περιοχή
και προωθεί τον τουρισμό.

2.Κοινότητα
Η επιτυχία ενός πάρκου κληρονομιάς εξαρτάται
από τη συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων της
περιοχής.

- Δουλεύοντας μαζί για το κοινωνικό καλό
της περιοχής.
- Συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και
εθνικών κυβερνήσεων.

3. Σχεδιασμός
Στρατηγικές που αποβλέπουν στο υψηλότερο
επίπεδο της υγείας και στην ευημερία της
περιοχής.

- Φυσικοί πόροι – Προστασία της φύσης
με παράλληλη εξισορρόπηση των
ανθρώπινων αναγκών.
- Πολιτιστικοί πόροι – Επισήμανση
των ιδιαίτερων και μοναδικών εθίμων,
φαγητών, και χειροτεχνιών της
περιοχής.
- Αρχαιολογικοί πόροι – Προστασία
της αναντικατάστατης εθνικής
κληρονομιάς.
- Δυνατότητες αναψυχής – Προώθηση
πηγών διασκέδασης με στόχο την
επίτευξη του ρητού: νούς υγιής εν
σώματι υγιεί.
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promoting heritage
What is a Heritage Park?
Protecting Resources and
Supporting Living Traditions

A heritage park is a relatively new idea that combines cultural conservation with
nature conservation by encouraging local citizens to participate in the planning
and preservation of their lands. A heritage park is three things: Regional Identity,
Community and Planning.
A heritage park is a place where natural, cultural, historic and recreational
resources combine to form a cohesive, distinctive landscape arising from
patterns of human activity shaped by geography. These areas tell international
and nationally important stories about us and are representative of experience
through both the physical features that remain and the traditions that have
evolved within them.								
							
– U.S. National Park Service
Throughout the world there is a growing movement to create National Heritage
Areas where local citizens have successfully initiated conservation plans
to protect and sustain everything from historic farming practices to scenic
mountain villages. By committing to the protection of both the natural and
cultural resources, these areas play a vital role in maintaining the physical
character and cultural legacy of the region, and the national identity of the
country as well as being important to understanding human development
throughout the world. The success of a heritage park depends on the
participation of individuals and communities in the region.

Three parts of a Heritage Park:
1) Regional Identity:
The Parrhasian Heritage Park is a name that
associates important historic, archaeological and
natural features within the context of culture,
tradition and geography.
o Fosters pride and stewardship
o Encourages connections to local
history and place
o Supports continuation of cultural
traditions
o Promotes interest in the region and
invites tourism

2) Community:
The success of a heritage park depends upon the
participation of individuals in the region.
o Working together towards the social
well-being of the region
o Collaboration between local and
national governments

3) Planning:
Strategies that work towards the highest vision of
health and prosperity for the region.
o Natural resources – Protect nature
while balancing with human needs
o Cultural resources – Recognize
customs, foods, and handicrafts 		
unique to the region
o Archaeological resources – Protect
the irreplaceable national heritage
o Recreational opportunities Promote enjoyment of resources for
health of mind and body.
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Σκοπός δημιουργίας ενός Πάρκου κληρονομιάς
Προστασία της Βιωσιμότητας των Πόρων και
			
Οδηγός ανάπτυξης της Κοινωνίας

Στην Πελοπόννησο, το τοπίο υπήρξε πάντα ένας σημαντικός, καθοριστικός
παράγοντας στη διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας. Με το πέρασμα του χρόνου,
οι κοινωνίες κατορθώνουν να δημιουργήσουν την κληρονομιά τους από τα φυσικά,
πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία , τα οποία αντικατοπτρίζουν τη
σταθερή, αλλά και μεταβαλλόμενη, σχέση μεταξύ ανθρώπων και γης. Τη σήμερον
ημέρα, η νέα και ταχεία αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με όλα
τα πλεονεκτήματα και όλες τις συνέπειες μίας παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Καθώς
συντελούνται αυτές οι αλλαγές, η δημιουργία μίας περιοχής κληρονομιάς, θα
αποδεικνυόταν ιδιαιτέρως χρήσιμη, καθώς προσφέρει μία πρωτοποριακή μέθοδο για
τους πολίτες, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση,
την ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, για να
διαμορφωθεί ένα ιδανικό μακροπρόθεσμο μέλλον για το περιβάλλον, που χρησιμοποιεί
τις δικές τους αξίες σαν καταλύτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτές οι
αξίες ξεπηδούν από μία μακρά σχέση με το τοπίο και γεννιούνται από την ανάγκη για
βιωσιμότητα – βιωσιμότητα των πόρων και των κοινωνικών παραδόσεων.
Περιοχές γύρω από τους τρεις νομούς (Αρκαδία, Μεσσηνία και Ηλεία) εκδήλωσαν
μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία με στόχο την προστασία των ντόπιων
πλουτοπαραγωγικών πηγών και την προώθηση του τουρισμού, ο οποίος θα επιφέρει
οικονομικά οφέλη στην περιοχή. Οι Δήμοτικοί άρχοντες της περιοχής συνεργάζονται
εδώ και μερικά χρόνια με μιά ομάδα αφιλοκερδώς που την συνθέτουν ειδικοί
χωροτάκτες, αρχαιολόγοι, ιστορικοί και γεωλόγοι με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη
των σημαντικών τοπίων της περιοχής, σε διεθνές επίπεδο. Οι τοπικές αυτές κοινωνίες
επιζητούν τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ώστε να δημιουργηθεί το
Παράσσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι στόχοι του Πάρκου:
- Προστασία των ιδιωμάτων της μοναδικής
τοπικής διαλέκτου, που αναπτύχθηκαν με το
χρόνο και αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα του
αγροτικού τοπίου.
- Διατήρηση και δυνατότητα πρόσβασης στην
καταπληκτική φυσική ομορφιά της περιοχής όπως
ο ποταμός Νέδας και τα φαράγγια.
- Η ανάδειξη και προστασία σημαντικών
αρχαιολογικών χώρων, συμπεριλαμβανομένου
του πρώτου ελληνικού ιερού, που καταχωρήθηκε
στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας
κληρονομιάς, δηλαδή του Ναού του Επικούριου
Απόλλωνος στις Βάσσες της Φιγαλείας. Επίσης
ένα από τα πιο διάσημα πανελλήνια ιερά, εκείνο
του Λυκαίου Όρους, στο οποίο σώζονται ο
μοναδικός ορατός ιππόδρομος του αρχαίου
ελληνικού κόσμου και ένας βωμός, που κατά πάσα
πιθανότητα χρησιμοποιούνταν πριν από 5.000
χρόνια στο ιερό του Δία.
- Η συνεργασία μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης
με σκοπό να εξετάσουν από κοινού μιλήσουν από
κοινού τις τοπικές ανάγκες.
- Η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης,
συνυφασμένης με τον τουρισμό, ο οποίος
εκτιμάται ότι θα φέρει πάνω από ένα εκατομμύριο
επισκέπτες στην περιοχή.
- Η δημιουργία κανόνων και τη διαχείρηση των
κατευθυνόμενων αλλαγών στην περιοχή.
- Η προστασία της ακεραιότητας του ήδη
υπάρχοντος, πολιτιστικού και φυσικού
τοπίου.
- Η υποστήριξη του παραδοσιακού πολιτισμού
που εξακολουθεί στις μέρες μας.
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Purpose of a Heritage Park
Protect the Longevity of Resources and
Guide Community Development

In the Peloponnesos, the landscape has been a strong determinant in shaping
local culture. Over time, communities build their heritage from the natural,
cultural, social, and economic components that reflect the stable but ever
changing interrelationship between people and the land. Today, new and rapid
change is affecting communities throughout the world with all the benefits
and consequences of a globalized market. As change occurs, the creation of a
heritage area offers an innovative method for citizens, in partnership with local,
state government, academic, nonprofit and private sector interests, to shape the
long term future of their environment using their own values as the catalyst to
protect the land. These values come from a long relationship with the landscape
and are born out of a need for longevity—longevity of resources, settlement, and
social traditions.
Communities across the three prefectures of Arcadia, Elis, and Messenia have
expressed a strong interest in working together to protect local resources to
promote tourism to bring economic benefit to the region. Over the last five
years, they have been collaborating with a professional group of planners,
archaeologists and geologists interested in preserving the internationally
important archaeological sites located throughout the region. These communities
seek to work closely with the Ministry of Culture and Tourism, Ministry of
Environment and Ministry of Public Works to establish the Parrhasian Heritage
Park.

Purpose of the Park:
o To protect the unique vernacular features of
the region that have developed over time to
exemplify the Greek agricultural landscape.
o To preserve and provide access to the areas
of outstanding natural beauty found in the
area, such as the Neda River gorge.
o To highlight and protect significant
archaeological sites including: the first Greek
sanctuary to be recognized on the World
Heritage List, the Temple of Apollo Epikourios
at Bassai; one of the famous Pan-Hellenic
sanctuaries, Mt. Lykaion, that features the only
visible hippodrome in the Greek world, and an
altar that may have been used over 5,000 years
ago in the Sanctuary of Zeus.
o To allow citizen and government
collaboration on planning to share their
concerns about localized needs.
o To encourage economic growth associated
with tourism, bringing an estimated one million
new visitors to the area.
o To establish guidelines for managing change
in the region.
o To protect the integrity of the existing
cultural and natural landscape.
o To support the traditional culture that exists
in the modern day.
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Συχνές Ερωτήσεις
Πώς λειτουργεί ένα πάρκο Κληρονομιάς;
Ντόπιοι κάτοικοι και επιχειρηματίες ιδιώτες σε συνεργασία με
τους τοπικούς και εθνικούς φορείς στοχεύουν στη δημιουργία
στρατηγικών για τη διατήρηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών,
την αναζωογόνηση των κοινωνιών και την ανάπτυξη των σχεδίων
για την οικονομική ευμάρεια της περιοχής. Μία δημόσια επιτροπή
ή ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγκαθιδρύεται με σκοπό να
υλοποιήσει τις αποφάσεις, που λαμβάνονται από την κοινωνία,
και να επιβλέψει τα προγράμματα των πάρκων. Η συμμετοχή
στα σχέδια και στα διάφορα προγράμματα είναι πάντοτε
εθελοντική, ενώ η ιδιοκτησία της γης παραμένει στη δικαιοδοσία
της τοπικής διοίκησης και των κατοίκων. Ο ρόλος δημόσιων
φορέων (υπηρεσιών) είναι να παρέχουν τεχνική, σχεδιαστική και
περιορισμένη οικονομική βοήθεια στο πάρκο.

Ως προς τι διαφέρει ένα τυπικό πάρκο από ένα πάρκο
κληρονομιάς;
Ο χώρος ενός πάρκου κληρονομιάς διοικείται από την κυβέρνηση,
τοπικούς φορείς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (εταιρείες
γης). Οι εταιρείες γης διαχειρίζονται τη γη για λογαριασμό
του κοινού και υπερασπίζονται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές
του πάρκου, ενώ η εμπλοκή της Ελληνικής κυβέρνησης είναι
διπλή: αφού είναι εν μέρει ιδιοκτήτης της περιοχής και εν μέρει
κύριος σύμβουλος. Όλα τα συμμετέχοντα μέρη καταθέτουν και
υλοποιούν προτάσεις διαχείρισης. Κυβερνητικοί και διεθνείς
εταίροι θα συνεργαστούν με τα μέλη της τοπικής κοινότητας για
να σχεδιάσουν και θέσουν σε εφαρμογή δραστηριότητες που
θα τονίζουν την κεντρική θέση της κληρονομιάς, όπως και τη
διατήρησή της και την ανάπτυξη των ανάλογων Προγραμμάτων.

Ποιός είναι ο ρόλος των Υπουργών Πολιτισμού-Τουρισμού
και Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
Ο ρόλος του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού είναι να
κατευθύνει τις τεχνικές και οργανωτικές ανάγκες του πάρκου και,
μέσω του ηγετικού του ρόλου, να ενθαρρύνει στην εκπλήρωση
των στόχων του πάρκου. Επιπλέον το υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού θα πρέπει να ενεργεί ως συνεργάτης και σύμβουλος,
επιτρέποντας ωστόσο στους πολίτες της περιοχής και στις τοπικές
οργανώσεις να παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Η συνεργασία
αυτή επιτρέπει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να
εκπληρώσει την αποστολή του, δηλαδή την προστασία και
προώθηση του μύθου της Ελληνικής κληρονομιάς και παράλληλα
να ελέγχει τη χρήση της περιοχής για τουριστικούς σκοπούς.
Το υπουργείο Γεωργίας επιβλέπει την ποιότητα της γεωργικής
ανάπτυξης και των κανονισμών, οι οποίοι ελέγχουν τη χρήση της
γης εντός του πάρκου για γεωργικούς σκοπούς.

Πώς θα επωφεληθούν οι άνθρωποι που ζουν στο πάρκο;
Υπάρχουν άμεσα και έμμεσα οφέλη, που εστιάζονται στην
περηφάνεια της τοπικής κοινωνίας για την ιστορία της και τις
τοπικές παραδόσεις και στην ενθάρρυνση των πολιτών για
τη διαχείριση, με στόχο τη διατήρηση και τη μετάδοση του
τοπίου στις μελλοντικές γενεές. Εκπαιδευτικές και πνευματικές
πρωτοβουλίες θα ελκύσουν τους ανθρώπους να έρθουν ως
επισκέπτες και να δουν την περιοχή. Η οικονομική ανάπτυξη
θα επιτευχθεί ποικιλοτρόπως, μέσω του πολιτιστικού τουρισμού,
της ίδρυσης ή της αναβάθμισης των τοπικών μουσείων. Και,
κυρίως, το πάρκο προσφέρει έναν τρόπο, με τον οποίο μπορεί
να προστατευτεί ένας μύθος, ο οποίος φέρνει σε ισορροπία την
προστασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών με την οικονομική
ανάπτυξη μέσω του τουρισμού.
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Frequently Asked Questions
How does a Heritage Park work?
Local citizens and business owners partner with local and
national governments to create strategies for resource
conservation, community revitalization and economic
development projects. A public commission or non-profit
corporation is established to guide community-centered decisions
and oversee park programs. Participation in projects and
programs is always voluntary, with land ownership remaining
under the jurisdiction of local governments and citizens. The
role of the national agencies is to provide technical, planning and
limited financial assistance to the park.
What are the Roles of the Ministries of Culture and Tourism,
and of the Ministry of Agricultural Development and Foods?
The role of the Ministry of Culture and Tourism is to guide the
technical and planning needs of the park, and provide leadership
to encourage the fulfillment of park goals. It acts as a partner
and advisor, leaving final decision-making in the hands of local
people and organizations. This partnership allows the Ministry
of Culture and Tourism to further its core mission to protect
and promote the legacy of Greek heritage and to control the use
of the area for touristic purposes. The Ministry of Agricultural
Development and Foods oversees the quality of the agricultural
development and the regulations that control the use of land
within the park for agricultural purposes.

How is a Heritage Park different from a typical park?
The land is a mixture of government control, local ownership and
nonprofit groups (land trusts). Land trusts manage land on behalf
of the public and advocate for park resources. The involvement
of the Greek government is dual, part landowner and part major
advisory body, and all parties make and carry out management
decisions. Governmental and international partners will work
with local community members to plan and implement activities
that emphasize heritage-centered interpretation, conservation and
development projects.
How will people living in the park benefit?
There are both tangible and intangible benefits. There is a
focus on community pride in its history and traditions, and
the encouragement of residents’ stewardship in retaining and
interpreting the landscape for future generations. Educational
and inspirational opportunities will encourage visitors and
economic development will occur in the form of cultural tourism,
local museums, festivals and visiting university groups. Most
importantly, the park offers a way to protect a lasting legacy that
balances between resource protection and economic development
through tourism.
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8. Η Αμερικανική Ανασκαφική και Ερευνητική Ομάδα
στο Λύκαιο Όρος ανακάλυψε χαρακτηριστική
κεραμική, η οποία δείχνει ότι η λατρεία σε αυτό το
μέρος ίσως υπήρχε εδώ και 5000 χρόνια.
(8) The Mt. Lykaion Excavation and Survey American
Team has found evidence that worship at this site
may go back 5,000 years.

10
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αρχαιολογία

archaeology

Παρρασία:

Parrhasia:

Στην αρχαιότητα, η Παρρασία θεωρούνταν
η αρχαιότερη περιοχή της Ελλάδας. Στους
κατοίκους της Παρρασίας αναφέρεται στον
Όμηρο (Ιλιάς, ραψωδία Β) ότι δόθηκαν πλοία από
το βασιλιά Αγαμέμνονα για να συμμετάσχουν
στον Τρωϊκό Πόλεμο. Το όνομα αυτό προϋπήρχε
των μεταγενέστερων περιφερειακών διαιρέσεων
της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και της Ηλείας
και έτσι σηματοδοτεί την ένωση της περιοχής
με σκοπό την προστασία αυτής της πλούσιας
κληρονομιάς της. Η προτεινόμενη περιοχή του
πάρκου έχει έκταση 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα
περίπου (φωτ. 1) και περιλαμβάνει αρχαία ιερά και
πόλεις στη νοτιοδυτική Αρκαδία και σε τμήματα
της σημερινής Μεσσηνίας και Ηλείας. Εντός
των ορίων του πάρκου θα υπάρξουν διάφορα
εθνογραφικά και αρχαιολογικά μουσεία, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται το Αρχαιολογικό
Μουσείο στη Λυκόσουρα, το μελλοντικό
Αρχαιολογικό Μουσείο στη Μεγαλόπολη και ένα
προτεινόμενο Μουσείο Παλαιοντολογίας για την
περιοχή.

In antiquity the Parrhasia was considered to
be the most ancient region of Greece. The
Parrhasians were mentioned in Homer (Iliad,
Book 2) as the recipients of ships from King
Agamemnon to help fight in the Trojan War.
This name precedes the later regional divisions
of Arcadia, Messenia and Elis and thus the
name signifies the unification of the area for
the purposes of protecting its rich heritage. The
proposed area of the park is approximately 300
square kilometers (Fig. 1), and includes ancient
sanctuaries and cities in southwest Arcadia and
parts of modern-day Messenia and Elis. Within
the limits of the park there would be several
ethnographic and archaeological museums,
including the archaeological museum at
Lykosoura, the future archaeological museum
at Megalopolis and a proposed palaeontological
museum for the area.

9. Επάνω: Ο ναός του Διός και της Αθηνάς
στη Φιγάλεια.
10. Κάτω: Ενημερωτική Πινακίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού στον αρχαιολογικό
χώρο της Φυγαλίας.

Among the most important ancient sites
within the park area is the Sanctuary of Zeus

(9) Upper: Temple of Zeus and Athena at
Phigaleia.
(10) Lower: Ministry of Culture and
Tourism sign of Archaeological Site of
Phigaleia.

Γη των αρχαίων Θεών και των Ηρώων

Land of Ancient Gods and Heroes

11
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Ανάμεσα στις πιο σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις μέσα στην περιοχή του
Πάρκου είναι το Ιερό του Λύκαιου Δία. Κατά την αρχαιότητα ολόκληρο το όρος
Λύκαιον θεωρούνταν ιερό. Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ως η γενέτειρα
του Δία (στην περιοχή Κρητέα του όρους). Το δεύτερο αιώνα, ο περιηγητής
Παυσανίας περιγράφει ένα στάδιο και έναν ιππόδρομο στο ιερό, στο οποίο
λάμβαναν χώρα οι αθλητικοί αγώνες, ένα ιερό του Πανός και στην κορυφή ένα
τέμενος και ένα βωμό αφιερωμένων στο Λύκαιο Δία. Ο Παυσανίας αναφέρει
ότι μπροστά στο βωμό υπήρχαν δύο κίονες που έφεραν στην κορυφή τους δύο
επίχρυσους αετούς. Κατά την ιστορική περίοδο το Όρος Λυκαίον ήταν ο τόπος
διεξαγωγής μιας σημαντικής παναρκαδικής εορτής προς τιμήν του Δία, που
σταδιακά έλαβε πανελλήνιες διαστάσεις.
11. Ο ναός του Απόλλωνος Επικούριου στις Βάσσες.
Στο βάθος το Λύκαιο Όρος.
Ο περίφημος ναός του Απόλλωνος στις Βάσσες βρίσκεται επίσης μέσα στην
(11) Temple of Apollo Epikourios at Bassai with
Mt. Lykaion in the background.
προτεινόμενη περιοχή του πάρκου. Αυτός ο όμορφος δωρικός ναός, φτιαγμένος
από τοπικό ασβεστόλιθο, κτίστηκε τον 5ο αι. π. Χ. και, σύμφωνα με τον
Παυσανία, ο αρχιτέκτων του ήταν ο Ικτίνος, ο ίδιος αρχιτέκτων που έκτισε και τον Παρθενώνα στην Αθήνα. Φημίζεται για τα
πολλά ασυνήθη γνωρίσματά του, που περιλαμβάνουν τον από Βορρά προς Νότον προσανατολισμό του (και όχι τον από Ανατολή
προς Δύση, όπως είναι ο κανόνας), το πρώτο κορινθιακό κιονόκρανο στο εσωτερικό του σηκού, μία πλαϊνή θύρα στην ανατολική
μακρυά πλευρά και μία ανάγλυφη ζωφόρο περιμετρικά στο εσωτερικό του σηκού επάνω από τους ιωνικούς ημικίονες. Πριν από τον
κλασικό ναό υπήρχε ένας παλαιότερος, που οικοδομήθηκε προς τα τέλη του 7ου αι. π. Χ., με μία δεύτερη οικοδομική φάση γύρω
στο 600 π. Χ. και μία τρίτη γύρω στο 500 π. Χ., που βρίσκεται στα νότια αυτού. Αναθηματικές προσφορές που βρέθηκαν στο ιερό
υποδηλώνουν ότι λατρευτική δραστηριότητα είχε ξεκινήσει εκεί από τα τέλη του 8ου αι. π. Χ. Οι Βάσσες έχουν ήδη χαρακτηρισθεί
ως Χώρος Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς λόγω της σημασίας τους.

Οι αρχαίοι Αρκάδες πίστευαν ότι η Λυκόσουρα ήταν η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Βρισκόταν στο κέντρο της περιοχής
Παρρασία, που εκτεινόταν από τη Μεγαλόπολη στα ανατολικά έως το όρος Λύκαιο προς Δυσμάς. Η πόλη της Λυκόσουρας είχε
ένα διάσημο ιερό αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα και την κόρη της Δέσποινα, που ανασκάφηκε πριν από εκατό χρόνια από τον
Έλληνα αρχαιολόγο Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη. Στο ιερό είναι ορατοί, εκτός από το ναό της Δήμητρας και της Κόρης, τρεις
μικροί βωμοί για τη λατρεία της Δήμητρας, της Δέσποινας και της Μεγάλης Θεάς, ένας μεγάλος βωμός σε δύο επίπεδα (μέγαρο),
όπου λάμβαναν χώρα οι επίσημες τελετές και μία μνημειώδη κατασκευή από δέκα σειρές ειδωλίων στο πλάι του ναού, από όπου
12
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on Mt. Lykaion in Arcadia. In antiquity all of Mt. Lykaion was considered sacred,
and Greek mythology identifies it as the birthplace of Zeus (at Cretea). The
second century AD traveler Pausanias describes a stadium and hippodrome at the
sanctuary in which the athletic games were held, a sanctuary of Pan, and, at the
summit, a temenos and altar of Lykaion Zeus. In front of the altar, Pausanias says,
there were two columns crowned by gilded eagles. In the historical period Mt.
Lykaion was the site of a famous Pan-Arcadian festival in honor of Zeus, which at
times reached Pan-Hellenic proportions.

12. Ναός του Απόλλωνα Επικούριου στις Βάσσες μέσα σε στέγαστρο
προστασίας.
(12) Temple of Apollo Epikourios at Bassai in a protective tent.

The famous Temple of Apollo Epikourios at Bassai is also within the area of the
proposed park. This beautiful Doric temple made of local limestone was built in
the fifth century BC, and, according to Pausanias, its architect was Iktinos, the
same architect who built the Parthenon in Athens. It boasts many unusual features
including a north-south alignment (rather than the more typical east-west), the
first known Corinthian capital on the inside of the cella, a side door opening to
the east, and a sculpted frieze around the interior of the cella above the engaged
columns. There were at least three earlier building phases at the site situated to
the south of the Classical one, with the earliest temple dating back to the end of
the seventh century BC, a second building phase dating c. 600 BC, and a third one
c. 500 BC. Votive offerings found at the sanctuary indicate that cult activity was
taking place there from the end of the 8th century BC onwards. Bassai has already
been identified as a World Heritage Site of significance.

The ancient Arcadians believed that Lykosoura was the oldest city of the world. It was the center of the region Parrhasia, which
was extended from Megalopolis in the east to Mt. Lykaion in the west. The city of Lykosoura had a famous sanctuary dedicated to
the Goddess Demeter and her daughter Despoina, which was excavated by the Greek archaeologist Konstantinos Kourouniotis one
century ago. Besides the temple of Demeter and Despoina, there are visible three small altars dedicated to Demeter, Despoina and the
Big Goddess, the built enclosure (peribolos) of the sanctuary, a big altar in two levels (megaron) where the official ceremonies took
13
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παρακολουθούσαν τα δρώμενα οι προσκυνητές. Ένα μικρό Μουσείο φιλοξενεί τα ευρήματα του ιερού, ανάμεσα στα οποία και το
περίφημο σύνταγμα της Δέσποινας, της Δέσποινας και της Άρτεμης, έργο του Μεσσήνιου γλύπτη Δαμοφώντα, ο οποίος έδρασε στα
τέλη του 3ου και στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.
Η αρκαδική Τραπεζούς, η οποία κατά τον Παυσανία υπήρξε η μητρόπολη της Τραπεζούντας του Πόντου, εντοπίστηκε και
ανασκάφηκε μερικώς στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στα βοσκοτόπια που περιβάλλουν το χωριουδάκι Κυπαρίσσια. Το
σημαντικότερο στοιχείο που προσέφερε η αποκάλυψη αυτή είναι ότι η οχυρωμένη αρχαία πόλη κοντά στα Κυπαρίσσια δημιουργήθηκε
από την αρχή με βάση ένα μελετημένο πολεοδομικό σχέδιο σε εντελώς ελεύθερο χώρο. Πρόκειται, δηλαδή, για μία εκ των προτέρων
«σχεδιασμένη» πόλη, η οποία ακολουθεί το ορθογώνιο πολεοδομικό σύστημα χάραξης με ευθύγραμμους, παράλληλους και
κάθετους δρόμους αποδεικνύοντας την έννοια των αρχαίων Αρκάδων για τη δημιουργία μίας πόλης με καθορισμένες χρήσεις γης
και χωροταξικό σχεδιασμό ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. Η τιμωρία που επεφύλαξαν οι λοιποί Αρκάδες στους Τραπεζουντίους όταν οι
τελευταίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους για να εγκατασταθούν στη νέα πρωτεύουσα της Αρκαδίας
ήταν η αυστηρότερη. Όσοι Τραπεζούντιοι διέφυγαν το θάνατο διέφυγαν στην ομώνυμη πόλη του Πόντου με την οποία οι σχέσεις
ήταν ιδιαίτερα στενές. Αλλά και αρκετές άλλες διάσημες αρχαίες πόλεις θα περιλαμβάνονται εντός του πάρκου, όπως η Φιγάλεια, η
Μεγαλόπολη και η Είρα.

13. Ιερό της Δήμητρας και Δέσποινας στη Λυκόσουρα.
14. Τοίχοι κτηρίων της αρχαίας Τραπεζούντος.
15. Αεροφωτογραφία της αρχαίας πόλης της
Τραπεζούντος, κοντά στη σημερινή Κοινότητα των
Κυπαρισσίων.
(13) Sanctuary of Demeter and Despoina at Lykosoura.
(14) Walls of the ancient city of Trapezous.
(15) Aerial photo of the ancient city of Trapezous near
the modern village Kyparissia.
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place, and a monumental construction of ten rows of stairs for the worshippers. A small Museum accommodates the finds from the
sanctuary, among them the famous cult image of Demeter, Despoina and Artemis by the sculptor Damophon from Messene, who
worked at the end of the third to the beginning of the second century BC.
Arcadian Trapezous, which according to Pausanias existed as the mother city of Trapezous in the Pontus region, was localized and
partially excavated at the end of the 1990’s in the pastures surrounding the small village of Kyparissia. The most important evidence
from this discovery is that a fortified ancient city was created from the outset as a studied town plan in a completely free space. In
other words, Trapezous is likely to be one of the first planned cities, which follows the orthogonal town plan grid system with straight
lines, parallel and intersecting streets, and shows the idea of the ancient Arcadians for the creation of a city with fixed uses of the land
and for the ordering of space, already in the fifth century BC. In the fourth century BC, the Arcadians built a new capital city nearby.
For the people of Trapezous who refused to abandon their paternal hearths to settle in Megalopolis, the punishment was death. Those
who avoided death fled to the city with the same name in the Pontus, with whom the connections were particularly close. Several
other famous ancient cities would be within the limits of the park, including Phigaleia, Megalopolis and Eira.

15
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16. Επάνω: Σπηλιά, με πιθανή χρήση στην
αρχαιότητα, που χρησιμοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης,
1821-29.
17. Κάτω: Αρχαιολόγοι του Προγράμματος
των ανασκαφών και της Επιφανειακής
Έρευνας του Λυκαίου Όρους κατά τη
διάρκεια της ανασκαφής του βωμού του
Δία.

(16) Upper: Possible ancient cave site
used during Greek War of Independence,
1821-1829.
(17) Lower: Archaeologists of the Mt.
Lykaion Excavation & Survey Project
working at the altar of Zeus.

16
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Οι βασικοί αρχαιολογικοί χώροι του πάρκου
The Park’s Major Archaeological Sites

Το ιερό του Δία στο Όρος Λύκαιον

Sanctuary of Zeus at Mt. Lykaion

Το ιερό του Πανός στο Όρος Λύκαιον

Sanctuary of Pan at Mt. Lykaion

Το ιερό του Πανός στη θέση Μπερέκλα

Σημαντικότεροι χώροι
Οι κύριοι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής του Παρράσιου πάρκου
περιλαμβάνονται στο δεξιό κατάλογο. Όλοι αυτοί έχουν ανασκαφεί λίγο
πολύ πριν από έναν αιώνα και έχουν έλθει στο φως σημαντικά και άφθονα
ευρήματα. Πολλά ακόμη Ιερά και Τεμένη αναφέρονται από τον Παυσανία
στην περιοχή, αλλά κανένα από αυτά δεν βρέθηκε ή ερευνήθηκε έως
τώρα. Η πυκνότητα των λατρευτικών χώρων στην περιοχή Παρρασία είναι
εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στο ίδιο το όρος Λύκαιον. Η προτεινόμενη περιοχή
αρχαιολογικής κληρονομιάς θα διατηρεί και θα προστατεύει την αρχαία
περιοχή της Παρρασίας και θα συνεχίσει να προστατεύει τα αρχαία ευρήματα
για μελλοντικές έρευνες.

Sanctuary of Pan at Berekla

Το ιερό της Δέσποινας στη Λυκόσουρα

Sanctuary of Despoina at Lykosoura
Το ιερό του Πανός στη Μέλπεια

Sanctuary of Pan at Melpea

Τα Ιερά της Αφροδίτης και της
Αρτέμιδος στο Κωτίλι

Sanctuaries of Aphrodite and Artemis at Kotilion
Το ιερό του Απόλλωνος
Επικούριου στις Βάσσες

Sanctuary of Apollo Epikourios at Bassai
Το ιερό της Αθηνάς και του
Δία στη Φιγάλεια

Sanctuary of Athena and Zeus at Phigaleia

Key Sites
Key archaeological sites in the Parrhasian park region include those listed
on the right. All of these have been excavated over the last century or so,
and have yielded important and abundant remains. Many more sanctuaries
and shrines are mentioned by Pausanias in this region, but no others have
yet been found or investigated. The density of cult places in the Parrhasian
region is remarkable, especially on Mt. Lykaion. The proposed archaeological
heritage area would protect the ancient region of the Parrhasia and any
undiscovered ancient remains for future investigation and discovery.

Το ιερό του Παρράσιου Απόλλωνα
στην Κρητέα

Sanctuary of Apollo Parrhasios at Cretea
Η αρχαία πόλη της Φιγαλείας

Ancient city of Phigaleia

Η αρχαία πόλη της Είρας

Ancient city of Eira

Η αρχαία πόλη της Τραπεζούντος

Ancient city of Trapezous

Η αρχαία πόλη της Μεγαλόπολης

Ancient city of Megalopolis

Η αρχαία πόλη της Λυκόσουρας

Ancient city of Lykosoura

17
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18. Επάνω αριστερά: Μέρος από το ναό του Απόλλωνα Παρράσιου στην Κρητέα.
19. Επάνω δεξιά: Κίονες ελληνιστικής στοάς στην αγορά της αρχαίας Μεγαλόπολης.
20. Απέναντι: Το θέατρο της Μεγαλόπολης.

(18) Upper Left: Site of Temple of Apollo Parrhasios at Cretea.
(19) Upper Right: Columns of a Hellenistic Stoa at the agora of ancient Megalopolis.
(20) Opposite: The theatre of Megalopolis.
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κοινωνία και πολιτισμός
Ζωντανές παραδόσεις
Τοπικά εδέσματα, ετήσιες γιορτές, τέχνες

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα δυναμώσει
την περιοχή οικονομικά. Επιπλέον θα προστατέψει και θα
αναζωογονήσει τη ζωή και τον πολιτισμό σε αυτή την περιοχή
της Ελλάδας. Το τοπίο Παρράσια είναι ένα μέρος απόμερο από
τη σύγχρονη «αναρχία» των πόλεων. Οι ντόπιοι πληθυσμοί
έχουν μειωθεί δραματικά κατά τη διάρκεια του περασμένου
αιώνα. Οι εναπομείναντες πολίτες αγωνιούν για την εξαφάνιση
των τοπικών χωριών και των τοπικών παραδόσεων και την
έλλειψη οικονομικής σταθερότητας. Πολλοί νέοι άνθρωποι
εγκατέλειψαν τα χωριά τους με σκοπό να εργαστούν στις πόλεις.
Οι συνθήκες αυτές ακριβώς και το αποτέλεσμα κάποιων πρώιμων
πρωτοβουλιών είναι οι αιτίες που οδήγησαν τους ίδιους τους
κατοίκους στην αρχική σύλληψη της ιδέας της δημιουργίας του
πάρκου αυτού. Πολλοί πιστεύουν, ότι μέσω της δημιουργίας
του πάρκου, θα τους δοθεί η ευκαιρία να προστατέψουν τον
παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, να προαγάγουν τον τουρισμό
ως μία διαρκή συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης και να
προωθήσουν νέες δυνατότητες ψυχαγωγίας για τον κόσμο και για
τους ίδιους τους κατοίκους.

κληρονομιά, αλλά και χάρις στις ανασκαφές που διεξάγονται
εκεί τα τελευταία χρόνια. Τη δεκαετία του ’70 οι κάτοικοι των
Άνω Καρυών αναβίωσαν τους αγώνες του αρχαίου Λυκαίου, οι
οποίοι λάμβαναν χώρα κάθε 4 χρόνια στο αρχαίο στάδιο και στον
ιππόοδρομο. Η διοργάνωση αυτών των αγώνων έχει γίνει πόλος
έλξης για τη συμμετοχή πολλών κατοίκων από όλες τις γύρω
περιοχές και αποτελεί ένα παράδειγμα της ζώσας παράδοσης
στο όρος Λύκαιον. Οι σημερινές γιορτές διαρκούν μία εβδομάδα,
κατά την οποία διάφορα δρώμενα λαμβάνουν χώρα: θεατρικά,
λογοτεχνικά, μουσικά, καθώς και αθλητικά. Ο τόπος διεξαγωγής
αυτών αλλάζει κάθε μέρα από τόπο σε τόπο της περιοχής. Στην
περιοχή της αρχαίας Φιγάλειας έχουν δημιουργηθεί μονοπάτια
για πεζοπορία και ανάβαση εντός και εκτός της αρχαίας πόλης και
κατά μήκος του γειτονικού ποταμού και φαραγγιού της Νέδα. Η
εξαιρετική σηματοδότηση καθοδηγεί τους τουρίστες, δείχνοντας
τους τις διαδρομές και το βαθμό δυσκολίας της κάθε ανάβασης.
Ακόμα υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες που περιγράφουν την
αρχαία πόλη και τα διάφορα μέρη της.

Το όρος Λύκαιον, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του
προτεινόμενου πάρκου κληρονομιάς, υπήρξε η κύρια αιτία
της δημιουργίας του πάρκου, όχι μόνον χάρις στη δική του
20
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community & culture
Living Traditions

Local Foods, Annual Festivals, The Arts
The Parrhasian Heritage Park will enhance the region
economically, as well as protect and renew the life and culture
of this part of Greece. This landscape is for the most part a
place remote from the modern sprawl of cities. Local population
numbers have fallen significantly over the last century, and
remaining community members are concerned about the
disappearance of their local villages and local traditions, as
well as economic sustainability. Many young people have left
the mountain villages to find employment in cities. It is within
the context of these conditions, and as a result of a few earlier
initiatives, that a group of local people first championed the idea
of a heritage park. Many see it as an opportunity to protect their
traditional lifestyle, promote responsible tourism as a sustainable
economic driver, and provide new recreational opportunities for
the general public and community members alike.

and hippodrome. The event has become a major attraction for
participants from all over the region and is a strong example of a
living tradition at Mt. Lykaion. Now the festival includes a week
of different kinds of events: dramatic, literary, musical, as well
as athletic, and the venue moves each day to a different nearby
town or village. In the area of ancient Phigaleia walking and
hiking trails have been created in and around the ancient city and
along the neighboring Neda River and Gorge. Excellent signs
show tourists the routes of these trails and indicate the degree of
difficulty of each hike; other signs explain the ancient city and its
component parts.

Located in the center of the proposed heritage park, Mt. Lykaion
has been in many ways the catalyst of the creation of the park
both in terms of its own heritage and the recent archaeological
work undertaken there. In the 1970s local residents of Ano
Karyes reinstated a modern version of the ancient Lykaion
Games, held every four years on the site of the ancient stadium
21
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21. Επάνω: Χορεύοντας σε μία συναυλία στη γιορτή του
Προφήτη Ηλία. Η καλοκαιρινή αυτή γιορτή έλκει τους
παλαιούς κατοίκους πίσω στα χωριά του Όρους Λύκαιον
με σκοπό τη συνεύρεση και την κουβέντα, αλλά και την
απόλαυση του ντόπιου κατσικιού και κρασιού.
22. Πάνω δεξιά: Τα κουδουνίσματα των γιδοβοσκών
μπορούν να ακούγονται σε ολόκληρη την κοιλάδα.
23. Μέση δεξιά: Χιλιάδες αγροτικές καλλιέργειες καλύπτουν
το τοπίο. Σήμερα οι περισσότερες από αυτές εξυπηρετούν
κυρίως την εκτροφή ζώων.
24. Κάτω δεξιά: Ένα εγκαταλελειμμένο αλώνι, που
κάποτε χρησιμοποιούνταν για για το διαχωρισμό από τη
φλούδα των σπόρων των σιτηρών, που θερίζονταν στα
καλλιεργούμενα άνδηρα.

(21) Above: Dancing to a live band at the festival
of St. Elias: the summer festival draws former
residents back to the mountain villages of Mt.
Lykaion for reunions and conversation over a
meal of goat and wine.
(22) Top Right: The bells of goatherds can be
heard throughout the valley.
(23) Middle Right: Thousands of agricultural
terraces cover the landscape, today most of
them are used primarily for grazing.
(24) Bottom Right: An abandoned threshing
circle, once used for mule-grinding of the grain
harvested from the agricultural terraces.
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25. To Όρος Λύκαιον είχε αναγνωριστεί ως ιερός
χώρος, πριν καν ακόμη λατρευτεί εκεί ο Δίας.
Σήμερα η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, που
βρίσκεται ανάμεσα σε ασβεστολιθικά εξάρματα
του φυσικού βράχου, συνεχίζει τη θρησκευτική
παράδοση στη βουνοκορφή.

(25) Mt. Lykaion was recognized as a sacred site
since even before Zeus was worshipped there.
Today, set amongst limestone outcroppings, the
church of St. Elias continues religious tradition on
the summit of the mountain.

23
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Πάρκο Κληρονομιάς
Κοινωνία
Το πάρκο κληρονομιάς προσφέρει τη
δυνατότητα να διατηρηθούν οι παραδοσιακές
χρήσεις της γης και να ανακάμψει οικονομικά η
περιοχή. Χαρακτηριστικά προϊόντα, όπως κρασί,
(26) Spring-fed watering trough
overlooking the rolling landscape.
ελαιόλαδο, κάστανα, καρύδια, πατάτες, μέλι,
κεράσια, γιαούρτι, τυρί και άλλα γαλακτοκομικά
προϊόντα, συναντώνται ακόμη σε πολλά χωριά
του προτεινόμενου πάρκου, όπως και οικόσιτες γίδες
και κοτόπουλα. Τα τοπικά παραγόμενα αυτά προϊόντα,
μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού
μέσω του Πάρκου Κληρονομιάς και να αναζωογονήσουν
την παραγωγή παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων.
Υπάρχουν πολλά προιόντα, τα οποία έχουν τη δυναμική
να σφραγίσουν μία εντυπωσιακή οικονομική και
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Διατηρώντας την
παραγωγή τοπικών τροφίμων και άλλων προιόντων και
προωθώντας τις τοπικές γιορτές και τις παραδοσιακές
δραστηριότητες, αυξάνεται ο τουρισμός και η περηφάνεια
στις κοινωνίες.

26. Τροφοδοτούμενες από πηγές
νεροποτίστρες επιβάλλονται στο
κυματιστό τοπίο.

24
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Heritage Park
Community
The Heritage Park affords an opportunity to preserve
holistic, traditional uses of the land while promoting local
economic recovery. Specialty goods such as wine, olive
oil, chestnuts, walnuts, potatoes, honey, cherries, yoghurt,
cheese and other goat milk products are still found
in many villages, as are grass-fed goats and chickens.
Regionally produced goods can help promote tourism
throughout the Heritage Park as well as reinvigorate
the production of traditional handicrafts. There are
many products that have the potential to be branded as
specialty items for value-added marketing and can help
draw tourism to the area. Sustaining the production of
local foods and other products, promoting local festivals,
and sustaining traditional activities invites increased
tourism and reinforces community pride.

27. Ασβεστολιθικά εξάρματα
ενσωματωμένα στον τοίχο ενός σπιτιού.
Ξύλινα παραθυρόφυλλα τονίζονται από
κόκκινες-καφέ πέτρες πάνω από τα
παράθυρα.
(27) Limestone outcrop incorporated into
the wall of a house. Wooden shutters
are accented by the red-brown capstone
above the window.
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Τοπικές επιχειρήσεις και
εμπορικές δραστηριότητες
28. Σταφύλια για
κρασί
(28) Wine grapes

• Η Αρκαδία έχει παραγωγή κρασιού και σχετικές
γιορτές κρασιού.
• Τα κάστανα και τα καρύδια της Αρκαδίας είναι
γνωστό ότι χρησιμοποιούνται για
γλυκά και πίτες.
• Η Αρκαδία είναι μία κτηνοτροφική περιοχή
φημισμένη για τα παστά κρέατά της.
• Ακόμα και σήμερα παράγεται μέλι εξαίσιο,
του οποίου η παραγωγή γίνεται με παραδοσιακές
μεθόδους σε πολλά μέρη της περιοχής.
• Τα ντόπια παραγόμενα μαύρα κεράσια είναι
γνωστά για τη γλυκιά τους γεύση.

29.Φρέσκα κάστανα από την περιοχή
της Αρκαδίας.
(29) Fresh chestnuts from the region of
Arcadia.
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Local Businesses
and Commerce
• Arcadia has wine production and
associated wine festivals.

30. Επάνω:
Ντόπιο μέλι

• Arcadia is known for its chestnuts and
walnuts, which are used for preserves and
pies.

(30) Artisan honey

• Arcadia is a stockbreeding region famous
for its salted meats.
• Excellent honey is still produced
according to traditional methods in many
areas of the region.
• Regionally produced black cherries from
Arcadia are renowned for their sweet taste.

31. Ένα κοπάδι κατσικιών
ακολουθώντας έναν ορεινό δρόμο.
(31) A herd of goats following a
mountain road.
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32. Κρύα νερά στο φαράγγι του ποταμού
Νέδα.
33. Μία πεταλούδα στο φαράγγι του
ποταμού Νέδα.
(32) Left: Cooling waters in the Neda
river canyon.
(33) Right: A butterfly in the Neda river
canyon.
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φύση

nature

Φαράγγια ποταμών και
ορεινά δάση

River Canyons,
Mountain Forests

Το προτεινόμενο πάρκο Κληρονομιάς περιλαμβάνει
ιδιαίτερου κάλλους τοπία και φυσικούς πόρους της
περιοχής.

The proposed heritage park will also
encompass scenic and natural resources of
the region.

Τα δάση στα Βουνά

Mountain Forests

Αυτά περιλαμβάνουν βελανιδιές, οι οποίες υπάρχουν
στον άνω ρου του ποταμού Νέδα. Οι πλαγιές του όρους
Μίνθη και στα δυτικά το όρος Τετράζιο, επάνω από τον
κάτω ρου του ποταμού Νέδα, έχουν εκτεταμένα δάση
από τη μεσογειακή πεύκη. Στη νότια πλευρά τα δάση
αυτά είναι πυκνά με οργιώδη βλάστηση. Στη βόρεια πλευρά ωστόσο,
συναντώνται μόνο σε απότομες πλαγιές και σε πεδιάδες. Σε άλλες
όμως περιοχές τα δάση έχουν εξαφανιστεί για να καλλιεργηθούν
ελαιόδεντρα και να καλλιεργηθούν τα διάφορα άνδηρα.

These include the mature oak forests that
occur along the upper course of the Neda
River. The slopes of Mt. Minthi and western
Mt. Tetrazio that overlook the lower course
of the Neda River have extensive Aleppo pine
forests. On the southern side, these forests are dense
and lush, while on the northern side, they occur only
on steep slopes and in valleys. In other areas, they have
been cleared for olive groves and agricultural terracing.

Βελανιδιές και καστανιές φύονται σε υψηλότερες περιοχές κατά
μήκος του ποταμού Νέδα. Σε προστατευμένες κοιλάδες, όπως ο
Αμπελιώνας, ο Άγιος Σώστης και η Πέτρα υπάρχουν σύμπυκνα δάση
βελανιδιάς. Οι καστανιές ευδοκιμούν κυρίως ανάμεσα στις βελανιδιές
και αναπτύσσονται σποραδικά σε ομοιόμορφες συστοιχίες. Τα
κάστανα είναι παραδοσιακά προϊόντα όλων των γύρω χωριών.

Oak and chestnut trees grow in the upper regions, along
the Neda River. Dense oak forests also thrive in protected
valleys such as Ampeliona, Agios Sostis, and Petra.
Chestnut trees flourish among the oaks and sporadically
grow in unmixed stands. Chestnuts are a traditional
product of surrounding villages.
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Η πηγή του ποταμού Νέδα
Ο πόταμος Νέδα (η Νέδα, το μοναδικό ποτάμι με θηλυκό
όνομα) ανέκαθεν αποτελούσε τα φυσικά σύνορα μεταξύ της
Μεσσηνίας και της Ηλείας. Τα νερά της Νέδας αρχίζουν το ταξίδι
τους μέσα στα όρια του προτεινόμενου πάρκου κληρονομιάς
από τις διάφορες πηγές που βρίσκονται στους πρόποδες του
Όρους Λύκαιον, κοντά στο χωριό Πέτρα. Συναντιέται με άλλα
μικρά ρεύματα και παραποτάμους από τα γύρω βουνά. Έπειτα
ακολουθεί μία ελικοειδή πορεία ανάμεσα από στενά φαράγγια,
δροσερά ανοίγματα και χλοερές ρεματιές, καλύπτοντας μια
συνολική απόσταση 32 χιλιομέτρων. Το καλοκαίρι, όταν τα
νερά βρίσκονται σε χαμηλή στάθμη, οι επισκέπτες μπορούν να
περπατήσουν κατά μήκος του ποταμού Νέδα έως τη θάλασσα.

Η διαδρομή είναι κατάσπαρτη με πέτρινα γεφύρια, σκοτεινές
σπηλιές και εξαίσιους καταρράχτες, οι οποίοι φτάνουν στα
γόνιμα λιβάδια του Κόλπου της Κυπαρισσίας. Τα καθαρά νερά
του ποταμού Νέδα καθώς και 15 χιλιόμετρα από την πορεία του
βρίσκονται εντός του προτεινόμενου Πάρκου Κληρονομιάς.

Ποταμός Αλφειός και Μεγαλόπολη
Ο Αλφειός ποταμός είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της
Πελοποννήσου και η λεκάνη απορροής του φτάνει τα 3700 km2,
σχεδόν το ένα πέμπτο της Πελοποννήσου. Ο Αλφειός ποταμός
μπορεί να χωριστεί σε 3 μέρη: Στον άνω ρου (από τις αρχικές
πηγές του ρέματος έως τη Μεγαλόπολη), στο μεσαίο ρου (η
περιοχή των φαραγγιών στα σύνορα της Ηλείας και Αρκαδίας)
και στον κάτω ρου (οι πεδιάδες της Ηλείας).
Σ’ αντίθεση με τους άλλους ποταμούς στην
Πελοπόννησσο, ο Αλφειός είναι ένας ποταμός
με ήρεμη ροή, συνήθως γεμάτος νερό και έχει
τουλάχιστον δύο κλάδους, πλαισιωμένους από
δάση με παχιές ιτιές. Αυτός ο ήπιος ποταμός
έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας μεγάλος
τόπος έλξης των τουριστών και εξαιτίας της
εύκολης πλεύσης του, θα μπορούσε
34. Τρεις βραχώδεις σχηματισμοί
να αναδειχθεί σε μια ποτάμια διάβαση
και διάφορα είδη Βλάστησης
δίπλα-δίπλα.
προς τη Μεγαλόπολη και η διαδρομή
σε επίκεντρο ψυχαγωγίας.
(34) Expression of three rock
formations and vegetation types
side-by-side.
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The Source of the Neda River
The Neda has always formed a natural boundary between
Messenia and Elis. The waters of the Neda begin their journey
within the proposed heritage park from the numerous springs at
the foot of Mt. Lykaion, near the village of Petra, meeting with
streams and tributaries from the nearby mountains. The stream
follows a meandering course, 32 kilometers in length, through
narrow gorges, clearings, and verdant ravines. In the summer
when the waters are low, visitors can walk the length of the Neda
to the sea. The route is punctuated with stone bridges, dark caves
and bright waterfalls all the way to the fertile meadows of the
Kyparissia Gulf. The pure headwaters of the Neda and 15 km of
its course are located within the proposed heritage park.

35. Αριστερά: Σκιερό πλατάνι δίπλα
στον ποταμό Νέδα.
36. Κάτω: Γαιδουράγκαθο που
φυτρώνει σε ένα λιβάδι.
(35) Left: Shady plane tree next to the
Neda River.
(36) Below: Spiky Eryngium growing
in a grazing field.

Alpheios River and Megalopolis
The Alpheios River is the largest in the Peloponnesos, and
its watershed measures 3,700km², almost one fifth of the
Peloponnesos peninsula. The Alpheios River can be divided into
three sections – the upper Alpheios (from the sources of the
stream to Megalopolis), the middle Alpheios (the gorge region
at the border of the provinces of Elis and Arcadia) and the lower
Alpheios (the plains in Elis). Unlike most other rivers in the
Peloponnesos, the Alpheios is a river with a gentle flow that
is usually full of water and has at least two different branches,
framed by thick willow forests. This gentle flowing river has the
potential to become a great tourist attraction and, do to its ease of
navigation, could be designated as a river trail, with Megalopolis
serving a river recreational hub along its route.
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After Skourlis and Doutsos (2003)

Εικόνα 3. Διάγραμμα του βραχώδους Αρκαδικού φλοιού.
Fig 3. Diagram of the shortening of the Arcadian crust
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After Skourlis and Doutsos (2003)

Εικόνα 4. Διάγραμμα των σημαντικών τεκτονικών ρηγμάτων
του αρκαδικού φλοιού.
Fig 4. Diagram of the major faults of the Arcadian crust.
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Ενεργή Γεωλογία

Active Geology

Μία ακόμη ευκρινής έκφραση της φύσης είναι η γεωλογία. Τα
βουνά της Αρκαδίας, όπως και η ιστορία και ο πολιτισμός της,
καθρεφτίζουν το καινούριο και το παλιό. Τα βουνά της περιοχής
σχηματίσθηκαν σε έναν αρχαίο ωκεανό, πριν ακόμα δημιουργηθεί
η Μεσόγειος, 175 με 50 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η τεκτονική
ανύψωση του θαλάσσιου πυθμένα στα σημερινά επίπεδα απαίτησε
έντονη απώθηση, η οποία κυριολεκτικά στοίβασεεπάλληλες κλίνες
πάχους 1000 μέτρων τη μία επάνω στην άλλη (εικ. 3).

Yet another bold expression of nature is the geology. Just
like the history and culture of the region, the mountains of
Arcadia reflect both the old and the new. The mountains
of the region were formed in an ancient ocean predating
the Mediterranean, 175 to 50 million years ago. Tectonic
lifting of the seafloor to present heights required profound
fault thrusting, which literally stacked 1000m-thick
sequences of beds on top of one another (fig 3).

Οι διαβρώσεις από τους ποταμούς και τα ρεύματα δια μέσουτης
γεωλογικής δομής της περιοχής έχουν έντονα επειρεαστεί από
την κατανομή των ρηγμάτων, ενώ οι ποικιλία των εδαφικών
τύπων και της γονιμότητας των γεωργικών εδαφων φαίνεται ότι
ακολουθεί την υπεδάφεια γεωλογία. Πηγές αναδύονται από τις
ζώνες των τεκτονικών ρηγμάτων, γιατί τα ρήγματα αποτελούν
φυσικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες μεταφέρουν το νερό
μέσα από τα σπασμένα και ραγισμένα βουνά. Τα ορεινά χωριά
δημιουργήθηκαν τυπικά στις περιοχές των πηγών.

Erosion by rivers and streams through the geology of this
region has been sharply influenced by fault patterns, and
variations in soil types and agricultural fertility likely follow
underlying geologic patterns. Springs emanate from the
fault zones, for faults are natural ‘plumbing systems’ that
conduct water through the broken and sheared rocks.
Mountain villages were typically established at spring sites.

Σε αντίθεση με την αρχική δημιουργία των βουνών, η
Πελοπόννησος σήμερα τεντώνεται, όπως ακριβώς ο Κόλπος της
Κορίνθου, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα εμφανέστερο παράδειγμα
τεντώματος της Ελλάδας. Το ιερό του Δία στο Όρος Λύκαιον
βρίσκεται μέσα σε ένα σμήνος ενεργών ρηγμάτων, που εκφράζονται
με την εμφανή μετάπτωση και ρηγμάτωση του εδάφους στο τοπίο
(εικ. 4).

In contrast to earlier mountain-building, the Peloponnesos
today is being stretched apart, in the same way that the Gulf
of Corinth, more conspicuously, represents a stretching of
Greece. The Sanctuary of Zeus at Mt. Lykaion is located
within a swarm of active faults, with expressions of ground
shifting and breaking that are quite evident in the landscape
(fig 4).
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Διαχείριση φωτιάς

Ένα παράδειγμα μίας διαχρονικής πρακτικής ωφέλειας
Μία από τις ωφέλειες του προτεινόμενου Πάρκου Κληρονομιάς είναι η έντονη εστίαση στους αρχαίους και
σύγχρονους ρόλους που έχει παίξει και παίζει ακόμα η φωτιά στο τοπίο. Σήμερα είναι παραδεκτό, ότι ισχυρές
πυρκαγιές μπορούν να προέρχονται είτε από φυσικούς είτε από ανθρώπινους παράγοντες. Η διατήρηση αυτού του
εξαιρετικού τοπίου απαιτεί υποδομές, οι οποίες να στοχεύουνστη μείωση των φωτιών, στην κατανόηση τους και
στην ικανότητα να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι πυρκαγιάς σε αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά τοπία και χωριά.
Οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, εντός του προτεινόμενου πάρκου, τον Αύγουστο του
2007, μαρτυρούν το μέγεθος του κινδύνου. Στην Πελοπόννησο πέθαναν 43 άτομα και χιλιάδες στρέμματα γης
καταστράφηκαν από τις φωτιές, από τα οποία 60.000 στην αρχαία Ολυμπία. Στο δήμο της Ζαχάρως, και τα 19 χωριά
δοκιμάστηκαν από τις φωτιές και 500 κτίσματα καταστράφηκαν.
Το πάρκο κληρονομιάς, ευρισκόμενο κοντά σε αυτές τις τοποθεσίες, προσφέρει
μία μοναδική ευκαιρία για ενδυνάμωση της ικανότητας της κοινωνίας να
κατανοεί το ρόλο της φωτιάς στην Ελληνική ιστορία παράλληλα με την κτηθείσα
από τις φωτιές εμπειρία. Την ίδια στιγμή το πάρκο κληρονομιάς προσφέρει τη
δυνατότητα παρουσίασης βελτιωμένων υποδομών για τη βελτίωση της πρόληψης
και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Το Πάρκο Κληρονομιάς θα προσφέρει τη
δυνατότητα εκπαιδευτικών επιδείξεων, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για
τις ολέθριες καταστροφές αλλά και τα ωφέλιμα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς.
Μελέτες των πυρκαγιών του 2007, αποκάλυψαν ότι η έλλειψη σχεδίων στα χωριά
μπορούν να έχουν τραγικές συνέπειες. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί ένα
κέντρο ενημέρωσης των κατοίκων για τις διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης
των πυρκαγιών και μείωσης των κινδύνων της. Το Πάρκο Κληρονομιάς θα
μπορούσε επίσης να αποτελέσει το μοντέλο για καλλίτερες πρακτικές σχεδίασης
και πρόληψης.

38. Ο καμένος Κρόνειος λόφος, πίσω από το άνδηρο του Θησαυρού.
(38) The burnt Kronos Hill behind the Treasury Terrace at Olympia.
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Fire Management

An Example of a Timely Practical Benefit
One of the benefits of the proposed heritage park should be a sharper focus on the ancient and
modern roles fire has played - and continues to play - in the landscape. The conservation of this special
landscape requires building understanding of and capacity to cope with fire threats to the archaeological
sites, natural landscapes, and villages.
The threats posed by the August 2007 fires to areas within the proposed heritage park bear witness
the magnitude of risk that may be involved. In the western Peloponnesos alone, 43 people died and
thousands of hectares were consumed by fire - including 60,000 acres in Ancient Olympia. In the
municipality of Zaharo, all 19 villages experienced fire and 500 structures were lost.
The Heritage Park, lying near these locations, affords a unique opportunity for
enhancing public understanding of the roles played by fire in Greek history and
contemporary experience. At the same time, the heritage park presents opportunities
for introducing infrastructure improvements designed to improve fire prevention
and fire fighting efforts. Services that the Heritage Park might provide include
educational exhibits designed to enhance understanding about both the destructive
and beneficial aspects of fire, to improve understanding of local fire risk, and to
encourage behaviors that reduce the likelihood of uncontrolled fires occurring. As
analyses of the 2007 fires revealed, lack of village-level plans for what to do in case
of fire can lead to tragic outcomes. A community center providing residents with a
place to gather could provide a forum for discussing strategies for reducing fire risk
and coping with fire events. The heritage park could also become a model for best
practices in the design and provision of fire prevention and fire fighting equipment
and resources.
39. Καμένα δέντρα και χαρακτηριστικές σημάνσεις κατά μήκος του δρόμου.
(39) Burnt trees and roadside markers.
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Εικόνα 5. Ένα δείγμα χαρακτηριστικών εικόνων που συγκεντρώθηκαν κατά το σχεδιασμό της επιφανειακής έρευνας στο Όρος Λύκαιον.
Fig 5. A sampling of character-defining features found in the landscape planning study at Mt. Lykaion.
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Σχεδιασμός Πάρκου

park planning

Όρος Λύκαιον

Mt. Lykaion

Το Όρος Λύκαιον, που βρίσκεται στο κέντρο του προτεινόμενου
πάρκου κληρονομιάς, μπορεί να αποτελέσει το όχημα για την
ίδρυση και άλλων τέτοιων πάρκων. Οι τοπικές κοινωνίες γύρω
από το Όρος Λύκαιον εκδηλώνουν τις ανησυχίες τους για την
κληρονομιά, την προστασία και διατήρηση των παραδόσεων,
την προώθηση της ιστορίας της περιοχής και την παροχή
δυνατοτήτων στους ανθρώπους με στόχο για να απολαμβάνουν
την περιοχή.

Located in the center of the proposed park, Mt. Lykaion
may be seen as the vehicle for generating region-wide
interest in park establishment. The local communities
around Mt. Lykaion are actively concerned about their
heritage, preserving local traditions, and promoting the
history of the area by providing opportunities for people to
enjoy it.

Μοντέλο Σχεδιασμού

Επιπροσθέτως, οι πρόσφατες ανακαλύψεις στο Όρος Λύκαιον
ανέδειξαν τη διεθνή σημασία του τόπου αυτού. Κάνοντας μια
τοπικής κλίμακας έρευνα στο Όρος Λύκαιον, δημιουργήσαμε ένα
υπόδειγμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την
προστατευόμενη περιοχή για να προσδιορίσει τη δυνατότητα
προστασίας των αρχαιολογικών καταλοίπων, να προβλέψει
ταυτόχρονα την πρόσβαση του ελεγχόμενου τουρισμού και να
δώσει οδηγίες για τη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων
εκμετάλλευσης της γης, όπως και για τη δημιουργία οικονομικών
ευκαιριών, ενθαρρύνοντας έτσι την μακροβιότητα των
πλουτοπαραγωγικών πηγών, ενώ προτείνονται τρόποι διαχείρισης
των αλλαγών του τοπίου, με σκοπό την προστασία του μοναδικού
του χαρακτήρα (εικ. 5).

A Model for Planning

Secondly, the recent archaeological discoveries at Mt.
Lykaion have highlighted the international significance of
this site. By undertaking a local-scale planning study at
Mt. Lykaion, a template has been created that can be used
throughout the heritage area to examine the feasibility
of protecting ancient features while providing controlled
tourism access, establish guidelines for preserving
traditional uses of the land while creating economic
opportunities, encourage resource longevity and suggest
ways of managing change in the landscape to protect its
unique character (fig. 5).
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40. Επάνω: Μέλη της ομάδας ανασκαφώνκαι
επιφανειακής έρευνας του Λυκαίου το 2008.
41. Κάτω: Ο Mark Davison και η Danae Whipp
απολαμβάνουν τη βραδινή θέα
από το όρος Λύκαιον.
(40) Upper: Members of the Mt. Lykaion
Excavation and Survey Project 2008.
(41) Lower: Mark Davison and Danae Whipp
enjoying the evening view from Mt. Lykaion.
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Υποστηρικτές και υπέρμαχοι του πάρκου
park supporters and advocates

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς υποστηρίζεται από τους παρακάτω:
The Parrhasian Heritage Park Project is grateful for the generous support from:

Πάυλος Γερουλάνος, Βουλευτής και Υπουργός Πολιτισμού
και Τουρισμού
Pavlos Geroulanos, Minister of Culture and Tourism
Δημήτριος Ρέππας, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Βουλευτής Αρκαδίας
Demetrios Reppas, Minister of Infrastructure, Transportation
and Networks, Member of Parliament
Αντώνης Σαμαράς, Πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Βουλευτής
Μεσσηνίας και αρχηγός του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας
Antonis Samaras, Former Minister of Culture, Member of
Parliament, Head of the Party of New Democracy
Δημήτρης Αβραμόπουλος, Βουλευτής Αθηνών και πρώην
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Demetrios Avramopoulos, Minister of Health and Social
Services
Ανδρέας Λυκουρέτζος, Βουλευτής Αρκαδίας και πρώην
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Andreas Lykouretzos, Former Minister of National Education
and Religious Affairs, Member of Parliament

Πέτρος Τατούλης, πρώην Βουλευτής Αρκαδίας
Petros Tatoulis, Former Member of Parliament
Κώστας Γείτονας, Βουλευτής
Kostas Geitonas, Member of Parliament
Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Αρκαδίας
Ulysses Konstantinopoulos, Member of Parliament
Ηλίας Στασινός, Πρόεδρος της Εταιρείας Αρκαδικών
Γραμμάτων και Τεχνών
Elias Stasinos, President of the Arcadian Society of Letters
and Art
Κώστας Κολόκας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης
Kostas Kolokas, President of the Administrative Council of Greek
Hiking Societies, Tripolis
Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων
Arcadian Society of Hiking
Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, Νομάρχης Αρκαδίας
Prefecture of Arcadia, Demetrios Konstantopoulos, Governor
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Τάκης Μπούρας, Δήμαρχος Μεγαλόπολης
Municipality of Megalopolis, Takis Bouras, Mayor
Κώστας Μιχόπουλος, Δήμαρχος Γόρτυνος
Municipality of Gortynos, Kostas Michopoulos, Mayor
Γιάννης Φουσέκης, Δήμαρχος Φαλαισίας
Municipality of Phalaisias, Yiannis Phousekis, Mayor
Τρύφωνας Αθανασόπουλος, Δήμαρχος Ανδρίτσαινας
Municipality of Andritsaina, Triphonas Athanasopoulos, Mayor
Γιάννης Πιπιλής, Δήμαρχος Φιγαλείας
Municipality of Phigaleia, Yiannis Pipiles, Mayor
Γεώργος Διαγούπης, Δήμαρχος Ανδανείας
Municipality of Andania, Giorgos Diagoupes, Mayor
Γιάννης Αδαμόπουλος, Δήμαρχος Είρας
Municipality of Eira, Giannis Adamopoulos, Mayor

Χρήστος Κουμουνδούρος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Άνω Καρυωτών Αρκαδίας «Ο Λύκαιος Δίας»
Cultural Society of Ano Karyes, Arcadia, ‘O Lykaios Dias,’ 		
Christos Koumoundouros, President
ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Τρίπολης
ΛΘ’ Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities, Tripolis
Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Ολυμπίας (Ηλεία)
Z’ Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities of Olympia,
responsible for Elis
ΛΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Καλαμάτας (Μεσσηνία)
ΛΗ΄ Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities of
Kalamata, responsible for Messenia

Κυριάκος Καραγιάννης, Πρόεδρος του Πατριωτικού
Συνδέσμου Λυκόσουρας
Patriotic Societies Union of Lykosoura, Kyriakos Karagiannis, 		
President
Φώτης Ζώης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάστας
Vastas Cultural Society, Photis Zois, President
Ηλίας Παυλόπουλος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καστανοχωρίου
Kastanochori Cultural Society, Elias Pavlopoulos, President
Γεώργιος Θωμόπουλος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Λυκαίων
Lykaion Cultural Society, George Thomopoulos, President

42. Ο Jon Lee, η Alexis Belis και η Susan Petrakis στα τείχη της Είρας.
(42) Jon Lee, Alexis Belis and Susan Petrakis at the walls of Eira.
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25th Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κορίνθου (Αρκαδία)
25th Ephoreia of Byzantine Antiquities of Corinth, responsible
for Arcadia
6th Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πάτρας (Ηλεία)
6th Ephoreia of Byzantine Antiquities of Patras, responsible
for Elis
26th Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας
(Μεσσηνία και Πάτρας)
26th Ephoreia of Byzantine Antiquities of Kalamata, responsible
for Messenia and Patra
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Πελεποννήσου
Archaeological Institute of the Peloponnesos
Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
American School of Classical Studies at Athens
Η Ομάδα Ανασκαφών και Έρευνας
Mt. Lykaion Excavation and Survey Project
Ίδρυμα Karabots προς τιμήν του Contance Chrisomalis
Karabots από την Αναβρυτή Σπάρτης (η οποία έχει θέα
προς το όρος Λύκαιον) και ο Γιώργος Karabots από το
Μαλανδρένι του Άργους.
The Karabots Foundation in honor of Constance Chrisomalis 		
Karabots from Anavriti, Sparta (which overlooks Mt.
Lykaion) and Georgios Karambotsios of Malandreni,
Argos.
The Samuel H. Kress Foundation
The Niarchos Program for the Promotion of Hellenic Culture,
University of Pennsylvania
The 1984 Foundation

43. Ο Tom Fenn αναγνώσκει τις μετρήσεις του GPS.
(43) Tom Fenn taking a GPS reading on a limestone outcropping near Mt. Lykaion.

Institute for Aegean Prehistory
The Wallace Foundation
Anonymous
Ms. Susan W. and Mr. Cummins Catherwood, Jr.
Mr. J. Garfield DeMarco
Mr. Thomas Keating
Mr. John J. Medveckis
Ms. Annette Merle-Smith
Mr. James H. Ottaway, Jr.
Ms. Elizabeth T. Bates
Ms. Dorothy Dinsmoor
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Mr. Peter C. Ferry
Ms. Susan Horsey
Mr. and Mrs. Edward K. Hueber
Mr. Brian Kelly
Mr. and Mrs. Terry O’Connor
Dr. George Papanicolaou
Mr. and Mrs. J. Barton Riley
Mr. and Mrs. Larry Adamson
Mr. and Mrs. Arch Brown
Ms. Betty Edmonson
Mr. and Mrs. Guy Ferro
Ms. Nancy Jensen
Ms. Claire Kolins
Mr. Leon Limperis
Ms. Marty Lynch
Mr. Neil E. Matthew
Mr. Alexander Nagel
Ms. Sallie Naylor
Mr. and Mrs. Chuck Ott
Mr. Daniel J. Peters & Dr. Annette Kolodny
Mr. Jeremiah Reedy
Mr. and Mrs. George Rosenberg
Dr. Peter Salamon & Ms. Patricia Morgan
Mr. Curtis Scaife
Ms. Cita Scott & Mr. Harry George
Mr. Sidney Searles
Ms. Heather Sigworth

Ms. Vasiliki M. Spier
Mr. Daniel Wachtler
Mr. and Mrs. Peter Yiannos
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and
Anthropology
University of Pennsylvania, Graduate Group in the Art and
Archaeology of the Mediterranean World
University of Pennsylvania, Graduate Group in Ancient History
University of Arizona, College of Humanities
University of Arizona, International Programs
Hellenic Cultural Foundation of Tucson, Arizona
Hellenic University Club, Philadelphia
Hellenic University Club, Wilmington, Delaware
October Films, UK
Healthmark Foot and Ankle Associates
Gusto Creative
Main Line Endodontic Associates, PC

44. Η Αγία Θεοδώρα.
(44) Aghia (Saint) Theodora.
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